Γ ΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΣΤ Α Μ Α Τ Η Σ
ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ ΤΑΞΕΩΣ
'Ο νέος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως έγεννήθη τό έτος 1915 εις Παραβόλα
’Αγρίνιου. Τό έτος 1945 διετέλεσε Νομάρχης Ευρυτανίας, οτε καί έπέδειξε
ιδιαιτέραν δραστηριότητα, διά την άνοικοδόμησιν τής περιοχής, ή οποία είχε
ύποστή σοβαράς ζημίας κατά την διάρκειαν τής κατοχής.
Τό πρώτον έξελέγη Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας τό έτος 1946, έκτοτε δε
έκλέγεται συνεχώς.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου Εργασίας και εν συνεχεία
Υπουργός ’Εργασίας εις τήν προδικτατορικήν κυβέρνησιν Κανελλοπούλου. Μετά
τήν άποκατάστασιν τής Δημοκρατίας έξελέγη δύο φοράς Α' ’Αντιπρόεδρος τής
Βουλής διακριθείς διά τήν άκάματον δραστηριότητα και βαθεϊαν επιστημονικήν
του γνώσιν, προσφέρας ανεκτίμητους υπηρεσίας εις τό έργον τής Βουλής καί
ιδίως κατά τήν διεύθυνσιν τών συζητήσεων τοΰ Σώματος επί τοΰ Νέου Συντάγμα
τος. Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται προς τον νέον 'Υπουργόν, εκ μέ
ρους τών άνδρών καί διοικητικών υπαλλήλων τοΰ Άστυν. Σώματος, κάθε επι
τυχίαν εις τό νέο υψηλό λειτούργημά του καί τοΰ υπόσχονται άμέριστον συμπαράστασιν εις τό δύσκολον έργον του, προς όφελος τοΰ λαοΰ μας καί τής Πατρίδος.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ BIN
’Από έγκλήματα ειδεχθή είναι γεμάτη ή παγκόσμια ιστορία, άπό τήν έποχή άκόμη, πού ό πρωτό
γονος άνθρωπος άπόλαυσε ευτυχισμένος τον έπίγειο παράδεισό του. «Άνέστη ό Κάϊν, γράφει ή Βί
βλος, έπΐ τόν Ά βελ τόν άδελφόν αύτοΰ καί άπέκτεινεν αυτόν». Ή πρώτη άνθρωποκτονία στό λυκαυγές
τής ανθρώπινης κοινωνίας, θεμελίωσε, άπό τά απύθμενα βάθη των αιώνων τήν άδυσώπητη αρχή,
πώς μικρή, πολύ μικρή άξια έχει ή ζωή τοϋ ανθρώπου. Ή βία, ήταν φαινόμενο σύμφυτο μέ τήν ύπαρ
ξη οργανωμένου κοινωνικού βίου. Χιλιάδες σελίδες τής πανανθρώπινης ιστορίας αφιερώνονται στους
«μεγάλους» τής βίας, πού μέ τόν τίτλο τού «αρχηγού», διέπραξαν άπίστευτα σέ άγριότητα καί αριθμό
έγκλήματα. Φαίνεται όμως, ότι καί ή σύγχρονη έποχή μας, παρά τήν υλική εΰημερία πού τήν δια
κρίνει καί τήν ύποτιθεμένη πνευματική καλλιέργεια τού άνθρώπου, όχι μόνο δέν ύστερεΐ στήν φρενί
τιδα τής βίας, άλλ’ απεναντίας τήν έχει «συστηματοποιήσει» μέχρι σημείου, πού νά άποτελή τό «εί
ναι» τής σύγχρονης άνθρωπότητος. Κάτι όμως πού είναι «σημαντικό» καί τονίζει ιδιαίτερα τό χρώμα
τού ψευτοπολιτισμοΰ μας, άναφέρεται στή μορφή, πού ή σύγχρονη βία έχει πάρει, ιδίως τά τελευταία
αυτά χρόνια, κατά τά όποια σημειώθηκαν κοσμογονικές αναταραχές στή δομή τής δυτικής κοινωνίας.
Είναι άλήθεια, πώς ύστερα άπό τόν δεύτερο μεγάλο πόλεμο, ό άνθρωπος έξοικειώθηκε μέ τό έγκλημα
τόσο, πού νά μήν άρκοΰν νά τόν συγκρατήσουν οί φυσικές πρός τό κακό άναστολές. Τά τελευταία
χρόνια, πού μιά έπίπλαστη ειρήνη «βασιλεύει» στόν ευρύτερο παγκόσμιο χώρο, ή βία έμφανίζεται
πολυπρόσωπη, άφοΰ έκεΐνοι πού τήν κατευθύνουν τή χρησιμοποιούν ώς μέσο γιά τήν έπίτευξη ποι
κίλων άνομολογήτων σκοπών. Έτσι, «θεσμοθετείται» ή βία στις λεγάμενες «κοινωνικές έπαναστάσεις», πού κάθε άλλο παρά έπαναστάσεις καί μάλιστα κοινωνικές φαίνεται νά είναι. Κανενός δέν
διαφεύγει τό γεγονός, ότι ό σύγχρονος μηδενισμός μέ όπαδούς χιλιάδες άναρχικούς σ’ όλόκληρο τόν
κόσμο, τείνει νά καταστή γάγγραινα τών λαών καί τού πολιτισμού. Οί κάθε μορφής μηδενισταί,
ένεργοΰντες μέ σύνθημα τήν άτομική τρομοκρατία καί τόν πόλεμο κατά τού «κατεστημένου», είναι
άτομα, πού δέν έχουν κατά βάσιν ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Κατα’φεύγουν στή βία, μόνο χάριν
τής βίας. Σκοτώνουν, χωρίς νά ξέρουν ποιόν καί γιατί. Προσπαθούν, ώστε τά θύματά τους νά είναι
κατά τό δυνατόν άθώοι πολίτες. Τούς κατέχει μανία καταδιώξεως καί πρωτοφανής άναλγησία. Οί
πράξεις τους, κάνουν τήν κοινή γνώμη νά άγωνιά γιά τήν ύπόσταση τού κοινωνικού οικοδομήματος,
άφοΰ, όπως είπαμε, τά άτυχή θύματά τους είναι πάντοτε άπροστάτευτοι ταξιδιώτες, θαμώνες κοσμι
κών κέντρων, άπλοι έργαζόμενοι άνθρωποι.
Τούς «έπαναστάτες» αυτού τού είδους βλέπουμε καθημερινά σχεδόν τόν τελευταίο καιρό νά άνατινάζουν αεροδρόμια, νά αιχμαλωτίζουν καί νά σκοτώνουν πρεσβευτές, νά κάνουν άπαγωγές, ληστείες
καί άλλα άπεχθή καί άποτρόπαια έγκλήματα.
Αύτός ό ξέφρενος άναρχομηδενισμός, πού έχει εισβάλει κυρίως σέ μιά μερίδα τής νεολαίας,
άπειλεΐ νά όδηγήση πρός τό χειρότερο φυσικά τό σαρακοφαγωμένο σκάφος τής έτοιμόρροπης άλλωστε
κοινωνίας μας. Τό άσχημο είναι, πώς ή «μόδα» δέν πρόκειται νά περάση, άφοΰ τή «στηρίζει» ή άπί
στευτα μεγάλη ήθική κρίση, ή οποία μαστίζει καί οδηγεί σέ σκολιούς δρόμους τόν κόσμο τού «αιώνα
τών κατακτήσεων». 'Ο άναρχισμός λοιπόν, άποτελεΐ τή μιά, άπό τις πιό «διαδεδομένες» σήμερα μορφές
βίας. Τό άλλο πρόσωπο τής βίας στό σύγχρονο κόσμο μας έμφανίζεται όχι πιά σάν «έπανάσταση»
κατά τού κοινωνικού «κατεστημένου», άλλά μέ τό περισσότερο άπαίσιο περίβλημα τού παρανόμου οι
κονομικού κέρδους. Ή βία, σάν μέσο άθεμίτου πλουτισμού, έχει γίνει άβάσταχτος πονοκέφαλος γιά
όλα τά κράτη, άφοΰ είναι, όχι μόνο άδίστακτη, άλλά καί φοβερά όργανωμένη, φθάνοντας κάποτε κά
ποτε στόν ίδιο μέσα τόν κρατικό μηχανισμό. Ή «οικονομική βία», άποτελεΐ πλέον παράγοντα τής έπιχειρηματικής δραστηριότητος καί μόνο μέ τή δική της «συγκατάθεση» τά μεγάλα οικονομικά τράστ
μπορούν νά επιβιώσουν. Ά λ λ ο βεβαίως πράγμα είναι οί έκτεταμένες «έπιχειρήσεις», πού αυτή ή ίδια
ή βία συντηρεί σ’ άπίθανα μεγάλη κλίμακα, έπΐ παγκοσμίου έπιπέδου. Ά ς μή ξεχνάμε, ότι στό έμπόριο τής σαρκός, τά ναρκωτικά, τό λαθρεμπόριο, τά καζίνα καί τά άλλα γνωστά «στέκια» τής «άριστοκρατίας» τού ύποκόσμου κινούν, ώς ένα μεγάλο βαθμό τά νήματα τής διεθνούς οικονομίας.
Ή βία λοιπόν, μέ έντελώς «έκσυγχρονισμένη» μορφή, έγινε αυτοσκοπός γιά μιά μερίδα άνθρώπων καί άπειλεΐ, άν δέν άναχαιτισθή, νά τινάξη στόν άέρα τήν έπιφανειακή έστω «άρμονία» τού ση
μερινού κόσμου. Πρός τήν κατεύθυνση αυτή, άς στραφή ή προσοχή τών άστυνομικών όλης τής γής,
έάν δέν έπιθυμοΰν νά εύρεθοΰν προ έκπλήξεων καί μάλιστα σέ χρόνο όχι πολύ μακρινό.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α'

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εν Άθήναις «δραστηριότητα» τής Δέσποινας ’Αχλαδιώτον. Επάνω ή «Κνρα τής Ρω», εις το
γραφεϊον τον ’Αρχηγού 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζαβέλλα, κατά την έπίδοσιν εις αυτήν τής σημαίας και ενός συμβολικόν χρηματικόν
ποσού. Κάτω: 'Η'«Κυρά τής Ρω» κατά την βράβενσίν της υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. 'Η Δέσποινα ’Αχλαδιώτον, η οποία καθ οληι
την έν Άθήναις παραμονήν της ήτο φιλοξενούμενη τον Τμήματ. Δημοσίων Σχεσεων τον Αρχηγειον Αστνν. Πόλεων επεσκεφθη αλληλοδιαδόχως την σνζνγον τον Προέδρον τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσον τον Ύπονργόν 'Εθνικής Ά μννης κ. Αβερωφ, και τον Δ ή
μαρχον Αθηναίων κ. Παπαθεοδώρον. 'Ιδιαιτέρα μέριμνα κατεβλήθη εκ μέρονςτον J’Αρχηγειον τής Ά σ τ wo μιας, δια τήν ιατρικήν
παοακολονθησιν τής νπεργήρον κ. ’Αχλαδιώτον, ή οποία συνοδεία αξιωματικού νπεβληθη εις άλας τας ιατρίκας^ εξετάσεις εις τα ερ~
γαστήοια τού Κλάδου Υ γεία ς τής ’Αστνν. Πόλεων. Καθ’ οληντήν παραμονήν της είς ’Αθήνας έφιλοξενήθη εις την οικίαν τού Υπαρχιφνλακος κ. I. ’Αλεξανδρή. Είς τήν απέναντι φωτογραφίαν επάνω, ή «Κνρά τής Ρώ», κατά τήν επίσκεψήν της εις την Εθνικήν Τρά
πεζαν τής 'Ελλάδος μετά τού Διοικητού κ. ’Αγγελοπονλου. Κάτω: Είς τά ’Ιατρεία τής ’Αστυνομίας.
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Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΠΟΛΕΩΝ
ΤΙ ΜΑ ΤΗΝ
“ΚΥΡ Α Τ Η Σ ΡΩ„
ΠΡΩΙΝΑΣ ώρας τής 14-1Τ ΑΣ
1976 εις σεμνήν τελετήν είςτό
Άρχηγεϊον τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ.
Βασίλειος Τζαβέλλας έδέχθη τή
γνωστή «Κυρά τής Ρώ» τή Δέσποι
να Άχλαδιώτου, ή οποία ώς γνω
στόν, επί 35 ολόκληρα χρόνια ύψω
νε τήν Ε λληνική σημαία εις τήν
άκριτικήν έρημονησίδα Ρώ. Πρός
τήν κυρίαν Άχλαδιώτου, ό κ. ’Αρ
χηγός προσέφερε μίαν Ελληνικήν
σημαίαν διά τό Φρούριον τοΰ Καστελλορίζου, ώς καί 5.000 δρχ.,
δώρον τών αστυνομικών υπαλλή
λων, διά τάς πρός τήν Πατρίδα υ
πηρεσίας της. Προσφιονών τήν άκρίτισσα τής Ρώ, ό κ. Τζαβέλλας
είπε χαρακτηριστικώς:
«Ή έπίσκεψίς σας εις τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων τιμά
ιδιαιτέρως τό Σώμα καί προκαλεϊ
εις άπαντας τούς ’Αστυνομικούς
υπαλλήλους εξαιρετικήν συγκίνησιν καί χαράν.
Προσωπικώς καί έκ μέρους δλων
τών άνδρών τοϋ Σώματος σάς ευχα
ριστώ θερμότατα καί σάς εύχομαι
υγείαν καί μακροημέρευσιν.
Οί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι καί
ολόκληρος ό Ελληνικός Ααός έχουν
πληροφορηθή τήν φλογέράν σας
φιλοπατρίαν καί τάς πρός τήν Πα
τρίδα προσφερθείσας ύψίστας ύπηρεσίας σας.
Εις τήν άκριτικήν έρημόνησον
«ΡΩ» τοϋ Καστελλορίζου επί πολλά
έτη, μόνη καί άπροστάτευτος, ήναπτές μέ κατανυκτικήν μυσταγωγίαν
τήν κανδήλα τοϋ Χριστοΰ καί ύψω
νες μέ παλλομένην ψυχήν τήν Ε λ 
ληνικήν Σημαίαν.
'Ως υπερήφανος λέαινα έκράτησες μόνη εις αυτήν τήν έρημον, άλλά ποτισμένην άπό 'Ελληνικόν αί
μα γήν, άσβεστον τήν φλόγα τής
Πατρίδος καί τής Πίστεως.

'Η Ε λλάς καί δλοι οί "Ελληνες
σάς θαυμάζουν καί σάς εύλαβοϋνται.
Το Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, εις ένδειξιν ελάχιστης τιμής
τών πρός τήν Πατρίδα υπηρεσιών
σας, σάς προσφέρει μίαν Ελληνικήν
Σημαίαν διά τό Φρούριον Καστελ
λορίζου καί ώς δώρον τό ποσόν τών
πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών».
Έ ν τώ μεταξύ υπό τών παλαιμά
χων άπελευθερώσεως τής Αωδεκανήσου, άπεστάλει πρός τον κύ
ριον ’Αρχηγόν τό άκόλουθον τηλε
γράφημα.
«Παλαίμαχοι άγωνισταί άπελευ
θερώσεως Δωδεκανήσου μας συγχαίρομεν καί ύπερηφανευόμεθα διά
πατριωτικήν πρωτοβουλίαν σας νά
τιμήσητε τήν ήρωϊκήν κυρά τής
Ρώ. Ή πράξις σας πληροί ήμάς
χαράς καί υπερηφάνειας. Ζήτω τό
Έθνος».
Τό περιοδικόν μας αισθάνεται
τήν άνάγκην νά συγχαρή τήν τιμηθεϊσαν καί νά τήν προβάλλη ώς
παράδειγμα ήρωισμοϋ καί ύπερτα··
της πρός τήν Πατρίδα άγάπης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
Εις τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων έπΐ ύπηΤάς μεσημβρινάς ώρας τής 7.1.76
το Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πό
λεων έπεσκέφθη ό 'Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Σταμάτης, ό όποιος
και ένημερώθη επί υπηρεσιακών
θεμάτων γενικώς. Τον κ. 'Υπουρ
γόν προσεφώνησεν έν αρχή ό Α ρ 
χηγός τής ’Αστυνομίας κ. Τζαβελλας, όστις εΐπεν :
«’Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Έπιτρέψατέ μου έν άρχή νά υποβάλω
προς 'Υμάς, προσωπικώς καί έξ ονόμα
τος των ’Αξιωματικών καί Κατωτέρων
’Αστυνομικών τοϋ Σώματος ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί Διοικητικών υπαλλήλων
τά πλέον θερμά συγχαρητήρια, έπί τή
άναλήψει τών νέων καθηκόντων σας ώς
'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Ή έπίσκεψίς σας εις τό^ ’Αρχηγεϊον
’Αστυνομίας Πόλεων, εύθύς αμέσως μετά
τήν άνάληψιν τών καθηκόντων σας, περιποιεϊ εις ήμάς έξαιρετικήν τιμήν καί
εμποιεί μεγάλην ίκανοποιησιν, διότι προ
δίδει τά αισθήματα έκτιμήσεως καί εμπι
στοσύνης μεθ’ ών μάς περιβάλλετε και
καθιστά έκδηλον τήν άπόφασίν σας, όπως
καταστήτε τό δυνατόν ταχύτερον,^ γνώστης της όλης καταστάσεως καί τών
άπασχολούντων τό Σώμα προβλημάτων,
προκειμένου νά προσδιορισητε την ενδε-

δειγμένην πορείαν καί τακτικήν.
Κύριε 'Υπουργέ. Εις τό σημεΐον αύτό
αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σάς παρά
σχω μίαν διαβεβαίωσιν : "Ολοι οι υπηρετοϋντες εις τό Σώμα της ’Αστυνομίας
Πόλεων ’Αξιωματικοί καί Κατώτεροι
’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί υπάλληλοι
συναισθάνονται πλήρως τάς εύθύνας καί
τάς υποχρεώσεις των, έναντι της λαοπροβλήτου Κυβερνήσεώς μας, τοϋ άκτινοβολοϋντος Διεθνώς Προέδρου αυτής καί
της Πατρίδος. Είναι πρόθυμοι νά άναλώσουν όλας των τάς δυνάμεις, διά τήν ^εκ
πλήρωσή της μεγάλης έθνικής καί Κοι
νωνικής των αποστολής. Δύνασθε να είσθε
βέβαιος διά τήν αύστηράν προσήλωσιν
άπάντων είς τούς νόμους τής Δημοκρατι
κής μας Πολιτείας, τήν ύψηλοφροσύνην
των καί τήν έν παντί έκδήλωσιν έκ μέρους
των τοϋ άπαιτουμένου σεβασμοΰ έναντι
τών Ελλήνων Πολιτών.
’Επιθυμώ Κύριε 'Υπουργέ νά σάς κατα
στήσω γνωστόν, ότι δι’ όλους τους
’Αστυνομικούς, ή άνάληψις, ύφ’ ύμών, τοϋ
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, άπετελεσε τήν χαροποιόν καί παρήγορον έλπίδα,
ή οποία διέλυσε τό νέφος τής λύπης, τής
προκληθείσης έκ τής άποχωρήσεως τοϋ
άγερώχου Στρατηγού Σόλωνος Γκίκα. Τον
άδάμαστον μαχητήν, διεδέχθη ό διακε
κριμένος νομικός. Τον άπέριττον καί λι
τόν στρατιώτην, ό ακέραιος και πολύ
πειρος πολιτικός. Τον Γενναΐον «Παπποΰ», ώς άπεκαλεϊτο προς έκδήλωσιν

έντονωτέρου σεβασμοΰ καί άγάπης, ό άν
θρωπος μέ τήν χρυσήν ωριμότητα, τήν
ίσχυράν θέλησιν καί τήν ϋπερχειλίζουσαν
δυναμικότητα. Ύ π ’ αύτάς τάς σκέψεις
καί τάς πεποιθήσεις, δυνάμεθα, μετά λό
γου νά εϊμεθα αισιόδοξοι.
Κύριε 'Υπουργέ. Πρωτοϋ τελειώσω θά
ήθελα νά έκφράσω τήν ειλικρινή εύχήν
όπως τά υψηλά σας καθήκοντα στεφθοΰν
ύπό πλήρους έπιτυχίας, έπ’ άγαθφ τής
Πατρίδος καί τοϋ Ελληνικού λαοΰ. Ή
προς τοΰτο συμπαράστασις ήμών θά είναι
πλήρης καί καθολική.
Ό Προϊστάμενος τής Δ/νσεως Ό ργανώσεως Έκπαιδεύσεως Προγραμματισμού,
’Αστυν. Δ/ντής. κ. Ραυτογιάννης Βα
σίλειος θά σάς ένημερώση έν συνεχεία
καί κατά τρόπον συνοπτικόν έπί τής οργα
νωτικής διαρθρώσεως τοϋ Σώματος, τής
άποστολής του τών προβλημάτων του
καί τής άρμοδιότητος τών Υπηρεσιών
του».

Ό κ. 'Υπουργός έξέφρασε τήν
πλήρη ίκανοποίησίν του, διά τό έπιτελούμενον ύπό τής ’Αστυνομίας
Πόλεων εργον καί ύπεσχέθη άμέριστον τήν ύποστήριξιν τής Κυβερνήσεως προς έπίλυσιν τών άπασχο
λούντων τό Σώμα προβλημάτων,
προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν τοϋ
κοινωνικού συνόλου.

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΔΞΕΟΣ
ρεσιακών θεμάτων
Έ ν τώ μεταξύ 6 άποχωρήσας
'Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Γκίκας
άπηύθυνεν προς τούς άνδρας των
Σωμάτων ’Ασφαλείας τήν κάτωθι
'Ημερησίαν Διαταγήν.
τε, τήν 24ην ’Ιουλίου 1974, άνέλαβον τά καθήκοντα τού Υπουργού
Δημοσίας Τάξεως, τά όποια μοΐ ένεπιστεύθη ό Εθνικός ηγέτης καί Πρό
εδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κων]ντϊνος
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, έκάλεσα ύμάς ϊνα, έν
δψει τής κρίσιμου καταστάσεως καί μέ
πλήρη έπίγνωσιν τού υψηλού σας χρέ
ους, καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν πρός
πραγμάτωσιν τών σκοπών τούς όποιους
ή Κυβέρνησις έπεδίωκε, ήτοι τήν έξασφάλισιν πολιτικής όμαλότητος καί τήν
άποκατάστασιν τών καταλυθεισών δημο
κρατικών ελευθεριών, άνευ διαταραχής
τής έννόμου τάξεως.
Πράγματι, κατά τούς πρώτους μετά
τήν κατάλυσιν τής δικτατορίας μήνας
κινούμενοι εντός τών γνωστών Αντιξοο
τήτων καί εις μίαν λίαν τεταμένην Ατμό
σφαιραν, κατορθώσατε διατηρούντες εις
ύψηλόν βαθμόν τό γόητρον τών Σωμά
των Ασφαλείας, νά έξασφαλίσητε άδιατάρακτον τήν πορείαν πρός τήν πλήρη
πολιτικήν όμαλότητα καί νά συντελέσητε
ούσιωδώς εις τήν δημιουργίαν τού ήπιου,
ήρέμου καί μακράν πόσης μισαλλοδο
ξίας κλίματος, έντός τού όποιου διεξήχθη-
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Άπέναντι: Στιγμιότνπον άπό την ένημέρωσιν εις την Αίθουσαν τον ’Αρχηγείου
'Αστυνομίας Πόλεων τοϋ Νέου ’Υπουργού
Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτη. Δεξιά:
Ό κ. Σταμάτης μετά τον προκατόχου
’Υπουργού Δημ. Τάξεως κ. Γκίκα, εις
στιγμιότνπσν, κατά τήν παράδοσιν τον
Υπουργείου, ή όποια έπραγματοποιήθη
τήν 7-1-76, παρουσία τοϋ Γεν. Γραμματέως τοϋ ’Υπουργείου, τών 'Αρχηγών τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας, τοϋ Ά ρχη γοϋ τής
Υ.Π .Ε.Α., τοϋ προϊσταμένου Μ.Ε.Υ.
Δ.Τ. τοϋ Γενικοϋ Δ /ντοϋ 'Αγροφυλακής
καί άλλων άξ/κών τών επιτελείων.

σαν κατά τρόπον άπολύτως έλεύθερον,
πολιτισμένον καί δημοκρατικόν αί έκλογαί τής 17ης Νοεμβρίου 1974 καί έν συ
νεχείς τό Δημοψήφισμα καί αί δημοτι
κοί καί Κοινοτικοί έκλογαί, διά τών ό
ποιων καί ώλοκληρώθη ή δλη μεταδικτατορική συγκρότησις τής Πολιτείας μας.
Έξετελέσατε ούτως, έναντι τής Πατρίδος, τού Κράτους καί τού Λαού έργον
έξαιρετικώς πολύτιμον, τό όποιον έγγράφεται εις τό ένεργητικόν τής ιστορίας
σας καί διά τό όποιον πρέπει νά είσθε
υπερήφανοι.
Πέραν τούτου, καθ’ δλον τό διάστημα
τής συνεργασίας μας, μοΐ έδόθη ή ευκαι
ρία νά διαπιστώσω έν τοϊς πράγμασι τάς
δυσχερείας τού έργου τό όποιον τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας, τό Πυροσβεστικόν Σώ
μα καί ή ’Αγροφυλακή έπιτελούν, έργον
έξαιρετικής σημασίας διά τήν δλην Κρα
τικήν ζωήν. Διότι δέν πρόκειται μόνον
περί έκπληρώσεως μιας κοινωνικής άποστολής, ώς ή δίωξις τού έγκλήματος
καί ή προστασία τού πολίτου άπό άντικοινωνικώς δρώντα άτομα. Α λλά πέραν
τούτου, πρόκειται καί περί αληθώς έθνικής Αποστολής, διότι εις τά Σώματα ’Α
σφαλείας Ανήκει ή τιμητική εύθύνη τής
περιφρουρήσεως τών έλευθεριών τού Α
τόμου καί τής προστασίας τού δημοκρα
τικού πολιτεύματος.
Καθ’ δλον τό διάστημα τούτο διεπίστωσα τόν μόχθον τόν όποιον καταβάλ
λουν τά Σώματα ’Ασφαλείας, τήν ψυχι

κήν δοκιμασίαν εις ήν ύποβάλλονται, έν
πολλοϊς μάλιστα καί χωρίς άναγνώρισιν,
αν δχι καί κατακραυγήν, ώστε νά δύνα
μαι νά βεβαιώσω δτι πάσα υπέρ ύμών μέ
ριμνα τής Πολιτείας μικράν μόνον άνταπόδοσιν τής καθόλου προσπάθειας σας
Αποτελεί.
’Οφείλω, έπίσης, νά έπισημάνω δτι
κατά τό διάστημα, καθ’ δ είχον τήν τι
μήν νά προΐσταμαι τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, κατεβλήθη ιδιαιτέρα καί έπιτυχής
προσπάθεια διά τήν άνύψωσιν τού φρο
νήματος τών ’Αξιωματικών, ’Οργάνων
καί 'Υπαλλήλων αυτών, τήν έπιμόρφωσίν των, τήν βελτίωσιν κατά τό δυνατόν
τής θέσεώς των, άλλά καί κυρίως διά τήν
ένδυνάμωσιν αύτών τόσον εις Αριθμητι
κήν δΰναμιν, δσον καί εις έφοδιασμόν εις
σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε νά δύναμαι
νά πιστεύω δτι τά Σώματα ’Ασφαλείας
είναι ήδη εις θέσιν νά άνταποκρίνωνται
εις τάς πολλαπλάς υποχρεώσεις των.
Ή δη , άποχωρών τού 'Υπουργείου, αι
σθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσω
πρός όλους ύμάς τήν άκραν ίκανοποίησίν
μου μέ τήν βεβαιότητα δτι ύπό τόν νέον
Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, τόν έξαίρετον κ. Γεώργιον Σταμάτην, ή γαλήνη, ή
τάξις καί ή Ασφάλεια τής Χώρας εύρίσκονται εις άξίας χεΐρας.
Ό Υπουργός
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Η ΒΝΕΠΒΡΚΕΙΠ TOV BPNHTIKOV
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δέν μπορεί νά άποσπασθή άπό τήν
παράδοση αύτή, μέ όποιαδήποτε
βιαιότητα κι’ άν ύβρίζη τήν Χρι
στιανική Πίστη καί άρνεϊται τήν
ύπαρξη τού Θεού. Ό χ ι βέβαια
ότι όλοι οί ούμανισταί παρουσιά
ζονται πολέμιοι τού Χριστιανι
σμού ή άρνηταί τού Θεού- αλη
θινά πολλοί ά π ’ αύτούς μού κά
νουν έντύπωση σάν άγωνιζόμενοι
άνθρωποι. ’Αλλά ό ούμανισμός,
σύμφωνα μέ τήν επίσημη φιλολο
γ ία του, σαφώς άρνεϊται τήν Χρι
στιανική Πίστη καί τήν ανάγκη
οίασδήποτε ήθικής ή πνευματι
κής αύθεντίας έξω άπό τούς άν
θρώπους.

πού επικρατεί
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
μεταξύ σκεπτομένων καλο
προαίρετων άνδρών καί γυναικών
σήμερα, θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή «επιστημονικός ούμανισμός».
'Όρος πού αμέσως σπεύδει νά
δείξη τήν άρνησί του απέναντι στή
χριστιανική πίσ τι καί ζωή. Αφού
όλοι αισθανόμαστε θαυμασμό γιά
τά επιτεύγματα τής επιστήμης
καί αφού όλοι επιθυμούμε νά έφαρ
μόσωμε καί νά διασώσωμε μερι
κές ανθρώπινες αρετές όπως ή φι
λία, ή άνεκτικότης, ή καλή διάθεσις, ή συμπάθεια καί τό θάρρος,
ύποσυνείδητα παραδεχόμαστε τόν
επιστημονικό ανθρωπισμό σάν μιά
πρακτική φιλοσοφία ζωής. Αύτό
πού δέν βλέπομε εύκολα είναι ότι
ή επιστήμη πολύ λίγα έχει νά
προσφέρη στήν επίλυση των προ
βλημάτων των ανθρωπίνων σχέ
σεων, ακόμη κι’ άν αύτά είναι τά
προβλήματα πού περισσότερον
έχουν ανάγκη νά λυθούν. Ούτε
βλέπουμε, πίσω από αύτό πού
εμφανίζεται σάν καλόκαρδη φιλο
σοφία, μία πλήρη άρνηση οίασδήποτε διαστάσεως πέραν τής
παρούσης Θεατής ζωής, οίουδήποτε στοιχείου, όπως τό από
λυτον αγαθόν ή κακό καί οίασδήποτε δυνάμεως πού θά μπορούσε
νά είναι πέρα των ανθρωπίνων.
"Αν καί γνωρίζω ότι πολλοί
ούμανισταί είναι καλοί καί ευγε
νικοί άνθρωποι, είμαι πεπεισμένος
ότι ό ούμανισμός ό ίδιος είναι μία
ψυχρή καί άκαρδη πίστις. Διότι
προσφέρει στον άνθρωπο μία πλή 
ρη άρνηση εκεί όπου οί ανάγκες
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ΑΚΡΙΒΩΣ έννοεϊ ό άρνητικός
ΤΙ ούμανισμός,
παληός καί νεώ-

Ό αρνητικός ούμανισμός άρνεϊται
στους άνθρώπους οίαδήποτε θρη
σκεία, οΐοδήποτε άχρονο σημείο
άναφοράς. Χωρίς όμως αύτά τά
στοιχεία, οί ούμανισταί δέν έχουν
πόδι νά σταθούν καί πρέπει νά
κατανοήσουν τό παράλογο τής
θέσεώς της.

του είναι μεγαλύτερες καί οί προσ
δοκίες του πιό απεγνωσμένες. ’Αλ
λά πρίν εξετάσουμε αύτή τήν απο
τυχία, άς δούμε τήν εξαιρετικά σα
θρή θεμελίωση πάνω στήν όποια
στηρίζεται ή ουμανιστική θέσις.
Κανείς σ’ αύτή τή χώρα μέ τήν
χριστιανική της παράδοση αιώνων

τερος, μέ τόν όρο «άνθρώπινες»
άξιες; Είναι άρκετά εύκολο, σέ μία
χώρα, όπου περισσότερος πρα 
γματικός Χριστιανισμός έχει έφαρμοσθή άπό όσο μερικές φορές
ύποτίθεται, νά πιστεύη κανείς ότι
είναι άληθινά «άνθρώπινο» νά είναι
καλός, δίκαιος, πιστός, άνιδιοτελής
καί άνεκτικός. ’Αλλά φαντάζεται
σοβαρώς ό ούμανιστής ότι τέτοιες
ιδέες έχουν όλοι οί άνθρωποι;
Είναι πράγματι τόσον άφελής ώστε
νά νομίζη ότι είναι διαδεδομένες
σέ μιά κομμουνιστική χώρα έπί
παραδείγματι; Καί εάν όχι, ποιος
είναι εκείνος πού θά καθορίση τί
είναι πράγματι «άνθρώπινο»; Πού
βρίσκονται τά πραγματικά κριτή
ρια τού άγαθού καί τού κακού;
Αύτό πού μάς φαίνεται άνειλικρινές, ψεύτικο, άπάνθρωπο καί σκλη-

ρό μπορεί νά είναι τέλεια, «ηθικό»
καί «ανθρώπινο» μέ τά κριτήρια
τοϋ κομμουνισμού. Είναι τερατώ
δες νά ύποδηλώνη κανείς ότι ολό
κληρες φυλές ανθρώπων έπαψαν
αίφνιδίως νά είναι «ανθρώπινες»!
Α λλά είναι απολύτως δυνατόν
νά έχουν συμμορφωθή πρός μίαν
άποψη ζωής ποΰ τρέφει μεγάλη
αντιπάθεια στην άποψη πού Ικ
παραδόσεως έχουμε εμείς. "Ομως,
έάν πούμε ότι έχουν «έξαπατηθή»
ή ότι «σφάλλουν» ή ότι έχουν κατηχηθή μέ «εσφαλμένες» ιδέες, τότε
διατυπώνουμε ήθικές κρίσεις, καί
την στιγμή που κάνουμε αυτό
υπονοούμε ότι υπάρχουν πρά
γματι κριτήρια τού καλού καί τού
κακού. Χωρίς κάποια γνώση σχε
τικά μέ τό σχέδιο καί τό σκοπό τής
ζωής, αυτό πού συνιστά «μία
καλή ανθρώπινη ύπαρξη» μπορεί
νά ποικίλλη τόσο πολύ ώστε κάθε
ορισμός νά καταντά ανόητος.
Ό αρνητικός ουρανισμός άρνεΐται στους ανθρώπους οίαδήποτε
θρησκεία, οίοδήποτε υπεράνθρωπο
κριτήριο, οίοδήποτε άχρονο ση
μείο αναφοράς· καί χωρίς όποιοδήποτε άπό τά στοιχεία αυτά
δέν πιστεύω ότι οί οΰμανισταί
έχουν πόδι νά σταθούν, καί είναι
καιρός πλέον νά κατανοηθή τό
παράλογον τής θέσεώς τους. Τό
μέγιστο που μπορεί νά κάνη ένας
συνεπής οΰμανιστής είναι νά έκφράση τήν γνώμη του γιά τό τί
είναι «καλό» ή «σωστό», καί μπο
ρεί νά υπάρξουν εκατό διαφορε
τικές απόψεις γ ι ’ α υ τό ! Καί δέν
μπορώ νά άποφύγω νά σχολιάσω
τό γεγονός ότι αυτοί οί ίδιοι οί
διανοούμενοι ούμανισταί πού έχω
συναντήσει, καί οί όποιοι μπο
ρούν νά ομιλούν τόσο πειστικά γιά
τό άχρηστο τής θρησκείας καί τήν
επάρκεια τού επιστημονικού ούμανισμού, είναι μεταξύ εκείνων
πού σπεύδουν νά υπογραμμίσουν
ότι τό ' «αγαθό» καί τό «κακό»
είναι εντελώς σχετικά καί ποικίλ
λουν άπό χώρα σέ χώρα καί άπό
εποχή σέ εποχή !
’Αλλά υπάρχουν άλλες αδυνα
μίες στήν άθεϊστική ανθρωπιστική
θέση καί αύτές είναι πολύ σοβαρώτερες άπό τό στοιχείο τού παρα
λόγου. ’Αφού κατά τήν ουμανι
στικήν άποψη ή ζωή ενός αν
θρώπου περιορίζεται όλοσχερώς
στήν συνείδηση τής ζωής του
πάνω σ’ αύτόν τόν πλανήτη, καί

αόού άρνεΐται πλήρως τόν Θεόν,
ένας συνειδητός οΰμανιστής καθι
στά τόν εαυτό του αδύναμο σέ
πολλές κρίσιμες περιστάσεις. “Ετσι,
άφού δέν ύπάρχη καμμία ζωή πέρα
άπό αύτή, ό άρνητικός ουρανι
σμός δέν μπορεί νά προσφέρη καμ
μία ελπίδα σ’ αύτούς πού έχουν
μεγάλη άναπηρία.
’Αφού δέν
ύπάρχη Θεός, ό ουρανισμός δέν
μπορεί νά προσφέρη καμμία εξω
τερική δύναμη γιά νά όδηγήση
καί ένισχύση τόν άνθρωπο πού
καταβάλλεται άπό τις δικές του
συγκινησιακές συγκρούσεις. Οί
ούμανισταί είναι οί ίδιοι δεσμώ
τες ενός κλειστού συστήματος καί,
άφού πιστεύουν σ’ αύτό τόσο επί
μονα, δέν έχουν κανένα εύαγγέλιο όποιουδήποτε είδους γιά νά
προσφέρουν στούς άδυνάτους καί
άγωνιζομένους καί δέν μπορούν
νά προσφέρουν ούτε ελπίδα ούτε
άσφάλεια πέρα άπό τά δεινά καί
τά άτυχή ματα τού έπίγειου στα
δίου τής ϋπάρξεως.
Μερικές φορές δέν μπορώ νά
άποφύγω τήν ύποψία ότι μερικοί
άπό τούς άθέους ούμανιστάς πού
γράφουν καί μιλούν τόσο θαυμά
σια έχουν λάβει μικρή εμπειρία τής
πραγματικής σκληράς ζωής. Γιατί
γνωρίζω, όπως γνωρίζουν πολ
λοί άλλοι, ότι στις κρίσιμες περι
στάσεις τής ζωής άνδρες καί γ υ 
ναίκες όχι μόνον άναζητούν άπεγνωσμένα τόν Θεόν, άλλά πολύ
συχνά τόν βρίσκουν. Δέν μπορείτε
νά έπισκέπτεσθε θαλάμους νοσο
κομείων, έπί παραδείγματι, επί
εβδομάδες γιά πολλά χρόνια, δέν
είναι δυνατόν νά παρευρίσκεσθε
κοντά σέ κρεββάτια έτοιμοθανάτων καί νά μιλάτε μέ χιλιάδες
κυριολεκτικά μοναχικούς άνθρώ
πους έπί χρόνια, χωρίς νά άντιληφθήτε τις δυνατότητες υπάρχουν
στο πνεύμα συνηθισμένων φαινο
μενικά άνθρώπων. 'Η προσωπική
επαφή μέ άνθρώπους πού υποφέ
ρουν, άγαπούν καί δοκιμάζουν
θλίψεις πείθει ότι ό άνθρωπος δέν
ζή μόνον στήν παρούσα διάσταση
τού χρόνου καί καμμία έκτασις
ουμανιστικής θεωρίας, δέν θά τόν
περιορίση σ’ αύτήν. Δέν είναι
άπλώς ότι οί άνθρωποι στις ώρες
τής άνάγκης δείχνουν τρομερό θάρ
ρος, άν καί αύτό είναι άλήθεια. ’Εν
τελώς κοινοί άνθρωποι άναζητούν
καί άγγίζουν δυνάμεις πέραν άπό
τόν εαυτό τους καί τις χρησιμο

ποιούν. Λαμβάνουν αύθεντική βε
βαιότητα πού ξεπερνά πολύ τίς
διατακτικές του ελπίδες. ’Εκείνοι
άπό εμάς πού έχουν πολλές σχέ
σεις μέ άρρώστους καί άνθρώπους
πού ύποφέρουν, γνωρίζουν πόσο
συνηθισμένο είναι νά μάς λένε
άνθρωποι ότι άντλησαν δυνάμεις
έξω άπό τόν εαυτόν τους ή άπόθεσαν τίς ελπίδες καί τούς φόβους
τους σέ κάποια γαλήνη καθαρά
άνεξάρτητη άπό τά δικό τους
πνεύμα. Οί περισσότεροι ά π ’ αύ
τούς τό περιγράφουν μέ θρησκευ
τικούς όρους, δικαίους, καθώς π ι
στεύω, άλλά άκόμη κι’ άν δέν περιγραφόταν έτσι δέν μπορώ νά
άμφιβάλλω ότι αύτό τό στοιχείο
είναι μέρος τής συνολικής άνθρώπινης εικόνας. ΈχρησιμοπΟίησα τό παράδειγμα τής άνθρώπινης
συμπεριφοράς στον πόνο καί στήν
ταλαιπωρία, διότι μέσα σ’ αύτές
τίς περιστάσεις ή άνειλικρίνεια, ή
προσποίησις καί ή συνηθισμένη
αύταπάτη άποβάλλονται πολύ
εύκολώτερα.
πολύ καλά ότι ό μα
ΓΝΩΡΙΖΩ
χητικός άρνητικός ούμανιστής
θά μού πή ότι άπλώς περιγράφω
ύποκειμενικά φαινόμενα. ’Αλλά όλη
ή ύπόθεσις είναι ότι αύτό πού έχω
παρατηρήσει καταλήγει σέ άντικειμενικά φαινόμενα —θάρρος, π ί
στη ελπίδα, χαρά καί ύπομονή,
έπί παραδείγματι, καί οί ιδιότη
τες αύτές εύκολα παρατηρούνται.
Διότι ένώ ό καλόκαρδος ούμανιστής μπορεί τό πολύ νά κινητοποιήση τις δυνατότητες ενός άνθρώπου, εκείνος πού έχει κάποια
πείρα μιάς δυνάμεως έξω άπό τόν
εαυτό του μπορεί νά προκαλέση
καί άλλους νά τήν μοιρασθούν
μαζί του. Αύτό σημαίνει τήν πλή 
ρωση ώρισμένων όρων, καί έάν
τό άποτέλεσμα ήταν άπλώς μία
υποκειμενική εμπειρία είναι ζή
τημα άν θά είχε καμμία άξια. ’Αλλά
έάν καταλήγη σ’ ένα νέο είδος
πραγματικότητας πού γίνεται άντιληπτή, τό άποτελέσματα τής
οποίας είναι άντικειμενικά καί εύ
κολα μπορούν νά άποδειχθούν
καθώς έκφράζονταί στήν ζωή τών
άνθρώπων, τότε άσφαλώς είναι
πολύτιμο άληθινά.
Ό άνθρωπος πού θέλει νά άποδεικνύωνται όλα μέ επιστημονικά
μέσα έχει εντελώς δίκαιο στήν
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Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ
Ο Υ Μ A Ν IΣ ΜΟΥ
επιμονή του γιά «εργαστηριακές
προϋποθέσεις» έάν έρευνα, έπΐ παραδείγματι την ένόραση ή τήν τηλεκίνηση. ’Αλλά δέν μπορεί νά
ύπάρχη κάτι τέτοιο, δηλαδή «έργαστηριακές προϋποθέσεις» για
τήν έρευνα τοϋ βασιλείου τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος έκτος έάν έννοήσουμε τον όρο «έργαστηριακές συνθήκες» δτι είναι στήν πρα
γματικότητα ή ίδια ή ανθρώπινη
ζωή. "Ενας άνθρωπος μπορεί νά
παρουσιάση αντικειμενικά μία αλ
λαγή στον χαρακτήρα του, μία
πίστη ποΰ κατευθύνει τή ζωή του
καί μιά πεποίθηση στή σημασία
τής ζωής, μέσα στήν πραγματική
ζωή. Καί έδώ είναι ακριβώς πού
διαφωνώ μέ έναν ούμανιστή. ’Εάν
δέν είχα ίδή άντικειμενικά αποτε
λέσματα πού πηγάζουν από τήν
πίστη στις πνευματικές πραγμα
τικότητες, δέν θά έπίστευα στο
Θεό καθόλου περισσότερο άπό
τον πιο συνεπή άθεο.
’Αλλά αύτό πού πραγματικά
αποτελεί αίνιγμα γιά μένα είναι ή
στάσις τού πνεύματος πού υιοθε
τείται άπό έναν ούμανιστή πού
άρνεΐται τήν ύπαρξη τοϋ Θεού.
Διατείνεται δτι ή δική του ζωή
έχει ένα σκοπό, καί δτι οι ζωές
άλλων ανθρώπων έχουν τούς δια
φόρους σκοπούς τους, αλλά άρνεϊται μέ έμφαση δτι ύπάρχει οίοσδήποτε σκοπός συνολικά. ’Ακόμη,
άφοΰ έπίσης άρνεΐται οΐαδήποτε
ύπαρξη πέραν άπό αύτόν τον
πλανήτη, δέν μπορεί νά ύπάρχη

όποιοδήποτε νόημα τελικού σκο
πού όποιουδήποτε είδους. Διότι
δλη ή ιστορία τών άγωνων, τών
άνακαλύψεων, τών έπιτευγμάτων,
τών γνώσεων καί τών προσδο
κιών τών ανθρώπων τελειώνει
αύτομάτως δταν αύτός ό μικρός
πλανήτης γίνη είτε τόσο πολύ
θερμός είτε τόσο πολύ ψυχρός
ώστε νά μήν μπορή νά συντηρήση
τήν ανθρώπινη ζωή. Εΐλικρινά
τό βρίσκω αδύνατο νά πιστεύω
ότι άνθρωποι, πού κατά τά άλλα
είναι άρκετά έξυπνοι, μπορούν νά
νομίζουν σοβαρά, όπως έμφανίζονται νά νομίζουν, δτι τό τέλος
ολοκλήρου τοϋ τεραστίου αν
θρωπίνου πειράματος είναι ένα
άπλό μηδενικό. Νομίζω δτι μπο
ρώ νά καταλάβω έναν άνθρωπο
πού πρόθυμα αφιερώνει τή ζωή
του στούς απογόνους, άκόμη καί
άν αύτός δέν μπορή νά πιστεύη
στή δική του προσωπική έπιβίωση μετά τον θάνατο. Ά λλ’
αύτό πού δέν μπορώ νά πιστεύω
είναι δτι αξίζει νά δίνη κανείς τόν
χρόνο του, τά ταλέντα του καί τή
δραστηριότητά του γιά κάτι πού
τελικά είναι έντελώς χωρίς αξία.
Στο σημείο αύτό γνωρίζω πολύ
καλά δτι ένας άπό τούς μοντέρ
νους ούμανιστάς μας θά μπορούσε
νά διακόψη καί νά πή: «Λοιπόν,
ή θρησκεία σας, ή πίστις σας στο
Θεό καί στήν άθανασία προβάλ
λονται άπό τό πνεύμα σας, άπλώς
έπειδή αύτό δέν θέλει νά ίδή τά
άληθινά γεγονότα —τήν πλήρη
μοναχικότητα καί ματαιότητα τής
άνθρωπίνης ζωής». ’Αλλά, έκτος
άπό τά άλλα έπιχειρήματα, πού
θά δώσω άργότερα έχω κάθε δι
καίωμα νά άπαντήσω. «’Αλλά
ύποθέσατε δτι καί ή δ ι κ ή σας
θέσις είναι στάσις εύσεβών π όθ ω ν!
Είναι για τί δέν άντέχετε νά π ι
στεύετε ότι τοποθετηθήκατε σ’
αύτό τό προσωρινό στάδιο γιά

νά άναπτύξετε έναν ύπεύθυνο ήθικό χαρακτήρα, καί έπειδή δέν
μπορείτε νά άνεχθήτε τήν ιδέα δτι
αύτό είναι ένα στάδιο συνειδητής
ύπάρξεως, πού άρνεΐσθε πλήρως
τήν ιδέα τού Θεού καί τής ζωής
σέ όποιοδήποτε άλλο πλανήτη
άπό τόν γήινο. Κλαδεύετε σκό
πιμα ώρισμένες άνθρώπινες έμπειρίες διότι δέν ταιριάζουν μέ τήν
θεωρία σας ενός άνθρωπισμού κλει
στού συστήματος.
πεπεισμένος ότι ύπάρχει
ΕΙΜΑΙ
ένας άληθινός άνθρωπισμός, πού
έκπηγάζει όχι άπό μία άσαφή
χριστιανική παράδοση, άλλά άπό
μία ζωντανή αίσθηση τής έννοιας
καί τού σχεδίου τού Θεού. ’Ακόμη
είμαι πεπεισμένος δτι ή άληθινή
ά γάπη γιά τούς άνθρώπους έκπηγάζει πιό εύκολα καί πιό δυνατά
άπό τήν Χριστιανική Πίστη παρά
άπό όποιοδήποτε άλλη θρησκεία.
Μία τέτοια άγάπη τής άνθρωπότητος δέν είναι έχθρός τής έπιστήμης καί τής γνώσεως, άλλά
μπορεί νά προσθέση μία ποιότητα
καί ένα βάθος στή ζωή, πράγματα
τά όποια είναι άδύνατα χωρίς
μίαν άληθινή θρησκευτική πίστη.
Τό ιδιαίτερο είδος έπιστημονικού
ούμανισμοΰ πού έπηρεάζει τόσο
πολύ τήν σκέψη μας είναι είτε
άγνωστικός, μέ τήν λιγώτερο στε
νή έννοια τού όρου, ή αύστηρά
άθεϊστικός. Καί ένα σύστημα πού
άρνεΐται τήν ύπαρξη τού Θεού,
τήν δυνατότητα νά άγγίζουμε
έξωανθρώπινες πνευματικές π η 
γές, καί όποιαδήποτε διάσταση
άνθρώπινης ζωής έκτος άπό αύτή
πού ζούμε πάνω σ’ αύτόν τόν
πλανήτη, μού φαίνεται δτι είναι
μία άξιολύπητα άνεπαρκής φι
λοσοφία γιά τό πολυσύνθετο πνεύ
μα τού άνθρώπου.
Μετάφρασις : ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται εις γνώ σ ιν τώ ν αναγνω στώ ν μ ας, δτι δύνανται, διά τήν βιβλιοδεσίαν τοϋ τό 
μου ΚΓ' (έτους 1975) τώ ν « ’Αστυνομικώ ν Χ ρ ονικ ώ ν», νά άπευθύνω νται εις τό επί τής
όδοΰ Σίνα 4 4 , τ η λ . 617.469 βιβλιοδετεΐον τοϋ κ . Φαίδωνος Ψ ά λλη , μετά τοϋ οποίου
έχει συμφω νηθή παρ’ ήμώ ν ή λίαν συμφέρουσα τιμή τώ ν 120 δ ρ χ . άνά τόμον
(Π ανόδετος μέ χ ρ υ σ ο τ υ π ία ν).
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
ΤΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ
Τοϋ τ. Άστυν. Α/ντοΰ κ. Γ. ΣΕΤΤΑ

ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δικαίωμα είναι ή δοτή
άπ’ τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους έξουσία τής ’Αστυνομίας νά προλαμβάντ) καί νά καταστέλη τό έγκλημα, τό ό
ποιον φέρει σέ απειλή καί κίνδυνο τήν
τάξη καί ασφάλεια, οΐ όποιες πρέπει ομοι
όμορφα καί αμερόληπτα νά τηρηθούν γιά
τήν εύρυθμη συμβίωση των άνθρώπων σέ
όλη τήν έκταση τής Πολιτείας. Γενικώτερα τό ’Αστυνομικό δικαίωμα άφορα τό
δημόσιο διοικητικό συμφέρον, τό όποιον
άναγνωρίζεται άπ’ τό Κράτος γιά τήν τή
ρηση καί διατήρηση τής δημοσίας ’Ασφα
λείας στόν τόπο, όπου ή Πολιτεία ένασκεΐ
μέ πλήρη έλεγχο τά κυριαρχικά της δι
καιώματα. "Αν ό πολίτης καί υπήκοος τής
Πολιτείας ήμποροΰσε νά είναι γνώστης
των Νόμων καί έκτελεστής αύτών (θεω
ρητικά ύπάρχει τό νομικό άξίωμα άγνοια
νόμου δέν έπιτρέπεται) καί αν θά ήταν δυ
νατό νά προλάβη κάθε άταξία καί νά τήν
τιμωρήση, άμερόληπτα ό ίδιος, δέν θά
χρειαζόταν ίσως νά ύπάρχη, ούτε Πολι
τεία, άλλ’ ούτε καί ’Αστυνομία μέ τά Ό ρ 
γανά της γιά τήν έπιβολή κυρώσεων.
"Ετσι θά έφθάναμε στήν Πλατωνική
Πολιτεία, ή όποια, όπως είναι γνωστό υ
πήρξε άπ’ τόν Ιδρυτή της Πλάτωνα Φιλο
σοφική καί ιδεατή. ’Ανακύπτει όμως άμε
σα τό ερώτημα: Θά ήταν άρμονική ή συμ
βίωση τών άνθρώπων, χωρίς ’Αστυνομία
καί άστυνομικα όργανα, ή ό πολίτης θά
έφρόντιζε μόνος του νά άσκήση τήν έξουσία μέ τή φυσική του δύναμη, όση φυσικά
θά είχε; Ή άπάντηση πρέπει καί είναι
αρνητική, γιατί σήμερα τό κράτος τής
φυσικής ρώμης έχει οριστικά καταργηθή,
δηλ. σήμερα δέν ισχύει τό «όποιος κάνει
καλά τόν άλλον».
Ή Πολιτεία ώστόσο σάν έξουσιαστικός
φορεύς είναι έκείνη, ή όποια διά νόμου
άναθέτει τήν ένάσκηση τού Άστυν. δι
καιώματος στήν ’Αστυνομία, ή όποια σάν
κρατική καί έξουσιαστική ’Αρχή, έφαρμόζει αύτό πρός κάθε κατεύθυνση γιά τήν
έπίτευξη τής γαλήνης καί τής ήσυχίας
τού λαού στόν χώρο, όπου κατοικεί καί
έργάζεται.
Τό Άστυν. δικαίωμα, όταν έκτελήται
μέ μεθοδικότητα καί άμεροληψία κάνει
μόνο του τήν έκπολιτιστική προβολή,
όπότε δίκαια άποτελεΐ τόν καθρέπτη τοϋ
πολιτισμοϋ τοϋ Ελληνικού Κράτους.
Α λλά δέν είναι μόνο τό Σύνταγμα καί οι
Νόμοι, πού παρέχουν τό δικαίωμα στήν
Αστυνομία, νά έκτελή τά καθήκοντά της,
άλλά καί ό 'Ελληνικός λαός, ό όποιος
άπό εΰπείθεια, άγάπη, σωφροσύνη καί
έμπιστοσύνη άναγνωρίζει τό δικαίωμα

Α

αύτό στήν Αστυνομία καί τής άναθέτει
τήν έντολή νά ένεργή γιά τήν πρόληψη
καί τήν καταστολή τών εγκλημάτων, πού
είναι δυνατό νά επιφέρουν διαταραχή στις
έννομες καί ομαλές σχέσεις τών πολιτών
πρός τό Κράτος καί αύτοϋ πρός τούς υπη
κόους του.
Ή ’Επιείκεια είναι έκείνη ή κατάστασις, ή όποια άμβλύνει τήν ένταση στις
σχέσεις μεταξύ Κράτους καί πολίτου καί
αύτοϋ πρός τό Κράτος γιά νά μή παρατηρηθή τό άγεφύρωτο χάσμα στις σχέ
σεις μεταξύ Πολιτείας καί λαού. Ή ’Ε
πιείκεια είναι άντίθετη έννοια καί πράξις
πρός τήν αύστηρότητα. Είναι άκόμα ή
ψυχική κατάσταση τών Άστυν. οργάνων
νά έφαρμόζουν τό Άστυν. δικαίωμα μέ
σύνεση, ήρεμία, περίσκεψη καί ψυχραι
μία στήν Ελληνική νομοθεσία κατά τις
τακτικές καί έκτακτες περιστάσεις τής
υπηρεσίας. Είναι προτέρημα στόν Α 
στυνομικό, όταν ένεργή νά έχη άπόλυτη
ψυχραιμία καί αύτοκυριαρχία, υπομονή,
έπιμονή, υποχωρητικότητα καί σταθερό
τητα σέ όλες τις ένέργειές του, πρό πάν
των δέ νά έχη τό χάρισμα νά πείθη καί
νά δελεάζη.
Δύο, λοιπόν, υπάρχουν τρόποι ένεργείας κατά τήν έκτέλεση τοϋ Αστυνομι
κού δικαιώματος.
1) Ή ’Επιείκεια, καί
2) Ή Αύστηρότης.
Ή ’Επιείκεια δέν πρέπει νά είναι μεγά
λη, δηλ. ύπερβολική, γιατί τότε μπορεί
νά έκληφθή, ότι είναι αδυναμία ή ότι ύπάρχει άμηχανία καί φοβία στό Α στυ
νομικό όργανο. Ή ’Επιείκεια είναι δυνα
τό νά φθάση στήν άπειθαρχία καί νά δημιουργήση τήν άναρχία, «ής ούκ έστιν
μεΐζον κακόν, αΰτη πόλεις όλλυσιν» κατά
τόν τραγικόν ποιητήν (Σοφοκλήν). Α ν 
τίθετα ή ύπεράγαν αύστηρότης είναι αδι
κία, άντίθετη δέ μέ τόν ψυχικόν δεσμό,
πού πρέπει νά ύπάρχη κατά τήν έφαρμογή
τού Νόμου μεταξύ Κράτους καί πολίτου.
Ή αύστηρότης έπιβάλλεται, όταν άπαιτηθή άπ’ τις περιστάσεις, πού δέν έπιδέχονται άναβολή, γιατί έχουν καταστή
έπικίνδυνες.
Στήν πραγματικότητα όμως ή έπιείκεια
άναγνωρίζει τό λεγόμενον έλληνικό φι
λότιμο, τό όποιον είναι πατροπαράδοτο
καί πολλές φορές ένδεδειγμένο καί έπιβεβλημένο.
Παράδειγμα. Πόσες φορές ό Έ λλην
στρατιώτης δέν έπολέμησε άπό φιλότιμο
μαζί μέ τήν φιλοπατρία του. Είναι δυνατό
τό Άστυν. δικαίωμα νά προσβάλη τήν
άτομική ή προσωπική έλευθερία τού άτό-

μου καί τού πολίτου. Στήν περίπτωση αύτή παρουσιάζεται ή λεγομένη σύγκρουσις
δικαιωμάτων.
Καί άνακύπτει τό έρώτημα:
Ποια άπ’ τά δύο δικαιώματα θά έφαρμοστοΰν; Τό Αστυνομικό δικαίωμα ή τό
δικαίωμα τής προσωπικής έλευθερίας;
Ή περίπτωση όμοιάζει μέ τή σύγκρου
ση καθηκόντων. Ή θεωρία αυτή είχεν
άναπτυχθή στή Γερμανία προπολεμικά
καί στήν Ελλάδα άπ’ τόν Καθηγητή Ν.
Χωραφά καί άλλους νομικούς τής χώρας.
Δηλ. τό όλιγώτερης άξίας άγαθό θά
ύποχωρήση πρό τοϋ περισσότερης άξίας
άγαθοΰ. Καί έρωτάται: Ποιό άπ’ τά δύο δι
καιώματα θά έφαρμοσθή καί ποιό θά ύπο
χωρήση σάν άγαθό, πού έχει όλιγώτερη
άξια;
Κατά ποιό τρόπο θά πρέπει νά έφαρμο
σθή τό Άστυν. δικαίωμα, χωρίς νά προσβληθή ή προσωπική έλευθερία τοϋ άτόμου; Γιατί πρέπει όπωσδήποτε νά εΰρεθή
τρόπος, μέθοδος καί λύσις έφαρμογής του.
Τόσο στήν Ελλάδα, όσο καί στά άλλα
μεγάλα Κράτη, όπως είναι τής Αμερικής,
τής Α γγλίας καί τής Γαλλίας έδιδάχθη
καί έγινε άποδεκτό, ότι ή ένάσκησις τού
Αστυνομικού δικαιώματος δέν είναι άνεκτή νά γίνεται πάντοτε καί έπ’ άόριστον
χρόνον, άλλά νά γίνεται μέχρι τοϋ όροσήμου, άπό τού όποιου άρχίζουν νά προσβάλωνται τά περιουσιακά καί άτομικά δί
καια καί συγκεκριμένα ή προσωπική έ
λευθερία.
Πώς όμως θά καθορισθή, δηλαδή μέ
ποιό μέτρο καί ποιος θά είναι ό άρμόδιος
καί ό υπεύθυνος πού θά τό καθορίση; Αί
περιστάσεις καί αί συνθήκες, πού θά παρουσιασθοϋν είναι έκεΐνες, πού θά έπιτρέψουν τήν μέ έπιείκειαν ή αύστηρότητα
έφαρμογή τοϋ Αστυνομικού δικαιώματος.
Πάντως κατά τή σύγκρουση Αστυνομι
κού δικαιώματος μετά τών άτομικών δι
καιωμάτων τοϋ πολίτου, όπωσδήποτε τό
Αστυνομικό δικαίωμα θά έφαρμοσθή,
ένώ τά προσωπικά δίκαια θά ύποχωρήσούν καί δέν θά έφαρμοσθοΰν.
Ή αιτιολογία δέν είναι δύσκολη, γιατί
τό μέν Αστυνομικό δικαίωμα άφορα καί
έξυπηρετεϊ τό γ ε ν ι κ ό ν σ υ μ φ έ ρ ο ν
ένφ τά άτομικά ή προσωπικά δίκαια, με
ταξύ τών όποιων καί ή προσωπική έλευ
θερία άνάγονται στό άτομικόν συμφέρον.
Κάθε άλλη άποψη είναι έξω άπό τά
πραγματικά καί νομικά πλαίσια, γιατί τό
ά τ ο μ ι κ ό ν συμφέρον υπάρχει μέν καί
δεΐται προστασίας, άλλά ύποτάσσεται στό
γενικόν συμφέρον, πού έξυπηρετεϊ τό
άστυνομικό δικαίωμα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ Θ ΡΗ ΣΚΕΥΤΙΚΑ
Θ ΕΜ Α ΤΑ

Μητροπολίτου πρώην ’Ηλείας

κ. κ.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ

οι Tfeic ιβρχρχχι
ΕΛΩΡΙΑ αναστήματα μεγίστης ήθικής καϊ διανοητικής ακτινοβολίας ένεφανίσθησαν είς τό προσκήνιον τής
Μιας, 'Αγίας, Καθολικής καϊ Άποστολικής Εκκλησίας μετά τόν πρώτον μ.Χ.
αιώνα, τά όποια έδίδαξαν, έφώτισαν μέ
τήν άλήθειαν τοϋ Ευαγγελίου, καϊ ώδήγησαν μυριάδας ψυχών εις σωτηρίαν, καϊ
τάς κατέστησαν κληρονόμους τής Βασι
λείας τών Ουρανών.
Οί γίγαντες αύτοϊ τής ’Επιστήμης καί
τής Χριστιανικής άρετής, καίτοι άπό αι
ώνων άναπαύονται εις τούς κόλπους τοΰ
’Αβραάμ, διδάσκουν μέ τά συγγράμματά
των όλας τάς μετ’ αυτούς γενεάς, καί θά
διδάσκουν διηνεκώς, καί θά έλκύουν μέ
τόν άγιον βίον των είς μίμησιν τής άγιας
ζωής των πάντας τούς άγαθής διαθέσεως
’Ορθοδόξους Χριστιανούς, ώστε δι’ αυ
τών νά πλουτίζεται ό Παράδεισος.
Ά λ λ ’ ή Ιστορία τοϋ Χριστιανισμού
τρεις άνδρας προβάλλει ώς ήγεμόνας καί
κορυφάς τής πολυαρίθμου χορείας τών
διαλαμψάντων είς Χριστιανικήν Φιλοσο
φίαν καί ρητορείαν, είς τήν διδασκαλίαν
τής Ευαγγελικής άγάπης, καί τήν κοινω
νικήν δρασιν, ήτις ήτο άπαύγασμα τής
άρραγοϋς καί βαθυτάτης πίστεως πρός τόν
Σωτήρα Χριστόν.
Καί οί τρεις αύτοϊ Ίεράρχαι είναι:
Βασίλειος ό Μέγας, Γρηγόριος ό Θεο
λόγος καί ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος.
Δικαίως δέ ή Ιστορία δίδει είς αύτούς
τό προβάδισμα, έπειδή έν τή καρδία καί
τή ψυχή αυτών συνήνωσαν στενώτατα
τά γράμματα πρός τήν άρετήν καί τήν άληθινήν έπιστήμην πρός τήν θρησκείαν
τοϋ Σωτήρος Χρίστου.
Έ τι δέ δικαίως ή 'Αγία ήμών ’Εκκλη
σία έπαινε! καί γεραίρει αύτούς, καί είς
αύτούς μόνον άπέδωκε τόν τιμητικόν
τίτλον τών Οικουμενικών Διδασκάλων.
Ό λόγος τοΰ Προφητάνακτος Δαυίδ
«Είς πάσαν τήν γήν έξήλθεν ό φθόγγος
αυτών, καί είς τά πέρατα τής Οικουμένης
τά ρήματα αυτών» έπαληθεύει πλήρως είς
τούς τρεις μεγίστους Φωστήρας τής Τρισηλίου Θεότητος, διότι τό κήρυγμά των
έφθασεν είς τά πέρατα τής Οικουμένης,
τήν όποιαν καί έθέρμανεν ό ζήλος των

Π
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Ό 4ος μ. X. αιών έδωκεν,
δχι μόνον εις τόν χριστια
νικόν κόσμον, άλλα εις ολό
κληρον

τήν

ανθρωπότητα,

πνεύματα μεγαλοφυή, ώς ήσαν οί τρεις μεγάλοι Πατέ
ρες τής εκκλησίας μας.

υπέρ ζωής έναρέτου, δικαίας καί Χριστομιμήτου.
Έπίστευον, ότι τό κήρυγμα είναι ή ζώσα μαρτυρία περί τοϋ Λυτρωτοϋ καί Σω
τήρος Χριστοϋ, καί τοϋ τελειωθέντος ύπ’
Αύτοϋ "Εργου τής σωτηρίας τοϋ άνθρωπίνου Γένους.
Έπίστευον, ότι τό κήρυγμα είναι αύτό

τοϋτο τό Ευαγγέλιον, διά τοϋ όποιου είκονίζεται καί περιγράφεται ένώπιον τών
πιστών Αυτός Ούτος ό Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός « Ό ς έγεννήθη ήμΐν σοφία
άπό Θεοϋ, δικαιοσύνη τε καί αγιασμός
καί άπολύτρωσις» (Α’ Κορινθ. α , 30).
Άναμφισβητήτως ή διδασκαλία περί
τοϋ Λυτρωτοϋ καί Σωτήρος Χριστοϋ καί
ή διδασκαλία περί τής σωτηρίας τοϋ χριστιανοϋ, καί ή όλη διδασκαλία περί τής
’Ορθοδόξου πίστεως καί τής ’Εκκλησίας,
διά τής όποιας παρατείνεται είς τό διηνε
κές ό Σωτήρ, περιέχεται έν τή 'Αγία Γρα
φή, άλλ’ έπίστευον οί Μεγαλώνυμοι αυτοί
Τρεις Ίεράρχαι, ότι τό κήρυγμα δέον νά
άπορρέει άπό τά βάθη πιστευούσης καρ
διάς τοϋ κηρύττοντος, καί άπό τά βάθη
πιστευούσης ψυχής καί πεπεισμένης διά
νοιας.
Έκήρυττον τήν μοναδικήν άλήθειαν
τοϋ Εύαγγελίου, άλλά παρεδέχοντο συγ
χρόνως, ότι δέν δύναται ό Ά μβων νά εί
ναι άδιάφορος διά τά κοινωνικά ζητήμα
τα.
Μάλιστα ό Ιερός Χρυσόστομος παρεδέχετο, ότι ό ’Επίσκοπος καί ό Πρεσβύτερος πρέπει νά γνωρίζουν καλώς τά τοϋ
κόσμου καί τά τών ποιμαινομένων ύπ’
αυτών, άλλά νά είναι έλεύθεροι τών τοϋ
κόσμου, καί νά ζώσιν έκτος αυτών. Καί γενικώτερον καί έν συνάψει, οί άειλαμπεϊς
αύτοϊ τρεις άστέρες τοϋ Χριστιανισμοϋ,
έπίστευον, ότι σκοπός τοΰ κηρύγματος
των ήτο ή οδηγία τών πιστών πρός έπιτυχίαν τής αίωνίου ζωής, καί ότι τά τοΰ κό
σμου πράγματα καί τά γεγονότα τής έπιγείου ζωής ώφειλον νά συντελοΰν είς τήν
έπιτυχίαν τοΰ σκοποϋ τούτου.
Ένεκα τούτου έπελαμβάνοντο τών προ
βλημάτων τής ζωής πάντοτε έν τφ πνεύματι τοΰ 'Αγίου Ευαγγελίου, κηρύσσοντες, ότι ούδέν θέμα είναι άδιάφορον διά
τόν χριστιανόν άιίό άπόψεως Εύαγγελικής ήθικής.
Δι’ δ καί ό Μέγας Βασίλειος έπολέμει
άπό τοΰ Άμβωνος μέ φλογερά κηρύγμα
τα τήν άσπλαγχνίαν τών πλουσίων, όσάκις έδείκνυον σκληροκαρδίαν πρός τούς
πτωχούς, στερουμένους στοιχειωδών πρα
γμάτων έπιβιώσεως, έν φ αύτοϊ διά τής

πολυτελείας, τής χλιδής καί σπατάλης ήρέθιζον τά κατώτερα ένστικτα του όχλου.
Ό Μέγας ούτος πατήρ τής ’Εκκλησίας
ήρετο εις ϋψη σφοδρού έλέγχου καί άσυγκρίτου εύγλωττίας, όσάκις ένέσκυπτον
θεομηνίαι πλήττουσαι τούς άγρότας.
Έπρόσεχεν ώς άγρυπνος ποιμήν τό
πνευματικόν του ποίμνιον, παρετήρει τάς
έλλείψεις του, ήλεγχεν αύτάς, καί μετά
δριμΰτητος έπετίθετο κατά τοϋ πάθους
τής μέθης· μάλιστα απήγγειλε καί χαρα
κτηριστικήν όμιλίαν, «κατά μεθυόντων»,
έν ή περιγράφει τά ήθη των Καισαρέων.
Ό Ά γιο ς Γρηγόριος ό Θεολόγος, 6στις ώς ρήτωρ ήτο έφάμιλλος τοϋ φιλτάτου του μεγάλου Βασιλείου, ήσχολεϊτο κυρίως περί τά φλέγοντα δογματικά
ζητήματα τής έποχής του, άτινα ήρεύνα
μέχρι βάθους έν Όρθοδόξω πίστει, διά
τοϋτο δέ έκλήθη κατ’ έξοχήν Θεολόγος.
"Ομως έν τή εύρυτάτη διανοία του καί
τή άγαθωτάτη καρδία του δέν παρεθεώρει
καί τά κοινωνικά ζητήματα, άτινα έβλαπτον ήθικώς τούς πιστούς.
Τοιουτοτρόπως ήλεγξεν αύστηρότατα
τάς είδωλολατρικάς έορτάς, καί τάς μυστηριακάς τελετάς, αΐτινες παρέσυρον εις
πλάνας τούς Χριστιανούς.
’Αλλά συγχρόνως έλέγχει καί τάς ήθικάς έλλείψεις κληρικών καί λαϊκών, δριμύτερον δέ τών κληρικών, οϊτινες παρεσύροντο εις ατοπήματα.
Εις περιπτώσεις άτυχημάτων τοϋ λαοϋ
ή Θεομηνιών παρίστατο παρήγορος άγ
γελος, καί προέτρεπε τούς πλουσίους εις
βοήθειαν τών πτωχών καί τών χειμαζομένων. Εις τοιαύτην περίπτωσιν καί μέ τοιοϋτον σκοπόν έξεφώνησε καί τόν περίφημον λόγον «περί φιλοπτωχείας)», έν τώ
όποια) παρακινεί τούς πάντας, ϊνα σπεύσωσιν εις βοήθειαν τών λεπρών, έκτος τών
άλλων δεινοπαθούντων.

Ό Γρηγόριος ό Θεολόγος μέ τήν ρητο
ρικήν του δεινότητα καί τόν άγιον βίον
του κατευθύνει τόν λαόν εις τήν άρετήν,
καί όδηγεΐ τάς ψυχάς των εις τήν όδόν τής
άληθείας.
Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, όστις θά
μείνη έσαεί άπροσπέλαστος Κυρίαρχος
τοϋ Άμβωνος, είχε τήν μεγαλοφυΐαν διά
τών όμιλιών του νά παρουσιάζεται ώς σύγ
χρονος έρευνητής τών κοινωνικών προ
βλημάτων. Δι’ ό καί οί λόγοι του είναι άπήχησις τής κοινωνικής ζωής τής έποχής
του, ίδίςι τής κοινωνικής ζωής τής ’Αντι
όχειας, ένθα έδρασεν ώς Πρεσβύτερος,
καί τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν έποίμανεν ώς ’Αρχιεπίσκοπος.
Καί έν ’Αντιόχεια καί έν Κωνσταντινουπόλει έπάλαισεν έρρωμένως κατά τών
έπιρροών τών Ίουδαϊζόντων καί τοϋ ’Ε
θνισμού έπί τής Χριστιανικής κοινωνίας,
καθώς καί κατά τών παντοειδών αιρέσεων,
αΐτινες ήπείλουν τήν ’Ορθόδοξον Πίστιν.
Έ λεγξε δριμέως τάς έκ τών έπιρροών
τούτων δημιουργηθείσας δεισιδαιμονίας
καί προλήψεις εις τάς τάξεις τών πιστών,
πάντοτε δέ όταν ήρμήνευε τήν 'Αγίαν
Γραφήν έστρεφε τόν λόγον πρός θέματα
ήθικά καί πρακτικά τής συγχρόνου κοι
νωνίας.
’Αλλά καί όταν αί όμιλίαι του είχον
άντικείμενον θέματα δογματικά πάλιν έ
στρεφε τόν λόγον εις σύγχρονα ήθικά θέ
ματα τής Χριστιανικής κοινωνίας.
Ή λεγχε τήν πολυτέλειαν τών γυναι
κών καί άνδρών διά δριμυτάτων λόγων,
ήλεγχε τάς άσέμνους διασκεδάσεις, καί
άπεκάλυπτε τάς ήθικάς πληγάς τής κοι
νωνίας, μή φειδόμενος ούδενός, ούτε κλη
ρικών ούτε λαϊκών, ούτε βασιλέων καί με
γιστάνων καί τών ισχυρών τής ήμέρας.
Ή βασίλισσα Ευδοξία έμαστιγώθη α
γρίως άπό τόν έλεγχον τοϋ Μεγάλου Ι ε 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
«Μ ΕΛ ΕΤΑ ! ΕΦΗΡΜΟΣΜ ΕΝΗΣ ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΟ ΑΟ ΓΙΑΣ»
Δ.

Μ αγκλιβέρα

Σύγχρονα ζωτικά θέματα στις σχέσεις μετα
ξύ τών ανθρώπων αναπτύσσει στό νέον του
βιβλίον ό κ. Διον. Κ. Μαγκλιβέρας. Τά θέματα
αυτά άναφέρονται βασικά στήν Επικοινωνίαν,
τής οποίας επιχειρεί μίαν θεμελιακήν άνάλυσιν στά πλαίσια τής επιστήμης τής καθημερι
νής πράξεως, τής έφηρμοσμένης Κοινωνιολογίας.
Ή επικοινωνία, εκτός άπό τήν έπιστημονικήν άνατομίαν της, έξετάζεται καί σέ συσχετι
σμόν μέ τις δημιόυργούμενες σχέσεις στόν χώ
ρον τής εργασίας (Εισαγωγή στήν Βιομηχανι
κήν Κοινωνιολογίαν) καί στις σχέσεις μεταξύ
Κράτους καί πολιτών, σύμφωνα μέ τά δεδομέ
να τοϋ Ελληνικού Συνταγματικού καί Διοικη
τικού Δικαίου.
Οί άπόψεις τοϋ συγγραφέως τεκμηριοϋνται
μέ πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν (άναφέρονται 400 καί πλέον έλληνες καί ξένοι συγγρα
φείς) καί χαρακτηρίζονται άπό βαθυτάτην όσον
καί πρωτότυπον επιστημονικήν θεμελίωσιν.

ράρχου. Καί ό Εύτρόπιος, Πρωθυπουργός
τοϋ Κράτους, θελήσας νά καταργήση τό
προνόμιον τής ’Εκκλησίας περί άσυλίας,
έγένετο αύτήκοος δριμυτάτου έλέγχου,
καταφυγών εις τήν Εκκλησίαν.
Τόν Ά γιο ν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον
σοβαρώτατα άπησχόλησε τό κοινωνικόν
ζήτημα, έπειδή άπερίγραπτος ήτο ή πολυ
τέλεια τών οικιών, καί ή πολυτέλεια τών
πλουσίων γυναικών έξερχομένων εις τάς
άγοράς καί τάς όδούς συνοδία πολυαρί
θμων δούλων καί παρασίτων. Καί ό έλεγ
χος τής σπατάλης καί πολυτελείας ταύτης
είναι μνημειώδης εις τά απαράμιλλα κηρύγματά του, άτινα ΐνα έξιστορηθοϋν έπαρκώς θά άπήτων βιβλία πολυσέλιδα.
Τονίζομεν μόνον, ότι τό κήρυγμα τής
άηδόνος ταύτης τοϋ Άμβωνος ήτο πάν
τοτε σύγχρονον καί έπίκαιρον, ώστε νά
αίχμαλωτίζή τών άκροατών ψυχήν καί
καρδίαν καί διάνοιαν.
Καί γενικώς τό κήρυγμα τών Τριών
Ιεραρχών ήτο συνδεδεμένον μέ τήν ζωήν
καί έπρόσεχε, καθωδήγει καί ήλεγχε πάν
τα τά ζητήματα τά άπαρτίζοντα αΰτήν, ή
θικά, κοινωνικά, οικογενειακά, μή άφιστάμενον τών δογμάτων, τών έξηγούντων τόν
μεταθανάτιον βίον.
Ό 4ος μετά Χριστόν αιών δύναται νά
καυχάται καί νά σεμνύνεται διότι έδωκεν,
όχι μόνον εις τόν χριστιανικόν κόσμον,
αλλά εις όλόκληρον τήν άνθρωπότητα,
πνεύματα μεγαλοφυή, καί άπαραμίλλους
θρησκευτικής προσωπικότητας, αΐτινες
έδίδαξαν καί έφώτισαν τό Ελληνικόν Γέ
νος, καί δή τούς Χριστιανούς, δια τούς ό
ποιους είναι τέλεια πρότυπα εις γνώσιν,
βούλησιν καί συναίσθημα, άλλά καί τέ
λεια πρότυπα διά ποιμενάρχας καί διδα
σκάλους.
Είθε νά ευρίσκουν μιμητάς έν τή Όρθοδόξιρ Στρατευομένη ’Εκκλησία.

Π ΟΙ Η ΣΙ Σ
ΕΚΕΙΝΟΣ
Έ ν α παράθυρο ανοιχτό, τήν ώρα πού σφαλίστηκαν
τά σπίτια όλου τοϋ Κόσμου
Έ να τραγούδι άνθρώπινο, τίς μέρες πού έπνίγηκαν
οί λέξεις στό λαρύγκι
Έ νας αετός περήφανος, τούς χρόνους πού τ’ άετόφτερα
δέν τά πολυφοράνε
Είναι έκεΐνος. Ό άγνός. Άνθρωπος!
Έ νας τρανός πολεμιστής, πού έχει γιά τουφέκι του
τό πνεϋμα, τήν ψυχή του
Έ να άστέρι όλόφωτο, πού μόνο του φωτίζει κάθε γωνιά
πού σκοτεινή έμενε άπό χρόνια
Έ νας φρουρός ιδανικών, πού ξέρει νά κρατάει
πολύ καλά τή θέσι του
Είναι έκεΐνος. Ό άγνός. Ό Άνθρωπος!
Έ νας δικός μας πού έκλεισε, μέσα του τήν ψυχή μας
καί ζέστανε τούς πόθους μας
Έ νας καθάριος ούρανός, πού άστραπές δέν τρέμει
γιατί είναι πάντα λαμπερός
Έ να χαμόγελο γλυκό, τήν ώρα πού χαμόγελα
τά χείλη δέν κρατάνε
Είναι έκεΐνος. Ό άγνός. Ό άνθρωπος!
Νικολακόπουλος Νικόλαος
Δόκιμος Ύπαστυνόμος
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΘΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΣΑ ΜΕΓΑΛΩΣ
ΩΦΕΛΗΣΑΝ ΤΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α

ΕΝ ΟΝΟΠΜΤΙ T0V
ΕΛΛΗΝΙΣΠΙΟν
Ι δ α ν ι κ ό ν τον'Έλληνοςείναι ή τελείωσις, ή « όμοίωσις
θεω» Αντό δέ τό ιδανικόν άπετέλεσεν τ ό φ ύ ρ α μ α
τής δημιουργίας τον 'Ελληνικόν πολιτισμού, ό όποιος
εμπεριέχει στοιχεία κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ ο ς καί α ι ώ ν ι 
ό τ η τ ο ς. Αυτά τα στοιχεία έκτοτε άπετάλεσαν καί
αποτελούν τό φύραμα κάθε νέον πολιτισμού καί εις την
’Ασίαν καί εις την ’Αφρικήν καί εις την Ευρώπην . ..

Τοΰ ’Α σ τ υ ν ό μ ο υ Α' κ. ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΑΟΥ

mm

’Αριστερά: Κιονόκρανο έκ
τον Ναόν τον Δ ιός εις ’Αθή
νας.’Απέναντι: ΟΙ τρεις θεοί
άπό τή ζωφόρο τον Παρθε
νώνας. Στην κλ.αβσική τέχνη
λάμπει εις δλο τον τό μεγα
λείο τό Ελληνικό Πνεύμα,
τό. όποιο, διά τον «λόγον»
διετύπωσε τάς θεμελιώδεις
λογικάς άρχάς, αί όποίαι
και άπετέλεσαν έκτοτε τούς
δείκτας τής πορείας τον αν
θρώπινον πνεύματος.

m
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Σ ΓΝΩΣΤΟΝ, τό. στοιχεία τής φι
λοσοφίας, τής τέχνης, τής έπιστήμης, καί των δεδομένων τοΰ καθ’
όλου πολιτισμού μας παρέχουν τό μέτρον τής ορθής έκάστοτε έκτιμήσεως καί
άξιολογήσεως των πραγμάτων καί ιδεών
καί δημιουργούν ηύξημένας δυνατότη
τας δΓ εύρυτέρας συλλήψεις καί άκριβεστέρας αντιλήψεις τής ανθρώπινης νοήσεως.
— Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς συνειδη
τοποιούνται περαιτέρω αί δυναμικοί κα
ταστάσεις τής ζωής, ώς έκεϊναι τής θέσεως καί άντιθέσεως, τοΰ εμφύτου διαφορισμοΰ των δντων, τής σχετικότητος
καί ισορροπίας, πέραν δέ τούτων ύπερακοντίζεται ή ύπερλογική ένατένισις τής
μεταφυσικής περιοχής, τής ύπερτάτης
καί τελειοτάτης δηλ. δυνάμεως, έξ ής τά
πάντα προσέρχονται.
— ’Ιδιαιτέρως έπισημαίνεται έν προκει
μένη) ή άναγκαιότης ορθής παρατηρήσεως καί κατανοήσεως τοΰ φάσματος τών
θέσεων καί άντιθέσεων, τού κοινωνικού
διαφορισμοΰ καί τών ποικίλης μορφής
συνεπειών του, πρός δέ ή απαραίτητος
διεργασία τών διαφόρων σχέσεων τών
καταστάσεων αυτών, έξ ών προκαλοΰνται έκάστοτε αί ανάλογοι αντιδράσεις
πρός ισορροπίαν σκέψεως καί πράξεως
άτομικής ή συλλογικής. Διότι ή άχαλίνωτος σκέψις καί ό μυστικισμός έκτρέφουν καί ικανοποιούν άνάγκας τοΰ έσωτέρου ψυχικού κόσμου, πλήν πολλάκις
περιπλέκουν τά πραγματικά περιστατικά
τής ζωής καί άντιστρατεύονται τόν ρεα
λισμόν. Ή άλληλουχία τών συλλογισμών
τών εύφαντάστων όραματιστών κατα
λήγει ένίοτε εις τήν δημιουργίαν στείρων
θεωριών, ώς παρερμηνείαν τών παραδε
δεγμένων αρχών καί καταστάσεων καί
έν γένει εις φαΰλον κύκλον άντινομιών,
έν σχέσει πρός τόν όρθολογισμόν καί τήν
πραγματικότητα τής ζωής. Ύπό τήν έπίδρασιν δέ τών άπόψεων τούτων έκτρέπεται ή ανθρώπινη νόησις καί άναζητεϊ
τήν λύτρωσιν είτε εις τήν άτρακτον καί
άπάνθρωπον έξουσίαν τής ύλης, είτε εις
τά άγνωστα καί δυσθεώρητα ύψη τών
ουρανών— προφανώς έκ μυχίου πόθου
έπικρατήσεως καί έν τή γηΐνη ζωή τοΰ
τελείου καί ύπερκοσμίου πνεύματος—
οπωσδήποτε δμως μακράν τών άνθρώπων
καί τής πραγματικότητάς τής ζωής, ή
όποια δέν παύει ώς έκ τούτων νά ύφίσταται.
— Έ πί τή βάσει τής λογικής, δθεν, διερ
γασίας έδημιουργήθησαν έν τή άνθρωπίνΤΙ ζωή αί βάσεις τών στοχασμών διά τά
ιδεώδη τοΰ κοινωνικού βίου, έντεΰθεν δέ
προέκυψαν τά μεγάλα έρωτηματικά διά
περαιτέρω προοδευτικός προσπάθειας καί
έρεύνας.
— Καί είναι αξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως καί έξάρσεως τό γεγονός οτι εις τήν
έρευνητικήν καί έξελικτικήν αυτήν πο
ρείαν τής άνθρωπότητος ή ' Ε λ λ η ν ι 
κή σ κ έ ψ ι ς
άπεκάλυψε καί διετύπωσε πρώτη αύτή τάς κορυφαίας καί ίθυνούσας ιδέας καί άρχάς τής ζωής, τάς
οποίας καί προσέφερεν άνιδιοτελώς εις
δλον τόν κόσμον.
Τήν μεγίστην αυτήν ιστορικήν άλήθειαν μαρτυρούν πάντα τά πολιτιστικά
κ.λ.π. άποδεικτικά εύρήματα καί διακη
ρύσσει ή καθολική άναγνώρισις τής τε
ράστιας συμβολής τοΰ Ελληνισμού εις
τήν έν γένει διαμόρφωσιν τοΰ πολιτισμού
τής άνθρωπότητος.

Ω

— Έν σχέσει πρός τήν ανωτερότητα, την
δημιουργικότητα καί τήν συνεισφοράν
εις δλον τόν κόσμον τοΰ Ελληνικού πνεύ
ματος, έναντι τοΰ μυστικισμοϋ καί τής
στειρότητος τοΰ τοιοότου τών άλλων
λαών, ό εξαίρετος παιδαγωγός καί λάτρης
τοΰ Έλληνοχριστιανικοΰ Ιδεώδους Ί . Κιτσάρας, εις τό βιβλίον του «Ψυχολογία
τοΰ Πολιτισμοΰ μας» (1973) σελ. 113-118,
γράφει τά εξής χαρακτηριστικά:
«Τό Ελληνικόν πνεύμα άκολουθεΐ
δλως διάφορον πορείαν άπό τό Ανατολι
κόν. ’Ενώ έκεΐνο περιβάλλει καί περισ
φίγγει τήν διάνοιαν τοΰ Ανθρώπου μέ θρη
σκευτικόν φανατισμόν μέ σκοτεινά μυ
στικιστικά παραπετάσματα, ό Έ λλην, υπό
τήν έπίδρασιν τοΰ αίθριου Ελληνικού
οΰρανοΰ, τής καθαρότητος τοΰ Έλληνικοΰ τοπίου καί τοΰ εύεργετικοΰ «Αγκα
λιάσματος» τής Ελληνικής θαλάσσης,
αίσθάνεται έαυτόν έλεύθερον ν’ άποφασίζη τόσον διά τά έπίγεια, όσον καί διά
τά υπερκόσμια, έκκινών άπό τήν άρχήν,
ότι ό άνθρωπος πρέπει νά σκέπτεται μέ
τόν νοΰν καί όχι μέ τήν καρδίαν.Μέ τήν
άντίληψιν αυτήν, ότι: ό ά ν θ ρ ω π ο ς
ε ί ν α ι έκ φ ύ σ ε ω ς Ι κ α ν ό ς νά
σ υ λ λ ά β η καί νά κ α τ α ν ο ή σ η
τήν Αλήθειαν διά τής δι άνο ι
α ς τ ο υ , έγκαινιάζει τό Ελληνικόν
πνεύμα τήν ιστορικήν έξέλιξιν τοΰ Αν

θρωπίνου πνεύματος καί χωρεϊ άπό τόν
φυσικόν μονοκρατισμόν τών ’Ινδιών καί
όλων τών πρό τοΰ Άναξαγόρου φιλοσό
φων εις τήν δυαρχικήν άντίληψιν τοΰ
Άναξαγόρου καί όλων τών περί αυτόν
φιλοσόφων μέχρι τών Στωϊκών, διά νά
έλθουν έκεϊνοι καί οί άλλοι μέχρι καί τοΰ
Πρόκλου νά είσηγηθοΰν μίαν συνένωσιν
τών μέχρι τοΰδε ένιστικών καί δυαρχικών
περί πνεύματος καί όλης Αντιλήψεων.
Έ τσ ι μέ Αφετηρίαν τήν άντίληψιν, ότι ή
Αληθής γνώσις έπιτυγ χάβε
τ α ι μ έ σ φ τ ή ς δ ι α ν ο ί α ς δημιουργεΐται μία κοσμοθεωρία δλως ξένη
πρός τήν Κοσμοθεωρίαν τής ’Ανατολής,
διαρρηγνύεται ό μυθικός μανδύας τοΰ
νοΰ, άντικρύζεται «κατάματα» τό κοσμο
λογικόν, τό θεολογικόν καί τό άνθρωπολογικόν πρόβλημα καί διά τής δημιουρ
γίας τής έπιστήμης, τής όποιας ή ήλικία
Αρχίζει άπό τοΰ Θαλοΰ καί έντεΰθεν, ό
άνθρωπος άποκτά σ υ ν ε ί δ η σ ι ν τ ο ΰ
κ ό σ μ ο υ , φυσικού καί μεταφυσικού.
Τό κύριον, λοιπόν, χαρακτηριστικόν
τοΰ Ελληνικού πνεύματος είναι : ή έ π ικ ρ ά τ η σ ι ς τ ο ΰ λ ό γ ο υ . Διά τοΰ
«λόγου» διατυπώνονται, θεμελιώδεις λο
γικοί άρχαί καί βασικαί ήθικαί, θρησκευ
τικοί καί πολιτικοί έννοιαι, αί όποϊαι άπετέλεσαν Μκτοτε τούς δείκτας τής πορείας
τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος : «Σέ μιάν
Ανθρωπότητα όπου έπικρατοϋσε ό παρα-

λογισμός, γράφει ή Ή ντιθ Χάμιλτων,
αυτοί (οί Έλληνες), ήταν οί πρωτοπόροι
τοΰ λόγου, οί πρώτοι Αληθινά πνευματικοί
άνθρωποι πού φάνηκαν στή γή.
Διά τής έπικρατήσεως τοΰ λόγου εις τό
Ελληνικόν πνεύμα οί Θεοί γίνονται θνη
τοί καί οί άνθρωποι Αθάνατοι, έφ’ όσον ό
θάνατος τών θεών έκλαμβάνεται ώς ή
ζωή τών Ανθρώπων, πράγμα πού Αποτελεί
τήν μεγαλυτέραν έπανάστασιν κατά τοΰ
μυστικισμοϋ άφ’ ένός, καί υπέρ τής
έδραιώσεως τής Αξιοπρέπειας τοΰ Αν
θρωπίνου πνεύματος καί τής άντιλήψεως
τής έλευθερίας τής βουλήσεως άφ’ έτέρου.
’Εδώ δέν έχει θέσιν ή ’Ινδική Νιρβάνα.
Ό 'Ηράκλειτος διδάσκει, ότι τά «Πάντα
ρεί» καί μάλιστα «ρεϊ τά όλα ποταμοΰ δί
κην» καί είναι Αδύνατον εις τόν άνθρω
πον νά έμβη δύο φοράς εις τό αύτό ρεΰμα
τοΰ ποταμοΰ. Ή τύχη δέν έχει δικτατωρικά δικαιώματα. ’Αναγνωρίζεται ή έλευθερία τής βουλήσεως καί ό άνθρωπος τά
«πλεϊστα έν βίω ψυχή εύξύνετος κατευ
θύνει». Μόνοι οί άβουλοι «άνθρωποι τύ
χης εϊδωλον έπλάσαντο.»
Ή έλευθερία
τής βουλή
σ ε ω ς τοΰ Έ λληνος Ανθρώπου στηρίζε
ται έπί τής παραδοχής, ότι είναι Ικανός ό
άνθρωπος νά γνωρίση τήν Αλήθεια διά
τής διανοίας. Ό Η σίοδος δέν Ακολουθεί
τήν Ανατολικήν ραστώνην, τό «ρεχάτι»,
άλλά καθαγιάζει τήν έργασίαν καί κατα-
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δικάζει τήν άδράνειαν, τήν αεργίαν. Ό
Διότι πρώτη ή Ελληνική διανόησις
πρός τόν Ελληνισμόν καί τόν ιδεαλισμόν
καθαγιασμός τής εργασίας μάλιστα γίνε έθεμελίωσε τόν πολιτισμόν εις τόν έσωτου. Έ κ τής άντιθέσεως αυτής έκαλλιερται διά μέσου των θεών, όπως τοϋ Η φ αί τερικόν πνευματικόν άνθρώπινον κόσμον.
γήθη μετέπειτα ή εύρυτέρα ορμή πρός
στου, Διονύσου, Προμηθέως, Δήμητρος,
Πάσα έλληνική δημιουργία ήγήτορος,
ύπεράσπισιν τών ιερών άνθρωπίνων δι
Άρτέμιδος κλπ.
φιλοσόφου, καλλιτέχνου, ενείχε τό στοικαιωμάτων καί έπολλαπλασιάσθησαν αί
Ή ζ ω ή διά τόν Έλληνα είναι πλήρης
χεϊον τής ύπεροχής καί ενέπνεε διά τής
μεγάλοι προσπάθειαι, διά τήν κυριαρχίαν
νοήματος. Εις αυτήν καί διά συνεχούς
λογικής, τοϋ κάλλους καί τής αρμονίας
τοϋ άγαθοϋ τής έλευθερίας, έναντι τής
άγώνος πραγματοποιούνται αί ύψηλαί άτόν πραγματικόν ρυθμόν τής ζωής. Τά
τυραννίας, τής δημιουργικής δυνάμεως
ξίαι, όπως τού ’Αληθούς, τού 'Ωραίου καί
πάντα ειχον ώς άφετηρίαν τόν άνθρωπον,
τών άνθρωπιστικών άξιών έναντι τής
τού Ά γαθοϋ.Ό ομηρικός στίχος: «αϊέν άέκινοΰντο διά τοϋ άνθρώπου καί έκαλλιεράναδρομικότητος τών συλλογισμών τοϋ
ριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων,»
γοΰντο ύπέρ αύτοϋ, ένώ δέν συνέβαινε τό ύλισμοΰ καί τής μοιρολατρείας.
τό ήσιόδειον άπόφθεγμα : εργον δ’ οΰδέν
ίδιον μέ τούς άλλους λαούς, οί όποιοι — 'Οπωσδήποτε ή γόνιμος έπαφή πρός
όνειδος, άεργίη δέ τονειδος»τό σπαρτιατι ήσαν προσδεδεμένοι εις τάς μυστηριώδεις
τήν Ελληνικήν σκέψιν ωφέλησε ποικιλοκόν πιστεύω «Άμμες δέ γ’ έσσόμεθα πολδι’ αυτούς δυνάμεις τής φύσεως.
τρόπως καί συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν
λφ κάρρονες», τό αθηναϊκόν ιδεώδες «κα — Οί Έλληνες ειχον τό θειον προνόμιον
έπιτυχίαν τών μεταρρυθμιστικών αγώ
λός κάγαθός» κλπ. δέν έχουν άλλο νόημα
νά είναι άνέκαθεν, άπό τής έμφανίσεώς
νων τών λαών, πρός έξοδον έκ τής τρα
παρά τό νόημα τοϋ δ ι α ρ κ ο ύ ς ά γ ώ 
των ώς (οργανωμένου συνόλου, κατά τής
γικής άθλιότητος τών κοινωνικοπολιτιν ο ς τ ο ϋ ά ν θ ρ ώ π ο υ διά τής άρμοΰλης καί τής όπισθοδρομικότητος, κατά
κών θεσμών των.
νικής συνεργασίας τού νοΰ μέ τήν καρ τής βίας καί τής τυραννίας, κατά τής κοι — Εκτροπήν έκ τής φυσιολογικής τού
διά καί τό χέρι πρός πραγματοποίησιν
νωνικής άταξίας καί άναρχίας.
της καί ορθής άναθεωρήσεως τών άνθρω
των άξιων καί κατάκτησιν τής εύτυχίας.
Διότι ειχον επιτύχει αύτοί πρώτοι τήν
πίνων πραγμάτων, έπί τή βάσει τής Ε λ 
Ι δ α ν ι κ ό ν τού Έλληνος είναι ή
άπελευθέρωσίν των έκ τών υλιστικών
ληνικής σκέψεως καί πράξεως, είδικώ
τελείωσις, ή «όμοίωσις θεώ» Αυτό δέ τό
ταπεινοτήτων, χάρις εις τήν ηθικήν έντερον δέ παρανόησιν τών έλληνικών άνιδανικόν άπετέλεσεν τ ό φ ύ ρ α μ α τής
δυνάμωσίν των καί τήν άκόρεστον δεϊψαν
τιλήψεων περί κοινωνικής συμβιώσεως,
δημιουργίας τού Ελληνικού πολιτισμού,
τής ψυχής των πρός έρευναν καί πρόοδον.
Πολιτείας κ.λ.π., άπετέλεσεν ή κοσμο
ό όποιος έμπεριέχει στοιχεία κ α θ ο λ ι Διότι ειχον θεωρήσει όρθώς τά άνθρώπινα
θεωρία τής κοινοκτημοσύνης, ό διαμορ
κ ό τ η τ ο ς καί α ι ω ν ι ό τ η τ α ς . Αόπράγματα άποκλειστικώς ώς τοιαΰτα καί
φωθείς είς τήν σύγχρονον εποχήν έξ αύτά τά στοιχεία έκτοτε άπετέλεσαν καί
ειχον διανοηθή μέ ρεαλισμόν καί ορθολο τής Κομμουνισμός, ώς διετυπώθη μετέάποτελοΰν τό φύραμα κάθε νέου πολι γισμόν, έν άντιθέσει πρός τήν μοιρολα
πειτα διά τοϋ Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ
τισμού καί εις τήν Α σίαν καί εις τήν
τρικήν παράδοσιν τών άλλων λαών,
καί τών έπιγενομένων οπαδών των.
.’Αφρικήν καί εις τήν Ευρώπην...».
κυριαρχουμένων έν πολλοϊς υπό τών έν
Διότι τό καθαρώς ύλιστικόν τοΰτο σύ
στικτων καί τών παθών τής άποσυνθετιστημα άπετέλεσε διά τήν έποχήν μας
Έ ν όνόματι, λοιπόν τής Ελληνικής
κής δυνάμεως τής ϋλης.
τήν φοβερωτέραν έπίθεσιν κατά τοϋ Πο
σκέψεως καί τών ιδεωδών της, οχι μόνον — Ή πνευματική καί ήθική ύπεροχή
λιτισμού τοϋ Δυτικού Κόσμου, τού οικο
περί τοϋ ζήν, αλλά κυρίως τοϋ ε ύ ζ ή ν,
τοϋ Γένους τών Ελλήνω ν ύπήρξεν ή
δομήματος δηλ. τής Ε λληνικής προοι διάφοροι λαοί ήρχισαν νά διαλογίζωνκυριωτέρα αιτία τής παναρχαίας ριζικής
εκτάσεως. Περί τής άληθείας αύτής, τής
ται καί νά επιδιώκουν τήν πρόοδον τής
άντιθέσεως τών βαρβάρων έν γένει λαών,
τιτανίας δηλ. συγκρούσεως τού άνθρωπικοινωνικής καί ήθικής ύποστάσεώς των.
στικοΰ Ελληνισμού καί τών προεκτάσεών
Έ ν όνόματι τοϋ Ελληνισμού γενικώτου, μετά τού κομμουνιστικού μύθου καί
τερον, ώς προτύπου κοσμοθεωρίας θεμε
τού προκληθέντος έξ αύτοΰ κυκεώνος τής
λιωδών φυσικών καί μεταφυσικών έν
διανοητικής άναρχίας, ό Ε. Πρόκος, γνή
νοιών, ήργάσθησαν τά μεγάλα πνεύματα
σιος άπολογητής καί κήρυξ τής Ε λλ η νι
όλων τών εποχών, είδικώτερον δέ τοϋ
κής ’Ιδέας, είς τό βιβλίον του «Ε λληνι
λεγομένου Δυτικού κόσμου, καταστήσανσμός καί Κομμουνισμός» (1951) σελ.
τες αυτόν ιδανικόν καί αιώνιον μέτρον
149-156 τονίζει δλως ιδιαιτέρως τά εξής:
προόδου του.
Ή Ε λληνική ’Ιδέα περί άνωτέρας
«Μία παράδοξος σύζευξις, διαλεκτιάντιλήψεως τής ζωής, περί δημοκρα
σμοΰ καί υλισμού, δίδει είς τόν κόσμον
τικής συμβιώσεως καί κατοχυρώσεως τής
μίαν έφιαλτικήν θεωρίαν: τόν διαλεκτι
άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, κατηΰγασε τήν
κόν υλισμόν' βέλη δηλητηριώδη τού
πνευματικήν ήγεσίαν πολλών λαών καί
οποίου, κατά τής ψυχής τού πολιτισμού
ώδήγησεν εις πράξεις κοινωνικο-πολιτικαί τής ψυχής τής άνθρωπότητος, είναι :
κο-θρησκευτικών άνακατατάξεων κοσμοΜία υλιστική μέθοδος σκοτεινή, ανα
ϊστορικής σημασίας.
πόδεικτος καί έπικινδύνων συνεπειών.
— Ή ύ ψ ί σ τ η, κατά συνέπειαν, τ ι μ ή
τής θεσπίσεως καί διακηρύξεως μετέπειΜία υλιστική έρμηνεία τού σύμπαντος
τα τών λεγομένων άνθρωπίνων δικαιωμά
καθ’ ήν ή λειτουργία τού κοσμικού συνό
των τής έλευθερίας, τής ιδιοκτησίας τής
λου, ή άπειρος ποικιλία τών δντων καί
έν ειρήνη, άσφαλεία καί άξιοπρεπεία διαφαινομένων," ή τάξις, ή άρμονία καί ή
βιώσεως καί τής άντιστάσεως κατά πάσης
θαυμαστή προσαρμογή, είς τά (οργανω
τυραννίας, έξ ών αί διαμορφωθεϊσαι μέχρι
μένα όντα, τών μέσων πρός τούς σκοπούς,
τής έποχής μας άνώτεραι πολιτιστικοί
«τά αιώνια ίχνη τού αθανάτου πνεύματος
καί πολιτικοί ίδέαι, ά ν ή κ ε ι εις τό
έντός τής φύσεως», είναι άπλα άποτελέέλληνικόν πνεΰμα καί τάς καθόλου προ
σματα . . . τού διαλεκτικού νόμου τού γί
εκτάσεις αύτοΰ.
γνεσθαι!
— Ό 'Ελληνισμός ύπήρξεν ή κυριωτέρα
Είς υλιστικός ισχυρισμός, καθ’ δν αί
πνευματική γλώσσα, διά τήν εμπνευσιν
δημιουργικοί δυνάμεις τής ιστορίας είναι
καί έκφρασιν τής ίεράς ορμής τών λαών,
αί παραγωγικοί δυνάμεις καί ότι ολόκλη
πρός κατάκτησιν τοϋ ύψίστου άγαθοΰ τής
ρος ό πνευματικός πολιτισμός είναι
Έλευθερίας καί έμπέδωσιν τής ήθικής
άπλοΰν έποικοδόμημα τών, έκάστοτε υλι
καί τής κοινωνικής γαλήνης.
κών συνθηκών τής κοινωνίας!
— Τό Φιλελεύθερον καί κατ’ έξοχήν άνΚαί μία άνήκουστος ύπόσχεσις, κα§’ ήν
θρωπιστικόν έλληνικόν πνεΰμα ώδήγη
«πρόκειται ή διέπουσα τήν ιστορίαν—ώς
σεν εις τήν δημιουργίαν τής ’Αναγεν
οί κομμουνισταί πιστεύουν—φυσική νομο
νήσεως, ήτις άπεμάκρυνε βιαίως τόν
τέλεια νά σταματήση λειτουργούσα μέ
Μεσαίωνα καί έδίδαξεν άνωτέρους προ
τήν νίκην . .. τού προλεταριάτου καί τήν
βληματισμούς καί έπιδιώξεις κοινωνικοάποκρυστάλλωσιν τής κομμουνιστικής
πολιτικής καί θρησκευτικής ζωής.
κοινωνίας· ότε οί άνθρωποι θά πηδή
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ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ
σ0υν—όποια συγκίνησις διά τήν σκεπτομένην ΰλην!—άπό τοϋ κράτους της
άναγκαιότητος, άπό τοϋ οικονομικού
προσδιορισμού εις τό κράτος τής ελευ
θερίας»! . . .
’Ιδού αί φιλοσοφικοί άρχαί, έπϊ των
όποιων στηρίζεται— κατά τήν ρητήν δήλωσιν των ιδίων ιδρυτών της—ή κομμου
νιστική κοσμοθεωρία, καί τάς όποιας
έπιχειρεΐ, έπΐ τών ημερών μας, ό διεθνής
κομμουνισμός νά διοχετεύση εις αυτήν
τήν ψυχήν τής άνθρωπότητος· καί έν
όνόματι τών όποιων άξιοι, νά πυρποληθή
πάν ό,τι ή άνθρωπότης λατρεύει ώς θειον,
ιερόν καί αιώνιον.
Ά λλ’ α( θεμελιώδεις άρχαί, ΐδέαι, καί
αί πνευματικοί κατευθύνσεις τοϋ Ε λλη 
νισμού είναι αί άκατάλυτοι έκφράσεις
τής άμεταβλήτου αΐωνιότητος.
Ό Ελληνισμός άπεκάλυψε τούς αιω
νίους, καί θεμελιώδεις νόμους, τής σκέψεως καί άνήγειρε τήν έπιστήμην τής Λο
γικής καί συνέλαβε τάς μεθόδους, «καθ’
ας έρευνάται τό όν καί εΰρίσκεται ή άλήθεια καί συλλέγεται καί καθορίζεται καί
ταξινομείται ή έπιστημονική γνώσις καί
άποτελοϋνται αί παντοϊαι έπιστήμαι.».
Ό Ελληνισμός έθεσε τάς θεμελιώδεις
βάσεις καί άρχάς τής αιωνίως ζώσης έπιστήμης. Καί άνίχνευσε τοϋ σύμπαντος
τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τήν φύσιν
τής ύλης, τήν φύσιν τής ζωής, τάς μορφάς τοϋ άνοργάνου καί ένοργάνου κό
σμου, τόν χώρον καί τόν χρόνον καί
είσέδυσεν εις τήν ρίζαν τών πραγμάτων
καί εις τά αίτια τών γεγονότων καί διεπίστωσε τήν άέναον κίνησιν, μεταβολήν καί
άλλαγήν τοϋ ύλικοϋ κόσμου· καί διέκρινε
τήν διέπουσαν τόν κόσμον νομοτέλειαν
καί τάξιν καί αρμονίαν καί σκοπιμότητα·
καί «τήν κρυμμένην ψυχήν τοϋ σύμπαν
τος, πρώτην καί τελευταίαν αιτίαν όλων
τών κινήσεων τοϋ κόσμου», ύπερτάτην
καί αίωνίαν πραγματικότητα : τόν Θεόν.
«Έστιν ήγεμών καί δρχων, άναφωνοϋν οί
Πυθαγόρειοι, Καί ό τρισμέγιστος ’Αρι
στοτέλης διακρίνει όπισθεν καί ύπεράνω
τοϋ ύλικοϋ κόσμου τό ’Απόλυτον Πνεϋμα,
όπερ είναι «ούσία τις άΐδιος καί άκίνητος
καί κεχωρισμένη τών αισθητών» καί
«νόησις νοήσεως» καί «πρώτη αιτία τής
τάξεως καί κινήσεως έν τφ κόσμφ»· «κα
θαρά σκέψις, σκέψις έν ένεργεία, σκέψις
ουσιαστική καί ζώσα, άπόλυτος τελειότης, πρός τήν οποίαν ρίπτονται καί κατευθύνονται τά πάντα.
Ό Ελληνισμός—άντιθέτως πρός τόν
Κομμουνισμόν, όστις αφανίζει τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα, θεωρών τόν
άνθρωπον ώς σκεπτομένην ύλην—ύψώνει
τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα εις τάς
κορυφάς τοϋ ίδανικοϋ είναι ή κορωνίς
τής όλης φύσεως, φορεύς δημιουργικής
δυνάμεως, ήτις μετασχηματίζει καί προ
σαρμόζει τήν πραγματικότητα πρός τά
αιώνια αιτήματα, ιδέας καί άξίας τοϋ
Πνευματικού Σύμπαντος.
Εις τόν Ελληνικόν Κόσμον ή ψυχική,
ή πνευματική καί ή σωματική τελειότης
καί ή κατ’ άρετήν ένέργεια, είναι ή ιδανι
κή σύνθεσις καί ό ιερός προορισμός τής
ανθρώπινης προσωπικότητος. Όποιον
ιδεώδες! Ή Ελληνική άρετή! Ή Ε λλη 
νική σοφία! Τό 'Ελληνικόν κάλλος!
«Μόνη γάρ ή Ελλάς άψευδώς άνθρωπογονεΐ, φυτόν ούράνιον, καί βλάστημα θειον
ήκριβωμένον, λογισμόν άποτίκτουσα
οίκειούμενον έπιστήμη»!

Ό

περίφημος 'Ηνίοχος, χάλκινο
άγαλμα τών Δελφών

Ό πνευματικός πολιτισμός δέν είναι, ώς
ισχυρίζεται ό Κομμουνισμός, έποικοδόμημα τών έκάστοτε ύλικών συνθηκών
τής κοινωνίας, άλλ’ έκφρασις καί όλοκλήρωμα τής δημιουργικής δυνάμεως τών
αιωνίων, θεμελιωδών καί ύπερτάτων αξιών
τοϋ πνεύματος. «Είναι άπ’ άρχής ολό
κληρο τό οικοδόμημα. ’Από τά θεμέλια
ώς τήν κορυφή, άπό τήν οικονομία καί
τήν τεχνική ώς τή θρησκεία, τό πνεϋμα
είναι πού κινεί τόν πολιτισμό, Μέλητοϋ
σώματος τοϋ πολιτισμού είναι ή οικο
νομία καί ή τεχνική, καί τά μέλη τοϋ σώ
ματος ρυθμίζονται άπό τόν έγκέφαλο. Ό
Μαρξισμός άντιδικεΐ μέ τήν κεφαλήν τοϋ
όλου σώματος».
Ό Ελληνισμός είναι ή ύψίστη καί τελειοτάτη έκφρασις τοϋ πνευματικού πο
λιτισμού. Ά χρονοι άλήθειαι, άνώλεθροι
καί άκατάλυτοι δημιουργικά! δυνάμεις
τοϋ αιωνίου κόσμου τών άξιών συνθέτουν
τόν Ελληνισμόν, τοϋ όποιου ή γόνιμος
έπίδρασις, ή άπέραντος ακτινοβολία καί
πέραν τών όρίων τής κλασσικής Ε λλά
δος, εις τόν άχανή καί σκοτεινόν άσιατικόν κόσμον έπί Μ. Αλεξάνδρου, εις
τήν Ρωμαϊκήν Κοσμοκρατορίαν, εις τήν

Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, καί, κατά τήν
άναγέννησιν, εις όλόκληρον τήν Ευρω
παϊκήν Ή πειρον ώρθωσε πολιτισμούς
καί άθάνατα δημιουργήματα.
Ή έπαφή, έξ άλλου, τοϋ 'Ελληνισμού
πρός τόν Χριστιανισμόν—έπαφή, ή όποια
άπεφάσισε περί τής τύχης καί τοϋ μέλ
λοντος τής άνθρωπότητος—έδωσε εις τόν
κόσμον τόν Ελληνοχριστιανικόν πολι
τισμόν. Ό ιδρυτής τής θρησκείας τής
αγάπης, ό θείος Ναζωραίος «είναι ή
λαμπροτέρα έπιβεβαίωσις τοϋ Ε λλη νι
σμού».
Κατά τάς κρίσιμους αύτάς στιγμάς, καθ’
ας κρίνεται ή συνέχισις ή ή διακοπή τής
πνευματικής καί πολιτιστικής ζωής τής
άνθρωπότητος, οί διαχειριζόμενοι τάς τύχας τών έλευθέρων λαών πρέπει ν’ άναμετρήσουν τήν έκτασιν τής άπειλής καί τάς
βαρυτάτας των εΰθύνας, άπέναντι τής
άνθρωπότητος καί τής ιστορίας. 'Η
σκοπιμωτέρα καί όρθοτέρα τακτική εις
ώρας μεγάλων κρίσεων, είναι ή θαρρα
λέα άπόδοσις τής πραγματικότητος καί
οΰχί ή συγκάλυψίς της· καί ή ψύχραιμος
καί άπροκατάληπτος έξέτασις τών γεγο
νότων μάς δίδει τό δικαίωμα καί μας έπιβάλλει τό ιερόν καθήκον νά διακηρύξωμεν, ότι μέ τήν έξαλλον λογοκοπίαν, τούς
διπλωματικούς έλιγμούς, τήν δημοσιογρα
φικήν προχειρότητα καί τήν δικολαβικήν
ύπεράσπισιν τού Δυτικοϋ Πολιτισμού
είναι άδύνατον ν’ άντιμετωπισωμεν τόν
όγκούμενον κομμουνιστικόν χείμαρρον,
τοϋ όποιου ή έπίδρασις διαδίδεται διά
μέσου όλων τών διαλυτικών δυνάμεων.
Εύρισκόμεθα σήμερον ενώπιον κοσμοσειστικών άνατροπών καί άποτελεΐ
άναπόδραστον ιστορικήν άνάγκην ή γε
νική κινητοποίησις οΰχί μόνον τών ύλι
κών, άλλά κυρίως τών αιωνίων πνευματι
κών καί ήθικών δυνάμεων τοϋ έλευθέρου
κόσμου. Οί στρατοί καί αί άστραπαί
καί βρονταί τών κανονιών καί βομβών
έκμηδενίζονται εις τάς μάχας άπό άλλους
ίσχυροτέρους στρατούς· άλλ’ αί ΐδέαι
άντιμετωπίζονται εις τόν ιστορικόν ροΰν
μόνον δι’ άλλων άνωτέρων ιδεών.
Όλέθριον πϋρ κατακαίει, ύπό τούς
οφθαλμούς μας, τήν πνευματικήν καί ήθικήν ζωήν άπό τήν ρίζαν της· καί έν μέσω
τής άγωνιώδους καταστάσεως, τών ίλιγ
γιωδών θεαμάτων, τής σκαιάς άταξίας,
τοϋ πρωτοφανούς κυκεώνος τής διανοη
τικής άναρχίας, ή ψυχή τής κινδυνευούσης άνθρωπότητος άναζητεΐ τόν πνευ
ματικόν της προσανατολισμόν, τήν κα
θοδηγούσαν λάμψιν, τό αιώνιον περιεχόμενον τοϋ Ελληνισμού».
Σαφέστατη, δθεν, προκύπτει ή ύπεροχή
τού Ελληνικού Πνεύματος, έναντι τοϋ
φαύλου κύκλου καί τής έφιαλτικής άβύσσου τών ύλιστικών-όλοκληρωτικών συ
στημάτων τής έποχής μας καί άπόλυτος
άποδεικνύεται ή συμβολή τούτου εις
τήν άντιμετώπισιν καί άποτελεσματικήν
άμυναν, κατά πάσης πολιτικο-κοινωνικής
παρανοήσεως καί έκτροπής.
Έ ν πάση περιπτώσει ή κοσμοθεωρία
τής κοινοκτησύνης άποτελεΐ καθαράν
ούτοπίαν διά τήν κοινωνικήν πραγματικό
τητα καί πραγματικήν άρνησιν τής φυ
σικής καί δεδομένης άνέκαθεν άναγκαιό
τητος τού διαφορισμοϋ τών άνθρωπίνων
ΰπάρξεων. 'Οπωσδήποτε άντιστρατεύεται πρός τάς άρχάς καί τά δεδομένα τής
βιολογικής λειτουργίας τής κληρονομι
κότητας, ήτις προκαταρτίζει καί διά τά
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ανθρώπινα δντα τά ποικίλα σχέδιά της
καί επιβάλλει τον αυτοματισμόν τών απα
ραιτήτων αντιδράσεων, προς ύπεροχήν ή
προσαρμογήν τών ειδών της.
Τά εσώτερα μηνύματα τών δυνατοτή
των αύτών δέν επιτρέπουν τήν έσκεμμένην έξωθεν έπέμβασιν, έφ’ όσον έκ τού
της είναι δυνατόν νά διαταραχθή ό φυ
σικός διαφορισμός καί αί λειτουργίαι του.
Διότι αί θέσεις αύταϊ αποτελούν τούς
κανόνας καί τήν τάξιν τής τάξεως εις τόν
έμβιον κόσμον, είδικώτερον δέ εις τάς αν
θρωπίνους κοινωνίας, ώς τούτο μαρτυρεϊται έκ τής δλης ιστορίας καί εμπειρίας
τού παρελθόντος. Καί αν, κατά τόν ορθο
λογισμόν αυτόν, τό παρελθόν παραγάγη
τό παρόν, πώς είναι δυνατόν νά άγνοηθή
ή άλληλεξάρτησις τών καταστάσεων αυ
τών έν τή έρεύνη άμφοτέρων, πρός άποκάλυψιν τών ορθών σχεδιασμών τού μέλ
λοντος. Ή άπέραντος ποικιλία τών τρό
πων έκφράσεως τής σκέψεως, τών συν
αισθημάτων καί τής βουλήσεως, έν σχέσει πρός τήν διαμόρφωσιν πίστεως εις
ιδεώδεις καταστάσεις τού άνθρωπίνου
βίου, δέν έπιτρέπει τήν ύπαγωγήν τών
σχετικών λειτουργιών καί τών αποτελε
σμάτων των εις οριστικός θέσεις.
— Ό πραγματισμός τής ζωής έχει δη
μιουργήσει εις τό πέρασμα τών αιώνων
θέσεις καί αντιθέσεις έντός τών οποίων
δέν δύναται νά νοηθή ή μαρξιστική άποψις
άνευ τών ολοκληρωτικών σχηματισμών
(δκρως πειθαρχημένη διαβίωσις) εις τόν
παγκόσμιον όμαδισμόν (δικτατορία προλε
ταριάτου), ουδέ ό μετακαπιταλιστικός κό
σμος άνευ τής παρουσίας τών άνευθύνων
ατομικών δραστηριοτήτων.
Διότι τά ολοκληρωτικά συστήματα νο
θεύουν τούς κοινωνικούς καί οικονομικούς
θεσμούς καί προκαλοΰν τόν άφανισμόν
τού ατόμου έντός τής όλότητος, ή δέν
προάγουν άναλόγως, τό ένδιαφέροντα
όλων τών μερών. Διότι ό οικονομικός
παράγων τής άνθρωπίνης λειτουργίας δέν
είναι δυνατόν νά θεωρήται έκτος τού εύρυτέρου κοινωνικού πλαισίου τών αξιώ
σεων δηλαδή τών ατόμων διά συμμετοχήν
εις τήν έν γένει δημιουργίαν τού πολιτι
σμού.
— Αυτή καί μόνη είναι ή ουσία τής ζωής,
τά δέ κίνητρα καί αί δημιουργίαι δέν είναι
νοηταί έξω άπό τόν ίδιον τόν άνθρωπον
καί τάς αξίας του, ώς τάς άπεκάλυψε καί
τάς έφήρμοσε πρώτη ή 'Ελληνική σκέψις.
Ή υπεροχή ανήκει εις τόν ανθρώπινον
παράγοντα καί ούχί εις τάς δημιουργίας
αΰτού. Ή διαμόρφωσις τής ήθικής συνειδήσεως έν τή κοινωνική συμβιώσει προ
ηγείται τών λοιπών θεσμών καί σχέσεων.
Γενεσιουργός αίτια καί ρυθμιστική δύναμις όλων τών άνθρωπίνων καταστά
σεων είναι ή εύσυνείδητος άντίδρασις
πρός τήν τυφλήν νομοτέλειαν τής φθοράς
καί ούχί ή μοιρολατρική ύποταγή εις αύτήν.
— Έντός τών ανθρωπίνων συνθηκών τό
άτομον δημιουργεί καί δημιουργεΐται,
ή ένυπάρχουσα δέ διαφοροποίησις καθιεροϊ τήν έντός τής ένότητος άσκησιν δι
καιωμάτων καί υποχρεώσεων, έφ’ ών
έδραιοΰται ή έννοια τής ίσότητος καί
δικαιοσύνης έν τή κοινωνική πραγματικότητι.
— Ή Μαρξιστική θεωρία παραβιάζει σκανδαλωδώς τήν άρχήν τού κοινωνικού διαφορισμού καί αυτήν ταύτην τήν άναγκαίαν
διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τών κοινω
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νικών θεσμών πολιτικήν σκέψιν καί δύναμιν, τήν έλευθέραν δηλαδή βούλησιν,
άτομικήν ή συλλογικήν πρός έπίτευξιν
τού έτι ανώτερου καί συμφερωτέρου, τού
δέοντος έν ώρισμένιρ τόπφ καί χρόνιο. Ή
περί διαμορφώσεως αταξικής όλότητος
άποψις άποτελεϊ χονδροειδή ψευδολογίαν
πρός παραπλάνησιν τών μαζών καί πρω
τοφανή έκφρασιν άδυναμιών διά κοι
νωνικήν προσαρμογήν. Διότι, ώς προελέχθη, αγνοεί τήν ψυχολογίαν τής υπε
ροχής, ήτις διέπει τούς σκοπούς καί τάς
δραστηριότητας τών άτόμων έν τή κοι
νωνική συμβιώσει. Συγχέει τό όρμέμφυτον
τής κοινωνικής διακρίσεως, τό δυναμι
κόν δηλαδή ύπόστρωμα πάσης σχετικής
λειτουργίας καί τό θεωρεί καθαρώς ύλιστικόν-οΐκονομικόν, ένώ είναι άναμφισβήτήτως φυσικώς καί προκοινωνικώς δεδο
μένου.
— Έ ν αύτή τή λειτουργία καί έξ αύτής
τής πραγματικότητος τής ζωής προσέρ
χονται αί διάφοροι σχέσεις μεταξύ άτό
μων καί όμάδων, έν αύταϊς δέ έπιδιώκεται
ή άπαιτουμένη ισορροπία, κυριώτερον
εις δ,τι άφορή τήν άξιολόγησιν καί τόν
καθορισμόν τής προσπάθειας καί τής άναλόγου συμμετοχής εις τήν άπόλαυσιν τών
κοινωνικών άγαθών. Καί όργανικά στοι
χεία τών καταστάσεων αύτών είναι τά
άτομα, τά όποϊα ώς έκ τούτου δέν έκμη-

δενίζονται, άλλα παραμένουν αύτοτελεϊς !.
δημιουργικοί ύποστάσεις. Ούτως άναδεικνύεται καί έξαπλούται τό άτομον καί
δι’ αύτού τό σύνολον καί ούτως έπιτυγχάνεται ή πειθαρχία πρός τήν λογικήν τής
πραγματικότητος. Διότι άνευ τής παρα
δοχής τής παρουσίας καί άξίας τού συναν
θρώπου δέν είναι νοητή προσπάθεια διά
κοινωνικήν συμβίωσιν καί πρόοδον.
— Παρά ταΰτα τό φάσμα τών άπατηλών
αύτών θεωριών, ώς διεμορφώθησαν αύται
μέχρι τών ήμερών μας, διά τού ΛενινισμούΣταλινισμοΰ καί τών τόσων άλλων-ίσμών,
έξακολουθεϊ νά άπειλή τόν έλεύθερον
κόσμον. Καί άποτελεϊ παμμέγιστον καί
θανάσιμου κίνδυνον είδικώτερον διά τούς
λαούς οί όποιοι δέν έχουν διδαχθεί εΐσέτι
ή δέν έχουν άσπασθή αύτουσίαν τήν ορ
θόδοξον έλληνικήν ιδεολογίαν περί τού
ζήν.
— 'Ημείς οί Έ λληνες όφείλομεν νά γιγνώσκωμεν περισσότερον παντός άλλου
τό μέγεθος τής άπειλής ταύτης. Ή άσύγκριτος δύναμις τής πνευματικής Κληρο
νομιάς μας δέν έπιτρέπει ολιγωρίαν καί
παθητικότητα, έναντι οίασδήποτε υπό
πτου προελεύσεως ιδεολογικής θεωρήσεως
τών άνθρωπίνων πραγμάτων.
— Ή έγρήγορσις τών μεγάλων δυνατο
τήτων μας είναι άναγκαία, καθ’ ήν μά
λιστα στιγμήν όμολογεϊται πανταχόθεν
γενικωτέρα κρίσις τού πολιτισμού μας,
παραλλήλως δέ διακηρύσσεται ύπό τού
φιλελευθέρου πνεύματος ότι ή έπιστροφή
εις τόν άνθρωπο τού 'Ελληνικού μέτρου
καί δή είς τήν άρμονικήν σύνθεσιν τού
Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, άποτελεϊ τήν άσφαλεστέραν όδόν σωτηρίας.
Διότι μόνον είς τόν χώρον αύτόν καλ
λιεργείται ή άπαραίτητος άγωνιστική
διάθεσις τών άτόμων, έμπνευσμένων πάν
τοτε ύπό τής ύψίστης άρετής τής ’Αγά
πης.
— Είδικώτερον όμως, κατά τού έρυθροΰ
ολοκληρωτισμού, τής άρνήσεως δηλαδή
τού πολιτισμού τών έλευθέρων λαών,
άλλως είπείν τού "Ελληνικού πολιτι
σμού, προσήκει ένεργός έναντίωσις, πρα
γματική έπιθετική θέσις καί άντίδρασις.
— Έ ν ό ν ό μ α τ ι , ό θ ε ν , τ ο ύ Έ λ- I
λ η ν ι σ μ ο ΰ πρέπει νά έξασφαλισθή ή
προστασία τού φρουρίου, τό όποιον είς
ήν έποχήν μας άποκαλείται άστικόν κα- I
θεστώς, έν άντιθέσει πρός τάς ποικιλωνύμους καί σοφιστικός δοξασίας τών πάσης
άποχρώσεως ύλιστικών θεωριών καθ’
όλα τά μήκη καί τά πλάτη τού πλανήτου
μας, έφ’ όσον έν αύτφ καί μόνον ένυπάρχει ό φερέγγυος πραγματισμός τής κοινωνικοπολιτικής εύημερίας καί άσφαλείας.
— Έ ν όνόματι τής μεγίστης αύτής πνευ
ματικής ύπεροχής τής φυλής μας, τής
ιστορίας μας «τού πολιτισμού τών πολι
τισμών» ήμείς ώς Έ λληνες όφείλομεν
νά έπανεύρωμεν τάς ρίζας τού Γένους
μας, τήν καθαρότητα τής ιστορικής μνή
μης μας, μόνης ικανής νά μεταβάλλη
τό δυναμικόν παρελθόν είς παρόν, καί νά
άμυνθώμεν κατά πάσης άπειλής.
Τούτο κατ’ άναλογίαν καί ιστορικήν
έπιταγήν όφείλουν νά πράξουν όλοι οί
λαοί τού έλευθέρου κόσμου, έ ν ό ν όμ α τ ι καί αύτοί τής βάσεως τών κοινωνικοπολιτικών δημιουργιών των, τ ο ύ
Ελληνισμού,
έάν έπιθυμοΰν νά
έξέλθουν άλώβητοι έκ τής σοβαρός κρισιμότητος τής βαρβάρου άπειλής τών
καιρών μας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΙΩΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ
Ο ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Στις 22 Νοεμβρίου, στα ’Ιωάννινα, μέ πρωτο
βουλία τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών
έγιναν τα άποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ
ποιητοϋ Γιωσέφ Έλιγιά.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, κρίνομε σκόπιμο να
υπενθυμίσουμε στο έλληνικό κοινο ένα συγ
γραφέα του αίώνος μας, που δονηθηκε απο την
άντανάκλασι τών παλμών τής λαϊκής καρδιάς
τών Ελλήνων, Χριστιανών καί 'Εβραίων, στα
χρόνια τών εναλλασσόμενων πόνων και ενθου
σιασμών.
'Η ζωή του
— Ό Γ. Έλιγια γεννήθηκε τό 1901, στα ’Ιωάν
νινα, άπό γονείς μικροαστούς. ΤΗταν μοναχογιός καί μικρός ώρφάνεψε άπό πατέρα. Μεγά
λωσε μέ τή φροντίδα τής μητέρας του, καί γι’
αυτό τής δείχνει, στα έργα του, μια ξεχωριστή
λατρεία. ΤIIταν πολύ φτωχός, όμως αγαπούσε
τή μελέτη, καί μέ πολλές στερήσεις κατωρθωσε, τό 1918, να τελειώση τό γυμνάσιο.
— Τό 1919 διορίζεται δάσκαλος στήν Alliance
Israelite, στά ’Ιωάννινα. Τότε άσπάζεται την
προσπάθεια για τήν άφομοίωσιν τών Εβραίων.
Μελετά τα ελληνικά γράμματα, τελειοποιείται
στήν έλληνική, πού ήταν ή μητρική του γλωσσά,
κι’ άρχίζει νά μελετά έβραϊκή φιλολογία καί
μεταλμουδική φιλοσοφία καί ποίησι.
— ’Αρχίζει νά δημοσιεύη ποιήματα στις έφημερίδες τών Ίωαννίνων με το ψευδώνυμο Ιού
λιος Συγκουλιέρος, μεταφράζει εβραϊκά κεί
μενα, δίνει διαλέξεις καί συμμετέχει ενεργά στην
πνευματική κίνησι τής πόλεως.
— 'Η μή άναγνώρισις τών προσόντων του και η
διάστασίς του μέ τό περιβάλλον τον αναγκάζουν
νά φύγη άπό τά ’Ιωάννινα και να εγκατασταθή
στήν ’Αθήνα, μαζύ μέ τή μητέρα του.
— Τό 1928 φανερώνεται φτασμένος λογοτέχνης
ομόφωνα άναγνωρισμένος. Συνεργάζεται στα
καλύτερα έλληνικά λογοτεχνικά περιοδικά, σε
’Εγκυκλοπαίδειες (Πυρσού), παραδιδει μαθή
ματα γαλλικής γλώσσης γιά νά ζήση, συνανα
στρέφεται τά γνωστότερα ονόματα τοϋ πνεύ
ματος (Παλαμά, Ξενόπουλο, Δάφνη, Ρόδά,
Σημηριώτη, ’Άγρα, Δημαρά κ.ά.).
— Τό 1930 διορίζεται καθηγητής τής Γαλλικής,
στο γυμνάσιο Κιλκίς. ’Αναπτύσσει κι’ εκεί έν
τονη πνευματική δράση. 'Ο Ε.Δ. Λιβεριαδης,
άπό τό Κιλκίς, γράφει: «’Εκείνο πού με κατα
γοήτευσε καί μέ συνεκίνει ήτο δτι ο Έλιγιά
ώς άνθρωπος μέ τήν άδολη, τήν αγνή και παι
δική ψυχή πού άκτινοβολοϋσε καλωσυνη απε-

ραντον . . . υπήρχε σ’ αύτόν άρμονικός συνδυα
σμός σοφίας καί άρετής».
— Πέθανε στις 15 ’Ιουλίου 1931, στήν ’Α
θήνα, στον «Ευαγγελισμό», άπό κοιλιακό τύφο.
Οί άνθρωποι τών γραμμάτων άφιέρωσαν ποιή
ματα καί συγκηνητικά σημειώματα γιά τό θα
νατά του.
"Εργα του.
— Τά έργα τού Έλιγιά χωρίζονται σέ τρεις
κατηγορίες:
'Ιστορικά
Φιλοσοφικά
Ποιητικά
Τά έργα του έξηφανίσθησαν μέ τήν έξόντωσιν
τοϋ έβραϊκοΰ στοιχείου τής Θεσσαλονίκης άπό
τούς Ναζί καί διεσώθησαν μόνον 257 χειρό
γραφα ποιήματά του.
— Τό ποιητικό του αύτό έργο αποτελεΐται
άπό έργα πρωτότυπα και μεταφράσεις Γάλ
λων καί 'Εβραίων ποιητών, καθώς και βιβλι
κών κειμένων.
— Ό Έλιγιά έγραψε 203 άρθρα πάνω σε εβραϊ
κά θέματα στή Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια «Πυρ
σού» καί σταμάτησε στο γράμμα Ν, λόγω τοϋ
θανάτου του.
ΙΗΣΟΥΣ
’Απόψε ήρθα κι’ έγώ γλυκέ άδερφέ τής Ναζω[ραίας
βάρβαρα πάθη πνίγοντας εντός μου κι’ άγρια
[μίση
νά κλάψω μπρος σ’ τό αίμόφυρτο κορμί τής
[πλέον ώραίας
ψυχής, πού έχει ποτέ στον Κόσμο ετούτο
[άνθοβολήσει.
Τής Γαλιλαίας κρίνε σεμνέ, προς τό λευκό τό
[φώς σου
πόσες φορές φτερούγισαν τών ταπεινών οι
[Ελπίδες:
πλήθη σταυροί κατάντικρυ στηθήκαν στο
[δικό σου:
δικοί καί ξένοι Φαρισαίοι, άλί κι’ οί Σταυρω[τήδες.
Δέν είσαι ό πρώτος, μήτε κι’ δ στερνός ’Εσταυ
ρωμένος
γλυκέ ’Ιησού, στόν κόσμο αύτόν τής πίκρας και
[τού φτόνου.
κι’ δμως ή δόξα σου άσπιλη μεσ’ τών θνητών
[τό γένος:
Είσαι, δέν είσαι γυιός Θεού, μά είσαι ό Θεός
[τού πόνου!
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Ό άστυφύλαξ, είτε ώς σκοπός εις την σκοπιάν του, είτε
ώς ρυθμιστής τής τροχαίας κινήσεως, είτε ώς σκοπός
κρατητηρίων και άξιωματικός 'Υπηρεσίας εις τό γραφεϊον
του και εκτός αυτού, άναλόγως τής διαγωγής καί τής
συμπεριφοράς των, δημιουργούν φίλους ή εχθρούς, δχι
μόνον διά τήν ’Αστυνομίαν, αλλά καί διά τήν Πολιτείαν·

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΔΛΛΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΔΠΤΥ-ΙΝ
ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ο Υ

Α Ρ Α τάς σοβαράς δυσκολίας καί
αντιξοότητας, τάς όποιας άντιμετωπίζει ή ’Αστυνομία εις τον α
γώνα της διά τήν άνάπτυξιν αγαθών
σχέσεων μεταξύ των οργάνων της
καί τοΰ κοινού, δέον νά μη άποθαρρύνηται αυτή, αλλά νά έπιδιώκη δι’ ό
λων των υπαλλήλων της καί των εις
τήν διάθεσίν της υπαρχόντων νομί
μων μέσων, όπως, διά συνεχών, επι
μόνων και συντονισμένων προσπα
θειών, έπιτυγχάνη τήν δημιουρ
γίαν καί διατήρησιν τών πλέον ευ
νοϊκών συνθηκών επαφής καί επι
κοινωνίας της μετά τοΰ κοινού.
Θά πρέπει, όμως, όπως, κατά
τήν προσπάθειάν της ταντην, εχη
διαρκώς νπ’ όψει της ότι, διά τήν
ασφαλή επιτυχίαν τοΰ έπιδ συκάμι
νου της σκοπού, απαιτείται μακρο-

’ Εάν ή Α στυνομία εχει εξασφαλίσει τήν
έκτίμησιν καί αγάπην τήζ κοινής γνώμης,
κατά τήν ασκησιν τών καθηκόντων της,
ή θέαις της θά είναι πολύ εύνο ϊκοτέρα και
ή επιτυχία τοΰ έργου της ασφαλής. Παντες
οθεν σΐ αστυνομικοί καί ιδιαίτατα οι διοικοϋντες αξιωματικοί έχουν τεραστίων
ευθύνην εις ο,τι αφορά τήν έπίτευξιν ιφι
λικών σχέσεων τής ’Αστυνομίας μετά τον
κοινού.

θυμία, καρτερικότης καί ικανή κατανόησις καί ότι τό άσφαλέστερον
μέσον διά τήν άρσιν τών υφισταμέ
νων έκάστοτε άντιθέσεων είναι ή
άμοιβαία ύποχώρησις.
'Έ καστος εκ τών αστυνομικών
υπαλλήλων κατά τήν διαχείριση/
τής εξουσίας του εις τον τομέα τής
καθόλου δράσεως αυτού, παρέχει
καί τήν άνάλογον θετικήν ή αρνητι
κήν συμβολήν του εις τήν άνάπτυξιν τών αγαθών ή μή σχέσεων
τής ’Αστυνομίας μετά τού κοινού
καί φέρει τήν επί τού θέματος τού
του σχετικήν ευθύνην του.
Ούτως,
ό άστυφύλαξ,
ε ίτ ε ώ ς σκοπός εις τήν
σ κ ο π ι ά ν τον, ε ί τ ε ώ ς ρυ
θμιστής
τής τροχαίας
κινήσεως, είτε ώς σκο
πός κ ρ α τ η τ η ρ ί ω ν εις τ ό
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν Τ μ ή μ α κ αί
ό ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς ε ι ς τ ό
γ ρ α φ ε ϊ ο ν τον καί έ κ τ ο ς
αυτού, ά να λόγ ως τ ή ς δ ι a
γ ωγ ή ς καί τής σ υ μ π ε 
ριφοράς των δ ημ ιο υ ρ 
γούν φίλους ή έχθρούς
ό χ ι μ ό ν ο·ν δ ι ά τ ή ν ’ Α 
σ τ υ ν ο μ ί α ν ά λ λ ά καί διά
τή ν

πολιτείαν.

Διότι τόσον εις τον έν άμηχανία
ευρισκόμενον πολίτην, όστις ζητεί
προστασίαν ή βοήθειαν ή καί πλη
ροφορίας παρά τής ’Αστυνομίας,
όσον καί εις τον πολίτην, όστις είναι
παραβάτης τον νόμον, ό άστυφύλαξ
είναι ή Κυβέρνησις τής χώρας τον
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καί κατά Συνέπειαν πάσα πραξις
αύτοϋ αντανακλά άναποτρέπτως εις
αυτήν ταύτην την πολιτείαν, την
όποιαν υπηρετεί.
'Η δημιουργία, εξ άλλον, άγαθών σχέσεων τής ’Αστυνομίας μετά
τοϋ κοινού, εξυπηρετεί έν πολλοϊς
και τά ατομικά συμφέροντα τών
αστυνομικών υπαλλήλων, διότι, οσά
κις υπάρχη κοινή άναγνώρισις έκ
μέρους τών πολιτών περί τής ώφελιμότητος τον παρ’ αυτών προσφερομένον έργου, δημιουργεϊται ατμό
σφαιρα διευκολύνουσα την, έκ μέ
ρους τής πολιτείας, χορήγησιν δια
φόρων οικονομικών καί άλλης φύσεως ευεργετημάτων εις αυτούς.
’Επί πλέον ό τύπος, ο κινηματο
γράφος, το θέατρον, το ραδιόφωνου,
οί μυθιστορηματογράφοι καί τά άλλα
συναφή μέσα μαζικής δημοσιότητος,
θά ασκήσουν μίαν ωφέλιμον καί
εξυπηρετικήν διά το έργον τής ’Α 
στυνομίας προπαγάνδαν, πράγμα
όπερ θά ενίσχυση ηθικώς ταύτην
καί θά τήν έξοπλίση με τό άνάλογον
θάρρος διά νά καταρτίση καί έφαρμόση προοδευτικά προγράμματα, άτινα θά τήν βοηθήσουν διά νά εκ
πλήρωσή κατά τρόπον άποτελεσματικώτερον καί ίκανώτερον τήν
αποστολήν της.
’Αλλά καί άλλα πλεονεκτήματα
έχει νά κερδίση ή ’Αστυνομία από
τήν άνάπτυξιν καί διατήρηαιν τοϋ
πνεύματος τής αυθορμήτου συνερ
γασίας της μετά τοϋ κοινοϋ.
”Οταν υπάρχη τό πνεύμα τής
συνεργασίας αυτής, οί υπάλληλοι
ποικιλοτρόπως ένθαρρύνονται εις τήν
άσκησιν τών καθηκόντων των, διότι
γν(ορίζουν άτι έχουν τήν επιδοκι
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μασίαν τής πλειοιρηφίας τοϋ λαοϋ, ή προκειμένω θεωρούν ώς έχθρούς
δέ υπηρεσία δύναται μετά μεγαλυ- άμφοτέρων καί πλέον μισητούς από
τέρας ευκολίας νά έφαρμόαη προ τούς αντίμαχομένους αντιπάλους των.
γράμματα, ή εφαρμογή τών όποιων
Τά κρούσματα τής μορφής ταύυπό άλλας συνθήκας θά ήτο αδύ της είναι άνησυχητικώς πολλά καί
νατος ή τουλάχιστον λίαν δυσχε- εις τάς περιασοτέρας περιπτώσεις
ρής. "
ή εχθρική αϋτη συμπεριφορά κατά
Οϋτω, χάρις εις τήν μεγάλην καί τών οργάνων τής τάξεως καί ή άνέκτεταμένην έκτίμησιν τής ’Αστυνο τιαστυνομική γενικώς ψύχωσις δυ
μίας, οι πολϊται μετά πολλής προ στυχώς δεν έκδηλοϋται από πολίτας,
θυμίας παρέχουν τήν συνδρομήν των οι όποιοι είναι άποδεδειγμένης εντι
προς αυτήν διά τήν έπίτευξιν τοϋ μότητας καί υγιών κοινωνικών φρο
έργου της καί μ ετ’ εύχαριστήσεως νημάτων.
συμμορφοϋνται προς τάς διατάξεις
’Αλλά καί τά όργανα αυτής ταύτών νόμων καί τών κανονισμών.
της τής πολιτείας, έάν δεν είναι ευ
■Χάρις, ακόμη, εις τό πνεϋμα χαριστημένα από τήν διαγωγήν καί
αυτό, παύουν νά κατακρίνωνται καί τήν συμπεριφοράν τών άστυνομι
νά έπικρίνωνται αί ίνέργειαι τής κών, ώς καί άπό τον τρόπον κατά
’Αστυνομίας καί τό κοινόν δεν επι τον όποιον διαχειρίζονται τήν εξου
ζητεί ευκαιρίας διά νά κάνη τό σίαν των ουτοι, είναι ενίοτε δυνατόν
έργον τοϋ αστυφύλακας δύσκολον διά τών ένεργειών των ώς Κρατικών
καί τάς συνθήκας τής εργασίας λειτουργών, νά προκαλέσουν δυσχέ
του, όσον τό δυνατόν, περισσότερον ρειας εις τήν ’Αστυνομίαν.
δνσαρέστους, αί δέ συλλήψεις τών
Ούτως οί νομοθέται, ώς οργα
καταδιωκομένων ατόμων καθίσταν νικά τμήματα τοϋ κοινωνικού συνό
ται εύκολώτεραι καί αί καταδίκαι λου, άπηχοϋν τάς αντιλήψεις καί τάς
τών ενόχων δυναταί.
σκέψεις τοϋ λαοϋ.
’Εάν, άντιθέτως, οί πολϊται δεν
Κατά συνέπειαν δύνανται οϋτοι νά
έχουν έκτίμησιν προς τό έργον καί διευκολύνουν τήν ’Αστυνομίαν ή νά
τήν χρησιμότητα τής ’Αστυνομίας, περιαγάγουν εις άμηχανίαν αυτήν διά
όχι μόνον δεν προσφέρονται νά συν τής ψηφίσεως διευκολννόντων ή μή I
δράμουν αυτήν, αλλά καί οσάκις οί τό έργον της νόμων. ’Αλλά καί οί διαστυνομικοί υπάλληλοι επεμβαί κασταί εις τά δικαστήρια, διά τής
νουν νά προστατεύουν ή νά προα περιφρονήσεως ή τής μή έπαρκοϋς
σπίσουν τά συμφέροντα αυτών, ού- έκτιμήαεως τής μαρτυρίας τών άστυ- |
τοι δεν ανέχονται τήν τοιαύτην έπέμ- νομικών οργάνων, προκαλοϋν τήν 3
βασιν καί αντιδρούν κατά τρόπον μείωσιν τής έμπιστοσύνης τών πο
ώστε νά περιάγουν εις λίαν δυσχερή λιτών προς τήν αντικειμενικότητα !
θέσιν καί εις αμηχανίαν τά αστυνο καί τήν αξιοπιστίαν αυτών, οϋτω δέ
μικά όργανα.
ταϋτα βαθμιαίως άγονται εις αδια
Τοϋτο συμβαίνει, διότι μεταξύ φορίαν περί τήν έκτέλεσιν τών κα- \
τών πολιτών σοβεί μία κατάστασις θηκόντων των, άποθαρρύνονται καί
εχθροπαθείας κατά τών αστυνομι μειώνουν τήν δραστηριότητά των.
κών υπαλλήλων, ήτις, οφείλεται εις
Τέλος, πάντες οί άσκοϋντες δη
τήν κατά τό παρελθόν κακήν δια μόσιον λειτούργημα ή έχοντες ϊδιαιγωγήν καί τήν έν γένει συμπεριφο τέραν τινά κοινωνικήν προβολήν ποράν ένίων έξ αυτών.
λϊται, έάν δεν είναι εύμενώς διατε
'Απτήν άπόδειξιν τής υφιστάμε θειμένοι υπέρ τής ’Αστυνομίας, εί
νης τοιαύτης, έν λανθανούση κατα- ναι δυνατόν, ποικιλοτρόπως, νά προ
στάσει, εχθροπαθείας παρέχει ό τρό καλέσουν τήν έχθροπάθειαν τοϋ κοι- j
πος, κατά τον όποιον πολλοί πολϊ- νοϋ έναντίον τών άστυνομικών ορ
ται· άντιδροϋν εις τάς επεμβάσεις γάνων καί νά έμποδίαουν τήν δη
τών άστυνομικών οργάνων ίνα δια μιουργίαν μιας έπιθυμητής αρμο
χωρίσουν ανμπλεκομένους.
νίας σχέσεων μεταξύ αύτοϋ καί τής
Παρατηρεϊται δηλαδή εις τάς ’Αστυνομίας.
περιπτώσεις αύτάς τό φαινόμενον, οί
’Υ π ό τ ο ι α ύ τ α ς σ υ ν θ ή 
συμπλεκόμενοι νά λησμονούν αί- κ α ς , ώ ς ε ί ν α ι φυ σ ι κ ο ν,
φνιδίως καί ώς από συμφώνου τάς ο ύ δ ε μ ί α ά π ό τ ά ς ε π ι δ ι ώ 
διαφοράς των καί από κοινοϋ νά ξ ε ι ς τ ή ς Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ΐ έπιτίθηνται κατά τών άστυνομικών ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ε ν ρ η τ ή ν
υπαλλήλων, οίτινες έπενέβησαν νά δ ι κ α ί ω σ ί ν τ η ς , ή δ έ ο ι 
τούς διαχωρίσουν, τούς οποίους, έν κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς , τ ά

ε υ ε ρ γ ε τ ή μ α τ α κ α ί α ί δρ ο ι ε ρ γ α σ ί α ς των αστυ
I ν ο μ ι κ ώ ν υ π α λ λ ή λ ω ν δεν
δ ύ ν αν τ α ι να τ ύ χ ο υ ν ο ί ασδή π ο τ ε β ε λ τ ι ώ σ ε ω ς α π ό
\ μ ί α ν ά ν ι κ α ν ο π ο ί η τ ο ν εκ
\ %ο ϋ έ ρ γ ο υ τ ω ν κ α ί τ ή ς
έ ν γ έ ν ει σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς
! των π ο λ ι τ ε ί α ν .
Είναι βεβαίως, αληθές δτι ή προI στασία των πολιτών είναι πρωτίι στως ύποχρέωσις τής πολιτείας. 01
! εκπρόσωποι δμως ταύτης παρέχουν
αυτήν διά τών αστυνομικών οργά
νων, τών όποιων μισθώνουν τάς υπη
ρεσίας.
"Οπως δε καί εις πάσαν άλλην περίπτωσιν μισθώσεως υπηρεσιών υπάρ
χει σχέσις εργοδότου καί έκμισθω
τόν, οϋτω καί μεταξύ πολιτείας καί
’Αστυνομίας υπάρχει τοιαύτη σχέσις,
I ήτις δμως εκφράζεται έκ μέρους μεν
τής πολιτείας, διά του δικαιώματος
αυτής νά έλέγχη τάς πράξεις τής
’Αστυνομίας, έκ μέρους δε τής δεντέρας, διά τής ύποχρεώσεως αυτής
νά συμμορφοϋται προς τάς οδηγίας
καί τάς έντολάς τής πολιτείας, ήτις
καταβάλλει καί τάς δαπάνας τής
συντηρήσεώς της.
'Η ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς
αϋτ η
τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς έ ν α ν τ ι
I ύ ή ς π ο λ ι τ ε ί α ς δ έ ο ν νά
γ ί ν η α π ο λ ύ τ ω ς κ α τ α ν ο ητήκαίν’ άπασχολήδιαρI κ ώ ς την σ κ έ γ ι ν άπ άντ ω ν
τών α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ύ π αλ
ί λ ή λ ω ν.
’Εάν, λοιπόν, αί σχέσεις τής Ά [ στυνομίας μετά του κοινού δεν εύρισκωνται εις εύχάριστον σημείον
καί ώς έκ τούτου ή έπαφή καί συ
νεργασία μετ’ αυτόν συναντά σοβαράς δυσκολίας, αΐτινες αίσθητώς
| δυσχεραίνουν την εύρυθμον έκτέλεσιν τ ου δλου αστυνομικού έργου,
! επιβάλλεται, όπως γίνη προσεκτική
μελέτη καί έρευνα προς έξακρίβωσιν
και έπισήμανσιν τών λόγων έκείνων, οΐτινες δημιουργούν τοιαύτην
περιπλοκήν εις τάς σχέσεις τής ’Α 
στυνομίας καί τού κοινού καί καταβληθή έν συνεχεία έπιμελημένη προ
σπάθεια προς άρσιν αυτών ή τον μετριασμόν τών τυχόν προκληθεισών
δυσμενών έντυπώσεων, έξ ώρισμένων αντιδημοτικών αστυνομικών ένεργειών.
Ά φ ’ ής εποχής ή καθόλου δράσις
τής Αστυνομίας αναπτύσσεται έπί
τών πλαισίων, άτινα καθορίζει έκάστοτε ή κοινή γνώμη καί ή πλειο-

•ψηφία τού λαού καί έτέθησαν ακόμη
όροθετικαί γραμμαί προσδιορίζουσαι κεχωρισμένως τήν αρμοδιότητα
καί τήν δικαιοδοσίαν τού αστυνομι
κού καί τού δικαστικού λειτουρ
γήματος, ή τοιαύτη έκτίμησις τής
δημοσίας γνώμης, κατά τήν κατάρτισιν ενός αστυνομικού προγράμμα
τος, καθίσταται σήμερον Ιδιαιτέ
ρως αναγκαία, αποτελεί δέ το πρω
ταρχικόν καί το βασικώτερον στοιχείον διά τήν έπιτυχίαν πόσης αστυ
νομικής τακτικής.
Μία αστυνομική υπηρεσία, ήτις
άψηφεΐ, κατά τήν λήψιν τών έκάστοτε άστυνομικών μέτρων, τον πα
ράγοντα « κ ο ι ν ή γ ν ώ μ η», θά
πρέπει, έκ τών προτέρων, νά γνωρίζη, δτι θά προκαλέση τήν έκτεταμένην έχροπάθειαν τού κοινού καί
τήν άντίστασιν αυτού κατά τών ένεργειών τών άστυνομικών οργάνων
της, ατινα, έν δψει τής καταστά
σε ως ταύτης, θά τελούν έν διαρκεί
φοβία, διστακτικότης δέ καί απρο
θυμία θά χαρακτηρίζη τάς πρά
ξεις των.
Τουναντίον, έ ά ν μ ί α ά σ τ υ
νομι κ ή υπηρεσ ία
&X ί)
ε ξ α σ φ α λ ί σ ει τήν κοινήν
γ ν ώ μ η ν κ α τ ά τ ή ν ά σ κ ησ ι ν τ ώ ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν της,
ή θ έ σις τ α ύ τ η ς θ ά είναι
πολύ ε υ ν ο ϊ κ ή καί ή επι
τ υ χ ί α τ ο ύ έ ρ γ ο υ τ η ς ά σφ α λ ή ς.

Ή έπιδοκιμααία τού αστυνομικού
έργου παρά τού κοινού καί ό δημό
σιος έπαινος καί το έγκώμιον τών
άστυνομικών υπαλλήλων, ένισχύουν
το ηθικόν αυτών καί τούς παρορμοϋν
εις τήν αϋξησιν τής δραστηριότητός
των καί εις τήν, μετά ζήλου, ενδια
φέροντος καί προθυμίας, έκτέλεσιν
τών καθηκόντων των, τούτο δέ έχει
ώς τελικόν άποτέλεαμα τήν βελτίωσιν τής δλης άστννομικής υπη
ρεσίας, πράγμα δπερ συντελεί εις τήν
έτι μεγαλυτέραν έκτίμησιν τών άστυ
νομικών προσπαθειών.
"Εν συνεργάσιμον καί πρόθυμον
κατά πάντα κοινόν παρέχει τής
συνδρομήν του προς τήν ’Αστυνο
μίαν εις πάσαν περίπτωσιν καί υπό
οιασδήποτε συνθήκας, ή δέ συμμόρφωσις αυτού προς τούς νόμους
καί τούς κανονισμούς, άνακουφίζει
αίσθητώς τούς υπαλλήλους αυτής
από τό δύσκολον έπαγγελματικόν
των φορτίον.
Οί διοικοϋντες
ά ξ ι ωμ ατ ικοί
έχουν
τερασ τ ί αν ε υ θ ύ ν η ν ε ι ς δ, τ ι
ά φ ορ α τήν έ π ίτ ε υ ξ ι ν τ ή ρ η σ ι ν φ ι λ ι κ ώ ν κ α ί ά γ αθ ώ ν σ χ έ σ ε ω ν τ ή ς ’Α σ τ υ 
ν ομί ας μ ε τ ά τού κοινού,
ή δέ κατάστασις, εις ήν εύρίσκονται
αύται πρέπει ν’ άποτελή τό κυριώτερον μέτρον κρίσεως τών ικανο
τήτων ενός έκάστου έξ αυτών, ώς
άξιωματικών καί ώς ηγητόρων.
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Διανομή δώρων νπό τον Κ Β' 'Αστυνομικόν Τμήματας ’Αθηνών εις τα παιδάκια τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
τής Ν. Σμύρνης, την 21-12-75. Ή καθ' οίονδήποτε τρόπον επαφή τής 'Αστυνομίας μετά τών νέων, πρέπει νά
επιδιώκεται με κάθε τρόπον κα'ι άντί πόσης θυσίας.

ΑΙ έπαφαί δέ αυται τοϋ κοινού
μετά τής ’Αστυνομίας είναι δυνατόν
νά λάβουν χώραν ποικιλοτρόπως,
είτε εντός τού αστυνομικού κατα
στήματος, διά τής αυτοπρόσωπου
παρουσιάσεως τών πολιτών ενώπιον
τών αστυνομικών αρχών, είτε έκτος
τοϋ Αστυνομικού καταστήματος, με
τά τών εν διατεταγμένη ή μή υπη
ρεσία υπαλλήλων, είτε τέλος από
τηλεφώνου ή διά τοϋ ταχυδρομείου
ή οίοπδήποτε άλλου προσφόρου μέ
σου επικοινωνίας.
'Εκάστην έκ τών περιπτώσεων
αυτών θέλομεν εξετάσει κεχωρισμένως κατωτέρω.
Ά ρχαΐ διευκολύνουσαι τήν άνάπτυξιν αγαθών σχέσεων αστυ
νομίας καν κοινού.

Πρέπει, κατ’ αρχήν’ νά γίνη αντι
ληπτόν παρά τών αστυνομικών υπη
ρεσιών και τών υπαλλήλων των, δτι
δλαι αι προσπάθειαι αυτών προς δη
μιουργίαν αγαθών σχέσεων τής ’Α 
στυνομίας μετά τοϋ κοινού, δσον
22

μελετημένοι καί αν είναι αυται, δεν
δύνανται ν’ αποδώσουν αμέσως ευ
χάριστα και ικανοποιητικά Αποτε
λέσματα καί δτι τούτο, ασφαλώς
θέλει έπιτευχθή μέ τήν πάροδον
ικανού χρόνου καί κατόπιν πολλής
υπονομής καί επιμονής.
Οί αστυνομικοί υπάλληλοι, εις
τήν προσπάθειάν των αυτήν, δεν
πρέπει νά λησμονούν δτι ό σημερινός
κοινωνικός βίος τών ανθρώπων δεν
είναι επίτευγμα προσωρινών μόνον
επαφών, άλλά δημιούργημα τής στα
διακής έξελίξεως τών Ανθρωπίνων
σχέσεων καί μιας άτελεντον σειράς
Αλλεπαλλήλων καί Αναγκαίων, δι’
έκαστον ομαδικήν σνμβίωσιν, επα
φών, τών όποιων ή Αρχή δεν δνναται
νά προσδιορισθή χρονικώς, ούτε κατά
προσέγγισιν.
Παραλλήλως, πρέπει νά κατανοηθή προσηκόντως καί παρά τής
πολιτείας δτι, προϋπόθεσις τής ικα
νοποιητικής δραστηριότητος τών Α
στυνομικών υπαλλήλων, είναι ή
ευεργετική μέριμνα καί φροντίς τής
πολιτείας υπέρ αυτών, διότι, ή

ηθική άννψωσις τού επαγγέλμα
τος των καί ή οικονομική ένίσχυαις τής θέσεως, αυτών, Αποτε
λούν τον σνντελεστικώτερον παρά
γοντα τής αύξήσεως τής ένεργητικότητός των καί τής εντίμου
διαχειρίσεως τής εξουσίας των.
’Αλλά περί τοϋ θέματος τούτου
θά όμιλήσωμεν έκτενέστερον εις έτε
ρον κεφάλαιον.
’Ανεξαρτήτως, δμως, τούτων ή
’Α σ τ υ ν ο μ ί α , δ ι ά ν ά έ π ιτ ύ χ η εις τ ό έ ρ γ ον της
κ α ί δ ι ά ν’ ά π ο σ π ά σ η τ ή ν
έ κ τ ί μ η σ ι ν, τ ή ν ε μ π ι 
σ τ ο σ ύ ν η ν κ α ί τ ή ν ύ π ό
λ η ψ ιν τ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν , π ρ έ 
π ε ι , κατά τήν κατάρτισιν τών
έκάστοτε προγραμμάτων εργασίας
αυτής, διά νά τύχη τούτο ευμενούς
υποδοχής έκ μέρους τοϋ κοινού, ν ά
λ α μ β ά ν η σ ο β α ρ ώ ς ύ π’
δ ψε ι τη ς τ ά ακόλουθα:

1)
Δ έ ο ν, π ά σ η θ ν σ ί α ν ά
άποφευχθή ή πρόκλησις
έ χ θ ρ ο π α θ ε ί α ς τ ο ύ κ ο ι-

’Εάν ai σχέσεις τής ’Αστυνομίας μετά τον κοινού δέν εύρίσκωνται εις ενχάριστον σημείον κα'ι ή μετ’ αντον επαφή
και συνεργασία συναντά σοβαράς δυσκολίας, αί όποϊαι αισθητώς δυσχεραίνουν την εύρυθμον έκτέλεαιν τον αστυ
νομικού έργου και την έξνπηρέτησιν τών πολιτών.

ν ο ν π ρ ο ς τ η ν ’Α σ τ υ ν ο 
μίαν.
Τούτο δύναται νά έπιτευχθή, όταν
οί αστυνομικοί υπάλληλοι εκτιμή
σουν προσηκόντως την σοβαρότητα
τού θέματος αυτού καί καταβάλ
λουν κατά την έκτέλεσιν τών καθη
κόντων των, πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν, δπως αποφεύγουν την
αδικαιολόγητον ένόχλησιν τού κοι
νού καί ώσιν εις πάσαν μ ετ’ αυτού
επαφήν υποχρεωτικοί.
Οί αστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει
διαρκώς νά ενθυμούνται, δτι δέν δύναται κανείς νά διατηρήση άγαθάς
σχέσεις μέ κάποιον, τον όποιον τα
πεινώνει, ενοχλεί, εμποδίζει ή δέν
τον διευκολύνει εις την άσκησιν τών
δικαιωμάτων του, ούτε δύναται νά
ελπίζη κατανόησιν καί, περισσό
τερον, συνδρομήν από τό κοινόν,
όταν ή διαγωγή του είναι άδικος
καί άδικαιολόγητος.
2)
Π ρέπει ν ά έπιδιώκ η τ α ι ή ά ν ά π τ υ ξ ι ς κα
λής θ ε λ ή ο ε ω ς καί ε υ μ ε 

νούς π ρ ο δ ι α θ έ σ ε ω ς τού
κοινού
’έ ν α ν τ ι τ ή ς ’Α 
στυνομίας.
'Οπως είναι αναγκαία ή δημιουρ
γία φιλικών σχέσεων μεταξύ δύο
ατόμων, άτινα συνεργάζονται μ ε
ταξύ των, οϋτω απαραίτητος τυ γ
χάνει καί φιλικότης τού κοινού προς
τήν ’Αστυνομίαν, δι’ δ καί πρέ
πει οί αστυνομικοί υπάλληλοι διά
τών ενεργειών των, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, νά επι
διώκουν τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν τοιούτων αισθημάτων.
'Η φιλικότης τής ’Αστυνομίας
προς τό κοινόν, ή ευγένεια, ή αξιο
πρέπεια καί ή λεπτότης τών ενερ
γειών τών υπαλλήλων της, ή κατά
τρόπον δίκαιον, άμερόληπτον καί
άνευ διακρίσεων διαχείρισις τής
εξουσίας των, ώς καί τό ενδιαφέ
ρον καί ή προθυμία, μεθ’ ής προσφέρονται νά παράσχουν τήν συνδρο
μήν των προς τούς πολίτας, διά τήν
έπίλυσιν τών έκάστοτε προβλημά
των αυτών, μεγάλως συμβάλλουν
εις τήν αϋξηοιν τής ύπολήψεως καί

τής εμπιστοσύνης αυτών υπέρ τής
’Αστυνομίας.
3) Τ ό κ ο ι ν ό ν π ρ έ π ε ι ν ά
καθίσταται ένήμερονέπί
τ ών έ κ ά σ τ ο τ ε έμ δ ι δ ό μ ε 
νων κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν κ α ί ο ί
αστυνομικοί υπάλληλοι
ν ά γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ ο ύ ς λό
γ ο υ ς τ ή ς έ κ δ ό σ ε ω ς αυ
τ ώ ν . "Εν καλώς πληροφορημένον
κοινόν θά σνμμορφωθή εύχερέστερον
προς μίαν νέαν αστυνομικήν διάταξιν καί θά συνεργασθή μέ μεγαλυτέραν ευκολίαν μετά τής ’Αστυνο
μίας. 'Η άγνοια καί ή δυσπιστία
προκαλεί, κατά κανόνα, διστακτικότητα, ήτις μάς όδηγεϊ εις τήν
αποστροφήν.
Άντιθέτως, δταν ό εις γνωρίζη
καί αποδέχεται τάς απόψεις τού
άλλου, ό ανταγωνισμός εξαφανίζε
ται καί τήν θέσιν αυτού καταλαμβά
νει ή εμπιστοσύνη, ή αμοιβαία κατανόησις καί ή διάθεσις προς συνερ
γασίαν.
t ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΤΛΟΣ
’Αστυνομικός Δ /ντής Α’
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Ο ΜΕΓΑΛΟΙ Α ΝΑ Τ ΟΛ Ι Κ ΟΓ Ε Ρ ΜΑ ΝΟΣ ΚΑΤΑΙΚΟΠΟΙ
ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΓΚΕΑΛΑΡΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΓΚΤΝΤΕΡ Γκυγιώμ, ό Άνατολικογερμανός κομμουνιστής
κατάσκοπος, πού είχε εΐσδύσει στο
περιβάλλον των στενών συνεργατών
του τέως καγκελλαρίου κ. Βίλλυ
Μπράντ, καταδικάσθηκε πριν λίγο
καιρό άπό το ομοσπονδιακέ δικαστή
ριο τοϋ Ντύσσελντορφ σέ 13 χρόνια
φυλάκισι. 'Η σύζυγος του Κριστέλ,
πού ενεργούσε ως ταχυδρόμος του,
καταδικάσθηκε σέ 8 χρόνια φυλάκισι. Το δικαστήριο έκρινε τον
Γκυγιώμ ως ένοχο έσχάτης προδο
σίας καί τήν σύζυγο του ένοχο άπλώς
προδοσίας.
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ κατήγορος είχε
ζητήσει τήν ποινή φυλακίσεως 15
έτών για τον Γκυγιώμ καί 10 έτών
για τήν σύζυγό του.
'Η σύλληψις τού Γκυγιώμ πριν
είκοσι μήνες είχε ώς συνέπεια τήν
παραίτησι τού κ. Μπράντ άπό τήν
Καγκελλαρία κατά τήν διάρκεια τής
οποίας είχε κερδίσει το βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης για τήν πολιτική
του νά διαπραγματευθή καί νάέπιτύχη διακανονισμούς μέ τήν Σο
βιετική Ένωσι καί άλλες κομμου
νιστικές χώρες.
Μόνο δύο κομμουνισταί κατά
σκοποι έχουν καταδικασθή ώς τώρα
μέ μεγαλύτερες ποινές άπο τις ποι
νές τού ζεύγους Γκυγιώμ στή Δυ
τική Γερμανία.
Τό δικαστήριο άπήγγειλε τήν
άπόφασι στήν χωρίς παράθυρα μεγί
στης ασφαλείας αίθουσα, όπου διεξήχθη ή δίκη έπί 6 μήνες. 'Όλες οί
θέσεις τών δημοσιογράφων καί τού
κοινού ήταν κατηλειμμένες, όταν τό
δίκαστήριον έπανήλθε γιά νά άπαγγείλη τήν άπόφασι, ένώ άστυνομικές

δυνάμεις άπεμάκρυναν το πλήθος,
πού δέν είχε κατορθώσει νά βρή θέσι
καί συνωστιζόταν έξω άπό τό δικα
στήριο.
Τό ζεύγος Γκυγιώμ, πού είχε άρνηθή νά μιλήση σέ δλη τήν διάρ
κεια τής ακροαματικής διαδικασίας
ακούσε μέ άπάθεια τήν καταδικαστική άπόφασι. Προηγουμένως καί
έν άναμονή τής προσελεύσεως τών
δικαστών, ό Γκυγιώμ καί ή σύ
ζυγός του συνωμιλοΰσαν μέ εύ
θυμη ζωηρότητα : Κατά τήν άπαγ
γελία τών λεπτομερειών τής κατη
γορίας, ό Γκυγιώμ πιπίλιζε στο |
στόμα του καραμέλλες καί έδωσε;
στή γυναίκα ένα σημείωμα, πού είχε ι
γράψει τήν στιγμή έκείνη, ό ίδιος.
Η σύζυγός του φαινόταν κουρα
σμένη καί κρατούσε τό πηγούνι στο
χέρι της. Κάποτε - κάποτε χασμου
ριόταν.
' Η καταδίκη τού Γκύντερ Γκυ- |
γιώμ, τού άνθρώπου, πού προκά-1
λεσε τήν πτώσι, τού τότε Καγκελ- I
λαρίου Μπράντ, τήν νύκτα τής 5ης 1
προς τήν 6η Μαίου 74 θέτει - προ
σωρινά - μιά άπό τις σημαντικώ- :
τερες υποθέσεις κατασκοπείας, πού ?
άποκαλύφθηκαν στον Δυτικό κό
σμο.
Κατά τό δικαστήριο τής Ντεύσ-1
σελντόρφ ό Άνατολικογερμανός «άρ- χικατάσκοπος» Γκύντερ Γκυγιώμ, ]
48 έτών, έλάμβανε γνώσιν τών μυ- I
στικών τού κράτους, πού τά διεβί- :
βάζε στούς υφισταμένους τού δι- |
κτύου του στο ’Ανατολικό Βερολίνο. |
Μεταξύ τών άπορρήτων εγγράφων |
πού πέρασαν άπό τά χέρια του, δταν ;
εργαζόταν στήν καγκελλαρία, άπό ΐ
τό 1972 έως τό 1974, ήταν 14

Εις τήν φωτογραφίαν αριστερά ό Γκίντερ Γκυγιώμ, τοϋ ότιοίου ό ρόλος ώς κατασκόπου
τής 'Ανατολικής Γερμανίας είχε ώς συνέπεια τήν παραίτησι τοϋ κ. Μπράντ άπό τήν
Καγκελλαρία κατά τή διάρκεια τής όποιας είχε κερδίσει τό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Εις τήν άπεναντι φωτογραφία ό Γκιγιώμ μέ τή σύζυγό τον Κριστέλ., που καταδικάσθηκε
καί αυτή σέ φυλάκισι 8 έτών άπό τό Δυτικογερμανικό δικαστήριο.
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Ό «έμπιστος»
τού Κ α γ κ ελλ α ρ ίο υ Βίλλυ Μ π ρ ά ν τ
«τηλε - μυστικά» πού έστάλησαν άπό
τις 3 έως τις 27 ’Ιουλίου στον κ.
Μπράντ δταν έκανε τις διακοπές
I του, το 1973, στή Νορβηγία. Ό
κατάσκοπος, πού ήταν ό μόνος
συνεργάτης του καγκελλαρίου πόύ
έκανε μαζί του τις διακοπές, έλαβε
έτσι γνώσι ενός «τέλεξ» τοϋ τότε προ
έδρου κ. Νίξον σχετικό μέ τά εσω
τερικά προβλήματα τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.
'Ο Γκύντερ Γκυγιώμ, πού τό
πραγματικό όνομά του είναι Πέτερ
Λόσε, είχε έξαπατήσει έπί 17 χρό
νια τις Δυτικογερμανικές υπηρεσίες
άντικατασκοπείας.
«Πρόσφυγξ» στη Δύσι τό 1956
κατόπιν έντολής των άνατολικογερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ό
Γκυγιώμ είχε ώς άποστολή νά
είσδύση στούς κόλπους τοϋ Σοσιαλδημοκρατικοΰ Κόμματος. Τή δια
ταγή την έξετέλεσε μέ εξαιρετική
επιτυχία πρώτα στην Φραγκφούρτη,
όπου κατώρθωσε νά απόκτηση την
εμπιστοσύνη ενός άπό τούς πιο
σημαντικούς ιθύνοντες τοϋ Σοσιαλ
δημοκρατικού κόμματος, τοϋ κ.
Γκεόργκ Λέμπερ, σήμερα ύπουργοΰ
Άμύνης καί άλλοτε άρχηγοΰ τοϋ
Συνδικάτου οικοδόμων. 'Υπό την
σκέπη ενός τέτοιου σημαίνοντος
παράγοντος ό άρχικατάσκοπος άνέβηκε γρήγορα τά σκαλοπάτια καί
είχε ιδιαίτερα προσεχθή γιά τις
απόψεις του, πού ήταν πάντοτε
σύμφωνες μέ την συντηρητική πλευ
ρά τοϋ κόμματος, έτσι πού στις
άρχές τοϋ 1970 βρέθηκε στο τμήμα
οικονομικών υποθέσεων τής Καγκελλαρίας.
Δύο χρόνια άργότερα, πέτυχε τό
μεγάλο του «κόλπο». Κατόπιν μιας
τελευταίας «έρεύνης άσφαλείας —ύπό
όρους, πού ή ειδική έπί τοϋ προκειμενου κοινοβουλευτική επιτροπή δέν
μπόρεσε νά διευκρίνιση - ό Γκυγιωμ έγινε ένας άπό τούς προσωπι
κούς συμβούλους τοϋ Καγκελλαρίου
Μπράντ, έπιφορτισμένος μέ τήν
εσωτερική πολιτική καί τις σχέ
σεις μέ τά κόμματα καίτά συνδικάτα.

’Επίσης στον Γκυγιώμ είχε άνατεθή
ή όργάνωσις τών ταξιδίων τοϋ τήσουν μέ συντομία στο ερωτημα
καγκελλαρίου στή Δυτική Γερμα τολόγιο τής διακριβώσεως τής ταυ
νία. "Ενας πραγματικός «άνθρωπος τότητάς τους. Κατά τήν σύλληψί
γιά όλα» ό Γκυγιώμ είχε γίνει ή του, στις 27 ’Απριλίου 1974, ό
σκιά τοϋ καγκελλαρίου Μπράντ, «άρχικατάσκοπος» έδήλωσε στούς
πού έπίσης τοϋ εμπιστευόταν νά άστυνομικούς : «Είμαι λοχαγός τοϋ
ρυθμίση ώρισμένες προσωπικές του Έθνικοΰ Λαϊκού Στρατοΰ (δηλαδή
τοϋ στρατοΰ τής ’Ανατολικής Γερ
υποθέσεις.
Μόλις τό 1973 οί Δυτικογερμα- μανίας. ».
'Η καταδίκη τών Γκυγιώμ δέν
νικές υπηρεσίες άντικατασκοπείας
άρχισαν νά κατέχωνται άπό άμφι- άποτελεϊ, ίσως, τήν τελευταία πράξι
βολίες γιά τις πραγματικές δρα τής ύποθέσεως αύτής. Παρ’ όλο ότι
στηριότητες τοϋ «εμπίστου» τοϋ ή Δυτικογερμανική Κυβέρνησις έβεκαγκελλαρίου - βραβείου Νόμπελ Ει βαίωσε τό άντίθετο στις 10 Δεκεμ
ρήνης. Πολύ άργά, έν πάση περι- βρίου, επίμονες φήμες άναφέρουν ότι
πτώσει, γιά τον προϊστάμενο τών θά γίνη άνταλλαγή τοϋ ζεύγους μέ
«Κυνηγών κατασκόπων» κ. Γκύν Δυτικογερμανούς, πού κρατοΰνται
τερ Νολλάου, πού πλήρωσε, τό 1975, στήν ’Ανατολική Γερμανία.
’Εκτός άπό τις δικαστικές περι
τά «σπασμένα » μέ πρόωρη άποπέτειες καί τήν άνάπτυξι μιας νέας
στρατεία.
Σ ’ αυτόν τον «παράδεισο τών ψυχώσεως, «κατασκοπίτιδος», ή ύκατασκόπων», πού είχε άποβή ή πόθεσι Γκυγιώμ έχει άφήσει βαθύ
Δυτική Γερμανία τά τελευταία αύτά τερα ίχνη. ’Ό χ ι μόνο έθεσε τέρμα
χρόνια, ή Κριστέλ Γκυγιώμ έπί στήν κυβερνητική σταδιοδρομία τοϋ
σης, έκανε τήν σταδιοδρομία, βέ κ. Μπράντ, πρωτεργάτη τής «όσβαια λιγώτερο εντυπωσιακή άλλά πόλιτικ» —τοϋ άνοίγματος προς τά
άνατολικά —καί ενθέρμου προπαπολύ «χρήσιμη», πρώτα ώς γραμγανδιστοΰ
τής πολιτικής εσωτερι
ματεύς στο κράτος τής "Εσσης καί
κών μεταρρυθμίσεων, άλλά συνε
κατόπιν άρχιγραμματεύς στήν άντιχίζει νά συσσωρεύη μαύρα σύννεφα
προσωπεία τοϋ κράτους τής Έσσης
στις σχέσεις μεταξύ τών δύο γερμα
στήν Βόννη.
νικών κρατών.
Κατά τούς σχεδόν 6 μήνες τής
Έ κ τής «ΒΡΑΔΥΝΗΣ»
δίκης τους, οί Γκυγιώμ δέν έκαναν
25
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ΜΘΜΜΑ
’Αστυνομικά! πλάστιγγες · Τά κράνη των άστυφυλάκων
Περιεργοτάτη κλοπή · Άρχιλησταί εν Ά θήναις
Μυστική άστυνομία. · Οί άστυφύλακες τον χειμώνα
Πρόοδος εγκλημάτων · Αυτοσχέδιος υπνωτιστής.
Σύλληψις κλέπτου · Ό μισθός των άστυφυλάκων
Τά Πανεπιστημιακά · ’Αστυνομικοί καί Πανεπιστήμιον

Έκ τής «ΕΣΤΙΑΣ»
ΠΕΜΠΤΗ 15 (27) καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 (28) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ : Ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας κατιδοϋσα δτι
πολλά! καταχρήσεις, λαμβάνουσι χώραν
κατά τήν στάθμισιν υπό των διαφόρων
εδωδιμοπωλών, των πλείστων κεκτημένων ελλιπείς πλάστιγγας, άπεφάσισεν
όπως τοποθετήση δύο πλάστιγγας νέου
συστήματος, άκριβεστάτας, εις δύο ση
μεία τής πόλεως, δι’ ών υπάλληλοι εντε
ταλμένοι υπό τής ’Αστυνομίας θά σταθ
μίζεσαι τά είς αύτούς καθ’ υπόνοιαν προσαγόμενα ώς ελλιπή εδώδιμα. Πρός τούτο
ή διεύθυνσις δι’ εγγράφου της έξητήσατο
παρά τού επί των ’Εσωτερικών υπουρ
γείου πίστωσιν 300 δρχ. Καθ’ α έπληροφορήθημεν έκ τών δύο τούτων πλα
στίγγων, ών ή μία είναι καί ή έν τη τε
λευταία ’Ολυμπιακή ’Εκθέσει βραβευθεΐσα, ή δ’ άλλη πανομοιότυπος ταύτης,
ή μέν μία θά τοποθετηθή έν τη Κεντρική
’Αγορά, ή δ’ έτέρα έν τή Τμηματική
’Αγορά.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 (29) ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 1894
°Εν κράνος άστυφύλακος, ώς υπόδει
γμα ληφθέν πρό τής παραγγελίας τών

Χορός 'Ελληνίδων έμπροσθεν τής Πύλης
τοϋ Άδριανοϋ. ’Από παλαιά γκραβονρα.

1.500, περί ών έν έτέρα στήλη γράφομεν
υπάρχει έκτεθειμένον έν τώ γραφείω τής
«Εστίας» κα! οϊ έπιθυμοΰντες δύνανται
νά ίδωσιν αυτό καθ’ έκάστην πρό μεσημ
βρίας. Τουλάχιστον όλοι οί άστυφύλα
κες ’Αθηνών θά έλθουν νά τό δοκιμάσουν.
Εινε άληθώς κομψότατον κα! έπιβλητικώτατον.
ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ:
"Εφτασαν ήδη είς Πειραιά κα! εϋρίσκονται εις τάς άποθήκας τού Τελωνείου,
έτοιμα πρός παράδοσιν, τά έν ’Αγγλία
κατασκευασθέντα κράνη τών άστυφυ
λάκων, 1.500 έν δλω. Ή παραγγελία, ήν
άνέλαβεν έν τή ένεργηθείση μειοδοτική
δημοπρασία ό γνωστός ϊκανώτατος έ
μπορος πίλων κ. Β. Κασδόνης, έξετελέσθη εις τό μέγιστον τών ’Αγγλικών
έργοστασίων τής Στοκφόρδης ϋπά τήν
άμεσον έπίβλεψιν τοϋ Β. Κασδόνη έπΐ
δίμηνον παραμείναντος έκεΐ. Ή δέ κατα
σκευή των είνε τελειότατη, κα! άμφιβάλλομεν άν ποτέ παραγγελία τοϋ
Δημοσίου έγένετο μετά τόσης εύσυνειδήτου έπιμελείας. "Αλλως δέ, περί τής
ποιότητος τών κρανών θά κρίνη ή υπό
τοϋ υπουργείου συστάσα πρός παρα
λαβήν έπιτροπή, άποτελουμένη έκ τών
κ.κ. Σταμάτη, άντισυνταγματάρχου, ώς
προέδρου, Ζητουνιάτου κα! Οικονόμου,
λοχαγών, ώς μελών. Τά κράνη εινε
κατεσκευασμένα έκ βαθυκυάνου έρέας,
φέρουσι δ’ έμπρός έκλευκοΰ μετάλλου τό
‘Ελληνικόν στέμμα, κα! ό γεΐσος εΰρύς
κα! προσπίπτω ν είνε έκ στερεού δέρμα
τος, έν γένει δέ όμοιάζουσι πρός τά τών
"Αγγλων άστυφυλάκων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 (30) ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 1894
ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ: Είς τρία διάφορα ση
μεία τού 5ου χιλιομέτρου τής σιδηρο
δρομικής γραμμής ’Αθηνών - Λαυρίου,
γράφει ή «Λαυρεωτική», ό Στυλ. Παπαδάκης, φρενοβλαβής, έθεσε σιδηράς ρά
βδους έπ! τής γραμμής πρός έκτροχιασμόν τοϋ τραίνου. Εύτυχώς κατά τήν
ώραν έκείνην (6 μ.μ.) διήρχετο έκείθεν
τυχαίως ό άρχιεργάτης τής Ελληνικής
'Εταιρείας κ. Στρατηγάκης, ό οποίος
παρατηρήσας τήν κακούργον άπόπειραν
άπέσυρε τάς ράβδους, ολίγον δι’ άπωτέρω εύρε καί τον άσυνείδητον κακούρ
γον έλλοχεύοντα δπως ίδη, ώς είπε πρός
αύτόν, σιδηροδρομικόν σειρμόν I Μετά
δέκα λεπτά άπό τής στιγμής ταύτης,
διήλθε τό τραΐνον φέρον πλήθος έπιβατ ώ ν ! Εις τούτο προέβη, ώς λέγεται,
διότι ό οδηγός τής άλλης άμαξοστοιχίας τόν έξέβαλε τού τραίνου ώς μή
έχοντα εΐσιτήριον. Ά λλ’ είνε πλέον οϋτος φρενοβλαβής ή καταχθόνιος κα
κούργος;
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 (1)10) ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 1894
Άστειοτάτη κα! πρωτοφανής άναφορά υπεβλήθη πρό τινων ή μερών είς
τήν Νομαρχίαν ’Αττικής καί Βοιωτίας.
Ό άναφερόμενος εινε άξιωματικός άστυνόμος μιάς τών περιφερειών τού Νομού.
'Απλούστατα δ’ έζήτει τήν έγκρισιν
άστυνομικής διατάξεως περί καταδιώξεως τών καταστρεφόντων «τούς θήλεις Ιχθύς»! Έταξινόμει τά ζώα ταύτα
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Το δυτικό πρόπυλο τής ’Αρχαίας 'Αγοράς τών ’Αθηνών, όπως ήταν γύρω στο 1780.
e!s δύο, είς άρρενας καί βήλεις· άπήτει
βέβαια διά τής αστυνομικής του εκείνης
διατάξεως'νά διορισθώσιν ϋττοβρύ)(ΐοι(!)
σκοποί πρός τήρησιν αυτής καί νά προ
σέχουν οί άλιεϊς όπως διακρίνουν έντός
τοϋ ΰδατος ποία είναι άρσενικά καί ποϊα
θηλυκά ψάρια. Τό γεγονός περιήλθε κα
τόπιν καί είς τάς άκοάς τοϋ κ. Πρωθυπουρ
γού. ‘Η Νομαρχία δέ, ώς ήτο επόμενον,
δέν έσχε τό θάρρος(!) νά έπεκυρώση
τοιαύτην διάταξιν, έκδοθεϊσαν υπό αστυ
νόμου του οποίου άς μή εϊπωμεν τό
όνομα!

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 (3)10) ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 1894
ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ ΚΡΕΩΠΩΛΗΣ: Συνελήφθη ΰπό οργάνων τοϋ Β' Άστυν.
Τμήματος ό κρεωπώλης θ . Κόντος, όστις
χθες την νύκτα επιτεθείς κατά τοϋ οίνο
πώλου Α. Βασταρδή έρράπισεν καί άπεπειράθη νά φονεύση διά μαχαίρας τόν
παρεμβάντα αστυφύλακα Γ. θεοδωρακόπουλον. Ό αυτός έγκλεισθείς έν τ φ κρατητηρίω διέτρησε τόν τοίχον καί άπεπειράθη νά δραπέτευση, εννοηθείς όμως
ΰπό τοϋ σκοπού τοϋ τμήματος μετηνέχθη είς τό κρατητήριον τοϋ Β' Άστυν.
Τμήματος.
ΠΕΜΠΤΗ 22 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕ
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (4)10 καί 5)10) 1894
ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΑΤΗ ΚΛΟΠΗ: Χθες μ.μ.
οΐ Σ. Κοντουμάδης καί Σ. Λαγός, παραλαβόντες τόν 19ετή νέον Εΰστρ. Κωστάκην,
όν τυχαιως έγνώρισαν καθ’ οδόν, μετέβησαν εις τι παντοπωλείον καί συνέφαγον μετ’ αυτού, αφού δέ κατέστησαν
αυτόν σχεδόν άναίσθητον έκ τής μέθης,
είσήλθον έντός τής σκευαμάξης τοϋ συρ
μού Κηφισίας, όπως μεταβώσιν εις ’Α
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μαρούσιου. Καθ’ οδόν όμως άντιληφθέντες οτι ο νέος εφερε μεθ’ Ιαυτού χρήματα
καί έπωφελούμενοι τής αναισθησίας αυ
τού, τού άφήρεσαν τό χαρτοφυλάκιόν
του περιέχον 825 δραχμάς· καί τούτο μέν
έρριψαν άπό τού συρμού, τά δέ χρήματα
απεκρυψαν έντός τών υποδημάτων των.
Ό ατυχής νέος συνελθών έκ τής μέθης
του, μόλις ό συρμός έφθασεν είς Άμαρούσιον, καί έννοήσας τήν κλοπήν, όνέφερε
την ^ πραξιν εις τινα χωροφύλακα τού
αύτόθι σταθμού, όστις συλλαβών τούς
κλέπτας ώδήγησεν αύτούς ένώπιον τού
ενωμοτάρχου τής Χωροφυλακής κ. Παπαδημητροπούλου, οϋτος δ’ ένεργήσας
σωματικήν έπ’ αύτών έρευναν άνεΰρε τάς
κλαπείσας δραχμάς. Οί δύο συλληφθέντες καθ’ όν χρόνον ώδηγοϋντο είς τόν
αύτόθι σταθμόν τής Χωροφυλακής, προσέφεραν 200 δραχμάς είς τόν συνοδεύοντα
αύτούς χωροφύλακα, όπως τούς άπολύση.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(6/10) 1894
ΑΡΧΙΛΗΣΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Ό άνακριτής κ. Γεωργιάδης έξηκολούθησε καί
σήμερον τάς άνακρίσεις διά τήν ύπόθεσιν τής έπί τινας ή μέρας έν Άθήναις δια
μονής του φονευθέντος ληστάρχου Παπακυριτσοπούλου. Άνεκρίθησαν, μέχρι
τοΰδε, τινές τών συντακτών τής «Έφημερίδος», οΐτινες θά καταθέσωσιν εις τήν
άνάκρισιν τάς πηγάς όθεν ήρύσθησαν τάς
πληροφορίας ταύτας. Έλπίζεται δέ, ότι
πολλά θά άνακαλυφθώσιν ένοχοποιητικά στοιχεία διά τούς ξενίσαντας τόν λη
στήν. Εκτός τοΰ Παπακυριτσοπούλου,
είνε σχεδόν άναμφισβήτητον ότι καί ό έν
Πάτραις φονευθείς έκ Παρνασσίδος λη

στής Βέλλιος πρό μηνών εύρίσκετο έπί
πολλάς ήμέρας έν τή πρωτευούση, διαμένων είς τι ενταύθα ξενοδοχείου. ’Ανα
κρίσεις καί περί τούτου έγένοντο, άλλ’ ώς
έκ τοΰ χρόνου όστις άπό τότε παρήλθε
κατέστη δυσχερής ή άνακάλυψις τών
ύποθαλψάντων τόν Βέλλιον.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠ/ΒΡΙΟΥ (8/10) 1894
Περί τό μεσονύκτιον τής χθές παρέστημεν έκ τύχης είς τήν εξής χαρακτηριστικωτότην σκηνήν: Άστυφύλαξ, συνοδευομενος καί ύπό χωροφύλακος, έκτύπησε τήν θύραν οινοπωλείου τινός διά
νά διατάξη τούς έν αύτώ εύωχουμένους
καί δια τών τερατωδών αύτών άσμάτων διαταράσσοντας τήν ήσυχίαν τών
περιξ, «νά διαλυθώσιν» ένεκεν τής προκεχωρημένης ώρας.
— Βρε καλώς τά παιδιά· ήκούσθη έσω
θεν ή φωνή μεθύσου, άμα ό οίνοπώλης
ηνοιξε τήν κεκλεισμένην έσωθεν θύραν
τού καταστήματος του καί ένεφανίσθη- ]
σαν οί φρουροί τής δημοσίας τάξεως.
—Τι παίρνετε παιδιά; Ρούμι, κονιάκ,
μαστίχα;
—Δέν θέλουμε τίποτες, παρετήρησεν
ό χωροφύλαξ, «είνε περασμένη ώρα καί
πρέπει νά φύγετε.
—Μωρέ καλά, τό ξεύρουμε πώς θά φύγωμε, πάρτε όμως τίποτε, μή μας κά
νετε τόν άκατάδεκτον. Δύο ρούμια!. . .
Οί άστυφύλακες τής τάξεως έτσούγκρισαν τό ποτηράκι μετά τών μεθύσων, έπήραν τό ρούμι των καί έκαληνύκτισαν τήν
συντροφιάν, λαβόντες μάλιστα τόν κόπον
νά κλείσωσι κατόπιν των καί τήν θύραν.
Δέν ήδύναντο νά καθίσωσιν περισσότε
ρον, διότι έβιάζοντο νά ύπάγουν καί εις

δλλα μέρη πρός έπιτέλεσιν του καθή
κοντος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜ. (10/10) 1894
ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ : Ό υπουρ
γός των ’Εσωτερικών, έκ συνεννοήσεως μετά τοϋ υπουργού των Στρατιω
τικών, έκανόνισεν έν μυστικότητι τά τής
Ιδιαιτέρας μυστικής ’Αστυνομίας, ήτις 0ά
διοργανωθή έν Κέρκυρα ενταύθα καί αλ
λαχού έπί τή άφίξει τού Τσάρου. ΕΙς
Κέρκυραν 0’ άποσταλή ό γραμματεύς τής
’Αστυνομίας, κ. Έβερτ, ίσως δέ χρησιμοποιηθή καί ό φόν Κολοκοτρώνης, ό ει
δικός περί τά τοιαύτα.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (11/10 καί 12/10) 1894
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Ό καταπληκτικός αριθμός τών καθ’
έκάστην, ύπό τών εγχωρίων έφη μερί
δων άναγγελλομένων εγκλημάτων, έμποιεϊ αληθή φρίκην καί εμβάλλει έκαστον ανα
γνώστην εις λυπηράς σκέψεις. Δυστυχώς,
ουδέποτε έλήφθη φροντίς ΰπό τών αρμο
δίων ’Αρχών νά συνταχθή ακριβής στα
τιστική τών διαπραττομένων έν τή Ε λ 
ληνική χώρα (εγκλημάτων, όπως διά τής
συγκρίσεως γνωσθή κατά πόσον ή ηθική
τού τόπου κατάστασις έβελτιώθη ή έχειροτέρευσε.
‘Απλούν βλέμμα ρίψαντες έπί τών
εφημερίδων τού έτους τούτου, ήριθμήσαμεν κατά τό διάστημα τριών μηνών,
τεσσαράκοντα φόνους, όγδοήκοντα καί
επτά τραύματα, τά πλεΐστα θανατηφόρα,
καί αυτοκτονίας τρεις καί είκοσι. Ά ρα,
κατ’ αναλογίαν, πιθανώς διεπράχθησαν
κρτά τό 1894 φόνοι εκατόν έξήκοντα,
τραύματα τριακόσια τεσσαράκοντα όκτώ,
καί αύτοκτονίαι δύο καί ένενήκοντα. Τήν
αυτήν έργασίαν έκτελέσαντες καί έπί τινων
φύλλων τού έτους 1882, εΰρίσκομεν ότι
κατά τρεις καί τότε μήνας διεπράχθησαν
φόνοι μέν είκοσι, τραύματα δέ πεντεκαίδεκα καί αύτοκτονίαι τρεις. "Ωστε τήν
αυτήν αναλογίαν άκολουθοΰντες, δέον
νά παραδεχθώμεν ότι, καθ' όλον τό έτος
έκεΐνο διεπράχθησαν φόνοι μέ όγδοή
κοντα, τραύματα δέ έξήκοντα καί αΰτοκτονίαι δώδεκα. Έάν οί αριθμοί ούτοι
ήσαν άκριβεϊς καί ή πρόχειρος στατιστική
ήμών αλάνθαστος, τότε τή άληθεία,
έπρεπε νά θρηνήσωμεν τήν μεγάλην ηθι
κήν κατάπτωσιν, εις ήν βαδίζωμεν σιδη
ροδρομικούς, ώς θά έλεγον οΐ νεολόγοι τής
σήμερον....
Τοιαύτη πρόοδος τού έγκλήματος παρατηρεϊται καί είς άπασαν τήν λοιπήν
Ευρώπην. Ό τοσούτον εξυμνούμενος
δέκατος ένατος αίών, ό διά τών μεγά
λων έφευρέσεων καταργήσας καθ’ ολο
κληρίαν σχεδόν τά πρόσκομμα τών απο
στάσεων, ό έντείνας άπιστεύτως τήν
άκοήν τού ανθρώπου διά τών τηλεφώ
νων καί τήν όρασίν του διά τών κατα
πληκτικών τηλεσκοπίων του, φαίνεται
ως νά ένισχύη καί τήν πρός τό κακόν
τασιν του, ή τουλάχιστον δέν έπενόησαν
είσέτι οί μηχανικοί του τόν ηθικόν τού
ανθρώπου ρυθμιστήν . . .
Γ. Μαυρογιάννης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΡΗΞΕΩΣ: Τήν
5 μ.μ. τής χθες ό αστυνόμος τοΰ ΣΤ' τμή
ματος, μαθών ότι είς Τήν οικίαν τού Ευ

θυμίου Παπαδάμητρίου εϋρίσκοντο κυτία περιέχοντα έκρηκτικάς ΰλας, μετέβη
όπως κατάσχη ταύτα. Πρό τής κατασχέσεως, όμως, ή ’Ασημίνα Λιπύρου,
λαβοΰσα έν έκ τών τεσσάρων κυτίων, ήνοιξεν αυτό. ’Εκ τής προστριβής όμως,
άναφλεγέν τούτο, έτραυμάτισε είς τήν
χείρα τήν γυναίκα ταύτην. Τεμάχιον δέ
τούτου έκσφενδονισθέν, έτραυμάτισεν είς
τόν πόδα τήν σύζυγον τού Χρήστου
’Αθανασίου. Ένηργήθησαν ανακρίσεις
περί τής προελεύσεως τάν ύλών τού
των.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 (12) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1894
ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ:
Σήμερον τήν 7ην ώραν, έν Πειραιεϊ, διερχόμενος παρά τήν γέφυραν ό τροχιό
δρομος παρέσυρε τήν Φωτεινήν Λιακάκου, ηλικίας 50 έτών, φέρουσαν έπ’
ώμου στάμναν πλήρη ΰδατος καί έτραυ
μάτισεν αυτήν είς διάφορα μέρη τοΰ σώ
ματός της, έλαφρώς.
ΤΡΙΤΗ 4 (16) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1894
Μία αστυνομική διάταξις —όχι ή περί
ταξινομήσεως τών ιχθύων είς άρρενας
καί θήλεις —άπέδειξεν ότι τινές τών
άστυνόμων φροντίζουν όχι μόνον διά
τήν δημοσίαν ασφάλειαν καί τήν δημο
σίαν υγείαν, άλλά καί διά τήν καθόλου
ευημερίαν τάν πολιτών. Καί ιδού πώς :
Είς τά χωρία, ώς γνωστόν, δέν υπάρ
χουν τροφοί, ούτε οΐ έργατικοί οίκίσκοι
περιέχουν ιδιαίτερα δωμάτια, έντός τών
οποίων νά άφίνη ή σύζυγος τό βρέφος
όπως μεταβή είς τόν ναόν άπηλλαγμένη
παντός φόβου περί παθήματος τοΰ τέ
κνου της έξ έπιθέσεως ζώου τίνος ή άλλης
αιτίας. Διά τούτο αί μητέρες φέρουσι τά
βρέφη είς τόν ναόν μεθ’ εαυτών. Είς τόν
οίκον δέ τοΰ θεού ευρισκόμενα ταύτα, δέν
έχουν βέβαια τήν συναίσθάσιν νά άφίσουν ήσύχους τάς άκροατάς, άλλά διά
τών φωνών των καθίστανται οχληρό
τατα. Τούτο θέλων νά διορθώση είς έκ
τών αστυνόμων μικρας άστυμομικής πε-
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Πρωθυπουργός τό έτος 1894.

ριφερείας, έξέδωκε διαταγήν άπαγορεύουσαν τήν είς τούς ναούς είσοδον τώ ν θηλαζόντων βρεφών. Ευτυχώς δέν ένεκρίθη
ΰπό τής οικείας Νομαρχίας ή διαταγή
αΰτη, διότι έν εναντία περιπτώσει δέν θά
ήτο δυνατόν ούτε νά μεταλάβουν τά τα
λαίπωρα νήπια, αφού θά άπηγορεύετο
ή είς ναόν είσοδος αυτών.
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΥΠΝΩΤΙΣΤΗΣ: Συ
νέπεια παραπόνων πολλών πολιτών καί
μιας έπιστολής άπευθυνθείσης είς τήν
Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας, ώδηγήθη
ένώπιον τοΰ κ. Διευθυντοΰ εις υπνωτι
στής, ’Αντωνίου ονομαζόμενος, όστις
ίσχυριζόμενος ότι υπήρξε μαθάτής τοΰ
Σαρκώ καί γνωρίζει τήν τέχνην τού
ύπνωτίζειν υποβάλλει είς υπνωτισμόν
ανθρώπους άπλοϊκούς, εισερχόμενος είς
μικράς οικίας, ίδια τοΰ Δ' ’Αστυνομικού
Τμήματος. Τή φροντίδι τοΰ αστυνόμου
κ. Μήτσα, έγνώσθη ότι οΰτος δέν είνε
έπιστήμων, ώς ισχυρίζεται, άλλ’ ήτο
υπηρέτης είς τήν οίκίαν τοΰ κ. Σκιαδαρέση. Ό κ. Διευθυντής άπέλυσεν αυτόν,
έπί τή ρητή ΰποσχέσει ότι δέν θά έπαναλάβη είς τό έξής τά πειράματά του,
τά οποία, ευτυχώς, ώς έκ τής πλήρους
άμαθείας του, οΰδέν δυσάρεστον αποτέ
λεσμα έσχον, προσεπόριζον δ’ αΰτώ ολίγα
χρήματα.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 15 (27) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1894
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ κ. ΒΩΤΥ: Έν τώ
Πταισματοδικεία) σήμερον έδικάζετο ό
διευθυντής τών Τροχιοδρόμων έπί παραβάσει αστυνομικών διατάξεων. Ύπήρχον πέντε κατ’ αυτού κατηγορίαι,
έν αίς καί ότι δέν είχεν άναρτήσει πινα
κίδας τινάς, καί ότι είς τό έμπροσθεν καί
όπισθεν μέρος έκάστου βαγονιού ίστανται έπιβάται περισσότεροι τοΰ δέον
τος. Διά μέν τάς τέσσαρας κατεδικάσθη
κατ’ αντιμωλίαν είς 50 δρχ. πρόστιμον
δι’ έκάστην, διά δέ τήν πέμπτην κατη
γορίαν ήθωώθη. Ό κ. Βωτύ έπέδωκεν
έφεσιν όπως δικασθή είς τό Πλημμελειοδικεΐον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 (29) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1894
ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ:
Έθεάθησαν σήμερον φέροντες ΰπερηφάνως τά κράνη αυτών οί αστυφύλακες.
"Ηδη, όμως, γενναται τό ζήτημα: Πότε
οί αστυφύλακες πρέπει νά φέρωσι τά
κράνη; Τό Άρχηγεΐον τής Χωροφυλα
κής διέταξεν όπως ούτοι τό φέρωσιν έν
καιρώ υπηρεσίας. Ά λλ’ έπειδή οί αστυ
φύλακες είνε πάντοτε έν υπηρεσία ή Διεύθυνσις έζήτησε παρά τοΰ ’Αρχηγείου
όπως καθορισθώσι κάλλιον αί ήμέραι τής
υπηρεσίας, καθ’ άς οί αστυφύλακες θά
φέρωσιν αυτά. Τό Άρχηγεΐον άπήντησε
προφορικώς, ότι τά κράνη θά φέρωσιν
οί αστυφύλακες κατά τάς έορτάς καί είς
διατεταγμένος ύπηρεσίας, ώς όταν είνε
φρουροί.
ΠΕΜΠΤΗ 2 0 -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩ
ΒΡΙΟΥ (1/11 -2 /1 1 νέου ήμ/γίου) 1894
’Από χθές έφόρεσαν τά νέα κράνη οί
αστυφύλακες, καινουργή, άποστίλβοντα
καί άσκόνιστα. Συγχρόνως δέ έκάλυψαν
καί τάς χείρας διά λευκών χειροκτίων
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καί προσέλαβον οΰτω τό παράστημα
αστυνομικών φυλάκων Ευρωπαϊκής μεγαλοπόλεως. Εύχόμεθα φιλοτιμούμενοι
καί κατά τήν όλην συμπεριφοράν, νά
όμοιάσωσι τοϊς Γερμανοΐς καί ’Ά γγλοις
συναδέλφοις των. Κατά τήν ώραν τής
υπηρεσίας, ιδίως, πρέπει νά τηρώσι
τήν ευπρεπή καί σοβαράν στάσιν αλη
θούς φρουρού τής τάξεως. Έν ή περιπτώσει δέ ή έξάσκησις τού επαγγέλμα
τος επιβάλλεται, όφείλουσι νά έξαντλώσι
καί τόν τελευταϊον λόγον πειθούς πριν
προβώσιν εις βίαν —βίαν έννομον, άνευ
ύβρεων καπηλικών καί ραπισμάτων καί
γρόνθων.
Υ.Γ.: Σχετικώς πρός τά κράνη, παρακαλοΰμεν τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνο
μίας νά διδάξη εις τους άστυφύλακας πώς
νά φέρωσι τούτα, Τά κράνη δέν πρέπει
νά φέρωνται ούτε έπί τής κορυφής τής
κεφαλής, ούτε λοξά πρός τά δεξιά ή αρι
στερά, διότι τότε μεταβάλλονται οϊ φέροντες είς γελοιογραφίας, εις πρόσωπα
άξια όπερέττας τού Όφεμπαχ. Τά κράνη
πρέπει νά φέρωνται κοσμίως· δέν ση
κώνουν κουτσαβάκικους συρμούς . . .
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 22 ΟΚΤΩΒΡ. (3/11) 1894
ΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ:
Άπεφασίσθη Οπό του υπουργείου τών
’Εσωτερικών, τή προτάσει τοΰ ’Αρχη
γείου, ϊνα οΐ άστυφύλακες τής πρωτευούσης καί τοΰ Πειραιώς φέρωσιν έν καιρώ
χειμώνος «μπόττες» καί κηρωτούς μαν
δύας. Ή σχετική πίστωσις ένεκρίθη ήδη
καί έδόθη ή πρός κατασκευήν αύτών
παραγγελία διά μειοδοσίας. Καλόν καί
αύτό· θά παρουσιάζη τούς άστυφύλακας
μάλλον εύπροσώπους τόν χειμώνα καί θά
τούς ύποχρεοί νά μένωσιν εις τάς θέσεις
των, δέν θά δύνανται δέ μέ τάς πρώτας
σταγόνας τής βροχής νά ζητούν ΰπό τά
προστεγάσματα τών οικιών καί τών
καταστημάτων καταφύγιον.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 (4/11) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1894
Η ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ : Ανέρχονται
είς 10 καί πλέον τά είς τάς διαφόρους συ
νοικίας τών ’Αθηνών κρούσματα δκρθερίτιδος. Καί σήμερον άκόμη, δύο άνηγγέλθησαν είς τήν ’Αστυνομίαν κρούσματα.
Τό έν έπί τής όδοΰ ’Επωνύμων άριθ. 7
καί έτερον έπί τής όδοΰ Μενάνδρου. Κα
θημερινώς δέ άπαντες οί ιατροί, συμφώνως μέ τήν άστυνομικήν διάταξιν, είδοποιοΰσι τήν ’Αστυνομίαν περί τών
κρουσμάτων. "Ενεκεν τής αϋξήσεως τού
άριθμοΰ τών κρουσμάτων, ή Διεύθυνσις
τής ’Αστυνομίας, έπιθυμοΰσα όπως λάβη
μέτρον τι, διέταξεν όπως συνταχθή ια
τρική έκθεσις περί τής υγιεινής καταστάσεως τής πόλεως καί νά ύποβληθή είς τό
ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών. Τήν έκθεσιν θά συντάξωσιν οί άστυκτηνίατροι.
ΠΕΜΠΤΗ 27 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (8/11 καί 9/11) 1894
ΣΥΛΛΗΥΙΣ ΚΛΕΠΤΟΥ : Συνελήφθη ΰπό
τής ’Αστυνομίας Πειραιώς καί άπεστάλη
είς τήν ένταϋθα Μοιραρχίαν, ό διάσημος
κλέπτης Χαρίλαος Ίω . Καλύβας ή Καργάκος, έκ Σπάρτης, όστις κατά τό 1893
άπέδρασεν έκ τών φυλακών τοΰ Παλαιού
Στρατώνος. ’Εκ τών άνακρίσεων δέν άπεδείχθη, ότι ούτος μετά τριών άλλων, κατά
τήν νύκτα τής 17 τρέχοντος μηνός, συνέλαβον τόν όπωροπώλην Νικολ. Ρεπόπουλον κατά τήν θέσιν Λάκκα Βάβουλα
καί έλήστευσαν αύτόν.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (10/11)
1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
’Επειδή ό Δήμος οφείλει 48.000 δραχμάς
είς τό Δημόσιον, έξεδόθησαν έντάλματα
συλλήψεως κατά τοΰ είσπράκτορος τοΰ

Δήμου κ. Παντελάκη καί τοΰ δημάρχου
κ. Μ. Μελά. Καί ό μέν πρώτος συλληφθείς
ύπό τών χωροφυλάκων άπελύθη προσωρινώς, ό δέ δήμαρχος, κ. Μελας, υπέβαλε
σήμερον τήν άπό τής θέσεώς του παραίτησιν. Καταχωρίζομεν τό πρός τήν Νο
μαρχίαν ’Αττικής καί Βοιωτίας άπευθυνθέν έγγραφον (ΰπ’ άριθ. πρωτ. 662/29
’Οκτωβρίου 1894) τής παραιτήσεως τοΰ
τέως Δημάρχου, όστις λύων εαυτόν τών
υπηρεσιακών δεσμών, έλυσε, λίαν δικαίως,
καί τήν γλώσσαν αύτοΰ, ώς ή τελευταία
παράγραφος τής παραιτήσεως του σα
φώς μαρτυρεί.
«Εί καί άλόγιστος καί άδικαιολόγητος ή άπόφασις τοΰ κ. Υπουργού,
μολαταύτα θέλω ΰποκύψει είς τήν αύθαιρεσίαν, όπως άχθώ είς τήν φυλακήν, ίνα
ϊδω πραγματοποιηθεϊσαν τήν τερατώδη
ταύτην πραξιν του, διότι πρωτοφανές
αληθώς νά καταδιώκηται ό έχων λαμβάνειν παρά τού οφειλέτου.
»Τό Δημόσιον, Κύριε Νομάρχα, οφείλει
είς τόν Δήμον έκ φόρων οΰς εισπράττει
διά λογαριασμόν του καί άπέναντι τών
οποίων πάντοτε συμψηφίζει τήν έπιβληθεΐσαν βαρεΐαν, ώς μή ώφειλεν, εισ
φοράν διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν,
άνω τών 800.000 δραχμών τών τελευ
ταίων πέντε έτών. Τό Δημόσιον οφείλει
είς τόν Δήμον άνω τών 300.000 διά δημο
τικά γήπεδα καταληφθέντα ΰ π ’ αύτοΰ.
Τό Δημόσιον οφείλει είς τόν Δήμον άνω
τών δραχ. 90.000 διά τό ΰδωρ τό διοχετευόμενον είς τά άνάκτορα πρό έτών
πολλών.... Νομίζετε κ. Νομάρχα, ότι
πάντα τούτα δέν άρκούσιν ΐνα άσφαλίσωσι τό Δημόσιον Ταμεϊον διά τό ποσόν
τών 48.000 δραχμών, άς αύτό επισπεύ
δει νά είσπράξη παρά τού Δήμου, φυλακίζον τό Δήμαρχον καί τόν Δημοτικόν
Είσπράκτορα;
»Έν τέλει, κ. Νομάρχα, φέρω είς γνώσιν ύμών, ότι παραδίδω τήν διοίκησιν
τοΰ Δήμου ’Αθηναίων είς τόν πρώτον δη
μαρχικόν πάρεδρον, έχων σταθερόν άπόφασιν νά μή έπανέλθω είς τήν Δημαρχίαν
μετά τήν τελευταίαν ταύτην προσβολήν,
προσγενομένην μοι ούχί έξ υπηρεσιακών
λόγων, καί αν άκόμη ή Κυβέρνησις, άναγνωρίζουσα ώς έσφαλμένην καί έπί τού
προκειμένου άπόφασίν της, ήθελεν ανα
καλέσει τήν έκτέλεσιν. Λυπούμαι μόνον,
διότι βλέπω τήν Κυβέρνησιν νά μή φυλάττη τήν οποίαν οφείλει άξιοπρέπειαν
είς τάς πράξεις της καί νά μή σέβεται
τάς σχέσεις της πρός_ τάς υπαλλήλους
άρχάς κατά τά κρατούντα.
»Εύπειθέστατος.
»Ό Δήμαρχος
»Μ. ΜΕΛΑΣ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (12/11) 1894
Μέ έν σημειωματάριον καί έν μολυ
βδοκόνδυλον, ώς περιηγηταί, οί στρατιώ ται τού Ιππικού χθες τήν πρωίαν
έν σώματι βαδίζοντες άνά τάς κεντρικωτέρας οδούς καί καθ’ ύπαγόρευσιν ενός
δεκανέως, άνέγραφον τάς κυριωτέρας
τών οδών καί τά έπ’ αύτών μεγάλα δη
μόσια καί ιδιωτικά καταστήματα. Λα
μπρόν τό μέτρον, σκοπιμωτάτη ή διδα
σκαλία· καθ’ όσον οί ιππείς έκτελούν χρέη
άγγελιοφόρων, άλλά νομίζομεν ότι ή
έργασία αΰτη πρέπει νά γίνεται είς μείζονα βαθμόν ΰπό τής Αστυνομίας διά
τούς άστυφύλακας.

isilif!

Απέναντι: Τό Ρολόι τον Κνρήστον στην Παλαιά Πλάκα. ’Επάνω: Γραφική Γέφυρα ατό Ίλισσό. (’Από παλαιά
γκραβονρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 (14) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ: Συ
νέπεια αίτήσεως της Διευθύνσεως της
’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς, περί
τής αΰξήσεως τοϋ μισθοϋ τών ενταύθα
καί έν Πειραιεΐ αστυφυλάκων—υπέρ τών
οποίων μόνη ή «Εστία» θερμώς συνη
γόρησε —υπεβλήθη σήμερον Οπό τοϋ
’Αρχηγείου τής Χωροφυλακής αίτησις
πρός τό ΰπουργεϊον τών ’Εσωτερικών,
δι’ ής^ κρίνεται αναγκαία ή αΰξησις τοϋ
μισθού τών αστυφυλάκων τούτων, έχόντων περισσοτέρας υποχρεώσεις τών έν
έπαρχίαις συναδέλφων των. Ό άρχηγός
τής Χωροφυλακής προτείνει, όπως ό μι
σθός αΰξηθή κατά 10 δραχμάς 6T όλους
τούς βαθμούς, άπό τοϋ άστυφύλακος μέ
χρι τοϋ ενωμοτάρχου α' τάξεως. ΕίδωΡεν τΐ τό Ύπουργεΐον θά άποφασίση.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 (17) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ:
Ένεργήσαντες πρό ήμερών έπιθεώρησιν τών ζαχαροπλαστείων τής πόλεως,
°1 άστυίατροι ΰπέβαλον είς τήν Διεύ®ννσιν τής ’Αστυνομίας τήν εξής έκθεσιν : «Έπιθεωρήσαντες σήμερον, κατ’ εν
τολήν τοϋ κ. Διευθυντοϋ, τά διάφορα ζα
χαροπλαστεία τής πόλεως, παρετηρήσαΡεν ότι, μετά τάς επανειλημμένος ημών

επιθεωρήσεις, μεγίστη έπήλθε βελτίωσις
έν τοίς πλείστοις τούτων, ΰπό έποψιν
τής καθαριότητος τών εργοστασίων καί
διαφόρων σκευών, τής καλής συντηρήσεως τών έν τοίς δοχείοις περιεχομένων
σιροπίων καί καρπών καί τής χρήσεως
καλών υλικών πρός κατασκευήν τών
γλυκισμάτων. "Εκαστον τούτων εΰρέθη
ώς έπεται: 1) Ζαχαροπλαστεϊον Γιαννάκη : Υλικά καλά καί χρήσις βουτύρου
άνάλου. 2) Πετρίτση : Υλικά σχετικώς
καλά. 3) Άβραμοπούλου καί Λουμπιέ:
Χρήσις υλικών καλών. 4) Γρήγουρα:
Υλικά καλά. 5) Μανιατάκη: Χρήσις
υλικών καλών. 6) Μπακαλάκη : Υλικά
καλά. 7) Ζαβορίτου, Σολωνεΐον, Παυλίδου, Ρήγου, Ζαχαράτου, Χαραμή: Υ 
λικά καλά. 13) Τσήλια: Συντήρησις δια
φόρων οπωρών έντός άγγείων πήλινων
άσκεπών, έφ’ ών έπεκάθητο παχύ στρώμα
διαφόρων άκαθαρσιών καί εύρώτος. 14)
Πέτρου ’Αλεξίου: Κακή συντήρησις δια
φόρων οπωρών σακχαροπήκτων καί σιροπίων έντός δοχείων άκαλύπτων. 15)
Άναστ. ’Αλεξίου: Ύπολλείμματα διαφό
ρων γλυκυσμάτων άποσυντεθειμένων.
Χρήσις λίπους. 16) Δράκου: Κακή συντήρησις υλικών.
«Οί άστυίατροι
Χωματιανός Α., Άντωνιάδης Σ., Ξύδης
X., Φωτεινός I.».

Συμφώνως πρός τήν έκθεσιν τούτην θά
έπιδοθώσιν εις τόν δημόσιον κατήγορον
καταγγελίαι.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 (24) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ : ‘Η Πανεπιστημιακή άναταραχή ήρχισε νά λαμβάνη σοβαρώτερον
χαρακτήρα. Χθές τήν πρωίαν, δι’ έγγρα
φου του, ό κ. Πρύτανις παρεκάλεσε τόν
άστυνόμον τοϋ τμήματος κ. Γ. Μαρούλην, νά έλθη είς τό Πανεπιστήμιον καί
άποκαταστήση τήν τάξιν. Πράγματι, τό
δειλινόν, ό ρηθείς άστυνόμος μετέβη μετ’
άστυφυλάκων είς τήν Νομικήν αίθουσαν.
Κατ’ έκείνην δέ τήν στιγμήν, έλαβε καί ή
Πρυτανεία παρά τοϋ Υπουργείου έγ
γραφον, δι’ οϋ διετάσσετο όπως διακόψη
τά μαθήματα τής Νομικής Σχολής, συνάμα
δέ ό κ. Πρωθυπουργός (Σημ. 1974) Χαρ.
Τρικούπης) έκάλεσε παρ’ αύτώ τόν Διευ
θυντήν τής ’Αστυνομίας καί τόν Εισαγ
γελέα , πρός τούς οποίους ειπεν ότι είνε
άνάγκη νά συλληφθώσι καί παραπεμφθώσιν οί πρωταίτιοι. Μετέπειτα, όμως,
έπεκράτησεν άλλη σκέψις, δηλαδή νά
άποβάλη κατόπιν άνακρίσεων ή Πρυ
τανεία τούς πρωταιτίους διά μίαν εξα
μηνίαν ή δι’ έν έτος, καί άν δέν άποκα-
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τασταθή ή τάξις, τότε νά έπέμβη ή εξου
σία.
Έν τούτοι?, σήμερον μετά μεσημβρίαν
συνέρχεται ή Σύγκλητος τοϋ Πανεπιστημίου όπως συσκεφθή, οΐ δέ φοιτηταί είνε
τής γνώμης νά έττιμείνουν sis τά? αιτή
σει? των. Σημειωτέον, ότι ο! φοιτηταί
δέν ζητούν μόνον τήν κατάργησιν τοϋ
ττεριβοήτου διατάγματος των έξετάσεων,
άλλα ττροσέτι καί τήν των γενικών έξε
τάσεων, τά? οποίας θεωρούν καταστρε
πτικά? —ώ? τά? άπεκάλεσαν καί μερικοί
καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου. Έν τή
Εισαγγελία εξακολουθούν άνακρίσει? σχε
τικά!, έξετασθέντων πολλών φοιτητών
σήμερον. (Σημ. 1974: ’Απόσπασμα εϊδησεογραφία? διά τά πανεπιστημιακά, τοϋ
φύλλου τή? προτεραία? (11 Νοεμβρίου):
.«Σήμερον τήν μεσημβρίαν νέοι πάλιν θό
ρυβοι si? τήν μεγάλην Νομικήν αίθαυσαν
τοϋ Πανεπιστημίου διά τό περιβόητον
διάταγμα τών έξετάσεων, νέα ποδοκρο
τήματα, νέα ραβδοκροτήματα κατά τήν
παράδοσιν τοϋ καθηγητοϋ κ. Κρασσα»).
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 (25) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ :
Τά Πανεπιστημιακά έξετραχύνθησαν άνελπίστω? χθέ? τό δειλινόν, ώ? έκ τή? έπεμβάσεω? τή? ’Αστυνομία?. Καθ’ ήν ώραν
έξήρχετο τοϋ Πανεπιστημίου ό γραμματεύ? τή? ’Αστυνομία?, κ. Έβερτ, όπου
μετέβη διά ν’ άνακοινώση si? τόν κ.
Πρύτανιν τά μέτρα τά όποια σκοπεύει
νά θέση κατά τών φοιτητών ό διευθυν
τή? τή? ’Αστυνομία? κ. Βλαχόπουλο?,
άπεδοκιμάσθη διά ψιθυρισμών καί σφυ
ριγμάτων παρά τών φοιτητών τή? Νο
μική?, οί οποίοι εΰρίσκοντο έκείνην τήν
ώραν si? τό προαύλιον τοϋ Πανεπιστη
μίου καί συνεσκέπτοντο διά τό περιβόη
τον πλέον καταστάν διάταγμα τών έξε
τάσεων. Ώ? έκ τούτου, ό κ. "Εβερτ, άπηυΘύνθη σκαιώ? πρό? τού? φοιτητά?, πράγμα
τό όποιον προεκάλεσε τήν έξέγερσιν τού
των. Μάτην δέ ή Πρυτανεία τού? έβεβαίου
ότι θά φροντίση νά τού? ίκανοποιήση.
Καί επειδή οί κατά τών φοιτητών χαρα
κτηρισμοί τοϋ κ, "Εβερτ έθεωρήθησαν
αποτεινόμενοι πρό? όλην τήν πανεπιστη
μιακήν νεολαίαν, συνηθώθησαν έξωθεν
τών προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου οί
φοιτηταί όλων τών σχολών, καί άπεφα
σίσθη νά μεταβώσιν έν σώματι όλοι,
προπορευομένη? έπιτροπή?, si? τόν έν τώ
ύπουργείω τών ΟΙκονομικών κ. Πρόε
δρον τή? Κυβερνήσεω?, καί νά ζητήσωσιν
άμεσον ίκανοποίησιν διά τή? παραδει
γματική? τιμωρία? τοϋ κ. "Εβερτ.
Έξεκίνησαν, λοιπόν, άπαντε? οί φοιτηταί διά νά μεταβοΰν εί? τόν κ. Τρικούπην, ζητωκραυγάζοντε? υπέρ τοϋ Πανε
πιστημίου. Ό αριθμό? αύτών μέ τού?
προσκολληθέντα? περιέργου? ϋπερέβαινε
τά? τρεΐ? χιλιάδα?. Καί όλονέν ε|? τόν
δρόμον προσετίθεντο. "Οταν δ’ έφθασαν
κάτωθι τοϋ υπουργείου τών Οίκονο
νομικών διετάχθησαν παρ’ αστυνόμων
καί άστυφυλάκων όπω? διαλυθούν. ’Ε
πειδή όμω? οί φοιτηταί δέν ύπήκουσαν,
ήναγκάσθησαν τά όργανα τή? έξουσίας
νά ξιφουλκήσουν καί έπιτεθοΰν κατ’ αυ
τών, καί έπλήγωσαν δύο έκ τών φοιτη
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τών, συνέλαβον δέ τρεί? τέσσαρα?, τού?
οποίου? άλλω? απέλυσαν άμέσω?. Ei? τό
μεταξύ κατέφθασε καί ό Διευθυντή? τή?
’Αστυνομία? κύριο? Βλαχόπουλο?, όστι?,
εύγενώ? φερόμενο?, έζήτησεν άμέσω? τήν
επιτροπήν τών φοιτητών τήν όποιαν καί
έπαρουσίασεν εί? τόν κ. Πρωθυπουργόν.
Ά φ’ οΰ δέ αϋτη έξέθεσε τά διατρέξαντα
εί? τόν κ. Τρικούπην, τόν παρεκάλεσε
νά φροντίση, όπω? ίκανοποιήση τήν έξυβρισθείσαν ακαδημαϊκήν νεολαίαν. Ό
κ. Πρωθυπουργό? έβεβαίωσε τήν έπιτροπήν ότι θά διαταχθοϋν άμέσω? ανακρί
σεις, έξέφρασε δέ τήν λύπην του πρό?
τήν έπιτροπήν διά τά? πανεπιστημιακά?
ταραχά?, αί όποϊαι —ώ? είπε —δέν έπρε
πε νά γείνουν καθόλου, διότι τό διάτα
γμα τών έξετάσεων ουδέποτε θά έφηρμόζετο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 (26) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ :
Σήμερον
εί? τό Πανεπιστήμιον άλλα πάλιν έπεισόδια. Όμά? φοιτητών, μεταβασα εί? τήν
Βιβλιοθήκην τόϋ Πανεπιστημίου, έξέβαλε τούς έν αυτή άναγινώσκοντα?. ’Επί
σης άρκετοί φοιτηταί μεταβάντε? εί? τά?
άλλα? σχολά?, όπου έγίνετο σήμερον ή
διδασκαλία, εμπόδισαν τού? καθηγητά?
κ.κ. Παπαδόπουλον, Οικονόμου, Ρώσσην κλπ. όπως έξακολουθήσουν τά? π α 
ραδόσεις των. Παρόμοια συνέβησαν εί?
τά Χημεϊον καί εί? τό Νοσοκομεϊον όπου
έδίδασκεν ό κ. Δηλιγιάννη?. ‘Ως έκ τού
του έσημειώθησαν μερικά ονόματα ΰποδειχθέντα παρά τών κλητήρων όπως
ένεργηθώσιν άνακρίσει?. Σήμερον έκλήθησαν εί? τήν Εισαγγελίαν οί φοιτηταί,
κ.κ. Μπουκλάκο?, Άλλαμανή? καί Παπαχελά? όπως άνακριθώσιν.
Μάς παρεκάλεσεν ή Πρυτανεία νά
δηλώσωμεν, ότι άνακριβέ? είνε ότι διέ
κοψε τά μαθήματα τής Νομική? Σχολή?
έπί τψ λόγω ν’ άναμείνη τήν τιμωρίαν
τοϋ κ. "Εβερτ έκ μέρους τού Υπουργείου.
Ή διακοπή είναι φυσική συνέπεια τών
γενομένων σκηνών καί τοϋ έρεθισμού
τοϋ έπικρατοΰντος έν ταϊς άποφάσεσι
τών κ.κ. φοιτητών.
ΤΡΙΤΗ 15 (27) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
Εί? τήν ’Αστυνομίαν διεδίδετο σήμερον,
ότι οί άξιωματικοί άστυνόμοι προτίθενται νά ζητήσουν ίκανοποίησιν παρά τής
Πρυτανείας, διότι προσκληθέντες εί? τό
Πανεπιστήμιον πρό τοϋ επεισοδίου "Ε
βερτ, όπως άποκαταστήσουν τήν τάξιν,
άπεδοκιμάσθησαν έμπαικτικώς παρά τών
φοιτητών. 'Η φοιτητική έπιτροπή έπέβαλε χθές άναφοράν καί πρό? τήν Βου
λήν, δι’ ή? παρακαλεϊ αυτήν ίνα έπέμβη
καί ίκανοποιήθη πληρέστατα τό Πανεπιστήμιον διά τήν πρό? τήν άκαδημαϊκήν νεολαίαν άπευθυνθεΐσαν δεινήν ΰβριν.
Λέγεται προσέτι, ότι πολλοί φοιτηταί
μετέβησαν καί εί? του κ. Μιστριώτου,
τόν όποιον παρεκάλεσαν νά φροντίση
παρά τώ κ. Πρυτάνει όπως δοθή τάχιστα
ή ίκανοποίησις. "Οταν δέ τόν ήρώτησαν
τί θά έκαμνεν αύτός έάν ήτο πρύτανις, ό
κ. Μιστριώτης άπήντησεν:

—Θά σάς έλεγα νά πάρετε τής κου
μπούρες I
Κατ’ άσφαλείς ήμών πληροφορίας,
τό ΰπουργεϊον ’Εσωτερικών κατόπιν τών
παραστάσεων τοϋ υπουργείου Παιδείας
καί τοϋ κ. Πρωθυπουργού, θέλον νά ίκα
νοποιήση τους έξεγερθέντας διά τήν ΰβριν
φοιτητά?, άπεφάσισεν όπως μεταθέση
τόν υπομοίραρχον κ. "Εβερτ άπό τής δέ
σεως τοϋ ένταΰθα άστννόμου καί τοϋ
προσωρινού γραμματέως τής ’Αστυνο
μίας, εί? τήν ’Αστυνομίαν Κιθαιρώνος. Ό
άστυνόμος δέ Κιθαιρώνος κ. Παυλόπουλος μετατίθεται εί? τήν ’Αστυνομίαν
Λαυρίου. Οΰτω, δίδεται έκ μέρους τή?
Κυβερνήσεω? λύσις —όχι βεβαίως έπαρκής —εις τό φοιτητικόν ζήτημα τό άφορών τήν έκτοξευθεΐσαν κατ’ αύτών ΰβριν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡ. (2/12) 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η* ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ : Σήμερον, τήν 10 π.μ.,
έγένετο ή τελευταία συγκέντρωσις τών
φοιτητών διά τό έπεισόδιον "Εβερτ.
Πλεΐστοι ήσαν οί φοιτηταί οί όποιοι εϊχον συναθροισθή πρό τών προπυλαίων
τοϋ Πανεπιστημίου, καίτοι ό καιρός ήτο
βροχερός. Τήν φοράν ταύτην έλειπον οί
άστυφύλακες καί οί εύζωνοι. Κατ’ άρχάς,
ό καθηγητής κ. Μιστριώτης άπηύθυνε
λογύδριον λίαν κολακευτικόν διά τού?
φοιτητά?, άρχισα? ώ? εξής: «Προσ
φιλής καί έρίτιμος Πανεπιστημιακή νεο
λαία. ’Από τών προπυλαίων τοϋ ύψηλοΰ τών ιδεών μεγάρου, ΰπό τό άέτωμα
τοϋ έθνικοϋ στρατώνος τής Πατρίδος,
ΰπό τά? εΰλογίας τοϋ πρωτομάρτυρο?
τής Πίστεως καί τά? έμπνεύσεις τοϋ με
γάλου έθνικοϋ ποιητοϋ, προσαγορεύω
ημάς καί συγχαίρω ΰμϊν, οΐτινες κατά
τήν υψηλήν τού Περικλέους παραβολήν
άποτελεΐτε τό έαρ τού άνθρωπίνου ενιαυ
τού». Έξάρας, κατόπιν, τήν ιδέαν ήν
άντιπροσωπεύει τό Πανεπιστήμιον, συνεβούλευσε τους φοιτητά? νά έπαναλάβωσι τά μαθήματα των, έπειδή άρκούσα'
έδόθη ίκανοποίησις· κατέληξε δέ, ζητωκραυγάσας υπέρ τού "Εθνους, τού Πανε
πιστημίου καί τών ϋπερμάχων τής τι
μής καί τού μεγαλείου αύτού. Μετά
τόν κ. Μιστριώτην, ό φοιτητής κ. Τσιτσιμπάκος, διά στίχων έξήρε τόν θρίαμ
βον όν ήραντο οί φοιτηταί.
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (4/12) 1894
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΣΥΛΛΕΚΤΑΙ : Δύο κύριοι έξ ’Ανατολή?
ηλικίας έλάσσονος τών 30 έτών, έλθόντες έκ Κωνσταντινουπόλεως εις ’Αθήνας,
άντήλλασσον γραμματόσημα Τουρκικά
σημαντικής άξίας μέ ξένα τοιαϋτα, διότι
έσκόπουν, ώς έλεγον, νά ίδρύσωσι κα
τάστημα πωλήσεως γραμματοσήμων
μετά τών γραμματοσυλλεκτών κ. κ. Γ,
Ραζή, Βαλώση καί Δασκαλάκη. ‘Ως με
σίτης έχρησίμευσεν ό παραγγελιοδόχος κ.
Φίσσερ. Μετά παρέλευσιν έβδομάδων, ό κ.
Φίσσερ λαβών Γερμανικήν τινα εφημερί
δα, έμαθεν έξ αύτής ότι έν Κωνσταντινουπόλει παρεποιήθησαν χιλιάδες Τουρκικών
γραμματοσήμων, τά όποια κυκλοφορούσι.

Ή έφημερΪ5 είχε άποτυπώσει δύο τοιαϋτα
πραγματικόν καί έν ττλαστόν. Γευιμένηξ δέ παρατηρήσεως, άυεκαλύφθη
ή απάτη καί ή κερδοσκοπία των δύο
’Ανατολιτών καί τό πράγμα έγνώσθη
είξ την ’Αστυνομίαν, ’Αλλά προτού αί
Άρχαί ένεργήσωσι τήν σύλληψιν των
δύο άπατεώνων, ούτοι άνεχώρησαν πρός
μεγίστην λύπην των θυμάτων των. Οί
ξένοι γραμματοσυλλέκται μείυαντες εν
ταύθα εΐχον ψευδώνυμα. Ό είς έλέγετο
«Άδριάν». Έάν δέ καταβληθή άρκούσα
προσπάθεια έκ μέρους των ’Αρχών των
μερών είς ά ούτοι θά φθάσωσι, πιθανότ-nc υπάρχει περί της συλλήψεώς αυτών.
ΠΕΜΠΤΗ 1 (13) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2(14)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1894
Αΰριον, περί ώραν 3 μ. μ. αί ’Αθήναι
θά έκπλαγώσιν: Είς τήν πλατείαν τής
Όμουοίας, κατά τήν πρός τόν Σταθμόν
Λαυρίου πλευράν, ανοίγεται καί άρχεται
των εργασιών του περίλαμπρου καί παμμέγκττον νέον καφενείου πρωτοφανές διά
τάξ ’Αθήνας καί έφάμιλλου των λαμπροτάτων καφενείων των Εύρωπαικώυ μεγαλοπόλεωυ. Οί Παρίσιοι έν ’ΑθήυαΙς,
άνευ ύπερβολής! Εΐυε εξαίσιου τήν φιλο
καλίαν καί πολυτέλειαν ίδρυμα. Γιγαυτιαία αίθουσα 40 μέτρων μήκους καί 20
πλάτους άυαλόγου δέ ύψους, αριστούρ
γημα άρχιτεκτονικής καί χρωματιστικής.
‘Εβδομήκοντα τράπεζαι έκ παλλεύκων
καί, ώς αλάβαστρος, ωραίων μαρμάρων,
μαρμάρων τής Πεντέλης καί τής Πάρου,
άτιυα καί άρχαϊος καλλιτέχνης θά έφθόυει. Τετρακόσια εδώλια άναπαυτικώτατα καί είκοσιυ ανάκλιντρα βελούδινα
καί περίκομψα. Καθρέπται κρυστάλλινοι
παμμέγιστοι καί πλουσιώτατοι εντός
περίφημων πλαισίων. Τέσσαρα σφαιρι
στήρια, νεότευκτα καί περικαλλή. Καί
έκτος πολλών άλλων, πευτήκουτα λαμ
πτήρες φωταερίου καί πολύφωτα κρυ
στάλλινα τής λεμπτοτέρας τού κόσμου
καλαισθησίας, άυά τάς πλευράς διαχύυουτες φώς καί λάμψις έξαισίας καί τέ
λος, πρό τής εισόδου, μέγας ήλεκτρικός
λαμπτήρ δυυάμεως 1.500 κηρίων θά
καταυγάζη τό μοναδικόν τούτο καί πρω 
τοφανές πανόραμα καί θά παριστα αύτό,
ώς τήν ιστορικήν αίθουσαν τής Κλεο
πάτρας ή αληθή Ήλύσια.
Συγχαίρομεν όλοψύχως τούς φιλοιίάλους καί φιλοπροόδους ϊδρυτάς καί
διευθυυτάς τού καθ’ όλα Παρισινού τού
του καφενείου, κ.κ. Ζαχαράτου καί Καπερώυηυ, οΐτιυες είς κολοσσαίας δαπάυας ύπεβλήθησαν διά νά κοσμήσωσιυ
ούτω λαμπρώς τάς ’Αθήνας. Ό κ. Ζα
χαράτος ιδίως, άπαράμιλλος έρασιτέχυης
καί έπιχειρηματίας άυεδείχθη έπαξίως
βασιλεύς όλων τών έν Έλλάδι συναδέλ
φων του καί ό θαρραλέος εισηγητής καί
αρχηγός σκαπαυεύς τής έν ’Αθήναις μεγαλοπρεπείας καί πολυτελείας τού εί
δους του. Χίλια συγχαρητήρια καί μύ
ρια ΕΥΓΕ!

εΐ, ό καρραγωγεύς Κ. Πλατικιάτης, έλαύνωυ άπό ρυτήρος τήν σούσταν του κατά
τήν θέσιυ «Γέφυραν», άυετράπη έυεκευ
τού άνωμάλου τής θέσεως καί έτραυματίσθη σοβαρώς είς τόν δεξιόν πόδα καί
είς άλλα μέρη τού σώματός του. Τόν
τραυματίαν, παραλαβόντες αίμόφυρτον
συνάδελφοί του τινές, μετέφερον είς τήν
οικίαν του.
ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΠΑΙΤΑΙ : Συυελήφθησαυ
ύπό τού άστυνόμου τού Ε' Τμήματος δύο
περίεργοι έπαϊται ονομαζόμενοι Γεωρ.
Μίλησις ή Τζώρτζης καί Ίω. Πλακούδης. Ούτοι ύπό τό πρόσχημα τής έπαιτείας διέπραττον τάς μεγαλυτέρας λωποδυσίας. "Εφερον ύπό τά έπαυωφόρια των,
αυτί τεμαχίων άρτου, έγχειρίδια, προ
φητικά ήμερολόγια τρία κλειδιά καί άλλα
λωποδυτικά καί άγυρτικά μέσα.

ev

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 (17) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1894
Καλά καί τά κράνη, καλές καί οί μπόττες καί τά γάντια τών αστυφυλάκων μας·
άλλ’ όταν τό ισχνόν των βαλάντιου έπιβαρύυεται μέ όλας αύτάς τάς δαπάυας
διά μηνιαίας κρατήσεως έκ τού μισθού
των 20 καί πλέον δραχμών καί όταν ό
μισθός ούτος συμποσούται έν όλψ είς

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 (24) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1894

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ή Παλαιά Βουλή, οπού σήμερα
στεγάζεται τό Ιστορικό Μουσείο.

δραχμάς έβδομήκοντα (άρ. 70), όλα
αύτά είνε κακά καί ψυχρά!
—Ζώμευ, λέγουν, είς τάς ’Αθήνας· τί
θά μάς κάνουν 50 δραχμές τόν μήνα; Ό
Τύπος, ό όποιος διά κάθε ψύλλου πήδημα
μάς έπιτίθεται, διατί δέν αναγνωρίζει τό
δίκαιον μας εις τήν περίπτωσιν αύτήν
καί, άυ τό άυαγυωρίζη, διατί δέν συνη
γορεί;
Αύτά μάς έλεγαν οί ατυχείς ούτοι άν
θρωποι χθές, καί μέ όλου τό δίκαιόν των,
μά τήν αλήθειαν . . .
ΤΡΙΤΗ 6 (18) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1893
ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ 12ΕΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΟΣ :
Πρό τιυωυ ήμερώυ άπωλέσθη ό 12ετής
παΐς, Ίφικράτης Ν. Κόυσολας, μαθητής
τού Ελληνικού σχολείου τής Ρόμβης. Οί
γονείς του ύπέθεσαν κατ’ άρχάς ότι
έπειδή άπεβλήθη άπό τά σχολείου έφοβεΐτο υά έπιστρέψη ’Αλλά βραδύτερου
έπληροφορήθησαυ ότι έφυγευ έξ ’Αθη
νών, παρασυρθείς ύπό τριών άλλων παίδων μεγαλειτέρας ήλικίας, μετά τών οποί
ων συνήθως περιεπλανάτο. ’Άγνωστον
ποΰ μετέβησαν οί δραπέται, είς μάτην
καταζητούμενοι ύπό τών συγγεζώυ των.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 (23) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Έν τώ
καταστήματι τής Διευθύνσεως τής ’Αστυ
νομίας κατεσκευάσθη ιδιαίτερον κρατητήριον διά τάς γυναίκας, διότι μέχρι
τούδε δέν ύπήρχε τοιοΰτον. ’Εκτός δέ
τούτου, κατεσκευάσθησαν καί νέα κρατητήρια, έντός τών οποίων θά δύνανται
άνετώτερου υά διέρχωνται τάς νύκτας
οί παντοειδείς θαμώυες αύτών.
ΤΡΙΤΗ 13 (25) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1894
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : Σήμε
ρον τήν 5 καί 1/2 ώραν π. μ. έν Πειραι-

Οί κ.κ. άστυΐατροι ύπέβαλαν χθές
είς τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας τήν
έπί τών ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων έκθεσίν των. Ή έν γένει έντύπωσις τών
άστυϊάτρων έκ τής έπισκέψεώς των ταύτης ϋπήρξεν εύχάριστος. Μόνον είς ένα
σχολείου εύρου μαγειρικά σκεύη χρήζουτα κασσιτερώσεως καί μαχαιροπήρουυα «ούχί άποστραπτούσης καθαριότητος» καί «άνεπαρκή ποσότητα οσ
πρίων». Είς ένα - δύο άλλα εύρον τούς
κοιτώνας καί τάς αίθούσας τών παρα
δόσεων όχι πολύ εύαέρους. Πουθενά,
όμως, δέν εύρέθησαν «φρΐκαι έζακχαρωμέναι» ή «καταστάσεις ήμιφρικώδεις».
"Ας είνε. Τώρα, όμως, ό κ. Διευθυντής δέν
νομίζει, ότι εύεργεσίας έργον θά έπραττεν άν έστελνε τούς κ.κ. άστυϊάτρους νά
ρίψωσιν έν βλέμμα καί είς τά δημοσυντήρητα σχολεία καί είς τά γυμνάσια, διά νά
Ιδωμεν τί θά προέλθη καί έξ αύτών, πώς
θά χαρακτηρισθοΰν ύπό έπόψιν ύγιεινής αί μικροσκοπικαί έκείναι αίθουσαι,
έντός τώ ν οποίων στοιβάζονται ωσάν
σαρδέλες 50 καί 110 μαθηταί ή μαθήτρια!
καί τί θά είπουν διά τούς εύρωτιώντας
τοίχους καί τήν ά μ ε μ π τ ο ν κ α θ α 
ρ ι ό τ η τ α καί διά πάντα τά σχετικά.
ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ:
"Εν μόνον τμήμα τού ύδραγωγείου τής
πόλεως, έπιθεωρηθέν ύπό τού αστυνό
μου κ. Διοσκουρίδου, εύρέθη εις έλεειυήυ
κατάστασιν. "Ανοιγμα αρκούντως μέγα,
πλησίος τού κτήματος τού κ. Ζούγκου,
παρά παλαιόν τινα γέφυραν, χρησιμεύει
ώς πλυντήριου τών χωρικών, ών είς
συυελήφθη. ’Εκτός τής πλύσεως γίνεται
καί κλοπή τού ϋδατος όπερ μολύνεται.
Συνεπεία τής έπιθεωρήσεως ταύτης, έλήφθησανέκ μέρους τής Νομαρχίας καί τής
Δημαρχίας μέτρα όπως τό μέρος εκείνο
φυλάττεται μέχρις έπιδιορθώσεως του
ύδραγωγείου. Πρός τούτο διετάχθησαν
έφιπποι χωροφύλακες όπως διαρκώς φυλάττωσι τό μέρος έκεϊνο, είδοποιήθη δέ
καί ό αστυνόμος Πάρυηθος ΐυα καταβάλη
πάσαν προσπάθειαν διά τήν έπιτήρησιυ
τού ύδραγωγείου ίδια κατά τό μέρος
«βαρυμπόποκ Υπάρχει ιδέα ότι ή επιθεώρησις τού ύδραγωγείου καθ’ όλην
αύτού τήν έκτασιν, ήθελεν άποκαλύψει
καί άλλας άσχημίας.
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an manna
U ΑΓΚ ΑΘ Α Κρίστι, πού πέθανε
■ * πρόσφατα ό Τζέημς Χάντλεϋ
Τσέηζ, ό Κάρτερ Μπράουν, ό ’Έρλ
Στάνλεϋ Γκάρντνερ και ό Ζώρζ Σιμενόν είναι οι περισσότερο διαβαζόμενοι συγγράφεις αστυνομικών
μυθιστορημάτων σε όλο τον κόσμο.
Τα έργα τους έχουν μεταφρασθή
σέ δεκάδες γλώσσες. Θά μπορού
σε νά πή κανείς, πώς αυτοί οϊ
«Πέντε» εκπροσωπούν τον Δυτικό
πολιτισμό στις πιο απομακρυσμένες
γωνιές τής γης. Βέβαια, πολλοί
κριτικοί τής λογοτεχνίας αμφιβάλ
λουν για τό κατά πόσον τά αστυνο
μικά μυθιστορήματα διεκδικοϋν δι
καιωματικά μιά θέαι στην παγκό
σμια λογοτεχνία. Τά θεωρούν πολύ
φθηνά, ανούσια, χωρίς καμμιά λογο
τεχνική έξία. Τό αναγνωστικό κοινό,
όμως, διαφωνεί μαζί τους. ’Ίσως τά
περισσότερα αστυνομικά μυθιστο
ρήματα νά μη έχουν μιά κάποια αξία.
Ποιος μπορεί, όμως, νά άμφισβητήση την άξια των έργων τής Κρίστι ή
τοϋ Σιμενόν; ’Άλλω στε, κριτής τής
αξίας τών έργων είναι τό μεγάλο
κοινό, πού άλλοτε από διαίσθησι
κι άλλοτε από γνώσι κρίνει ακρι
βοδίκαια.
Ζώρζ Σιμενόν. (όΑκόμη και στη Ρωσία
μέ διαβάζουν μέ πάθος» έλεγε προ καιρού
σέ γνωστούς του. «Μέ έχουν μεταφράσει
σέ πολλές γλώσσες και τά έργα μου έχουν
μεγάλη κυκλοφορία».

Γ ι’ αυτό καί οι «Πέντε Μεγάλοι»
τοϋ αστυνομικού μυθιστορήματος
βρίσκονται τόσο ψηλά, μέ τόση
μεγάλη κυκλοφορία. Τούς ακολου
θούν, σέ αρκετή άπόστασι, άλλα
γνωστά ονόματα, όπως 6 Ντάσιελ
Χάμμετ, ό Ρέυμοντ Ταάντλερ, 6
Ούίλλιαμ ”Α ίρις, ό ’Όρας Μάκ
Κόϋ, ό Τσέστερ Χάιμς, ό Πήτερ
Τσένεϋ. "Ομως, αυτοί οι τελευταίοι
δέν μπορούν νά συναγωνισθοϋν σέ
δημοτικότητα καί — τό κυριώτερο
— σέ παραγωγικότητα ένα Ζώρζ Σιμενόν. "Ως σήμερα, έχουν κυκλο
φορήσει 270 περίπου, μυθιστορή
ματα τοϋ τελευταίου, από τά όποια
60 έχουν πρωταγωνιστή τον περί
φημο «Μαιγκρέ».
Μά καί ή Άγκάθα Κρίστι μένει
πιστή σέ έναν βασικό κεντρικό ηρώα
τον ' Ηρακλή Πουαρώ. Έ κτος από
τά άλλα έργα της, τά τελευταία 55
χρόνια έγραψε 80 μυθιστορήματα
μέ πρωταγωνιστή τον Πουαρώ.
«Τό τελευταίο τής σειράς, μέ τί
τλο «'Ο θάνατος τοϋ ' Ηρακλή
Πουαρώ», άποκάλυψε πρόσφατα ό
δικηγόρος τής Άγκάθα Κρίστι,
«είναι κατατεθειμένο σέ μιά θυρίδα
Τραπέζης. Θά κυκλοφορήση μετά
τον θάνατο τής αυγγραφέως!».
Ό Στάνλεϋ Γκάρντνερ, δ «βετε
ράνος τών αστυνομικών μυθιστο
ρημάτων» καί «πατέρας» τοϋ Πέρρυ Μέησον, είχε πουλήσει μέχρι
τοϋ θανάτου του (πέθανε σέ ηλικία
ογδόντα ετών) 85 εκατομμύρια αντί
τυπα τών έργων του. Τό τελευταίο
του μυθιστόρημα, μέ τίτλο «Φόνος
σέ τρεις διαστάσεις» πούλησε μόνο
στή Γαλλία εκατό χιλιάδες αντί
τυπα.
Ό Κάρτερ Μπράουν είναι τόσο
παραγωγικός (έχει γράψει πάνω

Ά γκά θα Κρίστι. Ή «κυρία» τοϋ αστυνο
μικόν μυθιστορήματος, πού πέθανε πρόσ
φατα. ”Εμεινε πιστή σ’ ένα κεντρικό
ήρωα, τον Η ρακλή Πουαρό. Τό έργο της
« Ό θάνατος τον ’Ηρακλή Πουαρώ» θά
κυκλοφορήση τώρα, μετά τό θάνατώ της.
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Μία γυναίκα και τέσ
σερις άνδρες είναι οι
«κορυφές» στον κό
σμο του άστυνομικου

μυθιστορήματος. Για
ττολλά χρόνια κυριαρ
χούν oi ϊδιοι σ ’ αυτό
τον χώρο

από 110 μυθιστορήματα),ωθτε στους
κύκλους των έκδοτων κυκλοφορεί
ή φήμη δτι δεν τά γράφει μόνος του.
Γιατί είναι τόσα πολλά. «Είναι δυο
αδέλφια, ό Κάρτερ και δ Μπράονν,
πού γράφουν μαζί», είπε πριν λίγο
καιρό ένας ’Αμερικανός εκδότης.
'Ο Τζέημς Χάντλεν Τσέηζ - ό
αυγγραφεύς φαινόμενο - έχει που
λήσει σέ ολόκληρο τον κόσμο πάνω
από εκατό εκατομμύρια αντίτυπα.
«Τά έργα του έχουν μεταφρασθή
σέ όλες τις γλώσσες τοϋ κόσμου»,
άποκάλυψε ή γραμματέας του.«Μόνο
στην Κίνα δεν ξέρομε τι γίνεται.
’Ίσως νά έχουν γίνει καί εκεί μετα
φράσεις καί νά μην το ξέρωμε!»
’Εκτός από τό γεγονός δτι ό ρυ
θμός τοϋ γραψίματός τους, τούς
δίνει την ευκαιρία νά επιβληθούν
ατούς άλλους συγγραφείς, οι «Πέν
τε Μεγάλοι» διακρίνονται καί γιά
ένα άλλο μεγάλο προτέρημα, πού
διαθέτουν άπό κοινού. «Γράφουν
τόσο απλά καί συγκεκριμένα», είπε
γνωστός μεταφραστής, «ώστε τά
έργα τους μεταφράζονται εύκολα σέ
άλλες γλώσσες, χωρίς νά χάσουν κα
θόλου τό στύλ τους!».
«’Ακόμη καί στην Ρωσία μέ δια
βάζουν μέ πάθος», έλεγε πρόσφα
τα σέ γνωστούς του ό Ζώρζ Σιμενόν. «Μέ έχουν μεταφράσει σέ πολ
λές γλώσσες καί τά έργα μου έχουν
μεγάλη κυκλοφορία. Στην Ρωσία, σέ
κάθε πανεπιστήμιο, υπάρχει τμήμα
Σιμενόν>».
"Οσο κι αν προσπαθή ή «Λιτερατούρναγια Γκαζέτα» νά μειώση την
επιτυχία τών Δυτικών αστυνομικών
μυθιστορημάτων δεν τά καταφέρνει.
«Τά Δυτικά άστυνομικά μυθιστο
ρήματα είναι μιά πληγή γιά την
χώρα μας», έγραψε κάποτε. «Πρό

κειται ουσιαστικά γιά έργα δευτέρας διαλογής, πού θίγουν τον σο
βιετικό λαό».
”Ομως, τό ρωσικό κοινό δέν νοιά
ζεται γιά την προπαγάνδα τών επι
σήμων κρατικών οργάνων. Οι νεα
ροί Ρώσοι, όταν μαθαίνουν μιά ξένη
γλώσσα, χρησιμοποιούν άποσπάσματα διαφόρων αστυνομικών μυθι
στορημάτων στο πρωτότυπο.
’Αλλά οι «Πέντε Μεγάλοι» έχουν
γεράσει πιά. Καί οί διάδοχοί τους
δέν έχουν βρεθή ακόμη.
«Οί νέοι ζητάνε τεράστια ποσά
εκ τών προτέρων γιά νά γράψουν»,
άποκάλυψε ό Γάλλος εκδότης, ό
Μαρσέλ Ντυαμέλ. «"Οταν πρωτογνώρισα, μετά τον πόλεμο, τον
Τζέημς Χάντλεν Τσέηζ, τον πρότεινα νά γράψη γιά λογαριασμό μον.
’Εκείνος δέχθηκε. Καί μετά συζη
τήσαμε τό οικονομικό. Σήμερα οί
νέοι έχουν απαιτήσεις!».
«"Εχουν απαιτήσεις κι είναι τε
μπέληδες», συμπληρώνει ένας άλ
λος εκδότης.
Τό συμπέρασμα: οί βετεράνοι
έχουν βάλει τά γυαλιά ατούς νεα
ρούς, πού δπως φαίνεται, θά μείνουν
γιά πολύ ακόμη στο περιθώριο...
Ό αείμνηστος Πρόεδρος Τζών Κέννεντυ.
Πριν αποφασίσει γιά μιά σπουδαία εργα
σία εδιάβαζε μέ πάθος κάποιο άστυνομικό
μυθιστόρημα.

Ά ριστερά επάνω: Ό Τζέημς Χάντλεϋ
Τσέηζ- ό αυγγραφεύς φαινόμενο. ”Εχει
πουλήσει σέ ολόκληρο τον κόσμο πάνω
από εκατό εκατομμύρια αντίτυπα. Κάτω:
Ό Κάρτερ Μπράονν. Είναι τόσο παραγω
γικός, ώστε στους κύκλους τών εκδοτών
κυκλοφορεί ή φήμη, δτι τά έργα του δεν
τά γράφει μόνος του.
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Μετά την άπέλασί τον από τη Γαλλία καί πριν εγκατασταθεί οριστικά στο Λονδίνο ό
Μάρξ βρέθηκε στο Βέλγιο. 'Ο βέλγος υπουργός τής Δικαιοσύνης Μ. ντ’ Ά νετάν είχε
χαρακτηρίσει τότε τον Μάρξ «επικίνδυνο κομμουνιστή δημοκράτη». Στο κείμενο αυτό,
που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία τής ’Αστυνομίας τον Βελγίου περιέχονται ενδιαφέ
ρουσες λεπτομέρειες γιά τη ζωή καί τή δράσι τοϋ Μάρξ στή χώρα αυτή.
ΟΝ ’Ιανουάριο 1845, υστέρα
από έκφρασθεϊσα επιθυμία της
προσωπικής κνβερνήσεως, ό Μάρξ,
πού, από τις στήλες τής εφημερί
δας του «Φορβαίρτς» ( «’Εμπρός» ),
άσκοϋσε βίαιη πολεμική εναντίον
αυτών των κυρίων τοϋ Βερολίνου,
απελάθηκε από την Γαλλία. Κατάψερε όμως νά εξασφάλιση γιά τον
εαυτό τον, γιά την γυναίκα του
και γιά την κόρη τον μια βελγική
θεώρησι από τις υπηρεσίες τοϋ
πρίγκιπος τής Λίν, πρεσβεντοϋ στο
Παρίσι, κι έτσι, τήν 1η Φεβρουά
ριον, οι Μάρξ έφθασαν στις Βρυ
ξέλλες.
Οι τρεις πολίτικοι πρόσφυγες
έμειναν μιά νύχτα στο «Ξενοδοχείο
τον Σταθμοϋ», στήν οδό Νέβ, από
όπου μετεφέρθηκαν στο «Ξενοδο
χείο τής Σαξονίας», στήν ίδια οδό.
"Υστερα, στις 9 Φεβρουάριον, εγ
καταστάθηκαν στήν πλατεία Π τι
Σαμπλόν άρ. 24, γιά νά μετακομί
σουν στις 13 Μαρτίου στο «Ξενοδο
χείο τοϋ Ά γριου Δάσους», στήν
πλατεία Ά γ ια ς Γουδούλης άρ. 19.
Τον Απρίλιο οι Μάρξ μετέφεραν
τό σπιτικό τους σε ένα οίκημα τής
όδοϋ Πασέο, που είχε τότε τον
αριθμό 35 (95 σήμερα). Τό 1840
έμειναν γιά λίγο στήν οδό Άλλιάνς,
στο Σαίν Ζός και τελικά εγκατα
στάθηκαν στήν όδό ’Ορλεάνης άρ.
42, στήν Ίξέλ, όπου έμειναν δεκαέξη μήνες. Μπορούμε νά άκολουθήσωμε τούς Μάρξ βήμα προς βήμα
στις μετακινήσεις τους αυτές, γιατί ή
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βελγική ’Ασφάλεια είχε λάβει εν
τολή από τον υπουργό Δικαιοσύ
νης Μ. ντ’ Άνετάν νά παρακολουθή
αυτό «τον επικίνδυνο καί κομμουνι
στή δημοκράτη».
Ή Βελγική κυβέρνησις δεν ήθελε
νά έλθη σε προστριβές με τήν

Κάρλ Μάρξ. Τό Βελγικό υπουργικό
συμβούλιο έκρινε τό έτος 1848 επι
κίνδυνο αυτόν τον «κομμουνιστή
δημοκράτη» καί τον εξεδίωξε άπό
τή χώρα.

πρωσσική κυβέρνησι καί οι άστννο-\
μικοί ήθελαν νά βεβαιωθούν ότι ό !
Μάρξ δεν θά επιχειρούσε νά έπανεκδό I
ση τό «Φορβαίρτς». Στις 7 Φε- I
βρουαρίου, ό δρ Κάρολος Μάρξ, με |
επιστολή του στον βασιλέα τοϋ |
Βελγίου, ζήτησε «τήν άδειαν νά ]
έγκαταστήση εις τό Βέλγιον τήν I
οικογενειακήν του στέγην». Ή βελ.-%
γική ’Ασφάλεια άγνοοΰσε ότι έναν- I
τίον τοϋ Μάρξ έκκρεμοϋσε ένταλμα 1
συλλή-ψεως, πού είχε έκδοθή κατ’ I
εντολήν τοϋ Πρώσσου υπουργού I
’Εσωτερικών, άλλά ό διευθυντής της, I
ιππότης 'Οντύ, ήταν εξαιρετικά προ- I
σεκτικός στήν δουλειά του. ’Ανέθεσε I
στήν άστννομία τών Βρυξελλών νά 1
τον πληροφορήση γιά τους οικονο- I
μικούς πόρους τοϋ πολιτικού πρόσ- I
φυγος. Στις 15 Μαρτίου έφθασε ή I
άπάντησις: «ό δρ Μάρξ δεν άσχο- I
λεϊται πιά παρά με τήν φιλοσοφία I
καί τήν πολιτική οικονομία, συγ-1
γράφει ένα εγχειρίδιο Πολιτικής I
Οικονομίας, σύμφωνα μέ τούς όρους I
ενός συμβολαίου πού είχε ύπογρά- I
ψει μέ τον έκδοτη Λέσκε, τοϋ I
Ντάρμστατ, καί ώσπου νά είσ- 1
πράξη τά συγγραφικά του δικαιώ-1
ματα ζή μέ τά εισοδήματα τής γν- I
ναίκας του. ' Υπόσχεται νά μή άσχοληθή πιά μέ τό «Φορβαίρτς».
Ό Ό ντύ διατηρούσε άκόμη τις
άνησυχίες του. Κάλεσε τον Μάρξ
νά παρουσιασθή στήν ’Ασφάλεια, I
στις 19 Μαρτίου τό μεσημέρι. "Υ- |
στερα άπό μιά φιλόφρονη σνζή-Μ
τησι άπέσπασε άπό τον ξένο μιά I

γραπτή ύπόσχεσι: «Διά νά μοϋ δοθή
ή Άδεια παραμονής έν Βελγίω, ανα
λαμβάνω επί τω λόγω τής τιμής
μου την νποχρέωσιν όπως μή δημο
σιεύσω έν Βελγίω ονδεμίαν εργασίαν
άναφερομένην εις την τρέχονσαν
πολιτικήν ζωήν». Τό κείμενο κα
θαρογράφτηκε άπό τους αντιγράφεις
καί ό Μάρξ ξαναπήγε στις 22 Μαρ
τίου νά τό ύπογράψη.
Ό Μάρξ εργαζόταν βέβαια πυρετωδώς γιά νά τελείωση τό «έγχειρίδιον» Πολιτικής Οικονομίας,
πού έπρεπε νά παραδώση, είχε όμως
καί Άλλες υποχρεώσεις. ’Ανέπτυσσε
τις μαχητικές ιδέες του στά Ακροα
τήρια τής 'Εταιρίας, πού ό ίδιος
είχε ιδρύσει γιά τήν διαπαιδαγώγησι
των έργατών. ’Οργάνωσε δίκτυα
επικοινωνίας, μέ τά όποια συνδέον
ταν μεταξύ τους οι οπαδοί των ιδεών
τον. Λογάριαζε νά οργάνωση στήν
Βερβιέ τό πρώτο διεθνές κομμουνι
στικό συνέδριο.
'Ο Ρώσος Παύλος ’Αννένκωφ,
πού πήγε τότε νά τον σνναντήση
στις Βρυξέλλες, δίνει γ ι’ αυτόν τήν
Ακόλουθη περιγραφή: «Είναι ό Άν
θρωπος πού συνδυάζει τήν ενεργη
τικότητα, τήν δνναμι, τήν θέλησι,
τήν ακλόνητη πίστι. Τό ίδιο άδρά
είναι καί τά εξωτερικά χαρακτηριτικά του. Μέ τήν μαύρη πυκνή χαίτη
του, τά τριχωτά χέρια του, τήν στραβοκουμπωμένη ζακέττα του, δια
τηρούσε ώστόσο τον αέρα τού άν
θρωπον πού έχει τό δικαίωμα καί
τήν δύναμι νά έπιβάλλη τον σεβα
σμό, δσο παράξενη κι αν είναι ή εξω
τερική του έμφάνισις κι ή συμπερι
φορά τον. Οί κινήσεις του ήσαν αδέ
ξιες, άλλα κοφτές καί δλο σιγου
ριά. Οι τρόποι του ήσαν έξω άπό
κάθε κανόνα καλής συμπεριφοράς,
άλλά περήφανοι καί κάπως περιφρο
νητικοί. Καί ή φωνή τον, καθαρή,
μέ κάποιους μεταλλικούς ήχους, ταί
ριαζε περίφημα μέ τούς καίριους
χαρακτηρισμούς, πού διατύπωνε γιά
ανθρώπους καί πράγματα. Μιλούσε
με ένα τρόπο αυταρχικό, πού δέν
σήκωνε άντίρρησι καί μέ μιά οξύ
τητα πού σχεδόν μέ άρρό>σταινε.
’Έβλεπες σ’ αυτόν τήν στέρεη πεποιθησι δτι ήταν πλασμένος γιά νά
κυριαρχήση στο πνεύμα τών άνθρώπων καί νά τούς ύπαγορεύση νόμους.
Ηταν γιά μένα ή ένσάρκωσις τού
δημοκρατικού δικτάτορος, δπως μπο
ρεί νά τον συλλάβη ή φαντασία».
Τον ’Ιούλιο καί τον Αύγουστο 1845,
μαζί μέ τον φίλο τον ’Ένγκελς, ό

Μάρξ έκανε ένα μακροχρόνιο επιστη
μονικό ταξίδι στήν ’Αγγλία. Τον
Δεκέμβριο 1847 στο Λονδίνο πήρε
μέρος στο δεύτερο συνέδριο τού Συν-,
δέσμον τών Κομμουνιστών, τό όποιο
άνέθεσε στούς 8ύο φίλους, τον Μάρξ
καί τον ’Ένγκελς, νά συντάξουν τό
«Κομμουνιστικό Μανιφέστο», ένα
είδος Συμβόλου Πίστεως τού κι
νήματος.
'Η εργασία αυτή έπεφτε στούς
ωμούς τού Μάρξ, πού δεχόταν άπό
τον φίλο του ’Ένγκελς οικονομική
ένίσχυσι, συμβουλές καί υποδεί
ξεις. Χρειάσθηκε νά τού στείλη ή
Κεντρική ’Επιτροπή τού Λονδίνου
ένα τελεσίγραφο, μέ ημερομηνία 26
’Ιανουάριου 1848, γιά νά άναγκασθή
ό Μάρξ νά παραδώση τό τελικό κεί
μενο.
«“Αν τό <Μανιφέστο τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος), τού όποιου
τήν σύνταξι είχε άναλάβει ό Μάρξ
κατά τό τελευταίο συνέδριο, δέν
έφθανε στο Λονδίνο πριν άπό τήν
Τρίτη, 1 Φεβρουάριου τρέχοντος
έτους, θά λαμβάνονταν εναντίον του
έσχαστα μέτρα». Τό «Μανιφέστο»,
υστέρα άπό μιά τελευταία προσε
κτική διόρθρωσι πού τού έκαναν ό
Μάρξ καί ο ’Ένγκελς στο καφενείο
τού Κύκνου, στήν μεγάλη πλατεία
τών Βρυξελλών, κυκλοφόρησε στά
μέσα Φεβρουάριου 1848, λίγες ημέ
ρες πριν άπό τήν παρισινή έπανάστασι τής 24ης Φεβρουάριου.
'Η βελγική ’Ασφάλεια παρακο
λουθούσε όλες αυτές τις δράστη-

Ό Μάρξ και ό ’Ένγκελς μέ τις σνζύγηνς
τους. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τον
1845 οί δύο φίλοι έκαναν μαζύ ένα μακρο
χρόνιο επιστημονικό ταξίδι στήν ’Αγγλία.

ριότητες. Δυο ειδήσεις ήλθαν νά άνάψουν τήν θρυαλλίδα: ή Αναγγελία,
στις 26 Φεβρουάριου, τής πτώσεως
τού Λουδοβίκου-Φιλίππου, πενθεροϋ, τού βασιλέως τών Βέλγων Λεοπόλδον Α ’ καί ή εκλογή τού Μάρξ,
στις 27 Φεβρουάριου, ώς επικε
φαλής τής Διεθνούς, μετά τήν απο
δοχή τής εισηγητικής προτάσεως
τής ’Επιτροπής τού Λονδίνου, πού
έκρινε δτι γιά γεωγραφικούς λόγους
ή ’Επιτροπή τών Βρυξελλών ήταν
σέ θέσι νά παρακολουθή καλύτερα τά
γεγονότα τής ηπειρωτικής Ευρώ
πης καί ιδιαίτερα τής Γαλλίας καί
τής Πρωσσίας. Γεννιόταν έτσι ό
κίνδυνος νά μεταδοθή καί στο Βέλ
γιο τό μικρόβιο τής έπαναστάσεως
μέ φυσικό επακόλουθο τήν άνακήρυξι τής δημοκρατίας.
'Η βελγική κυβέρνησις έδειχνε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γ ι’ αυτές τις
εκδηλώσεις καί ό 'Οντύ είχε στά χέ
ρια του εκθέσεις μέ ενθουσιαστικά
σχόλια γιά τό σύνθημα «Ζήτω ή
Δημοκρατία», πού κραύγαζαν οί
(Συνέχεια είς τήν Σελίδα 45)
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑ ΦΛΕΓΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ό ιιίνδυνος διά την αίβδηηιιήν uai πολεοδομιιιήν G u y u p o i n c i v τ η ς
ΛΛΕΤΑΠ Ο ΛΕΜ ΙΚ Ω Σ «κάτι σά/ VIπιο» υπάρχει εις τάς ’Αθήνας. 'Η
εντατική άνοικοδόμησίς των έκαμε
κακόν άντί καλού. "Ολοι κλαίουν την
παλαιάν, ώραίαν πρωτεύουσαν τον
«διωρόφου καί τον μονίππου», ήτις
ενώ έχασεν ανεπιστρεπτί τό χρώμα
της δεν ήδυνήθη νά προσαρμοσθή
προς την σύγχρονον πυρετώδη ζωήν.
’Άνθρωποι των γραμμάτων καί
τών τεχνών κηρύσσουν σταυροφορίας,
’Επίτροποί αυνιστωνται. 'Εταιρεϊαι προστασίας τοπίου κλπ. αγωνί
ζονται νά διασώσουν δ,τι ακόμη πά
ρεμεινεν δρθιον. Εις μάτην. 'Ο φο
βερός λίβας τής σκοπιμότητος σα
ρώνει υπό την ασφυκτικήν πνοήν του
καί τα τελευταία οχυρά τής άττικής χάριτος, ήτις μεταβάλλεται εις
μίαν Σαχάραν ασφάλτου καί οικο
δομών.
Οντω, οί ελάχιστοι ελεύθεροι χώ
ροι τής πόλεως, τό έναπομείναν
πράσινον, τά ήδη άσφνκτιώντα μνη
μεία της, τό άπώτερον περιβάλλον
τοπίον, τό εν μετά τό άλλο, θυσιά
ζονται ασφαλώς καί ούχί βραδέως
εις τον παμφάγον Μινώταυρον τής
εντατικής άνοικοδομήσεως, καθ’ ήν,
κατά τραγικήν αντινομίαν, δεν λύε
ται κάν τό κοινωνικόν θέμα τής στεγάσεως τών λαϊκών μαζών, αυξα
νόμενων τουναντίον καθημερινώς τών
τρωγλών έν τή πόλει.
Τό αυτό συμβαίνει καί με τό κνκλοφοριακόν θέμα τής πόλεως. ’Α 
φού, συντόμως θρηνήσωμεν πάσαν
τού παρελθόντος άνάμνησιν καί θάψωμεν τό τελενταϊον Βυζαντινόν ή

Αί Ά θή να ι δέν πρόκει
ται νά γίνουν ποτέ συγ
χρονισμένη κ α ί ωραία
πόλις εάν δεν σταματήση ή έκ τών επαρχιών
συγκέντρωσις τών Ε λ 
λήνων έν αυτή ένώ συγ
χρόνως δέν πραγματο
ποιείται ή μεταφορά τής
διοικήσεως έκτος αυτής.
’Επιβάλλεται προς τού
το νά άρχίση κατεπειγόντως ή μ ά χ η κατά
τής ά σ τ υ φ ι λ ί α ς καί
πρωτευουσομανίας τών
' Ε λ λ ή ν ω ν .

μεταβυζαντινόν κόσμημά της μέ τά
σύγχρονα οικοδομικά μεγαθήρια εις
τήν οντω άσχημηθεϊσαν πόλ.ιν δέν
θά δυνάμεθα ούτε νά κυκλοφορήσωμεν. Δέν είναι δύσκολος ό υπολο
γισμός τού χρόνου, καθ’ ον τό
άθροισμα τής επιφάνειας τών υπό
τών εκατοντάδων άντιπροσωπειών
πωλουμένων καθημερινώς αυτοκι
νήτων θά ύπερβή αυτήν ταύτην τήν
επιφάνειαν τών όδών τών ’Αθη
νών! Διότι 100.000 αυτοκίνητα, αρι
θμός προς τον οποίον βαίνομεν ολο
ταχώς, καταλαμβάνουν 2.000.000
τετραγωνικά μέτρα, ήτοι δση ή επι
φάνεια τών όδών τών ’Αθηνών, έφ’

ών συνήθως κινούνται τά αυτοκί
νητα.
'Η ώραιοτέρα πρωτεύουσα τού κό
σμου θά συγκρίνεται εντός ολίγου
μόνον μέ τά Τίρανα!

Ή φυγή τής υπαίθρου.
'Η αιτία τού κακού αυτού είναι
ή άμετρος συρροή καί ή αλόγιστος
έγκατάστασις τών πλείστων 'Ελλή
νων εις τήν πρωτεύουσαν. 'Η πρω
τευουσομανία, ή χειροτέρα μορφή
τής άστυφιλίας, πλήττει τήν χώραν
μας υπέρ πάσαν άλλην ευρωπαϊκήν,
δπου δμως ποικιλοτρόπως έκδηλοϋται ή άντίδρασις τών αρμοδίων,
έν άντιθέσει μέ τήν άπίστευτον αδια
φορίαν τής ελληνικής ίθυνούσης τάξεως.
'Η έγκατάλειψις τής υπαίθρου έν
'Ελλάδι, ίδια ή κάθοδος τών ορεινών
καί ή έκκένωσις τών νήσων έχει
προσλάβει χαρακτήρα φυγής. Φυ
γής άνθρώπων καί κεφαλαίων. Διότι
δχι μόνον οί άκτήμονες, άλλα καί οί
πλούσιοι χωρικοί μας άντικαθιστοϋν
τά κτήματά των αντί αθλίου διαμε
ρίσματος εις πολυκατοικίαν τών
’Αθηνών ή άθλιεστέρων οικιακών
έκτος σχεδίου πόλεως, ένω οί μη
δυνάμενοι έναποθέτουν εις τό /1αχεϊον Συντακτών τάς έλπίδας έγκαταλείψεως τής άγροτικής εργα
σίας ήν ώς κατάραν θεωρούν! 'Ο Κ.
Άντωνόπουλος, ώς εξής περιγρά
φει εις τό βιβλίον του «’Επαρχία»
τήν φυγήν αυτήν :
«Τό χωριό έμεινε σχεδόν έρημο.
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Πολλά χωριά δεν έχουν οντε δά
σκαλο οντε πρόεδρο Κοινότητας,
ούτε παππα. ’Αλλά δεν λείπονν μό
νον αυτοί. Πολλά επαγγέλματα έ
χουν έξαφανιστή τελείως. Σέ περι
φέρεια 50 έως 100 χωριών οι για
τροί δεν υπάρχουν. ’Αλλά και ό κου
ρέας και ο μπαλωματής και ό μα
ραγκός λείπουν. Οι τεχνίτες έφυ
γαν όλοι γιά τά αστικά κέντρα. Οι
αγρότες αναγκάζονται νά βαδί
σουν 6 — 8 ώρες γιά νά φθάσουν στην
πόλη γιά στοιχειώδεις ανάγκες. Σέ
πολλά χωριά έμειναν μόνον οι γέ
ροι, λίγες γυναίκες καί παιδιά. Τό
σχολείο δεν λειτουργεί παντού, ή
εκκλησία είναι αδειανή από χριστια
νούς, ή π?Μτεία τοϋ χωριού χορτά
ριασε, ό κόσμος έφυγε : Τά χωρά
φια έμειναν χέρσα. Τά εργατικά
χέρια έφυγαν. Είναι στις πόλεις καί
στην ’Αθήνα χωρίς εργασία καί χω
ρίς σκοπό . . .».
"Ολαι σχεδόν αί εφημερίδες έκάλεσαν εις συναγερμόν διά την απο
τροπήν τοϋ κακού: «Νά σώσουμε
την ελληνική επαρχία, διά νά σώ
σουμε καί τήν πρωτεύουσαν».
’Εκλεκτοί δημοσιογράφοι περιτρέξαντες τήν ύπαιθρον 'Ελλάδα,
περιγράφουν με άνατριχιαστικάς λέ
ξεις τήν κατάστασιν αυτήν: «Μέ
500 λίρες αγοράζετε ολόκληρο τσι
φλίκι!». Εις τήν Κρήτην δεν θά
υπάρχουν σέ λίγο καιρό εργάτριες
νά μαζεύουν ελιές!». «'Η άραίωσις
τοϋ πληθυσμού των παραμεθορίων
δημιουργεί έξαιρετικώς σοβαρά προ
βλήματα!». «Σχολεία μέ 7 μαθητάς». «Νά σωθούν τά ορεινά χωριά
μας από τήν έρήμωση!» — Τά 77%
των κατοίκων φεύγουν προς αστικά
κέντρα».
’Εκ παραλ.λήλου έρχεται εις φως
ή παράνομη ’Αθήνα, ό κλοιός τής
άθλιότητος, πού περισφίγγει τήν
πρωτεύουσαν καί εις τήν οποίαν
θραύονται τά όνειρα των επαρχιω
τών. Διαβάζω σχετικώς : «Τά χω
ριά ερημώνονται, ενώ ή Αθήνα πά
σχει πλέον από άδιαχώρητον». 2.000
σπίτια
στον σκουπιδότοπο τοϋ
Μπραχαμίου μέσα σέ 5 έτη!».
«2.000 άητοφωληές στο Γαλάτσι
καλύπτουν τά Τουρκοβούνια!».
«Σύγχρονοι τρωγλοδύται μέσα στήν
’Αθήνα».
’Ά λλη έφημερίς περιγράφει συ
νοικίας τών ’Αθηνών, ώς «πάλιν
φρίκης, χειροτέραν από αφρικανικό
χωριό», καί άλλη, εις άνάλογον καμπάνιαν, περιγράφει τήν «πολι
τείαν τών απελπισμένων μέ τά σπί
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τια από τενεκέδες, όπου οι άν
θρωποι διαβιοϋν σάν ζώα». Τά μα
κεδονικά φύλλα έξαπολ.ύουν toS.O.S:
«Τά χωριά τών Βορείων επαρχιών
αδειάζουν από τούς νέους, οί όποιοι
κατέρχονται εις τά αστικά κέντρα».
Διακεκριμένοι λογοτέχναι μας συχνά
θρηνούν τούς ελληνικούς «κόσμους
πού χάνονται» καί τά «κλειστά
σπίτια» τών σφριγών των άλλοτε
επαρχιακών μας κέντρων, ώς λ.χ.
τής Σύρου, τής Σπάρτης, τής Χίου,
τού Γαλαξειδίου τής Μονεμβασίας
κλπ.
Χάρις εις τήν συρροήν αυτήν συντελεϊται ή οίκοπεδοποίησις πάσης
τής ’Αττικής, μέχρι καί τών γύρω
βουνών της, ώς καί ή συνεχής άνατίμησις τοϋ κέντρου τής πόλεως,
εις τρόπον απαγορευτικόν πολεοδομικών, διαρρυθμίσεων, απαραι
τήτων όμως ϊνα αί ’Αθήναι απο
κτήσουν στοιχεία τινά συγχρόνου

Στήν απέναντι φωτογραφία
μιά γραφικότητα, από τήν
προπολεμική ’Αθήνα. Ή ση
μερινή εντατική ανοικοδόμη
ση τής Πρωτευούσης κατέ
στρεψε τήν παληά αρχοντική
πολιτεία.

μεγαλοπόλ.εως ών παντελώς στε
ρούνται.
Διότι είναι γνωστόν ότι ό πρώτος
πολεοδόμος τών ’Αθηνών Σάουμπερτ
ευρών τάς ’Αθήνας πολίχνην 10.000
ψυχών, έν ή έκυκλοφόρουν αντί
αμαξών όνοι καί κάμηλοι, προέβλεψε τό πολ.ύ τον δεκαπλασιασμόν
της.
’Επί πλέον τό σχέδιόν του έφηρμόσθη κολοβωθέν, ενώ έκτοτε ούδεμία γενναία χειρουργική βελτίωσις έγινεν, ανάλογος προς άλλας
πρωτευούσας.
Οντω αί ’Αθήναι άγονται εις αδιέ
ξοδον. Προβλήματα ώς τοϋ Πανα
θηναϊκού Σταδίου, τοϋ ’Αγνώστου
Στρατιώτου, τής Πύλης τοϋ Ά δριανοϋ, τής όδοϋ Κοραή, τών διευ
ρύνσεων, τοϋ ουρανοξύστου κλπ.
θά γεννώνται καθημερινώς όλονέν
όξύτερα, καί τά όποια, εάν θά λύωνται, θά ζημιώνουν ή τήν νέαν πόλιν
ή τήν αίγλην τής παλαιας. Τά δε
πλήθη τών καταφθανόντων εις αυτήν
επαρχιωτών 'Ελλήνων θά αυξάνουν
σταθερώς τούς πλήρεις άθλιότητος

συνοικισμούς εκ . . . κατεστραμμέ
νων καί έγκαταλελ.ειμμένων αυτο
κινήτων!

Ή ανάγκη μεταθέσεως.
Έσήμανεν λοιπόν ή ώρα τής
έγκαταλείψεως τών ’Αθηνών ώς
Πρωτευούσης:
’Αναντιρρήτως είναι ή μόνη ελπίς
νά διασωθή αϋτη ώς 'ιστορική πό
λις, ενώ ή διευκόλυνσις τών απαλλο
τριώσεων καί αί διά τούτων πολεοδομικαί διαρρυθμίσεις θά τήν άνεδείκνυον καί ώς σύγχρονον πόλιν.
Α λλά πέραν τών ανωτέρω καί
άλλοι εθνικοί λόγοι, οΐτινες δεν είναι
τοϋ παρόντος, θά ύπηγόρευον τήν
βορειότερου μετάθεσιν τής πρω
τευούσης μας. ’Ίσως μάλιστα νά
ένδείκνυται καί ή μεσογειοτέρα εκλο
γή τής νέας θέσεώς της, ώς μία
άντίδρασις κατά τής νοσηράς Ιδιο
συγκρασίας «βατράχου» τού "Ελ
ληνας, δστις από άρχαιοτάτων χρό
νων εποίκιζε τάς άκτάς τής Μεσο
γείου καί τοϋ Εύξείνου, περιφρονών
τήν ένδοχώραν. Τοιουτοτρόπως, ή
νέα πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος θά
επλησίαζε τό κέντρον βάρους τής
παλαιας κοιτίδος τοϋ ελληνισμού,
τής Αίγηίδος, όπόθεν βαθμηδόν έξερριζώθη καί ήτις έξετείνετο άπό τών
οροσειρών τοϋ Αίμου μέχρι τών λυβικών κυμάτων καί άπό τής Μεγά
λης 'Ελλάδος μέχρι τών υψιπέδων
τής Μ. ’Ασίας. “Αλλωστε, πύκνωσις τοϋ πληθυσμού μόνον άπό
τής κεντρικής 'Ελλάδος, καί άνω
είναι εφικτή. 'Η Θεσσαλία μόνη,
άρδενομένη καί δενδροκαλλιεργουμένη, δύναται νά άπορροφήση
5.000.000 περίπου κατοίκους.
Τοιαύτας μεταθέσεις πρωτευου
σών έχει πολλάς νά επίδειξη ή εποχή
μας. Συνετελέσθησαν τοιαϋται εις
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, τήν Ρω
σίαν, τήν Τουρκίαν καί, ή τολμηρο- V
τέρα πασών, ή σύγχρονος τής Βρα- I1
ζιλίας, ήτις δημιουργεί εξ ύπαρχής νέαν πόλιν ώς πρωτεύουσαν.
’Αλλά καί ή ελληνική Ιστορία \
μας άφησεν εξαίρετα παραδείγματα
μεταθέσεως πρωτευουσών. Τοιοϋτον είναι ή μετάθεσις επί Φιλίπ
που Β ’ τής πρωτευούσης τής Μακε- 1|
δονίας άπό τάς ^4ΐ^ας εις τήν κεν
τρικήν Πέλλαν, καί, τό σημαντικώτερον, ή σωτηρία διά τήν Δύσιν
μετάθεσις τής πρωτευούσης τοϋ P ojμαϊκοϋ κράτους, υπό τοϋ προορα- |
τικοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντί
νου τοϋ Μεγάλου άπό τήν Ρώμην

εις τήν Κωνσταντινούπολη. Και
εις την σύγχρονον 'Ελλάδα μετά την
α.καταλληλότητα τής Αίγίνης καί,
τον Ναυπλίου, προβάλλει ήδη ή
χρεοκοπία των ’Αθηνών.

Το κακόν τής μεγαλοπόλεως.
Διά τής τοιαύτης, άλλωστε, έγκαταλείψεως θά σταματήση ή τάσις
προς δημιουργίαν μιας ακόμη συγ-,
χρόνου μεγαλοπόλεως, ήτις άντενδείκνυται άπολύτως καί από πάσης
άπόψεως διά τον μικρόν καί πτω
χόν έλλαδικόν χώρον.
Καί αυτή ή ιστορία ελάχιστα πα
ραδείγματα μεγάλων αστικών κέν
τρων παρουσιάζει. 'Ο αρχαίος κύ
αμος άπέφευγε τάς μεγαλοπόλεις.
Άπατώνται δε όσοι νομίζουν τάς
αρχαίας πόλεις πολυάνθρωπους. Α ν ται μόνον περιέκλειαν διά των τει
χών των μεγάλος εκτάσεις. ΓΙ.χ.
ή Βαβνλών «ήν τινα είδε πόλεων των
τότε μεγίστων ήλιος», ώς λέγει ο
Παυσανίας ήτο γιγαντιαϊον κανονι
κόν τετράγωνον «μέγεθος έοϋσα
μέτωπον έκαστος είκοσι καί εκα
τόν σταδίων, έούσης τετραγώνου»
(Ήροδ. I, 177), ήτοι 22 χιλιομέ
τρων πλευράς καί έμβαδοϋ 484 τε
τραγωνικών χιλιομέτρων. Τούτο δέ
διά νά δύναται νά περιλαμβάνη έν
καιρώ πολέμου τους γύρω πληθυ
σμούς με τά ζώα των. Εις την μεγίστην ακμήν λέγεται ότι περιέκλειε πληθυσμόν 2.000.000 ατό
μων, έν ειρήνη όμως δεν έμεναν έν τή
πόλει παρά οι έμποροι καί οί τεχνίται.
Ή 'Ιστορία έπίσης μάς διδάσκει
ότι ή τυχόν εις έν κράτος συγκέντρωσις εις τάς πόλεις διά τής καταπροδόσεως τής άγροτικής ιδέας,
υπήρξε πάντοτε διά τό κράτος αυτό
προοίμιον καταρρεύσεων. Ή οικο
νομική σταθερότης καί ή ακμή ενός
έθνους είναι στενώτατα συνδεδεμέναι
μέ τήν γεωργικήν παραγωγήν του.
Δεν είναι τυχαίον τό γεγονός ότι ή
παρακμή κάθε πλούσιας άλλοτε ελλη
νικής αποικίας εις τήν Μεγάλην
'Ελλάδα καί Β. ’Αφρικήν, είπετο
μιας έγκαταλείψεως διά διαφόρους
λόγους τής καλλιέργειας τής ελαίας.
Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έχασαν τήν
δύναμίν των άφ’ ής έπαυσαν νά
είναι άγρόται καί συνεκεντρώθησαν
εις τάς πόλεις. Τό αυτό συνέβη αργό
τερα μέ τούς ’Αχαιούς, τούς Καρχηδονίους, τούς "Ελληνας, τούς Ρω
μαίους καί άλλους. Τό αυτό συμ

βαίνει καί εις τούς νεωτέρους χρό
νους.
Ή μεγαλόπολις «Νεκροταφεία
τών λαών», κατά τον A. Gutt,
είναι σημεϊον παρακμής.
Φρόνιμα ανάλογά μας κράτη, ώς ή
' Ολλανδία, ή 'Ελβετία κλπ., μέ
προσοχήν αποφεύγουν τήν δημιουρ
γίαν μεγαλοπόλεων. Οί δέ Σουη
δοί διά τον αυτόν σκοπόν διήρεσαν
τήν χώραν των εις ομοκέντρους περί
τήν Στοκχόλμην κυκλικός ζώνας,
παρέχοντες άφειδότερον ευκολίας εις
τούς έγκαθισταμένονς εις αύτάς,
κλιμακηδόν καί άντιστρόφως άνάλογα μέ τήν από τόΰ κέντρου άπόστασιν αυτών.
’Αλλά καί τά ’Επιτελεία Στρα
τού επεμβαίνουν προς αποτροπήν

τάρρευση πάντων τών κτιρίων μέχρις άκτϊνος 8.000 μέτρων! ' Ημείς
έπιλέγομεν τήν τρίτην λύσιν. «Οί
αρμόδιοι, διερωταται εις σχετικόν
άρθρον του 6 Κ. Καλογερόπουλος,
επιμένουν διά τής αδιαφορίας των
προς τήν τοιαντην συγκέντρωση,
εις τήν επίτευξη τού άνωτάτου ορίου
ζημιών; Καί διά τής συνεχιζόμε
νης άνοικοδομήσεως τού κέντρου
τών ’Αθηνών, όπερ μέ τά επιτρε
πόμενα ϋψη δύναται νά στεγάση
πληθυσμόν άνω τών 10.000.000
κατοίκων, επιζητούν οί αρμόδιοι
νά επιτύχουν τήν καταστροφήν τού
συνόλου τών 'Ελλήνων διά μιας καί
μόνης βόμβας, ώστε νά μη κοπιάση πολύ ό έχθρός;».

Ή αιτία τοϋ κακοΰ.
Ά λ λ ’ άς ίδωμεν ποια ή δικαιολο
γία τής εις τοιαύτην κλίμακα έγκα
ταλείψεως τής υπαίθρου έν τή χώρα
μας.
Ά τυχώ ς, ύλόφρων άνεμος πνέων
έκ Βορρά παρέσυρε εις τον πηθικίζοντα τόπον μας καί αυτήν τήν λο
γικήν, ώστε τήν τοιαντην διαρροήν,
ήτις εις καταστρεπτικωτάτας εθνι
κός συμφοράς οδηγεί, νά εξηγούν
πολλοί ώς άναγκαϊον οικονομικόν
φαινόμενον, προς ανξησιν τοϋ κατά
κεφαλ.ήν εισοδήματος τοϋ "Ελλη
νας! 'Η μείωσις, λέγουν, τοϋ πο
σοστού τών εργαζομένου εις τήν
πρωτογενή παραγωγήν (γεωργία,
ορυχεία, αλιεία), θεωρείται έκδήλωσις εξελιγμένης κοινωνίας. Ή δέ
άπόσπασις χειρών άπ’ αυτής προς
μεταπήδηαιν άπ’ ευθείας εις τον
τριττεύοντα κλάδον, τό έμπόριον
λ.χ., θεωρείται πρόοδος, έστω καί
δημιουργίας μεγαλοπόλεων. Διότι εάν πρόκειται περί παρασιτικοϋ τοιεις περίπτωσιν διεθνών περιπλο ούτου. ’Εν Άθήναις υπολογίζον
κών, έκτος τον κινδύνου λιμού, <5 ται άνω τών 30.000 οί μέ κινητόν
μείζων κίνδυνος είναι ό τής πλή «κατάστημα», συνήθως καλάθι, άπορους καταστροφής εις περίπτωση ζώντες . . . έμποροι! ’Απαθείς δέ
βομβαρδισμού μέ τά σύγχρονα μέσα. μάρτυρες παρακολουθοϋμεν τήν δρα
Ή κλιμάκωσις τού πληθυσμού είναι στηριότητα τών μεταναστευτικών
ή μόνη αποτελεσματική άμυνα κατά γραφείων, τά όποια έξαποστέλ.λουν
τού αυριανού πολέμου. Ό διευθυν έτησίως μακράν τής πατρώος χι
τής Προστασίας ’Αμάχου Πληθυ λιάδας έκ τών εύρωστοτέρων καί
σμού τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καλυτέρων τέκνων της. Τούτο, έκτος
’Αμερικής έδήλωσε σχετικώς: «"Ενα τών λ,οιπών ζημιών, προκαλεϊ άπώεκ τών τριών θά πράξετε: ή θά σκά λειαν — ώς ύπολ.ογίζει ό X. Εύελψετε βαθέα καταφύγια, ή θά φύ πίδης — 3.000.000.000 έτησίως διά
γετε εκ τής πόλεως, ή θά μείνετε 30.000 μετανάστας, έναντι έμβασμάτων 1.800 εκατομμυρίων δρα
διά νά άποθάνετε».
’Αλλά πόσον θά σκάψωμεν όταν χμών έτησίως, αλλά διά τά πρώτα
θερμοπυρηνική βόμβα προκαλεϊ κρα μόνον έτη.
Έ π ί τών ημερών μας έστήσαμεν
τήρα άκτϊνος 800 μέτρων καί κα
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εις βάθρον και προσκυνοϋμεν ώς μό
νην θεότητα τό κ α τ ά
κεφα
λ ή ν ε ΐ σ ό δ ε μ α , θεωρούντες ότι
ή διαφορά τοϋ αστικόν ημερομισθίου
and τον αγροτικού τοιοντον είναι ό
μοναδικός τρόπος άνυψώσεως τής
στάθμης τοϋ βιοτικού επιπέδου έν
'Ελλ.άδι. Ά λ λ ’ ή διαφορά αϋτη δεν
καλύπτει ουδέ ποσοστόν των επί
πλέον αναγκών των έν τή πόλει
διαβιούντών, αναγκών έν πολλοϊς
άχρηστων, έπιβλαβών και πάντοτε
ποιότητος χαμηλής.
Ά λ λ ’ έπί τέλους, ας έρευνήσωμεν
προσεκτικά.
’Επήλθε πράγματι ό κορεσμός τής
υπαίθρου; 'Η πτωχεία ή ή στενότης τής ελληνικής γής, τό δημογραφικόν πλεόνασμα τής ύπαιθρον, ή
ή αϋξησις τής παραγωγικότητος
διά των τελ.ειοτέρων μέσων καλλιέρ
γειας συντελούν πράγματι νά ευστα
θή τό συμπέρασμα ότι ή πατρική
μας γή δεν είναι πλέον έπαρκής διά
νά θρέψη τον λαόν μας; ’Απέβαλεν
άραγε τελείως τον έκτατικόν της
χαρακτήρα ή γεωργία μας ή συμβαί
νει νά υπάρχη ποσοστόν 20% περί
που άγραναπαυόμενον και έτερον
σημαντικόν ποσοστόν έκ τών άροτραίων νά παραμένη άκαλλιέργητον
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λόγω έλλείψεως αναδασμού; 'Η συνεχιζομένη σιτοκαλλιέργεια, καλιύπτονσα τά 80% τής καλλιεργουμένης έπιφανείας, είναι ή ένδεικννομένη
διά την χώραν μας, ή έπιβάλλεται ή
άντικατάστασίς της δι’ άποδοτικωτέρων καλλιεργιών, κτηνοτροφικών
φυτών π.χ. ή δενδροκαλλιεργείας,
ήτις είναι ή τελειοτέρα μορφή τής
γεωργίας, με υψηλόν εισόδημα και
μέγιστον ποσοστόν άπασχολουμένων
ανθρώπων;
'Η άπάντησις εις παρόμοια έρωτήματα είναι ευτυχώς υπέρ τοϋ
ένεργητ ικοϋ τής 'Ελληνικής γής.
’Επί τέλους, πριν έγκαταλείψωμεν
τάς γαίας μας ας έμποδίσωμεν πρότερον τά εκατομμύρια κυβικά μέτρα
τοϋ έδάφους μας νά παρασύρεται
προς την θάλασσαν. Σχετικώς, ό μέγας Γερμανός χημικός Liebig λέ
γει: «Λαός ό οποίος αφήνει όλας
τάς δυναμένας νά γονιμοποιήσουν
τάς γαίας ϋλας νά μεταφέρωνται εις
την θάλασσαν έπί ένα αιώνα, είναι
υποχρεωμένος νά άκολουθήση αύτάς
καί νά μεταναστεύση».
Πριν παραδεχθώμεν έπίσης ότι ή
μηχανή άντικατέστησεν αγροτικός
χείρας, ας έμβολιάσωμεν τά άγριό
μας δένδρα, όπερ μόνον διά τών χει-

’Επάνω: Τό Θησείο, δ ναός δηλαδή τοί|
Ηφαίστου, όπως ήταν πριν τό 1821.1
Κάτω:
Χαρακτηριστικό διακοσμητικο
(ακροκέραμος) από παλαιό άρχοντικο-ί
τών Αθηνών. Ή 'Ελληνική πρωτενονΟαΜ
ενώ εχασε τό χρώμα της, δεν ήδυνήθη νά
προσαρμοσθή εις τήν σύγχρονον ζωήν. I

ρών γίνεται. Κατά Γ. Λύχνον υπάρ
χουν εις δλην την 'Ελλάδα εκτάσεις
περίπου 1.500.000 στρεμμάτων κα
λυπτόμενων υπό 50.000.000 καί
πλέον άγριελαιών!
Χωρίς να ύπολογίσωμεν την διά
νεωτέρας, δι’ εκρηκτικών ιταλικής
μεθόδου, μετατροπήν άγονων καί
βραχωδών εκτάσεων εις δενδρώνας
geoclastite).
’Αλλά καί αλλαι άπασχολήσεις
τής πρωτογενούς παραγωγής απέ
χουν τού κορεσμού. "Ολοι οί ειδικοί
άποφαίνονται δτι ή 'Ελλάς παρου
σιάζει μεταλλευτικόν πλούτον με
γάλου ενδιαφέροντος, δστις παραμέ
νει ακόμη ανεκμετάλλευτος. Ό Σ.
Κατράκης λ.χ. λέγει δτι μόνον με την
παραγωγήν αλουμινίου εκ τού 'Ελ
ληνικού βωξίτου, θά έξασφαλίσωμεν
μόνιμον άπασχόλησιν εις 500.000
'Έλληνας, οϊτινες βεβαίως θά εγκα
τασταθούν μακράν τών αστικών
κέντρων.

”Ας παύσωμεν λοιπόν νά είμεθα
μάλλον κοινωνία κολλυβιστών καί
όλιγώτερον ανθρώπων παραγωγι
κών. 'Όλοι οι ειδικοί τοποθετούν
εις απεριόριστα περιθώρια τάς δυ
νατότητας εξαγωγής όπορών μας
καί λαχανικών εις βορείους χώρας.
’Επίσης είναι τουλάχιστον πρόωρος
ή άθρόα μετατροπή τού άγρότου εις
εργάτην βιομηχανίας καί εν πολλοίς παρασιτική, δεν δύναται ν’ απορ
ρόφηση, πολλώ μάλλον νά εξασφά
λιση μόνιμον καί σταθερόν εργασίαν
εις τούς εν αυτή εργαζομένους.
Έ κτος τούτου καί δταν ακόμη ή
βιομηχανία μας άνδρωθή, ή ανξησις
τής προαγωγής της δεν συνεπάγε
ται αϋξησιν τού εργαζομένου προ
σωπικού τής, εν πολλοίς όφειλομένης ταυτης εις τήν αϋξησιν τής
παραγωγικότητος. ’Ενώ π.χ. εις
τάς 570 κυρίας βιομηχανίας τάς
όποιας παρακολουθεί στατιστικώς
ό Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων,
ό δείκτης τής βιομηχανικής των πα
ραγωγής το 1950 ήτο 100 ( δσος ακρι
βώς καί τό 1939) μέ άπασχολούμενον έργατοϋπαλληλικόν προσωπικόν
78.896 άτομα, τάς άρχάς τού 1959,
ό μέν δείκτης παραγωγής ύπερδιπλασιάσθη (227), ενώ τουναντίον ό
αριθμός τών εν τή βιομηχανία εργα
ζομένων έμειώθη εις 75.879 άτομα,
άσχέτως μέ τήν τελευταίαν, παροδι
κήν έλπίζομεν, έτι μείζονα μείωσιν
τού αριθμού αυτού, λόγω απολύ
σεων κ.λ.π.

1'

’Επάνω: Μία εκ τών πολυσνχνάσ των
λεωφόρων τών Αθηνών. Δεξιά: Τμήμα
τής Πόλεως. Ή έξνπηρέτησις κακώς εν
νοούμενων συμφερόντων, ή σκοπιμύτης
καί ή αδιαφορία περί την διαφνλαξιν τής
παραδόσεως σαρώνουν ώς φοβερός λίβας
καί τά τελευταία οχυρά τής αττικής χάριτος, ή όποια μεταβάλεται εις Σαχάραν
ασφάλτου καί πολυκατοικιών.

Τό πλεονέκτημα τής υπαί
θρου.
Πέραν δμως τών οικονομικών λό
γων, πέραν τών άναζητήσεων πλού
του καί ευημερίας, ό Έλλην είναι
άνάγκη νά παραμείνη δσον τό δυνα
τόν περισσότερον εις τήν ύπαιθρον
καί εί δυνατόν εις τά ορεινά.
Ό άλκιμος πληθυσμός τής υπαί
θρου καί δή 6 ορεινός ήτο άνέκαθεν
ή δεξαμενή ή άνανεοϋσα τάς κουρα
σμένος από τά αστικά κέντρα δυ
νάμεις τού ’Έθνους. 'Ο πληθυσμός
αυτός, αυξηθείς άναγκαστικώς επί
τουρκοκρατίας, έξυγιάνθη ψυχικώς
καί σωματικώς, όιασώσας τό εθνι
κόν φρόνημα, έπάλαισεν καί ελευθέ
ρωσε τέλος ημάς. «Μετά δε τήν από
Τούρκων άπελευθέρωσιν, παρατηρεί
ό Γ. Καλιάφας ( «Χαρακτηρισμός
τής εποχής μας» σελ. 169), κατερχόμενοι, ώς είναι εύλογον, εις τά
εύφορα καί τά πεδινά μέρη, κινδυνεύομεν νά χάσωμεν ολίγον κατ’
ολίγον εις δύναμιν σωματικήν καί
ψυχικήν δ,τι έκερδίσαμεν επί τουρ
κοκρατίας ένεκα τής εις τά δρη κατα
φυγής μεγάλου αριθμού κατοίκων».
Είναι πράγματι λυπηρόν δτι ή ορεινή
οικονομία έξηρθρώθη άκριβώς λόγω
τού υπερπληθυσμού επί τουρκο
κρατίας, αλλά είναι δμως δυνατόν
νά διατηρηθούν οί σημερινοί της
πόροι, ώστε νά συγκρατηθή εκεί
έστω καί ό σημερινός υπάρχων πλη
θυσμός.
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Πάντως δεν φθάνουν αί αξιέ
παινοι θεωρητικοί μελ.έται, ούτε ή
άξιόλογος δράσις, ιδιωτικής όμως
καί περιωρισμένης φύσεως, τοϋ ’Ε 
θνικού ' Ιδρύματος, ουδέ καν ό με
γίστης έν τοσούτω σημασίας στα
θμός διά τήν υλικήν τής υπαίθρου
ευμάρειαν, ο έξ η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς
αυτής. Τό θέμα είναι σημαντικόν καί
πολ.υσύνθετον καί χρήζει βαθείας με
λέτης, διότι συνδέεται μέ αυτήν
ταύτην τήν ζωήν τοϋ 'Έλληνος,
ακόμη καί μέ τό κλίμα τής χώρας
μας.
Δεν προτείνομεν προχείρους λύ
σεις. Άλλ.ά μέ μέτρα μακράς πνοής
πρέπει νά καταπολ.εμηθή τό άτομιστικόν πνεύμα τής φυλής μας, τό
όποιον είναι ή βαθυτέρα αιτία τοϋ
έμπορικοϋ δαιμόνιου τοϋ ”Ελληνος,
αταβιστικού υπολοίπου φοινικικού
αίματος, τό όποιον τον ώθεϊ πάντοτε
εις πολυανθρωπότερα κέντρα. Πάν
τως χρειάζεται ή λήψις καί άμέσαιν
μέτρων, άτινα, κατά τήν γνώμην
μας, δέον νά είναι τά εξής περίπου.
ΠΡΩΤΟΝ: Μετάθεσις τής δο
κιμής δραστηριότητος άπό τής πρωτενούσης εις τήν έπαρχίαν καί ύπαι
θρον. Διακοπή έκτελέσεως παντός
δημοσίου έν αυτή έργου, μηδέ τών
έργων εμπλουτισμού τής Λίμνης τοϋ
Μαραθώνος έξαιρουμένων. ’Επίσης
φορολογική απαγορευτική έπιβάρννσις καί τιον ιδιωτικών έργων έν
Άθήναις. ’Ακόμη μετάθεσις τοϋ Λα
χείου Συντακτών εις τήν έπαρχίαν.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διαφορισμός μι
σθών υπαλλήλων δημοσίων, ιδιω
τικών καί συνταξιούχων εις βάρος
τών εις μεγάλα αστικά κέντρα έ:γκα
τεστημένων. ’Επίσης άνάλογος φο
ρολογικός διαφορισμός τών υπαρ
χόντων έμπορικών καί βιομηχανι
κ ο ί οίκοιν, απαγορευτική δέ έπιβάρυνσις τών τυχόν νέων έν Άθήναις
Συμπέρασμα:
καί Θεσσαλονίκη ιδρυόμενων.
Ά λ λ ’ ας έπανέλθω εις τό κύριον
ΤΡΙΤΟΝ: "Εναρξις μεταθέσεως
θέμα, τό σχετικόν μέ την ελληνικήν
έξ
’Αθηνών τών δυναμένων αμέσως
πρωτεύουσαν. Α ί Άθήναι δεν πρό
νά
μετατεθούν υπηρεσιών, οργανι
κειται νά γίνουν ποτέ συγχρονι
σμένη καί ωραία πόλις εάν δεν στα- σμοί ν δημοσίου δικαίου, ιδρυμάτων,
ματήση ή έκ τών έπαρχιέύν συγκέν σχολών κλπ. εις έπαρχιακά κέντρα.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Μελέτη βαθμιαίας
τρωσες τών Ελλήνων έν αυτή ενώ
συγχρόνως δεν πραγματοποιείται ή ηθικής, πνευματικής καί υλικής έξυμεταφορά τής διοικήσεως έκτος αυ χρνόσεως καί βελτιώσεως τής υπαί
τής. Πάσαάρα αγαθή τής Κνβερνή- θρου καί κατά στάδια εφαρμογή τών
σεως πρόθεσις θά διαθρύπτεται επί άποφασιζομένων μέτρων.
τών άνωτέρω ώς εις σκληράν λ.ίμαν.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Εύρεία χωροτα’Επιβάλλεται προς τούτο νά άρ- κτική μελέτη τών έλλ.ηνικών οί κιχίση κατεπειγόντως ή μάχη κατά σμέϋν, μέ βάσιν τήν μετάθεσιν τής
τής αστυφιλίας καί πρωτευουσομα πρωτευούσης βορειότερον καί ίσως
νίας τών Ελλήνων.
μεσογειακώτερον.
Έ κτος όμως των ορεινών και οι
πλήρεις προσωπικότητες νησιώται
μας εγκαταλείπουν άθρόως την πατρώαν νήσον των, ϊνα συνήθως γ ί
νουν ύπηρέται φυρτοεκφορτωταί ή
έργάται εργοστασίων εις τον πρώ
τον λιμένα τής χώρας, άβουλοι «άν
θρωποι τής ασφάλτου», έτοιμοι εις
την πρώτην αντιξοότητα νά εκριζω
θούν έκ τον πατρίου εδάφους ή παραμένοντες νά γίνουν οι αναρχικοί τής
αϋριον.
Μόνον τό άγροτικόν επάγγελμα
έχει άπόλντον γεωγραφικήν έξάρτησιν. ’Ακριβώς διά τούτο, ή άραίωσις τοϋ αγροτικού πληθυσμόν μειώ
νει την δύναμιν άντιστάσεως τοϋ
"Εθνους. Τό άέτειον πέταγμα τοϋ
Μεγάλ.ου ’Αλεξάνδρου εις την Μ.
’Ασίαν, σνμπαρασύραν μέγα μέρος
άγροτικοϋ πληθυσμού τής παλαιάς
Ελλάδος εις τάς άκτάς τής Παλαι
στίνης, τής Συρίας καί τής Α ίγυ
πτον, προετοίμασε την ύποδονλωσίν μας εις τους Ρωμαίους. Ά ργό τερον ή άμετρος πολιτική τοϋ ’Ιου
στινιανού’ καί ή γεωργική κρίσις ήνοιξαν τάς πνλας τοϋ Κράτους προς
έγκατάστασιν Σλάβων καί ’Αράβων.
’Αλλά καί επί τών ημερών μας ή
άνατολική Ρωμυλία, άπογνμνωθεϊσα
τον ελληνικού αγροτικού πληθυσμού
της, δστις άθρόως κατήρχετο προς
τάς πόλεις τής παλαιάς Έλλ.άδος,
έπεσεν τό 1885 ιός ώριμος καρπός
εις τάς άγκάλας τιον Βουλγάρων.
’Εάν θέλωμεν λοιπόν νά έπιζήσωμεν ώς φυλή, πρέπει νά γίνωμεν
περισσότερον φίλοι τής γής, ώς είναι
οί βόρειοι γείτονές μας, οι όποιοι
δεν μεταναστεύουν, πολ.λαπλασιάζονται περισσότερον από ημάς καί
ανέκαθεν έποφθαλμιοϋν την θάλασσαν
μας καί τά εδάφη μας.
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ΕΡΙΚΕΣ φορές, είτε μέ τήν
θέλησι μας είτε χωρίς αυτήν,
στρέφουμε πρός τά πίσω καί
άγναντεύουμε τό παρελθόν. Οί α
ναμνήσεις, πού μας κατακλύζουν,
μας νεκρώνουν, μας αποσυνδέουν
άπό τό σήμερα καί γενικά ένεργοΟν σάν μιά «τροχοπέδη» στόν
δρόμο μας
Γυρνούν γιά νά μάς θολώσουν
τά μάτια, νά μας βαραίνουν τήν
ψυχή καί νά μας γκρεμίσουν πί
σω στά περασμένα. Οί πιό ευχάρι
στες άπό αυτές γεννούν μιά τάσι
άπαισιοδοξίας, γιατί νοσταλγού
με μέ θλΐψι τά χρόνια πού πέρασαν,
τις ώραΐες ήμέρες καί ευτυχισμέ
νες στιγμές πού διάβηκαν καί χά
θηκαν γιά πάντα.
Τό παρόν παίρνει μιά όψι θλι
βερής έγκαταλείψεως καί ψυχι
κής έρημιάς. Μπορείς νά άρνηθής
τό παρελθόν άν θέλης, όχι όμως
καί νά τό διαγράψης. Αυτό συμ
βαίνει μέ τις δυσάρεστες στιγμές
τής ζωής μας. Τό νά ξαναζωντα
νεύουμε στήν σκέψι μας τέτοιες
άναμνήσεις είναι κάτι περισσότε
ρο άπό τυραννία. Είναι πόνος ψυ
χής. Τά φαντάσματα αύτά τού
παρελθόντος βγαίνουν κάποτε άπό
τήν άνυπαρξία, άτρωτα άπό τή
φθαρτή ζωή τών άνθρωπίνων έρ
γων.
"Ερχονται σάν τις Έρινύες γιά
νά μας θυμίσουν πιό έντονα ώραΐ
ες άνοησίες τής ζωής μας πού έφυ
γαν, χωρίς έλπίδα έπιστροφής.
Καί όμως, έμεΐς οί ίδιοι προσ
παθούμε νά κρατήσουμε νωπές, ά
σβηστες αυτές τις εικόνες άπό κά
θε έκδήλωσί μας καί νά έμποδίσουμε τόν νόμο τής φθοράς καί τόν καταλυτή χρόνο νά τις σκεπάση μέ
ένα πέπλο λήθης.
Φωτογραφίες, έπιστολές καί τό
σα άλλα στήν μάχη αύτή ένάντια
στόν χρόνο τά κρύβουμε, σάν ένα
είδος «ταριχευμένης αισιοδοξίας»,
μέ τήν έλπίδα νά μας έπαναφέρουν,
όταν πλέον θά έχουμε βαρεθή τά
πάντα, στις παλιές μας εύτυχισμένες στιγμές τού παρελθόντος.
Οί άναμνήσεις δέν είναι θέσις
όμως. Είναι άρνησις. ΓΓ αύτό πρέ
πει νά διώχναμε τις θύμισες αΰτές,
τις νεφέλες, πού προσπαθούν νά
κυριαρχήσουν στήν ζωτικότητά
μας καί νά τήν διασπάσουν. Τά νε
κρά αύτά κομμάτια τού έαυτοΰ μας
πρέπει νά τά σκεπάση ή ταφόπετρα
τής λήθης οριστικά καί άμετάκλητα, χωρίς έλπίδα νεκραναστάσεως.
Μόνον έτσι θά μπορέσουμε νά τερ
ματίσουμε νικηφόρα στήν πάλη
κατά τής άνθρώπινης νομοτέλειας
καί νά άνυψώσουμε τό ιδεατό ΕΓΩ
μας επάνω άπό τήν πεζότητα τής
ρουτίνας καί τής άνάγκης.
Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Άρχιφύλαξ

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 37)

Γερμανοί και οι Βέλγοι εργάτες
κατά τις συγκεντρώσεις, στις όποιες
έπαιρνε μέρος ό Μάρξ. “Εκρινε
λοιπόν ότι «ό επικίνδυνος καί κομ
μουνιστής δημοκράτης» δεν τη
ρούσε την ύπόσχεσι πού είχε δώσει
στις 22 Μαρτίου 1845 καί ζητούσε
την άπέλασί του.
Τό υπουργικό συμβούλιο της 1ης
Μαρτίου 1848 ασχολήθηκε με αυτή
την αϊτησι, ή πρότασις έγινε δεκτή
καί ή αστυνομία των Βρυξελλ.ών
έσπευσε να υπόδειξη στον Μάρξ, πού
είχε μετακομίσει άλλη μια φορά καί
στις φυλακές
έμενε πάλι στο «Ξενοδοχείο τού Δύο Αστυνομικοίτονοδηγούν
Μάρξ.
’Αγρίου Δάσους», στήν πλατεία
’Αγίας Γουδούλης, δτι οφείλε «νά Παρίσι. "Ενα γαλλ.ικό διαβατήριο
εγκατάλειψη τό Βέλγιον εντός ει ' πού είχε πάιρει νά ισχνή. ’ Η κοινοποίήσις τής άπελάσεως, με τήν
κοσιτετραώρου».
Ό Μάρξ κάλεσε αμέσως σε συνε- εντολή προς τον δόκτορα Μάρξ νά
δρίασι τήν Βελγική ’Επιτροπή, στο άναχωρήση τήν επομένη.
Ό Μάρξ οδηγήθηκε τότε στήν
ξενοδοχείο του, γιά νά τήν διαλύση
καί νά τήν μεταφέρη στο Παρίσι, κά αστυνομία κι από εκεί στις φυλα
νοντας χρήσι τής διακριτικής εξου κές ’Αμιγκό. "Ωσπου νά πάρουν τον
σίας πού τού είχε άναγνωρισθή σχε σύζυγό της ή κυρία Μάρξ είχε ντυθή
τικά. Αυτά στις 3 Μαρτίου. Μόλις βιαστικά κι είχε φύγει από τό ξενο
λύθηκε ή σννεδρίασις ο αστυνόμος δοχείο. Π ήγε νά έπισκεφθή τον δι
Νταξμπέκ, επί κεφαλής τεσσάρων κηγόρο Ζοτράν, φίλο τού συζύγου
αστυνομικών, εισέβαλε στο ξενο της, γιά νά τον συμβουλευθή.
Ό αστυνόμος Νταξμπέκ πήγε
δοχείο, από δπον, σύμφωνα με κά
ποιες καταγγελίες, είχαν άκουσθή στο δημαρχείο καί διέταξε δυο αστυ
επαναστατικά συνθήματα.
νομικούς νά ξαναγυρίσουν στήν πλα
Στήν πραγματικότητα ήθελαν νά τεία Ά για ς Γουδούλης καί νά συλεξακριβώσουν μήπως ό Μάρξ προε λάβουν τήν κυρία Μάρξ μόλις θά
τοίμαζε ένοπλη έξέγερσι στίςΒρυ- έπέστρεφε. Ό Ζοτράν δέχθηκε τήν
ξέλλες. Ή αστυνομική έκθεσις γρά κυρία Μάρξ καί προσπάθησε νά τήν
φει δτι «ή ομάδα ανέβηκε στον δεύ καθησυχάση. ”Επρεπε νά περιμένουν
τερο όροφο καί βρήκε στο δωμάτιο Καί ό δικηγόρος ύποσχέθηκε δτι θά
ύπ άρ. 7 τον κ. Μάρξ με ρόμπ ντε πήγαινε νά τήν δή τό αλλ.ο πρωί.
'Η κυρία Μάρξ ξαναγύρισε στο
σάμπρ νά έτοιμάζη τις αποσκευές
του. ’Επάνω στο τραπέζι υπήρχαν ξενοδοχείο της καί καθόος πήγε νά
άδεια ποτήρια καί τά σημάδια τους μπή, οί αστυνομικοί τήν παρακάλεαπό μπύρα καί κρασί, πράγμα πού σαν νά τούς άκολουθήση. Είχε νυ
μαρτυρούσε δτι ό κ. Μάρξ δεχόταν χτώσει. Οί δυο ανδρες τήν πήγαν
πάντα τούς φίλους του στο δωμάτιό πεζή στο αστυνομικό τμήμα, δπου ό
του καί δτι δεν πήγαινε ποτέ, είτε Νταξμπέκ υπέγραψε ένα ένταλμα
μόνος είτε με άλλους, στο κοινό γιά τήν έγκλεισί της στις φυλακές
σαλόνι τού ισογείου. Ό Νταξμπέκ ’Αμιγκό. Τό αίτιολογικό ήταν δτι
ζήτησε από τον δόκτορα Μάρξ τά δέν είχε τά χαρτιά της.
Τό άλλο πρωί, στις 4 Μαρτίου,
χαρτιά του. Αυτός τά έβγαλε από τό
πορτοφόλι του, τά έδωσε, κι υστέρα, οί Μάρξ οδηγήθηκαν στο δικαστικό
αλλάζοντας γνώμη, θέλησε νά τά μέγαρο, δπον, πριν τούς πάρη καπάρη πίσω, ένα τό έσκισε μάλιστα, τάθεσι ό άνακριτής, πέρασαν ώρες
αλλά ό αστυνομικός δεν τον άφησε ολόκληρες στά κρατητήρια. ’Αφού
καί τά κράτησε. Τι ήταν αυτά τά δέν βρέθηκε νά έχουν πέσει σέ κα
χαρτιά; Μιά δήλωσις, στά γερμανι νένα παράπτωμα, οί Μάρξ άφέθηκά, πού έλεγε δτι ή όργάνωσις τής καν ελεύθεροι, γιά νά μπορέσουν
όποιας ό Μάρξ ήταν αντιπρόεδρος νά συμμορφωθούν μέ τό ένταλμα
είχε αύτοδιαλυθή στις Βρυξέλλες άπελάσεως πού είχε έκδοθή γιά
καί δτι μετέφερε τήν έδρα της στο λογαριασμό τους.

Ό Κάρλ Μάρξ ζήτησε από τον
'Οντύ, διευθυντή ’Ασφαλείας, νά
χορηγήση στήν γυναίκα του τριήμιρη έγγραφη άδεια παραμονής στις
Βρυξέλλες, γιά νά συνέλθη από τις
ζωηρές συγκινήσεις πού είχε δοκι
μάσει. *0 αστυνομικός φάκελος μνη
μονεύει τήν άπάντησι τού "Οντύ:
«Μπορεί νά χορηγήση τήν σχετική
άδεια, άλλά προφορικώς».
Ή κυρία Μάρξ δέν δέχθηκε νά
έπωφεληθή από αυτή τήν εύνοια
κι έτσι, στις 4 Μαρτίου 1848; τό
τό βράδυ, μαζί μέ τον σύζυγο καί τά
παιδιά της, πήρε τον δρόμο γιά τήν
Κιεβραίν. (Σ.Σ.: βελγική πόλις,
στά σύνορα μέ τήν Γαλλία).
Ή σύλληψις τού ζεύγους Μάρξ
προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στις Βρυ
ξέλλες, δπου ή κοινή γνώμη είχε
πολύ έπηρεασθή από τά γεγονότα
τού Παρισιού. Οί φίλοι τού Μάρξ,
μέ τον Ζοτράν επικεφαλής, διαμαρτυρήθηκαν από τις στήλ,ες τού Τύ
που καί έφεραν τό ζήτημα στήν
Βουλή καί στο Δημοτικό Συμβού
λιο των Βρυξελλών.
Ό Ό ντύ, μέ ύπόδειξι τού υ
πουργού Δικαιοσύνης, προσπάθησε
νά μειώση τήν σημασία τού γεγο
νότος καί οί αστυνομικοί άρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Ό υπουργός Δι
καιοσύνης αναγκάσθηκε νά δώση
κάποιες μπερδεμένες εξηγήσεις καί
ο πρόεδρος τής κυβερνήσεως, Σάρλ
Ροζιέ, δήλωσε δτι αγνοούσε μέ ποιο
τρόπο μπορούσε νά έχη άνεργήσει
ή δημοτική αστυνομία κι δτι δέν
ήταν καθόλου σωστό νά δίνουν σέ
ένα μεμονωμένο επεισόδιο τις δια
στάσεις εθνικού καί πολιτικού ζη
τήματος.
Τό Δημοτικό Συμβούλιο των Βρυ
ξελλών φάνηκε πιο αυστηρό: ό αστυ
νόμος Νταξμπέκ παύθηκε.
"Ως τις 2 ΐ Μαρτίου ό ’Ένγκελς,
πού εξακολουθούσε νά μένη στις
Βρυξέλλες, άνέλαβε νά φροντίση γιά
τήν μεταφορά τών επίπλων.
'Ο Μάρξ έμεινε ένα βήνα στο
Παρίσι καί άναμίχθηκε ύστερα στήν
προσπάθεια άκδημοκρατισμού τής
Γερμανίας, πράγμα πού τού στοί
χισε νέα άπέλασι, από τήν Κολω
νία αυτή τήν φορά, στις 16 Μαιου
1849. ’Από τήν ημέρα εκείνη αρ
χίζει ή οριστική εξορία του στο
Αονϊνο. Ποτέ πιά, επί τριάντα τρία
χρόνια, δέν θά ξαναερχόταν σέ προσ
τριβές μέ τήν αστυνομία. Τό έργο
του απαιτούσε αταραξία πνεύμα
τος καί ήρεμη κρίσι.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ
ΤΟΥ 41
Στο άρθρο που ακολουθεί, ό εκλεκτός συνεργάτης τοϋ περιοδικού μας τ. ’Αστυνομικός
Δ jvτής κ. Ή λίας Χαϊδεμένος περιγράφει το δράμα της πείνας τον λαόν των ’Αθηνών
καί τοϋ Πειραιώς, όπως τό έζησε ό ίδιος, ώς Δ /ντής ’Αγορανομίας Πειραιώς και τις
δραματικές προσπάθειες τής ’Αστυνομίας να έφοδιάση κατά τό δυνατόν την αγορά μέ
είδη πρώτης ανάγκης.
Ν Α χρονικό της κατοχής μέ τον
τίτλο «ό ’Εμποράκος», δημο
σιευμένο στ’ «’Αστυνομικά Χρονι
κά» στο έμπα τούτον τοϋ χειμώνα,
παρουσιάζει έναν τύπο «υπεραστι
κόν» μαυραγορίτη, που ξεκίνησε
από «σαλταδόρος της λαχανίδας»,
κι’ έγινε κουβαλητής για τό σπίτι
του, κι’ υστέρα, μικρέμπορος σέ είδη
διατροφής και για τούς άλλους. Κ ι’
αυτή ή δραστηριότητά του, παίρνει
κάποια δικαίωση, καί γίνεται ακόμα
καί προσφορά στο κοινωνικό σύνολο,
αυτόν τοϋ τύπου, πού δεν ήταν «σω
στός» μαυραγορίτης, ούτε καί δοσίλογος.
Τό χρονικό αυτό πού άναφέρετat
στο λιμό τοϋ πρώτον κατοχικού
χειμώνα, νομίζω, πώς είναι πάντοτε
επίκαιρο, γιά τον κάθε χειμώνα,
κι’ ας μή τον σκιάζει ή πείνα κι’
ή φοβέρα κι’ ή σκλαβιά.
Καί ή έπικαιρότητα, γενικά, πού
προσδιορίζεται από τά γυρίσματα
τοϋ χρόνου σέ σχέση μέ τά γεγο
νότα, από τις συμπτώσεις κι’ από τις
άντιθέσεις, είναι δοσμένη εδώ, από
τήν χωρίς προηγούμενο αντίθεση,
μιας περιόδου, πού ό τόπος, γνώ
ρισε έναν αδυσώπητο άνθρωποβόρο,
λιμό, καί μιας άλλης πού περνούμε
σήμερα, κάτω από τον ουρανό τής
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πολύπαθης, επί τέλους, Δημοκρα
τίας. Ά π ό μιά αντίθεση, από τή
μιά μεριά μέ τήν άκρατη ελευθε
ρία, καί μέ τήν αφθονία άγαθών, καί
δυστυχώς καί μέ τή σπατάλη, κι’
άπό τήν άλλη, εκείνη πού μάς θυ
μίζει ή γυναίκα τοϋ χρονικού, πονταν ξαπλωμένη στήν πλατφόρμα τοϋ
ηλεκτρικού σταθμού, καί τή βύζαινε
τό μωρό της πεθαμένη, κι’ έξ’ άλλου
κι ό άντρας της, πού άπό ήρωας στ’
’Αλβανικό, έγινε σαλταδόρος τής

λαχανίδας κι’ υπεραστικός μαυρα
γορίτης, γιά νά ζήση τά ορφανά, καί
τή γριά τή μάνα του.
Καί νά, πού, τούτο τό θέμα τής
μεγάλης πείνας τοϋ πρώτου κατο
χικού χειμώνα, μάς τό θύμισε
τό δημοσίευμα μιας ’Αθηναϊκής
εφημερίδας εις τό όποιον άναφέρονται μεταξύ τών άλλων: « Ή
τραγωδία τής μεγάλης πείνας τοϋ
41 πού θανάτωσε εκατοντάδες χι
λιάδες ’Ελλήνων, οφείλεται στήν
έπιπόλαιη επισιτιστική καί οικο
νομική πολιτική, τής Κυβερνήσεως πού διεξήγαγε τον πόλεμο,
κατά τή γνώμη ειδικών καί οι
κονομικών παραγόντων τοϋ τόπου».
ΟΜΩΣ, δσες καί νά σηκώνει κα
τακτήσεις ή «έπιπόλαιη επισιτιστι
κή καί οικονομική πολιτική» τής
Κυβερνήσεως εκείνης, δε βλέπου
με τον τρόπο πού θά ήταν δυνα
τό ν’ άποτραπή «ή τραγωδία τοϋ
41», ή μεγάλη πείνα, άφοϋ τά λίγα
ή πολλά αγαθά πού θά βρίσκανε
στις αποθήκες οι κατακτητές, ήταν
καταδικασμένα νά περάσουν στά
χέρια τους, όπως κι’ έγινε. "Ωστε, οί
κατακρίσεις αυτές, δεν έχουν καμμιά σχέση μέ τά αίτια τοϋ κατο
χικού λιμοϋ, καί τά πράγματα είναι
διαφορετικά.

01 συνθήκες τοϋ πολέμου, είχαν
μειώσει την εγχώρια παραγωγή, και
είχαν αποδυναμώσει το εμπόριο και
την αγορά. ’Εξάλλου οι .συνθήκες
τής κατοχής, είχαν άποδιοργανώσει
και τις δυο αυτές λειτουργίες. Οι
κατακτητές, από τις πρώτες μέρες,
δέσμευσαν και άπηγόρευσαν την
εμπορία πολλών βιομηχανικών ει
δών καί ειδών διατροφής καί τών
2/3 τοϋ λαδιού. "Ολα τά μέσα μετα
φοράς ήταν στην υπηρεσία τοϋ
έχθροϋ, καί τ ’ ακτοπλοϊκά στον
πυθμένα τών θαλασσών.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, νεκρώθη κι’ άποδιοργανώθη τό εμπό
ριο κι’ ή αγορά, καί κλείσανε τά
καταστήματα. 'Ο ’Ελληνικός λαός
έμεινε αβοήθητος επί 20 μήνες. Τό
πρώτο πλοίο τής συμμαχικής βο
ήθειας έφθασε στον Πειραιά τον
Δ /βριο τοϋ 42, κι’ ώσπου νά γίνη
κάπως αισθητή ή βοήθεια διά τών
δελτιακών διανομών, είχε περάσει
καί ό δεύτερος κατοχικός χειμώνας.
'Η μόνη βοήθεια κατά τό είκοσάμηνο ήταν τά εκ Τουρκίας μέ τό
«Κουρτουλονς» είσκομιζόμενα, πού
εξώκειλε κι’ αυτό στο Βόσπορο,
κι’ άντικατεστάθη μέ τό «Τονλοϋ - Μπουνάρ». ’Αλλά τά πλοία
ήταν μικρά, καί ή βοήθεια αυτή,

δέν έφθανε νά κάλυψη, ούτε τη λει
τουργία τών συσσιτίων τής ’Αρχιε
πισκοπής, ή καί άλλων πού άρχι
σαν νά λειτουργούν σ’ εργοστάσια
καί σέ οργανισμούς, πολύ δέ περισ
σότερο δέν έπαρκοΰσε γιά γενικές
μέ τό δελτίο διανομές.
'Έ τσι, ο 'Ελληνικός λαός, άφοϋ
βρέθη μόνος κι’ άβοήθητος μέσα
στην κατοχική τρικυμία σά ναυα
γός, κυριώτερα οι πληθυσμοί τών
μεγάλων άστικών κέντρων, αναζη
τούσαν μιά σανίδα σωτηρίας γιά τή
διάσωση καί τήν επιβίωσή τους. Τά
πρώτα κρούσματα θανάτων από
ασιτία στήν ’Αθήνα καί στον Π ει
ραιά, άρχισαν κιόλας στις αρχές τοϋ
χειμώνα 41 - 42. ΎΗταν προειδο
ποιητικό γεγονός, γιά τό θανατικό
π ’ έφερνε ή έπερχομένη βιβλική
καταιγίδα π ’ έκανε νά κλείνουν τό
ένα μέ τ ’ άλλο τά ρολά τών κατα
στημάτων, καί νά μήν ξανανθί
ζουνε παρά τον άλλο χρόνο.
’Έ τσι, δέν άργησε νά ξαπλωθή
ατή Χώρα μιά αόρατη, ασύλληπτη
καί χωρίς μόνιμη στέγη δραχμοβόρα λερναία "Υδρα, μέ τ ’ άνομα
Μαύρη ’Αγορά. Αυτός ό αόρατος
καί ό ασύλληπτος μηχανισμός αυ
τής τής αγοράς, αντικατέστησε τό
μηχανισμό τής γηραιάς άγοράς τοϋ

Απέναντι: "Ενα έλλψόπουλο τον καιρό
τής μεγάλης πείνας τον 1941. ’Επάνω:
Ή φασιστική σημαία, σύμβολο κατοχής,
τρόμου, πείνας και δυστυχίας κυματίζει
στον ’Ιερό Βράχο τής Άκροπόλεως.

ιδιωτικού εμπορίου, πού είχε περιπέσει σέ χειμέρια νάρκη. Λειτουρ
γούσε σέ κρύπτες καί σέ μάντρες
τών συνοικίαμών, κι’ άφοϋ χόρτασε
από δραχμές, έκανε ώστε, τό ανταλ
λακτικό τούτο μέσο, ή δραχμή, σιγά,
σιγά, νά χάνη τήν άξια της, έτ σι,
πού, κι’ ή ίδια ή μαύρη άγορά, άρ
χισε νά μή προσφέρη τά είδη της
μέ δραχμές παρά διά τής μεθό
δου τής άνταλλαγής είδους μέ εί
δος. Τό λάδι, έγινε ένα άπό τά κυ
ριώτερα είδη, μέ κάποιο ρυθμι
στικό στις τιμές ρόλο, κι’ είχε συν δεθή μ ’ αυτή τή χρυσή λίρα.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, καί,
μαζί μέ τό ξάπλωμα τής μαύρης
άγοράς, ξαπλώθη καί τό φάσμα τοϋ
λιμού, καί τά κρούσματα θανάτων
στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά άπό
τήν ασιτία, ήταν κάθε μέρα καί πε
ρισσότερα. Δέν υπήρχε κανένας άλ47
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λος τρόπος σωτηρίας, παρά ή αντοβοήθεια καί ή αντοδιάσωση τον
πληθυσμού. Καί, το ζήτημα, ήταν,
πώς θά μπορούσε νά λειτονργήση
ένας τέτοιος μηχανισμός.
ΑΠΟ κάποιο ένστικτο, ή από
κάποιο μακρινό αχό τής έπερχόμεγης βιβλικής καταιγίδας, είχαν κιόΙας κατακλύσει τις επαρχίες, αμέ
τρητα σμήνη μαυραγοριτών άπό την
’Αθήνα κι’ άπό τον Πειραιά, κι’ εί
χαν αρχίσει νά εισκομίζουν τρόφιμα
με τη μέθοδο τών ανταλλαγών. Κ ι’
αυτοί οϊ υπεραστικοί μαυραγορίτες,
οι μΰρμηκες τής κατοχής, είχαν
συστήσει καί τις δικές τους αγορές
στους συνοικισμούς, πουλώντας τά
πάρα πάνω άπό την ατομική τους
κατανάλωση.
"Ετσι, ή επαρχία καί τό χωριό,
ήταν ή σανίδα σωτηρίας γιά νά
πατήσουν, καί νά είσκομίάουν κυ
ρίως τό καλοκαίρι τον ’42, αμέ
τρητους τόννονς ειδών διατροφής.
Δεν πρόφτασαν τον πρώτο κατοχικό
χειμώνα, πρόφτασαν όμως τό δεύ
τερο. Είχαν άποτελέσει πηγήν προσ
φοράς ατά καταστήματα, όταν ή
αστυνομία με κάποια μέτρα ποϋ
πήρε, τά άνοιξε τον 8βριο τοϋ ’42.
Ή καταδίωξη τής μαύρης αγο
ράς, εΐχεν άποδειχθή άναποτελεσματική, κι’ αντίθετα ένισχυτική
αυτής τής μαύρης αγοράς. Κάθε
χτύπημα αυτής τής πολυκέφαλης
καί πολυπλόκαμης λερναίας "Υ
δρας, είχε σάν αποτέλεσμα τό ξεπή-

"Ενας άστυφνλαξ, μήνυμα παρηγοριάς κι
ελπίδας, περιπολεΐ στη χιονισμένη όδο
Αιόλου, τον Μάρτιο τοϋ 1944. 'Εκατέ
ρωθεν τής δδοϋ, διακρίνονται τά εμπόδια,
με τά όποια απέκλειαν έκάστοτε τούς
αθηναϊκούς δρόμους τά στρατεύματα κατοχής.

δημα άλλης "Υδρας. "Ετσι, είχε
καταστή φανερό, πώς ή μοναδική
λύση, ήταν ή με κάθε προσπάθεια
επαναφορά τής διακινήσεως τών
αγαθών στήν προπολεμική τους κοί
τη, έτσι ώστε, ή προσφορά νά μετατεθή όσο ήταν δυνατόν άπό τήν
κρυφή, στη φανερή συναλλαγή, στις
άγορές καί στά καταστήματα. Γιά
ν’ άνοίξονν όμως τά καταστήματα,
κι’ ώσπου νά άναδιοργανωθή τό
άποδιοργανωμένο εμπόριο, χρεια
ζόταν κάποια προθέρμανση τοϋ μη
χανισμού, διά τοϋ έστω καί πενι
χρού εμπλουτισμού τών καταστη
μάτων μέ είδη διατροφής.
’Έ τσι, άν γινόταν αυτός ό εφο
διασμός καί τό άνοιγμα τών κατα
στημάτων, θά μπορούσε μέ τήν
εφαρμογή τοϋ «πάσσαλος πασσάλω
έκκρούεται» ν’ άρχίση ή άποδυνάμωση τής μαύρης άγοράς τών συνοι
κισμών, καί σιγά σιγά, ή κατάργησή
της, καί ή ενδυνάμωση καί αναζω
πύρωση τής γηραιάς, άλλά καί
πανούργου άγοράς τοϋ Ιδιωτικού
εμπορίου, τής μόνης γνωστής, άλλά
καί παραδεκτής ακόμη καί μέ τά
έλαττώματά της. Κι’ όσο γ ι’ αυ
τήν, δέν υπήρχε οντε υπάρχει άλλο
μέσο άντιμετωπίσεως σέ περιόδους
άναστατώσεως παρά μόνο, τό «μιά
στο καρφί καί μιά στο πέταλο».
ΤΟΝ κρίσιμο τούτο χρόνο, στον
Πειραιά, γινόταν ζωηρό εισαγωγικό
εμπόριο, κυρίως λαδιού, άπό Κρήτη
καί Μυτιλήνη, είτε μέ άδεια τών
άρχών κατοχής, είτε καί χωρίς
άδεια, ύπό Ελλήνων μαυραγοριτών,
καί ’Ιταλών καί 'Ισπανών λαθρε
μπόρων, καθώς γινόταν καί εισα
γωγή μεγάλων ποσοτήτων, γιά λο
γαριασμό τών Γερμανών.
"Ο,τι έπρεπε νά γίνη, έπρεπε ν’
άρχίση άπό τον Πειραιά, πού ήταν
κοντά καί τά περβόλια 'Αγίου
’Ιωάννη Ρέντη, προκειμένον νά έφοδιασθοΰν τά λαχανοπωλεία μέ λα
χανικά. Καί δλα αυτά, έπρεπε νά
γίνουν μέ κάθε προφύλαξη απέ
ναντι τών Γερμανών καί χωρίς ανά
μιξη άλλης άρχής, ούτε τοϋ υπουρ
γείου πού ήλεγχαν οί ’Ιταλοί. Ή
άγορανομική υπηρεσία τής ’Αστυνο
μίας πόλεως Πειραιώς άνέλαβε αυτό
τό βάρος καί τήν ευθύνη κατά τά
μέσα 8βρίου τοϋ ’42, καί ξεκίνησε
νά συναντηθή μέ τούς λαχανοκη
πουρούς τών περιβολίων Ρέντη καί
'Αγίας "Αννης, καθώς καί μέ εισα
γωγείς λαδιού μέ τούς όποιους καί
συναντήθη. 01 τελευταίοι, άνεξάρ-

τητα μέ τό άποτέλεσμα αυτής τής
συναντήσεως, πέρασαν όπιό τό δι
καστήριο τών δοσιλόγων.
Καθώς βρέθη μπροστά στούς άρ
χοντες τής λαχανίδας, στά γρα
φεία τής κοινότητος Ρέντη πού τούς
είχε προσκ,αλεσμένους, κι’ ύστερα,
σά βρέθη μπροστά στον καθένα άπό
τούς κυριωτέρους συνεργαζόμένους
πού είσκόμιζαν λάδια είτε μέ άδεια,
καί τό λάδι γινόταν άφαντο άπό τά
μουράγια, είτε μέ ’κείνους πού
είσκόμιζαν γιά λογαριασμό τών Γερ
μανών, δέν μπορούσε ν’ άρχίση τη
συνομιλία μ ’ άλλα λόγια, παρά μέ
τήν άπειλή τής ημέρας κρίσεως γιά
τον καθένα.
Συμφώνησαν χωρίς πολλά λόγια
σ’ αυτό, καί τό άποτέλεσμα ήταν,
τό 50% τής παραγωγής τών περιβολίων νά τεθή στή διάθεση τής
’Αγορανομίας. Τά λάδια άπεφασίσθη νά πωλοϋνται στήν Κεντρική
’Αγορά καί δχι σέ κρύπτες. Καί
ώς τόπος πωλήσεως, έκρίθη δτι εί
ναι κατάλληλη ή ιχθυαγορά ποϋταν
κλειστή κι’ είχε καί μικρομάγαζα
γιά τή διαφύλαξη τών ποσοτήτων.
Κ ι’ όσο γιά τά κεντρικά καταστή
ματα, ό εφοδιασμός τους θά γινόταν
άπό τις αποθήκες ποϋχαν λάδια γιά
εξαγωγή στή Γερμανία. Θά γινό
ταν άπό τήν ίδια τήν εταιρεία «Αι
γαίου», ποϋχε τή φροντίδα τής
συγκεντρώσεως καί τής εξαγωγής.
Μέ λίγα λόγια
ή ’Αγορανομία,
βρήκε κάποιον τρόπο νά κλέβη τά
κλεμμένα καί νά τά φέρνη στήν
κατανάλωση.
"Ετσι, μιά Δευτέρα πρωί, κατά
τις 15 - 20 8βρίου τοϋ ’42, δλα τά
κεντρικά καταστήματα τού Π ει
ραιώς, βρέθηκαν ανοιχτά, μέ αρ
κετά είδη διατροφής προ πάντων
δέ μέ λάδι ποϋταν άπό τά κυριώτερα
είδη διατροφής καί άσκοϋσε κάποια
ευεργετική επίδραση στήν άγορά.
Ά λλά , τό φαινόμενο πού παρου
σίασε ή ιχθυαγορά ήταν καταπλη
κτικό. Στήν άρχή πού άνοιξε μέ
σνμφωνηθεϊσα τιμή 17.000 γιά τό
λάδι, άπό άνω τών 25.000 στή
μαύρη, οί ουρές έφθαναν ίσαμ ’ εξω
στο δρόμο. Κ ι’ ήταν φυσικό γιατί
κατέβαιναν καί πολλοί ’Αθηναίοι,
καί άπό τά προάστια άκόμη. Σέ
3 - 4 ήμέρες, οί ουρές άρχισαν νά
μικραίνουν, καί στο τέλος τής εβδο
μάδας δέν υπήρχαν. Τό λάδι άπό
17.000, είχε πέσει στις 15.000
Αυτό ήταν :
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Κ ι’ ύστερα, αρχίζει μια άνεν
προηγουμένου προσφορά, άφαντάστου ποικιλίας ειδών, και σέ τιμές
ανεκτές. 'Η άγορά των υπεραστι
κών μαυραγοριτών, τών μνρμήκων
τής κατοχής, κατ απλήμ μύρισε την
άγορά τών έμπορων, κι’ υστέρα
αυτοκατεστράφη. Στις κρύπτες τους,
στους συνοικισμούς άρχισαν σιγά
σιγά νά έπαναλειτουργοϋν, κάτω
βέβαια άπό τις κατοχικές συνθή
κες οι γνωστές λαϊκές άγορές.
’Έ τσι, μ ’ αυτά τά μέτρα, καί μέ
κάποια άνοχή στις τιμές, άνοιξαν
τά καταστήματα στον Πειραιά, κι’
υστέρα στην ’Αθήνα, κι’ άρχιζε ν’
άναδιοργανώνεται τό άποδιοργανωμένο εμπόριο.
Το ’Ιανουάριο τοΰ 1943 τό λάδι
είχε πέσει στις-5.000 δρχ. κι?αυτή
ή εντυπωσιακή βελτίωση τής άγοράς επηρέασε καί τήν χρυσή λίρα.
Αυτή ή προσπάθεια τής άγορανομίας μέ τα επιτυχή καί έκδηλα
άποτελέσματα, προτού γίνη ή διά
σπαση τοΰ μετώπου τοΰ Ράμελ στήν
’Αφρική π ’ έγινε κατά τις 10
Νβρίον, είχε εντυπωσιάσει τούς
Γερμανούς.
Κ ι’ ο εντυπωσιασμός τους στο
Γερμανικό Φρουραρχείο τοΰ Π ει
ραιώς, άπ’ αυτή τήν άπότομη μετα
βολή, τούς έκανε ν’ άρχίσουν κάποιες
προσπάθειες γιά νά διερευνήσουν
τό φαινόμενο, πράγμα πού ήταν πολύ
επικίνδυνο γιά τήν άστυνομία, άν
ανακάλυπταν, άτι, τά λάδια, ήταν
καί άπό περιοχές πού αυτοί τά είχαν
δεσμεύσει, καί άπό δικές τους άποθήκες.
’Αλλά ή διάσπαση τοΰ μετώπου
πού οπωσδήποτε έπέδρασε ευνοϊκά
στήν περαιτέρω εξέλιξη τής καταστάσεως, τούς κατατρομοκράτησε,
κι’ άπέσπασε τήν προσοχή τους
άπο τό φαινόμενο τής άγοράς.
Κ ι’ έτσι, ή διάσπαση τοΰ μετώ
που, κι’ αυτό τό «άγάντα Ρόμελ»,
ήταν κάπως ό άπό μηχανής Θεός,
που γλύτωσε άπό πολλούς πονο
κεφάλους τις άγορανομικές υπηρε
σίες τής ’Αστυνομίας Πειραιώς.
’Έ τσι, καί στο κεφάλαιο τής άντιστασεω ς τοΰ Ελληνικόν λαοϋ
γιά τήν επιβίωσή του, ενώπιον
τών δεινών τής κατοχής, τό δημοκρατικώτατο σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων πού τό ίδρυσε ό Βενιζέλος, καί τό ευλόγησε ό Γούναρης, συμπαρεστάθη στο δοκιμα
ζόμενο Ελληνικό λαό, συνεχώς καί
τό ίδιο δοκιμαζόμενο.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΣΙ
Τής ’Αθήνας Ταρσούλη

ΠΩΣ ή φουστανέλλα τής Πατρίδος
μας έστάθηκε τό «κατ' εξοχήν» ήρωϊκό ρούχο τών βουνήσιων σταυραετών μας καί τών γενναίων οπλαρχηγών
τού δοξασμένου Εϊκοσιένα, έτσι καί ή
νησιώτικη βράκα τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως έλαμψε μέ τ' άνδραγαθήματά της
καί γέμισε μέ νικηφόρες δάφνες τήν έλληνική θάλασσα, πέρα ώς πέρα άπό τούς
θρυλικούς μας γιγαντομάχους καπεταναίους καί μπουρλοτιέρηδες ‘Υδραίους,
Σπετσιώτες, Ψαριανούς μέ τόν Κανάρη,
τόν Μιαούλη, τόν Τομπάζη, τόν Τσαμαδό
κι' άλλους άκόμη άτρόμητους νησιώτες
θαλασσομάχους, πού σάν δελφίνια έσχιζαν
τά μαύρα κύματα κι εξόντωναν τις τούρ
κικες αρμάδες. Κι' δπως ή φουστανέλλα
έχει τήν ιστορική της προέλευση, έτσι καί
ή βράκα έχει τή δική της.

Ο

***
Καθώς ισχυρίζονται οί ειδικοί ερευνη
τές, ή βράκα θεωρείται αρχαιότερη άπό
τή φουστανέλλα, γιατί τή φορούσαν καί οί
παλαιοί 'Αθηναίοι πολύ πρίν άπό τήν
'Επανάσταση, έκτος άπό τούς "Αρχοντες
πού συνήθιζαν τ’ άντεριά ή καβάδια, δπως
τάλεγαν, δηλ. ένα ρούχο ποϋμοιαζε μέ πα
παδίστικο άντερί ζωσμένο μέ μεταξωτό
ριγωτό ζωνάρι, μέ άπό πάνω τό μεταξωτό
κοντογούνι καί τέλος τόν τζουμπέ (πανω
φόρι μέ γούνα μακρύ ώς τό γόνατο). Στό
κεφάλι έβαζαν μαύρο μεταξωτό ή βελούδι
νο καλπάκι.
"Αν έξετάσουμε άκόμη τήν βράκα άπό
τήν ιστορική της άποψη, μαθαίνουμε πώς
δέν ήταν άγνωστη στούς άρχαίους "Ελ
ληνες, πού τήν ονόμαζαν «άναξυρίδα» ή
«σκελέα» τή στενή, ένώ τήν φαδριά τήν
έλεγαν «θύλακα» ή «σακβαρίδα», άπ’ δπου

καί θά προήλθε ή τούρκικη λέξη «σαλβάρι».
Γιά τήν ιστορική, προέλευση τής βράκας
πολλές γνώμες έχουν έκφρασθεί. Μία άπ’
αυτές είναι πώς τήν πρωτόφεραν οί Πέρσες καί πώς αυτοί τη μετέδωσαν στους
έλληνικούς καί ρωμαϊκούς λαούς. Οί αρ
χαίοι "Ελληνες μέ άναξυρίδες παρίσταναν
στά έργα τής Τέχνης τούς Σκύθες καί τούς
Πέρσες δπως λ.χ. βλέπουμε στό γλυπτό
διάκοσμο τής ζωοφόρου τοΰ ναού τής Α 
θήνας Νίκης στήν Άκρόπολι τών ’Αθηνών,
δπου εΐκονίζεται ή μάχη τών Πλαταιών.
Κατά τόν Κοραή, αυτό τό «κάλυμμα τής
Καπετάνιος τοΰ 1821. Τό φέσι τυλιγόταν
πολλές φορές μέ σερβέττα.

αίδοΰς», όπως ονομάζει τή βράκα, πρέπει
ν' άναχθεΐ στους Ρωμαίους τοϋ 2ου καί
3ου μετά Χριστόν αιώνα, υστέρα άπό τήν
άνάρρησι στήν αρχή τών Καισάρων.
Οί Ρωμαίοι ονόμαζαν τις βράκες, στε
νές και πλατειές, «brachelaxe». 'Υπήρχαν
και γραμμωτές βράκες, όπως καί κεντητές
πού τις ονόμαζαν « bracae virgitae».
Τούς βρακοφόρους στρατιώτες τούς έλε
γαν «milites bracati». καί τούς ράφτες
τής βράκας «bracarii».
"Οπως τά διάφορα πλάτη καί μάκρη
της φουστανέλλας, ύπάρχουν καί τά διά
φορα σχέδια βράκας στήν κόψη καί στήν

ΡαΦή·

τ

,

Ή Κρητική βράκα λ.χ. είναι κοντή, φθά
νει λίγο πιό κάτω άπό τό γόνατο καί μάλ
λον στενή μέ φουσκωτή πίσω τήν φουφού
λα.
Γιά τήν Κρητική βράκα υπάρχει γνώμη
πώς οί άρχαϊοι Λύκιοι, πού ήταν Κρήτες,
άναφέρονται ώς «άναξυδιροφόροι» καί
πώς οί Κρήτες φορούσαν τήν βράκα πριν
άπό τόν Μίνωα. Ό Νικόλαος Πολίτης απο
κρούει τις παραπάνω πληροφορίες καί
λέει σχετικά, πώς όχι μόνο άπό τά παλαιότερα χρόνια δέν ύπήρξε ή κρητική βράκα,
άλλά τό έναντίον, πριν άπό τήν τουρκική
κατάκτηση τοϋ 1669 ή βράκα δέν ήταν
γνωστή στούς Κρήτες.
Ή Ύδραϊκή, ή Σπετσιώτικη, ή Ψαριανή
βράκα καί άλλες παρόμοιες όπως ή Κυκλαδίτικη καί ή Δωδεκανησιώτικη, είναι
μακριές καί πολύπτυχες, ή κυπριακή ακό
μη πιό μακριά, ώστε όταν ό βρακάς θέλει
νά χορέψη ή νά τρέξη σηκώνει τήν «βάκλα» (φουφούλα) καί τήν στερεώνει πίσω
στό σφιχτό του ζωνάρι.
"Οπως ή φουστανέλλα έχει τά συμπλη
ρωματικά έξαρτήματα τής φορεσιάς της,
έτσι καί ή βρακάδικη στολή συνοδεύεται
άπό όλοκέντητο γιλέκο, ζιπούνια, κεντη
μένα καί καπότα (πανωφόρι) άπό σελάχι
ή μέ ολομέταξα, κροσσωτά ζωνάρια, ένώ
στά πόδια φοριούνται κάλτσες μακριές
κεντητές μέ παπούτσια γλωσσάτα ή «στι
βάνια, μπότες (Κρήτη) ή μέ ποδίνες (κυ
πριώτικες δερμάτινες μπότες).
'Υπάρχει καί ένα διαφορετικό είδος μι
κρής βράκας λεγάμενης κοντοβράκι, πού
φοριέται περισσότερο στά βόρεια κλί
ματα— "Ηπειρο, Μακεδονία, Θράκη. Αυτό
τό είδος τής βράκας, πού τό λένε Πουτούρια χωρίς νά είναι πολύ φαρδιά στό έπάνω
μέρος, συνεχίζεται σάν στενό καλσόν ώς
κάτω στήν φτέρνα, ή τελειώνει σάν γκέτα
πάνω στά παπούτσια ή στά τσαρούχια μέ
τις μαύρες μεγάλες φούντες τις λεγάμενες
«γατοκέφαλα», όπως ακόυσα νά τϊς ονο
μάζουν στούς Δελφούς καί στήν Άράχωβα.
ΤΟ ΦΕΣΙ
Σάν καθιερωμένο κάλυμμα τής κεφα
λής στήν επίσημη έμφάνιση τής βράκας
είναι όπως καί τής φουστανέλλας, τό κόκ
κινο φέσι, μέ μικρότερη φούντα, πότε μα
λακό, πότε σκληρό, όπως τό φορούσαν
οί θαλασσομάχοι τής Έπαναστάσεως.
Δευτερότερος έρχεται ό ναυτικός μπερές,
τό καλπάκι ή τό μαντηλόδεμα ή κεφαλο
μάντηλο. Αυτές τις διαφορές τις συναν
τούμε καί σέ λαϊκούς φουστανελλάδες.
Τό φέσι χρωστάει τήν ονομασία του στήν
πρωτεύουσά τού Μαρόκου, τό Φέζ (Fez),
άπό όπου πρωτοδιαδόθη κε στις βόρειες
πολιτείες τής 'Αφρικής, 'Αλγέρι, Τού-

νεζι καί Τριπολίτιδα, γιά νά έπεκταθεΐ τόν
7ο αιώνα τόσο στήν 'Ελλάδα, όσο καί στήν
'Ιταλία καί στή Γαλλία.
Πριν εϊσαχθει τό φέσι στήν 'Ελλάδα, οί
"Ελληνες φορούσαν τήν ’Ιταλική «μπερέτα»
(beret) ένα είδος σκούφιας μεταξωτής
συνήθως μαύρης, ένώ οί Τούρκοι έβαζαν
τά πολύσχημα καλπάκια, σαρίκια, καβού
κια, πού μάς περιγράφει στό «'Οδοιπο
ρικό» του, τό 1576, ένας παλαιός Γάλλος
περιηγητής ό Νικαλά ντέ Νικολάϊ.
Ή φούντα, πού κι' αυτής ή ονομασία
είναι ξενική— funda λατινικά σημαίνει
σφενδόνη— ήταν πότε μακριά, πότε κοντή,
πότε κρεμασμένη πίσω ή πλάι, ή μέ σκορ
πισμένα τά κρόσια της άκτινωτά πάνω στό
φέσι, σκληρό καί στητό, δηλ. όρθιο καί
χωρίς τσάκιση, όπως τό φορούσαν οί
'Υδραίοι. Οί προύχοντες τών Σπετσών
τό έβαζαν κι' αύτοί ψηλά καί λίγο γερτό
μέ τήν φούντα στό πλάι τυλίγοντάς το
κάποτε γύρω άπό τό μέτωπο μέ μιά μετα
ξωτή σερβέττα (serviette), όπως έλεγαν
τήν πετσέτα ή τή μπόλια. Οί Σουλιώτες
τύλιγαν γύρω τό φέσι τους μέ ένα σαρίκι
πολύχρωμο. Οί ναυτικοί φορούσαν ψηλά
τό φέσι τους σέ τσάκιση καί τυλιγμένο μέ
τήν σερβέττα, πού ή μία της άκρη έπεφτε
πίσω στό λαιμό. Καί ό Κανάρης μέ σερ
βέττα τύλιγε τό φέσι του, όπως τόν βλέ
πουμε σέ μιά προσωπογραφία ίου στήν
’Εθνική Πινακοθήκη τών 'Αγωνιστών, όπως
βλέπουμε καί τόν Κολοκοτρώνη, τόν Νικηταρά, τόν Άνδρέα Ζαΐμη κ.ά. μέ τά διά
φορα είδη τών φεσιών τους καί μέ τόν
τρόπο πού ό καθένας τους τό φορούσε.
Γιά τό κόκκινο κτυπητό φέσι πού φόρε
σαν οί "Ελληνες καί οί Τούρκοι, πρέπει νά
προσθέσωμε πώς καθιερώθηκε ύποχρεωτικά στά 1793 άπό τόν 'Αλή Πασά, πού θέ
λοντας νά αυξήσει άκόμη περισσότερο τούς

θησαυρούς του είχε άναλάβει ό Ιδιος τό
μονοπώλειο τών φεσιών άπό τήν πηγή
τους, άπό τό Φέζ τού Μαρόκου.
ΠΩΣ ΟΙ ΦΕΣΟΦΟΡΟΙ ©Α ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΑΝ
ΤΟΝ ΟΟΩΝΑ
Καί έδώ, όπως καί στό προηγούμενο
περί φουστανέλλας άρθρο μου, δέν θά πα
ραλείψω ένα ιστορικό γεγονός τού σχετί
ζεται μέ τό ρόλο τού φεσιού πάνω στήν
άφιξη τού πρώτου βασιλιά στήν ‘Ελλάδα.
Ό ταν στις 18 Ίανουαρίου 1833 έπρόκειτο
νά άποβιβασθεϊ ό "Οθων στό Ναύπλιο,
έγινε εκεί φοβερή συζήτηση γιά τό «πώς»
οί έπίσημοι καί μή έπίσημοι φεσοφόροι θά
χαιρετούσαν τό νέο τους Μεγαλειότατο.
Ή συζήτηση όλο καί φούντωνε, φθάνοντας
σέ στενόχωρη άμηχανία, σέ άγωνία, όταν
άπό τήν Διοικητική 'Επιτροπή καί διά
φορες άλλες 'Επιτροπές φουστανελλοφόρων καί βρακοφόρων, άποφασίστηκε νά
άνεβούν στό πλοίο «Μαδαγασκάρη» πού
θά έφερνε τόν Όθωνα, νά τόν υποδεχθούν
μέ τίς άνάλογες τιμές. "Ολο τό Ναύπλιο
ήταν άνάστατο άπό τίς προετοιμασίες τής
πανηγυρικής ύποδοχής. Ή συζήτηση εξα
κολουθούσε. Μερικοί άρχηγοί δέν ήθελαν
νά χαιρετήσουν τόν βασιλιά βγάζοντας
τό φέσι. Ό Άνδρέας Ζαΐμης πού τό είχε
τυλίξει μέ σερβέττα άντιδροΰσε μ' έπιμονή.
Γιά μιά στιγμή σκέφθηκαν νά τόν χαι
ρετήσουν κατά τόν άνατολίτικο τρόπο,
φορώντας μέν τό φέσι στό κεφάλι, άλλά
σκύβοντας καί φιλώντας τά πόδια του.
Τούτο όμως τούς φάνηκε ταπεινωτικό γιά
τήν έλληνική άξιοπρέπεια.
Τέλος έπεκράτησε σάν πιό σωστή καί
ήρωϊκή στάση νά τόν χαιρετήσουν βγά
ζοντας όλοι τά φέσια τους, όπως καί
έγινε μέ πολλή έπισημότητα καί τάξη.
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ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ τής Κορντσάς
Η από
τούς "Ελληνες τον Φεβρου

ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΕΥΓΑΛΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ Β Ο Ρ Ε Ι Ο Η Π Ε Ι Ρ Ο

ΚΟΡνΤΣΠ 1914
Τοΰ κ. Ν ΙΚ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ Η
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άριο τοΰ 1914 είχε ένα χαρακτήρα
δραματικό. Λαός καί κλήρος, γυναί
κες καί άνδρες επεσαν στα γόνατα
καί φώναζαν στους ηγέτες των ελλη
νικών σωμάτων:
— Μη φεύγετε, που μάς άφήνετε;
Οι ’Αλβανοί θά μάς εξοντώσουν!
Ά λ λα ή Συνθήκη τοΰ Λονδίνου
ήταν ρητή. Για να ικανοποιηθούν ή
’Ιταλία καί ή Αυστροουγγαρία άποφασίστηκε ή άνάστασις τοΰ διαμε
λισμένου άλβανικοϋ κράτους. 'Ω
στόσο ή συνθήκη αυτή ήταν πολύ
σημαντική για τήν ' Ελλάδα. Δεν
έπρεπε με κανέναν τρόπο νά χαλάση.
Καί ή διαταγή τής κυβερνήσεως
Βενιζέλου ήταν αυστηρή. Τήν διεβίβασε ο στρατηγός Παπούλας στους
Βορειοηπειρώτες καί στούς πολεμιστάς, τακτικούς καί άτάκτους:
«Θά άποκαλέση προδότην τής πατρίδος πάντα δστις είτε δι όπλων,
είτε δι’ άλλου τίνος μέσου ήθελεν
άντιστή εις τήν άπόφασιν αυτήν...».
Ή άντίδρασις όμως των Βορειο
ηπειρωτών ήταν έντονη. Καμμιά επί
σημη διαβεβαίωσις δεν μπορεί νά
τούς εξασφάλιση από τήν μανία τών
Τουρκαλβανών πού ξαναγυρίζουν.
Είναι θέμα νπάρξεως γ ι’ αυτούς.
Στις 16 Φεβρουάριον φθάνει στο
’Αργυρόκαστρο ό Γεώργιος Χρηστάκης καί σχηματίζει τήν κυβέρνησι
τής Αυτονόμου Ήπειρον. Στις 17
Φεβρουάριου οί °Έλληνες παρατάσ-

Ό Καπετάν Π αυλής Γύπαρης. Τήν 24ην 'Ιούνιον τον 1914
μπήκε νικητής στην Κορντσά. Γιά λίγο όμως χάρηκε ή μαρ
τυρική πολιτεία τήν ελευθερία της. Σέ λίγο έπεσε και πάλι
ατά νύχια των Αλβανών.

Τσόντας Βάρδας. Παρητήθη τον Ελληνικόν στρατού και
αδιαφορώντας γιά τήν εθνική πολιτική πού ακολουθούσε ή
κνβέρνηοι Βενιζέλου, άνέλαβε τήν στρατιωτική όργάνωσι τής
Αυτονόμου Ήπειρον.

σονται οπλισμένοι στον ποταμό Δ οί
νο. Ή ελληνική σημαία νποστέλλεται. Ό μητροπολίτης Βασίλειος
κλαίει επάνω στο άψυχο σύμβολο:
«χάριν τής ύπερτάτης εθνικής ανάγ
κης κατεβιβάσθης, ώ θειον δνειρον
ημών τε και των πατέρων μας, γαλα
νόλευκή μας, εθνική μας σημαία. Ά λ
λά αντί σοϋ δεν ύψώνομεν ξένην,
ύψώνομεν τήν θυγατέρα σου, τήν
ηπειρωτικήν, ή όποια θά κατίσχυση
τής αλβανικής ημισελήνου . . .». rΗ 
ταν ή γαλανόλευκη με τον δικέφαλο
τής αυτονόμου ’Ηπείρου.
Στο κείμενο αυτό δεν έχομε πρόθεσι να ίστορήσωμε τά γεγονότα
εκείνα. Θά άναφερθοΰμε στήν πιο
περίεργη αλληλογραφία μεταξύ άντιπάλων στρατιωτικών πού αναφέρει
ίσως ή Ιστορία. Στήν άλλ.ηλογραφία
μεταξύ τοϋ διοικητοϋ τής άλβανικής
εθνοφυλακής Κορυτσάς ' Ολλανδού
ταγματάρχη Σ.Β. Χάν και τοϋ διοικητοϋ τοϋ στρατοϋ τής αυτονόμου
Ήπειρον ταγματάρχου Γεωργ. Τσόν
ταν - Βάρδα.
Ό Τσόντος-Βάρδας υπηρετούσε
σάν διοικητής πυροβολικού στήν Κορυτσά. Τήν 15η Φεβρουάριου διετάχθη να πάρη τά κανόνια του και
νά πάη στα Γιάννινα. ’Από εκεί
έφθασε στήν Μεσογέφυρα τοϋ ’Αώ
ου. Φαίνεται δμως δτι ή κυβέρνησις
δεν ήταν βέβαιη πώς ό Βάρδας θά
καθίση ήσυχος εκεί επάνω και τον
μετέθεσε στήν ’Αθήνα.
Τήν 1η ’Απριλίου ό Βάρδας πα-

ραιτείται από τον στρατό καί, έλ.ευθερος πλέον, πάει στήν αυτόνομη
’Ήπειρο μέ τούς συμπατριώτες του
οπλαρχηγούς. ’Ακολουθεί τήν δική
του παρόρμησι αδιαφορώντας γιά
τήν εθνική πολιτική πού ακολουθεί
ή κυβέρνησις και φουντώνει τήν
δραστηριότητα των άτάκτων. Σέ
λίγο αρχίζει και τήν περίφημη αλ
ληλογραφία μέ τον αντίπαλό του.
Ό Χάν ανησυχεί από τήν δρα
στηριότητα τοϋ Βάρδα και τοϋ
γράφει μέ ευρωπαϊκή λεπτότητα
στις 14 Μαΐου. Τοϋ άναφέρει τά
δρια τής άνακωχής και διατυπώνει
τήν άπόφασί του νά προστατεύση
τά δρια αυτά, «επειδή άρκετάς καταστροφάς ύπέστη ή ’Ήπειρος ένεκα
τοϋ πολέμου». Στο τέλος προειδο
ποιεί δτι: «μιά έπιχείρησις έπιθέσεως κατά στρατηγικών σημείων
κατεχομένων υπό τών σωμάτων μου,
διαρκούσης τής άνακωχής, θά θεωρηθή ώς διάσπασις τής άνακωχής
καθ’ δλην τήν μεθόριον γραμμήν
μας. . .».
Ό Βάρδας στήν άπάντησί του
κάνει μάθημα γεωγραφίας στον 'Ολ
λανδό και τον καλεϊ ορθά - κοφτά
νά μαζέψη τούς άντρες του άπό τήν
κορυφογραμμή τοϋ Γράμμου. Ό
Χάν άπαντά εκφράζοντας τήν λύπη
του, «διότι μέρος τών στρατευμά
των μου ανευ τών διαταγών μου...
κατέλαβε μέρη τινά τοϋ Γράμμου.
Παρακαλεϊσθε όπως μέ συγχωρήσητε διά τό λάθος τούτο...».

Τήν 6η ’Ιουνίου ό Χάν παραπονεϊται στον Βάρδα δτι ηπειρωτικά
σώματα ένοχλοϋν τά χωριά Πρόγρη, Μουτσουρίστα, Τρένη κλπ.
Και προσθέτει δτι μετά μεγάλης
δυσκολίας συγκρατεί τούς ’Αλβα
νούς του «άπό τοϋ νά επιτεθούν
κατά τών σωμάτων τούτων, δπερ
θά έσήμανε τήν διακοπήν τής άνα
κωχής...».
Ό άψύθυμος "Ελληνας άξιωματικός πιάνεται άπό τήν ευκαιρία και
διατυπώνει μέ πρωτοφανή στά
επίσημα χρονικά έγγραφα ειρω
νεία: «Καθ’ δσον δ’ άφορά τήν δυ
σκολίαν ήν δοκιμάζετε διά τήν συγκράτησιν τών ’Αλβανών, σπεύδω
νά άνακοινώσω ύμΐν δτι λίαν ευχα
ρίστως θά έδεχόμην τήν εκ μέρους
των διακοπήν τής άνακωχής και
κατά συνέπειαν σάς παρακαλοϋμεν
θερμώς δπως παύσητε άσχολούμενος
εις τήν συγκράτησιν αυτώ ν...»!
Στο μεταξύ ο Βάρδας, πού δέν
μπορούσε νά συγκρατήση τούς αν
τάρτες του, παρά τις μυστικές ενι
σχύσεις πού έπαιρνε σέ εφόδια άπό
τά ελληνικά στρατιωτικά τμήματα
τής Ηπείρου, αποφασίζει νά παραβιάση τήν άνακωχή καί νά χτυπήση τήν Κορυτσά. Χωρίς νά ύπολογίζη πάλι τις συνέπειες, συγ
κεντρώνει τούς άντρες του άπό τή
Φούσα καί προχωρεί προς τήν Κιούτεζα. ’Εκεί τον φθάνει πάλι όλλαν(Συνέχεια εις τήν σελ. 79 )
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Τό φάρκακο για ευα καλύτερο
κόομο.

01 ΠΝΘΡηΠΙΝΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
Οί ανθρώπινες σχέσεις, ώς συνειδητή επιδίωξη τοϋ καθενός
μας, πού αντιλαμβάνεται πώς θ’ αντίδραση καί δέν θά παρασυρθή στην πτώση, είναι τό αντίδοτο τής ζωής στις τελευ
ταίες συνθήκες πού δημιουργήθηκαν μέσα στις νέες, πολυάν
θρωπες καί βιομηχανοποιημένες κοινωνίες.

ΘΑΥΜ ΑΣΤΟΤΕΡΗ λειτουργία τής Δη
μιουργίας, είναι ή ζωή. Σέ γεμίζει άπέραντη αισιοδοξία. Χιλιάδες χρόνια
απειλείται. Χιλιάδες φορές «φτάνει τό τέ
λος» της. Καί άλλες τόσες, ξεπηδάει όλοζώντανη καί κυριαρχεί. "Οταν ή Γή σκε
παζόταν άπό λάσπη καί άδιαπέραστα δάση,
ή ζωή έφερε στό είναι, άπό τούς μονοκύτ
ταρους οργανισμούς τών νερών, τεράστια
θηλαστικά, πού μπορούσαν καί πετοϋσαν
πάνω άπό τά άπέραντα έλη καί κατεβρόχθιζαν εκατομμύρια τόννους φυτά, καί δη
μιούργησαν τούς χερσότοπους. "Αν κά
ποιος άνθρωπος μπορούσε νά δή τά άπέ
ραντα έλη, ή τά τεράστια θηλαστικά, θά
έλεγε καί τις δυό φορές πώς είχε φτάσει
τό τέλος τού κόσμου. Ένώ ό κόσμος βρι
σκόταν άκόμα στήν πρώτη άράδα της άρχής του.
Μετά άπό αΰτά τά τεράστια θηλαστικά,
ήλθεν ό άνθρωπος, ένα μικροσκοπικό θη
λαστικό, ίκανώτερο άπό τά μεγάλα, νά έπιζήση στις νέες συνθήκες. Κι’ όταν κατάφερε νά φτιάξη αιχμηρές πέτρες γιά νά σκοτώνη τούς όμοιους του, καί τότε ή ζωή
έβαλε τά δυνατά της καί άνακάλυψε τέλεια
άμυντικά δπλα, καί έσωσε τό άνθρώπινο
είδος άπό τόν άφανισμό.
Φανταζόμαστε τή χαρά τών προγόνων
μας, δταν άργότερα άνακάλυψαν τή σφεν
τόνα. Οί γνωστικοί τού καιρού τους θά
κουνούσαν μέ θλίψη τό κεφάλι τους, άναλογιζόμενοι τις φοβερές καταστροφές. Ό
άνθρωπος, θά έλεγαν, άνακάλυψε τό άπόλυτο όπλο. Πολύ γρήγορα θά έλθη τό τέλος
τού κόσμου. 'Αλλά ή σφεντόνα, τό άπόλυτο
δπλο έκείνης τής έποχής, άπόμεινε άθώο
παιγνίδι στά χέρια τών μικρών παιδιών.
'Ακολούθησαν οί παγετώνες καί οί κα
τακλυσμοί. 'Αλλά ούτε άκόμα καί τότε
ήλθαν τά τέλη τοϋ κόσμου. Οί άνθρωποι
βρήκαν τή φωτιά, ή τά ρούχα, ή τις κιβω
τούς. Πάντοτε υπάρχει κάποια σοφή έξισορ
ρόπηση σέ δλα. Ή πολλή ζέστη δημιουργεί
ύδρατμούς, πού ετοιμάζουν τό τέλος της.
Ή πολλή βλάστηση, τρέφει περισσότερα
ζώα, πού άπεργάζονται τόν περιορισμό της.
Τά πολλά ζώα λιγοστεύουν, δταν λιγο
στεύει καί ή βλάστηση. Γιά νά ξαναρχίση
πάλι ό θαυμάσιος κύκλος τών έξισορροπήσεων. Καί οϋτω καθ' εξής.
Άργότερα κατέβηκαν οί άνθρωποι στις
εύφορες πεδιάδες, καί πολλαπλασίασαν τήν
ταχύτητά τους, χρησιμοποιώντας τό άλογο,
ή τό μήκος τών όπλων τους, χρησιμοποιών
τας τό τόξο, ή τήν άποτελεσματικότητα τού
φονικού χρησιμοποιώντας τόν σίδηρο καί
τόν χαλκό. Πόσον παιδαριώδη μάς φαίνον
ται σήμερα δλα αύτά. Καί όμως, πόσες λα
χτάρες καί πόσην άπαισιοδοξία δέν στοί
χισαν. Ούτε καί τότε δέν είχε φτάσει τό τέ
λος τοϋ κόσμου. Ή ζωή πήρε τόν σίδηρο
καί τόν χαλκό, καί τούς έβαλε στήν καθη
μερινή δούλεψη τοϋ άνθρώπου. Μέ τήν
ίδιαν ύλη πού κατασκευάστηκαν γιά πρώτη
φορά οί αιχμές τών όπλων, έκαμε τό άρο
τρο καί τό κάθε χρήσιμο έργαλείο.
Άργότερα ήλθαν οί βάρβαροι. Λόφοι
σχηματίζονταν άπό κομμένα κεφάλια.
Ήταν τόση ή καταστροφή, πού πάλι πολλοί
θά είδαν τό τέλος. Άλλ' ούτε καί τότε ήλθε
τό τέλος. Δέν ήλθε ούτε μέ τις πανούκλες,
πού θέριζαν εκατομμύρια, ούτε μέ τήν ευ
ρύτατη χρησιμοποίηση τής πυρίτιδος.
Δέν ήλθε ούτε μέ τήν άτομική βόμβα.
Αργά ή γρήγορα, ό άνθρωπος θ’ άπαλλαγή καί άπ' αύτόν τόν φόβο. Θ’ άνακαλύψη
τήν μυστική άκόμα ιδιότητα τής ύλης, πού
άπό άπόσταση θ’ άποδιοργανώνη τις άτομικές βόμβες. Κι' ένα πρωί πού θά ξυ
πνήσουμε, θά μάθουμε ότι κατεστράφησαν

Η

διά μιας δλα τά αποθέματα ατομικών βομ
βών, καί δτι θά είναι εντελώς άχρηστο
νά κατασκευασθοΰν άλλες, άφοϋ βρέθηκε
ό καταλυτής τους.
Τόν ίδιο τρόμο τοϋ τέλους ένοιωσαν οί
πολλοί δταν εφευρέθηκε ό άτμός. Οϊ πρώ
τες μηχανές ποΰ ξεόυσοϋσαν καί έφτυναν
καπνό καί μόλυναν τήν άτμόσφαιρα, έδιω
ξαν χιλιάδες εργάτες άπό τή δουλειά τους.
Τώρα, μετά εκατόν πενήντα μόνο χρόνια,
γελάμε πού βρέθηκαν άνθρωποι νά έχουν
τόσο γελοίους φόβους γιά τόν άτμό.
Τά ίδια επαναλαμβάνονται κάθε τριάντα
περίπου χρόνια γιά τά ήθη. Όλο έρχε
ται ή «έκλυση τών ηθών», δλο οί κοινωνίες
φτάνουν στή διάλυση, δλο τά περασμένα
ήσαν καλύτερα, δλο τά πάντα βαίνουν κατά
κρημνών, καί δλο προ βλέπεται ή επιστροφή
στην άγριότητα. 'Αλλά οί κοινωνίες διαρ
κώς γίνονται καλύτερες.
Ή τελευταία μόδα τοϋ τρόμου, ή τελευ
ταία λέξη τοϋ «Τέλους τοϋ κόσμου», είναι
τό χάος τής σύγχρονης τεχνοκρατουμένης
καί βιομηχανοποιημένης κοινωνίας. Ό
άνθρωπος ζεΐ τήν διάσπαση. "Αγνωστος
μεταξύ αγνώστων. "Ερημος μέσα στις
πολυάνθρωπες πόλεις. Μικρός καί άνυπεράσπιστος μπροστά στά απέραντα εργο
στάσια, τις πολυκατοικίες τών εκατό διαμε
ρισμάτων, καί στις κεντρικές εξουσίες. Μό
νος. Ά γχος ή έπιβίωση, άγχος ή χαρά,
άνύπαρκτη ή γαλήνη. Ποϋ πάει; Θά τρελλαθή άν καταφέρη νά βγή άπό τόν λαβύ
ρινθο τοϋ σύγχρονου Μινώταυρου. Δέν
ύπάρχει πιά καμμιά κιβωτός καί κανένας
Νώε γιά νά τόν σώση.
Πολλοί χάνουν τήν ψυχραιμία τους.
"Αλλοι χάνουν τό μέτρο. "Αλλοι κυνηγοϋν
τή φυγή. "Αλλοι παθαίνουν καρκίνο, ή έμ
φραγμα, άπό τήν αγωνία καί τό άγχος.
Άλλοι περιορίζουν τις άπαιτήσεις τους
στο παραχρήμα. Οί πολλοί, δέν μπορούν,

μέσα στις περίπλοκες καί στις πολύπλοκες
Οί ανθρώπινες βχέσείς, στις όποιες
μορφές τοϋ βίου, νά πιάσουν τό μίτο τής
δίνεται Ιδιαίτερη έμφαση άπό τούς άξιωΑριάδνης καί ν’ άνακαλύψουν τήν ένότητα,
ματικούς καί τους ανδρες τής ’Αστυνο
τό συνδετικό άνάμεσα σ' δλα, πού δίνει
μίας Πόλεων, είναι άναμφιβόλως τό αν
νόημα, καί στά επί μέρους, καί στο σύνολο
τίδοτο τής ζωής στις συνθήκες που δητής ζωής.
μιουργήθηκαν μέσα στις νέες, πολυάν
Προσωπικά, είμαι άθεράπευτα αισιόδο
θρωπες καί βιομηχανοποιήμένες κοινω
ξος. Πιστεύω άπόλυτα καί αύτή τή φορά,
νίες.
δπως τόσες άλλες μέχρις έδώ, πώς ή σοφή
γριά, ή ζωή, θά βρή δλα τά άντίδοτα. Καί
πώς θά προχωρήση, δπως πάντοτε, στό
καλύτερο. Θά θεραπεύση τόν καρκίνο τινό καί στήν Εύρώπη, δέν ήσαν άλλο άπό
καί τό έμφραγμα. Θά ένωση πάλι τούς
μεγάλες βιοτεχνίες, ΰπό τήν σύγχρονην
άνθρώπους κάτω άπό ζεστές ιδέες. Θά
έννοια τοϋ δρου αύτοΰ. Σέ μιά βιοτεχνία ό
τούς δώση τή θάλπη τής χαράς. Θά τούς
μάστορης, πού είναι καί εργοδότης καί
δώση τις έννοιες τής ένότητος, πού θά
κατ' άναλογίαν καί οί βοηθοί του, παίρ
σκοτώσουν τήν διάσπαση. Πιστεύω άπό νουν τήν πρώτη ϋλη, τό χώμα, τό ξύλο, τό
λυτα πώς πάντοτε, μά πάντοτε, μετά άπό
μέταλλο, τό νήμα, τό δέρμα ή τελευταία τό
μιά μεγάλη διάσπαση, άκολουθεϊ καί μιά πλαστικό, μαθαίνουν τις ιδιοτροπίες καί
έξ ίσου μεγάλη καί μεγαλύτερη σύνθεση.
τις ίδιότητές της, καί τήν δουλεύουν, είτε
Τό άρθρο αύτό θά σάς έκθέση, πώς άρ στό χέρι, είτε σέ άπλά μηχανικά μέσα. Καί
χισε κιόλας στις μέρες μας ή έξοδος άπό τήν βλέπουν μεταποιημένη σέ όλοκληρωτόν προτελευταίο κάθε φορά λαβύρινθο.
μένο άντικείμενο, έπιπλο ή έργαλεΐο, ύφα
Πώς άρχίσαμε νά διώχνουμε τή διάσπαση.
σμα ή παπούτσι κ.λ.π. Ό βιοτέχνης αύτός
Πώς κερδίζουμε γιά μιάν άκόμα φορά τήν
γνωρίζει δλα τά στάδια τής έπεξεργασίας,
ένότητα. Πώς, άπό άγνωστοι μεταξύ μας,
γνωρίζει καί συνδέεται μέ τούς βοηθούς
κερδίζουμε ό καθένας τό πρόσωπό του καί του, καί τελικά βλέπει νά βγαίνη άπό τά χέ
τό χαμένο του δνομα. Πώς μποροϋμε άπό
ρια του ένα έργο ολοκληρωμένο. Αισθά
τό άγχος, νά θερίσουμε τήν αισιοδοξία.
νεται τή χαρά τής δημιουργίας, αισθάνεται
Νά βγάλουμε άπό τό πικρό γλυκό, δπως
δεμένο τόν έαυτό του μέ τούς βοηθούς του,
λέει στήν Παλαιά Διαθήκη ή άλληγορία τοϋ
ξέρει τόν σκοπό πού έξυπηρετεϊ τό προϊόν
Σαμψών.
του. Ή έργασία του, πού προσφέρει μιά
ποικιλία άπασχολήσεων, πού κρατούν
πνεύμα του ζωηρό καί πάντοτε σέ
Ό άνθρωπος αυτό τό εξάρτη τό
εγρήγορση. Διαρκώς παρακολουθεί τί κά
νουν οί άλλοι βιοτέχνες τοϋ κλάδου του,
μα τής μηχανής.
γιά νά μάθη καινούργιους τρόπους εργα
Μέχρι πριν έκατόν πενήντα περίπου χρό σίας, πού θά τού έπιτρέψουν νά έχη περισ
νια, δέν ύπήρχαν έργαστήρια, μέ τήν σύγ σότερη παραγωγή. Αφομοιώνει εύκολώτεχρονη έννοια τού δρου. Καί δπου ύπήρχαν
ρα κάθε τι πού βελτιώνει τήν έργασία του,
πολυάνθρωπες έπιχειρήσεις, καί ύπήρχαν
άγαπά τήν κοινωνία, γιατί τοϋ άπορροφά
καί στόν άρχαϊο κόσμο, καί στόν βυζαν- τά προϊόντα του, Καί θέλει νά δημιουρ-
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γη σχέσεις μέ τήν κοινωνία, γιά νά άνοίγη
τόν κύκλο τών πελατών του. Ό βιοτέχνης
βάζει ένα κομμάτι άπό τήν ψυχή του στό
έργο του.
"Απόδειξη τοϋ πόσο δλα αυτά είναι σω
στά, είναι τό δτι δλες ο'ι μεγάλες βιομηχα
νίες ξεκίνησαν άπό βιοτεχνίες πού έξειλίχθησαν προοδευτικά, είναι δτι οί βιοτέχνες είναι συντηρητικά μέλη τής κάθε κοι
νωνίας και δέν μετέχουν σέ άνατρεπτικές
ομάδες, είναι δτι άναμιγνύονται σ’ δλων
τών είδών τά σωματεία, άθλητικά, θρη
σκευτικά κ.λ.π. γιά νά έχουν μιά κάποια
κοινωνική προβολή, καί τό δτι τά προϊόντα
τους έχουν πάντοτε άξια, όσα χρόνια κι’
άν περάσουν. Γιατί ένα κομμάτι άνθρώπινης ψυχής δέν χάνει ποτέ τήν άξια του.
Πριν άπό έκατόν πενήντα χρόνια άλλα
ξαν ριζικά οί τρόποι τής παραγωγής, αρα
καί τής έργασίας, αρα καί τοϋ τρόπου
ζωής τών ανθρώπων. ‘Ο ατμός έδημιούργησε τίς μηχανές. Καί οί μηχανές έδημιούργησαν μέ τή σειρά τους τά έργοστάσια. Στά εργοστάσια άλλάζει έντελώς ό τρό
πος τής έργασίας. Ή παραγωγή κομματιά
στηκε. Ό ένας φτιάχνει βίδες, ό άλλος
άνοίγει τρύπες, ό τρίτος βιδώνει, ό τέταρ
τος συναρμολογεί καί ό χιλιοστός συ
σκευάζει τό προϊόν, χωρίς νά ξέρη πώς
ολοκληρώθηκε καί πώς έφτασε μέχρι τά
χέρια του. Τίποτα πιά δέν συνδέει τόν
κάθε έργάτη μέ τό έργο του.
Θά μείνη στήν ιστορία τής βιομηχανοποιήσεως τής παραγωγής, αθάνατη μαρ
τυρία τής διασπάσεως, τό κινηματογρα
φικό άριστούργημα τοϋ Σαρλώ «οί Μον
τέρνοι καιροί». (Γιά τούς νεωτέρους, πού
δέν είχαν τήν εύ καίρια νά τό απολαύσουν,
θά πώ μόνο δυό λόγια: Ό Σαρλώ είναι
εργάτης σ’ ένα τέτοιο έργοστάσιο. Μπρο
στά σέ μιά κινούμενη μεταφορική ταινία,
φορτωμένη μέ δμοια κομμάτια μηχανής
ενός αύτοκινήτου, ή δουλειά του είναι νά
κρατάη στό κάθε του χέρι άπό ένα κλειδί
καί νά βιδώνη βίδες. Δέν κάνει στό όκτάωρο
τής έργασίας του τίποτε άλλο. Καί μετά
τήν δεύτερη, τήν δέκατη ή τήν έκατοστή
μέρα τής ίδιας δουλειάς, ό άνθρωπος πάει
νά τρελλαθή).
Ό νέος αύτός τύπος τοϋ έργαζομένου
πού δέν έργάζεται πιά, αλλά δουλεύει σάν
τούς άρχαίους δούλους, δέν δένεται μέ τό
έργο του. Δέν αισθάνεται καμμιά χαρά,
γιατί ή έργασία του δέν είναι δημιουργική.
Δέν συνδέεται μέ τούς άλλους, πού δου
λεύουν στήν ίδιαν έπιχείρηση, παρά μόνο
μέ δεσμούς πού τούς λέμε συνδικαλιστι
κούς, καί πού τίς περισσότερες φορές δέν
είναι ύγιής συνδικαλισμός, παρά μίσος
έναντίον τοϋ έργοδότου. Κι’ άς είναι ό
έργοδότης, ό καλύτερος τών ανθρώπων.
Δέν τόν ένδιαφέρει ό πελάτης. Δέν έχει
λόγο νά συνδεθή' μαζί του. Δέν μετέχει
εϋκολα σέ κοινωνικές οργανώσεις. Δέν
ένδιαφέρεται νά μάθη τίς νέες μεθόδους
έργασίας, τίς δέ περισσότερες φορές άντιδρά σέ κάθε τι καινούργιο, γιατί τό μυαλό
του έχει γίνει νωθρό καί δέν δέχεται με
ταβολές. Άπό πείρα μέσα στά έργοστάσια, είδα πόσο δύσκολο είναι νά πεισθοϋν
οί έργάτες νά χρησιμοποιήσουν ένα και
νούργιο μηχάνημα. Μέσα τους κυριαρχεί
ένα μπερδεμένο συναίσθημα νωθρότητος,
φόβου μήπως χάσουν τήν έργασία τους
καί μίσους έναντίον τοϋ έργοδότου, ό
όποιος μέ τήν καινούργια μηχανή θά κερ
δίση περισσότερα. Ό βιοτέχνης ζηλεύει
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τόν καλύτερό του καί θέλει τόν φθάση.
Ό έργάτης μισεί τόν πλουσιώτερόν του
καί θέλει νά τόν φθάση. Ό έργάτης μισεί
τόν πλουσιώτερό του καί θέλει νά τοϋ άφαιρεθοΰν αύτά πού έχει καί νά δοθούν
σ’ αύτόν. Καί γιαυτό όπου ή παραγωγή
πέρασε στά έργατικά χέρια, πήρε πάντοτε
τήν κάτω βόλτα καί δέν έξυπηρέτησε τίς
κοινωνικές άνάγκες.
Ό έργάτης τοϋ μεγάλου σύγχρονου ερ
γοστασίου δέν μπορεί νά συλλάβη τόν ρόλο
πού παίζει τό άτομό του μέσα στό έργοστάσιο. Μένει πάντοτε ξένος καί ξεκάρφω
τος. Καί στό τέλος, έπειδή έργάζεται μόνο
άπό ύποχρέωση καί ποτέ άπό κάποια έσωτερική του ικανοποίηση, άποβλακώνεται.
"Οσο πιό άποβλακωμένος είναι, δσο πιό
μηχανικές κινήσεις κάνει, δσο λιγώτερο
σκέπτεται, τόσο καί καλύτερα κάνει τή
δουλειά του.
Παράλληλα, τά πολλά έργοστάσια, δη
μιούργησαν μεγάλες πόλεις, γιατί μάζεψαν
γύρω τους χιλιάδες έργάτες. Καί μέσα σ’
αυτή τήν ασύνδετη, τήν άπότομα καί μη
χανικά μεγαλωμένη κοινωνία, ό έργαζόμενος έχασε τίς γνωριμίες του καί τούς
συνήθεις προσανατολισμούς του. "Οσο καί
νά λέμε, ό καθένας μας θέλει ένα συνηθι
σμένο τρόπο καθημερινής ζωής γιά νά αι
σθάνεται άνετα. Τελικά, έχασε καί τό πρό
σωπό του, καί κυκλοφορεί άγνωστος με
ταξύ αγνώστων. Εϋκολα παρασύρεται άπό

Ό άνθρωπος πού συνδέεται
μέ τούς άλλους, είναι ώριμος
να χαρή τή ζωή, νά χαρή δη
λαδή τή γνωστή σέ ολους
μας άτελή κατάσταση, μέσα
στήν όποια ζοΰμε. Ούτε μό
νος αισθάνεται, ούτε άγχος
τόν καταδιώκει, ούτε τόν δέρ
νει ό φόβος.
κατεργαρέους, πού τοϋ ύπόσχονται νά τόν
λυτρώσουν άπό αύτά πού τόν βαραίνουν
μέσα του καί άπό τά άνούσια πού τόν περι
τριγυρίζουν. Καί γίνεται πρώτη Ολη γιά
κοινωνικές άναστατώσεις, γιά απότομες
μεταβολές, οί όποιες τελικά πληρώνονται
άπό τόν ίδιο. "Οπου έγιναν μέχρι τώρα
τέτοιες μεταβολές ύπέρ καί άπό τούς έργά
τες, χειοοτέρεψαν αντί νά βελτιώσουν τή
θέση του. Καί τό ίδιο θά γίνεται στον αιώνα
τόν άπαντα, γιατί αύτό πού λείπει άπό τόν
έργάτη, καμμιά απότομη μεταβολή δέν
πρόκειται νά τοϋ τό δώση. ’Απόδειξη σ’
αύτό, είναι τό δτι δπου βελτιώνονται οί
συνθήκες διαβιώσεως τών εργαζομένων,
έκεΐ δέν βρίσκουν έδαφος οί κοινωνικές
έπαναστάσεις, ένώ έξακολουθοϋν νά προο
δεύουν στις κοινωνίες πού μόλις, αρχί
ζουν νά βιομηχανοποιοϋνται καί ν’ άναπτύσσωνται, καί πού ό έργαζόμενος δέν
έχει ξεπεράσει ακόμα τό στάδιο τής άφομοιώσεως τών νέων συνθηκών τής έργα
σίας.
Ή βιομηχανική κοινωνία, στά πρώτα της
στάδια, ένώ προσφέρει στον κόσμο άφθονα
υλικά αγαθά καί είσήγαγε τόν καθημερινό
πολιτισμό σ’ δλες τίς τάξεις τών άνθρώπων,
διέσπασε τόν άνθρωπο καί τόν έκαμε έξάρτημα τής μηχανής.

Οί άνθρώπινες σχέσεις.
Σήμερα ή κατάσταση αύτή, γιά τίς κοι
νωνίες πού βιομηχανοποιήθηκαν πρώτες,
έχει γλιστρήσει στό παρελθόν. Καί μάς
δείχνει τόν δρόμο πού πρέπει ν’ άκολουθήσουμε. Καμμιά βιομηχανία, κανένα σύγ
χρονο έργοστάσιο, δέν στηρίζει τήν ιδιαί
τερη κερδοσκοπική του προσπάθεια στήν
τυφλή παραγωγή μεμονωμένων τεμαχίων.
Αύτό τό τυφλό κομμάτιασμα δέν αποδίδει
κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες. Έδημιουργήθηκαν ύπηρεσίες ολόκληρες, πού
προσπαθούν νά ξαναενώσουν τήν διασπασμένη προσωπικότητα τοϋ έργαζομέ
νου, μέσα σ’ δλες τίς έργασίες. Νά τοϋ
δώσουν νά καταλάβη ποιά είναι ή θέση
του μέσα σ’ δλο τό κύκλωμα τής παρα
γωγής. Νά τοϋ γνωρίσουν τίς ’ιδιότητες
τής πρώτης Ολης. Νά τοϋ δώσουν τό σύ
νολο τής εικόνας τής έργασίας, άπό τήν
ώρα πού μπαίνει στό έργοστάσιο ή πρώτη
ϋλη, μέχρι τήν ώρα πού βγαίνει όλοκληρωμένο πιά προϊόν. Νά τοϋ μάθουν πώς
μειώνεται τό κόστος, πώς δημιουργεΐται ή
παραγωγικότης, πώς αύτό έπηρεάζει τίς
άποδοχές του καί τόν τρόπο πού ζή. Νά
τόν γνωρίσουν καί νά τόν συνδέσουν μέ
τούς άλλους έργαζομένους μέσα στήν ίδια
τήν έπιχείρηση. Νά καλλιεργήσουν καί τά
άλλα του ένδιαφέροντα, δπως τόν αθλη
τισμό, τήν τέχνη, τίς κοινωνικές έπαφές.
Νά τόν φέρουν σέ σχέση μέ τόν πελάτη, γιά
νά γνωρίση τίς άντιδράσεις του. Κοντά
στούς παληούς Διευθυντάς, έχει προστεθή
καί ό Διευθυντής τής βιομηχανικής ψυχο
λογίας, άπόφοιτος άντίστοιχης πανεπι
στημιακής σχολής.
Συγχρόνως, καί έπειδή τά μηχανήματα
αύτοματοποιήθηκαν κατά τό πλεΐστον, ό
έργαζόμενος δέν είναι πλέον άψυχος χει
ριστής. Πρέπει νά γνωρίζη τήν λειτουρ
γία τής μηχανής, τόν ρόλο πού παίζει τό
κάθε έξάρτημά της, τό σύστημα τοϋ αυτο
ματισμού της. Νά έλέγχη τήν ποιότητα, νά
έλέγχη τόν ρυθμό τής παραγωγής, νά ξαναβάζη τό αυτόματο μηχάνημα σέ λει
τουργία μόλις σταματήση, νά τό διορθώνη
ή νά τού άλλάζη τόν ρυθμό τής παραγωγής
ή αύτή τήν ίδια τήν παραγωγή καί τά άνταλλακτικά του, νά ξέρη καλώς πώς λειτουρ
γεί κ.λ.π. κ.λ.π. Ιδρύονται λέσχες, οργα
νώνονται άθλητικές ομάδες, γίνονται έορτές, έκδρομές κ.λ.π. είς βάρος τών κερδών
τής έπιχειρήσεως. Ό βιομήχανος έπισκέπτεται συχνά τό έργοστάσιο καί γνω
ρίζεται μέ τούς έργάτες. Έδημιουργήθηκε
ολόκληρος κλάδος «διοικήσεως έπιχειρήσεων», ό όποιος συζητεΐ διαρκώς μέ
τούς έργαζομένους, μέ τόν σκοπό νά
προκαλέση καί νά έρευνήση τά ένδιαφέροντά τους καί νά τά άξιοποιήση. ’Ορ
γανώνονται σειρές έπισκέψεων ξένων,
πού ρωτάνε, παρατηρούν, ανταλλάσσουν
σκέψεις καί ιδέες. Έκδίδονται δελτία καί
περιοδικά μέ ποικίλην ϋλη καί μέ τά κο
σμικά τών έργαζομένων. Χρησιμοποιείται
εντατικά ή όπτικοακουστική, γιά νά δώση
καί στούς ολιγογράμματους τίς νεώτερες
γνώσεις καί νά τούς έξηγήση τήν συμπε
ριφορά τοϋ μετάλλου ή τοϋ νήματος. Γί
νονται τά πάντα, ώστε ό έργαζόμενος νά
ξαναγίνη άνθρωπος, κύριος τής μηχανής
καί τής πρώτης ϋλης, νά κερδίση καί πά
λιν τήν ένότητα πού έχασε.
"Ολη αύτή ή τέχνη τοϋ έξανθρωπισμοϋ
τής έργασίας, πήρε τήν ονομασία «HU-

Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ε Σ
MAN RELATIONS», πού μεταφράστηκε
στά ελληνικά «‘Ανθρώπινες σχέσεις».
Οί ανθρώπινες σχέσεις ξεπήδησαν άπό
τήν βιομηχανία. Καί δέν ήσαν άλλο άπό
έπιστροφή στην παληά μέθοδο έργασίας
μέσα στους νέους τρόπους παραγωγής,
δηλαδή σύνδεση τοϋ έργαζομένου μέ δλο
τόν κύκλο τής έργασίας, σύνδεσή του μέ
τούς συνεργαζομένους μέσα στό ίδιο τό
έργοστάσιο καί τελικά μέ τήν κοινωνία.
Καί πράγματι έπέτυχαν πάρα πολλά άγαθά
άποτελέσματα. Ό σημερινός εργαζόμενος
στίς πολύ βιομηχανοποιημένες κοινωνίες,
δέν είναι ό πρό τριάντα χρονών εργάτης.
Μπορούμε νά πούμε δτι ή διάσπαση τής
βιομηχανικής εποχής έχει ξεπεραστή.
"Ομως, δέν φτάσαμε στό τέλος. ‘Οφεί
λουμε νά διαβάσουμε καλά τό μάθημα. "Αν
οί άνθρώπινες σχέσεις μέσα στην εργα
σία μάς έδοσαν καλά άποτελέσματα, έχουμε
ώφελος καί έχουμε οφειλή νά τις διευρύ
νουμε καί νά τις άπλώσουμε μέσα σ’ δλη
τήν οργανωμένη ζωή μας. Νά τις κάνουμε
πλήρεις άνθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή νά
καλλιεργήσουμε τις σχέσεις τού καθενός
άτόμου μέσα στήν κοινωνία, καί τις σχέ
σεις δλων τών άτόμων μέσα στά σύνολα
τών άνθρώπων πού διαβιώνουν. "Ηδη
έχουμε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις
γιά μιά τέτοιαν εργασία, άπό όσες είχαν
οί κοινωνικοί έργάτες σάν κι’ εμάς μόλις
πριν μία γενεά.
Θά μπορούσαμε αυτό τό άπλωμα τών
βιομηχανικών άνθρωπίνων σχέσεων μέσα
στήν κοινωνία, πού έξακολουθεί νά είναι
κατακερματισμένη, νά τό ονομάζαμε «Κοι
νωνικές σχέσεις». Καί θά είχαμε τότε μιά
τριλογία σχέσεων, τις δημόσιες σχέσεις,
δηλαδή τις σχέσεις μιάς έργασίας μέ τήν
κοινωνία, τις άνθρώπινες σχέσεις, δηλαδή
τίς σχέσεις τών έργαζομένων μεταξύ τους
καί τίς κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή τίς
σχέσεις τών έργαζομένων μέ τήν κοινω
νία. Μοΰ φαίνεται πιό ζεστό νά ονομάζαμε
καί τίς τελευταίες κι’ αύτές άνθρώπινες
σχέσεις, άφοϋ πρόκειται γιά σχέσεις άν
θρώπων πρός άνθρώπους. Ν’ άνοίξουμε
δηλαδή τό περιεχόμενο καί τήν έννοιά τους,
κι’ άς μάς θυμώσουν οί έπαγγελματίες τών
«HUMAN RELATIONS«, έπειδή τούς
κλέψαμε τόν ώραίο τίτλο.

Πώς κερδίζονμε τή ζωή.
"Ay καί ό άνθρωπος ζεί μέ τούς όμοιους
του πολλές χιλιάδες χρόνια, έν τούτοις έχει
άκόμα μεγάλην ανάγκη νά μάθη τίς άνθρώ
πινες σχέσεις, νά μάθη δηλαδή αύτή τήν
τέχνη νά συνδέεται μέ τούς άλλους. Γιατί,
οί άνθρώπινες σχέσεις έχουν τούτο τό πα
ράδοξο. Είναι προσωπικές σχέσεις, τού
καθενός πού έρχεται στον κόσμο. Είναι
ένας προσωπικός ήλεκτρισμός πού έκπέμπεται πρός τούς άλλους, είναι ένας άτομικός μαγνήτης τού καθενός μας πού
έλκει τούς άλλους πρός έμάς. Βασίζονται
στήν άκτινοβολία τής συμπάθειας, σέ κάτι
αυτόφωτο καί ποτέ δανεισμένο ή κληρονο
μημένο. Οί άνθρώπινες σχέσεις άπαιτοΰν
ειλικρίνεια, ιδιότητα τοϋ χαρακτήρος τοϋ
καθενός μας. Καί τό πιό παράδοξο, προϋ
ποθέτουν άναγνώριση καί κατανόηση τών
άδυναμιών τών σχετιζομένων, τών συνδεομένων άτόμων. Αύτές οί άδυναμίες, ή
μάλλον, αυτό τό σύμπλεγμα τών άδυναμιών,
είναι προσωπική περιουσία τοϋ καθενός

. . .ίσως φαίνεται λίγο
Ή παρατήρηση αυτή
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περίεργη. Θά σάς εξηγήσω καλύτερα τό
πράγμα. Κανένας μας δέν είναι τέλειος. "Αν
άγνοήσουμε τίς άτέλειες τών άλλων, τοϋ
άλλου, μπορεί νά μή συνδεθοϋμε ποτέ
μαζί του, μπορεί νά συνδεθοϋμε τυπικά,
μπορεί καί νά συνδεθοϋμε χωρίς νά τόν
ξέρουμε κατά βάθος, οπότε ή σύνδεσή μας
αύτή θά είναι έπηφανειακή. Γιά νά δημιουργηθοϋν ζεστές άνθρώπινες σχέσεις, ει
λικρινείς καί πραγματικές καί βαθειές,
πρέπει μαζί μέ τίς άρετές τοϋ άλλου, νά
γνωρίσουμε, νά κατανοήσουμε ν' άναγνωρίσουμε καί ν’ άγαπήσουμε καί τίς
άτέλειές του. Τότε μόνο δημιουργούμε πρα
γματικές σχέσεις, καί τότε μόνον οί σχέ
σεις αύτές μποροϋν νά όνομασθοϋν άν
θρώπινες. "Ολα δμως αύτά είναι άτομικά
θέματα, προσωπικές ύποθέσεις, πού οφεί
λει ό καθένας μας ν’ άντιληφθή καί νά
καλλιεργήση έξ άρχής.
Στό βάθος τοϋ προβλήματος μας βρίσκε
ται ή τέχνη τοϋ άνθρώπου νά ζή μέ τούς
άλλους καί νά συνδέεται μαζί τους. Νά
μεταβληθή άπό άτομο1 σέ κοινωνική μο
νάδα. Ν’ άποκτήση κοινωνικότητα, μίαν
ιδιότητα πού τόν κάνει νά αισθάνεται ευ
χαρίστηση δταν βρίσκεται μέ τούς όμοιους
του, καί πού τοϋ δίνει κυριολεκτικά μιά
θέση, τήν δική του θέση, μέσα στό κοινω
νικό σύνολο πού ζεί. "Οταν ό άνθρωπος
συνδέεται μέ τούς άλλους άνθρώπους,
δταν νοιώθει χαρά έπειδή συνδέεται μαζί

ΣΧΕΣΕΙΣ

λειος. Δέν φοβάται. Ή άγάπη έξω βάλλει
τόν φόβον. Γίνεται θετικός καί προσαρμο
στικός. Οί ειλικρινείς σχέσεις του δέν τόν
άφίνουν ποτέ άπροσγείωτο. Κι’ έτσι, δσο
δυνατά καί άν είναι τά ρεύματα πού τόν
χτυπούν, δέν τοϋ δημιουργούν ποτέ τό
τράνταγμα μιάς ήλεκτροπληξίας, πού μερι
κές φορές είναι καί θανατηφόρο. ’Επειδή
ξέρει τί θά πή άδυναμία, δική του ή τών
άλλων, αισθάνεται βαθύτερα μέσα στήν
ψυχή του τήν ζέστη τής φιλίας, τήν άξια
της, τή σημασία της στή ζωή του. Κι’
άν άκόμα ζοϋσε στό πιό τέλειο περιβάλ
λον, πάλι θά ήθελε νά αισθάνεται τήν θέρμη
τής φιλίας, καί τήν άνάγκη μιάς προσπά
θειας γιά κάτι πιό τέλειο.
Αύτοΰ τοϋ είδους οί άνθρώπινες σχέ
σεις, καλλιεργούν στόν άνθρωπο μιάν άπό
τίς καλύτερες άρετές, πού λέγεται άνεκτικότητα. Ή άνεκτικότητα, προφυλάσσει
τά άτομα άπό τά άκρα, καί κάνει βιώσιμες,
καί άνθρωπινώτερες δλες τίς κοινωνίες.
Καί άκόμα, αύτές οί άνθρώπινες σχέσεις,
έπειδή άφίνουν πάντοτε μπροστά στόν
καθένα ένα περιθώριο γιά λίγην άκόμα
προσπάθεια, δίνουν στόν άνθρωπο ένα
μαγικό έλατήριο πού τόν τινάζει μέ δύναμη
πρός δλα τά αϋριο. Τοϋ δίνουν τήν έλπίδα
καί τήν προσπάθεια γιά τό καλύτερο, πού
άξίζει περισσότερο άπό όλες τίς άλλες
έπιδιώξεις του.

Βήματα στό καλύτερο μέλλον.
Ή μεγάλη άρρώστεια τοΰ
καιρού μας είναι ή μοναξιά.
'Ολόκληρη σχεδόν ή λογοτε
χνία καί ή ποίηση, μιλοΰν
καί περιγράφουν αύτή τή μο
ναξιά. Καί δταν ό άνθρωπος
συνδεθή μέ άλλους όμοιους
του, δέν έχει αύτή τήν απελ
πιστική φτώχεια αισθημάτων
καί ένδιαφερόντων.
τους, δταν έχει μιά δική του θέση μέσα
στόν κόσμο, τότε ό άνθρωπος αυτός έκέρδισε τήν ένότητα τής προσωπικότητάς
του. Ό κομμουνισμός, θεωρία άπό τή φύση
της μαζική καί άγελαία, πού προϋποθέτει
άτομα χωρίς προσωπικότητα, ήταν φυσικό
ν’ άνθιση καί νά έμφανισθή καί νά προοδεύση τήν έποχή τής πρώτης βιομηχανικής
περιόδου. Ό π ω ς είναι φυσικό, σιγά - σιγά
θά φύγη άπό τήν νέα βιομηχανική έποχή,
γιατί δέν θά βρίσκει εϋκολα άτομα νά θέ
λουν νά άγελοποιηθοϋν.
Ό άνθρωπος πού συνδέεται μέ τούς
άλλους, είναι ώριμος νά χαρή τή ζωή, νά
χαρή δηλαδή τή γνωστή σέ δλους μας
άτελή κατάσταση, μέσα στήν όποια ζοϋμε.
Οϋτε μόνος αισθάνεται, οϋτε άγχος τόν
καταδιώκει, οϋτε τόν δέρνει ό φόβος.
Δέν είναι μόνος, είναι ένωμένος μέ τούς
άλλους, καί είναι χρήσιμος στό σύνολο. Ή
μεγάλη άρρώστεια τοϋ καιροϋ μας είναι
ή μοναξιά. ’Ολόκληρη σχεδόν ή λογοτεχνία
καί ή ποίηση, μιλοϋν καί περιγράφουν αύτή
τή μοναξιά. Καί δταν ό άνθρωπος συνδεθή
μέ άλλους όμοιους του, δέν έχει αύτή τήν
άπελπιστική φτώχεια αισθημάτων καί
ένδιαφερόντων. Δέν έχει ένα μόνον ενδια
φέρον, πώς δηλαδή θ’ άπαλλαγή άπό τό
κενό πού τόν περιβάλλει. Δέν ερεθίζεται
άπό τίς άντιξοότητες, δέν αισθάνεται τέ

Σάς είπα πιό πάνω, δτι βρισκόμαστε κιό
λας σιήν έποχή πού ξεπεράστηκε ή διά
σπαση καί δτι έρχεται ή σύνθεση. Χαίρω
πολύ, γιατί μπορώ αύτό νά σάς τό άποδείξω.
Στίς ήμέρες μας μαθαίνουν γράμματα
τριπλάσιοι άνθρωποι άπό όσους μάθαιναν
πριν τριάντα χρόνια. Καί ή στοιχειώδης καί
ή μέση καί ή άνωτάτη παιδεία έχουν δλες
τριπλασιασθή. Ό τριπλασιασμός αύτός
ολόκληρης τής παιδείας, είναι άδύνατον νά
μήν έχη βαθύτατες έπιδράσεις στή ζωή.
Γιατί ή Παιδεία είναι ή γέφυρα συνδέσεως
τοϋ άνθρώπου μέ δλο τόν άλλο κόσμο καί
γεωγραφικά καί χρονικά. Οί άνθρωποι πού
ξέρουν γράμματα διαβάζουν, γράφουν,
βλέπουν κινηματογράφο καί τηλεόραση καί
θέατρο, άκοϋνε όμιλίες καί ραδιόφωνο.
Κράτη στά όποια ή μέση κατανάλλωση
εντύπου χάρτου πριν τριάντα χρόνια ήταν
έφτά κιλά κατ’ άτομο, τώρα έχει φτάσει τά
είκοσι έννέα κιλά, μέ τάσεις διαρκούς
άνόδου. Μέ συνέπεια, οί σημερινοί άν
θρωποι νά ένδιαφέρωνται ζωηρά, σχεδόν
προσωπικά, γιά τό τί γίνεται στήν άλλη
άκρη τής Γής, π.χ. στό Βιετνάμ, σάν νά ήταν
κάποιο προσωπικό τους ζήτημα, ή κάποιο
ζήτημα τής κοινωνίας, μέσα στήν όποια
ζοϋν. Τι άλλο είναι τά μηνύματα αύτά, άπό
άνθρώπινες σχέσεις, άπό πολλαπλασια
σμούς τών διασυνδέσεων, άπό έναν και
νούργιο κόσμο πού έρχεται; Πότε άλλοτε
οί άνθρωποι έδειξαν τόσο ένδιαφέρον· γιά
ύποθέσεις πού διαδραματίζονται δέκα
χιλιάδες μύλλια μακρυά τους;
’Υπάρχει άκόμα μιά θαυμάσια έφεύρεση,
πού στερεώνει αύτές τίς αισιόδοξες άντιλήψεις. Είναι ό τουρισμός. Δέν είναι πολ
λά χρόνια, πού τό ταξίδι άναψυχής ήταν
προνόμιο τών πολύ πλουσίων. Κι’ άν κα
νείς μέ μέτριο ή καί μέ μικρό εισόδημα είχε
τήν έπιθυμία νά γνωρίση άλλους τόπους
(Συνέχεια εις τήν σελ. 64 )
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ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ρ Ε Υ Ν Η Τ Α Ι καί ιστορικοί, διε
θνούς άναγνωρίσεως, ασχολούν
ται πάντοτε με την Ιδιοφυία τον
Μακεδόνα στρατηλάτη, ό δε ιστορι
κός μας Παπαρρηγόπονλος επιση
μαίνει γι’ αυτόν ότι: «Άνεδείχθη
ον μόνον τών καταχτητών ό μέγι
στος, άλλα καί τών κυβερνητών ό
μάλλον μεγαλεπήβολος καί αγαπη
τός. Τό κράτος τό όποιον έδημιούργησε, προσθέτει, πλούτο από της
ελληνικής θαλάσσης μέχρι τών Ί μαλαιων καί από τών αφρικανικών
έρημων μέχρι τών στεππών τής Ά ραλικής λίμνης. ”Αν δεν έξελλήνισεν
άπασαν την αχανή εκείνην μοναρ
χίαν, έρριξεν όμως τα πρώτα σπέρ
ματα τού έργου, όπερ μ ετέπειτα
συνεπλήρωσαν οί διάδοχοι».
'Η προσωπικότης καί τό έργον,
τον Μεγάλου ’Αλεξάνδρου δεν είναι
δυνατόν ν’ άναπτυχθοϋν σέ όλη τους
την έκτασι στον περιωρισμένο αυ
τόν , χώρο τον περιοδικού. ’Έχουν
γραφή γι’ αυτόν τόμοι ολόκληροι.
Θά προσπαθήσουμε, ωστόσο, να
δώσουμε στον αναγνώστη μια εικό
να τού Μεγάλου αυτού ανθρώπου καί
νά σκιαγραφήσουμε τό εκπολιτιστι
κό του, κυρίως έργο.
ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΔΕ ΙΓΜ ΑΤΑ
"Ο Μέγας ’Αλέξανδρος γεννήθηκε
στην τότε Μακεδονική πρωτεύουσα
Πέλλα τό 356 π.Χ. καί κατά την έπικρατεστέρα εκδοχή τον μήνα ’Ιούλιο.
Πατέρας του ήταν δ Φίλιππος, ό ι
σχυρός, ηγεμόνας τής Μακεδονίας
καί μητέρα τον ή ’Ολυμπίάς θυγα
τέρα τού βασιλέως τών Μολοσσών,
Νεοπτολέμου. Λέγεται μάλιστα ότι

Τοϋ κ. ΓΙΑ Ν Ν Η Α Γ Γ Ο Υ Ρ Η

Ψηφιδωτό δάπεδο από την Πέλλα.
(Παράατασις κυνηγίου)

έγεννήθηκε τήν ημέρα, πού έκαιγόταν ό ναός τής Άρτέμιδος στην ’Έ 
φεσο καί ό πατέρας του καθώς καί
ό στρατηγός του Παρμενίων, εκέρ
διζαν δυο μάχες, σέ δύο μέτωπα.
’Από μικρός έδειξε μεγάλο ενδια
φέρον γιά τά γράμματα καί τήν μάθησι, γ ι’ αυτό κι’ ό πατέρας του έμπιστεύθηκε τήν μόρφωσί του στους
καλλιτέρους παιδαγωγούς. ’Από η
λικίας 13 ετών διδάσκαλο είχε τον
μεγάλο σοφό ’Αριστοτέλη, που τον
εξοικείωσε με τον πνευματικό κό
σμο τών 'Ελλήνων, ένα δε από τά
πρώτα βιβλία πού έδιάβασε ήταν ή
Ίλιάς τοϋ 'Ομήρου, πού πάντοτε έ
φερε μαζί του, καί έταύτισε τήν ψυ
χή του με τήν ψυχή τού ’Αχιλλέως.
Δείγματα τής έφυΐας του καί τής
προσωπικότητάς του ό Μέγας ’Α 

λέξανδρος, έδειξε από τά μικρά του
χρόνια. Λέγεται μάλιστα ότι όταν
ήταν 10 ετών καί πρεσβευταί από τήν
’Αθήνα είχαν έλθει στον πατέρα του,
στήν Πέλλα, γιά νά συζητήσουν περί
ειρήνης, ο ’Αλέξανδρος απήγγειλε
σ’ αυτούς από μνήμης, χωρία ολό
κληρα 'Ελλήνων ποιητών καί παρέ
στησε με κάποιο άλλο παιδί σκηνή
'Ελληνικού δράματος. ’Ακόμα λέ
γεται ότι όταν κάποτε ό πατέρας του
έλειπε σέ εκστρατεία, έλέχθη τούς
πρέσβεις τών Περσιών, τούς οποίους
κατέπληξε γιά «τήν ευπρέπειαν τοϋ
τρόπου καί τών ερωτημάτων τήν έμβρίθειαν». ’Επίσης κατάπνιξε έπανάστασι τής Θρακικής φυλής τών
Μεδάρων καί διεκρίθη στήν μάχη
Χαιρωνείας στο πλευρό τοϋ πατέρα
του καί συνετέλεσε στήν νίκη αυτή,
έκλόνισε μέ τό ιππικό του, τον ιερό
λόχο τών Θηβαίων.
Ο Α Λ ΕΞ ΑΝ ΔΡΟ Σ Σ ΤΟ Ν ΙΣΘΜΟ
'Ο δυναμισμός, ή πρωτοβουλία
καί ή εύρεϊα άντίληψι τοϋ ’Αλεξάν
δρου, διαφαίνονται, στήν πράξι, μετά
τήν δολοφονίαν τοϋ πατέρα του.
"Οταν άνέλαβε τήν βασιλεία τών
Μακεδόνων καί θέλοντας προφανώς
νά δείξη τήν Ισχύ του στους υπολοί
πους ”Ελληνες, κατέβηκε τό 336
π.Χ. στήν Θεσσαλία καί παρεκάθησε στο άμφικτυονικό συνέδριο. ’Από
εκεί άφοϋ διέσχισε τήν Κεντρική
'Ελλάδα έφθασε μέχρι τοϋ Ίσθμοϋ
καί συνεκάλεσε τό συνέδριο τής συμμαχίας πού είχε ιδρύσει ό πατέρας
τον, γιατί σκοπός καί όραμα τοϋ
’Αλεξάνδρου ήταν νά σννενώση όλους
τούς "Ελληνες εναντίον τών Περσών,
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Μ ΕΓΑΣ Α Λ ΕΞ Α Ν ΔΡΟ Σ
Ό Μέγας 'Αλέξανδρος κατά την συνάντηβί του μέ τον βασιλέα των Περσών
Ααρεΐο.

πού δπως είναι γνωστό και προη
γούμενα είχαν μέ τους 'Έλληνες και
έδέσποζαν τώρα ολοκλήρου σχεδόν
τής ’Ασίας. Στο συνέδριο τοϋ ’Ισ
θμού, οί άντιπρόσωποι τοϋ Ανανέω
σαν την ηγεμονία, για την εκστρα
τεία εναντίον των Περσών, πού εί
χαν δώσει παλαιότέρα στον Φίλιπ
πο κι’ έτσι ό νεαρός Μακεδών γίνε
ται ηγέτης όλων των Ελλήνων, έ
κτος των Σπαρτιατών, οί όποιοι
δεν έλαβαν μέρος στο συνέδριο αυτό,
επειδή δπως υποστηρίζεται ζοϋσαν
μέ την άνάμνησι τον περασμένου
μεγαλείου τους καί δέν ήθελαν ν’ α
κολουθήσουν άλλους.
’Εκεί, στην Κόρινθο ό Μέγας ’Α 
λέξανδρος, συνήντησε καί τον κυνικό
φιλόσοφο, τον Διογένη, πού δπως
είναι γνωστό είχε για κατοικία του
ένα μεγάλο πιθάρι. Για την συνάντησι μάλιστα αυτή λέγονται τα α
κόλουθα: ’Ενώ πολιτικοί καί λόγιοι
άνδρες έχαιρέτιζαν τον βασιλέα, μό
νος ό κυνικός φιλόσοφος, πού διέμενε
στην Κόρινθο, εντελώς αδιαφόρησε
προς τό μεγαλεΐον τοϋ ’Αλεξάνδρου
καί ούτε καν θέλησε νά τον ίδή. Έ πήγε λοιπόν 6 ’Αλέξανδρος προς τον
Διογένη πού τον βρήκε νά είναι
ξαπλωμένος στον ήλιο. "Οταν δέ ό
’Αλέξανδρος, μέ την ακολουθία του
τον έπλησίασε καί έρώτησε αν θέλη
κάτι, ό φιλόσοφος τοϋ άπεκρίθη;
«μακρόν από τοϋ ήλιου μετάστηθι»,
δηλαδή, κάνε λίγο πιο πέρα από τον
ήλιο μου. 'Η ακολουθία τοϋ βασιλέως έγέλασε μέ την άπάντησι τοϋ
Διογένη καί μόνον ό ’Αλέξανδρος
εντυπωσιάσθηκε απ’ αυτήν, γ ι’ αυτό
καί είπε τό περίφημο εκείνο: «αλλά
μην εγώ εί μη ’Αλέξανδρος ήμην,
Διογένης αν ή μην», δηλαδή εάν δέν
ήμουν ’Αλέξανδρος θά ευχόμουν νά
ήμουν Διογένης.
Π Ο ΡΕΙΑ Π ΡΟ Σ ΒΟ ΡΡΑΝ
Μετά τήν έδραίωσι τής θέσεώς
του στήν νότιο Ελλάδα καί τήν συνένωσιν τών Ελλήνων τοϋ χώρου αντοϋ, υπό τήν αρχηγία του, ό ’Αλέ
ξανδρος έπεσκέφθη τό μαντείο τών
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Δελφών καί τήν άνοιξι τοϋ 335 π.Χ.
στρέφεται προς βορράν γιά νά εξα
σφάλιση τά σύνορα τοϋ κράτους του
από τούς }Ιλλυριούς καί Τριβαλλούς,
τούς όποιους μέ κάθε ευχέρεια υπέ
ταξε. 'Η κεραυνοβόλα αυτή ενέρ
γεια του, εντυπώσιασε δχι μόνον
τούς νικημένους αλλά καί άλλες φυλές πού ζοϋσαν έξω από τά σύνορα
τοϋ Μακεδονικού κράτους, μέ απο
τέλεσμα πολλοί από αυτούς, δπως οί
Κέλτες, πού ζοϋσαν βοοείως τής ’Ιλ
λυρίας, στη σημερινή Δαλματία νά
στέλνουν πλησίον του πρέσβεις. Κα
τά τούς ιστορικούς, ή εκστρατεία
αυτή είναι από πόσης άπόψεως άξιόλογη «διότι προαγγέλλει μέλλοντα
στρατηγικά μεγαλουργήματα, άποκαλύπτουσα τήν στρατιωτικήν Ιδιο
φυίαν χοϋ ’Αλεξάνδρου».
Η Κ Α ΤΑΣΤΡΟ Φ Η ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ
Κατά τήν εποχή αυτή δμως συνέ
βη ένα γεγονός, πού κατά κάποιο
τρόπο κηλίδωσε τήν δόξα τοϋ στρα
τηλάτη. Έπανεστάτησαν οί Θηβαίοι
ό δέ ’Αλέξανδρος γιά νά προλάβη τον
κίνδυνο γενικωτέρας έξεγέρσεως, έσπευσε προς τήν Ελλάδα από τήν
’Ιλλυρία (σημερινή ’Αλβανία) «καί
διά ταχυτάτης πορείας ή οποία έξέπληξε τούς συγχρόνους, διεθλών
ίσως διά τής διαβάσεως τοϋ Μετσό
βου φθάνει εντός επτά ημερών εις τήν
Θεσσαλίαν καί μετά πέντε άλλες η
μέρες εισβάλλει εις τήν Βοιωτίαν».
— I I πόλις μετά άπό πείσμονα καί
φοβερό αγώνα κυριεύεται καί καταστρέφεται όλοσχερώς έκτος τής οι
κίας τοϋ ποιητοϋ Πινδάρου. ’Η ι
στορία γράφει γιά τό γεγονός αυτό:

«Μετά τήν κρατεράν άλλά βραχεϊαν
Αντίστασιν τών Θηβαίων ή πόλις έκυριεύθη εξ εφόδου. Πλέον τών 6
χιλιάδων Θηβαίιον έφονεύθησαν, τούς
δ’ νπολειφθέντας τών 30.000 κατοί
κων, διέταξεν ό ’Αλέξανδρος νά πωλήσουν ώς δούλους καί τήν πάλιν
κατέκαψε, φεισθείς μόνον τής οικίας
τοϋ Πινδάρου καί τοϋ γένους αύτοϋ».
'Ο Παπαρρηγόπουλος γράφει δτι
στήν καταστροφή αυτή έλαβαν μέ
ρος Φωκαεϊς, Όρχομένιοι, Θεσπιεϊς
καί Πλαταιεϊς, «ώφεληθέντες έκ τής
περιστάσεως ϊνα έκδικηθώοι δι’ δσα
άλλοτε ποτέ παρά τών Θηβαίων εί
χαν ύποστή δεινά.
Γιά τήν πράξι του αυτή ό ’Αλέ
ξανδρος κατεκρίθη καί άπό τούς αρ
χαίους καί άπό τούς νεωτέρονς. ' Ο
Πλούταρχος δμως δικαιολογεί κά
πως τον Μακεδόνα Βασιλέα καί υ
ποστηρίζει δτι μετά τήν καταστρο
φή «πολλάκις έξέφρασε τήν λύπην
του διά τήν τών Θηβών συμφοράν».
Καί ό ιστορικός μας Παπαρρηγόπου
λος γράφει δτι άμεσον ευθύνη γιά
τό γεγονός έχουν οί γείτονες τών Θη
βαίων, οί όποιοι θά μπορούσαν νά
άποτρέψουν τήν καταστροφή.
Η Π Ο ΡΕΙΑ Π ΡΟ Σ Τ ΙΙΝ ΔΟΞΑ
Μέ τήν καταστροφή τών Θηβών,
τελειώνει ή περίοδος τής δράσεως
τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου στον Έ λλάδικό χώρο κι’ ανοίγει ή σελίδα τής
τρισένδοξης ιστορίας του. Α ρ χ ίζ ε ι
ή πορεία προς τήν δόξα, ή πορεία πού
έφερε μέχρι τά πέρατα τής τότε οι
κουμένης τήν ελληνική σοφία καί
τήν Μακεδονική ανδρεία.
’Αλλά ας περάσουμε καί τά γεγο
νότα τής περιόδου αυτής μέ τήν σει
ρά τους.
Γιά τήν ’Ασία ξεκίνησε τήν άνοιξι τοϋ 334, άφοϋ συμπλήρωσε τις
προπαρασκευές του. Σύμφωνα μέ τις
πληροφορίες τοϋ Πλουτάρχου, ό ’Α 
λέξανδρος έπεχείρησε τήν ’Ασιατική
εκστρατεία μέ 30.000 περίπου πε
ζούς καί 4000 ιππείς. ”Αλλες πηγές
Ανεβάζουν τό πεζικό του σέ 43.000
άνδρες καί τό ιππικό τον σέ 5.500.
Οί οικονομικοί πόροι τής εκστρατείας
ήσαν 70 τάλαντα χρυσού, καί οί προ
μήθειες γιά 30 ημέρες. Τον στρατό
του αποτελούσαν Μακεδόνες, Θεσσαλοί ιππείς, οπλίτες άπό τήν ’Α 
χαϊκή συμπολιτεία, Θράκες, ΙΙαίονες, Τριβαλιλοί, Ίλλυριοί κ.ά. ’Ε 
πίσης ακολουθούσαν καί άλλοι ειδι
κοί μελετητές τοϋ αγνώστου ασια
τικού κόσμου. ’Ακόμα 170 πλοία
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άπό δλες τις ελληνικές ναυτικές πό
λεις παρέπλεαν τις μικρασιατικές
ακτές.
'Η υπεροχή στον οπλισμό και την
στρατιωτική όργάνωσι έδιδε μεγά
λη βασιμότητα στην νίκη τον ’Αλε
ξάνδρου κατά των Περσών, δεν είναι
δε άπίθανον να υπήρχαν ασφαλείς
πληροφορίες περί τής κρίσεως στους
κόλπους τής Περσικής αυτοκρατο
ρίας. ’Επί πλέον ό ’Αλέξανδρος διέ
θετε καί τήν νποστήριξι ολοκλήρου
τον ελληνικού κόσμου σ’ έναν πόλε
μο που γινόταν από τό σύνθημα τής
ελληνικής ένότητος καί τής άπελευθερώσεως των ελληνικών μικρασια
τικών πόλεων.
'Η διάβασι τον 'Ελλησπόντου
υπήρξε εύχερεστάτη για τα στρα
τεύματα τοϋ ’Αλεξάνδρου καί ή πο
ρεία τους προς τό εσωτερικό τής ’Α 
σίας χωρίς ενοχλήσεις.
' Ο νεαρός στρατηλάτης, άφοϋ
προσκύνησε στήν Τροία τον τάφο
τοϋ Άχιλλέως, έσπευσε προς συνάντησι των Περσών στον Γρανικό
ποταμό. Τόσον ή μάχη αυτή, όσον
καί οι άλλες πού άκολουθησαν, υπήρ
ξαν φονικώτατες καί συντριπτικές
για τούς Πέρσες πού πολεμούσαν
εναντίον τών 'Ελλήνων, μέ ασύγκρι
το ς μεγαλύτερες δυνάμεις. Διελύοντο όμως μπροστά στήν ορμή τών
'Ελλήνων καί τα στρατηγικά σχέ
δια τον ’Αλεξάνδρου. Δέν θά άναφερθονμε στήν κάθε μία από τις νι

κηφόρες μάχες τοϋ ’Αλεξάνδρου,
επισημαίνουμε δμως δτι οι κυριώτερες άπό αυτές ήσαν τον Γρανικοϋ
(334 π.Χ .), τής ’Ισσού (333 π.Χ .)
καί τών Άρβήλων ή Γαυγαμήλων
(331 π.Χ .).
Μετά τήν μάχη αυτή οί "Ελληνες
προελαύνουν καί κυριεύουν τήν Βα
βυλώνα καί δλες τις πρωτεύουσες
τής Περσίας, Σοϋσα, Περσέπολι,
Έλβάτανα, δπου βρήκαν αμύθητους
θησαυρούς. ’Επίσης κατέλαβαν τήν
Σογδιανή καί Βακριανή (Τουρκε
στάν ).
Μέχρι τοϋ έτους 325 π.Χ. 6 Μέγας ’Αλέξανδρος είχε κατακτήσει
άπέραντες χώρες καί είχε γίνει κοσμοκράτωρ. Τό 325 π.Χ. επέστρε
ψε στον Βαβυλώνα, δπου μετά άπό
δύο χρόνια, τό 323 π.Χ. πέθανε σέ
ηλικία μόλις 33 ετών.
’Εδώ έκλεισε ή ιστορία πού άναφέρεται στήν δραστηριότητα τοϋ
Μεγάλου εκείνου ανθρώπου, άρχισε
δμως νά βλαστάνη δ σπόρος, ό εκ
πολιτιστικός πού έσπειρε σ’ δλο του
τό διάβα. 'Ο ελληνικός πολιτισμός
έγινε παγκόσμιος καί επ’ αύτοϋ στηρίχθηκε ό σημερινός ευρωπαϊκός
πολιτισμός. 'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος
δέν υπήρξε μόνον ό έμπνευστής τής
έπεκτάσεως τοϋ έλληνικοϋ μεγαλεί
ου, άλλά καί ήγήτωρ μέ μεγαλοψυ
χία. ’Απύδειξις δτι συμπεριεφέρθη
μέ σεβασμό στήν περσική βασιλική
οικογένεια, πού αίχμαλωτίσθηκε με

τά τήν μάχη τής Ίσσοϋ, έτιμώρησε
τον Βήασο, δολοφόνο τοϋ Βασιλέως
τών Περσών Δαρείου καί στον Βα
σιλέα Πώρο παραχώρησε τό Βασί
λειό του.
ΤΟ Ε Κ Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο ΤΟΥ
ΕΡΓΟ
Γενική είναι ή παραδοχή δτι ό Μέ
γας ’Αλέξανδρος δέν υπήρξε άπλώς
μεγάλος στρατηλάτης. 'Υπήρξε καί
μέγιστος αναμορφωτής. Προσπάθη
σε νά συναδελφώση "Ελληνες καί
βαρβάρους, νικητές καί νικημένους,
ώστε νά λησμονήσουν τά παλαιά πά
θη καί τις διαφορές. Σημαντικό βή
μα προς τήν συμφιλίωσι ήταν ό γά
μος μεταξύ 'Ελλήνων καί Περαίδων.
'Ο ίδιος δέ ένυμφεύφθη τήν Ρωξάνη,
κόρη Πέρσου εύγενοϋς καί άργότερα, δύο ακόμα γυναίκες. 'Η μιά ήταν
ή κόρη τοϋ Δαρείου, Στάτειρα.
'Η ζωηρή φαντασία του συλλαμ
βάνει διαρκώς νέα σχέδια. Κατα
σκευάζει δρόμους καί φροντίζει γιά
τήν τελειοποίησι τής συγκοινωνίας.
'Η επιτυχής εκλογή τών θέσεων γιά
τήν ϊδρνσι πόλεων, καθώς καί τά έρ
γα κοινής ώφελείας καί τοϋ Ίνδον
μαρτυρούν τήν διορατικότητά του.
'Π ’Αλεξάνδρεια, πού ίδρυσε στήν
Αίγυπτο έγινε ύστερώτερα τό κένττρον τοϋ ελληνικού πολιτισμού καί
διάδοχος τών ’Αθηνών στον πολιτι
σμό. ’Από τό χρυσό πού έκρυβαν οί

Ή Μάχη τής Ίσσον. Ψηφιδωτόν τής Ποιιπηίας.
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Πέρσες βασιλείς, κόβει νομίσματα,
σκορπίζει αυτά στην παγκόσμια άγορά καί συντελεί έτσι στην άσυνήθη μέχρι τότε ζωογόνησι τοϋ εμπο
ρίου.
’Εκείνο όμως που έχει κοσμοίστορική σημασία είναι οι ανυπολόγιστες
συνέπειες τής κατακτήσεως τής ’Α 
σίας. ’Ε π ’ αύτοϋ διακεκριμένοι Ιστο
ρικοί συμφωνούν ότι: «Αί νίκαι τοϋ
’Αλεξάνδρου: κατέρριψαν τον φραγ
μόν, δ όποιος έχώριζε την Άνατο-

Αριότερά: Περσική μικρογραφία τοϋ
ΙΣ Τ ' αίώνος, άπό ένα «Κάνουν-ι-Ντουνιά». Παρίσταται δ Ντάρα (Δαρεΐος). πού
πεθαίνει στην αγκαλιά τον Ίοκάνταρ
(Αλεξάνδρου). (Top Kapk Sarayi-Κωνσταντινουπολις). Επάνω: Αναπαράστασις
μάχης στην Κιλικία, όταν δ Αλέξανδρος
προήλ,αυνε με τις στρατιές του, ώς έκπολιτιστής τών λαών τής Ανατολής.
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λήν άπό την 'Ελλάδα καί ό 'Ελληνι
κός πολιτισμός έξεχύθη εις τάς χώ
ρας τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής,
έπότισε αϋτάς μέ την πλουσίαν γο
νιμοποιόν δύναμίν του καί αφύπνισε
τους λαούς, οι όποιοι εΐχον άποναρκωθή υπό την περσικήν δεσποτεία.
Εις τα παράλια τής Αιγύπτου, τής
Φοινίκης, τής Κιλικίας ,τής Μ. ’Α 
σίας εις τον περσικόν Κόλπον καί εις
τον Ευφράτην, άφυπνίσθη τό εμπό
ρων, έγεννήθησαν νέαι πόλεις ή έλαβον νέαν ζωήν α'ι παλαιότεραι, παρετηρήθη ανξησις τοϋ πληθυσμού καί
τοϋ πλούτου καί γενικώς έδημιουργήθη νέα κίνησις καί ζωή. ’Από
τής στιγμής εκείνης ό ανατολικός
άνθρωπος λαμβάνει έν τινι βαθμώ
συνείδησιν τής προσωπικότητάς του,
αποκτά πρωτοβουλίαν καί αισθάνε
ται τήν ανάγκην πνευματικής μορφώσεως. ’Εκ τής τέφρας τής Περσι
κής αυτοκρατορίας ανακύπτουν α
ξιόλογοι πόλεις, ή ’Αλεξάνδρεια, ή
’Αντιόχεια, ή Δαμασκός, ή ’Έφεσος,
ή Πέργαμος, ή Νικομήδεια, ή ’Αμάσει,α, ή Βαβυλώνα αί πόλεις τής
Βακριανής καί τών ’Ινδιών, αί όποϊαι άποβαίνουν κέντρα άναπτνξεως».
’Ακόμα έπισημαίνεται ότι: «ώς
προς τήν ελληνικήν επιστήμην αυτή
ώφελήθη μεγάλως εκ τής εύρύνσέ

1

ως τοϋ όρίζοντος, τήν όποιαν έφερε
ή άκατάσχετος πορεία τών μακεδο
νικών φαλάγγων. 'Η ιστορία, ή γε
ωγραφία, ή φυσική, έπλοντίσθησαν
σημαντικώς. 'Ο ’Αλέξανδρος είχε
τήν ελληνικήν περιέργειαν τής έρεύνης καί μαθήσεως. Παρέλαβε μεθ’
έαυτοϋ ολόκληρον έπιτελείον άπό σο
φούς οί οποίοι έμελέτησαν, άπό πό
σης άπόψεως τάς κατακτηθείσας
χώρας. Γνωρίζομεν ότι έστελλεν εις
τον Άριστοτέλην σπάνια φυτά καί
ζώα προς μελέτην. Διά τοϋτο ώνόμασαν δικαίως τήν εκστρατεία του
«’Ένοπλων έξερεύνησιν». Γενικώς ό
ελληνικός πολιτισμός δι’ αύτοϋ έξε
χύθη εις τον κόσμο καί άιπέκτησε
παγκόσμιον έπίδρασιν καί *τήν κοσμοΐατορικήν σημασίαν του».
Πέρασαν άπό τότε 2.300 χρόνια.
Κι’ όμως ό κόσμος ολόκληρος μίλα
ακόμα για τήν εκπολιτιστική εκ
στρατεία τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.
’Ενώ παράλληλα ιστορικοί καί μελετηταί φέρνουν σε φώς όλο καί νεώτερα στοιχεία, πού άποδεικνύουν,
ότι ό μεγάλος αυτός "Ελληνας, όραματιστής τής μεγάλης Ελλάδος,
υπήρξε ό πρόδρομος τών 'Ελληνι
στικών χρόνων. Τής εποχής πού ό
ελληνικός πολιτισμός έλαμψε καί
κατηύγασε ολόκληρη τήν οικουμέ
νη. . .
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ΣΧΕΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 57 )
καί άλλους ανθρώπους, έθεωρεΐτο τυχο
διώκτης, ή τουλάχιστον άνθρωπος τής
περιπέτειας. "Αν τώρα πούμε πώς τά
έκατοιιμύρια τών ανθρώπων πού κάνουν
τέτοια ταξίδια κυνηγάνε τήν περιπέτεια,
θά γελάσουν όλοι μαζί μας, σκεπτόμενοι
τούς άπλοϋς ανθρώπους πού κάνουν τουρι
σμό στις ήμέρες μας. Ό τουρισμός, πού
ξεκίνησε σάν μιά διάθεση άναψυχής, έπιτελεΐ αυτή τήν στιγμή μιά τεράστιον απο
στολή. Φέρνει τούς άνθρώπους πιό κοντά
τόν ένα στον άλλο, καλλιεργεί σχέσεις,
άνοίγει όρίζοντες, προσφέρει γνώσεις, πο
τίζει τό πολύτιμο δέντρο τής ειρήνης. Ό
τουρισμός ήταν άνάγκη τής ψυχής. ΕΙνα1
ή αντίδραση τής ζωής στις συνθήκες πού
έδημιούργησαντήν διάσπαση καΐτό άγχος.
Καί κάνει τόν άνθρωπο νά μαθαίνη τις
γλώσσες τών άλλων, γιά νά μποοή νά συνεννοήται μέ όλους, μέσα στήν σύγχρονη
Βαβέλ πού ζοΰμε. Δηλαδή γιά νά μπορή
νά τούς καταλαβαίνη.
Αλλά καί όλες οί πρακτικές έφαρμογές
τής έπιστήμης, ό λεγόμενος τεχνικός πρλιτισμός, τί άλλο κάνουν άπό τόν έξανθρωπισμό τής ζωής; Ό μέγας ήλεκτρισμός,
στέκει σάν υπάκουος ύπηρετάκος στό νοι
κοκυριό καί τού πιό άπόμακρου χωριού.
Ή τηλεφωνία μάς δίνει τις δυνατότητες
νά μιλήσουμε μέ τόσους άνθρώπους μέσα
σέ μιά μέρα, μέ όσους ήταν άδύνατο νά

ιδωθούμε μέσα σ’ ένα μήνα. Τό πετρέλαιο
μάς μεταφέρει τόσο γρήγηρα, πού άλλοτε
θά θέλαμε ήμέρες γιά μιά μόνο μετακίνηση
μέχρι τά προάστεια τής πόλης μας. Τί είναι
όλα αυτά άπό πληθυνόμενες διασυνδέσεις
καί γνωριμίες τών άνθρώπων μεταξύ
τους;
Μερικοί βρίσκουν άνούσιο τό μαγείρεμα
ή τό πλύσιμο μέ τά ήλεκτρικά σκεύη. "Η
βρίσκουν ένοχλητικό τό κουδούνι τού τη
λεφώνου. "Η φοβούνται τά καυσαέρια.
Ό λα δέν μπορούμε νά τά έχουμε, καί μά
λιστα άπό τήν άρχή. Στό σύνολο τών κυ
κλωμάτων αύτών, πόσες περισσότερες
ύπηρεσίες δέν προσφέρονται στόν άνθρωπρ, πόσο περισσότερο χρόνο δέν τού
άπελευθερώνουν, πόσες περισσότερες σχέ
σεις δέν τού δημιουργούν;
Μέ μιά πρώτη ματιά, τό θέμα αύτό τών
άνθρωπίνων σχέσεων, ίσως φανή περιωρισμένο. ’Αντίθετα πρός αύτές τις άντιλήψεις, πιστεύω πώς οί άνθρώπινες σχέσεις
είναι ένα μέγιστο θέμα, ίσως ένα κεντρικό
θέμα τής εποχής μας, πού λύνει τά σημαντικώτερα προβλήματα τού συγχρόνου άνθρώπου. Πιστεύω πώς οί άνθρώπινες σχέ
σεις θά καταλάβουν, άν ήδη δέν έχουν
καταλάβει, ένα άπό τά μεγαλύτερα καί
ούσιαστικώτερα κεφάλαια στις σημερινές
καί στις αύριανές Ψυχολογίες καί Φιλο
σοφίες καί Κοινωνιολογίες. Ό Χριστια
νισμός ήταν ή πρώτη θρησκεία καί ή πρώτη
φιλοσοφία πού ερριξε τόν σπόρο τής καλ
λιέργειας σχέσεων μεταξύ όλων τών άν
θρώπων, όταν όλες οί θρησκείες καί όλες
οί φιλοσοφίες είχαν τά γνωρίσματα τού
έθνικισμοΰ ή μιάς ώρισμένης τάξεως άν
θρώπων. Ά πό αύτόν άντλοΰμε διαρκώς
νέες ιδέες καί νέες μορφές γιά τή ζωή
πού διαρκώς ξεπηδάει άπό τις δεσμεύσεις
καί τίς άντιανθρώπινες συνθήκες, καί πού
κάθε φορά κερδίζουμε τήν άξια της. Είναι
καιρός ό σπόρος αύτός ν’ άρχίση νά καλλιεργήται γιά νά δώση τροφή σ’ όλους
τούς πεινώντες καί τούς διψώντες.

'Η ζεστασιά τής ψυχής.
"Αρχισα αύτό τό άρθρο μου μέ μιαν
ιστορικήν αναδρομή στό παρελθόν, γιά ν’
άποδείξω ότι* ποτέ δέν έρχεται τό τέλος
τής ζωής. Ό ποιος μπορεί νά διαβάζη καλά
τήν Ιστορία καί άντιλαμβάνεται τά κοινω
νικά φαινόμενα, δέν μπορεί νά μή βγάλη
ένα αισιόδοξο, πολύ ή λίγο, συμπέρασμα.
Καί θέλησα νά ύποστηρίξω ότι καί τώρα
δέν έφτασε τό τέλος. Λοιπόν, θάρρος. Οί
άπαισιόδοξοι χάνονται μαζί μέ τίς παλαιές μορφές τής ζωής, καί πεθαίνουν μαζί
τους. Οί αισιόδοξοι Ανοίγουν τόν δρόμο.
Είναι ακόμα πολύ νέος ό κόσμος γιά νά
πεθάνη. ’Ελάτε ν’ ανοίξουμε τούς και
νούργιους δρόμους μαζί. Αύτό θά είναι
μία άκόμα ανθρώπινη σχέση.
Ό κόσμος δέν φτάνει στό τέλος. ’Εκείνο
πού άποδεικνύεται κατάλληλο νά τόν συντηρήση καί νά τόν καλυτερέψη, σήμερα
άκριβώς πού τόσοι είναι γύρω μας οί Απαι
σιόδοξοι, πού άλλοι θρηνούν γιά τήν
έκλυση τών ήθών καί άλλοι γιά τίς υδρο
γονοβόμβες ή γιά τά καυσαέρια καί τό
έμφραγμα, τό φάρμακο πού όχι μόνο έξουδετερώνει τήν άγωνία, άλλά καί ώθεΐ σέ
νέες μορφές, σέ καλύτερες συνθήκες, σέ
νέες έποχές, γιά τό άνθρώπινο είδος, είναι
ή καλλιέργεια τών άνθρωπίνων σχέσεων.
Οί άνθρώπινες σχέσεις, ώς συνειδητή επι
δίωξη τού καθενός μας, πού άντιλαμβάνεται πώς θ’ άντιδράση καί δέν θά παρασυρθή
στήν πτώση, είναι τό άντίδοτο τής ζωής
στις τελευταίες συνθήκες πού δημιουργήθηκαν μέσα στις νέες, πολυάνθρωπες
καί βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Μέ
λίγη συμπάθεια, μέ λίγη κατανόηση, μέ ει
λικρίνεια, μπορεί ό καθένας καί ή καθεμιά,
νά ένταχθή μέσα στίς τάσεις τής ζωής τού
καιρού μας. Μπορεί νά παίξη τόν σημαντικώτερο ρόλο. Μπορεί νά κερδίση μιά
θέση στή ζωή. Μπορεί νά νοιώση τή χαρά
τής ζωής. Καί νά νοιώση μιαν άνέίπωτη
ζεστασιά μέσα στήν ψυχή του.

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΝΗ
ΗΛΙΑ ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΥ
Τ. ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΟ Υ Α'
Γιά νά γνωρίσετε αυτήν τήν μέχρι χθες άπροσπέλαστη περιοχή, μέ τό αποκλειστικά δικό της
ύφος και τή φυσιογνωμία, μπροστά στούς κινδύνους πού τήν άπειλοΰν άπό τότε πού έχασε τό τρο
χαίο άβατο της. Νά γνωρίσετε τή Μάνη τών μεγαλυτέρων άντιθέσεων, καί τής μιάς καί άμετακινήτου θέσεως. Τή Μάνη τή γνωστή μέ τά κακοτράχαλα μά τόσο ειδυλλιακά βουνά. Ίή Μάνη
τοΰ γυμνού τοπίου καί μ’ ολα ταύτα, μέ τήν άπαράμιλλη αισθητική ομορφιά. Νά τήν γνωρίσετε
οχι μόνο, δπως τήν είχατε άκουσμένη μέ τις άγριες «βεντέττες» τοΰ παλιού καιρού, καί μέ τά
μοιρολόγια τά σπαραχτικά άλλά καί μέ τήν ήμερότητα τών βουνών καί τών άνθρώπων, καί, μέ
κάποιες χαρές, καί κάποια τραγούδια. Καί νά συμφωνήσετε, δτι μ’ δλη τήν εγκατάλειψη καί,
τήν άπομόνωση έχει μείνει άμετακίνητη στήν πίστη της πρός τό Θεό καί στήν Πατρίδα. Ολα
αύτά στό βιβλίο τοΰ γνωστού συνεργάτου τών «’Αστυνομικών Χρονικών» κ. Η. Χαϊδεμένου
πού διακρίνεται γιά τήν έμπνευση, τήν ακρίβεια καί τή γλαφυρότητα τοΰ ύφους.
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΗΘΩΝ
’Από τό βιβλίο τής Δρος Μ. HILLIARD «Μία ιατρός βλέπει τή ζωή και
τον έρωτα» Μετάφρ. διασκευή τοΰ Άστυν. Δ / ντοΰ Β' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Α ΑΓΟΡΙΑ κατά τήν περίοδον τής
ήβης αισθάνονται μιά επιτακτική
ανάγκη, μιά παρόρμησι νά άποδείξουν
τόν άνδρισμόν τους. Ό τρόπος αύτοϋ τοΰ
είδους τής έπιδείξεως δέν είναι παντού
καί πάντοτε ό ίδιος.
Μερικές φορές ένας έφηβος κατορθώνει
νά έπιτύχη νά άποδείξη τήν άνδρική του
ταυτότητα, βάζοντας π.χ. ένα γκολ μέ μία
ερασιτεχνική συνάντησιν ποδοσφαίρου
καί μερικές φορές κλέβοντας ένα αύτοκίνητο ή τρέχοντος μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα
μέσα στους δρόμους τής πόλεως. Οί πιό
πολλές περιπτώσεις τής καλουμένης νεα
νικής έπαναστατικότητος, τής έφηβικής
άγριότητος, είναι στήν πραγματικότητα
ή άνάγκη τής έπιδείξεως τόλμης μέ άντικειμενικό σκοπό τήν ίκανοποίησιν τής
δημιουργουμένης αισθησιακής όρέξεως.
Ή μεγαλύτερη, δχι άληθινή, ή καλλίτερα
ή πιό γελοία άπόδειξις άνδρισμοϋ πού μπο
ρεί νά έφευρεθή καί πού οί περισσότερες
Κοινωνίες έφήβων έχουν επινοήσει καί
άπαιτοΰν, είναι ή σαρκική συνάφεια. Ε π ι
βεβαίωση τής άναγνωρίσεως τής άνδρικής ταυτότητος θεωρείται κατά τήν άνω
τέρω άντίληψιν ή συνουσία, ή σαρκική
όμιλία μετά γυναικός. Έ νας έφηβος πι
στεύει, δτι πρέπει όπωσδήποτε νά άπο
δείξη τόν άνδρισμόν του, άφοΰ θά συνουσιασθή είτε μέ κάποια κοινή γυναίκα
είτε μέ καμμιά πολύ μεγαλύτερή του γυ
ναίκα. Σ’ αυτό όμως ύπάρχει πραγματικός
κίνδυνος. Καί έξηγεϊται αυτό άπό τό δτι
ό έφηβος λόγω τής άπειρίας του άποδεικνύετάι άδέξιος εις τήν προσέγγισιν τού
έτέρου φύλλου, ύπάρχει δέ ώς έκ τούτου
μεγάλη πιθανότης νά άποτύχη άρχικώς.
Μιά τέτοια άποτυχία είναι δυνατόν νά τού
δημιουργήση φόβον ώς πρός τόν σεξουα
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λικόν σύντροφον καί άργότερα νά τοΰ
δημιουργήση άνικανότητα. Ή άνικανότητα αύτή είναι ψυχολογική.
Οί γονείς οφείλουν νά βοηθήσουν τούς
εφήβους νά βρουν άλλους τρόπους διά νά
άποδείξουν τόν άνδρισμόν τους.
Α λλά γονείς πού σέ άλλους τομείς γνω
ρίζουν τόσο καλά νά ρυθμίζουν τό «χαρτζι
λίκι» τού γυιοΰ τους, νά τόν κάνουν νά
μελετμ τά μαθήματά του πολύ καλά καί
νά δείχνη περισσή έπιμέλεια γύρω άπό
τά άλλα του προβλήματα, πολλάκις
άποτυγχάνουν σέ δ,τι άφορά τήν κατεύθυνσιν τών σεξουαλικών του παρορμήσεων. Οί περισσότεροι άπό τούς γονείς
άρκοΰνται εις τήν στείρα άπαγόρευσι,
τήν αρνησιν, τό «δχι» πράγμα πού δέν
προάγει, γιατί σέ τίποτα δέν βοηθά. "Αλλοι
πάλι έξηγοϋν κάπως περισσότερα πράγ
ματα, λέγοντας δτι ή σεξουαλική όρμή
μοναδικό σκοπό έχει τήν διαιώνισιν τού
είδους καί δτι κάθε άκαιρος χρήσις τοΰ
σέξ συνιστά άμάρτημα.
Οί έφηβοι πρέπει πρωταρχικά νά κατα
νοήσουν, δτι ή έλευθεριάζουσα σεξουαλική
συμπεριφορά δημιουργεί έξιν καί ή συνή
θεια αύτή δέν μπορεί παρά νά όδηγήση σέ
καταστροφή τής μελλοντικής τους ζωής.
Ή έλευθεριότης τών ήθών δέν είναι ή
ένασχόλησις ικανών άνδρών πού έχουν
αύτοπεποίθησι γύρω άπό τόν άνδρισμό
τους, άλλά αύτών πού έχουν νικηθή. Δέν
προσελκύει άνθρώπους μέ δημιουργικά
ένστικτα, άλλά μόνον άνθρώπους πού θη
ρεύουν έπιτυχία.
Ή έλευθεριότης τών ήθών καταστρέ
φει, δπως σκοτώνει ένα ναρκωτικό, σβύνοντας προσωρινά τις άπογοητεύσεις, οί
όποιες άπογοητεύσεις θά έπανέλθουν τήν
άλλη μέρα μέ μεγαλύτερη άνία, ό δέ άν

θρωπος θά είναι άκόμα πιό άνίσχυρος, πιό
άδύναμος νά τις άντιμετωπίση. Ό έλευθεριάζων άνθρωπος δέν έχει ηύξημένον
σεξουαλισμόν, ύπερεκχείλισιν τής γενε
τησίου ορμής, δπως κακώς πιστεύεται,
άλλά άπεναντίας ήλαττωμένην γενετή
σιον ικανότητα.
Αύτός γυρεύει νά πάρη κάτι καί δχι νά
δώση.
Αύτό τό κακόν πρότυπον τίθεται κατά
τήν ήβην. ’Εάν ένας έφηβος θέλη νά μή
γίνη άνερμάτιστος ένήλιξ χωρίς αύτοπεποίθησιν, πρέπει νά άποφύγη τις κατα
χρήσεις τής ήβης. Είναι ωφέλιμο νά έχη
ύπ’ δψιν του, δτι ό άδηφάγος, έκεϊνος
πού τρώγει μέ βουλιμία τά φαγητά, ποτέ
δέν αισθάνεται εύχαρίστησιν καί άπόλαυσιν άπό τή γεύση τής τροφής.
Έ νας νέος, πρέπει νά μή βλέπη μόνο
τήν σαρκική άπόλαυσι, νά μή προσδοκά
μόνον αύτοΰ τοΰ είδους τήν άμοιβήν. Ή
ζωή άξίζει κάτι παρά πάνω.
Έ νας νέος είναι άναγκαίον νά κατανοή τήν βιολογίαν του. Καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τής ζωής του τό άρρεν έχει
μεγαλύτερη τάση πρός τόν σεξουαλισμόν
παρ’ δτι τό θήλυ.
’Από τά δύο φύλα ό πιό ένεργητικός τό
πος είναι τό άρρεν. Τό άρρεν είναι πού θά
άνάψη τή φωτιά. Ό καλύτερος τρόπος
τής προλήψεως τών έγκαυμάτων είναι ή
έπιλογή τής τοποθεσίας. Γιά νά προλάβη
τά έγκαύματα άπό τό άναμμα τής πυρκαϊάς πρέπει νά έπιλέξη τήν τοποθεσίαν
κατά τρόπον πού νά έμποδίζη τήν έξάπλωσιν τοΰ πυρός πέρα άπό κάθε έλεγχον.
Έ να άγόρι πρέπει νά καταλάβη δτι τό
έρωτικό κυνήγι μιάς κοπέλλας μπορεί νά
τόν όδηγήση σέ άποτυχία μέ όλα τά ψυ
χολογικά έπακόλουθα.

Οί αστυνομικοί, οί όποιοι μελετούν, προσφέρουν υψίστην υπηρεσίαν καί
πρός τόν εαυτόν των καί πρός τήν Πατρίδα. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά»
μέ τήν προσεγμένην ΰλην των καί τήν άψογον έμφάνισιν προσφέρουν
εκλεκτήν πνευματικήν τροφήν.
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Μ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ)
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ΒΥΜΑΓΚΘΣ)
'Υπό Κ. Δ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ , Καθηγ. Ψυχιατρικής - Νευρολογ. Πανεττ. ’Αθηνών

φαινόμεΨ ΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
νον της τελευταίας καί ιδίως
τής προσφάτου εποχής είναι, ή χει
ραφέτησές τής γυναικός καί ή άνάμιξις αύτής εις τήν έ'ξω τοϋ οί
κου ενεργόν ζωήν, κυρίως τήν επαγ
γελματικήν. Ή χειραφέτησές τής
γυναικός βαίνουσα παραλλήλως προς
τήν συντελεσθεΐσαν μεταποίησιν καί
διαφοροποίησιν τής κοινωνίας καί
δυναμένη νά θεωρηθή ώς εκδήλω
σές έξελίξεως έπέφερε άναμφιβόλως
διεύρυνσιν καί έξύψωσιν τής προσωπικότητος καί έντονωτέραν τήν
αύτοσυνειδησίαν αύτής.
Διά τής χειραφετήσεως έγκατελείφθησαν κατά τό μάλλον ή ήττον
ώρισμέναι παλαιαί παραδόσεις καί
έθιμα σχετικά προς τήν δραστηριό
τητα τής γυναικός, καθιερώθησαν
νέοι θεσμοί καί έπετεύχθησαν νέα
άποκτήματα π.χ. ή άπόκτησις ίσων
προς τον άνδρα νομικών δικαιωμά
των, ό περιορισμός τής τεκνοποιήσεως, ή έξ ιδίων έκλογή τοΰ συζυ
γικού συντρόφου καί ή κατ’ ιδίαν
βούλησιν σύναψις έρωτικοϋ δεσμού
καί πλήν άλλων καί ώς κυριώτερον
ή έ'ξω τοΰ οίκου ποικίλη δραστηριότης καί δή ή επαγγελματική έργασία.
'Η χειραφετηθεΐσα γυναίκα έχει
άναλάβει καί έκτελεϊ έ'ργα κατ’
ουσίαν άνδρικά, μάλιστα δέ πλεΐστα έξ αυτών διά μέσου τού άνδρός. Δεν έκτελεϊ τουλάχιστον μέ
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χρι τοΰδε έργον άμιγώς έξ αύτής
έκπορευόμενον. Καί αύτή ή χειρα
φέτησές άρχικώς ύπήρξεν έργον τοΰ
άνδρός. Επίσης παρά τήν χειραφέτησιν δεν έχει διαμορφώσει εισέτι ίδιο έργον πνευματικόν, πολι
τικόν, οικονομικόν ή άλλο τι. Μό
νον εις τον τομέα τής κοινωνικής
δραστηριότητος έχει επιτύχει άξιόλογον άπόδοσιν. ’Οφείλει έν τούτοις νά όμολογηθή, δτι αύτη εύρίσκεται καθ’ οδόν προς δημιουργίαν,
ή δέ έν γένει προσφορά της μέχρι
τοΰδε είναι υπολογίσιμος.
Ή χειραφέτησις τής γυναικός
εξακολουθεί νά είναι εΐσέτι θέμα
συζητούμενον έξ ώρισμένων τουλά
χιστον απόψεων. Παραμένουν ώς
ερωτήματα, ποια τά θεμελιώδη γνω
ρίσματα τής ψυχοβιολογικής ιδιο
συστασίας τής γυναικός, ποΐαι αΐ
έξ αύτής άπορρέουσαι δυνατότητες
καί ποια δραστηριότης προσδιορί
ζει εις τήν σωματικήν καί ψυχοβιολογικήν ιδιοσυστασίαν αύτής.
Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι αί άνθρωπολογικαί έπιστήμαι κυρίως ή βιολογία καί ή ψυ
χολογία έχουν διαπιστώσει τόσον
εις τον άνδρα δσον καί τήν γυναίκα
έγγενή άνθρωπολογικά στοιχεία ώς
ψυχοβιολογικάς «σταθεράς» άποδιδούσας ίδια γνωρίσματα εις αύτούς καί διαφόρους τρόπους ύπάρξεως αύτών.
Έάν ώς γενικός βασικός κανών

ίσχύη, δτι άνεξαρτήτως ζωικού εί
δους εις ώρισμένον σωματοβιολογικόν υπόστρωμα έξαρτώμενον έκ
τής δλης υφής τοΰ σώματος, (άνα-,
τομικής βιοχημικής, ένδοκρινικής,
ύφής τοΰ κεντρικού νευρικοΰ συ
στήματος κ.ο.κ. )έχομεν αντίστοι
χον ίδιόμορφον ύφήν τοΰ ψυχικοΰ
κόσμου βάσει άλλως τε καί τής
ισομορφίας τών ψυχολογικών καί
φυσιολογικών έξεργασιών, έπεται,
δτι καί διά τήν γυναίκα ώς βιολογι
κήν οντότητα δέον νά ίσχύη τοΰτο.
Έ φ ’ δσον δεν άναγνωρισθή, δτι διά
φορον είναι τό σωματοβιολογικόν
ύπόβαθρον άνδρός καί γυναικός διά
φορος δέον νά είναι ή ψυχική ύφή
αύτών αντιστοιχούσα εις τήν σωματο βιολογικήν ιδιομορφίαν έκάστου καί ένέχουσα τήν «δυνάμει»
καταβολήν προς άνάπτυξιν καθορι
σμένων ψυχικών ιδιοτήτων, λει
τουργιών καί έκδηλώσεων,1 άπορρεουσών άπό τήν φυλογονίαν καί τήν
ιστορικήν καί πολιτιστικήν έξέλιξιν αύτών.
Ώ ς άνωτέρω έλέχθη αΐ ποικίλαι
άνθρωπολογικαί έπιστήμαι (άνατομία, βιολογία, ψυχολογία, κ.ο.κ.)
διδάσκουν περί διαφόρου ύποστρώματος άνδρός καί γυναικός. Κατ’
άκολουθίαν διάφορος ευρηται καί ή
ύφή τοΰ ψυχικοΰ κόσμου έκατέρου τούτων καί ώς έκ τούτου διά
φοροι είναι αΐ προϋποθέσεις καί δυ-

*

Έκ

τοΰ

Β ιβ λ ίο υ :

ΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΊΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ THE
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ή γυναίκα άττωθήσασα εις
τό άσυνείδητον τά γνήσια γυ
ναικεία στοιχεία τής ιδιοσυ
στασίας της καί «άνδροττοιηθεΐσα» κατέληξε νά άγνοή έν
ττλείστοις τον εαυτόν της. Τό
τοιοΰτον άττοτελεΐ άφ’ ενός
παραβίασιν τοΰ βιολογικού
νόμου, άφ’ ετέρου Ισοδύνα
με! προς αρνησιν του έαυτοΰ
της καί έξέγερσιν καί έπανάστασιν έναντίον του ίδιου
φύλλου.

νατότητες δραστηριότητας αύτών.
Κατά τά διδάγματα της ψυχολο
γίας πρωτεύουσα ψυχική λειτουρ
γία τοΰ άνδρός ώς εγγενές ψυχοβιολογικόν γνώρισμα είναι ή διανόησις, ό «λόγος». Εις την γυναίκα
πρωτεύουσα ψυχική λειτουργία είναι
τό θυμικόν, ή συναισθηματικότης.
Εις τό ψυχοβιολογικόν τοϋτο δεδομένον έρείδεται ότι ό άνήρ έχει
κλίσιν καί έπιδίδεται εις έ'ργα τοΰ
«λόγου» ή δέ γυνή εις έργα ύπό τοΰ
συναισθήματος υπαγορευόμενα. Ό
«λόγος» τοΰ άνδρός εκφράζεται ώς
κλίσις καί διανοητική σχέσις αύτοϋ
προς τήν παντός είδους πραγματι
κότητα κυρίως τήν άψυχον- δι’ ό ή
έπίδοσις αύτοϋ είς τάς έπιστήμας.
Ή σχέσις τής γυναικός προς τήν
πραγματικότητα είναι σχέσις συ
ναισθηματική καί έκδηλοΰται ύπό
τήν έννοιαν τής αγάπης προς αυ
τήν.2 Ή γυναίκα έχει τήν κλίσιν
νά άσχολήται μέ τά έμψυχα, τά
ζώντα. Δι’ ό ή έπίδοσις αυτής είς
έργα εύποιίας.
Έ κ τής βιολογίας καί ψυχολο
γίας γνωρίζομεν έπίσης ότι βάσει
τοΰ νόμου τής διπλής φυλεκτικότητος ό άνήρ καί ή γυνή δεν είναι άμιγώς ετερόφυλα όντα αλλά συγκερασμένα. Ό άνήρ σύγκειται έκ 3/4
ανδρικών στοιχείων καί 1 /4 γυναι
κείων, ή δέ γυνή άντιστρόφως εκ
3/4 γυναικείων καί 1/4 άνδρικών.3 Επομένως ό άνήρ δέν είναι
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μόνον άνήρ καί ή γυνή μόνον γυνή
άλλα κατά εν μικρόν μέρος καί τό
έτερον είδος.4
Τά άνδρικά ψυχοβιολογικά στοι
χεία τοϋ άνδρός καί τά γυναικεία
τής γυναικός έκπροσωποϋν τά ποσοτικώς έπικρατοΰντα στοιχεία τής
συστάσεως αυτών. 'Ως έκ τούτου,
ώς εύλογον, είναι κυρίαρχα καί
ένεργά, εΰρηνται έν τή συνειδήσει
καί καθορίζουν τήν ιδιοτυπίαν άν
δρός καί γυναικός προσδίδοντα τήν
ιδίαν έκάστω μορφήν, δυναμικό
τητα καί ύπόστασιν.
Έ ξ έτέρου τά άνδρικά ψυχοβιολογικά στοιχεία έν τή γυναικί καί τά
γυναικεία έν τώ άνδρί, τά ποσοτικώς όλιγώτερα έκπροσωποϋν τά
άνανάπτυκτα, μεμειωμένης δυναμικότητος στοιχεία συστάσεως αυτών
καί διατελοϋν έν άσυνειδήτω καταστάσει.
'Η κατά τήν ορολογίαν τής άναλυτικής ψυχολογίας λεγομένη anima
άντιπροσωπεύει τά γυναικεία στοι
χεία τοϋ άνδρός, ό animus τά άν
δρικά στοιχεία τής γυναικός. Ταΰτα
ώς στοιχεία καί λειτουργία τοϋ
άσυνειδήτου είναι μέν ώς έλέχθη
κατά τό μάλλον ή ήττον άνενεργά,
δύνανται όμως καθ’ ά ή ψυχολογία
διδάσκει ύπό ώρισμένας προϋπο
θέσεις νά καταστοΰν ένεργά καί νά
προσλάβουν τήν ιδιότητα τής συνειδήσεως, οπότε άντικειμενοποιοΰνται
καί πραγματοποιοΰνται, δι’ άναλόγου δραστηριότητος ώς τοιοΰτόν τι
δύναται νά συμβή ώς προς άπάσας
τάς άσυνειδήτους λειτουργίας.
Κατά τ ’ άνωτέρω συνοπτικώς
έκτεθέντα προκύπτει, - δτι υπάρχει
διάφορος από ψυχικής άπόψεως ύφή
καί συγκρότησις τοϋ άνδρός καί τής
γυναικός ώστε δ,τι υπερέχει παρά
τώ άνδρί (ό λόγος) υστερεί παρά τή
γυναικί καί άντιστρόφως δ,τι υπε
ρέχει παρά τή γυναικί (τό θυμικόν)
υστερεί παρά τώ άνδρί.5 'Ως προς
τας άλλας βασικάς λειτουργίας γνωρίζομεν δτι π.χ. ώς προς τήν ένόρασιν (διαίσθησιν) υπερέχει ή γυνή,
ώς προς τήν λειτουργίαν τών αισθή
σεων υπερέχει ό άνήρ. Κατ’ ουσίαν
άπασαι αί λειτουργίαι ενυπάρχουν εις
άμφοτέρους, άλλ’ έκάστη τούτων
εις άλλον βαθμόν καί έκτασιν. Θά
ήδύνατο νά εϊπη τις δτι έ'χομεν δύο
τεμνομένους κύκλους.
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων
καί έφ’ δσον δεν δεχόμεθα τήν αυτήν
βιολογικήν καί ψυχικήν σύστασιν
καί ύφήν άνδρός καί γυναικός6 δι
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καί τών συναφών έπακολούθων,
άγαθών ή μή τής δραστηριότητος
της.
’Ίδωμεν νΰν τι έχει συμβή άναφορικώς προς τήν γένεσιν τοΰ ψοχοκοινωνικοΰ φαινομένου τής χειραφετήσεως τής γυναικός καί ποία ή
ερμηνεία αύτοΰ κατά τά δεδομένα
τής ψυχολογικής άναλύσεως καί
έρεύνης.
Κατά τήν χειραφέτησιν τά έν τή
γυναικί ύπολειπόμενα καί έν σχε
τική άνενεργεία έν τώ άσυνειδήτω
διατελοΰντα άρρενα στοιχεία, τά
όποια έν τή άναλυτική ψυχολογία
καλοΰνται animus καί μεταξύ άλ
λων έκπροσωποϋν κυρίως τήν λει
τουργίαν τής διανοήσεως κατέστη
σαν ένεργά καί άνήλθον εις τήν πε
ριοχήν τής συνειδήσεως. Ούτως ή
γυναίκα παρουσιάζει νΰν κυριαρ
χίαν τοΰ «λόγου» καί ύποχώρησιν
τοΰ θυμικοΰ. Κατόπιν τής κυριαρ
χίας ταύτης τοΰ «λόγου» άνέλαβεν
άνδρικά έργα καί διεμόρφωσεν έν
πλείστοις άνδρώδη διαβίωσιν ώς ό
Ή εργασία εξω τοΰ οϊάνήρ, έν άλλοις λόγοις παρουσίασε
τό φαινόμενου τής «άνδρώδους» γυκου αναγκάζει τήν γυ
ναικός. Κάτι άνάλογον συνέβη καί
ναίκα νά τταύη νά είναι,
εις τον σημερινόν άνδρα. Εις τοΰτον
έχουν άνέλθει εις τήν έπιφάώς οφείλει αύτή αϋτη ή
νειαν τά γυναικεία στοιχεία καί
έδημιούργησαν τον «γυναικώδη» άν
επιμελούμενη διά τήν άδρα, τον μαλθακοποιημένον τούτένατροφήν τών τέκνων.
στιν άνδρα κυρίως τών μεγαλοπόλεων, όστις έχει χάσει τήν άνδρικήν δυναμικότητα καί εύρωστίαν,
τήν άντοχήν εις κακουχίας καί μόχ
θους, άρέσκεται εις τήν εϋκολον
φόρου άποδοτικότητος. Δύνανται βε ίκανοποίησιν καί έν γένει παρου
βαίως παρά τήν διαφοράν νά έπιτε- σιάζει γυναικείας έκδηλώσεις έχων
λέσουν άμφότεροι τό αύτό έργον άλλά μάλιστα άναλάβει πολλά γυναικεία
διάφορος θά είναι ή άπόδοσις παρ’ έργα καί αύτήν τήν περιποίησιν
τών βρεφών καί τών μικρών παι
έκάστω τούτων.
Έ ν τώ προκειμένω δέ δέον έπί- διών.8
Ά λλ’ ώς έκ τής ψυχολογίας τοΰ
σης νά έξετάζηται ή άπήχησις ήν
έχει ή παρά φύσιν άπασχόλησις βάθους γνωρίζομεν καί ήδη άνω
τής γυναικός καί τά έξ αύτής έπα- τέρω έτονίσθη τά άνδρικά στοιχεία
κόλουθα διά τε τήν ιδίαν ώς άτομον τής γυναικός είναι μειονεκτικά, ώς
καί τήν κοινωνίαν. Ή βαρεία π.χ. είναι μειονεκτικά καί τά γυναικεία
μυϊκή έργασία μή προσιδιάζουσα στοιχεία τοΰ άνδρός, καί ώς έκ τού
εις τήν ύφήν τοΰ μυϊκοΰ συστήμα του ή «άνδροποίησις» τής γυναικός
τος τής γυναικός δύναται μέν νά καί ή «γυναικοποίησις» τοΰ άνδρός
έκτελήται παρ’ αύτής δεν έχει δμως πραγματοποιούνται διά μειονεκτι
τήν αυτήν άπόδοσιν, συνεπάγεται κών ψυχικών στοιχείων καί λει
δ’ έπί τούτοις έπιβλαβή διά τήν τουργιών. Ή γυναίκα «άνδροποιύγείαν έπακόλουθα. Διά τοΰτο τό ουμένη» άφ’ ενός άπωθεΐ εις τό
θέμα τής χειραφετήσεως κατά τήν άσυνείδητον τά ουσιαστικά γυναι
γενικήν του άποψιν όρθώς τοποθε κεία στοιχεία καί άφ’ έτέρου φέρει
τείται, δταν έξετασθή βάσει τών είς τήν έπιφάνειαν τά άσυνείδητα
θεμελιωδών καί ούχί τών δευτε- μειονεκτικά άνδρικά στοιχεία. Ύπό
ρευουσών ιδιοτήτων τής γυναικός7 τάς προϋποθέσεις ταύτας δεν είναι
καιολογείται πλήρως ή άποψις, δτι
διάφοροι είναι αί δυνατότητες καί
ικανότητες τοϋ άνδρός καί τής γυναικός, έκτος έάν ήθελε τις καταλήξει εις τον αύθαίρετον συλλογι
σμόν, δτι είναι δυνατόν, ύπό διά
φορον ψυχοβιολογικήν άφετηρίαν καί
διαφόρους προϋποθέσεις νά προκύπτη τό αυτό άποτέλεσμα. Ούδέ
δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι έπειδή
άνήρ καί γυνή έχουν περίπου τάς
αύτάς ψυχικάς λειτουργίας δύνανται νά έπιτελοΰν τά αύτά άκριβώς
έργα. Σημασίαν έχει έν τώ προκειμένω ή πρωτεύουσα λειτουργία τοϋ
άνδρός καί τής γυναικός, διότι έξ
αυτής προκύπτει τό κύριον καί χα
ρακτηριστικόν έργον έκάστου ώς ει
δοποιός διαφορά. Διάνοιαν έχουν άμφότεροι συναισθηματικότητα επίσης
άλλ’ έτεροδύναμον έκαστος καί δια-
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ή γνησία κατά φύσιν γυναίκα μέ τάς ώς έκ τούτου ματαίους, άνωφελεΐς συμβιοΰντος τίνος προσώπου ή έπ’
πραγματικάς ιδιότητας καί τούς υ καί έπιβλαβεΐς. Καθίσταται τούτο άμοιβή εις παιδαγωγόν (Baby S it
παρξιακούς τρόπους ζωής, διότι ένό- προφανές, έάν λάβη ύπ’ όψιν καί ter) ή εις τό νηπιαγωγεΐον ή τον
θευσε τήν προσωπικότητά της διά έξετάση τά έκ τής χειραφετήσεως παιδικόν σταθμόν κ.ο.κ.τά κατά τήν
τής δραστηριοποιήσεως των άνδρι- προκύπτοντα δυσμενή έπακόλουθα σημερινήν έποχήν ύποκατάστατα
κών μειονεκτικών στοιχείων. Έ ξ έ- διά τε τήν ιδίαν καί τά άτομα τά έκ ταΰτα τής μητρός καί τής οικογέ
τέρου διά τον αυτόν λόγον δεν είναι τής αύτής έξαρτώμενα Ή άπό τής νειας. Τό τοιοϋτον ού μόνον δέν
επίσης, ώς εύλογον, γνησίως «άνδρώ- πλευράς ταύτης θεώρησις τού θέ εξυπηρετεί τον έπιδιωκόμενον σκο
δης» όσον καί αν διά τής συμπεριφο ματος τής χειραφετήσεως τής γυ- πόν τής ορθής σωματικής κυρίως
ράς της, τής έργασίας, τής άνδρικής ναικός καί δή τής έπαγγελματικώς όμως τής ψυχικής άναπτύξεως τών
άμφιέσεως καί άλλων μέσων θέλει νά έργαζομένης είναι έξ ίσου άν μή παιδιών, άλλ’ ώς θά ίδωμεν είναι
τονίση τήν δήθεν βιολογικήν καί ψυ περισσότερον ουσιώδης.
σαφώς έπιβλαβές.
χικήν ισοτιμίαν της προς τον άνΈπέχει ώς γνωστόν θέσιν κανόΕίναι έπιστημονικώς καθωρισμέδρα. Ό ,τ ι έλλείπει διά τήν ουσια νος, ότι αί κατακτήσεις τού άνθρώ- νον, ότι τά πρώτα βιώματα, αί πρωστικήν ισοδυναμίαν προς τον άν- που παρέχουν ού μόνον άγαθά άλλά ταρχικαί έντυπώσεις, αί λεγόμεναι
δρα προσπαθεί νά άναπληρώση συμ- καί κακά όταν γίγνηται κακή έφαρ- άρχέγονοι σκηναί, ή έμπειρία έν γέβολικώς καί τεχνητώς διά των ανω μογή καί χρησιμοποίησις αυτών. νει τής πρώτης παιδικής ήλικίας
τέρω μνημονευθέντων μέσων νομί- Διαπιστοΰμεν τούτο κυρίως ώς προς (τών πρώτων 7 έτών έκ τών οποίων
ζουσα οτι οΰτω πώς επιτυγχάνει τις τεχνικάς κατακτήσεις. ’Αλλά καί τά τρία πρώτα είναι τά σημαντιτον έπιδιωκόμενον σκοπόν. Κατ’ κατακτήσεις καθαρώς πνευματικαί κώτερα) έγχαράσσονται άνεξιτήούσίαν παραμένει γυναίκα μετά τής καλαί δι’ έαυτάς, κακώς χρησιμο- λως εις τήν ψυχήν9 καί συγκαθορί
μή γνήσιας «άνδρικότητος διότι ποιούμεναι συνεπάγονται έπιβλαβή ζουν τήν ψυχικήν άνάπτυξιν καί
καρηκομεϊν φιλόσοφον ού ποιεί».
έπακόλουθα. Ούτω πως κρινομένη τήν διαμόρφωσιν τής προσωπικό'Η γυναίκα άπωθήσασα εις τό ή χειραφέτησις τής γυναικός ώς τητος τού άτόμου, τήν έν τή μετέάσυνείδητον τά γνήσια γυναικεία κατάκτησις αύτής παρουσιάζει μίαν πειτα ζωή συμπεριφοράν αύτοΰ ομα
στοιχεία τής ιδιοσυστασίας της καί δυσμενή πλευράν, διότι έχουν προ λήν ή μή ομαλήν, τήν εύδοκίμησιν
«άνδροποιηθεΐσα» κατέληξε νά ά- κόψει έξ αύτής πλεΐστα οσα ζητή ή μή έν αύτή κ.ο.κ.10
γνοή έν πλείστοις τον έαυτόν της. Τό ματα π.χ. υγείας αύτής τής ιδίας,
Τό παιδί διανΰον μακράν περίο
τοιοϋτον άποτελεΐ άφ’ ενός παρα- οικογενειακά, συζυγικά, άνατοο- δον άνικανότητος προς αύτοβοηθηβίασιν τοϋ βιολογικού νόμου, άφ’ φής τέκνων, γενετήσια, κοινωνικά.
σίαν έχει ένστικτωδώς άνάγκην τής
ετέρου ίσοδυναμεΐ προς άρνησιν τοϋ
Έ ν πρώτοις ή χειραφέτησις συ- συμβιώσεως καί τής συμπαραστάεαυτού της καί έξέγερσιν καί έπα- νεπέφερε, ώς ήτο έπόμενον, εκθεσιν σεως προσώπου τίνος κυρίως είπεΐν
νάστασιν έναντίον τού ίδιου φύλου.
τής έργαζομένης γυναικός εις τήν τής μητρός τής μόνης έκ τής φύ
Κατ’ έπέκτασιν, τ ’ άνωτέρω ισ έπίδρασιν περισσοτέρων παθογόνων σεως έντεταλμένης προς τούτο, μετά
χύουν καί διά τάς έπαγγελματικάς παραγόντων συνυφασμένων μέ τήν τής οποίας δημιουργεί τον πρώτον
της άπασχολήσεις, εις τάς οποίας έξω τού οίκου έργασίαν, οί όποιοι (προς έτερόν τι πρόσωπον) ψυχι
έχει έπιδοθή. Επαγγέλματα άπαι- παραβλάπτουν τήν ύγείαν ιδίως άπό κόν δεσμόν τον άποκληθέντα «πρω
τούντα π.χ. μυϊκήν έργασίαν, τεχνι- άπόψεως νευρικού συστήματος. ’Έ  τογενής άγάπη», έπίσης τό πρώτον
κάς ικανότητας μέ τούς συναφείς χει διάπιστωθή ότι ώρισμέναι ψυ- αίσθημα έμπιστοσύνης τό άποκααυτοματισμούς καί άλλα πολλά όσα χονευρικαί παθήσεις είναι συχνό- λούμενον «πρωτογενής έμπιστοσύνΰν έκτελεϊ άπάδουν προς τήν γυ- τεραι εις τάς έξω τού οίκου έπαγ νη», τά όποια άποτελοΰν τήν άπαρναικείαν φύσιν. 'Η γυναίκα έκτος γελματικώς έργαζομένας γυναίκας.
χήν τής άνθρωπίνης έπικοινωνίας
των έκ φύσεως βασικών έ'ργων
Είτα άξιον όλως ιδιαιτέρας προ καί δημιουργίας έμπιστοσύνης εις
προσφέρεται κατά κύριον λόγον εις σοχής είναι τό ζήτημα τής έπαγ τά πρόσωπα τού περιβάλλοντος καί
έ'ργα ' συναισθηματικού περιεχομέ γελματικώς έργαζομένης γυναικός τον ίδιον έαυτόν. Διά τήν ομαλήν
νου, ώς είναι τά κοινωνικά έ'ργα έκείνης, ήτις είναι ϋπανδρος καί μή- ψυχικήν άνάπτυξιν τού παιδιού είναι
φιλαλληλίας κ.ο.κ.
τηρ καί ή οποία οφείλει νά έχη ύπό άναγκαία καί άπαραίτητος ή στενή
Ή γυναίκα έξελισσομένη πρέπει πάσαν έννοιαν τήν φροντίδα, τήν αυτή συνύπαρξις τής δυάδος μη
νά γνωρίζη προς ποιαν κατεύθυνσιν έπιμέλειαν καί ανατροφήν τών τέ τρός καί τέκνου νοουμένη τόσον ώς
δέον νά έξελιχθή, τι πράγματι ου κνων. Ά λλως τε όλαι σχεδόν αί σωματική συμβίωσις όσον καί ψυ
σιώδες δύναται νά δημιουργήση καί έργαζόμεναι γυναίκες είναι μητέ- χική κυρίως συνεπαφή καί έπικοιάπό ποια στοιχεία τής ψυχρβιολογι- ρες·
νωνία συνοδευομένη χορηγίας εις
κής της ιδιοσυστασίας καί τού έγώ
'Η εργασία έξω τού οίκου άναγ- αύτό άγάπης, στοργής καί άσφατης δύναται νά άντληση τάς σχετικάς κάζει τήν γυναίκα νά παύη νά είναι, λείας.11
προϋποθέσεις καί δυνατότητας. ’Ι ώς οφείλει, αύτή αύτη ή έπιμελου'Η μή κατά τον δέοντα τρόπον
σχύει καί ενταύθα τό γενικώς ίσχΰον μένη καί ή μεριμνώσα διά τήν συμβίωσις καί συνεπαφή μητρός
τού Παναιτίου τού Ροδίου «Γέ- άνατροφήν καί διαπαιδαγώγησιν τών καί παιδιού τών καθοριστικών τού
νοιο οϊος έ'σσι μαθών». ’Άλλως μή τέκνων. Άπουσιάζουσα έκ τού οί των παραγόντων τής ομαλής ψυχι
θεμελιοΰσα έπί τού πραγματικού κου άφήνει ταΰτα μόνα ή συνηθέ- κής έξελίξεως τούτου άποτελοΰσαι
ψυχοβιολογικοΰ βάθρου τάς ένερ- στερον παραδίδει εις τήν μέριμναν τό λεγόμενον «θεμελιώδες έλλειμμα»
γείας της έπεργάζεται σκοπούς μή άλλου προσώπου, ώς έπί τό πολύ καί ή συμπαρομαρτοΰσα παραμέληεύκόλως πραγματοποιήσιμους καί άκαταλλήλου καί άνευθύνου π.χ. σις τής διαπαιδαγωγήσεως έχουν
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παθογόνον άπήχησιν έπί της ψυχι
κής άναπτύξεως καί συνεπάγονται
διατάραξιν τής ψυχικής υγείας αύτοϋ.12
'Η έργαζομένη γυναίκα άναγκαζομένη να άποχωρίζηται καί να
έγκαταλείπη τό τέκνον της παρα
βαίνει μοιραίως καί δεν έκπληροΐ
τό έν λόγω βιολογικώς ύπαγορευόμενον καθήκον.13 Οΰτω τό παιδί ζή
έν μονώσει μέ έλλειψιν στοργής καί
άγάπης.
'Η κατάστασις αυτή στερήσεως
τής μητρός, ήτις είναι ταύτόσημος
προς την στέρησιν άγάπης, συνεπά
γεται, ώς έλέχθη, άνάκυψιν έξ άντιδράσεως ψυχικών διαταραχών καί
άνωμαλιών, αίτινες περιλαμβάνον
ται έν τή παιδική Ψυχιατρική ύπό
τον όρον τοϋ συνδρόμου έγκαταλείψεως ή συνδρόμου μητρικής στε
ρήσεως. (Syndrom d’ abandon,
early Separation, m aternal Dep
ravation). Ποΐαι αί διαταραχαί αί
άπαρτίζουσαι τό σύνδρομον έγκαταλείψεως δέν ένδιαφέρει ένταϋθα.
’Αρκεί μόνον να τονισθή ή σημασία
αύτοΰ διά την γένεσιν άνεπανορθώτων βλαβών τοϋ ψυχικοϋ κόσμου
τοϋ παιδιού, τήν ψυχικήν διαστρέβλωσιν αύτοϋ καί τήν δημιουρ
γίαν μεταγενεστέρως άτόμων έξηθλιωμένων, δυσκοινωνικών, μή κοι
νωνικών, άντικοινωνικών, νευρω
τικών καί έν γένει ψυχικώς διατεταραγμένων καί δυστυχών, ή παθογένεια τών οποίων ευρηται εις τήν
στέρησιν συμβιώσεως καί άγάπης
καί φροντίδος έκ μέρους τής μητρός.
Σχετικώς δυνάμεθα έπιγραμματικώς νά είπωμεν, ότι ή μήτηρ καθο
ρίζει τήν τύχην τοϋ παιδιού έν τώ
μέλλοντι.
Τό θέμα τής μή έποπτείας καί
φροντίδος τών τέκνων παρά τής
έργαζομένης μητρός δέν έχει ύπερνικηθή είσέτι παρά τάς προσφερομένας λύσεις, διότι ή μητέρα διά τό μι
κρόν τέκνον είναι τι τό άπολύτως
άναντικατάστατον, ώστε τό προσγενόμενον κακόν έξακολουθεΐ νά ύφίσταται. Ή έργαζομένη γυναίκα
άναμφιβόλως δέν δύναται νά άνταποκριθή εις τάς υποχρεώσεις καί τά
καθήκοντά της έναντι τών τέκνων,
διότι έλλείπει ή είναι πλημμελής ή
μή δι’ άλλου τρόπου άναπληρουμένη
συμβίωσις καί έπαφή μετ’ αύτών.
Είτα ή έκ τής εργασίας κόπωσις δέν
έπιτρέπει εις αυτήν νά άσχοληθή
έπαρκώς μέ τά τέκνα της, ή δέ έκ
ταύτης νευρική ύπερέντασις καί έ70

' Η έργαζομένη γυναίκα λόγω τών
δυσχερειών αίτινες προκύπτουν έκ
τής έξω τοϋ οίκου έργασίας άναγκάζεται νά προβαίνη καί εις ένεργήματα παραβιάζοντα τήν φύσιν
καί ώς έκ τούτου βλαβερά διά τήν
υγείαν της. Προβαίνει π.χ. εις συχνάς έκτρώσεις, εις λήψιν άντισυλληπτικών φαρμάκων, ίνα άποφύγη
νέαν έγκυμοσύνην καί άπόκτησιν
νέου τέκνου κ.τ.τ. Αί ένέργειαι αϋται άποτελοΰν προσπάθειαν διορθώσεως ενός κακοΰ δι’ άλλου κακοΰ.
’Αλλά «πάντα τών ανθρώπων νοσεί,
κακοΐς όταν θέλωσιν ίασθαι κακά»
Σοφοκλέους αποσπάσματα. Παρά
Στοβαίω ανθολογία 4. 37 T.G.F.
(Nauck Σελ. 146). Τό ανωτέρω
ρητόν ισχύει πολλαπλώς διά τον
σημερινόν άνθρωπον όστις προ
σπαθεί νά διορθώση τά κακά δι’
Ή Γκλόρια Στάΐνεμ, ’Αμερικανίδα φεμι έτέρων κακών.15
νίστρια, δημοσιογράφος, ηγετικό στέλε
' Η έπαγγελματικώς έργαζομένη
χος, για την χειραφέτησι τής γυναικός.
γυναίκα καθίσταται, ώς άνωτέρω
ξάντλησις άπηχοΰν δυσμενώς έπί τής έλέχθη, εύχερώς νευρωτική λόγω
υγείας αύτής καί τής οικογενεια τής εύαισθητοτέρας καί άσθενεκής άτμοσφαίρας. Κατ’ ούσίαν ή στέρας κατασκευής τοϋ νευρωτικού
έπαγγελματικώς έργαζομένη έξω της συστήματος, μέ συμπτώματα
τοϋ οίκου γυναίκα έκτελεΐ δύο τό άγχος, τήν νευρικότητα, τήν
έπαγγέλματα λόγω τών οποίων ύπερ πλήξιν, τήν δυσθυμίαν, τήν αποφορτίζεται καί υποβάλλεται εις ύπέρ- γοήτευσιν. Ή οότω πως δημιουρμετρον κόπωσιν.14·'Υπό τάς προϋπο γουμένη νευρωτική κατάστασις αύ
θέσεις ταύτας ή έργαζομένη γυ τής έπιδρα έν συνεχεία δυσμενώς
ναίκα από τής πλευράς τής ύπο- έπί τής οικογενειακής ζωής, τών
χρεώσεως όπως μέριμνα διά τήν σχέσεων μετά τοϋ συζύγου καί ιδίως
ψυχικήν άνάπτυξιν τήν άνατροφήν τών τέκνων. Τό προκύπτον κακόν
καί διαπαιδαγώγησιν τών παι περιλαμβάνει ούχί μόνον τήν γυ
διών της αποτελεί μειονεκτικόν κοι ναίκα ώς άτομον άλλά ώς συνδηνωνικόν παράγοντα. ’Εν τώ προκει- μιουργόν τοϋ γάμου, τής οικογέ
μένω έξετάζεται ούχί τί ή άνάγκη νειας καί τής κοινωνίας έν γένει.
’Έ χω τήν γνώμην ότι έκ του
τών πραγμάτων έπιβάλλει νά γίγνηται, αλλά ποιον τό δέον νά γί- όλου θέματος τής χειραφετήσεως
γνηται. Τό δικαίωμα τής γυναικός τό έπί μέρος τοΰτο θέμα είναι τό
νά έργάζηται, δέν αποτελεί καί ύπο- ούσιαστικώτερον, διότι δέν είναι
χρέωσιν νά έργάζηται, έφ’ όσον είναι θέμα προσωπικόν αύτής τής γυναιμητέρα. Τό άσυμβίβαστον τής ίδιό- κός, άλλά κυρίως τών άλλων συμτητος τής μητρός καί τής έργασίας βιούντων προσώπων κατ’ έξοχήν
έ'ξω τοϋ οίκου, μάλιστα δέ έργασίας τών τέκνων, τών οποίων καθορίζει
υπευθύνου, κοπιώδους καί έξαντλη- αυτή, ώς ήδη έτονίσθη, ύπευθύνως
τικής, προκύπτει έμφανώς έκ τών τήν τύχην καί είναι έπί τούτοις και
συγκρούσεων τοϋ καθήκοντος έναντι ζήτημα γενικωτέρας κοινωνικής ση
τής έργασίας άφ’ ένός καί τών τέ μασίας.16 Διά τοΰτο τά έκ τής χεικνων καί τής οικογένειας καθόλου ραφετήσεως τής γυναικός δυσμενή
άφ’ έτέρου. Πολλοί έχουν χαρακτη έπακόλουθα θέτουν ύπό άμφισβήρίσει τό νά έργάζηται ή γυναίκα τησιν τήν άξίαν ταύτης ώς προς τήν
μητέρα βιοποριστικώς ώς «αισχύ πλευράν τήν σχετιζομένην προς τήν
νην τοϋ πολιτισμού» καί θα προσε- έ'ξω τοϋ ,οΐκου δραστηριότητα τής
θετέ τις «αισχύνην τοϋ άνδρός», γυναικός, έφ’ όσον ή τελευταία
τήν δέ λόγω τής έργασίας παραμέ- αυτή είναι ταυτοχρόνως ύποχρεο.»λησιν τής άνατροφής καί διαπαιδα- μένη νά δρα ώς μητέρα έχουσα τό
γωγήσεως τών τέκνων ώς «λεηλα χρέος καί τό καθήκον τής φροντί
δος καί άνατροφής τών τέκνων. Ή
σίαν τής ούσίας».

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
κοινωνική σημασία του θέματος
τούτου είναι, τόσον ίδιάζουσα, ώστε
καί νομοθετικώς θά έπρεπε νά ρυθμισθη κατά τον ένδεδειγμένον τρό
πον.17

έχη προαγάγη ούδόλως ταύτα. Τό έπιχείρημα δηλαδή δέν άντέχει εις τό υπό
τής έμπειρίας προσφερόμενον γεγονός
δτι ίδια έργα άσκούμενα υπό τής γυναικός συνεχώς καί άποκλειστικώς άπό
άρχαιοτάτων χρόνων δέν προήχθησαν
παρ’ αύτής άλλ’ έμειναν άνεξέλικτα καί
πανομοιότυπα ώς έπ’ άρχής έν ώ προή
χθησαν άφ’ δτου άνελήφθησαν ύπό τών
1. Λί βί,ολογί,και διαφοραί διαπιστοΰνάνδρών. Τοιοΰτον έργον άείποτε άσκούται ήδη εις τά νεογνά, τούτέστιν πριν ή
μενον ύπό τής γυναικός ήτο τό τής μαίας,
έπιδράση τό περιβάλλον.
τό όποιον διετηρήθη άναλλοίωτον άπό
2. «Ου τοι συνέχθειν άλλα συμφιλείν
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρις έσχάέφυν» διακηρύττει, ή ’Αντιγόνη. Σοφοτων, έν ώ διεμορφώθη εις εύρύτατον
κλέους ’Αντιγόνη. Στίχος 523.
έπιστήμης, δτε άνελήφθη ύπό τών
3. Έ κ της διαταραχής της βιολογικής κλάδον
άνδρών.
ταύτης άντιστοιχίας προκύπτουν ώρισμέ7. Τό τοιοΰτον είναι άνάλογον προς τον
ναι διαφοραί τής γενετησίου λειτουργίας.
έπαγγελματικόν προσανατολισμόν, κατά
4. Κατά τούς ’Ορφικούς «ό Ζευς καί τον όποιον προσπαθοΰμεν νά διαπιστώσωάρσην γένετο καί άμβροτος νύμφη».
μεν ποΐαι προϋποθέσεις, κλίσεις καί τά
5. Ό Πλάτων ώς άκολούθως διατυσεις καί κατ’ άκολουθίαν ικανότητες ένυπεϊ την έκ φύσεως διαφοράν μεταξύ άρπάρχουν εις άτομόν τι, ίνα συναγάγωμεν
ρενος καί θήλεος. «Τό δή μεγαλοπρεπές
περί τής καταλληλότητος αύτοΰ δι’ έπάγούν καί τό προς άνδρείαν ρέπον άρρενωπόν γελμά τι.
φατέον είναι, τό δέ προς τό κόσμιον καί
8. Ό τύπος τού «γυναικώδους» άν
σώφρον μάλλον άποκλΐνον θηλυγενέστεδρός δέν ένδιαφέρει ήμάς έν τώ ποοκειρον» Νόμοι 802 Ε.
μένω.
6. Τήν μη όμοίαν υφήν καί σύστασιν
9. Ό γάρ νέος ούχ οίος τε κρίνειν...
άνδρός καί γυναικός άπό ψυχικής άπόάλλ’ ά αν τηλικοΰτος ών λάβη έν ταΐς δόψεως δέν δέχονται ώς γνωστόν οί άμυνόξαις δυσέκνιπτα τε καί άμετάστατα φιλεί
μενοι τής χειραφετήσεως, λέγοντες ότι
γίγνεσθαι». Πλάτωνος Πολιτεία. Πά
αύτη είναι άποτέλεσμα ούχί βιολογικώς
πυρος. Τόμος Β' κεφ. XVII.
καθωρισμένον άλλα τεχνητώς δημιουργη10. «Παντός γάρ φυτού ή πρώτη βλάστη
θέν διά τής έμποδίσεως τής έκδηλώσεως
καλώς όρμηθείσα προς άρετήν τής αύτού
καί άναπτύξεως ώρισμένων ψυχικών λει
φύσεως κυριωτάτη τέλος έπιθείναι τό
τουργιών καί δή τών διανοητικών καί κατ’ πρόσφορον τών τε άλλων φυτών καί τών
άκολουθίαν μή γνήσιον. Τοιοΰτον τι άναζώων ήμέρων καί άγριων καί άνθρώπων»
φέρεται κατά κύριον λόγον άναφορικώς
Πλάτων. Νόμοι Στ. 765 Δ — 766α.
προς τήν νοητικήν υπεροχήν τού άνδρός.
11. Ή μητρική άγάπη καί στοργή
Άντιλέγεται δηλαδή δτι ή ύπολειπομένη
άποτελούν τήν τροφήν τής ψυχής τού παι
λειτουργία τής διανοήσεως παρά τή
διού ώς τά φαγητά άποτελούν τήν τρο
γυναικί δέν άποτελεΐ έγγενές σταθερόν
φήν τού σώματος. Τούτων έχει άνάγκην
γνώρισμα, άλλ’ δτι διετηρήθη αυτή μέχρι
ήδη άπό τής γεννήσεώς του συνεχώς καί
τουδε άνανάπτυκτος λόγω παρεμποδίάδιαλείπτως.
σεως τής γυναικός νά άσκήση ταύτην, καί
12. Ή συγκριτική έρευνα καί ή έρευνα
δτι νυν διά τής άσκήσεως θά άναπτυχθή.
τής συμπεριφοράς έχει έπικυρώσει τούτο
Τούτο δμως άντικρούεται πρώτον υπό τής
καί ώς προς τά ζώα.
έν πάσιν διαφοράς άνδρός καί γυναικός καί
13. 'Ορισμένη τάξις γυναικών τών μεείτα υπό τού δεδομένου δτι ύπήρχεν άνέγαλουπόλεων ούδέ τό καθήκον τής δια
καθεν έλευθερία έξασκήσεως ώρισμένων
τροφής διά τής γαλουχήσεως έκπληροί
έργων παρά τής γυναικός χωρίς αυτή νά δεόντως παρέχουσα προώρως τεχνητήν

διατροφήν εις τό νεογνόν. ’Εν γένει ύπό
πολλών μητέρων τό καθήκον τής δια
τροφής καί έν γένει τών τέκνων παραμελεΐται ύπό διάφορα προσχήματα καί
λόγω πολλών κενών περιεχομένου άσ/ολιών εις βαθμόν, ώστε θά ήδύνατό τις νά
όμιλή περί άτροφίας τού μητρικού φίλ
τρου καί τού ένστικτου μητρότητος.
14. Καί ή άπλώς καί μόνον έν τ<7> οίκω
έργαζομένη καί έπιμελουμένη τής άνατροφής τών τέκνων γυναίκα δέν άποφεύγει τήν έκ τής έργασίας ταύτης κόπωσιν
τού νευρικού συστήματος άποτέλεσμα
τής οποίας είναι ή δημιουργία ένοχλημάτων περιλαμβανομένων ύπό τον δρον
«σύνδρομον τής οικοκυράς».
15. Τά έπακόλουθα π.χ. τής έλευθεριότητος περί τά γενετήσια θέματα προσπαθούμεν νά διορθώσωμεν διά τών έκτρώσεων, διά τών άντισυλληπτικών, δι’ έκθέσεως τών έκ κλεψιγαμίας βρεφών, διά βρε
φοκτονιών κ.ο.κ. δηλαδή διά διορθώσεως
τού ενός κακού δι’ ετέρου.
16. ’Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι ού
δόλως σχεδόν γίνεται λόγος παρά τών
άνευ έπιφυλάξεως τίνος άποδεχομένων τήν
χειραφέτησιν περί τού φλέγοντος τούτου
ζητήματος τής φροντίδος καί άνατροφής
τών παιδιών ή άντιμετωπίζεται τούτο
φευγαλέως, έπιπολαίως καί λίαν παρεμπι
πτόντως.
17. Είναι άμφίβολον έάν όσα άνωτέρω
περί τής χειραφετήσεως τής γυναικός
έξετέθησαν θέλουσιν εύρει άπήχησιν καί
κατανοηθή ύπό τών γυναικών, αί όποΐαι
κατέχονται ύπό τής ιδέας τής χειραφετήσεως. Κατά ψυχολογικόν κανόνα άποκρούεται καί άπωθείται πάν ο,τι δέν συμ
βιβάζεται προς τάς συναισθηματικάς μας
τοποθετήσεις καί τάς καθηλωμένας ιδέας,
έστω καί αν τούτο άποτελή πόρισμα έπιστημονικώς κυρούμενον. ’Εκείνο δμως
τό όποιον δέον νά κατανοηθή είναι δτι
δσα λέγονται δέν άποτελούν άρνησιν τής
άναδείξεως τής γυναικός εις άνώτερον
έπίπεδον έξελίξεως καί δραστηριότητος
άλλ’ ύπόδειξιν προς τήν ορθήν έξέλιξιν
αύτής καί προ παντός μή άμεμπολήσεως
τού θεμελιώδους έργου καί τής βασικής
άποστολής, ήτις άποτελεί μίαν τών βα
σικών μορφών ύπάρξεως αύτής.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

«ΤΑ ΨΥΧ0ΠΑ00Λ0ΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Επανακυκλοφόρησε καί πωλείται εις ολα τά καλά βιβλιοπωλεία τό ύπό τον άνω
τέρω τίτλον βιβλίον τοΰ διακεκριμένου Ψυχιάτρου-Καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών καί τακτικού συνεργάτου τών «’Αστυνομικών Χρονικών» κ. Κωνσ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ . Τό βιβλίο τοΰ κ. Καθηγητοϋ, διά τό όποιον είχε γράψει καί παλαιότερα τό περιοδικόν μας αποτελεί προσφοράν εις τήν ελληνικήν επιστημονι
κήν έρευναν καί άπαραίτητον άπόκτημα διά κάθε βιβλιοθήκην. Αόγω τής ύλης
του συνισταται δλως ιδιαιτέρως εις τούς άστυνομικούς, έγκληματολόγους, κοι
νωνιολόγους, δικηγόρους, ψυχιάτρους κλπ.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΟΝ
ΑΝΑΤΡΕΞΩΜΕΝ, εις τό έτος
Α Σ1922,
όττότε ό γράφων διήνυε
τό 22ον έτος τής ηλικίας του καί
έφοίτα μετά εξ άλλων συναδέλφων
του δικηγόρων εις την ’Αστυνο
μικήν Σχολήν Κέρκυρας, ή πόλις
τής οποίας ήστυνομεύετο άπό τοϋ
Σεπτεμβρίου τοϋ 1921 υπό τοΰ
νεοσυστάτου τότε Σώματος τής
’Αστυνομίας των Πόλεων.
Μετά τάς έξιτηρίους εξετάσεις καί
τήν πρακτικήν έξάσκησιν, που έγένετο τούς πρώτους μήνας τοϋ 1922
ή διά τήν πόλιν των Πατρών όρισθεΐσα δϋναμις τής ’Αστυνομίας μέ
επί κεφαλής 2 άστυνόμους Α' τάξεως καί 4 ’Αστυνόμους Β' τάξεως, προερχόμενους έκ μετατάξεως έκ τής X /κής καί 6 ΰπαστυ-

νόμους Α' τάξεως καί 12 ύπαστυνόμους Β' τάξεως, οί όποιοι άπετέλουν τήν δύναμιν των άξιωματικών τής ’Αστυνομίας μετά 120 άρχιφυλάκων καί αστυφυλάκων έπεβιβάζοντο εις τήν Κέρκυραν εις είδικώς ναυλωθέν πλοϊον διά τάς
Πάτρας. Ή πόλις τής Κέρκυρας, ή
Μάννα τής ’Αστυνομίας σημαιο
στολισμένη μέ σημαίες άλλά καί
στολισμένη μέ τις πολύχρωμες
Κερκυραϊκές φορεσιές, που φορού
σαν οί χλωμές καί λιγερές Κερκυραιοπούλες, που γέμισαν τά μου
ράγια γιά νά άποχαιρετήσουν
τά όμορφα νειάτα, πού έφευγαν
άπό τό νησί τους έγκαταλείποντας σχέσεις καί υποσχέσεις νεα
νικές μέ τά μαντήλια στο χέρι,

άλλά καί στά μάτια γιά νά σκουπίζουν τά δάκρυα τού χωρισμού,
έστελνε στήν πόλι των Πατρών
ένα δώρο πολιτισμού, πού γαλουχήθηκε έκεϊ, τήν ’Αστυνομία τών
Πόλεων.
Ποίημα καί ζωγραφικός πίνακας
τά μουράγια τής Κέρκυρας πού
άφηναν μεγάλο έρωτηματικό τό
άγνωστο γ ι ’ αυτούς λιμάνι, πού
θά πήγαιναν έκτος άπό τούςΜωραΐτες, πού ήξεραν τήν Πάτρα καί
χαίρονταν γιά τον γυρισμό τους.
Τήν άλλη μέρα τό πρω ί τό καράβι
έμπαινε άπό τά Δυτικά στό λιμε
νοβραχίονα τού Τελωνείου καί ή
παραλία γέμιζε άπό κόσμο πε
ρίεργο, γιά νά ΰποδεχθή τούς
«μαύρους», όπως έλεγαν τότε τους
Τοΰ τ. ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων

κ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΝΕΡΗ

Ή αγάπη καί ό σεβασμός τών Πατρινών πρός τό Νέον Σώμα έξεδηλώθη κατά τήν κηδείαν τών αστυνο
μικών - θυμάτων τής μεγάλης πυρκαϊδς. Τοιούτου είδους εκδηλώσεις
συμπαραστάσεως καί άγάπης είναι
δύσκολον νά διανοηθή κανείς σήμε
ρον, είτε άστυνομικός, είτε πολίτης.

’Αριστερά: Ή δνναμις τον Β ' Ά ατυν.
Τμήματος Πατρών τό έτος 1923, εις διαοκιδασιν τό Πάσχα τον Ιδιου έτους.
’Απέναντι: Μερικοί έκ τών πρώτων άξωματικών αμέσως μετά τήν έγκατάστασιν
τής Άστννομίας Πόλεων οτήν Πάτρα.

ΕΚΑΝΕ ΤΑ Π Ρ Ω Τ Α ΤΟΥ Β Η Μ Α Τ Α ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟ ΛΕΙΣ

αστυνομικούς, α π ’ τό μαύρο χρώμα
τής στολής τους. Στήν Κέρκυρα
τούς κατευόδωνε τό γυναικείο ώύλοστήν Πάτρα τούς υποδέχονταν άν
τρες. Τότε τό Λιμάνι ήταν γιομάτο
άπό κιβώτια μέ σταφίδες, πού δέ
χώραγε τό μουράγιο, κι’ ούτε πρόφταιναν νά φορτωθούν.Μια ξύλινη
παράγκα στά δεξιά ήτανε ό έλεγ
χος διαβατηρίων κι’ ακριβώς στή
μέση τού Λιμανιού, κοντά στο
μώλο, ένα ξεφτισμένο ά π ’ τήν
άρμύρα κτίριο, τό παλαιό Λιμε
ναρχείο. Στήν άλλη άκρη ό Μύ
λος τού Τριάντη καί στό μεταξύ
μιά άλλη παράγκα ό Σταθμός
τού Σιδηροδρόμου.
’Αποβιβαστήκαμε μπρος στά
περίεργα καί δύσπιστα μάτια τών

Πατρινών καί τραβήξαμε προς τήν
συνοικία τού 'Αγίου Διονυσίου,
όπου στά κτίρια πού είχαν άποθήκες οί Κρώβ καί Στήβενς εΐχον
όρισθή γιά προσωρινά καταλύμματά μας.
Έν τώ μεταξύ οϊ φήμες γέμιζαν
τήν πόλι. Οί μέν ήσαν περήφανοι
γιά τήν άφιξή μας, άλλοι όμως διέ
διδαν ότι είχαμε μαζύ μας βρα
χιόλια, πού τά περνούσαμε στά
χέρια καί αύτά αύτομάτως έσφιγ
γαν, μέ συνέπεια όσοι τά φορούσαν
νά αναγκάζονταν νά τρέχουν στό
τμήμα γιά νά τούς τά βγάλουν.
Τά κλόμπς απέκτησαν τή μυθική
σημασία πού είχε τό ραβδί τής
Κίρκης καί όλα αύτά έκαναν τον
κόσμο νά μάς βλέπη καχύποπτα.

Ά π ό τή μιά έθαύμαζε τήν άπλότητα τής στολής μας, άπό τήν
άλλη μάς φοβόταν. ’Ενθυμούμαι
μερικά ονόματα: Ό Ίω . Καλυβίτης — ό Κων /νος Σαμαρτζής — ό
Πειρουνάκης —ό ’Αγέλαστος,
ό
Πράττης, ό Καλκάνης, ό Ματσούκης, ό Σόρρος, ό Τσολάκης, ό Χρόνης, ό Μανδρέας, ό Καραβίτης, ό
Λαμπρινόπουλος καί άλλοι.
Μέ τις πρώτες επαφές πού εί
χαμε μέ τήν κοινωνία τών Πατρών
έσπασε ό πάγος ύπεχώρησε ή δυ
σπιστία, ή σοβαρότης έγινε χα
μόγελο, υποδοχή, φιλοξενία. Σέ
βοήθειά μας χάρις στά νειάτα μας
ήρθε καί τό γυναικείο φύλο τών
Πατρών. Σέ λίγες μέρες ή ’Αστυνο
μία μέ τήν εύγενική της συμπερι-
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φορά είχε κατακτήση τήυ Πάτρα.
Ό Δήμαρχος Μπουκαούρης, άν δεν
μέ άπατα ή μνήμη, τό Δημοτικό
Συμβούλιο, καί όλες οι Άρχες ήμιλλώντο νά μάς βοηθήσουν κι’ έτσι
ήρθε ή ήμερα τής επισήμου άναλήψεως των καθηκόντων μας. ΤΗταν
μιά μέρα βροχερή τού Μαρτίου
1922, άν δέν άπατώμαι. Πρωθυ
πουργός καί Υ πουργοί ήρθαν
άπό τάς ’Αθήνας. Παραταχθήκαμε
σε σχήμα Π στήν πλατεία μπρο
στά στό Δημοτικό Θέατρο, στήν
μέση μιά εξέδρα γιά τούς επισή
μους. Έξεφωνήθησαν λόγοι, έγινε
ή ορκωμοσία καί έπηκολούθησε ή
έγκατάστασίς μας στά Τμήματα.
Έ γώ θυμάμαι πώς είχα όρισθή
υποδιοικητής τής ’Ασφαλείας, μέ
Διοικητή τον Καλκάνη, στά γρα
φεία τής όδοϋ Γεροκωστοπούλου
(πριν τά σκαλάκια τοϋ Γιογκαράκη). Ό ’Αγέλαστος στό Β'
ό Πειρουνάκης στό Α', ό Πράττης
στό Γ'. Σύνολον δυνάμεως τής
’Ασφαλείας αξιωματικών καί άνδρών 18, μεταξύ των καί οι ΰπαστυνόμοι Κίτρας, Μεταξάς. "Ετσι
άρχισε ό αφοπλισμός των κατοί
κων καί ή δίωξις των κακοποιών,
οΐ όποιοι αύτομάτως (καί μέ τήν
φήμην) έσπευσεν νά απομακρυν
θούν άπό τήν πόλιν τών Πατρών.
Οΐ Σιδηροδρομικοί Σταθμοί έγιναν
παγίδες τών προς ή άπό Πύργον
κακοποιών καί σέ λίγο έγιναν π α 
γίδες καί οί αποβάθρες τού λιμένος διά τους άπό Κεφαλληνίαν καί
Ζάκυνθον ερχομένους. Έν μέσω
μιάς τοιαύτης εκκαθαριστικής δραστηριότητος ύπό τής ολιγάριθμου
αυτής δυνάμεως ήρχοντο οί κά
τοικοι νά βοηθήσουν μέ τήν κα
θαριότητα τών καταστημάτωντής
πόλεως, καί τόν έν γένει πολιτι
σμόν των. ’Εντός ολίγου οί κά
τοικοι τής πόλεως τών Πατρών καί
ή ’Αστυνομία έγένοντο ένα, ήσαν
στενοί συνεργάται καί οί μέν
έβοήθουν τους δέ.
Ή βάσκανος μοίρα έξεδηλώθη
μέ μίαν πυρκαϊάν έκκρηκτικών υλών
καί χρωμάτων εις τήν οδόν ‘Αγ.
Άνδρέου, άπειλήσασαν ολόκλη
ρον τήν περιοχήν άπό τής πλα
τείας Τριών Συμμάχων μέχρι τής
όδοΰ Καλαβρύτων.
‘Ολόκληρος ή ’Αστυνομική δύναμις ήγωνίσθη διά τήν διάσωσιν
τής πόλεως. Πυροσβεστική Υ π η 
ρεσία δέν υπήρχε καί εις τήν προ
σπάθειαν αυτήν τής διασώσεως
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τής πόλεως καί τήν κατάσβεσιν
τής πυρκαϊάς, έπεσαν θύματα δεκά
δες αστυνομικών. Είς άστυφύλαξ
έκάη ζών. Τρεις Διοικηταί Τμημά
των έτραυματίσθησαν σοβαρώς
καί διεκομήσθησαν είς νοσοκομεΐον.
(Οΐ Καλκάνης,
’Αγέλαστος καί
Πράττης). Ήναγκάσθην νά άναλάβω τήν Διεύθυνσιν τοϋ Τμήμα
τος τής ’Ασφαλείας Πατρών εις ηλι
κίαν 22 ετών, χωρίς πείραν, μέ
μόνα έφόδια τήν άγάπην πρός τό
καθήκον καί τήν βοήθειαν τών Πατρινών.
Ή αγάπη καί ό σεβασμός τών
Πατρινών πρός τό νέον Σώμα έξε
δηλώθη συγκινητική κατά τήν κη
δείαν τών Θυμάτων, οπότε σύσ
σωμος ή πόλις παρέστη σύν γυναιξί καί τέκνοις διά νά διαδηλώση
τήν λατρείαν της πρός τό νέον
Σώμα.
Τοιούτου είδους εκδηλώσεις συμπαραστάσεως καί αγάπης είναι
δύσκολον νά διανοηθή είτε άστυνομικός είτε πολίτης σήμερον. Τόν
σεβασμόν τών πολιτών τότε, ότε
ήμην ϋπαστυνόμος Α' καί 22 ετών,
δέν ήσθάνθην ουδέποτε έκτοτε,
ούτε καν προ ολίγου, όταν είς ηλι
κίαν 75 ετών ΰπηρέτουν ώς αρχη
γός ’Αστυνομίας.
’Αλλά τό μεγάλο μυστικό είναι
τό εξής: Οίαδήποτε μέσα καί άν
έχη μία ’Αστυνομία καί οίασδήποτε
γνώσεις, οί αστυνομικοί είναι βέ
βαιον, ότι θά αποτυγχάνουν πάν
τοτε εάν δέν έχουν μαζύ τους τήν
άγάπην καί τήν συμπαράστασιν
τής κοινωνίας, τήν οποίαν υπηρε
τούν. Τι άραγε συμβαίνει σήμε
ρον;
"Αλλα τά ήθη καί τά έθιμα τών
πολιτών; ”Η άλλα τά ήθη καί τά
έθιμα τών ’Αστυνομικών; Ή τό
πιθανότερον καί τά δύο.
Χρυσή εποχή εκείνη καί διά τήν
πόλιν τών Πατρών καί διά τήν
’Αστυνομίαν.
Έπηκολούθησε ή τραγω δία τής
Μικράς ’Ασίας καί ή προσφυγιά, ή
Πάτρα έπλημμύρισε πρόσφυγας
καί ή ’Αστυνομία καί οί Πατρινοί
ήμιλλώντο εις τό πώ ς θά τους
βοηθήσουν.
Μιά τέτοια στενή συνεργασία
καί φιλία μεταξύ τής ’Αστυνομίας
καί τών κατοίκων τών Πατρών
είχε σάν συνέπεια πολλοί ’Αστυ
νομικοί νά νυμφευθούν εκεί καί νά
γίνουν Πατρινοί. Αύτό νομίζω ότι
συνεχίζεται καί τώρα.

«ΕΠΙΚΑΙΡΑ»
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Α ΣΑΣ ΕΤΥΧΕ, άσφαλώς, νά
Θ δήτε
στόν ύγειονομικό κανο
νισμό μιά διάταξι, πού θά έλεγε
κανείς πώ ς έχει θεσπισθή γιά νά
βάλη στη θέσι τους, όσους δέν
έχουν καί πολύ άγαθές σχέσεις
μέ τήν «κοινωνική άγωγή».
Ή διάταξι αυτή, ισχύει τό ’ίδιο
καί σήμερα, όπω ς ϊσχυε όταν
πρωτοδημοσιεύθηκε, τό 1938, δέν
είχε όμως τήν τύχη νά γνωρίση
μεγάλες «πιέννες», ούτε καί με
γάλη δημοσιότητα. Δέν μπορεί βέ
βαια νά κατηγορήση κανείς γύ
αύτό έκείνους, πού έχουν τήν
φροντίδα τής έφαρμογής της.
Τήν έλλειψι δημοσιότητος ή, καλ
λίτερα, τήν περιωρισμένη εφαρ
μογή της θά μπορούσαμε, ίσω ς,
νά τήν άποδώσωμε σέ μιά π ε
ρίεργη νοοτροπία πού συνήθως

ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙ
μάς διακρίνει : Νά μήν πέρνωμε
στά σοβαρά ώρισμένα θέματα πού
είναι ζωτικής σημασίας γιά μάς,
όπω ς είναι τά θέματα τής δημο
σίας ύγείας καί τής καθαριότητος.
Γιά όσους συμβαίνει νά μή
γνω ρίζουν τή διάταξι αυτή, κα
θώς καί γιά όσους δέν τήν έχουν
πρόχειρη αυτή τή στιγμή, τήν
παραθέτω όπω ς έχει :
« . . . ’Απαγορεύεται τό πτύειν
καί άπορρίπτειν παντός είδους
άχρηστα αντικείμενα επί τοΰ εδά
φους, τών οδών, πλατειών, ώ ς
καί τοΰ δαπέδου κοινοχρήστων
οικημάτων, καταστημάτων, ιδρυ
μάτων, μεταφορικών μέσων καί
έν γένει κέντρων καί χώ ρω ν έξυπηρετήσεως και συγκντρώ σεω ς
τοΰ κοινού».
’Οφείλω νά ομολογήσω ότι ή
διάταξι αύτή, ώ ς πρός τό ένα
τουλάχιστον σκέλος της - τό δεύ
τερο— φαίνεται νά είναι «εκτός
τόπου καί χρόνου» άφοΰ σήμερα
δέν δίνομε καί τόση σημασία
στό «πέταγμα» ενός χαρτιού ή

τά όσα δεινά μάς έχει προκαλέσει.
Καί άν μέν ή. . . «βολή» πετύχη
τό στόχο . . . κάτι πάει κι’ έρχε
άλλου άχρηστου άντικειμένου στό ται . . . άν ξεφύγη όμω ς ; . . Δέν
δρόμο . . . ('Υπάρχουν, βέβαια, θέλω νά έπεκταθώ σέ περισσό
τά «καλαθάκια» τοΰ Δήμου - δπου τερες λεπτομέρειες, πού θά σάς
ύπάρχουν - άλλά . . . δέν βαρυέ- είναι, άλλωστε, γνω στές. "Ενα
σθε, αυτά είναι λεπτομέρειες, πού
μόνο σάς λέω . . . Υποψιάζομαι
ίσω ς χρειασθή νά τις συζητή ότι οί άνθρωποι αύτοί άγνοοΰν
σουμε άλλη φορά . . .)
τήν ϋπαρξι τής άπαγορευτικής
'Ως πρός τό «πτύειν» όμως;... διατάξεως τοΰ ύγειονομικοΰ κα
Μπορείτε νά μοΰ πήτε άν ύπάρχη νονισμού. . . "Αλλο άν τήν ίδια
π ιό άηδιαστικό θέαμα άπό τήν άπαγόρευσι τήν έπιβάλλει καί
«έκτέλεσι» δημοσίως τής «άνάγ- ένας άπό τούς πιό στοιχειώδεις
κανόνες τής «καλής συμπεριφο
κης» αύτής; ’Ανεξάρτητα άπό
τις σοβαρές επιπτώ σεις πού μπο ράς», όχι όπω ς μάς τόν άφησε ή
ρεί νά έχη γιά τήν δημοσία ύγεία- μακαρίτισσα Βαρώνη Στάφ, άλ
άπ’ αύτή τήν πλευρά τήν βλέπει λά - κυρίως - όπω ς τόν διεμόρή διάταξι - άποτελεΐ, άσφαλώς, φωσε ή σημερινή πολιτισμένη
καθαρή πρόκλησι στό αισθητήριο κοινωνία μας.
κάθε πολιτισμένου άνθρώπου.
Θέλω, λοιπόν, νά παρακαλέσω
Είναι γ εγο νό ς άναμφισβήτητο όσους γνω ρίζουν τή σχετική διάότι ή κακή αύτή συνήθεια όσο ταξι τοΰ ύγειονομικοΰ κανονι
πάει και εξαφανίζεται, δέν μπο σμού νά τήν έφαρμώσουν. Μπο
ρεί νά είναι μιά διάταξι μέ . . .
μυαλό, όπω ς λέει καί ό τίτλος τοΰ
σημερινού σημειώματος,
άλλά
δέν είναι καί τόσο εύκολο νά τήν
έφαρμώση κανείς χω ρίς τόν κίν
δυνο νά τόν περάσουν γιά τρελλό.
Δέν θά έβλαπτε, ώστόσο, καί
ρούμε όμως νά μήν έπισημάνωμε,
ένας
αύστηρός αύτοέλεγχος, πού
μέ κάποια άνησυχία, τή βραδύ
θά μπορούσε νά μάς όδηγήση
τητα τής έξαφανίσεώς της αύτής.
Ά ν δέν μοΰ ήταν τόσο δυσά σέ χρήσιμα συμπεράσματα. "Οχι
ρεστο νά μιλώ γιά τό θέμα αύτό γιά τίποτε άλλο, άλλά γιά νά
καί - πιό πολύ - άν δέν σκεπτό δούμε, ό καθένας χωριστά, πού
μουν τις άντιδράσεις έκείνων πού πρέπει νά κατατάξωμε τούς εαυ
θά είχαν τήν ύπομονή νά διαβά τούς μας . . . Είμαστε μεταξύ τών
σουν τις γραμμές αύτές, θά μπο τηρητών τοΰ νόμου ή άνήκουμε
ρούσα νά γράψω πολλά γιά τούς στην κατηγορία τών παραβατών,
ποικίλους καί περιέργους τρό τούς οποίους οφείλουμε νά διώ
κουνε :
πους, μέ τούς οποίους ώρισμέΓενικά πιστεύω ότι δέν μάς
νοι άνθρωποι φροντίζουν νά άπαλλάσωνται άπό τά ένοχλητι- κολακεύει καί πολύ τό γεγονός
κά . . . «προϊόντα» τής στοματι ότι μιά διάταξι τοΰ 1938 δέν εί
κής ή τής ρινικής τους κοιλότη- μαστε «ώριμοι» νά τήν έφαρμότος. Καί ύπάρχουν, όπω ς ίσω ς σωμε ούτε καί σήμερα. "Η, άν
θέλετε νά είμαι πιό συγκεκριμέ
ξέρετε, πολλοί τ ρ ό π ο ι. . .
νος,
δέν είναι ντροπή μας νά
Δέν μοΰ επιτρέπεται, όμως, νά
άγνοήσω εντελώς τον επιβλητικό ίσχύη σήμερα μιά τέτοια διάταξι,
καί κάπως τελετουργικό τρόπο, πού μάς ύποβιβάζει στά μάτια
μέ τόν όποιο μερικοί οδηγοί Ι.Χ τών άλλων λαών ;. . "Αν δέν
ή άλλων αϋτοκινήτων άνοίγουν είχαν, τουλάχιστον, καταργηθή
τήν πόρτα καί, μέ μιά γοργή κί- εκείνα τά περίφημα πτυχελοδονησι τοΰ κεφαλιού τους πρός τήν χεΐα, θά είχαμε τήν δυνατότητα
άσφαλτο, τήν «φιλοδωρούν» μέ νά παραπέμψωμε σ ’ αύτά όσους
τό «νόμισμα» πού τής άξίζει γιά δέν μπορούν νά χρησιμοποιή
σουν άλλους τρόπους άπαλλαγής
άπό τά «ενοχλητικά σύνδρομα».
Τά πτυελοδοχεία, όπω ς ίσω ς
θυμούνται μερικοί, ήσαν ύποΦ/>,'.ψίί·
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χρεωτικά γιά ώρισμένους χώ 
ρους, στούς οποίους έσύχναζε
τό κοινό, ό δέ ύγειονομικός κα
νονισμός προέβλεπε καί τόν άριθμότώ ν πτυελοδοχείω ν πού έπρε
πε νά ύπάρχουν σέ κάθε τέτοιο
χώρο.
’Αφού, όμως, μιλήσαμε γιά
πτυελοδοχεία, θά ήταν παράλειψι
νά μή σάς άναφέρω έναν χαρι
τωμένο ορισμό πού έδωσε γι’
αύτά κάποτε ένας θυμόσοφος
’Αθηναίος - καθηγητής άν δέν
κάνω λάθος - όταν ρωτήθηκε σχε
τικά :
«. . . Π τυελοδοχεΐον
είναι τό
δ ο χ ε ΐο ν . . πέριξ τοΰ οποίου
πτύομεν . . .»
’Αλλά τά πτυελοδοχεία, όπω ς
είπαμε, έχουν έπισήμω ς καταρ
γηθή καί γι’ αύτό, πολλοί άπό
μάς κρίνουν σκόπιμο νά μετα
βάλλουν σέ πτυελοδοχείο κάθε
επιφάνεια, κινητή ή άκίνητη,_ μέ
κίνδυνο ή επιφάνεια αύτή νά είναι
τό σώμα ενός συνανθρώπου μας
πού άνύποπτος βαδίζει ή στέ
κεται σέ δημόσιο χώρο.
’Αρκετά όμω ς είπαμε μέχρι
τώρα γιά τό θέμα αύτό. Θά ήθελα
νά τό κλείσω μέ τήν εύχή νά γί
νουν όσο τό δυνατόν λιγώτεροι
οί άνθρωποι πού συνηθίζουν «νά
πτύουν» σέ κοινοχρήστους κ.λπ.
χώ ρους.
Υ πάρχει, βέβαια καί ή περίπτωσι τοΰ εντελώς άθώου καί ξέ
νου πρ ός τήν διάταξι τοΰ ύγειονομικού κανονισμού «φτοΰ σου
νά μή σέ βασκάνω» ή άλλιώς
«φτοΰ σου νά μή βασκαθής»
πού πολύ τό συνηθίζουμε προκειμένου νά προστατεύσωμε άγαπημένα μας πρόσω πα άπό τό«κακό μάτι» Καμμιά άπολύτως σχέσι
θά μοΰ πήτε. Τήν γράφω, όμως,
γιά νά μή νομίσετε πώ ς τήν ξέχασα.
Ά ν , τώρα, ξέρετε καί σείς
άλλες περιπτώσεις, πού δέν τις
άνέφερα, μή βιάζεσθε νά βγάλετε
τό συμπέρασμα ότι δέν τις έχω
ύπ’ όψι μου. Α π λ ώ ς δέν τις
γράφω γιατί φοβάμαι ότι θά
άγανακτήσετε τόσο άπό τήν . . .
«πτυτικήν» φλυαρία μου πού θά
μοΰ πήτε στό τέλος : «Φτοΰ . . .
καί μάς έπρηξες μέ τις βλακείες
σου . . .» Ά λλά τότε θά έχω κάθε
δικαίωμα νά σάς ύποβάλω μήνυσι γιά . . . «έργω έξύβρισιν». . .
Θ ς-Χ ς
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ΔΥΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΤΟΥ κ. X. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΙΛΟΣ
ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ
Συνέντευξις προς τήν Ε.Ρ.Τ. μεταδοθεϊσα τήν 13-11-75.

Έρ. "Ως τώρα, τό έπάγγελμα τοϋ 'Αστυ
νομικού ήταν συνυφασμένο μέ τόν 'Αστυ
νομικόν τομέα, δηλαδή μέ τήν προστασία
τών άγαθών καί τών δικαιωμάτων τοϋ πο
λίτου. Τόν τελευταίο χρόνο, δμως, ή δι
καιοδοσία τής ’Αστυνομίας, άρχισε νά
έπεκτείνεται στόν καθαρά κοινωνικό το
μέα. Μέ τόν τρόπο αυτόν, ο'ι σχέσεις
'Αστυνομίες καί κοινού έγιναν πιό στενές.
Ποιά άφορμή έδωσε τήν ώθησι πρός
αυτή τήν κατεύθυνσι;
Άπ. Ή κοινωνική δραστηριότης τής
'Αστυνομίας δέν είναι νέα. Σχετίζεται μέ
μιά παράδοσι στό χώρο τών δημοσίων σχέ
σεων. 'Αρκεί νά σάς θυμίσω, δτι τό 1953,
δηλαδή πριν 22 χρόνια, ή 'Αστυνομία
ίδρυσε πρώτη Γραφεΐον ’Επικοινωνίας μέ
τό κοινό. “Εχει, λοιπόν, ιστορία πολλών
χρόνων. 'Υπάρχει ένα έργο σημαντικό καί
αξιόλογο, σάν κληρονομιά.
Βέβαια, τόν τελευταίο χρόνο, ή Διεύθυνσις 'Αθηνών βρέθηκε έμπρός σέ περισ
σότερες δυσχέρειες στις σχέσεις της μέ τό
κοινό. Καί αυτό, διότι ύπεχρεώθη ν’ άντιμετωπίση μεγάλα γεγονότα καί εύρέθη
κυκλωμένη άπό πολλά προβλήματα. ’Αν
τιμετώπισε διαδηλώσεις, άπεργίες, άντεγκλήσεις καί, κυρίως, πολλή προκατάληψι.
Πολλοί καί διάφοροι παράγοντες έπέδρασαν, ώστε νά δημιουργηθή κάποιο κλίμα
δυσαρέσκειας πρός τούς 'Αστυνομικούς.
"Ετσι, ύπεχρεώθη ν' άναπτύξη έκτακτη
κοινωνική δραστηριότητα. Σάν αίτημα
τής έποχής, πρόβαλε ή άνάγκη προγραμ
ματισμού περισσοτέρων έκδηλώσεων, πε
ρισσοτέρων έπαφών. Διά νά διαλυθούν
παρεξηγήσεις καί νά έπανασυνδεθοΰν οί
σχέσεις πολιτών καί 'Αστυνομίας.
Έπεδιώξαμε, λοιπόν, τόν ώφέλιμο διά
λογο. Άνεζητήσαμε καί βρήκαμε πολλά
σημεία συναντήσεως 'Αστυνομίας καί
'Αθηναϊκού κοινού. Άνταλάξαμε μηνύμα
τα. 'Αντιπροσωπεύει μιαν ολόκληρη ιστο
ρία αύτή ή προσπάθειά μας, ιστορία μόχ
θου, άγώνων καί καλής θελήσεως.
Ήδη, έχουμε τούς πρώτους καρπούς.
Οί οιωνοί είναι ευχάριστοι.
Πιστεύω, δτι όλα στό τέλος θά πάνε
καλά.
Στόχος μας είναι οί σχέσεις 'Αστυνομίας
καί λαού τής Πρωτευούσης νά γίνουν τόσον
στενές, ώστε ό πολίτης νά νοιώθη φίλος
τοϋ 'Αστυνομικού καί ό 'Αστυνομικός νά

76

εύρεθή πιό κοντά στόν πολίτη.
Έρ. Προσωπικά, ώς Διευθυντής τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών, πώς άντιλαμβάνεσθε τις σχέσεις κοινού καί 'Αστυνομίας;
Άπ. Τις καλές σχέσεις ’Αστυνομίας καί
κοινού τις άντιλαμβάνομαι ώς άπαραίτητη
προϋπόθεσι κοινωνικής γαλήνης καί βάσι
διά τήν άνάπτυξιν πολιτιστικών προ
γραμμάτων.
Ή 'Αστυνομία 'Αθηνών, μέ τις δημό
σιες σχέσεις, θά ήμπορέση νά άπαλείψη
αποτελεσματικές δυσμενείς αντιλήψεις
καί νά τις άντικαταστήση μέ άγαθές. Θά
έπιτύχη νά γίνωνται πιό εύκολα άποδεκτές
οί πράξεις της, οί ένέργειές της καί τά μέ
τρα πού είναι ύποχρεωμένη νά λαμβάνη
κάθε φορά, διά νά διατηρή τήν δημοσία
τάξι καί γαλήνη.
Μέ άλλα λόγια, νομίζω δτι, μέ τις δημό
σιες σχέσεις, ήμποροΰν νά δημιουργηθοΰν
προϋποθέσεις εΰνοϊκώτερες, διά τήν καλή
καί αρμονική συνεργασία Αστυνομίας καί
κοινού καί διά τήν παγίωσι κλίματος άμοιβαίας κατανοήσεως καί καλής θελήσεως.
Έρ. Αυτό καθ' έαυτό τό έργο σας, ή
άστυνόμευσις, δημιουργεί δυσμενείς ή
εύμενεΐς έπιπτώσεις στις σχέσεις 'Αστυ
νομίας - κοινού;
Άπ. Τό Αστυνομικό Έργο είναι τρο
μερά δύσκολο καί δπως δήποτε έπηρεάζει
δυσμενώς τις σχέσεις μας μέ τούς πολί
τες. Αύτό συμβαίνει σ' δλον τόν κόσμο,
άλλά περισσότερο στόν τόπο μας.
Ό Βίκτωρ Ούγκώ γράφει στους «ΑΘ
ΛΙΟΥΣ» :
«Ή κοινωνία διώχνει άπό κοντά της
δύο τάξεις άνθρώπων :
έκείνους πού τήν προσβάλλουν καί
έκείνους πού τήν προστατεύουν».
Κατά τήν έκπλήρωσι τής άποστολής
μας, βρισκόμαστε σέ άντίθεσι μέ τόν παρα
βάτη - πολίτη. Ό παραβάτης άπεχθάνεται τις άπαγορεύσεις καί τόν καταναγκασμό
πού έπιβάλλει ό νόμος. Καί άντιμετωπίζει
μέ έχθρότητα δχι τόν νομοθέτη πού έθέσπισε τόν νόμο, άλλά τόν Αστυνομικό
πού είναι έντεταλμένος διά τήν έφαρμογήν
του.
Δέν είναι λίγοι οί Πολίτες πού θέλουν
τούς Αστυνομικούς νά είναι πανταχοΰ
παρόντες διά νά διαπιστώνουν κάθε παράβασι τών άλλων, άλλά δυσανασχετούν,
καί πολλές φορές, έναντιώνονται, δταν

οί ίδιοι έλέγχονται γιά κάποια παράβασί
διατάξεως.
Βέβαια, δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις
πού φταίμε καί έμεΐς, μέ κάποιον άδέξιο
χειρισμό ή μέ κάποια άνεπίτρεπτη συμπε
ριφορά. Άλλά δέν είμαστε κοινωνία αγ
γέλων. Καί ό ήλιος έχει τις κηλϊδες του.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, δτι δλα αύτά
δυσχεραίνουν τις φιλικές σχέσεις κοινού
καί Αστυνομίας. Άλλά δέν άπογοητεύομαι. Πιστεύω μέ πεποίθησι δτι σιγά σιγά
θά έπιτύχωμε ιδανικές συνθήκες άστυνομεύσεως καί δτι, δπως είπαμε, θά γίνωμε
περισσότερο φίλοι μέ τούς πολίτες.
Έρ. Άπό πλευράς Αστυνομίας, ποιές
είναι οί υποχρεώσεις τών Αστυνομικών
άπέναντι τών πολιτών;
Ά π. Κατ' άρχήν, όφείλομε δλοι οί Α 
στυνομικοί νά έχωμε πάντοτε κατά νοΰν,
δτι ό κάθε πολίτης έχει προτερήματα, άλλά
καί άνάγκες, αδυναμίες, πάθη, νεύρα,
έλαττώματα. Πέρα άπ' αύτά, έχει σέ με
γάλο βαθμό άνεπτυγμένο τό φιλότιμο. Τό
πλησίασμά του, ή κατανόησις, ή καλή
συνεργασία, βοηθούν πολύ τό έργο μας.
Ή άνθρωπιά μας ή μπορεί νά σώση ένα
παραστρατημένο. Ή σκληρότης ήμπορεΐ
νά καταστρέψη μιά ψυχή.
Οί Αστυνομικοί έχουν συνειδητοποιή
σει, σέ ικανοποιητικό βαθμό, τά καθήκοντα
καί τις ύποχρεώσεις πού έχουν έναντι
τού κοινού. Καί αύτές τις ύποχρεώσεις
προσπαθούν νά τις έκπληρώνουν στό άκέραιο. Πρέπει νά παρέχωμε στόν πολίτη
κάθε δυνατή διευκόλυνσι καί έξυπηρέτησι.
Νά ύπηρετοϋμε τόν πολίτη καί δχι νά τόν
ταλαιπωρούμε. Ό πολίτης δέν έξαρτάται
άπό μάς. Εμείς έξαρτώμεθα άπ' αύτόν.
Πρέπει νά τόν σεβώμεθα. Να τοϋ παρέ
χωμε πρόθυμα τήν προστασία μας, ώστε
νά ήμπορή νά έπιδίδεται άνετα στά ειρη
νικά του έργα, χωρίς άνησυχίες.
Τέλος, κάθε ένέργεια καί κάθε δραστη
ριότης τού Αστυνομικού πρέπει νά χαρα
κτηρίζεται άπό ευγένεια, σεμνότητα, ψυ
χραιμία καί άντικειμενικότητα. Καί νά
είναι ή συμπεριφορά αύτή ή ιδία έναντι
δλων τών πολιτών, άσχέτως κοινωνικής
θέσεως, οικονομικής τάξεως ή πολιτικών
φρονημάτων.
Μέ άλλα λόγια, τό καθήκον τοϋ Αστυ
νομικού είναι συνυφασμένο μέ κάθε τί
πού δημιουργεί τήν ευτυχία ή άπομακρύνει τήν δυστυχία τού πολίτου. Καί είναι
τό άξίωμα αύτό τό ύπόβαθρο, στό όποιον
έθεμελιώθη ό ώραίος θεσμός τής Αστυνο
μίας Πόλεων καί όποιος άποτελεΐ τό πι
στεύω μας καί διέπει, βασικώς, τήν συμ
περιφοράν μας έναντι τού κοινού.
Έρ. Ποιές νομίζετε δτι πρέπει νά είναι
οί ύποχρεώσεις τών πολιτών άπέναντι
τής Αστυνομίας;
Άπ. Διά νά ήμπορέση ή Αστυνομία νά
άνταποκριθή στό δύσκολο έργο της, νά
διατηρήση δηλαδή κανονικό καί άδιατάρακτο τό ρυθμό τής ζωής στήν Αθήνα,
χρειάζεται τήν συμπάθεια καί τήν συμπαράστασι δλων τών πολιτών.
Πρώτα - πρώτα έχομε άνάγκη άπό τήν
έμπιστοσύνη τους. Δέν είμαστε διώκτες
τους, άλλά φίλοι τους. Είμαστε έφαρμοσταί
τών Νόμων τού Κράτους καί ενεργούμε
κατά τις έπιταγές τού Δημοκρατικού μας
Πολιτεύματος.
Έπειτα, πρέπει νά κατανοήση ό πολί
της, δτι δέν είναι δυνατόν ν’ άναμένη τά
πάντα άπό τήν Αστυνομία. Πρέπει νά
προσφέρη τήν πρόθυμη συνεργασία του.

Μόνον έτσι θά ϋπηρετήσωμε τά γενικώΣυνένχευξις πρός τήν Ε.Ρ.Τ μετατερα έθνικά συμφέροντα και θά έπιτύχωμε
δοθεϊσα τήν 1-1-1976.
νά μείνη ή 'Αθήνα έξω άπό τήν λαίλαπα
«, τοϋ έγκλήματος καί τοϋ τρόμου, πού μα
στίζει τις πιό πολλές μεγαλουπόλεις.
Έ ρ. Κύριε Διευθυντά, μέ τήν ευ
Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη, διά τό
καιρία τής λήξεως τοϋ 1975 καί εν
συνολικό συμφέρον, οί πολίτες ν' άναδψει τής άνατολής τον καινούργιου
γνωρίζουν τό έργο μας καί τις προσφορές
μας. Τούλάχιστον μέ τήν ίδια ευκολία πού
χρόνον, θά είχατε τήν καλωσύνη νά
έπικρίνουν δλες τις κακές ένέργειές μας.
μάς
μιλήύετε γιά τά πεπραγμένα
Έρ. 'Υπάρχει ειδικό Γραφείο Δημοσίων
τής Δ ιενθύνσεώς οας;
Σχέσεων μέσα στήν 'Αστυνομική Διεύθυνσι; καί ποιά είναι ή δικαιοδοσία του ;
Άπ. Μέ μεγάλη μου ευχαρίστηση
Άπ. 'Υπάρχει, βέβαια, είδικό Γραφείο
Κατ' άρχήν, ή Διεύθυνσις έκινήθη στόν
Δημοσίων Σχέσεων στήν Διεύθυνση μέ
τή δικαιοδοσία πού έχουν δλα τά παρό χώρο τών γενικών καθηκόντων τής Α 
στυνομίας, δηλαδή γιά τήν έξασφάλισι
μοια γραφεία τών δημοσίων ύπηρεσιών.
άσφαλείας, τάξεως καί ήσυχίας εις τούς
'Αλλά, δέν έξαρτώνται τά πάντα άπ' αύτό.
πολίτας. Τά προβλήματα πού είχε νά άντιΣκοπός καί στόχος μας είναι νά κάνωμε
μετωπίσει ήταν πολλά καί σοβαρά. Καί
δλους τούς 'Αστυνομικούς 'Υπαλλήλους
έργάσθηκε, δσο μπορούσε, πιό άποδοφορείς δημοσίων σχέσεων καί καλούς άγωτικά.
γούς άγάπης πρός τό κοινόν.
Έρ. 'Από τήν ήμέρα πού άναλάβατε τά
Πέραν, όμως, άπ' αυτούς τούς γενικούς
καθή κοντά σας ώς Αστυνομικού Διευθυνστόχους, υπήρξαν καί άλλοι ειδικοί, ώς
τοϋ, έπεδείξατε μιά σημαντική δραστηριό αίτημα τής εποχής ή ώς έπικαιρότης. Καί,
τητα στον τομέα τών άρμονικών σχέσεων
πρώτα - πρώτα, ή βελτίωσις τών σχέ
’Αστυνομίας καί Δημοσιογράφων.
σεων μέ τό κοινό. Αύτό είχεν ώς άποτέΤι άπέδωσε αύτή ή προσπάθειά σας;
λεσμα νά γίνουν πολλά στό χώρο τών δη
Άπ. Πιστεύω μέ πάθος στήν άξια καί
μοσίων σχέσεων, άπό δλες τις 'Υπηρεσίες
τήν άναγκαιότητα τής άποστολής τών Δη τής Διευθύνσεως.
μοσιογράφων. Έπιτελοϋν εξαίρετο κοι
"Εχουμε άκόμη καί ένα άξιόλογο κοινω
νωνικό λειτούργημα. Γι' αύτό, πάντοτε
νικό έργο τής Δ/νσεως, κατά τό δωδεκά
συνεργάσθηκα άρμονικά μαζί τους.
μηνο αύτό, άφοϋ ή δραστηριότης της έπε'Εδώ, στή Διεύθυνση ή συνεργασία μέ ξετάθη καί σέ τομείς άνθρωπίνων σχέ
ν τόν δημοσιογραφικό κόσμο είναι γόνιμος
σεων καί χριστιανικής άγάπης.
καί πολύ άποδοτική.
Έχομε, κατ' άρχήν, κοντά μας μονίμους
Έ ρ. Ποιά ήσαν τά συγκεκριμένα
συνεργάτες καί φίλους τούς άστυνομικούς
συντάκτες. "Ενα άπό κάθε έφημερίδα τών
αποτελέσματα αυτών τών προσπα
Αθηνών. Μάς ένώνουν μαζί τους πολύ
θειών;
στενοί δεσμοί.
Έπεδιώξαμε, παράλληλα, συνάντησι μέ
Άπ. Έπιτρέψατέ μου νά πιστεύω δτι
τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ένώσεως
ύπήρξαν ικανοποιητικά. ‘Ομαλός, κατά
Συντακτών Αθηναϊκών 'Εφημερίδων καί
βάσιν, ήταν ό κοινωνικός ρυθμός στήν
τοϋ περιοδικού τύπου, μέ τούς χρονο
Πρωτεύουσα. Ή ασφάλεια καί ή τάξις
γράφους τών Αθηναϊκών έφημερίδων,
διετηρήθησαν σέ καλά επίπεδα. Έλήφθητούς γελοιογράφους, τούς ξένους άντασαν πολλά νέα μέτρα άστυνομεύσεως, πού
ποκριτάς κ.λ.π.
’Εφέτος, έπραγματοποιήσαμε δύο δε άπέδωσαν θετικούς καρπούς. Μάλιστα καί
ξιώσεις στήν Διεύθυνση μέσα στό γρα τό. κοινό έχει τή δική του συμβολή στήν
έπιτυχία τών προσπαθειών μας. Δι' αύτό,
φείο μου, νομίζω μέ επιτυχία. 'Επίσης,
επωφελούμαι τής ευκαιρίας, γιά νά ευχαρι
έβραβεύσαμε τόν αρχαιότερο Αστυνομικό
στήσω θερμά δλους εκείνους πού έβοήΣυντάκτη τών Αθηνών. Έχομε δέ έπαθησαν τό έργο μας.
φές μέ πολλούς δημοσιογράφους, μέ τούς
όποιους άνταλλάσσομε άπόψεις.
Έρ. Έχετε νά προσθέσετε τίποτε άλλο,
Έρ. Ποιά ήταν τά σημαντικώτερα
κύριε Διευθυντά;
προβλήματα καί πώς τά αντιμε
Άπ. Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω,
γιατί μού έδώσατε τήν ευκαιρία νά επι τωπίσατε;
κοινωνήσω μέ τούς άκροατάς τού Ε.Ι.Ρ.Τ.
Αύτό μέ τιμά.
Άπ. "Ενα άπ' αυτά ήταν τό κυκλοφοριαΘά ήθελα, επίσης, νά διαβεβαιώσω τούς
κό, πού πάντα παρουσιάζει μεγάλες δυ
φίλους άκροατάς, δτι ή Αστυνομική
σκολίες, μέ τούς μικρούς δρόμους τής
Διεύθυνσις Αθηνών, τής όποιας έχω τήν
Ελληνικής Πρωτευούσης καί τήν άδιάκοπη
τιμήν προΐσταμαι, επιθυμεί διακαώς νά
αϋξησι πληθυσμού καί οχημάτων.
άγωνίζεται μέ ειλικρίνεια, γιά νά κάμη
Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια, ώστε ή
άκόμη πιό δυνατούς τούς ιερούς καί
κίνησις άνθρώπων καί μηχανών νά διαάκαταλύτους δεσμούς, οί όποιοι σφυτηρηθή σέ κανονικά πλαίσια.
ρηλατήθηκαν στό πέρασμα τών πέντε
Δέν ξεπεράστηκαν, βέβαια, οί δυσχέ
δεκαετιών, πού ό θεσμός μας άστυνομεύει
ρειες. Ό μω ς, ή συνεργασία δλων τών
τήν Αθήνα. Τούς δεσμούς πού ένώνουν
τήν Αστυνομία τών Αθηνών μέ τό Αθη άρμοδίων φορέων καί τού κοινού, ελπί
ζουμε δτι θ' άποδώση καρπούς.
ναϊκόν κοινόν. Καί έλπίζω δτι, πρώτα ό
Άλλο, έπίσης, ήταν ή προστασία τού
Θεός, μέ τή βοήθεια τή δική σας, δηλαδή
καταναλωτικού κοινού, μέ συνεχείς έλέγδλων τών φορέων ένημερώσεως, θά έπιτύχη αυτή ή προσπάθεια. Γιά τό καλό χους, βεβαιώσεις παραβάσεων καί άγρυπνη
παρακολούθησι τής άγοράς, πού παρου
δλων μας.
σίασε μερικές διακυμάνσεις.
Σάς Ευχαριστώ.

Μέτρα έλήφθησαν, άκόμα, γιά τήν κοινή
ήσυχία, τήν προστασία τών ήθών, τήν κα
θαριότητα καί υγιεινή τής πόλεως καί
άλλα.
Βεβαίως, δέν ήμποροΰμε νά πούμε δτι
έφθάσαμε σέ έπίπεδα άπολύτως εύχάριστα.
Οί προσπάθειες συνεχίζονται.

Έρ. Ειδικότερα, Κύριε Διευθυντά,
θά σάς παρακαλονσα ν’ άναφερθήτε
στήν εγκληματικότητα, μιά καί υπάρ
χει ή έντύπωσις δτι τά αδικήματα
σ’ αύτό τόν τομέα αυξήθηκαν πολύ
αύτό τό χρόνο.
Άπ. Ακούστε. Ή Αθήνα είναι μιά
μεγαλόπολις, πολυάνθρωπη καί πολυθό
ρυβη, πού είναι φυσικό νά έχη τά δικά της
πολλά προβλήματα.
Μήν ξεχνάτε δτι, σ' αυτήν τήν πόλιν,
ζοΰν, κινούνται ή καί διέρχονται άπ' αύτήν
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, Έλλη
νες καί ξένοι. Αυτή ή πολυκοσμία, πού αύξομειώνεται συνέχεια καί κατά έποχές,
δυσκολεύει πολύ τό έργο τής Αστυνο
μίας καί διευκολύνει τήν κίνησι τών κα
κοποιών.
Ό γενικός δείκτης τής έγκληματικότητος παρουσίασε, βέβαια, τό 1975, μιά
αύξηση γύρω στά 10%, έναντι τοϋ 1974.
Αύτό, δμως, δέν πρέπει νά μάς δημιουργεί
άνησυχίες. Πρώτα - πρώτα, διότι ή αϋξησις αυτή άναφέρεται σέ ώρισμένα άπλά
άδική ματα, δπως κλοπές καί άπάτες κλασ
σικής μορφής. Δέν είχαμε καί εύελπιστώ δτι
δέν θά έχωμε εγκλήματα «ιδιαζόντως ει
δεχθή». "Επειτα, λάβαμε ήδη μιά σειρά άπό
ειδικά αστυνομικά μέτρα, μέ άρκετά εύχά
ριστα άποτελέσματα. 'Οπωσδήποτε δέν
πρέπει νά ξεχνάμε, δτι ή Αθήνα κατατάσ
σεται στις Εύρωπαϊκές Πρωτεύουσες μέ
τήν μικρότερη εγκληματικότητα.
Μ’ αυτήν τήν εύκαιρία, θ’ άθελα νά το
νίσω δτι, πολλές φορές, τά θύματα τών
κλοπών καί άπατών είναι συνυπεύθυνα
γιά τήν διάπραξι τών άδικημάτων, γιατί δέν
καταβάλλουν τήν προσοχή πού πρέπει καί
προσφέρουν στούς κακοποιούς τις προϋ
ποθέσεις νά δράσουν άνετα.
Ή άφέλεια, ή άπροσεξία, ή παράλειψις
λήψεως βασικών μέτρων προλήψεως, βοη
θούν άποτελεσματικά τόν κακοποιό. Γι’
αύτό κάνω μιά έκκλησι πρός τό κοινό: νά
προσέχη καί νά προστατεύη τά υπάρχοντά
του, ώστε νά μειωθούν, τούλάχιστον τά
άπλά άδικήματα.

Έ ρ . Οι σχέσεις σας μέ τό κοινό,
Κύριε Διευθυντά, πέρασαν κάποια
δοκιμασία, νομίζω. Τί κάνατε πρός
τήν κατεύθυνσι αύτή κατά τό 1975;
Άπ. Κατ' άρχήν, θέλω νά τονίσω δτι ή
Αστυνομία δέν ήμπορεΐ νά κάνη ούτε ένα
βήμα, χωρίς τή συμπαράστασι τοϋ κοινού.
Αποδίδω ξεχωριστή σημασία στήν καλή
συνεργασία Αστυνομίας καί Αθηναϊκού
λαού, μιά συνεργασία πού νά βασίζεται
στήν άλληλοεκτίμησι καί στήν άλληλοκατανόησι.
Πιστεύω άπολύτως, δτι ή δοκιμασία, πού
σωστά έπισημαίνετε, δέν καθρεπτίζει έχθρική διάθεσι τοϋ κοινού έναντι τής Ά-
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στυνομίας. Γιατί ‘Αστυνομία καί κοινό δέν
είναι διαφορετικές έννοιες. Δέν υπάρχει
τό ένα χωρίς τό άλλο. "Αλλως τε, μονάχα
ή ήσυχία καί ή εύτυχία τών πολιτών, κα
τευθύνουν τά βήματά μας στην όδό τοϋ
καθήκοντος.
Ή δοκιμασία αυτή οφείλεται σέ κάποια
προκατάληψι κατά τής ’Αστυνομίας. Αυτό,
δμως, σιγά - σιγά άμβλύνεται. Έπεδιώξαμε, μέ κάθε τρόπο, τή βελτίωσι τών σχέσεών μας μέ τόν πολίτη. Καί τό 1975
υπήρξε πολύ γόνιμο σ' αυτόν τόν τομέα.
’Αγωνιστήκαμε νά διαλύσουμε παρεξηγή
σεις, νά ενημερώσουμε, ν' άπλουστεύσουμε πολλές γραφειοκρατικές διατυπώ
σεις,' νά πραγματοποιήσουμε πολλές έπαφές.
Κάναμε γνωστή τή διάθεσι καί τήν
έπιθυμία μας γιά μιά πιό άρμονική συναδέλφωσι μέ τόν 'Αθηναϊκό λαό.
'Οργανώσαμε άρκετές κοινωνικές έκδηλώσεις, κατά τό 1975. 'Ομιλίες, έπαφές,
βραβεύσεις, τελετές κ.λ.π. Μέ τήν πολύ
τιμη, πάντα, συμπαράστασι καί συνεργα

σία τοϋ δημοσιογραφικού κόσμου καί τών
έκπροσώπων τών λοιπών μέσων ένημερώσεως.
Μέ χαρά καί συγκίνηση ήμπορώ νά σάς
πώ δτι βρήκαμε άνταπόκρισι. Μεγάλη μά
λιστα. Οί φίλοι τής Διευθύνσεως έχουν
αύξηθή. Μήν ξεχνάμε, δμως, δτι τ’ άποτελέσματα, σ' αΰτές τις προσπάθειες, δέν
είναι ποτέ άμεσα. "Ερχονται σιγά - σιγά.

λήση ιδιαιτέρως, έν συνεργασία μέ τούς
άρμοδίους παράγοντες. "Υστερα, θά γίνη
πιό πλατύ τό πρόγραμμα τών δημοσίων
σχέσεων. Οί έκδηλώσεις θά πολλαπλασιασθοϋν. Τέλος, ή βελτίωσις τοϋ τεχνικοϋ
έξοπλισμοϋ τών Υπηρεσιών τής Διευθύνσεως καί μιά σειρά άπό διοικητικά καί
όργανωτικά μέτρα, άποτελοΰν ένα άλλον
στόχον μας, έξ ίσου σοβαρόν.

Έ ρ. Καί άφοϋ μιλήσαμε Κύριε Δ ιενθνντά γιά τόν χρόνο που φεύ
γει, θά ήθελα νά μας πήτε καί κάτι
γιά τους στόχονς σας, στον χρόνο
πού έρχεται.

Έ ρ. Θά είχατε τίποτε άλλο νά
προσθέσετε γιά τούς άκροατάς μας;

Άπ. Πρώτα - πρώτα, θά συνεχισθή ή
προσπάθεια γιά τή μείωσι τών άδικημάτων.
Εύελπιστώ, δτι θά ήμπορέσωμε νά άντιμετωπίσωμε άποτελεσματικώτερα τήν δρα
στηριότητα τών κακοποιών. 'Επίσης, τό
κυκλοφορικό πρόβλημα, θά μάς άπασχο-

Άπ. Ναί. Θά ήθελα, έκ μέρους δλων
τών ύπαλλήλων τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως, νά εύχηθώ σέ κάθε Αθηναία
καί σέ κάθε 'Αθηναίο, ύγεία καί προκοπή
γιά τό 1976. Θά ήθελα, έπίσης νά τούς
παρακαλέσω νά μάς βοηθήσουν πιό άποτελεσματικά καί μέ περισσότερη διάθεσι.
Γιατί τό έργο μας είναι δύσκολο, άλλά καί
ΰψηλό. Καί διότι άπό τήν έπιτυχία του,
έξαρτάται ή ήσυχία, ή γαλήνη καί ή ευτυ
χία δλων μας.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΩΜ ΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Π. Σ. Μ Α Χ Λ Ο Υ Ζ Α Ρ Ι Δ Η

Έκνκλοφόρησε, μέ ένα καλαίσθητο εξώφυλλο
σέ 128 σελίδες τό βιβλίο τοϋ κ. Π.Σ. Μαχλ.ουζαρίδη ’Ανώτερου ’Αστυνόμου τής Κυπριακής
’Αστυνομίας.
Εις τό βιβλίο, υπό τόν τίτλο «ΟΙ ΤΟ ΥΡΚΙ
Κ Ε Σ Ω Μ Ο ΤΗΤΕΣ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο - Τ Α
ΔΕ ΙΝ Α ΤΩΝ ΓΕΡΟ ΝΤΩ Ν Κ Α Ι ΓΥΝ Α ΙΚ Ο 
ΠΑΙΔΩΝ», περιγράφονται οί ανήκουστες βαρβα
ρότητες τών ορδών τοϋ ’Αττίλα, όπως τις έζησε
ό κ. Μαχλουζαρίδης καί όπως τοϋ έδιηγήθησαν
διάφορα περιστατικά εκατοντάδες άπό τούς άτυ
χους πρόσφυγγες τών βορείων περιοχών. Έ κ τοϋ
προαναφερθέντος βιβλίου 942 αντίτυπα ήγοράσθησαν υπό άξ/κών καί κατωτέρων αστυνομι
κών ύπαλλήλων, συγκεντρωθέντος τοϋ ποσού
τών 75.360 δρχ. τό όποιον καί κατετέθη εις τόν
ειδικόν λογαριασμόν τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος. Τά χρήματα ταϋτα θά διατεθούν
προς άνακούφισιν τών οικογενειών τών Κυ
πρίων ’Αστυνομικών, αί δποίαι έκτοπισμέναι
ζοϋν εις τό έλ.εύθερον τμήμα τής Νήσου. Τό
περιοδικόν μας συγχαίρει τόν Κύπριον συνάδελ.φον καί διά τήν εργασίαν του, άλλά καί διά
τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν του νά βοηθήση τούς
πάσχοντας αστυνομικούς τής μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Σχετικώς προς τήν διάθεσιν τοϋ
βιβλίου, υπό τοϋ ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων
κ. Τζαβέλλα, εστάλη προς τόν συγγραφέα ή
ακόλουθος επιστολή:
«Κύριε Μαχλουζαρίδη»,
Διά τοϋ άτμοπλοίου «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» περιήλθον εις χείρας ημών 940 αντίτυπα τοϋ νφ’ υμών
έκδοθέντος βιβλίου «ΟΙ ΤΟ ΥΡΚΙΚΕΣ ΩΜΟ
ΤΗ ΤΕ Σ Σ Τ Η Ν ΚΥΠΡΟ - ΤΑ ΔΕ ΙΝ Α ΤΩΝ
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ΓΕΡΟΝΤΩΝ Κ Α Ι ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ'», άντί
τών 952 τοιούτων, ώς είχατε άναγγείλη, ότι
έστάλησαν.
Διά τόν έκτελωνισμόν τών έν λόγω βι
βλίων, ώς καί λ.οιπών εξόδων έκφορτώσεως, κατεβλήθη υπό τοϋ Ταμείου τοϋ Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
τό ποσόν τών 1.264 δραχμών, κατόπιν συντό
νων ενεργειών μας καί παραστάσεων, παρά τώ
Ύπουργείω Οικονομικών, καθ’ όσον οί εισαγω
γικοί δασμοί ύπερέβαινον τά 30 % τής άξίας
τών είσκομισθέντων βιβλίων.
Τελικώς, άπαντα τά παραληφθέντα βιβλία,
διετέθησαν εις τούς υπαλλήλους τοϋ Σώματος
’Αστυνομίας Πόλεων, προστεθέντων δύο είσέτι
έξ έκείνων άτινα Είχατε άποστείλει ήμίν κατά
τήν διάρκειαν τοϋ θέρους διά τοϋ ταχυδρομείου.
Έ κ τής διαθέσεως τών 942 αντιτύπων προήλ.θε
τό ποσόν τών 75.360 δραχμών, δπερ κατετέθη
ολόκληρον εις πίστωσιν τοϋ παρά τή ’Εθνική
Τραπέζι/ τής Ελλάδος τηρούμενου ύπ’ άριθμ.
813381 - 64/040/7 ύμετέρου λογαριασμού. ’Αντίγραφον τής άποδείξεως καταθέσεως έπισυνάπτομεν τή παρούση.
Έ ν τή πεποιθήσει ημών δτι, έν τώ μέτρω
τών δυνατοτήτων μας, ήδυνήθημεν νά προσφέρωμεν οικονομικήν καί ηθικήν συμπαράστασιν
εις τάς οικογένειας τών οίκτρώς δοκιμαζομένων
Κυπρίων συναδέλφων μας, εύχόμεθα όπως, τό
Νέον ’Έτος 1976, χαρίση εις άπαντας υμάς τήν
πολνπόθητον ειρήνην, ησυχίαν καί χαράν, δώση
δέ τήν δυνατότητα εις τάς οικογένειας σας τής
έπιστροφής εις τάς εστίας των.
Μετά τιμής
ΒΑ Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α Σ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 53 )

δικό γράμμα: «’Ελπίζω έξ δλης τής
καρδίας μου δτι τά μέτρα τά όποια
έλάβατε δεν διευθύνονται κατά τής
άμύνης τον Μπόζικρατ - Τσέτας.
Ή αφιξίς σας έθεσε πάντας έν επι
φυλακή, άλλα εγώ ελπίζω δτι σεις,
διοικητά μου, δεν έχετε απολύτως
καμμίαν πρόθεσιν να προσβάλλε
τε ούδεμίαν των ήμετέρων θέσεων,
μάλιστα έν χρόνιο, καθ’ δν οι πτω
χοί χριστιανοί κάτοικοι πρόκειται
να έπανέλθωσιν εις τά χωρία των...».
Καί τότε δ Βάρδας γράφει από
την Κιοντεζα στον αντίπαλό του
στρατιωτικό διοικητή τής Κορντσάς ένα από τά έξωφρενικώτέρα
γράμματα τής παγκόσμιας 'Ιστο
ρίας:
«Λαμβάνω την τιμήν νά γνωρί
σω νμίν, κ. διοικητά, δτι άπεφάσισα
νά καταλάβω τήν περιφέρειαν Κορυτσας(ί). Οί λόγοι οί άναγκάσαντές με νά προβώ εις τοιαύτην ενέρ
γειαν είσίν οί εξής...».
Ποτέ στήν ιστορία τελεσίγραφο
δεν είχε τόση παρρησία καί ειλικρί
νεια.
'Ο 'Ολλανδός κεραυνοβολεϊται.
Φαίνεται πώς είχε ρητές διαταγές
νά άποφύγη τήν σύγκρουσι. Άπαντα
αμέσους, προσπαθεί νά κερδίση χρόνο
ζητά από τον εχθρό νά ξανασκεφθή
τό πράγμα, νά άναβάλη τήν έπιχείρησι. Καί στο τέλος βέβαια δη
λώνει πώς θά πολεμήση αν νποστή
έπίθεσι.
'Ο Βάρδας γίνεται ξαφνικά α
βρός. Δέν μπορεί νά άφήση ανα
πάντητη τήν αϊτησι αναβολής που
τοϋ υποβάλλει ό αντίπαλος: «Λαμ
βάνω τήν τιμήν νά γνωρίσω μετ’
ειλικρινούς λύπης δτι άδννατώ νά
παράσχω οίανδήποτε προθεσμίαν,
διά λόγους άποκλειστικώς στρα
τιωτικούς. ’Αρχόμένος αϋριον των
πολεμικών επιχειρήσεων καθιστώ
νμϊν γνωστόν...».
Τήν ίδια ώρα συντάσσει τήν δια
ταγή επιχειρήσεων, χωρίζει τό στρα
τό του σέ τρεις φάλαγγες καί αρ
χίζει στις 23 ’Ιουνίου τον πόλεμο.
Τήν πρώτη φάλαγγα οδηγεί ό λοχα
γός Γ. Κονδύλης, τήν δεύτερη ό λο
χαγός ’Επ. Γραββάνης καί τήν
τρίτη ό καπετάν Π αυλής Γύπαρης.
Τήν 24η ’Ιουνίου ό Γύπαρης μπαί
νει στήν Κορυτσά. Ή μαρτυρική
πολιτεία νοιώθει μια παροδική χαρά.
Καί πάλι ξαναπέφτει στά νύχια τού
’Αλβανού.

Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα έωρτάσθηκε στήν Πάτρα ή μνήμη τοϋ Προστάτου
τής ΙΙόλεως Πρωτοκλήτου Ά γ ιο υ Άνδρέον. Τήν έορτήν έτίμησεν μέ τήν πα
ρουσίαν τον ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσος κα'ι άλλοι επίσημοι.
Ενεργός υπήρξε ή συμμετοχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τόσον διά τήν τήρησιν υποδειγματικής τάξεως, όσον και εις τήν λιτάνευσιν τής Ά γ ια ς Κάρρας.
Εις τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. ’Επάνω: Τμήμα
Δοκίμων Ύπαστυνόμων εις τάς οδούς τών Πατρών κατά τήν λειτάνευσιν.
Τό παράστημα καί ό συγχρονισμός τών αυριανών αξιωματικών τής Α σ τυνο 
μίας Πόλεων εντυπώσιασε τούς Πατρινούς καί τις χιλιάδες τών προσκυνητών:
Κάτω: Η φιλαρμονική τον Αστυνομικού Σώματος ή όποια επ’ ευκαιρία
τής εορτής εξετέλεσε εκλεκτά μουσικά κομμάτια εις πλατεία τών Πατρών.
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Σπείροειδης νεφελοειδής εις τήν κόμην της Βερενίκης, παρατηρούμενος πλαγίως (Φωτογραφία τηλεσκοπίου Πάλομαρ)

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

Η flIEPEVNHZIZ ΙΟΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΝ IOV ΣΥΠΜΠΝΤΟΣ
Το διάστημα γενικώς, έχει άπεράντους χώρους κενούς, οπού
οι αστέρες, άπιθάνως διεσπαρμένοι, κατέχουν έλάχιστον ποσοστον των χώρων τούτων. 'Ερμηνεία τις διά την νπόθεσιν
των διαστημικών πορθμών, κατανοητή πλήρως εις τούς ειδι
κούς, δύναται νά δοθή διά τής γενικής θεωρίας τής σχετικότητος, ή όποια ανέτρεψε πλείστας θεσείς τής μαθηματικής
επιστήμης και νπεστήριξε, δτι εις τό διάστημα επικρατεί ή
καμπυλότης καί είναι ανύπαρκτος ή ευθεία γραμμή.
ΙΝΑΙ πράγματι άχανές τό Σόμπαν; Ή
θεωρία τοϋ αχανούς Σόμπαντος βαίνει
πρός άναθεώρησιν, βάσει των προσ
φάτων διαπιστώσεων διά τελειοποιημένων
μέσων έρεόνης, Ιδίως μέσω των τεχνητών
δορυφόρων.
Τά τελευταία σχετικά πορίσματα καθο
ρίζουν, ότι τό Σόμπαν δέν είναι άπέραντον, άλλα πεπερασμένον, μέ καμπΰλον
σχήμα καί μέ στρώμα αερίων εις τά απώ
τατα άκρα του, έν εϊδει περιβλήματος.
Τάς πρώτας τοιαύτας διαπιστώσεις είχον
διατυπώσει οί διάσημοι άστρονόμοι Χάρρις καί Κράους, οί όποιοι διενήργησαν
μακράς έρεύνας, μέ νεωτάτου τύπου ρα
διοτηλεσκόπια. Τό πεπερασμένον τοΟ
Σόμπαντος προκύπτει άπό τήν προοδευτι
κήν μείωσιν τών άστέρων - Ήλιων όσον
προχωρεί τις πρός τά πέρατά του καί άπό
τήν διανομήν τής ύλης έντός αυτού, ή
όποια είναι τοιαύτης μορφής, ώστε νά
παρουσιάζεται αδύνατος ή έπ’ άπειρον
κατ’ έκτασιν όμοιόμορφος έπέκτασίς της.
Τό τελευταΐον τούτο διαπιστοΰται άπό
γνωστούς νόμους τής διαστημικής φυσι
κής καί χημείας καί προκύπτει βάσει σχε
τικών πολύπλοκων, άλλα σαφών μαθημα
τικών ύπολογισμών, τή βοήθεια ήλεκτρονικών υπολογιστών. Τό ώς άνω άναφερθέν περίβλημα τού Σόμπαντος διεπιστώθη άπό παρατηρήσεις έκ τροχιακών δο
ρυφόρων. Συμφώνως μέ αύτάς, πέραν τών
γαλαξιών τών άκρων τοϋ Διαστήματος,
ύπάρχει στρώμα υδρογόνου μεγίστης πυκνότητος, τό όποιον καλύπτει πανταχόθεν
τό καμπΰλον Σύμπαν, ώς καθοριστικόν
τών ορίων του κέλυφος. Ούτω, τούτο εχει
τήν μορφήν διαστελλομένης ελαστικής
σφαίρας («μπαλονιού»), μέ σχήμα άεροθαλάμου, καί πλανάται εις τόν άχανή χώ
ρον, ό όποιος δυνατόν νά φιλόξενή καί
πολλά άλλα παρόμοια Σύμπαντα. Πρόσ
θετοι παρατηρήσεις καθώρισαν, ότι ή έπεκταηκή κίνησις τών γαλαξιών πρός τά
πέρατα τού Σύμπαντος έπιβραδύνεται προοδευτικώς. Οί μαθηματικοί ύπολογισμοί,
οί όποιοι έστηρίχθησαν έπί τών ΰπερθεν
παρατηρήσεων καί ώδήγησαν εις λογικά

Ε

συμπεράσματα, δίδουν τήν εικόνα ένός
παλλομένου Σύμπαντος, τό όποιον, είς
κανονικώς διαδεχομένας άλλήλας χρονι
κός περιόδους διάρκειας έκάστης 80 δισεκατ. ετών, διαστέλλεται, κατόπιν γιγαντιαίας κοσμογονικής έκρήξεως, καί
συστέλλεται, ύπό τήν έπήρειαν τών νόμων
τής κοσμικής βαρύτητος, έν συνδυασμφ
μέ τήν έξάντλησιν τής άπωστικής τών γα
λαξιών φυγοκέντρου δυνάμεως, ήτις ώ
θησε τούς γαλαξίας έπί τών κεντροφύγων
άκτινοειδών τροχιών των.
Τό αρχικόν σώμα, όπερ έξερράγη, είχε
διαστάσεις λίαν περιωρισμένας, άκτϊνος
ίσης μέ μίαν άστρονομικήν μονάδα (όση
ή άπόστασις Ήλιου - Τής). Ή παντοδύ
ναμος άνά τό Σύμπαν μύστη ριακή, δύναταί τις νά εϊπη, βαρύτης, άγνώστου ύφής
ήτις διατηρεί έν αίωρήσει καί έν βιωσίμω
άλληλεπιδράσει τά ουράνια σώματα, ών
καθορίζει τάς τελείας, είς χώρον καί χρό
νον, τροχιάς, θά είναι ή αιτία καί τής διά
καταρρεύσεως συμπυκνώσεως τής ύλης
τού Σύμπαντος. Ό τα ν ολόκληρος ή ύλη
τού Σύμπαντος συγκεντρωθή έντός ένός
καί μόνον άδιαιρέτου παμμεγίστου πυρήνος, θά έπέλθη τοσαύτη, άφάνταστος
συμπύκνωσίς της, ώστε θά προκληθή αίφνιδίως σφοδρά έσωτερική άναταραχή,
ή οποία θά όδηγήση είς νέαν βιαίαν εκρηξιν καί νέαν έπέκτασιν, μέ διαδοχικά
στάδια χαρακτηριστικών έκδηλώσεων,
χρονικής διάρκειας άπό 1" μέχρι δισε
κατομμυρίων έτών. Καί ή άνάπλασις τού
Σύμπαντος (εκρηξις καί συμπύκνωσίς) θά
έπαναλαμβάνεται είς τό διηνεκές. Καθ’ έ
καστη ν συμπύκνωσιν πάσα ζωή καί πας
πολιτισμός θά έξαφανίζωνται όλοσχερώς
καί μεθ’ έκάστην νέαν εκρηξιν καί έπέκτασιν τό μέγα καί πλέον έντυπωσιακόν
έν τώ Σύμπαντι φαινόμενον τής ζωής θά
έπαναλαμβάνεται άπό τήν άρχήν, μέ προ
ορισμόν τόν θάνατόν του καί άκολούθως
τήν νέαν γένεσίν του, άνευ ούδεμιάς συ
νεχείας μέ τήν προηγουμένην του ύπαρξιν, κ.ο.κ.
Τό πεπερασμένον τού Σύμπαντος δέν
έπηρεάζει τάς άβυσσαλέας διαστάσεις

του, αί όποΐαι είναι μεγαλειωδώς καί άπι
θάνως κολοσσιαίοι. Ή μέχρι τούδε γνω
στή διάμετρος τού Σύμπαντος, ύπολογιζομένη βάσει τού χρόνου γενέσεώς του διά
τής άρχικής έκρήξεως, είναι περίπου 25
δισεκατ. έτη φωτός. Κατά τήν παρούσαν
φάσιν τής διαστολής του, τό Σύμπαν έχει
ζήσει 12 περ. δισεκατ. έτη (ένώ τό πλανη
τικόν μας σύστημα περί τά 5 δισ. καί θά
ζήση άλλα τόσα) καί τού υπολείπεται
ζωή εϊσέτι 68 δισεκατ. έτών. Έ κ τών άνω
προκύπτει, ότι ό Ή λιος μας εύρίσκεται
είς τήν μέσην ηλικίαν του, ένώ τό Σύμπαν
είς τήν παιδικήν του ήλικίαν. Ό Γαλα
ξίας μας άντιθέτως έχει μορφήν γεγηρακότος γαλαξίου. Μέ τήν πάροδον τής ήλικίας του, τό Σύμπαν θά έξακολουθή μεγεθυνόμενον, καθόσον ή φυγή πρός τά
έξω τών γαλαξιών του θά έξακολουθή, μέ
ποιαν τινα έπιβράδυνσιν, σύν τώ παρόδιο
τών δισεκατ. έτών. Ούτω, κα,τά τό έσχα
τον γήρας τής παρούσης ζωής του, τό
Σύμπαν θά έχη διάμετρον 150 περ. δισεκατ. έτών φωτός, δηλ. έξαπλασίαν τής ση
μερινής.
Οί έντός αύτοΰ πολιτισμοί πιθανόν τότε
νά έχουν πλήρως έπικοινωνήσει μεταξύ
των. Ό πολιτισμός τής Τής ούδέν έχει
έπιτύχει, μέχρι τούδε, πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, πλήν τινων σκέψεων καί περιωρισμένων δυνατοτήτων έπικοινωνίας.
Είς τό μέλλον, μάλλον τό έγγύς, προβλέπεται ή έπίτευξις έπικοινωνίας μέ τόν
πλησιέστερον πολιτισμόν. Ταύτην θά
έπακολουθήση ή έπαφή τών δύο άλληλοανακαλυφθέντων πολιτισμών διά τίνος
διαστημικού συγκοινωνιακού μέσου. Τού
το πρέπει νά είναι εν ειδικόν διαστημόπλοιον μέ ταχύτητα περίπου τήν τοιαύτην
τού φωτός (ΰπολειπομένην ταότης κατά
τι). Κατά τήν ειδικήν θεωρίαν τής σχετικότητος, ούδέν ύλικόν άντικείμενον δύναται νά κινηθή έντός τού Σύμπαντος μέ τήν
ταχύτητα τού φωτός, καθόσον τό μήκος
του θά έξεμηδενίζετο, ένώ ή άπαιτουμένη
διά τήν ώθησίν του ένέργεια θά ηύξάνετο
άφαντάστως, τείνουσα πρός τό άπειρον.
’Αλλά ή κατά τι μικροτέρα τού φωτός τα-
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χύτης είναι δυνατόν, μέ τά σημερινά δε
δομένα, νά έπιτευχθή· άνευ τοιαύτης ταχύτητος τά ταξίδια διαστημοπλοίων έκτος
τού ή λιακού συστήματος θά είναι άδύνατα. Εντός αύτοϋ όμως είναι δυνατά καί
σχετικώς εύκολα μέ τάς γνωστάς ταχύ
τητας διαστημικής πλεύσεως, αί όποϊαι
θά αυξηθούν έτι περαιτέρω διά τής χρησιμοποιήσεως τής φωτονικής ένεργείας.
Οί έπιστήμονες έλπίζουν, σύν τή προόδω των έπιστημών, νά διαψευσθή ώς πρός
τό σημεΐον τούτο ή είδική θεωρία τής σχετικότητος καί νά έπιτευχθοϋν, οϋτω, τα
χύτητες διαστημοπλοίων ίσαι ή καί μεγα
λύτεροι τής ταχύτητος τού φωτός. Πλεΐσται άδυναμίαι, είς τό παρελθόν διαπιστωθεϊσαι ώς τοιαύται ύπό των τότε έπι
στημών, κατέστησαν ήδη δυνατότητες
ύπό τών συγχρόνων έπιστημών, αΐτινες
βελτιοΰνται έκπληκτικώς σύν τή παρόδω
τών αιώνων. Ή δη, μερικοί διάσημοι άστροφυσικοί άρχίζουν νά ύποπτεύωνται
ότι τά ταχύτερα άπό τό φώς διαστημό
πλοια δέν θά παραβιάζουν άναγκαστικώς
τούς νόμους τών θεωριών τής σχετικότητος. Ή εις μέγα βάθος λεπτολόγος έρμηνεία τής γενικής θεωρίας τής σχετικότητος τούς δημιουργεί τήν έπιστημονικήν αύτήν ύποψίαν. Ό σπουδαιότερος
πολύπλευρος έρμηνευτής τής θεωρίας
ταύτης είναι ό διάσημος φυσικός, είς έκ
τών έφευρετών τής υδρογονοβόμβας,
Τζών Χουήλερ.
' Ό ώς άνω καθηγητής έχάραξε έξόχως
πρωτότυπον καί έντυπωσιακήν πορείαν
είς τάς μεθόδους έξερευνήσεως τού Δια
στήματος διά τής πρωτοπορειακής μελέ
της του: «Αίτιατότης είς τό πολλαπλώς
συνδεδεμένον Χωροδιάοτημα». Είς τήν
μελέτην αύτήν ό Χουήλερ καθορίζει μίαν
νέαν δομήν τού Σύμπαντος, διά τής όποιας
τούτο χωρίζεται είς τό γνωστόν μας Διά
στημα, τό όποιον θά λέγωμεν, πρός διάκρισιν, ήμέτερον, καί εις εν έτερον τοι-

ούτον, τό Ύπερδιάστημα. Ή όρθόδοξος
έπικοινωνία μεταξύ τών άβυσσαλέων πε
ριοχών τών δύο τούτων όμοκεντρικών
ζωνών τού Σύμπαντος απαιτεί άφαντάστως λίαν μακρόν χρόνον. Έ ν τούτοις ύπάρχουν δίοδοι έκ τού ένός είς τό άλλο,
ώς έν είδος πορθμών, διά τών όποιων αί
όδοί έπικοινωνιών καί συγκοινωνιών βραχύνονται έκπληκτικώς. Τοιοϋτοι πορ
θμοί υπάρχουν καί έντός τού ήμετέρου
Διαστήματος. Δίδομεν εν γήινον παρά
δειγμα πρός κατανόησιν τών πορθμών
τού Σύμπαντος. Π.χ. Διά νά μεταβή τις,
κατ’ όρθόδοξον τρόπον κινούμενος διά
πλοίου, έκ τού κεντρικού ’Ατλαντικού είς
τόν κεντρικόν Ειρηνικόν πρέπει νά πορευθή θαλασσίως διά περίπλου τής νοτίου
’Αμερικής μέσω τού άκρωτηρίου Χόρν ή
διά τού Β. Πόλου μέσω τού Βεριγγείου· διά
νά μεταβή όμως κατ’ άνορθόδοξον, άλλά
λίαν βραχυχρόνιον τρόπον, τό έπιτυγχάνει διά διελεύσεώς του έκ τού τεχνητού
πορθμού (διώρυγος) τού Παναμά. Οί πορ
θμοί όμως τού Σύμπαντος δέν είναι πορ
θμοί έπί έπιφανείας, ώς οί άνωτέρω, άλλά
τοιοϋτοι χώρου. Είναι άκατανόητος διά
πάντα κοινόν νοΰν αύτή ή ΰπαρξις πορ
θμών είς τόν χώρον τού Σύμπαντος, ό ό
ποιος λόγφ κενότητος, κατά μέγα ποσοστόν, δέν παρουσιάζει σπουδαία έμπόδια,
ώς είναι άντιστοίχως αί ήπειροι έπί τής
έπιφανείας τής Γής, αί παρεμβαλλόμενοι
ώς έμπόδια είς τάς θαλασσίας όδούς, καί
τών όποιων οί πορθμοί έξυπηρετοΰν τούς
ώκεανοπόρους.
Τό Διάστημα, γενικώς, έχει άπεράντους
χώρους κενούς, όπου οί άστέρες, άπιθάνως διεσπαρμένοι, κατέχουν έλάχιστον
ποσοστόν τών χώρων τούτων. Ερμηνεία
τις διά τήν ύπόθεσιν τών διαστημικών
πορθμών, κατανοητή πλήρως είς τούς ει
δικούς, δύναται νά δοθή διά τής γενικής
θεωρίας τής σχετικότητος, ή όποια άνέτρεψε πλείστας θέσεις τής μαθηματικής

έπιστήμης καί ύπεστήριξε ότι είς τό Διά
στημα έπικρατεϊ ή καμπυλότης καί είναι
άνύπαρκτος ή εύθεϊα γραμμή. Είς τό Σό
μπαν, βασιλεύει άπολύτως ή καμπυλότης
αΰτη. Τά όριά του είναι καμπύλα, οί γαλαξίαι του, οί Ή λιοι, οί πλανήται, έχουν
καμπύλα όρια καί περιστρέφονται κατά
καμπΰλον τρόπον περί τά κέντρα των.
’Επίσης άπαντες οί άστέρες, οί πλανήται
καί οί κομήται διαγράφουν καμπύλος τρο
χιάς. Βασικόν αίτιον τής κυριαρχίας τής
καμπυλότητος είς τό Σόμπαν είναι ή κα
ταπληκτική δύναμις τής βαρύτητος (τής
παγκοσμίου έλξεως είς τόν άπειρον χώρον
ή τής κεντρομόλου έλξεως παντός ΰλικοΰ
άντικειμένου εύρισκομένου έπί παντός
ούρανίου σώματος μέ κατεύθυνσιν τό κέντρον τούτου). Ή παραδοχή τής καμπυλό
τητος τού Σύμπαντος μάς έξηγεϊ διατί δέν
δυνάμεθα νά ταξιδεύσωμεν έντός αυτού
μέ ταχύτητα μεγαλυτέραν τής τού φωτός.
"Απασαι αί όδοί έντός τού Διαστήμα
τος είναι καμπΰλαι, μία δέ καμπύλη δια
δρομή είναι μακροτέρα κατά πολύ μιάς
εΰθείας τοιαύτης.
Άλλά, κατά τήν γενικήν θεωρίαν τής
σχετικότητος, δέν είναι μόνον ό χώρος
καί αί διάδρομοί του καμπΰλαι, άλλά καί
ό χρόνος είναι καμπύλος, έπειδή καί αύτός είναι διάστασις, μία άπό τάς 4 διαστά
σεις τού χωροχρονικοϋ διαστήματος
(κατά τήν ειδικήν θεωρίαν τής σχετικό
τητος). Ό καμπύλος χωροχρόνος, έξ ού
προέρχεται ή καμπυλότης τού χρόνου,
είναι ή αίτια μηδενισμού τού χρόνου καί
έπομένως τής άκινητήσεως ένός διαστη
μοπλοίου, τό όποιον θά έταξίδευε μέ τήν
ταχύτητα τού φωτός καί τού όποιου θά έμηδενίζετο έπίσης τό μήκος, ένώ ή δύναμις ώθήσεώς του θά έφθανε είς άπειρον
μέγεθος. Τά ώς άνω καθορίζουν οί νόμοι
τού καμπύλου χωροχρόνου, όστις κυριαρ
χεί είς τό Σόμπαν (κατά τήν γενικήν θεω
ρίαν τής σχετικότητος).

Μια ακόμη βάπτισις μωροϋ άπό ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, μετά τόν Χρηστό Μακρόπονλο. Στις 8-11-75 ό Διοικητής
τοΰ Λ Α ' Ά σ τυν. Τμήματος κ. Μπαρμποννης ώς εκπρόσωπος τον Τμήματος έβάπτισε τόν μικρό τής φωτογραφίας μας
στον όποιο έδόθη τό ονομα Γιώργος.
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n ΑΙΙλΙΒΙΥΗΠΙΙΙΜΕΡΙ
ΗΜΕΡΑ, όταν σκεπτώμαστε τή δικαι
οσύνη, συναντάμε αμέσως ένα πλή
θος — πού φαινομενικά δέν δέχεται
άπλοποίησι — φαινομένων, αντιλογιών,
δημοσίων συζητήσεων.
Παραδείγματος χάριν, τό θέμα «πόλε
μος καί ειρήνη»· ύπάρχει αρά γε άκόμη
«δίκαιος» πόλεμος στήν ατομική έποχή:
Κατόπιν τό πρόβλημα τής ΐσότητος τών
δικαιωμάτων μεταξύ άνδρός καί γυναικός.
Ή τό θέμα, πού έχει πάντοτε τή θέσι του
στις συζητήσεις, τής ποινής τοΰ θανάτου.
Ή άκόμη τά προβλήματα τών απεργιών,
τών πολιτικών άπεργιών καί τής άποφάσεως νά «τεθούν ύπό κρίσιν». Ποιος είναι
στήν πραγματικότητα ό έσωτερικός μη
χανισμός τής άποφάσεως νά «τεθούν ύπό
κρίσιν» (καί όχι μόνον άλλωστε στήν πε
ριοχή τού έργατικού συνδικαλισμού); Ζη
τάμε άπό κάποιον νά μας άπαντήση μέ
ένα ναι ή ένα όχι άν προτιμά ή αύξησι τών
αποδοχών ή μείωσι τών φόρων ή αϋξησι
τών δαπανών γιά τήν άμυνα τής χώρας;
Μπορούμε έξ άλλου νά ύποθέσωμε δτι
αυτός πού άπαντά στό έρώτημά μας σκέ
πτεται τό κ ο ι ν ό κ α λ ό ;
Ή , τέλος, τό έρώτημα πού ίσως υπάρ
χει πίσω άπό όλα τ’ άλλα καί τά περιλαμ
βάνει όλα: «Πώς σήμερα — σέ μία κοι
νωνία τής μάζας — είναι δυνατόν νά ύπάρχη πολιτική δύναμις πού δέν χρησιμο
ποιεί ολοκληρωτικά μέσα, δύναμις δηλα
δή χωρίς βία;

Σ

ΐκ

Τί είναι δίκαιον;
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Συνοπτικά, κάθε τί πού έχει χαρακτήρα
επείγοντα σήμερα έχει σχέσι μέ τή δικαι
οσύνη. Καί έν τούτοις δέν πρέπει νά στα
ματάμε σ’ αυτή τήν όψι τής έπικαιρότητος καί νά έννοοΰμε μόνον μ’ αύτή τήν
έννοια τήν έκφρασι «ή δικαιοσύνη, σήμε
ρα». Γιά νά συντελέσωμε μέ κάποιο τρόπο
στη λύσι αυτών τών προβλημάτων, δέν
αρκεί νά μιλάμε γιά δικαιοσύνη. Ούτε
άρκεϊ νά είμαστε δίκαιοι. Πρέπει, κατ’
αρχήν, νά γνωρίζωμεν στό βάθος τά όρια
αυτού γιά τό όποιο μιλάμε.
Ή πραγματοποίησις αύτοϋ πού είναι
δίκαιον συγκεκριμενοποιείται, είναι άλήθεια, μόνον διά μέσου τής δικαιοσύνης.
’Αλλά, τί είναι δίκαιο; Τί θά έπρεπε νά
κάνωμε; Ή δικαιοσύνη δέν μοΰ τό λέγει"
καί, άκόμη μία φορά, τό γεγονός ότι είμαι
δίκαιος δέν μέ βοηθά καθόλου. ’Οφείλω,
άντιθέτως, νά έξετάσω τό άντικειμενικό
θεμέλιο τής δικαιοσύνης καί συναντώ έτσι
μία διδασκαλία τοΰ αρχαίου δόγματος
γιά τή δικαιοσύνη, σύμφωνα μέ τήν όποια
αυτή δέν είναι ή πρώτη πράξις ή φορτω
μένη μέ ήθική άξια, άλλ’ ύπάρχει, άντι
θέτως, κάτι πού ή πρώτη πράξις προϋπο
θέτει: ένα άντικειμενικό βλέμμα στήν πρα
γματικότητα.
"Οταν λοιπόν σκέπτεται κανείς τή δι
καιοσύνη, συναντά ένα πλήθος προβλη

μάτων. Έ ν τούτοις, αύτά τά προβλήματα,
πού, έκ πρώτης όψεως, φαίνονται άνυπέρβλητα, είναι δυνατόν ν’ άναχθοΰν σέ κάτι
πολύ άπλό. Σέ μία πολύ παλαιά Ιδέα. Ό
Πλάτων μίλησε γι’ αύτό βεβαιώνοντας ότι
αύτή ή ιδέα τού έρχόταν κάπως σάν άπό
άνάμνησι. Αύτή ή ιδέα εύρίσκει τήν έκφρασί της στήν άρχή κατά τήν όποια κα
θένας έχει δικαίωμα σ’ αύτό πού είναι
δικό του.

Υπό j. P I E P E R

”Αν ήρωτάτο ό Πλάτων καί
οί άλλοι αρχαίοι σοφοί, τ ί είναι
δικαιοσύνη, ή άπάντησις θά ήταν:
δικαιοσύνη είναι ή συμπεριφορά
κατά τήν όποια αποδίδουν στον
καθένα εκείνο πού τοΰ ανήκει.
Στόν κόσμο, κάθε δίκαιο πρόσταγμα
βασίζεται στό γεγονός ότι καθένας οφεί
λει νά δίνη στόν άλλο — μέ τόν όποιο
έχει νά κάνη — έκεϊνο πού τού ανήκει καί
πού είναι δικό του. Κάθε άταξία στόν κό
σμο, κάθε άδικία, έξ άλλου, σημαίνει ότι
τό άτομο έβλάβη, ότι τοΰ άφηρέθη ή έμειώθη έκεϊνο πού τοΰ ανήκει, όχι άπό
πυρκαϊά ή άπό ξηρασία ή άπό όποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή, άλλά άπό
λάθος άλλων άνθρώπων.
Ά ν ρωτούσαμε τούς άρχαίους (τόν
Πλάτωνα, άλλ’ επίσης τόν μεγάλο του
μαθητή ’Αριστοτέλη ή τόν Κικέρωνα, τόν
μεγάλο Ρωμαίο, ή τόν ’Αμβρόσιο, Ρω
μαίο επίσης, άλλ’ ήδη Χριστιανό, ή τόν
Αύγουστϊνο ή τό ρωμαϊκό δίκαιο, τό Cor
pus juris civilis), αν τούς ρωτούσαμε: τί
είναι δικαιοσύνη; ή άπάντησις θά ήταν
πάντοτε ή εξής: δικαιοσύνη είναι ή συμ
περιφορά κατά τήν όποια άποδίδουν στόν
καθένα έκεϊνο πού τοΰ άνήκει.
Ά ν λοιπόν δικαιοσύνη σημαίνει ότι όφείλω νά δίνω σ’ όλους αύτούς μέ τούς
όποιους έχω νά κάνω έκεϊνο πού τούς άνή-

κει, αύτό σημαίνει ότι έκεϊνο πού οφείλω
νά τούς δώσω τούς άνήκει π ρ ι ν άκόμη
άποφασίσω νά τούς τό δώσω ή νά τούς
τό άφαιρέσω ή νά τούς τό έλαττώσω. Τούς
άνήκει λοιπόν a priori. Ή δικαιοσύνη
έρχεται δ ε ύ τ ε ρ η .
’Αλλά γιά ποιό λόγο ό άνθρωπος μπο
ρεί νά διατείνεται ότι όλοι όσοι έχουν
κάποια σχέσι μαζί του τοΰ δίνουν ή τούλάχιστον τού άφήνουν έκεϊνο πού είναι
δικό του; Ά ν δέν βρίσκω άπάντηοι σ ’ αύ
τό τό έρώτημα, δέν μπορώ ν’ άπαντήσω
ούτε στό έρώτημα τοΰ νά γνωρίζω γιατί
οφείλω άπολύτως νά είμαι δίκαιος. Ή
δικαιοσύνη έρχεται δεύτερη: δέν μπορώ
νά βρώ τό αίτιον τοΰ Β, άν δέν έχω βρή
τό αίτιον τοΰ Α.
Τό έρώτημα άνάγεται είς τό έξής: ποϋ
στηρίζεται τό γεγονός ότι ό άνθρωπος
έχει κάτι πού δέν άλλοτριώνεται; Ποία
είναι ή πηγή αύτοΰ τοΰ πλεονεκτήματος;
Σ’ αύτό τό σημείο, θά θέλαμε νά είποΰμε ότι βρήκαμε τήν άπάντησι, όταν βεβαιώνωμε ότι κάτι άνήκει στόν άνθρωπο,
πού είναι άναπαλλοτρίωτο, γιατί είναι
ένα πρόσωπο. Θά μπορούσαμε τότε νά
παραιτηθούμε άπό όποιαδήποτε μεταγενεστέρα έρευνα καί άπό τό νά έμβαθύνωμε στό έρώτημα. ’Αλλά πρέπει νά έννοήσωμε ότι, παρ’ όλα αύτά, δέν έχομε φθάσει έτσι στό τέρμα τής έρεύνης μας. Ό
άνθρωπος δέν μπορεί νά είναι τό τέρμα,
ή ultima ratio, άπό τή στιγμή πού δέν έχει
έν έαυτφ τόν λόγον τής ύπάρξεώς του.

Δημιουργημένος άπό τό Θεό σάν
πρόσωπο.
Πιστεύω ότι σ ’ έποχές όπως ή δική μας,
κατά τήν όποια έκδηλώνονται μηδενιστικές κινήσεις τόσο ριζοσπαστικές καί τολ
μηρές πραγματοποιήσεις άκόμη καί τοΰ
κακού, πιστεύω ότι σέ τέτοιες έποχές είναι
άδύνατον νά έννοήσωμε κάτι έπικαλούμενοι λόγους πού είναι μόνον οί προτε
λευταίοι. "Οτι, παραδείγματος χάριν, ή
συζήτησις γιά τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου έχει μικρή άξια, αύτό άποτελεΐ μέρος
τής έμπειρίας τής γενεάς μας. Δέν λέγω
τίποτε κατά τής άνάγκης νά διακηρύσσωνται τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου, άλλ’ έ
χω πεισθή ότι πολύ μικρή άπήχησι βρί
σκουν άν διατυπώνωνται μέ τή βεβαιότη
τα ότι ό άνθωπος καί ή άνθρωπίνη φύσις
είναι ό τελικός λόγος τοΰ άναγκαστικού
των χαρακτήρος.
Σέ καιρούς όπως οί δικοί μας, πρέπει
νά λέγωμε (καί φυσικά δέν άρκεϊ τό νά
«μιλάμε» γι’ αύτό, πρέπει έπίσης νά τό
θέτωμε σ’ έφαρμογή μέ τά άναγκαία μέσα)
ότι ύπάρχει κάτι πού άνήκει στόν άνθρω
πο καί πού δέν έπιδέχεται άπαλλοτρίωσι,
γιατί πίσω άπό τόν άνθρωπο ύπάρχει μία
ένστασις, πού δέν ύπόκειται σέ άνθρώπινη άμφισβήτησι, καί, μπορούμε άκόμη
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νά προσθέσωμε, γιατί ό άνθρωπος είναι
δημιουργημένος άπό τόν Θεό σάν πρό
σωπο.
Γνωρίζω ότι σ ’ αύτό τό σημείο πολλοί
θά είποϋν: αλλά, τότε, έγώ δέν μπορώ νά
συμβάλω, γιατί δέν ’έχω καμμία δυνατό
τητα. Τούς άπαντώ έπισημαίνοντας τό
γεγονός ότι ό έσχατος λόγος αυτής τής
ύποχρεώσεως πού μάς παραγγέλλει νά
είμαστε δίκαιοι δέν μπορεί νά προέρχεται
άπό τόν άνθρωπο.
Ά πό όλα τά άπροσδόκητα συμπεράσμα
τα στά όποια κατέληξα αυτά τά τελευταία
χρόνια, καθώς έπεξεργαζόμουν τήν άρχαία θεωρία γιά τη δικαιοσύνη, τό περισ
σότερο καταπληκτικό γιά μένα υπήρξε,
όχι ή παρατήρησις ότι υπάρχουν όρια στή
δικαιοσύνη, άλλά τό γεγονός ότι άπό τούς
άρχαίους έθεωρεϊτο ότι ή δικαιοσύνη ενυ
πάρχει σ ’ όλες τις άρετές, τών όποιων
στό τέλος άποτελεΐ τό αποφασιστικό η
θικό σήμα, καί ότι όλα έξαρτώνται επί
σης άπό τήν ϋπαρξι ή όχι μιας δικαίας
άρχής.

Εισαγωγή τής αγάπης.
Έ τσ ι λοιπόν στή θεώρησι αυτού πού
είναι ή δικαιοσύνη, πρέπει νά προσθέσω
με έπίσης καί ότι ή δικαιοσύνη μόνη δέν
άρκεΐ: είναι αύτό μία σκέψις πού φθάνει
στις ρίζες τοΰ προβλήματος.
Γι’ αύτό άκριβώς, τό άρχαΐο δόγμα γιά
τή δικαιοσύνη έτόνιζε πάντοτε ότι ό αν
θρώπινος κόσμος δέν μπορεί νά διατηρηθή ττέ τάξι άποκλειστικώς μέ.τή δικαιοσύ
νη· άντιθέτως, τό γεγονός ότι τά ήθικά
χρέη καί οί θετικές πράξεις δέν ικανοποι
ούνται είναι ουσιώδης ένδειξις τής πρα
γματικής καταστάσεως τοΰ κόσμου. Αύτό
σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον ότι υπάρ
χουν χρέη, ή φύσις τών οποίων είναι ότι
δέν είναι δυνατόν νά έξοφληθοϋν τελείως.
Ποτέ, παραδείγματος χάριν, τό χρέος
στις σχέσεις τού άνθρώπου μέ τόν Θεό,
ή καί μέ τούς γονείς του, δέν μπορεί νά
έξοφληθή μέ μία «πληρωμή» πού προέρ
χεται άπό τόν κόσμο ή νά τακτοποιηθή
μέχρι σημείου, ώστε καί τά δύο μέρη νά
είναι άπλώς «άνευ ύποχρεώσεως». Σ’ αυ
τές τις περιπτώσεις, λέγουν οί άρχαίοι,
κάτι άλλο έρχεται ν’ άντικαταστήση τή
δικαιοσύνη, πού δέν μπορεί νά ύπολογισθή (έπί παραδείγματι ή religio ή ή pie-

tas).

Κατά δεύτερον λόγον, ή ιδέα ότι ή δι
καιοσύνη είναι άνεπαρκής σημαίνει ότι
ό άνθρωπος πρέπει νά είναι άκόμη έτοιμος
νά παρέχη καί νά προσφέρη αυτό πού δέν
οφείλει μέ τή στενή έννοια. Ό δίκαιος
άνθρωπος θά είναι περισσότερο ικανός
νά φθάση σ’ αύτό τό σημείο, γιατί γνω
ρίζει μέ τόν βαθύτερο τρόπο ότι ό ίδιος
όφείλει κάτι πού δέν θά μπορέση ποτέ
«νά έξοφλήση».
Σ’ αύτό τό σημείο, είναι δυνατόν νά
προσδιορισθή έκ νέου τό όριο τής δικαιο
σύνης: «Δέν είναι άρκετό νά θέλωμε νά
διατηρήσωμε τήν ειρήνη μεταξύ τών άνθρώπων μέ τά προστάγματα τής δικαιοσύ
νης, αν ή άγάπη δέν ριζώση άνάμεσάτους»
(Θωμάς Άκινάτος). Μήπως δέν γίνεται ή
κοινωνική ζωή άναγκαστικά απάνθρωπη
κάθε φορά πού προσπαθούμε, όχι άπλώς
νά τήν έννοήσωμε, άλλ’ έπίσης νά τήν
διαμορφώσωμε, άποκλειστικά καί περιωρισμένα, άπό τήν άποψι αύτοΰ πού μ ο ϋ
όφείλεται άντικειμενικά;
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Α Π Ο ΤΑ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α ΦΑ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΠΙΣΤΙΕΣ
ΕΓΓΑΜΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑΝ
Έξοχώτατε! Ά νευ τιμής και ύπό κυβερνητικοί) αν
θρώπου άτιμασθείς, δεν δύναμαι πλέον, δχι την γυ
ναίκα ταύτην νά δεχθώ, αλλά και αύτήν την φυσι
κήν μου ΰπαρξιν έβαρύνθην. Και πώς, βέβαια, θέλω
δυνηθή νά υποφέρω, νά βλέπω τον κύριον Στ. Βιλαράν χαίροντα άκολάστως τάς αισχράς τής μοιχείας
ορέξεις του, συγχρόνως δέ στολισμένον μέ διάταγμα
τής Σεβαστής Κυβερνήσεως πρός έθνικάς υπηρε
σίας και την μάχαιραν κατ’ έμοϋ σείοντα;
στις πρώτες αναφο
Α ΝΑΜΕΣΑ
ρές που ύπεβλήθησαν στον ’Ιω
άννη Καποδίστρια, δταν κατήλθε
στην Ελλάδα καί άνέλαβε τά ήνία
της έξουσίας, ήσαν μερικές πού εν
τυπωσιάζουν, κυριολεκτικά, μέ το
περιεχόμενό τους. ’Ακόμη καί γιά
ζητήματα ηθικής άναφέρονταν ορι
σμένοι στον ΐδιο τόν Κυβερνήτη,
δπως φαίνεται άπό τά άνέκδοτα κεί
μενα πού δημοσιεύομε παρακάτω.
Τό πρώτο (ΓΑΚ. Γεν. Γραμ. Φ.
202) Ι'χει ως έξης :
Πρός τόν συνταγματάρχην
Κολονέλ Έΐδέκ
Έ γώ , κύριε, ήμην ευλογημένος κατά
την έκκλησιαστικήν τάξιν της θρησκείας
μας, μέ μίαν κόρην παρθένον, τήν οποίαν,
διά τό άνήλικον, δέν είχα πειράξει άκόμη
καί ήτον παρθένος. Προλαβόντως δέ οπού
έγώ άπεστάλην εις Επακτόν μέ τό τρίτον
τάγμα, ό λοχαγός Φωτάκης έρασθείς της
γυναικός μου, έκραξεν αύτήν καί τήν λέ
γει, δτι ό άνδρας σου καθώς καί οί άλλοι
δέν θέλει έπιστρέψουν όπίσω άλλ’ οΰτε καί
κατάστασιν έχει ό Βασίλης (δι’ έμέ)
νά σέ οίκονομήση. Καί ταϋτα λέγων παρεκίνησε τήν γυναίκα, τήν παρθένον, καί
ΰπεσχέθη νά τήν στεφανωθή διά γυναίκα
του νόμιμον καί άλλα πολλά τάζων εις
αύτήν, τήν ήπάτησε καί υπήγε μαζί του,
ώστε, μέ τό δτι θά τήν στεφανωθή, τήν
έφθειρεν έν ταυτίρ κατά τήν παρθενίαν
της.

Έλθών δέ καί έγώ άπό τόν Επακτόν
καί ή γυνή τόν έρχομόν μου ίδοϋσα, έγνώρισε τήν άπάτην τοΰ Φωτάκη καί ώμολόγησεν, ώς άνωθεν. Πλήν έγώ μέ αύτήν
δέν τήν δέχομαι. Περί δέ τοΰ Φωτάκη
άναφέρομαι, δτι, άν οι άξιωματικοί λοχα
γοί, άπατοϋν ταϊς γυναίκαις τών στρα
τιωτών καί τάς μεταχειρίζονται κατά τάς
ορέξεις των, ποιος στρατιώτης δύναται
ποτέ νά έχη πίστιν εις τούς λοχαγούς καί
νά έκστρατεύη;
Τούτο τό άφιερώνω εις τήν εύθυδικίαν
σας καί παρακαλώ νά γένη ή πρέπουσα
εύθυδικία, κατά τούς νόμους τούς στρα
τιωτικούς καί μέ σέβας τό όφειλόμενον
μένω,
τή 12 Μαΐου 1829 Ναύπλιον
Δούλος ταπεινός
Βασίλης X" Παναγιώτου

Ή απολογία τοΰ λοχαγού εχει
ώς έξης:
Κύριε Ταγματάρχά,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά αναφέρω είς την
Γενναιότητά σας, άναφερόμενος είς τήν
τής γυναικός τοΰ στρατιώτου Βασίλη
Παναγιώτου ύπόθεσιν. Μίαν φοράν εΤδον
τήν νέαν ταύτην καί μέ ήρεσεν έστειλα
λοιπόν μίαν γραίαν, καθώς κάθε έλεύθερος άνδρας ήθελε κάμει, νά τήν έρωτήση άν μέ δέχεται. Έπηγεν ή γραία καί
της ε?πεν δτι εύχαρίστως μέ δέχεται. Τήν
έρώτησα τί νέα είναι καί μέ είπεν δτι είναι
ύπανδρευμένη, πλήν, δτι ό άνδρας έλλειπεν. Έ πήγα λοιπόν είς αύτήν καί έκοιμήθην, άλλά έπαυσα νά πηγαίνω καί διέ-

Γραφική «γωνιά» άπό την παληα πόλη τοϋ Ναυπλίου. Τό Ναύπλιο νπ·ήρξε ώς γνωστόν ή πρώτη πρωτεύουσα της
'Ελλάδος.
κόφα Si’ δ άπορώ εις τήν ζήτησιν τοϋ
άνδρός της.
Έ χ ω τήν τιμήν νά είμαι μέ δλον τό
σέβας, κύριε Ταγματάρχα,
ό λοχαγός
Φ. Άγγελίδης

’Ενδιαφέρουσα είναι καί μια άλλη
σχετική άναφορά (ΓΑΚ. Γεν. Γραμ.
Φ. 184). Τήν υποβάλλει ένας υπη
ρέτης, πού αγιοβασιλιάτικα γύρισε
σπίτι του καί, άντί νά χαρή τό «αΐδέσιμον» τής ήμέρας, βρήκε τήν γυ
ναίκα του στήν άγκαλιά τοϋ προϊ
σταμένου του διοικητικού ύπαλλήλου. Καταχωρούμε μερικά άποσπάσματα:
Έξοχώτατε,
'Ο κύριος Στέφανος Βιλαρας, ή μάστιξ
τής τιμής καί τής ήσυχίας των τίμιων
πολιτών, διορισθείς παρά τής ύμετέρας
έξοχότητος εις τάς έθνικάς υπηρεσίας τής
επαρχίας Δερβενοχωρίων (Μεγαρίδος),
φθάσας είς τήν αυτήν επαρχίαν, παρέ
λαβε μεθ’ έαυτοϋ καί μέ, ώς υπηρέτην.
Ά λλ’ ό κύριος σκοπός τοϋ κατά τήν κα
κίαν άκμάζοντος τούτου άνθρώπου, δεν
ήτον τό συμφέρον τής έθνικής υπηρεσίας,
αλλά, καθώς πραγματικώς άπεδείχθη,
διά νά παρασύρη καί έξωκείλλη τήν μιαράν σύζυγόν μου, είς τάς περί τήν μοι
χείαν αίσχράς ορέξεις του. Μ’ έλεγον
τοϋτο διάφοροι συμπολΐται, άλλ’ εγώ

έδυσκολευόμην νά δώσω πίστιν, βάσιν τι
φιλοδίκαιον τής ύμετέρας έξοχότητος
θέμενος, ότι οί παρά τής Σεβαστής Κυκαί παρακαλώ νά μετακαλέση ένταΰθα
βερνήσεως εκλεγόμενοι καί διοριζόμενοι τόν κύριον Στ. Βιλαράν, ό όποιος χθές
είς έθνικάς υπηρεσίας, δεν δύνανται, βέ
άνεχώρησεν έντεϋθεν έδραμον είς τήν
βαια, νά είναι τοιαύτης ήθικής, ώστε νά
Προσωρινήν Διοίκησιν Αίγίνης, ζητών
κυλίωνται είς τοιαύτας μιαράς πράξεις·
νά έμποδισθή ή άναχώρησίς του, άλλ’
άλλά, κατά δυστυχίαν, τήν εσπέραν τής
άπεναντίας μέ ζητήθη ιδιαίτερον περί
τριανταμίας τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ παρελ
τούτου διάταγμα τής Σεβαστής Κυβερνή
θόντος έτους, έπιστρέψας είς τό χωρίον
διά τό αίδέσιμον τοϋ έπερχομένου νέου
σεως.
έτους, εΰρον τον κύριον Στ. Βιλαράν άναιΈ ξοχώ τατε! Δέν έχω λέξεις, άλλ’ οΰτε
σχύντως καί άκολάστως συνευρισκόμενον
είναι δυνατόν μέ λέξεις, νά σάς έκφράσω
μετά τής συζύγου μου είς τό αύτό οίκημα.
τό δίκαιόν μου πόνον. Συνιστώ μόνον τά
Έ ξοχώ τατε! Ή τιμή μου κατεπαδίκαια τής άλγούσης ψυχής μου, είς τήν
τήθη, καθώς καί άπό αύτήν τήν Δημογε
εύθυδικίαν τής ύμετέρας έξοχότητος.
ροντίαν Δερβενοχωρίων δύνασθε νά πληροφορηθήτε. ’Εγώ δέ άνευ τιμής καί υπό
Έ ν Αίγίνη τή 25 Ίανουαρίου 1829
Κυβερνητικού άνθρώπου άτιμασθείς, δεν
ό ευπειθής πολίτης
δύναμαι πλέον, δχι τήν γυναίκα ταύτην
’Αναγνώστης Παπασπύρου
νά δεχθώ, άλλά καί αύτήν τήν φυσικήν
μου ΰπαρξιν έβαρύνθην. Καί πώς, βέβαια
’Ε πί τοϋ νώτου: Ή Επιτροπή τής Οι
θέλω δυνηθή νά υποφέρω, νά βλέπω τόν
κονομίας νά κάμη τήν ά'νήκουσαν διόρκύριον Στ. Βιλαράν χαίροντα άκολάστως
τάς αίσχράς τής μοιχείας ορέξεις του,
θωσιν, δσον είς αύτήν άνήκει κατ’ έπιτασυγχρόνως δέ στολισμένον μέ διάταγμα γήν τής Α.Ε. "Ας έπιστραφή δέ μετά
της Σεβαστής Κυβερνήσεως προς έθνι ταΰτα καί ή παρούσα άναφορά.
κάς υπηρεσίας καί τήν μάχαιραν κατ’
Ό Γραμματεύς τής Επικράτειας
έμού σείοντα, διά νά μή εμποδίσω τήν
άπόλαυσιν τών αισχρών τούτων ορέ
Σπ. Τρικούπης
ξεων του- ώστε, ή έγώ πρέπει νά γένω
θεληματικώς έξόριστος άπό τήν γήν είς
Οί παραπάνω άναφορές φανερώ
τήν οποίαν έγεννήθην, ή ό κύριος Στ.
νουν
πώς ή ζωή μέ τά παρατράγου
Βιλαρας. νά λείψη είς τό έξής άπό τήν
δά της καί τότε καί πάντα είναι ή
έπαρχίαν Δερβενοχωρίων άλλέως φυσικφ τώ λόγφ, τό φυσικόν είς τάς μοιχείας
ίδια.
έπακολούθημα, 6 φόνος, δέν δύναται βέ
ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
βαια νά λείψη. Προστρέχω λοιπόν εις τό
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ΕΡΥΘ ΡΟ Υ
Ο Λ Ο Κ Λ Η ΡΩ ΤΙΣΜ Ο Υ

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εις τό Σύνταγμα Χίυροφνλ.ακής
Μακρυγιάννη έωρτάσθη και εφέτος,
όπως κάθε χρόνο, ή επέτειος των
μαχών των Σωμάτων ’Ασφαλείας
τον Δεκέμβριον τον 1944. Εις την
σεμνήν τελετήν παρέστησαν:
'Ο Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών
και ΓΙάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ,
οι ' Υπουργοί Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Ράλ.λης, Έμπορ. Ναυτιλίας
κ. Παπαδόγκωνας, ό ’Αντιπρόεδρος
τής Βουλής κ. ’Αλιμπράντης, ό 'Υφυπουργ. Έθν. Άμννης κ. Κατσαδήμας, ό ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνά
μεων κ. Άρμπονζης, ο ’Αρχηγός
Στρατού κ. Ντάβος, ’Αεροπορίας
κ. Οικονόμου, ό Διοικητής τής
Α .Σ .Δ .Ε .Ν κ. Μαρκόπονλος, ό Γεν.
Γραμματείς Υ.Δ.Τ. κ. Μπάλκος,
οι Α ρχηγοί Χωροφυλακής κ. Κουτσιανάς, ’Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας, Λιμενικού κ. Σκιαδάς, Πυρο
σβεστικού κ. Γκίκας, ό Νομάρχης
’Αττικής κ. Μπότσης, Δήμαρχοι,
εκπρόσωποι των Δικαστικών ’Α ρ
χών, των Πνευματικών 'Ιδρυμάτων,
’Αντιπρόσωπε ϊαι των ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί των Σωμάτων Ά σφ αλ.είας καί πλήθος κόσμου. Μετά την
έπιμνημόσυνον δέησιν τελ.εσθεϊσαν
υπό τού Μακ. ’Αρχιεπισκόπου ’Α 
θηνών, ό ' Υπουργός Δημ. Τάξεως
κ. Γκίκας έξεφώνησε τον πανηγυ
ρικόν τής ημέρας καί έκ μέρους τής
Κνβερνήσεως κατέθεσεν στέφανον
εις τό κενοτάφιον τών πεσόντων.
Εις τον λόγον τον ό κ. Γκίκας είπε
μεταξύ τών άλ.λων:
«Τιμώμεν άλλά καί έπαγρυπνώμεν»
Μέ τάς λέξεις αύτάς, κατά την
περισυνήν επέτειον τής μάχης τοΰ
Μακρυγιάννη έτερμάτισα τήν ομι
λίαν μου.
Τάς ιδίας λέξεις έπαναλαμβάνοντες καί σήμερον στρέφομεν τήν σκέ-
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ψιν μας μέ βαθεΐαν συγκίνησιν καί
εθνικήν υπερηφάνειαν προς τούς
ήρωϊκούς μαχητάς τών Σωμάτων
’Ασφαλείας. 'Η Ελλάς, τούς εύγνωμονεΐ καί άποτίει φόρον τιμής
προς τά άξια έκεΐνα τέκνα τής II ατρίδος πού λαμπρύνουν μέ τήν θυ
σίαν των το πάνθεον τών ηρώων του
’Έθνους.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας, συμπορευόμενα μετά τών ’Ενόπλων μας
Δυνάμεων, άποτελοϋν τήν δυνα
μικήν συνισταμένην τοΰ ’Έθνους
διά τήν διασφάλισιν τών παρακατα
θηκών τών προγόνων μας, διά τήν
πάταξιν ·πάσης εθνοκτόνου έπιδιώξεως, διά τήν επιβολήν τοΰ Νόμου
καί τής Τάξεως.
Πιστοί οί άνδρες τών Σωμάτων
’Ασφαλείας εις τό ιερόν τοϋτο κα
θήκον δέν δυσανασχετούν, δέν φεί
δονται αγώνων καί θυσιών.
Τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων, ή Σχολή Χω
ροφυλακής, ή Γενική ’Ασφάλεια ’Α
θηνών, αί Φυλακαί Χατζηκώστα καί
Άβέρωφ, τό Άρχηγεΐον τοΰ Πυ
ροσβεστικού Σώματος, ή Σχολή Ύπαστυνόμων καί όλίγαι άλλαι θέ
σεις, όπου ύπήρχον δυνάμεις άσφαλείας, χάρις εις τον ηρωισμόν καί
τό άπαράμμιλον θάρρος τών υπε
ρασπιστών των, άνεδείχθησαν εις
αληθείς προμαχώνας τής έλευθέρας
Ελλάδος.
Εις τούς γενναίους αυτούς ύπερασπιστάς τών ’Εθνικών μας έπάλξεων, στρέφεται σήμερον ή σκέψις
μας. Τιμώμεν καί εύγνωμονοΰμεν
εκείνους πού προσέφερον τήν ζωήν
των εις τον εύγενή υπέρ τής έλευθερίας τοΰ ’Έθνους άγώνα. Τιμώμεν
τούς μετασχόντας ηρωικούς άγωνιστάς καί τάς οικογένειας των. Παρέχομεν εις όλους αυτούς τήν διαβεβαίωσιν ότι οί άγώνες καί ή θυσία

των δέν άπέβησαν έπί ματαίω. Ή
Ελλάς βαδίζει τήν 'Ιστορικήν πο
ρείαν της υπερήφανος έν γαλήνη καί
έλευθερία.
Δέν πρέπει όμως ποτέ νά παύση
έπαγρυπνοΰσα. Διότι άποτελεΐ ύπέρτατον χρέος όλων τών Ελλήνων ή
έδραίωσις καί ή ειρηνική έξέλιξις
τών άποκατασταθέντων ήδη έλευθέρων πολιτικών θεσμών μας.
’Αποτελεί ’Εθνικήν έπιταγήν προς
διατήρησιν τής ανεξαρτησίας μας
καί προστασίαν τής νεαράς μας Δη
μοκρατίας από πάσης καί έξ οίασδήποτε πλευράς έπιβουλής. Δημοκρα
τίας, περιεχόμενον τής οποίας διετυπώθη από τον ήγέτην τής Χώρας,
τον άναδειχθέντα διά τής μεγάλης
πλειοψηφίας τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ,
εις έν τρίπτυχον:
’Ελευθερία, Τάξις Κοινωνική, δι
καιοσύνη. Αυτής τής Δημοκρατίας
καλούμεθα νά στερεώσωμεν τά θε
μέλια ώστε, κατά τον πρόσφατον λό
γον τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας
«νά μήν ήμπορεΐ κανείς νά μετακινήση».
Είναι άναγκαΐον νά έπισημανθή
ότι είς τούς άνδρας τών Σωμάτων
’Ασφαλείας κυριαρχεί ή πίστις καί
ό σεβασμός προς τήν Δημοκρατίαν, ή
οποία έξασφαλίζει τάς ελευθερίας
τών πολιτών, παραλλήλως όμως
τήν τάξιν καί τήν γαλήνην τοΰ τό
που, όπως τό Σύνταγμα καί οί Νό
μοι τής πατρίδος μας καθορίζουν.
Δραστηριότητες, έπιδιώκουσαι τήν
επιβολήν τών μειοψηφιών έπί τών
πολλών, ή αί προκαλοΰσαι άναστατωσιν είς τήν κοινωνικήν καί
οικονομικήν δομήν τής Χώρας, ενθυ
μίζουν παλαιοτέρας έποχάς τής πο
λιτικής μας ζωής, τάς οποίας οί παλαιότεροι έζήσαμεν καί τών όποίιον
έγεύθημεν τά οδυνηρά καί αυτό
χρημα καταστρεπτικά άποτελέσμα-

τα. Πράγματι,, ή έκ τών δραστη
ριοτήτων άναταραχή μας έστέρησεν
τών καρπών τών νικών μας καί της
άξιοποιήσεως τών τεραστίων θυ
σιών μας.
Είναι, βεβαίως, κοινή ή διαπίστωσις δτι ό τόπος έ'χει άνάγκην
όμαλότητος καί ηρεμίας. Είναι, έπίσης, άπολύτως άποδεκτή ή άποψις
ότι πρέπει νά ύπερνικηθή δημιουρ
γικά τό παρελθόν διά νά είναι δυνα
τόν νά συγκεντρωθή ή προσοχή εις
τά προβλήματα του παρόντος καί
τοϋ μέλλοντος.
Δεν πρέπει επίσης νά λησμονήται
ότι ό τόσον δεινοπαθήσας Ελληνι
κός Λαός καί συγνώμην παρέσχε
'Ο Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Γκίκας σννοόευόμενος υπό τών Α ρχηγώ ν τών Σωμ.
καί παρέχει εις τούς άπειλήσαντας
’Ασφαλείας, προσέρχεται εις τον χώρον τον Συντάγματος Μακρυγιάννη.
τήν γαλήνη καί τάς έλευθερίας του
καί άμετρον άνεκτικότητα έπέδειξε
καί έπιδεικνύει.
’Από ενός καί ήμίσεος έ'τους ό
Ελληνικός Λαός έ'φερεν ώς παρά
κλητον οδηγόν του Ελληνικού σκά
φους τον Κωνσταντίνον Καραμανλήν, άγωνιζόμενον νά άποκαταστήση πραγματικήν Δημοκρατίαν.
Δημοκρατίαν Ελληνικήν μέ κυ
ριαρχοΰντα τά γαλανόλευκα χρώμα
τα της σημαίας μας.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας συμμορφούμενα προς τάς έντολάς του,
καταβάλλουν ειλικρινείς προσπά
θειας προς έδραίωσιν τών έλευθέρων
θεσμών μας, ένεργοϋντα πάντοτε μέ
άντικειμενικότητα καί μετριοπά
’Επάνω: Τό κενοτάφιον τών πεσόντων άστυνομικών. 'Εκατέρωθεν οί ’Αρχηγοί Χωρο
θειαν.
φυλακής, ’Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Κάτω: Ό Ύπαρχηγός Α .Π . κ. Τζίμας
μετ’ άλλων άνωτάτων άξ Ικών κατά την διάρκειαν τον μνημοσύνου
'Η μείς μεριμνώμεν παραλλήλως
διά τήν βελτίωσιν του δυναμικού
τών Σωμάτων τούτων, ώστε ταϋτα
νά άποτελέσουν άποτρεπτικόν στοιχεΐον δι’ ένεργείας κατά της Δημο
κρατίας καί άποτελεσματικόν μέσον
προς έξασφάλισιν της γαλήνης της
Χώρας, διά τής επιβολής τοϋ Νόμου.
Τιμώντες σήμερον τήν μνήμην τών
υπέρ τής έλευθερίας τοϋ Λαοϋ πε
σόντων άνδρών τής Χωροφυλακής
καί τών άδελφών Σωμάτων καί
εόγνώμονες προς τούς έν ζωή μαχητας διαβεβαιοϋμεν ότι θά ίστάμεθα πάντοτε άγρυπνοι Φρουροί
τών έλευθεριών τούτων.
Ζήτω τό ’Έθνος
Ζήτω ή Δημοκρατία
Ζήτωσαν τά Σώματα ’Ασφαλείας»
Ή τελετή έκλεια ε μέ τήν άνάκροναιν τοϋ ’Εθνικού μας "Υμνου.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΚΑΙΚΗ
Κ Α Ν Ν Α Β Ι Ι
Χρ. Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ . Δρος ’Ιατρικής Πανεπ. Βεστφαλίας
Κατά τά τελευταία έτη άπεδείχθη, δτι ή τετραϋδροκανναβινόλη, πού είναι τό κύριον συστατικόν τοϋ χασίς, υποβιβάζει κατά 1)3 τήν πυκνότητα τής άνδρικής
ορμόνης, προκαλεϊ ανωμαλίας εις τά σπερματοζωάρια
και έμποδίζει χημικώς τήν δημιουργίαν τής άπαραιτήτου ένεργείας διά τήν παραγωγήν σπέρματος.

ΑΤΑ τόν σημερινόν καιρόν μέ τάς τα
χείας μεταπτώσεις καί μεταλλαγάς, καί
ιδία διά τής εισαγωγής, ή μάλλον εισ
βολής, τοϋ ψυχρού καί ανευ συναισθη
μάτων ’Ηλεκτρονικού ΰπολογιστοΰ εις
τήν ζωήν μας, τίποτε δέν είναι πλέον
επίκαιρον άπό τήν περίφημον ρήσιν:
«Τά πάντα ρεϊ».
Ή ρευστότης άξιων καί θεσμών, αν καί
φαινομενική, δοθέντος δτι καί ή ρευστό
της νόμους άκολουθεϊ, προεκάλεσεν αΰξησιν εις δύο βασικός εντόνους άντιδράσεις τού άνθρώπου: Πρώτον εις τήν
άνάγκην νά διόρθωση ή άκόμη καί νά
λησμονήση τήν πραγματικότητα καί δεύ
τερον εις τήν άνάγκην νά έπαναλάβη μίαν
εύχάριστον εμπειρίαν.
"Οσον ή προσωπικότης ένός άνθρώ
που είναι άσταθής καί ρευστή, (νέοι) καί
διέπεται άπό άδιαλλαξίαν, τάσιν παραμε
ρισμού τού παρόντος καί κάθε κονφορμισμοΰ, τόσον εύκολωτέρα καθίσταται ή
άφομοίωσις καί προβολή ύποκαταστάτων.
Τούτο είναι άπολύτως σαφές, δοθέντος
δτι κενόν εις τήν φύσιν δέν ύπάρχει.
Ά ρα τά ύποκατάστατα, άπό τά πορνο
γραφικά έργα μέχρις τάς ψευδοφιλοσοφίας καί τά ήδονιστικά φάρμακα, προκαλούν ψυχολογικήν έξάρτησιν. Ή έξάρτησις δέ αύτή, συντρεχουσών καί τών άνωμάλων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών,
τείνει νά μονιμοποιηθή ώς έξηρτημένον
άντανακλαστικόν.
Ή ανωτέρω κατάστασις, ώδήγησεν
τούς μελετητάς τών κοινών εις τό νά
προτείνουν λύσεις άντιμετωπίσεως τού
ζητήματος. ’Αλλά άς έλθωμεν εις έν
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παράδειγμα καίριον καί επείγον δι’ ήμάς.
Πρόκειται διά τό Χασίς.
Εις τόν Εύρωπαϊκόν χώρον, καί τούτο
άποκτά σημασίαν μέ τήν Κοινήν ’Αγο
ράν, έχουν ύποστηριχθή γνώμαι, ώς
άναφέρουν οί "Αγγλοι Ψυχίατροι Η.
Merskey καί W. L. Tonge, πού συνοψί
ζονται εις τά έξής:
Ή παρανομία τής διαθέσεως καί ή δίωξις πιθανώς νά είναι μία άπό τάς έλξεις
πρός δοκιμήν τού χασίς! !
Ό γράφων έχει προσωπικήν άντίληψιν
καί τών κάτωθι. Κατά τουριστικήν ξενάγησιν έπ’ ευκαιρία ’Ιατρικού Συνεδρίου
εις Amsterdam τής 'Ολλανδίας, μάς
έπέδειξαν ώς άξιοθέατον μίαν άγκυροβολημένην φορτηγίδα, δπου έκαλλιεργείτο Μαριχουάνα ύπό τίνος, κιθαρωδού
άλήτου. Εις έρώτησίν μου, ή ξεναγός
είπεν δτι δέν άπαγορεύεται ή καλλιέργεια,
άλλά ή εμπορία τής Μαριχουάνας.!!!
Ταύτα πάντα οδηγούν εις τό συμπέρασμα
δτι ύπάρχει έν Εύρώπη τάσις νά θεωρηθή
καί τό χασίς ώς πρόβλημα άπότοκον
τής καταπιέσεως. Επομένως, χρειάζεται
έκτόνωσις εις τό σημεϊον τούτο!!
Ούδέν τό φοβερώτερον ώς θά εϊδωμεν
άναλυτικώς κατωτέρω. ’Ιδίως διά τήν
Ελλάδα.
Άπαντες οί ειδικοί παραδέχονται δτι
α) Ή μακροχρόνιος εισπνοή τού φαρμά
κου (κάπνισμα) βλάπτει τό άναπνευστικόν
σύστημα.
β) Ώ ς κατά τά τελευταία έτη κατεδείχθη, ή Τετραϋδροκανναβινόλη πού
είναι τό κύριον συστατικόν τού χασίς, 1)
ύποβιβάζει κατά 1 /3 τήν πυκνότητα τής
Τεστοστερόνης (άνδρικής ορμόνης) εις τό

'Επάνω άριστερά: Φντόν 'Ινδικής Καννάβεως εν αναπτύξει. (Φωτογρ. Ίατροδικαστοϋ κ. Κοντσελίνη). Κάτω: Ά φίσσα
μέ τήν όποιαν έπισημαίνωνται τά ολέθρια
αποτελέσματα εκ τών ναρκωτικών.

ήμών χασισοπότου. Τοϋτο, όμως, όφείλεαίμα (Πειράματα τοϋ R.C. Kolodny έν
ται εις τό γεγονός δτι λόγη> τής άπηνοϋς
St Louis Η.Π.Α.)
2. Προκαλεϊ ανωμαλίας εις τά σπερ διώξεως τής εμπορίας καί τής χρήσεως
τοϋ χασίς, οί χασισοπόται δέν δύναται εύ
ματοζωάρια των χασισοποτών προφανώς
κολος νά προμηθεύονται καί νά καπνί
(παρατηρήσεις καθ. κ. Κ. Στεφάνή εις τό
ζουν «ύψηλάς δόσεις».
Παν/ον ’Αθηνών)
"Οσον όμως τό κάπνισμα τοϋ χασίς κοι
3. Ή ’Ινδική Κάνναβις φαίνεται δτι
νωνικοποιείται, τόσον αυξάνουν καί αί
έμποδίζει χημικώς τήν δημιουργίαν τής
απαραιτήτου ένεργείας διά τήν παραγω «άνά κεφαλήν» δόσεις. Ό σον ύψηλότεραι
αί δόσεις, τόσον περισσότερος ό κίνδυνος
γήν σπέρματος (πειράματα τοϋ A. Jaτών άνωθεν λίαν περιληπτικώς άναφερkuboric εις τό Πανεπιστήμιον τής Βοϊθέντων. . ’Ιδού καί μερικά στοιχεία :
tish Columbia τοϋ Καναδά.
Η.Π.Α.
4. Παρετηρήθη δτι εις λίαν ύψηλάς δό
1970 Κατασχεθεϊσα Μαριχουάνα: Κιλά
σεις προφανώς προκαλοϋνται, έλάττωσις
90.000
πολλαπλασιασμοϋ ώρισμένων κυττάρων
1974 Κατασχεθεϊσα Μαριχουάνα : Κιλά
τοϋ Όργανισμοΰ, ιδία τοϋ άνοσιοποιητι900.000
κοϋ συστήματος - αντισωμάτων, ώς καί
Δυτική Γερμανία : Καπνίζεται χασίς
έλάττωσις ρυθμοΰ αύξήσεως μονοκυττά
’Ανατολικόν καί όχιΜαριχουάνα.
ρων οργανισμών.(Πειράματα Zimm eruam
τοϋ Παν/ου τοϋ Τορόντο εις Καναδά, S.
Τό 1970 εις Η.Π.Α. τό ποσοστόν ΤεBrahm τοϋ Institut Pasteur Παρίσιοι,
τραϋδροκανναβινόλης τής Μαριχουάνας
Α. Μβηβοητής Ίατρ. Σχολής τοϋ Παν /ου
άνήρχετο εις 1,8% Σήμερον άνέρχεται
τής Βιργινίας Η.Π.Α.
εις 3 - 4% (ίσχυροποίησις τής δόσεως).
Τυγχάνει γνωστόν, ΐδίμ εις τούς ’Α
Τό χασίς εις Δυτικήν Γερμανίαν δρό
στυνομικούς, δτι τό Χασίς είναι εΐσι4 έως 5 φοράς ίσχυρότερον τών φύλλων
τήριον δι’ άνωτέρας σπουδάς εις τήν
τής Μαριχουάνας.
‘Ηρωίνην καί τήν Κοκαΐνην. Ό δέ χα
Τό χασισέλαιον περιέχει άνω τοϋ
σισοπότης άπαιτεϊ συνεχώς ίσχυρότερον
50 % τετραϋδροκανναβινόλην.
«φάρμακον».
Συμπεραίνοντες έπιθυμοϋμεν νά τονίΤοϋτο ένέχει ιδιαιτέραν σημασίαν, με
ταξύ άλλων καί διά τούς κάτωθι λό σωμεν δτι, κάθε προσπάθεια κοινωνικοποιήσεως τοϋ χασίς αποτελεί διά μίαν μι
γους :
κρόν χώραν, δπως ή 'Ελλάς, περικυκλω
Τά μέχρι σήμερον ΰπ’ δψιν τής έπιμένη άπό άλλοφύλους, άλλοδόξους,δολιο
στήμης ανωτέρω στοιχεία τόσον διά τήν
φθοράν πρώτου μεγέθους, διότι θά προΕύρώπην καί τήν ’Αμερικήν άφ’ ένός,
κληθή έλλάτωσις τής Φ υ λ ή ς κατ’
δσον καί διά τήν Ελλάδα άφ’ έτέρου,
ε ύ θ ε ί α ν ανάλογος προς τήν έξαρσιν
δέν άντιπροσωπεύουν βεβαίως κατ’ έμέ
τάς ΐατρικάς παθήσεις τοϋ μέσου παρ’ τοϋ χασίς.

Θύματα τής ’Ινδικής Καννάβεως και τών
άλλων ναρκωτικών, είναι δχι μονον ανδ,,ες, άλλα και γυναίκες. Στη φωτογρα
φία κάτω μία νέα μετά την χρήοι μαρι
χουάνας.
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ΑΝ ΜΙΛΟΥΣΑΝ
ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
Τοΰ Άστυν. Β' κ. Ματθ. Φελώνη

Κ Λ ΙΑ ΜΕΡΑ σάν τις άλλες, πού Ή ζωή έ'γινε ενα δράμα, μιά τρα
■» *περνούν άδιάκοπα στο διάβα της γωδία, έ'να μαρτύριο, ένας γολγοθάς,
ζωής μας καί αν θυμάμαι καλά βρα- θά έλεγα, για μένα καί τά δύο παι
δυνή ώρα, καθισμένος στο γραφείο, διά μου. Γύρισε άπό τήν άλλη όψη ή
είχα άπορροφηθή μέ τή μελέτη κά ζωή. Ό σύζυγός μου αύτό τον καιρό
ποιου βιβλίου. Γιά μια στιγμή κτύ- δέν εργάζεται, όπως πρώτα, άλλοτε
πησε ή πόρτα καί άφοΰ άπήντησα πηγαίνει γιά δουλειά καί άλλοτε όχι.
μέ τή συνηθισμένη λέξη «έμπρός» Γυρίζει άπό έδώ καί άπό έκεΐ χω
μπήκε μέσα στο γραφείο μου μια γυ ρίς κανένα σκοπό. ’Έπαυσε νά ένδιαναίκα, νέα στήν ήλικία μέ ζωγραφι φέρεται γιά τά παιδιά, γιά μένα,
σμένα στο πρόσωπό της τον πόνο, άλλά καί γιά τον εαυτό του άκόμη.
τήν πίκρα, τήν αγανάκτηση καί Γυρίζει στις ταβέρνες καί στά κατήν ταραχή. ’Αφοϋ τής προσέφερα πηλιά καί όσα χρήματα έχει τά σπά
άπό άνθρώπινο καθήκον κάθισμα, ταλά στο κρασί, μέ άποτέλεσμα νά
τή ρώτησα τί τής συμβαίνει καί σέ μεθάη καθημερινώς, νά γυρίζη πολύ
τί μπορούσα να τή βοηθήσω. Πήρε άργά τά βράδια, νά φωνάζη, νά
μια άνάσα καί άρχισε μέ πολύ κόπο βρίζη, νά δημιουργή κατάστασι τρα
καί μέ πολλή θλΐψι να μου διηγή- γική καί άφόρητη. "Οταν κατατρο
ται : «Είμαι παντρεμένη έδώ καί μαγμένη τοΰ άνοίγω τήν πόρτα,
πέντε χρόνια μέ κάποιον άνθρωπο μέ ξυλοκοπά καί μου φέρεται μέ τό
πού έγνώρισα σ’ ενα εργοστάσιο μιας χειρότερο τρόπο. Αύτό γίνεται δυ
συνοικίας των ’Αθηνών, στο όποιο στυχώς μπροστά στά παιδιά μου
εργαζόμουνα όπως κι εκείνος. Τον τά όποια τρομαγμένα άπό τό φόβο
άγαποϋσα καί μέ αγαπούσε πολύ. κρύβουν τά προσωπάκια τους, κάτω
Φέραμε στο κόσμο δύο χαριτωμένα άπό τά σκεπάσματα, γιά νά μή βλέ
άγοράκια, οί δουλειές μας πήγαιναν πουν αυτή τή σκηνή, πού δυστυχώς
καλά, έμεΐς ζούσαμε εύτυχισμένοι, επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερι
δημιουργήσαμε μέ λίγα λόγια μιά νά. Είμαι φιλάσθενη γυναίκα καί δέν
καλή οικογένεια. Ή κακή μοίρα μπορώ νά έργασθώ γιά νά έξοικονοβλέπετε δέ θέλησε ή ευτυχία μας μήσω τά άπαραίτητα γιά τήν συννα κρατήση για πολύ, γιατί τώρα τήρησί τους. Σάς. παρακαλώ πολύ,
τελευταία άλλαξαν τα πράγματα. θά ήθελα νά τον καλούσατε στο γρα
Η Αστυνομία ενρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τοΰ πολίτη, γιά νά τον βοηθήση και νά
τον συμπαρασταθη στις δύσκολες στιγμές τής ζωής τον.
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φείο σας, μήπως μπορέσετε καί τον.
επαναφέρετε στον καλό καί τίμιο
δρόμο».
Ό πόνος, ή θλΐψι, ό καϋμός, ή πί
κρα καί ή στενοχώρια της, μέ προ
βλημάτισε, μέ πόνεσε καί μοΰ γέ- .
μισε τήν ψυχή μου μέ ένδιαφέρον καί
στοργή γι’ αυτή τήν συμφορά της.
Τής έδωσα ύπόσχεσι ότι θά έκανα
ό,τι μπορούσα γιά νά τήν βοηθήσω.
’Έφυγε μέ κάποια άνακούφησι καί
έλπίδα, ότι δέν θά τήν ξεχνούσα.
Τήν άλλη μέρα έκάλεσα τον σύ
ζυγόν της καί ήλθε στο γραφείο
μου. Διεπίστωσα πραγματικά ότι,
όσα μοΰ είχε διηγηθή εκείνη τή βρα
διά ή δυστυχισμένη γυναίκα, ήταν
όλα άληθινά. Μέ μεγάλη προσπά
θεια, μέ πολύ κόπο καί μέ όση μπο
ρούσα νά έχω υπομονή, πίστη καί
καρτερία, κατώρθωσα νά τον επανα
φέρω στή θέσι του καί νά τοΰ άποσπάσω τήν ύπόσχεσι, ότι θά συμμορφωθή στο μέλλον καί ότι θά ξαναγίνη όπως πρίν. ’Αργότερα κα
θώς διεπιστώθη πραγματικά ή κατάστασι άλλαξε καί ή δυστυχισμένη
οικογένεια ξαναβρήκε τον χαμένο
δρόμο τής ευτυχίας, τής χαράς καί
τής γαλήνης γιά μιά καινούργια ζωή.
Μιά μέρα ήλθε ξανά στο γραφείο
μου χαρούμενη καί ευτυχισμένη ή
’ίδια γυναίκα γιά νά μέ εύχαριστήση
γιά τό καλό πού τής προσέφερα.
’Αγαπητέ μας άναγνώστη, αγα
πητέ μας φίλε, σοϋ δηλώνουμε κατη
γορηματικά, ότι, αύτό τό περιστα
τικό δέν είναι ούτε τό πρώτο, ούτε
τό τελευταίο άπό τά πάμπολα πα
ρόμοια, τά όποια καθημερινώς μάς
άπασχολοϋν στήν υπηρεσία μας.
Είναι τόσα πολλά καί μάς άπασχο
λοϋν τόσο συχνά, ώστε μπορώ νά
πώ, ότι μάς έγιναν συνήθεια. Μέσα
στο τρυκιμισμένο πέλαγος τής ζωής,
μέσα στο μεγάλο καραβάνι τής κοι
νωνίας, πόσα καί πόσα δυσάρεστα
γεγονότα καί περιστατικά δέν συμ
βαίνουν ! Πόσες καί πόσες Αίσχύλιες καί Σοφόκλειες καί Εύρυπίδειες τραγωδίες δέν συμβαίνουν
στούς συνανθρώπους μας, προκαλώντας τον πόνο, τήν φρίκη, τήν
δυστυχία, τήν άπόγνωσι. Τά γεγο
νότα αύτά δέν προκαλοΰν πόνο καί
οδύνη σ’ αυτούς πού τά υποφέρουν
μόνο, άλλά καί σέ μάς πού τά δια
πιστώνουμε σάν άδιάψευστοι μάρ
τυρες καί οί όποιοι σάν άνθρωποι,
σάν όργανα τής τάξεως καί τοΰ νό
μου, τά ζοΰμε άπό κοντά, νοιώ
θουμε νά μάς κυριεύη πολλή πί-
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κρα, πολλή συμπόνια, πολλή θλΐψι,
πολλή στενοχώρια. Τα περισσότερα
άπ’ αύτά τα θεραπεύουμε και δίδου* με πάλι τή χαρά καί τή γαλήνη στις
δυστυχισμένες άνθρώπινες ψυχές.
'Όμως, τί κρίμα! Τί ειρωνεία τής
τύχης. Οί τοίχοι μέσα στους ο
ποίους διαδραματίζονται τα άνωτέρω γεγονότα, δεν μιλούν. ’Έτσι
δεν μπορεί να γνωρίζη ό κόσμος, να
γνωρίζη ό πολίτης ποιο θεάρεστο
καί υψηλό έ’ργο προσφέρεται μέσα
σ’ αυτούς, άπό τά όργανα τής τάξεως στήν κοινωνία καί στο ’Έ θ
νος. Πώς είναι δυνατόν να γνωρί
ζουν οί άνθρωποι αύτά πού προσφέ
ρουν τά όργανα τής τάξεως καί τού
νόμου, σέ πάρα πολλούς άπ’ τούς
ίδιους συνανθρώπους των; Δυστυχώς
όμως οί τοίχοι σιγοϋν, δεν μαρτυρούν
τό προσφερόμενο άνθρώπινο μεγα
λείο άπό τούς άνθρώπους τού μό
χθου καί τού καθήκοντος προς τον
συνάνθρωπο, προς τον ταλαιπωρη
μένο αύτόν μαχητή τού άγώνος τής
ζωής καί τής βιοπάλης.
’Αγαπητοί μας άναγνώσται, 6ι ποιοι κι’ αν εισθε, οτι κι’ αν πι
στεύετε, όποια κι’ αν είναι ή κοι
νωνική σας θέσι ή άκόμη καί ή πο
λιτική σας τοποθέτησι, θέλουμε νά
σάς διαβεβαιώσουμε εΐλικρινά καί
θέλουμε νά μας πιστέψετε ότι, σάν
άνθρωποι καί σάν άστυνομικοί, πολ
λά προσφέρουμε σέ σάς καί στήν κοι
νωνία μας γενικώτερα, διότι αύτό
επιτάσσει καί έπιβάλλει ό ιερός αυ
τός θεσμός πού λέγεται ’Αστυνομία.
Μή ξεχνάτε, οπουδήποτε κι’ αν
έύρίσκεσθε ότι, πάντοτε είμαστε
κοντά σας, μαζί σας, ώς φύλακες
άγγελοι, γιά νά σάς βοηθούμε, γιά
νά σάς παρηγορούμε, γιά νά σάς
δίδουμε έκεΐνο πού ζητάτε άπό
μάς. Κι’ άν άκόμη οί τοίχοι δεν μι
λούν θά είμαστε έμεΐς οί αύτόπτες
μάρτυρες καί διαπρύσιοι κήρυκες γιά
όσα προσφέρουμε σέ σάς καί στήν
κοινωνία. Δέν ζητούμε τίποτε άλλο
άπό σάς, έκτος άπό τήν άγάπη σας
καί τήν ήθική συμπαράστασί σας
στο πολύμοχθο έργο μας. Θέλουμε
νά μάς άγαπάτε πολύ, νά εϊσθε γιά
μάς οί άρωγοί καί οί βοηθοί σέ κάθε
μας προσπάθεια πού φέρει τήν χαρά
τήν γαλήνη καί τήν ήσυχία σέ κάθε
συνάνθρωπο άνακοφίζοντας έ'τσι τον
πόνο καί επουλώνοντας τις δυσβά
στακτες πληγές πού άφήνει ό χρό
νος στο πέρασμά του. Θά σάς εί
μαστε υπόχρεοι, θά σάς είμαστε
εύγνώμονες.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ε ΙΣ

ΤΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ
Τής Κας Τελέσνλλας Ίωαννίδου - Ααμπέα

τής συστάσεώς της, ή ’Α
Α ΠΟ
στυνομία Πόλεων, εύρίσκεται
εις τάς επάλξεις τοΰ καθήκοντος,
άγωνιζομένη κατά τοΰ πάσης μορ
φής έγκλήματος, είτε κοινού, είτε
κοινωνικού.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας, είναι
άριστα έκπαιδευμένον ώστε νά άποτελή σπουδαΐον καί ύπολογίσιμον
δυναμικόν παράγοντα διά τήν διατήρησιν τής τάξεως. Είναι τό οργανον τής προλήψεως καί διώξεως
των κατά τής Χώρας αδικημάτων
τά όποια τήν απείλησαν καί εξα
κολουθούν νά τήν απειλούν.
Οί ξενόφερτες ιδεολογίες διαθέ
τουν διαφωτιστάς πού έλκύουν καί
παρασύρουν τις μάζες, μέ διάφορα
συνθήματα, μέ ένα αληθοφανές
έπικάλυμα (έπένδυσι) μιας δήθεν
καλυτέρας αΰριον. 'Ως έκ τούτου
ίσοδυνάμως καί ή ’Αστυνομία επι
βάλλεται νά διαθέτη όργανα μέ
πλήρη καί καθολικήν γνώσιν τοΰ
κοινωνικού έγκλήματος, τών με
θόδων δράσεως καί τοΰ μηχανι
σμού ένεργείας. Δηλαδή χρειάζεται
σύστημα, συντονισμός ένεργείας
καί δράσεως καθώς καί ένιαία
γραμμή κατευθύνσεως άπό δλας
τάς υπηρεσίας.
Εις τόν σκληρόν αύτόν αγώ
να τοΰ Έθνους κατά τών ύπονομευτών τής ανεξαρτησίας καί άκεραιότητός του, όλοι εύρίσκονται
έν επιστρατεύσει. Καί όπως εγκλη
ματεί ό καθείς, πού άποφεύγει τό
πρός τήν Πατρίδαν ιερόν καθήκον
του, κατά τήν ώραν τοΰ πολέμου,
κατά τόν αύτόν τρόπον έγκλήματεϊ ό καθείς, πού στερεί τοΰ δικαιώ
ματος, πάντα δυνάμενον νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του πρός τήν
άγωνιζομένην Ελλάδα μας, άπό
τής σκοπιάς πού αυτός, λόγω πεί
ρας, ίκανότητος καί προσόντων
δύναται νά ύπηρετήση καλύτερον.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, υπήρξε

καί θά παραμείνη ό ύπέρμαχος
ύπερασπιστής τής Έ ν ν ό μ ο υ τά
ξεως. Τό Κράτος, όφείλει πολλά
εις τό Ηρωικόν τούτο Σώμα, πού
άπό τής συστάσεώς του προσέφερε
καί προσφέρει τά πάντα είς τόν
'Ιερό Βωμό τοΰ καθήκοντος.
Ό αγών τών άνδρών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων ύπήρξεν πάντοτε με
γαλειώδης καί άγχώδης. Αί πράξεις
αύτοθυσίας των άπειρες. Οί ’Αστυ
νομικοί, εύρίσκονται πάντοτε άντιμέτωποι κατά κακοποιών, έγκληματιών καί έθνοπροδοτών. Γνω
στόν είναι ότι πάρα πολλοί άξ/κοί
καί άστυφύλακες έπεσαν θύματα
άπό εγκληματικές σφαίρες, έβα
ψαν μέ τό αίμα των δρόμους καί
πεζοδρόμια καί έπλήρωσαν μέ τήν
ζωήν των, τήν πρός τήν Πατρίδα,
ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ. Προέταξαν καί προ
τάσσουν τά στήθη των διά νά σώ
σουν ζωές πολιτών καί διά νά προ
στατεύσουν τήν Δημοκρατία καί
Κοινωνική Ελευθερία, τήν κατάλυσι τής οποίας πολλοί άπεργάζονται.
Στήν χώρα αύτή, ή ’Ελευθερία
τής όποιας άπεκτήθη μέ ήρωϊσμούς,
θυσίες καί ποταμούς αιμάτων, πρέ
πει πρωτευόντως νά τιμώνται, όσοι
θυσιάστηκαν καί θυσιάζονται γιά
τό λαό καί τήν πατρίδα.
Ό διασυρμός καί ή διαπόμπευσις
ένός ήρωϊκοΰ αστυνομικού Σώμα
τος, μαρτυρεί τήν χρεωκοπίαν τής
ήθικής ύποστάσεως καί τών δημο
κρατικών θεσμών ένός λαού. Μαρ
τυρεί άκόμη τήν προσπάθειαν άστυνομεύσεως τοΰ έλευθέρου εθνικού
πνεύματος υπό τοΰ πεζοδρομιακοΰ
όχλου.
Είναι δθεν, καθήκον τής Πολι
τείας νά συντρέχη είς τό μεγάλο
έργον των τά Σώματα ’Ασφαλείας,
τά όποια αποτελούν κρηπίδα τοΰ
δημοκρατικού καί κοινωνικού μας
οικοδομήματος.
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΠΟΚΡΗΕΙ n o ΒΥΖΑΝΤΙΟ
■Μ

■ ■

Oi Ά π οκρηές στο Βυζάντιο δεν ήταν μόνο παρελάσεις και μεταμφιέσεις. Συνοδεύονταν
άπό πλούσια θεάματα με εμφανίσεις μίμων, άκροβατών, ήθοποιών καί χορευτών. Οί πα
νηγυριστές έπαιρναν μέρος σε διάφορα παιχνίδια καί διασκέδαζαν ποικιλότροπα. Μερικά
άπό τά παιχνίδια αΰτά, όπως ή τυφλόμυγα, ή μπερλίνα κ.ά. πέρασαν στα νεώτερα χρόνια.
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Οί λαϊκές Ιδίως τάξεις πρωτοστατούσαν στις μεταμ
φιέσεις του Βυζαντίου. ’Έβγαιναν στους δρόμους και
στις συνοικίες, έπιναν και τραγουδούσαν.

Μ ΙΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η ΣΚ Η Ν Η
ΤΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
’Απέναντι: Χαρακτηριστική άμφίεσις των άνωτέρων τάξεων τής Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας. Το ψηφιδωτό, άπό τον "Αγιο Βιτάλιο τής Ραβέννας, παριστά τον 'Ιουστινιανό καί
τή Θεοδώρα. Οί εύγενεϊς δεν έπαιρναν μέρος στις γιορτές τής Άποκρηάς, στις οποίες
πρωτοστατούσαν τα λαϊκώτερα στρώματα. Δεξιά: Φορεσιά τής^ ’Επισκοπής Ναούσης.
Οί άπόκρηες δίνουν ακόμη την ευκαιρία για ένα ξεφάντωμα. Κάτω: Σύγχρονος καρνά
βαλος.

1 Α Π Ο Κ Ρ Η Ε Σ έχουν επιβιώσει στα
νεώτερα χρόνια μέ δυο μορφές. Τον
αστικού καρναβαλιού μέ τά μπάλ μασκέ, πού έχει την προέλευσή του άπό την
Ευρώπη καί τού λαϊκού πανηγυριού μέ τό
γαϊτανάκι, τους μασκαράδες, τό φαγο
πότι καί τό γενικό ξεφάντωμα, πού δχει
► τις ρίζες τον βαθειά στην ελληνική άρχαιότητα, άλλά διαμορφιόθηκε ατά βυζαν
τινά χρόνια. Οί ελληνικές αυτές Άποκρηές
θά μάς άπασχολήσουν παρακάτω, άφοϋ
πρώτα δούμε πώς ξεκίνησαν οί λαϊκές αυ
τές γιορτάδες καί πώς διαμορφώθηκαν στο
πέρασμα τού χρόνον καί συνταυτίσθηκαν
μέ τό χριστιανικό εορτολόγιο στο Βυζάν
τιο, γιά νά περάσουν στά νεώτερα χρόνια,
μέ πολύ παραπλήσια μορφή. Τό καρναβά
λι είναι μιά συνήθεια παλιά όσο κι ό κό
σμος. Ά π ό τά πανάρχαια χρόνια οί άν
θρωποι είχαν καθιερώσει γιορτές, στις ό
ποιες διασκέδαζαν ελεύθερα χωρίς κανέ
να περιορισμό. Οί γιορτές αυτές γίνονταν
συνήθως μεταξύ χειμώνα καί άνοίξεως καί
άποτελονοαν συμμετοχή τών άνθρώπων
στην επαρχιακή άλλαγή καί τή βλάστηση
τής νέας ζωής στή φύση, μετά τή χειμέ
ρια νάρκη. Μέ τό προμήνυμα τής άνοιξης
οί άνθρωποι, κλεισμένοι μέ τά βαρειά χιό
νια καί τή βαρυχειμωνιά στά σπίτια τους,
ξεχύνονταν ατούς άγρούς καί πανηγύρι
ζαν. Μ’ ένα ξέφρενο κέφι επιδίδονταν σέ
κάθε ελευθεριότητα καί πρώτ’ απ’ δλα
μασκαρεύονταν, μεταμφιέζονταν δηλαδή
μέ μορφές ζώων, άσχημων δντων καί τε
ράτων. "Ετσι τον 12ο αιώνα π.Χ. στην άρχαία Α ίγυπτο άρχιζε τό καρναβάλι στά
μέσα τού Φλεβάρη καί κρατούσε έναν ο
λόκληρο μήνα. ’Επρόκειτο γιά επίσημες καί
λαϊκές γιορτές άφιερωμένες στην "Ισιδα
καί στον τοϋρο "Α π ι. Κάθε πρωί γίνονταν
εξιλαστήριες θυσίες άπό τον ίδιο τον Φα
ραώ στον ναό τού τιμωμένου θεού καί στρα
τιωτικές επιδείξεις κάθε δγδοη μέρη. Πα
ράλληλα, άντρες καί γυναίκες μασκαρεύον
ταν μέ τή μορφή ταύρου κι έπαιρναν μέρος
στις γιορτές. Στή Φοινίκη καί στήν Καρχηδόνα, τό Καρναβάλι άρχιζε τον Δεκέμ
βριο καί βαστοϋσε ώς τά μέσα τού Γενάρη.Οί γιορτές δμως εκεί δέν ήταν μόνο
εύθυμες.
Τις πρώτες είκοσι μέρες έκαναν ανθρω
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ποθυσίες. "Ερριχναν στή θάλασσα τριαντα
μία παρθέντες άπό άρχοντικές οικογένειες
μέ μιά κόκκινη πέτρα στο λαιμό. Ό λαός
πού παρακολουθούσε τις θυσίες θρηνούσε
τις κοπέλλες φέροντας άσπρα ρούχα και
δερμάτινες καφέ προσωπίδες. "Οταν τέλειωναν οί θυσίες έβαζαν παρδαλά φορέ
ματα καί πολύχρωμες προσωπίδες καί
γλεντούσαν γύρω άπό τούς ναούς μέ οργιά
καί χορούς, όπου έπαιρναν μέρος ιερείς καί
ιέρειες καί γυναικόπαιδα. Σ τή Βαβυλώνα
καί τήν ’Ασσυρία τό Καρναβάλι ήταν άφιερωμένο στο μυθικό ηρώα Γιλγαμές καί
κρατούσε τρεις ολόκληρες εβδομάδες στις
άρχές τής άνοίξεως. ’Ανθρωποθυσίες, με
ταμφιέσεις, χορός καί δργια γίνονταν κι
εκεί. Τήν πρώτη εβδομάδα ερριχναν εικοσιτέσσερις παρθένες στις φλόγες. Μά καί
οί λαοί τής "Απω 'Ανατολής άπό τά πανάρχαια χρόνια συνήθιζαν τις μεταμφιέσεις
καί τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, πού επι
βιώνουν μέ πολύ γραφικότητα ως σήμερα.
Στήν άρχαία eΕλλάδα τό καρναβάλι ξε
κίνησε άπό τις εύθυμες γιορτός προς τιμήν
τού θεού Διονύσου, που γίνονταν τον μήνα
Ποσειδεώνα, δηλαδή Δεκέμβρη, καί λέ
γονταν «κατ’ άγρούς Διονύσια». Σχετικά
ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός Ρομπέρ Φλασελιέρ στο σύγγραμμά του « Ή καθημερινή
ζωή στήν 'Ελλάδα κατά τον αιώνα τού Π ε
ρικλή» μάς παρέχει ενδιαφέρουσες πληρο
φορίες, πού φανερώνουν τή συγγένεια τών
εορτών τής ελληνικής άρχαιότητος μέ τις
σημερινές άποκρηές.
«Αυτή ή γιορτή, γράφει, έδινε αφορμή
γιά λαϊκές διασκεδάσεις, καθώς βλέπουμε
ακόμη καί σήμερα στις γιορτές πού γίνον
ται ατά χωριά. Νέοι χωρικοί προσπαθού
σαν νά κρατήσουν ισορροπία επάνω αέ
άοκιά φουσκωμένα καί λαδωμένα (άσκολιασμός) κι οί χαρούμενες καί δλο θόρυβο
μπάντες τών κώμων ( πού ήταν στήν άρχή
κωμικοί χοροί) σκορπίζονταν μέσα στους
δρόμους καί τά δρομάκια τού χωριού χο
ρεύοντας, τραγουδώντας καί λέγοντας α
στεία χαρούμενα ή άσεμνα σ’ οποίον άν
τρα ή γυναίκα συναντούσαν στο δρόμο τους.
Ά π ό τήν άρχή τού πέμπτου αιώνα οί πιο
πλούσιοι δήμοι πρόσθεσαν σ’ αύτές τις δια
σκεδάσεις καί δραματικές παραστάσεις».
Μιά άλλη άρχαία έορτή, πού ασφαλώς

συνδέεται μέ τον καρνάβαλο είναι τά Ά ν θεατήρια πού γιορτάζονταν στής 11, 12
καί 13 τού μήνα Άνθεοτηριώνα, δηλαδή
τον Φλεβάρη. “Ανοιγαν τά πιθάρια, οπού
φύλαγαν τό κρασί άπό τον καιρό τής συγ
κομιδής, τό φθινόπωρο, καί έκαναν διαγω
νισμούς οινοποσίας. Στούς διαγωνισμούς
αυτούς γεροί πότες έπρεπε νά πιουν οσο
μπορούσαν πιο γρήγορα, μόλις ή σάλπιγ
γα έδινε τό σύνθημα, τό κρασί πού βρι
σκόταν μέσα σ’ ένα μεγάλο δοχείο. Ό
νικητής στεφανωνόταν μέ άνθη καί έπαιρ
νε ώς έπαθλο ένα άσκί κρασί. "Εφτιαχναν
στεφάνια, έπαιζαν διάφορα παιχνίδια καί
σχημάτιζαν πομπές, πού συνόδευαν τον
Διόνυσο άνεβασμένο σέ άρμα. Τά μέλη τής
ακολουθίας φορούσαν μάσκες. ’Ακριβώς
όπως τό σημερινό καρναβάλι. Ά π ό τήν
Ελλάδα οί συνήθειες αύτές πέρασαν στή
Ρώμη, οπού πλήθυναν καί πήραν χαρα
κτήρα πάνδημο καί οργιαστικό. Οί γιορ
τές αύτές ήταν τά Κρόνεια (Σατονρνάλια)
καί τά Μπακανάλια. Γιά τις εκδηλώσεις
αύτές ό σέρ Τζαίημς Τζώρτζ Φραίηζερ
παρατηρεί:
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«"Οταν έφθανε ή εποχή τής λαϊκής αυ
σέ μερικές περιοχές τής Θράκης καί τής
λειτουργία καί μάς έπαιξαν θέατρο. Ναΐ
τής γιορτής, οι Ρωμαίοι διάλεγαν έναν άν
Μακεδονίας συνεχίζεται τό έθιμο αυτό.
σκε, άφέντη μου. Σωστό μασκαριλίκι. Ε ί
θρωπο, ό όποιος ένεσάρκωνε τον Κρόνο, ή
Πώς έγινε όμως ή μετατόπιση αυτή; Τό
χαν πέσει μέ τά τέσσερα στο πάτωμα καί
μάλλον δπως συνέβαινε στην πραγματι
πιθανώτερο είναι ότι οί Βυζαντινοί γιόρ
παρίσταναν τά ζώα. “Αν είναι ποτέ δυνα
κότητα καί δχι στο όνομα, τό πνεύμα τοϋ
ταζαν τις Άπόκρηες, άκολουθώντας σέ
τό. Ό παπα-Κοσμάς είχε βάλει δυο κα
Σπόρου. Ό προσωρινός αύτός βασιλιάς
τούτο τούς Ρωμαίους πού είχαν τήν πε
μπούρες στην πλάτη του καί έκανε τήν κα
ρύθμιζε τά τής γιορτής, έκαμνε ό,τι τοϋ
ρίοδο εκείνη τή γιορτή τών Καλενδών, κον
μήλα κι ο 'Ισίδωρος έμοιαζε μέ φρουρό τοϋ
κάπνιζε, γλεντούσε, άπολάμβανε όλα τά
τά στο νέο έτος. ’Αλλά μέ τήν ανάπτυξη
ίεροϋ Παλατιού. Φορούσε μιά στρατιωτιαγαθά, χαιρόταν την ζωή. Μά ή πρόσκαιρη
τής ορθοδόξου λατρείας, βρήκαν έτοιμο
τική στολή καί στο πρόσωπο ένα δερμάτινο
τον αυτή βασιλεία είχε τραγικό τέλος,
τό έδαφος άπό τις άρχαΐες γιορτές τών Ά ν προσωπείο. Άρκούόιζαν κι οί δυο μέσα
γιατί τό τέλος των Σατονρνάλια περιελάμθεστηρίων καί τών Λουπερκαλίων, πού γ ί
στήν εκκλησία καί ό κόσμος χαχάνιζε.
βανε τή σφαγή τοϋ ανθρώπου, που ενσάρ
νονταν, όπως ήδη άναφέρθηκε, άκριβώς
"Αλλο νά στά λέω κι άλλο νά τά δής άτός
κωνε τον Κρόνο. Τό έθιμο αυτό τής αν
σ’ εκείνο τό χρονικό διάστημα. Ή μετα
σου.
θρωποθυσίας που είναι πανάρχαιο και πού,
τόπιση όμως αυτή δεν έγινε άμέσως. ΧρειάΜ ΟΔΕΣΤΟΣ: —Μπράβο ό παπα-Κο
όπως φαίνεται ή πρωτόγονη νοοτροπία
αθηκε νά περάσουν πολλά χρόνια καί ίσως
σμάς καί δέν τοϋ τώχα. Καλά εκείνος ό ’Ι
τό θεωρούσε μοναδικό γιά την εξασφάλιση
σημαντικό ρόλο έπαιξε ή εισαγωγή ξένων
σίδωρος δέν έχει άκόμη μεστώσει. Καί τον
μιας καλής εσοδείας, επιζητεί καί στά ση
εθίμων, μέ τις φράγκικες επιδρομές πού ύκάνανε καί διάκο. "Ημαρτον, Θεέ μου! Μά
μερινά καρναβάλια. Ό άντικαταατήσας
πέστη τό Βυζάντιο. Αυτό, ώστόσο, δέν
τώρα θυμάμαι. Ό γιός μας ό Ευτύχιος,
τον ζωντανό άνθρωπο τών Σατονρνάλια
σημαίνει ότι τότε γνώρισαν τις Άπόκρηες
μοϋλεγε πώς κάτι τέτοια μασκαραλίκια
ψεύτικος Καρνάβαλος, άφοϋ βασιλέψει
οί Βυζαντινοί, όπως υποστήριξε ο Φάνης
έγιναν καί στο σχολειό του πέρσι, τήν η
καθ’ όλην τήν διάρκεια τής 'Απόκρηας,
Μιχαλόπουλος, γράφοντας χαρακτηριστι
μέρα τής γιορτής τών Νοταρίων Μαρκιανοϋ
άλλοϋ κρύβεται, άλλου καίγεται κι άλλοϋ
κά ότι «ούτε μασκοφορίες, ούτε χοροί,
καί Μαρτυρίου. Νάτος, όμως, άνεβαίνει τή
πετιέται στή θάλασσα, δηλαδή πάνως θα
ούτε τραγούδια, ούτε άλλες πομπές καί
σκάλα καί θά μάς τά πή ό ίδιος.
νατώνεται άνάμεσα στή χαρά τών εορτα
παρελάσεις γνώρισαν οί Βυζαντινοί». Τήν
Ε ΥΤΥΧ ΙΟ Σ : —Πατέρα, πώς είσαι; Ή
στών, πού τώρα είναι έτοιμοι νά αντιμε
άποψη αύτή άνατρέπει μέ πειστικά επι
Θεανώ έλεγε στή θεία Βερίνη πώς δέν αι
τωπίσουν τή μεγάλη νηστεία».
χειρήματα, προσκομίζοντας άξιόλογες μαρ
σθανόσουν καλά τό βράδι .
Μέ τήν παγίωση τοϋ Χριστιανισμού, ή
τυρίες καί προσφενγοντας σέ σοβαρές πη
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: —Ναι, παιδί μου. "Εχει
’Εκκλησία καταπολέμησε τά είδωλολαγές δ Ακαδημαϊκός Φαίδων Κουκούλες
δίκηο ή άδελφή σου. Αυτοί οί άθλιοι οί ρευ
τρικά αυτά έθιμα καί τά περιόρισε σημαν
στο μνημειώδες σύγγραμμά του «Βυζαν
ματισμοί δέν μ’ άφησαν νά κλείσω μάτι.
τικά. «Συν τή άναπτύξει τής ορθοδόξου
τινών βίος καί πολιτισμός», όπου γράφει:
Το'ιρα όμως, δόξα τώ Θεώ είμαι καλύτερα.
λατρείας, σημειώνει ό Καθηγητής Ευάγ
<ΥΕπικρατεί παρά τοϊς πολλοίς ή άντίΆ λ λ ’ ας τ’ ά<ψήσουμε αύτά. "Ελεγα στή
γελος Θεοδώρου, προς καλντέραν προπαληψις, ότι οί Βυζαντινοί ημών πρόγονοι,
μητέρα σου γιά κείνα τά μασκαραλίκια,
ρασκνήν τών πιστών διά τήν περίοδον τής
υπό τήν έπίδρασιν μάλιστα τών πατέρων
πού έγιναν πέρσι, τοϋ Μαρκιανοϋ καί τοϋ
Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί τοϋ Πάσχα,
τής εκκλησίας καί τών εκκλησιαστικών
Μαρτυρίου στο σχολείο σας. Γιά πές της
καθιερώθησαν καί αί προ τής Μεγάλης
καθ’ όλου άνδρών, άπετέλουν κοινωνίαν
τό περιστατικό.
Τεσσαρακοστής τρεις προπαρασκευαστι
άνθρώπων, ήτις, άπερροφημένη άπό τάς
Ε ΥΤ ΥΧ ΙΟ Σ : —Μά δέν ήταν περιστα
κοί εις αυτήν εβδομάδες τών Άπόκρεων.
θρησκευτικός συζητήσεις καί επηρεασμέ
τικό πατέρα. Είναι έθιμο τοϋ σχολείου μας
Α ί εβδομάδες αύται χαρακτηρίζονται όν
νη άπό τάς διδασκαλίας περί ματαιότητας
καί θά ξαναγίνη εφέτος. "Ενα έθιμο; άλήτα) κυρίως εκ τής Κυριακής τής Ά π ό τών εγκοσμίων, είχεν άποσκορακίσει άπό
θεια, μέ πολύ γούστο. Νά βρίσκουμε κάτι
κρεω, ώς επικράτησε νά λέγεται ή προτε
τον καθ' ημέραν βίον τήν ευθυμίαν, μή δυ
ψωραλέα γαϊδούρια καί τά βγάζομε στήν
λευταία προ τής Καθαρός Δευτέρας Κυρια
ναμίτη ή μή θέλουσα ν' άπολαύαη τάς
παρέλαση. "Αλλοι φοράνε γυναικεία φορέ
κή, διότι από τής επομένης Δ εντέρας άρκαλλονάς τής φύσεως καί τήν χαράν τής
ματα, σκουλαρίκια, μαλλιά καί παπούτσια
χεται ή εποχή από τοϋ κρέατος καί ή τυ
ζωής. Τουναντίον είναι άληθές. Οί Βυζαν
γυναικεία κι άλλοι μιά χάλκινη περικεφα
ροφάγος έβδομός». Μέ τον καιρό, οί Ά τινοί δηλαδή χωρίς νά παύουν ν’ άπασχολαία καί περνούν στο λαιμό μιά πλεξούδα
πόκρηες πήραν γιορταστικό χαρακτήρα,
λοϋνται σέ σοβαρά θρησκευτικά καί πολι
μέ κρεμμίδια ή σκόρδα. Βάφουμε όλοι τά
καθώς οί πιστοί κατέλ.ναν γιά τελευταία
τικά ζητήματα, έδημιούργουν ευκαιρίας
πρόσωπα καί γυρίζουμε τούς κεντρικούς
φορά κρέας καί γλεντούσαν, γιά νά αρ
προς διασκέδαση; ύπερβαίνοντες μάλιστα
δρόμους ψάλλοντας διάφορα τραγούδια. Ό
χίσουν από τήν Καθαρή Δευτέρα τή νη
κατ' αύτάς καί τά όρια, ώστε ν' άναγκάκόσμος στέκεται ατούς δρόμους καί αάς
στεία καί τήν προετοιμασία γιά τά πάθη
ζωσι τούς σοβαρώτερους νά τούς υποδει
χειροκροτεί κι εμείς διαρκώς μασουλάμε
τοϋ Κυρίου. “Ετσι τό είδωλολατρικό έ
κνύουν τό μέτρον. Ευκαιρίαν προς διασκέσύκα, γλυκίσματα, μήλα κι ό,τι άλλο βρού
θιμο τής θανατώσεως τοϋ Καρναβάλου
δασιν εννοείται παρείχον αί ήμέραι με
με. Σωστό πανηγύρι.
επανήλθε μέ άλλο νόημα. "Ενα τραγούδι
γάλων εορτών, αί όποίαι εις τό Βυζάντιον
Δ ΟΜΝΙΚΗ: —Μά είναι σοβαρά πρά
άπό τή Φθιώτιδα λέει σχετικά: «Τ ’ άκοϋδέν συνέπιπτον, όπως σήμερον, μέ τήν ε
γματα αύτά πού μάς λές Ευτύχιε, για μα
τε τ ί παρήγγελεν ή Καθαρή Δευτέρα; /
ποχήν τών άπόκρεων».
θητές τοϋ σχολείου. Κι οί δάσκαλοί σας τ ί
Πέθαν’ ό Κρέος, πέθανε, ψυχομαχάει ό Τυ
Στις ιστορικές πηγές βασίσαμε τήν πα
κάνουν; Σάς άφήνουν νά γυρνάτε μ ’ αύτά
ρός. / Σηκώνει ό Πράαος τήν ουρά κι ό ρακάτω άποκρηάτικη σκηνή πού τοποθε
τά μασκαρέματα ατούς δρόμους;
κρέμμυδος τά γένεια. / Μπαλώστε τά σακτήσαμε στο Βυζάντιο:
Ε ΥΤΥΧΙΟ Σ: —"Οχι μόνο μάς άφήνουν,
κούλια σας, τροχίστε τά λεπίδια, / καί
ΑΦ Η ΓΗ ΤΗ Σ: —τΐίο ς μ.Χ. αιώνας στή
μητέρα, μά έρχονται κι εκείνοι μαζί μας.
στον τρανό τον πλάτανο νά μασούμε στεβασιλίσα τών πόλεω.ν. Ό πατρίκιος ΜόδεΜΟΔΕΣΤΟΣ: —"Ελα, Χριστέ καί Π α
κούλια».
ατος, άδιάθετος, σήμερα Κυριακή, δέν έχει
ναγιά. Πάει ό κόσμος χάλασε. Νά γίνωνΤήν τελευταία ημέρα τής Άποκρηάς
πάει στή λειτουργία. Κοντεύει νά μεσημεται καί στο σχολείο τέτοια πράματα.
συγκεντρώνονταν όλοι γύρω άπό τό τρα
ριάση κι άκόμη δέν λέει νά κατεβή άπό τό
ΔΟΜΝΙΚΗ: —Έδώ, άντρα μου, γίνον
πέζι καί μέ γέλια καί χαρές καθάριζαν ό,τι
ύπνοδωμάτιο. Τον έχει απορροφήσει ένα
ται στήν ’Εκκλησία! Καί σάς αφήνει, Ευ
μή νηστίσιμο υπήρχε στο σπίτι. Τό τελευ
είλητάρι μέ τούς λόγους τοϋ Ιερού Χρυσο
τύχιε νά κάνετε τόση φασαρία ατούς δρό
ταίο αυτό φαγητό λεγόταν Μεγάλες Ά π ό στόμου. Μά ξαφνικά βλέπει άπό τό παρα
μους ό κύρ Προκόπιος; πού τον είχαμε γιά
κρηες ή Μεγάλες Σήκωσες, ονομασία καί
θύρι τή γυναίκα του Δομνίκη, πού μόλις
σοβαρό άνθρωπο καί τοϋ μπιστευόμαστε
συνήθεια πού ώς σήμερα άπαντά σέ διά
άποχαιρετά τή φίλη της Άκυλίνα καί μπαί
τά παιδιά μας.
φορες περιοχές τής Ελλάδος καί τής Κύ
νει στο σπίτι. Ν ' άργήση τόσο, κάτι θά τής
Ε Υ Τ Υ Χ ΙΟ Σ :.—Ό κύρ Προκόπιος, μη
πρου. "Ετσι οί Ά ποκρηές συνδέθηκαν μέ
συνέβη. Ή εκκλησία έχει πολύκει εδώ
τέρα κλείνει τήν πομπή. Γέροντας έφιππος,
τις γιορτές τοϋ Καρναβάλου καί παρά τήν
καί πολλήν ώρα.
πωγωνοφόρος καί κυρτός κάνει πώς νυστά
πολεμική καί τήν αυστηρή στάση τής 'Ε κ
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: —Καλώς τήν Πατρικία.
ζει καί κάθε τόσο γυρνά καί χαιρετά εκεί
κλησίας, συνεχίστηκαν τά μασκαρέματα
Μά τί έγινες Χριστιανή μου; Τόσες ώρες
νους, πού μάς χειροκροτούν.
κι οί μεταμφιέσεις, πού μετατοπίσθηκαν
κράτησε ή λειτουργία;
Μ ΟΔΕΣΤΟΣ: —"Ε, αυτό παραεϊναι,
χρονικά στις Άπόκρηες, γιατί στο Βυζάν
ΔΟΜΝΙΚΗ: —Καί βέβαια όχι, ΜόδεΕυτύχιε! Καί τά γαϊδούρια τί τά κάνετε,
τιο οί μεταμφιέσεις γίνονταν κυρίως κατά
στε. "Εγιναν όμως σήμερα πράματα καί
δέν μάς είπες;
τό Δ ωδεκαήμερο, άπό τά Χριστούγεννα
θάματα, πού τρίβαμε τά μάτια μας. Ό
Ε ΥΤΥΧ ΙΟ Σ : —“Εχεις δίκηο, πατέρα.
δηλαδή ώς τά Φώτα, στις μεγάλες γιορ
παπα-Κοσμάς, μέ τό διάκο τον, τον ’Ισί
Ξέχασα νά αάς μιλήσω γιά τό κωμικώτερο
τές τής Χριστιανοσύνης. Καί ώς σήμερα
δωρο, αύτό παιδαρέλι, βγήκαν μετά τή
απ’ όλα. Ανεβάζομε πάνω τους τούς μι-
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κρότερονς μαθητές, πού Ονχνά βάζουν τά
κλάμματα καί γίνεται πανζουρλισμός. "Ο
μως, πατέρα, μέ την κουβέντα, ξέχασα
γιατί ανέβηκα πάνω. Είναι ατό σαλόνι ό
συμμαθητής τμου ό Λεόντιος. Θ’ άφήσης
τή Θεανώ να έρθη μαζί μας. Λέμε να πάμε
στην αγορά πού θά στηθή μεγάλο γλέντι.
Μ ΟΔΕΣΤΟΣ: ·—Για πάμε κάτω νά
τούς δούμε. Μά τή Θεανώ δεν θά την πά
ρετε μαζί σας. Τά κορίτσια δεν είναι γ ι’
αυτές τις δουλειές. 'Εσείς, τέλος πάντων,
άγόρια, είσθε. 'Απορώ όμως μέ τον Πα
τριάρχη νά έπιτρέπη τέτοια μασκαραλίκια
καί καμώματα, θαρρείς κι είμαστε είδωλολάτρες. Γιά σου, Λεόντιε, τί γίνονται
παιδί μου οί γονείς σου;
ΛΕΟΝΤΙΟΣ: —Καλά, κύρ Μόδιστε,
σάς χαιρετούν. Θά μάς άφήσετε τή Θεανώ
νά πάμε στήν άγορά. “Εχουν έρθει καί
στρατιώτες άπό το παλάτι καί τό θέαμα
έχει πολύ χάζι.
ΘΕΑΝΩ: —Ναι, πατέρα. "Ασε με νά
πάω κι εγώ. Μαζί μέ τον Ευτύχιο καί τό
Λεόντιο θαμαι.
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: —Ά π ό πότε, Θεανώ,
τά κορίτσια πηγαίνουν στήν άγορά γιά
τέτοιες δουλ.ειές. Ή θέση ή δική σου, είναι
εδώ στο σπίτι. Κοντά στή μάνα σου, νά τή
βοηθήσης νά κάνετε κανένα γλυκό μέρες
πού είναι.
ΑΟΜΝΙΚΗ: —”Εχεις δίκηο, Μόδεστε.
"Ο,τι πού έλεγα ν' άνάψουμε τό φούρνο νά
φτιάξουμε ένα χαλβά γιά τό καλό τών
γιορτάδων.
ΘΕΑΝΩ: —Κι εγώ τ ί χρειάζομαι, μη
τέρα. Δόξα τώ Θεώ άπό υπηρετικό προ
σωπικό είμαστε καλά.
ΑΟΜΝΙΚΗ: —Τί λόγια είναι αυτά Θεα
νώ. Νά ρθής κοντά μου νά μαθαίνης. Α ύ
ριο θά πάς στο δικό σου σπιτικό.
ΛΕΟΝΤΙΟΣ: —Δεν σάς τάλεγα, εγώ
παιδιά; Μ' άν είναι Εύτύχιε, νά προλάβου
με τίποτε, άς φύγουμε. Οί μασκαράδες
θαρχισαν κιόλας την παρέλαση. Είδα κα
θώς ερχόμουν στρατιώτες ντυμένους μέ
γυναικεία. Οί άθεόφοβοι είχαν κτενίσει
άκόμη καί τά μαλλιά τους αάν τις γυναίκες.
Μαζί τους έφεραν κι ένα Άρμα. 'Αλλά καί
κόσμος πολύς έχει μασκαρευθή. Φορούν
προσωπεία άπό δέρμα καί ρούχα παρδαλά.
Είναι καί γυναίκες εκεί ντυμένες άνδρικά.
ΑΟΜΝΙΚΗ: —Καλά τά λές, άντρα μου.
Χάλασε ό κόσμος. "Ακούσε, Εύτύχιε, νά
πάτε έναν περίπατο καί νά γυρίσετε γρή
γορα. 'Εσείς είστε παιδιά καλών οικογε
νειών, κι εκεί μαζεύεται κάθε καρυδιάς
καρύδι.
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: —Πηγαίνετε, τώρα, μά
αυτή ή κατάσταση πρέπει κάποτε νά τε
λείωση. Τόσα χρόνια Χριστιανοί καί φε
ρόμαστε σάν εθνικοί.
Πραγματικά δ Οικουμενικός Πατριάρ
χης Λουκάς ό Χρυσοβέργης τον 12ο αιώ
να άπαγόρευσε στους κληρικούς νά ντύνωνται μέ γυναικεία ενδύματα στρατιωτικές
στολές ή νά παριστάνουν τά ζώα καί μέσα
στους ναούς άκόμη. Οί πηγές παραδίδουν
άνάλογο περιστατικό πού συνέβη κατά τή
διάρκεια τού Αωδεκαημέρου στο ναό τής
Ά για ς Σοφίας. Ό ίδιος Πατριάρχης άπαγόρενσε καί τις σχολικές μεταμφιέσεις.
Γενικά ή ’Εκκλησία τήρησε αυστηρή καί
απαγορευτική στάση απέναντι στα ειδωλολατρικά αυτά έθιμα. Ά π ό τον τέταρτο
ήδη αιώνα ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος επι
τίθεται εναντίον τών Χριστιανών εκείνων
πού φορούσαν γυναικεία ενδύματα, διά την
«καταγέλαστον κωμωδίαν». Τον έβδομο

Ή συνήθεια τής μεταμφιέσεως συ
νεχίζεται άπό τήν εποχή τού Βυ
ζαντίου, ως τις ήμερες μας.
αιώνα ό 62ος κανόνας τής έν Τρούλλω συνό
δου μέ ποινή άφορισμού τών λαϊκών καί
καθαιρέσεως τών κληρικών απαγόρευε
«μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ένδιδύσκεθαι ή γυναίκα τήν άνδράσιν αρμόδιον,
άλλά μήτε προσωπεία κωμικά ή σατιρικά
ύποδύεσθαι».
Παρ' δλ.ες όμως τις απαγορεύσεις αυτές
τά άποκρηάτικα έθιμα συνεχίσθησαν σέ
ολόκληρο τό μάκρος τής βυζαντινής ιστο
ρίας καί επιβίωσαν στήν περίοδο τής Τουρ
κοκρατίας καί στά νεώτερα χρόνια. “Ετσι
δ Χούμνος μάς πληροφορεί δτι κατά τούς
παλαιολογείους χρόνους «Σιβαρικαί τούτοις σπουδάζονται τράπεζαν. Τάς δέ ορ
χήστρας δήποθεν όλους έχει, καί χαίρουαι
κατακλώντες έαυτούς καί πάντη στρέφοντες καί λυγίζοντες καί όλω τώ σώματι ένασχημονοϋντες. “Αλλοι πέλιν ένασμενίζουσιν αύληταίς καί κιθαρωδοϊς καί ηδύνονται
καταντλούμενοι καί τοϊς εκ θυμέλοις εαυ
τούς όλους διδόασι».
Ιδίως οί λαϊκές τάξεις πρωτοστατούσαν
στις μεταμφιέσεις τού Βυζαντίου. Ά π ό
έγκυρες πηγές μαθαίνομε ότι οί εύγενείς
δέν έπαιρναν μέρος στις γιορτές τής Ά π ο κρηάς. Λαϊκά στοιχεία έβγαιναν ατούς
δρόμους καί στήν άγορά, περιέτρεχαν τις
, συνοικίες, έπιναν καί τραγουδούσαν. Μετά
τήν "Αλωση τό έθιμο συνεχίσθηκε στήν
υπόδουλη Ελλάδα. Ό Φάνης Μιχαλόπουλ.ος γράφει σχετικά μέ τήν επιβίωσή
του:
«"Οταν οί Τούρκοι διέλυσαν τήν Βυ
ζαντινή Αυτοκρατορία καί κυρίευσαν τήν
Πόλη ποιος μπορούσε νά σκεφθή γιά μά
σκες κι Άποκρηές τις φοβερές εκείνες
στιγμές; Κι όμως! Είναι απίστευτο, μά
κι άληθινό. "Ενα άπό τά σπουδαιότερα
προνόμια ζήτησαν οί "Ελληνες άπό τούς
Τούρκους ήταν καί τό προνόμιο νά φέρουν
προσωπίδα κατά τις Ά ποκρηές. Οί Τούρ
κοι χωρίς νά πολυσκεφθούν, παραχωρού
σαν ατούς κατοίκους τών πόλεων εκείνων
πού παραδίδονταν ειρηνικά, τό δικαίωμα
νά φέρουν μάσκα καί νά γιορτάζουν ελεύ
θερα τις Άπόκρηες. Οί πόλεις πού κατώρθωσαν τούτο ήσαν ή ’Αθήνα, τά Γιάννινα
ή Χίος κι ή Σμύρνη. Μά καί σ’ άλλες πό
λεις καθιερώθηκε ή συνήθεια μέ τό χρόνο.
’Ιδίως ατά χωριά τών ορεινών διαμερισμά

των καί σ’ άλλες μικροπόλεις, πού δέν κατ
οικούσαν Τούρκοι, οί Άπόκρηες γιορτά
ζονταν, όπως άλλοτε, μ' αφέλεια κι ενθύ
μια. “Εξω άπό τις έκκλησιές καί πολλές
φορές μέσα ατούς νάρθηκες, έμπαιναν οί
μασκαρεμένοι, ιδίως τις Κυριακές καί χό
ρευαν, τραγουδούσαν καί πειράζονταν με
ταξύ τους».
Οί 'Αποκρηές στο Βυζάντιο δέν ήταν
μόνο παρελάσει καί μεταμφιέσεις. Συνο
δεύονταν άπό πλούσια θεάματα μέ έφμανίσεις μίμων, άκροβατών, ηθοποιών καί χο
ρευτών. Οί πανηγυριστές έπαιρναν μέρος
σέ διάφορα παιχνίδια καί διασκέδαζαν
ποικιλ.ότροπα. Μερικά άπό τά παιχνίδια
αυτά, όπως ή τυφλόμυγα, δηλαδή ή χαλκή
μυια τών άρχαίων τό μπίζ καί ή μπερλίνα,
πέρασαν στά νεώτερα χρόνια. Σέ ένα εν
διαφέρον δημοσίευμά του ό λαογράφος Κων
σταντϊνος Ρωμαίος γράφει άνάμεσα σέ
άλλα:
«Χορτασμένοι οί άνθρωποι άπό τό ένα
είδος τού παιγνιδιού, αρχίζουν στις 'Α πο
κριάτικες οικογενειακές διασκεδάσεις άλ
λα είδη, ώσπου κάποτε φτάνουνε σ’ ένα
άπό τά ζωηρότερα παιγνίδια τής ’Α πο
κριάς. Είναι τό λεγόμενο «μπίζ». Τό ό
νομά του φαντάζει παράξενο καί ξενικό,
άλλά τό πράγμα συγκινεϊ καί τό παιγνί
δι έχει άφοσιωμένους οπαδούς. Τά χτυπή
ματα πέφτουν αλλεπάλληλα καί αυτός πού
τά δέχεται προσπαθεί, — πότε μέ οδηγό
τον πόνο πού ένοιωσε, καί πότε άπό τή θρι
αμβευτική έκφραση τών βασανιστών του,
— νά μαντέψη ποιος ήταν αυτός πού τον
χτύπησε. Γύρω του ένας εκνευριστικός
έσμός κορυβαντιώντων χαίρεται, καγχά
ζει, ή υποκρίνεται τον άνίδεο. Είναι ζήτη
μα αν έχουν όλοι αύτοί πού διασκεδάζουν
έστω καί υπόνοια ότι ή ίδια ή σημερινή
μας αποκριάτικη διασκέδαση αποτελούσε
ένα άπό τά άγαπητά παιγνίδια τών προγό
νων. Είχε μάλιστα τό άθώο αύτό αρχαίο
έλληνικό παιγνίδι τήν τραγική μοίρα νά
συνδεθή βάναυσα μέ τις ώρες τού μαρτυ
ρίου τον Θεανθρώπου.
Ό Πιλάτος, συνεχίζει ό Κωνσταντίνος
έβγαλε τήν απόφαση καί παρέδωσε τον
Ιησού ατούς στρατιώτες του νά τον βα
σανίσουν. Τότε εκείνοι, όπως είναι γνω
στό, του φόρεσαν τήν κόκκινη χλαμύδα του
βασιλικού οίκον τής Μακεδονίας καί τών
Σελευκηδών τής Παλαιστίνης: «Χαϊρε,
& βασιλεύ τών ’Ιουδαίων». Καί έπειτα
οί ίδιοι στρατιώτες, γνωρίζοντας άπό τον
σημερινό δικό μας «μπίζ», έκάλνψαν τό
πρόσωπο του 'Ιησού καί έτυπτον αυτόν καί
έλεγον «Μαρτύρησον, τις ό παίσας σε».
Τον χτυπούσαν οί πραιτωριανοί — άμόρφωτοι καί βάναυσοι, — καί τού ζητούσαν,
ενώ είχε σκεπασμένο τό πρόσωπο νά τούς
όποκαλύφη ποιος ήταν πού κάθε φορά τον
χτυπούσε».
Ά λλ ά ή μαρτυρία αυτή δέν είναι ή μόνη
γιά τά παιγνίδια τών Βυζαντινών, πού εί
ναι τά ίδια τών άρχαίων καί παραδόθηκαν
ατούς νεωτέρους μέ τέτοια πιστότητα. “Αν
αναζητήσουμε τις ρίζες σέ κάθε λαϊκή μας
εκδήλωση, θά φθάσωμε οπωσδήποτε μέ
σω τού Βυζαντίου στήν άρχαιότητα. Ό
Ελληνισμός υπήρξε συμπαγής στή συνε
χή ιστορική του πορεία μέσ’ στό χρόνο κι
άν γιά ένα χρονικό διάστημα γνώρισε τα
λαιπωρίες καί περιπέτειες, ή παράδοση
ποτέ δέν διακόπηκε καί τό γένος επιβίωσε
άκριβώς χάρη στή δυναμικότητα καί τήν
πίστη του στις εθνικές άξιες καί τρόπους
ζωής.
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7ο 7554 έδολοφονήθη στο Λένινγκραντ δ Σέργιος Μιρόνοβιτς

Κίρωφ ανώτατος άξιωματοϋχος των Σοβιέτ. 'Η δολοφονία
αυτή άπετέλεσε τό προοίμιο των μεγάλων εκκαθαρίσεων
στη Ρωσία κατά τά έτη 1936-1939. Μέ «νόμιμες»
δίκες έθανατώθησαν τότε πέντε χιλιάδες περιπον άτομα.
Ο ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Δεκεμβρίου
τοΰ 1934, ο παγωμένος άνεμος
τον κόλπον της Φινλανδίας φυσά
μέ δύναμι επάνω άπό τό Λένινγ
κραντ και στροβιλίζει τό φρέσκο
χιόνι στο σκληρό σαν σίδερο παγω
μένο έδαφος. Τό θερμόμετρο, εδώ
και δέκα ημέρες τουλάχιστον, έχει
κατεβή στους είκοσι βαθμούς κάτω
από τό μηδέν. Τό φώς τής ημέρας
σβήνει σιγά σιγά καί τό σκοτάδι
σκεπάζει την πάλι. 01 λ,ιγοστοί δια
βάτες χάνονται βιαστικά στους σκο
τεινούς δρόμους. Μερικά παιδιά
τρέχουν τραβώντας τά στενά τους
έλκηθρα μέ τά πατίνια, πού τά έχουν
γιά νά κατηφορίζουν άπό τις πλα
γιές. Φορούν τά γούνινα κασκέτα
τους πού τούς σκεπάζουν τ ’ αυτιά
καί είναι τυλιγμένα ως τά μάτια
μέ μάλλινα κασκόλ.
Στην τελευταία μεγάλη καμπή
τον Νέβα, τό "Ιδρυμα Σμόλνυ υψώ
νεται επιβλητικό. Είναι ένα κλα
σικό κτίριο μέ σοβαρή γραμμή μο
ναστηριού. Αυτό τό παλιό οικοτρο
φείο γιά κορίτσια καλών οικογε
νειών, έγινε τό 1917 μιά άπό τις
σπουδαιότερες έδρες τής Έπανα96

στάσεως. ’Εκεί ό Λένιν καί ο Τροτσκν είχαν έγκαταστήσει τό στρατη
γείο τους γιά νά έξαπολ.ύσουν τήν
έπίθεσι εναντίον τού Χειμερινού ’Α 
νακτόρου κατά τήν ’Οκτωβριανή
Έπανάστασι. ’Από τότε, τό Σμόλνυ
στεγάζει τήν διοίκησι—τον «μη
χανισμό»—τού Κομμουνιστ ικούΚόμματος τοΰ Λένινγκραντ. Πολάά πα
ράθυρα τού Σμόλνυ είναι φωτισμένα.
Δυο άπό αυτά, πού βλέπουν στον
Νέβα, δείχνουν δτι ό γραμματεύς
τής Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος τής Σοβιε
τικής Ένώσεως πού είναι και πρόε
δρός τού Σοβιέτ τού Λένινγκραντ,
ό Σέργιος Μιρόνοβιτς Κίρωφ, εργά
ζεται στο γραφείο του.
Είναι περίπου τέσσερις τό άπόγευμα.
Σκυμμένος σ’ ένα μεγάλο τρα
πέζι γεμάτο χαρτιά, ό Κίρωφ τε
λειώνει μιά αναφορά γιά τήν συνεδρίασι τής Κεντρικής ’Επιτροπής
πού έγινε ατά τέλη Νοεμβρίου. Σέ
μερικά λεπτά, θά τήν παρουσίαζε
στο «άκτίβ» ( σνσκεψι στελεχών)
τού κόμματος στο Λένινγκραντ, που
συνεδρίαζε σέ μιά γειτονική αί
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θουσα, στον ίδιο όροφο.
’Ο Κίρωφ είναι μόνος στο μεγάλο
δωμάτιο. Μιά καλή φωτιά καίει
στο μεγάλ.ο τζάκι άπό άσπρο μάρ
μαρο. Δυο πορτραϊτα είναι κρεμα
σμένα στον τοίχο: τού Λένιν και
τού Στάλιν. Πριν άπό λίγο ο
Μπορισώφ, ό αρχηγός τής σωματο
φυλακής τού προέδρου τού Σοβιέτ,
ήλθε νά δή μήπως ή φωτιά χρεια
ζόταν ξύλα. ’Αποσύρθηκε τόσο άθόρυβα όσο είχε έλθει. Ό Κίρωφ
δέν σήκωσε κάν τό κεφάλι. Κον
τεύουν τεσσερισήμιση. ’Έ χει τελειώ
σει τήν δουλειά του. Μαζεύει τα
σκόρπια φύλλα καί ετοιμάζεται να
πάη νά συναντήση στο γραφείο του
τον συνεργάτη του Μιχαήλ Σουντώφ, δεύτερο γραμματέα τοΰ κόμ
ματος στο Λένινγκραντ.
Βγαίνει άπό τό γραφείο του και
κάνει μερικά βήματα στον μεγάλο
διάδρομο μέ τις κολώνες, πού φω
τίζεται άμυδρά καί είναι έρημος.
"Ενας πυροβολισμός άκούγεται. Ή
έκπυρσοκρότησις αντηχεί δυνατά.
'Ο Κίρωφ σωριάζεται καταγής. Ή
σφαίρα ενός περιστρόφου τού τρυπησε τήν πλάτη καί τον χτύπησε
στήν καρδιά. Ό θάνατος είναι
ακαριαίος. Πόρτες ανοίγουν, άν
θρωποι τρέχουν στον διάδρομο.Άνακαλύπτουν τό πτώμα ξαπλωμένο
ανάσκελα σέ μιά λίμνη αίματος. Ο
δολοφόνος, ένας νέος άνδρας, κατάχλωμος, σαστισμένος. Δέν έχει κινηθή άπό τή θέσι του. “Εχει άκου-

μπήσει σέ μια κολώνα, μέ τά χέρια
κρεμασμένα και χαμηλωμένο τό κε
φάλι. Το δπλο τοϋ εγκλήματος κείτεται στα πόδια τον. Μερικοί υπάλ
ληλοι τρέχουν και τον αρπάζουν, ενώ
άλλοι διαπιστώνουν μέ έκπληξι ότι
κανένας φρουρός δεν είναι στην θέσι
του. ’Ακόμη και ό πιστός Μπορισώφ έχει γίνει άφαντος.
Πηγαίνουν αμέσως τον δολοφόνο
σέ ένα γραφείο και τον ανακρίνουν.
Δηλώνει πώς ονομάζεται Αεονίντ
Νικολάγιεφ και πώς είναι τριάντα
δύο ετών. Στα πρώτα εφηβικά του
χρόνια πολέμησε στις γραμμές των
κομμουνιστών. Μετά τον εμφύλιο
πόλεμο δεν μπόρεσε να βρή θέσι σ’
αυτή την νέα κοινωνία πού γινόταν
όλο και πιο γραφειοκρατική. Μέλος
τοϋ κόμματος από τό 1920, δεν
υπήρξε ποτέ άντιφρονών, άλλα τώρα
ήταν άνεργος άπό τον Μάρτιο τοϋ
1934, επειδή άντετέθη στην άπόφασι μεταθέσεώς του πού τον άπομάκρννε άπό τό Λένινγκραντ. Διεγράφη άπό τό κόμμα εξ αιτίας αυ
τής τής άπειθαρχίας, άλλά τον ξαναδέχθηκαν τον ’Οκτώβριο, άφοϋ
υπέγραψε μια δήλωσι μετάνοιας, πού
την παρουσίασε ή γυναίκα του.
Γιατί ό Αεονίντ Νικολάγιεφ είναι
παντρεμένος. 'Η Νίνα Νικολάγεβνα
είναι μια πολύ ωραία κοπέλλα εί
κοσι τεσσάρων ετών πού την γνω
ρίζουν πολύ καλά στο Σμόλνυ. ’Ερ
γάζεται στο τμήμα άποκρνπτογραφήσεως των τηλεγραφημάτων
γιά την βορειοδυτική περιφέρεια
και είναι ειδικά επιφορτισμένη μέ
την κρυπτογράφησι τών πρακτικών
των «άκτϊβ» τοϋ κόμματος. Γ ι’
αυτό τον λόγο, έχει συχνές επα
φές μέ τον Σέργιο Κίρωφ και τον
συνεργάτη του Μιχαήλ Σουντώφ.
'Ο ωραίος Κίρωφ, λένε στο Σμόλνυ,
έχει συχνά «ιδιαίτερες συναντήσεις
μέ την ελκυστική Νίνα...». Είχε
ακούσει ό Νικολάγιεφ αυτά τά κου
τσομπολιά; Μπορεί γιατί δηλώνει
στους άνακριτάς δτι σκότωσε τον
Κίρωφ «επειδή τον εξευτέλισε δι
πλά, σάν σύζυγο και σάν κομμου
νιστή...» Αυτή είναι τουλάχιστον ή
πρώτη επίσημη δικαιολογία τοϋ εγ
κλήματος.
"Οταν τον ρωτοϋν πώς μπόρεσε
τόσο εύκολα νά φθάση στον τρίτο
όροφο τοϋ Σμόλνυ χωρίς νά τον σταματήση κανένας φρουρός, ο Νικο-

Απέναντι: Ό Μολότωφ, ό Βοροσίλωφ,
λάγιεφ εξηγεί: «'Απλ.ούστατα. ’Εδώ
καί δυο μήνες, άπό τήν έπανένταξί ο Στάλιν καί ό Καζίνιν κρατούν τήν τεφροδόχο μέ τήν τέφρα τοϋ Κίρωφ κατά
μου στο κόμμα, ή γυναίκα μου μοϋ τήν ήμερα τής κηδείας τον. Επάνω: Ό
εξασφάλισε ένα χαρτί έλευθέρας ει Σέργιος Κίρωφ μαζύ μέ τον Ντζερζίνσκι,
ιδρυτή τής Τσέκα.
σόδου γιά νά μπορώ πότε πότε
νά πηγαίνω νά τήν βλέπω. Σήμερα
κατά τις τέσσερις τό απόγευμα,
παρουσιάσθηκα στήν είσοδο τοϋ
’Ιδρύματος Σμόλνυ. 'Ο φρουρός
εξέτασε τήν άδειά μου καί διαπί
στωσε πώς ήταν εντάξει. Μέ άφησε
νά περάσω. Στο εσωτερικό δέν
υπήρχαν φρουροί καί κυκλοφόρησα
Τον καιρό τής δολοφονίας του,
ελεύθερα. "Οταν έφθασα στο τρίτο ό Κίρωφ φιγουράρει όχι μόνο σάν
πάτωμα, αναγνώρισα τήν πόρτα διάδοχος τοϋ Στάλ.ιν, άλλά καί σάν ό
τοϋ γραφείου τοϋ Σέργιου Κίρωφ. μόνος πιθανός άντ αγωνιστής τοϋ
"Επρεπε νά είναι έκεϊ, γιατί άπό ηγέτη τοϋ Κρεμλίνου. Στά σα
τήν χαραγματιά τής πόρτας έβγαινε ράντα οκτώ χρόνια του, είναι ω
φως. Κρύφθηκα πίσω άπό μία κο ραίος, δραστήριος, γεμάτος ορμή
λώνα καί περίμενα νά βγή ό Κίρωφ. καί ακατάβλητη ζωτικότητα. ’Αν
Αυτό είναι δλ.ο».
τίθετα άπό τον Στάλιν, είναι εξαι
'Ο πνροβολισμός πού έρριξε ό ρετικός ρήτωρ, κοντά στον λαό καί
Νικολάγιεφ στον Κίρωφ θά έχη προσιτός σέ δλους. Τό κϋρός καί ή
ανυπολόγιστες συνέπειες. 'Η δολο δημοτικότης του αυξάνουν συνε
φονία τοϋ γραμματέως τής Κεν χώς. Ό Κίρωφ, ηγέτης τοϋ κομ
τρικής ’Επιτροπής θά όνομασθή, μουν ιστικοϋ κινήματος στο ’Α 
δικαιολογημένα, τό έγκλημα τοϋ ζερμπαϊτζάν, μετά τον ’Εμφύλιο
αίώνος. Καί αυτό τό έγκλημα θά έγινε πολύ γρήγορα, τό 1923, μέ
γίνη αιτία νά χυθούν ποτάμια αίμα.
λος τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Ή
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προσωπικότης του είχε γοητεύσει
τον Στάλιν, ό όποιος, ώστόσο, δεν
μπορούσε να άνεχθή έξυπνους άνθρώπονς γύρω τον. Είναι αλήθεια
δτι ό Κίρωφ γνώριζε τον Στάλιν
από πολλά χρόνια. Στις αρχές τον
αΐώνος, είχαν κοινή επαναστατική
δραστηριότητα στον Καύκασο. ’Αρ
γότερα ό Κίρωφ συνδέθηκε με βαθειά φιλία μέ τήν δεύτερη γυναίκα
τον Στάλιν, τήν Νάντια Άλληλούγιεβνα, τήν οποία θαύμαζε πολύ.
Μετά τήν αυτοκτονία τής Νάντια
(9 ) Νοεμβρίου 1932), ό Κίρωφ
πέρασε τις θερινές διακοπές τον
1933 στο Σότσι, μαζί μέ τον Σ τά
λιν καί τήν κόρη τον Σβετλάνα.
Κατά τά φαινόμενα, 6 Στάλιν
είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κί
ρωφ. Μήπως αυτός δέν ήταν πού το
1926 κατέστειλε μέ αφάνταστη σκλη
οότητα τήν άντίδρασι των οπαδών
τον Ζηνόβιεφ στο Λένινγκραντ; Δέν
διαδήλωνε συνεχώς τήν απεριόριστη
άφοσίωσί του; Αυτός δέν επινόησε
τον περιφρονητικό καί αυστηρό ορο
«ακόλαστη οχιά»; Αυτός δέν δή
λωσε στο Σοβιέτ τοϋ Λ ένινγκραντ:
«Δέν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία
γιά τήν χώρα μας από το να εχη
γιοι αρχηγό ένα Στάλιν. Μπορεί να
κάνη τήν 9η Θερμιδώρ χωρίς τον
Μπαρρά, τήν 18η Μπρυμαίρ χωρίς
98

τον Βοναπάρτη, παραμένοντας αυτό
πού είναι: ένας ιδιοφυής επαναστά
της, ένας άνθρωπος πού οίκοδομεί
τον σοσιαλισμό καί θά τον χτίση μιά
μέρα επάνω στα ερείπια τοϋ παλιόν
σάπιου κόσμον. Αυτοί που γαυγί
ζουν ξωπίσω του είναι χαμερπείς
παλιάνθρωποι, πού τούς αξίζει μιά
πιστολιά στο σβέρκο»;
'Ο Κίρωφ, μέλος τοϋ Πολιτικοϋ
Γραφείου τοϋ Κόμματος το 1930,
έξελέγη, τον ’Ιανουάριο τον 1934
μέλος τής γραμματείας τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής από τό 17ο
Συνέδριο τοϋ Κόμματος. ’Απο τότε
φαίνεται πώς γεννήθηκε ίσως η
δυσπιστία καί ή ζήλεια τοϋ Στά
λιν προς τον Κίρωφ. ’Απο τις
αρχές τής δεκαετίας τοϋ τριάντα,
εμφανίζεται μιά διαστασις από
ψεων, ανάμεσα στον Στάλιν και ενα
σημαντικό τμήμα τών παλιιών Μπολ
σεβίκων αγωνιστών. Δεν επροκειτο
εδώ γιά παλιούς άντ ιφρονοϋντες
ηγέτες, αλλά, αντίθετα, γιά ανθρώ
πους πού ανήκαν στον βασικό πυ
ρήνα τής ηγεσίας τοϋ κόμματος,
ομάδα πού σχηματίσθηκε κατά τήν
διάρκεια τοϋ ίδιου τοϋ άγώνος εναν
τίον τών άντιφρονούντων. Αυτός ό
αναβρασμός, πού συνεχώς δυνάμωνε,
είχε προκληθή οχι μόνο απο την πο
λιτική γραμμή τοϋ Στάλιν, αλλα

καί από τον αυθαίρετο χαρακτήρα
τών άποφάσεών του, από τήν συ
στηματική έπιθετικότητά του, τήν
άρρωστημένη δυσπιστία του, τήν
βαρβαρότητά του καί κυρίως από
τήν αύξανομένη τάσι του νά μή λαμβάνη πιά ύπ’ δψι του παρά μόνο τήν
δική του γνώμη.
Τά δσα διαδραματίσθηκαν στο
17ο Συνέδριο τοϋ Κόμματος, τον
’Ιανουάριο τοϋ 1934, αποκτούν επο
μένως ιδιαίτερη σημασία. ’Επίσημα,
τό συνέδριο αυτό έπρεπε νά είναι
μιά έκδήλωσις άφοσιώσεως προς τό
πρόσωπο τοϋ Στάλιν. 'Ωστοσο, αν
συγκεντρώση κανείς τις λίγες σύν
τομες αναφορές πού έχουν δώσει γ ι’
αυτό ορισμένοι παλιοί Μπολσεβίκοι,
φαίνεται δτι πολλά έξέχοντα μέλη
τοϋ κόμματος σχημάτισαν κρυφά
άντισταλινικό συνασπισμό, πού περιελάμβανε κυρίως γραμματείς επι
τροπών καί κεντρικών επιτροπών
τών μή ρωσικών δημοκρατιών, που
γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα
τά μειονεκτήματα τής πολιτικής
τοϋ Στάλιν. Σύμφωνα μέ αυτές τις
αναφορές, εκείνοι πρότειναν τον Κ ί
ρωφ γιά τήν θέσι τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Κόμματος, θέσι πού κα
τείχε ό Στάλιν. Στις αρχές τοϋ συ
νεδρίου ή καί πριν άρχίση, μιά ομάδα
υπεύθυνων στελεχών τοϋ κομμα-
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Αριστερά: ό Κίρωφ, ό Σμνρνωφ καί ό
Ρίκωψ. Ό τελευταίος διεδέχθη τον Λένιν στην προεδρία τον Συμβουλίου των
'Επιτρόπων τον λαοϋ. Δεξιά: ό Κάρλ Ράντεκ καί ό Ζηνόβιεφ. Ό πρώτος «έ.κκαθαρίσθη» με δεκαετή φυλάκιοι τό 1937.
Ό δεύτερος κατεδικάοθη καί έξετελέσθη
ώς «σύνεργας» στη δολοφονία τοϋ Κί
ρωφ. Κάτω: ό Γκένριχ Γιακόντα διευ
θυντής επί δύο χρόνια τής Μυστικής ’Α 
στυνομίας·.

τος, μεταξύ των όποιων ό Πετρόφσκι, ό Όρτζονικιτζέ και ό Μικογιάν, συναντήθηκαν μέ τον Κίρωφ.
’Εκείνος όμως δεν φάνηκε να σύμ
φωνη ούτε με τό σχέδιο αποπομπής
τοϋ Στάλιν οντε να έκλεγή ό ίδιος
Γενικός Γραμματενς. Σύμφωνα πάν
τα μέ τις μαρτυρίες τών παλιών
Μπολσεβίκων, ό Στάλιν είχε άντιληφθή αυτές τις συνομιλίες.
Ή δυσαρέσκεια εναντίον τοϋ Σ τά
λιν εκδηλώθηκε επίσης κατά την
διαδικασία άνανεώσεως τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής από τό 17ο Συ
νέδριο. Ά π ό δλους τούς υποψη
φίους ό Στάλ.ιν πήρε τις λιγώτερες
ψήφους. 'Ο Κίρωφ πήρε μόνο τρεις
ψήφους κατά, ενώ υπήρχαν 270 ψή
φοι κατά τοϋ Στάλιν, ό όποιος οφείλε
την εκλογή του στο γεγονός, ότι
υπήρχαν τόσοι άκριβώς υποψήφιοι
όσα και εκλόγιμα μέλη. 'Η εκλογική
επιτροπή τοϋ 17ον Συνεδρίου βρέ
θηκε τότε σέ πολύ δύσκολη θέσι
καί αποφάσισε νά μήν άνακοινώση
τά αποτελέσματα τής ψηφοφορίας.
Ό πρόεδρος τής επιτροπής, Ζατόνσκι, είχε μιά σνζήτησι μέ τον
Καγκάνοβιτς, πού είχε άναλάβει
τήν όργάνωσι τοϋ συνεδρίου. Ό

τελευταίος διέταξε νά καταστραφοϋν
πολλά ψηφοδέλτια άπό τά όποια
είχε διαγραφή τό όνομα τοϋ Σ τά
λιν. Καί ανήγγειλαν στο συνέδριο ότι
υπήρχαν τρεις μόνο ιρήφοι εναν
τίον του, όσες καί εναντίον τοϋ
Κίρωφ. Δέν υπάρχει όμως αμφι
βολία ότι ό Στάλιν θά πληροφορήθηκε τά πραγματικά αποτελέσματα.
Πρέπει νά παρατηρήσωμε όμως
ότι ή θέσις τον ένισχύθηκε σημαν
τικά άπό μιά άξιόλογη μεταβολ.ή
στήν σύνθεση τής Κεντρικής ’Επι
τροπής. Τό 17ο Συνέδριο άπεμά
κρυνε πράγματι πάρα πολλές προ
σωπικότητες άνεπιθύμη τες στον
Στάλιν. ’Επί πλέον, γιά πρώτη
φορά, έξελέγησαν ορισμένοι άξιωματοϋχοι τής Γκεπεού, συγκεκρι
μένα ό Μπαλίτσκι, ό Έβντοκίμωφ,
ό Μέχλις, καθόις καί δυο πολύ ση
μαντικά πρόσωπα σάν άναπληρωματικοί: ό Γιέχωφ καί ό Γιαγκόντα,
καί οι δύο τής Γκεπεού.
Πώς άντέδρασε ό Στάλιν όταν
έμαθε τήν δολοφονία τοϋ Κίρωφ;
Σύμφωνα μέ διάφορες μαρτυρίες,
ό Στάλιν έδειξε μεγάλη οργή καί
λύπη. Ειλικρινή ή όχι; Ή ταν αρ
κετά πανούργος καί αρκετά καλός
ηθοποιός ώστε νά μπορή νά κρύβη
τά άληθινά του αισθήματα. Ειδο
ποιεί άμέσως τον Μολότωφ, τον

Βοροσίλωφ, τον Ζντάνωφ, τον Κόζαρεφ, τον Άγκράνωφ καί τον Ζακόφσκι. Πρέπει νά τον συνοδεύσουν
στο Λένινγκραντ, όπου θά άναλάβη ό
ίδιος τις άνακρίσεις. Στήν Νικαβεντέ, πού έχει άντικαταστήσει τήν
Γκεπεού, ό Γιέχωφ ειδοποιείται,
όχι όμως καί ό Γιαγκόντα. "Οταν
ό τελευταίος τό μαθαίνει ευπορεί γιά
τήν σιγή πού τήρησε ό Στάλιν άπέναντί του καί άποφασίζει νά πάη
κι αυτός στο Λένινγκραντ. "Οταν
όμως παρουσιάζεται στον σταθμό
γιά νά πάρη θέσι στήν ειδική αμα
ξοστοιχία πού δρομολογήθηκε γιά
τον Στάλιν, ό τελευταίος τοϋ λέει:
«Μέσα σ’ αυτό τό τραίνο, δέν έχω
άνάγκη ούτε άπό σάς ούτε άπό τις
υπηρεσίες σας».
'Ο Γιαγκόντα τότε ζητεί άπό
τήν σιδηροδρομική υπηρεσία μιά
μηχανή καί ένα βαγόνι γιά νά πάη
στο Λένινγκραντ. Παράδοξη κατάστασις: δ φοβερός διευθυντής τής
μυστικής άστννομίας άντιμετωπίζει κατηγορηματική άρνησι, «διά
ταγή τοϋ ίδιου τοϋ Στάλιν»... 'Ο
Γιαγκόντα άντιδρα πολύ γρήγορα
Τρέχει στο άεροδρόμιο, ναυλώνει
ένα παλιό άεροπλάνο καί κατα
φέρνει έτσι νά φθάση στο Λένινγ
κραντ, παρ’ όλη τήν κακοκαιρία,
πριν άπό τήν ειδική άμαξοστοιχία
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τέφεραν στο νοσοκομείο οπού τον
τοϋ Στάλιν.
'Ο Γιαγκόντα, φρονίμως ποιων, συνέφεραν πολύ δύσκολα, βουτώνδεν πηγαίνει νά ύποδεχθή ό ίδιος τας τον σέ κρύο καί ζεστό νερό
τον Στάλιν στον σταθμό. Στέλνει εναλλάξ. Ό Στάλιν θά μπορέση
εκεί τον διευθυντή τής Νικαβεντέ νά τον άνακρίνη πάλι την επομένη.
Στις 2 Δεκεμβρίου, όμως, περι
τοϋ Λένινγκραντ, Μεντβέντ. "Ο
ταν ό Στάλιν τον βλέπη, χωρίς νά μένουν ένα σημαντικό μάρτυρα: τον
βγάλη τα γάντια του, τον κτυπά σωματοφύλακα τοϋ Κίρωφ, Μποαπότομα στο πρόσωπο. ’Έπειτα, ρισώφ. ’Αλλά ό Μπορισώφ δέν
μαζί μέ την ακολουθία του, πηγαί εξετάσθηκε ποτέ. Έ χ ε ι πεθάνει.
νει κατευθείαν στο "Ιδρυμα Σμόλνυ.
’Εκεί μαθαίνει την παρουσία τοϋ
Γιαγκόντα. Ειδοποιεί νά τον φέ
ρουν μπροστά του καί, μέ ϋφος πού
δεν σηκώνει αντιρρήσεις, τον διατάσσει νά γυρίση αμέσως στην
Μόσχα.
·
Ό Στάλιν Παίρνει στα χέρια του
την διενθυνσι των ανακρίσεων. Τοϋ
'Ο Χρουστσώφ θά δώση μιά εν
φέρνουν τον δολοφόνο Νικολάγιεφ. διαφέρουσα αναφορά γιά τον θά
' Ο ηγέτης τοϋ Κρεμλίνου, ό Μο- νατο τοϋ Μπορισόίφ σέ μιά μυ
λότωφ, ό Βοροσίλωφ, ό Ζντάνωφ στική έκθεσί του τον Φεβρουάριο τοϋ
και ό Κοζάρεφ κάθονται γύρω από 1956 : «"Οταν ό αρχηγός τής σω
ένα τραπέζι, ενώ πίσω τους στέκον- j ματοφυλακής τοϋ Κίρωφ μεταφε
ται ορθοί μιά ομάδα άξιωματούχων ρόταν μέ αυτοκίνητο γιά νά έξετατοϋ κόμματος τοϋ Λένινγκραντ καί, σθή—από τό Στάλιν, τον Μολότωφ
παράμερα, μιά ομάδα μελών τής καί τον Βοροσίλωφ—τό όχημα, όπως
Τσέκα. Κανείς όμως από τούς αρ δήλωσε αργότερα 6 οδηγός, είχε
χηγούς τους, ούτε ό Μπενβέντ ούτε ένα ατύχημα πού προκάλεσαν ηθε
ό Ζαπορόγιετς, ό ύπαρχηγός τής λημένα εκείνοι πού τό συνοδέυσαν
Νικαβεντέ τοϋ Λένινγκραντ, δεν στον τόπο τής άνακρίσεως. ’Ισχυβρίσκονται εκεί. Ό Ζαπορόγιετς ρίσθηκαν πώς ό Μπορισώφ έπεσε
είναι μέ άδεια στην Νότιο Ρωσία θϋμα αύτοϋ τοϋ δυστυχήματος, ενώ
καί θά τοϋ ήταν πολύ δύσκολο νά στην πραγματικότητα δολοφονή
γυρίση στο Λένινγκραντ την ημέρα θηκε από τούς ίδιους τούς συντρό
εκείνη.
φους του.
Δυο φρουροί φέρνουν μέσα τον
»Μέ αυτό τον τρόπο εξαφανίσθηκε
Νικολάγιεφ. Ό Στάλαν τον ρωτά: ό κυριώτερος σωματοφύλακας τοϋ
«Γιατί σκότωσες ένα τόσο άνε- Κίρωφ. ’Αργότερα οι άνθρωποι πού
πίληπτο άνθρωπο;»
διέπραξαν τό έγκλ.ημα αυτό έκτε«Δεν πυροβόλησα αυτόν, αλλά λέσθηκαν. Δέν έπρόκειτο γιά ατύ
τό κόμμα».
χημα αλλά γιά καλά προμελετηΜετά, πέφτοντας στα γόνατα καί μένη δολοφονία. Ποιος θά μπορούσε
δείχνοντας τούς άξιωματούχους τής νά την έχη οργανώσει; Μιά εις βά
Τσέκα πού στέκονταν πίσω από τον θος έρευνα τών συνθηκών αυτής
Στάλιν, ό Νικολάγιεφ φωνάζει:
τής σκοτεινής ύποθέσεως γίνεται
«Αυτοί όμως μέ ανάγκασαν νά αυτή τήν στιγμή. ’Ανακαλύφθηκε
τό κάνω/»
δτι δ οδηγός τοϋ αυτοκινήτου στο
Τότε μερικοί πράκτορες τής Τσέκα όποιο έπέβη δ άρχηγός τής σωματο
όρμοϋν εναντίον του καί αρχίζουν φυλακής τοϋ Κίρωφ γιά νά δδηγηθή
νά τον κτυποϋν μέ τις λαβές των πι- μπροστά σ’ εκείνους πού έπρόκειτο
στολιών τους, χωρίς ό Στάλιν νά νά τον ανακρίνουν, ζή ακόμη. Δή
άντιδράση. "Οπως είπαν μερικοί λωσε δτι ένας πράκτωρ τής Νικαπαρόντες, μεταξύ τών όποιων καί βεντέ είχε άνεβή δίπλα του τήν ώρα
ό Τσουντώφ, ό Νικολάγιεφ πέθανε πού ξεκινούσαν. Περίεργη λεπτο
στη διάρκεια τής άνακρίσεως καί μέρεια: τό όχημα ήταν ένα καμιόνι,
άντικαταστάθηκε από κάποιον σωσία λές καί δέν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο
κατά τή δίκη πού έγινε στα τέλη διαθέσιμο γιά τήν περίοτασι. Είναι
Δεκεμβρίου. Αυτό βεβαίωσε αργό ολοφάνερο πώς δλα είχαν προμετερα ό Τσουντώφ... Στην πραγμα λετηθή ώς τήν τελευταία λεπτομέ
τικότητα όμως δ Νικολάγιεφ δέν ρεια. Δυο πράκτορες τής Νικαβεντέ
σκοτώθηκε στην άνάκρισι. Τον με είχαν άνεβή στο πίσω μέρος τοϋ
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καμιονιού μαζί μέ τον Μπορισώφ.
»'Ο οδηγός συνεχίζει τήν άφήγησί του ώς εξής: Καθώς περνούσαν
άπό ένα δρόμο, δ άνθρωπος πού κα
θόταν δίπλα του άρπαξε τό τιμόνι
καί έστριψε απότομα τό αυτοκίνητο
προσπαθώντας νά τό ρίξη επάνω
σέ ένα σπίτι. 'Ο οδηγός ξαναπήρε
αμέσως τό τιμόνι καί τό καμιόνι μό
λις πού έξυσε τον τοίχο τοϋ σπι
τιού. Μετά δ δδηγός έμαθε πώς δ
άρχηγός τής σωματοφυλακής τοϋ
Κίρωφ είχε χάσει τήν ζωή του σ’
αυτό τό δυστύχημα. Γιατί δ Μπο
ρισώφ σκοτώθηκε ενώ οί άλλοι ούτε
κάν τραυματίσθηκαν; Γιατί οί δυο
κομισσάριοι τοϋ λαοϋ επί τών ’Ε 
σωτερικών Υποθέσεων πού συνό
δευαν τόν Μπορισώφ έκτελέσθηκαν; Φαίνεται πώς κάποιος θέλησε
νά τούς ξεφορτωθή καί νά εξαφά
νιση έτσι δλα τά ίχνη.
«Γιατί δ Στάλιν εξόντωσε τόν
Μπορισόοφ μέ τόσο ύπουλο τρόπο;
Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι άν τόν
έκτελοϋσε σάν συνένοχο τοϋ Νικολάγιεφ, τά μέλη τοϋ κόμματος τοϋ
Λένινγκραντ, πού γνώριζαν τήν άφοσίωσίν του στον Κίρωφ, θά αμφέ
βαλλαν ώς προς τήν βάσιμοτητα
μιας τέτοιας κατηγορίας. Μόνο μετά
τό 1938, δταν δέν υπήρχε πιά τέ
τοιο πρόβλημα, άνακηρύχθηκε δ
Μπορισώφ ένοχος συμμετοχής οτήν
δολοφονία τοϋ Κίρωφ».
Στο 22ο Συνέδριο τοϋ Κόμματος,
τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1961, δ Χρουσ
τσώφ έπανέλαβε τήν παράξενη ιστο
ρία τοϋ θανάτου τοϋ Μπορισώφ.
Καί προσέθεσε: «Μένει άκόμη νά
άνακαλύψωμε τόν πραγματικό υπεύ
θυνο τοϋ θανάτου τοϋ Κίρωφ... Καί
τοϋ θανάτου τοϋ Μπορισώφ. "Οσο
περισσότερο ερευνούμε τις μαρτυ
ρίες πού άφοροϋν αυτά τά εγκλή
ματα, τόσο περισσότερα ερωτή
ματα ανακύπτουν... Μιά εις βάθος
έρευνα τών συνθηκών αυτής τής
περίπλοκης ύποθέσεως διεξάγεται
τώρα».
Δέν έγινε γνωστό άν αυτή ή
«εις βάθος» έρευνα έφθασε εις πέρας. Πάντως τά άποτελέσματά της
ποτέ δέν κοινοποιήθηκαν. Μετά άπό
τις δηλώσεις τοϋ Χρουστσώφ καί
μερικών άλλων στο 22ο Συνέδριο,
εκατοντάδες άνθρωποι έγραψαν στην
Κεντρική ’Επιτροπή γιά νά έκφράσουν τις αμφιβολίες τους γιά τά επί
σημα συμπεράσματα επί τοϋ θανά
του τοϋ Κίρωφ, δίνοντας πλήθος
στοιχείων πού έρριξαν νέο φως στήν
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νπόθεσι. ”Ενας βετεράνος τον κόμ
ματος, ό Άλεκσαχίν, έγραψε δτι
είχε συναντήσει ατό ορυχείο του
Λίνκοβυ, τον σύντροφο Ντουμπόσιν, που είχε διατελέσει άρχηγός
τής Νικαβεντέ ατό Πετροπαβλόφκ.
'Ο Ντουμπόσιν αφηγήθηκε στον
Άλεκσαχίν πώς, δταν έμενε στο
ξενοδοχείο Σελέντ τής Μόσχας το
1934, ένα υψηλά ίστάμενο στέλεχος
τής Νικαβεντέ, πολύ συνδεδεμένο
μέ την κεντρική διεύθυναι, πέρασε
να τον δη καί τον είπε: «Μια τρο
μερή δολοφονία ετοιμάζεται στο
Λ ένινγκραντ».
Τήν ώρα εκείνη ό Ντονμπόαιν
δεν έδωσε πολλή σημασία στην παρατήρησι αυτή, αλλά, μετά τήν δο
λοφονία τοΰ Κίρωφ, είπε στον
βαθμοφόρο εκείνο: «Φαίνεται πώς
ορισμένοι από σάς γνώριζαν τήν
απόπειρα πού σχεδιαζόταν εναντίον
τοΰ Κίρωφ».
Ό άλλος δμως δεν μπόρεσε νά
τοΰ δώση καμμιά ικανοποιητική
έξήγησι.
' Ο Ρόν Μεντβέντεφ, πού άναφέ*■ ρει αυτές τις νέες μαρτυρίες, γρά
φει : «'Ο Ε.Π . Φρόλωφ, μέλος τοΰ
κόμματος από τό 1919, ό όποιος,
τό 1934 ήταν επικεφαλής τής υπη
ρεσίας μηχανικών κατασκευών στο
επί τής βιομηχανίας τμήμα τής Κεν
τρικής Επιτροπής, είπε τά άκόλουθα: τό πρωί τής 1ης Δεκεμ
βρίου 1934, ό Γιέχωφ, πού διηνθυνε τότε τό τμήμα βιομηχανίας
καί πού είχε άναλάβει επίσης τον
έλεγχο τών δραστηριοτήτων τής
Νικαβεντέ, πήγε στο γραφείο τοΰ
Στάλιν καί έμεινε εκεί δλη σχεδόν
τήν ημέρα, πράγμα καθόλου συνη
θισμένο. Ποτέ πριν ό Γιέχωφ δεν
είχε τήν ευκαιρία νά μείνη τόσες
ώρες ,μέ τον Στάλιν. Γύρισε στο
τμήμα βιομηχανίας στις επτά τό
βράδυ. Φώναξε τότε κάποιον άπό
τούς βοηθούς του, τον Β. Τσεσάρσκι, καί τοϋ έδωσε εντολή νά έτοιμασθή γιά νά ξεκινήσουν αμέσως
γιά τό Λένινγκραντ».
ι
"Ολα αυτά ήσαν πολύ άνησυχητικά. Ό Νικήτα Χρουστσώφ στο
22ο Συνέδριο, δήλωσε άκόμη: « Υ 
πήρξε ένα προμελετημένο καί προ
σεκτικά προετοιμασμένο έγκλημα,
τοϋ όποιον οί συνθήκες δέν έχουν
άκόμη διαλενκανθή πλήρως». Δέν
θά μπορούσε νά κάνη σαφέστερη
δήλωσι, εκτός βέβαια άν έλεγε
δτι ό Στάλιν ήταν ό ένοχος, κατη
γορία πού οί Σοβιετικοί δέν αποφά

σιζαν άκόμη νά διατυπώσουν.
'Ο Χρουστσώφ, γιά λόγους πού
γνώριζε άσφαλώς ό ίδιος, άπέφνγε
νά πή δημοσία δσα ήξερε. 'Ο Σο
βιετικός ιστορικός Μεντβέντεφ άπεκάλυψε τό 1969 μερικές λεπτομέ
ρειες πού επιτρέπουν νά κατανοήση
κανείς καλύτερα τον μηχανισμό τής
ύποθέσεως. "Ενας σημαίνον άξιωματονχος τοϋ κόμματος, στενός φί
λος τοϋ Κίρωφ, ό Πέτρος Τσάγκιν,
δήλωσε στον Μεντβέντεφ δτι, τό
1934, είχαν γίνει καί άλλες από
πειρες εναντίον τοΰ Κίρωφ, πριν άπό
τήν 1η Δεκεμβρίου. "Οταν, λόγου
χάριν, ό Κίρωφ ταξίδεψε στά Ου
ράλια, τον Αύγουστο τοϋ 1934, γιά
νά κάνη άνακρίσεις γιά τήν ύπόθεσι τοϋ «παρανόμου κέντρου», τον
είχαν πυροβολήσει στήν οδό Σβερντλόφσκ.
Κατά τήν άποψι Ρόυ Μεντβέν
τεφ, ό δολοφόνος τοϋ Κίρωφ, Νικολάγιεφ, «άνέλαβε μόνος του στήν
άρχή τήν πρωτοβουλία τοϋ εγχει
ρήματος. Ψυχολογικά άνισόροπος,
θεωρούσε τήν δολοφονία τοϋ Κιρωφ σάν πολιτική πράξι νψίστης
σημασίας. ( Ή εκδοχή κατά τήν
όποια ό Νικολάγιεφ έκανε τό έγ-

Ά ντρέα Βυοίνσκι, Γενικός Εϊσαγγελ<=νς
τής Σοβιετικής Ένώσεως τό 1934. Ά π ή γ
γειλε τήν κατηγορία εναντίον τον Νικολάγιεφ καί άλλων «ενεχόμενων» στήν
νπόθεσι Κίρωφ.
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κλήμα άπό ζήλεια, διαδόθηκε άργότερα, πιθανώς γιά νά δυσφημισθή
ό Κίρωφ ή γιά άλλο λόγο). Στον
Κίρωφ άρεσε νά περπατά ατούς
δρόμους τοϋ Λένινγκραντ καί ό
Νικολάγιεφ μελέτησε προσεκτικά
τά δρομολόγια πού άκολονθοϋσε.
’Εννοείται δτι ό Κίρωφ συνοδευό
ταν άπό σωματοφύλακες, πού περ
πατούσαν μπροστά του καί πίσω
του, κατά διαταγήν τοϋ υπευθύνου
τής Νικαβεντέ, Μποριτσώφ. «Μία
μέρα, οί σωματοφύλακες ύποψιάσθηκαν κάποιον διαβάτη, πού έδει
χνε πώς ήθελε νά πλησιάση πολύ
τον Κίρωφ. Τον συνέλαβαν: ήταν ό
Νικολάγιεφ. Στο εσωτερικό τοϋ
χαρτοφύλακά του, υπήρχε ένα άνοι
γμα άπό τό όποιο μπορούσε νά
βγάλη κανείς ένα περίστροφο χωρίς
νά άνοιξη τον χαρτοφύλακα. Βρή
καν πράγματι εκεί ένα γεμάτο περί
στροφο καθώς καί ένα σχεδιάγραμμα
τοϋ δρομολογίου τοϋ άκολουθοϋσε ό
Κίρωφ. "Εστειλαν αμέσως τον Νί
κολάγιεφ στο Γενικό ’Αρχηγείο
τής Νικαβεντέ οπού ό ύπαρχηγός,
Ζαπορόγιετς, τον άνέκρινε. ’Αργό
τερα μαθεύτηκε δτι ό Ζαπορόγιετς,
καθώς καί άλλοι υπεύθυνοι τής
Νικαβεντέ, είχε πάρει ενεργό μέρος
στήν μηχανορραφία. Ό Μεντβέντ,
ό άρχηγός τής Νικαβεντέ, φαίνεται
πώς δέν είχε άναμιχθή στήν προε
τοιμασία τής δολοφονίας. Ά φοϋ
άνέκρινε τον Νικολάγιεφ, ό Ζα
πορόγιετς έκανε ένα τηλεφώνημα στή
Μόσχα καί άνέφερε τά πάντα στον
Γιαγκόντα, πού τήν εποχή εκείνη
ήταν ’Επίτροπος επί τών ’Εσωτε
ρικών Υποθέσεων καί άπό τούς
πιο έμπιστους τοϋ Στάλιν. Λίγες
ώρες άργότερα, ό Γιαγκόντα έδωσε
εντολή στον Ζαπορόγιετς νά άφήση
ελεύθερο τον Νικολάγιεφ. Μέ ποιόν
είχε συνεννοηθή στο μεταξύ ό Γιαγ
κόντα; (...) Μετά τήν άπόλυσί του,
ό Νικολάγιεφ φέρθηκε πάλι πολύ
άδέξια καί συνελήφθη πάλι σέ μία
γέφυρα άπό τούς σωματοφύλακες
τοΰ Κίρωφ. Καί αυτή τήν φορά, τοϋ
βρήκαν τό ίδιο γεμάτο περίστροφο.
' Π περίεργη στάσις τών αρχών τής
Νικαβεντέ τοϋ Λένινγκραντ, πού
άφησαν καί πάλι ελεύθερο τον Νί
κο λάγιεφ κίνησε σοβαρές υποψίες
στούς σωματοφύλακες τοϋ Κίρωφ.
Μερικοί άποπειράθηκαν νά διαμαρτυρηθοϋν. Τούς άπάντησαν νά μήν
άνακατεύωνται σέ πράγματα πού
δέν τούς άφοροϋσαν. Μερικούς τούς
απείλησαν μέ διαγραφή άπό τό
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κόμμα. Αυτό φάνηκε τόπο ύποπτο,
ώστε 6 Μπορισωφ αποφάσισε νά
πή στον Κίρωφ ότι ή ζωή τον βρι
σκόταν σέ κίνδυνο και ότι ό ένο
πλος τρομοκράτης, ό Νικολάγιεφ,
που οι σωματοφύλακες του είχαν
ήδη σνλλάβει δυο φορές, είχε άφεθή
πάλι ελεύθερος. Δεν γνωρίζουμε τί
μέτρα έλαβε ό Κιρωφ μετά την
συζήτησι μέ τον Μπορισωφ. Οι
συνωμότες, όμως, έμαθαν γρήγορα,
γι’ αυτή τήν συνομιλία καί αυτό
ήταν μοιραίο για τον Μπορισωφ».
’Έ τσι λοιπόν έγιναν τά πρά
γματα, αν πιστέψωμε τον Μέντβέντεφ. Και γιατί να μην πιστεψωμε αυτόν τον Σοβιετικό ιστο
ρικό πού ζή ακόμη σήμερα στήν
Σοβιετική "Ενωσι; Τον Γιαγκοντα
είχε άναμίξει στήν δολοφονία τον
Κίρωφ ό Νικολάγιεφ, άφοϋ τό άνέ
φερε στον Στάλιν καί μέ εν
τολή τον τελευταίου. Τό πράγμα
έχει τήν έξήγησί του.
'Ο Γιαγκοντα δεν μπορούσε νά
άρνηθή τίποτε στον Στάλιν, Α υ
τός διέθετε ένα ακαταμάχητο όπλο
για νά πιέση τον αρχηγό τής Νικαβεντέ. Γνωρίζομε ότι ό Στάλιν
χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον
εκβιασμό όταν είχε ανάγκη νά τον
ύπακούουν τυφλά. Στην περιπτωσι
τού Γιαγκοντα, ό Στάλιν είχε ανα
καλύψει στήν επαναστατική τον καρριέρα μερικές λεπτομέρειες πολύ άπο
καλυπτικές σέ δ,τι αφορά στις υπη
ρεσίες πού είχε προσφέρει παλιά
στήν τσαρική αστυνομία. Ό Γιαγκόντα θά πρέπει νά φοβόταν πάρα
πολύ τον Στάλιν, όχι μόνο επειδή
δέχθηκε νά άναμιχθή στήν δολο
φονία ενός μέλους τού Πολιτμπνρό
(Πολιτικού Γραφείου), αλλά καί
γιατί δέν άπεκάλυψε τις εντολές
πού είχε πάρει από τον ’ίδιο τον
Στάλιν όταν τον Μάρτιο τού 1938,
μέ τήν σειρά του, δικάσθηκε καί
καταδικάσθηκε σέ θάνατο.
'Η κηδεία τού Κίρωφ, στήν Μό
σχα, στις 6 Δεκεμβρίου, ήταν μεγαλεπρεπέστατη. 'Ο Στάλιν, ό Βοροσίλωφ, ό Μολότωφ καί ό Καλίνιν
μετέφεραν τήν τεφροδόχο. Οί εφη
μερίδες αφιέρωσαν σελίδες ολόκλη
ρες σέ συγκινητικές περιγραφές καί
στον... επικήδειο λόγο τού «μεγά
λου συντρόφου Στάλιν» !
Στις 17 Δεκεμβρίου ό τύπος ξε
σπάθωσε: «Αυτοί οί σιχαμεροί πρά
κτορες τού ταξικού εχθρού, τό άτιμο
σκυλολόι τής ομάδας Ζηνόβιεφ, πού
μάς στέρησαν τον σύντροφο Κίρωφ».
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Είναι ό πρώτος δημόσιος υπαινιγ
μός γιά τά πολιτικά δήθεν κίνητρα
πού ένέπνευσαν τό έγκλημα. Στις
22 Δεκεμβρίου δημοσιεύεται ό κα
τάλογος όλων των οπαδών τού
Ζηνόβιεφ πού έχουν συλληφθή. Ά νάμεσά τους συγκαταλέγονται έξέχουσες προσωπικότητες: 6 Ζηνό
βιεφ καί ό Καμένεφ, πρώην μέλη
τού Πολιτμπνρό, ό Έβντοκίμωφ,
πρώην γραμματεύς τής Κεντρικής
’Επιτροπής, πρώτος βαθμοφόρος τής
Τσέκα πού πήρε τέσσερις διακρί
σεις τού τάγματος τής Κόκκινης
Σημαίας, ό Ζαλούτσκι, ιδρυτής μα
ζί μέ τον Μολότωφ καί τον Τσλιάπνικωφ τής πρώτης μπολσεβικικής
επιτροπής τής Πετρουπόλεως μετά
τήν Έπανάστασι τού Φεβρουάριου
τού 1917, κ.α.
Στις 27 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε τό παραπεμπτικό βούλευμα,
υπογεγραμμένο άπο τον Γενικό Ει
σαγγελέα τής Σοβιετικής 'Ενώσεως
Ά ντρέι Βυαίνκυ. Είναι γεμάτο αντι
θέσεις, αλλά τί σημασία έχει γιά τον
Στάλιν!
Στις 28 καί 29 Δεκεμβρίου, ο
Νικολάγιεφ καί οί δεκατρείς «συ
νένοχοί» του εμφανίζονται στις οκτώ
τό πρωί στο δικαστήριο, τού όποιον
προεδρεύει ό Οϋρλιχ. Ούτε ή κατη
γορία ούτε ή ύπεράαπισις παίρνουν
τον λόγο. "Ολοι οί κατηγορούμενοι
καταδικάζονται σέ θάνατο καί έκτελοϋνται αμέσως.
Ό Στάλιν όμως δέν είναι ακόμη
ικανοποιημένος. Αυτό πού ήθελε
ήταν μιά άμεση κατηγορία εναντίον
τον Ζηνόβιεφ καί τού Καμένεφ, τών
όποιων ή υπόδεσις δέν συνδέθηκε
μέ τού Νικολάγιεφ λόγω «έλλείψεως αποδείξεων»... Ό Στάλιν δέν
πέτυχε τον σκοπό του. 'Η εξουσία
του ακόμη δέν είναι απόλυτη καί δέν
μπόρεσε νά έπιβάλη τήν θέλησί τον.
Τον χειμώνα εκείνο τού 1934 - 35,
δέν μπορεί νά έξοντώση κομμουνιστάς ηγέτες τόσο σημαντικούς όσο
ό Ζηνόβιεφ καί ό Καμένεφ χωρίς κά
ποια άπόφασι νομιμότητος. Θά τού
χρειασθονν δυο χρόνια γιά να το
πετύχη. Θά είναι ή περίοδος τών
μεγάλων δικών καί τών μεγάλων
διωγμών, ή Σταλινική Τρομοκρα
τία. Μετά δέν θά χρειάζεται πιά
προσχήματα καί δίκες γιά νά έξον
τώση όποιον τού καπνίση. Μπρο
στά στον ερυθρό δικτάτορα, ό Ίβάν
ό Τρομερός θά μοιάζη τότε «ερα
σιτέχνης».
A N D R E Β BISSAU D

ΚΑΠΕΤΑΝ Γεράσιμος ό Φαρακλάτος ήτανε Κεφαλονίτης. Κεφαλονίτης
καί ναυτικός, φαντάσου τί βλάστη
μος! Σκύλιαζε μέ τις βλαστήμιες του όχι
μονάχα τούς άγιους μά και τούς διαβόλους
άκόμα, Κ’ οί διάβολοι άττοφασίσανε νά τον
τιμωρήσουν.
Μιά φορά ό καττετάν Γεράσιμος άραξε
μέ τό μπάρκο του στό Μπουγιούκδερε. Μέ
τό άραγμα ξεμπαρκάρισε όλο του τό τσούρ
μο. "Ετσι τό 'κάνε πάντα· σέ κάθε πόρτο
τσουρμάριζε. Δυο ταξίδια δέν τά 'κάνε
ποτέ μέ τούς ίδιους ναύτες. Μονάχα τόν
γραμματικό κρατούσε, γιατί τόν έβρισκε
βολικό καί τού είχε τά πιστά. Τόν ήξερε
πού διάβαζε ιερά βιβλία κι είχε στό γιατάκι του άκέριο εικονοστάσι καί δέ θύμωνε
ποτέ. Τούτα όλα έκαναν τόν καπετάν Γε
ράσιμο νά περιφρονή καί ν' άγαπά τόν
γραμματικό του.
Σάν ήρθε ό καιρός νά πρυμάρη γιά τή
Μαύρη Θάλασσα, βγήκε στον Γαλατά νά
τσουρμάρη. Μπή £ , βρήκε στις ταβέρνες
τού Κεμέρ-Άλτί· νάσου μπροστά του ένας
γεροδιάβολος.
—Γειά σου, καπετάνιε.
*
—Γειά σου.
—"Αν θέλης τίποτα τσούρμα . . .
—Ναί, θέλω. Μά ξέρεις, είμαι λιγάκι
δύσκολος έγώ.
—Δέν πειράζει· έχω συντρόφους βο
λικούς.
—Δέν θέλω τρίτσα-κάτσα- ό λόγος μου
προσταγή.
—Ό λόγος σου προσταγή' έννοια σου.
—Πόσο;
—Τόσο.
Συμφωνήσανε. Πήρε ό γεροδιάβολος
δεκαπέντε συντρόφους του καί πάνε στό
μπάρκο. Τή νύκτα πού κοιμότανε, ό κα
πετάνιος σοφίζεται νά δοκιμάση τούς ναύ
τες του. Ξυπνάει, κράζει τό λοστρόμο.
—Έγώ, τού λέει, θά πάω στή Στένη ν'
άνταμώσω ένα Γαλαξειδιώτη καπετάνιο·
είναι παλιός μου φίλος καί θέλω νά μιλή
σουμε. 'Εσύ νά βγάλης τό τσούρμο νά
μπογιατίση τό μπάρκο.
—Έγινε, τού άπαντάει ό γεροδιάβολος.
Τή νύχτα είχε φεγγάρι κ’ έβαλα καί τό
χρωματίσανε.
— Μά πώς; Λέει ό καπετάνιος· έγώ δέ
σοΰ είπα τίποτα.
— Δέ μοΰ είπες' μά τό κατάλαβα.
Ό καπετάν Γεράσιμος φουρκίστηκε.
— Γιά νά σοΰ ε'ιπώ, τού λέει' άν είναι νά
κάνης τού κεφαλιού σου, πάρε τούς συν
τρόφους σου καί όξω. Έγώ δέ θέλω άλλο
ί
νοικοκύρη έδώ μέσα.
—Μά δέν έκαμα τού κεφαλιού μου, κα
πετάνιε· τού άπήντησε ό λοστρόμος γλυ
κομίλητα. 'Εσύ τό θέλησες κ' έγώ τό 'καμα.
—Δέ σ' τώπα, μωρέ γιαμά’ έγώ δέ σ’
τό 'π α !
—Δέ σ' τώπα, μωρέ γιαμά- έγώ δέ σ' τό
'π α !
—Δέ μοΰ τό 'πες· μά τό μάντεψα.
—Ό ρσε στή μαντεψιά σου ! Είπε ό κα
πετάνιος πηδώντας όρθός άπ’ τό γιατάκι
του. Καί τί μπογιά τού 'βαλές, μωρέ, τί
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μπογιά; ’Εγώ τό 'θελα κόκκινο, σά λαμ
πριάτικο αύγό.
—Κόκκινο είναι.
Ώ διάολε! ‘Ο καπετάν Γεράσιμος σά
στισε. Κανένα καράβι δέ βάφτηκε ώς τώρα
κόκκινο. "Ετσι τό είπε γιά νά δοκιμάση τό
λοστρόμο του. Μά κι άκόμα δέν πίστευε.
Πετιέται όξω, κοιτάζει· τό καράβι του
έλαμπε κόκκινο σάν λαμπριάτικο αυγό.
—Μωρέ, λέει μέσα του ευχαριστημένος·
καλό τσούρμο διάλεξα τό λοιπόν!
τΗρθε ώστόσο καιρός νά πρυμάρουν.
—Σάλπα τήν άγκυρά! Προστάζει ό κα
πετάνιος.
"Ως πού νά τό προστάξη ή άγκυρα ήταν
άπάνου, δεμένη μάλιστα στό κατάστρωμα.
—Φόρα πανιά! Προστάζει.
"Ολα τά πανιά βρέθηκαν άνοιχτά καί
γιομάτα. Δέκα μίλια έπαιρνε τό καράβι τήν
ώρα. Οί όχθες τού Βοσπόρου πισώφευγαν
άστραπή ζερβόδεξα. Μέ τό σούρουπο
βγήκε τό μπάρκο στά νερά τής Μαύρης
λασσας.
Ό καπετάν Γεράσιμος ήταν μαγεμένος
μέ τούς ναύτες καί τό ταξίδι του. Μά ό
γραμματικός μπήκε άπό τήν πρώτη μέσα
σέ συλλογή. Αυτό τό άψε σβήσε τοΰ γάνωσε τό μυαλό. Μπρέ, σοϋ λέει· άνθρωποι
είναι τούτοι ή διάβολοι! "Αρχισε νά τούς
προσέχη. Καί μιά ήμέρα έκεϊ πού πήγαινε
ν’ άλλάξη τήν βάρδια, κάνει έτσι καί βλέπει
ένός τό ποδάρι. Μπωμπώ ! θ έ μου φύλαξε !
Τό ποδάρι ήταν γαϊδουρινό. Κοιτάζει
άλλον, κι άλλον. Τρέχει γραμμή στήν κά
μαρα τοΰ καπετάνιου’ εκείνος κοιμότανε.
Πώς νά τόν ξυπνήση; Ό καπετάν Γερά
σιμος άμα τόν ξύπναγαν, γινότανε σκυλί.
Τό παιδί του νά 'βρίσκε μπροστά, θά τό
πετοΰσε στή θάλασσα. Σκέφθηκε ό γραμ
ματικός, ξύστηκε, ξαναξύστηκε· δέν έβρι
σκε τρόπο. "Αξαφνα βλέπει άπάνου άπό τό
κεφάλι τοΰ καπετάνιου τό καντήλι τοΰ "ΑϊΝικόλα. Κόντευε νά σωθή τό λάδι του καί
τό λουμίνι τσιτσίριζε. Λίγο άκόμη καί
θά 'σβήνε. Τοΰ ήρθε φώτισι. Βούτηξε τό
δάχτυλό του στό καντήλι καί, καθώς ήταν
λάδι ζεστό, έσταξε μιά στάλα στό πρόσωπο
τοΰ καπετάνιου. Τό 'στάξε καί κρύφτηκε
άμέσως. Ξύπνησε ό καπετάνιος, είδε τό
καντήλι, άρχισε τίς άγριοβλαστήμιες. Κα

τέβηκε τότε ό γραμματικός καί τοΰ είπε τό
καί τ ό !
—Μωρέ, τί λές! 'Αλήθεια;
Ό καπετάνιος έπεσε σέ συλλογή. "Αξα
φνα ρίχτηκε στά σταυροκοπήματα καί τίς
μετάνοιες κοιτάζοντας τόν "Αΐ-Νικόλα.
—Γιά τούτο μέ ξύπνησε τό λοιπόν . ..
Προσκυνώ τή χάρι του. Είπε. Σήκω, σοϋ
λέει, καί χάνεται. ..
Σύγκαιρα πετάχτηκε άπ' τό γιατάκι,βγή
κε όξω· τί νά ίδή; "Αλλη ρότα είχε τό κα
ράβι κι άλλού πήγαινε- στεριά πουθενά.
—Σώπα, τοΰ λέει τοΰ γραμματικού. Σώπα
καί κάνε τό χαζό, γιατί χαθήκαμε . . .
"Επειτα κράζει τό λοστρόμο.
—Ν ά! πάρτε άλειμμα, τοΰ λέει, ν' άλείψετε τή γούμενα τσή άγκυρας.
—Μά . . . κάνει νά μιλήση ό λοστρόμος.
— Σοΰτ! Διατάζει άγρια ό καπετάνιος·
δέ συμφωνήσαμε τά μή μ' άντιμιλάς ! Πάρε
τ' άλειμμα καί γρήγορα.
Πήρε τό άλειμμα ό λοστρόμος, τό 'δωκε
στούς ναύτες κι άλειψαν τή γούμενα. Τότε,
βλέπεις, οί άγκυρες δέν κρέμονταν, όπως
τώρα, μ' άλυσίδες. "Αλειψε τή γούμενα ό
γεροδιάβολος, μά μέσα του λογάριαζε τό
χαμό τοΰ καραβιού. Έθελε νά τό βουλιάξη
σύψυχο.
—Φούντο, άγκυρα! Φωνάζει έξαφνα ό
καπετάν Γεράσιμος.

Άμολοϋν οί ναύτες τήν άγκυρα, γλιστρά
ή γούμενα σάν άστραπή. Πήγε δέν πήγε
στή μέση. Μετά φωνάζει άγριότερα ό κα
πετάνιος :
—Βάλτε βόλτα!
Που βόλτα! Τό άλειμμα έκανε τή γού
μενα κ' έφευγε σά χέλι άπό τά χέρια τοΰ
ναύτη. Κι όσο έσφιγγαν τίς χούφτες τους,
τόσο γλιστρούσε τό σχοινί. Πήγε στόν
πάτο ή άγκυρα . . .
—Στή θάλασσα! Προστάζει ό καπετά
νιος, μέσα νά τήν βγάλετε!
Μπλούμ! Μέσα οί διαβολοναΰτες.
—Κ' έσύ, τοΰ λέει τοΰ λοστρόμου- μέσα
κι έσύ· τί κάθεσαι;
—Μά . . . κάνει ό γεροδιάβολος.
—Τί μά καί ξεμά, μωρέ, τά θεούνια σου !
Τί μά καί ξ ε μ ά !... Μέσα, τρισκατάρατε
καί σέ ξορκίζω ! . . .
Μπλούμ! Πάει κι ό γεροδιάβολος στόν
πάτο.
—Οί δυό μας τώ ρα! Φωνάζει ό καπετά
νιος στόν γραμματικό του· μόλα γούμενα.
Φόρα τό μπαλντά, πάει ή γούμενα στόν
πάτο. Έπειτα πήδησε ό γραμματικός στό
κατάρτι, άππαξε ό καπετάνιος τό δοιάκι
καί τό καράβι ήρθε πάλι στή γραμμή του.
Στό ήλιοβασίλεμα ήτανε μέσα στή Σινώπη.
Μά οί διάβολοι άκόμα πολεμάνε μέ τήν
άγκυρά του.
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'Υπήρξε ένας ακαταπόνητος μαχητής. Στόχος του και σκο
πός του υπήρξε ή πνευματική και πολιτιστική ανέλιξη του
τόπου μας, έτσι πού νά φθάση σε μια ανεκτή ισοζύγιση με
τήν παγκόσμια πνευματική πραγματικότητα.
Επάνω: 'Ο έκπλιπών εξαίρε
τος διανοούμενος καί άνθρω
πος Γιάννης Χατζίνης. Εις
την φωτογραφίαν άπέναντι.
Ό Άστυν. Δ/ντής Πατρών κ.
Μπαλόπουλος, άλλοι επίση
μοι καί πλήθος προσκεκλειμένων παρακολουθούν ομι
λίαν γιά τό έργο τού Χατζίνη, κατά τη διάρκειαν τού
φιλολογικού μνημοσύνου τήν
2 2 -1 1 -1 9 7 5.

ΤΟΥ τ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ Α'

κ . Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ υπήρξε μιά ξε
χωριστή μορφή τής Νεοελληνικής Λο
γοτεχνίας. 'Η παρουσία του μέσα στά Ε λ 
ληνικά Γράμματα άποτελεί μιά άπό τις πιό
φωτεινές στιγμές τοϋ Ελληνικού Πνεύ
ματος. Υπηρέτησε τά Γράμματα μέ άποστολικόν πάθος. Τό βιβλίο είταν ή μεγάλη
του άγάπη, ό καϋμός του, ή ζωή του όλόκληρη. Ζοϋσε μέσα σ’ ένα κόσμο δικό
του, πού τόν διαφέντευε όλοκληρωτικά
ή παρουσία ένός γόνιμου στοχασμού.
Ή όλη του πνευματική δραστηριότητα
χαρακτηρίζεται άπό τήν έντονη έφεση
γιά τή δημιουργία γνήσιου καί έκλεκτού
λόγου, μέ άποκορύφωση τήν θαυμαστή
άφοσίωσή του στήν ύπηρεσία τής βιβλιο
κρισίας, όπου έσημείωσε τήν πιό έκπληκτική έπιτυχία. Ό Γιάννης Χατζίνης άνήκει στά μεγάλα όνόματα των Ελληνικών
Γραμμάτων. Σάν κριτικός ύπήρξε μιά
ύπέροχη μορφή. Έ νας νοΰς φωτεινός, άπό
τούς καλλίτερους πού έδωσε ή γενιά τού
μεσοπόλεμου.
’Αλλά προτού κάνουμε μιά σύντομη
πορεία άνάμεσα στό λογοτεχνικό του έρ
γο άξίζει γιά τήν ένημέρωσή μας ν’ άναφέρωμεν μερικά βιογραφικά του στοιχεία,
στις πιό ένδιαφέρουσες λεπτομέρειές
τους.
Ό Γιάννης Χατζίνης έγεννήθη τό 1900
στό Μαραθόκαμπο τής Σάμου, όπου έτελείωσε τό Γυμνάσιο. Είταν ό πρωτότοκος
γυιός τού φιλόλογου Καθηγητή Νίκου
Χατζίνη, πού καθώς διάβλεψε τήν έμφυτη
κλίση τού γυιού του στά Γράμματα, στά
θηκε άπό τή σχολική ήλικία του, ένας
πολύτιμος όδηγός, πού κατηύθυνε τις
πνευματικές του άνησυχίες στό δρόμο τοϋ
ώραίου καί τού καλού.
Στά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε άπό
τά μικρά του χρόνια δημοσιεύοντας ποι
ήματα στό «Νουμα», καθώς καί στή «Νέα
Ζωή», τής Σμύρνης. ’Αλλά ή γόνιμη
πνευματική του δημιουργία άρχίζει λίγο
άργότερα, όταν μέ τήν συνεχή άσκηση
καί μελέτη έφθασε σέ σημείο ώριμότητας.
Έ τσ ι άπό τό 1935 ως τό 40 τόν βρίσκου
με κριτικό τής λογοτεχνίας στό φιλολο
γικό περιοδικό «Πνευματική Ζωή» καί σέ
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συνέχεια σέ μιά πολύ μακρά περίοδο, πού
άρχίζει άπό τό 1941 καί φτάνει ώς τις τε
λευταίες ήμέρες του, στό περιοδικό τής
«Νέας Εστίας», σάν τακτικά της συνερ
γάτη, όπου έκτος άπό τή βιβ οκρισία έδημοσίευσε καί πλήθος άπό ’διαφέροντα λογοτεχνικά κείμενα, όπως διάφορα
δοκίμια, ταξειδιωτικές έντυπώσεις κ.λπ.
Ή πνευματική του προσφορά υπήρξε
σημαντική. Έξέδωκε τά έξής έργα:
Στοχασμοί καί σημειώσεις, τό 1930, Πρό
σωπα καί ψυχές, τό 1939, Τρεις Σταθμοί
τό 1943, Λογοτεχνία, τό 1951, Δημ. Παπαρρηγόπουλος - Σπύρος Βασιλειάδης,
τό 1954. Ελληνικά Κείμενα, τό 1955, Ή
’Αλεξάνδρεια τού Καβάφη, τό 1961, Ή
τέχνη είναι δύσκολη, τό 1962, Προτιμή
σεις, τό 1963, ή Παλίρροια, μυθιστόρη
μα, τό 1965. Ό λογοτέχνης καί ή σκιά
του, τό 1968, Εμείς καί οί άλλοι, τό 1970
καί ό Επιούσιος άρτος τό 1971.
’Αλλά καί στά πνευματικά ζητήματα ή
συμβολή του ύπήρξε άξιόλογη: Διετέλεσε πρόεδρος τής Εθνικής Εταιρείας Λο
γοτεχνών, θέση πού διατήρησε έπί πολλά
χρόνια, ώς τις τελευταίες του στιγμές,
μέλος τής όμάδας τών Δώδεκα, μέλος τής
Κοινότητας Ευρωπαίων Συγγραφέων, μέ
λος τής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων
καί τού ’Οργανισμού Έκδόσεως Σχολι
κών Βιβλίων.
Έτιμήθηκε μέ κρατικά βραβεία τό 1938,
1955 καί 1962 καθώς μέ τό βραβείο τής
’Ακαδημίας ’Αθηνών τό 1969, γιά τήν όλη
πνευματική του προσφορά.
Ά πό τή νεαρή του άκόμη ήλικία ό Γιάν
νης Χατζίνης, μετά τις Γυμνασιακές του
σπουδές, μπήκε στή δημόσια ύπηρεσία καί
υπηρέτησε στόν οίκονομικό κλάδο, σάν
ταμιακός ύπάλληλος, τόν περισσότερο
χρόνο στήν ’Αθήνα καί στόν Πειραιά καί
τελευταία στήν ’Αλεξάνδρεια, σάν διευ
θυντής Ταμείου τού έκεί Ελληνικού Προ
ξενείου. Έδώ πρέπει νά σταθούμε μέ συγ
κίνηση σ ’ ένα σημαντικό περιστατικό,
πού τιμά Ιδιαίτερα τή μνήμη τοϋ Γιάννη
Χατζίνη. Τό 1940 όταν τό Έθνος όλόκληρο είχε άποδυθεί σ’ έναν ύπέρτατον άγώνα
ζωής καί θανάτου έκεί άπάνου στά άπρό-

σιτα βουνά τής Βορείου ’Ηπείρου, πολε
μώντας σκληρά, έναν ϋπουλο καί άνανδρον έχθρό, πού θέλησε νά πατήσει τ’ α
γία χώματά μας καί νά μολύνει μέ τήν
παρουσία του δ,τι ή Σοφία τών Προγόνων
μας έδημιούργησε, ό Γιάννης Χατζίνης,
πού τήν άγάπη πρός τήν πατρίδα τήν έ
νιωθε σάν υπέρτατο χρέος, βλέποντας πώς
ή κλάση του δέν έκλήθη στά όπλα, ζή
τησε άπό τήν υπηρεσία του νά σταλή στό
μέτωπο, γιά νά προσφέρει έκεΐ τις υπηρε
σίες του. Ή αίτησή του έγινε δεκτή καί
αμέσως έστάλη μέ οικονομική άποστολή
στό φλέγόμενο τότε ’Αργυρόκαστρο, όπου
προσέφερε τις υπηρεσίες του, κοντά στον
μαχόμενο Στρατό μας, ώς τις πικρές ήμε
ρες τής καταρρεύσεως.
’Αλλά ας έρθουμε πάλι στό Γιάννη τό
Χατζίνη τόν πνευματικόν άνθρωπο. Κι’
έδώ ύπήρξε ένας άκαταπόνητος μαχητής.
Στόχος του καί σκοπός του είταν ή πνευ
ματική καί πολιτιστική άνέλιξη τοϋ τό
που μας, έτσι πού νά φτάσει σέ μιά άνεκτή
ίσοζύγιση μέ τήν παγκόσμια πνευματική
πραγματικότητα. Τό ρόλο τοΰ συγγρα
φέα τόν ένοιωθε σά λειτούργημα, γι’ αυτό
ή κριτική του σκέψη, πού κατά κύριον λό
γο — άποκλειστικά θά έλεγα — καλλιερ
γούσε είχε βάθος, συνέπεια. Μέ αύτοπεποίθηση καί σιγουριά στό έργο του καί
στις ίκανότητές του, πλησίαζε κάθε φο
ρά τό θέμα του, μέ πολλή άγάπη καί ένδιαφέρον άπαλλαγμένος όλότελα άπό κά
θε άντιπνευματικό αίσθημα.
« Ή κριτική» έλεγε «χωρίς έρωτα, χω
ρίς πόθο επικοινωνίας, χωρίς τη χαρά τής
δημιουργίας δέν είναι κριτική, είναι κου
τσομπολιό. Ή κριτική πού αξίζει πρα
γματικά είναι εκείνη πού ξεπερνάει τον
έαντόν της. Τό νά θέλει νά κριτικάρει κα
νείς τά πάντα, νά ψάχνει γιά λεκέδες, εκεί
πού δέν υπάρχουν, παρά μόνο στην κακή
τον θέληση, νά τρώει τά νύχια του γιά νά
βρει ένα λαθάκι, δποιοδήποτε, αυτό ση
μαίνει έλλειψη κριτικής φαντασίας.
Ή απασχόληση μέ τά μικρά δέν αφή
νει περιθώριο &ν πλησιάσει κανείς τά με
γάλα».

Σ’ αύτές τις γνήσιες καί άληθινές κατα
βολές στηρίζεται όλη ή τεχνική τής κρι
τικής δημιουργίας τοϋ Γιάννη Χατζίνη,
γι’ αυτό έχει πλούσιο τό στοιχείο τής αυ
θεντικότητας, τής ύπεροχής, τοϋ καθαροϋ
καί πηγαίου λόγου. Φιλοδόξησε ν’ άνεβάσει τήν κριτική τής λογοτεχνίας στό ύψος
πού τής άξιζε, σάν άνώτερη πνευματική
λειτουργία, νά τής δώσει δημιουργική
μορφή καί τά επέτυχε άπόλυτα. "Ο,τι διέκρινε τήν κριτική του σκέψη, είταν ή κα
λή πίστη, ή άξιολόγηση καί προβολή κά
θε άλήθείας, ή στοργή καί ή συμπάθεια
σέ κάθε προσπάθεια γιά δημιουργία.
Γ ι’ αΰτό καί όταν άκόμη βρισκόταν
μπροστά σέ «πτώσεις» δέν έπαιρνε τό
«μαστίγιο τοϋ τιμωροϋ», άλλά σάν άνώτερος άνθρωπος πού εϊτανε, άγκάλιαζε μέ
πολύ ένδιαφέρον κάθε πνευματικό έργο
καί είταν πρόθυμος νά προσφέρει τις κα
λές του ύπηρεσίες, γιά νά φέρει τόν όποιοδήποτε δημιουργό δσο μπορούσε πιό κον
τά στήν άληθινή τέχνη.
Πίστευε στό δημιουργικό ρόλο τοΰ άνθρώπου νά κατανοεί καί νά ύπηρετεϊ. Έ 
τσι γινόταν άγαπητός καί καλοπροαίρε
τος γιά κάθε πλησίασμα, ωφέλιμος. Καί
τήν φανέρωνε πολύ τούτη τήν άγάπη του.
Είταν μιά εύλογία θεοϋ, πού τήν άφηνε νά
ξεχύνεται γύρω του, μέ πολλή άπλοχεριά,
έτσι πού νά τή γεύεται ό καθένας.
Ό Γιάννης Χατζίνης σ ’όλη τή μακρά
διάρκεια τής πνευματικής του πορείας έδω
σε τρανά δείγματα άνώι-ρου στοχαστοϋ,
έτσι πού τό στοιχείο τής ώριμότητας καί
ή στερεότητα τής άλήθείας, πού πίστευε
καί υπηρετούσε, τόν έκαμαν νά ξεχωρί
ζει σάν μοναδικότητα στό είδος τοΰ κρι
τικού λόγου.
Ώπλισμένος μέ όξύτατη κριτική σκέψη
άξιολόγησε μέ πολλή εύστοχία κείμενα
κορυφαίων μορφών τοΰ Ελληνικού Πνεύ
ματος, όπως είναι τοΰ Παπαδιαμάντη, τοΰ
Παλαμά, τοΰ Σικελιανοΰ, τοΰ Καβάφη, τοΰ
Καζαντζάκη, τοΰ Κανελλόπουλου, τοΰ
Τσάτσου, τοΰ Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,
τοΰ Πέτρου Χάρη, τοΰ "Αγγέλου Τερζάκη
καί άλλων.
Τό ρόλο τοΰ λογοτέχνη ό Γ ιάννης Χα

τζίνης, τόν γνώριζε σέ όλες του τις λεπτο
μέρειες. Ή ξερε τόν τρόπο τής έργασίας
του, τούς όποιουσδήποτε έσωγενεϊς ή έξωγενεΐς παράγοντες, πού έπηρεάζαν τό
έργο του, τήν εύκολία ή δυσκολία τής
προσαρμογής του στή σωστή διατύπωση
μορφών ή εικόνων καί γενικά όλη τή φύ
ση τοΰ κυκλώματος μέσα στό όποιον κι
νείται καί έργάζεται ό δημιουργός τοΰ
Λόγου. Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό
κείμενό του, παρμένο άπό τό βιβλίο του
«Ή τέχνη είναι δύσκολη», δπου μέ τόνο
άποκαλυπτικό άναφέρεται στόν τρόπο,
πού ό λογοτέχνης συνθέτει τό έργο του:
« Ή λέξη είναι τό μέσον, ή πρώτη νλη,
πού χρησιμοποιεί ή λογοτεχνία. "Οπως ό
ζωγράφος έχει τά χρώματα, ό γλύπτης,
τόν πηλό, ή τό μάρμαρο, ό μουσικός τούς
ήχους, έτσι καί ό λογοτέχνης έχει τις λέ
ξεις. Ή λέξη μπορεί ν' άπομείνει ένας
απλός ήχος ασήμαντος, κοινός, χωρίς απή
χηση ή ν’ αποκτήσει άξια, νά πάρει μιά
δύναμη μαγική, ανάλογα μέ τόν τρόπο,
πού θά χρηαιμοποιηθή . ■. Στό σημείο
αυτό άντιλαμβανόμαστέ τόν ουσιώδη ρόλο
τον λογοτέχνη, πού έγκειται στήν ικανό
τητα νά έμφνσήσει ζωή στό άψυχο αύτό
υλικό. Θά ιδούμε τότε τις λέξεις, αυτό τό
όπλο καί καθημερινό πράγμα, κάτω άπό τή
δική τον ενέργεια, νά φωτίζεται εσωτερικά
καί νά πλουτίζεται μέ μιά παράξενη καί
άκατανόητη δύναμη. Πώς έγινε ή θαυμα
στή αυτή μεταμόρφωση; Αύτό είναι τό
μεγάλο μυστήριο τής λογοτεχνίας».
Καί πιό κάτω συνεχίζει: «ΟΙ λέξεις
δέν άποτελονν άπόδειξη δτι υπάρχει σκέψη,
όπως τά χρώματα δέν άποτελονν από
δειξη δτι υπάρχει ζωγραφική. Ά λ λ ά είναι
απαραίτητες γιά νά έκφρασθή ή σκέψη,
δπως είναι απαραίτητα τά τούβλα, τά σί
δερα, τό τσιμέντο γιά νά γίνει μιά οικο
δομή».
Καί γιά τόν δημιουργικό ρόλο τοΰ κριτικοΰ λόγου έλεγε: « Ό καθ' αυτό κριτικός
λόγος είναι μία επέμβαση. Ανάμεσα
στόν ποιητή ό δρος έδώ έχει πλατεία
έννοια — καί στό κοινό, ξεπετιέται μιά
ξένη φωνή, πού εξηγεί, πού τοποθετεί,
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πού ελέγχει. Είναι ένας απρόσκλητος επι
σκέπτης, πού έχει κατορθώσει νά γίνει
αναγκαίος. Ό ποιητής ζητάει νά γνωρί
σει τον εαυτόν τον μέσω ενός τρίτου, καί
εδώ έγκειται ή αναγκαιότητα τον κριτι
κού. Ή αποστολή τής κριτικής δεν είναι
νά σταθή στήν επιφάνεια, άλ,λά νά φωτί
σει δτι κρύβει πίσω από αυτήν. Ό άληθινός κριτικός λόγος προϋποθέτει αυθά
δεια, έλλειψη συμπεριφοράς. Ό πιο τέ
λειος είναι εκείνος πού σπρώχνει τό νυ
στέρι του ώς τό βάθος, άλλά καταφέρνει
νά κάνει τά τραύματα λιγώτερο οδυνη
ρά».
Αύτές είναι οί γνώμες τοΰ Γιάννη Χατζίνη άπάνω στον κριτικό λόγο καί νομί
ζομε πώς άποκρυσταλλώνουν τις πιό γνή
σιες άλήθειες γιά τό είδος τοΟτο, πού
στάθηκε τόσο άναγκαΐο καί δημιουργι
κό στήν όλη πορεία τής Λογοτεχνίας.
Γιά τό κριτικό έργο τοΰ Γιάννη Χατζίνη άσχολήθηκαν διεξοδικά διακεκριμέ
νοι άνθρωποι τοΟ πνεύματος. 'Ομόφωνη
δέ είναι ή διαπίστωση δτι στό είδος τοΟ
το τοΰ λόγου ό άείμνηστος υπήρξε μιά
πρωτοπόρος μορφή, ένας πρωταγωνιστής
τής πνευματικής μας ζωής.
Ά λλά καί στά άλλα είδη τοΰ λόγου πού
ασχολήθηκε, όπως στό δοκίμιο καί στό
μυθιστόρημα δέν ύστέρησε σέ πνευματι
κή προσφορά. Κ ι’ έδώ στεριώνει τό ρόλο
του καί έπιβάλει τή σφραγίδα του, σάν
άνώτερου πνευματικού ανθρώπου.
Ή δημοτική γλώσσα στά χέρια του άποκτοϋσε όμορφιά, σαγήνη, διαύγεια, καί
τά διανοήματά του είχαν τόνο άποκαλυπτικό, φιλοσοφική διάθεση, ευαισθησία
ποιότητος. « Ή δουλειά τοΰ λογοτέχνη»
έλεγε «δέν είναι νά μεταδώσει γνώσεις,
άλλά νά δημιουργήσει γνώση». Καί άλλο
τε πάλι γιά νά δώσει μιά πληρέστερη έν
νοια τοΰ ρόλου τοΰ αληθινού δημιουρ
γού, διατύπωνε τούτη τήν έπιγραμματική
γνώμη «Ένα βιβλίο βγαίνει άπό τήν ύ
παρξη, όπως ή φωτιά άπό τό ήφαίστειο».
Τήν έπιτυχία του στήν πνευματική δη
μιουργία τήν ώφειλε ό Γιάννης Χατζίνης,
έκτος άπό τήν ένδιάθετη κλήση του καί
στή συνεχή άσκηση. «Έγραφα καί ξανά
γραφα, κάποτε 3 καί 4 φορές, αυτά πού ή
θελα νά πώ, γιά νά καταλήξω σέ μιά δια
τύπωση, γιά τήν όποιαν δέν είμουνα βέ
βαιος δτι άνταποκρινόταν στήν ιδανική
μορφή, πού είχα μέσα μου σχεδιάσει» λέει
έξομολογητικά σ ’ ένα άπό τά τελευταία
του βιβλία. Τήν οφειλή στά Γράμματα
τήν ένιωθε ό Γιάννης Χατζίνης, σάν δρο
ζωής. Εΐταν μιά άνάγκη, πού τοΰ έπιβαλόταν άπό αύτήν τήν ίδια του τή φύση
αδήριτη, άλλά καί σκληρή πολλές φορές.
Έ τσ ι καί όταν άκόμη βρισκόταν μπροστά
στό χάος ώς είταν έτοιμος νά διαβεϊ καί
τό τελευταίο σκαλοπάτι τής ζωής, δέν
άφηνε τήν πέννα άπό τό χέρι του. Τή βαστοΰσε σφιχτά, μέ τό ίδιο συναίσθημα
ευθύνης, πού κρατεί ό δεσπότης τή βα
κτηρία του. Δέν είναι τούτο σχήμα λόγου.
Τό βεβαιώνει σ ’ ένα άπό τά τελευταία
τεύχη τής «Ν. Ε στίας» ό ’Ακαδημαϊκός
Πέτρος Χάρης. Γράφει:
«"Οταν ήρθε δ θάνατός τον, τον βρήκε μέ
τις πνευματικές του δυνάμεις άκμαίες.
Μέρα πάρα μέρα, ως τήν ώρα πού άναγκάστηκε νά πέση στήν άδράνεια τοΰ νο
σοκομείου λαβαίναμε πλήθος χειρόγραφά
του. Βιβλιοκρισίες, σημειώματα γιά ποι
κίλα γεγονότα τής πνευματικής και καλ-

106

Ό Γιάννης Χατζίνης μέ τον τ.
'Αστυνομικό Α/ντή κ. Π. Παπαρρηγόπουλο, σέ ένα ταξίδι το νίρτήν
Ιτα λία.
s'·. '
λιτεχνικής ζωής, και ακόμα τής κοινω
νικής ζωής, πολυσέλιδα δοκίμια. Καί
άπορρονσαμε καί θαυμάζαμε γιατί ξέραμε,
τό ξέραμε πολύ καλά, δτι τό τέλος του
είταν πολύ κοντά καί μπορούσε νά σημάνει, άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη».
Αυτά γιά τό πνευματικό του έργο. Ά ς
έρθουμε τώρα στόν άνθρωπο Χατζίνη,
γιά νά τόν ίδοΰμε άπό κοντά, έτσι «ξέσκεπον», χωρίς τό φωτοστέφανο τοΰ «άγαπημένου» τών Ελληνικών Γραμμάτων.
Μέ έσμιγε μιά στενή καί έγκάρδια φι
λία μέ τόν μακαρίτη. Καί ή γνωριμία μας
άρχισε στά μαύρα χρόνια τής κατόχής,
έκεϊ κάπου στό 1942, δταν μιά μέρα μοΰ
τόν σύστησε στήν πλατεία τοΰ Δημοτικού
Θεάτρου, στόν Πειραιά ό άδελφός του
Μανώλης, μέ τόν όποιον είμαστε φίλοι
καί συνάδελφοι. Ά πό τότε τόν συναντού
σα τακτικά. Πήγαινα μάλιστα στό Δ' Τα
μείο Πειραιώς, πού ύπηρετοΰσε καί τοΰ
έκανα παρέα. Χαιρόμουνα τή συντροφιά
του. Μέ δεχόταν μέ πολλή καταδεκτικό
τητα καί όταν οί ύπη μεσιακές του άπασχολήσεις δέν είταν έπείγουσες, άφηνε
τή δουλειά του καί παραχωρούσε τό χρό
νο έλεύθερον γιά κουβέντα, πού κράταγε
πολλή ώρα καί περιστρεφόταν τις περισ
σότερες φορές γύρω άπό θέματα πνευμα
τικά. Μιλούσε μέ φωνή σιγανή, ήσυχη
καί άργή, είταν όμως πολύ γοητευτικός
καί πειστικός ό λόγος του, πού χαιρόσουν
νά τόν άκοΰς. Κρεμόσουν κυριολεκτικά
άπό τά χείλη του. Ή παρουσία του άνάδινε πολιτισμό, εύγένεια, καλωσύνη, άβρότητα. Είταν πάντα εύδιάθετος καί γε
λαστός. Καμμιά φορά δέν τόν είδα συνοφρυομένον, δύσθυμον, μελαγχολικόν.
Δέν ξέρω άν τόν άπασχολοΰσαν προ
σωπικά προβλήματα ή άν τόν βάραιναν
κακοτυχίες τής ζωής, πού δυστυχώς δέν
άπολείπουν άπό τόν άνθρωπο, δμως πι

στεύω δτι καί άν άκόμη αύτά συνέβαιναν,
είχε τήν ψυχική δύναμη νά μήν έκδηλώνει
τά όποιαδήποτε οδυνηρά του συναισθή
ματα, άλλά νά τά κρατεί γιά τόν έαυτό
του, σάν μόνον υπόλογο νά τά ύποφέρει.
Εΐταν μιά προσωπικότητα όλοκληρωμένη. Εύθύς, τίμιος, ειλικρινής. Οί όποιεσδήποτε σχέσεις καί έμφανίσεις του,
μέσα στό κοινωνικό σύνολο, εΐταν άψο
γες καί διακριτικές καί έφερναν πάντα τή
σφραγίδα τής άνθρωπιας καί τής κοσμιό
τητας. Είχε σέ μεγάλο βαθμό τή φινέτσα
τού πολιτισμένου άνθρώπου καί δέν έννοοΰσε σέ καμμία περίπτωση ν’ άπομακρυνθή άπό τις άρχές του.
Αγαπούσε πολύ τή ζωή καί τήν ένοιωθε
ώς τά κατάβαθά της σάν τό καλλίτερο
δώρο τής δημιουργίας.
— Τή ζωή, έλεγε, πρέπει νά τήν άπολαμβάνει ό άνθρωπος, δσο μπορεί πιό
καλλίτερα. Μά είναι τόσο σύντομη. . .
Φύση ρομαντική όπως εϊτανε άποζητοΰσε πάντα τή χαρά. Καί τήν εύρισκε, στά
βιβλία γιά πρώτο λόγο κι’ έπειτα στις
καλές συντροφιές στά ταξίδια. Τά ταξίδια
είταν ή μεγάλη του άγάπη, ό καϋμός του,
τό πάθος του. Ά ν δέ μπόρεσε νά ικανο
ποιήσει σέ μεγάλο βαθμό τούτο τ’ δνειρο
του, δέν πέφτει σ ’ αυτόν τό βάρος. Μπαίναν στή μέση άλλοι παράγοντες, πού τοΰ
φράζανε τό δρόμο. Υπηρεσιακές άπασχολήσεις, οικονομικοί λόγοι.
Ω στόσο όμως στά τελευταία χρόνια,
πού βγήκε στή σύνταξη, τοΰ δόθηκε άρκετή ευχέρεια χρόνου, άλλά καί κάποια
οικονομική άνεση, γιά ν’ άπολαύσει, ώς
ένα ικανοποιητικό σημείο τούτη τή χαρά.
Έ τσ ι κάθε χρόνο, ξέχωρα άπό ένα ταξίδι,
πού έκανε στήν ιδιαίτερη πατρίδα του,
τή Σάμο, πού κυριολεκτικά τή λάτρευε,
έπαιρνε τήν οίκογένειά του καί τράβαγε
γιά κάποια χώρα τοΰ έξωτερικοΰ, άπό κεί
νες, πού παρουσίαζαν γι’ αύτόν ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Λαχταρούσε πολύ ένα ταξίδι
στήν Αμερική καί λογάριαζε νά τό πρα
γματοποιήσει μέ πρώτη εύκαιρία. Δέν
πρόφτασε δμως. Ή σκληρή ειμαρμένη, ό
άδυσώπητος καί άνελέητος τούτος τροχο
νόμος, τοΰ έκοψε τό δρόμο τής ζωής καί
τόν έρριξε στή «μαύρη στράτα», πού όδηγεί στή χώρα τής αιώνιας σιω πής...
Σ’ ένα του ταξίδι, στήν ’Ιταλία σμίξαμε
μαζί στή Νεάπολη. Τή συνάντηση αύτή
τήν είχαμε συμφωνήσει άπό πρώτα. Εί
χαμε μάλιστα όρίσει καί τό ξενοδοχείο,
πού θά μέναμε. ’Εκείνος θά πήγαινε μερι
κές ήμέρες μπροστά μέ τό ύπερωκεάνιο
«’Ολύμπια» κι’ έγώ θάφτανα κατόπιν, μέ
σω Πρίντεζι. Θυμάμαι τή μεγάλη χαρά,
πού ένοιωσε, δταν βρεθήκαμε μαζί στό
ξενοδοχείο «Τουριστικό», πού είταν σέ
μιά κεντρική λεωφόρο, κοντά στήν προ
κυμαία. Είχε μαζί του, τή γυναίκα του,
τήν Αλεξάνδρα, πού χαϊδευτικά, τή φώ
ναζε Ά λεξ καί τήν κορούλα του, τή Φρό
σω. Μείναμε στή Νεάπολη κάμποσες ή
μέρες καί κάναμε μιά πολύ εύχάριστη συν
τροφιά. Έπισκεφθήκαμε όλα τά άξιοθέατα τούτης τής όμορφης πολιτείας. Τήν
περίφημη Γκαλερία Ούμβέρτου, τά μεγα
λοπρεπή παλάτια τών Ναπολιτάνων Βα
σιλέων, τήν πολυτραγουδισμένη Σάντα
Λουτσία, τά άρχαιολογικά μουσεία, τά
πλούσια σέ έλληνικά έκθέματα, τούς καταπράσινους κήπους της κι’ έπειτα τραβή
ξαμε γιά τις παραμυθένιες έξοχές, στό
Κάπρι, στό Σαλέρνο, στό Άμάλφι. Έπήγαμε άκόμη καί στήν Πομπηία καί περι-

διαβάσαμε τά έπιβλητικά της έρείπια
κι’ έπειτα άνεβήκαμε στον καταπράσινο
δγκο τοΟ Βεζούβιου όπου άπάνω άπό τήν
% πιό ψηλή κορφή του, χαρήκαμε άχόρταγα
έκεΐνο τό υπέροχο θέαμα τοΰ δλου γύρω
τόπου, πού άπλωνόταν μπροστά μας, σάν
ένας πίνακας έξαίρετης όμορφιας καί γρα
φικότητας. Καί θυμάμαι πόσο έντονα εΐταν ζωγραφισμένη ή χαρά στό πρόσωπο
τοδ Χατζίνη, σέ δλα αυτά τά ταξίδια, πού
κάναμε. Σέ κάθε όμορφιά, πού έπισήμαινε,
μάς καλοΟσε κοντά του χαρούμενος, γιά
νά μάς τή δείξει καί νά μάς τήν περιγρά
φει, όπως έκεΐνος τήν ένοιωθε. Τελευταία
πήγαμε στό Posilypo. ΕΙταν ένα θαυμά
σιο τοπίο, κοντά στή Νεάπολη, πρός τά
δυτικά, άσύγκριτα σέ όμορφιά καί γρα
φικότητα, πού πολύ εύστοχα οί ’Αρχαίοι
Έλληνες, τό είχαν όνομάσει «Παυσίλυπον», τοπωνύμιο, πού διατηρήθηκε ώς
τά σήμερα παραλλαγμένο δμως στό «Ίταλικώτερο». Φυσούσε θυμάμαι ένας δυνα
τός άνεμος έκείνη τήν ημέρα, σάν είδος
δικού μας αυγουστιάτικου μελτεμιού, πού
στάθηκε έντελώς άδύνατο νά μείνουμε
κάπου έκεί κοντά γιά ν’ άπολαύσουμε τή
μοναδική σέ φυσική όμορφιά έκείνη το
ποθεσία.
Τά δύο τελευταία χρόνια τής υπαλληλι
κής του ζωής τά πέρασε ό Χατζίνης, όπως
προανέφερα, στήν Άλεξάντρεια, όπου ύπηρέτησε ώς ταμίας τού έκεϊ Ελληνικού
Προξενείου. Μοΰ δόθηκε ή εΰκαιρία καί
έκαμα ένα ταξίδι στήν Αίγυπτο, μέ ύπη1 ρεσιακή άποστολή. Πρώτη μου δουλειά
δταν βγήκα στήν Άλεξάντρεια είτανε νά
πάω στό Προξενείο νά τόν Ιδώ. Μέ πόση
χαρά θυμάμαι μέ δέχτηκε, όταν μέ είδε νά
μπαίνω, χωρίς νά μέ περιμένει, στό γρα
φείο του. Σηκώθηκε άμέσως άπάνω καί
μ’ άγκάλιασε, μέ φίλησε. Ά πό σήμερα,
μοΰ είπε, καί γιά όλες τίς ήμέρες πού θά
μείνεις, στήν Άλεξάντρεια, θά είσαι φι
λοξενούμενος μου. Δέν πιστεύω νά μοΰ
άρνηθής τούτη τή χάρη;
Ό τα ν σέ τούτο τό θερμό φιλοφρόνημα

τοδφερα άντίρρηση, λέγοντάς του, ότι κι'
έκεΐνος είταν ξένος στήν Άλεξάντρεια,
μοΰ άπάντησε μ’ ένα χαριτολόγημα:
— Ά , δχι, έγώ είμαι Ά λεξαντρινός.. .
Ή παραμονή τού Χατζίνη στήν Ά λεξάντρεια είταν άρκετά γόνιμη σέ πευματική δημιουργία. Έκεϊ έκτός άπό τίς τα
κτικές του συνεργασίες στή «Νέα Ε 
στία» έγραψε καί τό περίφημο έργο του
«Ή Άλεξάντρεια τού Καβάφη», πού εί
ναι ένα υπέροχο δοκίμιο, όπου μέ εύστο
χη σκέψη καί λογοτεχνική δεξιοτεχνία,
άναφέρεται στήν πνευματική, κοινωνική
καί πολιτική ζωή τούτης τής πολιτείας,
πού στάθηκε ένα σπουδαίο κέντρο τού άπόδημου Ελληνισμού. Ακόμη έδωσε καί
ένα πλούσιο παρόν στή πνευματική ζωή
τού τόπου, μέ ποικίλες δραστηριότητες,
δπως διαλέξεις, δημοσιεύσεις, συνεντεύ
ξεις καί μέ τήν τακτική του παρουσία σέ
κάθε καλλιτεχνική έκδήλωση. Στις φιλο
λογικές συντροφιές είταν περιζήτητος.
Δέν είταν λίγες οί φορές, πού οί πνευμα
τικοί κύκλοι τής Άλεξαντρείας ώργάνωναν είδικά γι’ αύτόν διάφορες τιμητικές
έκδηλώσεις. Στήν παραμονή του στήν Ά λεξάντρεια χρωστάμε κι’ ένα ώραϊο άνέκδοτο, πού πολύ άπολαυστικά τό διηγεί
το: Έ τυχε κάποτε νά βρεθή καλεσμένος
σ ’ ένα γεύμα σ ’ έλληνικό σπίτι. Τό τραπέ
ζι πού παρατέθηκε είταν τόσο πλούσιο
σέ έκθέματα φαγητών, γαρνιρισμένων καλ
λιτεχνικά μέ ποικίλα καρυκεύματα καί
τόσο δμορφα διακοσμημένο μέ πολύχρω
μα λουλούδια, πού δταν τό άντίκρυσε ό
Χατζίνης έμεινε έμβρόντητος:
— Παιδιά, είπε, μήν τό άγγίζετε, άφήστε πρώτα νά τό άπολαύσουμε αισθητικά!
Επειδή ήρθε ό λόγος γι’ άνέκδοτα θ’
άναφέρω καί άλλα δύο, πού συγκρατώ στή
μνήμη μου: Ό τα ν διάβασα κάποτε τή
«Φόνισσα» τού Παπαδιαμάντη καί ξα
φνιάστηκα μέ τόν άπότομο τρόπον, πού
πνίγει τή «Φραγκογιαννοΰ» ό συγγραφέ
ας, χωρίς προηγουμένως στή ροή τής άφή-

γησης νά μάς έχει προετοιμάσει ψυχολο
γικά γιά κάτι τέτοιο, ρώτησα τό Χατζίνη
σέ μιά μας συνάντηση. Τήν Παραθέτω,
γιατί περιέχει στοιχεία χαρακτηριστικά
τής άγάπης, πού έδειχνε στούς νέους.
Μοΰ έγραφε: «Πολύ μού άρεσαν τά
ποιήματά σου, πού μυρίζουν θυμάρι καί
μοΰ θυμίζουν μιά πολύ μακρυνή ζωή. Είναι
μέσα σ ’ αυτά πολύ έκφρασμένη ή λαχτάρα
τού κατοίκου τής πολιτείας, πού νοσταλ
γεί κάποιες ώρες τόν άέρα τού βουνού καί
τήν συντροφιά τών άπλών καί καλών άνθρώπων. Ακολουθείς τά βήματα τού Θα
νάση Κυριαζή καί τού Γιώργη Άθάνα δέν ξέρω άν τούς έχεις διαβάσει-πού έχουν
δώσει μέ πολύ χρώμα αυτή τή χωριάτικη
— άς πούμε έτσι — ποίηση. Θάπρεπε ίσως
νά τούς διαβάσεις. Θά είχες νά ώφεληθεϊς.
Είναι ένα είδος ποιήσεως, πού άπαιτεϊ
άψογη στιχουργία. "Εχεις όλη τή φινέτσα τού αίσθήματος τής φύσεως. Ή μον
τέρνα ποίηση λέει πώς αύτά τά αισθήματα
τά έχει ξεπεράσει. Ά πό μία άποψη (νέας
δράσης τεχνικής) ναί, άλλά πάντα ή ψυχή
θ’ άποζητάει τό άπλό καί δροσερό, δπως
τό χώμα άποζητάει τό νερό. Δέν μπορείς
νά ζήσεις μόνο μέ κοκτέιλ. Γιά νά τελει
ώνω λοιπόν θά έλεγα πώς δέν είναι εύκο
λο τό είδος αυτό πού καλλιεργείς κι’ άς
φαίνεται τέτοιο, κι’ άς τό νομίζουν τέτοιο
οί μοντέρνοι. Ά ν κατορθώσουμε μέσα
στις παλιές φόρμες νά βάλουμε ένα αίσθη
μα άγνό καί καθάριο, μιά συγκίνηση άνόθευτη, καταφέρνουμε κάτι καλό». Καί σέ
ύστερόγραφο: «Θά μέ κρατήσεις Ελπίζω
ένήμερο στις νέες σου έπιδόσεις».
Αυτά τά λόγια είχα νά είπώ, σάν ένα
μικρό μνημόσυνο, γιά τόν έκλεκτόν συγ
γραφέα καί άνθρωπον πού χάσαμε. Ή
μνήμη τού Γιάννη Χατζίνη δέ θά σβήσει
ποτέ άπό τήν Ελληνική Γραμματολογία,
γιατί έδωσε έργο άξιο καί σημαντικό.
Μέ τό θάνατό του τά Ελληνικά Γράμ
ματα έχασαν έναν κορυφαίο έργάτη τους,
ένα σοφό δουλευτή, πού έδωσε πολλά καί
θά έδινε άκόμη περισσότερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Δ/ΝΣΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
’Ενταύθα

Έ χομεν τήν τιμήν έπί τή λήξει τών ’Εκδηλώσεων τοϋ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1975 εις τό
ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ νά έκφράσωμεν τάς θερμάς ευχαριστίας τοΰ EOT πρός υμάς
καί δΓ υμών πρός δλα τά ’Αστυνομικά όργανα (’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς καί Αστυφύλα
κας), τά όποια ύπό τήν έπίβλεψιν καί καθοδήγησιν τοϋ κ. Διοικητοϋ τοϋ Α' Τμήματος Τουριστι
κής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνόμου Α' Γεωργ. Λίγκα, έξασφάλισαν τήν τάξιν και άσφάλειαν
κατά τάς διαφόρους ’Εκδηλώσεις τοΰ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ώς καί διά τήν συμβολήν των εις τήν πραγμα
τοποίησή τών ’Εκδηλώσεων μέ παραδειγματικήν τάξιν καί άνευ ούδεμιάς άνωμαλίας.
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
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Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ
Δρος ΝΙ ΚΟΛ. Κ Ο Υ Τ Ρ Α
Άστυκτηνιάτρου-Άστυν. Α'

I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ TINA
'Η παρούσα άνακοίνωσις δεν αποτελεί επιστημονι
κήν διατριβήν καί δεν απευθύνεται μόνον εις επι
στήμονας. Δεν απευθύνεται εις τούς ολίγους, δηλαδή
εις μίαν ώρισμένην ομάδα άνθρώπων. ’Απευθύνεται
προς όλους τούς καταναλωτάς βοείου κρέατος, διότι
όλους τούς άφορα καί τούς ενδιαφέρει, μάλιστα δέ - ιδι
αιτέρως - τήν Έλληνίδα οικοκυράν, ή οποία πρέπει
επιτέλους νά μάθη καί νά γνωρίζη τί είδους καί ποιας
ποιότητας κρέατος άγοράζει.
Είς μίαν έποχήν καλπάζουσαν, κατά τήν οποίαν ή
τεχνολογία του κρέατος παρουσιάζει έ'ξαρσιν, έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά άσχοληθώμεν μέ τον τεμαχισμόν
τοϋ βοείου κρέατος κατά κατηγορίας.
Ή διάκρισις κατά κατηγορίας τοϋ κρέατος ενός
σφαγίου αποτελεί μίαν σοβαρωτάτην έργασίαν τής
τεχνολογίας, ταύτην δέ προτιθέμεθα νά παρουσιάσωμεν
κατωτέρω, μέ μίαν σκιαγράφησιν τοϋ τεμαχισμοΰ τοϋ
βοείου κρέατος.
Ή παροΰσα εργασία έστηρίχθη ιδία είς τάς έπί
άρκετόν χρόνον παρατηρήσεις μας κατά τήν καθημε
ρινήν ένάσκησιν των Άστυκτηνιατρικών καθηκόντων
μας, τόσον είς τήν κεντρικήν άγοράν των ’Αθηνών,
όσον καί είς τάς πόλεις των ’Αθηνών, Πειραιώς καί
Πατρών, όπου εϊχαμεν τήν εύκαιρίαν νά ύπηρετήσωμεν.
Είς τήν τεχνολογίαν τοϋ κρέατος, ώς συνδετικός
ιστός ορίζεται ό ιστός όστις άποτελεΐται, κατά κύριον
λογον, εκ τών πρωτεϊνών κολλαγόνου καί έλαστίνης (Kotter 1970).
Ειθισται είς τήν τεχνολογίαν τοϋ κρέατος ύπό τον
όρον «κολλαγόνον» νά χαρακτηρίζωνται άπαντα τά
μέρη τοϋ σφαγίου (τένοντες άπονευρώσεως, περιτόνιαι μυών, δέρμα, υποδόριος ιστός, κ.ά.) τά όποια
αποτελούνται κυρίως έκ συνδετικού ίστοΰ, άσχέτως
τύπου ή παραλλαγής.
108

II Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΤ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΝ
Συνδετικός ιστός, τοότέστιν κολλάγόνον ύπό τήν
έννοιαν τής τεχνολογίας, υπάρχει είς όλας τάς μυϊκάς
μάζας, άλλ’ ή περιεκτικότης τούτου διαφέρει ούσιωδώς άναλόγως τής άνατομικής χώρας, έξ ής προέρ
χονται τά διάφορα τεμάχια κρέατος.
Ό προσδιορισμός τοϋ κολλαγόνου ενέχει ύψίστην
σημασίαν, καθόσον, αύξανομένης τής ποσότητος τοϋ
κολλαγόνου, έλαττώνεται ή θρεπτική αξία τοϋ κρέα
τος. 'Ως έκ τούτου, κρέας πλούσιον είς συνδετικόν
ιστόν (μυϊκαί μάζαι κοιλιακού τοιχώματος, κεφαλής,
τραχήλου, κ.ά.) εχει μικράν αγοραστικήν άξίαν καί
δέν τυγχάνει τής προτιμήσεως τοϋ καταναλωτικού
κοινού. Δι’ δ ή περιεκτικότης τού κρέατος είς κολλα
γόνον άποτελεΐ σήμερον είς τήν άλλοδαπήν ούσιώδες
κριτήριον ποιοτικής διαβαθμίσεως τούτου.
III Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
Είς έκαστον σφάγιον, διαχωρίζομεν τά τεμάχια τού
κρέατος είς τρεις κατηγορίας. Είναι τρία τά δεδομένα
έπί τών οποίων βασιζόμεθα προκειμένου νά διενεργήσωμεν τον διαχωρισμόν τούτου καί δή :
1. 'Ό τι ολοι οί μΰες ένός έκάστου σφαγίου δέν
παρουσιάζουν τήν αύτήν περιεκτικότητα είς κολλα
γόνον - συνδετικόν ιστόν καί ότι τό κολλαγόνον δέν
είναι τής αυτής συστάσεως.
2. "Οτι ή θερμότης ένεργεί κατά διάφορον τρόπον έπί
τής μυϊκής ίνός καί τού κολλαγόνου συνδετικού ίστοΰ.
3. "Οτι δηλαδή υπάρχει μιά ώρισμένη ποσότης καί
κατηγορία μυών έξ έκάστου σφαγίου βοοειδούς, ή
οποία εχει μικράν ποσότητα κολλαγόνου - συνδετικού
ιστού καί δύναται νά καταναλωθή κατόπιν βραχείας
διάρκειας έπιδράσεως τής ξηράς θερμότητος, δηλο
νότι τής ταχείας έψήσεως, ένώ άντιθέτως ή υπόλοιπος
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ποσότης διά νά καταστή εύμάσητος οφείλει νά ύποστή
τήν κατά τδ μάλλον ή ήττον μακροτέρας διάρκειας
έπίδρασιν της ύγράς θερμότητος, ήτοι τής βραδείας
έψήσεως.
'Η ποσότης, ή ποιότης καί ή κατανομή εντός τοϋ
μυός τοϋ συνδετικού ΐστοΰ καθορίζουν, άφ’ ένός μέν τον
τρόπον μαγειρευτικής άξιοποιήσεως τοϋ κρέατος, άφ’
ετέρου δέ μίαν σημαντικωτάτην ιδιότητα τοϋ κρέατος,
τήν τρυφερότητα.
Διά τό βόειον λοιπόν κρέας, όπου ή ποσότης καί ή
κατανομή τοϋ συνδετικοΰ ίστοΰ είναι πλουσιωτέρα
έναντι των άλλων σφαγίων εϊσάγονται αί έννοιαι της
ταχείας έψήσεως (ΤΕ) καί της βραδείας έψήσεως (BE).
Είς τήν Γαλλίαν, μετά τήν κοπήν, τά τεμάχια τοϋ
σφαγίου διαχωρίζονται εις δύο βασικάς κατηγορίας:
α. Είς τεμάχια διά ταχεΐαν έψησιν (ΤΕ) καί
β. Εις τεμάχια διά βραδεΐαν έψησιν (BE).
Ή μέθοδος αΰτη, τελειοποιηθεΐσα ύπό τής άνωτέρας σχολής έπαγγελμάτων κρέατος Παρισίων, είναι
ή πλέον άκριβής καί άποδίδει καλλίτερον, άπό τήν παλαιάν μέθοδον τοϋ διαχωρισμού των τεμαχίων είς
τρεις κατηγορίας, ως κρέας προς έψησιν είς έσχάραν ή
φούρνον, κρέας διά μαγείρευμα καί κρέας διά βράσιμον.
Ή ταξινόμησις των τεμαχίων έντός των δύο αυτών
κατηγοριών έλαβεν ώς βάσιν τήν είς συνδετικόν ιστόν
περιεκτικότητά του ή τών μυών τών συνιστώντων τό
ύπό θεώρησιν τεμάχιον.
'Ως κατηγορία λοιπόν τοϋ κρέατος δύναται νά όρισθή
ή έννοια, ή παριστώσα τήν σχέσιν ένός τεμαχίου
κρέατος άνατομικώς καθωρισμένον μέ τον τρόπον
άξιοποιήσεως του, έξ άπόψεως, μαγειρικής, ώστε νά
δυνηθή νά προσφέρη τό άριστον τών έμπερικλειομένων
έντός αύτοΰ ιδιοτήτων, άναφορικώς προς τήν άποστολήν του, τοϋ μαγειρευμένου τροφίμου, τοϋ γαστρονο
μικού εδέσματος, τής θρεπτικής τροφής. Μέ άλλους
λόγους, ή κατηγορία έκφράζει τήν μαγειρευτικήν

άξίαν ένός τεμαχίου κρέατος, έν σχέσει προς τήν άνατομικήν του θέσιν έντός τοϋ σφαγίου.
Έ ξ άπόψεως μαγειρικής, καθορίζει έάν τό συγκε
κριμένου τεμάχιον τοϋ κρέατος θά άξιοποιηθή ώς «ψη
τόν» ή θά «βρασθή».
Μέ γνώμονα τό άνωτέρω έκτεθέν τρίπτυχον, δια
χωρίζονται τά τεμάχια έκάστου σφαγίου είς τρεις κα
τηγορίας.
Είς τήν πρώτην κατηγορίαν περιλαμβάνονται τά
τεμάχια τά έχοντα τήν μικροτέραν περιεκτικότητα είς
κολλαγόνου - συνδετικόν ιστόν. Είς τήν δευτέραν κα
τηγορίαν συγκαταλέγονται τεμάχια, τά όποια διατρέχονται άπό, κατά τό μάλλον ή ήττον, πυκνότερου
δίκτυον συνδετικοΰ ΐστοΰ.
Τέλος, είς τήν τρίτην κατηγορίαν συμπεριλαμβάνονται τά τμήματα έκεϊνα τοϋ σφαγίου, τά όποια
έχουν τήν μεγαλυτέραν περιεκτικότητα τόσον είς συν
δετικόν ιστόν, δσον καί είς όστοΰν. Ούτω, τό κρέας
έκάστης κατηγορίας έμπερικλείεται έντός τών εξής
άνατομικών χωρών.
Πρώτη κατηγορία: Είς τήν πρώτην κατηγορίαν
κρέατος υπάγονται αΐ κάτωθι χώραι :
α. 'Η ύπό τών έννέα τελευταίων θωρακικών σπον
δύλων όριζομένη χώρα, μετά τοϋ πρώτου τριτομορίου
τών ομολόγων πλευρών,
β. 'Η οσφυϊκή χώρα,
γ. 'Η χώρα τής λεκάνης,
δ. 'Η χώρα τοϋ μηροΰ.
Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται.
α. 'Η ύπό τών τεσσάρων πρώτων θωρακικών
σπονδύλων όριζομένη χώρα,
β. 'Η χώρα τής ώμοπλάτης,
γ. 'Η χώρα τοϋ βραχίονος.
δ. 'Η χούρα τής κνήμης.
Είς τήν τρίτην τέλος κατηγορίαν ύπάγονται αί
κάτωθι άνατομικαί χώραι.
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α. 'Η τραχηλική χώρα.
β. 'Η χώρα του άντιβραχίου.
γ. 'Η χώρα τοϋ κοιλιακού τοιχώματος.
δ. Ή στερνική χώρα μετά άναλόγου μήκους των
ομολόγων πλευρών. 1η, 2α εικόνα.
IV Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΟΤ ΚΡΕΑΤΟΣ
Εάν ή κατά κατηγορίας διάκρισις των τεμαχίων
τοϋ κρέατος καθορίζη τον προορισμόν έκάστου έν σχέσει προς τήν άνατομικήν του θέσιν, ό τεμαχισμός προ
βαίνει εις τήν πραγματοποίησιν αύτοϋ τοϋ διαχωρισμού.
'Ο τεμαχισμός είναι μιά μορφή ΐδιάζουσα, όμως,
ή οποία συγκεραννύει τήν επιστήμην μέ τήν τέχνην
καί τήν παράδοσιν, ύπό τοιαύτην δέ μορφήν προϋπήρξε τής ανατομικής έπιστήμης.
'Ο τεμαχισμός έχει παράδοσιν εις τήν Γαλλίαν
καί χρονολογείται άπό τοϋ μεσαίωνος, έκεϊθεν δέ καθιεροΰται ή τέχνη τοϋ τεμαχισμοΰ τοϋ κρέατος, ώς
πατροπαράδοτος κατ’ άρχήν, ώς συστηματοποιημένη
έν συνεχεία καί ώς έξελισσομένη, εις δέ τήν τελευταίαν
πεντηκονταετίαν εις έθνική. 'Η άναγνώρισις τής
Γαλλικής μεθόδου τεμαχισμού είναι τοιαύτη, ώστε όλαι
αί Εόρωπαϊκαί μέθοδοι τής σήμερον νά άποτελοΰν
παραλλαγάς αύτής.
'Ως προς τά στάδια τεμαχισμού έχομεν τον τεμα
χισμόν τοϋ χονδρεμπορίου καί τον τοιοΰτον τής λιανι
κής πωλήσεως.
Σήμερον, έν Γαλλία υπάρχουν έν χρήσει περί τάς
δώδεκα μεθόδους τεμαχισμοΰ λιανικής πωλήσεως,
άπασαι προσηρμοσμέναι προς τάς περιοχάς προελεύσεως αύτών. Θά ήτο προφανώς άπευκταΐον νά θελήση τις νά μεταβάλη τό ύπάρχον σύστημα λιανικής
πωλήσεως. Βεβαίως, εις τό στάδιον χονδρικής πωλή
σεως είναι δυνατόν οί τεμαχισμοί νά περιορισθοϋν είς
δύο ή τρεις δι’ έκαστον τύπον σφαγίου, όμως εις τό
στάδιον λιανικής πωλήσεως αί έπιταγαί τής έμπορίας
δέν έπιτρέπουν τήν αύτήν λογικήν θεώρησιν καί τον
αυτόν τρόπον σκέπτεσθαι διά μίαν έπί έθνικοϋ έπιπέ
δου μεθοδοποίησιν τής κοπής, καθόσον αϋτη έμφανίζεται ώς προϊόν προσαρμογής.
Είς τήν ’Ιταλίαν υπάρχουν περί τάς δέκα έπτά
μεθόδους τεμαχισμού κρέατος, αί όνομασίαι αύταί
έχουν τήν παράδοσιν τής άναγνωρίσεως καί τήν άρχήν
των είς ειδικά χαρακτηριστικά τοϋ σχήματος, τοϋ
τεμαχισμού, ή τήν γαστρονομικήν των διάκρισιν.
Πράγματι παν άλλο ή εύχάριστον είναι τό γεγονός, ότι
τό ’ίδιον τεμάχιον κρέατος είς τάς διαφόρους έπαρχίας συγκαταλέγεται, πότε είς τήν πρώτην, πότε είς
τήν δευτέραν καί πότε είς τήν τρίτην κατηγορίαν
κρέατος. Έ ν συνεχεία, τό αυτό τεμάχιον κρέατος νά
άγοράζεται άπό τον καταναλωτήν μιας πόλεως ώς
τεμάχιον πρώτης κατηγορίας, μιας έτέοας πόλεως ώς
τεμάχιον δευτέρας ή άπ’ εύθείας τής τρίτης κατηγορίας.
Τά ανωτέρω άναφερόμενα έχουν άναμφιβόλως σο
βαρούς άντικτύπους διά τούς καταναλωτάς, οί όποιοι
εύρίσκονται είς τήν δύσκολον θέσιν νά πληρώνουν μίαν
διαφορετικήν τιμήν διά τεμάχιον κρέατος τής ιδίας
έμπορικής αξίας.
Μεταξύ τών καταναλωτών, ύφίστανται ζημίαν ιδίως
οί όλιγώτερον είσοδηματίαι, είς τάς έπαρχίας είς τάς
οποίας προσφέρονται είς τάς δύο πρώτας κατηγορίας
ολα τά τεμάχια κρέατος.
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Διά τοϋ τεμαχισμού τοϋ κρέατος έπιτυγχάνομεν :
1.
Τον καταμερισμόν τοϋ σφαγίου είς τεμάχια
τοιούτου βάρους καί μεγέθους, άτινα ζητεί ή συνήθης
πελατεία.
2i Τον διαχωρισμόν τών τεμαχίων τών προοριζομένων προς εψησιν, άπό τά τοιαΰτα προς βρασμόν.
3. Τον διαχωρισμόν τοϋ κρέατος κατά κατηγορίας.
4. Τήν όσον ένεστι συμφερωτέραν άξιοποίησιν τοϋ
σφαγίου.
5. Τήν παρασκευήν (περιποίησιν) έκάστου τεμα
χίου διά τής άφαιρέσεως τών οστών, περιτονιών καί
περιβάλλοντος λίπους, ίνα τοΰτο τελικώς έκπληρώση
τον τριπλοΰν προορισμόν του, ώς πρώτης ύλης διά τήν
μαγειρικήν, ώς υλικόν γαστρονομικής άπολαύσεως καί
ώς τροφίμου υψηλής βιολογικής άξίας.
6. Τήν ορθήν κοστολόγησιν έκάστου τεμαχίου ή
όμάδος αύτών, άναλόγως τής ζητήσεώς του άπό τον
καταναλωτήν.
V Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ.
Ή τέχνη τοϋ τεμαχισμοΰ έν Έλλάδι όφίσταται
άναμφιβόλως, πλήν δμως δέν έχει τήν θέσιν τής παραδόσεως τών Εύρωπαΐκών χωρών καί δή τής Γαλλίας, άλλ’ άπλώς άποτελεΐ έν μέσον έξυπηρετήσεως
αύτοϋ τούτου τοϋ κρεοπώλου.
Οί λόγοι, διά τούς οποίους δέν ΰφίσταται έν
Έλλάδι, άλλά πρέπει νά ΰφίσταται ώς καθιερωμένος,
ένιαΐος καί άπαράβατος τρόπος τεμαχισμοΰ τοϋ σφα
γίου τών βοειδών, διαχωρίζονται είς δύο ομάδας.
α. Είς λόγους έχοντας σχέσιν μέ αύτήν ταύτην τήν
χώραν καί
β. Είς λόγους κοινωνικοοικονομικούς.
1. Παράδοσις : Δέν υπάρχει παράδοσις καταναλώσεως βοείου κρέατος είς τήν χώραν μας. Ά πό άρχαιοτάτων χρόνων έν Έλλάδι καί μέχρι τριακονταετίας τό
κυριαρχούν είδος καταναλισκομένου κρέατος ήτο τό
τοιοΰτον τών αιγοπροβάτων.
Έ π ί 15,3 χιλιογράμμων κατά κεφαλήν καταναλωθέντος κρέατος κατά τό 1954, μόνον τά 3 χιλιό
γραμμα ήσαν βόειον, ήτοι τό εν πέμπτον, ένώ τά 7,7,
ήτοι τό ήμισυ, ήτο κρέας αιγοπροβάτων. Μόλις τό
1963 τό βόειον άρχίζει νά μειώνη αίσθητώς τήν δια
φοράν μέ 9,9 χιλιόγραμμα κατά κρφαλήν έπί τοϋ συ
νόλου 32,5, χωρίς δμως νά ύπερβή τήν κατανάλωσιν
τοϋ έξ αιγοπροβάτων προερχομένου, τό όποιον έξακολουθεΐ νά κατέχη τήν πρωτοπορίαν καταναλώσεως
μέ 13 χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν. Καί δμως τό 1970
τό βόειον κρέας οχι μόνον κατέλαβε τήν πρώτην θέ
σιν μέ 18,16 χιλ/μα κατά κεφαλήν έπί συνόλου 49,40,
άλλά καί σχεδόν έδιπλασιάσθη, (έντός μιας δεκαετίας
1960 - 1970).
2. Είς τήν Ελλάδα υπάρχει μία μέθοδος τεμαχι
σμού βοείου κρέατος, ή οποία έπιδιώκει μόνον τήν διαίρεσιν τοϋ σφαγίου είς τεμάχια προσηρτημένα είς τήν
συνήθη κατανάλωσιν καί τήν - όσον ένεστι - άκριβωτέραν κατανομήν τοϋ όστοϋ μεταξύ τών τεμαχίων,
διότι πωλείται μετ’ οστών, τό ποσοστόν τών όποιων
είς έκαστον τεμάχιον καθορίζεται είς τοιοΰτον τρό
πον, ώστε νά. άνταποκρίνεται είς τήν άγοραστικήν
διάταξιν (Α.Δ. 2/72 άρθρον 232 παρ. 1).
'Η μέθοδος τεμαχισμοΰ ή έφαρμοζομένη είς τήν
άγοράν τών ’Αθηνών είναι έλαφροτάτη παραλλαγή

τής άντιστοίχου Γαλλικής, διά σφάγιον, βοός, έκ τής
όποιας δανείζεται καί ώρισμένα ονόματα (τράνς,
νονά).
Εις την δευτέραν ομάδα οί λόγοι οί όποιοι έπεβαλον τον διαχωρισμόν του κρέατος διά τεμαχισμού εις
τεμάχια διά ταχεΐαν εψησιν (Τ Ε ) καί εις τεμάχιά
διά βραδεΐαν εψησιν (BE) άποδεικνύουν τό μέγεθος
τοϋ ένδιαφέροντος του όποιου άπολαμβάνει τό ψητόν
βόειον κρέας τό «μπιφτέκι» εις τήν σύγχρονον κατανάλωσιν.
Πράγματι, τό «μπιφτέκι» είς τήν σύγχρονον έκβιομιχανισμένην καταναλωτικήν κοινωνίαν λαμβάνει μίαν
τοιαύτην σπουδαιότητα, ώστε νά άντικαθιστά τό κα
θημερινόν δεΐπνον των κατοίκων των μεγάλων άστικών κέντρων, καί δή των ’Αθηναίων, είς τοιοϋτον ση
μεΐον, ώστε ή φράσις «εργάζεται διά νά κερδίση τό
ψωμί του» τείνει νά άντικατασταθή διά τής άντιστοίχου εργάζεται διά τό καθημερινόν «μπιφτέκι».
Οί λόγοι οί όποιοι έπέβαλλον τό ψητόν κρέας καί τό
μπιφτέκι είς τή σύγχρονον ζωήν είναι.
1. Ή οικονομική άνοδος. 'Η άνοδος τοϋ βιοτικού
επιπέδου των βιομηχανικώς άνεπτυγμένων χωρών καί
αί σύγχρονοι άπόψεις περί διαιτολογίου καί σωματικής
διαπλάσεως ώδήγησεν τον καταναλωτήν είς τήν ζήτησιν τοϋ ψητοΰ άνευ ύπερβολικοϋ λίπους κρέατος, το
όποιον όμως πρέπει νά τό εύρίσκη είς εν έπίπεδον ποσότητος διά νά δύναται νά τό χρησιμοποιήση «ως
έχει»·
, , , , , ,
2. Κοινωνικαί συνθήκαι : 'Η έκτος οικίας εργασία
τής συγχρόνου συζύγου άπαιτεΐ ταχέως εν παρασκευαζόμενον γεΰμα, μέ τό έλάχιστον των φροντίδων. Όμοϋ
μετά των κονσερβών, των αλλαντικών καί των προμαγειρευμένων «πιάτων», τό μπιφτέκι έμφανίζεται ή
άρίστη των λύσεων.
3. Ό ρυθμός έργασίας: Μετά τήν όλου καί έκτενέστερον καθιέρωσιν τοϋ συνεχούς ωραρίου έργασίας,
ενα μεγάλο ποσοστόν άνθρώπων γευματίζει τήν με
σημβρίαν έκτος οικίας, είς καντίνας καί έστιατόρια.
'Υπολογίζεται, ότι τό 65% των κατοίκων τής περιο
χής των Παρισίων γευματίζει τήν μεσημβρίαν έκτος
οικίας, αντίστοιχα δέ ποσοστά άναφέρονται καί διά τάς
άλλας μεγάλας Εόρωπαϊκάς πόλεις. Καί ένταΰθα τό
ψητόν κρέας προσφέρει εν τέλειον, πλούσιον, εϋγευστον
καί συγχρόνως έλαφρόν γεΰμα.

περιγραφόμενον τεμάχιον είναι 5,90% περίπου.
2.
Τον τράχηλον: 'Ο όποιος διαχωρίζεται δι’ έγ
καρσίας προς τήν σπονδυλικήν στήλην τομής μεταξύ
4ης καί 5ης πλευράς. ’Έ χει ώς όστείνην βάσιν τούς
έπτά αύχενικούς καί τούς τέσσαρας θωρακικούς σπον
δύλους, μετά τών άνω τεταρτημόριων τών ομολόγων
πλευρών καί τούς έπ’ αύτοΰ προσφυομένους μΰς (τρα
χηλικοί, σύμπλέκτοις, τραπεζοειδής, ρομβοειδή, στερνοκεφαλικόν, βραχιοκεφαλικόν κ. ά .) τής μυϊκής μάζης αύτοΰ άποκοπτομένης έκ τών φυσικών ορίων τών
ώμοπλατιαίων μυών. Τό έν λόγω τεμάχιον είναι
7,25% περίπου.
3.
Τήν ωμοπλάτην. 'Η όποια διαχωρίζεται διά
τομής διερχομένης άπό τό άνω τρίτον τοϋ όστοΰ τής
ωμοπλάτης καί διηκούσης κατά μήκος τής διαγραφομένης έπί τοϋ σφαγίου μυϊκής μάζης. ’Έχει ώς
όστεΐνην βάσιν τά δύο κάτω τρίτα τοϋ όστοΰ τής ώμο
πλάτης καί τό βραχιόνιον όστοΰν καί τούς είς αυτήν
προσφυομένους μΰς (δελτοειδή, ύπερακάνθιον, ύπακάνθιον, στρογγύλους βραχίονους άναγκωνιαίους). 'Η
ποσοστιαία άναλογία τοΰ τεμαχίου είναι 6,10% πε
ρίπου.

VI ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΝ ΣΦΑΓΙΟΝ
Τό σφάγιον είς τό σφαγεΐον διαχωρίζεται κατά μή
κος τής σπονδυλικής στήλης είς ήμίση ή ήμιμόρια.
"Εκαστον ήμιμόριον δι’ έγκαρσίας τομής, μεταξύ 11ης
καί 12 πλευράς, διαχωρίζεται είς δύο τεταρτημόρια,
ήτοι τό έμπρόσθιον καί τό όπίσχιον.
α) Ό τεμαχισμός τοϋ έμπροσθίου τεταρτημόριου.
Τό έμπρόσθιον τεταρτημόριον διαιρείται είς εξ
βασικά μέρη τά έξής:
1.
Τό στήθος καί τό πέτο: Διαχωριζόμενον διά το
μής παραλλήλου προς τήν ραχιαίαν γραμμήν, άρχομένης είς τό ύψος τοϋ πρώτου τριτημορίου τοϋ μήκους
τής 11ης πλευράς καί άποληγούσης είς τό πρώτον τε
ταρτημόριον τοϋ μήκους τής 1ης πλευράς.
’Έ χει ώς όστεΐνην βάσιν τά άνάλογα τριτημόρια
ή τεταρτημόρια τοϋ μήκους τών πλευρών καί τους εις
αύτό μΰς. (Θωρακικοί), μεσοπλευρίοις, κ.λπ.) Τό
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β) Ό τεμαχισμός τοϋ οπισθίου τεταρτημόριου.
Τό οπίσθιον τεταρτημόριου τεμαχίζεται εις έξ
βασικά μέρη:
1. Τά κοιλιακά τοιχώματα (λάπα): Τά όποια δια
χωρίζονται διά τομής παραλλήλου των έγκαρσίων
αποφύσεων των οσφυϊκών σπονδύλων διηκούσης μέ
χρι τοϋ προσθίου χείλους τοϋ τετρακεφάλου μηριαίου
μυος, δεν έχουν όστεΐνην βάσιν, αποτελούνται άπό τούς
εξής μυς (δερματικόν, κοιλιακόν λοξόν, εγκάρσιον,
ορθόν). Ή αναλογία τοϋ τεμαχίου είναι 3,70% περί
που.
2. Τήν νεφραμιάν (κόντρα): 'Η όποια διαχωρίζεται
δι’ έγκαρσίας τομής προς τήν σπονδυλικήν στήλην
διερχομένης μεταξύ τοϋ τελευταίου όσφυϊκοΰ καί τοϋ
πρώτου ΐεροΰ σπονδύλου. ’Έχει ώς όστεΐνην βάσιν
τους δύο τελευταίους θωρακικούς σπονδύλους καί
τούς εξ οσφυϊκούς. Έ ξ αύτής προέρχονται :
2α) Τό μπόν φιλέ: Συνιστάμενον έκ των μυών μείζονος καί έλάσσονος ψοίτου, ώς καί τοϋ λαγονίου.
1οΰτο είναι τό εύγενέστερον των τεμαχίων τοϋ σφα
γίου. Τό άναγραφόμενον τεμάχιον είναι 1% περίπου.
2β) Τά κόντρα φιλέτο: Άποτελούμενον έκ μέσους
τής ενιαίας μάζης των ραχιαίων μυών (έπιμήκους
ραχιαίου, άκανθώδους κ.λπ.) μετά τής οστέινης βάσειος τής νεφρικής μοίρας (νεφραμιά). ’Αποτελεί τήν
κόντρα μπριζόλαν, τό τεμάχιον είναι 2,50% περί
που.
3. Τό κυλότο: Τό τεμάχιον αύτό διαχωρίζεται διά
τομής παραλλήλου προς τήν ήβοϊσχιακήν σύμφυσιν,
διερχομένης μεταξύ τής κοτύλης τής λεκάνης καί τής
κεφαλής τοϋ μηριαίου όστοΰ, άποληγούσης δέ έμπρο
σθεν τής έπιγονατίου πτυχής. ’Έχει ώς όστεΐνην
βασιν τούς ιερούς σπονδύλους καί τό λαγόνιον έκ των
ανωνύμων οστών τής λεκάνης, περιλαμβάνει δέ τούς
12.5%
γλουτιαίους
μΰς. 'Η ποσοστιαία άναλογία είναι 2,90%
M. iASr'r IAH1
περίπου.
ΕΙκών 3: Τεμαχισμός κρέατος ημιμορίου βοός.
4. Τήν ούράν : Αϋτη διαμορφοϋται ώς έξής, διά
τομής έγκαρσίας προς τό μέσον τοϋ ’Αχίλλειου τένοντος κόπτεται ή κνήμη καί ή περόνη εις τό ύψος τοϋ
4. 'Ο άντιβραχίων (κότσι) : Άποκόπτεται δι’
άνω τριτημορίου αύτών, άκολούθως ή άνωτέρω τομή
έγκαρσίας τομής εις τό ύψος τής κατ’ άγκώνα διαρκαθίσταται παράλληλος προς τά οστά τής κνήμης καί
θρώσεως. ’Έ χει ώς όστεΐνην βάσιν τά οστά τής κερκίέν έπαφή προς αυτά διήκει μέχρι τοϋ ύψους τής μηδος καί τής ώλένης, μετά τών έπ’ αύτοΰ προσφυομέροκνημιαίας διαρθρώσεως.. ’Έχει ώς όστεΐνην βάσιν
νων μυών (καμπτήρεων, έκτεινόντων). Τό έν λόγω
τό 1 /3 κνήμης - περόνης, μετά τών οστών τής πρώτης
τεμάχιον είναι 1,25% περίπου.
σειράς τοϋ ταρσοΰ καί τοϋ ’Αχίλλειου τένοντος, τό
5. Τό καπάκι τής μπριζόλας : Έ χ ει ώς όστεΐνην
1/3 τής τροχιλίας τοϋ μηραίου όστοΰ.
βάσιν τό άνω τριτημόριον τοϋ όστοΰ τής ώμοπλάτης
Ή μυϊκή μάζα συνίσταται έκ τών μυών (ήμιτεκαί άναλόγου μήκους πλευρών μετά τών εις αύτό
νοντώδους, έπιμήκους πλατέος καί άνω μοίρας γαπροσφυομένων μυών, (ραχιαίας, πρόσθιας μοίρας
στροκνημίου). Τό τεμάχιον τοΰτο είναι 4,90% περί
τραπεζοειδούς, πλατέος ραχιαίου, τραπεζοειδούς αύπου.
χενικός κ.ά.). Τό άναφερόμενον τεμάχιον είναι 2,5%
περίπου.
4α) Τό νονά: προέρχεται έκ τής. οπίσθιας έπιφανείας τοϋ τεμαχίου τής ουράς, διαχωρίζεται έξ αύτής
6. Τάς μπριζόλας: Είναι δέ τοιαΰται τό έναπομείναν
διά τομής διερχομένης έκ τών συνοχών τών φυσικών
τμήμα τοϋ έμπροσθίου τεταρτημόριου καί έχουν ώς
ορίων, τών μυών ήμιτονοντώδους καί ήμιυμενώδους,
όστεΐνην βάσιν τούς επτά (7) θωρακικούς σπονδύ
δέν έχει όστεΐνην βάσιν, συνίσταται άποκλειστικώς έκ
λους, (5ος μέχρι καί 11ος συμπεριλαμβανομένων)
τοϋ ήμιυμενώδους μυός. ' Η έκατοστιαία άναλογία τοϋ
μετά τοϋ πρώτου τριτημορίου τών ομολογούν πλευ
τεμαχίου είναι 0,70% περίπου.
ρών καί τούς είς αύτάς προσφυομένους μΰς εις ένιαΐαν
μάζαν, (έπιμήκη ραχιαΐον, άκανθώδη, πλευρικόν καί
5. Τό στρογγυλό : Τοΰτο διαχωρίζεται διά τομής
πολυσχιδή θωρακοσφυΐκόν διά τελείας άφαιρέσεως
διερχομένης έκ τών φυσικών ορίων τοϋ τετρακεφά
τής ραχιαίας μοίρας τοϋ τραπεζοειδούς καί τοϋ πλα
λου μηριαίου μυός. ’Έχει ώς όστεΐνην βάσιν τό μηριαΐον μετά τών 2 /3 τής κεφαλής αύτοΰ, τό 1 /3 τής
τέος ραχιαίου. 'Η έκατοστιαία άναλογία είναι 3%
περίπου.
τροχιλίας καί τής έπιγονατίδος, συνίσταται έκ τοϋ
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κρού καί μεγάλου προσαγωγού). Τό έν λόγω τεμάχιον είναι 4,80% περίπου.
Ή επεξεργασία τοϋ κρέατος, υπό τήν έννοιαν τών
τεχνολογικών μετατροπών τάς οποίας ύφίσταται,
προκειμένου να άνταποκριθή εις τάς σημερινάς άπαιτήσεις τής συγχρόνου έκβιομηχανισμένης καταναλωτι
κής κοινωνίας μας, έχει έξελιχθή εις ολόκληρον κλάδον, εις τον όποιον δεν πρέπει άπλώς να μείνωμεν ώς
ύγιεινολόγοι τών ζωικών τροφίμων, άλλα καί ειδικοί
τεχνολόγοι αυτών. Όφείλομεν νά σπεύσωμεν νά τελειοποιηθώμεν εις τούς διαφόρους τομείς τής τεχνο
λογίας τούτων, διότι έάν δεν τό πράξωμεν, άλλοι
περισσότερον έπιτήδειοι ήμών, έπωφελούμενοι τής
ευκαιρίας, θά προσφέρουν τούς ειδικούς, τών οποίων
έχει άνάγκην ή εξελισσόμενη κρεατοβιομηχανία τής
χώρας ήμών, έάν φυσικά θέλωμεν νά άνταποκριθώμεν
εις τάς σημερινάς απαιτήσεις τής εποχής τής τεχνο
λογίας.
Μέ μίαν καλοπροαίρετον κριτικήν θά ήμπορούσαμεν
νά έξεύρωμεν τήν καλλιτέραν τών λύσεων έπί τών
άκανθωδών προβλημάτων, άτινα άναμένουν άπό ημάς
τήν λύσιν των καί τά όποια, συντιθέμενα μεταξύ των,
δημιουργούν τό σύμπλεγμα τής τεχνολογίας καί τοϋ
τεμαχισμού τοϋ κρέατος άπό πλευράς εθνικής οικονο
μίας καί άπό πλευράς έξελίξεως τής Ελληνικής τεχνο
λογίας.
Διά τής παρούσης μας φιλοδοξοΰμεν νά έγκαινιάσωμεν ένα διάλογον εις δ,τι άφορά τον τεμαχισμόν
καί τήν τεχνολογίαν τοϋ βοείου κρέατος, μέ τελικόν
σκοπόν τήν έξυπηρέτησιν τοϋ καταναλωτικού κοινοΰ,
τό όποιον έκλήθημεν νά ύπηρετήσωμεν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙκών 4: Σκελετός ημιμορίου βοός δεικννων της το/ιάς τών
τεμαχίων.

τετρακεφάλου μηριαίου μυός δστις αποτελεί την
ένιαίαν μυϊκήν μάζαν αύτοϋ. 'Η αναλογία τούτου
είναι 3,50% περίπου.
6.
Τό τράνς (άσίκη): Είναι το έναπομεΐναν μέρος
(της εσωτερικής έπιφανείας τοϋ μηροϋ). Έ χ ει ώς
όστείνην βάσιν τα 2 /3 τής κνήμης - περόνης καί τής
τροχιλίας του μηριαίου όστοϋ, τό 1 /3 τής κεφαλής
αύτοϋ καί τμήματα έκ τών ανωνύμων οστών (ηβικού,
ΐσχιακοΰ), μυϊκήν δέ μαζαν άποτελουμένην έκ τών
μυών (ραπτικού, κτενίτου, έ'σω όρθοΰ μηριαίου, μι

1. Άστρίδης Γ. Ή κατά κατηγορίας διάκρισις
τοϋ βοείου κρέατος, σκιαγράφησις τοϋ τεμαχισμού
του, έν Θεσσαλονίκη, 1970.
2. Mantovani Giovani. Ispecioni degli Alim enti di origine animale vol. I, 1961.
3. Πανέτσος Ά χ . 'Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως, τόμ. Α, Θεσσαλονίκη, 1962.
4. Άλεξόπουλος Ά θ. Κοπή τοϋ κρέατος έν Γαλ
λία, 1973.
5. Άστρίδης Γ. 'Η έπεξεργασία τοϋ κρέατος,
Θεσσαλονίκη, 1970.
6. ’Επιτροπή Μελέτης: Κούτρας Ν., Δημητριάδης Θ., Γκώγκος Α .: Τεμαχισμός καί ονοματολογία
κρέατος σφαγίου βοοειδών, Αθήναι, 1973.

Έ ν Τρικάλοις τή 18rj Νοεμβρίου 1975
’Ονομάζομαι Μαρία Νάκα καί πάω στην Β' Τάξιν τοϋ Γυμνασίου.
Θαυμάζω πολύ τά Σώματα ’Ασφαλείας καί ιδιαιτέρως τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων.
Θέλω νά γίνω συνδρομήτρια τοϋ Περιοδικοΰ σας.
Έάν είναι δυνατόν νά μοΰ γράψετε πόσα χρήματα πρέπει νά σάς στείλω καί ποΰ θά τά στείλω,
γιά νά γίνω συνδρομήτρια τοϋ Περιοδικοΰ σας.
Ή διεύθυνσίς μου είναι
Μαρία Νάκα
Ειρήνης 6 'Αγία Μονή
Τρίκαλα Θεσσαλίας

113

ΛΙΛΝΊΈΙΛ κ α ί ΜΑΙΈΙΑ
Α Π Ο Τ ΗΝ Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α

ΜΕΧΡΙ Σ Η Μ Ε Ρ Α

Είς Η .Π .Α . άνω των 10 εκα
τομμυρίων ’Αμερικανών παρα
κολουθούν με πάθος την αστρο
λογία, συμβουλεύονται διαφό
ρους μάντεις, χειρομάντεις και
χαρτορίχτρες. Οί άνεγνωρισμένοι μάντεις, οΐτινες προ
σπαθούν εις ’Αμερικήν να άποκαλύψουν το μέλλον εις διά
φορα άτομα είναι άνω των
πέντε χιλιάδων.

1. 'Ιστορική άνασκόπησις.

Ή επιθυμία τον ανθρώπου, διά
την πρόγνωσιν τον μέλλοντος αυτού
καί γενικώς των μελλόντων να
συμβοϋν, νπήρξεν ή αιτία άναπτύξεως διαφόρων δεισιδαιμονιών (μαν
τείας καί μαγείας). 'Η πρώτη έμφάνιαις της μαντείας χάνεται εις τδ
βάθος τών αιώνων. ΟΙ αρχαίοι λαοί,
Πέρσαι, Φοίνικες, Άσσυροβαβυλώνιοι, Εβραίοι, Αιγύπτιοι καί
Χαλδαϊοι έχρησιμοποιούν την μαν
τείαν καί έπίστευον είς την μαντι
κήν.
Παρά τοϊς Χαλδαίοις ιδιαιτέραν
άνάπτνξιν έλαβε ή εκ τών άστέρων
μαντική ήτις έκλήθη αστρολογία.
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Ή πρόρησις τον μέλλοντος διά τής
αστρολογίας ήτο αποτέλεσμα πολυ
χρονίων καί συστηματικών παρα
τηρήσεων επί τών κινήσεων τών
άστέρων καί επί διαφόρων μετεω
ρολογικών φαινομένων ( ανέμων,
βροχών, κεραυνών κ.τ.λ.). Εκ τής
μελέτης τών φαινομένων τούτων
προεϊπον, κατά την παράδοσιν, μ ετ’
ευστοχίας το μέλλον εις τον Μ.
’Αλέξανδρον καί είς τούς μέτ’ αυτόν
Αντίγονον καί Σέλευκον τον Νικάνορα.
'Ωσαύτως οί "Ελληνες άπό τών
άρχαιοτάτων χρόνων έκαμνον χρήσιν τής μαντικής ήτις μάλιστα ήτο
στενώτατα συνδεδεμένη μετά τής
θρησκείας, διό καί τά μαντεία,

άτινα άπελάμβανον γενικής φήμης
καί έκτιμήσεως, έλειτούργουν είς
ώρισμένους τόπους (Δελφούς, Δω
δώνην κ.τ.λ.) καί μάλιστα είς τούς
εκεί ναούς τών διαφόρων Θεών.
’Εντεύθεν δε καί ή έξέλιξις τής μα
γείας, τον μάγου - ιατρού καί τού
ίερέως - ιατρού. "Οθεν ή θρησκεία
μεγάλως έβοήθησεν είς την άνά
πτνξιν τής μαντικής. Ό Κικέρων
είς την αρχήν τής πραγματείας του
περί μαντικής λέγει: « Ή μαντική
είναι μία παλαιά πίστις, ήτις έχει
τάς ρίζας της είς τούς ηρωικούς
χρόνους. Ή λέξις divinatio συν
δέεται με τήν έννοιαν τής θεότητος
καί άποδεικνύει τήν σχέσιν ήτις νφίσταται μεταξύ τής μαντικής καί τής
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πίστεως εις κάποιαν πρόνοιαν, ήτις βοϋν έπενόησεν τον οιωνόν ήτοι την
ένδιαφέρεται διά τον άνθρωπον και έξήγησιν παντός τυχαίου συμβάν
έπιβοηθεϊ εις την άποκάλνψιν πρα τος καί την έκ τούτου έξάρτηιιιν τής
γμάτων ατινα ούτος αγνοεί.» Ον τύχης του. Την έξήγησιν των δια
τας έπιπροσθέτει, δτι εξ δλων των φόρων τούτων φαινομένων άνέλααρχαίων μόνον ό Ξενοφάνης δεν βον πρόσωπα ασθενή ή πονηρά,
επίστενεν εις την μαντικήν.
συνδεόμενα δήθεν μέ τό υπερπέραν.
Εις τάς πλείστας δεισιδαιμονι- Τά πρόσωπα ταϋτα εκαλούντο μάν
κας τοϋ άνθρωπον σκέψεις, δια- τεις. Οϋτοι κατεχρώντο την εύπικρινομεν την ιδιοτέλειαν καί τό συμ στίαν, την αδυναμίαν καί την αφέ
φέρον. 'Ο ’Αριστοφάνης εις τάς λειαν των προς αυτούς καταφευκωμωδίας τον — ιππείς καί όρνι γόντων ατόμων. Είδος μαντείας
θες — ώς καί οι τραγικοί ποιηταί
νπήρξεν καί ο χρησμός, δστις έδίεις πλείστα έργα των κατηγορούν δετο μετά ώριαμένην έρώτησιν.
τους μάντες επί απληστία καί δο2. Μαντεία καί πολιτική.
λιότητι.
Ο άνθρωπος προς επιτυχίαν τής
Ή μαντική κατά την άρχαιότητα
προγνώαεως των μελλόντων νά σνμ- έπέδρασβ τά μέγιστα επί τής πολι-
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1Απέναντι: Σκηνή άπό τή μαύρη μαγεία,
που άνΟεϊ στην ’Αμερική. Επάνω: Μάγος
τής Μέσης Ανατολής εν δράσει.

τικής έξελίξεως των πραγμάτων.
Καίτοι οι ιερείς, οί θϋται καί οι
προφήται έτύγχανον άξιωματονχοι
τοϋ Κράτους, ώς οι στρατηγοί καί
οί έφοροι, διεκρίνετο παρά ταϋτα,
αμοιβαία διείσδνσις τής πολιτικής
εις την θρησκείαν καί άντιθέτως.
Τοιαύτη νπήρξεν ή άνάμειξις των
μαντείων εις την πολιτικήν, ώστε ό
Δημοσθένης εις τον λόγον του - περί
ειρήνης - τελειώνει μέ τάς λέ
ξεις . . . Ονκονν εϋηθες καί κομιδή
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σχέτλιον . . . προς πάντας περ'ι της
εν ΔελφοΙς Οχιάς νυνί πολεμήσαι;
Περί τής σχέσεως και διεισδύσεως τής μαντικής εις την πολιτι
κήν άποδεικνύουν και αί φράσεις:
'Η πυθία φιλιππίζει ή Μηδίζει ή
και Λακωνίζει.
Παρά το γεγονός δτι οι ιερείς
πολλάκις έδωροδοκοϋντο, οσάκις οντο ι δεν έπιέζοντο έξ εξωτερικών δυ
νάμεων, έδωσαν πολύτιμα μαθή
ματα μετριοπάθειας και πολιτικής
φρονήσεως εις τούς "Ελληνας. ' Ο
μοίως έδωσαν εις την 'Ελληνικήν
πολιτικήν βοήθειαν προς σχηματι
σμόν συνειδήσεως και ηθικής ενό
τητας των ελληνικών πόλεων. Έ κ
τής ενοποιού ταύτης επιρροής προήλθεν ή άρχαιοτέρα γνωστή συνο
μοσπονδία των 'Ελληνικών πολι
τειών, α'ι άμφικτυονίαι ( = Διά
γραμμα τής Κοινωνίας τών εθνών
και τού Ο.Η.Ε.) Πλήν τών ανωτέρω
οι ιερείς ούχί σπανίως έβοήθησαν
εις την έπικράτησιν τον νόμου καί
εις τήν ένεθάρρννσιν τής χειραφετήαεως τών δούλων. Μάλιστα, μαν
τεία τινά ήγόρασαν πολλούς δού
λους τους οποίους εν συνεχεία άπηλευθέρωσαν.
’Εν 'Ελλάδι τοιαύτη ήτο ή πίστις
προς τά μαντεία καί τους μάντες
ώστε, ούδεμία έπιχείρησις έγένετο
μή προνπάρχοντος σχετικού χρη
σμού, ο'ι δε μάντεις ήκολούθονν
πάντοτε τα στρατεύματα κατά τάς
εκστρατείας. 'Όταν π.χ. ό Λεωνί
δας μετά τών τριακοσίων καί ένίων
συμμαχικών στρατευμάτων εύρίσκετο εις τά στενά τών Θερμοπυλών
(480 π.Χ .) εΐχε μαζν του καί τον
μάντην Μεγιστίαν τον Άκαρνάνα,
δστις τήν πρωτερέαν τής ιστορικής
αυτοθυσίας προεϊπεν ταύτην, διό ό
Λεωνίδας άπεμάκρυνεν έκεϊθεν τά
συμμαχικά στρατεύματα προτρέ
πουν καί τον μάντην νά άπέλθη, πλήν
όμως οντος άπέπεμψεν έκείθεν τον
μοναδικόν υιόν του, οϋτος δε παρέμεινε καί έπεσε εις τό πεδίον τής
τιμής. Διά τό γεγονός τούτο ό ποιη
τής Σιμωνίδης συνέθεσε τό κάτωθι
επίγραμμα επί τού Τάφου τού
Μεγ ιστία.
«Μνήμα τάδε κλεινοίο Μεγιστία,
[δν ποτέ Μήδοι
Σπερχειόν ποταμόν κτεϊναν άμει[ ψάμενοι,
Μάντιος, δς τότε Κήρας έπερχο[μένας σάφα ειδενς.
Ούκ έτλη Σπάρτης ηγεμόνας προ[ λιπεϊν».

116

3. 'Ορισμός καί είδη μαντείας.

άριθμοί τινες έθεωρήθησαν ώς 'ιερό1
καί συμβολικοί. Οϋτω άλλοι μεν
λαοί άπέδιδον έξαιρετικήν σημασίαν *
εις τον άριθμόν 3, άλλοι δε εις τον
άριθμόν 7 καί άλλοι εις τον άριθμόν
4 καί τούτο, διότι έθεώρουν αυτούς
ευοίωνους. Τά έν λόγω συνέβαινον
εις τούς Αιγυπτίους καί Κινέζους
προ 6 καί 8 χιλιάδων έτών.
Οί έλληνες έκ τών προ χριστια
νικών αιώνων καί μέχρι σήμερον
άκόμη χρησιμοποιούν π.χ. τον άρι
θμόν 3 ώς μαγικόν πρόςέξορκισμόν
( πτύστον τρεις φορές, έλα γύρω
τρεις φορές κ.τ.λ.) ή ώς εύοίωνον
διά τήν έναρξιν πράξεως τίνος π.χ.
κάνε τον σταυρόν σου τρεις φορές
κ.τ.λ.
'Η ιερότης τών διαφόρων άρι
θμών ήτο θρησκευτική καί άνεγνωρίζετο υπό πολλών θρησκειών. 'Η
ίδιότης αϋτη άνήκεν εις τον 3,7 καί
9, άλλά κυρίως εις τον 3. Οντω
έχομεν 3 υ'ιούς τον Νώε, 3 συντρό
φους τού Δανιήλ, 3 ημέρας τον
’Ιωνά, τριήμερον άνάστασιν, Τρια
δικόν θεόν, τρισάγιον, τριώδιον κ.τ.λ.
'Ομοίως έχομεν 7 αστέρας μεγάλης
καί μικράς άρκτου, επτά σοφούς,
επτά θαύματα κ.τ.λ.
’Επί τής έποχής τού Πυθαγόρα
καί τών Πυθαγορείων άνεπτύχθη
τά μέγιστα ή θεωρία τών άριθμών.
Οϋτοι διέκριναν τούς άριθμούς.
α) εις έλλιπεϊς
β) εις νπερτελείς
γ ) εις τελείους καί
δ) είς φιλίους ή φίλους
’Ελλιπής άριθμός καλείται έκείνος τού όποιον τό άθροισμα τών με
ρών τον (Μέρη ενός άριθμοϋ λέγον
ται τά πηλίκα τής διαιρέσεως τού
άριθμόν δι δλων τών διαιρετών του,
πλήν τής μονάδος) είναι μικρότερον
τού δοθέντος άριθμόν π.χ. ό άριθμός
14 είναι έλλιπής, διότι
14 : 14 = 1
14: 7 = 2
14: 2 = 7
καί 1 + 2 + 7 = 10<14
' Υ π ε ρ τ ε λ ή ς ά ρ ι θ μ ό ς εί
ναι έκεϊνος τον οποίου τό άθροισμα *
τών μερών τον είναι μεγαλντερον
αυτού π.χ. ό άριθμός 12 είναι νπερτελής, διότι

Μαντεία καλείται τό προφητεύέιν,
ή προφητική δύναμις, ή ίκανότης
τού προλέγειν τά μέλλοντα ( τά τ ’
έόντα, τά τ ’ έσόμενα, τά προ τ ’
έόντα) καί τό αποτέλεσμα τού προ
λέγειν, ή προφητεία, ό χρησμός, ώς
καί ό τρόπος τού μαντεύεσθαι.
Κατά τήν διέλευσιν τών αιώνων
έδημιονργήθησαν διάφοροι τρόποι
μαντείας π.χ. οίωνομαντεία, ή σπλά
χνο σκοπιά, ή καπνομαντεία, ή όρνιθομαντεία, ή Ιερομαντεία, ή ήπατοσκοπία, ή πηγομαντεία, ή άλευρομαντεία κ. ά. Σχετικώς νεώτερα
είδη μαντείας υπήρξαν ή κόσκινόμαντεία, ή άξινομαντεία, ή καφφομαντεία, ή χαρτομαντεία, ή χειρο
μαντεία, ή μετωποσκοπία, ή όνυχοσκοπία, ή μορφοσκοπία, ή χρωματολογία, ή τριχολογία, ή άδενολογία, ή αριθμομαντεία ή αριθμο
λογία κ.τ.λ.
Έ ξ δλων τών νεωτέρων τρόπων
μαντείας, χάριν τών άναγνωστών, θά
ειπωμεν ολίγα τινά περί τής κό
σκινόμαντείας, τής άξινομαντείας,
τής αριθμομαντείας ή αριθμολογίας
καί γενικώς ολίγα περί τών νεωτέ
ρων μεθόδων.
a) Κοσκινομαντεία
'Η κοσκινομαντεία συνίστατο εις
τήν άναζήτησιν ένοχου τίνος π.χ.
διαπράξεως κλοπής ή άλλου εγκλή
ματος. Κ ατ’ αυτήν άνηρτάτο κόσκινον έκ κλοστής καί τό έστρεφον,
ένώ συγχρόνως έλεγον διάφορα ονό
ματα ύποπτων καί ό καταζητούμε
νος ήτο έκεϊνος εις τού όποιον τό
δνομα έπαυε νά στρέφεται τό κόσκινον.
β) Άξινομαντεία
'Ωσαύτως προς άναζήτησιν καί
άνεύρεσιν τών ενόχων έχρησιμο
ποιούν καί τήν άξινομαντείαν. Κατά
ταύτην ένεπήγνυον άξίνην εις πάσ
σαλον, ένώ ήρχιζον νά προφέρουν τά
ονόματα τών ύποπτων, εκείνος δε
εις τό δνομα τού όποιου ή άξίνη θά
έπιπτεν, έθεωρεϊτο ό ένοχος.
γ ) ’Αριθμολογία
Διά τήν άνάπτυξιν τής θεωρίας
τών άριθμών έξ ής προέκυψεν ή
αριθμολογία ή αριθμομαντεία θά
12: 12= 1
έχρειάζετο καί χώρος αρκετός, άλλά
12: 6 = 2
καί κόπος ούκ ολίγος, διό ένταϋθα
12: 4 = 3
θά άρκεσθώμεν εις κατατοπιστι12 : 3 = 4
κάς τινας έννοιας.
12: 2 = 6
’Από τών άρχαιοτάτων χρόνων
εις δλους τούς λαούς, καθ’ δλας τάς καί 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16>12
Τέλειος άριθμός
είναι
έποχάς καί εις δλας τάς θρησκείας

Μ ΑΝΤΕΙΑ ΚΑΙ
εκείνος τον όποιον το άθροισμά
των μερών τον Ισοϋται με τον αρι
θμόν αυτόν π.χ. δ αριθμός 6 είναι
τέλειος, διότι
6: 6 = 1
6: 3 = 2
6: 2 = 3
και 1 -f- 2-\- 3 = 6
Φ ίλ ιοι ή φίλοι
καλούν
ται όνο αριθμοί όταν τά μέρη τοΰ
ενός αθροιζόμενα δίδουν τον έτερον
π.χ. οι αριθμοί 220 και 284 είναι
φίλοι, διότι
220 :■ 220 =
1
220: 110 =
2
4
220: 55 =
220 : 44 =
5
220 : 22 = 10
220: 20 = 11
220 : 11 = 20
220: 10 = 22
5 = 44
220 :
4 = 55
220 :
220:
2 = 110
1
284: 284 =
2
284: 142 =
4
284: 71 =
284:
4 = 71
284:
2 = 142
καί 1 + 2 + 4 + 5 + 1 0 + 1 1 + 2 0 + 2 2
+ 44+ 55+ 110 = 284 καί
1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220
’Ή τοι τό άθροισμα των μερών
τοΰ αριθμόν 220 Ισοϋται προς τον
έτερον 284 καί τό άθροισμα τών μ ε
ρών τον 284 μάς δίδουν τον 220.
Οι Πυθαγόρειοι, παρά τά άνωτέρω καί δη, τον ορισμόν τών τε
λείων αριθμών, έθεώρουν υπό μνστηριακόν πνεύμα ώς τελείους τους
αριθμούς 1,3,6 καί 10 καί προσέδιδον εις αυτούς μαγικάς ούτως είπείν ιδιότητας.
Σήμερον οί πιατεύοντες εις τούς
αριθμούς διεπίστωσαν ότι α) ό
Χίτλερ οστις έγεννήθη την 20ην
’Απριλίου 1889 (20-4-1889) δι’ ήν
χρονολογίαν έχομεν
2 + 0 + 4 + 1 + 8 + 8 + 9 = 32
εξαπέλυσε τον 2ον παγκόσμιον πό
λεμον, οστις τόσα δεινά έπεαώρρευσεν εις την ανθρωπότητα καί εις
τον Γερμανικόν λαόν, την 1.9.1939
δι’ ήν χρονολογίαν ομοίως έχομεν
1 + 9 + 1 + 9 + 3 + 9 = 32
δ. Χειρομαντεία.
Χειρομαντεία καλείται ή τέχνη
διά τής όποιας ανευρίσκονται επί
τής χειρός σημεία ενδεικτικά τοΰ
χαρακτήρος βάσει τών όποιων διατυποϋνται προρρήσεις περί τοΰ μέλ
λοντος προσώπου τινός.

'Η χειρομαντεία προήλθεν εκ τής
αστρολογίας τής οποίας άπετέλεσεν
ένα τρόπον πρακτικής εφαρμογής
καί προμαντεύσεως τοϋ μέλλοντος.
Οι άστρολόγοι δηλαδή, ίνα προείπουν τό μέλλον, αντί να καταφεύ
γουν εις τούς πολύπλοκους μαθη
ματικούς υπολογισμούς προς σύν
ταξιν τών γενεθλιακών ωροσκοπίων,
άνεζήτουν σημεία έπιδράσεως τών
πλανητών επί τοϋ μαντενομένον
προσώπου, τάς επιδράσεις δε ταύτας κατένειμον εις ολόκληρον τον
άνθρώπινον σώμα. Βραδύτερον πε
ριόρισαν τάς έν λόγω επιδράσεις
επί τό εύκολώτερον εις ώρισμένα
μέρη τοϋ σώματος καί τελικώς εις
τάς χεϊρας, προελθούσης οϋτω τής
χειροσκοπίας ή χειρομαντείας.
Ή χειρομαντεία είναι άρχαιοτάτη
μέθοδος μαντεύσεως, χρησιμοποιηθεϊσα υπό τών αρχαίων λαών τής
εγγύς ’Ανατολής καί ακόμη παλαιότερον περί τό 3000 π.Χ. υπό τών
Σινών. Οί αρχαίοι έλληνες έχρη
σιμοποιούν καί έπίστευον εις την
διά τής χειρομαντείας πρόγνωσιν
τοϋ μέλλοντος προσώπου τινός. Κατά
την παράδοσιν ό ’Αριστοτέλης άνεϋρεν πραγματείαν περί χειρομαντείας
επί τοϋ βωμόν τοϋ 'Ερμοϋ, γεγραμμένην διά χρυσών γραμμάτων
ήν καί έδώρησε εις τον Μ. ’Αλέ
ξανδρον. Κατά τον 2ον π.Χ. αιώνα
ό ’Αρτεμίδωρος έγγραφε σχετικήν
περί τής χειρομαντείας θεωρίαν, ήτις
βραδύτερον μετεφράσθη εις την λα
τινικήν υπό τοϋ Ίωάννου 'Ισπα
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νού. Οϋτω αϋτη διαδοθεϊσα εις τούς
Ρωμαίους έχρησιμοποιείτο τά μ έγι
στα ιδίως κατά τούς αντοκρατορικούς χρόνους.
Κατά τον μεσσαίωνα ή χειρομαν
τεία ήσκείτο σνστηματικώς καί
έτυχεν εμπεριστατωμένης μελέτης
υπό πολλών ώς υπό τοϋ Κορνηλίου
Ά γρίππα καί τοϋ ’Αλβέρτου Μάγνου, οιτινες μάλιστα συνέταξαν καί
είδικάς περί ταύτης πραγματείας.
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους καί
κυρίως υπό τών μέσων τοϋ 17ου
αίώνος, συνεπεία τής άναπτύξεως
τών επιστημών, ή χειρομαντεία ήρχισε νά παρακμάζη, μόνον δέ τσιγγάνοι καί έπαίται ήσκουν ταύτην,
ώς καί σήμερον, διά λόγους χρηματισμοϋ παρά τών αφελών. ’Από
τών μέσων τοϋ 19ου αίώνος to εν
διαφέρον διά την χειρομαντείαν άνεζωπυρώθη, άφ’ δτου Γάλλόι επι
στήμονες ήρχισαν καί πάλιν ασχο
λούμενοι με αυτήν, όχι βεβαίως διά
μαντικούς σκοπούς, καίτοι έπαλήθευσαν συμπτωματικώς μερικαί
προρρήσεις χειρομαντών, ώς τής
κυρίας Ντε Τέμπ, αλλά διά λόγους
φυσιογνωμικούς. ’Εκ τής έξετάσεως τοΰ σχήματος, τοϋ μεγέθους
τών γραμμών τής παλάμης καί γε
νικώς τής όλης μορφολογίας τής
χειρός, συνάγονται ώρισμένα συ
μπεράσματα περί τοϋ όλου χαρακτήρος καί τών ψυχικών ιδιοτήτων
τοϋ ατόμου.
Οί άστρολόγοι εις έκάστην παλά
μην ώριζον επτά χαρακτηριστικά
σημεία (όρη ή έπάρματα), ευρι
σκόμενα περίπου εις τήν βάσιν έκάστου δακτύλου. ”Εκαστον χαρακτη
ριστικόν σημείον φέρει τό όνομα ενός
πλανήτου. Οϋτω εις τήν βάσιν τοϋ
άντίχειρος είναι τό όρος τής ’Α 
φροδίτης, εις τήν τοϋ δείκτου τό
όρος τοϋ Δ ιός, παρά τήν βάσιν τοϋ
μέοου τό όρος τοϋ Κρόνου, εις τήν
τοϋ παραμέσου τό όρος τοϋ 'Ηλιου
ή τοϋ ’Απόλλωνος καί παρά τήν
βάσιν τοϋ μικρού δακτύλου τό όρος
τοΰ 'Ερμοϋ. 'Ωσαύτως προς τό έξω
σαρκώδες μέρος τής παλάμης τοπο
θετείται τό όρος τοϋ ’Άρεως καί
χαμηλότερον τούτου τό όρος τής
Σελήνης.
’Επί τή βάσει τών ανωτέρω χα
ρακτηριστικών σημείων οί χειρομάντεις άποφαίνοντο ώς ακολού
θως. Οί τελοϋντες υπό τήν επή
ρειαν τής ’Αφροδίτης είναι φιλόκα
λοι καί ερωτύλοι, οί υπό τήν έπίδρασιν τοϋ Δ ιός είναι φιλόδοξοι,
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έντιμοι καί φαιδροί. Οταν ύπερισχνη ό Κρόνος το ατομον είναι
σιόφρον, σοβαρόν και μονήρες. 01
νπό την έπίδρασιν τον ’Απόλλωνος
ή τον ' Ηλιον ε ’ιναι ευαίσθητοι, πνευ
ματώδεις, ίδεαλισταί καί ρέπουν
προς την πολυτέλειαν. "Οταν υπερ
τερεί ή επιρροή τον 'Ερμου τα
άτομα είναι φίλεργα, φιλεπιστήμονες καί επιχειρηματικά. Οι τελούντες νπό την επήρειαν τον ”Αρεοτς,
είναι ορμητικοί καί θαραλλέοι καί
τέλος οι ευρισκόμενοι υπό την έπίδρασιν τής Σελήνης θεωρούνται ρ ο 
μαντικοί καί όνειροπόλοι.
' Υπό τών χειρομάντεων εξετά
ζονται επίσης καί αί γραμμαί τής
παλάμης από άπόψεως πυκνότητας,
διενθύνσεως καί σχηματισμών καί
βάσει αυτών εξάγουν διαφόρους προ
βλέψεις. 'Ως ουσιώδεις γραμμαί
θεωρούνται ή τής καρδίας ήτις έ.ξικνείται άπό τον όρους τοΰ Κρόνον
μέχρι τον τοιούτου τοΰ 'Ερμου, ή
γραμμή τής ζωής υπάρχει περί τό
όρος τής Αφροδίτης.'Η γραμμή τής
κεφ/αλής τέμνει καθέτως την παλά
μην μέχρι τον όρους τον ’Άρεως.
Η γραμμή τής τύχης διήκει άπό τον
καρπόν μέχρι τοΰ όρους τον Κρό
νον καί τέλος ή γραμμή τής υγείας

ή ή ήπάτική απαντάται σπανίως άπό
τής βάσεως τής παλάμης προς τόν
καρπόν μέχρι τής βάσεως τοΰ μι
κρού δακτύλου. Πλήν τούτων καθώ
οίσθησαν καί αλλαι δευτερεύονσαι
γραμμαί, ώς καί σημεία επί τής πα
λάμης, εις έκαστον τών οποίων απο
δίδεται ιδιαιτέρα σημασία. 'Η συ
νήθως έξεταζομένη παλάμη κατά
την χειρομαντικήν είναι ή τής άριατεράς χειρός, ήτις ώς όλιγώτερον
χρησιμοποιούμενη ύφίσταται όλιγωτέρας άλλοιώσεις έν τή επιφά
νεια της.
Σήμερον ή επί την χειρομαντείαν
πίστις έξέλιπε σχεδόν εξ ολοκλή
ρου, διατηρείται δέ μόνον μεταξύ
τών αμόρφωτων καί αφελών, με
ταξύ τών όποιων αναζητούν οί χειρομάντεις θύματα προς έξαπάτησιν
καί ίδικόν των πλουτισμόν. Παρά
ταϋτα ή χειρομαντεία είχεν, κατά
τήν σύγχρονον εποχήν, ενθέρμους
πιστούς ανδρας διαπρεπείς καί άνομοιογενεϊς π.χ. τόν Γκάντι, τόν
Χίτλερ, τόν Προύατ κ.α.
Χειρομαντεία
κ α ί υ
γ ε ί α . ' Η χειρομαντεία, ήτις επί
αιώνας είχεν οπαδούς μόνον άφελείς
ίσως προσεχώς έμφανιαθή υπό επι
στημονικόν μανδίαν, καθ’ όσον επι

στήμονες κύρους εις τήν ’Αμερικήν,
Μ. Βρεταννίαν καί τήν ’Ιταλίαν
ασχολούνται σοβαρώς μέ ταύτην.
Αποτέλεσμα τής έρεννης ύπήρξεν
ή έδρέωσις τής πίστεως ότι λίαν
συντόμως θά διαπιστοϋται ή ϋπαρξις πολλών κληρονομικών άσθενειών εις τήν γραμμήν τής παλάμης
καί τώ>ν δακτυλικών αποτυπωμά
των. Οϋτω μία όμάς αποφοίτων τοΰ
εργαστηρίου γενετικής τοΰ Πανε
πιστημίου τοΰ Λονδίνου έπειραματίσθη επί 250 μαθητών γυμνασίου
τής Βρεταννικής πρωτευούσης. Τά
αποτελέσματα τής έρεύνης υπήρξαν
λίαν ενδιαφέροντα κατά τρόπον ώστε
νά κινηθή τό ενδιαφέρον καί άλλων
επιστημόνων.
Εις 'Ηνωμένας Πολιτείας τής
’Αμερικής τό ζεύγος τών ιατρών,
Θεοφίλου καί Λουΐζης Ραφαέλ, προ
σπαθεί νά άνευρη σχέσιν τινά με
ταξύ διανοητικών παθήσεων καί
δακτυλικών άποτυπωμάτων. Οί επι
στήμονες οϋτοι πράγματι διεπίστωσαν ότι τό 97 % τών παρ’ αυτών
έξετασθέντων ψυχοπαθών παρου
σίαζε τό αυτό σχήμα δακτυλικών
αποτυπωμάτων τό καλούμενον τεν
τωμένο τόξο.
'Ωσαύτως εις τήν ’Ιταλίαν μία
όμάς επιστημόνων, υπό τόν κα
θηγητήν Λουντοβϊκο Άρμάνι, πει
ραματίζεται εις τήν έξεύρεσιν κοι
νού παράγοντος μεταξύ τών γραμ
μών τών χειρών καί τιον καρδιακώ>ν παθήσεων. ’Εκ τών πειραμά
των τούτων άπεδείχθη ότι ή γραμμή
τής καρδίας ( σχήμα καί μέγεθος
γραμμής) έχει σχεσιν μέ ώρισμένας
καρδιακός παθήσεις π.χ. επί καρ
διακής διογκώσεως ή γραμμή τής
καρδίας είναι βαθεϊα καί εύρυτέρα
τής συνήθους. ’Επί μυοκαρδίτιδος
ή γραμμή τής καρδίας άποτελεϊται
εκ μικροτέρων πολλών παοαλλήλων γραμμών. Τήν θεωρίαν ότι αί
γραμμαί τής καρδίας συνδέονται
μετά τών κληρονομικών άσθενειών
υποστηρίζει καί ό διευθυντής τής
μαιευτικής κλινικής τής πόλεως
Σέφηλντ ( Μ. Βρεταννίας) καθη
γητής Μπέρναρντ Αώρενς.
’Εάν τελικώς άποδειχθή ή ϋπαρξις ποιάς τίνος επιστημονικής αλή
θειας εις τήν τέχνην τήςχειρομαντείας, τότε θά έπανέλθη επί τάπητος
όλόκληρον τό θέμα τής χειρομαν
τείας, ήν ή πλειοψηφία το>ν έπιστημόνιον κατάδικάζει ώς στερουμένην
επιστημονικής βάσεως.
’Ενταύθα χάριν τής περιέργειας
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των φιλομαθών θά προσθέσωμεν
δτι 6 καθηγητής Πιέρο Κασσόλι,
διευθυντής τον ’Ιταλικόν Κέντρου
παραψυχολογικών ερευνών έπειραματίσθη μέ μίαν χειρομάντιδα. Τό
αποτέλεσμα τοϋ πειράματος άφησε
κατάπληκτον τον είρημένον καθη
γητήν και τούς αννεργάτας του, καθ’
οσον επί τών 100 προβλέψεων
τής χειρομάντιδος αί 60 άπεδεικνύοντο απολύτως αληθείς, αί δέ
αλλαι 40 λανθασμένοι ή άβέβαιαι.
ε. Χαρτομαντεία—Καφφομαντεία
Χαρτομαντεία καλείται ή διά τών
παιγνιοχάρτων μαντική ( τό ρίξιμο
τών χαρτιών και πασιεντζών).
Ή χαρτομαντεία είναι έπινόησις
τών νεωτέρων χρόνων καί προήλθε
εκ τής αστρολογίας. Ταυ την σήμε
ρον άσκοϋν κυρίως γυναίκες Ά θ ιγ γανίδες ώς καί αλλαι αϊτινες κα
λούνται χαρτορρίχτες ή χαρτοϋδες.
Αί χαρτομάντιδες εις έκαστον
παιγνιόχαρτον αποδίδουν ιδιαιτέ
ραν σημασίαν άναλόγως τοϋ χρώμα
τος, τοϋ είδους καί τής θέσεως, τήν
οποίαν τούτο θά καταλάβη εν τή
σειρά τών άλλων παιγνιόχαρτων.
Έ ν γενικαίς γραμμαϊς τα μαύρα
εικονογραφημένα παιγνιόχαρτα συμ
βολίζουν μελαχροινούς ανθρώπους,
οί ρηγάδες άνδρας, αί ντάμαι γυ
ναίκας καί οί βαλέδες εφήβους ή
νέους. Τά ερυθρά παιγνιόχαρτα συμ
βολίζουν τούς ξανθούς, τά καρρά
καί τά σπαθιά τούς κακούς καί
τέλος οί κούπες καί τά μπαστού
νια τούς καλούς κ.τ.λ.
Κατά τό παρελθόν διάσημος ύπήρξεν ή Γαλλίς χαρτομάντις Λενορμάν, ήτις προείπεν εις τον Ροβεσπιέρρον, τον Μαρά καί τον Σαίν
Ζύστ τό οίκτρόν τέλος των καί εις
τήν ’Ιωσηφίναν τήν εις τον αύτοκρατορικόν θρόνον άνοδόν της.
Ωσαύτως έν Γαλλία κατά τά μέσα
τοϋ 19ου αίώνος όνομαστός ύπήρξεν ό χειρομάντης ντ’ Άρπεντινύ.
Τέλος ή Έλεονώρα Ροϋσβελτ,
πριν εί ό σύζυγος είσέλθη εις τον
Λευκόν οίκον, έγραψε επαγωγόν
μελέτην περί χαρτομαντείας.
Καφφομαντεία καλείται ή διά
τών φλιτζανίων τοϋ καφφέ, μετά
τήν κατανάλωσιν τοϋ περιεχομένου
καφφέ, μαντική (ρίξιμο τοϋ φλι
τ ζιανιον ). Αϋτη είναι παλαιοτέρα
τής χαρτομαντείας καί διενεργεϊται συνήθως υπό γυναικών (φλιτζανοϋδες).

' Απίνεττι: ’Ελλψίδες χειρομάντιδες. Ή χειρομαντεία, ή όποια επί αιώ
νας είχεν οπαδούς, τείνει σήμερον νά έξαλειφθή, διατηρείται δέ μόνον
μεταξύ των άμορφώτων καί αφελών μεταξύ των όποιων αναζητούν υί
χειρομάντεις θύματα προς έξαπάτησιν. ’Επάνω: Ή γνωστή καί στην ' Ελ
λάδα καφετζον, ή φλιτζανον. Χιλιάδες αφελών, ιδιαιτέρως γυναικών
καταφεύγουν στο ρίξιμο τον φλντζανιοϋ καί βεβαίως μέ τό αζημίωτο διά
τήν ευφυή >

Περίεργοι έπιστήμαι

/ Ιλήν τής χειρομαντείας, ήτις σή
μερον τείνει νά λάβη μορφήν επιστή
μης προς διάγνωσιν διαφόρων κληρο
νομικών άσθενειών, καί αλλαι όν
τας περίεργοι έπιστήμαι διαμορφοϋνται παρ’ ειδικών επιστημό
νων ώς
α) Ή φυσιογνωμολογ ία, ήτις άσχολείται μέ τήν μελέτην τών χαρα
κτηριστικών τον προσώπου καί τήν
έξαγωγήν συμπερασμάτων περί τής
υγείας καί τοϋ χαρακτήρος τών ατό
μων.
β) 'Η φωνολογία ής πατήρ τυγ
χάνει ό Αυστριακός καθηγητής τοϋ
άσματος Άλεξάντερ. Ούτος υπο
στηρίζει δτι ή φωνή έκάστου αν
θρώπου επηρεάζει τάς πράξεις του,
τον χαρακτήρα του, τά ένστικτά
τον ώς καί αυτήν ακόμη τήν νοη
μοσύνην του.
γ ) Ή άδενολογία. Αϋτη κατα
κτά συνεχώς νέους οπαδούς, κυρίως
εις ’Αμερικήν, μεταξύ τών ιατρών
καί στηρίζεται έπί τοϋ άναμφισβητήτου καί κεφαλαιώδους ρόλου δν
άσκοϋν οί αδένες έπί τοϋ ανθρωπίνου
οργανισμού. 'Η νεαρά αϋτη έπιστήμη ισχυρίζεται δτι δύναται νά

σχηματίζη άδενολογικάς προσωπο
γραφίας τών ατόμων, άναλόγως τής
υπερβολικής, κανονικής, έπιβραδυνομένης ή καί στοιχειώδους λει
τουργίας τών διαφόρων άδένων.
Πλήν τών ώς άνω επιστημών διαμορφοϋνται καί άλλοι κλάδοι ώς ή
χρωματολογία, ή τριχολογία, ή
μορφοσκοπία, ή όνυχοσκοπία, ή
μετωποσκοπία κ.ά.
Ή μαντεία καί μαγεία κατά τήν
σύγχρονον εποχήν.

Σήμερον, καίτοι ζώμεν εις τον
αιώνα τών μεγάλων έπιστημονικών
καί τεχνικών θαυμάτων, εις τον
αιώνα τής προόδου, τής παιδείας
καί τής πνευματικής άνοδον, εκα
τομμύρια άτόμων εις δλας τάς
ηπείρους πιστεύουν εις τον κόσμον
τής μαντείας, τής μαγείας, τών
υπερφυσικών δυνάμεων, τών θαυ
μάτων κ.τ.λ.
Εις Η .Π .Α. άνω τών 10 εκατομ
μυρίων ’Αμερικανών παρακολου
θούν μέ πάθος τήν άστρολογία,
συμβουλεύονται διαφόρους μάντεις,
χειρομάντεις καί χαρτορίχτρες. Οί
άνεγνωρισμένοι μάντεις, οιτινες προ
σπαθούν εις ’Αμερικήν νά άποκαλύψουν τό μέλλον εις διάφορα άτομα
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Ό διάσημος κομπογιαννίτης-μάγος “Ελισα Πέρκινς. Μέ τη χρησιμοποίηση μαγικών
ραβδιών «θεράπευε» όλες τις παθήσεις. Ή γκραβονρα είναι τοΰ 18ον αίώνος.

κατά ποικίλλους τρόπους είναι άνω
των πέντε χιλιάδων. 'Ωσαύτως εις
Μεγάλην Βρεταννίαν οι καταφεύγοντες εις την μαντείαν ανέρχονται
εις δύο εκατομμύρια, οι δέ πόσης
ψύσεως άνεγνωρισμένοι μάντεις είναι
άνω των δύο χιλ.ιάδων. ’Εν ’Αγγλία
ή διασημωτέρα χαρτορίχτρα είναι
ή Μαντάμ Νικόλ, άσσος τής αστρο
λογίας είναι ή Κατίνα Θεοδοσίου
και πρύτανις άπάντων ή ’Ίγκριντ
Λίντ, ήτις μάλιστα είναι αντιπρόε
δρος τής 'Εταιρείας ’Αστρολογικών
μελετών καί σύζυγος τον πρώην δι
πλωμάτου καί συγγραφέως Σερ
Ρόναλντ Φρέϋζερ
Εις τούς άνωτέρω άριθμούς δέον
νά προστεθή καί ή αναρίθμητος
εκείνη στρατειά των ατόμων εκεί
νων άτινα καθ’ έκάστην ημέραν ή
καί εβδομάδαν άναζητοϋν το ά>ροσκοπιόν των εις τάς εφημερίδας ή
καί τά πόσης φύσεως περιοδικά.
Εις ’Αγγλίαν κυκλοφορεί ειδικόν
προς τούτο περιοδικόν καλονμενον
πρόβλεψις καί εις Η .Π .Α. ή Μοίρα.
Καί πέραν τούτων οι περισσότεροι
σήμερον κάτοικοι τής Ευρώπης φέ
ρουν φυλακτά τά όποια κατά την
γνώμην των τούς εξασφαλίζουν την
βοήθειαν τών υπερφυσικών δυνάμεων.
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Πολλοί δέ πιστεύουν εις την άποτελεσματικότητα τής κατάρας. Π ε
ριέργως, πλήν τών αγραμμάτων
καί απλοϊκών ατόμων άτινα κατα
φεύγουν εις τούς μάντεις καί μά
γους, καταφεύγουν καί διάσημα
άτομα. Ουτω π.χ. ό Ονΐνστον
Τσώρτσιλ κατά την διάρκειαν τού
Β ’ Παγκοσμίου πολέμου είχε έγκαταστήσει τον άστρολόγον Αούϊς ντε
Βώλ εις τον πέμπτον όροφον τού
Γκόσβενορ Χάουζ μέ τον βαθμόν
μάλιστα τοΰ πλοιάρχου, ινα προλέγη εις αυτόν τά όσα προέβλεπαν
οί Γερμανοί άστρολόγοι Κράφτ κ.ά.,
οι ευρισκόμενοι εις την υπηρεσίαν
τοΰ Χίτλερ.
' Ομοίως ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας τής Γκάνα. Νκρούμαχ, δστις
ύπέστη σειράν δολοφονικών επιθέσε
ων, έδέχθη, κατά μήνα Σεπτέμβριον
τού έτους 1962 εις την μεγάλην αί
θουσαν τού Προεδρικού Μεγάρου, πα
ρουσία πλείστων προσωπικοτήτων,
αί όποϊαι όπως καί ο Πρόεδρος
ήσαν κάτοχοι άνωτάτης Ευρωπαϊ
κής παιδείας, πολυαρίθμους μά
γους, ίνα ξορκίσουν τά κατά τού
Προέδρου δρώντα πονηρά πνεύ
ματα. Ούτοι προσέφεραν εις τον
Πρόεδρον άφεψήματα άπό τρία φυτά

τής ζούγκλας καί αυγά σπανίων
πτηνών, έρράντισαν δέ τούς πόδας
του μέ αίμα προβάτων, ενώ περιέβαλον τούς ώμους. του μέ δέρματα
λεοπαρδάλεως καί έσκέπασαν τάς
χεϊρας καί τό πρόσωπόν του μέ
φετιχιστικά κοσμήματα.
Οί μάντεις σήμερον είναι οργα
νωμένοι καί πραγματοποιούν καί
παγκόσμια είσέτι συνέδρια. Οϋτω
κατά τό έτος 1966 τό διεθνές συνέ
δρων τών μάγων έπραγματοποιήθη
εις την κωμόπολιν Σάλον τής Προ
βηγκίας εις ήν προ 400 ετών άπεβίωσεν ό περίφημος μάγος Νοστ ράδαμος, δστις είχε προβ λέγει την
Γαλλικήν Έπανάστασιν.
Δυστυχώς εις την εποχήν τοΰ
ατομικού πολιτισμού ήν διερχόμεθα
ή χαρτομάντις, ή χειρομάντις, ή
καφφομάντις, οί άστρολόγοι καί οί
μάγοι εξακολουθούν νά υπάρχουν
καί μάλιστα εις αϋξοντα αριθμόν
εις δλας τάς χώρας καί εις άπάσας
τάς πόλεις. Ή πελατεία τούτων
ανήκει εις δλα τά κοινωνικά στρώ
ματα, ανεξαρτήτως βαθμού μορφώσεως. Τό φαινόμενον τούτο δέον
ν’ άποδοθή εις έλλειψιν αύτοπεποιθήσεως καί εις ελπίδα έλεύσεως ευ
καιρίας τινός. Φαίνεται δτι ή μοίρα
τού άνθρώπου είναι τοιαύτη ώστε
ούτος νά μή απαλλαγή άπό τον κό
σμον τού μυστηρίου καί τοΰ υπερ
φυσικού.
Ai υπερφυσικοί δυνάμεις

’Ασφαλώς δυνάμεθα νά καταδικά
ζωμεν τούς άγήρτας εκείνους οίτινες εκμεταλλεύονται άθώους πολϊτας εν όνόματι τής μαγείας, τής
μαντείας κ.τ.λ., άλλά, κατά τήν
γνώμην τών Βρεταννών επιστημό
νων Τζ. Χάλνταιην καί ’Άρθονρ
Κλάρη, πολλά παραψυχολογικά φαι
νόμενα άτινα ή επιστήμη δεν δύναται νά έξηγήση, δεν πρέπει πάντοτε
νά τά άπορρίπτη, άλλά νά τά μελετά
έπιοταμένως καί ν’ άσχολεϊται προς
άνεύρεσιν μιας σχετικής έξηγή—
σεως, διότι ενδεχομένως οί εμφανι
ζόμενοι ώς μάγοι ή μάντες κατόπιν
πολλών προσπαθειών ή κατά τύχην
νά έπέτυχον κάποιο άποτέλεσμα.
Ό ’Ά γγλος καθηγητής τής παρα
ψυχολογίας Τζ. Τάϋρελ εις μίαν
πρόσφατον άνακοίνωσίν του είπε,
δτι υπάρχει μία πνευματική πραγματικότης καί δτι τά υπερφυσικά
φαινόμενα, ή μέθοδος καί ή διαδι
κασία τήν οποίαν χρησιμοποιούν

oi ειδικοί, αποτελούν ενίοτε μέσα
γνώσεων καλύτερα από τά τής έπιI στήμης χρησιμοποιούμενα. ’Επί
πλέον άνέφερε δτι οί σπουδαιότεροι
μάγοι καί οί άσχολούμενοι μέ τα
υπερφυσικά φαινόμενα κατέχουν σχε
δόν πάντοτε γνώσεις τεχνικής. 'Ο 
μοίως 6 Δρ Αίμε Μισέλ άνέφερε δτι
φαινόμενα παραψυχολογίας είναι καί
σήμερον συνήθη. Μεταξύ αυτών τά
πλέον εκπληκτικά είναι τά μέντιουμ
ώς καί ή συμπεριφορά ένίων μάγων
ο'ίτινες δύνανται νά ίατανται εις τον
κενόν παρά τον νόμον τής βαρύτητος.
Σχετικώς δ Δρ Im bert - Goubeyre(x) βεβαιώνει δτι είδε ιθα
γενείς νά ύψώνωνται καί ιστανται
υπέρ τοϋ εδάφους καί εις τό ύψος
2 - 3 ποδών.'Ομοίως ό πατή Frrilles βεβαιώνει δτι είδε μάγο Earn νά
ύψώνη δοχεϊον πλήρες ΰδατος, νά
τό άφίνη καί νά μένη τούτο μετέωρο
εις τό διάστημα. 'Ο ”Αγγλος βιο
λόγος Χέρμπερτ θάρστον υποστη
ρίζει δτι πολλά παλαιά θρησκευτικά
βιβλία αναφέρουν περιπτώσεις άγιων
ο'ίτινες ήδύναντο νά πετοϋν. Μεταξύ Γνοατή μάγισσα τών 'Αθηνών. Έξαπατοϋσε άφελεϊς καί τούς άπέσπα μεγάλα χρήμα
τικά ποσά. Συνελήφθη καί κατεδικάσθη εις φυλάκισιν.
1 αυτών αναφέρει τον άγιον Πέτρον
τής Άλκαντάρα καί τον "Αγιον
Ιωσήφ τοϋ Κουπερτίνο. 'Ομοίως δ
Δρ Μισέλ λέγει δτι παρόμοια μέ τά μικρού Τριανοϋ έξ ου θά διήρχοντο, προσπάθεια δπως, άπαντα τά επί
ώς άνω φαινόμενα τών άγιων πα ίνα φθάσουν εις τήν πλησίον εύρι- σημα περιστατικά έπί υπερφυσικών
ρουσιάζονται μεταξύ τών Ινδών ια σκομένην στάσιν τών λεωφορείων. φαινομένων συγκεντρωθούν υπό τής
τροφιλοσόφων οιτινες μάλιστα εξη "Οταν οϋτοι έφθασαν εις τό μικρό Ούνέσκο καί έξητασθοϋν υπό τής
γούν ταντα διά τής αυθυποβολής δι’ Τριανό, διέκριναν έμπροσθέν των έπιστήμης, ήτις κατά τούς H ubert
ής ό εγκέφαλος καί τό νευρικόν σύ μίαν σκιάν ήτις έπλησίζεν προς αυ καί Mauss έσχηματίσθη καί άνστημα περιέρχονται εις κατάστασιν τούς. "Οταν αυτή έπλησίασεν αίσθε- δρειώθη υπό τον μαγικόν μανδύα
τώς διέκριναν τήν Μαρίαν Άντουα- τοϋ άλχημιστοϋ καί τον άστρολόέκστάσεως.
Κατά καιρούς, προς άπόδειξιν τής νέτταν, ώς ταύτην είχον είδη εις γου.
έκτης αίσθήσεως ή τής ύπάρξεως τά ιστορικά βιβλία. "Οταν τήν
Συμπέρασμα
έφώναξαν αΰτη άπεμακρύνθη.
υπερφυσικών δυνάμεων, έγένοντο
Συνεπεία τών κρατουσών σήμερον
Ό διάσημος συγγραφεύς Μωρίς
διάφορα πειράματα, έκ τούτων άναάντιλήψεων καί τάσεων, έν σχέσει
φέρομεν εκείνα ατινα έγένοντο έν Μέττερλιγκ αναφέρει δτι εΐχεν ομι
μέ τά υπερφυσικά καί παραψυχολο
Βαρσοβία υπό τοϋ Δ ρος Γκέλεν έν λήσει μέ διάφορα πνεύματα ατινα
γικά φαινόμενα, α'ι Άστυνομικαί
\ · συνεργασία μετά τοϋ Κλοϋσκι. Ον- καί τοϋ άπεκάλυψαν τί έπρόκειτο
άρχαί διαφόρων χωρών ήρξαντο
τοι ήδυνήθησαν νά φέρουν εις επα νά συμβή εις τό μέλλον. 'Ομοίως δ
χρησιμοποιοϋσαι διάφορα άτομα, άφήν διάφορα άτομα μετά προσφι Γκαιτε, δ Σέλλεϋ καί δ Μυσσέ ανα
τινα έτυχον παραψυχολογικής παι
φέρουν
παρόμοια
περιστατικά!
Ό
λών των προσώπων ατινα είχον κατά
δείας καί διαθέτοντα μαντικός ικα
καιρούς άποβιώσει. 'Ωσαύτως πα Κάρλ Γιούγκ καί άλλοι Γάλλοι σο
νότητας, διά τήν έξιχνίασιν μυστυρόμοια πειράματα έγένοντο εις τό φοί πιστεύουν δτι υπάρχει έκτη
ριωδών έγκλημάτων οϋτω :
αίσθησης, ύπερπέρα καί παραψυχο
Δ ιεθνές ινστιτούτο Μεταφυσικής
a) ’Εν Χάγη έχρησιμοποιήθη δ
λογία. Ούτος δέ δ Γιούγκ, δστις
τών Παρισίων..
Ζεράρ Κρουαζέ προς άνεύρεσιν τοϋ
Δύο ’Ά γγλο ι συγγραφείς, ό Σ. νπήρξεν μαθητής τοϋ Φρόϋντ καί
αγνώστου δράστου δστις εις άπομεΜόμπερλυ καί 6E. Τζόρνταν ο'ίτινες εις έκ τών μεγαλυτέρων σοφών καί
μονωμένον αημείον καί έν καιρώ
είχον έπισκεφθή τό Παρίσι, ανα έπιστημόνων τής έποχής μας, απο
νυκτάς εΐχεν φονεύσει νεαρόν Ολφέρουν τό εξής περιστατικόν. 'Η μέ καλύπτει δτι συχνά έβλεπε σοφούς
λανδέζαν. Ό Κρουαζέ έδήλωσεν δτι
ραν τινά έπεσκέφθησαν τάς Βερσαλ άλλων έποχών μεθ’ ών συνομήλει
δ δράστης ήτο άινδρας ύψηλόσωμος,
λίας, έκεϊθεν δέ απερχόμενοι καί τής έπί διαφόρων ζητημάτων.
ηλικίας 35 έτών, μέ κεκομμένον
'Π επιστήμη μέχρι σήμερον δέν
ώρας παρελθούσης δέν έγνώριζαν
τμήμα έκ τοϋ αριστερού ώτός του.
ποιαν οδόν νά ακολουθήσουν, διό έχει λάβη υπεύθυνον θέσιν έπί τών
Πράγματι έντός ολίγων ημερών δ
ήρώτησαν διαβάτην τινά δστις τούς ώς άνω φαινομένων, ατινα μάλλον
(Συνέχεια εις τήν σελ. 142)
υπέδειξεν ένα περίπτερο πλησίον τού απορρίπτει. ’Ή δη καταβάλλεται
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Χριστόν, ώς καί ύπακοήν εις τάς
έντολάς
Του, ώστε ν’ άντλή άπό
Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α ΘΕ ΜΑΤ Α
τήν Θείαν Πηγήν δύναμιν πνευ
ματικήν διά ν’ άντιπαλαίση πρός
μυρίους πειρασμούς, πρός τό υλι
στικόν φρόνημα τής σημερινής
κοινωνίας.
"Οταν δέ, έπί τέλους, κατορθώση
νά μορφωθή καί νά καταρτισθή
διά κάποιο έπάγγελμα, ό νέος, άν
έχη μάλιστα λάβει καί άνωτέραν ή
- άνωτάτην μόρφωσιν, αναζητεί νά
εύρη κάποιο έπάγγελμα, μίαν θέσιν άνάλογον μέ τά προσόντα του.
Καί τότε βλέπει θύρας κλειστός,
διότι πολλά επαγγέλματα είναι
«κεκορεσμένα». Εις δέ τά λεγάμενα
«ελευθέρια επαγγέλματα», έπί παραδείγματι τού ιατρού, τού δικη
γόρου, τού μηχανικού κλπ., υπάρ
χει άγριος ανταγωνισμός, λόγω
πληθώρας επιστημόνων μέ τά αύτά προσόντα. Εις τάς δημοσίας
πάλιν Θέσεις, ή δυνατότης έξευρέσεως θέσεως, ιδίως διά τούς κα
τέχοντας άνωτάτην μόρφωσιν, εί
ναι πολύ μικρά. Καί δέν είναι άξιον
απορίας τό γεγονός τούτο, άφ’
ενός μέν διότι εί'μεθα Κράτος μικρόν
καί υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ
ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ζητήσεως καί προσφοράς μορφωμέ
Έπιτ. Συμβούλου τοΰ Έλεγκ. Συνεδρίου
νων νέων καί θέσεων καταλλήλων,
άφ’ ετέρου δέ διότι οί περισσότε
ροι άπόφοιτοι των Γυμνασίων τού
Κράτους συνηθίζουν νά εγκαταλεί
πουν τήν επαρχίαν των καί νά
συνωστίζωνται στάς ’Αθήνας καί
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
3ον. Τ ό π ρ ό β λ η μ α τ ή ς τήν Θεσσαλονίκην, ζητούντες μίαν
σ τ α  Θέσιν εις δημοσίαν ύπηρεσίαν ή
Γλ Ποια είναι τά ειδικά προ έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς
εϊς οργανισμόν ή άλλαχού.
οδρομίας των
νέων.
βλήματα τής Ελληνικής δ ι Είναι
Τό πρόβλημα συνεπώς τής έγεγονός τό όποιον όλοι
Νεολαίας
ζώμε, ότι ή εποχή μας έχει πολ- παγγελματικής άποκαταστάσεως
λάς απαιτήσεις. Σήμερον χρειάζον τών νέων είναι όξύ καί πολύπλευ
Μερικά άττό τά κυριώτερα άττό ται οΐ νέοι πολύ περισσότερα προ ρον. Είναι δέ καί επείγον. Δέν
τά -προβλήματα αΟτά, κατά τήν σόντα μορφώσεως καί γνώσεων θεραπεύεται μέ προχείρους λύσεις.
γνώμην μας, είναι τά έξης:
από κάθε προηγουμένην έποχήν. Χρειάζεται προγραμματισμόν.
Ιον. Τ ό π ρ ό β λ η μ α τ ο ύ
Μίαν μερικήν λύσιν ώς πρός τάς
Χρειάζονται είδικαί σπουδαί, γνώπ ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ κ α ί ι δ ε ο  σις ξένων γλωσσών κλπ. ’Απαι δημοσίας υπηρεσίας έχει βεβαίως
λ ο γ ι κ ο ύ π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι  τείται λοιπόν μεγάλη προσπά δώσει ή εφαρμογή τού νόμου τής
σ μ ο ύ τ ω ν ν έ ω ν εις τ ή ν
θεια καί μεγάλος άγών. Χρειάζεται 35ετίας, πού είχεν όμως δυσμενείς
ζωήν.
’Επί τού θέματος τού έντονη πάλη, όχι βεβαίως των τά έπιπτώσεις είς τήν λειτουργίαν
του έχομεν πραγματευθή εις διά ξεων, αλλά πάλη τού νέου μέ τόν τού Κρατικού οργανισμού.
φορα σημεία τής μελέτης μας καί ίδιον τόν εαυτόν του, μέ τό έγώ
Χρειάζονται καί άλλα, πολύ
ΰπεδείξαμε διαφόρους τρόπους άν- του, μέ τά κατώτερα ένστικτά του, δραστικώτερα, μέτρα.
τιμετωπίσεως, ώστε ή νεολαία μας μέ τήν νωχέλειαν καί τήν τάσιν
’Εκτός τής έθελουσίας έξόδου,
νά μή παραμένη ακαθοδήγητη. πρός τήν εΰκολην ζωήν.
είναι άνάγκη νά άναμορφωθή τό
2ον. Τ ό ά κ α ν θ ώ δ ε ς π ρ ό 
Διά τούτο πρέπει νά έχη ό νέος σύστημα τής έκπαιδεύσεως, ώστε
β λ η μ α τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν με σταθερά πνευματικά καί ήθικά θε οί άπόφοιτοι τών Μέσων Σχολών
τ ό ά λ λ ο φ ύ λ ο ν . Δεδομένου μέλια καί πολύ δυνατήν θέλησιν. νά είναι ικανοί νά άποκαθίστανότι τούτο είναι πολυσύνθετον καί Χρειάζεται νά έχη ζωντανήν πίστιν ται έπαγγελματικώς καί εϊς άλλα
εύρύτατον, έπιφυλασσόμεθα νά τό στον Θεόν καί πνευματικήν επι επαγγέλματα εκτός τού δημοσίου
έξετάσωμεν εις ειδικήν μελέτην. κοινωνίαν μέ τόν Λυτρωτήν του υπαλλήλου.

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Είναι άνάγκη πρός τούτο νά
ίδρυθούν πολλαί τεχνικά! καί γεωρ
γικαί Σχολαί. ’Επίσης, νά βελτιω
θούν οΐ όροι διαβιώσεως εις τάς ε
παρχίας, νά προωθηθή εϊς αύτάς
ή άνάπτυξις βιομηχανικών καί άλ
λων εργασιών. Νά δημιουργηθουν
κέντρα πολιτιστικά καί μορφωτικά
εις όλας τάς έπαρχιακάς πόλεις
(ώς βιβλιοθήκαι, διαλέξεις μορφωτικαί, όρχήστραι καλής μου
σικής, άθλητικοί αγώνες, εκθέσεις,
διαγωνισμοί πρός βράβευσιν επι
δόσεων εις λογοτεχνίαν, καλάς τέχνας, παραγω γής κ.λ.π.).

Δ'. Πώς θ’ άντιμετωπισθή ή
κρίσις της σημερινής
Νεολαίας ;
Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι,
πού διψούν γιά μάθησιν, πού δι
ψούν γιά μίαν ζωήν άνωτέρου επι
πέδου, πηγαίνουν νά φοιτήσουν εις
Ά νωτάτας Σχολάς, _άφ’ ενός μέν
διά νά καταρτισθούν καλύτερον
καί νά εξασφαλίσουν έτοτ τήν μελ
λοντικήν των σταδιοδρομίαν, άφ’
ετέρου δέ διά νά εϋρουν απαντή
σεις εις τά διάφορα ζωτικά προ
βλήματα τής ζωής.
Καί ώς πρός μέν τήν τελειοποίησιν τής επαγγελματικής των μορφώσεως, τήν επιτυγχάνουν, οπω 
σδήποτε: Ώ ς πρός τήν ίκανοποίησιν όμως τής πνευματικής των δίψης άπογοητεύονται, διότι όχι
μόνον δεν λαμβάνουν εϊς τά ’Ανώ
τατα Ιδρύματα τάς απαντήσεις
πού περιμένουν, άλ?ιά καί διότι
άνακαλύπτουν πολύ περισσότερα
ερωτήματα, παρά άπαντήσεις.
Διά τον λόγον αύτόν καί πολ
λούς άλλους, μένουν πολλοί καλής
διαθέσεως νέοι ανικανοποίητοι καί
είτε κλείονται στόν εαυτόν τους, ή
προσκολλώνται εις διαφόρους έξάλλους ομάδας νέων ή άδιαφορούν τε
λείως πρός τό κάθε τι, ή καί ανα
ζητούν νά εύρουν αλλού τό νόημα
τής ζωής καί νά ικανοποιήσουν
τήν πνευματικήν των δίψαν.
Αύτό είναι τό δράμα μεγάλου
μέρους τής σημερινής μορφωμένης
νεολαίας εις πολλάς χώρας, διότι
παρέμεινεν άκαθοδήγητη καί δέν
έχει λάβει τον ορθόν προσανατο
λισμόν της εις τά βασικά προβλή
ματα τής ζωής, ή διότι ό προσανα
τολισμός πού τής έχει δοθή είναι
εσφαλμένος ή άμφιβόλου ποιότητος. Πολλές φορές μάλιστα, τυφλοί

■Ως προ; τήν ίκανοποίησιν τής πνευματικής των δίψας οί σύγχρονοι νέοι πολλάκις άπαγοητεύ’ονται, διότι τά σχολεία, δέν τούς δίδουν τάς απαντήσεις πού περιμένουν, αλλά
καί διότι ανακαλύπτουν πολύ περισσότερα ερωτήματα.

οδηγούν τυφλούς, καί δέν είναι
παράξενον τό ότι συχνά πέφτουν
όλοι μαζί στόν λάκκον τής πλάνης.
Ποιον λοιπόν είναι τό καθήκον
τών μεγαλυτέρων τήν ήλικίαν καί
κυρίως όλων τών άρμοδίων εμπρός
εις τό δράμα αύτό τής νεολαίας;
Έ ν π ρ ώ τ ο ι ς , είναι ή κ ατ α ν ό η σ ι ς. Α λλά διά νά ύπάρχη κατανόησις θά πρέπει νά ύπάρχη πραγματικόν ενδιαφέρον, δηλα
δή α γά πη ειλικρινής πρός τους
νέους.
Είναι άνάγκη νά προσέξωμε μέ
πολλήν συμπάθειαν, αλλά καί υπο
μονήν, τά παράπονα τών νέων, τά
προβλήματά των, τάς δυσκολίας
των.' Είναι άνάγκη νά εϋρωμεν τήν
καρδίαν τής νεολαίας. Πιθανόν, τά
περισσότερα παράπονα νά είναι
ανυπόστατα. Ώ ς επί παραδείγματι, τό ότι οί μεγάλοι τούς στερούν
τήν ελευθερίαν νά κάμουν ό,τι θέ
λουν, νά ζούν όπως επιθυμούν καί
τά παρόμοια. Υ πάρχουν όμως καί

βάσιμα παράπονά των. Υ π ά ρ 
χουν καί αιτιάσεις των βάσιμοι,
ότι δηλαδή οί μεγάλοι τούς δί
δουν τό κακόν παράδειγμα μέ τήν
ασυνεπή διαγω γήν των έν σχέσει μ’ εκείνα πού λέγουν, πού δι
δάσκουν, πού πιστεύουν, μέ τήν
υποκρισίαν των έν γένει, ή διότι
τούς ζητούν συμβιβασμούς καί
υποχωρήσεις είς πράγματα που
δέν είναι όρθά καί δίκαια. ’Ή διότι
πολλοί άπό τους μεγάλους έχουν
ώς σκοπόν τής ζωής των τήν άπόκτησιν χρήματος καί υλικών α γα 
θών καί δέν δείχνουν κανένα ενδια
φέρον διά κάτι τό πνευματικόν.
Φυσικώ τώ λόγω, τά πρόσω πα
αύτά, τά όποια οί νέοι μέμφονται,
στερούνται, ώς έπί τό πλεΐστον,
ήθικών αρχών, καί είναι προσκεκολλημένα εις τήν ύλην. Καί είναι
αναξιόπιστα. "Εχουν δέ ώς πρός
αύτά τά ζητήματα πολύ δίκαιον
οί νέοι.
’Αλλά καί όταν τούς βλέπωμε ν’
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αγανακτούν καί νά έκνευρίζωνται
ή νά δείχνουν αμφιβολίαν καί δυ
σπιστίαν είς τά ζητήματα τής
Θρησκείας ή τής Ηθικής, καί πάλιν
είναι ανάγκη μέ πολλήν υπομονήν
καί καλωσύνην νά διαφωτίζωνται
καί νά καθοδηγούνται.
Νά έχωμε δε ύ π ’ όψιν ότι άθεοι
νέοι, μέ δλην τήν κυριολεξίαν, δέν
υπάρχουν ευτυχώς στήν Πατρίδα
μας. Είναι μάλλον άκατατόπιστοι
ή απογοητευμένοι, ίσως, διότι δέν
βλέπουν συνέπειαν ζωής είς εκεί
νους που έπαγγέλονται τόν «θρήσκον». Κάποιος άπό αυτούς έλεγε
σ’ ένα Χριστιανόν πού δέν ήτο
διόλου συνεπής μέ αύτά πού έλεγεν δτι έπίστευεν: «Αύτό πού είσθε
φωνάζει τόσον δυνατά στά μάτια
μου, ώστε δέν μπορώ ν’ ακούσω
τί μού λέγετε».
Καί δταν ακόμη τούς βλέπωμε
νά μήν έχουν «αγωνιστικήν διάθεσιν», νά μήν είναι πρωτοπόροι
καί ενθουσιώδεις εις δ,τι άνώτερον
καί καλόν ύπάρχει, πάλιν, άν έρευνήσωμεν βαθύτερα είναι δυνατόν
νά διαπιστώσωμεν δτι αιτία είναι
ή δυσπιστία των πρός τούς μεγά
λους καί ή προσπάθειά των νά
αναζητούν νά εύρουν μόνοι των
τόν δρόμον, τόν προσανατολισμόν
των στήν ζωήν.
Πολύ δέ πιθανόν είναι νά τόν
αναζητούν εις έσφαλμένην κατεύθυνσιν, διότι είναι άπειροι καί
άκατατόπιστοι. Πάντως όμως είναι
παρήγορον καί έλπιδοφόρον, τό
δτι ζητούν.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , είναι ή κ α τ ά λλήλος
διαφώτισις.
Είναι λοιπόν καθήκον επιτακτι
κόν τών μεγαλυτέρων τήν ηλι
κίαν καί γενικώτερον τών άρμοδίων παραγόντω ν (γονέων, σχο
λείων, ’Εκκλησίας πνευματικών αν
θρώπων) νά τούς βοηθήσουν, ώστε
νά εϋρουν τόν ορθόν προσανατο
λισμόν.
’Αλλά πώ ς Θά πρέπει νά γίνεται
ή διαφώτισις, ώς καί ό προσανα
τολισμός αύτής τής νεολαίας ;
Π ρ ώ τ ο ν . Μέ τό παράδειγμα
τών μεγάλων, μέ τήν συνεπή ζωήν
των πρός τάς ήθικάς άρχάς. Αύτό
είναι καί τό μυστικόν τής καλυτέρας διαπαιδαγωγήσεως, ώς δια
κηρύσσουν οί μεγαλύτεροι παιδα
γω γοί :
«Οί μεγάλοι κρατούν τά κλει
124

διά τής αγω γής καί τής συμπερι ν ε ι α νά ένισχύη τήν προσ πά 
φοράς τών νέων». «Οί νέοι δέν ήμ- θειαν αύτήν τού Σχολείου, καθώς
πορούν ν’ αποκτήσουν ήθος καί καί όλαι αί πνευματικής φύσεως
καλήν συμπεριφοράν, έάν δέν τήν οργανώσεις, μέ θερμήν συμπαρά
σταση/, μέ δεξιώσεις καί λοιπός
έχουν οί μεγαλύτεροι των».
Καί ό σοφός πρόγονός μας, ό παρόμοιας έκδηλώσεις.
Ο ί γ ο ν ε ί ς οφείλουν νά συ
μεγαλύτερος τραγικός ποιητής τών
αιώνων Εύριπίδης, έλεγεν επιγραμ νηθίσουν τό παιδί καί τόν έφηβον
ματικούς, ότι «ή νεολαία δταν δέν νά ύπακούη είς αύτούς άπό πολύ
έχη σπείρει είς αύτήν ό άνθρωπος μικράς ήλικίας, νά έχουν πειθαρ
τήν δικαιοσύνην, είναι κατάρα χίαν, τάξιν καί άκρίβειαν είς δλας
στούς θνητούς». Τόσην τεραστίαν των τάς πράξεις.
Ό Τ ύ π ο ς οφείλει νά συνειδησημασίαν έχει ή καλή καί μέ ήθι
τοποιήση τάς τεράστιας εύθύνας
κάς άρχάς α γω γή .
Δεύτερον.
Χρειάζεται ρι του έναντι τής νεολαίας είδικώς καί
ζική αλλαγή νοοτροπίας, συστη τού συνόλου τής κοινωνίας γενι
μάτων καί μεθόδων διδασκαλίας κώτερον. Θά πρέπει νά παύση νά
είς τά Σχολεία (Δημοτικά καί Γυ τήν μολύνη διαρκώς μέ τά σκανδαμνάσια), ώς καί τάς Ά νω τάτας λιστικά καί ψυχοφθόρα δημοσιεύματά του, ώς δυστυχώς τούτο
Σχολάς.
Νά γίνουν τά ’Εκπαιδευτικά 'Ι συμβαίνει, πλήν ελάχιστων φω
δρύματα «έ σ τ ί α ι κ α ί ε ρ γ α  τεινών εξαιρέσεων.
στήρια
χαρακτήρων
Θά πρέπει νά συνειδητοποιήση,
καί
ήθικών
αξιών.
Ν’ προσέτι, ό Τύπος δτι δέν άποαποκτούν δέ οί νέοι είς αύτά όχι 'τελεΐ άπλώς μίαν κερδοσκοπικήν
μόνον γνώσεις διανοητικός, αλλά έπιχείρησιν, ώς μερικοί έκδόται
καί ανθρωπιστικός, καλαισθησίας τό νομίζουν, άλλ’ ότι ασκεί κοι
καί θρησκευτικός, ή μάλλον χρι νωνικόν λειτούργημα ύψίστης ση- ‘
στιανικήν αγω γήν. Νά τονώνεται μασίας διά τήν κοινωνίαν καί τό
δέ καί ν’ ανυψώνεται ή ψυχή καί "Εθνος. ΔΓ δ καί απολαμβάνει ει
τό πνεύμα μέ βραβεία, τιμητικός δικών προνομίων καί εύεργετημάδιακρίσεις κ.λ.π.
των (ατέλεια δημοσιογρ. χάρ
Χρειάζεται επίσης ή ο ί κ ο γ έ- του, ειδική δωσιδικία, φορολογι
κά! άπαλλαγαί καί διευκολύνσεις,
κ.λ.π.).
ΤΣΑΡΛ Μ ΑΝΣΟΝ. ' Υπήρξε και
’Αλλά καί δ,τι γενικώς προσφέ
αυτός «θύμα» τής κρίσεως ή όποια
ρει
στον νέον ή Κοινωνία νά άπομαστίζει τη σύγχρονη νεολαία.
τελή πνευματικήν τροφήν ύγιεινήν καί όχι μολυσμένην. Κι’ εννοούμεν τό ανάγνωσμα, τό θέαμα,
τό ακρόαμα. "Ολα Θά πρέπει νά
συμβάλλουν στήν ήθικήν καί πνευ
ματικήν άνύψωσιν τού νέου καί
όχι είς τό κατρακύλισμά του, ώς
δυστυχώς τούτο συμβαίνει.
Τό δ έ Κ ρ ά τ ο ς θά πρέπει νά
όργανώση συστηματικώς τήν έξωσχολικήν άπασχόλησιν τού νέ
ου. Μέ αθλοπαιδιάς, μέ δημιουρ
γίαν πνευματικών κέντρων είς τά
όποια νά ύπάρχουν βιβλιοθήκαι,
νά γίνω νται έθνικαί καί ήθικοπλαστικαί κινημ/φικαί προβολαί, ώς
ταξιδίων, έργων ιστορικών, έπιστημονικών, θρησκευτικών, κ.λπ.
Νά οργανωθούν όρχήστραι δι’
έφήβους καί νέους, νά δίδωνται
είδικαί συναυλίαι καλής μουσικής
καί έν γένει νά παρέχωνται είς τούς
έφήβους καί νέους κατάλληλα μέσα
ψυχαγω γίας. Πρός δέ νά έποπτεύη
άγρύπνως καί νά έπιβάλλη αύστη-

"Ελληνες καί αλλοδαποί τοξικομανείς σνλληφθέντες υπό τής ’Αστυνομίας εις το «αντρον τον Κονκακίον». Τα
ναρκωτικά είναι τό άλλο μεγάλο πρόβλημα γιά τή σημερινή νεολ.αία. Είναι πλέον καιρός καί ή πνευματική ήγε
αία αλλά καί <5 τύπος ολοκλήρου τον κόσμον νά γίνουν κήρυκες των μεγάλων πνευματικών ιδανικών, τής πίστεως,
τον καλόν καί τής άρετής.

ροτάτας κυρώσεις διά πάσαν παρα
βίασιν κειμένων νόμων περί προ
βολής κινηματογραφικών κα'ι δι’
άλλων μέσων δημοσιότητος έρ
γων, λαμβάνον έν ανάγκη καί
αυστηρότερα μέτρα.
Τ ρ ί τ ο ν . Δεδομένου ότι εις
τήν εποχήν μας δεν προσφέρεται
κανένα δυνατόν κίνητρον, κανένα
μεγάλο ιδεώδες που ν’ άνεβάζη ψυχικώς, ήθικώς καί πνευματικώς
τήν νεολαίαν, είναι α ν ά γ κ η ν ά
δ ο θ ο ύ ν ι δ α ν ι κ ά εις τ ο υ ς
νέους.
Λόγω τών καταπληκτικών τε
χνολογικών έπιτευγμάτων καί τών
γιγαντιαίω ν οικονομικών καί κοι
νωνικών εξελίξεων, έχουν δη μιουργηθή καταστάσεις κατά τό πλεϊστον ΰλιστικαί.
Ό Ολιστικός δέ τρόπος ζωής έ
χει καταπνίξει τό πνεύμα καί τόν
ιδεαλισμόν. ’Έχει άπομακρύνει τήν
έφεσιν προς τήν πνευματικήν άνάτασιν.
Διά νά εϋρη όμως ή νεολαία τόν
ορθόν της προσανατολισμόν, είναι

ανάγκη, όπως εσημειώσαμεν, νά
τής δοθούν ιδανικά.
’Αλλά ποϋ Θά τά εύρη ; Μήπως
θά πρέπει νά τά κατασκευάσωμεν
διά νά τής τά προσφέρωμεν ;
"Οχι, ευτυχώς, διότι αυτά θά
ήσαν τεχνητά, ένώ υ π ά ρ χ ο υ ν
τ ά π ρ α γ μ α τ ι κ ά , τ ά αι
ώ ν ι α ι δ α ν ι κ ά . Είναι όμως
αυτά παρη μέλη μένα, επειδή έχουν
ταφή κάτω άπό τήν σκόνην τής
λήθης καί τής αδιαφορίας. Καί πρέ
πει νά τ ’ άνασύρωμεν καί νά τά
προβάλωμεν.
Έν πρώτοις, όλη ή Ελληνική
'Ιστορία είναι κατάσπαρτη άπό
τά μεγαλειώδη εθνικά ιδανικά, ώς
είναι τά ιδεώδη τής Ελευθερίας
καί τής Θυσίας υπέρ Πίστεως καί
Πατρίδος.
Στάς άδράς μορφάς τών ήρώων
τής ’Ελευθερίας καί τής Πίστεως,
πού αποτελούν τά φωτεινά μας
εθνικά σύμβολα, αντικατοπτρίζον
ται όλαι αί άρεταί τοϋ Ελληνικού
Γένους, διά τά όποια σύμβολα
έχουν θυσιασθή μυριάδες Ε λλή

νων.
Είναι επίσης καί τ ά π ν ε υ 
ματικά, δ η λ α δ ή τά Χρι
στιανικά
ιδανικά.
Είναι ανάγκη ή πνευματική ηγε
σία τής εποχής μας καί ιδία ό Τύ
πος νά πιστεύση καί νά γίνη ό
κήρυξ καί ό αγω γός τών μεγάλων
πνευματικών ιδανικών. Είναι πλέον
καιρός, ή Λογοτεχνία καί ή Καλ
λιτεχνία νά προβάλουν τά αιώνια
πνευματικά ιδανικά τής πίστεως,
τής άρετής καί τοϋ καλού. ’Αρκε
τόν είναι τό κακόν τό όποιον έχουν
κάμει έως τώρα.
"Ας έξαγνισθούν καί άς βοηθήσουν
εις τήν ψυχικήν καί ήθικήν άνύψωσιν τής κοινωνίας καί είδικώς
τής νεολαίας μας. Καί όπως πολύ
όρθώς τονίζει ό διαπρεπής συγγραφεύς καί ’Ακαδημαϊκός Φράνσ
Μωριάκ, «άς μή πλησιάζωμε τούς
νέους, παρά άν έχωμε νά τούς μοιράσωμε καλήν πνευματικήν τρο
φήν. Διότι ένα πλήθος άπό πεινασμένα παιδιά, δεν εξετάζουν ποτέ
τήν τροφή πού τούς ρίχνουν. Κα
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Είναι ανάγκη νά προσεχ
θούν μέ πολλή συμπάθεια
άλλα και υπομονή τά παρά
πονα των νέων, τά προβλή
ματα των, οι δυσκολίες των.
Πρωταρχικόν καθήκον προς
τούς νέους είναι ή κατανόησις εκ μέρους των μεγάλων.
Διά νά ύπάρξη δμως κατανόησις, θά πρέπει νά νπάρχη
πραγματικόν ενδιαφέρον, δη
λαδή αγάπη ειλικρινής προς
τους νέους.

λύτερα ν’ άπομακρυνώμεθα άττό
κοντά τους άν τά χέρια μας είναι
άδεια ή γεμάτα άττό δηλητήριον.
"Ας συνειδητοττοιήσωμε λοιπόν τήν
ευθύνην μας καί άς καλλιεργήσουμε
την αρετήν, ώστε νά εϊμεθα φως
τού κόσμου».
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ομιλούν
οί αληθινοί πνευματικοί άνθρωποι,
είτε συγγραφείς είναι, είτε δημο
σιογράφοι, είτε πολιτικοί άνδρες.
Βροντοφωνοϋν τήν άλήθειαν προς
πάσαν κατεύθυνσιν καί γίνονται
πνευματικοί οδηγοί.
Σήμερον δε, περισσότερον άπό
κάθε άλλην εποχήν, ό κόσμος έχει
ανάγκην άπό τους άξιους πνευ
ματικούς οδηγούς, πού είναι πλή
ρεις άπό τούς καρπούς του Πνεύ
ματος, κυρίως, άπό τήν ’Αγάπην,
τήν Δικαιοσύνην καί τήν Ειρήνην.
Πολλοί συνήθως ομιλούν δι’ αύτάς τάς άρετάς, αλλά ελάχιστα
τάς βλέπομε εις τήν καθημερινήν
ζωήν, διότι απουσιάζει ή Πηγή
άπό τήν οποίαν πηγάζει ή άγάπη,
ή δικαιοσύνη καί ή ειρήνη. Είναι
δέ π η γή των ό Θεός. ’Απουσιάζει
επίσης καί ό Χριστός, ό όποιος
είπεν ότι «χωρίς ’Εμέ δέν δύνασθε
νά κάμητε ούδέν», δηλαδή τίποτε
το μεγάλο, τό μόνιμον, τό άξιόλογον.
"Οταν δέ τό Πνεύμα άπουσιάζη,
τότε καί τά ενδιαφέροντα είναι
άποκλειστικώς ύλιστικά. Χωρίς τό
πνεύμα, ούτε ή εξυπνάδα, ούτε αί
κοινωνικά! Έ πιστήμαι, ούτε ή Τε
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χνολογία, ούτε ή ατομική ενέρ
γεια, θά βοηθήσουν τήν ’Ανθρω
π ότη τα νά ζήση μέ ειρήνην καί
νά εύτυχήση. Τούναντίον, ύπάρχει ό κίνδυνος ολοκληρωτικής κα
ταστροφής.
Πώς δμως θά έλθουν οί τόσον
ποθητοί κι’ εύλογη μένοι αύτοί
καρποί τού Πνεύματος, δηλαδή ή
Δικαιοσύνη, ή Ειρήνη, ή ’Α γάπη ;
Θά πρέπει ή εύρισκομένη εις
άναβρασμόν νεολαία, μέ τό τερά
στιον δυναμικόν της, μέ τά γυμνα
σμένα της σώματα καί τις διψασμένες ψυχές, νά κατευθυνθή πρός τούς
σκοπούς διά τούς όποιους ό Θεός
τήν έδημιούργησε. Καί κυρίως, ν ά
ό δ η γ η θ ή π ρ ό ς τ ό ν Χρι
σ τ ό ν , διότι ’Εκείνος είναι προ
παντός διά τά νιάτα, άφού κι’ ’Ε
κείνος έζησεν εδώ στήν γή ν ώς
νέος καί γνωρίζει κατά βάθος τήν
νεανικήν ψυχήν καί τήν άγαπά.
Ένθυμείσθε τόν πλούσιον εκεί
νον νέον, ό όποιος έπλησίασε τόν
Χριστόν διά νά μάθη πώ ς θ’ άποκτήση τήν αίωνίαν ζωήν ; 'Ό πω ς
μάς λέγει τό Εύαγγέλιον, ό Χρι
στός τόν ήγάπησε, καθώς ά γα π ά
καί δλους τούς νέους. Έγνώριζεν
δτι είχε πολλά ύλικά άγαθά, άλλ’
ότι τού έλειπε τό ένα, τό πιο ούσιώδες διά τήν ψυχήν του. Καί τού
ώμίλησε δι’ αύτό τό ούσιώδες, διά
τήν σωτηρίαν τής ψυχής του.
Αύτό είναι πού λείπει άπό τούς
περισσοτέρους νέους. Καί διά τούτο
είναι έπείγουσα ή άνάγκη νά οδη

γηθούν πρός τόν Χριστόν. Νά
Τόν γνωρίσουν προσωπικώς, δτι
ήτο τέλειος άνθρωπος, άλλά καί *
τέλειος Θεός. Καί δτι είναι ό Μό
νος πού ή μπορεί νά λύση τά προβλήματά των.
’Αλλά ποιος θά τούς όδηγήση ;
’Ό χ ι βέβαια έκεΐνοι πού δέν Τόν
γνωρίζουν ή έκεΐνοι πού έχουν χά
σει πλέον τήν φωτιά τού Πνεύμα
τος καί δέν ή μπορούν παρά μόνον
μίαν άνάμνησιν τού παρελθόντος
νά έπικαλούνται. Διότι καί οί πιό
όμορφες άναμνήσεις τού παρελθόν
τος δέν άντικαθιστούν τήν ίδια
τήν ζωήν.
Μόνον όσοι έχουν πειραματισθή
τήν μεγάλην άναγεννητικήν δύναμιν τού Χριστού στήν ΐδικήν των
ζωήν, καί είδαν τήν μεταβολήν
στον εαυτόν τους, έκεΐνοι είναι δυ
νατόν νά γίνουν άξιοι πνευματικοί
οδηγοί.
Μόνον, έάν έχουν πνευματικήν
έπικοινωνίαν μέ τόν Χριστόν, είναι
δυνατόν οί νέοι νά εύρουν τήν ψυ
χικήν καί πνευματικήν των ύγείαν,
ν’ άποκτήσουν πνευματικήν δύναμιν ώστε νά δυνηθούν νά πραγμα
τοποιήσουν τήν μεγάλην των άποστολήν εϊς τόν σημερινόν κόσμον
πού παραδέρνει άπό τήν άγωνίαν
καί τήν έλλειψιν συνεννοήσεως καί
άγάπης. Διότι τότε Θά γίνουν
« κ α ι ν ά κ τ ί σ μ α τ α», δηλαδή
καινούργιοι άνθρωποι, έλεύθεροι
άπό τά πάθη, τό άγχος καί τάς
παγίδας τού κόσμου, μέ καινούρ
γιες διαθέσεις, μέ καινούργιες έμπνεύσεις, μέ καινούργιον σκοπόν
στήν ζωήν των. Μία άδολη καί
μόνιμη χαρά θά τούς κατέχη, ώστε
μέ τόν νεανικόν τους ένθουσιασμόν
καί τόν νεανικόν τους δυναμισμόν
νά βοηθήσουν στήν άναμόρφωσιν
τής Πατρίδος μας καί νά γίνουν
οί θαρραλέοι καί ένθουσιώδεις άγω νισταί εις τόν καλόν άγώ να τής
πίστεως διά τήν εύημερίαν καί τό
καλόν τών συνανθρώπων μας.
Εύτυχώς, ύπάρχει στρατιά όλό- ]
κλήρος νέων τής έποχής μας, οί
όποιοι έχουν τήν εύτυχίαν νά συνδέωνται διά τής πίστεως συνειδη- I
τώς μέ τόν Σωτήρά των Χριστόν,
άπό τήν αύγήν άκόμη τής ζωής
των. Καί διά τούτο είναι γεμάτοι
άπό ένθουσιασμόν, άπό άληθινήν
χαράν, άπό δύναμιν καί ζωήν. ’Ερ
γάζονται δέ πνευματιώς καί άγω νίζονται μέ σθένος, διότι έχουν τήν
άκλόνητον πεποίθησιν δτι κ α-

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕ ΟΛΑΙ ΑΣ
τ έ χ ο υ ν τόν π ο λ υ τιμότ ε ρ ο ν θ η σ α υ ρ ό ν τής ζωής
των, ό τ ι έ γ ν ώ ρ ι σ α ν α υ τ ό
τ ο ύ τ ο τό μ υ σ τ ι κ ό ν τής
π ρ α γ μ α τικ ή ς ευτυχίας,
ότι είναι παιδιά τοϋ Μεγάλου Βασιλέως των Βασιλέων, του Κυρίου
των Δυνάμεων, τοϋ Θεού, καί ότι
έχουν μίαν,πολυ μεγάλην καί υψη
λήν άποστολήν εις τόν κόσμον
τούτον, αφού κατέχουν τήν πίστιν
εις Εκείνον, τήν πίστιν «τήν νικήσασαν τόν κόσμον».
Καί είναι έτοιμοι ν’ άγωνισθούν
ώς πιστοί στρατιώται τού Χρι
στού τόν καλόν αγώ να τής πίστεως καί νά προσφέρουν τόν νεα
νικόν τους ενθουσιασμόν καί τόν
δυναμισμόν τους στήν υπηρεσίαν
τής ’Αγάπης, χάριν των συναν
θρώπων των καί προς δόξαν τού
Κυρίου των.
Δέν αξίζει λοιπόν ν’ άγωνίζωνται οι νέοι καί νά θυσιάζωνται
ακόμη δι’ ένα τόσον μεγάλον σκο
πόν, δι’ ένα τόσον υψηλόν ιδα
νικόν ;

Ε \ Μερικαι προτροπαι προς
τήν Νεολαίαν
’Επιθυμούμε τώρα νά κάμωμε
μερικάς π ρ ο τ ρ ο π ά ς πρός τούς
Ή ευρισκόμενη εις αναβρασμόν νεολαία
θά πρέπει μέ τό τεράστιον δυναμικόν τη;,
μέ τα γυμνασμένα της σώματα καί τις
δαμασμένες ψυχές, νά κατευθυνθή . πρό;
τούς σκοπούς, διά τούς όποιους ό θεός
τήν έδημιούργησε.

νέους τής εποχής μας, πού απορ
ρέουν άπό τήν ειλικρινή πρός αυ
τούς αγά πη ν κι’ έχουν ώς σκπόν
νά τούς βοηθήσουν ώστε νά πρα
γματοποιήσουν τόν προορισμόν
τους.
Ιον. Νά μή λησμονήτε ότι ή
ζω ή αξ ίζ ει τόσον, όσον
σ ά ς έ σ τ ο ί χ ι σ ε ν είς π ρ ο 
σπάθειας,
εις α γ ώ ν α ς ,
ε ί ς θ υ σ ί α ς καί ότι ό καθένας
θερίζει εκείνο ακριβώς πού έχει
σπείρει.
2ον. Ν ά μ ή π α ί ζ ε τ ε μέ
τ ό κ α κ ό ν , ύπό οίανδήποτε
μορφήν, δηλαδή, μέ τήν αμαρτίαν.
Νά μή δέχεσθε κανένα συμβιβα
σμόν, μέ πράγματα πού καταδι
κάζει ή συνείδησίς σας. Νά έχετε
δέ ύ π ’ όψιν σας, ότι ό δαμαστής
τών θηρίων, πού τά καλοπιάνει
καί τά κολακεύει, άργά ή γρήγορα
θά καταφαγωθή ά π ’ αύτά.
3ον. Νά συνειδητοποιήσετε ότι
ή άνάγκη τής έποχής μας είναι ό
Χριστός, ό οποίος ά γα πά ιδιαι
τέρως τήν νεολαίαν καί ότι είναι
ό μόνος πού είναι είς Θέσιν νά φέρη
ριζικήν μεταβολήν στάς συνειδή
σεις καί τάς καρδίας καί νά σάς
άπελευθερώση άπό τά πάθη καί
τό άγχος καί νά λύση τά προβλήματά σας.
4ον. Νά έχετε τακτικήν επι

κοινωνίαν μέ Αύτόν, μέ τήν προ
σευχήν, τήν μελέτην τής 'Αγίας
Γραφής, τόν εκκλησιασμόν σας καί
τήν συμμετοχήν σας είς τήν Θείαν
Κοινωνίαν.
5ον. Νά μή άγωνίζεσθε μόνοι
σας, άλλά μέ άλλους, τού αύτού
πνεύματος καί τής αύτής πίστεως
μέ σάς, διότι άλλως είναι ενδεχό
μενον νά πέσετε.
6ον. Νά μάθετε ν’ άπορρίπτετε
άμέσως τάς πρώτας εισηγήσεις
τού Πονηρού, όταν παρουσιάζωνται στήν σκέψιν σας. ’Εκεί,
στήν σκέψιν είναι τό μεγάλον πεδίον τής μάχης. Μάθετε ν’ άντιστέκεσθε, άποβλέποντες αύτοστιγμεί πρός τόν Χριστόν.
7ον. Νά γεμίζετε τό πνεύμα σας
μέ νέας καί άνιδιοτελεΐς σκέψεις.
Μήν άφήνετε κενήν τήν σκέψιν σας.
δον. Πριν κατακτήσετε τόν κό
σμον, νά μάθετε νά κατακτήσετε
τόν εαυτόν σας.
9ον. Νά μάθετε νά βοηθήτετούς
άλλους, ιδιαιτέρως τούς νέους, έχοντες ύ π ’ όψιν ότι ό Χριστός δέν
ήλθε διά νά ύπηρετηθή, άλλά γιά
νά ύπηρετήση.
ΙΟον. Νά
συνειδητοποιήσετε
τήν άλήθειαν ότι εάν δέν είσθε έν
τάξει μέ τούς συνανθρώπους σας,
δέν ή μπορείτε νά είσθε έν τάξει καί
μέ τόν Θεόν.
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11ον. Νά
συνειδητοποιήσετε
ότι είξ ζητήματα αρχών δέν ή μπο
ρεί νά ύττάρχη κανείς συμβιβα
σμός καί ότι κανείς δεν ή μπορεί νά
δουλεύη εις δύο κυρίους.
12ον. Νά μή νομίζετε δτι εάν γ ί
νετε συνειδητοί καί συνεπείς Χρι
στιανοί, θά πρέπει νά γίνετε από
κοσμοι καί μισάνθρωποι, καί δτι
θά στερηθήτε τής χαράς τής ζωής.
Τουναντίον, μόνον τις ψεύτικες χα 
ρές πού δίνει ή άμαρτία καί πλη 
ρώνει ό άνθρωπος με δάκρυα καί
πόνου?, αύτές θά χάσετε. Θά κερ
δίσετε δμως τις πραγματικές χ α 
ρές πού χαρίζει ό Χριστός, πού
είναι μόνιμες καί ανεβάζουν τήν
ψυχήν στά ούράνια ύψη.

— _

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

***
"Αν λοιπόν εχετε τήν θέλησιν νά
ζήσετε τήν αληθινήν, τήν ανώτερη
ζωήν, τήν χριστιανικήν, τήν μό
νην πού αξίζει ό άνθρωπος καί
πρό παντός ό νέος νά ζή, ακούσατε
τήν πρόσκλησιν τής έποχής μας.
Ή Πατρίς, πού σάν φιλόστορ
γος Μητέρα σάς περιθάλπει, έχει
τήν ανάγκην σας. Καί σάς περιμέ
νει νά φανήτε αντάξιοι τών προσ
δοκιών της. Γίνετε λοιπόν οΐ φοφεϊς τού πάντοτε νέου, άλλά καί
αιωνίου πνεύματος τού Χριστού.
Καί θά γίνετε τότε οί σημαιοφό
ροι, άλλά καί οί έκτελεσταί τών
πιό εύγενικών, ύψηλών καί ωραίων
άγώνων τού πνεύματος.
Καί Θά εύρετε τότε τήν ά λ ηθ ι ν ή ν χ α ρ ά ν στήν μοναδι
κήν Πηγήν τής χαράς, τήν ά λ λ η θ ι ν ή ν ε ι ρ ή ν η ν τής καρδιάς,
εις Εκείνον πού είναι δ "Αρχών
τής Ειρήνης καί τήν π ρ α γ μ α 
τ ι κ ή ν , τ ή ν ά ν ώ τ ε ρ η ζω 
ή ν, εις Εκείνον, πού είναι α ύ τ ή
ή Ζωή ή αΐωνία.
Τότε, άσφαλώς, τά νιάτα σας
θ’ άποκτήσουν άξίαν καί θά γ ί
νετε παραγω γικοί καί δημιουργι
κοί καί ικανοί μέ τον νεανικόν σας
ενθουσιασμόν καί μέ τήν βοήθειαν
’Εκείνου, νά φέρετε είς τήν Πατρί
δα μας τό φώς, τήν άλήθειαν, τήν
ά γάπην, τήν ειρήνην, τήν εύημερίαν. Καί νά εΐσθε βέβαιοι δτι ή
επιτυχία καί ή Νίκη θά στέψουν
τούς εύγενεΐς σας άγώνας, τάς θυ
σίας σας καί τήν πίσ τιν σας καί
ότι θά έχετε πραγματοποιήσει
τήν υψηλήν σας άποστολήν, διότι
σείς εΐσθε αΐ ζωνταναί δυνάμεις καί
ή έλπίς τοϋ "Εθνους μας.

Τ οΰ ψ υ χ ο λ ό γ ο υ
κ. ΚΩΝ. Α. ΔΟΥΚΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ψυχολογία Θεωρεί
τήν άνθρωπίνην έπικοινωνίαν, ώς
διαδικασίαν μεταδόσεως νοημάτων
καί έννοιών, μέσω γλωσσικών ή μή συμ
βόλων.
Ή διαδικασία αύτή είναι δυνατόν νά
έκδηλωθή, άφ’ ένός μέν, ώς μετάδοσις
«μονής» κατευθύνσεως — δηλαδή, ώς
διαβίβασις ερεθισμάτων ανευ δυνατότητος αντιδράσεων, ώς π.χ. ό «μονόλογος»
τής Διαφημίσεως ή τής Προπαγάνδας —
άφ’ έτέρου δέ, ώς μετάδοσις «διπλής»
κατευθύνσεως — δηλαδή, ώς διαβίβασις
έρεθισμάτων μετά δυνατότητος άντιδράσεων, ώς π.χ. ό «διάλογος» τών Δημοσίων
Σχέσεων ή τής Διαφωτίσεως.
Είς τήν Διοίκησιν, ό μή άρμονικός διά
λογος μεταξύ Προϊσταμένων — 'Υφιστα
μένων σημαίνει μή ίκανοποίησιν τοϋ ’Αν
θρωπίνου Παράγοντος καί πτώσιν τής
Άποτελεσματικότητος τοϋ Όργανισμοϋ,
ένώ ό μή ευχερής διάλογος μεταξύ Διοικήσεως — Κοινού ύποδηλοϋ άπουσίαν
έμπιστοσύνης καί παρουσίαν άντιδικίας
Κράτους - Πολίτου.
Ή έπικοινωνία διά τό άτομον είναι λίαν
σημαντική, ώς δόμησις τοϋ περιβάλλον
τος, ώς καθορισμός τής άτομικής θέσεως
έντός τοϋ κοινωνικοϋ πεδίου, ώς κατεύθυνσις τής συμπεριφοράς του καί ώς
προσαρμογή είς τό περιβάλλον. Ό «διά
λογος» όμως τών Δημοσίων Σχέσεων ή
τής Διαφωτίσεως, τών ’Ανθρωπίνων (ή
διαπροσωπικών) Σχέσεων προϋποθέτει
βασικώς τήν γνώσιν τών πορισμάτων τής
κοινωνικής, τουλάχιστον, ψυχολογίας,
τήν κατανόησιν τής επικοίνωνιακής δια
δικασίας, τήν άποδοχήν τής μεθοδολο
γίας της καί, κυρίως, τόν σεβασμόν πρός
τήν προσωπικότητα τοϋ «άλλου».
Είς τάς σημειώσεις αύτάς καταβάλλε-
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ται προσπάθεια διά νά περιγραφοϋν, όσον
άπλούστερον καί περιληπτικώτερον είναι
έπιτρεπτόν, οί έν άλληλεπιδράσει παρά
γοντες — «κρίκοι» τής έπικοινωνιακής
άλύσου, μέ «στόχον» τήν προσέγγισιν
τοϋ «τραγικού» προβλήματος τής άνθρωπίνης έπικοινωνίας, τό όποιον τίθεται
διά τών ερωτημάτων:
«Είς ποιαν κατάστασιν, τις λέγει, είς .
ποιον, τί , διά ποιων μέσων καί μέ ποιαν
έπίδρασιν»!!!
1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Οίοσδήποτε έπικοινωνιακός διάλογος
«υλοποιείται» έντός δεδομένης (φυσικής,
κοινωνικής καί πολιτιστικής) «Καταστάσεως», ήτις έκτιμάται κυρίως διά τής άναλύσεως καί αίτιολογήσεως:
α. Τοϋ Στόχου τής έπικοινωνίας,
β. Τοϋ Πομποϋ τής έπικοινωνίας,
γ. Τοϋ Δέκτου τής έπικοινωνίας,
δ. Τών Μέσων τής έπικοινωνίας καί
ε. Τοϋ Χρόνου τής έπικοινωνίας διά
νά άκολουθήση έν συνεχεία:
α. Ή Σχεδίασις,
β. Ή ’Οργάνωσις,
γ. Ή Κατεύθυνσις,
δ. Ό Συντονισμός καί
ε. Ό ’Ελεγχος τής διαδικασίας.
2. Ο ΠΟΜΠΟΣ
«Πομπός» έπικοινωνίας — ή δότης τοϋ
μηνύματος — δυνατόν νά είναι ένα άτο
μον ή καί μία κοινωνική όμάς.
Ή άποτελεσματική έπικοινωνία θεμελιοϋται έπί τής ορθολογικής άναλύσεως
τής έπικοινωνιακής καταστάσεως, άλλά
καί έπί τών γνώσεων καί τών ικανοτήτων
τοϋ πομποϋ, όπως:
α. Άναγνωρίζη έγκαίρως τάς άντιδρά-

σεις τοΰ δέκτου του καί

β. Δομή άναλόγως τό ίδικόν του μή
νυμα.
3. Ο ΔΕΚΤΗΣ
«Δέκτης» έπικοινωνίας — ή λήπτης τοΰ
μηνύματος — δυνατόν, έπίσης, νά είναι
ένα ατομον ή καί μία κοινωνική όμάς.
Όπως 6 Πομπός ένεργεϊ κατά τρόπον
άνάλογον πρός τήν «εικόνα», τήν όποιαν
έχει σχηματίσει διά τόν Δέκτην του, τοι
ουτοτρόπως καί ό Δέκτης λαμβάνει τήν
«εικόνα» τοΰ Πομπού του — ή όποια είναι
δυνατόν νά έμπεριέχη τά ίδια (ή καί πε
ρισσότερα) σφάλματα, τά όποια διέπραξε πρώτος ό πομπός.
Ή «κατανόησις τοΰ άλλου» έξαρτάται,
κυρίως, από:
α. Τά προσωπικά μας βιώματα καί
β. Τά πολιτιστικά πρότυπα.
Ή επικοινωνία μέ τήν κοινωνικήν ομά
δα καί εύρύτερον μέ τό «Κοινό» προϋπο
θέτει, ώς είναι αυτονόητον, τήν άναγνώρισιν καί τής όμάδος ή τοΰ ΚοινοΟ, ήτις
έπιχειρεΐται μέ τήν «Έρευνα τής Κοινής
Γ νώμης».
Τό πρόβλημα «καθορισμού» του Κοινοΰ, ώς Δέκτου επικοινωνίας, είναι ιδιαι
τέρως δυσχερές, διότι πρόκειται, συνή
θως, περί «συνόλου» κοινωνικών ομάδων,
εύρείας «διεσ τορας», στοιχειώδους «όργανώσεως» καί «ασταθούς» συμπερι
φοράς.
Ή Έρευνα — τής «Κοινής Γνώμης»,
ή όποια θεωρείται συχνά, ώς ευμετάβλη
τος, συντηρητική, αύτάρεσκος, πιστεύουσα εις μύθους, έξωραΐζουσα τό παρελθόν
καί ύπεραπλοποιοΰσα τά γεγονότα — έρείδεται έπί:
α. Τής στατιστικής έπεξεργασίας τοΰ
«Δείγματος»,
β. Τής ψυχολογικής διαμορφώσεως τοΰ
«Ερωτηματολογίου» καί
γ. Τής αναλυτικής έρμηνείας των «’Α
παντήσεων».
4. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ή άποτελεσματικότης τοΰ «Μηνύμα
τος» έπικοινωνίας — δηλαδή, τής γλωσ
σικής ή μή «συμπεριφοράς» τοΰ Πομποΰ
— έξαρτάται, όχι μόνον άπό τήν έξωτερικήν «μορφήν» τοΰ Μηνύματος, ήτοι
άπό:
α. Τήν Σαφήνειαν τής διατυπώσεως του,
β. Τήν ’Ακρίβειαν τής διατυπώσεως » ,
γ. Τήν Πληρότητα »
»
» ,
δ. Τήν Συντομίαν »
»
» καί
ε. Τήν Ευγένειαν τής διατυπώσεώς του,
άλλά καί άπό τήν «έσωτερικήν» οΰσίαν
τοΰ Μηνύματος, τό όποιον πρέπει, άπαραιτήτως:
α. Νά Έφελκύη τήν Προσοχήν τοΰ
Δέκτου,
β. Νά Διεγείρη τό ’Ενδιαφέρον τοΰ
Δέκτου,
γ. Νά Ίκανοποιή τήν Επιθυμίαν τοΰ
Δέκτου καί
δ. Νά Προκαλή τήν Συνεργασίαν του.
Βασικήν συνδρομήν εις τήν «ερμηνείαν»
τοΰ Μηνύματος — ώς «γλωσσικής» συμπε
ριφοράς τοΰ Πομποΰ — παρέχει καί ή
νεωτέρα «Άνάλυσις τοΰ Περιεχομένου»
του. 'Η «Άνάλυσις» έπιλαμβάνεται άρχικώς του έμφανοϋς ή δεδηλωμένου πε
ριεχομένου τοΰ Μηνύματος. Αφανείς ή
κεκαλυμμέναι προθέσεις τοΰ Πομποΰ
άποκρυσταλλοϋνται βραδύτερον — εις

τήν φάσιν τής άςιολογήσεως των εύρημάτων έκ τής άναλύσεως.
Ή δη, ή «Άνάλυσις τοΰ Περιεχομένου»
τοΰ Μηνύματος έφαρμόζεται κυρίως πρός
«διευκρίνισιν» τοΰ Μηνύματος, τοΰ Πο
μποΰ καί των Μέσων ’Επικοινωνίας, τών
έπικρατούντων προτύπων, ένδιφερόντων
καί τάσεων, ώς καί τής συσχετίσεως είδήσεως - γεγονότος.
Έπίσης, πρός «καθορισμόν» τής πολι
τικής τών πληροφοριών, τών διεθνών δια
φορών, τών διαφημιστικών ή προπαγαν
διστικών περιοχών τοΰ Μηνύματος, τής
άκροαματικότητος καί τής . . . πατρότητος τοΰ Μηνύματος.
Τέλος διά τήν «προμήθειαν» πολιτικοΰ,
στρατιωτικού καί οικονομικού ύλικοΰ ει
δήσεων, διά τήν «διασάφισιν» τών μακρο
προθέσμων στόχων τοΰ Πομποΰ, άλλά
καί εύρύτερον διά τήν «άναπροσαρμογήν» τής έπικοινωνίας Πομποΰ - Δέκτου.
5. ΤΑ ΜΕΣΑ
Ή άνθρωπίνη έπικοινωνία, ήτις έκκινεί έκ μιάς διαπροσωπικής έπαφής, συ
νήθως, «μέσω»:
α. Τής Γλώσσης,
β. Τής Είκόνος,
γ. Τής Μιμικής,
δ. Τής Πράξεως καί
ε. Τών όπτικο-άκουστικών μέσων,
διά τών «Μέσων Μαζικής ’Επικοινωνίας»,
ήτοι διά:
α. Τοΰ Τύπου,
β. Τοΰ Κινηματογράφου,
γ. Τοΰ Ραδιοφώνου καί
δ. Τής Τηλεοράσεως
έξαπλοΰται εις συλλογικήν ή μαζικήν
επικοινωνίαν.
Ύ π’ οψιν, ότι:

α. Τά Μέσα πρέπει νά «έπιλέγωνται»,
νά «έπικαλύπτωνται» καί νά μή άνταγωνίζωνται μεταξύ των.
β. Τά ιδιαίτερα «γνωρίσματα» τών Μέ
σων — όπως ό «τόνος» τοΰ προφορικοΰ
λόγου, τό «χρώμα» τής είκόνος κ.ά. —
επαυξάνουν ή μειώνουν τήν «δραστικότητα» καί τών ίδιων Μέσων έπικοινωνίας.
γ. Ή «σημασία» τών συμβόλων — ή
τό «νόημα» τών άντιληπτών διά τής άκοής, τής όράσεως, τής αφής, τής γεύσεως, τής όσφρήσεως, τής κινητικότητος
σημάτων, τά όποια μάς πληροφοροΰν,
άλλά καί μάς έπηρεάζουν — μεταλλάσσε
ται κατά τόν ροΰν τής ιστορίας, δέχεται
τάς έπιδράσεις τών διαφόρων κοινωνικών
όμάδων καί παραλλάσσεται κατά φΰλον.
δ. Ό σ ο ν περισσότερον «πολύπλοκον»
είναι έν σύμβολον, τόσο περισσότερον
δύσχρηστον καί άπορριπτέον διά τήν έπικοινωνίαν καθίσταται. Τά «άπλά» καί
εύχεροΰς» άναπαραγωγής» σύμβολα ύπηρετοΰν άποτελεσματικώς τήν έπικοινωνίαν.
ε. Ή έλλειπής έκμάθησις καί ή μή πρα
γματική άποδοχή ένός κοινοΰ συστήμα
τος συμβόλων, ένός κοινοΰ κώδικος άναφοράς Πομποΰ - Δέκτου, μιάς κυριολε
κτικούς καί μεταφορικώς «κοινής γλώσ,
σης», καθορίζουν, κατά τήν γνώμην μου
τόν βασικόν άνασταλτικόν παράγοντα τοΰ
διαλόγου τής άνθρωπίνης έπικοινωνίας.
6. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ή διαπροσωπική, άλλά καί ή μαζική
επικοινωνία ύπόκειται εις πλήθος διατα
ραχών, άναστολών ή άφομοιώσεων.
Συνήθως ύποστηρίζεται, ότι ή μή άποτελεσματική έπικοινωνία όφείλεται εις
τήν πρόχειρον έκτίμησιν τής έπικσινωνιακής Καταστάσεως, εις άδυναμίας τοΰ
Πομποΰ, εις τήν δυσπιστίαν τοΰ Δέκτου
εις τήν λανθασμένην δομήν τοΰ Μηνύ
ματος, εις τήν κακήν χρησιμοποίησιν
τών Μέσων καί έπιχειρεΐται ό ροληπτικός, «στατικός», έλεγχος μεμονωμένων
«κρίκων» τής έπικοινωνιακής άλύσου
— ήτοι, έλεγχος άπό τής άρχής πρός τό
τέλος τής έπικοινωνίας. Διά τήν μελέτην
όμως καί τήν βελτίωσιν τοΰ άποτελέσματος τής έπικοινωνίας, ή μέθοδος αύτή
δέν έπαρκεΐ. Ή σύγχονος μεθοδολογία
άπαιτεί καί τήν «δυναμικήν» άξιολόγησιν
τοΰ όλου έπικοινωνιακοΰ «κυκλώματος»
— ήτοι καί έλεγχον άπό τοΰ τέλους πρός
τήν άρχήν — διά τοΰ μηχανισμοΰ τής
«άνατροφοδοσίας» (Feed - Back) τής έπικοινωνίας.
Διά τής «άνατροφοδοσίας — ή τής
άναδράσεως, ή τής άνασυζεύξεως τής έπικοινωνίας — ή « Κυβερνητική» προσ
παθεί νά διαπιστώση π.χ.:
«Τί μεταβολή έπήλθεν εις τό μήνυμα,
εις ποιον χρόνον έπήλθεν, μέ ποια μέσα,
ποιος ήτο ό δέκτης της, ποιος ήτο ό πο
μπός τής μεταβολής καί ποιος ό στόχος
αύτής.
Ή έπιστήμη καί ή τεχνολογία παρέ
χουν σήμερον τάς δυνατότητας περιγρα
φής, διερευνήσεως καί βελτιώσεως τής
έπικοινωνίας, τονίζουν τάς δυσχερείας
της καί υπογραμμίζουν τήν συχνότητα
έπιτυχίας τών μεθόδων.
Πέραν όμως, οίωνδήποτε μεθόδων, ή
βελτίωσις τοΰ διαλόγου τής «άνθρωπί
νης» έπικοινωνίας προϋποθέτει ΰπευθυνότητα, άντικειμενικότητα καί, άσφαλώς,
Α γάπη!
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Επάνω: ’ Αξ Ικοι και αστυφύλακες τήν 25ην 'Απριλίου τον έτους 1927, μετά τήν λήξιν των Αγώνων τής Φιλίππου Ένώσεως
Κάτω. Αστυφυλαξ της Τροχαίας με μικρούς Αθηναίους τήν 22αν ’Ιανουάριον 1931 εις τήν διασταυρώσω των οδών Γεωργίου
λ,τσνρου-Στσοιον (Ενγενης προσφορά τον Ά θ . Γιανναχοτιονλον).

Τροχονόμος, ρυθμιστής τής Τροχαίας
Κινήσεως εις Χαυτεία την 22αν ’Ιανουά
ριου τοΰ έτους 1931.

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΗΣ
ΑΣ ΤΥΝΟΜΙ ΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

'Επάνω: Τροχονόμος άστυφνλαξ, τής Τροχαίας ’Αθηνών εις την διαστανρωσιν τών οδών Σταδίου-Αιόλου την 22αν Ιανουά
ριου 1931. Κάτω: ’Αστυφύλακες μέ υπηρεσιακήν τρίκυκλον μοτοσυκλέτταν έμπροσθεν τον Νοσοκομείου «Σωτηρία» τί;ν ΙΟην
’Ιανουάριου 1936 (Ενγενής προσφορά τοϋ ΆΟ. Γιαννακοπονλον).

’Επάνω: ’Αστυνομικοί τής Διευθύνσεως ’Αθηνών κατά την διάρκειαν γεύματος εις τό κέντρον «Παναθήναια» εις τό Τέρμα Πα
τησίων την όην Μαίου τοϋ έτους 1938. Κάτω: Αιαδήλωσις φοιτητών εις τό κέντρον τών ’Αθηνών πριν τον πόλεμο. Οι αστυ
νομικοί άποσύρονται προαωρινώς διά νά προσφέρη τάς «υπηρεσίας» της ή πυροσβεστική άντλία.

ΑΙΓΑ ΑΠΟ Τ Η Ν ΙΣ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Ο Υ
ΤΡΟΜΕΡΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ

ΤΟ Ο Π Ι Ο Ν
Ή Κίνα πληρώνει μέ τό ίδιο ν ό μ ισ μ α
τό Δ υ τ ι κ ό κ ό σ μ ο
Ά πό τον 19ον αιώνα τεράστιοι πο
σότητες οπίου έξήγοντο άπό τούς

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ της χώρας δέν
ήδυνήθη νά σταματήση την λα
θρεμπορίαν τοΰ οπίου, δοθέντος ότι
έστερεΐτο τελωνειακών υπηρεσιών
ικανών προς τοϋτο, άλλά προ παντός
έστερεΐτο ναυτικοϋ διά τοΰ οποίου
καί μόνον θά ήδύνατο νά παρεμποδισθη άποτελεσματικώς ή λαθρε
μπορία. Συγχρόνως όμως, ένώ οί
ανώτεροι υπάλληλοι έπλούτιζαν άπό
την φορολογίαν τών λαθρεμπόρων,
τό ρεϋμα τών νομίμων έσόδων τοΰ
Πεκίνου έστέρευσεν δοθέντος ότι ό
άργυρος άπετέλει τό κρατούν νόμι
σμα διά τοΰ όποιου έξωφλοΰντο υπό
τών λαθρεμπόρων αί είσαγόμεναι
ποσότητες οπίου, άλλά συγχρόνως
έπίσης ό άργυρος άπετέλει καί τό νό
μισμα διά τοΰ οποίου έξωφλοΰντο
οί προς την κινεζικήν πολιτείαν φό
ροι. Μέ άποτέλεσμα νά αύξάνη τό
κόστος προμήθειας άργύρου καί συ
νεπώς νά έπιβαρύνωνται τρομα
κτικά οί φορολογούμενοι οί όποιοι
ήγόραζαν τον άργυρον εις τό πολ
λαπλάσιον τής τιμής του.
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΟ
μία άπίστευτος εις ωμότητα κατάστασις,
μία πρωτοφανής έκμετάλλευσις ύπό
τάε ευλογίας μιας τών μεγαλυτέρων
καί ίσχυροτέρων χωρών τής Δύσεως. Ή βρεταννική Βουλή τών

Η

Είναι γεγονός, ότι ή βρεταννική
Κοινή Γνώμη ήτο γενικώς έναντίον
δίας και έκεϊθεν πρός τήν Κίναν, τής λαθρεμπορίας τοΰ οπίου εις τήν
Κίναν. Ό Βρεταννός ιστορικός Τζών
οπού τεράστιαι λαϊκαΐ μαζαι κατέ Ρίτσαρντ Γκρήν έχαρακτήρισε τοΰστησαν αιχμάλωτοι τοΰ τρομερού το ώς «προσβολήν πρός τήν κοινήν συνείδησιν» καί ό λόρδος’Άσλεϋ έδήλωτουρκικού προϊόντος.
νεν είςτήν Βουλήν, ότι «ή λαθρεμπο
ρία τοΰ οπίου άπετέλει κάτι τό όποιον
ήτο τελείως άσυμβίβαστον πρός τήν
τιμήν καί τά καθήκοντα ενός χρι
(Συνέχεια έκ τοΰ προη/μένου καί τέλος)
στιανικού βασιλείου. Μετά μάλιστα
Κοινοτήτων κατέληγεν εις τό άνή- τον τερματισμόν τοΰ μονοπωλίου
κουστον συμπέρασμα, ότι άνειλημ- τής Εταιρείας ’Ανατολικών ’Ινδιών,
μέναι υποχρεώσεις της — πρός τήν ή Μεγάλη Βρεταννία άνέθεσεν είς
Τουρκίαν πρωτίστως, περαιτέρω δέ τον λόρδον Νάπιερ τά καθήκοντα
πρός τήν Εταιρείαν ’Ανατολικών τοΰ διευθύνοντος έπιθεωρητοΰ έμπο’Ινδιών — ύπεχρέωναν τήν Μεγάλην ρίου, μέ ρητάς οδηγίας τήν έξομάΒρεταννίαν «νά μήν εγκατάλειψη λυνσιν τών σχέσεων μέ τό βασίλειον
τήν σοβαράν αύτήν πηγήν έσόδων, ή τής Κίνας. 'Η προσπάθειά του κατέόποια έξησφαλίζετο διά τοΰ κε- ληξεν είς άληθή πανωλεθρίαν, δεδο
κτημένου μονοπωλίου τοΰ οπίου». μένου ότι οχι μόνον εύρέθη προ
Καί ό ήρως τών έναντίον τοΰ Ναπο- ερμητικώς κεκλεισμένων θυρών,άλλά
λέοντος άγώνων, ό περίφημος Δούξ όλοι οί Κινέζοι έπίσημοι διετάχθητοΰ Γ ουέλλιγκτων έδήλωνε, τον σαν νά διακόψουν πάσαν έπαφήν μέ
Μάϊον τοΰ 1838, ότι τό βρεταννικόν ' τούς «Δυτικούς» καί όλοι οί υπάλ
Κοινοβούλιον δέν είχε μόνον άρνηθή,
ληλοι τών τελευταίων τούτων νά
νά παρεμποδίση τήν λαθρεμπορία^
τοΰ οπίου, άλλά οτι έπεθύμει μάλι έγκαταλείψουν τάς έργασίας τοον.
στα τήν έπέκτασίν του, καθώς έπίσής Είς έπιστέγασμα δέ όλων αυτών
καί τήν διάδοσίν του καί τήν προα έδόθησαν διαταγαί νά παύση ή χορήγησις τροφίμων πρός τούς «Δυγωγήν του.
λιμένας τής Τουρκίας προς τάς ’Ιν

Κατά τόνους ολοκλήρους τό όπιο όπως και τά άλλα ναρκωτικά είσάγονται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φωτογραφία άπέναρτι 'Α μ ε
ρικανοί αστυνομικοί φωτογραφίζουν κατασχεθεϊσες ποσότητες ναρκωτικών.
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ΤΟ

Ο ΠIΟ N

τικούς» καί πάσα εμπορική συ άπό τούς Βρεταννούς νά παραδώ μόνον έξέθεσε τούς Βρεταννούς εις
ναλλαγή.
σουν έντός τριών ημερών τά εις άποζημιώσεις έναντι τών Τούρκων,
Τό καθεστώς εκείνο τής ισορρο δπιον άποθέματά τους, τά όποια άλλά είχε προκαλέσει μίαν αυξησιν
πίας συμφερόντων καί κερδών εκα έχουν συγκεντρώσει εις τάς άποθή- τής τιμής τοΰ οπίου έκ μέρους τών
τέρωθεν, κατά τό όποιον ή συνεί- κας των, τάς οποίας άπό τής 18 τελευταίων. Τό δέλεαρ τού κέρ
δησις όλων εύρίσκετο άπολύτως Μαρτίου 1839 πολιορκούν κινεζικά δους εις περίπτωσιν έπιτυχίας προεήσυχος — οί Βρεταννοί έ'μποροι μέ στρατεύματα.
κάλεσεν ένα νέον είδος λαθρεμπο
τό νά συμβάλλουν, ώς καλοί καί νο
Τήν 10 ’Απριλίου, μετά μάκρους ρίας, συγχρόνως δέ ύπήρξεν ή άφορμοταγείς πολΐται, εις τήν έπέκτα- δισταγμούς, ό διάδοχος τοϋ Νά μή τής έκρήξεως τού Πρώτου Πολέ
σιν των βρεταννικών συμφερόν πιερ, ό Έλλιοτ, άποφασίζει νά παρα- μου τοΰ οπίου.
των καί οί Κινέζοι έπίσημοι μέ τό δώση ολόκληρον τό εις όπιον από
Παρακινούμενοι άπό τήν έλπίδα
να εξασφαλίσουν τόσον τά προσω θεμα, ήτοι 20.000 κιβώτια αξίας μεγίστων κερδών καί λόγω τής αύπικά των κέρδη όσον καί εκείνα 50.000.000 χρυσών λιρών. Συλλο ξήσεως τής τιμής τοΰ οπίου, οί
τής Αυλής ■— μέ τό νά κλείσουν γίζεται μέ κάποιαν ίκανοποίησιν ό Βρεταννοί «έμποροι οπίου», μάλ
τούς οφθαλμούς των αί έκατέρωθεν πονηρός εκείνος Βρεταννός άξιωμα- λον λαθρέμποροι, ηυξησαν τον Εξο
κυβερνήσεις, έ'πνέεν τά λοίσθια.
τοΰχος, ότι έάν ή άπώλεια είναι με πλισμόν τών πλοίων των μέ περισ
Ό «οφθαλμός των βαρβάρων», γάλη καί αί πωλήσεις τού επομέ σότερα πυροβόλα καί άρτιώτερα.
όπως αποκαλεϊται ό ύπό έπίσημον νου έτους θά καταστούν άσφαλώς μέσα, συγχρόνως όμως έπιστραιδιότητα λόρδος Γουίλλιαμ Νάπιερ, περισσότερον κερδοφόροι, ένώ οί τευσαν άριθμόν ληστών καί πειρα
έξακολουθεϊ νά έπιδεικνύη καθα- Κινέζοι μέ μίαν μεγάλην πομπήν τών άπό τά βορειοαφρικανικά παρά
ρώς βρεταννικήν άκαμψίαν καί νά ζητούν νά έξευμενίσουν τό Πνεύμα λια καί ιδιαιτέρως άπό τά διάφορα
μήν θέλη ν’ άντιληφθή — ή νά παρα- τής Θαλάσσης καί νά τύχουν τής καταφύγια κακοποιών ’Οθωμανών.
δεχθή — πόσον ή παρουσία του είναι συγγνώμης του διά τήν... μόλυνσίν Σκληροί καί άδίστακτοι έ'(κλημαάνεπιθύμητος. Δέν δύναται ν’ άντι- της μέ τό τρομερόν όπιον, κάθε κά τίαι, άποβράσματα τών χειροτέ
ληφθή πώς τολμά ό άντιβασιλεύς τοχος δέ τού τρομερού δηλητηρίου ρων τουρκικών καταφυγίων έπήνΛού νά διατάξη τήν παΰσιν πάσης άποκεφαλίζεται άμέσως έπί τόπου δρωναν όλονέν περισσότερον τά σκά
εμπορικής συναλλαγής μέ τούς Βρε- άνευ διαδικασίας.
φη έκεΐνα τά όποια μετέφεραν τό
ταννούς, ενώ τό σύνολον τών έσόδων
Έ ν τούτοις ή Κινεζική υπεροψία όπιον άπό τούς τόπους παραγωγής
του προέρχεται έκ τής λαθρεμπο φθάνει μέχρι σημείου νά άποτανθή του καί τό συνούδευαν μέχρι τών
ρίας του οπίου. Καί ό σκληροτράχη γραπτώς ό Λίν - Τσέ - Τσού προς μυστικών Κινέζων παραληπτών του.
λος Βρεταννός διατάσσει τάς δύο αυτήν τήν βασίλισσα Βικτωρία τήν
’Ακόμη, διαρκοΰντος πάντοτε τοΰ
φρεγάτας του, «’Ανδρομάχη» καί οποίαν έρωτά «πώς, ένώ εις τήν... μοιραίου έκείνου 1839, όπως συμ
«Ίμογένην», νά περιπολοϋν προ τής βαρβαρικήν της χώραν άπαγορεύε- βαίνει σχεδόν κατά νομοτέλειαν άπαΚαντώνος, μία άπειλή κατά τής ται ούς έπικίνδυνος ή χρήσις τοΰ ράβατον εις έποχάς άντάσεως, ένα
απειλής, μία αρχή άναμετρήσεως οποίου, συναινεΐ αΰτη νά έκτίθενται καθαυτό άσήμαντον έπεισόδιον πυ
’Ανατολής καί Δύσεως.
άλλοι εις τούς κινδύνους αυτούς άπό ροδοτεί τήν πυριτιδαποθήκην εις τήν
Ό άντιβασιλεύς Λού διατάσσει μόνον τήν αγάπην προς τό κέρδος». περιοχήν Καντώνος. "Ενας κάτοι
τούς έκπροσώπους του νά... προσ Έ πί ματαίω αναμένει τήν άπάντη- κος τής πόλεως ταύτης φονεύεται
βάλλουν συστηματικώς τον έ'ξαλλον σιν ό Κινέζος εύγενής, ένώ εις τό εις μίαν άγρίαν συμπλοκήν μεταξύ
άπό θυμόν Νάπιερ, καταφθάνοντες Κοινοβούλιο·; αί γνώμαι είναι διχα ναυτικών. Επικαλούμενος ύφισταμέ μεγάλην καθυστέρησιν, στρέφον- σμένα1., καθώς ό νεαρός Γλάδστων μένας συμφωνίας ό διαδεχθείς τον
τες τά νώτα προς τό σημεΐον όπου υψώνει φωνήν «κατά τής έξοργι- λορδον Νάπιερ Έλλιοτ άρνεΐται νά
ευρισκεται άνηρτημένη ή είκών τής στικής έμπορίας» καί ό συντηρητι παραδώση τον ένοχον εις τούς ΚιΒρεταννικής Μεγαλειότητος καί άρ- κός Πάλμερστον «προς έξασφάλινούμενοι μέ... προσποιητήν αηδίαν σιν τοΰ μελλοντικού βρεταννικού
νά φάγουν τά βρεταννικά έδέσματα. έμπορίου» δέν θέλει νά άπαρνηθή
Είναι έν τούτοις ή προσπάθεια συν «μίαν τόσον σημαντικήν πηγήν κέρ
διαλλαγής τής 22 Αύγούστου 1834. δους», όπως είναι τό μονοπώλιο»
Ό λόρδος Νάπιερ άποσύρεται εις τό τοΰ οπίου.
Μακάο, όπου ασθενεί καί αποθνή
Συγχρόνως όμως τό αυτό έτος
σκει τον ’Οκτώβριον του ίδιου έτους. 1839 οί Βρεταννοί γίνονται κύριοι
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ αρχίζουν νά δει τής ώραιοτέρας τών νήσων τών
κνύουν σημεία δυσφορίας κατά τών θαλασσών τού Νότου, τού Χόγκ Κινέζων ήγετών. 'Ο Κίτρινος Πο Κόγκ, τό όποιον παίζει τον ρόλον
ταμός έκχυλίζει, ή πείνα προκα- τής βάσεως έξορμήσεως διά τό λα
λεΐ τον θάνατον δεκάδων χιλιά θρεμπόριο'; τοΰ οπίου εις ολόκληρον
δων καί εις πείσμα όλων τών λη- τον κινεζικόν χώρον.
φθέντων μέτρων, πλέον τών 3.000
Ή καταστροφή όμως τών 20.000
τόννων οπίου εισέρχονται λαθραίως κιβωτίων οπίου, τό μέγιστον μέρος
εις τήν Κίνα. 'Ο αύτοκράτωρ, άφοϋ τών όποιων ήτο τουρκικής παρα
ζητεί τήν βοήθειαν τοϋ Ούρανοΰ καί γωγής καί προελεύσεως — βάσει μυ
τοΰ Κομφουκίου, διατάσσει τον άκέ- στικών συμφωνιών μεταξύ Βρετανραιον Λίν - Τσέ - Τ σού νά ζητήση νών καί Τούρκων έπισήμων — όχι
136

ΤΟ

Ο ΠIΟ N

'Αριστερά κάτω: Γυναίκα ναρκομανής κά
νει" ενεσι ηρωίνης. Δεξιά: Κιβώτια με
όπιο έτοιμα προς φόρτωσιν στο αεροδρό
μιο τής Κων/πόλεως.

νέζους καί τον δικάζει ενώπιον ναυ
τοδικείου. 'Ο Λίν διαμαρτύρεται καί
ό τόνος έκατέρωθεν υψώνεται έπικινδύνως. Οί Βρεταννοί καταφεύγουν
είς τό Χόγκ—Κόγκ, ένώ δίδεται
ύπό του Λίν ή διαταγή εις κάθε
χινέζον πολίτην «να σταματήση οίανδήποτε προμήθειαν προς τους ξε
νους» καί μάλιστα «ν’ άνοίγη πϋρ
εναντίον οίουδήποτε ό όποιος ήθελε
φανή έπί τής άκτής».
Η ΚΙΝΑ ύποχρεοϋται νά παραχωρήση πλήρη κυριότητα εις τήν
Βρεταννίαν τοΰ Χόγκ—Κόγκ. ’Αλλά
πέντε λιμένες τής Κίνας άνοίγονται εις τήν βουλή μίαν των νικητών:
ή Καντών, τό Άμόϋ, τό Φοΰ—Τσέου, τό Νίγκ — Πό καί Σαγκάη ήδύναντο νά δέχωνται εμπορεύματα
παντός είδους άνευ τής μεσολαβήσεως των εντοπίων Κινέζων έμπο
ρων των «Χόγκ». Οί μεσολαβηταί
αύτοί κατηργοϋντο. 'Η μόνη μνεία
του οπίου, τής «αιτίας τοΰ πολέμου»,
είναι έκείνη δυνάμει τής οποίας ή
συνθήκη τοΰ Ναγκίν προβλέπει τήν
άποζημίωσιν διά τό καταστραφέν
ύπό τοΰ Λίν οπιον των 20.000 κιβω
τίων. 'Η Κίνα ήνοίγετο εις τήν εισ
βολήν τοΰ οπίου διά μέσου των λι
μένων καί μέ βάσιν τό άποτελοϋν
κτήσιν τοΰ βρεταννικοϋ στέμματος
Χόγκ—Κόγκ. ’Εντός πενταετίας ή
ποσότης τοΰ «νομιμοποιημένου» καί
άνευ τής παρεμβολής ένδιαμέσων
αύτοϋ εμπορεύματος άνέρχεται κατά
25%. Αί Ίνδίαι παράγουν τερά
στιας ποσότητας οπίου, ένώ ή Τουρ
κία ικανοποιεί τά χαμηλά γοϋστα
μέ τήν κακήν ποιότητα τήν οποίαν
προμηθεύει.
'Υπολογίζεται, δτι ό άριθμός τών
όπιομανών τής Κίνας κατά τούς χρό
νους
έκείνους
ύπερβαίνει
τά
10.000.000, δηλαδή πλέον τοΰ 1/10
τοΰ δλου πληθυσμοΰ τής άχανοΰς
χώρας οφείλει τήν άθλιότητά του
εις τά έμπορεύματα τής ήθικολόγου
’Αγγλίας καί ή Σαγκάη μετεβλήθη
εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ οπίου, ένώ
εις τάς οδούς τοΰ Πεκίνου πινακί
δες καλοΰν τούς διερχομένους εις τήν
άπόλαυσιν ενός προϊόντος μωαμεθα
νικών χωρών, τό όποιον έχει έπιβάλλει μιά . . . χριστιανική χώρα.
Κάθε κινεζική πόλις διαθέτει «κα

πνιστήρια», όπως αί εύρωπαϊκαί
διαθέτουν καφενεία, κάθε οικία εχει
τό καπνιστήριον της καί ό ’ίδιος ό
αύτοκράτωρ άποσύρεται ολοκλή
ρους ημέρας μακράν τών καθηκόν
των του διά ν’ άπολαύση τό οπιον.
Τό τρομακτικόν δηλητήριον δέ σέ
βεται τίποτε καί κανείς δεν εύρίσκεται άσφαλής άπό αύτό, πλού
σιος ή πτωχός, ούτε καί παιδιά κάτω
τών δέκα έτών άκόμη !.
Ταυτοχρόνως άρχίζει δειλά ή μυ
στική καλλιέργεια οπίου εις διά
φορα σημεία τής Κίνας. Πρόκειται
περί τής άπαρχής μεγάλων δεινών
δι’ ολόκληρον τήν άνθρωπότητα
κατά τούς έρχομένους καιρούς, μέ
χρι τών ήμερών μας, δπως θ’ άναπτύξωμεν κατωτέρω. Θερίζει τά
πάντα, ένεργητικότητα καί άποταμιεύσεις, δλα μεταβάλλονται εις κα
πνόν ή μάλλον θησαυρόν διά τούς
ολίγους έμπορους καί παραγωγούς
τοΰ άργοΰ θανάτου, τούς ’Ινδούς,
Τούρκους καί Βρεταννούς. Κατατρώγονται τά έντόσθια τής Κίνας, τά
πάντα ύποκύπτουν εις τό οπιον, το
εργον τοΰ. . . έκπολιτισμοΰ τών ισχυ
ρών καί έπιτηδείων, τών Βρεταννών
έμπορων καί τών Τούρκων παρα
γωγών καί συνοδών.
'Η ειρήνη έν τούτοις, ή οποία
έπηκολούθησε τον Πρώτον Πόλεμον
τοΰ ’Οπίου, δεν ύπήρχεν ούσιαστικώς παρά μία άνακωχή πλούσια
εις έπεισόδια. ’Εάν ειχον άναγνωρισθή ύπό τής συνθήκης τοΰ Ναγ
κίν τά βρεταννικά δικαιώματα επι
τής διεξαγωγής τής έμπορίας μέ
τήν Κίνα, έν τούτοις δέν εϊχεν «νομιμοποιηθή» τό έμπόριον τοΰ οπίου.
Οί Βρεταννοί έπεθύμουν έπίσης ν’
άποκτήσουν τά αύτά δικαιώματα

έπί ενός μεγαλυτέρου άριθμοΰ πό
λεων καί νά έγκαταστήσουν μίαν
πρεσβείαν εις τό Πεκΐνον.
’Εάν οί Βρεταννοί δέν ήσαν ικα
νοποιημένοι άπό τήν συνθήκην ει
ρήνης, οί Κινέζοι ήσαν άκόμη όλιγώτερον. 'Η ταπείνωσίς των ήτο
τόσον βαθεΐα, συνεπείγ τών πολεμι
κών άποτυχιών των, ώστε ή Κοινή
Γνώμη νά στραφή, δπως συμβαί
νει συχνά, έναντίον τής Δυναστείας
τών Μαντσού. Ή λαϊκή αύτή άποδοκιμασία ένίσχυσε τό ξεσήκωμα τών
Τάϊ—Πίγκς, μίαν έπανάστασιν ή
οποία ήρχισεν ήδη 'τό 1848 καί ή
οποία διήρκεσεν μέχρι τό 1865. Ό
έμφύλιος κινεζικός πόλεμος ειχεν
πλέον τών 20.000.000 θύματα καί
προεκάλεσε τήν καταστροφήν τοΰ
Ναγκίν καί τοΰ μεγαλυτέρου μέρους
τής πεδιάδος τοΰ Γιάγκ—Τσέ.
’Επωφελούμενοι τών ένδοκινεζικών διενέξεων οί Βρεταννοί έ'σπευσαν ν’ άνανεώσουν τάς έχθροπραξίας
τοσούτω μάλλον καθόσον έκ τοΰ
κινεζικού άλληλοσπαραγμοΰ οί Κι
νέζοι καί προ παντός ή κυβέρνησις
καί ή διοίκησις τής χώρας ειχον τε
λείως έξασθενήσει. Έ π ί τοΰ σημείου
άκοιβώς τούτου έβασίζοντο οί Βρε
ταννοί, δταν ήρχισαν τον Δεύτερον
Πόλεμον τοΰ ’Οπίου τό 1856, ό
όποιος έτελείωσε τό 1860 μέ τήν
κατά κράτος ήτταν τών κινέζων.
Αί έπακολουθήσασαι τάς συνε
χείς κατά ξηράν καί εις τήν θά
λασσαν έχθροπραξίας συνθήκαι τοΰ
Τιέν—Τσίν τό 1858 καί τοΰ Πεκί
νου τό 1860 έπεκύρωσαν έπισήμως
καί ρητώς τήν φοράν ταύτην τό
έμπόριον τοΰ οπίου, τό όποιον και
ένομιμοποιήθη διά πρώτην φοράν.
Τά πάντα άπέβαιναν έπ’ ώφελείγ.
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των Βρεταννών, δπως ή παραχώρη γραψε τάς πραγματικάς επιδράσεις,
σή εις αυτούς της χερσονήσου τοϋ τονίζων δτι «εις μικράς δόσεις εξά
Κοβλούν καί το 1898 συνεπληρώ- πτει τό πνεΰμα, δυναμώνει τό σώμα
θησαν αί άγγλικαί κατακτήσεις διά καί αυξάνει τά πάθη», ένώ εις μεγάτης «παραχωρήσεως» μιας κυριαρ λας «προκαλεϊ δηλητηρίασιν τοϋ
χίας διάρκειας 99 ετών ύπό μιας οργανισμού, άποχαύνωσιν καί τελι
ευρείας λωρίδος γης έπ’ αύτής τής κώς, τον θάνατον». Μεταξύ τών θυ
στερεάς της κινεζικής ηπείρου. Κατ’ μάτων τού οπίου είναι ό ήρως τών
αυτόν τον τρόπον, ή περιοχή τοϋ ’Ινδιών, σερ Ρόμπερτ Κλάϊβ, ό
Χόγκ—Κόγκ περιλαμβάνει πέραν όποιος άπέθανε συνεπεία υπερβολι
τής καθαυτό νήσου καί ενα σημαν κής δόσεως καί κατόπιν καταπτώ
τικόν τμήμα άπέναντι ήπειρωτικής σεων τάς οποίας τού προεκάλεσαν ή
κινεζικής περιοχής, μέχρι σήμερον.
τακτική χρήσις ή μάλλον κατάχρησις.
ΟΠΩΣ συμβαίνει πάντοτε μέ τα
Εις πείσμα καί παρά τάς προει
τρομερά καί ΰπουλα μέσα, τελικώς δοποιήσεις τού Δαρβίνου καί πολλά
καταλήγουν νά στραφούν κατ’ αύ- παραδείγματα έκ τής απτής πρα
τοϋ τοϋ ΐδίου ό όποιος τά έπενόησεν. γματικότητας, οί περισσότεροι Βρε
Τοΰτο συνέβη καί έν προκειμένω ταννοί ιατροί συνιστοΰσαν τό δπιον
μέ τά ναρκωτικά. Δεν υπήρξαν, πρά ώς . . . άπλοΰν καταπραϋντικόν. Κά
γματι, μόνον οί Κινέζοι, τά θύματα θε σπίτι σοβαρού άστοΰ διέθετε τό
τοϋ χασίς καί τοϋ οπίου, εμμέσως θύ άπόθεμά του καί ή προμήθειά του
ματα των τυφλών δολοφονικών πα ήτο εύκολος άπό κάθε φαρμακείου,
ραδόσεων τοϋ φανατικού «κυριάρ προκειμένου νά χρησιμοποιηθή ώς
χου γέροντος τών όρέων» τοϋ μωα πανάκεια, είτε διά τήν ναυτίαν,
μεθανού αόθέντου τών έξ’ έπαγ- είτε διά κρίσεις υστερίας, είτε καί
γέλματος δολοφόνων. Καί αύτοί διά κολικούς. Έ να μάλιστα τών
οί Βρεταννοί — μαζί τους δέ καί υποπροϊόντων τού οπίου ήτο τό
πολλοί άλλοι Χριστιανοί, μεταξύ λάβδανου τό όποιον έχορηγεΐτο καί
τών οποίων διασημότητες παγκο εις τον βασιλέα Γεώργιον τό Δ'
σμίου κύρους — έπλήρωσαν έ'να ώς καταπραϋντικόν.
βαρύτατον φόρον εις τά τρομακτικά
Μεταξύ εκείνων οί όποιοι τό
αύτά ναρκωτικά.
έλάμβαναν τακτικά ήτο ό διάσημος
Πράγματι, κατά τήν αυτήν περίο ποιητής Σέλλεϋ, ένώ ό έξ ίσου διά
δον κατά τήν οποίαν τό δπιον προκα- σημος Έντγκαρ ’Άλλαν Πόε Ιγραλούσε μίαν τοιαύτης έκτάσεως χαώδη ψεν δλα του τά έ'ργα ύπό τήν έπιρκατάστασιν εις τήν Κίνα, τά ίδια ροήν τού οπίου, καθώς διατείνονται
αύτά ναρκωτικά (καί τά προϊόντα ειδικοί, οί όποιοι ευρίσκουν εις τά
των) έτύγχανον εύρείας αν καί κρυ- περισσότερα σημεία αψευδή ίχνη έκ
φής χρησιμοποιήσεως εις αυτήν τήν τής χρήσεως ύπ’ αυτού. Άλλά καί ό
Μεγάλην Βρεταννίαν, άλλά καί εις Μπωντλαίρ, ό Γάλλος διάσημος
άλλας χώρας τοϋ «πολιτισμένου» ποιητής ήταν θιασώτης τόσον τού
δυτικοΰ κόσμου. Μεταξύ τών πρώ χασισίου δσον καί τού οπίου, κα
των ό ’Έρασμος Δαρβϊνος περιέ θώς καί ό Βρεταννός συνάδελφος
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τού Σάμουελ Κύλεριτζ, ό όποιος
έχρησιμοποίει δπιον άκόμη καί διά
τον πονόδοντο! Τό αυτό συνέβη μέ
τον διάσημου επίσης ποιητήν Φράνσις
Τόμπσον. Άλλαι διασημότητες είναι
καί οί συγγραφείς σερ Γουώλτερ
Σκώτ, Μπάλβερ Λύττον, Τσάρλς
Ντίκενς καί ή ποιήτρια Έλίζαμπετ
Μπράουνιγκ, καθώς καί ό μουσουργός Μπερλιόζ, ό όποιος καί έπεχείρησεν ν’ αύτοκτονήση μέ δπιον.
Δέν είναι έν τούτοις, υπερβολή νά
λεχθή, δτι σχεδόν ό καθένας έχρησιμοποιούσε δπιον ύπό τήν μίαν ή άλλην μορφήν: στρατιώτες, οίκοκυραί, ιερωμένοι, γραμματείς, ίερόδουλοι καί έργάται, καθώς καί ενα
πλήθος άργοσχόλων πλουσίων ή καί
εκφυλισμένων ύπάρξεων.
Καθώς τά βουνά κατεβαίνουν άπότομα προς τά κύματα ή μάλλον
ανέρχονται άπο μέσα αύτά, απέ
ναντι άπό τήν νήσον τού Χόγκ Κόγκ καί ανεβαίνουν εις ύψη 1.500
και πλέον μέτρων έπί τών κινεζικών άκτών, περιβάλλοντα όρμους
καί παραλίας ήλιολούστους καί ενα
θαυμάσιο φυσικό λιμάνι, καταμεσής τό καλοκαίρι ενα δροσερό άερακι προσφέρει μίαν άνάλαφρη άνάπαυση μέσα στήν καλοκαιρινή ζέ
στη. Εις τό σημείου τούτο ζοΰν
ολίγες δεκάδες χιλιάδες Βρεταννοί
καί εκατέρωθεν τού λιμένος μερικά
εκατομμύρια Κινέζοι.
Τό Χόγκ - Κόγκ άπετέλεσε μία
θρυλική πηγή πλούτου διά τούς
’Άγγλους άπό τότε πού ούτοι τό
κατέστησαν βρεταννικήν κτήσιν, δ
πως άνεφέραμε, τό 1839, προκει
μένου νά τούς χρησιμεύση κυρίως ώς
βάσμ; εισαγωγής οπίου εις τήν
Κίναν. Καί έ'κτοτε δέν έπαυσαν νά
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Ε'ις rVv πρώτην φωτογραφίαν αριστερά:
Διάφορα ναρκωτικά, χρησιμοποιούμενα
από άλλοδαπούς τοξικομανείς στην ’Αθή
να. Εις την δεντέραν φωτογραφίαν: Πρό
χειρη παρασκευή ηρωίνης. Δ εξ ιά : 'Α ε 
ροθάλαμοι αυτοκινήτου, οι όποιοι έχρησίμευσαν ώς κρύπτη ναρκωτικών.

έκμεταλλεύωνται την προνομιού
χο'/ θέσιν του, είτε πωλοΰντες είς
τήν κομμουνιστικήν Κίναν πρωτας
υλας καί άλλα εμπορεύματα διά τήν
διεξαγωγήν τοΰ πολέμου είς τήν Νό
τιον Κορέαν, ή βραδύτερον εις ^τήν
Ινδοκίναν, εΐτε διά τήν τοποθέτησιν πολυτίμων εμπορευμάτων καί
προϊόντων τής βρεταννικής βιομη
χανίας. "Ηδη, όμως, εξακολουθεί να
τό βαραίνη μία άπό μακροΰ άπειλή:
Οΐ Κινέζοι δεικνύονται άποφασισμένοι νά τό άνακτήσουν. Καί ή σκέψις των αΰτη φαίνεται βαθειά ριζω
μένη, άπό τής εποχής τής άπωλείας
του, εις τήν έθνικήν συνείδησιν τής
μεγάλης μέ τήν μακραίωνα ιστορίαν
αύτής άσιατικής χώρας. Διότι διά
τούς Κινέζους ή άπώλεια τοΰ Χόγκ Κόγκ συμβολίζει τρομεράς ταπει
νώσεις καί σειράν δεινοπαθημάτων1
τά όποια μέχρι σήμερον έξακολουθοΰν νά τούς βαρύνουν.
Έάν τό Χόγκ - Κόγκ, τό όποιον
έχει άπό δεκαετηρίδων έγκαταλει■ψει τήν εμπορίαν τοΰ οπίου, οφεί
λει τήν έμπορικήν του ευημερίαν εις
νομίμους — φαινομενικώς
τουλά
χιστον — δραστηριότητας καί συναλλαγάς, δεν περνά ήμέρα κατά τήν
οποίαν τό φημισμένο του λιμάνι
δέν κρύπτει κάποιαν παράνομον συ
ναλλαγήν. Ά πό τό Χόγκ - Κόγκ
διέρευσαν τεράστια πλούτη ύπό μορ
φήν χρυσού καί πολυτιμοτέρων ανκειμένων εις τήν Δύσιν. Καί άπό
τήν βρεταννικήν ταύτην κτήσιν είσήλθον λαθραίως είδη πολυτελείας
εις τήν κινεζικήν έπικράτειαν.
Προ παντός όμως έμποροι καί
τραπεζΐται τοΰ λιμένος τούτου κατέ
στησαν περίφημοι διά τήν έφευρετικότητά τους είς τήν έπινόησιν με

θόδων λαθρεμπορίας παντός άντικειμένου δυναμένου νά τούς προσφέρη ούσιαστικά οφέλη.
'Η Κίνα τοΰ Μάο θά ήδύνατο
άπό μακροΰ ήδη νά καταλάβη διά
τής βίας τό Χόγκ - Κόγκ καί τήν
πέριξ περιοχήν. Θά ήδύνατο δέ μέ
τήν έξασφάλισιν τοΰ έλέγχου των
συνδικάτων των Κινέζων εργατών
καί των σωματείων καί όργανώσεών των νά παραλύση τά πάντα με
άπεργίας καί ταραχάς, χωρίς νά
μνημονεύση κανείς τήν δυνατότητα
άπαγορεύσεως οίασδήποτε συναλ
λαγής τήν οποίαν θά ήδύνατο νά
έξαγγείλη κάθε στιγμήν ό Μάο
μεταξύ Χόγκ - Κόγκ καί Κίνας.
Τό ότι δέν συμβαίνει τοιοΰτον τί
οφείλεται άποκλειστικώς καί μόνον
είς τά προτερήματα καί τάς ωφέ
λειας τάς οποίας παρέχει τό Χόγκ Κόγκ προ παντός πλέον εις τούς
Κινέζους, τούς ισχυρούς κυρίους
των πέριξ αΰτοΰ παραλίων. Διότι
προ τής άπειλής νά καταληφθή κά
ποιαν στιγμήν ή «άνοικτή θύρα»
διά τάς μετά — προς καί άπό — τής
Κίνας συναλλαγάς, οΐ έμποροι καί
τραπεζΐται τοΰ Χόγκ - Κόγκ άπεφάσισαν νά καταστούν όσον τό δυ
νατόν περισσότερον χρήσιμοι είς
τήν σημερινήν πανίσχυρον Κίναν, άνά
τον χώρον τής ’Ανατολικής Ασίας.
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ έλπίζουν
οΐ τελευταίοι αυτοί, ότι θά δυνηθοΰν νά πραγματοποιήσουν σημαντικώτατα κέρδη, ένώ κατώρθωσαν
νά πείσουν τήν βρεταννικήν κυβέρνησιν περί τοΰ χρησίμου καί τοΰ
χρονικώς άπεριορίστου τής συνεχίσεως τής διατηρήσεως άνοικτής
τής «θύρας προς τήν Κίναν». Μία
τών πρώτων χωρών ή όποια ανε-

γνώρισεν έπισήμως τήν κομμουνι
στικήν Κίναν ύπήρξεν ή Μεγάλη
Βρεταννία, μέ άποτέλεσμα τό Χόγκ
- Κόγκ νά προμηθεύη άκόμη καί
πολεμικόν υλικόν είς τήν Κίναν.
"Οπως συμβαίνει μέ τό κάθε τί,
υπάρχει καί εδώ ή «άλλη όψις»
τής ύποθέσεως: ή Κίνα χρησιμο
ποιεί τήν υπαρξιν τοΰ Χόγκ - Κογκ
επωφελώς διά τά συμφέροντά της
καί τήν έξάρτησιν τών έμπορων καί
τραπεζιτών άπό τήν δίψαν τοΰ κέρ
δους καί μόνον, γνωρίζει νά τήν
εκμεταλλεύεται. Ψΐθυρίζεται μά
λιστα ότι «πληρώνει μέ τό αυτό
νόμισμα» τούς Βρεταννούς καί την
Δύσιν είς τό θέμα τοΰ οπίου καί ότι
ένα «άντίθετον ρεΰμα» κατευθυνσεώς του σημειοΰται νά διέρχεται
άπό τάς γνωρίμους καί εξοικειωμένας προς τό όπιον περιοχας και
ιδιαιτέρως τό Χόγκ - Κόγκ.
Σήμερον ή άνθρωπότης ευρισκεται άντιμέτωπος προς μιαν διεισδυσιν τών ναρκωτικών καί τοΰ οπίου
είς κλίμακα άγνωστον μέχρι σή
μερον καί μέ άνυπολογίστους επι
πτώσεις έπί τής υγείας, τοΰ ήθικοΰ
καί τής οικονομίας τών μεγαλυτέρων καί ίσχυροτέρων χωρών τής
Δύσεως. Περί τοΰ «τί δύναται νά
γίνη διά νά σταματήση τό ρεΰμα» ή
μάλλον «ή πλημμυρίς τών ναρ
κωτικών», πολλοί ασχολούνται ηδη,
χωρίς νά δύνανται νά υποδείξουν
τά κατάλληλα μέτρα. Πολλαί υπο
θέσεις γίνονται σχετικώς μέ τάς
πρωτοφανείς ποσότητας ναρκωτι
κών αί όποΐαι ρίπτονται — καθη
μερινώς μεγαλύτεραι — είς τό διεθ
νές λαθρεμπόριον καί πράγμα σημαντικώτατον, μέ έξευτελιστικώς
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Βάσει τών συναφθεισών ήδη τό 1950 κομμουνιστικής νεολαίας ό Πό - I μετά τής Σοβιετικής Ένώσεως συμ Πό, μετέσχε καί έ'παιξεν ένα σηφωνιών, ή Κίνα οφείλει νά έξοφλή μαντικώτατον ρόλον εις τό «έγχείχαμηλάς τιμάς, αί όποίαι απο δλας τάς προμήθειας σοβιετικού ρημα» τής διασπορας τών ναρκω
κλείουν τάς έκ τούτων ώφελείας των πολεμικού υλικού προς τήν Ρωσίαν τικών.
μεσολαβητών, έμπορων καί τραπε εις χρυσόν καί μόνον.
Οταν τό 1949 οί κομμουνισταί
ζιτών. Άλλου εύρίσκεται τό κέρδος
Τέλος δέ καί λόγοι καθαρώς πολι
καί δχι εις τό έκ τής λαθρεμπορίας τικής σκοπιμότητος συνέτειναν εις καταλαμβάνουν τήν έξουσίαν, ό Πό
τίμημα, δεν είναι τό χρήμα πλέον τούτο: ή διά τών φθηνών ναρκω αύτός γίνεται... υπουργός τών οι
τό οποίον προκύπτει άπό την έκ- τικών πρόκαλουμένη έξαθλίωσις κονομικών ! Τί τό φυσικώτερον ν’
μετάλλευσιν τής ανθρώπινης άθλιό- μεταξύ τών νέων εις τάς δυτικάς αναπτύξη ούτος τό άγαπημένον του
τητος, αλλά ή τελευταία αυτή ό χώρας δεν κάμνει παρά νά έξυπηρετή «δπλον» έκεΐνο, μέ τό όποιον ειχεν
στόχος τών σημερινών λαθρεμπό τούς σκοπούς τής κομμουνιστικής σημειώσει τόσας έπιτυχίας; Θά έπιρων ναρκωτικών. Ούτε είναι τυχαίος πολιτικής. Τούτο δηλώνει χαρα- τύχη ν’ άναπτύξη εις τοιοΰτον βα
ό θόρυβος κατά τής Τουρκίας, ώς κτηριστικώς ό ειδικός έπιθεωρητής θμόν τήν έξαγωγήν τών ναρκωτι
κατ’ έξοχήν παραγωγού χώρας οπί καταπολεμήσεως ναρκωτικών τών κών ώστε εις διάστημα μικρότερου
ου, τον τελευταΐον αύτόν καιρόν. Δεν ΗΠΑ Χάρρυ Άνσλιγκερ ό όποιος τής πενταετίας τά έκ τής έξαγω
άποκλείεται να «πληρώνωνται» αί εφιστά τήν προσοχήν έπί τού γε γής ταύτης έσοδα τής Κίνας νά
περίφημοι «έκλεκτικαί συγγένειαι» γονότος, δτι «δεν πρόκειται περί φθάσουν τά 60.000.000.000 γαλ
τών παρωχημένων έποχών άπό έκεί- ένός μηδαμινού άντιπάλου έν προ λικών φράγκων τής έποχής έκείνους οί όποιοι ύπέφεραν άπό αύτάς κειμένω, άλλά περί μιας τεράστιας νης, πράγμα τό όποιου άποκαλεΐται
μέ «τό ίδιον νόμισμα». ’Αλλά μαζί όργανώσεως, πανισχύρου καί φο εύφημιστικώς «ειδικόν έμπόριον»
προς συγκάλυψιν τής ύποθέσεως καί
με τούς ένοχους τιμωρούνται, όπως βέρας».
τήν έξαγωγήν τού οπίου.
συνήθως, καί άπειροι άθώοι, έν
Δημόσιοι υπάλληλοι έπιβλέπουν
Τά γεγονότα έπιβεβαιώνουν τάς
προκειμένω εκατοντάδες έκατομτήν
παραγωγήν καί τήν έξαγωγήν
δηλώσεις
ταύτας.
Προ
τής
έκρήμύρια άπό άλλας χώρας.
ξεως τού Δευτέρου Πολέμου τό τού οπίου καί τών υποπροϊόντων
ΕΙΝΑΙ γεγονός, ότι άπό τής έπο- λαθρεμπορίου ναρκωτικών εύρίσκε- του. Οί ίδιοι οί διοικηταί τών
χής κατά τήν οποίαν οί κομμουνι- το παγκοσμίως έν πλήρει υποχωρή ®ποΦΧιόΝ έπιβλέπουν καί παρακο
σταί άνέλαβον τά ήνία τής έξουσίας σει, καί οί Κινέζοι Έθνικισταί έπέ- λουθούν ύπό τήν άπόλυτον ευθύνην
εις τήν Κίναν, έπεδόθησαν εις τήν τυχον νά έλαττώσουν τούτο εις με τους τήν παραγωγήν οπίου καί διευ
επικερδεστάτην έπιχείρησιν τής μα γάλου βαθμόν, μέ άποτέλεσμα τό θύνουν τά έργοστάσια, ένώ συχνά οί..
ζικής έξαγωγής ναρκωτικών καί 1939 ή παραγωγή έκ μέρους τής Κί άστυνομικοί διευθυνταί τής μυστι
ιδίως τού οπίου κυρίως τάς προς πε- νας οπίου νά μειωθή εις 1.200 τόν- κής άστυνομίας είναι υπεύθυνοι τής
ριοχάς τής Νοτιοανατολικής ’Α νους έτησίως. Μεταπολεμικώς ύπε- παραγωγής. Τάς έξαγωγάς δμως
σίας, τής ’Ιαπωνίας καί τών 'Ηνω ρεδεκαπλασιάσθη τό παραγόμενον επιμελείται απο πολλών ήδη έτών ή
μένων Πολιτειών.
Εθνική Εταιρεία ’Εμπορίας, μέ
ύπό τής Κίνας δπιον καί άποτελεί
Διά τού τρόπου αυτού έπιτυγχά πλέον τών 3 /4 τού άνά τον κόσμον έδραν τό Πεκίνου, ένώ τόσον εις τήν
νουν μίαν διπλήν ωφέλειαν, τερά παραγομένου οπίου. Μόλις τά τε Κίναν όσον καί εις τήν άλλοδαπήν,
στιας σημασίας. Έυχολογικώς έκδι- λευταία έτη ή Τουρκία άμιλλάται ίδιωτικάς φαινομενικώς έπιχειρήκούνται ολόκληρον τήν Δύσιν διά νά ύποκαταστήση τήν κινεζικήν σειζ χρησιμεύουν προς «κάλυψιν»
λογαριασμόν τών δσων — κυρίως οι παραγωγήν καί μέχρις ώρισμένου διά τήν διασποράν τού θανατηφό»
Ά γγλοι έμποροι καί οί Τούρκοι πα σημείου φαίνεται νά έπιτυγχάνη τό ρου «έμπορεύματος».
ραγωγοί τού οπίου κατά τό παρελ τραγικόν τούτο προνόμιον.
Ά πό τό Γυουνάν, ώπλισμένα
θόν — έκ λόγων καθαρώς κέρδους
Περί τό 1940 οί Κινέζοι κομμου- καραβάνια μεταφέρουν στήν ζούγ
καί φιλοχρηματίας προξένησαν εις νισταί άρχισαν νά έπιδεικνύουν έν- κλα τής Βιρμανίας, άπό οπού κατευτήν Κίναν, μέ άποτέλεσμα νά περιέλ- διαφέρον διά τό δπιον καί τά παρά- θύνονται προς τήν Ταϋλάνδην, τήν
θη ήθικώς, φυσικώς καί οΐκονομικώς γωγά του. Τήν έποχήν έκείνην δέν Μαλαισίαν, καί τήν ’Ινδοκίναν. Ά λ 
ή χώρα αύτη, κατά τά άνωτέρω, εις ήσαν παρά «άνορθόδοξος» στρατός, λά ό μεγαλύτερος όγκος άκολουθεΐ
μίαν πλήρη έξαθλίωσιν. 'Η «πλη δηλαδή άντάρται, οί όποιοι ήλεγ- πάντοτε τήν παλαιάν καί «πατροπαρωμή με τό ίδιον νόμισμα» ευρί χον μόνον ώρισμένας περιοχάς τού ράδοτον» οδόν : μέσω Καντώνος
σκει εις τήν συνείδησιν τών έντο- Βορειοδυτικού τμήματος τής χώ μέχρι τού Χόγκ - Κόγκ καί τού Μα
πίων, άλλά καί πολλών άκόμη ξέ ρας. Σημαντικές ποσότητες ηρωί κάο, ένώ ένας ολόκληρος στόλος μι
νων, μίαν πλήρη δικαίωσιν.
νης ήρχισαν νά παράγωνται εις τήν κρών πλοιαρίων, οί «τσοϋγκες» έκΑλλά καί έκ λόγων οικονομικών έπαρχίαν τού Σέν - Σί, τάς όποιας συγχρονισμένης μορφής, έκτελεΐ ένα
το πράγμα ύπήρξεν άκρως ένδια- οι πράκτορες τών κομμουνιστών σημαντικό μέρος τού λαθρεμπορίου
φερον. Διότι έξησφάλισε τά άναγ- ήρχισαν νά «τοποθετούν» τεχνηέν- μεταξύ Κίνας καί Κορέας, καθώς
καιοΰντα ποσά συναλλάγματος προς τως εις τάς έλεγχομένας ύπό τών επίσης τής βορείου Κίνας καί τής
Ιαπωνίας. Τέλος, άπό τά διάφορα
πληρωμήν τών άπαραιτήτων διά τήν έθνικιστών περιοχάς καί τό εύκολου
χωράν εισαγωγών, καθώς έπίσης χρήμα έτροφοδοτοΰσε τότε τά τα αυτά σημεία τό δπιον άποστέλλεται
και προς χρηματοδότησιν τών πολι μεία τού κομμουνιστικού κόμματος, διά θαλάσσης καί ,άέρος εις όλα
τικών καί δή τών κομμουνιστικών τό όποιον εύρίσκετο έν μέσω τού τά σημεία τής 'Τδρογείου.
δραστηριοτήτων άνά τον κόσμον. αγώνος. "Ενας τών ήγετών τής
«ΑΣΤΕΡΙΞ»

ΤΟ Ο Π IΟ N

140

Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η

ΠΟΙ ΗΤ Η

ΚΑΚΟΜΟΙΡΕ...
Τοΰ Άστυν. Α/ντοϋ Β' κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ

Ό καθένας μας ιδρώνει καί παλεύει
μέσα στή σαχλή ζωή έτούτη
θέλει δλο νά μαζεύη νά μαζεύη
πλούτη, τίποΐ’ άλλο πλούτη.

Χίλια έχεις, δέν σού φτάνουν νά περάσης
γι’ άλλα τόσα κάθε άξια σου τήν δίνεις,
κι’ δταν δσα κυνηγάς δλα τά πιάσης
πάλι άχόρταγος στά σίγουρα θά μείνης.

Δέν υπάρχει δυστυχώς καμμιά άξια
πού νά παίρνεται ξανά δταν τήν δώσης
κι άν πιστέψης πώς δέν έχει σημασία
πάλι έσύ... χωρίς λεφτά θά τήν πληρώσης.

Κείνο ποϋλεγαν παλιά καί γιά τή δόξα
πάει σχεδόν ξεχάστηκε, τΐ κρίμα! . . .
Στον καθένα μας θρονιάστηκε ή λόξα
νά κυττδμε σά Θεό τό παλιοχρήμα.

Χρήμα λένε τό κλειδί γιά κάθε θύρα
πώς χωρίς αύτό δέν γίνεται ούδέν
μά ξεχνούν έκεϊνα ποΰγραψε ή μοίρα
πώς στό τέλος δλα ίσούνται μέ μηδέν.

Ό σα νάχης δέν σοΰ φτάνουν καί φαντάσου
πώς πασχίζεις πιό πολλά νά άποκτήσης,
μά κι’ άκόμα αν ξεχειλίση ό μπεζαχτάς σου
ούτε λές καμμιά φορά νά σταματήσης.

Καί νομίζω δτι δλοι έτσι πρέπει νά σκε[φτούμε
Ούτε μιά καλή άξια, δπως γίναμε θά μείνη
πού νά στέκεται άπό τό χρήμα πιό ψηλά καί νά βάζουμε τό χέρι στήν καρδιά,
ώσπου νάρθη έκείνη ή ώρα πού θά δούμε
δλοι βράζουμε στό ίδιο τό καμίνι
θαρραλέα τόν Χριστό, τήν Παναγιά.
καί δλοι φαίνεται δέν είμαστε καλά.

Πάρε τούτα, παρ’ έκεϊνα, πάρε τ’ άλλα
χορτασμό, σταματημό δέν έχεις.
Τά ζητάς καί τά μικρά καί τά μεγάλα
καί κανέναν πειρασμό δέν τόν άντέχεις.

’Αγοράζεις δ,τι θές μέ τά λεφτά σου
καί πουλάς δτι σού ποΰν γιά τό λιλί
μά δταν πής νά ξαναπάρης τά δικά σου,
πάει πιά έχει πετάξει τό πουλί

Κί άν βρεθής καμμιά φορά πάνω σέ μνήμα
σκέψου τΐ ήτανε αύτός πού τόν πατάς
φώναξέ το δυνατά, δέν είναι κρίμα
πώς καί σύ, δπως κι’ αύτός, έκεϊ θά πάς.

Μέ τό χέρι στήν καρδιά καί μέ τήν σκέψι
πώς δέν ξέρουμε τήν ώρα, τή στιγμή,
άς μαζέψη ό καθείς δ,τι μαζέψει
άπ’ τό δρόμο μέ τήν ίσια τή γραμμή.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΘΕΜΑ : Αύξησις παροχών Κλάδου 'Υγείας - Χορήγησες έπιδόματος φυσιολογικού τοκετού.
Γνωρίζομεν ύμϊν εύχαρίστως δτι, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου, λαβόν ύπ’ δψιν τήν καλήν οικονομικήν κατάσταριν τούτου και προκειμένου νά έλθη έτι άρωγόν πρός τά έν
ένεργεία καί συντάξει ήσφαλισμένα πάσχοντα μέλη του, προέβη
εις τάς δέουσας ένεργείας παρά τό έποπτεΰον τό Ταμεϊον
' Γπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί έπέτυχεν τήν έγκρι
σήν περαιτέρω αΰξήσεως ένίων παροχών του ώς καί τήν χορήγεσιν επιδόματος φυσιολογικού τοκετού, ώς κάτωθι :
λ. Ή συμμετοχή τοΰ Κλάδου Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων
ε’ις δαπάνας ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως τών ήσφαλισμένων του καθορίζεται άπό 1.1.1976, ώς
άκολούθως:
Διά τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία καί τά τέκνα τών
συν/χων Διά τούς συντ/χους συζύγους ή χήρας αύτών
Είδος περιθάλψεως
Α' ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ Π Ε ΡΙΘ Α Λ ΤΙΣ
1. Φαρμακευτική περίθαλψις
20%
2. Ένεσιοθεραπεία-’Ομματοϋάλια
30%
20%
3. Παρακλινικαί έξετάσεις
30%
ί. ’Ορθοπεδικά είδη
5. ’Οδοντιατρική περίθαλψις
20%
Β'. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
10%
1. Κρατικά Νοσοκομεία
2 Ν^οσκομεΐα αγαθοεργού πρω-

15%
25%
15%
40%
20%
10%

τωβουλίας
3. Ίδιωτικαί Κλινικαί

20 %

20 %

30%

30%

Γ'. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 20%
20%
Β. Χ ο ρ η γ ε ί τ α ι ά ν α δ ρ ο μ ι κ ώ ς ά π ό 1.1.1975
έπίδομα
φυσιολογικού
τ ο κ ε τ ο ύ έκ. 1.000
δραχμών εις τάς συζύγους τών έν ένεργείςε, τών συνταξιούχων,
ώς καί τών άποβιωσάντων έν ένεργεία ή έν συντάξει ’Αστυνο
μικών καί Διοικητικών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
εις τάς θήλεις ’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς υπαλλήλου;
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί εις τάς έξ αυτών συνταξιούχου;
έπί τή προσκομίσει τών όριζομένων έκάστοτε δικαιολογητικών,
διά τήν, έκ τοΰ Δημοσίου άπόληψιν τοιούτου έπιδόματος, ήτοι :
1. ’Αντίγραφον ληξιαρχικής γεννήσεως.
2. Βεβαίωσιν Κλινικής έμφαίνουσα δτι έτεκεν φυσιολογικώ;
ή ήσφαλισμένη.
3. Αίτησιν προστάτου ύπαλλήλου καί
4. Προσκόμισιν βιβλιαρίου νοσηλείας ήσφαλισμένης.
Οί δικαιούμενοι έπιδόματος φυσιολογικού τοκετού διά τό
έτος 1 9 7 5, δέον δπως ύποβάλωσι τά δικαιολογητικά διά τήν
χορήγησιν, τούτου, τό βραδύτερον μέχρι 30.12.1975, διότι
τήν 31.12.1975 λήγει ή πίστωσις τοΰ προϋπολογισμού οικο
νομικού έτους 1975 διά τόν άνωτέρω σκοπόν.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τού Κλάδου Υγείας Α.Π
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΛΒΕΛΛΛΣ
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δράστης σννελλήφθη καί άπεδείχθη
διά των συνήθων άνακριτικών μέ
σων δτι πράγματι αυτός ήτο δ δο
λοφόνος.
β) Ή Γαλλική ’Αστυνομία ούχί
άπαξ έχρησιμοποίησεν τον ώς άνω
Ζεράρ Κροναζέ προς διελεύκανσιν
μυστηριωδών εγκλημάτων. Κατά
τον καθηγητήν Τέναεφ, διευθυν
τήν τοϋ ινστιτούτου ψυχολογίας
τής Ουτρέχτης, δ έν λόγω έχει λίαν
άνεπτυγμένην τήν έκτην αϊαθησιν
και διαθέτει τοιαντην ψυχικήν όύναμιν, ώστε νά δύναται νά βλέπη διά
μέσου τοϋ χρόνου καί τοϋ χώρου
γ ) Εις Λονδϊνον ή Ά γ γ λ ίς Έ
στέλλα Ρόμπερτς ήδννήθη νά διελευκάνη το μυστήριον τής εξαφα
νίσεις τής Μάνας Τίνσλεϋ δι ήν
ή ’Αστυνομία ούδέν ήδννήθη νά
άνευρη. Έ κ των παρασχεθεισών
έκ τής έν λόγω πληροφοριών, καθ’
άς ή έξαφανισθεΐσα έδολοφονήθη
εις τινα έξοχικήν οικίαν παρά τίνος
σαδιστοϋ ούτος έρριψε τό πτώμα
της εις τον τάμεσιν ποταμόν, ήδν
νήθη ή αστυνομία νά συλλάβη τον
δράστην.
δ) 'Ωσαύτως ή ’Αμερικανική Ά
στυνομία χρησιμοποιεί μάντεις καί
άλλα άτομα άτινα έχουν σπουδάσει
παραψυχολογία εις διάφορα ίνστι
τοϋτα. 'Ο διευθυντής τής Άστννο
μίας τής Ν. 'Υόρκης έδήλωσε προ
σφάτως δτι εις τάς μεγάλας πόλεις
δ αριθμός των σχιζοφρενών καί ανω
μάλων τύπων έχει ανξηθή καί ή
αστυνομία δεν είναι εις θέσιν νά
παρακολουθή αυτούς, επομένως, εί
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ έγραψε κάπο τός δικούς του στίχους σέ λαϊκούς σκο
ναι απαραίτητον νά συνεργάζηται
τε τούτη τή βαρυσήμαντη φράσι: « Ό πούς.
με άτομα άτινα διαθέτουν μαντικάς
ποιητής είναι ό μεγάλος ό πατριώ
'Οταν μεγάλωσε καί πήγε στό Γυμνά
ικανότητας καί νά χρησιμοποιή ά
της». Αύτή ή γνώμη τού ρωμαλέου δημι σιο, ό καθηγητής του τόν έγραψε σ ’ ένα
ουργού τής «Φλογέρας τού βασιλιά» βρή προοδευτικό κερκυραϊκό σωματείο τήν
παντα τά μέσα ήτοι, από τους
κε τήν άπόλυτη δικαίωσί της στό πρόσω «’Αναγνωστική Εταιρία», κ’ έκεί γνω
ήλεκτρονικονς έγκεφάλονς μέχρι των
πο τού Λορέντσου Μαβίλη, πού σκοτώ ρίστηκε μέ τό θαυμαστή κ’ έρμηνευτή τής
παραψυχολόγων. Πράγματι ή συ
θηκε στά ’Ηπειρωτικά βουνά τό χειμώνα Σολωμικής Τέχνης ’Ιάκωβο Πολυλα. Πλά
νεργασία αϋτη λαμβάνει χώραν τή
τού 1912, πολεμώντας γιά τή λευτεριά τυνε ό δρόμος τού Μαβίλη χάρι σ ’ αύτή
τών σκλαβωμένων άδερφών μας.
συγκαταθέσει τοϋ γενικοϋ εισαγγε
τή γνωριμία. Ό βαθυστόχαστος κριτικός
Γεννημένος στήν ’Ιθάκη άπό άρχοντι- τόν έμύησε στά μυστικά τού ποιητικού
λέα)ς Μπόττομλ, δστις μάλιστα πακούς γονείς ό ποιητής, κ’ άναθρεμμένος λόγου, καί, τό κυριώτερο, τού ένέπνευσε
ρηκολούθησε καί πειράματα παραψυ
στή γενέτειρά του, τήν Κέρκυρα, όπου ή τήν υψηλή συνείδησι τής ήθικής έλευοίκογένεια πήγε νά έγκατασταθή, όταν θερίας, πού μέ τόση σαφήνεια καί δύναμι
χολογίας, άτινα έξετέλεσεν δ Πήτερ
αύτός ήταν μικρό παιδί, έδωσε πολύ νωρίς είχε έξάρει προλογίζοντας τήν έκδοσι
Χάρκος δ άποκαλούμενος μάγος.
δείγματα πνευματικής άνθοφορίας. Είχε τών έργων τού ’Εθνικού μας βάρδου. Τών
Κατόπιν των άνωτέρω, άτινα
μεγάλη κλίσι στά Γράμματα, άγαπούσε έργων έκείνων, πού ήταν γιά τό νεαρό
προφανώς ξενίζουν τον σκεπτικιτή Φύσι, λάτρευε τήν Πατρίδα. Σεμνός μουσόληπτο μι’ άνεκτίμητη πνευματική
οτικόν άνθρωπον, διαφαίνεται δτι
καί καταδεχτικός όπως ήταν, παρακολου άνάβρα.
θούσε μέ προσοχή τις έκδηλώσεις τών
λίαν συντόμως ή παραψυχολογία
Μέ τ’ άφθονα μέσα πού διέθετε ή οικο
ταπεινών άνθρώπων τού μόχθου, πού ύ- γένεια, ό Μαβίλης, ύστερα άπό λιγόχροθά άναγνωρισθή ώς έπιστήμη καί τά
πηρετούσαν στό μεγάλο πατρικό άγρό- νη παρακολούθησι φιλοσοφικών μαθη
άτομα άτινα διαθέτουν νπερφυσικάς
κτημα. Άκουγε τά δημοτικά τραγούδια μάτων στό Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών,
δυνάμεις καί ιδιότητας θά συνεργά
καί τά παραμύθια πού λέγανε τά βράδυα, πήγε στή Γερμανία κ’ έζησε έκεί άπό τό
ύστερα άπό τή σκληρή δουλειά, καί γοη 1879 ώς τό 1890. Ό λ α αύτά τά χρόνια δέν
ζονται, έπισήμως μετά των ’Αστυ
τευότανε. Κάπου - κάπου ταίριαζε κι αύ έπαψε νά σπουδάζη καί νά γράφη. Ίδιαίνομικών αρχών, προς διελεύκανσιν
μυστηριωδών έγκλημάτων.
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Λίγους μήνες Αργότερα έσχημάτισε μ’
έξοδά του ένα Αντάρτικό σώμα καί πολέ
μησε στά Πέντε Πηγάδια. ’Εκεί έχασε τό
στενό του φίλο καί συμπολεμιστή Ά γγλο
φιλέλληνα Χάρρις, κι άπό τόν δοξασμένο
θάνατό του ένεπνεύσθη ένα σονέττο, πού
κατά κάποιον τρόπο καθρεφτίζει τόν Ιδιο
του τόν έαυτό. Άκοϋστε το:

καί Νταμαγιάντη, πού δέν πρόλαβε ν' άποτελειώση, κι Αργότερα τό συμπλήρωσε
ό φίλος του πεζογράφος Κωνσταντίνος
Θεοτόκης.
Τή θλιμμένη ψυχή τοϋ Μαβίλη ήρθε νά
ζωογονήση ξαφνικά ή έπαναστατική πνο
ή τοϋ έπνευσε τό 1909. Μέ τήν πεποίθησι
ότι ή Χώρα Αναγεννιότανε, πήρε τήν άπόφασι νά δράση. Έ λαβε μέρος στις έκλογές καί βγήκε βουλευτής Κερκύρας.
"Οταν τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1912 κηρύ
χτηκε ό Βαλκανικός πόλεμος, ό πατριδολάτρης ποιητής έσπευσε νά καταταχθή
στό στρατό, κ’ έπειδή δέν τόν έδέχτηκαν
γιατί ήταν μεγάλος, 52 χρόνων, έγινε Γαριβαλδινός καί πήγε νά πολεμήση στό
πλευρό τοϋ Ρώμα μέ τό βαθμό τοϋ λοχα
γού. Παρά τήν προχωρημένη ήλικία του,
ρίχτηκε στόν άγώνα μέ νεανική όρμή.
Προχωρώντας έπικεφαλής τοϋ λόχου
του έφτασε έξω άπό τό Δρίσκο τής ’Ηπεί
ρου καί θέλησε νά λάβη μέρος στό νυχτε
ρινό αίφνιδιασμό. Μά ό Αρχηγός άρνήθηκε νά τοϋ τό έπιτρέψη. Τά ξημερώματα
έγινε ή ^ξόρμησι όλων τών Γαριβαλδινών.
Ό λόφος έπάρθηκε ϋστερα άπό σκληρούς
Αγώνες, μερικά μάλιστα τμήματα τοϋ έθελοντικοϋ σώματος προχωρήσανε πιό
πέρα. Φτάσανε ώς τήν άνατψλική όχθη

«Χερουβικής χαράς χρυσός αθέρας
σ’ έιφλόγισε πατώντας τής ’Ηπείρου
τό χώμα, αά στήν πλατωσιά τον απείρου
ν’ άστραφτε άπό τό «έν τούτφ νίκα» ό αί[θέρας,
■καί σά σέ λάμψι παρουσίας δεντέρας
μ’ αποκαλυπτικού άγαλλ.ίασι ονείρου
ναβλεπες στό βυθό τοϋ Παμπόνηρου
νά γκρεμιστή ή Τονρκιά, τό άνίερο τέρας.
Καί σέ λόγου σου τότε έκαμες τάμα
νά φτάσης οπού αυτός μόνος ξαμώνει
πούναι ποιητής καί μάρτυρας άντάμα.
«Κρύο κρούσταλλο νερό τά ήλιοφρνμένα Τοϋ ’Απόλλωνα όχι ή χάρι, ή δόξα μόνη
χείλια θά ύγράνη' ενγενικιά άνθρωπότη σοϋ ’λείπε τοϋ θανάτου — κ’ ένα βόλι
θά τούς φιλέψη πλούσιο φαγοπότι·
σ’ έστειλε ηρώα στό ήλύσιο περιβόλι».
κορμιά άπ’ την πλήθια χάρι άλαφρημένα,
Ά π ό τις δυό αυτές πατριωτικές του πρά
αγάλματα θεϊκά ζωντανεμένα
θ’ άγναντέψονν στή Νίμπρο' εκεί τήν ξεις ό Μαβίλης ύπέστη μεγάλη οικονομι
[ πρώτη κή έξάντλησι. Περισσότερο όμως άπ’ αυ
τή τοϋ στοίχισε ή πικρία γιά τήν κακή
τής λευτεριάς αστραφτερή λαμπρό τη
έκβασι τοϋ πολέμου. Ή Απαισιοδοξία του
τά στήθια θά χαροΰν τά πονεμένα.
κορυφώθηκε. Κλείστηκε στό σπίτι καί
Καί τό περνούν οί βλάμηδες λεβέντες
ρίχτηκε στή μελέτη, τή μετάφρασι φημι
τ’ ατέλειωτο φαράγγι δλο χαλίκι
σμένων λογοτεχνικών κειμένων καί τή
μονοσκοίνι μέ γέλια καί κουβέντες
σύνθεσι λυρικών ποιημάτων. Τότε άρχι
“ Εχουν ποδάρια καί καρδιές τσιλίκΓ
σε νά μεταφράζη τό ’Ινδικό έπος Ναλάς
μά τούς θεριεύει ό πόθος τοϋ θανάτου

τής λίμνης τών Ίωαννίνων. Ό μω ς οί
Τούρκοι κατά τή διάρκεια τής μάχης, πού
κράτησε τρεις ήμέρες, έλαβαν ένισχύσεις
ισχυρές καί ξαναπήρανε τό Δρίσκο. 'Ο
λόρθος ό Αορέντσος Μαβίλης, μέ τ’ όπλο
στό χέρι, πολεμούσε Αδιάκοπα, χωρίς ώστόσο νά παύη νά έμψυχώνη τούς άντρες
του, τρέχοντας άπό διμοιρία σέ διμοιρία.
Κ ι άξαφνα, ένα φαρμακερό βόλι τρύπησε
τό πρόσωπό του άπό τή μιά μεριά ίσαμε
τήν άλλη. Λαβωμένος βαριά έξακολουθοϋσε νά μάχεται Απεγνωσμένα. Έ χασε
αίμα πολύ, καί μέ μεγάλη δυσκολία ό πα
πάς τοϋ Σώματος μπόρεσε νά τόν πείση
νά παραδώση τή διοίκησι τοϋ λόχου σ’
έναν άλλον Αξιωματικό. Τόν Ανέβασε σ ’
ένα μουλάρι ό καλός λευίτης καί τόν πή
γε στό πρόχειρο χειρουργείο, πούχε έγκατασταθή λίγες δρασκελιές πιό πέρα άπότό πεδίο τής μάχης, μέσα στό περιβόλιτής Α γίας Παραρκευής. Παρακολουθών
τας τή μάχη ό ποιητής δέχτηκε μιά δεύτε
ρη σφαίρα στό στόμα κ’ έσβησε ψιθυρί
ζοντας: «Περίμενα πολλές τιμές άπό τοϋτο
τόν πόλεμο, άλλά όχι καί τήν τιμή νά θυ
σιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ελλάδα μου».

τέρα Ασχολήθηκε μέ φιλολογικές, φιλο
σοφικές, λογοτεχνικές μελέτες καί μέ τήν
έκμάθησι ξένων γλωσσών. ’Αγάπησε μέ
πάθος τ’ Αρχαία Αριστουργήματα τοϋ Λό
γου, καθώς καί τά έργα σπουδαίων ξένων
λογοτεχνών καί φιλοσόφων, τοϋ Κάντ
ιδίως, τοϋ Φίχτε καί τοϋ Σοπενάουερ.
Αύτός ό τελευταίος σύνετέλεσε στό νά γίνη πιό Απαισιόδοξος Απ’ ό,τι ήταν. Πολύ
σπάνια τόν παρέσυραν σέ διασκεδάσεις
οί φίλοι του, καί τότε, γιά νά δώση διέξο
δο στή μελαγχολία του, ξεσποΰσε σ’ έκδηλώσεις ζωηρές καί σ’ Αλλόκοτα μαλώματα.
"Οταν γύρισε στήν Ελλάδα, άποτραβήχτηκε στό πατρικό Αγρόκτημα, έχοντας
ώς σύμβολο τό «λάθε βιώσας». Κάπου κάπου πήγαινε στήν «’Αναγνωστική Ε 
ταιρία» γιά ν’ άνταμώση τόν Πολυλα κι
Αλλους Κερκυραίους λογίους.
Έ ν ’ Αστέρι φώτιζε τή σκοτεινιά τής
ψυχής τοϋ φιλέρημου ποιητή. Τό Αστέρι
τής πατριδολατρείας. Ό πω ς καί κατά τήν
έποχή τής νεανικής άμεριμνησίας έγραψε
στή Γερμανία τό νοσταλγικό ποίημα
«Πατρίδα», πού τελειώνει μέ τούς στί
χους: «Κάθε μοσχοβολιά καί κάθε χρώ
μα — πάνω στά φυλλοκάρδια μου ή έλπίδα — νά σοϋ ξαναφιλήσω τ’ άγιο χώ
μα, — νά ξαναϊδώ καί τό δικό σου Μάη,

— δμορφή«μου, καλή, γλυκειά Πατρίδα,
όπως τότε, έτσι καί τώρα, μέσα στήν όμορφιά τοϋ κερκυραϊκοϋ τοπίου, τό πα
τριωτικό πάθος τόν φλόγιζε. Κι όταν σέ
λίγ'ο, συγκεκριμένα τό 1896, ξέσπασε στήν
Κρήτη ή έπανάστασι, πήγε Αμέσως έκεϊ
νά πολεμήση. Τό άνέβασμα στά κακοτρά
χαλα βουνά είναι δύσκολο, μά ό ήρωϊκός
ποιητής θά περάση κάθε έμπόδιο, γιατί
ή ψυχή του φλέγεται. Κι Αργότερα θά
τραγουδήση.

μέ τ’ αγιασμένα δαφνοστέφανά τον».
Τόν ίδιο χρόνο ό Μαβίλης, ένθουσιασμένος άπό τις έλληνικές έπιτυχίες στό
Παναθηναϊκό Στάδιο κατά τούς πρώτους
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τοϋ νεώτερου κό
σμου, έγραψε τόν έξής έμμετρον ύμνο:
«’ Ιίβρέθηκε ένα ατίμητο βληαίδι!
Τώρα πού οί αρχαίοι ξανάζησαν αγώνες,
πού τής Πατρίδας δίνουν ζωογόνες
φλόγες, αντρείας πολεμικής μισίδι,
τον Γένους μας παμπάλαιο στολίδι,
πονλαμψε στον Η ρακλή τούς ελαιώνες
έπειτα άπό είκοσιτρεϊς καί πάλι αιώνες
ξαναστράφτουν οί ώδές τοϋ Βακχνλίδη.
Σ ’ εμάς τόν στέρνει τώρα ή ’Ελλάδα Μάννα,
θριάμβου άρραβώνα στή μεγάλη Πάλη,
καί τό Γένος μ’ ελπίδας τρέφει μάννα
πού σ’ άγιο ’Αγώνα θά νικήση πάλ.ι.
Μάννα! τούς νέους ήρωες νά έγκωμιάση
ποιητής πού νά τον μοιάση!»

143

ΤΟ Π Ε Ρ ΙΒ Ο Λ Ι τής ζωής, πού λα
χταριστές μοσχοβολούν οί ομορφιές
τής νιότης καί φουντώνουν μέ τις άνοιξιάτικες χαρές οί ελπίδες, ό άνθρωπος ε
ρωτεύεται, ζευγαρώνει κι αποχαιρετάει τον
ήλιο μέ την ίδια πάντα λαχτάρα στην καρ
διά. Ό έρωτας καί ό γάμος ακολουθούν άκολονθούσαν μάλλον - μιάν ολόκληρη ιε
ροτελεστία στο ελληνικό χωριό. Ό πανέ
μορφος κύκλος τής ερωτικής μέθης πού
καταλήγει στο γάμο μπορεί νά ξεκινήση
από ένα άθώο κοίταγμα στο πανηγύρι,
άπό κάποια φιλική συντροφιά, από τό χο
ρό καί τό ομαδικό ξεφάντωμα. Μπορεί άκόμα νά προετοιμασθή στις κοινές γεωρ
γικές ή κτηνοτροφικές ασχολίες, στά νυ
χτέρια πού γίνονται στά μεγάλα δωμάτια,
δίπλα στή θράκα τού τζακιού. Σ ' αυτή την
άργή άλλά σίγουρη προετοιμασία, πού ω
ριμάζει όπως ό καρπός τό δέντρο γιά νά
γλνκαίνη όλο καί περισσότερο, τό ερωτι
κό μεθύσι είναι πιο δυνατό.
”Ενα μεγάλο μέρος των δημοτικών μας
τραγουδιών είναι άφιερωμένο στην άγάπη,
πού καθώς λέει καί τό δίστιχο, « Ά π ό τά
μάτια πιάνεται, στά χείλη κατεβαίνει κι
άπό τά χείλη στήν καρδιά ριζώνει καί δέ
βγαίνει».
«Ντύσου, στολίσου λυγερή, ντύσου στολίσου κόρη,
Γιά την άγάπη αυτή, πώς τή συναντά
με στο ελληνικό χωριό καί πώς τραγουδή
γιά νά φανής εις τό γαμπρό κήπος καί περιβόλι·
θηκε μέ στίχους γοητευτικούς στή δημοτι
κή μας ποίησι, θ' άσχοληθούμε άλλη φορά.
’ξήντα πουγγιά ξοδεύτηκαν σ’ εσένα περιστέρα.
Στο άρθρο αυτό θά γνωρίσουμε μία άπό
τις περιπτώσεις εκείνες πού μπορούν νά
Ποιος ήταν ό προξενητής πού είχε φάει κανέλλα!
προετοιμάσουν ένα γάμο, τό προξενιό, έθι
μο καθιερωμένο άπό τά πολύ παλιά χρό
Χιόνια και πάγους τσάκισαν δσο νά σ’ άγαπήσουν
νια στις ορεινές ιδίως περιοχές τής πατρίδος μας.
καί τούς αγγέλους έφεραν γιά νά σέ ζωγραφίσουν».
Ό προξενητής είναι πρόσωπο άξιοαέβαστο στο χωριό, μεγαλονοικοκύρης. Ή
γνώμη του έχει βαρύτητα. Ή παρουσία
καί ή μεσολάβηαί του έγγυώνται τήν επι
τυχία. "Ολα γίνονται μέ κάποια μυστικό
τητα, γιατί μπορεί νά υπάρξουν περιπτώ
ίΓατω: Οι κοπέλλες βγάζουν τά ριζικάρια. Απέναντι: Χωρικοί στο χωριό 'Αφαντου τής σεις καί παρεμβολές επιζήμιες γιά τήν ο
Ρόδου, χορεύουν μετά τό «στήσιμο τον συμπεθεριού». Στά παλαιότερα χρόνια, δεν · Ί - μαλή έξέλιξι τού προξενιού. Ό προξενη
νοταν γάμος, χωρίς τή μεσολάβηση του προξενητή. Ό προξενητής ήταν πρόσωπο άξιο- τής, μέ τήν εμπειρία πού τον διακρίνει,
σεβαστο στο χωριό, μεγαλονοικοκύρης. Ή γνώμη τον είχε βαρύτητα καί όλοι τον σέ επισκέπτεται διαδοχικά τό σπίτι τού υπο
ψηφίου γαμπρού καί τής νύφης, μιλάει γιά
βονταν.
τά προσόντα τους, γιά τή νοικοκυροσύνη
καί τή λεβεντιά τού γαμπρού, γιά τήν ερ
γατικότητα καί τήν ομορφιά τής κοπέλλας.
Φυσικά αυτά αυνηθέστερα είναι περιττά,
αν καί ό νέος καί ή νέα είναι άπό τό ίδιο
χωριό. "Αν όμως είναι άπό διαφορετικό
χωριό, ό προξενητής τούς άφήνει ένα χρο
νικό περιθώριο γιά νά συγκεντρώσουν πλη
ροφορίες γύρω άπό τό άτομο πού πρόκει
ται νά βάλουν στο σπίτι τους. Τήν σημασία
πού είχε τά παλιότερα χρόνια ό προξενητής, μάς τήν υπογραμμίζουν καί οί στίχοι
πού άναφέρονται σ’ αυτόν ατά δημοτικά
μας τραγούδια. Σέ άρκετά νυφιάτικα τρα
γούδια τονίζεται 6 ρόλος τού προξενητή
στήν πραγματοποίησι τού γάμου:
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«Ντύσου, στολίσου λυγερή, ντύσου, στολί[ σου κόρη,
γιά νά φανής εις τό γαμπρό κήπος καί πε[ ριβόλι"
ξηντα πουγγιά ξοδεύτηκαν σ’ εσένα πε[ριστέρα.
ΙΙοιος ήταν ό προξενητής πού είχε φάει
[ κανέλλα !
Χιόνια και πάγους τσάκισαν όσο νά σ’ ά[ γαπήσουν
καί τούς αγγέλους έφεραν γιά νά σέ ζω[ γραφίσουν».

« Όταν θά στείλουν προξενιό καί γίνη
δεκτό, και πουν από τον γαμπρού πώς θέ
λουν τή νύφη — γράφει ή λαογράφος Νίκη
Πέρδικα μιλώντας για τά έθιμα τής Σκύ
ρου— θά στείλονν από τής νύφης τό ίσο,
κατάλογο δηλ. που γράφει τά προικιά τής
νύφης, όσα έχει, από ρούχα, χτήματα, στο
λίδια σπιτικά, δλα. Τό ίσο θά τό πάη ο
προξενη τής μαζί μ’ έναν από τό σπίσι τής
ννφΐ]ς, μπάρμπα, πατέρα, αδελφό, γιά νά
συζητήσουν γιά την προίκα μέ τό γαμπρό
καί τους δικούς τον». Ή Ά θηνά Ταρσού
λη εξ άλλου μάς διασώζει χαρακτηριστικά
στοιχεία, γιά τά προξενιά στη Σύμη: «’Από
τον παλιότερο καιρό — γράφει — όταν τό
κορίτσι έφτανε τά 1 8 -2 0 του χρόνια, οί
γονείς καί οί κοντινότεροι συγγενείς του
φρόντιζαν νά βρουν τον καλύτερο νέο τού
νησιού γιά νά τό παντρέψουν, άφον εξέτα
ζαν αν ήταν από σόι, άν είχε υγεία, καί
γενικά ζητοϋοαν πληροφορίες γιά την η
θική, την οικομομική καί την κοινωνική
του κατάστασι. Τότε ενρισκαν τον κατάλ
ληλο «σαψάρη» (προξενητή) άνδρα ή γυ
ναίκα, συγγενή ή φίλο, κάποτε καί τον ιε
ρέα, πού θά πήγαινε από μέρους τους στο
σπίτι τού γαμπρού νά κάμη τά «προξε
νιά», δηλ. την πρότασι τού γάμον. “Αν
κατ’ αρχήν ή πρότασι του γινόταν δεκτή
από τά γονικά τού νέου όπως κι από αυτόν
τον ίδιο, που πάντα θ’ ακολουθούσε τή δι
κή τους συμβουλή καί γνώμη, ό προξενητής γύριζε ενθουσιασμένος στο σπίτι τής
νύφης νά φέρη τό καλό μαντάτο, λέγοντας
ώς πρώτη του κουβέντα αυτή τή φράσι:
«έπιασεν ή ίσκα μου !» ( τό τσάκουμάκι μου
άναψε), δηλαδή πέτυχε ή δουλειά μας.
Τήν επομένη βραδιά οί γονείς τής νύφης
μέ τον «σαψάρη» πήγαιναν πιά γιά την ε
πίσημη πρότασι καί νά συζητήσουν τις λε
πτομέρειες. Τους έδέχονταν μέ μεγάλες
περιποιήσεις, καί όταν οί συμπέθεροι έμε

ναν σύμφωνοι σέ όλα τά ζητήματα, ό γαμμπρός έδινε στά μελλοντικά πεθερικά του
τον «λόον τον», που τον θεωρούσαν λόγον
ιερό, καί φιλούσε τό χέρι τους ανάμεσα
από τις διάφορες ευχές κι ευχαριστούσαν
τον προξενητή γιά τό «πιάσιμο τής ίσκας»
τον.
Ό προξενη τής προγραμματίζει καί την
ομαδική συγκέντρωσι τών δύο οικογε
νειών. Στη συγκέντρωσι αυτή, στήν όποια
θά παρενρεθοϋν άρκετοί συγγενείς καί τών
δύο οικογενειών, θά ρυθμισθή τό θέμα τής
προίκας που δίδεται σέ είδη ρουχισμού,
ακίνητα ή μετρητά. Τότε γίνεται καί τό
πρόχειρο προικοσύμφωνο. Σ ’ ένα τέτοιο
προικοσύμφωνο παλιό, πού διασώζει ό λα
ογράφος Δ. Λουκόπονλος, ό πατέρας δίνει
στήν κόρη του καί τά εξής: «Πέντε κιλί
μια, μίαν βελέντζαν χονδρήν, δύ'ο βελεντζοπονλες, δύο στρώματα γεμάτα, εξ χεράμια, εν στρώμα, εν εφάπλωμα, εν ζεύ
γος σακκιά, εν δισάκιον, οκτώ σακκούλια,
εννέα ζευγάρια τσουράπια, εννέα προσκεφαλάδες δαμασκί, έν σεγγούνι μάλλινον,
έν φορτσέρι, μίαν κασσέλαν, τρεις φονστανέλλες, δεκατρία κοντά υποκάμισα, δε
κατρία γυναικεία υποκάμισα, επτά άνδρικά, είκοσι πετσέτες, δύο σακκούλια, δύο
σεντόνια, έν τραπεζομάνδηλο, τέσσαρα μεσοφούστανα, δεκατέσσαρα μαντήλια καλα
μαριού, τέσσαρα ζεύγη σκαλτσουνίων καί
έπτά κομμάτια χαλκώματα, έν ζεύγος ενω
τίων χρυσών καί έν δακτυλίδιον χρυσοϋν
αξίας απάντων δραχμών 1000 καί μετρη
τός δραχμάς 1500 καί προσθέτι τά εξής
ακίνητα: πέντε ρίζες ελαιόδενδρα εις μίαν
γραμμήν εις θέσιν Μάρθας άμπέλ.ι, αξίας
δραχμών 200 καί τρία στρέμματα άμπελότοπον εις θέσιν Τούμπα αξίας δραχμών
200 ήτοι έν ολφ δραχμάς 3000».
Ά π ό τήν ωρα πού ό προξενητής, βγαί
νοντας από τά δύο σπίτια πού θά συγγενέ-

ψουν,έχει ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες τού
μελλοντικού γάμου, είναι δυνατόν τό χαρμόσυνο γεγονός νά γίνη γνωστό σ’ ολόκληρο
τό χωριό. Οί νοικοκύρηδες πού έδοσαν τό
λόγο τους δέν πρόκειται πιά νά τον πάρουν
πίσω. “Αν όμως ό προξενητής δέν έχει ακό
μα τακτοποιήσει τις τυχόν ύπάρχουσες εκ
κρεμότητες καί δέν έχει αντιμετωπίσει μ’
έπιτυγμα τις επιφυλάξεις πού δυνατόν νά
υπάρχουν, τίποτα δέν πρόκειται ν’ ακουστή
στο χωριό. Γιατί φυσικά υπάρχουν περι
πτώσεις πού ένα προξενιό δέν φτάνει σέ
γάμο. "Οσο κι αν ό προξενητής διαθέτη
μιάν ίδιάζουσα μαεστρία στο χειρισμό τού
θέματος, μπορεί ν’ άποτύχη. ’Ακόμα καί
αρνητική νά είναι ή άπάντησι πού θά πάρη
στο σπίτι πού θά πάη, όλα θά γίνουν σέ
άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος, θά τον φιλέ
ψουν τσίπουρο, γλυκό καί καρύδια, θά τον
ευχαριστήσουν γιά τήν τιμή πού τούς έ
κανε καί θά βρουν έναν ευγενικό τρόπο
νά διατυπώσουν τήν άρνησί τους: Πώς α
κόμα τό κορίτσι τους είναι μικρό γιά γάμο
πώς δέν τού ετοίμασαν τά προικιά, πώς
περιμένουν πριν τό λογοδέαουν νά ’ρθή άπό
τήν ξενιτιά ό μεγάλος του άδελφός. Οί δι
καιολογίες αυτές μπορεί νά είναι βάσιμες,
μπορεί καί όχι. Ποτέ δε θά τις διατυπώ
σουν μέ θυμό ή κακία, άλλά μέ καλωσννη
κι αρχοντιά.
’Ιδιαίτερα γοητευτική είναι ή ατμόσφαι
ρα στο σπίτι όταν ρυθμίζονται όλες οί λε
πτομέρειες τού προξενιού. Μέ πρώτο στις
έκδηλώσεις τον προξενητή, τό ρίχνουν στο
φαγοπότι καί τό τραγούδι. "Ενα καινούρ
γιο σπιτικού θεμελιώνεται μέ τις ευχές
όλων, πού είναι αληθινές καί πηγαίες, σαν
τά κεφαλάρια τού νερού, όμορφες σάν τις
ποιητικές χρυσορρόδινες ανταύγειες τού
δειλινού.
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ΕΣΑ αέ πενήντα χρόνια ήταν,
νομίζω, ή πρώτη περίπτωσις
που άτομα παγιδενμένα από τό
σοβιετικό τύπο είχαν τήν τόλμη να
φωνάξουν μέ τη σειρά τους. "Αν ή
δράσις και ή άποφασιστικότης είχαν
γίνει εκείνο τό φθινόπωρο ή έμμονη
ιδέα τής μικρής μας όμάδος των
«άντιφρονούντων» ( ό Τοϋρτσιν, ό
Σαβάρεβιτς είχαν μπή στον κατά
λογο), είναι διότι ήταν ένας τρόπος
νά άνορθώσωμε τή μουδιασμένη μας
ράχη πού είχε κονρασθή νά μένη
κυρτωμένη. Καί επίσης διότι είχαμε
ξεσηκωθή τή στιγμή πού ό ήλιος
βρισκόταν στο Ναδίρ, τή στιγμή
πού ήταν αδύνατο νά σιωπούμε, νά
υπομένωμε περισσότερο. Τή στιγμή
πού όλα πήγαιναν ήδη τόσο άσχημα,
ώστε τό ν ά κ ρ α τ ά μ ε απλώς
δεν άρκοϋσε πλέον γιά νά μάς αιύση, έπρεπε ν ά κ ρ α τ ά μ ε ό ρ 
θ ι ο ι καί μέχρι τή νίκη.
’Εκείνη τήν ίδια πολεμική εβδο
μάδα έστειλα γιά δημοσίευσι τό «'Η
ειρήνη καί ή βία»1. Αύτό τό άρθρο
δημιουργήθηκε μέσα μου σάν συγκε
κριμένη ερμηνεία στο λόγο μου τού
βραβείου Νόμπελ έναντι των αυτα
πατών τής Δύσεως πού παρερμή
νευαν κλίμακες καί αναλογίες.
Στήν αρχή, τό άρθρο δεν ήταν συνδεδεμένο μέ τό βραβείο Νόμπελ τής
Ειρήνης, παρ’ όλο πού έδινε καί σ’
αύτό μία ερμηνεία. Ά λ λ ’ όταν, τήν
31η Αύγούστου, έποχή πού ή μάχη
βρισκόταν σε πλήρη έξέλιξι, ακόυ
σα ότι ή ’Επιτροπή τού βραβείου
Νόμπελ τής Ειρήνης είχε εκλέξει
47 υποψηφίους, μεταξύ τών όποιων
τόν Νίξον καί τόν Τίτο ( δεν ήξευρα
ακόμη τίποτε γιά τόν Λέ Ντούκ Θώ!
άπεφάσισα νά αλλάξω τό άρθρο
μου γιά νά φέρω εμπόδιο σ’ αύτούς τούς υποψηφίους καί νά προ
τείνω τόν Ζαχάρωφ γ ι’ αύτό τό
βραβείο, σύμφωνα μέ τό πνεύμα ό
σων εξέθετα εκεί. Τελείωσα τό άρ
θρο μου στις 4 Σεπτεμβρίου καί τό
ταχυδρόμησα στις 5. Καί στις 6, με
ρικές ημέρες πριν από τήν ημερομη
νία πού είχε όρισθή γιά τή δημοσί
ευσι, τό διάβασα στον Ζαχάρωφ. Αυ
τή ήταν ή μοναδική συνάντησί μας,
ή μοναδική μας συνεννόησις, κατά
τή διάρκεια όλου αύτοϋ τού απρομε
λέτητου άγώνα.
’Εκείνες τις ημέρες, ή νίκη είχε
αρχίσει νά διαγράφεται. Έ ν τούτοις
ήταν αδύνατο νά ακεφθούμε ότι ή-
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« Ή δ ρ υ ς κ α ι τ ό μ ο σ χ ά ρ ι » είναι ιστορία εί
κοσι έτών λογοτεχνικής ζωή πού ό Σ ο λ ζ ε ν ί τ σ ι ν πε
ριγράφει σ’ ένα μεγάλο βιβλίο πεντακοσίων καί πλέον σε
λίδων (έκδ. Seuil). ’Αλλά πολύ περισσότερο από τις ψυχι
κές του καταστάσεις μας παρουσιάζει μέσ’ άπ’ αύτό την ι
στορία τής λογοτεχνίας στή Σοβιετική Ρωσία, τής έπίσημης καί παράνομης. "Αλλοτε πικρός, αλλόκοτος, άλλοτε
λυρικός, μακρυλόγος μέχρι συγχύσεως, σάν ποτάμι πού ξε
χ ύ ν ε ι , μάς κάνει νά συμμεριζόμαστε βήμα πρός βήμα τον
μακρύ, έπίπονο καί σταθερό δρόμο του πρός τήν διεθνή
δημοσιότητα.
Τό άπόσπασμα πού παρουσιάζουμε χρονολογείται από
τον Αύγουστο τού 1973. ’Εκείνη τήν έποχή ό Άλέξ. Σολζενίτσιν, πού είχε ήδη κερδίσει τό βραβείο Νόμπελ, ενα
ντιώνεται στήν κατάσχεσι των άρχείων του καί στις ενο
χλήσεις τής άστυνομίας, δημοσιεύοντας τό «Ά ρ χ ι π έλ α γ ο ς» στο εξωτερικό στέλνοντας τήν «Έ π ι σ τ ο λ ή
σ τ ο ύ ς ’Ι θ ύ ν ο ν τ α ς » , έπειτα συμμαχεί μέ τόν Ζαχάρωφ. Αυτός ό επιστήμων, «πατέρας τής σοβιετικής υδρογονικής βόμβας», είχε συστήσει τό 1970 μία επιτροπή γιά
τά δικαιώματα τού άνθρώπου καί ήθελαν (ποιοι;) νά τόν
περάσουν γιά παράφρονα. Τώρα πού πήρετό βραβείο Νόμ
πελ, αξίζει νά ίδοϋμε τόν αγώνα γιά ελευθερία των πνευ
ματικών άνθρώπων.
i i w
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* Έ κ τοδ περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ»

To ψυχιατρικό ασνλο-φυλακή τον Τσερνιακόφσκ.

ταν ήδη τόσο κοντά! — ότι την επο
μένη θά σάλπιζαν γιά νά καλέσονν
τά σκυλιά, ότι υστέρα από τέσσαρες
ημέρες θά έβαζαν τέλος στην παρεμπόδισι των ραδιοφωνικών εκπο
μπών από τη Δύση!
Α Ρ Χ ΙΖΟ Ν ΤΑ Σ αυτόν τον αγώ
να, ούτε αυτός ούτε εγώ μπορούσα
με νά προεξοφλήσωμε ύποστήριξι εκ
μέρους τής Δύσεως μεγαλύτερη από
αυτή πού είχαμε όλα αυτά τά χρό
νια: αρκετά αισθητή γιά νά μάς προφυλάττη από τή σύλληψι ή τήν έξαφάνισι, άλλ’ ανίκανη νά έπηρεάζη
τήν έξέλιξι των πραγμάτων, στή
χώρα μας ή στο εξωτερικό. ’Ενώ
τώρα, όπως όλες σχεδόν οί ιστορι
κές κινήσεις πού ό ανθρώπινος νους
είναι ανίκανος νά προείπη, ή θερμο
κρασία τοΰ δυτικού ενδιαφέροντος
άρχισε ν’ άνεβαίνη ώς ένα απρόβλε
πτο ύψος. Τά γεγονότα και τις πα
ραγράφους πού προσέθεσα κατόπιν
τά έργαψα πολύ βιαστικά, άκούγοντας ραδιοφωνικές εκπομπές τής Δύ
σεως στα ρωσικά, κατά τήν εποχή
πού ακόμη παρημποδίζονται δέν α
κούονταν όλα ευδιάκριτα, δέν ακόυα
κάθε ημέρα, δέν είδα ούτε μία εφη
μερίδα όλον αυτόν τον καιρό. ’Ίσως
νά υπάρχουν, σέ ό,τι αφόρα τις ημε
ρομηνίες, σφάλματα μιας ή δύο η

μερών άλλοτε πρόκειται γιά τήν η
μέρα τού συμβάντος, άλλοτε γιά τήν
ημέρα τής εκπομπής.
’Ήδη, ολόκληρη τήν πρώτη εβδο
μάδα από τις 24 Αύγουστου μέχρι
τά τέλη τού μηνάς «οι διαφωνούντες
στή Ρωσία» αποτελούσαν τό κ νρ ι ο θ έ μ α ολοκλήρου τού ευρω
παϊκού τύπου ( οι φήμες γιά τή δίκη
τού Γιακίρ Κοάσσιν2, μόλις είχαν
φθάσει έκεϊ). ’Αλλά, ξεπερνώντας
τις καλύτερες προβλέψεις μας, ή θερ
μοκρασία άνέβηκε ακόμη περισσό
τερο τήν επομένη εβδομάδα — τήν
πρώτη Σεπτεμβρίου: σέ άπάντησι
στήν εκστρατεία διαβολής πού εξα
κοντίσθηκε από τό σοβιετικό τύπο
έκει κάτω ή φωτιά ξαπλωνόταν πε
ρισσότερο.
«Γιά νά έπιτνχωμε τή χαλάρωσι
μάς προτείνουν νά πληρώσωμε μία
τιμή πολύ υψηλή — τή σταθεροποίησι τής τυραννίας». «Τό καθεστώς
στή Ρωσία θέλει νά θεωρή ηλιθίους
τούς διανοουμένους τής Δύσεως. Γ ι’
αυτό ίσως ό Ζαχάρωφ και ό Σολζενίτσιν άπεφάσισαν νά ειδοποιήσουν
τή Δύσι γιά τον κίνδυνο». «Σ ’ αυτό
τό ζοφερό κλίμα, ό Σολζενίτσιν και
ό Ζαχάρωφ απευθύνουν έκκλησι
στους σοβιετικούς καί δυτικούς η
γέτες. ’Εάν τούς άναγκάσουν μέ τή
βία νά σιωπήσουν, αυτό θ’ απόδει

ξη άπλούστατα ότι λένε τήν άλήθεια». 'Ο V. Heiter, πρώην πρε
σβευτής τής Μ. Βρεταννίας στή Σο
βιετική "Ενωσι: «’Αδύνατον νά έργασθή κανείς ήρεμα σ’ ένα δικτατορικό καθεστώς».
Υ π έρ τών σοβιετικών άντιφρονούντων έπενέβησαν: στις 3 Σεπτεμ
βρίου, ό καγκελάριος τής Αυστρίας·
στις 6 Σεπτεμβρίου, ό υπουργός τών
’Εξωτερικών τής Σουηδίας (μέλος
τής κυβερνήσεως Πάλμε, πού ως
τότε ήταν πολύ φιλόφρων μέ τή Σο
βιετική "Ενωσι! καί ήταν «ή αύστηροτέρα δήλωσις τής Σουηδίας προς
τή Σοβιετική "Ενωσι από τής έπεμβάσεως στήν Τσεχοσλοβακία»)· στή
Δυτική Γερμανία, όχι μόνον οί Χρι
στιανοδημοκράτες, άλλά καί τό Συμ
βούλων τού σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος (μόνον ο Μπράντ, ο ειρη
νιστής έσιώπησε)' μετά τήν 7η Σε
πτεμβρίου, ό Γκύντερ Γκράς έδημιούργησε σκάνδαλο, αυτός πού έως
τότε ήταν στή χώρα του ένας από
τούς στυλοβάτες τού «ανοίγματος
προς άνατολάς» τού Μπράντ: τό
άποκαλοϋσε τώρα (στο Stern) πο
λιτική ανοησία: ή οικονομική χαλάρωσις δέν ’έπρεπε νά γίνη εις βάρος
τού πολιτιστικού πεδίου· έδωσε μία
προκλητική συνέντευξι στή Γερμα
νική τηλεόρασι.
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Άριατερά: Τά βιβλία είναι αφθονα στή
Ρωσία. Οί «διαφωνοΰντες», όμως, όπως
ό Ζαχάρωφ, δέν μπορούν νά ποϋν έλει>θερα τις σκέψεις τους. Κάτω: Ό Ά ν τρ έ ί
Ζαχάρωφ μέ τον εγγονό του. Δεξιά: Ό
Ζαχάρωφ μέ τή σύζυγό του “Ελενα.

τελείως αποφασισμένοι νά φθάσουν
ως τό τέλος»). Καί, στις 8 Σ επτεμ
Στις 8 Σεπτεμβρίου είχαν ήδη βρίου, παρεχώρησε συνέντευξι σέ
συγκεντρωθή αρκετά, ώστε να κατα δλλανδικό σταθμό: ας έλθουν οί
νοήσουν οΐ ιθύνοντες δτι είχαν χάσει αντιπρόσωποι τού ’Ερυθρού Σταυ
την παρτίδα με την εκστρατεία τον ρού νά επιθεωρήσουν τά ψυχιατρικά
τύπου καί δτι έπρεπε να δοθή τέλος. άσυλά μας!
Στις 9, δ πρόεδρος τής ’Αμερι
Στις 8 Σεπτεμβρίου, στην Πράβδα,
έκαναν τον απολογισμό -— καί, μ ’ κανικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστη
μών: «Αίσθημα άγανακτήσεως καί
αυτό τό σήμα, δλα σταμάτησαν.
Σύμφωνα με παληά συνήθεια, πολ εντροπής μάς κατέλαβε, δταν έπληλών δεκαετιών, ή Γηραιά Πλατεία ροφορήθημεν δτι σαράντα ’Ακαδη
φαντάσθηκε δτι, μ ’ ένα κτύπημα, θά μαϊκοί4 είχαν πάρει μέρος σ’ αυτό
ήταν δυνατόν δλα νά τακτοποιη τό άγριο κυνηγητό. Αυτή ή παραθούν: οι διώκτες θά σταματούσαν τις βίασις τής επιστημονικής ηθικής
επιθέσεις, οί καταδιώκωμενοι, τρο προσέβαλε τό πνεύμα τού ρωσικού
μοκρατημένοι, θ’ άφηναν αμέσως λαού σ’ αυτό τό πεδίο. ’Εάν δ Ζα
στεναγμό ευγνωμοσύνης, καί, πολύ χάρωφ στερηθή τής ελευθερίας του,
φυσικά, ή Δύσις θά ησύχαζε. ’Αλλά, θά ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο στούς ’Α 
δεν έγεννατο ζήτημα. Δεν ήταν παρά μερικανούς επιστήμονες νά τηρή
σουν τις συμφωνίες τής κυβερνήσεή αρχή.
Την ίδια μέρα, στις 8 Σεπτεμ ως γιά συνεργασία μέ τή Σοβιετική
βρίου, δ Ζαχάρωφ έδωσε νέα συνέν- "Ενωαι». Τό περισσότερο αισθητό
τευξι για την εγκληματική ψυχιατρι κτύπημα πού κατεφέρθη στούς δι
κή πού ασκείται στή Σοβιετική "Ε- κούς μας, καί πόσο είναι εξοργιστι
νωσι, για τή χρήσι τού haloperidol κό: 'Ο Νίξον υπέγραψε5, άλλ’ οί επι
καί, σαρώνοντας με τήν ανάποδη τού στήμονες άρνούνται — καί σείς δεν
χεριού του τις κατηγορίες τού τύ θά τούς μεταπείθετε!
’Ηλθε επίσης νά προατεθή στήν
που, είπε: οί σοβιετικές εφημερίδες
«εκμεταλλεύονται αναίσχυντα τήν ύπεράσπισί μας ή Όργάνωσις τής
αποστροφή τού λαού μας για τον πό σοσιαλδημοκρατικής νεολαίας τής
λεμο». ( Daily Telegraph: «Ριχτεί Δυτικής Γερμανίας ( δ,τι υπάρχει
τό γάντι στήν Γκεπεού!» Προχθές εκεί τό περισσότερο αριστερό): «Δέν
ακόμη είχε τήν έντύπωσι δτι «δ κύ έχομε τό δικαίωμα νά διευρννωμε
κλος γύρω τους σφίγγεται διαρκώς τις εμπορικές σχέσεις εις βάρος αν
περισσότερο». Καί τώρα: «γίνεται εκ θρώπων δπως δ Ζαχάρωφ καί δ Σολστρατεία για νά τούς κάνουν νά σιω ζενίτσιν». Καί ή Όργάνωσις χρι
πήσουν, αλλά αυτοί οί δύο τους είναι στιανοδημοκρατών νέων — καί ύΎποχώρησις.
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πουργός ’Εξωτερικών τής Νορβη
γίας — καί ή Βαυαρική ’Ακαδημία
Τεχνών: «Νά σταλή τό βραβείο Νόμπελ στή Σιβηρία; Είναι φασισμός
πού θυμίζει τήν ύπόθεσι Karl Os
sets ky*». — 'Ο Obserer: («’Ιδού
η λυδία λίθος: τ ί είδους κοινωνία
μάς προτείνει ή Σοβιετική "Ενωσις;)
Στις 10 Σεπτεμβρίου αντήχησε
( καταπονώντας τ ’ αυτιά τών δικών
μας), ή φωνή τού W ilbur Mills,
πού ήταν άρρωστος, από τό άγρόκτημά του, προέδρου τής ’Επιτροπής
Προϋπολογισμού τής Βουλής τών
’Αντιπροσώπων τών Η .Π .Α.: ήταν
εναντίον τής διευρύνσεως τών εμπο
ρικών συναλλαγών μέ τή Σοβιετική
’Ένωσι δαο δέν θά είχε σταματήσει
τις διώξεις εναντίον ανθρώπων δπως
ό Σολζενίτοιν καί ό Ζαχάρωφ. Μέ
άλλα λόγια, ή τροπολογία Jackson
διευρύνετο: από τό δικαίωμα τής
μεταναστεύσεως ώς τά ανθρώπινα
δικαιώματα στή Σοβιετική "Ενωσι!
Καί, στήν επιτροπή του, ή έξέτασις
τού ζητήματος έφθανε τήν αποφα
σιστική στιγμή!
Μέ λίγα λόγια, ή έντασις τής άντιδράσεως οργής εκ μέρους τής Δν-
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παρά σάν τρόπος γιά νά προταθή ό
Ζαχάρωφ γιά τό βραβείο Νόμπελ
τής Ειρήνης, καί ό ίδιος άπήντησε
τήν ίδια μέρα στους δημοσιογρά
φους (διότι συνωστίζοντο καθημε
ρινά στο τηλέφωνο ή στήν πόρτα του,
κανένα δεν έδιωχνε) δτι θά ήταν εντνχής νά τό δεχθή: «Τό γεγονός δτι
ή υποψήφιότης μου έπροτάθη γιά
Οι σχολιαστές ύπελόγισαν ότι σ’ τό βραβείο Νόμπελ τής Ειρήνης θά
αυτή τήν ημερομηνία, «το σοβιετι έχη θετικό άντίκτυπο στή θέσι τών
κό καθεστώς ενρέθη στήν ίδια περί κατα διωκομένων».
Είναι ή καλύτερη άπάντησις στήν
που θέσι όπως τον Αύγουστο τού
1968». Καί, για ν’ απαλλαγή αυτή εκστρατεία τών ενοχλήσεων. Καί μία
τή θέσι, στις 13 Σεπτεμβρίου, ή κυ- νέα παγκόσμια εκστρατεία άρχισε
βέρνησις άνέστειλε τήν παρεμπόδισι υπέρ τής ύποψηφιότητος τον Ζαχά
τών εκπομπών τής Αύσεως πού είχαν ρωφ.
"Αν καί ή ’Επιτροπή τοϋ βραβείου
ακριβώς αρχίσει μέ τήν άλαγή τής
Νόμπελ τής Ειρήνης ( στούς κόλπους
•έπεμβάσεως στήν Τσεχοσλοβακία!
'ΙΊταν άσφαλώς μία νίκη εκπλη τής όποιας μήπως είχε άρχίσει ήδη
κτική, τελείως απροσδόκητη (όπως νά ώριμάζη ή επαίσχυντος ιδέα να
όλες οί νίκες πού κερδίσαμε άπό τούς μοιρασθή τό βραβείο μεταξύ τοϋ καδ ι κ ο ύ ς μ α ς ) και άληθινά ιστο τακτητοϋ καί τοϋ ήττημένου;) τήν
ρική, διότι, ως τότε, μόνον τό 20ό ίδια ημέρα μοϋ άρνήθηκε τό δικαίω
Συνέδριο είχε άναστείλει τήν παοε μα, καθώς καί τήν προθεσμία υπο
βολής προτάσεων υποψηφίων, κατα
μπόδιο ι τών ξένων εκπομπών.
Στις 10 Σεπτεμβρίου, «ή A ften- κλυσμός προτάσεων άλλων άνέλαβαν
pos ten» δημοσίευσε τό άρθρο «ή νά υποστηρίξουν τή δική μου: στις
ειρήνη και ή βία», πού ήταν προω- 11 Σεπτεμβρίου, ή νποψηφιότης έ
ρισμένο για τήν Monde ,άλλ’ αυτή προτάθη άπό μέλη τής Βρεταννικής
ή εφημερίδα είχε υπαναχωρήσει ( ένας Βουλής' στις 12, άπό ολόκληρη τή
λόγος τόσο σκληρός προερχόμενος φιλελευθέρα πτέρυγα τής δανικής
άπό τή Σοβιετική "Ενωσι προσέβα Βουλής· έπειτα, άπό μία ομάδα φυ
λε τον ήδη τόσο υψηλό άριστερισμό σικών του Μονάχου, κατόπιν άπό
της. Τό άρθρο κατέληξε κατά φυσι- άλλους ακόμη: Ν ά ά π ο ν ε μ ηκώτερο τρόπο στή νορβηγική εφη θ ή τό βραβείο Νόμπελ στον Ζαχά
ρωφ, αν δχι τό 1973, τουλάχιστον
μερίδα).
Στήν αρχή, δεν έγινε άντιληπτό τό 1974! Μόνον στις 12 Σεπτεμ
σεως ήταν έκπληξις γιά όλους — και
για την Ιδια τή Δύσι πού άπό καιρό
τώρα δεν είχε εκδηλώσει τόση γενι
κή επιμονή απέναντι των κομμουνι
στικών χωρών, και πολύ περισσό
τερό για τούς δικούς μας ιθύνοντας,
πού κυριολεκτικά τά έχασαν άπό τή
σφοδρότητα αυτής τής άντιδράσεως.

βρίου μεταφράστηκε άκέραιο τό άρ
θρο άπό τά νορβηγικά' κατάλαβαν
τότε δτι δέν περιωρίζετο στήν πρότασι γιά τον Ζαχάρωφ — καί αυτό
προκάλεσε αντιφατικά σχόλια γιά
τό τ ί έκλεινε στο βάθος του. Προσέ
βαλλε άκριβώς τούς κύκλους τής Δύσεως πού μάς είχαν περισσότερο
υποστηρίξει' δέν τούς άρεσε.
Ά λ λ ’ ό αγών νποστηρίξεώς μας
συνεχίζετο άπό τή Δύσι, άκριβώς
δπως ό κινητήρας μιας μηχανής πού
έχει άρχίσει νά στρέφεται μέ δλη του
τήν ταχύτητα. Δημοσίευσαν τηλε
γραφήματα πού είχαν σταλή στον
Ζαχάρωφ πότε άπό 100 Βρεταννούς
ψυχιάτρους, πότε άπό 300 Γάλλους
ιατρούς ( «Νά σταλή διεθνής άποστολή γιά νά έπιθεωρήση τή δραστη
ριότητα τών ψυχιατρικών άσυλων
στή Σοβιετική "Ενωσι»).
1) «’Επιστολή προς τους Ιθύνοντας»
ΓΕκδοσις du Seuil, 1974).
2) Α υτή ή δίκη είχε μεταβάλει σε κα
τηγορουμένους τους έμπνενατάς τον «Χρο
νικού τών γεγονότων».
3) Οί ηγέτες τον Κρεμλίνον.
4) Ά π ό τής 29ης Αύγουστον, ό σοβιε
τικός τύπος άρχισε νά δημοσιενη συλλογι
κές επιστολές αποδοκιμασίας κατά τον Α.
Ζαχάρωφ. Μία από τις πρώτες είχε^ υπο
γραφή άπό 40 μέλη τής Σοβιετικής Ακα
δημίας τών 'Επιστημών.
5) Συμφωνίες επιστημονικής καί τε
χνικής συνεργασίας.
6) Karl von O ssetsky (1889- 1938).
Γερμανός δημοσιογράφος, κρατούμενος
ατό στρατόπεδο τοϋ Sonnenburg απο
1933 - 1936 γιά άρθρα πού κατεδίκαζαν
τό χιτλερικό φασισμό. Τον άπενεμΎ\Οη τό
βραβείο Νόμπελ Ειρήνης τό 1936, άλλ’
άπέθανε σάν κρατούμενος ατό νοσοκομείο.
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ΓΩ, Ο ΚΡΑΙΓΚ Ρόμπερτσον, υγιή; μόνο είχα διαπράξει ένα έγκλημα, άλλά
σωματικά καί πνευματικά, γράφω αυ είχα δολοφονήσει κι’ έναν άθώο.
τό τό γράμμα, γιά ν’ ανοιχτή μόνο
—ΤΙ συμβαίνει; Δέν αισθάνεσαι καλά;
στήν περίπτωση που ό θάνατός μου θά ρ
ώ
τησεόΤ
ζόε.
φανή βίαιος, ασυνήθιστος ή ύποπτος.
—"Οχι, είμαι μιά χαρά. Είναι ή ζέστη..
Καί έχω λόγους νά πιστεύω ότι έτσι Λυπάμαι γιά τόν Τζέρυ. θ ά πρέπει νά
θά γίνη.
συνέβη, άφοΰ φύγαμε έμεϊς άπό τήν πόλη.
Τήν περασμένη εβδομάδα, π ή γα, γιά
—"Έγινε τήν ίδια, άκριβώς, έποχή.
πρώτη φορά, σέ μία συγκέντρωση τής
—Πώς . . . πώς πήρε φωτιά ;
τάξεώς μου, στο παληό μου πανεπιστή
—Υποθέσαμε ότι έφταιγε ή σόμπα ή
μιο. Τό βράδυ, μαζευτήκαμε αρκετοί στό κάποια άπό τίς λάμπες, πού άναβαν μέ
μπάρ τοϋ ξενοδοχείου, όπου μέναμε, κι’ πετρέλαιο. Ό μικρός δέν ήξερε καί πολλά
έγώ είχα παρασυρθή στή γενική ευθυ ά π ’ αύτά τά πράγματα. Ποιος ξέρει τί
μία, μέ ένα ποτήρι οΰΐσκυ μπροστά μου. πήγε νά κάνη καί άναποδογύρισε μιά άπό
Δέν είχα προσέξει τόν άνθρωπο, πού ήρθε τίς λάμπες.
καί κάθησε δίπλα μου, ώς τη στιγμή πού
Τό μέτωπό μου ήταν μουσκεμμένο στόν
μοΰ μίλησε.
ίδρώτα. Είχα, όμως, κάποια δικαιολο
—Κραίγκ! Κραίγκ Ρόμπερτσον!
γία γ ι’ αύτό πού είχα κάνει. Δέν είμαι
Ή φωνή καί τά μάτια τοϋ άνθρώπου, γεννημένος δολοφόνος. Στήν Κορέα, μού
πού γύρισα καί είδα, μέ συγκλόνισαν. Τό έκανε κόπο νά σηκώσω τό όπλο μου καί
πρόσωπό του είχε ωριμάσει καί δέν ήταν νά σκοτώνω καί σήμερα, κάθε πράξη βίας
π ιά τόσο οίκεΐο, άλλα είχε τά ίδια άχυ- μέ άρρωσταίνει.
ρένια μαλλιά, τήν ίδια φωνή καί τά ίδια
Δέν θά μπορούσα νά π ώ τό ίδιο καί γιά
προκλητικά, γαλάζια μάτια πού θυμό- τόν Νίκ Μάρντοκ.
νουν. Τά μάτια του ήταν τό πρώτο
Ό Νίκ ήταν γεννημένος, γιά νά άγωπράγμα πού γνώρισα. Δέν ήταν μόνο νίζεται καί νά νικάη. ΤΗταν τό είδος τού
προκλητικά. "Ηταν σκληρά καί ανελέητα. άνθρώπου, πού θά προτιμούσε νά πε’Εκείνος παρεξήγησε τό άδειο μου θάνη παρά νά χάση. "Οποιος τόν προκαβλέμμα, τήν ώρα πού σφίγγαμε τά χέ λούσε, πλήρωνε, άργότερα, γ ι’ αύτό καί
ρια.
πλήρωνε πολύ άσχημα. Είχε οπαδούς καί
— Νίκ, είπε. Νίκ Μάρντοκ. Μή μοΰ πής πιό ένθερμο ά π ’ όλους τόν άδελφό του
ότι μέ ξέχασες !
τόν Τζέρυ, πού τόν είχε θεοποιήσει, άλλά
— Καί βέβαια όχι, Νίκ, άπάντησα, όσον δέν ήταν καί δέν ήθελε νά γίνη άρχηγός.
τό δυνατό πιό εγκάρδια. Πώς θά μπο Προτιμούσε τή μοναξιά. "Εκανε δικούς
ρούσα ποτέ νά ξεχάσω ;
του νόμους καί κανόνες καί κοροΐδευε
Καί ήταν άλήθεια. Πώς θά μπορούσα όλους τούς άλλους, γεμάτος δύναμη καί
ποτέ νά ξεχάσω; Πώς θά μπορούσα νά έμπιστοσύνη γιά τόν έαυτό του. Δέν
ξεχάσω ότι, πρίν άπό είκοσι χρόνια, είχα ήταν παράξενο πώς ότι όλα τά παιδιά
δολοφονήσει αύτόν τόν άνθρωπο;
τόν κυττάζαμε μέ δέος.
Είκοσι ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσα
"Ενα άπό τά πάθη τού Νίκ ήταν καί ή
νά πείσω τόν έαυτό μου ότι δέν τόν είχα σκηνή του. τΗταν μία θαυμάσια, μεγάλη
σκοτώσει, ξέροντας όμως ότι δέν ήταν σκηνή, τέσσερα έπί τέσσερα, καί τού τήν
αλήθεια. Ό Νίκ Μάρντοκ ήταν νεκρός. είχαν χαρίσει, τό καλοκαίρι πού έγινε
Καί νότος τώρα δίπλα μου, ακτινοβο δεκαέξη χρόνων. Τήν είχε στήσει στό
λώντας, μέ τήν ίδια ενεργητικότητα, πού δάσος, πίσω άκριβώς άπό τό σπίτι του
είχε άπό παιδί. τΗταν δύο χρόνια μεγα καί, άπό τότε, ζούσε καί κοιμόταν κάθε
λύτερος μου, αλλά τήν έποχή εκείνη, βράδυ έκεΐ. Τήν ήμέρα άφηνε τά μικρό
πρίν καί μετά τόν πόλεμο τής Κορέας, τερα παιδιά, όπως τόν Τζέρυ κι’ έμένα,
δέν ήταν ασυνήθιστο, μεταξύ συμμαθη νά πηγαίνουμε καί νά τήν θαυμάζουμε,
τών, νά έχουν μερικά χρόνια διαφορά.
πάντοτε μαζί του. Μάς είχε, όμως, άπα—Τί γίνεσαι, λοιπόν. Κραίγκ ;
γορεύσει νά τήν πλησιάζουμε, τίς άλλες
Του είπα π ώ ς παντρεύτηκα, καί είχα ώρες.
τρία παιδιά καί δίδασκα, τώρα, ιστορία
Στά δεκαεπτά του χρόνια, ό Νίκ
τής τέχνης στήν ’Ινδιάνα. Αύτός ήταν δήλωσε OTt θά περάση όλο τό φθινό
φωτορεπόρτερ, είχε ταξιδέψει σ’ όλο τόν πωρο καί τό χειμώνα στή σκηνή του.
κόσμο καί αύτές τις μέρες, μόλις είχε γυ Στό κάτω - κάτω, είπε, ήταν άρκετά με
ρίσει άπό τό Βιετνάμ. Ή συζήτηση ήταν γάλος, γιά νά γίνη πεζοναύτης καί τήν
τόσο φυσιολογική, πού είχα τήν έντύ- έπόμενη άνοιξη, όταν θά τελείωνε τό
πωση ότι έκείνη ή νύχτα, πρίν άπό εί σχολείο, θά πήγαινε στρατιώτης. Κα
κοσι χρόνια, δέν ήταν παρά ένα όνειρο. νένα άπό τά παιδιά δέν άμφέβαλλε ότι θά
Ρώτησε πώς ήταν ο! γονείς μου, τού ήταν ό τρομερώτερος πεζοναύτης, πού
άπάντησα ότι ήταν καλά καί μετά ρώτη είδε ποτέ ό άμερικανικός στρατός.
σα, μέ τή σειρά μου :
’Εκείνο τό καλοκαίρι, τά έφτιαξε μέ τόν
— Καί οί δικοί σου; Τί κάνει ό αδελφός Νίκ ή άδελφή μου ή "Ελεν. "Ολοι τή ζή
σου ;
λευαν. Βλέπετε, οί Μάρντοκ ήσαν πολύ
—Ό Τζέρυ; έκανε μέ έκπληξη. Δέν τό πλούσιοι, ή πρώτη οικογένεια στήν πόλη
είχες μάθει ; Ό Τζέρυ σκοτώθηκε πρίν άπό μας. Είχαν δύο άπό τίς μεγαλύτερες βιο
χρόνια.
μηχανίες τής πόλεως, δύο εργοστάσια
—Σκοτώθηκε; είπα μέ φωνή πού έτρεμε. καί ζούσαν σ’ ένα μικρό παλάτι. ‘Ο π α 
Στόν πόλεμο, δηλαδή ;
τέρας μου, άντίθετα, δέν ήταν παρά ένας
—"Οχι. Δέν πρόλαβε νά πάη στόν π ό  μηχανικός στά εργοστάσια τοΰ κυρίου
λεμο. Σκοτώθηκε σ’ ένα δυστύχημα. Κάηκε Μάρντοκ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί
ζωντανός, όταν έπιασε φωτιά έκείνη ή είχαν τά μάτια τους πάνω στήν "Ελεν
καταραμένη τέντα, πού είχα στήσει πίσω
καί στόν Νίκ. Ή "Ελεν ήταν ή μοναδική
άπό τό σπίτι.
μόνιμη κοπέλλα, πού είχε ποτέ, ή κοΔέν ήταν, λοιπόν, όνειρο. Δέν είχα πέλλα πού θά άφηνε πίσω του, όταν θά
σκοτώσει τόν Νίκ Μάρντοκ, άλλα τό πήγαινε στό στρατό καί —άν ή "Ελεν
νεώτερο άδελφό του, τόν Τζέρυ. "Οχι είχε τύχη —ή κοπέλλα πού θά παντρευό-
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ΠΡΙΝ
ΕΙΚ Ο ΣΙ
Χ ΡΟ Ν ΙΑ ...
ταν, όταν θά γύριζε. Οί γονείς μου ήσαν
περήφανοι καί ταυτόχρονα άνήσυχοι γιά
τήν κόρη τους. Δέν είχαν καί τόση εμπι
στοσύνη στό χαρακτήρα τού Νίκ. . .
‘Η "Ελεν έβλεπε κάθε μέρα τόν Νίκ
Μάρντοκ. Έκαναν βόλτες, χέρι - χέρι,
στό πάρκο, εξαφανίζονταν μαζί στά
πάρτυ κ α ί. . . μιά νύχτα, στίς άρχές Σε
πτεμβρίου, ή "Ελεν δέν γύρισε σπίτι, μετά
τό ραντεβού της μαζί του. Μέ ξύπνησε,
στή μέση τής νύχτας, ή θυμωμένη φωνή
τού πατέρα μου. Είχε πάρει τηλέφωνο
τούς Μάρντοκ καί μιλούσε μέ τό μεγάλο
τους γυιό. Ό Νίκ τού είπε ότι είχαν μα
λώσει γιά ένα άσή μαντό θέμα κι’ ότι
ή "Ελεν τόν άφησε κι’ έφυγε. Δέν είχε ιδέα
πού μπορούσε νά είναι.
Ό πατέρας μου ειδοποίησε τήν άστυνομία. Ή άδελφή μου δέν γύρισε σπίτι, όλη
τήν έπόμενη μέρα καί τή νύχτα.
Τό άλλο πρωί, βρήκαν τό πτώ μα της
στό ποτάμι. "Οταν έγινε νεκροψία καί
άπεκαλύφθηκε ότι ήταν έγκυος, όλη ή
πόλη κατάλαβε τί είχε συμβή.
Ό Νίκ δέν ήθελε νά τήν παντρευτή. Δέν
ήθελε νά δεσμευθή, στά δεκαεπτά του
χρόνια, μέ γυναίκα καί παιδί καί ή "Ελεν
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δέν θά τολμούσε ποτέ νά π ή οπούς γονείς
τη; αύτό πού είχε γίνει. Προτίμησε, λοι
πόν, νά πεθάνη.
Τότε μόνο ανακάλυψα πόσο αγαπούσα
τήν αδελφή μου. Τότε, ανακάλυψα τί ση
μαίνει νά βλέπης τόν πατέρα σου νά
κλσίη ώρες ολόκληρες καί τή μητέρα σου
νά γερνάη, άπό τή μιά μέρα στήν άλλη.
Ώνειρευόμουν νά εκδικηθώ τόν Νίκ. Ποιό
δεκαπεντάχρονο αγόρι δέν θά τό έκανε ;
Μέρα καί νύχτα, ώνειρευόμουν ότι τόν
σκότωνα, ότι πέθαινε, άργά καί μαρτυ
ρικά, γ ι’ αυτό πού είχε κάνει.
Τόν Νοέμβριο, έμαθα ότι θά φεύγαμε
άιηό τη ν πόλη. Ό πατέρας μου δέν ήθελε
νά δουλέψη πιά γιά τόν Μάρντοκ καί είχε
δεχθή κάποια άλλη δουλειά, σέ άλλο μέρος. “Ημουν εύχαριστημένος πού θά φεύ
γαμε. Μόνο ένα πράγμα μέ στενοχω
ρούσε. Τό ότι, φεύγοντας, θά έπρεπε νά
περιμένω, γιά νά πάρω τήν έκδίκησή
μου άπό τόν Νίκ.
Ξεκινήσαμε, όταν π ιά είχε πέσει τό
σκοτάδι, καί 6 πατέρας μου έκρινε πώς
θά ήταν καλύτερα νά μείνουμε τή νύχτα
σ’ ένα μοτέλ, έξω άπό τήν πόλη, καί νά
συνεχίσουμε τό πρωί τό ταξίδι μας.
’Αφού φάγαμε, σκέφτηκα νά κάνω ένα
περίπατο καί νά δώ γιά τελευταία φορά,
τόν τόπο όπου είχα γεννηθή. Μετάνοιωσα όμως, για τί οί δρόμοι ήσαν
έρημοι. Είχα άποχαιρετήσει άπό νωρίς
όλους μου τούς φίλους καί δέν ήθελα νά
ξαναδώ κανένα καί περισσότερο γιατί
κάθε γωνιά καί κάθε δρομάκι μοΰ θύμιζε
τήν Έλεν. Γιά νά γυρίσω πίσω στό μο
τέλ, πήρα ύποσυνείδητα τό δρόμο, πού
περνούσε μπροστά άπό τό σπίτι των
Μάρν,τοκ. Είδα φως άναμμένο σ’ ένα π α 
ράθυρο τού ισογείου. “Εκανα τό γύρο του
σπιτιού καί βρέθηκα στό πίσω μέρος.
Ή σκηνή τού Νίκ μόλις πού φαινόταν
μέσα στό σκοτάδι. Πλησίασα άθόρυβα
καί ξεχώρισα ένα άμυδρό φως νά έρχεται
άπό μέσα. Πήγα άκόμα πιό κοντά. Τί θά
έκανα άν ήταν μέσα ό Νίκ; Τί μπορούσα
νά κάνω σ’ αύτόν πού είχε σκοτώσει τήν
άδελφή μου ;
Τό χώρισμα στήν «πόρτα» δέν ήταν
κλειστό. Σήκωσα, προσεκτικά, τήν άκρη
τού ύφάσματος, κύτταξα καί μετά μπήκα
στή σκηνή. Σέ μιά γωνιά, είδα ένα άκίνητο σώμα, χωμένο μέσα σ’ ένα «σλήΤτγκ - μπάγκ». Ευτυχώς, ό Νίκ είχε κοιμηθή. Τό λιγοστό φώς έρχόταν άπό μιά
λάμπα πετρελαίου, πάνω σ’ ένα μικρό
τραπέζι. Δέν ξέρω πόση ώρα έμεινα έκεϊ,
κυττάζοντας μέ μίσος τήν άκίνητη φι
γούρα τού Νίκ. Καί ξαφνικά, τά όνειρά
μου γιά έκδίκηση μοΰ φάνηκαν παιδιά
στικα καί άνόητα. Δέν θά είχα ποτέ τό
θάρρος ν’ άντιμετωπίσω τόν Νίκ. “Ηταν
ώρα νά φύγω, νά γυρίσω στό μοτέλ καί
νά ξεχάσω τό κάθετι γύρω άπό τόν Νίκ
Μάρντοκ. Γύρισα νά βγω καί ξαφνικά,
χωρίς νά τό σκεφτώ καθόλου, άρπαξα τή
λάμπα καί τήν πέταξα κάτω, δίπλα στον
Νίκ. Βγήκα, τρέχοντας, ά π ’ τή σκηνή,
τή στιγμή που είδα τίς φλόγες νά σηκώνωνται καί ώρμησα στό δρόμο. Δέν
είχα προχωρήσει λίγα βήματα, όταν
άκουσα φοβερές κραυγές καί ένοιωσα νά
μεγαλώνη πίσω μου ή κόκκινη λάμψη
τής φωτιάς. "Οταν έφτασα στό μοτέλ,
έπεσα στό κρεββάτι μου, τρέμοντας άπό
τήν ταραχή. Τίποτα δέν συνέβη, έλεγα
στον εαυτό μου. Τίποτα δέν έγινε...
Σ’ όλα τά χρόνια πού πέρασαν άπό
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τότε, προσπάθησα μάταια νά πείσω τόν
έαυτό μου πώς δέν είχα πάρει τήν έκδί
κησή μου, δέν είχα πειράξει κανένα, πώς
δ,τι συνέβη, εκείνο τό βράδυ, ήταν ένας
εφιάλτης. Μόνο... λίγες μέρες άφ’ δτου
έγκατασταθήκαμε στό νέο μας σπίτι, πήρε
ή μητέρα μου ένα γράμμα άπό μιά φίλη
της. «Οι Μάρντοκ, τήν άκουσα νά λέη
στον πατέρα μου, είχαν μία φοβερή τρα
γωδία...». Δέν κάθησα ν’ άκούσω περισ
σότερα. Βγήκα τρέχοντας άπό τό σπίτι
καί άρχισα νά τρέχω στούς δρόμους. Τί
ποτα δέν συνέβη, τίπ ο τα !
Καί όμως, είχε συμβή. Είχα σκοτώσει,
κατά λάθος, έναν άθώο καί τώρα καθό
μουν στό μπάρ ένός ξενοδοχείου καί συ
ζητούσα μέ τόν άδελφό του, τό ύποτιθέμενο θύμα μου. "Οσο κι’ άν προσπα
θούσα νά άλλάξω συζήτηση, ό Νίκ γ ύ 
ριζε πάντα στό θέμα τοΰ Τζέρυ.
—Ό Τζέρυ ήθελε πάντα νά κοιμάται
μαζί μου κάτω άπό τήν τέντα, συνέχισε,
καί εγώ πάντα τοΰ έλεγα όχι. Γυρίζον
τας άπό τήν πόλ.η, έκεϊνο τό βράδυ, κά
θησα λίγο στό λίβιγκ - ρούμ μαζί μέ τή
μητέρα μου. Νόμιζα ότι ό Τζέρυ είχε πάει
επάνω γιά ύπνο. Μακάρι νά ήταν έτσι...
Μέ τήν ελπίδα ότι δέν θά τόν έβγαζα έξω,
άν τόν έβρισκα νά κοιμάται, ό Τζέρυ είχε
πάει στή σκηνή, εκείνο τό βράδυ.
Ό Νίκ γύρισε έπάνω μου τά παγερά,
γαλάζια του μάτια. Τό πρόσωπό του
ήταν τελείως άνέκφραστο.
—"Οταν τόν άκουσα νά ούρλιάζη τήν
πρώτη φορά, είπε, έμεινα καρφωμμένος
στή θέση μου. Μετά, πετάχτηκα έξω καί
τόν είδα νά βγαίνη άπό τή σκηνή. Καιγό
ταν σά λαμπάδα. Κραίγκ, άπό τότε είδα
πολλούς άνθρώπους νά πεθαίνουν άπό
φωτιά. Αλλά, τόν ίδιο μου τόν άδελφό...
ήταν άλλο πράγμα . . . Δέν θά ξεχάσω
ποτέ εκείνη τήν εικόνα.
Γιά καλή μου τύχη, εκείνη τή στιγμή,
πέρασε ένας γνωστός καί ό Νίκ τόν χαι
ρέτησε καί έπιασε κουβέντα μαζί του.
Παράγγειλα κι’ άλλο οΰΐσκυ καί σκέ
φτηκα μέ άνακούφιση ότι τό θέμα του
θανάτου τοΰ Τζέρυ είχε κλείσει, έπί τέ
λους. Μά έκανα λάθος.
"Οταν ό γνωστός του άπομακρύνθηκε,
ό Νίκ στράφηκε πάλι πρός τό μέρος μου :
—Θά πρέπει νά μέ μισούσες πολύ, πέταξε ξαφνικά. Τόν κύτταξα, κατάπλη
κτος.
— Γιά ποιό πράγμα μιλάς ;
—Ξέρεις. Δέν έχεις ξεχάσει. Ούτε κι’
έγώ, άλλωστε. Γιά τήν άδελφή σου μι
λάω καί γιά τίς φήμες, πού είχαν κυκλοφο
ρήσει τότε.
Ή άτμόσφαιρα είχε άρχίσει νά ήλεκτρίζεται.
—“Εχουν περάσει τόσα χρόνια, είπα.
Μιά ολόκληρη ζωή, σχεδόν.
—’Αλλά θά πρέπει νά μέ μισούσες πολύ,
έπέμεινε. ’Εγώ θά σέ μισούσα καί θά προσ
παθούσα νά εκδικηθώ γ ι’ αυτό πού συ
νέβη στήν "Ελεν. Ξέρεις τί θά έκανα,
Κραίγκ ;
— Νίκ, αύτά έχουν περάσει π ιά καί . . ^
—Θά προσπαθούσα νά βάλω φωτιά
σέ κείνη τή σκηνή. Θά προσπαθούσα
νά κάψω ζωντανό τόν Νίκ Μάρντοκ. Φυ
σικά, μπορεί νά έκαιγα κατά λάθος τόν
Τζέρυ Μάρντοκ ή μπορεί νά έκαιγα επί
τηδες τόν Τζέρυ, άνταλλάσσοντας τή
ζωή ενός άδελφοΰ.
— Είσαι τρελλός, είπα. “Εχουν περάσει
αιώνες. . .

— Ναί, άλλά φαίνεται σά νά έγινε
χθές, δέν είναι έτσι ;
Ό τρόπος του ήταν πολύ φιλικός καί
χαμογελούσε.
—Πές μου κάτι, είπε. "Οπως είπες κΤ
εσύ, έχουν περάσει αιώνες άπό τότε κΓ
έτσι τίποτα πιά δέν έχει σημασία. Σέ
ρωτάω άπό περιέργεια. Προσπάθησες
νά μέ σκοτώσης, εκείνο τό βράδυ ;
—Μή λές άνοησίες . . .
—Δέν είναι άνοησίες. Τό σκέφτηκα πολ
λές φορές καί καταλήγω πάντα στό ίδιο
συμπέρασμα. Δέν πιστεύω ότι άναποδογύρισε ό Τζέρυ τή λάμπα. Μά άκόμα κι’
άν τήν είχε άναποδογυρίσει μόνος του, θά
είχε τόν καιρό νά βγή άπό τή σκηνή καί
νά σωθή. Πιστεύω ότι κοιμόταν τήν
ώρα πού κάποιος πέταξε κάτω τή λάμπα.
ΚΤ αύτός ό κάποιος δέν μπορεί παρά νά
ήσουν έσύ.
—Δέν μ’ ένδιαφέρει τί πιστεύεις, τόν
διέκοψα άπότομα. Δέν σκότωσα τόν
άδελφό σου, ούτε προσπάθησα νά σε
σκοτώσω. ΚΓ άν, πραγματικά, τό πιστεύης αυτό . . .
Παρασυρμένος άπό τή φόρα πού είχα
πάρει, είπα εκείνη τή στιγμή τό ήλιθιώτερο πράγμα, πού έχω πή σ’ όλη μου τή
ζωή :
—Δέν μπορείς ν’ άποδείξης τίποτα.
Ό Νίκ μέ κύτταξε καί τό χαμόγελό του
εξαφανίστηκε. Παρατήρησα γιά πρώτη
φορά ότι τό πρόσωπό του ήταν λου
σμένο στόν ιδρώτα, όπως καί τό δικό μου.
—Σωστά, είπε. Δέν μπορώ νά απο
δείξω τίποτα, όπως δέν μπορείς κΓ έσύ
νά άποδείξης ότι έφταιγα έγώ γιά τό θά
νατο τής άδελφής σου. ’Αλλά δέν χρειά
ζεται ν’ άποδείξουμε τίποτε έσύ κι’ έγώ,
Κραίγκ ;
Δέν έβρισκα νά π ώ τίποτα. Τό άδιαπέραστο βλέμμα τών γαλάζιων του μα
τιών μέ ύπνώτιζε.
Ξαφνικά, γύρισε, γελώντας, άπό τήν
άλλη μεριά.
—Φίλε μου, είπε.· θάπρεπε νά δής τήν
έκφρασή σου, αύτή τή στιγμή.
— Μέ κατηγόρησες ότι . . .
—Δέν καταλαβαίνεις ένα άστεΐο, έτσι ;
Δέν τό καταλαβαίνεις, όταν κάποιος
άστειεύεται ;
—’Αστειεύεται ;
“Αν δέν ήμουν τόσο σοκαρισμένος, θά
τόν είχα χτυπήσει.
—Αυτά είναι τά δικά σου άστεία ;
—Ουδέποτε είχες τήν αίσθηση τοΰ
χιούμορ, κάγχασε. ’Αλλά καί νά π ί
στευα ότι σκότωσες τόν Τζέρυ, λές να σέ
προειδοποιούσα γιά τίς ύποψίες μου;
“Οχι δά, Κραίγκ, όχι έγώ !
ΡΟΥΦΗΞΕ τήν τελευταία γουλιά στό
ποτήρι του καί σηκώθηκε άπό τήν καρέ
κλα του.
— Λοιπόν, Κραίγκ, θά τά ξαναποΰμε.
Θά σέ δώ χωρίς νά χρειαστή νά περιμένης καί πρόσθεσε :
— Νά είσαι σίγουρος γ ι’ αύτό.
Καί χάθηκε μέσα στό πλήθος.
Δέν έχω ξαναδή άπό τότε τόν Νίκ.
“Ισως ν’ «άστειευόταν» πραγματικά. Δέν
τό πιστεύω, όμως. Ούτε γιά δευτερό
λεπτο.
Μέσα σ’ αύτά τά είκοσι χρόνια, έχω
άλλάξει πάρα πολύ καί δέν θά μπορούσα
σήμερα νά διανοηθώ νά σκοτώσω έναν
άνθρωπο. ’Αλλά ό Νίκ Μάρντοκ δέν έχει
άλλάξει. Ό Νίκ μπορεί. . .
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Παρ’ ολίγον Ελληνοτουρκικός πόλεμος. ’Απο
κλεισμός τής Ελλάδος επί 42 ήμερες από τον
άγγλικό στόλο. Ή έξωση του Ό θωνος. Θρη
σκευτικός φανατισμός πού καταλήγει σε αιμα
τοχυσία. Τοΰ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗ
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' Αριστερά: Ό Βα
σιλεύς, ’Όθων, κατά
τά πρώτα έτη τής βα
σιλείας τον. Ύ πεχρεώθη νά καλέση τον
Μονσονρο στα άνάκτορα και νά τον ζητή
σει σνγγνώμην, άλ
λως επεκρέματο ελλη
νοτουρκικός πόλεμος.
Εις την απέναντι σε
λίδα: 'Αθηναϊκός γά
μος εμπρός άπό την
Πύλη τής Δεξαμενής.
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ΤΑ

«ΜΟΥΣΟΥΡΙΚΑ»

"Έτος 1846. Βασιλιάς ό ’Όθων.
’Επίτιμος υπασπιστής του, ό άλλοτε
οπλαρχηγός Τσάμης Καρατάσος.
Πρεσβευτής τής Τουρκίας στην ’Α 
θήνα, ό Κωστάκης Μουσοϋρος —
"Ελληνας το γένος — ο όποιος για
νά φανή αρεστός στον αφέντη του
τον σουλτάνο, κι’ ακόμη γιά νά δείξη
πώς τον υπηρετεί πιστά — αν κι’
"Ελληνας —, επανειλημμένα είχε
φέρει σε δύσκολη θέσι την 'Ελληνική
κυβέρνηαι, μέ τήν προκλητική του
στάσι.
Τον Γενάρη τοΰ 1846, ό Τσάμης
Καρατάσος ήθελε νά ταξιδέψη στήν
Κωνσταντινούπολι γιά οικογενεια
κές του υποθέσεις. Πήγε, λοιπόν στά
γραφεία τής Τουρκικής Πρεσβείας
και ζήτησε διαβατήριο. Σημειωτέον
ότι, ό Καρατάσος, είχε άλλοτε επι
χειρήσει εισβολή στο τουρκικό έδα
φος επί κεφαλής αντάρτικών σωμά
των. Γι’ αυτό τό λόγο, κι’ ό Μου
σοϋρος, άρνήθηκε νά τοΰ δώση δια
βατήριο, λέγοντάς τον πώς πρέπει
νά συνεννοηθή προηγουμένως μέ τήν
κυβέρνησί τον.
Τό καράβι γιά τήν Κωνσταντινονπολι έφευγε τήν ίδια μέρα, κι’ ε
πομένως τό είχε χάσει ό Καρατάσος.
Άγανακτισμένος, γεμάτος θυμό
κι’ οργή, ανέβηκε στ’ άνάκτορα, κι’
άνέφερε στον ’Όθωνα τήν προσβολή
που τοΰ έγινε. . .
Ό ’Όθων, αγανάκτησε κι’ αυτός
μέ τη σειρά του, γιατί θεώρησε και
δική του προσβολή, άφοΰ ό Καρα
τάσος ήταν υπασπιστής του, έπρεπε
νά τοΰ δοθή αμέσως τό διαβατήριο.
Κατά σύμπτωσι, τήν άλλη μέρα,
Κυριακή, δίνονταν χορός σ τ’ άνά
κτορα, στον όποιο ήταν καλεσμένος
κι’ ό Μουσοϋρος μέ τήν γυναίκα του
και τό ανώτερο προσωπικό τής Τουρ
κικής Πρεσβείας.
Ο ’Όθων, μόλις άντίκρυσε τον
Μονσονρο, τον πλησίασε, κι’ ώργισμένος τοΰ πάρε τήρησε πώς «ό βα
σιλεύς τής Ελλάδος άξιζε μεγαλύ
τερου σεβασμού» καί κατόπιν, τοΰ
γύρισε τις πλάτες!. .
Κατάπληκτος ο Μουσοϋρος, άπέ
χωρήσε άμέσως άπό τον χορό μέ τήν
γυναίκα του, καί μ ’ όλους τούς Τούρ
κους διπλωματικούς υπαλλήλους τής
Πρεσβείας του. Τήν άλλη μέρα, έ
στειλε μακροσκελέστατη έκθεσι στήν
κυβέρνησί του, καί συγχρόνως, έ
στειλε διακοίνωσι στήν 'Ελληνική
κυβέρνησί. . .

A ^ M rA Etriflii

Ό Πρωθυπουργός Κωλέττης, μέ
σω τοϋ "Ελληνα πρεσβευτή στην
Κωνσταντινούπολή, έγνώρισε στην
Τουρκική κυβέρνησι, πώς υπεύθυνος
για τό επεισόδιο, ήταν ό Μουσοϋρος.
’Αλλά, ή ' Υψηλή Πύλη (Τουρκι
κόν Ύπουργεϊον ’Εξωτερικών) άφοϋ
πέρασε ή προθεσμία πού ζητούσε ίκανοποίησι (έκφρασι λύπης από τον
Ίδιο τον ’Όθωνα), ανακάλεσε τον
πρεσβευτή της. Συγχρόνως, άρχισε
ν’ απειλή αντίποινα μέ αποκλεισμό
των ελληνικών καραβιών πού βρί
σκονταν σέ τουρκικά λιμάνια, καί
μέ άπέλασι τών Ελλήνων υπηκόων
από τό Τουρκικό έδαφος. Για μιά
στιγμή, φαίνονταν πώς έπίκειτο Ε λ 
ληνοτουρκικός πόλεμος, καί για τον
όποιον ή Ελλάς, ήταν τελείως απα
ράσκευος. . .
Μάταια άγωνίζονταν οί ξένες κυ
βερνήσεις να βρουν κάποια συμβιβα
στική λύσι. Ε ν τώ μεταξύ, πεθαίνει
ό αδιάλλακτος στα θέματα τοϋ βασι
λικού γοήτρου, .πρωθυπουργός Κω
λέττης, κι’ επέρχεται σχετικός κα
τευνασμός.
Μέ τήν μεσολάβησι τοϋ Τσάρου
τής Ρωσίας, άποφασίζεται νά έπα-

νέλθη στήν ’Αθήνα δ Μουσονρος καί
νά τοϋ δοθή ίκανοποίησις. . .
Πράγματι, τον Φεβρουάριο τοϋ
1848, επανέρχεται ό Μονσοϋρος στήν
’Αθήνα, σάν πρεσβευτής βέβαια, τον
καλεΐ δ ’Όθων στ’ ανάκτορα, καί
τοϋ εκφράζει τήν λύπη τον γιά τα
γενόμενα!. . .
Καί μ ’ αυτόν τον τρόπο, άπεκατεστάθηκαν οι Ελληνοτουρκικές σχέ
σεις. Ό Μουσονρος, έμεινε λίγο και
ρό άκόμη στήν ’Αθήνα, έγινε μάλι
στα, καί μιά ανεπιτυχής απόπειρα
δολοφονίας εναντίον του, κι’ άργότερα, εστάλη ώς. πρεσβευτής σ’ άλλη
εύρο)παική πρωτεύουσα.
ΤΑ «ΠΑΤΣΙΦΙΚΑ»
Ε το ς 1849. ’Εποχή τής βασιλεί
ας τοϋ ’Όθωνα. Ζοϋσε στήν ’Αθήνα
από τό 1836, ένας ' Ισπανοεβρα Ιος,
Δαυίδ Πατσίφικος ονομαζόμενος,
πού έμενε στή συνοικία τοϋ Ψνρρή
καί στήν οδό Καραίσκάκη. Ό άν
θρωπος αυτός έγινε αίτιος οχλοκρα
τικού επεισοδίου εις βάρος του, «λό
γω άσεβείας» τήν όποιαν έπέδειξε
κατά τήν περιφοράν τοϋ ’Επιταφίου

του Περού Ναοϋ τοϋ Ά γ . Φιλίππου.
Οί ’Αθηναίοι, όπως συνηθίζονταν
τότε κι’ όπως συνηθίζεται καί σή
μερα σέ πολλές περιοχές τής Ε λ λά 
δας, έκαιγαν τό ομοίωμα τοϋ ’Ιούδα,
τήν Μ. Παρασκευή.
Φανατικοί χριστιανοί, μπροστά
στο σπίτι τοϋ Πατσίφικου, έκαιγαν
τον ’Ιούδα, κι’ από τήν άποτέφρωσι
αυτή, προεκλήθη φθορά σέ λίγα έ
πιπλα τοϋ σπιτιού του!. . .
’Εκμεταλλευόμενος τήν άγγλική
υπηκοότητα, τήν όποια ξαφνικά είχε
αποκτήσει ό Πατσίφικος, υπέβαλε
αΐτησι άποζημιώσεως, καί ζητούσε
ούτε λίγα ούτε πολλά 886.337.075
χρυσές δραχμές (δέν ξέχασε, βλέ
πετε, καί τά 75 λεπτά) καί μάλιστα,
έζήτησε τήν παρέμβασι τής ’Α γγλι
κής κυβερνήσεως.!
Ό τότε υπουργός Εξωτερικών
τής ’Αγγλίας, Πάλμερστον, ό όποιος
έτρεφε μ ίσος κατά τοϋ ’Όθωνος y ιά
τήν άντιαγγλική πολιτική τής Ε λ 
λάδος, ζητούσε πάντα μιά ευκαιρία,
νά ταπείνωση τον ’Όθωνα.
Ό ’Ά γγλος πρεσβευτής στήν ’Α 
θήνα, έπανειλημμένως είχε έπιστήσει
τήν προσοχή τής Ελληνικής Κυβερ153

νήσεως επί τον θέματος της άποζημιώσεως τοϋ Πατσίφικου, ή άπάντηαι όμως ήταν πάντα, πώς ώψειλε,
ό ' Ισπανοεβραίος, νά προσφήγη στα
Ελληνικά δικαστήρια.
' Ο Πάλμερστον, τότε, δλως αύθαιρέτως παρέπεμψε την νπόθεσι
σ’ ένα συμβούλιο από δικηγόρους
τοϋ Λονδίνου, οι όποιοι χωρίς καμμιά επιτόπια έρευνα ή μαρτυρία, έπεδίκασαν στον Πατσίφικο τό άναφερόμενον ποσόν!. . . Κ ι’ ώς νά μή
έφταναν αυτά, τό ίδιο συμβούλιο έπεδίκασε και μιά νέα άποζημίωσι από
500 στερλίνες γιά μιά νέα έπίθεσι
— όπως κατήγγειλε ό Πατσίφικο —
κατά τής κατοικίας του, πού όπως
άπεδείχΟη, ουδέποτε είχε γίνει. . .
Στις αρχές τοϋ Γενάρη τοϋ 1850,
κατέπλευσε στο Κερατσίνι μιά μο ίρα
άγγλικοϋ στόλου, με διοικητή, τον
ναύαρχο Πάρκερ.
Στις 17 τοϋ Γενάρη, ό Πάρκερ,
συνοδευόμενος από τον ’’Αγγλο πρε
σβευτή Ούάΐτς, έπεσκέφθη τον υ
πουργό ’Εξωτερικών Α. Λόντον, κι
έζήτησε την άποζημίωσι τοϋ Πατσίφικου, έπιδόσας καί τελεσιγραφικήν
διακοίνωσιν !. . .
Στο τελεσίγραφο τής ’Αγγλικής
κυβερνήσεως περί άμέσης πλερω
μής των «έπιδικασθέντων» είχαν
προστεθή καί μερικές άλ.λες άξσώ
σεις, όπως τό ζήτημα των νησίδων,
Έλαφόνησος καί Σαπιέντσα, (01νοϋσαι) γιά τις όποιες ή ’Αγγλία
Ισχυρίζονταν ότι ανήκαν στήν 'Ε 
πτάνησο, ένα τσουχτερό πρόστιμο
υπέρ των κακοποιηθέντων ’’Αγγλων
ναυτών στήν Πάτρα, άλλο πρόστιμο
υπέρ τών κακοπο ιηθέντων 'Επτανησίων, καθώς καί μιά άποζημίωσι γιά
6 πλοιάρια 'Επτανησιακά πού έληστεύθηκαν παρά τις εκβολές τοϋ ’Α 
χελώου!. . .
'Η 'Ελληνική κυβέρνησι άπάντησε σέ ξηρό τόνο, ότι δέν άναγνωρίζει
τέτοιες αρμοδιότητες στους ’Ά γ 
γλους, κι’ έπανέλαβε τήν πρότασί
της νά παραπεμφθή ή νπόθεσι στά
'Ελληνικά δικαστήρια. ’Εννοείται
ότι τό τελεσίγραφο είχε προκαλέσει
μεγάλο ερεθισμό στή Κοινή Γνώμη.
'Ο Ναύαρχος Πάρκερ, άρνήθηκε
νά δεχθή τήν πρότασι τής 'Ελληνι
κής κυβερνήσεως καί μόλις έληξε ή
24ωρη προθεσμία τοϋ τελεσιγρά
φου, διέταξε σκληρό καί στενό άποκλεισμό τών ελληνικών παραλίων,
συνεπεία τοϋ οποίου, ή 'Ελλάς επέ
στη τά πάνδεινα.
Κατά τήν διάρκεια τοϋ άποκλει154

σμοϋ, όλα τά ελληνικά καράβια κατελήφθησαν καί ώδηγήθηκαν στο Κε
ρατσίνι γιά νά χρησιμεύσουν ώς έγγύησι καταβολής άποζημιώσεως τοϋ
Πατσίφικου!!. . .
'Η Ελληνική κνβέρνησις, όμως
δέν νπέκνψε στον εκβιασμό. Μ ’ ε
θνική περηφάνεια κι’ αξιοπρέπεια
κατήγγειλε τά εις βάρος ενός μικροϋ
λαοΰ διαπραττόμενα άπό μίαν μεγάλην δύναμιν, κι’ έζήτησε τήν έπέμβασι τών λοιπών Ευρωπαϊκών δυ
νάμεων.
Μία διεθνής επιτροπή διαιτησίας,
εξακρίβωσε πώς ή ζημιά τοϋ Πατσί
φικου άνέρχονταν μόνο σέ 3.750
δραχμές, οι οποίες κατεβλήθησαν
σ’ αυτόν, έπιστραφέντος στήν 'Ε λ
ληνική κυβέρνησι τοϋ υπολοίπου ποσοϋ εκ 330.000 δραχμών πού είχε εν
συνόλω καταθέσει σάν έγγύησι, γιά
τήν άρσι τοϋ αποκλεισμού. ’Εν τώ
μεταξύ οί Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
κινήθηκαν δραστήρια γιά νά εξανα
γκάσουν τήν ’Αγγλία, νά άρη τον άποκλεισμό. 'Ο τσάρος τής Ρωσίας,
έξέφρασε τήν άγανάκτησί του. Στή
Γαλλική Βουλή, σφοδρές επιθέσεις
έγιναν κατά τής ’Αγγλίας. Κι’ αυτός
ό Πρόεδρος τής Γερουσίας Ναπολέ
ων Βοναπάρτης ζήτησε τήν άμεση
άρσι τοϋ αποκλεισμού. ’Αλλά, καί
σ’ αυτήν τήν Α γγλία , πολλές εφημε
ρίδες έξέφρασαν τήν άγανάκτησί των
«διότι ή κραταιά Άλβιώνα έφθασε
σέ σημείο νά χρησιμοποιεί βίαια μέ
τρα, εναντίον ένός μικροϋ λ.αοϋ, διά
μίαν τόσον άσήμαντον κι’ ευτελή
ύπόθεσιν. . .».
Η

ΕΞΩΣΙΣ

ΤΟ Υ ΟΘΩΝΟΣ

’’Ετος 1859. Βασιλιάς ήταν ό ”0 θων. Τις περισσότερες φορές, μέ
προθέσεις καλές κι’ άγαθές. Μολο
νότι είχε μείνει —ώς τότε— 15 χρό
νιά στήν Ελλάδα, καί παρά τήν α
στάθεια τής πολιτικής καταστάσέ
ως, παρέμεινε προσηλωμένος στο
πνεύμα τής απόλυτης μοναρχίας.
Είχε τήν συνήθεια, ακόμη καί σ’
ασήμαντα παρουσιαζόμενα ζητήμα
τα καί προβλήματα, νά χωρίζη τούς
υπηκόους του σέ «άφωσιωμένους καί
μή» όπως άκριβώς στήν εποχή μας,
ένας άλλος βασιλιάς ξεχώριζε, σέ
«έθνικόφρονες» καί σέ «μιάσματα» !.
Δέν καταλάβαινε πώς έτσι, έδιδε
τό παράδειγμα τοϋ κομματισμού. 'Ο
λαός, μ ’ άγωνία παρακολουθούσε,
κι άπέδιδε όλη τήν πολιτική κακο
δαιμονία, κι’ αυτά άκόμη τά εθνικά
άτνχήματα, στον βασιλιά. . .

"Ολοι αγανακτούσαν κι’ επιδίω
καν τήν έκθρόνησί του. . . ’Ιδίως, ή
νέα γενεά πού είχε γαλουχηθή μέ
τόνειρο τής Μ. ’Ιδέας πού θέρμαινε
καί φλόγιζε τήν ψυχή της, παρασύρονταν εύκολώτέρα σέ θορυβώδεις
εκδηλώσεις καί σ’ ενεργό άντίδρασι.
Κ ι’ ένας πιο σοβαρός λόγος γιά δημοκοπία πολιτική κατά τοϋ ’Όθωνα,
ήταν κι’ ό μετά τής ’Αμαλίας γάμος
του, πού δέν είχε δώσει διάδοχο:. .
Οί ”Ελληνες, περίμεναν νά γεννηθή
διάδοχος, πού θάπαιρνε τ όνομα τοϋ
τελευταίου αύτοκράτορα τοϋ Βυζαν
τίου, κι’ ό γόνος αυτός, θάταν ό συ
νεχιστής τών Παλαιολόγων, 6 εν
σάρκωσής τής Μ. ’Ιδέας!. .
Πρωθυπουργός ήταν ό Μιαούλης,
ό όποιος άντιμετώπιζε τήν κατάστασι, μόνο μέ μέτρα εναντίον τών άντιδραστικών, κ’ όχι μέ τήν έξεύρεσι
τών μέσων θεραπείας. Οί εφημερί
δες, οί πολιτικοί, οί λόγιοι, οί φοιτη
τές, άρχιζαν έξαλλη εκστρατεία εναν
τίον τής κυβερνήσεως καί τοϋ Σ τέμ
ματος. . .
Προσωπικοί λίβελλοι κατά τοϋ
βασιλικού ζεύγους, ξεπερνοϋσαν κά
θε όριο εύπρεπείας. Γίνονταν λόγος
περί τνράννοιν, περί στραγγαλισμού
τών λαϊκών ελευθεριών, περί προδο
τών τοϋ ’Έθνους κ.λπ. καί κανένας
δέν άμφέβαλλε ότι εννοούσαν τον βα
σιλιά. Κ ι’ όταν έγραφαν καί μιλού
σαν γιά τήν «'Ύαινα», τήν «Ξένη
άκρίδα», τήν «Μεσσαλίνα τής Ε λ 
λάδας» κ.ά. εννοούσαν τήν ’Αμαλία.
'Η νεολαία, ιδίως, οί φοιτητές άρ
παζαν οίαδήποτε άφορμή, γιά νά θο
ρυβήσουν καί νά καταλήξουν σέ εκ
δηλώσεις στούς δρόμους, πού πολλ.ές
φορές, τέλειωναν μέ σοβαρά επεισό
δια. Χαρακτηριστικά ήταν τά λ,εγόμενα «Σκιαδικά».
Φοιτητές καί μαθητές, πού φορού
σαν τότε τά ψαθάκια ( σκιάδια) ελλη
νικής κατασκευής, μαζεύθηκαν στο
Πεδίο τοϋ ’Άρεως, διαμαρτνρόμενοι
γιατί πολλοί ’Έλληνες προτιμούσαν
τα κομψά ευρωπαϊκά σκιάδια, πού
ήταν κατά πολύ άκριβώτέρα άπό τά
ντόπια.
Οί έμποροι τών καταστημάτων
άρχισαν νά τούς κοροϊδεύουν, καί
προκλήθηκε συμπλοκή κατά τήν ό
ποια χρησιμοποιήθηκαν μαγκούρες
καί λιθάρια!. . .
Επειδή, συνέπεσε τήν ώρα εκείνη,
νά κάνη τον συνηθισμένο του περί
πατο στο Πεδίου τοϋ ’Άρεως, τό βα
σιλικόν ζεύγος, ή άστυνομία άπεμάκρυνε τούς θορυβούντας.

01 φοιτητές και οι μαθητές απάν
τησαν μέ βρισιές και μέ πετριές ατά
αστυνομικά όργανα. ’Αλληλοκτυπού^ μενοί, έφυγαν άπο το Πεδίο τον
’Άρεως, μπήκαν στην πάλι (οχυρώ
θηκαν στα καφενεία συνεχίζοντες
τις μάχες.
Ή άντιπολιτευσι, έπωφελήθηκι
άπο την έξαψι των νέων και την ένίσχνσε μ ’ δλα τά μέσα. ’Επί πολλές
μέρες συνεχίσθηκαν στους δρόμους
τά επεισόδια κι’ οι θόρυβοι.
Το Πανεπιστήμιο κατελήφθη άπο
τούς φοιτητές καί χρειάσθηκε μεγά
λη στρατιωτική δάναμις γιά νά τούς
εκδίωξη βίαια.
’Εν τώ μεταξύ ή αρχική αιτία των
«σκιαδίων» είχε ξεχαστή, συνεχί
ζονταν όμως οι συμπλοκές, κι’ είχαν
πάρει πολιτικόν χαρακτήρα πλέον.
Ή κυβέρνησι, γιά ν’ αποφυγή αι
ματοχυσία, νπεχώρησε στις άξιώαεις των φοιτητών, άφησε ελεύθε
ρους τούς συλληφθέντας φοιτητές,
κι’ άπέλυσε τον διευθυντή τής αστυ
νομίας. Ή άντιπολιτευσι θεώρησε
υπεύθυνο τον ’Όθωνα, και στράφηκε
αποφασιστικά προς τήν βίαιη άνα ► τροπή τής Δυναστείας. Μέ προσοχή
προπαρασκενάστηκε ή έπανάστασι.
Άντιδνναστική συνωμοσία ατήν ’Α 
θήνα από φοιτητές καί κατώτερους
αξιωματικούς έσχεδίασαν νά κατα
λάβουν τά ’Ανάκτορα. Έ γινε κι’ α
πόπειρα δολοφονίας κατά τής ’Αμα
λίας. Τήν ώρα πού έμπαινε έφιππος
ή βασίλισσα στο παλάτι, ένας σπου
δαστής, ο Ά ρ . Δ όσιος, έπυροβόλησε,
άλλ’ άστόχησε ή σφαίρα του. 'Ο
δράστης συνελήφθηκε, καταδικάσθη
κε σέ θάνατο άλλ’ ή ’Αμαλία μετέ
τρεφε τήν ποινή του σέ ισόβια. . .
Ή έπανάστασι, είχε κορυφωθεϊ,
καί σέ πολλές πόλεις είχε επικρατή
σει. Ό ’Όθωνας, θέλοντας νά μή αίματοκυλίση τήν χώρα καί τό λαό,
πού είλικρινά τον είχε άγαπήσει στή
διάρκεια των 30 χρόνων πού βασί
λεψε, άπεφάσισε νά φυγή, μπαίνον
τας σ’ ένα αγγλικό πολεμικό, πού
τον μετέφερε στην εξορία.
Οί επαναστάτες, ερεύνησαν προ
σεκτικά τά ανάκτορα ελπίζοντας νά
βρουν στοιχεία προδοσίας, άλλ’ άντιθέτως, ή έρευνα άπέδειξε πώς ό αγα
θός εκείνος βασιλιάς, μέχρι τέλους,
εργάζονταν γιά τό καλό τής Ε λλά 
δος καί γιά τήν άπελευθέρωσι τοϋ
υποδούλου Ελληνισμού.
ΤΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚ Α»
Έ το ς 1901. Βασιλιάς ό Γεώργιος
A , Πρωθυπουργός ό Γ. Θεοτόκης.

Στολή ’Αμαλ.ίας.

Μετά τήν εθνική περιπέτεια τού
1897, ό Ελληνικός λαός νοσταλγού
σε μιά περίοδο γαλήνης καί άνααυγκροτήσεως. Είχε άποκατασταθή ή
τάξη σ’ όλη τή χώρα. Τά υπολείμμα
τα των διαλυθέντων τμημάτων τοϋ
στρατού, πού είχαν συγκροτηθή σέ
ληστρικές συμμορίες, είχαν διασκορπισθή καί διαλυθή, κι’ είχε έγκαινιασθή μιά περίοδος άνασνντάξεως
δλων των δυνάμεων τού Έθνους.
'Ο θόρυβος κατά τής δυναστείας
είχε σταματήσει άλλά, μιά απόπειρα
δολοφονίας, στις αρχές τοϋ 1898,
κατά τοϋ βασιλέως καί τής κόρης
του Μαρίας, κοντά στον σημερινό
"Αγιο Σώστη τής Λεωφόρου Συγγροϋ ( τότε κτίσθηκε ή εκκλησία
στον τόπο τής απόπειρας σάν τάμα
γιά τήν διάσωσι) έδωσε άφορμή νά
έκδηλώση τό πανελλήνιο τήν άγα
νά,κτηαί του γιά τήν απόπειρα καί

τά αισθήματα αγάπης καί άφοσιώσεως προς τον βασιλιά. Οί δυο δρά
στες τής άποπείρας, σννελήφθησαν
καί έκτελέσθηκαν.
Τό προοδευτικό κύμα τής δραστη
ριότητας τοϋ Θεοτόκη όμως διέκο
ψαν θυελλώδη επεισόδια πού έλαβαν
χώραν στην πρωτεύουσα στις 8
Νοεμβρίου τοϋ 1901, κι αυτά είναι,
τά κληθέντα «Ευαγγελικά».
Μέ τήν πρωτοβουλία τής βασίλισ
σας ’Ό λγας έγινε μιά μετάφρασις
τοϋ Ευαγγελίου άπο τον Α. Π άλλη
καί δημοσιεύθηκε στήν εφημερίδα
«Άκρόπολις». "Εγινε καί μιά έκδοσι τής μεταφράσεως αυτής σέ απλή
γλώσσα «προς αποκλειστικήν οικο
γενειακήν χρήσιν τοϋ Ελληνικού
λαόν».
Ή 'Ιερά Σύνοδος, όμως, δέν ένέκρινε τήν μετάφρασι αυτή, άλλ’ ό
άοχιεπίσκοπος Προκόπιος, τήν άπεδέχθη. Ή άντιπολιτευσι, άρχισε τον
θόρυβο γιά τήν έπέμβασι τοϋ παλα
τιού στο θρησκευτικό συναίσθημα
των Ελλήνων καί τήν άνάμιξί του
εις τά τής ’Ορθοδοξίας.
Στή κοινή γνώμη καλλιεργήθηκε
ή υπόνοια πώς πρόκειται περί ένεργειο>ν τών Σλαύων γιά νά φθαροϋν
οί εθνικές παραδόσεις τών Ε λ λ ή 
νων, μέ τις όποιες ήταν συνυφασμένη ή γλώσσα. Συλλαλητήρια έγιναν
ατούς δρόμους τής Αθήνας. Οί φοι
τητές τοϋ Πανεπιστημίου πρωτο
στάτησαν σ’ αυτά, κηρυγμένοι κατα
τής μεταφράσεως. ’Επακολούθησαν
ταραχές.
Οί φοιτητές ώχυρόθηκαν μέσα στο
Πανεπιστήμιο, κι’ άρχισαν νά ρί
χνουν πέτρες στους άστυνομικούς
καί τις στρατιωτικές δυνάμεις πού
τούς είχαν περικυκλώσει. 'Η κυβέρνησι, σέ συνέχεια, έκαμε τό λάθος
νά καλέση ναυτικά άγήματα, τά ο
ποία προκλητικά παρέλαυναν στους
δρόμους. Δέν άργησαν νά έπαναληφθοΰν οί συγκρούσεις τών κυβερνη
τικών μέ τούς διαδηλωτές καί τούς
φοιτητές, καί σ’ αυτές σκοτώθηκαν
4 φοιτητές καί 8 διαδηλωτές ή τνχαίως διερχόμενοι διαβάτες, καί
τραυματίσθηκαν πολλές δεκάδες άπ’
αυτούς.
Ή έξαψι κι’ ό φανατισμός τοϋ
πλήθους έξ αιτίας τής αιματοχυσίας,
είχε φθάσει σ’ άφάνταστο υψηλό
βαθμό. Κατά τήν διάρκεια όμως τής
νύχτας, παραιτήθηκε ο άρχιεπισκοπος Προκόπιος, καί τό πρωί τής
άλλης ημέρας, παραιτήθηκε ολόκλη
ρη ή Κυβέρνηση Θεοτόκη, κι’ έτσι
σταμάτησαν οί ταραχές.
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ΚΑΙ

Η ΠΙ ΣΤΗ
Τοϋ
Τ 0 ΟΤΙ τό άγχος αποτελεί έκδη' λο φαινόμενο στον σημερινό άν
θρωπο κάνεις δεν μπορεί ν’ άμφισβητήσει. Πολύ συχνά βλέπουμε σέ
εφημερίδες καί περιοδικά, δικά μας
καί ξένα, ν’ άναφέρεται τό άγχος
καί ή κατάθλιψη σαν ενα συνηθι
σμένο φαινόμενο στή ζωή τοϋ συγ
χρόνου άνθρώπου. Κι’ αύτό μάλιστα
παρατηρεΐται περισσότερο στις πιο
προηγμένες έξ άπόψεως πολιτισμού
χώρες.
Στην ’Αμερική π.χ. άναφέρεται
ότι ενα σημαντικό ποσοστό τοϋ
πληθυσμού (1 0 -1 5 εκατομμύρια)
υποφέρει άπό κατάθλιψη.
Στήν Σουηδία, πού θεωρείται μια
από τις πρώτες χώρες τού κόσμου
έξ άπόψεως κοινωνικής ευημερίας,
το ποσοστό τών αυτοκτονιών όλ.οένα
αύξάνει καί μάλιστα σέ άτομα πού
δεν έ'χουν λόγους όπως π.χ. οικονο
μικές δυσχέρειες, ανίατα νοσήματα
κλπ. πού θά μπορούσαν νά τις δι
καιολογήσουν.
Είναι φυσικόν λοιπόν νά ενδια
φέρει τό θέμα αυτό οχι μόνο τον
ειδικό μελετητή — πολλές καί σπου
δαίες μελέτες έ'χουν γίνει πάνω στο
πρόβλημα τού άγχους —· άλλά καί
τον μέσο άνθρωπο πού άποτελεΐ τό
θύμα του. Καί ειδικά τον σύγχρονο
άνθρωπο πού θέλει νά λέγεται ισορ
ροπημένος καί φυσικά ν’ άντιδράσει
στήν πίεση πού τείνει νά προξενήσει
μέσα του ό μεγάλος αύτός εχθρός.
Βέβαια υπάρχουν καί οί εξαιρετικές
φυσιογνωμίες, γνωστές ή καί τε
λείως άγνωστες πού κατώρθωσαν
νά δημιουργήσουν μέσα τους κλίμα
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έσωτερικής ειρήνης πάνω στο όποιο προς άποταμίευση καί έπαυξάνει
οΐ έξωτερικές συνθήκες τής ζωής τήν οικονομική άστάθεια καί άβε
δέν μπορούν νά έπιδράσουν. ’Αλλά βαιότητα, ή διεθνής τρομοκρατία
στο σύνολό του ό μέσος άνθρωπος μπροστά στήν οποία ή άξιοπρέπεια
βρίσκεται έκτεθειμένος στις συν τών κρατών καί ή δύναμη των νά
θήκες αύτές πού τόν καταπιέζουν καί επιβάλλουν τό νόμο γκρεμίζονται
παρουσιάζονται σάν εχθροί τής ψυ σάν χάρτινοι πύργοι, ή κατάλυση
χικής του γαλήνης.
κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου άπό
Οί αιτίες πού προκαλοΰν τό άγ τή δύναμη τών ισχυρών, μεγάλων
χος καί τήν κατάθλιψη στον σημε ή μικρών, ή άπειλή τού λιμού πού
ρινό άνθρωπο είναι πάμπολες.
έμφανίζεται σέ διαρκώς μεγαλύτερη
"Ας θυμηθούμε τά λόγια τού Π. κλίμακα «έν μέσω είκοστώ αίώνι»,
Μελίτη στο άρθρο του «Δημιουρ όλα αύτά, στά όποια προστίθενται
γός ’Ανησυχία». «Ό σημερινός καί τά οικογενειακά καί άτομικά
άνθρωπος ανησυχεί, φοβάται. Φο προβλήματα τού καθενός, κάνουν
βάται τί; Πολλά φοβάται. Φοβά πολλές φορές μαρτυρική τή ζωή τού
ται μήπως άπό τήν μιά στιγμή συγχρόνου άνθρώπου. 'Ύστερα άπ’
στήν άλλη ξεσπάσει ένας νέος παγ
Έ κ τοϋ περιοδικού « ΣΥ ΖΗ ΤΗ ΣΙΣ»
κόσμιος πόλεμος μέ τήν φοβερή
άπειλή πού λέγεται άτομική ενέρ
γεια. Φοβάται άναστατώσεις, φο
’ Επάνω αριστερά και εις την φωτο
βάται προ παντός τό άγνωστον πού
γραφίαν κάτω: Ψνχοτροπικά φάρ
μακα, άπό εκείνα πού κυκλοφορούν
είναι ή αυριον. Φοβάται άκόμη τά
κατά εκατομμύρια κντία εις ολό
τόσα νέα πράγματα πού κάθε μέρα
κληρο τόν κόσμο. Τό άγχος απο
προβάλλουν μπροστά του καί πού
τελεί γιά τόν σημερινό άνθρωπο τήν
δέν ξέρει άν θά τοϋ βγοΰν σέ κα
κνριώτερη αιτία προσφυγής στά
ψυχοφάρμακα, μέ τά όποια άτνχώς
λό». Τά οκτώ χρόνια πού πέρασανεπιτυγχάνει τό εντελώς άντίθετο
άπό τότε πού γράφτηκαν τά λό
αποτέλεσμα άπό εκείνο τής ψυχικής
για αύτά δέν έκαμαν τίποτ’ άλλο
παρά ν’ άποδείξουν, μέ αόξανομένη
πειστικότητα, πόσο άληθινά είναι.
Σήμερα ό κάθε άνθρωπος ζή μέσα
σ’ ενα περιβάλλον έξαιρετικά ζο
φερό. Ή άβεβαιότης τού μέλλον
τος, ή κρίσιμη θέση τής παγκοσμίου
ειρήνης πού κρέμεται διαρκώς άπό
μιά κλωστή,, ή παγκοσμίων δια
στάσεων οικονομική κρίση, ό πλη
θωρισμός πού έκμηδενίζει τήν άξια
τοϋ χρήσματος άλλά καί τήν έφεση
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αύτό δεν εΐναι καθόλου πραξάξενο
τό ότι ό σημερινός άνθρωπος υπο
φέρει άπό άγχος καί κατάθλιψη.
ΤΟ ΑΓΧΟΣ λοιπόν, ή άγωνία
του συγχρόνου ανθρώπου αποτελεί
μια πραγματικότητα αύτή πού είναι
ένας μεγάλος εχθρός του, ό άν
θρωπος δέν πρέπει νά τηρήσει πα
θητική στάση. Άλλοιώς είναι χα
μένος. 'Η διαπίστωση αύτή δέν γί
νεται μέ τήν πρόθεση λιθοβολισμού
τού συγχρόνου ανθρώπου. Δεν θα
σπεύσωμε νά τον κατηγορήσωμε
ότι φταίει αύτός για τό άγχος πού
δημιουργήθηκε μέσα του όσο κι
αν αύτό είναι, «έν πολλοΐς», η αλή
θεια. Δέν θά γίνωμε κριτές του.
'Απλώς θά σκεφθοΰμε σάν ομοιο
παθείς καί θά προσπαθήσωμε νά
δούμε πώς θ’ άντιδράσωμε στο με1 γάλο αύτό εχθρό τής έσωτερικής
ειρήνης του ανθρώπου που είναι τοσο
πολύτιμη.
Γιά ν’ άντιμετωπίσει τό άγχος
ό σύγχρονος άνθρωπος καταφεύγει
στά ήρεμιστικά καί καταπραϋντικά
φάρμακα. 'Η χρήση τών φαρμάκων
αύτών αύξάνει καθημερινώς σέ με
γάλο ποσοστό. Δέν έχομε πρόθεση
νά ύποτιμήσωμε τήν άξια τους και
τήν υπηρεσία πού προσφέρουν. Υ
πάρχουν περιπτώσεις πού τό άγχος
εΐναι αποτέλεσμα άσθενειας τού
νευρικού συστήματος, οπότε ή χρηση
τών φαρμάκων αυτών εΐναι αναγ' καία, δέν μπορεί νά γίνει αλλοιώς.
’Αλλά στις περισσότερες περιπτώ
σεις τό άγχος οφείλεται στους λό
γους πού περιγράψαμε παραπανω,
άκόμα δέ καί στή μή ικανοποίηση
τών έπιδιώξεων καί άπαιτήσεων,
(άνέσεις, κομφόρ, κλπ.) πού δημι
ούργησε σήμερα στον άνθρωπο η κα
ταναλωτική κοινωνία καί πού συχνά
είναι μάταιες άν όχι καί βλαβερές.
Στήν άπαρίθμηση τών αιτιών
πού προκαλοΰν τό άγχος καί τήν
άγωνία στο σημερινό άνθρωπο, άφήσαμε τελευταία τή σπουδαιότερη,
επειδή πρέπει νά τήν τονήσωμε ιδι
αιτέρως. Τό άγχος είναι μιά άπό τις
άμεσώτερες συνέπειες τού γεγο
νότος ότι ή άνθρωπότης κυβερνάται
σήμερα πνευματικώς άπό τον άθεϊσμό.

Τό άγχος πού προκαλει στον άνθρωπο το ίδιο
το περιβάλλον, μέσα στο όποιο ζή, τον έχει κάνει
τη ζωή μαρτυρική.

Μέ τό νά απεμπολήσει ό σημε
ρινός άνθρωπος τήν πίστη του στο
Θεό καί στις πνευματικές άξιες,
έχασε τό στήριγμα πού χρειάζεται
γιά ν’ άντιμετωπίσει καί νά πολεμή
σει άποτελεσματικά τις άντιξοότητες πού τον περιβάλλουν. Η δια
πίστωση αύτή μάς δίνει και την
άπάντηση στο ερώτημα τι πρεπει
νά κάνει ό σημερινός άνθρωπος καί
πώς πρέπει ν’ άγωνισθή για να νι
κήσει τον μεγάλο αύτό εχθρό που
λέγεται άγχος. Καί στον άγώνα
αύτόν όπως καί σέ κάθε άλλο χρειά
ζονται όπλα.’Ή μάλλον ένα όπλο. Το
όπλο πού λέγεται πίστη. Ή ζωντανή
πίστη είναι τό κυριώτερο αντίδοτο
κατά τού άγχους. Άλλα ας προ
σπαθήσωμε νά έξετάσωμε άναλυτικώτερα τό θέμα τής πίστεως.
"Οταν λέμε πίστη, έννοοΰμε κατά
κύριο λόγο τήν πίστη στο Θεό καί
είδικώτερα γιά μάς τή χριστιανική
πίστη. Πολλές φορές τό άντικείμενο τής πίστεως γιά ενα άνθρωπο,
μπορεί νά είναι διαφορετικό αναλογα μέ τήν κοσμοθεωρία του. 'Υ
πάρχει όμως ένα κοινό γνώρισμα. 'Η
πίστη σάν ψυχική ίδιότης μόνο στον
άνιδιοτελή άνθρωπο μπορεί νά ρι
ζώσει. ’Ή γιά νά μεταχειρισθοΰμε

τή διάκριση πού είναι ήδη γνωστή
στούς άναγνώστες τής «Συζητήσεως», στον άνθρωπο τού «υπέρ
εγώ». Κι’ εκείνος πού γιά λόγους
κοσμοθεωρίας δέν πιστεύει στο Θεό,
έχει άρνητική πίστη άλλά πάντως
μιά πίστη. Τώρα άλλο θέμα πως η
άρνητική αύτή πίστη, όπως θά τή
δούμε παρακάτω, δέν βοηθά καθό
λου στήν καταπολέμηση τού άγ
χους, όπως τό θαλασσινό νερό δέν
βοηθά καθόλου τον διψασμενο. Ο
πραγματικός όμως άπιστος κι’ ο
πραγματικός άθεος εΐναι εκείνος
πού δέν πιστεύει σέ τίποτα παρά
μόνο αφήνεται νά τον παρασύρει το
ρεύμα μέ μοναδικό άντικειμενικό
σκοπό τήν ικανοποίηση τού «έγώ»
του. Καί κατά τή γνώμη μας, προτι
μότερος είναι ό λογω κοσμοθεω
ρίας άθεος (π.χ. ό θεωρητικός υλι
στής πού πιστεύει στήν κοσμοθεω
ρία του καί πού είναι έτοιμος νά
βγάλει πέρα γιά πέρα τις συνέπειες
χωρίς νά λογαριάζει θυσίες) παρα
ό έμπρακτος υλιστής που δεν πι
στεύει σέ τίποτα, παρά μόνο στήν
καλοπέραση. 'Ο πρώτος έχει το
άπαιτούμενο ύλικό για να στραφή
μιά μέρα προς τήν άληθινή πίστη.
(Συνέχεια εις τήν σελ. 167)
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Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ
ΕΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΤΑΝ ΒΑΔΙΖΗ τις πεζή, δέν πρέπει νά
λησμονή ότι εις τήν ούσίαν άποτελεί
«κινητόν». Ό ταν βαδίζωμεν εις τό
πεζοδρόμιον ή μέσα είς τό πλήθος, είναι
εϋκολον νά άποφύγωμεν τό άπρόσεκτον
άτομον, τό όποιον δέν προσέχει πού βα
δίζει. Καί τοϋτο, διότι βαδίζομεν μέ βήμα
τό όποιον μας έπιτρέπει νά σταθώμεν έν
άνάγκη έπί τόπου. Ό ταν διασχίζωμεν τήν
οδόν ή βαδίζωμεν κατά μήκος όδοϋ έπί
του καταστρώματος, μοιραζόμεθα τό ίδιον
πεδίον μέ τά δίκυκλα, τά αύτοκίνητα, τά
φορτηγά καί τά λεωφορεία. Καθιστάμεθα
λοιπόν εν «όχημα», διά τήν άκρίβειαν εν
« ό χ η μ α ά ν ε υ τ ρ ο χ ώ ν » . Ή δια
φορά ή όποια χωρίζει τόν πεζόν άπό τόν
όδηγόν είναι όμοϋ ή βραδύτης καί ή ταχύτης του. Ό όδηγός κινείται ταχέως
άλλ’ αί άντιδράσεις του είναι βραδεΐαι:
χρειάζεται κάποιον χρονικόν διάστημα
διά νά στραφή τό πηδάλιον, νά στηριχθή
ό ποϋς έπί τοϋ ποδοπλήκτρου ή νά σφίξη
ή χειρ τόν μοχλόν. Ό πεζός δϋναται πολύ
ταχύτερον νά κάμη κίνησιν άπομακρύνσεως, νά έκτελέση τήν κίνησιν ταυτοχρόνως σχεδόν μέ τήν σκέψιν, νά σταματήση
έγκαίρως. ’Αλλ’ έάν δέν έχη λάβει τάς
στοιχειώδεις προφυλάξεις του, δυνατόν
νά εύρεθή άοπλος πρό τοϋ αίφνιδίου κιν
δύνου καί νά χρειασθή ύπερμέτρως μεγάλον χρόνον διά νά άπομακρυνθή. ’Εάν ό
πεζός αίφνιδιάση τόν όδηγόν, έάν ό ό
δηγός αίφνιδιάση τόν πεζόν, ό καθείς έκ
τών δύο γίνεται διά τόν άλλον άπροσδόκητον έμπόδιον. Ό πλέον έπιδέξιος ήμπορεί νά σώση τήν κατάστασιν, άλλ’ έάν
άμφότεροι είναι άδέξιοι:
’Ακριβώς όπως καί ό όδηγός, ό πεζός
όφείλει νά εχη έτοιμότητα άνά πάσαν
στιγμήν, νάτηρή σταθερώς «άμυντικήν»
στάσιν εύθύς ώς θέση τόν πόδα έπί τοϋ
καταστρώματος τής όδοϋ, άκόμη καί όταν
τηρή τόν κώδικα τής κυκλοφορίας καί
εύρίσκεται έν άπολύτω δικαίω. 'Οσον αΰξάνει ό άριθμός τών κυκλοφορούντων όχημάτων καί όσον αύξάνει καί ή ταχύτης
των, τά τροχαία άτυχήματα τά άφορώντα
είς πεζούς άποτελοϋν διαρκώς σοβαρώτερον πρόβλημα. Καί ναι μέν ό άριθμός
τών νεκρών πεζών δέν ένεφάνισε μεγάλην
αϋξησιν κατά τά τελευταία έτη έπί παγκο
σμίου έπιπέδου, άλλ’ ό άριθμός τών τραυ
ματιών αύξάνει άνησυχητικώς. 'Υπολο
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γίζεται ότι έπί πέντε άτόμων φονευομένων
ή τραυματιζομένων είς τροχαΐον άτύχημα
οί δύο είναι πεζοί. Οί πεζοί διατρέχουν
σήμερον πολύ μεγαλύτερον κίνδυνον άτυχήματος άπό δ,τι άλλοτε, άφ’ ένός μέν
λόγω αύξήσεως τοϋ όγκου τών κυκλοφο
ρούντων όχημάτων, άφ’ έτέρου δέ λόγω
τής μεταβολής τής ύφής τοϋ πληθυσμού,
ήτις προεκάλεσεν ύπέρμετρον αϋξησιν
τών κατοίκων τών άστικών κέντρων. Ό 
σον άφορό εις τήν βαρύτητα τοϋ παρά
γοντος τής ταχύτητος, έν αύτοκίνητον κινούμενον μέ συνήθη ταχύτητα 24 μιλίων
άνά ώραν κινείται ήδη όκτώ φοράς ταχύ
τερον άπό ό,τι βαδίζει ό πεζός. Μέ ταχύ
τητα 60 μιλίων άνά ώραν, τό αύτοκίνητον
κινείται είκοσι φοράς ταχύτερον τοϋ πεπεζοΰ. 'Υπό τάς σημερινάς συνθήκας τής
κυκλοφορίας, ό πεζός έχει έλάχιστον
χρόνον είς τήν διάθεσίν του διά νά εύρε
θή έκτος τής άκτΐνος δράσεως ένός πλησιάζοντος αύτοκινήτου καί έν περιπτώσέι συγκρούσεως προφανώς θά ύποστή
τάς όδυνηράς συνέπειας, δεδομένου ότι
μέ τάς 160 λίβρας σωματικού βάρους του
καί δύναμιν 1/5 ίππου δέν δύναται νά παραβληθή πρός έν μηχάνημα βάρους 3.000
λιβρών καί δυνάμεως 200 ίππων. Καί τοι
μόνον έν έπί τεσσάρων τροχαίων άτυχημάτων μή άφορώντων εις πεζούς καταλή
γει είς τραυματισμόν άτόμου, είς κάθε
άτύχημα μέ έμπλοκήν πεζοϋ σχεδόν πάν
τοτε τραυματίζεται κάποιος καί είς έπί
δέκα τριών πεζών τραυματιζομένων είς
τροχαίον άτύχημα άποθνήσκει (Florio—
Stafford, 1962).
Περίπου τά 50% τών πεζών τών φονευο
μένων κατά τό άτύχημα είναι ήλικ'ας 50
έτών καί άνω. Έ κ τών φονευομένων, οί
20% είναι παιδία ήλικίας κάτω τών 15
έτών καί τά 75% έκ τούτων φονεύονται
κατά τήν διάρκειαν παιδιάς. Τόν μεγα
λύτερον κίνδυνον διατρέχουν τά παιδία
5-9 έτών. Τά κάτω τών 10 έτών παιδία φο
νεύονται συνήθως ύπό έλαφρών έμπορικών όχημάτων, ένφ τά άτομα ήλικίας
άνω τών 70 έτών πίπτουν πολύ συχνότερον θύματα ποδηλάτου ή μοτοσυκλέττας
άπό ό,τι αί άλλαι ήλικίαι. Περίπου τά
δύο τρία τών πεζών τών έμπλεκομένων είς
άτύχημα διέσχιζον τήν όδόν. Έ κ τών φο
νευομένων πεζών είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας, οί δύο έπί πέντε έτέλουν ύπό τήν

έπήρειαν οινοπνεύματος. Ό σ ο ν άφορά
είς τήν συχνότητα μέ τήν όποιαν τά διά
φορα είδη όχημάτων συγκρούονται μέ
πεζούς, αΰτη ποικίλλει άναλόγως τοϋ τό
που. Ούτως ή άναλογία πεζών τραυματιζομένων ύπό μοτοσυκλεττών είναι μεγαλυτέρα έπί μή έλεγχομένων διαβάσεων
άπό ό,τι έπί έλεγχομένων τοιούτων (Re
search on Road Safety, 1963).
Έ ν σημεϊον χρήζον ιδιαιτέρας προσο
χής είναι ή έλλειψις έξοικειώσεως τοϋ
πεζοϋ πρός τά προβλήματα τοϋ όδηγοΰ
οχήματος. "Ισως τοϋτο έξηγεϊ διατί, είς
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας π.χ., έκ τών φο
νευομένων πεζών τά 95% δέν είναι όδηγοί όχήματος. Δεδομένου ότι ό πεζός δύναται νά σταματήση άνά πάσαν στιγμήν
έπί τόπου, δέν δύναται νά διανοηθή ότι
έν αύτοκίνητον πρέπει νά διανύση άπόστασιν 30 περίπου μέτρων διά νά σταμα
τήση τελείως, άκόμη καί μέ ταχύτητα 40
μόνον μιλίων άνά ώραν. Επειδή ούτος
δύναται νά άποφύγη άμέσως έν έμπόδιον
είς τόν χρόνον του δι’ άλλαγής κατευθύνσεως, ύποτιμά συνήθως τάς δυσχερείας
χειρισμοϋ ένός μηχανοκινήτου όχήματος.
Επειδή δέ δέν έχει άντίληψιν τοϋ πόσον
ταχέως πλησιάζει έν αύτοκίνητον, δέν
έχει συναίσθησιν τοϋ κινδύνου είς τόν ό
ποιον έκτίθεται. Έπαφίεται ύπέρ τό δέον
είς τήν ικανότητα τοϋ όδηγοϋ νά άποφύ
γη νά τόν κτυπήση, πιστεύων ένδομύχως
άλλωστε ότι ή άποφυγή τών τροχαίων άτυχημάτων βαρύνει άποκλειστικώς τούς
όδηγούς. Κατά γενομένας συστηματικάς
παρατηρήσεις προσδιορισμού τοϋ χρό
νου τόν όποιον ό πεζός έπιτρέπει εί τόν
έαυτόν του νά διάσχιση μίαν όδόν έν δψει
πλησιάζοντος όχήματος, εΰρέθησαν με
γάλοι διαφοραί άπό άτόμου είς άτομον.
Κατά γενικόν κανόνα, ό ώς άνω χρόνος,
περιέργως, έλαττοϋται όσον αύξάνει ή
ταχύτης τοϋ όχήματος καί όσον έπομένως
έλαττοϋται ή άπόστασις τοϋ όχήματος.
Τοϋτο δηλοΐ ότι ή καθιέρωσις ζωνών διαβάσεως είς μίαν πολυσύχναστον όδόν
άνευ συχγρόνου καθορισμού άνωτάτων
όρίων ταχύτητος θά ήδύνατο νά όδηγήση
είς έσφαλμένους ύπολογισμούς έκ μέρους
τών διασχιζόντων τήν όδόν πεζών, μέ α
ποτέλεσμα τήν συχνήν έμφάνισιν κινδύ
νου άτυχήματος.
Ή έρμηνεία τών διαφόρων έπιδημιολογικών χαρακτηριστικών τοϋ τροχαίου
άτυχήματος μέ έμπλοκήν πεζοϋ είναι μάλ
λον ευχερής εις τό πλεΐστον τών περιπτώ
σεων. Οΰτω, π.χ. ή μεγάλη άναλογία ήλικιωμένων θυμάτων ύποδηλοί άνεπάρκειαν. άντανακλαστικών, βλάβας τής όράσεως ή τής άκοής καί άλλας σωματικός
μειονεξίας. Ή συσχέτισις μεταξύ τών
παραβάσεων τών κανόνων άσφαλείας καί
τών άτυχημάτων ύποδηλοί ίσως ώς άλλην
συνήθη αιτίαν άτυχήματος τήν άγνοιαν
τών κανόνων κυκλοφορίας έκ μέρους τών
πεζών ή τήν άδυναμίαν των νά συλλάβουν
τήν σημασίαν των.
Ά λλοτε, έν άτομον βαδίζον κατά τήν
νύκτα έπί τής όδοϋ δέν γνωρίζει ότι δύται νά ίδη έν έρχόμενον όχημα πολύ πριν
ό όδηγός τοϋ όχήματος ίδη αύτό. Τά ζωη
ρά φώτα πολλών αύτοκινήτων συγχρόνου
τύπου ουδόλως έγγυώνται ότι ό όδηγός
είναι είς θέσιν νά έντοπίση ένα πεζόν άπό
μεγάλης άποστάσεως. Έάν ό πεζός δέν

φέρη έπ’ αύτοΰ κάποιο άντικείμενον άντανακλών τό φώς ή ανοικτού χρώματος ένt δυμασίαν είναι σχεδόν αθέατος διά τόν
οδηγόν μέχρις δτου τό όχημα φθάση εις
έγγυτάτην άπόστασιν.
Τό σκότος γενικώς αυξάνει τόν κίνδυ
νον ατυχήματος διά τόν πεζόν κατά 63%,
διπλασιάζει τόν κίνδυνον διά τά άτομα
ήλικίας 15-39 έτών καί τριπλασιάζει σχε
δόν τόν κίνδυνον διά τά άτομα ήλικίας
40 - 64 έτών. Ό επαρκής φωτισμός τής
όδοϋ βοηθεΐ εις τό νά διακρίνη ό όδηγός
τούς πεζούς έκ μεγαλύτερος άποστάσεως,
οί δέ ισχυροί προβολείς τοΰ όχήματος
βοηθούν εις τό νά είναι περισσότερον
ορατά τά ενδύματα ή άλλα στίλβοντα
άντικείμενα φερόμενα ύπό τού πεζού. Ό
άνεπαρκής φωτισμός τής όδοϋ είναι πλέον
έπικίνδυνος άπό ό,τι τό σκότος.
Ή πλέον όρθολογική λύσις τού προ
βλήματος των τραυματισμών πεζών θά
ήτο ό τέλειος διαχωρισμός τών πεζών
άπό τοΰ ρεύματος τής κυκλοφορίας. Π.χ.
αί θύραι εισόδου σχολείων, ιδρυμάτων,
κατασκηνώσεων, στρατιωτικών καταυλι
σμών, μεγάλων συγκροτημάτων πολυκα
τοικιών κ.λπ. δέον νά προβλέπωνται εις
άπόστασιν άπό πόσης κυρίας όδοΰ, δλαι
δέ αί βασικαί άρτηρίαι νά προβλέπωνται
μακράν πολυσυχνόστων αγορών καί άλ
λων οικονομικών συγκροτημάτων. Αί
στάσεις τών διαφόρων συγκοινωνιακών
μέσων έντός τών πόλεων δέον νά καθορί
ζονται εις άσφαλή σημεία, νά τοποθετώνται δέ κιγκλιδώματα παρεμποδίζοντα
τήν διάβασιν πεζών εις ιδιαιτέρως έπικινδύνους τοποθεσίας.
Βασικός παράγων ασφαλείας τών πεζών
είναι ή όσον τό δυνατόν εύρυτέρα καθιέρωσις τού συστήματος τών μονοδρόμων,
διότι είναι πολύ εΰκολώτερον καί άσφαλέστερον διά τόν πεζόν, καί δή τόν άνήλικον ή τόν ήλικιωμένον, νά έπιζητή ευ
καιρίαν διαβάσεως εις τό έναντι πεζοδρόμιον, εις μίαν στιγμήν άραιώσεως τού
ρεύματος τής κυκλοφορίας, κατόπιν κατοπτεύσεως κατά μίαν μόνον κατεύθυνσιν.
Ή καθιέρωσες κεντρικών καταφυγίων εις
τό μέσον τοΰ καταστρώματος τής όδοϋ
παρουσιάζει έπίσης καταφανή πλεονε
κτήματα άσφαλείας, παρ’ δλον δτι ένίοτε
τά όχήματα άναγκάζονται νά κάμουν πρόσ
θετον διαδρομήν διά στροφήν. Μέγας άριθμός άτυχημάτων πεζών συμβαίνουν εϊς
κεντρικός λεωφόρους καί εις έμπορικάς
συνοικίας, εις τά μέρη δέ ταΰτα έπαρκή
προστασίαν έξασφαλίζει ή φωτεινή σηματοδότησις διά πεζούς. Ή σηματοδότησις αϋτη άποκτά ιδιαιτέραν άξίαν, όταν
έγκατασταθή κατά μήκος μακρας όδοΰ
μέ όλίγας σχετικώς διασταυρώσεις καί
μέ πυκνήν κυκλοφορίαν, καί μάλιστα
όταν τά διάφορα φώτα τής σηματοδοτήσεως έχουν διαδοχικήν άλληλεξάρτησιν,
ώστε τά μέν όχήματα νά προχωρούν κατά
έπάλληλα κύματα οί δέ πεζοί νά διασχί
ζουν τήν όδόν κατά τά μεσοδιαστήματα
τών κυμάτων. Έ πΐ τοιαύτης δέ όργανώσεως τής σηματοδοτήσεως έπιβάλλεται
όπως άπαγορευθή εις τούς πεζούς νά δια
σχίζουν τήν όδόν εις άλλα σημεία, παρ’
όλον ότι τοιαΰτα μέτρα είναι πολύ δύσκολον νά έφαρμοσθοϋν όλοκληρωτικώς λό
γω τής άπαιτουμένης λίαν έκτεταμένης
άστυνομικής έπιτη ρήσεως.
Ά λλη έπικίνδυνος φάσις εις τήν κυκλο

Ό τεράστιος αριθμός τών κνκλοφορονντων αυτοκινήτων, ιδίως εις τάς μεγάλος πόλεις,
αποτελεί πρωταρχικόν παράγοντα ανξήσεως τών τροχαίων ατυχημάτων.
φορίαν τών πεζών είναι ή καθιερωμένη
διάβασις τών πεζών, κατά μίαν διασταύρωσιν, πολύ πλησίον τής διασταυρώσεως.
Ό όδηγός τοΰ όχήματος, όταν φθάση εις
τήν συνένωσιν τών όδών, έχει νά προβή
εις τόσας ένεργείας (κατόπτευσις τής κυ
κλοφορίας έκ πολλών κατευθύνσεων,
άλλαγή ταχυτήτων, παρατήρησις διά
μέσου τών κατόπτρων, συνεχής παρακολούθησις τών φωτεινών σημάτων κ.λπ.)
ώστε συνήθης περίπτωσις είναι νά μή διακρίνη τόν πεζόν, συμπαρομαρτουσών καί
άλλων δυσμενών συνθηκών (σκότος, όμίχλη, βροχή, άνεπαρκής φωτισμός κλπ.).
’Εξ άλλου, πολλάς φοράς είς τοιαύτας
περιπτώσεις ό όδηγός τού αυτοκινήτου ό
άντιλαμβανόμενος αΐφνιδίως ένα πεζόν
νά διασχίζη τήν διάβασιν σταματά διά
νά δώση είς αύτόν προτεραιότητα, συμ
φωνίας πρός τάς διατάξεις τοΰ κώδικος
κυκλοφορίας, τό γεγονός δέ τούτο δύναται νά άποτελέση αίτιον δυστυχήματος
κατά τάς ώρας αιχμής τής κυκλοφορίας.
Τό έτος 1969, είς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, τά 57% τοΰ συνόλου τών θανατηφό
ρων καί βαρέων τροχαίων άτυχημάτων
άφορώντων είς πεζούς συνέβησαν ύπό
τοιαύτας συνθήκας έντός διαβάσεων κει
μένων έγγύτατα συνενώσεων όδών.
'Υπό τό πρίσμα τής πραγματικότητος
ταύτης, αί διαβάσεις πεζών κατά τάς δια
σταυρώσεις θά έπρεπε νά χαράσσωνται
είς άπόστασιν 10 -15 μέτρων άπό τής διασταυρώσεως. Ή λύσις αϋτη προσφέρει τό
πλεονέκτημα ότι τό όχημα έχει ήδη άνακόψει τήν ταχύτητά του καί δέν έχει άκόμη άναπτύξει μεγάλην τοιαύτην, ό όδηγός
δέ διανύει ευθείαν όδόν καί δέν είναι άπησχολημένος μέ τήν διαδικασίαν παρακάμψεως τής διασταυρώσεως, δυνάμενος ώς
έκ τούτου νά άντιληφθή εύχερέστερον
τόν πεζόν. ’Εάν δέ διά λόγους άσφαλείας
τοΰ πεζοϋ ό όδηγός ήθελεν αΐφνιδίως στα
ματήσει πρό τής διαβάσεως, ή στάσις του
καθίσταται μικρότερον κώλυμα διά τήν
όλην κυκλοφορίαν. Ό πεζός πάλιν έξασφαλίζεται περισσότερον διότι άπαλλάσσεται τής άνάγκης νά κατοπτεύση τήν
σύνολον κυκλοφορίαν τής διασταυρώσεως
δεδομένου ότι διασχίζει όδόν μέ κατεστημένον ήδη τό ρεϋμα τής κυκλοφορίας της.
Πηγήν κινδύνου έπίσης διά τούς πε
ζούς άποτελοΰν τά σταθμεύοντα όχήμα

τα, έπιβάλλεται δέ ή άπαγόρευσις σταθμεύσεως είς θέσεις όπου πεζοί διασχίζουν
μέ μεγάλην συχνότητα τό κατάστρωμα
τής όδοΰ. Αί Βρεταννικαί στατιστικοί
δεικνύουν ότι τά 15% τοΰ συνόλου τών
θανατηφόρων καί βαρέων τροχαίων άτυ
χημάτων τών έμπλεκόντων πεζούς καί τά
34% τών έμπλεκόντων παιδία — πεζούς
συμβαίνουν καθ’ ήν στιγμήν ό πεζός δια
σχίζει τήν όδόν συγκαλυπτόμενος ύπό
σταθμεύοντος όχήματος (Austin, 1966).
Ή σοβαρωτέρα προσπάθεια άσφαλείας
κατά τήν διάσχισιν όδοΰ ύπό πεζών χρο
νολογείται άπό τοΰ τέλους τοΰ δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου, ότε ήρχισε νά κα
τακτά έδαφος ή ιδέα τής άμοιβαίας άναγνωρίσεως τών δικαιωμάτων όδηγών καί
πεζών. Αί πρώται πειραματικοί έργασίαι
τής κατασκευής εύκόλως έπισημαινομένων διαβάσεων έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας καί ώδήγησαν είς τήν καθιέρωσιν
τών ραβδωτών διαβάσεων πεζών (Zebra
Crossings). Ή χρησιμοποίησις αυτών έκ
μέρους τών πεζών είχεν ώς άποτέλεσμα
τήν έλάττωσιν τών άτυχημάτων πεζών,
άκόμη δέ καί σήμερον αί έν λόγω διαβά
σεις συμβάλλουν ούσιωδώς είς τήν μεγαλυτέραν όδικήν άσφάλειαν. Κατά τά δε
δομένα τοΰ ’Εργαστηρίου 'Οδικών ’Ερευ
νών τής Μεγάλης Βρεταννίας, ό κίνδυνος
άτυχήματος διά τόν πεζόν τόν κινούμενον
έπΐ ραβδωτής διαβάσεως είναι τρεις φο
ράς μικρότερος άπό ό,τι διά τόν πεζόν
τόν διασχίζοντα τήν όδόν είς άλλα ση
μεία, ό δέ κίνδυνος ούτος καθίσταται πέν
τε φοράς μικρότερος όταν ή διάβασις έχη
καί πρόσθετον σηματοδότησιν. Κατά πει
ραματικήν τοποθέτησιν είς μίαν πολυσύχναστον κεντρικήν άρτηρίαν έξ σηματο
δοτουμένων διαβάσεων πρός άντικατάστασιν τεσσάρων απλών ραβδωτών τσιούτων, τά άτυχήματα πεζών είς τήν έν λόγφ
άρτηρίαν έσημείωσαν έλάττωσιν κατά
50%. (Research on Road Safety, 1963).
’Ακόμη μεγαλυτέρα άσφάλεια διά τούς
πεζούς υπολογίζεται νά προκύψη, όταν
αί ραβδωτοί διαβάσεις πλαισιωθούν ύπό
κεντρικών καταφυγίων έπΐ τοΰ καταστρώ
ματος, έπαρκοΰς φωτισμού κατά τήν νύ
κτα, άντι-ολισθητικής έπιστρώσεως τής
έπιφανείας των καί έφοδιασθοϋν μέ φω
τεινήν σηματοδότησιν, μέ ειδικήν πρόβλεψιν έλέγχου αυτής ύπό άτόμων ήλατ-
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τωμένης κινητικότητος, χρηζόντων ειδι
βάδισις έπί τοϋ καταστρώματος, κατά μή
κής κυκλοφοριακής προστασίας (ανα κος τής όδοϋ, μέ τήν ράχιν έστραμμένην
πήρων, υπερηλίκων, έγκύων γυναικών
πρός τήν κατεύθυνσιν τής κυκλοφορίας.
κλπ.).
16) Ή βάδισις έπί τοϋ καταστρώματος,
Έκεϊ όπου ή κυκλοφορία είναι τόσον
πρός διάσχισιν τής όδοϋ, τροχάδην έν
πυκνή, ώστε ή πρόβλεψις ραβδωτών δια καιρώ βροχής, χιόνος ή κακοκαιρίας γε
βάσεων νά μή καλύπτη πλήρως τάς Απαι νικώς.
τήσεις τής ασφαλείας (έθνικαί όδοί, αυ
17) Η παρεμπόδισις πλήρους κατοπτεύτοκινητόδρομοι, λεωφόροι κ.λπ.), έπισεως τής κυκλοφορίας ΰπό άλεξιβροχίου
βάλλεται ή κατασκευή ύπογείων διαβά κρατουμένου άνοικτοϋ.
σεων πεζών καί έναερίων γεφυρών όμοιου
18) Ή ταχεία διάσχισις τής όδοϋ μέ άμπροορισμού. Ούχ ήττον όμως, είς τοιαύφοτέρας τάς χεΐρας μεταφερούσας φορτία.
τας κατασκευάς δέον νά λαμβάνεται ύπ’
19) Ή παιδιά έπί τοϋ καταστρώματος
όψιν ή ψυχολογία τών πεζών, ήτις είναι
τής όδοϋ.
δυσμενής έναντι πάσης σκέψεως άπωλείας
20) Ή άπαρέκκλιτος έπιμονή έπί τών
χρόνου ή μεγαλύτερος σωματικής κοπώδικαιωμάτων τοϋ πεζοϋ.
σεως. Τά μέχρι τοϋδε δεδομένα άποδεικνύΟίκοθεν νοείται, ότι αί ώς άνω έσφαλ
ουν, ότι διά νά χρησιμοποιηθή ευρέως μία
μέναι έκδηλώσεις συμπεριφοράς άποκτοϋν
‘Έλλην διεθνής τυχοδιώ
ύπόγειος διάβασις έκ μέρους τών πεζών
ίδιάζουσαν βαρύτητα έπί ήλικιωμένων
πρέπει νά μή συνεπάγεται Απώλειαν χρό πεζών. Πράγματι, ούτοι έχουν τήν τάσιν
κτης καί άπατεών, ό ό
νου, δηλαδή ό πεζός νά διανύη ϊσην άπόνά θεωρούν τάς όδούς ώς τόπον όπου δύποιος ένεφανίζετο, ώς
στασιν διασχίζων τήν υπόγειον διάβασιν
νανται νά κινοϋνται άνεξελέγκτως καί
ή τό κατάστρωμα τής όδοϋ (είς τήν τελευ- κατ’ Αρέσκειαν, δεδομένου ότι αί συνήπρωτότοκος υιός τοϋ βαταίαν περίπτωσιν συνυπολογίζεται καί ή
θειαί των έκτήθησαν είς μίαν έποχήν ούσιλέως τής Ι σ π α ν ί α ς
άπόστασις τήν όποιαν θά βαδίση διά νά
δόλως έμφανίζουσαν τά σύγχρονα προ
φθάση είς τήν θέσιν τής ραβδωτής διαΑλφόνσου έκ μοργανα
βλήματα τής κυκλοφορίας. Έπί πλέον,
βάσεως). Διά νά χρησιμοποιηθή όμως μία
δέον νά ληφθοϋν ΰπ’ όψιν καί αί σωματι
τικού
γάμου.
έναέριος γέφυρα πρέπει όπωσδήποτε ή
κοί, διανοητικοί καί ψυχικαί έπιδράσεις
κίνησις διά μέσου αύτής νά συνεπάγεται
τής γηράνσεως, μεταξύ τών όποιων ιδιαι
οικονομίαν χρόνου, ήτις ίσως υπολογί τέραν θέσιν καταλαμβάνουν αί διαλείψεις
Τής Κας Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ζεται έκ μέρους τοΟ πεζοΟ ώς Αντιστάθμι μνήμης καί έγρηγόρσεως καί ή ευαισθη
σμα τοΰ προσθέτου σωματικού κόπου τόν
σία έναντι καταπληξίας.
όποιον καταβάλλει. ’Εντός τοΟ πλαισίου
’Ακόμη, δέον νά προστεθή καί ή έλλειτής συγχρόνου οδικής κυκλοφορίας, ή
ψις συναισθήσεως τοΰ κινδύνου έκ μέρους
Τ Ο ΕΤΟΣ 1922 ήλθε στην Έ λέμπειρία έκ τής έφαρμογής τών διαφόρων
τών γερόντων, ίδίμ κατά τάς ώρας ήμίδιατάξεων καί τά δεδομένα τών στατιστι φωτος ή σκότους. Οι πλεΐστοι τελοϋν ύπό
λάδα ό Δον Λουί τών Βουρβώκών χαρακτηρίζουν ώρισμένας έκδηλώνων, ως ετεροθαλής άδελφός τοϋ
τήν έντύπωσιν, ότι είναι ορατοί έκ μέρους
σεις τής συμπεριφοράς τών πεζών ώς δυ- τοΰ όδηγοϋ τοϋ όχήματος, όπως τό όχη
Βασιλέως της 'Ισπανίας Άλφόνναμένας νά έχουν άμεσον αίτιολογικήν μα είναι όρατόν έκ μέρους αυτών, ιδίως
σου 13ου καί ώς κομιστής προ
συσχέτισιν πρός τό τροχαϊον Ατύχημα.
είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ου
τάσεων περί δανείου, ό όποιος κατέ’Ενδεικτικά παραδείγματα τών τοιούτων
δέποτε ώδήγησαν όχημα καί έχουν περιωπαρατηρουμένων συνήθως έκδηλώσεων
λυσεν εις τό ξενοδοχεΐον τής Μεγά
ρισμένην έμπειρίαν τών προβλημάτων
είναι τά έξής:
τής κυκλοφορίας.
λης Βρεττανίας, συνήψε σχέσεις μέ
1) Η διάσχισις τής όδοΟ άντιθέτως πρός
Οΐ παράγοντες οί έπηρεάζοντες τάς
την καλλιτεραν κοινωνίαν, προσπά
τήν σηματοδότησιν.
βλάβας τών πεζών έχουν τύχει μέχρι σή
θησε, αν καί έ'γγαμος, νά νυμφευθή
2) Η διάσχισις τής όδοϋ είς σημεϊον
μερον πολύ μικροτέρας προσοχής Από
εκτός τής νομίμου διαβάσεως.
νεαν πλουσιωτάτης οικογένειας διά
δ,τι οί παράγοντες οί έπηρεάζοντες τάς
3) Η διάβασις μιας διασταυρώσεως διαβλάβας τών έπιβατών οχημάτων. Ή κινη
την προίκα της. Άπέτυχεν όμως
γωνίως.
τική τών συγκρούσεων πεζών καί οί βλα εις το σχέδιόν του καί έξηφανίσθη,
4) Η πλημμελής κατόπτευσις τής κυ πτικοί παράγοντες άνελύθησαν ύπό τοϋ
αφησας απλήρωτον τόν λογαρια
κλοφορίας πρό τής διασχίσεως τής όδοϋ
Ryan (1966), όστις διηρεύνησεν Ατυχή
5) Ό κακός ύπολογισμός τοϋ εύρους
σμόν τοϋ ξενοδοχείου καί διαφό
ματα πεζών είς Άδελαΐδα τής Αυστραλίας,
τής όδοϋ καί τής ταχύτητος τοϋ πλησιάένώ ό Severy (1966), είς τήν Καλιφόρνιαν
ρους προμηθευτάς τής... ύψηλότηςοντος οχήματος.
τών Η.Π.Α., διενήργησε πειραματικός δο τός του.
όι Ή διάσχισις τοϋ καταστρώματος τής
κιμασίας συγκρούσεων. Αί έρευναι απέ
Τότε, ή Ισπανική Πρεσβεία εΐχεν
όδοϋ άνευ προσοχής είς τήν κυκλοφορίαν.
δειξαν, ότι ή κινητική τοΰ πεζοϋ είναι έξό'') Η είσοδος είς τό κατάστρωμα τής
χως πολύπλοκος καί έξαρτάται έκ πολ εκδωσει ανακοινωθέν, διά τοΰ όποιου
οδοΰ, πρός διάβασιν ταύτης, είς θέσιν κεί λών παραγόντων, ώς ή σωματική διάπλαδιέψευδε τούς τίτλους τοΰ πρίγκημενη ν άμέσως έμπροσθεν σταθμεύοντος
σις τοϋ πεζοϋ, τό μέγεθος καί ή ταχύτης
πος
καί ΐσχυρίζετο δτι είναι κοινός
οχήματος.
τοϋ όχήματος κ.λπ. Αύται Απέδειξαν έπίαπατεων.
Τό άνακοινωθέν αύτό,
8) Η άναρρίχησις έπί κινουμένου όχήσης, ότι παράγοντα τραυματισμού Αποτε
μαιος συγκοινωνίας.
βέβαια έματαίωσε τό σχεδόν βέ
λεί ούχί μόνον τό έξωτερικόν τοϋ όχήμα
. 9) Ή κάθοδος έξ οχήματος ευρισκο τος άλλά καί ή έπιφάνεια τής όδοϋ καί
βαιον συνοικέσιον. Ά πό τότε δεν
μένου έν κινήσει.
πάσης φύσεως στοιχεία τοΰ περιβάλλον είχε
γίνει πλέον λόγος γιά τόν
ΙΟ) Ή αιφνίδια στάσις είς τό μέσον τοϋ
τος, τά δέ τελευταία ταΰτα δύνανται νά
πρίγκηπα. Μετά 2 έτη έγνώσθη ότι
καταστρώματος τής όδοϋ.
άποβοΰν ή συνηθεστέρα αιτία τών βαρυΠ ) Η Αποφυγή χρησιμοποιήσεως τών
ό Δον Λοΐ συνελήφθη εις Γερμα
τέρων κακώσεων. Ή έξάρτησις τής συγκε
νησίδων Ασφαλείας.
κριμένης έκάστοτε βλάβης έκ τοΰ συγκε νίαν κατηγορούμενος διά διαφό
12) Η ομαδική διάσχισις όδοϋ υπό όκριμένου παράγοντος είναι δυσχερής ύπό
ρους άπάτες εις βάρος προμηθευτών
μαοος άπροσέκτων ή συζητούντων Ατό τό πρίσμα τών σημερινών δυνατοτήτων
του
καί κατόπιν συνελήφθη στο Πα
μων η τελούντων έν ευθυμία ή μέθη.
τής έρεύνης, ή δέ μέχρι τοϋδε γενομένη
13) Η διάσχισις όδοϋ μετά τήν κάθο προεργασία έπί τοΰ πεδίου τούτου προδι
ρίσι διότι δεν είχε πληρώσει τό ξε
δον έξ όχήματος άνευ προηγουμένης κακάζει ότι δυσχερής θά είναι καί ή προσ νοδοχεΐον.
:οπ τεύσεως αυτής.
πάθεια έλαττώσεως τών βλαβών τών πε
Κατόπιν τοΰ ανακοινωθέντος τής
14) Ή βάδισις έπί τοϋ καταστρώματος
ζών δι’ έφαρμογής τής νεωτέρας τεχνικής
Ισπανικής Πρεσβείας, όταν έπληροκατά μήκος τής όδοϋ, παρά τήν ΰπαρξιν
τής όδικής άσφαλείας.
πεζοδρομίου.
φορήθη δτι ό μυστηριώδης ξένος Δον
15) Επί μή ύπάρξεως πεζοδρομίου, ή
X. ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ

ΔΟΝ
ΑΟΥΤ
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Λοΐ δεν ήτο άλλος άπό τον 'Έλληνα
^ Κωνσταντίνον Γλυκόν, ό οποίος
έπέστρεψε στην Ελλάδα, ή ’Αστυ
νομία άρχισε νά τον παρακολουθή.
'Ο είς τό τμήμα ’Ηθών υπηρετών
τότε ύπαστυνόμος Γ ιαμβρεσεας
έπληροφορήθη, δτι σ’ ένα υπόγειο
τής όδοϋ, Ίουλιανοϋ διέμενε κά
ποιος ξένος μέ άριστοκρατικήν έμφάνισιν, ό όποιος έζοϋσε μυστηριωδώς και ό - όποιος έγνώριζε ξένες
γλώσσες καθώς καί την Ελληνικήν
άπταίστως. Ό Γιαμβρεσέας έζήτησε πληροφορίες άπό τήν σπιτονοικοκυράν, ή όποια ώμολόγησε
δτι ό ενοικιαστής της εΐχε πολλά
κουστούμια, πολλά ζευγάρια πα
πούτσια, πολλά χαρτιά, σ’ ενα τρα
πέζι επισκεπτήρια γνήσια ή πλα
στά, χαρτί έπιστολών μέ τό 'Ισπα
Επάνω: Ή ’Ακαδημία, άπό τά παλαιότερα
κτήρια τών ’Αθηνών. ’Αριστερά: Σπιτάκι
τής προπολεμικής εποχής.

νικό στέμμα καί άποκόμματα άπό
διάφορες έφημερίδες. Τά επισκε
πτήρια έγραφαν δτι ήτο άντιπρόσωπος
οίκων προς σύναψιν δά
νειών».
'Ο Γιαμβρεσέας έβοηθεΐτο υπό
του διοικητοΰ τοϋ τμήματος ’Αλ
λοδαπών Άγελάστου, τοϋ ύπαστυνόμου Τζώρα, τοϋ άρχιφύλακος Βάλλα καί τοϋ άστυφύλακος Δερδεμέζη.
Έ κ τής παρακολουθήσεως διεπιστώθη, δτι ό Δον Λουΐ έζοϋσε στήν
’Αθήνα μυστηριωδώς, δτι έδαπανοΰσε χρήματα γιά τούς φίλους του,
πού εΐχε γνωρίσει. Καί μιά μέρα
ένώ έξήρχετο άπό τό υπόγειο τής
όδοϋ Ίουλιανοϋ γιά νά πάη σέ κά
ποια Τράπεζα καί άποσύρη χρή
ματα, συνελήφθη καί μετεφέρθη
στο τμήμα ’Αλλοδαπών. Γενομένης έρεύνης έπ’ αύτοΰ άνευρέθη
’Αμερικανικό διαβατήριο, αλλά μέ
τό Ελληνικό ονομα Κωνσταντίνος

Γλυκός, τό όποιον δμως δέν εΐχε
θεωρηθή ύπό τής ’Αστυνομίας διά
τήν παραμονήν του είς τήν Ε λ 
λάδα.
Ό Γιαμβρεσέας τον έρώτησε:
— Πώς φέρετε τότε Ελληνικόν
ονομα;
—'Ο Δον Λουΐ άπάντησε :
— Είχα έ'λθει ξανά στήν Ε λ 
λάδα. Είχα γνωρισθή μέ πολλούς
καί τή μεσολαβήσει τους έξεδόθη
διάταγμα διά τοϋ όποιου έλαβα
τό Ελληνικόν ονομα Κωνσταντί
νος Γλυκός.
'Ο κ. ’Αγέλαστος τοϋ άνεκοίνωσε τότε, δτι θά έκρατεΐτο εις το
τμήμα, επί παραβάσει τοϋ νόμου
περί κινήσεως ’Αλλοδαπών, καί θά
ώδηγεΐτο είς τό αύτόφωρο πται
σματοδικείο δπως δικασθή.
Πράγματι ώδηγήθη είς τό Πταισματοδικεΐον, καταδικασθείς παρ’
αύτοΰ είς πενθήμερον κράτησιν, δυ
νάμει τής όποιας καί έκρατήθη είς
τό δεύτερον τμήμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
'Η ’Αστυνομία έπεσκέφθη τό υπόγειον τής Ίουλιανοϋ.
Γενομένης έρεύνης κατ’ οΐκον προς
έξακρίβωσιν στοιχείων, διαφωτι—
στικών περί τής ταυτότητάς του,

άνευρέθησαν σωρεία έγγράφων, πι
στοποιητικών άλληλογραφίας, φω
τογραφιών, σφραγίδων ’Αμερικανι
κών καί έπισήμων σφραγίδων τοϋ
Βασιλικοΰ οίκου τής Ισπανίας, κάρ
τες καί φάκελλοι μέ βασιλικά οι
κόσημα καί σωρεία έγγράφων καί
πιστοποιητικών ’Αμερικανικών ’Αρ
χών διά τήν γνησιότητα τών ο
ποίων υπάρχουν άμφιβολίαι ενισχύουσαι δτι πρόκειται περί απατεώνος, μεταχειριζομένου αύτά διά
νά έξαπατά τις ’Αρχές καί τό κοι
νόν.
— "Οταν δημοσιογράφοι τον έπεσκέφθησαν είς τό έρειπωμένον οί
κημα τής όδοϋ Κυδαθηναίων, όπου
έστεγάζετο τό 2ον Τμήμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, ό Δον Λουΐ τούς
υποδέχτηκε μέ γλυκύ μηδίαμα καί
όταν έπληροφορήθηκε δτι εΐχε απέ
ναντι του δημοσιογράφους τούς είπε:
—"Ας ώμιλήσουμε φιλικά. Είμαι
άνταποκριτής ενός μεγάλου συνδέ
σμου ’Αμερικανικών ’Εφημερίδων.
"Ας λησμονήσω με τον Δον Λουΐ
τών Βουρβώνων καί άς ένθυμηθώμεν τον δημοσιογράφον. Δέν ξέρω κι
έγώ γιατί συνελήφθην. "Οταν ήλθα
στήν Ελλάδα έθεώρησα τό διαβατήριόν μου σέ ένα προξενείο. Ένόμισα
δτι άρκεΐ. Δέν μοΰ είπε κανείς δτι
έπρεπε νά τό θεωρήσω καί άπό τήν
άστυνομίαν.
'Ο Κωνσταντίνος Γλυκός ή Δον
Λουΐς Πρίγκηψ τών Βουρβώνων
άποκαλούμενος, ό όποιος όταν συ
νελήφθη έφερε στή τσέπη του μόνον
τριάκοντα δραχμές, έσύχναζεν είς
δλα τά καλά κέντρα τών ’Αθηνών,
καί τάς έσπερινάς ώρας είς τά παρά
τον σταθμόν, πλατείαν Λαυρίου,
λαϊκά οινοπωλεία ό «ΑΕΤΟΣ» και
τό «ΜΕΝΙΔΙ» καί συναναστρέφετο μέ διαφόρους στρατιώτες καί
ναΰτες καί ανθρώπους τοϋ λαοΰ
τούς όποιους έπεριποιεΐτο. Καμμιά φορά μετέβαινε είς τον επι
τής όδοϋ Πατησίων λαϊκόν κινημα
τογράφον «Ροζικλαίρ» καί έπέστρεφε άργά τήν νύκτα είς τό υπό
γειόν του διά νά συνέχιση έκεΐ μετά
τών φίλων του τήν διασκεδασίν του.
Κατόπιν πιέσεων, ισχυρίστηκε δτι
ήταν πρωτότοκος υιός τοϋ Βασιλέως τής Ισπανίας Άλφόνσου τοϋ
12ου έκ μοργανατικού γάμου, καί
δτι έχει διαπράξει πολλάς άπάτας
προβάλλων πάντοτε τήν βασιλικήν
καταγωγήν του!
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Μετάψρασις του Ύττ. Α' κ. Ά νδρ. Κρανίτη
"Οταν οί αστυνομικοί είναι επαγγελματικούς ά
ριστά κατηρτισμένοι, τό έγκλημα θά εϋρη όλιγωτέρας ευκαιρίας νά πραγματοττοιηθη, άλλα
και όταν παρ' έλπίδα συμβή, θά άνακαλυφθη
εύκολώτερον καί θά τιμωρηθη. Αυτό αποτελεί α
παραίτητον προϋπόθεσιν, διά νά έπιδοθοΰν οί
πολϊται άπερίσπαστοι εις τά ειρηνικά των έργα.

Επάνω: ”Αποψις τον εσωτερικόν τής κινητής αιθούσης, κατά την διάρκειαν τής διδα
σκαλίας. Εις την απέναντι σελίδα επάνω: "Ενας καθηγητής τής κοινωνιολογίας τον Κολλεγίου τής Λουιαβ'ιλ διδάσκει εις τούς αστυνομικούς το μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων,
τον όποιον την σπονδαιότητα ήρχισαν πλέον νά κατανοούν αί ’Αστννομίαι εις ολόκλη
ρον σχεδόν τον κόσμον.

Η

Π Ο ΛΙΤΕΙΑ τ ο ϋ Κ εντάκυ δικ α ι
ο ύ τ α ι ν ά ύ π ε ρ η φ α ν ε ύ ε τ α ι δ ιό 
τ ι ά ττοτελεϊ ένα π α ρ ά δ ε ιγ μ α π ρ ό ς
μ ίμ η σ ιν, κ α θ ό τι είνα ι ή π ρ ώ τ η με
τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν π ο λ ιτ ε ιώ ν , ή
ο π ο ί α ε ίσ ή γ α γ ε ν τ ό ν θ εσ μ ό ν τ η ς
ε π α ν α σ τ α τ ικ ή ς έκ π α ιδ εύ σ εω ς τ ω ν
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν π ο ύ σ υ ν τ ε λ ε ΐτ α ι τ ώ 
ρ α εις τ ά ς Η ν ω μ έ ν α ς Π ο λ ιτ εία ς τ ή ς
’Α μερικής, δ ιά τ ή ς καθιερώ σεω ς ο ι
κ ο νο μ ικ ώ ν κ ιν ή τ ρ ω ν εις τ ο ύ ς ’Α 
σ τ υ νο μ ικ ο ύ ς.
Τ ό Ν ο μ ο θ ετικ ό ν Σ ώ μ α τ ή ς π ο λ ι 
τείας τ ο ύ Κ εντάκυ, κ α τ ά τ ό 1972,
έψ ή φ ισ εν ένα Ν ο μ ο σ χ έ δ ιο ν δ ιά τ ο ϋ
ό π ο ι ο υ κ α θ ιερ ώ νετα ι ε ύ ρ ύ τ α τ ο ν
π ρ ό γ ρ α μ μ α έκ π α ιδ εύ σ εω ς τ ώ ν ’Α 
σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν είς δ λ η ν τ ή ν χ ώ ρ α ν , μέ
α ν τ ί σ τ ο ιχ α ο ικ ο νο μ ικ ά κ ίν η τ ρ α , τ ό
ό π ο ι ο ν έχει π ρ ο κ α λ έ σ ε ι μ ε γ ά λ η ν
ά ν α σ τ ά τ ω σ ιν είς τ ή ν ε π α γ γ ε λ μ α 
τ ικ ή ν έκ π α ίδ ευ σ ιν α υ τ ώ ν .
Π ρ ιν ά π ό τ ό 1 9 6 6 , ένας μ ε γ ά λ ο ς
α ριθμ ός ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν
εις τ ή ν π ο λ ιτ ε ία ν τ ο ϋ Κ εντάκυ δεν
π α ρ ε ίχ ε τ ά α ν α γ κ α ία ο ικ ονομ ικ ά
μ έσ α εις τ ο ύ ς ’Α σ τ υ νο μ ικ ο ύ ς, δ ιά
ν ά τ ύ χ ο υ ν μιας κ ά π ο ια ς κ α λή ς
έκ π α ιδ εύ σ εω ς καί εκείνοι δ υ σ τ υ χ ώ ς ,
δέν έ π ω φ ε λ ο ύ ν τ ο α π ο λ ύ τ ω ς τ ώ ν
π ο λ λ ώ ν ά λ λ ω ν έξα ιρ ετικ ώ ν μ α 
θ η μ ά τω ν τ ά ό π ο ια έ γ ίν ο ν τ ο ύ π ό
τ ή ν α ι γ ί δ α τ ο ύ F .B .I . τ ο ύ ’Α ρ χ η 
γ ε ίο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς τ ο ύ Κ εντάκυ καί
τ ή ς Έ ν ώ σ ε ω ς Ε ιρή νης τ ώ ν ’Α ξ ιω 
μ α τ ικ ώ ν τ ο ύ Κ εντάκυ.
Τ ή ν π ρ ώ τ η ν Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ τ ο ύ
1 9 6 6 , τ ό Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο ν τ ο ύ ’Α ν α 
τ ο λ ικ ο ύ Κ εντάκυ, τ ή ύ π ο δ είξ ει τ ο ύ
F .B .I . καί τ ο ύ ’Α ρ χ η γ ε ίο υ ’Α σ τ υ 
ν ο μ ία ς τ ο ύ Κ εντάκυ, έλα β ε 1 5 .0 0 0
δ ο λ λ ά ρ ια ά π ό τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ΐο ν Δ ι
κ α ιο σ ύ ν η ς , γ ι ά ν ά ά ρ χ ίσ η ένα π ρ ό 
γ ρ α μ μ α έκ π α ιδ εύ σ εω ς, ϊδ ρ ύ σ α ντ ες
έ ν α ν ο ρ γ α ν ισ μ ό ν τ ο ύ ό π ο ι ο υ ή κυ
ρ ία α π ο σ τ ο λ ή θ ά ή τ ο ή μελέτη
τ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο 
μικώ ν, ή έκ π α ίδ ευ σ ίς τ ω ν καί ή
π ρ ό τ α σ ι ς τ ώ ν λ η π τ έ ω ν είς έκ ά σ τ η ν
π ε ρ ίπ τ ω σ ιν μ έτρ ω ν. ’Α π ό τ ό τ ε ,
π α ρ ό μ ο ιο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί έ χ ο υ ν ά ν α π τ υ χ θ ή σέ π ο λ λ έ ς ά λλ ες π ο λ ιτ είε ς
τ ή ς ’Α μερικής.
Δ ύ ο έτη α ρ γ ό τ ε ρ α , τ ό Ν ομ οθε
τ ικ ό ν Σ ώ μ α τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς τ ο ύ Κεν
τ ά κ υ έψ ή φ ισ εν ένα Ν ο μ ο σ χ έ δ ιο , διά
τ ο ύ ό π ο ι ο υ ό π ρ ο ρ ρ η θ είς ο ρ γ α ν ι 
σ μ ό ς κ α τ έσ τ η α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν Σ ώ μ α ,
μέ α π ο σ τ ο λ ή , τ ή ν μελέτη τ ο ύ π ρ ο 
τ ύ π ο υ τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν, τ ό ν
έφ ο δ ια σ μ ό ν δ ιά τ ώ ν κ α τ α λ λ ή λ ω ν
έ κ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν ύ λ ικ ώ ν καί π ρ ο -

γ ρ α μ μ ά τ ω ν καί τ η ν έ π ίβ λ ε ψ ιν τ ή ς
έκ π α ιδ εύ σ εω ς. 'Η ο ν ο μ α σ ία τ ο ϋ ο ρ 
γ α ν ισ μ ο ύ έτροττοττοιήθη κ α τ α λ λ ή 
λ ω ς καί τ α ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ά τ α μ εία
ή σ α ν ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν α , μέσω τ ω ν
Κ ρ α τικ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν καί τ ή ς ’Ε
π ι τ ρ ο π ή ς Έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς τ ο ύ
Κ εντάκυ, ν α σ υ μ π λ η ρ ώ σ ο υ ν
τά
ά π α ρ α ίτ η τ α δ ιά τ ο ν σ κ ο π ό ν α υ τ ό ν
χ ρ ή μ α τ α τ ο ύ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ .Τ ό Δ ιο ι
κ η τικ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν τ ο ύ ο ρ γ α ν ι 
σ μ ο ύ ά π α ρ τ ίζ ε τ α ι ά π ό έξέχ ο υ σ ες
π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ ε ς
έ μ π ε ιρ ο γ ν ω μ ώ ν ω ν καί ειδικ ώ ν σ τ ά θ έμ α τ α α υ τ ά ,
ό π ω ς τ ό ν ειδικ όν ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ν
τ ο ύ F .B .I . εις τ ή ν π ά λ ιν τ ή ς Λ ο υ σ β ίλ , τ ό ν Ε ισ α γ γ ε λ έ α τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς
τ ο ύ Κ εντάκυ, τ ό ν ’Α ρ χ η γ ό τ ή ς ’Α 
σ τ υ ν ο μ ία ς τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς α υ τ ή ς, τ ό ν
έ κ π ρ ό σ ω π ο τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς Σ χ ο 
λ ή ς εις τ ά Π α ν ε π ισ τ ή μ ια τ ο ύ ’Α 
ν α τ ο λ ικ ο ύ Κ εντάκυ καί τ ή ς π ό λ ε ω ς
Λ ο υ ϊσ β ίλ , π έ ν τ ε ’Α ξιω μ α τ ικ ο ύ ς τ ή ς
’Α σ τ υ ν ο μ ία ς καί μερικούς άκόμη
Ά ν ω τ ά τ ο υ ς Υ π α λ λ ή λ ο υ ς , ώ ς καί
ειδικ ευμένους εις τ ά θ έ μ α τ α α υ τ ά .

Ή εναρξις του Εκπαιδευ
τικού προγράμματος.
Η ΠΡΩ ΤΗ ε ρ γ α σ ία τ ο ύ Δ ιο ικ η 

τ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ τ ο ύ ’Ο ρ γ α ν ι
σμού ή τα ν νά
πλη ρ οφ ορ η θή τί
ά κ ρ ιβ ώ ς ή θ ελ α ν οί ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί
τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς τ ο ύ Κ εντάκυ καί
π ο ι α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α ε ίχ α ν ά ν ά γ κ η
γ ι ά τ ή ν έ κ π α ίδ ε υ σ ίν τ ω ν . Ό Δ ιευ 
θ υ ν τ ή ς τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς καί ένας
ειδικός π ρ ά κ τ ω ρ τ ο ύ F .B .I . μετέβ η σ α ν σ τ ά ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ά Τ μ ή μ α τ α
ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς με δ ιά 
φ ο ρ α σ χ έ δ ια ε κ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν π ρ ο 
γ ρ α μ μ ά τ ω ν είς ό λ α τ ά σ τ ά δ ια τή ς
Έ κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς καί ή ρ ώ τ η σ α ν π ο ιο ι
τ ρ ό π ο ι έκ π α ιδ εύ σ εω ς ή σ α ν ο ί π λ έ ο ν
ά π ο δ ο τ ικ ο ί.
Ή π ρ ώ τ η εκ π α ιδ ευ τικ ή
σ ειρ ά
δ ιω ρ γ α ν ω θ ε ΐσ α ύ π ό τ ο ύ ’Ο ρ γ α ν ι
σ μ ο ύ ή ρ χ ισ ε τ ό ν Ι ο ύ λ ι ο ν τ ο ύ 1 9 6 9
καί διήρκ εσεν τρεις εβδ ο μ ά δ ες. Κ ατά
τ ή ν διά ρ κ εια ν τ ή ς εκ π α ιδ ευ τικ ή ς
α ύ τ ή ς σ ειρ ά ς ά π εκ α λ ύ φ θ η ό τ ι π ο λ 
λ ο ί ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς
τ ο ύ Κ εντάκυ έ π λ η ρ ώ ν ο ν τ ο μ έχρι
150 δ ο λ λ ά ρ ια τ ό ν μ ή να , μ ό ν ο ν με
ρικοί έξ α ύ τ ώ ν ε ίχ ο ν ύ π ο σ τ ή π ρ ο η 
γ ο υ μ έ ν ω ς σ χ ε τ ικ ή ν τ ο ύ ε π α γ γ έ λ 
μ α το ς τ ω ν έ κ π α ίδ ευ σ ίν καί σέ με
ρικές π ε ρ ιο χ έ ς τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς ,
ή
έκ π α ίδ ευ σ ις τ ώ ν α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ή τ ο
τελείω ς ά ν ύ π α ρ κ τ ο ς . Ά π ε κ α λ ύ φ θ η
ε π ίσ η ς , ό τ ι π ο λ λ ά ά π ό τ ά χ ρ η σ ι

μ ο π ο ιο ύ μ εν α μ η χ α ν ή μ α τ α ή ε ρ γ α 
λ εία ή σ α ν ά ν α σ φ α λ ή ή δέν μ π ο ρ ο ύ 
σ α ν ν ά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν ά π ο τ ε λεσ μ α τικ ώ ς.
Ά π ό τ ό τ ε 2 6 βασ ικές σειρές
έ χ ο υ ν ύ π ο σ τ ή έκ π α ίδ ευ σ ίν δ ιω ρ γ α ν ω θ ε ϊσ α ν ύ π ό τ ο ύ ’Ο ρ γ α ν ι
σ μ ο ύ . Σ υ νο λ ικ ώ ς 6 3 2 Α σ τ υ φ ύ λ α 
κες καί Α σ τ υ ν ό μ ο ι έ χ ο υ ν ύ π ο σ τ ή
τ ή ν β α σ ικ ή ν α ύ τ ή ν έκ π α ίδ ευ σ ίν,
ή διάρκεια τ ώ ν ό π ο ι ω ν η ύ ξή θ η
π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ώ ς ά π ό 3 σ τ ις 4 , 6 καί
έν σ υ ν εχ εία σ τ ις 10 εβδομ ά δες.
Σ υ νο λ ικ ώ ς Ϊ 7 5 7 Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς ύ π έ σ τ η σ α ν ειδικήν έκ π α ίδ ευ σ ίν έ π ά ν ω
σέ ειδικά Θέματα ά φ ο ρ ώ ν τ α τ ή ν
Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ν Υ π η ρ ε σ ία ν , ά π ό φ ω
τ ο γ ρ α φ ικ ή τ έ χ ν η έω ς θ έμ α τ α ό ρ γ α ν ώ σ εω ς καί μ εθόδω ν.
"Ολη ή β α σ ικ ή έκ π α ίδ ευ σ ις διε
ξ ά γ ε τ α ι είς τ ό Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο υ τ ο ύ
Α ν α τ ο λ ι κ ο ύ Κ εντάκυ. Τ ό Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο ν τ ο ύ ς π α ρ έ χ ε ι δ ω ρ εά ν γ ρ α 
φ εία καί α ίθ ο ύ σ α ς δ ιδ α σ κ α λ ία ς,
ύ π η ρ ε σ ία ς καί δ ιευ κ ο λ ύ νσ εις είς τ ή ν
έ κ π α ίδ ε υ σ ίν κα ί φ ιλο ξενεί τ ό Δ ιο ι
κ η τικ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν κ α τ ά τ ά ς ά ν ά
δ ίμ η ν ο ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ις τ ω ν .
’Εν π ά σ ε ι π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ό ο ρ γ α 
νισ μ ό ς α ύ τ ό ς π α ρ ά τ ά ς ύ π ό τ ο ύ
Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ π α ρ ε χ ο μ έ ν α ς ύ π η 163

Ή εκπαίδενσις εις την φωτογραφικήν
τέχνην παρέχει εις τούς αστυφύλακες,
πλήν τής γνώσεως τον σπουδαίου αύτοϋ
αντικειμένου καί ευκαιρίαν φνχαγωγίας.

ρεσίας, εξα κ ολουθ εί καί δ ια τ η ρ ή
τ ή ν α υ τ ο τ έ λ ε ιά ν τ ο υ , τ ή ν α ν εξ α ρ 
τ η σ ία ν τ ο υ .
Ό
έν λ ό γ ω ο ρ γ α ν ισ μ ό ς έχει
ττροσκληθή ν ά λ ά β η ε ν ε ρ γ ό ν μέ
ρος εις τ ή ν κ α τ ά σ τ ρ ω σ ιν σ χ ε δ ίο υ
κ α τ α σ κ ευ ή ς κ έν τ ρ ο υ ( Σ χ ο λ ή ς ) έκτταιδεύσεω ς ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν π α ρ ά τ ώ
Π α ν ε π ισ τ η μ ίω τ ο ϋ
’Α ν α τ ο λ ικ ο ύ
Κ εντάκυ. 'Η ά ν έγ ε ρ σ ις τ ο γ κ τ ιρ ίο υ ,
δ ιά τ ό ό π ο ι ο ν δ ιετ έθ η σ α ν 8 εκα
τ ο μ μ ύ ρ ια δ ο λ λ ά ρ ια ή ρ χ ισ ε τ ή ν
ά ν ο ιξ η τ ο ϋ 1 9 7 4 . Τ ό κ τ ίρ ιο ν α υ τ ό ,
θ ά ττερ ιλαμ βά νη γ ρ α φ ε ία , α ίθ ο υ 
σ α ς δ ιδ α σ κ α λ ία ς, έ ρ γ α σ τ ή ρ ια , σ κ ο 
τ ε ιν ή ν α ίθ ο υ σ α ν έμ φ α νίσ εω ς φ ω τ ο 
γ ρ α φ ιώ ν , γ υ μ ν α σ τ ή ρ ιο ν , ε σ ω τ ε
ρικόν σ κ ο π ε υ τ ή ρ ιο ν, μιά μ ε γ ά λ η
π ι σ ί ν α , ό λ α είδικώ ς σ χ ε δ ια σ μ έ ν α
δ ιά τ ή ν έκ π α ίδ ε υ σ ιν τ ώ ν υ π α λ λ ή 
λ ω ν τ ή ς Τ ρ ο χ α ία ς κα ί λ ο ιπ ώ ν
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν . Έ π ιπ ρ ο σ θ έ τ ω ς υ 
π ά ρ χ ε ι μιά λ ίμ νη γ ι ά κ ω π η λ α 
σ ία , ένας χ ώ ρ ο ς κ α τ ά λ λ η λ ο ς γ ι ά
έ κ γ ύ μ ν α σ ι ο δ η γ ώ ν α υ τ ο κ ιν ή τ ω ν
κα ί π ο λ ϋ κ ο ν τ ά κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε τ α ι
έ ν α π ε δ ίο ν β ο λ ή ς.
'Η έκ π α ίδ ευ σ ις τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ι
κ ώ ν τ ή έπ ιβ λ έψ ε ι τ ο ϋ ’Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ
δ ιε ξ ά γ ε τ α ι έ π ίσ η ς είς ό λ η ν τ ή ν π ο 
λ ιτ εία ν .Μ ία σ ειρ ά σ εμ ιν α ρ ίω ν έ χ ο υ ν
ό ρ γ α ν ω θ ή εις τ ό Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο ν
τ ο ϋ Κ εντάκυ, είς τ ή ν α ίθ ο υ σ α τ ο ϋ
B O W L , ένθα ένας σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ο ς ’Α 
ξιω μ α τικ ό ς τ ο ύ F .B .I . είνα ι έπ ικ εφαλής τ ο ύ ό λ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς.
Έ π ιβ ο η θ η τ ικ ό ν τ ο ύ ό λ ο υ έκ π α ιδ ευ τικ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς , χ ρ η σ ι 
μ ο π ο ιε ίτ α ι μ ία κ ινη τή α ίθ ο υ σ α δ ι
δ α σ κ α λ ία ς ή ο π ο ί α π ερ ιφ έρ ετα ι
εις ό λ η ν τ ή ν έκ τα σ ιν τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς
τ ο ύ Κ εντάκυ, εντό ς τ ή ς ό π ο ια ς
δ ίδ ο ν τ α ι μ α θ ή μ α τα είς τ ο υ ς ’Α 
σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς ιδ ία είς τ ά ς ά γ ρ ο τ ικάς π ε ρ ιο χ ά ς . Α υ τ ή ή α ίθ ο υ σ α
είνα ι έ ν α ό χ η μ α 18 μ έτρ ω ν μήκους
καί 4 μ έτρ ω ν π λ ά τ ο υ ς είδικώ ς
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο ν ν ά ά ν τ έ χ η είς
τ ή ν τ α λ α ιπ ω ρ ία ν π ο λ λ ώ ν χ ιλ ιά 
δ ω ν μ ιλ λ ίω ν τ α ξ ιδ ιο ύ . Π εριλαμ
β ά νει θ ρ α ν ία δ ιά τ ρ ιά ν τ α μ αθη τ ά ς καί είνα ι έφ ω δια σ μ ένη μέ ένα
υ π ε ρ α υ τ ό μ α τ ο ν σ ύ σ τ η μ α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ω ς μ α γ ν η τ ο φ ώ ν ο υ , μη
χ α ν ή μ α τ ο ς π ρ ο β ο λ ή ς δ ια φ α ν ιώ ν
καί μ η χ α ν ή ς π ρ ο β ο λ ή ς κ ιν η μ α τ ο 
γ ρ α φ ικ ώ ν τ α ιν ιώ ν . Α υ τ ό τ ό ύ π ε 
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ρα υτόμ α το σύστημα κοντρολά
ρ ετα ι υ π ό ένός ή λ εκ τρ ο νικ ο ύ σ υ 
σ τ ή μ α τ ο ς ά ν τ α π ο κ ρ ίσ ε ω ς
τού
ο π ο ί ο υ ίτό
χ ειρ ισ τ ή ρ ιον
είναι
ε π ά ν ω σέ κάθε θ ρ α νίο . Ό μ α θ η 
τ ή ς - ’Α σ τ υ νο μ ικ ό ς - μ π ο ρ εί ν ά ά π α ν τ ή σ η σέ τεθείσ ας ερ ω τή σ εις
δ ιά τ ώ ν α υ τ ώ ν τ ή ς ά ν τ α π ο κ ρ ί
σεω ς τ ά ό π ο ι α εΰ ρ ίσ κ ο ντ α ι έ π ά ν ω
είς τ ό θ ρ α νίο ν τ ο υ . Κ α τ’ α υ τ ό ν τ ο ν
τ ρ ό π ο ν , ο! μ α θ η τα ί έ ρ ω τ ο ύ ν ή
δ ίδ ο υ ν ά π α ν τ ή σ ε ις σέ έρ ω τή σ εις ή
π ρ ο β λ ή μ α τ α δ ίδ ο ντες ο ϋ τ ω τ ή ν
ευ κ α ιρ ία ν είς ένα ά π ό τ ο υ ς δ ύ ο
κ α θ η γ η τ ά ς π ο ύ δ ιδ ά σ κ ο υ ν είς τ ή ν
κ ιν η τ ή ν α ύ τ ή ν α ίθ ο υ σ α ν ν ά με
τ ρ ή σ ο υ ν τ ή ν ά π ο δ ο τ ικ ό τ η τ ά τ ω ν .
Ο! ’Α σ τ υ νο μ ικ ο ί τ ώ ν γ ύ ρ ω π ε ρ ιο 
χ ώ ν πρ οσ κ α λούντα ι ω σ α ύτω ς νά
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν μ α θ ή μ α τ α είς
τ ή ν κ ιν η τ ή ν α ύ τ ή ν α ίθ ο υ σ α ν .

Νομοθεσία.
ΠΕΡΙΠΟΥ τ ρ ιά ν τ α π ο λ ιτ είες έ χ ο υ ν
κ α τ α σ τ ή σ ε ι ύ π ο χ ρ ε ω τ ικ ή ν τ ή ν εκ π α ίδ ε υ σ ιν τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ή ό 
π ο ι α ά π α ιτ ε ί, ό π ω ς κάθε νεο δ ιο ρ ιζό μ ενο ς ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς, σ υ μ π λ η ρ ο ί
τ ή ν β α σ ικ ή ν έκ π α ίδ ευ σ ιν τ ο υ . Κα
τ ά τ ά έτη 1 9 6 8 - 1 9 7 0 έ γ έ ν ετ ο
π ρ ο σ π ά θ ε ια ν ά ό ρ ισ θ ή ύ π ο χ ρ ε ω τικ ώ ς ύ π ό τ ή ς Ν ομ οθ εσ ία ς τ ό έλ ά χ ισ τ ο ν χ ρ ο ν ικ ό ν δ ιά σ τ η μ α τ ή ς
φ ο ιτή σ εω ς τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν είς
είδικάς σ χ ο λ ά ς , ά λ λ ά καί τις δ ύ ο
φορές ά νεβ λ ή θ η ή σ υ ζ ή τ η σ ις είς
τ ό Ν ο μ οθ ετικ όν Σ ώ μ α . ’Εν π ά σ η
π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι, ένας ένα λ α κ τικ ό ς Ν ό 
μος ό σ τ ις τελικ ώ ς έψ η φ ίσ θ η , ύ π ο σ τ η ρ ίζ ω ν τ ή ν εθ ελ ο ντ ικ ή ν τ ώ ν
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν
έκ π α ίδ ευ σ ιν θεω 
ρ είτα ι έ π ιτ υ χ ή ς .
Τ ή ν ά ν ο ιξ η τ ο ύ 1 9 7 1 , ό είρη μέ

νο ς ο ρ γ α ν ισ μ ό ς , ή ’Ε π ιτ ρ ο π ή έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς τ ο ύ Κ εντάκυ καί
π ο λ λ έ ς ά λλ ες σ χ ετικ ές ’Ε π ιτ ρ ο π έ ς ,
π ο ύ ύ π ά ρ χ ο υ ν είς τ ά ς Η ν ω μ έ ν α ς
Π ο λ ιτ εία ς τ ή ς ’Α μερικής, σ υ ν εφ ώ ν η σ α ν ν ά π ρ ο τ ε ίν ο υ ν καί ν ά ύ π ο σ τ η ρ ίξ ο υ ν τ ό Ν ο μ ο θ ετικ ό ν έ ρ γ ο ν
τ ή ς Π ο λ ιτ εία ς ώ σ τ ε ν ά κ α τ α σ τ ή
τ ο ύ τ ο ένα σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν
Ν ομ οθ έτ η μ α δ ιά ν ά δ υ νη θ ή ν ά δ ώ σ η είς
τ ή ν ’Α σ τ υ ν ο μ ία ν τ ή ν εύ κ α ιρ ία ν ν ά
έ π ιτ ύ χ η τ ο ύ ς π ρ ο κ α θ ω ρ ισ μ έ νο υ ς
σκ οπούς.
"Ενα τ έ τ ο ιο Ν ο μ ο θ έτ η μ α ή τ ο ν ά
τ ρ ο π ο π ο ιη θ ή τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α τή ς
π ο λ ιτ ε ία ς τ ο ύ Κ εντάκυ ώ σ τ ε ν ά
β ο η θ ή σ η τ ο ύ ς ’Α σ τ υ ν ό μ ο υ ς ν ά ά ν τ α π ο κ ρ ιθ ο ύ ν π λ η ρ έ σ τ ε ρ α είς τ ά
κ α θ ή κ ο ν τ ά τ ω ν . "Ενα ά λ λ ο ή τ ο
ν ά δ η μ ιο υ ρ γ η θ ή ένα τ α μ ε ΐο ν τ ό
ό π ο ι ο ν ν ά χ ο ρ η γ ή είς κάθε έκλέ
ξ ιμ ο ν ά σ τ υ φ ύ λ α κ α καί μ έχρ ι 1 5 %
έξ έκείνω ν π ο ύ ύ π η ρ ε τ ο ύ ν είς κάθε
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν Τ μ ή μ α , έ π ίδ ο μ α ,, ώς
ά ν τ α μ ο ιβ ή δ ιά τ ή ν ύ π ’ α ύ τ ο ύ
π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν η ν ά ψ ο γ ο ν , έκ π ό 
σ η ς ά π ό ψ ε ω ς , ε ρ γ α σ ία ν , ώ ς κίνη τ ρ ο ν . Δ ιά ν ά έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α τ ά
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ά Τ μ ή μ α τ α , ν ά π ρ ο 
τ ε ίν ο υ ν ύ π ο ψ η φ ίο υ ς δ ιά τ ή ν λ ή ψ ιν
τ ο ύ έ π ιδ ό μ α τ ο ς π ρ έ π ε ι:
1. Ν ά π ρ ο σ λ ά β ο υ ν είς τ ή ν δ ύ ν α μίν τ ω ν ένα ή δ ύ ο ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ες
επί π λ έο ν.
2 . Ν ά χ ο ρ η γ ο ύ ν είς κάθε ’Α 
σ τ υ φ ύ λ α κ α έ τ η σ ία ν ά π ο ζ η μ ίω σ ιν
έκ 4 3 5 0 δ ο λ λ α ρ ίω ν , ώ ς α ν τ ι π α ρ ο 
χ ή ν δ ιά 4 0 ώ ρ ώ ν έ ρ γ α σ ία ν , έ β δ ο μ α δ ια ίω ς.
3 . Ν ά ά π α ιτ η θ ή ά π ό τ ο ύ ς έν ένεργ ε ία ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ες, ή ά π ’ α ύ τ ο ύ ς
π ο ύ θ ά δ ιο ρ ισ θ ο ύ ν μ ετά τ ή ν 1.7.
1 9 7 2 ν ά σ υ μ π λ η ρ ώ σ ο υ ν έ π ιτ υ χ ώ ς
τ ή ν β α σ ικ ή ν τ ω ν έκ π α ίδ ε υ σ ιν είς

Τελειοτάτου τύπου μηχάνημα, τό όποιον
χειρίζονται οί αστυφύλακες, μετά τήν
άπβφοίτησίν των εκ τών ’Αστυνομικών
Σχολών τής Πολιτείας τοϋ Κεντάκυ.

τ ά ς Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς Σ χ ο λ ά ς , έντός
ενός έτο υ ς άττό τ ή ς η μ ερ ο μ η νία ς
τής π ρ ο σ λή ψ εώ ς τω ν.
4 . Ν ά ά π α ιτ η θ η άττό κάθε ’Α 
στυφ ύλα κ α το ύ Τ μήματος σ υ μ π ε
ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ και τ ο ύ Δ ιο ικ η τ ο ϋ , ν ά σ υ μ π λ η ρ ώ ν η έ π ιτ υ χ ώ ς
κάθε έτο ς 4 0 ώ ρες μ ετεκ π α ιδ εύ σ εω ς
κ α τ α λ λ ή λ ο υ δ ιά τ ό ν β α θ μ ό ν τ ο υ ,
τ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν καί τ ω ν ειδι
κ ώ ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ά ό π ο ι α έκτελεϊ.
5 . Ν ά ά π α ιτ η θ η ά π ό τ ο ύ ς έ ν έν ε ρ γ ε ί α ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ες, μ ετά τ ή ν Ιη ν
’Ιο υ λ ίο υ 1 9 7 2 ν ά α π ο κ τ ή σ ο υ ν α π ο 
λ υ τ ή ρ ιο ν τ ο ύ λ ά χ ισ τ ο ν γ υ μ ν α σ ίο υ
ή ισ ο τ ίμ ο υ Σ χ ο λ ή ς .
'Ο ο ρ γ α ν ισ μ ό ς δ ια τ η ρ εί τ ή ν
εύ θ ύ ν η ν τ ο ύ κ α θ ο ρ ισ μ ο ύ ή έγ κ ρ ίσ εω ς ό λ ω ν τ ω ν ε κ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν καί ή Ε π ι τ ρ ο π ή
έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς τ ο υ Κ εντάκυ έχει
τ ή ν ύ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α τ ή ς δ ια χ ειρ ίσ εω ς τ ο ύ λ ο ι π ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς .
Τ ό Ν ο μ ο σ χ έ δ ιο ν κ α θορίζει ε π ίσ*ης, ό τ ι τ ό τ α μ εΐο ν θ ά έ ν ισ χ ύ η
κ α τ ά 5 0 % κάθε Κ υ β ερ νη τικ ό ν π ρ ό 
γ ρ α μ μ α π ο ύ έχει σ ά ν σ κ ο π ό ν ά
ά π ο ζ η μ ιώ ν η τ ο ύ ς ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς
εκείνους οί ό π ο ιο ι π α ρ η κ ο λ ο ύ θ η σ α ν έ π ιτ υ χ ώ ς μ α θ ή μ α τ α σ τ ά Κο
λ έ γ ια (Γ υ μ ν ά σ ια ) καί έ λ α β ο ν σ χ ε 
τ ικ ά π τ υ χ ί α . Έ ν π ά σ η π ε ρ ιπ τ ώ σει τ ό τ α μ εΐο ν δέν θ ά π λ η ρ ώ ν η
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α ά π ό 5 0 0 δ ο λ λ ά ρ ια
έ τ η σ ίω ς σε κάθε ένα ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α
τ ή ς κ α τ η γ ο ρ ία ς α ύ τ ή ς . Τ ό Ν ο μ ο 
θετικ όν Σ ώ μ α τ ο ύ Κ εντάκυ έχει*
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίσ ε ι δ ιά τ ό ν σ κ ο π ό ν
α ύ τ ό ν 4 ,7 5 έκ α το μ μ ύ ρ ια δ ο λ λ ά ρ ια .

'Η επιτυχία του νομοσχε
δίου.
ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΙ

τής

π ο λ ι

τεία ς τ ο ϋ Κ εντάκυ κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν ν ά
φ θ ά σ ο υ ν καί ν ά ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν τ ο ύ ς
τεθ έντα ς έκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς
καί τ ά ς ά π α ιτ ή σ ε ις γ εν ικ ώ ς τ ή ς
έ π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς τ ω ν
κ α τ α ρ τ ίσεω ς. ”Η δη 1 6 3 0 ά σ τ υ φ ύ λ α κ ες
έκτος εκείνω ν τ ώ ν 2 9 0 0 δ ιά τ ο ύ ς
ό π ο ιο υ ς π ισ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι κ έκ τη ντα ι
τ ά τ υ π ικ ά καί ο ύ σ ια σ τ ικ ά έκ π α ιδ ευ τικ ά π ρ ο σ ό ν τ α - έ χ ο υ ν σ υ μ π λ η 
ρώ σ ει τις ά π α ιτ ο ύ μ εν ε ς 4 0 ώρες
μ ετεκπ αιδεύσ εω ς. Τ ρ ιά κ ο ν τ α έννέα
έ χ ο υ ν σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι τ ή ν β α σ ικ ή ν
τ ω ν έ κ π α ίδ ευ σ ιν καί τ ρ ιά κ ο ν τ α
ένας τ ή ν σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ ώ ρ α . Ή
βα σ ικ ή τ ώ ν ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν έκ π α ίδευσις είνα ι σ χ ε δ ια σ μ έ ν η ό χ ι μ ό
ν ο ν ν ά δ ιδ ά σ κ ω ν τ α ι εις τ ο ύ ς μ αθη τ ά ς οί Ν ό μ ο ι καί οί δ ια τ ά ξεις κα ί ή
π ρ α κ τ ικ ή ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ,ά λ λ ά έ π ίσ η ς
ν ά τ ο ύ ς δ ίδ ω ν τ α ι ό λ α τ ά ά π α ρ α ίτ η τ α έφ ό δ ια δ ιά ν ά δ ύ ν α ν τ α ι ν ά
ά ν τ α π ο κ ρ ίν ω ν τ α ι π λ η ρ έ σ τ ε ρ α εις
τ ά δ ιά φ ο ρ α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ά ό π ο ι α
ά ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ο υ ν κ α τ ά τ ή ν έκτέλεσ ιν τ ή ς υ π η ρ ε σ ία ς τ ω ν . Τ ό ά ν τ ικείμενον τ ο ϋ μ α θ ή μ α το ς τ ώ ν « Δ η 
μ ο σ ίω ν Σ χ έσ εω ν» ώ ς έπ εκ ρ ά τ η σ ε ν
ν ά λ έ γ ω ν τ α ι οί σ χ έσ εις τ ώ ν ά σ τ υ ν ο 
μικώ ν ώ ς ά τ ό μ ω ν καί ώ ς ώ ρ γ α ν ω μ ένω ν σ υ ν ό λ ω ν π ρ ό ς τ ό κ ο ινό ν,
δ ιδ ά σ κ ετ α ι μιά ο λ ό κ λ η ρ η ε β δ ο 
μάδα κ α τά τ ή ν ό π ο ια ν κ α θ η γη τ α ί τή ς κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ία ς καί ψ υ χ ο 
λ ο γ ία ς ώ ς έ π ίσ η ς καί π ε π ε ιρ α μ έ 
ν ο ι ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί, δ ιδ ά σ κ ο υ ν α ύ τ ό
τ ό ζ ω τ ικ ό ν ά ντικ είμ ενον.
Ή β α σ ικ ή έκ π α ίδ ευ σ ις ή τ ις δ ια ρ κεΐ 10 εβ δ ο μ ά δ ες δ ια ιρ είτα ι σέ δ ύ ο
φάσεις έκ ά σ τ η έκ π έ ν τ ε ε β δ ο μ ά 
δ ω ν. "Ενας ά σ τ υ φ ύ λ α ξ μ π ο ρ εί ν ά
ά ρ χ ίσ η ν ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή μ α θ ή 
ματα τή ν π ρ ώ τ η ν έβδομάδα ή
τ ή ν έκτη έ β δ ο μ ά δ α έ κ ά σ τ ο υ δ ι-

δ α σ κ ο μ ένο υ μ α θ ή μ α τ ο ς. Μ π ο ρ εί
λ ο ιπ ό ν τότε νά σ υ μ π λ η ρ ώ σ η τ ό
ύ π ό λ ο ι π ο ν τ ο ϋ μ α θ ή μ α το ς ό π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε χ ρ ό ν ο ν έντ ό ς τ ο ϋ π ρ ώ τ ο υ
έτο υ ς τ ή ς κ α τ α τ ά ξ ε ώ ς τ ο υ . Κα
θώ ς κάθε ε β δ ο μ ά δ α είνα ι ά φ ιερ ω μένη σέ ένα ξ ε χ ω ρ ισ τ ό μ ά θ η μ α καί
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι μιά ξ ε χ ω ρ ισ τ ή έξετ α σ τ ικ ή ν π ε ρ ίο δ ο ν , ό ’Α σ τ υ φ ύ λ α ξ
π ρ ο σ π α θ ώ ν ν ά σ υ μ π λ η ρ ώ σ η τις
4 0 ώ ρες π ο ύ ά π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ ιά τ ή ν
μ ετεκ π α ίδ ευ σ ίν τ ο υ , μ π ο ρ ε ί ν ά
κ ά νη τ ό ίδ ιο π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς
μ α θ ή μ α τ α τ ή ς β α σ ικ ή ς τ ώ ν νέω ν
ά σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν έκ π α ιδ εύ σ εω ς, έάν
α υ τ ή είναι κ α τ ά λ λ η λ ο ς δ ιά τ ό ν
β α θ μ ό ν τ ο υ καί τ ή ν ειδ ικ ό τ η τ ά
του.
'Ο Γενικός Δ ιο ικ η τ ή ς τ ο ϋ ’Ο ρ 
γ α ν ισ μ ο ύ α ύ τ ο ϋ π ο ύ ά να φ έρ α μ εν
είναι ένα μέλος τ ο ύ έ σ χ ά τ ω ς σ χ η μ α τ ισ θ έν τ ο ς ’Ε θνικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ
έκ π α ιδ εύ σ εω ς. Α ύ τ ό τ ό σ υ μ β ο ύ 
λ ιο υ τ ό ό π ο ι ο ν ά π α ρ τ ίζ ε τ α ι ά π ό
τ ο ύ ς Δ ιευ θ υ ντ ά ς έκ π α ιδ εύ σ εω ς ό λ η ς
τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς , σ υ γ χ ρ ο ν ίζ ε ι τις
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς τ ώ ν μ ελώ ν τ ο υ
καί σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι δίς τ ο ύ έτο υ ς δ ιά
ν ά σ υ γ κ ρ ίν η τ ά ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θείσ ας π ρ ο ό δ ο υ ς τ ή ς έκ π α ιδ εύ σεω ς τ ώ ν Ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν κάθε π ε 
ρ ιο χ ή ς καί ν ά έ π ιλ ύ σ η δ ιά φ ο ρ α
π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ώ ν μ ελ ώ ν τ ο ύ ο ρ 
γ α ν ισ μ ο ύ .
Ά λ λ ά είνα ι ή δ η φ α νερ ό ν, ό τ ι ή
έμ φ α σ ις ή ό π ο ι α έδόθη εις τ ή ν
κ α λ λ ιτ έρ ευ σ ιν τ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν τ ή ς
έκ π α ιδ εύ σ εω ς τ ώ ν Ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν
έχει β ο η θ ή σ ει ν ά δ ρ α σ τ η ρ ιο π ο ιη 
θ ο ύ ν οί συ νή θ εις ένέργειες τ ώ ν Α 
σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν δ υ ν ά μ εω ν σέ π ο λ λ έ ς
ά λλ ες π ε ρ ιο χ έ ς τ ή ς χ ώ ρ α ς , π ρ ό ς
τ ό ν σ κ ο π ό ν τ ή ς κ α λ λ ιτ έρ α ς καί
δ ικ α ιο τέρ α ς έ φ α ρ μ ο γ ή ς τ ή ς κειμένη ς Ν ομ οθ εσ ία ς.
Μερικές ά π ό α ύ τ ές τίς ένέργειες
καί δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς είνα ι αί ά κ ό λ ο υ θο ι:
1. Κ αθιέρω σις τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς
τ ο ύ Κ εντάκυ ώ ς τ ή ς π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ω τέρ α ς ά σ τ υ ν ο μ ία ς μ ετ α ξύ τ ώ ν λ ο ι
π ώ ν ά σ τ υ ν ο μ ιώ ν τ ώ ν Η ν ω μ έ ν ω ν
Π ο λ ιτ ειώ ν.
2 . Ψ ήφ ισις ένός ν έ ο υ Π ο ινικ ο ύ
Κωδικός.
3 . Σ χ εδ ία σ ις ένός έ τ η σ ίο υ ά π ο -
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λ ο γ ι σ μ ο ύ τ ο ύ ττροσφ ερθέντος έρ
γ ο υ . Τ η ν σ χ ε τ ικ ή ν ο μ ιλ ία ν π α ρ α 
κολουθούν
δ ικ α σ τ α ί, υ π ο υ ρ γ ο ί ,
ε ισ α γ γ ε λ ε ίς καί οί ε ν τ ετ α λ μ έν ο ι
’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς.
4. Έ κ δ ο σ ις υ π ό τ ο ύ
Υ πουρ
γ ε ίο υ Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς καί κ υ κ λ ο φ ο ρ ία
ένός μ η νια ίο υ έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ , καθώ ς ε π ίσ η ς καί ένός
ά λ λ ο υ σ χ ε τ ικ ο ύ ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ καί
έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ π ε 
ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ς α π ο σ π ά σ μ α τ α έκ
τ ο ύ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τή ς χ ώ ρ α ς καί
Ν ο μ ο σ χ έ δ ια ά να φ ερ ό μ ενα εις τ ή ν
’Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ν Υ π η ρ ε σ ία ν , εις ένα
μικρό τ ε ύ χ ο ς κ α τ ά λ λ η λ ο ν ά μ ετα φ έρεται έντό ς τ ο ύ α υ τ ο κ ιν ή τ ο υ .
5. Κ α τά λ λ η λ ες συσκευές
δ ιά
τ ή ν δ ο κ ιμ α σ ία ν τ ω ν ο δ η γ ώ ν τ ω ν
α υ τ ο κ ιν ή τ ω ν δ ιά τ ή ν μ έτ ρ η σ ιν
τ ή ς εις ά λ κ ο ό λ π ε ρ ιε κ τ ικ ό τ η τ ο ς τ ή ς
έκπνοή ς τ ω ν ο δ η γ ώ ν .
6. Ψ ήφ ισις ν ο μ ο σ χ ε δ ίο υ δ ιά τ ο ύ
ο π ο ί ο υ α π α ιτ ε ίτ α ι ό π ω ς ό λ ο ι οί
κ α θ η γ η τ α ί τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Σ χ ο 
λ ώ ν , έξαιρέσει έκείνω ν ο ί ό π ο ιο ι
κ έκ τ η ντ α ι π τ υ χ ί α Ά ν ω τ ά τ ω ν 'Ι
δ ρ υ μ ά τ ω ν , ν ά έ χ ο υ ν τ ύ χ η σ χ ε τ ι
κής άδεια ς υ π ό τ ο ύ είρ η μ ένου
’Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ .
Ο ί δ ια χ ε ιρ ιζό μ ε ν ο ι τ ά ς τ ύ χ α ς
τ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς καί τ ή ς χ ώ ρ α ς ο 
λ ο κ λ ή ρ ο υ , ή ρ χ ισ α ν ν ά ά π α ιτ ο ύ ν
ό λ ο καί π ι ο π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο τ ή ν
έπ α ρ κ ή έκ π α ίδ ευ σ ι τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο 
μικώ ν, δ ιό τ ι π ιέ ζ ο ν τ α ι ά π ό τ ή ν
κ οινή γ ν ώ μ η , ή ο π ο ί α δέν β λέ
π ε ι μέ κ α λ ό μ ά τι τ ή ν σ υ ν εχ ιζ ο μ έ ν η ν α ΰ ξ η σ ιν τ ή ς έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς. Έ π Ι π λ έ ο ν , οί βαρείες εύθύνες τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν τ ώ ν έ π ιφ ο ρ τ ισ μ έ ν ω ν μέ τ ή ν τ ή ρ η σ ιν τ ώ ν
Ν ό μ ω ν , ά π α ι τ ο ύ ν ό π ω ς ή έκ π α ίδευσ ις τ ώ ν υ π α λ λ ή λ ω ν γ ίν ε τ α ι
π ι ο ένδελ εχή ς καί ά π ο τ ε λ εσ μ α τ ικ ή .
Α ύ τ ό δέν π ρ ο ά γ ε ι μ ό ν ο ν τ ή ν
έ π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ν κ α τ ά ρ τ ισ ιν
αύτ ώ ν , ά λ λ ά έ π ί π λ έ ο ν έ ν σ τ α λ ά ζε ι
εις τ ή ν ψ υ χ ή ν τ ω ν υ π ε ρ η φ ά ν ε ια
καί α ύ τ ο π ε π ο ίθ η σ ιν . "Ο ταν οί ’Α 
σ τ υ ν ο μ ικ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι είνα ι έ π α γ γ ε λ μ α τ ικ ώ ς ά ρ ισ τ α κ α τ η ρ τ ισ μ έν ο ι,
τ ό έ γ κ λ η μ α Θά εύρη ό λ ιγ ω τ έ ρ α ς
εύκα ιρίας ν ά έ π ισ υ μ β ή , ά λ λ ά καί
ό τ α ν π α ρ ’ έ λ π ίδ α λ ά β η χ ώ ρ α ν θά
ά να κ α λ υ φ θ ή ε ύ κ ο λ ώ τερ ο ν καί Θά
τ ιμ ω ρ η θ ή . Ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι θ ά είνα ι
ή σ υ χ ώ τ ε ρ ο ι καί θ ά έ π ιδ ίδ ω ν τ α ι μέ
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ό ν ά φ ο σ ίω σ ιν εις τ ά
ειρ η νικ ά τ ω ν έ ρ γ α .
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ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΝ
Εις ειδικήν τελετήν πού έ'γινε τήν έμέ τιμής, τής ιδίας μέ εμέ έξαιρε22-12-75 στά επί τής όδοϋ Πανεπι-, τικής μεταχειρίσεως.
στημίαυ 16 εντευκτήρια τής Έλληνι'Η άναγνώρισις του έργου μας
κής Λέσχης Αυτοκινήτου καί περιη- ύπο τής κοινωνίας, έκδηλουμένη διά
γήσεων (ΕΛΠΑ), έβραβεύθησαν οί τών μαζικών μέσων ένημερώσεως
καλύτεροι τροχονόμοι τοϋ 1975. τοϋ κοινού, μας ικανοποιεί πλήρως
Στήν τελετή παρέστησαν οί Ά ρ- όλους καί μας δίνει τήν δύναμιν καί
χηγοί ’Αστυνομίας καί Χωροφυλα- το θάρρος, γιά νά συνεχίσωμεν το
κής κ.κ. Τζαβέλλας καί Κουτσια- έπίπονον εργον μας ύπο οίασδήνάς, ό 'Υπαρχηγος τής ’Αστυνομίας ποτέ καιρικάς συνθήκας καί νά
κ. Τζίμας, ό Α' 'Υπαρχηγος Χω- άνταποκριθώμεν πλήρως εις τάς
ροφ. κ. Πορικός πολλοί άξ/τικοί προσδοκίας τής Πολιτείας καί τής
τών δύο Σωμάτων κ.ά. Οί βρα- Κυβερνήσεως, ή οποία μέσα στά
βευθέντες είναι ό άστυφύλαξ Μιχαήλ πλαίσια τών οικονομικών δυνατοΡαϊνάκης τής Τροχαίας Πειραιώς τήτων μας εφοδιάζει μέ τά άπακαί ό χωροφύλαξ Ή λίας Σαμαράς ραίτητα διά το εργον μας τεχνικά
τής Τροχαίας Δράμας. Όμιλών μετά μέσα.
τήν άπονομήν τοϋ επάθλου ό άστυΕυχαριστώ όλους έκ μέρους τών
φύλαξ Ραϊνάκης είπε μεταξύ τών Τροχονόμων τής ’Αστυνομίας Πόάλλων τά έξής χαρακτηριστικά:
λέων, διά τήν έπιβράβευσιν τής μα
κροχρονίου προσφοράς τών ύπη«'Η χαρά μου την στιγμήν αυτήν ρεσ[,ών μας προς τό Κοινωνικόν σύείναι μεγάλη όχι διότι βραβεύομαι νολον καί ύποσχόμεθα, οτι μέ τον
εγώ ως ό καλύτερος Τροχονομος, ίδιον ζήλον θά συνεχίσωμεν νά
άλλά διότι εις τό προσωπον μου έκτελοϋμεν τό καθήκον μας, τό
βραβεύεται ο οιοσδηποτε Τροχο- όποιον έξικνεΐται μέχρις αύτοθυνόμος πού άγωνιά γιά νά ρυθμίση σίας».
τήν κυκλοφορίαν ύπο συνθήκας τάς
όποιας όλοι γνωρίζομεν. Και άς μοϋ
Πλήν τών δύο αστυνομικών έβραέπιτραπή νά χαρακτηρίσω τας συν- βεύθησαν καί ό οδηγός λεωφορείου
θήκας αΰτάς άγχώδεις.
κ. Χοϊδάς καί ό οδηγός ταξί κ.
Έ γώ προσωπικά δέν γνωρίζω Γιώτης. Ό δεύτερος βρήκε στο
μέ άκριβώς ποιά κριτήρια ή ύπηρε- ταξί του καί παρέδωσε στήν Άστυσία μου μέ έπέλεξεν ώς τον καλύ- νομία τήν πρώτη φορά 500.000
τερον Τροχονόμον, άλλά εΐλικρι- δρχ. καί τή δεύτερη 13.000 δρχ.
νώς, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγσάς βεβαιώσω, ότι όλοι οί Τρο- χαίρουν δημοσίως όλους τούς βραχονόμοι είναι άξιοι τής ιδίας μέ βευθέντες.
'Αριστερά: Ό ’Αρχηγός τής Ά ατυν. Πόλεων κ. Τζαβέλλας συγχαίρων τον
βραβενθέντα χωροφύλακα κ. Σαμαοάν. Δεξιά: Ό 'Αρχηγός Χωροφυλακής
κ. Κουτσιανάς συγχαίρων τον βραβενθέντα αστυφύλακα κ. ΡαΧνάκην.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 157)

Γιά τον δεύτερο — έκτος άπό θαύ
μα — δεν υπάρχει ελπίδα. Πάντως
*ι έδώ μέ τον δρο «πιστός» εννοούμε
τον άνθρωπο πού πιστεύει — άλλα
π ι σ τ ε ύ ε ι — στο Θεό καί τις
πνευματικές άξιες.
ΥΣΤΕΡΑ άπό αύτό το ξεκαθάρισμα μπορούμε νά μπούμε στο θέμα
τής καταπολεμήσεως τού άγχους
με τήν πίστη. Πολλές φορές τονί
ζεται δτι ό αληθινά πιστός δέν δι
καιολογείται νά έχει άγχος καί
άνησυχία στην ψυχή του. ’Ά γχος καί
πίστη είναι καταστάσεις άντιστρόφως άνάλογες. Καί τό σωστό είναι
πώς άν έχει κανείς πίστη «ώς κόκ
κον σινάπεως» πρέπει νά έχει καί
•ψυχική ειρήνη. 'Ο πραγματικός πι
στός πρέπει σάν άποτέλεσμα τής
πίσεώς του νά έχει τη ψυχική ειρή
νη. ’Αλλά άν ό πιστός είναι γα
λήνιος αύτό δέν σημαίνει πώς είναι
καί άπαθής. Τά γεγονότα καί οί
δοκιμασίες πού έμφανίζονται γύρω
του θά πρέπει βέβαια νά μήν κατα
στρέφουν τήν εσωτερική του ειρήνη,
άλλά δέν μπορούν νά τον άφήνουν
‘ καί άδιάφορο. Γιά τούς περισσοτέ
ρους δμως άνθρώπους ή πίστη είναι
θέμα άγώνος. "Ωστε καί ό άγωνιζόμενος πιστός ή γιά νά είμαστε σα
φέστεροι, ό πιστός γιά τον όποιο
ή πίστη είναι θέμα άγώνος, δέν θά
είναι άμοιρος τού άγχους καί τής
άγωνίας δπως άκριβώς καί οί άλλοι
συνάνθρωποί του .
"Υστερ’ άπ’ αύτό, φυσικό είναι νά
γεννηθή τό έρώτημα: άφοΰ καί ό πι
στός, έστω ό άγωνιζόμενος πιστός,
δέν είναι άμοιρος τού άγχους καί τής
άγωνίας τότε ποιά ή διαφορά άπό
τούς άλλους συνανθρώπους του πού
καταπιέζονται άπό τό άγχος; 'Η
διαφορά είναι μεγάλη. Κι’ αύτό γιατί
ή πίστη, έστω καί άν άποτελεί άντικείμενο άγώνος δέν παύει ν’ αποτε
λεί τό καλύτερο άντίδοτο καί τό κα
λύτερο οπλο κατά τού άγχους καί
τής άγωνίας πού χαρακτηρίζει τον
άνθρωπο τής σημερινής έποχής. 'Ό 
ταν, δηλαδή, ό άνθρωπος άποδεχθή—μ’ όλες τις συνέπειες—τήν πρό
ταση περί ύπάρξεως Θεού καί τήν
κάνει βάση τής κοσμοθεωρίας του,
μοιάζει μέ τον ναυτικό πού έδωσε
στο καράβι του μιά σταθερή πορεία,
μέ κατεύθυνση κάποιο λιμάνι προο
ρισμού. Τί θά συμβεϊ σ’ αυτή τήν
περίπτωση; Τό καράβι θά φθάσει
στο λιμάνι. Τούλάχιστο κατά κα
νόνα. Θ’ άντιμετωπίσει βέβαια άνέμους, κύματα, κακοκαιρίες, ίσως

καί κινδύνους ναυαγίου. Άλλά κά
ποτε θά φθάσει. Ά ς μας έπιτραπή
λοιπόν νά χρησιμοποιήσομε αύτή
τήν εικόνα καί νά πούμε πώς κάπως
έτσι πρέπει νά είναι καί ή πορεία
τού πιστού μέσα στή ζωή. Σήμερα
δπως κάθε άνθρωπος έτσι καί ό πι
στός ζή μέσα σ’ αύτή τή ζοφερή
άτμόσφαιρα, σ’ αύτό τό τρικυμιώδες
περιβάλλον πού δημιούργησε ή άρ
νηση τής πίστεως προς τις πνευμα
τικές άξιες. Καί έφ’ δσον οί πνευ
ματικές άξιες άγνοοΰνται ή υπο
βαθμίζονται ή κατάσταση θά γίνεται
ολοένα καί χειρότερη.
Πρέπει λοιπόν ό σημερινός άν
θρωπος ν’ άγωνισθή έναντίον τού
άγχους καί τού φόβου μέ δπλο καί
πυξίδα τήν πίστη. Μέ τήν πίστη
σάν δπλο στον άγώνα πιθανόν τό
άγχος καί ή άγωνία νά μή λείψουν,
θά λείψει δμως ή απελπισία.
ΠΡΟΧΩΡΟΝΤΑΣ στήν
άνάλυση τού θέματος τής πίστεως πρέ
πει ν’ άναφερθοΰμε ιδιαιτέρως στήν
κατηγορία εκείνη τών ανθρώπων καί
μάλιστα τών νέων πού αισθάνονται
μέσα τους τήν άνάγκη τής πίστεως,
ζηλεύουν, θά λέγαμε έκείνους πού
πιστεύουν, ή έστω πού έμφανίζονται πώς πιστεύουν, άλλά αυτοί οί
ίδιοι δέν μπορούν νά αισθανθούν τήν
πίστη αύτή. Αύτοί άνήκουν στήν
κατηγορία τών ανθρώπων πού αμφι
βάλλουν γιά τήν πίστη, τήν κατη
γορία πού τόσο κτυπητά περιγράφει
ή «Συζήτηση» στο άρθρο «Τό στή
ριγμα». Στούς άνθρώπους αύτούς
ή πίστη, άν δέν υπάρχει μπορεί εύ
κολα νά καλλιεργηθή, φθάνει νά
είναι, δπως πολλές φορές είναι,
άνθρωποι τού «υπέρ - έγώ». Φθάνει
νά θελήσουν νά δοκιμάσουν ένα πεί
ραμα.
'Υπάρχει δμως καί ή κατηγορία
τών άνθρώπων πού άναφέραμε παρα
πάνω, πού είναι άθεοι δχι γιατί έχει
σβήσει μέσα τους ή συνείδηση —
έστω καί λανθάνουσα — τών άξιών
τού πνεύματος, άλλά πού γιά κα
θαρούς κοσμοθεωριακούς λόγους τις
άρνοΰνται. Καί αύτοί, δπως είπαμε,
έχουν μιά πίστη, άλλά πίστη άρνητική. Πάντως ή πίστη, έστω καί σέ
εσφαλμένη κοσμοθεωρία, είναι ένα
άνεκτίμητο δυναμικό, ένα άκατέργαστο μεταλλείο.
'Η κατηγορία λοιπόν αύτή τών οπα
δών τής υλιστικής κοσμοθεωρίας
πού μπορούν νά θυσιάσουν καί τήν,
ζωή τους γιά τό συνάνθρωπό τους
δσο καί άν έκφράζει εκπληκτική
άσυνέπεια, είναι έν τούτοις πρα-

γματικότης. Καί πραγματικότης
προτιμότερη άπό έκείνην τού «πι
στού» πού πιστεύει μόνο μέ τό
στόμα καί δχι μέ τήν καρδιά ή τις
πράξεις του. Γιατί έκεϊνος πού είναι
σήμερα «ψυχρός» μπορεί αύριο νά
γίνει «ζεστός», φθάνει νά είναι άν
θρωπος τού «ύπέρ - έγώ» νά έχει
μέσα του τήν πείνα καί τή δίψα τής
δικαιοσύνης καί γενικά τών πνευμα
τικών άξιών έστω κι’ άν προσπαθεί
νά τήν ικανοποιήσει ζητώντας νά
στηριχθή σέ μιά λανθασμένη κο
σμοθεωρία. 'Η πίστη σέ μιά λανθα
σμένη κοσμοθεωρία θά οδηγήσει
νομοτελώς σέ καταστρεπτικά άποτελέσματα, στά «κεράτια» πού τόσο
επιτυχημένα χαρακτηρίζονται στή
« Συζήτηση ». Αύτά θ’ άναγκάσουν τον πλανεμένο μά καλοπροαί
ρετο, άνθρωπο νά ζητήσει ν’ άλλάξει πορεία προς τήν κοσμοθεωρία
τής πίστεως πού σίγουρα θά τον
οδηγήσει σέ άσφαλές λιμάνι.
ΑΥΤΗ λοιπόν ή πίστη στο Θεό
καί στις πνευματικές άξιες καί είδικώτερα ή χριστιανική πίστη, προσφέρεται στο σύγχρονο άνθρωπο σάν
μοναδικό δπλο καί μέσο γιά νά αντι
μετωπίσει τή σημερινή άπελπιστική
κατάσταση πού βρίσκεται τώρα ό
κόσμος, μιά κατάσταση πού μέρα
μέ τή μέρα χειροτεύει καί δπως
είναι επόμενο, προκαλεΐ τό άγχος,
καί τήν κατάθλιψη στις ψυχές τών
άνθρώπων. Είναι, έπαναλαμβάνομε,
τό μοναδικό φάρμακο πού δχι μόνο
θά δώσει τήν άποτελεσματική θερα
πεία τού άγχους άλλά θά φέρει τή
γαλήνη καί τή χαρά στήν ανθρώπινη
ψυχή. Άλλά, δπως είπαμε προη
γουμένως, ή πίστη χρειάζεται άγώνα.
Χωρίς άγώνα, ή πίστη δέν μπορεί
νά στεθεροποιηθή στή ψυχή τού αν
θρώπου, αλλά είτε σβήνει, είτε
εκτοπίζεται άπό «έρζάτς» δπως ή
δεισιδαιμονία, ή τυπολατρία κλπ.
Καταλήγοντας θά ύπογραμμίσωμε
πώς ό σημερινός άνθρωπος πρέπει
νά καταλάβει δτι τό άγχος καί ή
κατάθλιψη πού πλακώνουν τή ψυχή
του δημιουργοΰνται κυρίως άπό τήν
άπεμπόληση τών πνευματικών άξιών
χωρίς τις όποιες είναι αδύνατο νά
ζήσει. Καί μόνο τό ξαναζωντάνεμα
τής πίστεως στον Θεό καί στις
αξίες τού πνεύματος, μόνο «μιά
πορεία μέ επίγνωση» δπως δια
γράφεται στήν πρόσφατη σειρά τών
άρθρων τής «Συζητήσεως», θά μπο
ρέσει νά δώσει στήν ταλαιπωρημένη
άνθρωπότητα τήν ειρήνη «τήν πάντα
νοΰν ύπερέχουσαν».
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ
Α Π Ο Μ Α Χ Ο Υ Σ ΤΗΣ
Τήν 12ην ώραν τής 24-1-76 εις τήν
Αίθουσαν τοϋ Φ ιλολογικού Σ υλλόγου
«Π αρνασσός» έλαβε χώ ρα ν σεμνή
καί συγκινητική τελ ετ ή , κατά τήν
όποίαν Ικόπη ή π ίττα τής ’Α στυνομι
κής Δ /ν σ ε ω ς ’Α θη νώ ν, έτιμήθησαν ό
"Ομιλος Φ ίλω ν ’Α στυνομίας ’Αθηνών
καί οί καταληφθέντες ύπό τού ορίου
ήλικίας αστυνομικοί τής Δ /νσεω ς
’Α θηνώ ν καί τώ ν έπιτελικώ ν 'Υ πη
ρεσιών τού ’Α ρχηγείου ’Α στυνομίας
Π ό λ ε ω ν . Τήν όργάνω σιν τής έκδηλώ σεω ς είχ εν ή ’Αστυνομική Δ / νσις
’Α θ η νώ ν. Παρέστησαν ό 'Υ πουργός
Δ η μ . Τ άξεω ς κ . Σ τα μά τη ς, ό τ .
Υ π ο υ ρ γ ό ς κ . Β ρα νόπουλος, ό Γ εν .
Γραμματεύς τού ίδίου 'Υ πουργείου
κ . Μ πάλκος, ό ’Α ρχηγός Α .Π . κ .
Τ ζα β έλ λ α ς, ό ' Υ παρχηγός κ . Τ ζίμ α ς,
ο! Δ /ν τ α ί ’Α θηνών καί Πειραιώς κ . κ .
Π απαγεω ργίου καί Κ ω τσ όπ ουλος,
δπαντες οί Ά σ τ υ ν . Δ /νταί Α’ , άλλοι
άξ /κ ο ί, οί άποστρατευθέντες άστυνομικοί καί άλλοι προσ κ εκλη μένοι.
Ή έορτή άρχισε μέ τά κάλαντα καί
τό έμβατήριο τοϋ άστυιρύλακος, πού
έπαιξε ή Φιλαρμονική τής ’Α στυνο
μίας Π όλεω ν ύπό τήν Δ /ν σ ιν τοϋ Ύ π αστυνόμου κ . Μ πουχούτσου . ’Ακο
λούθησαν έορταστικά άσματα άπό
τήν χορω δίαν τοϋ κ . Πέτρου Τζαιρέρη
καί έν συνεχεία έμ πνευσμένη ομιλία
τοϋ Δ /ν τ ο ΰ ’Α θηνώ ν κ . Π απαγεω ρ
γίου . Ό κ . Δ /ν τ ή ς είπε τά εξής χαρα
κτηριστικά :

«Μέ αισθήματα χαράς καί συγκινήσεως
έώρτασε ή Άνθρωπότης, πριν άπό λίγες
μέρες, τό πανευφρόσυνο γεγονός της ένανθρωπήσεως τοϋ Θεοϋ. Φοβισμένος καί
γεμάτος άγχη ό άνθρωπος της ταραγμένης
εποχής μας, ένιοωσε τήν άνάγκη να πλησιάση για λίγο, ταπεινά κι εύλαβικά, τό
Θείο Βρέφος, νά φωτισθή άπό.τό ’Άστρο
της Βηθλεέμ, ν’ άκούση τούς μελωδικούς
ύμνους τών ’Αγγέλων, ν’ άντλήση άπό τήν
“Αγια Νύκτα έλπίδες, γαλήνη, χαρά, δύναμι καί ευτυχία. ’Έτσι, άναβαπτισμένοι
οί Λαοί στο πνευματικό λουτρό τής Χρι
στουγεννιάτικης ’Οπτασίας, ΰπεδέχθησαν
μέ αισιοδοξία τόν καινούργιο χρόνο καί
έναπέθεσαν σ’ αύτόν τούς γλυκύτερους καί
ωραιότερους πόθους των. ’Όνειρα άμήτρητα γιά μιά ζωή ευτυχισμένη καί ειρη
νική γεννήθηκαν τήν Πρωτοχρονιά, πού
άποτελεϊ τήν άφετηρία γιά μιά νέα πο
ρεία πρός τά έμπρός. Συνυφασμένο μέ τήν
Πρωτοχρονιά είναι καί τό έθιμο τής κοπής
τής Βασιλόπιττας, πού διατηρείται καί
μεταφέρεται σάν μιά χαρούμενη σκυταλο
δρομία, άπό χρόνο σέ χρόνο.
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Κι’ έχει αυτή ή έκδήλωσις πνευματικό
περιεχόμενο, άφοΰ προσφέρει τήν δυνατό
τητα γιά αυτοκριτική καί άπολογισμό. Καί
δίνει τήν ευκαιρία γιά προγραμματισμό
νέων επιδόσεων. Μ’ αυτές τίς σεμνές
συγκεντρώσεις σφυρηλατοϋνται νέοι δε
σμοί, άνανεώνεται ή αισιοδοξία καί άξιοποιεΐται, μέ τόν πιο εκφραστικό τρόπο, ή
Χριστιανική άγάπη. Αύτό τό ώραϊο έθιμο
έστάθη άφορμή τής σημερινής οικογενεια
κής μας τελετής στον γνώριμο χώρο τοϋ
«Παρνασσού», πού τήν διοίκησί του θερ
μώς ευχαριστώ γιά τήν πρόθυμη φιλοξενία.
Καί, ώς αίτημα τής ήμέρας, έπιτρέψατέ μου νά έπιχειρήσω ένα πολύ σύντομο
άπολογισμό τοϋ έργου, πού έπετέλεσε ή
Διεύθυνσις ’Αστυνομίας ’Αθηνών, κατά
τό 1975. Ή Διεύθυνσις μας, ή οποία,
όπως είναι γνωστό, είναι ή μεγαλύτερη
’Αστυνομική Υπηρεσία τής Χώρας μας,
είχε πολύ δουλειά τόν περασμένο χρόνο.
Έκλήθη ν’ άντιμετωπίση πολλά καί σο
βαρά προβλήματα. Καί πρώτα - πρώτα,
τήν τήρησι τής Τάξεως. Πολλές ήσαν οί
δημόσιες εκδηλώσεις τοϋ κοινοΰ. Καί εί
χαμε, άκόμη, άφίξεις επισήμων ξένων,
λαϊκούς εορτασμούς επετείων, δίκες,
άθλητικές συναντήσεις μέ μεγάλο πάθος
καί φανατισμό. Αυτά καί άλλα πολλά γε
γονότα είχαν τίς επιπτώσεις τους στήν
ζωή τής 'Ελληνικής Πρωτευούσης. Καί
αισθάνομαι ίκανοποίησι, διότι ήμπορώ
νά τονίσω, δτι, παρά τό πλήθος καί τήν
έντασι τών εκδηλώσεων αύτών, βασικά
ό ρυθμός τής Πόλεως υπήρξε ομαλός. Βέ
βαια ή ’Αθήνα, λόγω γεωγραφικής θέσεως καί μεγάλου πληθυσμού, παρουσίασεν (όπως όλες οί μεγαλουπόλεις) μερι
κές διακυμάνσεις στόν τομέα τής έγκληματικότητος. Ή πρόληψις καί ή κατα
στολή τοϋ έγκλήματος μάς άπησχόλησαν
ιδιαιτέρως, άφοΰ είχαμε μιά μικρή αΰξησι
στά άδικήματα κατά τής ιδιοκτησίας.
Έλήφθησαν καί λαμβάνονται όλα τά
ένδεικνυόμενα καί δυνατά μέτρα. Πάν
τως, είναι παρήγορον ότι δέν είχαμε έγκλήματα ωμής βίας, καί ή ’Αθήνα έξακολουθεϊ νά κατατάσσεται στις Εύρω:παϊκές Πρωτεύουσες μέ τήν μικρότερη
έγκληματικότητα. Έ ξ άλλου, οί στενοί
δρόμοι, τά πολλά οχήματα, οί εκατοντά
δες χιλιάδες άνθρώπων πού κατοικοΰν ή
διέρχονται άπό έδώ, δημιουργούν ένα
οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιά τήν άντιμετώπισι τοϋ όποιου έγιναν πολλές
προσπάθειες, μέ τήν συνεργασία τών αρμο
δίων φορέων. Ή άγορά καί ό,τι κινείται
γύρω άπ’ αύτήν ήταν ένα άκόμη άπό τά
προβλήματά μας. Εύαίσθητο σημείο, γιατί
άναφέρεται στήν υγεία καί στά οικονομικά
συμφέροντα τών πολιτών. Έ γινε κι’ έδώ

ό,τι ήταν κατορθωτό, μέ έλέγχους, έξορμήσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων καί άγρυ
πνη παρακολούθησι.
’Αδικήματα έπίσης, πού στρέφονται
κατά τών ήθών, άπετέλεσαν άντικείμενον
σοβαρού ενδιαφέροντος τής Δ/νσεως. Καί
έβεβαιώθη πλήθος σχετικών παραβάσεων.
’Εκτός, όμως, άπ’ αύτό, ή Δ/νσις ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών έπεξετάθη καί σέ τομείς
άνθρωπίνων σχέσεων καί χριστιανικής
άγάπης. Υπάρχουν πολλά πεπραγμένα
στόν χώρο αυτόν. Στόν τομέα, τέλος, τών
σχέσεών μας μέ τό κοινόν, έτέθησαν, κατά
τόν περασμένο χρόνο, οί βάσεις γιά μια
πιο άποδοτική καί στενή συνεργασία
Δ/νσεως καί πολιτών. Καί μέ τήν ευκαι
ρία αύτή, θεωρώ καθήκον μου νά εύχαριστήσω θερμά τούς ’Αθηναίους πολίτες καί
ιδιαιτέρως τούς έκπροσώπους τών μέσων
ένημερώσεως, γιά τήν συμπαράστασί τους.
’Αλλά καί νά έκφράσω τήν ίκανοποίησι
μου πρός όλους τούς υπαλλήλους τής ’Α
στυνομικής Δ/νσεως, γιά τήν έργατικότητα, τήν εύσυνειδησία καί τήν άπόδοσι
τους.
Έ τσ ι, εισέρχεται ή Δ/νσις ’Αθηνών
στόν κύκλο τού Νέου Έ τους μέ εύοίωνες
προοπτικές. Άντικρύζει τό μέλλον μέ αι
σιοδοξία. Οί νέοι στόχοι της είναι πολλοί:
Άναφέρονται στήν μείωσι τής έγκληματικότητος, σέ μιά βελτιωμένη κυκλοφορία,
στήν προώθησι τών δημοσίων σχέσεων.
’Ελπίζομε, μέ τήν βοήθεια όλων σας, νά
τούς πετύχουμε. ’Εκείνο τό όποιον μπορώ
νά ύποσχεθώ, είναι ότι πυξίδα στήν πορεία
μας θά είναι τό πνεύμα έξυπηρετήσεως τού
πολίτου.
"Ας περάσωμε, τώρα, Κυρίες καί Κύ
ριοι, στό δεύτερο μέρος τής συγκεντρώσεώς μας. ’Επιθυμώ νά άπευθυνθώ στούς
άγαπητούς συναδέλφους όλων τών Άστυν.
'Υπηρεσιών τής Πρωτευούσης, οί όποιοι
έτερμάτισαν εύδοκίμως τήν σταδιοδρομίαν
των στις 31 Δεκεμβρίου 1975. ’Επιθυμώ
νά σφίξω σ’ ένα - ένα τό χέρι μέ συγκίνησι. Νά θυμηθούμε μαζί κοινούς άγώνες
στήν 'Υπηρεσία τού Νόμου καί τού καθή
κοντος. Επιθυμώ νά τούς εύχαριστήσω
γιά τήν καλή τους συνεργασία. Νά τούς
συγχαρώ γιά τόν έντιμο μόχθο τους, γιά
τόν ζήλο καί τόν υπηρεσιακό τους παλμό.
Νά τούς διαβεβαιώσω, ότι πάντοτε θά τούς
θεωρούμε, όλοι μας, ώς έν ένεργεία συνερ
γάτες καί φίλους. Ό καιρός κύλησε, άγαπητοί Συνάδελφοι. "Ηλθε ή ώρα νά βγά
λετε τήν τιμημένη στολή σας καί, ίδιώται
πλέον, νά διοχετεύσετε τήν δραστηριότητά
σας σέ άλλους τομείς· τομείς εργασίας,
κοινωνικών επιδόσεων, οικογενειακών
ένασχολήσεων. Συγκινητική, βέβαια, ή
στιγμή. . . Είμαστε στενά καί άναπόσπαστα συνδεδεμένοι μ’ αύτόν τόν ώραϊο
θεσμό πού λέγεται ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟ 
ΛΕΩΝ. Μακρυά του, είναι δύσκολο νά ζήσωμε. "Ομως, εύλογήσατε τόν Θεό πού
τερματίσατε τήν σταδιοδρομία σας υγιείς
καί αίσθανθήτε υπερηφάνεια, γιά όσα προσφέοατε, τόσα χρόνια, στήν Πατρίδα καί
τόν Λαό. Έγράψατε, μέ κόπο καί μόχθο,
πολλά χρυσά κεφάλαια στό βιβλίο τής
’Αστυνομίας μας. Έτηρήσατε τόν όρκο
σας. Τό Σώμα σάς οφείλει πολλά. Τό έτιμήσατε καί αύτό, τώρα, σάς τιμά έπίσημα.
Κοντά μας έχετε άφήσει τά νεανικά σας
όνειρα, τόν ένθουσιασμό σας, τίς προσδο
κίες σας. Νά εΐσθε βέβαιοι, ότι θά σάς
συμπαριστάμεθα στήν έκτός υπηρεσίας
ζωή σας καί ότι ή άγάπη μας θά σάς συνο-

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν τής Άστυν. Δ / νσεως
’Αθηνών εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού». Διακρίνεται ομί
λων ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης.

Ε π ά νω : Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζαβέλλας, ενώ κό
πτει τήν Πριοτοχρονιάτικην πίτταν τής Άστυν. Δ /νσεως ’Αθηνών, παρισταμένου τού Σεβασμιωτάτου Βρεσθένης, τοΰ 'Υπαρχηγοΰ Α.Π. κ. ά.

δεύη πάντοτε. Ά π δ τά βάθη της ψυχής
μου σας ευχαριστώ για τις προσφορές σας
καί σας εύχομαι υγεία καί κάθε ευτυχία.
'Ο Θεός νά είναι κοντά σας.
Καί τώρα, έπιτρέψατέ μου νά περάσωμε
στόν τρίτο σκοπό της σημερινής συναντήσεώς μας, στρέφοντας την σκέψι μας πρός
όλους έκείνους, τούς καλούς φίλους, τούς
γνωστούς καί τούς άγνώστους, τούς επώ
νυμους καί άνωνύμους, πού στην πορεία
των 51 χρόνων τής Δ/νσεως ’Αστυνομίας
’Αθηνών, έστάθηκαν κοντά μας, συμπορεύθηκαν μαζί μας, μας έπλαισίωσαν μέ
την άγάπη τους, κι’ έγιναν ασπίδα μας καί
στήριγμά μας. Σ ’ όλους αυτούς άποτίομε
φόρο τιμής κι’ εύγνωμοσύνης.
Άνάμεσά τους, πρώτη θέσι κατέχουν
οί Κυρίες, πού άποτελοϋν τόν λαμπρό
«ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».
Κάθε μία άποτελεϊ μια άκτίδα καλωσύνης γιά μάς. Κι’ όλες μαζί είναι ό ήλιος
τών ’Αστυνομικών, ήλιος σέ παγωνιές καί
σέ χειμώνες. 'Ο «"Ομιλος Φίλων ’Αστυ
νομίας» είναι μια συντροφιά έκλεκτών καί
φωτισμένων γυναικών, πού τίς κατευθύνει
ή γλυκόλαλη τής άγάπης έντολή τοΰ Χρι
στού. Ά ς θυμηθούμε την θεάρεστη ιστορία
τους. Ή τα ν καλοκαίρι τού 1945. Kt’ ήταν
τότε ή ’Αστυνομία ’Αθηνών κυκλωμένη
άπό πελώρια, δυσβάστακτα, ηθικά καί
υλικά προβλήματα, κληρονομιά τών έφιαλτικών στιγμών πού έζησε. Τότε
άκριβώς, λίγες Κυρίες τής έκλεκτής ’Α
θηναϊκής Κοινωνίας, γέμισαν άνησυχίες
γιά τούς φρουρούςιτής Τάξεως, γιά τούς
κυνηγούς τοΰ έγκλήματος, πού ΰπέφεραν
μέ άξιοπρέπεια. ’Αναγνώρισαν τίς προσ
φορές καί τίς θυσίες τους. Κι’ έδωσαν όρκο
νά τούς βοηθήσουν. Κι’ έγιναν Ά γγελοι
χαράς, έγιναν άπολογηταί τού ’Αστυνομι
κού έργου. "Ετσι ιδρύθηκε ό "Ομιλος.
'Ως Σωματείο, άνεγνωρίσθη τόν Δεκέμ
βριο τοΰ 1945. Αυτό ήταν τό ξεκίνημα. 'Ένα ξεκίνημα, πού έκφράζει καί υπο
γραμμίζει τήν πίστι τών καλών Κυριών
στήν άποστολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Χειρονομία, πού άποπνέει άρωμα χριστια
νικής στοργής καί τρυφερότητος, καί πού
30 ολόκληρα χρόνια,
— καθαγιάζει τόν μόχθο τής ’Αστυνο
μία?,
— καί όμορφοντύνει τήν αισιοδοξία τών
υπαλλήλων της.
Οί προσφορές τοΰ 'Ομίλου πρός τούς
φρουρούς τής Τάξεως, διαδέχονται ή μία
τήν άλλη. Βοήθεια ήθική καί οικονομική,
σέ δεινοπαθοΰντες υπαλλήλους, ή μέλη τών

Αριστερά : 'Ο ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Αθηνών κ. Παπαγεωργίου
έπιδίδων τό τιμητικόν δίπλωμα εις
τήν κ. Ίωακείμογλου, Πρόεδρον τοΰ
'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας.
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οικογενειών τους. Βοήθεια σέ υπαλλήλους
πού άρρωσταίνουν βαρειά ή παθαίνουν
κάποιο άτύχημα. Βράβευσις ’Αστυνομι
κών πού διακρίνονται στύ λειτούργημά
τους, ή τών παιδιών τους, πού είναι αρι
στούχοι μαθηταί ή φοιτηταί. 'Υποτροφίες,
σχολική ύλη κ.λ.π. Παιδική Στέγη στήν
'Εκάλη, πού λειτούργησε αρκετά χρόνια
καί προσέφερε υγεία καί χαρά στά παιδιά
πολλών ’Αστυνομικών. Κοινωνική προ
βολή τού Σώματος τής ’Αστυνομίας, μέ
εκδηλώσεις ποιότητος, ομιλίες, θρησκευ
τικές τελετές καί άλλα. ’Αλλά τί νά πρωτοαναφέρω; Τά πεπραγμένα τού 'Ομίλου
είναι αμέτρητα καί έβαλαν τήν σφραγίδα
τους στήν ’Αστυνομική ιστορία. Καί
είναι, άκόμη, όλα αυτά, ένθάρρυνσις γιά
μάς. Ένθάρρυνσις, καθώς σκεπτόμαστε,
ότι διακεκριμένα πρόσωπα τού τόπου μας
μάς συμπαρίστανται καί μάς χειροκρο
τούν, γιά όσα προσφέρομε στήν Κοινω
νία.
Τιμούμε ευλαβικά τις άποΰσες Κυρίες.
Τις ιερές σκιές της αρχόντισσας Σκουζέ
καί της ευγενικής Άλεξανδρή, πού πρώτες
στελέχωσαν τόν "Ομιλο. Τιμούμε, έπειτα,
τις έρίτιμες Κυρίες, πού συγκροτούν το
σημερινό Διοικητικό Συμβούλιον καί άνάμεσά τους_ τήν άκούραστη πρόεδρό του,
τήν Κυρία Ίωακείμογλου. Τις ευχαριστώ
καί τις συγχαίρω γιά τήν γόνιμη δραστηριότητά τους καί τις διαβεβαιώ, ότι
άποτελοΰν ένα διαλεχτό κομμάτι τής
’Αστυνομικής Οικογένειας.
Κυρίες καί Κύριοι,
Πριν έπιδώσω συμβολικό Δίπλωμα
στήν κ. Ίωακείμογλου, μικρό δείγμα με
γάλης ευγνωμοσύνης προς τόν "Ομιλο, γιά
όσα προσέφερε καί όσα προσφέρει στήν
Δ/νσι ’Αστυνομίας ’Αθηνών, έπιτρέψατέ
μου νά σάς ευχαριστήσω, διότι έτιμήσατε
τήν τριπλή γιορτή μας καί νά εύχηθώ σέ
όλους σας :
Τόν σεβαστό εκπρόσωπο τής ’Εκκλησίας,
τούς σεβαστούς προϊσταμένους, τις έκλεκτές Κυρίες τού 'Ομίλου, τούς έκπροσώπους τού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ
νασσός», τήν δημοσιογραφική οικογένεια,
τούς φίλους καλλιτέχνες πού είναι κοντά
μας, τούς έν συντάξει καί έν ένεργεία συνα
δέλφους, σ’ όλες τις ’Αθηναίες καί όλους
τούς ’Αθηναίους. Τό άστρο τής Βηθλεέμ
νά πλημμυρίζη τά σπίτια σας άπό τήν
Ειρήνη τού Χριστού «τήν πάντα νοΰν
ύπερέχουσαν» καί ό καινούργιος χρόνος
νά σάς χαρίζη κάθε υγεία, χαρά καί προ
κοπή».
Τήν ομιλίαν τοΰ κ . Π απαγεω ργίου
ακολούθησε ή ύπό τοΰ ίδιου έπίδοσις
τιμητικού διπλώ ματος είς τόν "Ομι
λον Φ ίλω ν ’Α στυνομίας ’Α θη νώ ν,
διά τάς πρός τό Σ ώ μα προσφερθείσας
υ π η ρ εσ ία ς. Είς τήν σ υ νέχεια ν η ύλογήθη ή π ίττα ύπό τοΰ Σ εβασμιω τάτου Μ ητροπολίτου Βρεσθένης καί ή
κοπή ύπό τοΰ κ . 'Υ πουργού Δ η μ .
Τ ά ξ ε ω ς . ’Ακολούθησε χαιρετισμός
τοΰ Ά ρ χ η γ ο ΰ τής ’Α σ τ υ ν . Π όλεω ν
κ . Τ ζα β έ λ λ α , όστις είπ εν :

Έ π ’ εύκαιρία τής, κατά πατροπαράδοτον έθιμον, τελουμένης ύπό τής Άστυμικής Δ/νσεως ’Αθηνών σημερινής έορταστικής έκδηλώσεως κοπής τής πίττας
τήν όποιαν τιμάτε διά τής παρουσίας σας,
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εύχομαι, μέ τήν σειράν μου, όπως τό έτος
1976 είναι, διά μέν τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, έτος μεγαλυτέρων έπιτυχιών έπ’ ώφελείφ τού Δημοσίου καί
Κοινωνικού συμφέροντος, διά δέ τούς
υπαλλήλους του, έτος υγείας καί προκο
πής άτομικής καί οικογενειακής. Ή
παρουσία υμών Σεβασμιώτατε, ’Αξιότι
με Κύριε 'Υπουργέ καί ’Αξιότιμε Κύριε
Γενικέ Γραμματεΰ είς τήν σημερινήν μας
έκδήλωσιν, προσδίδει είς αύτήν ιδιαιτέραν
αϊγλην καί λαμπρότητα. Σάς εϊμεθα βα
θύτατα υποχρεωμένοι καί σάς εύχαριστοϋμεν θερμότατα. Ευχαριστώ ωσαύτως
τούς Κυρίους Δημοσιογράφους - φορείς
ένημερώσεως καί διαμορφώσεως τής Κοι
νής Γνώμης-καί έπικαλοΰμαι τήν άμέριστον συμπαράστασίν των, ή οποία κρίνεται σημαντική διά τήν έκπλήρωσιν τής
άποστολής μας. Διά τάς προσφιλείς καί
άξίας πάσης έκτιμήσεως καί παντός σε
βασμού έριτίμους Κυρίας τού 'Ομίλου
Φίλων Κυριών τής Άστυν. Δ/νσεως
’Αθηνών, τό έργον τών οποίων δικαίως
έξήρθη καί έτιμήθη προ όλίγου ύπό τοΰ
κ. Δ /ντοΰ ’Αστυνομίας, εκφράζω τήν ευ
γνωμοσύνην τοΰ Σώματος καί όλων τών
’Αστυνομικών καί προσωπικώς άπέυθύνω πρός αύτάς τάς πλέον ειλικρινείς
εύχαριστίας καί τά θερμότατα συγχαρη
τήρια, διά τήν όλην υπέρ τού Σώματος καί
τών ’Αστυνομικών ήθικήν καί υλικήν
συμπαράστασίν των. Παρέχω τήν διαβεβαίωσιν ότι αί προσφερόμεναι ύπηρεσίαι των, βαθύτατα άνθρωπιστικαί καί
έξόχως κοινωνικαί, πολλαπλώς καί σπουδαίως συντελούν είς τήν ένίσχυσιν καί
άναγνώρισιν τού έργου μας.
Διά τούς άπελθόντας τοΰ Σώματος, λόγω
ορίου ηλικίας, συναδέλφους, έχω νά είπω
τά έξής: Σάς εύχομαι Κύριοι, μέ όλην τήν
δύναμιν τής ψυχής μου, έπ’ εύκαιρία τής
σημερινής μας συναντήσεως καί λόγω τής
άποχωρήσεώς σας έκ τοΰ Σώματος είς τήν
ύπηρεσίαν τοΰ οποίου ήναλώσατε φιλοτίμως τήν αλκήν καί τό σφρίγος τής νεό
τητός σας υγείαν καί ψυχικήν γαλήνην
μέχρι βαθύτατου γήρατος. ’Εκφράζω πρός
όλους σας τήν πλήρη εύαρέσκειάν μου, διά
τάς προσφερθείσας είς τό Σώμα τής
’Αστυν. Πόλεων υπηρεσίας σας καί τήν
συμβολήν σας είς τήν έκπλήρωσιν τής με
γάλης ’Εθνικής καί Κοινωνικής του άπο
στολής, πάντοτε μέ αίσθημα εύθύνης καί
άξιοπρεπείας καί πνεύμα θυσίας.
Κύριοι, άντιλαμβάνομαι τήν εύλογον
συγκίνησιν, ή οποία σάς διακατέχει, συνέ
πεια τής μεταστάσεώς σας είς τήν θέσιν
τοΰ συνταξιούχου. ’Οφείλεται κυρίως είς
τήν άντίληψιν, ότι άποχωρίζεσθε τούς
αγαπητούς συναδέλφους καί συνεργάτας
σας, μέ τούς οποίους έπί πολλά έτη σάς
συνέδεεν άρρήκτως ό δεσμός τών κοινών
αγώνων, τών κοινών κινδύνων καί τών
ιδίων έπιδιώξεων. Είναι άκόμα άπόρροια
της σκέψεως, ότι διά τής άποχωρήσεώς σας
άποκόπτεσθε άπό τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, τό όποιον ύπηρετήσατε πάν
τοτε εύόρκως καί έναρέτως. "Ομως, δύνα
μαι νά σάς διαβεβαιώσω ότι ούτε τό έν θά
συμβή ούτε τό άλλον. Δέν θά άποχωρισθήτε
δηλαδή άπό τούς συναδέλφους καί συνεργά
τας σας καί ό δεσμός σας μέ τό Σώμα δέν
θά άποκοπή. Τό Σώμα καί οί έν ένεργεία
συνάδελφοι, σάς τιμούν καί σάς χρειάζον
ται. Ή έξοδός σας έκ τού Σώματος είναι
έντελώς τυπική. Ούσιαστικώς καί έφ’ όρου

ζωής άνήκομεν όλοι, έν ένεργεία καί συντάξει, είς τήν μεγάλην οικογένειαν τού Σώ 
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Διότι είς
τούς κόλπους αύτοΰ τοΰ Σώματος ήνδρώθημεν καί έζήσαμεν τά καλλίτερα χρόνια τής
ζωής μας, μέ τάς άρχάς καί τάς παραδό
σεις του έγαλουχήθημεν καί πρός έκπλήρωσιν τής ύψηλής Εθνικής καί Κοινωνι
κής του άποστολής ήγωνίσθημεν καί πρέ
πει νά άγωνιζώμεθα καθ’ όλον τόν βίον
μας. Σάς έπισημαίνω μίαν άλήθειαν τήν
όποιαν δέν άγνοεΐτε. Είς τήν κατάστασίν
σας θά εύρεθώμεν διαδοχικώς, θάττον ή
βράδιον, όλοι οί έν ένεργεία συνάδελφοι.
'Π άνανέωσις είναι συνεχής. Τό παρόν
παραχωρεί τήν θέσιν του είς τό μέλλον..
Μόνον ό θεσμός τοΰ Σώματος παρα
μένει καί πρέπει νά παραμείνη άμετάβλητος καί άφθαρτος, ώς τόν ώραματίσθησαν οί μεγάλοι ίδρυταί του. ’Από
τήν έδραίωσιν καί τήν δόξαν τοΰ Σώματος
τής ’Αστυνομίας Πόλεων όλοι διεκδικοΰμεν τό μερίδιόν μας. Ά πό τήν άναγνώρισιν τών ύπηρεσιών του όλοι ώφελούμεθα. Καί άπό τό κύρος του άπαντες άντλοΰμεν ήθικήν δύναμιν. Μέ τάς σκέψεις
καί τάς πεποιθήσεις αύτάς ούδέποτε θά
αίσθανθήτε ότι άπεμακρύνθητε άπό τήν
άστυνομικήν οικογένειαν είς τήν όποιαν
δικαιωματικώς άνήκετε. Τό Σώμα έχει
καί θά έχη πάντοτε τήν άνάγκην συνδρο
μής τών έν συντάξει μελών του. Ή πείρα
καί ή σύνεσις τής ώριμου ήλικίας σας είναι
πολύτιμος. Ά πό τήν νέαν σκοπιάν σας
θά δύνασθε άποτελεσματικώς νά βοηθήσητε είς τήν ένίσχυσιν καί περαιτέρω
άνύψωσιν τού Σώματος. ’Ήδη εύρίσκεσθε πλησιέστερον πρός τούς πολίτας καί
θά άντιλαμβάνεσθε καλλίτερον τόν άντίκτυπον τής συμπεριφοράς καί τής καθό
λου δράσεως τών έν ένεργεία συναδέλ
φων. Μή διστάσητε νά μεταφέρητε είς τήν
διοίκησιν τάς έντϋπώσεις σας αύτάς, ώς
καί πάσαν πληροφορίαν ή όποια συνδέε
ται καί διευκολύνει τό έργον τού Σώματος.
Αί θύραι τών γραφείων όλων τών Α στυ
νομικών 'Υπηρεσιών θά είναι πάντοτε
άνοικταί καί σείς οί εύπρόσδεκτοι καί
προσφιλείς έπισκέπται.
Δι’ όλους τούς έν ένεργεία άστυνομικούς
θά είσθε οί άξιοι σεβασμού καί άγάπης
μεγαλύτεροι συνάδελφοι.
Περαίνων, συγχαίρω θερμώς τόν Δ /
ντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών διά τήν πρα
γματοποίησή τής σημερινής έορταστικής
έκδηλώσεως.
Σ ύντομον χαιρετισμόν άπηύθυνεν
καί ή Πρόεδρος τοΰ Ο .Φ .Α . κ . Ί ω α κ είμ ο γλ ο υ , ή όποία ηύχαρίστησε διά
τήν προσγενομένην πρός τόν δμιλον
τιμήν καί ηύχήθη επ ιτυ χία ν είς τό
έργον τής ’Α σ τυ νο μ ία ς. ’Α κολού
θως πρός τούς παρισταμένους ώ μ ίλησεν ό 'Υ πουργός Δ μ . Τ άξεω ς κ .
Σ τα μά τη ς, ό όποιος είπε μεταξύ τώ ν
άλλω ν :

«Είμαι γεμάτος χαρά καί συγκίνησιν,
διότι μετέχω είς τήν σημερινήν εορτήν.
ΔΓ αύτόν τόν λόγον ευχαριστώ τούς
ήγουμένους τής έορτής, διότι είχαν τήν τι
μήν νά μέ προσκαλέσουν. Πρέπει νά σάς
όμολογήσω, ότι δέν μοΰ είχε δοθή ή εύ
καιρία τόσον έπισήμως νά έπισημάνω τήν

άξίαν μιας έορτης, όπως ή σημερινή, διότι
ή’έορτή ή οποία διεξάγεται σήμερα συμβο
λίζει καί τό τέλος καί την αρχήν. Συμ
βολίζει τό τέλος ένός έτους καί τό έτος δέν
είναι τό χρονικόν έπεισόδιον εις την άπεραντοσύνη τοϋ χρόνου, είναι ένα σύνολον
αγώνων, προσπαθειών, συμπερασμάτων,
δοκιμασιών καί άκόμη, άς χρησιμοποιήσω
τ ήν φράσιν, υποδείξεων καί υποθηκών.
‘Υπό τήν έννοιαν αυτήν, επισημαίνω όσα
έχει πράξει τό Σώμα κατά τό παρελθόν
έτος καί άκόμη μαζί μ’ αυτήν τήν έπισήμανσιν, θέλω νά έπισημειώσω^ καί
εκείνο τό όποιον έπραξαν, όσοι έτερμάτισαν
την σταδιοδρομίαν των ΰπηρετοϋντες τό
Σώμα. ’Αλλά άποτελεΐ καί αρχήν, άρχήν
νέων άγώνων, άρχήν νέων προσπαθειών,
άρχήν νέων στόχων, οί όποιοι έχουν τεθή
ενώπιον τοϋ Σώματος. Χαίρω πάρα πολύ,
διότι ή σημερινή έορτή μοϋ δίδει πλέον
τήν ευκαιρία όχι της έπικοινωνίας, αλλά
δι’ ολίγων λέξεων νά έκφράσω ώρισμένας
άντιλήψεις, αί όποϊαι συνδέονται μέ τήν θέσιν τοϋ Σώματος, μέ τήν άποστολήν καί
μέ τούς άγώνας, οί όποιοι διεξάγονται.
Δέν είναι πολύς χρόνος, άπό τον ^όποιον
μοϋ άνετέθη άπό τον ’Αρχηγόν της Κυβερνήσεως καί τον Πρόεδρον κ.^ Καραμανλήν, ή τιμή νά διευθύνω τό 'Υπουργεϊον ύπό τό όποιον ύπάγεσθε, καί άκόμη
πρέπει νά σας ομολογήσω ότι δέν μοϋ
έδόθη ή εύκαιρία διά νά έχω έν τώ συνόλω
μελετήσει τά προβλήματα, μοϋ έδόθη όμως
μία εύκαιρία, τήν όποιαν πρέπει νά τήν
τονίσω, νά τήν τονίσω προς σας καί άπό
τήν αίθουσαν αύτήν, νά τήν τονίσω πρός
ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν, διά νά
έξέλθη, ώς επίσημος διαβεβαίωσις άλλά
καί ώς έπίσημος γραμμή, τήν όποιαν λαμ
βάνει τό Ύπουργεΐον ύπό τήν ίδικήν μου
διεύθυνσιν. Μοϋ έδόθη ή εύκαιρία _νά
έκτιμήσω τό ύψηλόν φρόνημα, τό όποιον
κατέχει τούς άνδρας τών Σωμάτων Ασφα
λείας, άλλά καί τήν υψηλήν αίσθησιν μετά
της όποιας άνταποκρίνονται είς τήν έκτέλεσιν της άποστολής των. Εις επικοινω
νίας τάς όποιας είχα κατ’ ιδίαν μέ ’Αξιω
ματικούς τών ’Αρχηγείων σας και της
’Αστυνομίας Πόλεων καί της Χωροφυλα
κής, έτόνισα, διότι άποτελεΐ πίστιν μου,
ότι ή άποστολή τήν όποιαν έπιτελεΐτε,
είναι άποστολή βαρυσήμαντος.
',Ο Στρατός κατοχυρώνει τά σύνορα άπό
τούς ’Εθνικούς κινδύνους, τά Σώματα
’Ασφαλείας κατοχυρώνουν τήν έσωτερικην
τάξιν καί τήν έσώτερικήν ’Ασφάλειαν. Αν
άντιμετωπίσωμεν τόν εχθρόν, άλλά δεΛ
έχομεν κατορθώσει νά έδραιώσωμεν τήν
εσωτερικήν τάξιν καί τήν εσωτερικήν
άσφάλειαν, τότε αί νίκαι δέν είναι έπιτυχεΐς.Αύτόν τόν μεγάλον σκοπόν, αύτόν
τόν μεγάλον στόχον, αύτήν τήν μεγάλην
άποστολήν έπιτελοΰν τά Σώματα ’Ασφα
λείας. Είπα χθές, θά τά έπαναλάβω καί
σήμερον, ότι προσπάθειά μου θά είναι
δι’ όσους άκόμη άπό τόν 'Ελληνικόν Λαόν
δέν έχουν άποκτήσει αύτήν τήν συνείδησιν
της μεγάλης άποστολής σας, νά άποκαταστήσω παγίαν συνείδησιν, καί επικαλούμαι
πρός τοΰτο, όχι σάς, διότι έσεΐς άγωνίζεσθε διά νά τό καταστήσετε συνείδησιν
καί πρέπει νά τό έχετε καταστήσει διά τών
άγώνων σας καί διά τής τάξεως. Αλλα
καλώ τόν 'Ελληνικόν Λαόν όλόκληρον νά
τό συνειδητοποιήση, διότι μέ τούς ίδικούς
σας άγώνας, μέ τις ίδικές σας προσπά
θειες, μέ τήν έκδήλωσιν τής ίδικής σας

άποστολής, έπαναλαμβάνω, συνδέεται αυτό
τό όποιον λέγεται 'Ελλάς, συνδέεται η
τάξις, συνδέεται ή ησυχία, συνδέεται ή
Δημοκρατία, συνδέεται ή έλευθερία, συν
δέεται ο,τι είναι δυνατόν νά ύπάρξη ως
παράδοσις, ό,τι είναι δυνατόν νά ύπάρξη ως
ιστορία, ό,τι είναι δυνατόν νά ύπάρξη ή
έγκλείεται μέσα σέ αύτήν τήν ώραίαν λέξιν όπού λέγεται Ελλάς. Δέν ύπερβάλλω
τά πράγματα, ούτε έχω συνηθίσει μάλιστα
είς τόσον επισήμους έπικοινωνίας νά δια
τυπώνω έκφράσεις, αί όποϊαι διατρέχουν
τόν κίνδυνον νά θεωρηθούν ότι έγκλείουν ή
τό στοιχεΐον τής ύπερβολής ή τό στοιχεϊον
τής κολακείας, άλλά ό,τι λέγω τό άντλώ
άπό τήν πείραν τήν προσωπικήν, άπό τήν
πείραν τήν γενικήν, άπό τήν άνάβλυσιν τής
ιστορίας τών άγώνων σας, καί ό,τι λέγω
άκόμη τό άντλώ άπό αύτό τό όποιον πρεπει
καί είναι ύγιής συνείδησις όλων τών ορθώς σκεπτομένων Ελλήνων.
’Αγαπητοί, άς χρησιμοποιήσω αύτήν
τήν φράσιν, διότι αισθάνομαι έσωτεριρικώς τήν άνάγκην νά τήν χρησιμοποιήσω,
γνωρίζω ότι καί κατά τό παρελθόν, άλλα
άκόμη καί σήμερον, έχετε καταστη ευ
πρόσβλητοι, ύπό τήν έννοιαν ότι υπάρ
χουν τμήματα τά όποια έκ διαφόρων σκο
πών όρμώμενα καταβάλλουν προσπάθειας
είς πάσαν κίνησιν, είς πάσαν έξόρμησιν,
είς πάσαν έκτέλεσιν ίδικής σας υπηρεσίας
νά έπιρρίψουν οίονδήποτε βάρος, το
όποιον θά φαντασθοΰν είς βάρος τών
Σωμάτων σας ’Ασφαλείας.
Μην σάς
άπογοητεύει τό γεγονός, άλλά νά χαλυβδώνεσθε καί όταν άκόμη γίνεται ό άδι
κος έλεγχος σέ αύτήν τήν προσπάθειαν
τήν οποίαν καταβάλλετε, διότι έπαναλαμ
βάνω καί πάλιν πρέπει νά σάς χαλυβδώνη
ή σκέψις ότι κάνετε προσπάθειαν, όχι διά
νά έπιτελέσετε ένα περιωρισμένον στό
χον, άλλά διά νά σώζετε τήν Ελλάδα, διά
νά σώζετε τήν ’Ασφάλειαν καί τήν Τάξιν,
διά νά σώζετε τήν Δημοκρατίαν καί ύπό
τήν έννοιαν αύτήν τό 'Υπουργεΐον, καθ’
όσον θά έχω τήν τιμήν νά εύρίσκωμαι έπικεφαλής, σάς παρέχει τήν διαβεβαίωσιν,
ότι θά εύρίσκεται είς τό πλευράν σας,
θά άντιμετωπίζει μαζί σας τάς άδικους
κρίσεις καί τούς άδικους έλέγχους και τό
'Υπουργεΐον δι’ έμοΰ δέν θά παύση στι
γμήν, διά νά άπευθύνεται πρός τόν 'Ελ
ληνικόν Λαόν, ότι πρέπει, έπαναλαμβάνω
διά πολλοστήν φοράν, νά έγκλείσουν μέσα
εις τήν συνείδησιν των τό αίσθημα αυτοΰ
τοϋ μεγάλου άγώνος τόν οποίον καταβάλ
λουν τά Σώματα ’Ασφαλείας, χάριν τοϋ
τόπου καί χάριν τής Ελλάδος».
Μετά τόν χαιρετισμόν τοϋ κ . 'Υ 
πουργού , ώ μίλησε δι’ ό λ ίγ ω ν , ως
εκπρόσωπος τώ ν άποστρατευθεντω ν
α σ τυ νομ ικ ώ ν, ό έ . σ . Ά σ τ υ ν . Δ / ν τής Β . κ . Κ αφίρης όστις είπε μεταξύ
τώ ν άλλω ν :

«'Η στιγμή αύτή για μάς, όπως άντιλαμβάνεσθε, είναι στιγμή σύγκινήσεως.
Πρώτον, γιατί φεύγουμε άπό τό Σώμα, τό
όποιον ύπηρετήσαμεν διαθέσαντες τα
ωραιότερα χρόνια τής ζωής μας καί για
τήν τιμή πού μάς έκάνατε καί μάς καλεσατε έδώ είς άποχαιρετιστήριον συγκέντρωσιν. Σάς ευχαριστώ Κύριοι όλους
σας, έκ μέρους όλων τών συνάδελφων
μου. Σάς εύχαριστοϋμε βαθειά μέσα άπό
τήν ψυχήν μας.
Δικαιολογημένη ή συγκίνησίς μας, γιατί,

σωματικώς καί ύπηρεσιακώς τουλάχιστον,
άποχωριζόμαστε άπό μίαν ύπηρεσίαν πού
ύπήρξε βίωμά μας, ή ζωή καί ή δρασις
μας. Ή εύγενής καί άκάματος δράσις
πρός έκπλήρωσιν σοβαροτάτης άπέναντι
τής Πολιτείας καί τής Κοινωνίας άπο
στολής. Ήγωνίσθημεν τόν άγώνα τόν κα
λόν καί έδημιουργήσαμεν τί άλλο; Οικο
γένειαν καί άκόμη τήν άτομικήν καί κοι
νωνικήν μας προσωπικότητα. "Αν σωμα
τικώς καί ύπηρεσιακώς έληξεν ό προορι
σμός μας, ώς ένεργών ύπαλλήλων τής
άγαπημένης είς όλους μας ’Αστυνομίας
Πόλεων, ψυχικώς είμεθα καί θά εϊμεθα
μαζί σας. Αιώνιος καί άκατάλλητος ό
δεσμός μας πρός τήν ’Αστυνομίαν, ώς εΰγενοΰς ιδέας καί άποστολής καί πρός
ΣΑΣ τούς μέχρι χθές έν ενεργείς συ
ναδέλφους μας.
Κύριοι Προϊστάμενοι - Κύριοι
συνά
δελφοι.
’Αγωνισθήτε τόν άγώνα τόν καλόν, γιά
τό συμφέρον τής ’Αστυνομίας μας. 'Ημείς
εϊμεθα τώρα συνταξιούχοι. Μέ συγκίνησιν
άπεχωρίσθημεν τήν τιμημένην στολήν τοϋ
’Αστυνομικού. 'Όμως ψυχικώς εϊμεθα καί
θά εϊμεθα συνδεδεμένοι κοντά σας, είς
όλην μας τήν ζωήν».
'Η ωραία έκδήλω σις έκλεισε μέ
τραγούδια άπό τή χορω δία τοϋ κ .
Τ ζαφέρη καί μέ κομμάτια άπό τήν
Φ ιλαρμονικήν τής ’Α σ τυ νομ ία ς. Τά
« ’Α στυνομικά Χ ρονικά» σ υγχαίρουν
τ ή ν Δ /ν σ ι ν τ ή ς ’Α στυνομίας ’Αθηνών
διά τήν άρτίαν όργάνω σιν τής εορ
τής , πρός δέ τούς άποστρατευθέντας
σ υναδέλφ ους εύ χο ντα ι κάθε ευ τυ χία ν
καί είς τήν ιδιω τικήν ζ ω ή ν .
Ή Δ ιεύ θ υ νσ ις ’Α στυνομίας Π ει
ραιώ ς, τήν 11ην ώραν τής 1 7 -1 -7 6 ,
είς τήν Λ έσχη ν τού Μεγάρου τής
Ά σ τ υ ν . Δ /ν σ ε ω ς , διω ργάνω σεν άποχαιρετιστήριον τ ελ ετ ή ν, διά τούς άπ οχω ρήσαντας τού ’Α στυνομικού Σ ώ 
ματος ’Α ξιω ματικούς καί κατωτέρους
άστυνομικ ούς,
λ ό γω
καταλήψεώ ς
τω ν ύπό τού όρίου ή λικ ία ς, τήν 31-12
75.
Π ρολογίζοντες τήν ώ ραίαν αύτήν
έκ δή λω σιν, ό ’Α ρχη γός ’Α στυνομ ίας
Π όλεω ν κ . ΒΑΣΙΛ ΕΙΟ Σ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ καί ό Δ ιευθυντής ’Α στυνομίας
Πειραιώ ς κ . Δημήτριος ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , ηύχαρίστησαν τούς άπελθόντας
διά τάς π ολυτίμους υπηρεσίας πού
προσέφερον είς τό Σ ώ μα τής ’Α στυ
νομίας Π ό λ ε ω ν .
Τούς ηύχήθησαν κάθε έπ ιτυ χία ν
καί πρόοδον είς τόν ιδιω τικόν βίον
τω ν καί τούς διαβεβαίω σαν ότι τό
’Α στυνομικόν Σ ώ μα θά τούς συμπαρίσταται είς τάς δύσκολους στιγμάς
τω ν καί θά θεω ρούνται μετά τώ ν
ένεργεία συ να δ έλφ ω ν τω ν πάντοτε
ένεργά μέλη τού ένδοξου Σώ ματος
τής ’Α στυνομίας Π ό λ εω ν .
Είς τήν έν λ όγω έκδήλω σιν παρευρέθησαν π λή ν τώ ν κ . κ . ’Α ρχη γού
Α . Π . καί τού Δ /ν τ ο ΰ Πειραιώ ς άπ αντες οί ’Α στυνομικοί 'Υ ποδιευθυνταί Π ειραιώ ς, Διοικηταί Τμημάτω ν
καί 'Υ πη ρεσιώ ν, τά Διοικητικά Σ υμ 
βούλια Σ υ ντα ξιο ύ χω ν ’Α στυνομικώ ν
Π ειραιώ ς, Δημοσιογράφ οι καί λο ι
ποί ’Α ξιω ματικοί καί κατώ τεροι ’Α
στυνομικοί .
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Σ Π Ο Υ Δ Α ΙΟ Τ Ε Ρ Α Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α Α Π Ο I /ΙΟ-31 /Ι2/75
Κατόπιν καταδιώξεως συνελήφ
θησαν τήν 04.30' ώραν της 4-1075 οί κλέπται τοΰ ύπ’ άριθ. 30.426
Μοτοποδηλάτου.
Κατόπιν μακράς καταδιώξεως συνελήφθη τήν 05.10' ώραν τής4.10.75
ετών 19, δστις έπέβαινε κλαπείσης
παρ’ αύτοΰ μοτοσυκλέττας, τύπου
Kavasaki, άνευ αριθμού Κυκλοφο
ρίας.
Συνελήφθησαν τήν 03 .00 ώραν
τής 5.10.75 έπιβαίνοντες τοΰ ύπ’
άριθ. 30.097 μοτοποδηλάτου οΐ σε
σημασμένοι κλέπται Καραβας ’Ιωάν
νης ετών 23 καί Στίκας Δημήτριος
ετών 22.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω τήν
23.17' ώραν τής 5.10.75 άφαιροΰντες βενζίνην έκ τοΰ ύπ’ άριθ.
395.781 ΙΧΕ αΰτ/του οΐ Πανταζόπουλος ’Αθανάσιος ετών 25 Π. Ν.
ετών 17 καί Π.Π. έτών» 17. ’Εντός
τοΰ ύπ’ άριθ. 715 ΑΑ 7298 ΙΧΕ
αύτ - του των άνευρέθησαν τρία δο
χεία πλήρη βενζίνης.
Συνελήφθη διότι έκινεΐτο ύπόπτως πλησίον αυτοκινήτων τήν03.00
ώραν τής 6.10.75 ό Β. Ε. ετών 18.
Προσηχθη εις ΙΑ' Άστυν. Τμήμα,
ένθα ώμολόγησεν δτι έξ αυτοκινή
του άφήρεσεν είκοσι πέντε κασέττας
μαγνητοφώνου.
Συνελήφθη μετά μακράν καταδίωξιν ό Καραντώνης Ζαφείριος
ετών 25, καταζητούμενος ύπό τής
Τ.Γ.Α. διά κλοπάς καί λοιπάς άξιοποίνους πράξεις.

Κατόπιν καταδιώξεως συνελήφθη
ό Κατράκης Γεώργιος, δστις άφήρει εξαρτήματα αυτοκινήτων.
Συνελήφθη ό κλέπτης τής ύπ’
άριθ. ΒΤ 777 δικύκλου μοτοσυκλέτ
τας X. I. ετών 17.
Συνελήφθησαν τήν 02.10' ώραν
τής 15.10.75 οΐ σεσημασμένοι κλέπται Λούρος Δημήτριος ετών 35 καί
Λαζαράκης Νικόλαος έτών 38, οί
όποιοι κινούμενοι μετά τοΰ ύπ’
άριθ. GSX - 6366 αύτ-του των άφήρουν βενζίνην έξ άύτ-των. Άνευρέθησαν δύο πλήρη δοχεία βενζίνης.
Συνελήφθησαν τήν 01.00' ώραν
τής 23.10.75 κατόπιν άναζητήσεων
βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών
οΐ Μ.Ε. έτών 18 Ρ.Α. έτών 18 καί
Σ.Δ. έτών 19, οί όποιοι έ'φερον μεθ’
εαυτών διαρρηκτικά έργαλεΐα καί
εϊχον διαρρήξει τέσσαρα αυτοκί
νητα.
Συνελήφθη έντός του ίεροΰ Ναοϋ
Παντοκράτορος ό διαρρήκτης λιπο
τάκτης Μενεγάκης Γεώργιος έτών
32.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως
τήν 04.20 ώραν τής 23.10.75 ό
Άλμπάχ Μωχάμετ τοΰ Ροτζέτ, έτών
19 έκ Λιβύης, ό όποιος άπεπειράθη
νά διαρρήξη τό έπί τής όδοΰ Δημο
σθένους 101 Prisunic Μαρινοπούλου
Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω κατά
τήν διάρρηξιν τοΰ ύπ’ άριθ. 343.246
ΙΧΕ αύτ/του ό Θ. I. τοΰ Ίωάννου,
έτών 19.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1975
α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας
εις τό τηλέφωνον «100» (14739)
περιπτώσεις.
β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών (536)
αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί
παρέσχε βοήθειαν εις 379 παθόντας
εις τροχαία άτυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν είς (96)
άτομα διατελοΰντα έν μέθη.
δ) Ένήργησεν έλεγχον εις (39)
Κέντρα τεχνικών παιγνίων διά τήν
προστασίαν τών άνηλίκων.
ε) ’Έδωσε λύσιν εις (1718) έπεισόδια μεταξύ ιδιωτών.
στ) Ικανοποίησε τά παρόντα
ιδιωτών είς (2887) περιπτώσεις.
ζ) Έπελήφθη είς (848) συγ
κρούσεις οχημάτων μέ ύλικάς ζη
μίας.
η ) Άνεΰρε καί παρέδωσε είς τούς
κατόχους των (106) κλαπέντα οχή
ματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν
τών πολιτών έκ τών θορύβων, άπηύθυνε (1121) συστάσεις καί εύρέθη
είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιδώση
κλήσεις είς (299) παραβάτας.
Συνελήφθη τήν 21.05' ώραν τής
2.11.75 έντός τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ
Ταξιαρχών
ό ΦΟΤΡΦΟΤΡΗΣ
Ευάγγελος τοΰ Μενελάου, έτών 49
τέως έπίτροπος τοΰ Ναοΰ, ό όποιος

είσήλθε δι’ άντικλεϊδος, διέρρηξε
τό κιβώτιον έράνου υπέρ άποπερατώσεως τούτου καί άφήρεσε το πο
σόν των 2.600 δραχμών.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως τήν 22.45' ώραν της 2.11.75
οί κ) Σ. I., ετών 17 καί 2) Κ. Δ.
ετών 17, οί όποιοι διέρρηξαν καί
άπεπειρώντο να άφαιρέσουν τό ύπ’
άριθ. V 42759 ΜΙ ΙΧΕ αύτ-τον.
Ούτοι προηγουμένως εϊχον άφαιρέσει τό ύπ’ άριθ. 886 δικ. μοτ/τον
άπό τήν περιοχήν Πλάκας.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω τήν
00.30' ώραν της 3.11.75 άφαιροΰντες εξαρτήματα άπό μοτοποδήλατα
οί 1) A. Ε., έτών 18 καί 2) Σ.Γ.
ετών 19.
Συνελήφθη τήν 04.00' ώραν τής
4.11.75. ό Κ. Α. έτών 18 ό όποιος
ώδήγει μοτοποδήλατον άνευ άριθμοΰ, τό όποιον εϊχεν άφαιρέσει
άπό τήν Πλατ. Κολωνακίου.
Συνελήφθη τήν 02.30 ώραν τής
9.11.75 κατόπιν καταδιώξεως ό
Π.Χ. έτών 19 καί προσήχθη εις
Η' Παρ/σμα ’Ασφαλείας. Ώ ς διεπιστώθη, είχε διαπράξει σωρείαν
διαρρήξεων εις τάς περιφέρειας τών
Ζ' καί Η' ’Αστυνομικών Τμημάτων.
Συνελήφθησαν τήν 21.10 ώραν
τής 10.11.75 οί 1) Κ. Μ. έτών 17
καί 2) Δ. Κ. έτών 17, άμφότεροι
άναβάται τοϋ 'Ιπποδρόμου διότι επέβαινον εις τό ύπ’ άριθ. 53836
δικ. Μοτοποδήλατον, τό όποιον εϊχον άφαιρέσει έκ τής περιοχής τοϋ
ΛΓ' Α/Τ.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως
τήν 04.30' ώραν τής 14.11.75
ό ΕΤΣΤΡΑΤΟΤΔΑΚΗΣ ’Ιωάν
νης, έτών 22, φέρων μεθ’ έαυτοϋ
σιδηροϋν λοστόν καί 2.000 δραχ.
εις κέρματα. Ούτος είχε διαρρήξει
τό έπί τής όδοΰ Λένορμαν 121
Κρεοπωλεΐον καί άπεπειράθη να
διαρρήξη αύτ/τον ταξί.
Συνελήφθη τήν 02.30' ώραν τής
17.11.75 καί ποσήχθη εις ΗΑ /Τ ό
Π. X. έτών 19, διότι κατελήφθη
έπ’ αύτοφώρω να θραύη τήν προ
θήκην SOUPER MARKET.
Συνελήφθησαν τήν 04.30 ώραν
τής 22.11.75 έπιβαίνοντες είς τό
παρ’ αύτών κλαπέν ύπ’ άριθ.
135.320 ΙΧΕ αυτοκινήτου οί κλέπται 1 ) 1 ) ΦΙΛΟΠΟΤΛΟΣ Ά νδρέας έτών 20, 2) ΚΩΑΕΤΣΗΣ
Σταύρος έτών 23 καί 3) Μ.Π.
έτών 16.
Συνελήφθη τήν 04.00' ώραν τής
27.11.75 έντός άρτοποιείου είς τό
όποιον είχεν είσέλθη διά ρήξεως
τοϋ παραθύρου ό Π. Έ . έτών 17.
Συνελήφθησαν τήν 04.40' ώραν

τής 28.11.75 έπιβαίνοντες είς τήν
ύπ’ άριθ. ΒΜ 304 δικ. μοτοσυκλέτταν, τήν οποίαν εϊχον κλέψει οί 1)
Ρ. Ε. έτών 18 καί 2) Μ.Β. έτών 16.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως
ό κλέπτης τοϋ ύπ’ άριθ. 32.499 δικ.
μοτοποδηλάτου ό Π. Ε. έτών 15.
Κατόπιν καταδιώξεως συνελήφθη
τήν 01.50 ώραν τής 2.12.75 ό X.
X. έτών 19, ό όποιος εϊχεν άφαιρέσει τό ύπ’ άριθ. ΕΒ 8657 ΙΧΕ
αύτ/τον.
Συνελήφθη ό κλέπτης τοϋ ύπ’
άριθ. ΒΟ 5512 ΙΧΕ αύτ/του ΕΥ
ΘΥΜΟ Π ΟΤΛΟΣ ’Ιωάννης έτών 32.
Συνελήφθη ό Β. Σ. έτών 14, ό
όποιος μεθ’ ετέρου άτόμου εϊχεν
άφαιρέσει εξ (6) κιβώτια κενών φια
λών, εύρισκόμενα έ'ξωθι καταστή
ματος.
Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως τήν 04.00 ώραν τής 8.12.75
οί ΔΕΡΙΖΙΩ ΤΗ Σ Χρήστος έτών
50 καί 2) ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ’Αθανά
σιος έτών 32, δρασται κλοπής τοϋ
ύπ’ άριθ. ΒΙ 3627 ΙΧΕ αύτ/του. Ό
δεύτερος κατά τήν καταδίωξιν έπυροβόλησεν έξάκις άνεπιτυχώς κατά
τών πληρωμάτων τών περιπολικών.
Συνελήφθησαν οί 1) Κ. X. έτών
18 καί 2) Μ. Θ. έτών 18, έπιβαί
νοντες μοτοποδηλάτου, τό όποιον
εϊχον άφαιρέσει έκ τής περιοχής
Άμφιθέας.
Συνελήφθη τήν 01.50' ώραν τής
10.12.75 κατόπιν άναζητήσεων ό
ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ ’Ιωάννης έτών 21, ό
όποιος άφήρεσε τό ποσόν τών 6.000
δραχμών άπό σύνοικον Ξενοδοχείου
’Αμερικανόν.
Συνελήφθησαν τήν 03.35' ώραν
τής 11-12-75 κατόπιν καταδιώ
ξεως οί κλέπται τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΖ
1448 ΙΧΕ αύτ/του 1) Μ. Π. έτών
16, 2) Φ. Ά . έτών 20 καί 3) ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Νικόλαος έτών 22.
Συνελήφθησαν κατόπιν άναζητήσεως οί 1) Ν. Σ. έτών 18 καί 2)
Π. Ά . έτών 18, διότι έπιβαίνοντες
τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΖ 5094 ΙΧΕ αύτ/του
έξυλοκόπησαν άνευ λόγου νεάνιδα.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως
καί βάσει δοθέντων χαρακτηριστι
κών ό X. Κ. έτών 17, διότι ύπό
τήν άπειλήν μαχαίρας άφήρεσε τό
ποσόν τών 5.000 δραχμών καί εν
ώρολόγιον χειρός άπό ένοικον τοϋ
Ξενοδοχείου ΜΥΚΗΝΑΙ.
Συνελήφθη ό σεσημασμένος διαρ
ρήκτης ΚΑΝΑΡΗΣ ’Αντώνιος, έτών
19, κάτοικος διαφόρων Ξενοδο
χείων καθ’ όν χρόνον άπεπειράτο
νά διαρρήξη γραφεία καί διαμερί
σματα.
Συνελήφθησαν τήν 0.20' ώραν

τής 15.12.75 οί κλέπται τοϋ ύπ’
άριθ. BY 5614 αύτ/του 1) Κ.Π.
έτών 18 2) Μ. Θ. έτών 18 καί 3)
Δ. Κ. έτών 18.
Συνελήφθησαν οί κλέπται τοϋ
ύπ’ άριθ. 45837 δικ. μοτ/του 1)
Κ.Κ. έτών 16 2) Μ. Β. έτών 15
καί 3) Κ.Ε. έτών 14. Τό μοτ/τον
εϊχον άφαιρέσει έκ τής περιοχής
Κυψέλης.
Συνελήφθησαν τρεις (3) άθιγ—
γανίδες αί όποϊαι άφήρεσαν έκ τοϋ
Χρυσοχοείου τοϋ ΠΡΕΛΟΡΕΝ-ΤΖΟΥ Πέτρου, Ρουμπέση 65 (IΓ'
Α /Τ ) τό ποσόν τών 4.000 δραχμών.
Συνελήφθησαν τήν 01.30' ώραν
τής 19.l2.75 κατόπιν άναζητήσεων
1) X. Ί . έτών 17 καί 2) Ν. Ν.
έτών 19, οί όποιοι άπεπειράθησαν
νά άφαιρέσουν έξαρτήματα αυτοκι
νήτων. Άνευρέθησαν έπ’ αύτών
διαρρηκτικά έργαλεϊα.
Συνελήφθη ό Φ. Π. έτών 18,
σιδηρουργός, ό όποιος εθραυσε διά
λοστοΰ τούς ύαλοπίνακας τοϋ ύπ’
άριθ. ΕΗ 2377 ΙΧΕ αύτ/του, έπιχειρήσας νά άφαιρέση τοΰτο.
Συνελήφθη τήν 01.40' ώραν τής
22.12.75 κατόπιν καταδιώξεως ό
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Παντελής έτών 25, ό
όποιος άπεπειράθη νά διαρρήξη κα
τάστημα ήλεκτρικών ειδών.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ
α) Έκλήθη διά παροχήν βοή
θειας είς τό τηλέφωνον «100» είς
28673 περιπτώσεις.
β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 1077
αίφνιδίως άσθενήσαν.τα άτομα καί
παρέσχε βοήθειαν είς 733 παθόντας είς τροχαία άτυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 204
άτομα διατελοΰντα έν μέθη.
δ) Ένήργησε έ'λεγχον είς 57
Κέντρα τεχνικών παιγνίων διά τήν
προστασίαν τών άνηλίκων.
ε) ’Έδωσε λύσιν είς 3.135 έπεισόδια μεταξύ ιδιωτών.
στ) 'Ικανοποίησε τά παράπονα
ιδιωτών είς 5.209 περιπτώσεις.
ζ) Έπελήφθη είς 2.021 συγκρού
σεις οχημάτων μέ ύλικάς ζημίας.
η) Άνεΰρε καί παρέδωσε είς
τούς κατόχους των 206 κλαπεντα
οχήματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν
τών πολιτών έκ θορύβων, άπηύθυνε
1.841 συστάσεις καί εύρέθη είς τήν
δυσάρεστον θέσιν νά έπιδώση κλή
σεις είς 327 παραβάτας.

Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
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Μάχη άστυνομιιιών μέ οπλισμένους ιιαιιοποιούς
Εισαγωγή εις τήν 'Ελλάδα νέου ν α ρ ιιω τ ιιιο ϋ
Ξένος άνθυποσμ/γός λαθρέμπορος ναρυωτιυών
’Ιταλοί διαρρήυται ιιαταστημάτων γουναριιιών
’Έ νας «μεγιστάνας» άρχηγός σπείρας υαυοποιών
"Ελληνες άνήλιιιοι μέ πολύ πλούσια «δ ρ ά σ ι»

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Δ ΕΡ ΙΖΙΩ Τ Η Σ

Πιστολέρος στο Κουκάκι
ΕΙΚΟΝΑ Σικάγον παρουσίασε
γιΑ λίγο τη νύκτα τής 8 προς 9.12.75
ή περιοχή τον Κουκακίον. Είναι ή
πρώτη φορά από πολλών ετών,
που όπλ.ισμένος κακοποιός έπυροβόλησε κατά των αστυνομικών διω
κτών του.
Πρόκειται διά τον Χρηστόν Ν.
Δ εριζιώτην 50 ετών, μικροπωλητήν, ό όποιος άπέδρασε τήν 27ην
’Ιουλίου από το Δημόσιον Ψυχιατρεϊον όπου είχε έγκλ.εισθή μετά
τήν καταδίκην τον εις 18μηνον φυ
λάκια ιν διά παραβάσεις τον νόμον
περί ναρκωτικών.
Τήν προαναφερθε ισαν
ημερο
μηνίαν, λίγο προ τής 4ης πρωινής
ό Δεριζιώτης καί ένας άλλος κακο
ποιός — ό Άθαν. Νυδριώτης, 32
ετών, πού άπεφνλακίσθη τον πα
ρελθόντα Μάρτιον, άφοϋ έξέτισε
ποινήν καθείρξεως εξ ετών διά κλοπάς, έπεσημάνθησαν υπό δύο αστυ
φυλάκων τον ΙΓ ' αστυνομικού τμή
ματος νά σπρώχνουν ένα αντοκίνητον. Οι αστυφύλακες έκράτησαν τον
αριθμόν τού αυτοκινήτου καί τά
χαρακτηριστικά τών υπόπτων καί
ειδοποίησαν τήν ”Αμεσον Δράσιν.
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' Ο αξιωματικός υπηρεσίας διεπίστωσε τότε ότι τό αντακίνητον ήτο
κλεμμένο καί άπέστειλε εις τό Κου
κάκι δύο περιπολικά τά όποια άφοϋ
παρέλαβαν τους δύο άστυφύλακας
ήρχισαν αναζητήσεις.
Πρώτος έπεσημάνθη έκ νέου ό
Νυδριώτης καί συνελήφθη χωρίς νά
προβάλη άντίστ ασιν. Δεν συνέβη
όμως τό ίδιο καί μέ τον Δ εριζιώτην,
ό όποιος όταν άντελήφθη τούς αστυ
νομικούς, ώχυρώθη όπισθεν ενός
αυτοκινήτου, καί ήρχισε νά πυροβο
λή, διά πιστολιού τύπου «Μπερέττα»
πού έφερε μαζί του. Καί έρριψε τρεις
σφαίρας πριν οι αστυνομικοί κα
τορθώσουν νά τον πλησιάσουν διά
κυκλωτικής κινήσεως καί νά τον
αφοπλίσουν. Κατά τήν έπακολουθήσασαν έρευναν εύρέθη εις τήν τσέ
πην του κι’ ένα στιλέττο.
Ό Δεριζιώτης άπεκάλυψε ότι
έσχεδίαζαν τήν διάπραξιν κλοπών
«γιά νά τά οικονομήσουν». Διά τό
πιστόλιον είπεν ότι τό είχε βρή εις
τά σκουπίδια καί διά τούς πυροβολι
σμούς ότι τούς έρριψε εις τον αέρα
προς εκφοβισμόν τών αστυνομικών
κι επειδή έφοβείτο ότι αν συνελαμβάνετο θά ένεκλείετο καί πάλιν εις τό
ψυχιατρείον. Τέλος, ίσχυρίσθη ότι

αυτός καί ό συνεργός του δεν είχαν
σχέσιν μέ τήν κλοπήν τού αυτοκινή
του.
Διά τούς δύο κακοποιούς άναφέρονται στο διαβιβαστικό τής ’Ασφα
λείας τών ’Αθηνών μεταξύ τών άλ
λων καί τά εξής:
1) Ά π ό κοινού ενεργούντες, οί Δεριζιώτης καί Νυδριώτης άπό μηνάς καί
εντεύθεν, σννέστησαν συμμορίαν προς
διάπραξιν πλημνώ ν καί κακουργημάτων
ατινα δεν καθωρίσθησαν είδικώς.

Β ΙΚ ΤΩ Ρ ΦΑΝΦΟΡΤ

Μερικά άπό τά «καλά παιδιά» τον αστυνομικού δελτίου τού διμήνου πού πέρασε. Κάθε ένας «άντιπροσωπενει» καί από μιά«σχολή»
στον κόσμο τού εγκλήματος.
2. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 4 - 5
12/75, άφήρεσαν έκ τον επί τής όδον
Μάρνη 22 χώρου σταθμενσεως αυτοκι
νήτων, τό νπ άριθ. Β Ι - 3627 Ι.Χ .Ε
αύτοκίνητον τον Ρεκλείτη ’Αλέξανδρου
δπερ κατεϊχον έπι 4ήμερον επί τώ σκοπφ
διαπράξεως κλοπών καί τό όποιον εγκατέλειψαν την 03.30 ώραν τής 8/10/75
έπι τής όδον Γενναίου Κολοκοτρωνη 4
οπού είχον μεταβή προφανώς προς διάπραξιν κλοπών, λόγω τον δτι έγένοντο άντιληπτοί υπό ’Αστυνομικής περιπόλου.
3)
Τήν 04.00' ώραν περίπου τής
8/12)75 δ Δεριζιώτης δτε επεχειρήθη
έν τή διασταυρώσει τών όδών Καλλιρ
ρόης - Μαλτρόζου. ή σνλληψίς τον υπό
τού πληρώματος τού νπ’ άριθ. Α.Π .
1077 αυτοκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως,
έπνροβόλησε κατ' έπανάληψιν ενάντιον
τον άναποτελεσματικώς διά πιστολιού
δπερ έφερε με θ’ έαντον. Τοντ’ αυτό έ:Ύα
νέλαβε καί εις τάς οδούς Μινιάκ - Ματρόζον Καλιρρόης καί Μεσσαπίου άνα
ποτελεσματικώς, εναντίον τόσον τού ανω
τέρω αύτοκινήτου δαον καί τού ΰπ' άριθ.
Α Π 1066 τοιούτον.
Τήν αύτήν ώς άνω ημερομηνίαν καί
ώραν, δτε έκλήθη υπό τών έν διατετα
γμένη υπηρεσία ’Αστυφυλάκων τών έν
λόγω Περιπολικών αυτοκινήτων, ινα παραδοθή, εις τήν διαστανρωσιν τών όδών
Καλλιρρόης - Μεσσαπίου καταδιωκόμενος
άντεστάθη καί έπνροβόλησε κατ' αυτών
καί αΰθις άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου έξήγαγε
πτυσσόμενον στιλέττον καί ήπείλη τούς
άστυν/κούς δτι θά τούς φονεύαη αν θά
έπιχειρήσωσι νά τον συλλάβωσι.
Τήν 10.00' ώραν τής αυτής, άνευρέθη-

σαν εντός ειδικής κρύπτης εις τήν έπι τής
όδον Σωσιμαδών 12 οικίαν του, (13)
γραμμάρια 'Ινδικής καννάβεως (φούντα).

A-S-D
Νέο Ναρκωτικό
Ε Κ Α ΤΟ Ν τριάντα δισκία τον
καινούργιου παραισθησιογόνον A.S.
D. — ναρκωτικό πολύ πιο δραστικό
άπό τό γνωστό L.S.D ., πού για
πρώτη φορά είσάγεται στην 'Ε λ
λάδα — και 100 γραμμάτια μαρι
χουάνα, κατάσχεσε, ή Υπηρεσία
Διώξεως Λαθρεμπορίου στα χέρια
τριών αλλοδαπών, στην Πλάκα.
ΟΙ τρεις ξένοι είναι ό ’Εγγλέζος
Βίκτωρ Φάνφορτ, 25 χρονών, 6
'Ολλανδός Βίμ Βάμ Σχούνς 22 χρο
νών καί ό Νοτιοαφρικανός Μάλλαντ
Πόλαντ, 25 χρονών.
"Η άνακάλυψι καί σνλληψι τών
εμπόρων τον λευκού θανάτου οφεί
λεται σέ πληροφορία, πού δόθηκε
στην Γενική ’Ασφάλεια, δτι τρεις
ξένοι διαπραγματευόντουσαν στην
Πλάκα, τήν πώλησιν A.S.D . σέ
ταμπλέττες. Καί δτι προτιμούσαν
σαν αγοραστές ξένους ξαί δχι "Ελ
ληνες — γιατί φοβόντουσαν παγίδα
τής ’Αστυνομίας.

Ή πληροφορία εφθασε στα χέρια
τής ’Αστυνομίας μέ κάπως κωμικό
τρόπο.
"Ενα βράδυ αστυνομικοί σέ μια
περιπολία τους στήν Πλάκα, βρή
καν ένα γνωστό χασισοπότη, άπό τό
' Ηράκλειο Κρήτης, σκαρφαλωμέ
νο πάνω σέ μια μάνδρα.
— ΤΙ κάνεις εκεί; τού λέει ό άστννομικός.
— Τί σέ νοιάζει τί κάνω, πουλί
είμαι καί πετάω. Καί άρχισε νά άνοίγει τά χέρια του καί νά τά κουνάει ό
πως τό πουλί τά φτερά του.
Τον κατέβασαν τότε καί τον με
τέφεραν στήν Γενική ’Ασφάλεια.
"Οταν άρχισε νά συνέρχεται λεει
στον άστυνόμο κ. ’Αντωνίου:
—'Ο κόκκινος γάιδαρος. Αυτός
μού τά έκανε δλα αυτά. Αυτός με
έκανε πουλί. 'Ο κόκκινος γάιδαρος.
— Βρε τί παλαβομάρες είναι αυτές
πού μάς λές; Πές μας τί έγινε.
Μά οι τρελλοκουβέντες συνεχίζον
ταν. "Οταν δμως συνήλθε εντελώς,
τότε τούς άπεκάλυψε εντελώς, ποιος
ήταν ό <<Κόκκινος γάιδαρος». ΤΗταν
ένα τροχόσπιτο πού τό χρησιμοποι
ούσαν γιά τή μετακίνηση άλλά καί για
τή διαμομή τονς^οΐ τρεις αλλοδαποί,
όταν δέν έμεναν σέ πανσιόν ή κάπου
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’Επάνω: Κιόκα Ρενάτο 28 ετών από τη
Ρώμη. Μέλος τής σπείρας των 'Ιταλών
κακοποιών. Κάτω δεξιά: Σονλείμάν Χ α
σάν. 'Από τα πιο «δραστήρια» μέλη των
Αράβων διαρρηκτών αυτοκινήτων. 'Α πέ
ναντι: Χαμονντε Χασάν, μέλος τής ίδιας
σπείρας.

άλλον. Αυτοί που 'έμεναν στον «Κόκ
κινο γάιδαρο» τον κέρασαν, δπως
είπε, δίνοντάς του μίση ταμπλέττα
καί έτσι έγινε . . . πουλί καί άρχισε
να πετάη .
ΟΙ αστυνομικοί δεν άργησαν να
εντοπίσουν τον «Κόκκινο γάιδαρο»
καί τότε έβαλλαν σ’ ενέργεια το κόλπο
τοϋ «ψεντοαλλοδαποϋ».
Διάλεξαν ένα αγγλομαθή καί μακρυμάλλη ύπαξιωματικό καί τον
έστειλαν να έλθη σέ επαφή μέ τον
’Εγγλέζο πού διεπραγματενετο την
πώλησι τοϋ A.S.D .
'Ο ’Εγγλέζος άν καί ό αστυνομι
κός «μιλούσε απαίσια την γλώσσα
άρνήθηκε ότι διέθετε ναρκωτικά.
—«Ξέρω, τον λέει ο αστυνομικός,
φοβάσαι μήπως είμαι βαλτός. Κά
νεις λάθος».
Καί για νά τον πείση πώς δεν είχε
καμμιά σχέσι μέ την αστυνομία τον
έδειξε την ταυτότητά του από την
όποια προέκνπτε δτι ήταν ξένος —
’Αμερικανός — καί υπηρετούσε σέ
αμερικανική υπηρεσία.
"Υστερα απ’ αυτό ό ’Εγγλέζος
«άνοίχτηκε» καί τοϋ είπε πώς δέν
έχει μόνο A.S.D . αλλά καί μαρι
χουάνα. ’Αλλά μαζί του έχει μόνο
ένα δείγμα. Δηλαδή μερικές ταμπλέττες καί λίγη μαριχουάνα, τά
όποια καί τοϋ έδειξε άφοϋ τον παρέ
συρε σ’ ένα μπάρ.
—'Ά ν θέλης δμως, τοϋ είπε, νά
άγοράσης καί έχεις μαζί σου καί τά
λεπτά έλα μαζί μου.
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Ό ’Αστυνομικός τον είπε πώς
ένδιαφερόταν, αλλά δχι γιά μεγάλα
πράγματα, γιατί δέν είχε μαζί του
άρκετά δολλάρια. Μπορούσε δμως άν
συμφωνούσαν καί στήν τιμή, νά πάρη
δλη την ποσότητα γιά νά τήν δια
θέτη σέ συμπατριώτες του.
Συμφώνησαν καί πήγαν σέ μιά
πανσιόν. ’Εκεί βρήκαν καί τους άλ
λους δύο, τούς οποίους καί συνέστησε
στον υποψήφιο «άγοραστή». Τον
πήγαν στο δωμάτιό τους τοϋ πρόσφεραν ένα αναψυκτικό καί μετά τοϋ
έδωσαν 30 ταμπλέττες από τό
A.S.D . καί 25 γραμμάτια μαρι
χουάνα.
Πήραν τά δολλάρια καί ό ’Ε γ
γλέζος τον συνώδευσε ως τήν έξοδο
τοϋ ξενοδοχείου λέγοντάς του:
—"Αν συμφωνήσουν οι φίλοι σου
στήν τιμή έλα τό απόγευμα νά πάρης
καί τά άλλα.
Δέν χρειάσθηκε δμως νά ξαναπάη, γαιτί μόλις εκείνος βγήκε από
τό δωμάτιο των τριών αλλοδαπών,
μπήκαν δύο αστυνομικοί μέ πολιτική
περιβολ.ή, οι οποίοι αθέατοι παρακο
λουθούσαν τις κινήσεις τοϋ συνα
δέλφου τους, καί συνέλαβαν τούς δύο
συνεργάτες τοϋ ’Εγγλέζου, δηλαδή
τον 'Ολλανδό καί τον Νοτιοαφρικανό.
’Εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν /Αγον
τας πώς δέν έχουν καμμιά σχέσι μέ
ναρκωτικά. Δέν πέρασαν δμως λίγα
λεπτά καί άλλ.οι αστυνομικοί μπήκαν
στο δωμάτιό τους, συνοδεύοντας τον
ψευτοαλιλοδαπό συνάδελφό τους καί
τον ’Εγγλέζο.
"Εψαξαν καί τον συνάδελφό τους,
ό όποιος επίσης διεμαρτύρετο, λ.έγοντας πώς είχε έλθη νά έπισκεφθή
τον φίλο του ’Εγγλέζο μέ τον όποιο
γνωριζόταν από καιρό. Κάνοντας
δμως μιά έρευνα τοϋ βρήκαν τις
ταμπλέττες καί τή μαριχουάνα.
— Αυτά τί είναι; τον ρωτάει τότε
ό επικεφαλής ύπαστυνόμος.
— Τά πήρα από κάπου φίλο μου
στήν Πλάκα καί φεύγοντας ήρθα νά
δώ καί τά παιδιά.
Στο μεταξύ ό ψευτοαλλοδαπός
αστυνομικός είχε πάρει θέσι δίπλ.α
σέ μιά βαλίτσα δείχνοντας τους μέ
αυτό τον τρόπο πώς εκεί μέσα βρί
σκονταν καί τά υπόλοιπα ναρκω
τικά. "Εκαναν έρευνα καί βρήκαν 100
ταμπλέττες A.S.D . καί 75 γραμμάμαριχουάνα σέ κρύπτη τόσο τεχνική
καί ήταν σχεδόν αδύνατο νά τήν
άνακαλύψη κανείς.

”Ολοι μαζί— καί ό αστυνομικός —
ώδηγήθηκαν στήν Γενική ’Ασφάλεια
δπου καί εξετάσθηκαν αστό τον αστυ
νόμο κ. ’Αντωνίου. Τά είχαν αγο
ράσει, δπως είπαν, στήν Τουρκία καί
τά έφεραν στήν βαλίτσα σέ ειδική
κρύπτη.
Α Ρ Ν .. .Σ

Ξένος άνθυποσμηναγός
λαθρέμπορος ναρκωτικών
0 ΑΜΕΡΙΚΟ ΔΕΣΠ Ο ΥΤΣΙ, 26
ετών, από τήν Ουγκάντα, τελ.είωσε
τήν Σχο/.ή ’Ικάρων, έγινε άνθυπο
σμηναγός, άλ.λά παρέμεινε στήν χώ
ρα μας, άφοϋ ένυμφεύθη καί 'Ελ.λ.ηνίδα. 'Ο Δεσπούτσι δμως, άντί ν’
άσχολ.ηθή μέ τά αεροπλάνα, προτί
μησε τό . . . εμπόριο ναρκωτικών!
Συνελήφθη από τήν ’Ασφάλεια
’Αθηνών μέ 825 γραμμάρια χασίς
( φούντα) καί 300 δολλ.άρια πού
προήρχοντο από τήν πώλησι των
ναρκωτικών.
’Από τήν έρευνα, διεπιστώθη δτι
ο Άμέρικο Δεσπούτσι είχε 20 δέ
ματα χασίς ( φούντα) βάρους 4 κι
λών. Ποσότητα άπ’ αυτά έπώλησε,
ενώ άλλο έχρησιμοποίησε κι’ ό ί
διος! . . . Κ ι’ επειδή ήταν καλό παι
δί, δπως είπε, έδωσε καί στούς φί
λους του! . . .
’Εξηκριβώθη δτι άγόρασαν χα
σίς άπό τον άλλοδαπό οί συμπα
τριώτες του Στέφενς Μπαρόγκο,
32 ετών, φοιτητής, Φίλιπ Όκέλο,
22 ετών, σπουδαστής, Τίμοθυ Ό πουάνια, 23 ετών, σπουδαστής άπό
τήν Κένυα, Β.Ι. Λάσκαρης, 52 ετών,
οδηγός ταξί, καί Κων. Σ. Χατζόπουλος, 54 ετών, ελαιοχρωματιστής.
Οι άξιόποινες πράξεις, γιά τις
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όποιες ειδικότερα κατηγορεϊται ο
Δ εσπούτσι έχουν ως εξής :
α) Κατά μήνα Αύγουστον 1974 είσήγαγεν εις την Χώραν μας 28 δέματα: χασίς εις φούνταν, σνσκενασθέντα εντός
φύλλων εκ μπανάνας, καθαρού βάρους 4
χιλιογράμμων περίπου.
β) 'Ε κ τής ποσότητας ταύτης εποιήσατο χρήοιν κατ’ έπανάληψιν.
γ ) Κατά μήνα ' Ιούλιον 1975 έπώλησε,
τή μεσολαβήσει τού Μπαρόγκο εις τον Xατζόπονλον 770 γραμμάρια χασίς, άντ'ι τού
χρηματικού ποσού τών 70.000 δραχμών,
λ,αβών έναντι τούτου 14.000 ραχμας,
παρουσία και τού Λάσκαρη Βασιλ. διαθέσαντος προς τον σκοπόν τούτον ζυγόν,
προς ζύγυσιν τής άγορασθείσης ποσότητας.
^δ) Κατά μήνα Σ/βριον 1975 περίπου
έπώλησε εις τον Χατζόπουλον Κων/νον
3 δέματα χασίς εις φούνταν, βάρους 440
γραμμαρίων περίπου, αντί τού χρηματι
κού ποσού τών 10.000 δραχμών.
ε) Κατά μήνα ’Οκτώβριον 1975 επώλησεν εις τον αυτόν ώς άνω Χατζόπουλον
4 δέματα χασίς εις φούνταν, βάρους 570
γραμμαρίων περίπου, αντί τού χρηματικού
ποσού τών 3.000 δραχμών.
στ) Τάς βραδννάς ώρας τής 1.12.1975,
έπώλησεν εις δύο αγνώστους Αμερικανούς
στρατιωτικούς, ών δεν κατέστη δυνατή ή
εξακρίβωση τής ταυτότητάς των 290
γραμμάρια περίπου χασίς, αντί τοϋ χρη
ματικού ποσού τών 16.000 δραχμών, εις
δολλάρια καί δραχμάς.
ζ) Εις χείρας του άνευρέθη καί κατεσχέθη ποσό της χασίς εις φούνταν, βάρους
825 γραμμαρίων, ζυγός ακρίβειας, χρη
σιμοποιούμενος υπό τούτου κατά τας
αγοραπωλησίας, ώς καί τό χρηματικόν
ποσόν τών 300 δολλαρίων, προϊόν εμπο
ρίας ναρκωτικών.

Διαρρήκται καταστημάτων
γουναρικών
Ε ΥΓ Ε Ν Ε Σ ΤA T Α έσχολιάσθη από
τό κοινό καί τον τύπο ή εξάρθρωση
από τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών
σπείρας ’Ιταλών κακοποιών,οί όποιοι
(πραγματοποίησαν μεγάλες διαρρή
ξεις στήν ’Αθήνα με στόχο κυρίως
γουναρικά καί αυτοκίνητα. Σ χετι
κός εγραφε ολόκληρος ό ’Αθηναϊκός
τύπος.’Ενδεικτικός παραθέτουμε δη
μοσίευμα τής ’Εφημερίδας «'Η βραδυνή» τοϋ εκλεκτού αστυνομικού συν
τάκτου κ. ’Ηλ. Μαλάτου:
«Οί αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας
’Αθηνών από καιρό ερευνούσαν σέ
κύκλ.ους άλλοδαποτν για νά άνακαλύxpow τούς δράστες τών δυναμικών ε
πιθέσεων εναντίον χρυσοχοείων τής
πρωτενούσης.
Σ ’ αυτό βασικά ώρμήθηκαν από
τό γεγονός δτι οί δράστες δταν μετέβαιναν γιά διαρρήξεις κοσμηματο
πωλείων χρησιμοποιούσαν
αυτο
κίνητα Ιταλικού τύπον. Γ ι’ αυτό
έψαχναν ιδιαίτερα γιά ’Ιταλούς. ’Α λ

λωστε, υπήρχε καί τό προηγούμενο
τής ιταλικής σπείρας τών διαρρη
κτών τοϋ χρυσοχοείου τής οδού Στα
δίου.
Δεν έπεσαν έξω οί αστυνομικοί
ώς προς την υπηκοότητα τών δρα
στών, άλλ’ άντί γιά χρυσαφικά βρή
καν γούνες!
Προ ημερών αστυνομικοί ένετόπισαν σέ μάντρα αγοραπωλησίας
αυτοκινήτων, στήν Λεωφόρο Σνγγροϋ, ’Ιταλούς νά προσπαθούν νά
πουλήσουν τρία αυτοκίνητα — δχι
ιταλικά δμως — τύπου «Μερσεν—
τές», «Πόρσε» καί «Μπέ - Έ μ -Βέ»,
έκαμαν έρευνα καί βρήκαν γούνες
αξίας 600.000 δρχ.
Δεν ήθελαν πολύ οί αστυνομικοί
γιά νά διαπιστώσουν δτι οί γούνες
ήσαν κλεμμένες από δύο καταστή
ματα τών ’Αθηνών. Οί ’Ιταλοί ώμολόγησαν δτι διέρρηξαν τά καταστή
ματα γουναρικών τών Ε. Ενσταθιάδου (Μητροπόλεως 27) καί Γ. Ντο
νιου ( ' Υμηττού 140) άπ’ δπον καί
άφήρεσαν τις γούνες.
Οί ’Ιταλοί συνελήφθησαν καί ώμολόγησαν μόνον τις διαρρήξεις τών
δύο αυτών καταστημάτων. Αυτοί
είναι: Ούμπέρτο Ντε Ρόζα, 34
ετών, από την Νεάπολι, Άνιάνο
Ντάμι ή Λεονάοντι, 38 ετών, ιταλι
κής καταγωγής από τήν Λιβύη, Ρενάτο Τσιόκα, 28 ετών, από τήν
Ρώμη, καί Γκιουζέπε Ντε Σίλβα,
30 ετών, άπό τήν Ρώμη.
’Εκτός δμως άπό τις γούνες, βρέ
θηκαν μέσα στά αυτοκίνητα καί πλ.αστές ασυμπλήρωτες άδειες κυκλοφο
ρίας αυτοκινήτου τοϋ ιταλικού υ
πουργείου Μεταφορών.
Οί ’Ιταλοί ώμολόγησαν δτι κα
ταζητούνται άπό τήν ’Ίντερπολ γιά
κλοπές αυτοκινήτων. Είπαν άκόμη
δτι είχαν καί σύνεργό, τον Φράνκο
Μπαροϋζο 26 ετών, άπό τήν Ρώμη,
πού έχει φύγει από τήν Έλλ.άδα,
άφοΰ πήρε μαζί του καί 6 κλεμμένες
γούνες.
Οί ’Αξιωματικοί τής Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών έστειλαν τά
δακτυλ.ικά άποτυπώματα τών ’Ιτα
λών στήν ’Ίντερπολ καθώς καί τά
στοιχεία τών αυτοκινήτων.
Συνεχίζοντας τις έρευνες οί άστυνομικοί, βρήκαν στο άεροδρόμιο τού
Ελληνικού έγκαταλελειμμένα εκεί 4
αυτοκίνητα, τά όποια επήραν γιατί
πιστεύουν δτι προέρχονται άπό κλο
πές, μέ δράστες τούς ’Ιταλούς.
Πιστεύεται δτι οί συλληφθέντες
’Ιταλοί είναι μέλη διεθνούς σπείρας,

πού στόχος της δέν είναι μόνο οί
γούνες αΑλά καί τά χρυσαφικά. Οί
άστυνομικοί δέν απορρίπτουν τήν
εκδοχή οί ’Ιταλοί νά είναι οί διαρ
ρήκτες τών χρυσοχοείων.
"Ομως, δέν είναι. . . τυχαίοι οί
άλλοδαποί αυτοί κακοποιοί. Δέν
ομολογούν αν γνωρίζουν δτι οί άστυνομικοί δέν έχουν στοιχεία. Ώ μ ο 
λόγησαν γιά τις διαρρήξεις τών κα
ταστημάτων γουναρικών, γιατί τούς
βρήκαν τις γούνες. Είπαν γιά τις
κλοπές αυτοκινήτων γιατί βρέθηκαν
οί άσυμπλήρωτες πλαστές άδειες
κυκλοφορίας.»
Εις τό διαβιβαστικόν τής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, άναφέρονται μεταξύ
τών άλλων καί τά εξή ς:
A ) D R A M IS - CONTIS - D I SIL V A
CIOCCA - F R A N C O (’Από κοινού)
1) Τάς νυκτερινός ώρας τής 2 9 - 3 0 /
11/75, είσελθόντες διά θραύσεως τον
ναλοπίνακος τής θνρας εισόδου, εις τό επί
τής όδοϋ Μητροπόλεως 27 κατάστημα πωλήσεως γουναρικών τον Εύσταθιάδη Ευ
σταθίου άφήρεσαν γυναικεία παλτά εκ
γούνας συνολικής αξίας 300.000) δραχμών
εις τιμήν κτήσεως. Κατά τήν σνλληψιν
τών τεσσάρων πρώτων τών ώς ανω άναφερομένων καί εντός αυτοκινήτου οδη
γούμενου υπό τοϋ Di Silva, έφ’ ού συνεπέβαινε καί ό Ciocca, άνενρέθησαν έπιμελώς συσκευασμένα καί άποκεκρυμμένα
εντός βαλιτσών ευρισκομένων εντός τοϋ
Πόρτ - Παγκάζ τοϋ έν λόγω αύτ /του,
παλτά έκ γούνας τών ώς ανω κλαπέντων,
συνολικής άξίας (235.000) δραχμών είς
τιμήν κτήσεως, άτινα κατεσχέθησαν καί
άπεδόθησαν είς τον παθόντα.
2) Τάς νυκτερινός ώρας τής 2 7 - 28/
11/75, είσεθόντες διά τον αυτόν ώς ανω-
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τρόπον, εις το επί τής Λεωφόρου Ύ μ η τ
τον 140 (εγγύς τέρματος Παγκρατίου)
κατάστημα πωλήσεως γουναρικών τοϋ
Τηνίου Γρηγορίου τον Δημητρών, άφήρεσαν γυναικεία παλτά έκ γούνας καί
διάφορα τεμάχια γουναρικών, συνολ.ικής
αξίας (60.000) δραχμών εις τιμήν κτή
σεως. Έ κ τών κλαπέντων άνενρέθησαν
εντός τού ώς άνω αυτοκινήτου γυναικεία
παλτά καί τεμάχια έκ γούνας συνολικής
αξίας (50.000) δραχμών εις τιμήν κτή
σεως, άτινα κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν εις τον παθόντα.
Οί ανωτέρω (4) πρώτοι άναφερόμενοι
συνελήφθησαν νφ’ ημών κατόπιν πολυη
μέρου παρακολονθήσεως καί καθ’ δν χρό
νον έπραγματοποίησαν κοινήν συνάντησιν
(ραντεβού) εις τό επί τής Λεωφόρου
Σνγγρού καφεζαχαροπλαστεϊον «ΓΡΗ 
ΓΟΡΗΣ».
3) Τάς νυκτερινός ώρας τής 26 - 27 /
11/75, άφήρεσαν διά παραβιάσεως τοϋ
τριγωνικού παραθύρου τό έσταθμενμένον
επί τής όδού Ελευθερίας 14 (Καλαμάκι
ύπ' άριθμ. 240827 Ι.Χ.Ε. αύτ/τον, μάρ
κας F IA T 124, τον Κ Α ΡΑΜ Π ΑΜ Π Α
Βασιλείου επί σκοπφ πωλήσεως τούτου,
πλήν όμως διαπιστώσαντες μετά ταντα
δτι ήτο πεπαλαιωμένων, τό έγκατέλειψαν
εις τό τέρμα τής οδού Κολοκοτρώνη ("Ανω
Ήλιούπολις), ένθα άνευρέθη τήν έπομένην
ημέραν καί παρελήφθη υπό τοϋ παθόντος.
Γ ) D R A M IS (μόνος)
4) Οϋτος κατά τήν σύλλ.ηψίν του έπέδειξεν ήμΐν τό ύπ' άριθμ. Ν. 15856366
ταξιδιωτικόν έγγραφον ( δελτών ταυτό
τητας) τών 'Ιταλικών ’Αρχών, φέρον τήν
φωτογραφίαν του καί στοιχεία Leonard
Aibo κ.λ.π., δπερ ώς άπεδείχθη είναι
πλαστόν, δηλώσας ήμϊν καί προφορικώς
δτι τά άνωτέρω είναι τά πραγματικά του
στοιχεία. 'Ωσαύτως εις χεΐρας τούτον
κατεσχέθησαν πειστήρια διάφορα καταρτησθέντα καί μή έντυπα σχέσιν έχοντα μέ
τήν κυκλοφορίαν οχημάτων.
Δ ) CONTIS (μόνος)
5) Οϋτος κατά τήν σύλλ.ηψίν του έπέδειξεν ήμϊν τό ύπ’ άριθμ. Ν. 13144258
ταξιδιωτικόν έγγραφον (δελτών ταύτότητος) τών ’Ιταλικών ’Αρχών, φέρον τήν
φωτογραφίαν τον καί στοιχεία De Roza
Umberto κ.λ.π. δπερ ώς άπεδείχθη είναι
πλαστόν, δηλώσας ήμϊν καί προφορικώς
δτι τά άνωτέρω είναι τά πραγματικά του
στοιχεία.
Ε ) D I S IL V A (μόνος)
6) Εις χεΐρας του άνευρέθη, ή ύπ’
άριθμ. ΝΩΑ5 29870 διεθνής φοιτητική
ταυτότητα, φέρουσα τήν φωτογραφίαν του
καί στοιχεία D i Silva κ.λ.π. Α ϋτη καθ’
ομολογίαν του είναι πλαστή.
Εις χεΐρας τών D ram i Adriano, Di
Silva Giusere καί Conti Fernado, κατε
σχέθησαν τά ύπ' άριθμ. ROMA 78886
Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητον, μάρκας Μ ΕΡΣΕΝΤΕ Σ 200 ύπ’ άριθμ. ROMA Ι.Χ .Ε
αύτ/τον, μάρκας ΒΜ Θ 2500, καί ύπ’
άριθμ. Ν Α Α Ο -0 5 4 4 Ι.Χ .Ε αύτ/τον,
μάρκας P O R SC H E 911 S, τύπου 2,4. Τά
ώς ανω αυτοκίνητα προσωρινώς τυγχάνονσιν κλαπέντα ή ύπεξαιρεθέντα, δι δ
ήτησάμεθα μέσω ΙΝ ΤΕΡΠ Ο Λ παρά τών
’Ιταλικών 'Αστυνομικών 'Αρχών σχετικάς πληροφορίας περί τών κατόχων των.
"Απαντες οί άνωτέρω άναφερόμενοι
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’Ιταλοί αποτελούν βπείραν κλεπτών, ήτις
συνεργάζεται μεθ’ ημεδαπών καί άλλοδαπών εις την διακίνησιν αυτοκινήτων κλαπέντων ή υπεξαιρεί)έντων εκ τοϋ εξωτε
ρικού καί ειααχθέντων έν Έλλάδι.

«Μεγιστάνας» κακοποιός
Ε Ν Α Σ κοσμικός «μεγιστάνας»
μέ ωραίες συντροφιές, πού σύχναζε
στα νυκτερινά κέντρα και τούς άρχαιολογικονς χώρους, άπεδείχθη δτι
ήταν αρχηγός σπείρας αλλοδαπών
πού είχε φέρει στη χώρα μας νέες
μεθόδους.
Αυτή ή σπείρα αλλοδαπών είχε
ώς στόχο τά «αλλοδαπά» αυτοκί
νητα και μάλιστα αυτά πού στά
θμευαν ατούς αρχαιολογικούς τό
πους! Οι δράστες έσπαζαν το τρι
γωνικό τζαμάκι τοϋ αυτοκινήτου κι’
άφαιρονσαν δ,τι ενρισκαν.
Μέ την μέθοδο αυτή διέρρηξαν 40
αυτοκίνητα καί έκλεψαν είδη αξίας

’Αμπντελ Μωχάμετ, ετών 31 ’Ιορ
δάνης. 'Αποτελούσε μέλος τής
σπείρας τον συμπατριώτου του
Χασάν Χαμέλτο, ή όποια διέρρηξε πάνω από 40 αυτοκίνητα άλλοδαπών.

300.000 δρχ. Οι διαρρήκτες πού
συνελήφθησαν
από αστυνομικούς
τοϋ Β' Παραστήματος ’Ασφαλείας
’Αθηνών είναι: Χασάν Χαμέλτο, 29
ετών, Ίορδανός, Μωχάμετ Ά μ π ν τέλ, 31 ετών, Αιγύπτιος, Οέλιτ
Χισά, 18 ετών Σύριος καί Σουλεϊμάν
Χασάν, 34 ετών, Αιγύπτιος.
’Αρχηγός τής σπείρας ήταν ο
πρώτος γνωστός ώς μεγιστάνας!
Σύχναζε στά κοσμικά κέντρα τής
πρωτευούσης καί είχε πάντοτε «δμορ
ψες» συντροφιές.
Οί δράστες είχαν κρύψει στο οι
κόπεδο τής Ριζαρείον Σχολής 8
πλαστά διαβατήρια ξένων χωρών
καί 5 διεθνείς άδειες όδηγήσεως αυ
τοκινήτου. Οί αστυνομικοί ειδοποίη
σαν τις πρεσβείες ιών χωρών πού
άναφέρουνται στά διαβατήρια καί
στις άδειες όδηγήσεως.
*

Ό ΣΕΣΗΜ ΑΣΜ ΕΝΟΣ κακο
ποιός Ά ν τ. Κανάρης, 19 ετοον, άποφνλακίσθηκε στις 15 Νοεμβρίου άφοϋ έκανε 18 μήνες φυλακή για κλο
πές.
Μόλ.ις δμως βγήκε από την φυλα
κή άρχισε κι’ δλας την «δουλειά»
του. ”Εκανε 10 κλοπές καί διαρ
ρήξεις σέ μαγαζιά καί γραφεία.
Μέσα σέ μιά νύχτα διέρρηξε 5 μα
γαζιά καί γραφεία στην όδό Χαρ.
Τρικούπη. Μεταξύ αυτών ήταν καί
τό γραφείο τής 'Εταιρείας Παναγιοοτοπούλου, απ’ όπου έκλεψε 30
αριθμομηχανές, ένσημα τοϋ ΙΚΑ
αξίας 230.000 δρχ. καί 2.500 δρχ.

’Ανήλικοι μέ πολύ πλούσια
«δρδσι»
ΑΠ Ο ΤΗ Ν ΑΣΦ ΑΛ ΕΙΑ ’Α 
θηνών συνελλήφθησαν οί 19ετεϊς
Γεώργ. Ν. Μπούρης, Β.Ι. Τρίφτης,
Κ.Π. Καρακουλάκης, Μιχ. Συγκελάκης καί Α.Ν. Φλώρος, διότι από
τον ’Οκτώβριο παρελθόντος έτους
μέχρι τής 29.11.75 διέπραξαν δεκά
δες κλοπών καί διαρρήξεων σέ κατα
στήματα τών ’Αθηνών, τον Π ει
ραιώς τών προαστίων καί εις επαρ
χιακός πόλεις. Συγκεκριμένα τά
σπουδαιότερα όσιό τά «κατορθώ
ματα» τών νεαρών κακοποιών είναι
τά εξής:
Α ) Μ Π Ο ΥΡ Η Σ (μόνος)
1) Τάς νυκτερινός ώρας τής 2 3 - 24/
11/75, παραβιάσας τήν θύραν τοϋ ύπ'
άριθμ. ΕΝ. 3152 Ι.Χ .Ε αυτοκινήτου
τοϋ Μπιρλιράκη Εναγγέΐ,ον δπερ ήτο
έσταθμενμένον έξωθι τής οικίας του, άπε-
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πειράθη κλοπήν πλήν γενόμενος αντιλη
πτός έτράπη”είς φυγήν συλληφθείς κατό
πιν καταδιώξεως υπό οργάνων τής ’Α μέ
σου Δράαεως τήν 03.00' ώραν τής24.11.75
2) Τάς νυκτερινός ώρας τής 4-51111
75, είσελθών διά τοϋ ανοικτού φεγγίτου
εις τό επί τής όδοϋ Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
197 ζαχαροπλαστείον τοϋ Καραμπά Φω
τίου άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν των
(7.000) δραχμών.
3) Τάς νυκτερινός ώρας τής 1 7 - 1 8 /
10175, είσελθών διά θραύσεως τοϋ ύαλοπίνακος τοϋ φεγγίτου, εις τό επί τής όδοϋ
Άχαρνών 156 ζαχαροπλαστείου τοϋ Παναγιωτοπονλου ’Αλεξάνδρου άφήρεσε τό
χρηματικόν ποσόν τών (14.800) δραχμών.
4) Τάς νυκτερινός ώρας τής 26 - 27 /
10/75, είσελθών διά τοϋ άνοικτοϋ φεγ
γίτου εις τό επί τής όδοϋ ’Ασκληπιού 67
Ζαχαροπλαστείου τον Σνναρέλη Παναγιώτου άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν
τών (5.000) δραχμών καί (100) δολλάρια Η Π Α.
5) Τάς νυκτερινός ώρας τής 1 1 - 1 2 /
1975, είσελθών διά παραβιάσεως τής
θύρας, εις τό επί τής όδοϋ Λυκαβητοϋ 19
τεχνικόν γραφείου τοϋ Κωνσταντινίδη
Άνδρέα τοϋ 'Αθανασίου, άφήρεσε τό
χρηματικόν ποσόν τών (10.000) δραχμών.
β) Τάς νυκτερινός ώρας τής 10 - 11 /
10/75, διά τής μεθόδου τής άποκρύψεως
άφήρεσε εκ τοϋ επί τής όδοϋ Άχαρνών
122 ζαχαροπλαστείου τοϋ Μαλάμου Π έ
τρου τό ποσόν τών (11.000) δραχμών
περίπου.
7) Τον μήνα Σ/μβριον τοϋ έτους 1975,
είσελθών διά τον άνοικτοϋ φεγγίτου, εις
τό επί τής όδοϋ Άριστομένους 65 παντο
πωλείου τοϋ Δελή ΝικολΛον άφήρεσε τό
χρηματικόν ποσόν τών (1.000) δραχμών
περίπου.
Β ) Μ Π Ο ΥΡΗ Σ - Π Ρ ΙΦ ΤΗ Σ - Κ Α Ρ Α 
Κ Ο ΥΑ ΑΚ Η Σ
8) Τάς νυκτερινός ώρας τής 6 - 7 / I I /
75, είσελθόντες διά θραύσεως τοϋ υαλοπί
νακας παραθύρου, εις τό επί τής όδοϋ
Φορμίωνος 126 πρατήριου ποτών τοϋ
Ίτσίου Ενθυμίου άφήρεσαν τό χρηματικόν
ποσόν τών (2.000) δραχμών.
9) Τήν Ιδίαν ώς άνω νύκτα, είσελθόν
τες διά του άνοικτοϋ φεγγίτου, εις τό
επί τής όδοϋ Παρασίον 34 κατάστημα
νεωτερισμών τον Φράγκου Άνδρέα τοϋ
Ίωάννου, κατ. Αθηνών όδοϋ Ά λκηβιάδου 98 (IT Α /Τ ), άφήρεσαν τό χρημα
τικόν ποσόν τών (100) δραχμών είδη
ρουχισμού άξίας (6.000) δραχμ. καί ένα
ώρολόγιον μάρκας Π Ο Ν Τ ΙΑ Κ άξίας
(12.000) δραχμών. Έ κ τών. κλαπέντων
κατεσχέθησαν καί άπεδόθηααν εις τον παθόντα ένα πανταλονιού καί ένα πουλόβερ.
10) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα, είσελ
θόντες διά παραβιάσεως του φεγγίτου,
εις τό επί τής όδοϋ Άχαρνών 252 ΣΟ Υ
Π ΕΡ - Μ Α Ρ Κ Ε Τ του Βρυώνη Πέτρου
άφήρεσαν τό χρηματικόν ποσόν τών
(10.000) δραχμών.
Γ) Μ Π Ο ΥΡ Η Σ - Κ Α Ρ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ
11) Τάς νυκτερινός ώρας τής 1 - 2 /1 1 /
75, είσελθόντες διά τον άνοικτοϋ παραθύ
ρου τής τουαλέττας, εις τό επί τής όδοϋ
Φωρμίωνος 33Α ζαχαροπλαστείου τοϋ
Μίντζα Ίωάννου άφήρεσαν τό χρηματικόν
ποσόν τών (850) δραχμών, εν χρυσοϋν δακτυλιδιού γυναικείου καί έν ζεύγος
διόπτρων.
12) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα, είσελ
θόντες διά τοϋ άνοικτοϋ φεγγίτου, εις τό

Κ. Καρακουλάκης. Ά π ό τά πιο
«δραστήρια» μέλη τής σπείρας
τών νεαρών κακοποιών, ή όποια
διέπραξε δεκάδες κλοπών καί διαρ
ρήξεων στήν πρωτεύουσα καί στήν
επαρχία.

επί τής όδοϋ Άρχιμήδους 2 κατάστημα
κατεψυγμένων προϊόντων τοϋ Κουσούμβρη Αλεξάνδρου άφήρεσαν τό χρηματικόν
ποσόν τών 20.000 δραχμών.
Δ ) Μ Π Ο ΥΡΗ Σ - Κ Α Ρ Α Κ Ο Υ Α Α Κ Η Σ Σ Υ NOΑΙΝ Ο Σ
13) Τάς νυκτερινός ώρας τής 3 - 4 /
11 /75, είσελθόντες διά θραύσεως τοϋ
υαλοπίνακας τής θύρας εισόδου, εις τό
επί τής όδοϋ Πεζοπούλου 6 κατάστημα
ψιλικών τής Κομνηνοϋ ’Ελένης άφήρεσαν
(5 ) τόπια φόρδες, (2) τόπια καρίνα, (5)
τόπια μουσαμά, (30) τεμάχια παιδικών
εσωρούχων, (24) τεμάχια ανδρικών εσω
ρούχων, (150) τετράδια καί 25) καλ
τσών.
14) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα, είσελθόν
τες διά τοϋ άνοικτοϋ φεγγίτου, εις τό επί
τής όδοϋ Κηφισίας 95 βιβλιοπωλείου τοϋ
Πεπονά Άνδρέα, άφήρεσαν τό χρηματι
κόν ποσόν τών (12.000) δραχμών καί
(3.000) δραχμ. περίπου εις κέρματα
συλλογής άπό χρονολογίας 1954.
Ε ) Π Ρ ΙΦ ΤΗ Σ - Κ Α Ρ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ
15) Τάς νυκτερινός ώρας τής 1 6 - 1 7 /
11/75, είσελθόντες διά τοϋ άνοικτοϋ φεγ
γίτου, εις τό επί τής όδοϋ Αύλώνος 30
κρεοπωλείου τοϋ Μποζίκη Σπυρίδωνος
άφήρεσαν τό χρηματικόν ποσόν τών
(3.400) δραχμών.

16) Τάς νυκτερινός ώρας τής 4 - 5 /
11/75, είσελθόντες διά τοϋ άνοικτοϋ φεγ
γίτου, εις τό επί τής όδοϋ Αλεξάνδρειάς
75 καθαριστήριου τοϋ Πετράκη Γεωρ
γίου άφήρεσαν (4) πανταλόνια (1) σου ίτίνα καί ένα παλτό συνολικής άξίας
(6.000) δραχμών.
17) Προ 20ημέρου περίπου καί κατά
τάς νυκτερινός ώρας, έφήρεσαν έκ τοϋ
έξωθι τοϋ επί τής όδοϋ ”Αστρους 83 ζα
χαροπλαστείου τής Σφλακίδον ’Ιουλίας
(3) τραπέζια καί (4 ) καθίσματα.
18) Τάς νυκτερινός ώρας τής 24 - 25/
11/75, είσελθόντες εις τό επί τής όδοϋ
Δημοφώντος 17, διά τοϋ άνοικτοϋ φεγ
γίτου, κρεοπωλείου τοϋ Χατζή στεφά
νου Σιδέρη άφήρεσαν τό χρηματικόν πο
σόν τών (1.000) δραχμών περίπου, (2)
ώρολόγια καί (1) έσφαγμένον άμνόν.
19) Τάς νυκτερινός ώρας τής 19 - 2 0 /
11 /75, είσελθόντες οί δύο πρώτοι διά τοϋ
άνοικτοϋ φεγγίτου, εις τό επί τής όδοϋ
Έθν. Αντιστάσεω ς 40 ψητοπωλείου τοϋ
Κουρτάλη Δ ημητρίου ενώ ό τρίτος (Φλώ
ρος) εύρίσκετο έξωθι τοϋ εν λόγω κατα
στήματος, άφήρεσαν τό χρηματικόν πο
σόν τών (2.000) δραχμών περίπου καί (1)
μαγνητοφώνου.
20) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα καί διά
τής αύτής ώς άνω μεθόδου, είσελθόντες
οί δύο πρώτοι, εις τό επί τής όδοϋ Θηβών - Ά γ . Βασιλείου παντοπωλείου τοϋ
Ά ραχω βίτη Χρήστου άφήρεσαν τό χρη
ματικόν ποσόν τών (4.000) δραχμών, ώς
καί (1) βιβλίου ’Εφορίας.
Θ) Π Ρ ΙΦ ΤΗ Σ - ΣΥΝΟ ΑΙΝ Ο Σ
21) Τάς νυκτερινός ώρας τής 3 - 4 /
10/75, είσελθόντες διά τοϋ άνοικτοϋ
παραθύρου, εις τό επί τής όδοϋ Παλαμηδίου 34 - 36 ζαχαροπλαστ είον τοϋ Κορμάλη Μιχαήλ άφήρεσαν τό χρηματικόν
ποσόν τών (2.000) δραχμών.
I) Π Ρ ΙΦ ΤΗ Σ - Κ Α Ρ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ Σ Υ Γ Γ Ε Λ Α Κ Η Σ - ΦΛΩΡΟΣ
22) Τάς νυκτερινός ώρας τής 21 - 22 /
11/75, είσελθόντες (Π Ρ ΙΦ Τ Η Σ - Σ Υ Γ 
Γ Ε Λ Α Κ Η Σ ), διά παραβιάσεως τοϋ πα
ραθύρου τής τουαλέττας, άφοϋ τό πρώτον
είσήλθον έκ παρακείμενης οικοδομής, εις
τό έπί τής όδοϋ Σολωμοϋ - Χαλδαίας
(Κορυδαλλός Πειραιώς) φαρμακείου τοϋ
Χριστοπούλον Γεωργίου ενώ οί έτεροι
δύο ενρίσκοντο έξωθι τοϋ έν λόγοι κατα
στήματος (τσιλιαδόροι), άφήρεσαν τό
χρηματικόν ποσόν τών (2.000) δραχμών.
ΙΑ ) Μ Π Ο ΥΡ Η Σ - ΖΗ Κ Ο Σ
23) Τάς νυκτερινός ώρας τής 22 - 23/
11/75, είσελθόντες διά θραύσεως τοϋ
ύαλοπίνακος τοϋ παραθύρου, εις τά έν
Ίσ θ μφ Κορίνθω καταστήματα (Ζαχαρο
πλαστείου - τουριστικά είδη) τοϋ Μητρογιαννοπούλου Ίωάννου του Παναγιώτου, άφήρεσαν τό χρηματικόν ποσόν
τών (4.000) δραχμών καί (50) δίσκους
πίκ - άπ.
ΙΒ ) Μ Π Ο ΥΡ Η Σ (μόνος)
24) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα, είσελθών
διά παραβιάσεως τοϋ παραθύρου, εις τό έν
παραλία Κορίνθου τουριστικόν ζαχαρο
πλαστείου τοϋ Τσιρώνη Σπυρίδωνος τοϋ
Γεωργίου, άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν
τών (3θ0) δραχμών καί μίαν φορητήν
τηλεόρασιν μάρκας ΦΙΛΙΠ Σ. Εις τήν
έν λόγω κλοπήν, διεπιστώθη δακτνλοσκοπώς υπό τής Δ/νσεως Έ γκλ/κώ ν Ύ π η σιών ό Μπουρής, πλήν δμως έξετασθείς
ήρνήθη τήν διάπραξιν ταύτης.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ
Τήν 20.00' ώραν τής 22/11 /1975
εις τήν αίθουσαν τής Διακιδείου
Σχολής Λαού Πατρών, έ'λαβε χώ
ραν Φιλολογικόν μνημόσυνον τοϋ
διακεκριμένου λογοτέχνου καί κρι
τικού Γιάννη Χατζίνη.
Κατά τήν σεμνήν ταύτην τελετήν
καί ένώπιον πυκνοϋ ακροατηρίου, εις
δ συμμετεΐχον ή σύζυγος μετά τής
θυγατρός τοϋ άειμνήστου Γ ιάννη
Χατζίνη, αί Άρχαί τής πόλεως των
Πατρών καί μέγας αριθμός Άξ/κών
καί Κατωτέρων ’Αστυνομικών υπαλ
λήλων τής ’Αστυνομικής Διευ—
θύνσεως Πατρών, ώμίλησαν οί έξ
’Αθηνών προς τον σκοπόν τούτον
προσκληθέντες, έγκριτοι Πελοποννήσιοι Λογοτέχναι κ. κ. Σπΰρος
Παναγιωτόπουλος, καί Πανος Παπαρρηγόπουλος, τέως ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α'. συνεργάται καί οί
δύο των «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟ
ΝΙΚΩΝ». Ό κ. Παναγιωτόπουλος,
είπε μεταξύ των άλλων:
« Ό λογοτέχνης, πού τή μνήμη του τι
μάμε, καί προικισμένος άνωθεν ήτανε κι
άκαταπόνητος. Δέν έκρυψε τό τάλαντο
πού τοϋ δόθηκε, δέν το σκόρπισε στούς
πέντε δρόμους, ούτε κι άρκέστηκε στο νά
τό έπιδείξη. Τό καλλιέργησε μ’ έπιμονή
καί υπομονή, μέ πάθος, μέ δάκρυα κ’ αίμα.
Ξεκίνησε ώς στιχουργός, όπως οί πε
ρισσότεροι άξιόλογοι δημιουργοί, κ’ έξελίχτηκε σέ στοχαστή, καί κριτικό καί δο
κιμιογράφο υψηλών επιτευγμάτων, χωρίς
όμως νά πάψει νά είναι ποιητής. Ποιητής
στις μελέτες καί στά δοκίμια, ποιητής στις
ταξιδιωτικές εντυπώσεις ποιητής στο μονάκριβο μυθιστόρημά του, τό τόσο άποκαλυπτικό, «Παλίρροια», ποιητής καί στά
σύντομα κριτικά του σημειώματα.Σ’ δλα
του τά κείμενα ποιητής.
Διαβαστής, δπως συνήθιζε νά λέη ό σο
φός Μοραΐτης ’Ακαδημαϊκός Νίκος Βέης
τον άναγνώστη, πλήθους αριστουργημά
των της άρχαίας καί της νεωτέρας λογο
τεχνίας, της γαλλικής ιδίως, ό Γιάννης
Χατζίνης, μπόρεσε ν’ άφομοιώση σπάνια
διδάγματα, δίχως δμως νά καταλήξη σέ
μιμήσεις. Έμεινε σ’ δλη του τή ζωή ατό
φιος, όλότελα προσωπικός, άμάργαρος.
"Ο,τι κατέκτησε στον πνευματικόν το
μέα τό κατέκτησε μέ σκληρές στερήσεις, μέ
μόχθο καθημερινό, μ’ έπώδυνες στερήσεις
των απολαύσεων της ζωής. 'Υποχρεω
μένος ν’ άσκή τό έπάγγελμα τοϋ δημό
σιου λειτουργού, έφευγε άπό τό γραφείο
του τσακισμένος άπό τήν κούρασι, κι δταν
πήγαινε σπίτι κλεινότανε μέσα καί δινό
τανε στή λατρεία τής Τέχνης. Ξενυχτοΰσε
γράφοντας καί διαβάζοντας, δίχως λίγης
ώρας αναπαμό. Κι αυτό κάπου σαράντα
χρόνια! Μόνον άπό τότε πού τερμάτισε τή
δημοσιοϋπαλληλική καριέρα του άρχισε νά
νοιώθη τί θά πή ξεκούρασι, νά εργάζεται
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πνευματικά μέ άνεσι, νά χαίρεται δπως
δλοι οί άνθρωποι τή ζωή, πού μέ πάθος
άγαποΰσε, Λού τήν άντίκρυζε μέ λαχτάρα
καί μ’ αισιοδοξία. Κι άπό τότε μπόρεσε νά
ΰλοποιήση ένα μέρος των ονείρων του.
Νά έπικοινωνήση μέ τή λατρεμένη του
Φύσι, νά ταξιδέψη στο εξωτερικό, καί, τό
κυριώτερο, νά έπιδοθή στή σύνθεσι τοϋ
πιο μεστού του έργου.
Ή κριτική ήταν ή αδυναμία καί ή δύναμι τοϋ Χατζίνη. Τήν άσκοΰσε μέ τις πιο
αγαθές προθέσεις, μέ πνευματική άγρύπνια, μέ παρατηρητικότητα διεισδυτι
κή . . . Φρόντιζε ν’ άνιχνεύη τά κείμενα,
νά τά έρμηνεύη, νά φωτίζη τά καλύτερα
μέρη τους. Δέ χάριζε κάστανα, μά δέν
απογοήτευε τούς συγγραφείς. 'Ο τέως
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μ. Στασινόπουλος έγραψε σχετικά τά έξης:
«Τό λειτούργημα τοϋ δικαιοκρίτόυ
των βιβλίων τό άσκησε ό άλησμόνητος Χατ
ζίνης, ένας άνθρωπος πού βασικό χαρα
κτηριστικό του ήταν ή καλωσύνη, ή αν
θρωπιά καί ή έπιείκεια. . . . Ή επιεί
κειά του ήταν επιείκεια καλώς έννοουμένη, ήταν αποφυγές άσκόπων τραυμα
τισμών, πού δέν έξυπερετοΰν τήν άποστολή τοϋ κριτικού καί βλάπτουν γενικά
τό εύαίσθητο κλίμα, δπως ζοΰν καί αίσθάνοται οί δημιουργοί . . . » .
Σ ’, δλα του τά γραφτά ό άλησμόνητος
φίλος χρησιμοποιούσε μιάν υποδειγμα
τική γλώσσα. ’Ήτανε δημοτικιστής, δμως
δχι τών άκρων. ’Αγαπούσε πολύ τή
γλώσσα τοϋ λαοϋ, πίστευε σ’ αύτή, καί
φρόντιζε νά τήν ξεκαθαρίζει άπό τ ’ άκαλαίσθητα στοιχεία καί νά τήν πλουτέψη.
Σέ κλίμακα υψηλότερη στέκονται τά
δοκίμια καί τά μελετήματα πού έγραψε σέ
στιγμές περισυλλογής, ρέμβης καί ψυχι
κής εύφορίας. Σ ’ αυτά κυριαρχεί 6 αΰτοβιογραφικός τόνος. 'Ο εύαίσθηττος εκείνος
βιογραφικός τόνος. Ό ευαίσθητος έκεϊνος
δείκτης τών πνευματικών μηνυμάτων
παίρνει αφορμή άπό τή ζωή καί τή δη
μιουργική παραγωγή ξεχωριστών λογο
τεχνών κι άπό τήν έπίσκεψι ξένων τόπων,
άπό τήν έπικοινωνία του μέ τό ύπαιθρο,
άπό λογής λογής συναπαντήματα κ’ ερεθί
σματα, γιά ν’ άφήση τή σκέψι του νά
πλανηθή σέ σφαίρες άνώτερες: στις σφαί
ρες τοϋ στοχασμού. Κ’ έπειτα καταγρά
φει τις έντυπώσεις του άπό κείνα τά γοη
τευτικά μετεωρίσματά του, τονίζοντας
τά σημεία πού τοϋ έκαναν ιδιαίτερη έντύπωσι, ιστορώντας κόσμους μυστικούς
πού λικνίσανε τήν ψυχή του, έκθέτοντας
μέ έκεϊνο τό ζεστό, τό κουβεντιαστό, τό
λυρικό ΰψος του τις άγωνίες καί τούς
προβληματισμούς του, τις άπόψεις γιά
τις σύγχρονες αισθητικές άντιλήψεις καί
γενικώτερα γιά τήν πορεία τής τέχνης. . .
Έ φυγε άπό τον κόσμο τοΰτο ό Γιάν
νης Χατζίνης, άλλά δέν πέθανε. Ζή μέσα
στά μελετήματά του, στά ταξιδιωτικά
του, στο αύτοβιογραφικό του μυθιστό
ρημα. Ζή μέσα στή σκέψι μας καί στήν
καρδιά μας. Κι δπως είπε σ’ έναν δε
καπεντασύλλαβό του ένας άλλος ποιη
τής, ό Κώστας Ούράνης :
«Τότε οί νεκροί πεθαίνουνε, δταν τούς
λησμονάμε».

"Τ’ ΗΝ 15.00 ώραν τής 26.11.75
* τή πρωτοβουλία τοϋ Διοικητοΰ
τοϋ ΚΒ' ’Αστυνομικού τμήματος,
διεξήχθη εις το Γήπεδον Πανιωνίου
Ν. Σμύρνης, ποδοσφαιρικός άγων
μεταξύ τής ομωνύμου όμάδοςκαί τής
τοιαύτης τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων.
Αί εισπράξεις διετέθησαν έξ ολο
κλήρου διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τών ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ τοϋ
Δήμου Ν. Σμύρνης.
Τον άγώνα έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας των ό Δήμαρχος Ν. Σμύρ
νης κ. Πεχλιβανίδης, ό ’Αστυνομι
κός Δ/ντής ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, άνώτατοι καί
άνώτεροι άξ/κοί τής ’Αστυνομίας,
λοιπαί Άρχαί τής Πόλεως καί άρκετός άριθμός φιλάθλων.
Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής
’Αστυνομίας μέ σκορ 2 - 0 .
Ό άγων ύπήρξεν άριστος σέ ποιό
τητα καί συναρπαστικός.
Ή ταν ενα γρήγορο, θεαματικό
μάτς μέ πολλές έντυπωσιακές φά
σεις.
Ή Ά σ τυνομική όμάς ήτο καλυτέρα σάν σύνολο καί ή νίκη της ύπήρ
ξεν δικαία.
Οί άστυνομικοί ποδοσφαιρισταί
ήσαν πλέον έπικίνδυνοι εις τάς επι
θέσεις των, ήξεραν νά κινηθούν γρή
γορα, σωστά, ν’ άλλάζουν θέσεις, νά
έκμεταλλευθοΰν τον κενόν χώρον
καί τό κυριώτερο νά έφαρμ,όσουν μέ
έπιτυχίαν τό ενα - δύο.
Ούδεις παίκτης τής νικήτριας
όμάδος ύστέρησεν. 'Όλοι άπέδωσαν
πέραν τών δυνατοτήτων των καί
συνεβαλον εις τήν δημιουργίαν ένός
θεαματικού δυνατού καί καθαρού
παιγνιδιού.
Ή όμάς τής ’Αστυνομίας έκράτησε τήν πρωτοβουλίαν στο μεγα
λύτερο διάστημα τού άγώνος καί
έ'χασε μοναδικάς εύκαιρίας ν’ αύξήση τό σκόρ.
Καί τά δύο τέρματα έπέτυχεν ό
ποδοσφαιριστής μας Παπαδημητριου, κατόπιν ώραιωτάτων συν
δυασμών μετά τού συμπαίκτου του
’Ελευθεράκη.
Ό ημερήσιος καί άθλητικός τύπος
έσχολίασεν ευμενέστατα τήν άπό
πασης πλευράς άψογον έμφάνισιν
τής ’Αστυνομικής όμάδος.
’Επί τή ευκαιρία κρίνω σκόπιμον
να παρουσιάσω τούς πρωταγωνιστάς τής νικήτριας όμάδος τής
’Αστυνομίας, ή όποια ώς γνωστόν
συμπεριλαμβάνει εις τάς τάξεις της,
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑΙ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ Σ
έπιλέκτους ποδοσφαιοιστάς διαφό
ρων ’Αθλητικών Συλλόγων Α' και
β ' Εθνικής κατηγορίας. Τινές τού
των άποτελοϋν μόνιμα στελέχη τής
Εθνικής ποδοσφαιρικής
όμάδος
καί διακρίνονται σχεδόν πάντοτε τό
σον εις τούς άγώνας πρωταθλήμα
τος, όσον καί εις διεθνείς τοιούτους,
_
Οΰτοι είναι οι κάτωθι :
A ) Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Κατσέρης
Παναγιώτης τοϋ ’Απόλλωνος ’Α
θηνών.
Β) ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς : 1) Έ λευθεράκης Κων/νος 2) Βλάχος
Γεώργιος 3) Παπαδημητρίου Πα
ναγιώτης 4) Πανόπουλος
’Αγα
μέμνων, τοϋ Παναθηναϊκού ’Αθλη
τικού 'Ομίλου 5) Καοαβίτης Πέ
τρος, τοϋ ’Ολυμπιακού Πειραιώς
6) ’Αρδίζογλου Χρίστος, τής ΑΕΚ,
7) Μουτάφης Δημήτριος τοϋ ’Εθνι
κού Πειραιώς 8) Χριστοδούλου Δημήτριος τοϋ Πανιωνίου 9) 11αππας ’Αναστάσιος καί 10) Τσιβγούλης Δημήτριος του Πανελευσινιακοΰ 11) Μαρτίνος Φραγκίσκος 12)
Τσαλαμάγκας Παναγιώτης καί 13)
Μυλωνάς Μιχαήλ τοϋ Α.Ο. Αιγά

λεω 14) Σιλυβίστρας Κων/νος καί
15) Πρωτοψάλτης ’Αναστάσιος τοϋ
Α.Ο. Καλλιθέας 16) Μιχόπουλος
Κων/νος καί 17) Θωμάκος Πέτρος
τοϋ Άχαρναϊκοΰ 18) Κωττάκης
Γεώργιος του ’Άρεως Νίκαιας καί
19) Σίδερης Γεώργιος τοϋ Α.Ο.
Πατρών.
Χρέη προπονητοΰ έκτελεΐ ό 'Υπαρχιφύλαξ Βουρλιωτάκης Κων/νος,
παλαιός γνωστός άσσος τοϋ Πανα
θηναϊκού καί τής ’Εθνικής όμά
δος, βοηθούμενος εις τά καθήκοντά
του υπό τοϋ έπίσης παλαιού έπιλέκτου ποδοσφαιριστοΰ τοϋ Αιγάλεω,
'Υπαρχιφύλακος Μπαλαξίδη Μι
χαήλ.
Μέ τά ανωτέρω στελέχη ή ’Αστυ
νομική όμάς, έχει καταστή, ενα πανίσχυρον καί άσυναγώνιστον συγ
κρότημα, διακριθέν εις άπάσας τάς
μέχρι σήμερον δοθείσας ποδοσφαιρικάς συναντήσεις, τόσον μεταξύ
Συλλόγων τοϋ Κέντρου, όσον καί
τοιούτων τών ’Επαρχιών. Διά δέ
τής έπιδεικνυομένης έκάστοτε έξοχου
άγωνιστικής προσπάθειας, τοϋ λαμ
πρού αθλητικού καί κοινωνικού ή
θους καί τής έξαιρέτου συμπεριφο

ράς των, οί άθληταί άστυνομικοί κα
τέστησαν κατ’ έπανάληψιν φορείς
δημιουργίας άριστων έντυπώσεων
καί εύμενεστάτων σχολ.ίων.
Τέλος, δέον νά σημειωθή, ότι ή
’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς,
συμμετέχουσα πάντοτε άνιδιοτελώς εις τούς έκάστοτε διοργανουμένους άγώνας, συμβάλλει εις τήν οι
κονομικήν ένίσχυσιν επαρχιακών
συλλόγων, φιλανθρωπικών ιδρυμά
των κ.λ.π. καί εις τήν τόνωσιν καί
άνάπτυξιν τού επαρχιακού καί τού
’Εθνικού ’Αθλητισμού γενικώτερον.
ΔΗΜ. ΞΕΝΑΚΗΣ
’Αστυνόμος Α'
** *
Ποδοσφαιρικήν έπίσης συνάντησιν έπραγματοποίησεν ή /Αστυνο
μική όμάς μέ τήν ομάδα τού Παναιγιαλείου τήν 14.1.76 εις Αϊγιον.
Τό άποτέλεσμα ήτο 5 - 2 υπέρ τής
όμάδος τής ’Αστυνομίας. Τούς άστυνομικούς άθλητάς προσεφώνησεν προ
τοϋ άγώνος ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου, έκφράσας τάς εύχαριστίας
του προς τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυ
νομίας διά τήν προθυμίαν νά έγκρίνη τήν μετάβασιν τής όμάδος εις
Αϊγιον. Άπήντησεν ό Δ/ντής τής
Υ.Σ.Π.Α. κ. Σταθαράς όστις είπε:
«'Ύστερα άπό 4 μόλις μήνες τής τε
λευταίας ποδοσφαιρικής συναντήσεως, πού
συνέπεσε μάλιστα μέ τά έπίσημα εγκαίνια
τής ποδοσφαιρικής περιόδου 1975 - 76
τοϋ αναδημιουργούμενου Συλλόγου σας, ή
όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων αισθά
νεται ιδιαιτέρα χαρά γιατί τής δίδεται ή
ευκαιρία νά συναντηθή καί πάλι μαζύ σας,
μέ σάς τούς «Μαύρους ’Αετούς τοϋ Νό
του» καί νά άγωνισθή μέσα στά πλαί
σια πάντοτε τοϋ εύγενοϋς, αθλητικού
ιδεώδους, άφοΰ μοναδική φιλοδοξία μας
είναι καί παραμένει πάντοτε ή προσφορά
άθλητικοΰ θεάματος ποιότητος, ή άνύψωσις τοϋ αγωνιστικού έπιπέδου τοϋ φί
λου Σωματείου, ή κατά τό δυνατόν οικο
νομική ένίσχυσίς του, έφ’ δσον βεβαίως
αί εισπράξεις δέν διατίθενται ύπέρ εύγενοϋς
κοινωφελούς της σκοπού καί ή τόνωσις
τοϋ Εθνικού ’Αθλητισμού γενικώτερον.
’Ε π ’ ευκαιρία σάς μεταφέρω τόν χαι
ρετισμόν τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος
κ. Τζαβέλλα καί τοϋ Προϊσταμένου τοϋ
Μικτού Επιτελείου τοϋ Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως Στρατηγού κ. Καρδάρα τού
όποιου γενέτειρα εϊναι τό ώραΐον Αϊγιον
μέ τούς άγνούς καί ειλικρινείς κατοίκους.
Άμφότεροι λυπούνται είλικρινώς γιατί
δέν μπόρεσαν λόγορ τών πολλαπλών υπη
ρεσιακών άπασχολήσεών των, νά τιμή
σουν μέ τήν προσωπικήν τους παρουσία
τήν ώραίαν αυτή έκδήλωσιν επ’ εύκαιρια
τού νέου έτους 1976 σάς ευχόμαστε επί
σης χρόνια πολλά καί ταχεϊαν άνοδον
τής όμάδος σας σέ άνωτέρα κατηγορία».
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Αστυνομικά
Νέα
’Αριστερά: Ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας εις στιγμιότνπον, κατά την δια
νομήν δώρων εις τά παιδάκια τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ν. Σμύρνης. Κάτω. Δε
ξιά: Ό ’Αστυνομικός Δ /ντής 'Αθηνών κ. Παπαγεωργίου εις τό αυτό στιγμιότυπου. Εις
την άπέναντι σελίδα επάνω: Ό ' Υπαρχηγος Α.Π . κ. Τζίμας και δ Δ/ντής Αστυνομίας
'Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, κατά τήν διανομήν τών δώρων εις τό Πρεβαντόριο Έ κ ά 
λης. Κάτω: Ό Ά στυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. Κωτσόπουλος, διανείμει δώρα εις παιδάκια
τον ιδρύματος « Ή Γωνιά τοΰ Παιδιού».

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΜΑΣ ΦΙΑΟΥΣ
Μέ πρωτοβουλία τοΰ Δ /ντοϋ ’Α
στυνομίας ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, διενεμήθησαν δώρα στα κωφά
λαλα παιδάκια πού στεγάζονται στο
Πρεβαντόριο Έκάλης, καί μέ την
ευκαιρία τών εορτών τών Χριστου
γέννων. Τα δώρα, πού ήταν παι
γνίδια καί διάφορα άλλα πολύτιμα
άντικείμενα για τούς μικρούς τρο
φίμους, σκόρπισαν άσυγκράτητη χω 
ρίς υπερβολή χαρά, την οποία οί μι
κροί μας φίλοι έξεδήλωναν μέ κάθε
τρόπο. Λόγια άγάπης άπηύθυναν ό
'Υπαρχηγος της ’Αστυνομίας κ.
Τζίμας καί ό Δ/ντής κ. Παπαγεωργίου. Στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι για την ανθρωπιστική χειρο
νομία της αξίζει έ'να μεγάλο «εύγε».

•Έκδήλωσις εις Πειραια
Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πει
ραιώς, μέ πρωτοβουλίαν τοΰ ’Αστυ
νομικού Διευθυντοΰ της κ. Δημητρίου Κωτσοπούλου, έπ’ εύκαιρία
τών έορτών τών Χριστουγέννων καί
Νέου ’Έτους, διένειμε δώρα - τρό
φιμα καί είδη ρουχισμού εις πεντηκοντα (50) παιδάκια άπορων οι
κογενειών τοΰ 'Ιδρύματος « Ή Γω
νιά τοΰ Παιδιού».
'Η χειρονομία αΰτη τής ’Αστυνο
μίας Πειραιώς είναι πράγματι «αξιέ
παινος καί χαρακτηρίζεται ώς έκδή-
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λωσις άλτρουϊσμοΰ καί φιλαλλη
λίας προς τούς πάσχοντας συναν
θρώπους μας.
'Η διανομή τών δώρων έσκόρπισεν άφάνταστον χαράν εις τά άπο
ρα παιδάκια καί ελαβε χώραν εις
τήν Λέσχην τοΰ Μεγάρου τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως τήν πρωίαν
τής 18.12.1975.
Παιδικήν εορτήν επίσης ώργάνωσαν ή Άστυν. Δ/νσις Πειραιώς
καί ό "Ομιλος Κυριών Φίλων ’Α
στυνομίας, μέ τήν εύκαιρίαν τών
Έορτών τών Χριστουγέννων διά τά
τέκνα τών Άστυν/κών καί Διοικη
τικών 'Υπαλλήλων καί τά τέκνα
τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού, καθ’
ήν διενεμήθησαν περί τά 650 δέ
ματα - δώρα.
'Η έκδήλωσις έ'λαβε χώραν εις
τον Κινηματογράφον «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Πλατεία Αγίου Κων/νου, κάτωθι
τοΰ Μεγάρου τής Άστυν/κής Δ /
σειος, τήν πρωίαν τής 23.12.75,
εις ήν παρευρέθησαν : Ό ’Αρχη
γός καί 'Υπαρχηγος ’Αστυνομίας
Πόλεων κ.κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ καί
ΤΖΙΜΑΣ ό Άστυν. Δ/ντής Α θη
νών κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Βουλευταί, Ά ξ/κοί καί Κατώτεροι ’Α
στυνομικοί, αί Άρχαί τής Πόλεως
Πειραιώς, οί γονείς μέ τά παιδάκια
καί πλήθος κόσμου.
'Η Εορτή ήρχισεν μέ ώραίαν
ομιλίαν τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας
Πειραιώς κ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ καί τής Αντιπροέ

δρου τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλ,ων
’Αστυνομίας κ. Σοφίας ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΚΟΥ. 'Ο κ. Κωτσόπουλος
είπε μεταξύ τών άλλων :
«Δράττομαι ένταϋθα της ευκαιρίας, έπί
τη εκδηλώσει ταύτη, νά έξάρω τήν
συμβολήν τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων
’Αστυνομίας Πειραιώς, τά μέλη τοϋ
οποίου, εϋγενεΐς καί έκλεκταί Κυρίαι της
Πειραϊκής Κοινωνίας, άναπτύσσουν πολύ
τιμον ευεργετικήν υπέρ της ’Αστυνομίας
Πειραιώς δραστηριότητα, πλαισιουμένην
άπό τήν άδυλον χαράν αθώων καί τρυφε
ρών ύπάρξεων.

Πολύμορφον καί ποικίλον είναι τό έργον
τοΰ 'Ομίλου τούτου, πρός τάς έριτίμους
Κυρίας τοΰ όποιου έκφράζομεν καί διαδηλοΰμεν, κατά τρόπον επίσημον, τά θερμά
ήμών αισθήματα βαθυτάτης έκτιμήσεως
καί ειλικρινούς θαυμασμού.
Μεγίστη είναι ή οφειλή μας πρός τήν ΰπέροχονκαί δραστηρίαν Πρόεδρον τοΰ 'Ομί
λου Κυρίων Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς
Κυρίαν Εύγενίαν Φλέγκα καί τάς έκλεκτάς καί. αξίας συνεργάτιδάς της, των
οποίων αί εΰγενεϊς πράξεις άποτελοΰν δι’
ήμας πηγήν έμπνεύσεων, διδαγμάτων καί
ήθικής δυνάμεως, κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ
επιμόχθου ήμών έργου. Τιμώμεν ταύτας, διότι δι’ έργων καί λόγων μας έτίμησαν καί μας τιμούν.
. . .Περαίνων, ευχαριστώ άπαντας 'Υμάς
καί εύχομαι έκ βάθους καρδίας, όπως τό
μετ’ ολίγον άνατέλλον Νέον Έ τος είναι
δι’ όλους μας Έ τος υγείας, αγάπης, όμονοίας καί δημιουργίας, εις δέ τούς μι
κρούς μας φιλοξενουμένους, ώς καί εις
όλα τά Ελληνόπουλα όπως άναδειχθώσι
«πολλφ κάρρονες ήμών».

τής ’Αστυνομικής Λέσχης καί άφη
σαν τούς έαυτούς των νά χαροϋν
ξέγνοιαστα τή δική τους γιορτή.
'Ένας μεγαλοπρεπής άγιο - Βα
σίλης μοίραζε συνεχώς γλυκά, καραμελλικά, μπαλόνια κ.λ.π.
Το πίκ - άπ έψαλλε τά κάλαντα
καί μαζί του οί μικροί φιλοξενού
μενοι μας.
Εις τήν έορτήν παρέστησαν ό Δή
μαρχος Πατρέων κ. "Αννινος, εκπρό
σωπος τοΰ Μητροπολίτου, ό Δ /ντής
τής Νομαρχίας κ. Σερπάνος καί

πολλά μέλη τής Πατραϊκής κοινω
νίας. ’Εν αρχή άπηύθυνε εύχές ό
’Αστυνομικός Δ/ντής κ. Μπαλόπουλος, ό όποιος είπε μεταξύ τών
άλλων:
« Ή ’Αστυνομική Δ/νσις Πατρών, συνεχίζουσα τήν προσπάθειαν της δημιουρ
γίας άγαθών σχέσεων μετά τών πολιτών
καί άνταποκρινομένη εις τήν πιεστικήν
άνάγκην έκδηλώσεως άγάπης τών έν αυτή
ΰπηρετούντων ’Αστυνομικών, προέβη εις
τήν όργάνωσιν της σημερινής γιορτής.
Συνεκέντρωσεν είς αύτήν τήν φιλόξενη
αίθουσα έβδομήκοντα παιδιά έργαζομέ-

’Εκδηλώσεις εις Πάτρας
Ώραιοτάτη καί έπιβλητική γιορ
τή έπραγματοποιήθη τάς άπογευματινάς ώρας τής 23.12.75, εις τήν
αίθουσα τής ’Αστυνομικής Λέσχης
Πατρών.
Σ ’ έ'να τρελλό πανηγύρι χαράς,
διακόσια παιδιά γιόρτασαν μέ τήν
ψυχή τους.
Τά παιδιά των άστυνομικών άδελφωμένα μέ έβδομήκοντα παιδιά έργαζομένων συμπολιτών καί τεσσα
ράκοντα κηδεμονευόμενα ύπό τοΰ
ΠΙΚΙΙΑ, πλημμύρισαν τήν αίθουσα

183

Αριστερά: 'Από τήν διανομήν τών δώρων
εις παιδάκια τών Πατρών υπό τοϋ Δ /ντοΰ
τής Αστυνομίας κ. Μπαλοπούλου. Δ ε
ξιά: Ο Αστνν. Δ /ντής Κέρκυρας κ.
Μουντζούρης άπενθύνων χαιρετισμόν προς
τους άποχωρούντας εκ τής ' Υπηρεσίας
/.••γιο συνταξιοδοτήσεως αστυνομικούς τής
Δ /νσεως Κέρκυρας.

νων συμπολιτών καί τεσσαράκοντα τοιαϋτα
έκ των, υπό του ΠΙΚΠΑ, παρ’ οίκογενείαις περιθαλπομένων, ώς καί τά τέκνα
των υπαλλήλων της, μέ σκοπόν να ίκανοποιήση τήν παιδικήν προσδοκίαν διά
της διανομής δώρων - παιγνιδίων έν οψει
των έορτών της χριστιανοσύνης καί να
κατάδειξη οτι τό έργον της δέν είναι μό
νον ή απλή έπιτέλεσις του υπηρεσιακού
καθήκοντος, άλλά ευρέως κοινωνικόν, εθνι
κόν καί χριστιανικόν.
'Υπό αύτάς τάς σκέψεις έλαυνόμενοι οί
αστυνομικοί υπάλληλοι της Δ/νσεως Πατρών, μέ προϊόν προσωπικής των είσφορας, οργάνωσαν τήν ωραία αυτή παιδική
γιορτή».

Επηκολούθησεν, από τον άγιο Βασίλη, ή διανομή δώρων - παιγνιδιών εις τούς μικρούς έορταστάς,
οι οποίοι όμολογουμένως έμειναν
κατάπληκτοι άπό την ομορφιά και
τήν πρωτοτυπία των παιγνιδίων.
Στήν συνέχεια, ό ’Αστυνομικός
Δ/ντής έδεξιώθη τούς προσκεκλη
μένους.
*
Εις σεμνήν τελετήν, γιορτάστηκε
εφέτος ή άποχώρησις έκ τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος των ύπό τού
ορίου ήλικίας καταληφθέντων, εις
το τέλος τοϋ χρόνου, ένός ύπαξιωματικού καί ένδεκα κατωτέρων ’Α
στυνομικών υπαλλήλων.
Ηταν μια όφειλομένη έκδήλωσις
τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τούς
παλαιμάχους άστυνομικούς συνα
δέλφους, υστέρα άπό πολυετή ευ
δόκιμου υπηρεσίαν εις τήν ’Αστυνο
μίαν.
Ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Πατρών έδεξιώθη, τούς άποχωρούντας
συναδέλφους έπί παρουσία ’Αξιω
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ματικών τοϋ Επιτελείου, κατωτέ
ρων υπαλλήλων καί τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Ένώσεως Συν
ταξιούχων ’Αστυνομίας Πόλεων,
Πατρών καί τούς προσέφερε άναμνηστικά δώρα.
’Εν συνεχεία ό Πρόεδρος τής Έ 
νώσεως Συνταξιούχων ’Αστυνομίας
Πόλεων Πατρών, ’Αστυνομικός Δ /
ντής έ.σ. κ. Παναγιώτης Δρούζας, άφοΰ ηύχαρίστησε διά τήν
έορταστικήν έκδήλωσιν, έξέφρασε
τήν χαράν πού αισθάνεται διότι
δέχεται εις τούς κόλπους τής Έ νώ 
σεως παλαιούς συνεργάτας καί νέα
μέλη ταύτης.
*
Τήν μεσημβρίαν τής 2.1.76, εις
τήν αίθουσαν τοϋ ’Επιτελείου τής
’Αστυνομικής Δ/νσεως, έπί παρου
σία τών κ.κ. 'ΐποδ/ντώ ν τής ’Α
στυνομικής Δ/νσεως Πατρών, τών
διοικούντων κ.κ. ’Αξιωματικών καί
κατωτέρων ’Αστυνομικών τοϋ Ε π ι
τελείου, εις άτμόσφαιραν χριστια
νικής αγάπης καί έγκαρδιότητος,
εγενετο ή τελετή τής κοπής τής πίτ
τας τοϋ νέου έτους 1976, ύπό τοϋ
Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Πατρών
κ. Ίωάννου Μπαλοπούλου.
*
Τάς άπογευματινάς ώρας
τής
3.1.76, ύπό τής Ύποδ/νσεως Τρο
χαίας Πατρών, εις καταλλήλως διακοσμηθεΐσαν αίθουσαν τής ’Αστυ
νομικής Αέσχης έγένετο ή τελετή
τής κοπής τής πίττας τοϋ νέου έ
τους 1976.
Εις τήν έν λόγω τελετήν, ήτις

ύπήρξεν καθ’ όλα χαρμόσυνος καί
Χριστιανική, παρέστησαν: ό Νο
μάρχης Ά χαίας κ. Παπαβλασόπουλος, ό έκπρόσωπος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Παν. ’Αρχι
μανδρίτης Συμ. Χαντζής, ό Βου
λευτής Άχαίας κ. Βασ. Μπεκίρης,
ό Δήμαρχος Πατρέων κ. Θεοδ.
Άννινος, άλλοι έκπρόσωποι τών
αρχών, άντιπρόσωποι τοϋ τοπικού
τύπου κ.ά.
*
Ό Διοικητής τής 'Υποδ/νσεως
Τροχαίας Πατρών, Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Γεώργιος Τοτώνης, ώμίλησεν περί τοϋ έθίμου τής προσφο
ράς δώρων εις τούς τροχονόμους,
πού άποτελεϊ σύμβολον, ώς είπεν
τής έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης
τής Πατραϊκής Κοινωνίας, άλλά καί
αποδειξιν άναγνωρίσεως τής άναληφθείσης άποστολής των καί περί
τοϋ κυκλοφοριακοΰ προβλήματος τής
Πόλεως καί έξέφρασε τάς ειλικρινείς
ευχαριστίας, προς ά.παντας τούς
δωρητάς, διά τήν τοιαύτην προσ
φοράν δώρο)ν.
Τήν ομιλίαν, τοϋ κ. ’Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ τής Ύπο δ/νσεως
Τροχαίας Πατρών, συνεπεία τού
ένδιαφέροντός της καί τής έμπεριστατωμένης παρουσιάσεως τού κυκλοφοριακοΰ προβλήματος τής Πόλεως, αΐ τοπικαί έφημερίδες, έδημοσιευσαν μέ εύμενή καί κολακευ
τικά, διά τήν ’Αστυνομίαν, σχόλια.
Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
’Αστυνόμος Β'.

Τάς πρωίνάς ώρας τής 31.12.1975
εις τό οίκημα τής Άστυν. Δ/νσεως
Κερκύρας, έλαβε χώραν σεμνή τε
λετή άποχαιρετισμοϋ των αποχωρησάντων ’Αστυνομικών των καταληφθέντων ύπό τοϋ ορίου ήλικιας,
■ ’Αξιωματικών καί κατωτέρων.
Παρέστησαν οί τιμώμενοι και
άντιπροσωπεΐαι συναδέλφων των.
'Ο ’Αστυνομικός Δ/ντής Κερ
κύρας κ. Παναγιώτης Μουντζού
ρης όμιλών προς τούς άποχωρήσαντας καί λοιπούς παρισταμένους είπε
μεταξύ τών άλλων :

ι

«’Αγαπητοί μου
Μέ βαθυτάτην συγκίνησιν την στιγμήν
ταύτην επιθυμώ νά έκφράσω την άπειρον
έκτίμησίν μου πρός ΰμας τούς μέχρι τοϋδε
έκλεκτούς συνεργάτας, οί όποιοι εύδοκίμως τερματίζετε τήν σταδιοδρομίαν σας
ίν τώ Άστυνομικώ Σώματι.
Είμαι βέβαιος ότι καί έσεϊς αίσθάνεσθε
υπερήφανοι, διότι έπΐ σειράν ετών καί υπό
αντίξοους πολλάκις περιστάσεις, προσφέρατε άόκνως μέ ευσυνειδησίαν, πίστιν καί
άφοσίωσιν, τάς πολυτίμους υπηρεσίας
σας πρός την 'Ελληνικήν κοινωνίαν, ώς
θεματοφύλακες τών πολυτιμωτέρων άγαθών τοϋ πολίτου, της τιμής, της ζωής
καί τής περιουσίας του.
Μείνατε όρθιοι καί άκλόνητοι πλησίον
τοϋ θαυμασίου "Ελληνος πολίτου καί άγωνισθήκατε διά τήν περιφρούρησιν των
έλευθεριών του, τών ’Εθνικών παραδόσεων καί αιωνίων 'Ελληνικών ιδεωδών.
Η μ είς οί έν ένεργεία σάς ΰποσχόμεθα,
ότι μέ τήν ιδίαν άφοσίωσιν, ευσυνειδη
σίαν καί πίστιν θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα,
έμπνεόμενοι άπό τά εύγενή ’Αστυνομικά
ίδέώδη, διά τήν διαφύλαξιν τής έννόμου
Τάξεως, κοινωνικής γαλήνης καί άσφαλείας καί υπό οίασδήποτε συνθήκας, θά
έργαζώμεθα μέ ζήλον καί ενθουσιασμόν,
διά νά έξασφαλίσωμεν εις τό κοινόν τάς
απαραιτήτους προϋποθέσεις δι’ ειρηνικά

έργα καί βίον άδιατάρακτον καί εύτυχή.
*

Τάς πρωϊνάς ώρας τής 24.12.
1975, όμάς ’Αστυνομικών 'Υπαλ
λήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας, ύπό τόν Άστυν.
Δ/ντήν Α' κ. Γεώργιον Πεπέν, μετέβη εις τό χωρίον Βραγανιώτικα
τής Κερκύρας, ένθα διένειμε δώρα
εις άπαντα τά παιδιά.
Ή διανομή έλαβε χώραν εις τήν
σχολικήν αίθουσαν.

στησε τούς προσκεκλημένους δια
τήν τιμήν τήν οποίαν μάς έκαναν
νά παρευρεθοϋν άνάμεσά μας τήν
ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς, ηύχήθη
όπως τό έτος i976 είναι έτος ειρη
νικόν καί εύτυχισμένον δι’ όλους
μας.
Έ ν συνεχεία ό Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κερκύρας ηύλόγησε
τήν πίτταν εύχόμενος ύπέρ υγείας
καί εύτυχίας όλων μας κατά τό
έτος 1976.

*

Εορτή εις Μηχανοκίνητον
'Υποδ/νσιν ’Αθηνών

Τήν μεσημβρίαν τής 1.1.1976
εις τήν Λέσχην τής ’Αστυνομικής
Δ/νσεως έλαβε χώραν ή καθιερω
μένη τελετή τής κοπής τής πίττας
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερ
κύρας.
Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό Σεβασμιώτατός Μητροπολίτης Κερ
κύρας καί Παξών κ.κ. Πολύκαρπος,
ό Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σπυ
ρίδων Ράθ, ό Βουλευτής Κερκύρας
κ. Γεώργιος Χαλικιόπουλος, ό Είσαγγελεύς Κερκύρας κ. Μαγκλάρας,
ό Διοικητής Χωρ/κής Κερκύρας, κ.
Παναγιώτης Κολοβός, ό Πταισματοδίκης Κερκύρας κ. Γεωργόπουλος,
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι ’Α
στυνομικοί 'Υπάλληλοι τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως Κερκύρας καί πολ
λοί άλλοι.
’Εν άρχή, ό Διευθυντής τής ’Α
στυνομίας Κερκύρας, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α'. κ. Παναγιώτης
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ, άφοϋ ηύχαρί-

Έορταστική
έκδήλωσις έπραγματοποιήθη τήν 29.12.75 εις τήν
Αίθουσαν τής Μηχανοκινήτου 'Υποδ/νσεως ’Αθηνών, γιά τά παιδά
κια τών ’Αστυνομικών. Στήν έκδήλωσι παρέστησαν. 'Ο ’Αρχηγός τής
’Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας, ό Δ/ντής
τής Άστυν. Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, ό Δ/ντής τής Υ.Σ.Π.Α. κ.
Σταθαράς, πολλοί άξ/κοί κατώτεροι
άστυνομικοί καί οί οικογένειες τών
υπαλλήλων τοϋ Μηχανοκινήτου. Τούς
μικρούς καλοσώρισε ό Δ/ντής τοϋ
Μηχανοκινήτου κ. Κατσιμπάρος
καί άκολούθησε ή διανομή τών δώ
ρων. Εκατόν πενήντα παιδάκια
πήραν τό δώρο τους άπό ένα κα
λοντυμένο Ά γιο Βασίλη. Προηγου
μένως έψαλλε τά Κάλαντα καί τό
άπολυτήκιο τής Γεννήσεως ή Χο
ρωδία ύπό τόν ’Αστυνόμο κ. Κεχρή
καί παρουσιάσθηκε έορταστικό ψυ
χαγωγικό πρόγραμμα μέ ταχυδα
κτυλουργούς κ.λ.π. Πλήν τών S i j -
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ρων έκληρώθησάν καί διάφορα δώρα
όια τους άνδρας της 'Υπηρεσίας,
μεταξύ των οποίων κοστούμια καί
υποκάμισα.
*
Μέ πρωτοβουλία του Δ /ντοϋ τής
Μηχανοκινήτου 'Υπ/νσεως ’Αθη
νών, έπραγματοποιήθη στο κέντρο
του κ. Ράπτη στο Χαϊδάρι συνεστίασις τών Ά ξ/κών τής 'Υπηρε
σίας. Πλην τών άξ/κών παρέστη
σαν ό Μηχανικός τών Τ /Θ οχημά
των ^ Ελβετός κ. Ροσέτ Άρνόλντ, ό
ιατρός κ. Άνυφαντάκης, ό έπιχειρηματίας κ. Α. Κατσιμπάρος, ό
κ. Μενάγιας καί άλλοι προσκε
κλημένοι. Την καινοτομία αυτή του
Δ/ντοϋ τοΰ Μηχανοκινήτου κ. Κατσιμπαρου, τό περιοδικό μας αι
σθάνεται την ανάγκην να έξάρη καί
να προβαλη ώς παράδειγμα στους
προϊσταμένους καί τών άλλων άστυνομικών 'Υπηρεσιών. Σχετικώς ό
Αστυνόμος κ. Κ. Άντωνόπουλος
γράφει μεταξύ τών άλλων:
«Είναι βέβαιον, δτι ή σωματική
άνάπαυσις, ή πνευματική ήρεμία καί
τι ΧαΡα> δημιουργούν εύχάριστον
ψυχικόν συναίσθημα στον άνθρωπο
και ανανεώνουν τις δυνάμεις του
άπό τήν καθημερινήν βιοπάλη.
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'Η ετοιμότητα, ή ψυχραιμία, τό κάθε δυνατή περίπτωσι ώς καί ή στο’
θάρρος καί ή άποφασιστικότητα ργική παρακολούθησις, τών καθημε'
κατά τήν διάρκεια ένεργειών τών ρινών άναγκών τής ζωής των, άποτε'
άνδρών τής υπηρεσίας αύτής, ικανο λεΐ αναμφισβήτητα, πρώτιστον κα~
ποιεί καί άναπτερώνει τό ήθικό τών θήκον τής Διοικήσεως μιας 'Υπηρε
φιλησύχων πολιτών.
σίας δπως είναι ή Μηχ/τος Άστυν.
'Ο Διοικητής μας, ένεπνεύσθη καί
Υποδ/νσις, Αθηνών. Στά πλαίσια
άπεφάσισε, τήν πραγματοποιηθεΐσαν τής συσφιγξεως αυτών τών σχέσεων
συνεστίασιν ή όποια ήταν όμολογου- μεταξύ τών αστυνομικών, έπραγμα
μένως άρτια καί άπολαυστική.
τοποιήθη καί ή προαναφερθεΐσα συν"Ολοι μας γίναμε ενα, αίσθαν- εστίασις, ή οποία άπετέλεσε όμολοθήκαμε οικείοι, άδελφοί:
γουμενως οασι στή ρουτίνα τής κα
Είναι γεγονός, δτι σέ δλους τούς θημερινής άσκήσεως τών καθηκόν
τομείς τής διοικήσεως, τό παν έπι- των μας».
τυγχάνεται μόνον δταν ύπάρχη πρα
γματική αγάπη μεταξύ τών ΔιοιΤήν 11ην ώραν τής 21.12.75
κούντων καί τών Διοικουμένων. στήν Αίθουσα τής «ΕΣΤΙΑΣ» Νέας
'Η ξηρά μορφή έκτελέσεως τής Σμύρνης μέ πρωτοβουλία τοΰ ΚΒ'
υπηρεσίας, σύμφωνα μέ τό τυπικόν ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών
γράμμα τών κανονισμών, ουδόλως έπραγματοποιήθη σεμνή εορτή, κατά
επιφέρει ψυχική επαφή Διοικούν- τήν οποίαν έμοιράσθησαν δώρα σέ
των καί Διοικουμένων, ελάχιστα 200 παιδάκια τεσσάρων φιλανθρω
προάγει τό συμφέρον τής υπηρε πικών ιδρυμάτων τής Νέας Σμύρσίας καί σπάνια επιτυγχάνεται τό νης.^ Τά δώρα, άξίας 150 χιλ. δρχ.
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
περίπου άγοράσθησαν άπό τις εισ
’Αντίθετα, ή πλήρης κατανόησις πράξεις τοΰ ποδοσφαιρικού άγώνος
τών προβλημάτων τών υπαλλήλων, μεταξύ τών ομάδων τής ’Αστυνο «
ή σύσφιγξις τών σχέσεων μεταξύ μίας Πόλεων καί τοΰ ΠανιωνίουΓ.Σ.
των, ή έξυπηρέτησις τών έκάστοτε Παρεστησαν ό Μητροπολίτης. Ν.
άναγκών των, οσάκις τοΰτο είναι Σμύρνης κ. Χρυσόστομος, ό ’Αρχη
δυνατόν, τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον σέ γός ’Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας, ό
Άστυν. Δ/ντής κ. Παπαγεωργίου,
ο βουλευτής κ. Κρίκος, ό Δήμαρχος
Ν. Σμύρνης ό Πρόεδρος τής «Ε
ΣΤΙΑΣ» οί ’Αστυνομικοί Δ /νταί
κ.κ. Βέρρας, Οίκονομάκος, Σταθαράς καί Τσαγκαράκης, πολλοί
προσκεκλημένοι καί τά παιδάκια μέ
το διδακτικό προσωπικό. Στήν αρχή
χορωδία μαθητών έ'ψαλλε τά κάλλαντα καί έκκλησιαστικούς ύμνους.
Τούς παρευρεθέντας έχαιρέτησε ό
Διοικητής τοΰ ΚΒ. ’Αστυν. Τμή
ματος ’Αστυνόμος κ. Ραπτάκης.
Ώμίλησε επίσης δι’ ολίγων ό Δ /
ντης ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου καί
ό Πρόεδρος τής «ΕΣΤΙΑΣ» κ.
Χαλδέζος, ό όποιος συνεχάρη τήν
’Αστυνομίαν διά τό μεγάλο άνθρωπιστικό της έργο.
Τά παιδάκια διεσκέδασαν μέ πλού
*
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα πού
παρουσίασαν έπίλεκτοι καλλιτέχνες.
Μετά τή διανομή τών δώρων μία
ομαδα από τούς μικρούς τροφίμους
ενεφανίσθη στή σκηνή καί μέ με
γάλα τετράγωνα μπλέ χαρτόνια συ
νέθεσε τήν επιγραφή «ΖΗΤΩ Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ. ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ»

Έπιστολαι
Προς τον Ά ξ/μον Αρχηγόν ’Αστυνομίας
Πόλεων
Ε ν τ α ύ θ α

Έ χομεν την τιμήν, να φέρωμεν εις
γνώσιν υμών τα κάτωθι :
Τήν 31.10.75 μετέβην εις to ΚΖ
’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών Γραμμα
τείαν αύτοΰ, Γραμματέαν ^ κ. Άρνιώτην
Θεόδωρον, προς έπίλυσιν υποθεσεως του
πολύ δικού μου καί φίλου Π Α ΤΣΙΙ Αθα
νασίου, διαμένοντος εις την περιφέρειαν
τού ως άνω ’Αστυνομικού Τμήματος.
Μετά τήν έπίσκεψίν μου μετά τού ανω
τέρω φίλου μου κ. ΠΑΤΣΗ Αθανασίου,
έξεδήλωσα την επιθυμίαν, όπως έλθω εις
προσωπικήν έπαφήν μετά τού Διοικητού
τού Τμήματος ’Αστυνόμου κ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΤ ’Αποστόλου, ί'να πρός τούτον
έκφράσω τήν πλήρη καί απόλυτόν ευαρεσκειάν μου, διά τήν στοργήν καί κατανόησιν πού εύρον διά την θεραπείαν τού
αιτήματος τού άναφερομένου φίλου μου.
Ό άνωτέρω μέ συνεκίνησεν βαθύτατα, μέ
τον τρόπον μέ τον όποιον αρχικώς μέ
ύπεδέχθη χωρίς καν να γνωριζη την^ ιδιό
τητά μου, τού Άνωτέρου Ά ξ/κού της
Χωρ /κής.
Τήν αύτην συμπεριφοράν, σπάνιάν προI. θυμίαν, πατρικότητα, ζήλον και ενδια
φέρον πρός την ύπηρεσιαν του και την^ θε
ραπείαν παντός νομίμου θέματος, επεδείκνυεν ό άνωτέρω Διοικητής και πρός
τούς λοιπούς προσερχομενους ^πολιτας
εις τά Γραφεία τού τμήματός του, ως έδόθη

ι

ή εύκαιρία νά διαπιστώσω τούτο προσωπικώς, κατά τον χρόνον τής εκεισε
παραμονής μου εις τό ΚΖ' Άστυν. Τμήμα
καί τον όποιον δηλώ ότι, εγνωρισα δια
πρώτην φοράν καί διεπίστωσα τα άριστά
Διοικητικά του προτερήματα.
Έπιτραπήτω μοι, ’Αξιότιμε κ. ’Αρ
χηγέ, δραττόμένος τής εύκαιρίας ταύτης,
μέ τά πρός υμάς προσωπικώς, γνωστά
αίσθήματά μου άγάπης, σεβασμού καί
βαθείας έκτιμήσεως, νά πιστεύω άπολύτως ότι, μέ τοιούτους ’Αξιωματικούς καί
’Αστυνομικούς ύπαλλήλους καί τον σε
βασμόν των πρός τούς καθ’ Τεραρχίαν
προϊσταμένους των, 'Υμάς κ. ’Αρχηγέ, θα
βαδίσωμεν εμπρός ύπό την σημαίαν τής
Μεγάλης Ελλάδος πρός τήν άναγέννησιν
τής νέας Ελλάδος καί θά καταστήσωμεν
αυτήν, ένδοξον, έλευθέραν καί ίσχυράν διά
τούς έχθρούς καί τούς φίλους.
Κυριάκος Καψάλης
Ταγματάρχης Χωροφυλακής έ.ά.
Γενικός Δ /ντής καί Σύμβουλος τής
ΦΟΙΝΙΞ Ε.Π.Ε.

*

Πρός
Τόν Άξιότιμον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας
Πόλεων
Κύριον Βασίλειον Τζαβέλλαν
Γ ' Σεπτεμβρίου 11
’Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε ’Αρχηγέ,
t _
Ό Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματευς της
Ένώσεώς μας, επιθυμούν νά έκφράσουν
πρός 'Τμάς τάς θερμοτέρας των ευχαρι
στιών των διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν των εις τήν συναυλίαν της ’Αστυνο

μικής Χορωδίας τοϋ Ντύσεντορφ τή
Ιην Νοεμβρίου εις τόν Παρνασσόν, ώ’
καί διά τήν τιμητικήν θεσιν που έκρα
τήθη δι’ άμφοτέρους εις τήν πρωτην σει
ράν.
Ή άψογος έκτέλεσις τοϋ προγράμματος
ύπό της Χορωδίας καί ιδιαιτέρως το κλεισιμον αύτοΰ μέ τόν Εθνικόν μας Τμνον
είς θαυμασίαν 'Ελληνικήν άπόδοσιν, μάς
έγέμισεν από χαράν καί συγκίνησιν που
θα μάς μείνουν άξέχαστες.
Μετά πάσης τιμής
καί εύχαρ ιστίων
Ό Πρόεδρος
'Ο Γεν. Γραμματεύς
Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΣ
ΗΛ. Γ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

¥
Άρχηγώ

Τώ Άξιοτίμω
τής ’Αστυνομίας

Πόλεων
Είς ’Αθήνας

’Εντιμότατε ’Αρχηγέ,
Διά τής παρούσης ύπό τήν ιδιότητά μου
ώς Προέδρου τοϋ έκκλησιαστικοΰ Συμ
βουλίου 'Ιεροΰ Ναοΰ Παμμεγίστων Τα
ξιαρχών Κορυδαλλού, αισθάνομαι βαθύ
τατα τό χρέος νά άπευθύνω πρός τήν
'Υμετέραν έντιμότητα εύχαριστίας,^ διότι
ήγαθύνθητε νά άποστείλητε κατά τήν πανήγυριν τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
Πολιούχων Κορυδαλλού την Φιλαρμονι
κήν τοϋ Εύγενοϋς Σώματος της ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ήτις όμολογουμένως έλάμπρυνε έτι μάλλον τήν εορτήν τοϋ 'Ιεροΰ
ήμών Ναοΰ.
Έπαναλαμβάνοντες καί αύθις έκ βαθέων τάς εύχαριστίας ήμών και δεόμενοι,

Πανηγυρικόν χαρακτήρα προσελαβε η
κοπή τής πίττας εις τό κτήριοντής Ύ ποδ /νσεως Τροχαίας *Αθηνών, οπού παρεστησαν ό JΑρχηγός τής Αστυνομίας κ.
Τζαβέλλας, τέως 1Αστυνομικοί Δ /νταί,
πολλοί προσκεκλημένοι καί το πλειστον
των υπαλλήλων τής Ύ ποδ /νσεως. Πλην
τής κοπής τής πίττας ετιμηθησαν ^ και
οι άποχωροϋντες εκ τοϋ ’Αστνν. Σωμαματος ύπάλλη?ωι. Εις τάς φωτογραφίας
μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Αρι
στερά: Ό 'Αρχηγός Α.Π . συγχαίρει συνταξιοδοτούμενον άστυνομικόν. Δεξιά: ' Ο
Δ /ντής τής Τροχαίας κ. Βερρας κόβει
την πρωτοχρονιάτικη πίττα.
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όπως οί ^"Αγιοι Ταξιάρχαι φρουρούν καί
σκέπουν ύμας καί την οικογένειαν 'Υμών,
ώς καί τό ύπό τήν ’Αρχηγίαν Υμών εΰγενές Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μετ’ ευχών καί βαθείας τιμής
Ό Πρόεδρος
τοϋ ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ίεροϋ
Ναοϋ Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Ά ρχιμ. Γερμανός Άδρακτας

¥
Έ ν Άθήναις τη 26.H.75
Προς τον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας
Πόλεων
Ενταύθα
’Αξιότιμε κύριε ’Αρχηγέ.
Επιτρεψατέ μου να εύχαριστήσω
'Τμας δημοσίως καί δι’ 'Υμών ολό
κληρον τό εύγενές Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, διά τήν μεγάλην
προσφοράν του προς τήν κοινω
νίαν καί τήν πατρίδα.
Την επιστολήν αύτήν έπήρα αφορ
μή νά σάς άπευθύνω έκ του κάτωθι
περιστατικού, τό όποιον μοϋ ένίσχυσε
τήν αγάπην καί εμπιστοσύνην προς
το Σώμα τοϋ οποίου προιστασθε.
Τήν 8.11.75 είχα παρκάρει κάτω
τής οικίας μου τό αύτοκίνητό μου,
το οποίον άτυχώς έκλάπη τάς νυκτερινάς ώρας τής ώς άνω ήμερομηνίας. Τό γεγονός, κατήγγειλλα εις
τήν ’Άμεσον Δράσιν, ή οποία άνευρε
τό αύτοκίνητό μου, 36 μόλις ώρας
μετά τήν κλοπήν. Λίγες ήμέρες
αργότερα, τήν 18.11.75 έκλάπη καί
πάλι τό αύτοκίνητό μου άπό τό
ίδιο σημείο. 'Η Άμεσος Δράσις τό
άνευρε καί πάλι μέσα σέ 24 μόνον
ώρες. Τήν τρίτη φορά είχα στα
θμεύσει τό αύτοκίνητό μου έ'ξω άπό
το Σταθμό Λαρίσης. Ή ταν καί
πάλι νύχτα. Τό όχημα διερρήχθη καί
πάλι. Οί κλέφτες όμως συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω άπό περιπο

λικό, τή στιγμή πού προσπαθούσαν
νά βάλουν έμπρός τή μηχανή. Πρέπει
νά σημειώσω, ότι καί τις τρεις
φορές τό αυτοκίνητό μου άνευρέθη
από το ΐδιο πλήρωμα πού άπετελεΐτο άπ’ τον Άρχιφύλακα κ. Θεοχαρην Λεωνίδαν καί τούς άστυφύλακες κ.κ. Μΐχον Βασίλειον καί
Σκιαδάν Δημήτριον, τούς οποίους καί
ευχαριστώ καί εύγνωμονώ.
Τήν παρούσα μου παρακαλώ νά
δημοσιεύσητε, ώς μίαν έλαχίστην ήθικήν ίκανοποιήσιν τών άνδρών τοϋ
Αστυνομικού Σώματος, οί όποιοι
μοχθούν νυχθημερόν γιά τήν άσφάλεια τής ζωής καί τής περιουσίας
μας.
Εΐλικρινώς 'Υμέτερος
Νικόλαος Καλαγάντζης
Φιλαδέλφειας 13 - 15
Άθήναι
Σταθμός Λαρίσης
¥
Ά ξ/τιμον Κύριον
Χαρ. Παπαγεωργίου
Δ/ντήν ’Αστυν. ’Αθηνών
Σεβαστέ μου Κύριε Διευθυντά.
’Επωφελούμαι της εύκαιρίας τοϋ Νέου
’Έτους καί της άποχωρήσεώς μου έκ τοϋ
’Αστυν. Σώματος νά υποβάλω τάς άπει
ρους εύχαριστίας μου διά τό προσωπικόν
σας ένδιαφέρον τό όποιον έπεδείξατε κατά
τάς δυσμάς τοϋ ύπηρεσιακοΰ μου βίου.
Τό περιεχόμενον της άπό 20-12-75 έπιστολής σας καί ή άναγνώρισις έκ μέ
ρους ύμών τών υπηρεσιών τάς όποιας
προσέφερα κατά τήν ύπερτριακονταετή
αστυνομικήν μου ζωήν, άπετέλεσε δΓ έμέ
τό εύτυχέστερον γεγονός τοϋ λήξαντος
έτους.
’Αντεύχομαι ό,τι καλύτερον ποθείτε δι’
ύμας καί τήν οίκογένειάν σας.
Ό όρίζων της ζωής σας νά είναι άνέφελος.
Δεχθείτε, σεβαστέ μου Κύριε Διευθυντά, τήν έκφρασιν τής βαθείας μου έκτιμίσεως καί πιστέψατε είς τήν ειλικρί
νειαν τών εύχών μου.
Μετά σεβασμού
’Απόστολος Σπυρ. Καφίρης

’Αξιότιμον Κύριον
Διευθυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών
Κύριε Διευθυντά,
Παρα την εκ χαρακτήρος άντιπάθειάν
μου προς τις κατα συνθήκην τυπικότητες,
εν τουτοις είμαι υποχρεωμένος νά ομολο
γήσω οτι η επιστολή σας, επί τή άποχωρησει μου εκ τοϋ Σώματος, μοϋ Ιφερε
δάκρυα στά μάτια.
Δάκρυα συγκινήσεως, διότι μοϋ ένεθύμισε ότι γίνομαι άπόμαχος.
Δάκρυα χαράς, διότι ό ήγέτης ένεθυμήθη τον μαχητήν.
Ναί, γίνομαι άπόμαχος, άλλά μήν φοβεϊσθε δεν κλονίζομαι.
Η πίστις, ή έλπίδα καί ή έμπιστοσύνη στον εαυτόν μας, μάς διατηρεί πάντα
νέους.
Τον δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα λεγει ο Αποστολος Παΰλος—καί
ουτω αποχωρώ έκ τοϋ Σώματος ύπερή-

Τονς τροχονόμους επεσκέφθη καί διέ
νειμε δώρα τήν παραμονήν τον νέου έτους
ο Υπουργός Μεταφορών' Επικοινωνιών
κ. Βογιατζής.

Παιδικήν εορτήν ώργάνωσεν και τό Κέν
τρο ν ’Αλλοδαπών, εις την οποίαν παρέ
στησαν ό Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας
κ. Τζίμας, ό Δ /ντής ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, ό Ύ ποδ Ιντης Υ.Γ.Α κ. Κατσάρος καί άλλοι άξ/κοί. Εις την φωτο
γραφίαν αριστερά, χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον. Δεξιά, στιγμιότνπον από την
κοπήν τής πίττας, τον Β ' Τμήματος Του
ριστικής ’Αστυνομίας την 12ην ώραν
τής 8-1-76. Την πίτταν κόβει ό Δ /ντής
Τουριστικής ’Αστυνομίας κ. Ά γγελό πονλος.

φανός καί ευχαριστημένος, διότι έξεπληρωσα καλά τά καθήκοντα μου.
Συνάμα έχω καί την ηθικήν ίκανοποίησιν, διότι δύναμαι να ίσχυρισθώ — ώς ό
Περικλής εις τόν ’Επιτάφιον — ότι ονδείς
ενεκεν εμού ένεδνθη μέλανα χιτώνα.
Ούδέναν υφιστάμενον επίκρανα, ούδένα
προϊστάμενον έστενοχώρησα.
Πάντας ήγάπησα.
Σας ευχαριστώ πού μέ ένεθυμήθητε καί
εύχομαι προσωπικήν καί οικογενειακήν
εύτυχίαν προς υμάς καί δι’ ύμών ^προς
άπαντας τούς ’Αστυνομικούς υπάλληλους.
Μετά τιμής
Γ. ΛΑΠΠΑΣ
’Αστυνόμος Α'
Άξ/μον Κον Χαρ. Παπαγεωργίου
Δ/ντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά.
Χαίρων καί θερμώς εύχαριστών διά τάς
έπί ταϊς έορταϊς τών Χριστουγέννων καί

τοϋ νέου έτους 1976 εύχάς υμών καί έν τή
έκτελέσει τής έξαιρέτου τιμής τήν οποίαν
αύται ένέχουν δι’ εμέ, σπεύδω, ύποβάλλων
τά σέβη μου, νά παρακαλέσω υμάς, όπως
δεχθήτε τάς έν προκειμένω όμοιας εγκαρ
δίους εύχάς μου διά τε υμάς προσωπικώς
κ. Διευθυντά, ώς καί δι’ ολόκληρον τό
προσωπικόν τής υπηρεσίας ής τόσον επαξίως προΐστασθε.
Ώ ς γονεύς δέ καί παλαιός στρατιώ
της, συγχαίρων υμάς, όλως ιδιαιτέρως,
χαίρω καί ικανοποιούμαι διότι ό υιός μου
’Εμμ. Ά ρ. Σταματάκης άστυφύλαξ, τελεί
υπό τοιαύτην διοίκησιν τιμώσαν κοινωνικώς καί τήν Πατρίδα 'Ελλάδα.
Ένδειξις οτι βαίνομεν αισίως προς
μίαν έτι καλυτέραν αΰριον.
Μέ άγάπη καί σεβασμό
Άριστόδ. Σταματάκης
Άντισυνταγματάρχης πεζ. έ.ά.

¥
Προς τήν
Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πατρών,
ΠΑΤΡΑΣ

Δώρα επίσης προσέφερε στους τροχονό
μους ό Γενικός Γραμματέας τοϋ ' Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος.

Κύριοι,
Έ κ μέρους τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής ΦΙΛΠΑ καί, έπί τή λήξει τού
4ου Διεθνούς Ράλλυ 1975, τήν 28ην^ πα
ρελθόντος μηνάς, παρακαλοϋμεν όπως
δεχθήτε τάς πλέον θερμάς ευχαριστίας
μας διά τήν συμπαράστασίν σας κατα την
διακίνησιν τών οχημάτων τών ξένων συμμετασχόντων εντός τής πολεως σας,
άλλά καί τήν γενικωτέραν διευκόλυνσιν
αύτών τούτων τών ξένων ώς άτόμων κατα
τήν όλιγόωρον παραμονήν των έκεϊ.
’Επί τή εύκαιρία, έπιθυμούμεν νά κάμωμεν ιδιαιτέραν μνείαν τού, διά τόν ώς
άνω σκοπόν, διατεθέντος τήν πρωίαν τής
22.9.1975 υπαλλήλου σας, κινητού τρο
χονόμου, δστις, δια τής επιδειχθεισης
ύπ’ αύτοΰ προθυμίας, ευγενειας και πνεύ
ματος συνεργασίας, ζωηροτάτην ένεποίησεν έντύπωσιν εις τούς φιλοξενουμένους μας, άποσπάσας λίαν ευμενής σχό
λια διά τήν υψηλή στάθμην όργανώσεως
τής ΰμετέρας 'Υπηρεσίας.
Έ π ί τούτοις, διατελοΰμεν,
Μετά τιμής,

'Ο

Ό

’Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματευς
Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΠΑΚΑΚΟΣ

Πρός Τόν Άξιότιμον Κύριον
Διοικητήν
της Σχολής ’Αστυφυλάκων
Κύριε Διοικητά,
"Ενα προσωπικό περιστατικό πού μου
συνέβη πρόσφατα μου έδωσε την ευκαι
ρία νά νοιώσω σαν άνθρωπος άλλά καί σαν
έννομος πολίτης τήν συμβολήν τών σω
μάτων άσφαλείας στήν οίκοδόμησι της
σημερινής κοινωνίας μας. Περισσότερον
όμως μου έδωσε τήν εύκαιρία νά νοιώσω
τήν άγάπη καί τόν σεβασμό τών ’Αστυ
νομικών μας πρός τούς πάσχοντας συναν
θρώπους των.
ΓΙροσφάτως στο Νοσοκομείο ΚΑΤ
Κηφισιάς, ένοσηλεύθη συγγενικό μου^ πρό
σωπό όνόματι Μαρία Δημ. ’Αναγνώστου
(Συν/χος έξ ’Αμερικής) έκ κατάγματος
του μηριαίου. Οί θεράποντες ιατροί
έκριναν άπαραίτητο τήν έξεύρεσιν αίμα
τος, λίαν άναγκαίου διά τήν έγχειρισιν
τής άσθένους, ’Έναντι τής δημιουργηθείσης καταστάσεως καί τής άδυναμιας εξευρέσεως έπαρκοΰς αίματος, ο παρευρεθεις
Sal Iccari Salvatore Iccari άνέλαβε νά
βοηθήση, εξασφαλίζοντας τήν συμπαρά
σταση καί τόν άνθρωπισμο τών μαθη
τών σας.
#
f
Ουτω τήν 31ην ’Οκτωβρίου ε.έ. ο εν
λόγω προσήλθεν συνοδευόμενος υπό των
δοκίμων μαθητών τής ύμετέρας Σχολής
κ.κ. Δεδότση Γεωργίου ΑΣ ^ 165 και
Ζήκου Νικολάου ΑΣ 249 οι οποίοι και
προσέφερον τήν άναγκαίαν ποσότητα αί
ματος μετ’ έξαιρετικής προθυμίας.
Τόσον ή χειρονομία όσον καί τό καλοκάγαθον τών άνθρώπων αύτών να ανταποκριθοΰν εις τάς δύσκολους ^ στιγμας
μιας πασχούσης Έλληνίδος, απετελεσε
τό θέμα συζητήσεως εις τό Νοσοκομείο^,
διά τά Σώματα ’Ασφαλείας και τους
’Αρχηγούς των.
t
Παρακαλώ όπως δεχθήτε τάς ευχαρι
στίας τόσον τής άσθενοΰς όσον καί έμοΰ
προσωπικώς, καί εις τα πλαίσια τής
άρμοδιότητός σας διαβιβάσητε εις τα
πρόσωπα τών έθελοντών αιμοδοτών καί
τάς οικογένειας των αύτάς, δια την όντως
Χριστιανικήν χειρονομίαν των ή όποια
άντανακλά εις ολόκληρον το Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Καί πάλιν εύχαριστώ
Κων. Κάρμας
Άστυπαλαίας 53
ΑΘΗΝΑΙ ΤΤ 807

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ

ΓΡΗΓΟΡ. ΒΟΥΝΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Έ νας άκόμη συνάδελφος ό έ. σ.
Άστυν. Δ/ν.τής Α'. Βουνεσόπουλος
Γρηγόρι,ος έγκατέλειψε τήν μεγάλη
’Αστυνομική μας οικογένεια. Τήν
κηδεία του γενομένην είς τδ Β'.
Νεκροταφείου ’Αθηνών τήν 13-1-76
παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολ
λοί συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί
αντιπροσωπεία του ’Αστυνομικού
Σούματος, μέ έπικεφαλής τον Άστ.
Δ/ντήν Α'. κ. Κατσάρον Πύρρον,
δστις καί κατέθεσεν έκ μέρους τοΰ
Σώματος άνθινον στέφανον επί τής
σοροϋ του καί διά συγκινητικών λό
γων προέπεμψεν τον νεκρόν είς τήν
τελευταίαν του κατοικίαν.
Ό έκλιπών έγεννήθη είς Τρίκα
λα Θεσσαλίας τό έτος 1898. Είς
τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
τήν 22-3-1923. Προήχθη είς ύπαστυνόμον Β’ τό 1923, είς ύπαστυνόμον Α ' τό 1924, είς Άστυν. Β'.
τό 1929, είς Άστυν. Α', τό 1933,
είς Άστυν. Δ/ντήν Β' τό 1943 καί
είς Άστυν. Δ/ντήν Α'. τό 1952. Τοΰ
Σώματος έξήλθεν τήν 30-1-1953.
'Υπηρέτησεν είς διαφόρους υπηρε
σίας, αλλα τον περισσότερον χρόνον
ήνάλωσεν είς τήν Άστυν. Δ/νσιν
τοΰ Πειραιώς.

'Υπήρξεν, ώς άνθρωπος καί ώς
άστυνομικός, έξαίρετος καί είχεν άποσπάσει τήν έμπιστοσύνην τών άνωτέρων του, ώς καί τήν έκτίμησιν
τών κατωτέρων. Τα «Αστυνομικά
Χρονικά», συμμετέχοντα είς τό βα
ρύ πένθος τών οικείων του, εύχον
ται είς τούτους τήν έξ ύψους παρη
γοριάν καίΆατάταξιν τοΰ θανόντος
έν σκηναϊς δικαίων.
Ά ς είναι αίωνία ή μνήμη του.
Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 23.10.75 καί ώραν 16ην έγένετο έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Α'
Νεκροταφείου Αθηνών ή κηδεία
τοΰ έ.σ. Άστυν. Δ/ντοΰ Β'. Δ ημ η τ ρ ο π ο ύ λ ου Π α ν α γ ι ώ τ ο υ.
Τήν έκφοράν παρηκολούθησαν
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί, καθώς καί άντιπροσωπεία τοΰ Σώματος έκ μέρους τοΰ
οποίου κατετέθη άνθινον στέφανον.
'Ο Παν. Δημητρόπουλος έγεν
νήθη είς Σολάκιον Μεσσήνης Μεσ
σηνίας τό έτος 1897. Είς τό Α στυ
νομικόν Σώμα είσήλθεν τό έτος 1929
μεταταγείς έκ τής Χωροφυλακής
μέ τον βαθμόν τοΰ Άστυν. Β' Τά
ξεως.
Είς τον βαθμόν τοΰ Άστυν.
Δ/ντοΰ Β' προήχθη τό έ'τος 1953.
Ό έκλιπών έξετιμάτο ύπο τών προϊ
σταμένων καί τών κατωτέρων του,
διά τήν ευθύτητα τοΰ χαρακτήρος
καί τήν άγάπην προς τό Αστυνομι
κόν Σώμα, τό όποιον πιστώς υπη
ρέτησε^
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» συμ
μετέχοντα είς τό πένθος, εύχον
ται παρηγοριάν είς τούς οικείους
του καί άνάπαυσιν τής ψυχής του.
Ή μνήμη του άς είναι αίωνία.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ

Ένος άκόμη παλαιοΰ συναδέλφου

έστερήθη ή ’Αστυνομική οικογένεια.
Πρόκειται περί τοΰ έν. σ. ’Αστυνό
μου Α'. Πλούμη Λάμπρου. Ό wέκλιπών έγεννήθη τό έ'τος 1905 είς
Άμπελακιώτισσα Ναυπακτίας.
Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τό
1928. Προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ
Ύπαστυνόμου Β'. τό 1940. Είς
ύπαστυνόμον Α' τό 1943, είς Άστυν.
Β' τό 1947 καί τό 1952 καταληφθείς
υπό τοΰ ορίου ήλικίας έξήλθε τοΰ
Σώματος. Διεκρίνετο διά τήν έργατικότητα, τήν τιμιότητα καί τήν
προσήλωσιν προς τό καθήκον, πρά
γματα διά τά όποια έξετιμάτο ύπό
τών συναδέλφων του. Τήν κηδείαν
του παρηκολούθησαν πολλοί έν ένερ
γεία καί έν συντάξει αστυνομικοί,
καθώς καί άντιπροσωπεία τοΰ Ά στυνομικοΰ Σώματος.
Τά «’Άστυν. Χρονικά» εύχονται
είς τούς οικείους του τήν έξ ύψουε
παρηγοριάν. Αίωνία άς είναι ή μνή .. .
μη του. Τό χώμα πού τον σκέπασ f
άς είναι έλαφρό.

Γ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 4ην Νοεμβρίου 1975, άπεβίωσεν έν Άθήναις ό έ. σ. Ά ρχιφύλαξ Λιακόπουλος Γεώργιος. Τήν
κηδείαν του, γενομένην τήν έπομένην εκ τοΰ Ίεροΰ Ν&οΰ τής Α γίας
Άλεξιωτίσσης Πατρών, παρηκο
λούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι του,
καθώς και πολλοί έν ένεργεία καί
συντάξει Αστυνομικοί. Τό Α στυ
νομικόν Σώμα τιμών τήν μνήμην
του απέστειλεν άντιπροσωπείαν τής
Άστυν. Δ/νσεως Πατρών μέ έπι
κεφαλής τον 'Υπαστυνόμον Α' κ.
Λινάρδον Χρήστον, δστις διά συγκι
νητικών λόγων προέπεμψε τοΰτον
είς τήν τε/.εύταίαν του .κατοικίαν

.
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καί κατέθεσε στέφανον έπί της σοροΰ του.
:.·^ 'Ο Γεώργιος Λιακόπουλος έγεννήθη τό έτος 1900 εις τό χωρίον
Σιδηρόκαστρον Μεσσηνίας καί κατετάγη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα
τό έτος 1922. Τό έτος 1947 άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τοϋ Ά ρχιφύλακος, τιμηθείς διά πολλών παρα
σήμων.
- Τ ά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ», συμμετέχοντα είς τό πέν
θος τών οικείων του, εκφράζουν την
ευχήν όπως ό 'Ύψιστος χαρίση άνάπαυσιν είς την ψυχήν του καί παρη
γοριάν είς τούς οικείους του.
— Αίωνία ή Μ ν ή μ η του.

ιΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 10-11-1975 άπεβίωσεν ό έν
νεργεία άστυφύλαξ Χαραλαμπόπουος Δημήτριος τοϋ Παναγιώτου.
'Ο έκλιπών ύπηρετοΰσεν είς τό
Ε \ Άστυνομ. Τμήμα ’Αθηνών έως
τήν ημέρα τοϋ θανάτου του. Έγεννήθη είς Τέμενη Αίγιου καί είς τό
’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν
9-1-1954. Οΰτος προσβληθείς ύπό
τής έπαράτου νόσου ύπέκυψεν είς
τό μοιραΐον.
Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο είς
τό Νεκροταφείου τοϋ Περιστεριού
παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολ
λοί συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί
αντιπροσωπεία τοϋ Ε' Άστυνομικοΰ Τμήματος ό Διοικητής τοϋ ό^ οίου, κατέθεσεν έκ μέρους τοϋ Σώ
ματος στέφανον έπί τοϋ τάφου του.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», έκφράζοντα τά συλλυπητήρια είς τήν
άπορφανισθεϊσαν οίκογένειάν του,
εύχονται τήν παρηγοριάν τοϋ Ύψίστου είς αυτήν, κατάταξιν δέ τής
ψυχής του μετά τών δικαίων. Τό
χώμα τής ’Αττικής γής ας είναι
έλαφρόν είς τόν αιώνιον ύπνον του.
Αίωνία αύτοΰ ή μνήμη.
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ΣΤΑ ΥΡ Ο Λ ΕΞΟ Ν
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ:
1. 'Ως ’Εξουσία είναι ή Κυβέρνησις.
2. Ρεϋμα ΰδατος (αίτ. καθ.)
3. Γράμμα της ’Αλφαβήτου, αντιστοι
χούν προς τον αριθμόν 50 — ’Ολ
λανδός ζωγράφος καί χαράκτης τοϋ
17ου αΐώνος.
4. Μετοχή . . . ΰπάρξεως — ’Αντίστρο
φος, παραπέμπει.
5. Διαφέρει άπό τον θάμνον καί τό
δένδρον (α ίτ.)— Είδος υφάσματος.
6. Χειροπιαστόν, ψηλαφητόν (δημοτ) —
Πρώτον συνθετικόν πολλών τοπω
νυμιών της Γαλλίας.
7. ’Αντίστροφος.
έπαρσις, ΰπηρηφάνεια — Πώλ . . ., γνωστότατος άπό
τό τραγούδι πού «κρέζυ λόβ» ξένος
τραγουδιστής.
8. Γ ά λ λ ο ς ... φίλος — ’Άνθρον, άντιστρόφως.
9. Τα αποτελούν έξ δεκάδες (κυριολ.) —
Ό αριθμός 308.
10. Παλαιόν καί τετριμμένον στρωσίδι
(άντιστρ.).

ΕΛΕΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ

Άπεβίωσεν ή φίλη τής ’Αστυνο
μίας καί μέλος τοϋ 'Ομίλου Φίλων
Άστυν. ’Αθηνών Γρυπάρη Ελένη.
Τήν έκλειπούσαν συνώδευσαν είς τήν
τελευταία της κατοικίαν πολλοί φί
λοι καί συγγενείς. ’Εκ μέρους τής
’Αστυνομίας κατέθεσεν στέφανον ό
’Αστυνόμος κ. Μπουρδάκος, δστις
προπέμπων τήν νεκράν ειπεν:
Στώμεν εύλαβώς προ τής ίερας αυτής
σοροΰ. Είναι ή σορός τής άειμνήστου
Γρυπάρη Ελένης, ή άπώλεια τής οποίας,
είναι οδυνηρά καί βαρεία διά τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα.
Ή Γρυπάρη 'Ελένη διετέλεσεν έπί μακρόν χρονικόν διάστημα Σύμβουλος τοϋ
Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου
Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, 6 όποιος
έπιτελεϊ έξοχον Χριστιανικόν καί ’Εθνι
κόν έργον καί είδικώτερον είς τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα, προσφέρων πολυτίμους
υπηρεσίας. Αί εύγενεις πράξεις τοϋ 'Ομί
λου τούτου, άποτελοϋν δι’ ήμας πηγήν
έμπνεύσεως, διδαγμάτων καί ηθικής δυ-

11. Είναι αί 'Υπηρεσίαι μας (άνστρ.)
Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ:
1. Συνεκδοχικώς, σημαίνει αστέγνω
τος (θηλ.).
2. ’Εμπράγματον δικαίωμα, συμμετο
χή·
3. Εις πολλά άγροκτήματα τά «ταρα
τσώνουν» (άνστρφ.}
4. Περιλαμβάνει τούς μήνας Μάρτιον,
’Απρίλιον καί μάϊον (καθ.) — Άναφέρονται είς τούς νόμους, εις τό Δί
καιον (κυριολ.).
5. 'Ο κόσμος καί ό Κοσμάς τά έχουν
. . .κοινά.
6. Πλανήτης τοϋ Ηλιακού συστήματος,
ό πλησιέστερος προς τόν "Ηλιον. —
Τον φέρουν οί Πρόσκοποι (αίτ.
δημοτ.)
7. ’Αρχικά Στρατιωτικού Σώματος.
8. ’Ιταλικής προελεύσεως λέξις, σχε
τική μέ την στέγην. — Είς την δη
μοτικήν σημαίνει άραιόν.
9. Κομμουνιστική Κοινότης, ίδρυθεϊσα
είς τό Τέξας τών Η.Π.Α. (1848)
ύπό τοϋ Έτιέν Κάμπε (αίτ.)
10. ’Ακριβής τήρησις τοϋ κανόνος, συμμόρφωσις πρός τούς Κανονισμούς.
11. 'Ο ένατος φθόγγος τής διατονικής
κλίμακος
(Ι.Κο.)
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νάμεως, κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ έπιμόχθου
έργου μας.
Ή Γρυπάρη 'Ελένη, ύπήρξεν άξια καί
έκλεκτή συνεργάτις τοϋ 'Ομίλου. Τήν
διέκρινεν ή ζέουσα Χριστιανική πίστις,
ή θερμουργός άγάπη, ή άκτινοβολοϋσα
καλωσύνη καί ή άκλόνητος προσήλωσις
είς τά ύψηλά Αστυνομικά ιδεώδη. Ή γάπησεν έξ όλης τής ψυχής τό Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων. Ήγωνίσθη δι’ όλων
αυτής τών δυνάμεων. ’Ανεγνώριζε, έτίμα
καί έθαύμαζε τό έργον τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος.
Θά παραμείνη έσαεί ώς σύμβολον
άγάπης καί δημιουργίας, ώς μία άστείρευτος πηγή δυνάμεως δι’ ήμας καί ώς
έμπρακτος άπόδειξις, ότι αί πρός τό
κοινωνικόν σύνολον υπηρεσίαι μας, άναγνωρίζονται καί έκτιμώνται ύπό έπιλέκτων μελών τής Πατρίδος μας.
'Η άνάμνησίς της, θά μαγνητίζη τήν
σκέψιν μας καί θά ένδυναμώνη τό ύπηρεσιακόν ήμών φρόνημα.
Ά ς είναι έλαφρόν τό χώμα, τό όποιον
μετ’ ολίγον θά καλύψη τό σεπτόν σκήνωμά
της.
Αίωνία της ή μνήμη.
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" Ε κ δ ο σ ι ς : Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ ΣΩ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ ΚΑΙ Π Ν ΕΥΜ Α ΤΙΚΗ Σ
Α ΓΩ ΓΗ Σ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔ Ο ΣΕΩ Ν

Διευθυντής Συντάξεως:
ΣΑ ΡΑ Ν ΤΟ Σ Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Σ
Ύτταστυνόμος Α'

Γ ρ α φ ε ί α : Καλλιδρομίου 12 Α Θ Η Ν ΑΙ (706)
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

Ε κ τ ύ π ω σ ι ς : Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ ’Αμαρουσίου 59 —
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΗΣΙΑΙ:

Εσωτερικού .................................... Αρχ. 180
’Εξωτερικού ................................... Λολλ. 8
Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360
Τιμή τεύχους: Δραχμαί 15

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έπιστρέφονται. Α ί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

•
Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου
τού ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦ ΥΛΛΟ Ν Μ ΑΣ
Την συζυγον τον Προέδρου τής Δημο
κρατίας Καν Τσατσου έπεσκέφθη, συνοδενομένη νπό αξιωματικόν τον Τμήμα
τος Δημ. Σχέσεων τοΰ Ά ρ χ η γ. Ά σ τυν.
Πόλεων, ή θρυλική πια Δέσποινα Ά χ λ α διώτον ή «Kuna τής Ρώ».
ΤΟ Ο ΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ
Ό νπό τής Ε .Λ .Π .Α . βραβευθεις άστυφόλας κ. Μιχαήλ Ραϊνάκης, ώς ό καλύ
τερος τροχονόμος τοΰ 1975.
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Στιγμιότυπα από την δια
νομήν δώρων ατούς τροχο
νόμους, την παραμονή τοϋ
νέου έτους. Ό ’Αρχηγός
Α . Π. χ. Τζαβέλλας...

...ό Πρόεδρος τοϋ 'Ελλη
νικόν ’Οργανισμού Τουρι
σμού κ ." Δασκαλάκης . . .

... ό Ύπαρχηγός Ά σ τυν.
Πόλεων κ. Τζίμας...

...ό Α /ντής ’Αστυνομίας Α 
θηνών κ. Παπαγεωργίου.
. ’Ελάχιστη προ
σφορά στο μεγάλο έργο
τής Τροχαίας.

