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ΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ και Διοικητικοί Υπάλληλοι. Κατόπιν άποφάσεως τής Ε λληνικής Κυβερνήσεως, η όποια μέ έπέλεξε
καί μέ προήγαγεν εις τον βαθμόν του ’Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων, από σήμερον άνέλαβον την άσκησιν των καθη
κόντων του ’Αρχηγού του Σώματος. Είναι έξαιρετικώς μεγάλη ή προσγενομένη εις έμέ υπό τής Κυβερνήσεως τιμή,
άλλά καί βαρυτάτη ή εύθύνη, τήν όποιαν έπωμίζομαι. Διότι καλούμαι νά ήγηθώ ένός ύπερόχου πράγματι Σώματος τής Α
στυνομίας Πόλεων, τό όποιον έχει μακράν καί λαμπράν παράδοσιν καί τό όποιον διφκησαν άπό τής ίδρύσεώς του ήγέται
ύψηλής περιωπής, καθολικού κύρους καί μεγάλης ακτινοβολίας.
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Έκψράζων τήν ευγνωμοσύνην μου προς τήν Κυβέρνησιν, διότι μού ένεπιστεύθη τό ύψηλότατον αύτό λειτούργημα,
τού ήγέτου τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπόσχομαι, μέ πλήρη έπίγνωσιν τής άνατεθείσης εις έμέ αποστολής, ότι
θά διαθέσω όλας μου τάς πνευματικάς, ψυχικάς καί σωματικάς δυνάμεις, διά να φέρω εις πέρας έπιτυχώς τό έργον μου καί
νά φανώ άντάξιος των προσδοκιών τής Κυβερνήσεως, τού Σώματος, άλλά καί τού Αστυνομικού κόσμου γενικώτερον.
Είναι, όμως, εύνόητον ότι διά νά έπιτύχη ό ήγέτης ένός Σώματος εις μίαν τοιαύτην σοβαρωτάτην άποστολήν καθί

σταται απολύτως άναγκαία ή συμπαράστασις όλων έκείνων, οί όποιοι τό αποτελούν. Έ π ’ αύτοϋ δέν έχω ούδεμίαν αμφιβο
λίαν. Γνωρίζω πολύ καλώς τό ύψηλόν φρόνημά σας, τήν εύσυνειδησίαν σας καί τήν άφοσίωσίν σας πρός τό καθήκον καί
είμαι άπολύτως βέβαιος ότι είς τό προσκλητήριόν μου είς ε\>α γενικόν συναγερμόν διά τήν έκπλήρωσιν τής ύψηλής αποστο
λής μας, όπως ακριβώς τήν ώραματίσθησαν κατά τήν ΐδρυσιν τού Σώματος ή Κυβέρνησις καί οί πρώτοι όργανωταί της, θά
άνταποκριθήτε, ώς έπράξατε πάντοτε, προθύμως.
’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι, αί ήμέραι, τάς όποιας διέρχεται ή Πατρίς μας είναι έξαιρετικώς δύσκολοι.
Κυβέρνησις, Βουλή καί Ελληνικός Λαός, μέ ομοψυχίαν καί ’Εθνικήν ένότητα, οικοδομούν τήν άποκατασταθείσαν τήν 24ην
’Ιουλίου 1974 Ελληνικήν Δημοκρατίαν καί καταβάλλουν προσπάθειας καί ύίτοβάλλονται είς θυσίας, διά νά τήν θωρακί
σουν κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε μελλοντικώς νά καθίσταται απρόσβλητος από οίονδήποτε έχθρόν ταύτης, ό όποιος θά
έτόλμα νά τήν έπιβουλευθή.
Είς τόν πάνδημον αυτόν άγώνα τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων μετέχει όλοψύχως καί μέ όλας του τάς δυνάμεις,
διά νά έμπεδώση άπολύτως τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν, άνευ τών όποιων οόδεμία κοινωνία δύναται νά ύπάρξη καί
νά προοδεύση.
Καλούμεθα, λοιπόν, πρός τούτο άπαντες, ανεξαρτήτως βαθμού, νά συμβάλωμεν άποτελεσματικώς είς τήν όλην ’Εθνι
κήν προσπάθειαν καί μάλιστα μέ φιλοδοξίαν πρωτοπόρων άγωνιστών. Καί δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν είς τούτο. ’Αρκεί όλοι
μας νά συνειδητοποιήσωμεν τήν ύψηλήν άποστολήν μας έναντι τής Κοινωνίας καί τού Κράτους. ’Αρκεί νά άφοσιωθώμεν
είς τά καθήκοντά μας καί νά άναπτύξωμεν όλας τάς δραστηριότητάς μας, ώστε ή έννομος τάξις νά μή διαταράσσεται από
τούς έχθρούς τού νόμου καί οί νομοταγείς καί φιλόνομοι πολΐται μέ άκλόνητον αίσθημα άσφαλείας νά προάγουν τά ειρη
νικά των έργα διά τήν οικονομικήν πρόοδον τής Χώρας μας καί τήν εύημερίαν τού Ελληνικού Λαού.
Δέν θά ήθελα περαιτέρω νά αναπτυχθώ είς τά έπί μέρους καθήκοντα καί τάς ΰποχρεώσεις σας ώς Δημοσίων λειτουρ
γών. Πάντα ταΰτα σάς είναι γνωστά καί τά έκτελείτε κανονικώς. Θεωρώ, όμως, έπιβεβλημένον νά έπισημάνω ώρισμένα
εύαίσθητα σημεία τής άποστολής τών ’Αστυνομικών.
Είναι γνωσταί αί ρήσεις τών άρχαίων προγόνων μας. «Ή ισχύς έν τή ένώσει» καί ότι «ήνωμένοι ίστάμεθα, διηρημένοι
πίπτομεν». ’Αγάπη, όμόνοια, ένότης είναι, ώς έλέχθη προηγουμένως, έθνικοί στόχοι. Αυτονόητον, λοιπόν τυγχάνει ότι καί
μεταξύ τών μελών τού ’Αστυνομικού Σώματος πρέπει νά κυριαρχούν αί ύψηλαί αύταί χριστιανικοί άρεταί άγάπη, σύμπνοια,
συναδελφική άλληλεγγύη, άγαστή καί γόνιμος συνεργασία διά τήν εύόδωσιν τού ’Αστυνομικού έργου. Πέραν τών άνωτέρω
καθίσταται άπολύτως άναγκαία καί ή πειθαρχία. Πρέπει όλοι μας νά ύπακούωμεν προθύμως είς τάς έντολάς τών, καθ’ ίεράρχίαν, προϊσταμένων μας. ’Εν προκειμένω πειθαρχίαν, έννοοΰμεν τήν εΰσυνείδητον Πειθαρχίαν μέ τήν όποιαν τό Σώμα έγαλουχήθη άπό τής συστάσεώς του καί προώδευσε καί ή όποια αρμόζει είς συγχρόνους καί πολιτισμένους ανθρώπους, ώς φι
λοδοξούν νά είναι όλοι οί ’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι. Μέ άλλας λέξεις, πρέπει νά έκτελώμεν τά καθήκοντά
μας άπό πίστιν είς τό ύψηλόν ’Αστυνομικόν λειτούργημα, τό όποίον διακονοΰμεν καί όχι άπό φόβον ότι θά ύποστώμεν πει
θαρχικός ή ποινικός κυρώσεις. Ό ταν πράττωμεν τό καθήκον μας μέ ύψηλόν αίσθημα ευθύνης, τότε καί τό άσκούμενον έργον προσλαμβάνει εύρυτέρας διαστάσεις, καθίσταται εύχάριστον κάί τερπνόν, μάς προσφέρει ψυχική άγαλλίασιν καί δίδει
νόημα είς τήν ζωήν μας.
«Τοίς ήγουμένοις πείθεσθαι» συνιστά καί διδάσκει ό θείος ’Απόστολος Παύλος.
Ά ς άκολουθώμεν όλοι τήν άνωτέρω προτροπήν. Δέν πρέπει όμως νά διαφεύγη οΰδενός τήν προσοχήν τό γεγονός, ότι
ή βάσις διά τήν έπιτυχίαν είς τήν άποστολήν μας είναι ή άγάπη καί ή συμπαράστασις είς τό έργον μας τού Ελληνικού Λαού.
Αύτοΰ τού ύπερηφάνου Λαού, ό όποιος άνέκαθεν έγαλουχήθη είς τό νά άρκεϊται είς τά ολίγα καί νά προσφέρη πολλά.
Ό Ελληνικός Λαός, λοιπόν, είναι ολιγαρκής. ’Από τά όργανα τού Κράτους, τά όποια έταξεν είς τούς διαφόρους τομείς
τής Διοικήσεως, διά νά τόν υπηρετούν, άπαιτεί ευγένειαν, καλωσύνην, πρόθυμον έξυπηρέτησιν καί ταχεΐαν διεκπεραίωσιν
τών ύποθέσεών του. Ά πό ήμάς, όμως, ό Λαός μας έχει περισσοτέρας άπαιτήσεις. Η μάς τούς Αστυνομικούς μάς θέλει άψο
γους είς τήν έμφάνισιν, εύγενεΐς είς τούς τρόπους καί τήν συμπεριφοράν, ήθικούς, τίμιους, άμερολήπτους, συνετούς, λογικούς,
εύσυνειδήτους, άφωσιωμένους είς τήν άποστολήν μας. Καί εύλόγως. Διότι είς ήμάς ό Λαός έχει έμπιστευθή τά πολυτιμότερα
άγαθά του: τήν ζωήν, τήν σωματικήν άκεραιότητα, τήν προσωπικήν έλευθερίαν, τήν τιμήν, τήν οικογένειαν, τήν περιουσίαν.
Α παιτεί τάξιν καί άσφάλειαν. ’Επιθυμεί πάταξιν τών έγκληματιών μέ πλήρη όμως σεβασμόν τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας.
Είναι έκ φύσεως φιλελεύθερος Λαός. Δέν δέχεται προσβολάς καί ταπεινώσεις άπό κανένα, πολλφ δέ μάλλον άπό ήμάς, τούς
όποιους έταξε νά προστατεύωμεν καί νά διασφαλίζωμεν τήν προσωπικότητά του άπό πόσης προσβολής.
’Ιδού, λοιπόν, διατί ή άποστολή μας καθίσταται ιδιαιτέρως λεπτή. Ούδέν, όμως, τό άκατόρθωτον. Έάν πιστεύωμεν είς
τό λειτούργημά μας καί έχωμεν σταθερόν θέλησιν νά ύπηρετήσωμεν τόν Ελληνικόν Λαόν, άπό τά σπλάχνα τού όποιου προερχόμεθα, άς είμεθα βέβαιοι ότι θά κατακτήσωμεν τάς καρδίας όλων τών πολιτών, θά τούς κάνωμεν φίλους ήμών καί τού
Κράτους καί τότε προθύμως θά συμπαρίστανται καί θά μάς βοηθούν είς τό έργον μας. Είναι δέ κοινή πίστις όλων μας, ότι
χωρίς τήν ειλικρινή βοήθειαν τών φιλόνομων πολιτών, καθίσταται δυσχερεστάτη ή έπιτυχής έκτέλεσις τού Αστυνομικού
έργου καί ίδίςι ΰπό τάς σημερινός συνθήκας μέ τά γνωστά προβλήματα τών μεγαλοπόλεων.
Ά ς άγαπήσωμεν μέ όλην τήν δύναμιν τής ψυχής μας τούς πολίτας καί τότε θά εϋρουν άπήχησιν καί τά αίτήματά μας
καί όλα θά έξελιχθοΰν καλώς, ή δέ πορεία τής Αστυνομίας θά συνεχίζεται έπιτυχώς. Τά δόγματα τής Αστυνομίας Πόλεων
ΰπήρξαν πάντοτε άναλλοίωτα: ’Ι σ ο ν ο μ ί α , ί σ ο π ο λ ι τ ε ί α , Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η . Θεμελιώδης δέ άρχή καί παράδοσις:
ή εύγένεια καί ή καλή πρός τούς πολίτας συμπεριφορά.
Ό λ α αύτά άς άποτελούν τούς φάρους, οί όποιοι θά μάς φωτίζουν, διά νά όδηγώμεν τό Σώμα είς τήν λεωφόρον τής προ
όδου. ’Ιδιαιτέραν στοργήν νά έκδηλώνωμεν πρός τήν Ελληνικήν νεολαίαν, τό ζωντανόν αύτό τμήμα τού μέλλοντος καί τήν
χρυσήν έλπίδα τού 'Εθνους. Οί νέοι μας θέλουν κατανόησιν τών προβλημάτων τους καί τούς έαυτούς μας καλόν παράδει
γμα πρός μίμησιν. Ποτέ δέν πρέπει νά πικραίνωμεν τά νειάτα. Ή συνεργασία μας, τέλος, μετά τών διαφόρων Κρατικών καί
μή Υπηρεσιών δέον νά είναι άρμονική καί νά συμβάλη άποτελεσματικώς είς τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τού Έ 
θνους καί τής Κοινωνίας.
Συνάδελφοι. Έκρινα σκόπιμον νά έκθέσω έν γενικαΐς γραμμαΐς ώρισμένας σκέψεις μου διά νά σάς καταστήσω κοινωνούς τούτων, ώστε όλοι άπό κοινού, χωρίς χρονοτριβήν, νά προχωρήσωμεν είς τόν άντικειμενικόν σκοπόν, ό όποιος συνίσταται είς τήν έξασφάλισιν υποδειγματικής τάξεως καί άσφαλείας εις όλας τάς πόλεις, είς τάς όποιας άσκεΐ καθήκοντα ή
Αστυνομία Πόλεων.
Περιττόν είναι νά τονίσω ότι έναντι όλων ύμών θά πράξω τό καθήκον μου, διά τήν ίκανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων
σας καί ότι πάντοτε θά μέ ευρίσκετε συμπαραστάτην καί βοηθόν.
Επειδή ή άνάληψις τών καθηκόντων μου ώς Α ρχηγού τού Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων πραγματοποιείται τάς
παραμονάς τής μεγαλυτέρας έορτής τής Χριστιανοσύνης, δηλαδή τής Άναστάσεως τού Θεανθρώπου, ό όποίος άπεστάλη
ύπό τού Θεού καί Πατρός του, διά νά σώση τόν άνθρωπον άπό τήν αμαρτίαν, δράττομαι τής εύκαιρίας, λόγω τής έπικαιρότητος, νά σάς εΰχηθώ, διά τής παρούσης, όπως διέλθητε μετά τών οικογενειών σας ένα χαρούμενον καί εύτυχισμένον ΠΑΣΧΑ.
Είθε ό Ναζωραίος, τού όποιου τά Σεπτά καί Ά για Πάθη ζώμεν τάς ήμέρας αύτάς νά φωτίζη καί νά όδηγή τά βήματα
όλων ήμών είς τήν λεωφόρον τής Α ρετής καί τής Προόδου.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΘΕΟόΩΡΟΣ Γ. ΤΖΙΜΑΣ
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Λίγες ήμέρες έχουν περάσει από τήν 29ην Μαΐου, την αποφράδα εκείνη ήμέρα, πού οί ορδές τών
’Αγαρηνών γκρέμισαν τά χιλιόχρονα τείχη τής Βασιλίδος τών Πόλεων, γιά νά έπιβάλουν στόν έλληνισμό τεσσάρων αιώνων δουλεία, πού λίγο έλλειψε νά σημάνη τόν ολοκληρωτικό άφανισμό του.
Ά λ λ α χρόνια, άλλες εποχές, προσπαθούσαμε, πνίγοντας τόν βουβό μας πόνο, νά θυμηθούμε, «δσο
γινόταν λιγώτερο» τήν εθνική τραγωδία, θυσιάζοντας τήν ιστορική μνήμη στήν «άνάγκη τής ελληνο
τουρκικής φιλίας» καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο λαών. Προσπαθήσαμε νά ξεχάσουμε καί νά συγ
χωρήσουμε έκείνους, πού έπιβουλεύθηκαν τήν έδαφική ακεραιότητα τής χώρας μας καί τήν ελευθε
ρία τού λαού μας. Στήν προσπάθεια δμως τής λήθης, δέν εύρήκαμε δυστυχώς άνταπόκρισι. Οί ίδιοι
εκείνοι προαιώνιοι εχθροί τού Έθνους μάς ανάγκασαν κι έξακολουθοΰν νά μας πιέζουν, ώστε νά
ανασύρουμε τό χρονοντούλαπο τής μνήμης, πού είναι άλλοίμονο νωπή ακόμη, καί νά τό πάρουμε άπόφασι μιά κι έξω, πώς είναι τό λιγώτερο αφέλεια, νά λογαριάζουμε στή φιλία τών πέρα από τό Αιγαίο
γειτόνων μας.
Μέ μιά σειρά ενεργειών, πού άρχισαν τόν ’Ιούλιο τού 1974 μέ τήν εισβολή τού ’Αττίλα στήν Κύ
προ καί συνεχίζονται μέχρι τώρα, οί απόγονοι τού Πορθητή, μάς «βεβαιώνουν» γιά τά σχέδια πού
έχουν εις βάρος τής Ελλάδος. Ή κατοχή τής μαρτυρικής νήσου, πού συνεχίζεται δύο όλόκληρα χρό
νια, ό εναέριος χώρος τού Αιγαίου καί ή ύφαλοκρηπίδα άποτελοΰν χωρίς άλλο, τήν αρχή ένός ευρύ
τερου σχεδίου, πού κανείς δέν ξέρει μέχρι ποιου σημείου μπορεί νά φθάση γιά νά κορέση τή βουλιμία
τών νέων «μπέηδων» καί «πασάδων» τής Άγκυρας. Ό λ α αυτά μάς αναγκάζουν δυστυχώς νά θυμό
μαστε καί τόν Μάιο τού 1453 καί τό 1922 μέ τό ξερίζωμα τού Ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας καί τά
γεγονότα τής Κων /πόλεως τόν Σεπτέμβριο τού 1955, δταν ό αχαλίνωτος Τουρκικός δχλος, καταλλή
λως φανατισμένος λεηλατούσε τις περιουσίες τών Ε λλήνω ν καί έβαφε μέ τό αίμα ανυπεράσπιστων
ανθρώπων τούς δρόμους τής Ίσταμπούλ.
Λησμόνησαν οί Τούρκοι ή μάλλον προσποιούνται δτι λησμόνησαν, τά εγκλήματα πού διέπραξαν
διά μέσου τών αιώνων εις βάρος τού ελληνισμού. Καί ήδη, μετά τήν τραγωδία στήν οποία ώδήγησαν
διακόσιες χιλιάδες συμπατριώτες μας τής Κύπρου καί τήν κατοχή τού ήμίσεος σχεδόν τού εδάφους
τής νήσου, ονειρεύονται τις θάλασσές μας, «μέ τούς πίδακες τού πετρελαίου» στούς όποιους στηρίζουν
πολλές ελπίδες, γιά νά άνορθώσουν τήν τρισάθλια οικονομία τους, μαζύ βεβαίως μέ έκεϊνα πού εισ
πράττουν, από τήν εξαγωγή τού εθνικού προϊόντος των, τού οπίου. Ό ίδιος έχθρός, δπως έκεΐνος τού
1453, ζηλεύοντας τή δόξα τού προγόνου του τού Πορθητή, θρασύτατος καί ιταμός, τολμά νά άμφισβητήση τά έλληνικα δίκαια, τά δίκαια, πού έχει καταξιώσει ή ιστορία καί πού συνδέονται μέ τήν ίδια τή
ζωή τού λαού μας καί τή ύπαρξή μας, σάν Έθνους έλευθέρου, ανάμεσα στά υπόλοιπα έθνη τής γής.
Ό κίνδυνος πού απειλεί τά σύνορά μας, από τή Θράκη ως τήν Κύπρο καί πού είναι πιά ολοφάνερος,
άς ένώνη ολους τούς Έ λληνες. Χωρίς νά είναι φιλοπόλεμοι άς θυμούνται τήν Πόλη μας καί ας αν
τλούν άπό τό τραγικό πέσιμό της τά απαραίτητα διδάγματα, πού είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στούς δύσκο
λους καιρούς πού περνάμε. Χώρια άπ’ αΰτό, ή 29η Μαΐου, άς προβληματίση δσους, προσπαθούν νά
καταφρονήσουν τόν Ελληνισμό, πού είναι ίσως δυνατόν κάτω άπό τήν άφόρητη πίεση νά όδηγηθή
στο ξέσπασμα, μέ απρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν ειρήνη τής περιοχής. "Οσο γιά τούς νέους «Σουλτά
νους», τής Άγκύρας, πρέπει νά τούς θυμήσουμε, δτι τώρα, δέν πρόκειται νά βρούν τήν έξασθενημένη
βυζαντινή πρωτεύουσα γιά νά έξαπολύσουν πάνω της τις άφιονισμένες ορδές τους. Τώρα τό έθνος
πάνοπλο, ενωμένο, μέ πίστι στή δύναμη καί τά δίκαιά του, τούς περιμένει στά μετερίζια. Ό χ ι πιά άλ
λη Κερκόπορτα . . . ’Αρκετά πληρώσαμε τούς «καλούς» μας γείτονες. Πρέπει κάποτε νά πληρώσουν
καί εκείνοι.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’Αστυνόμος Β'.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥ ΧΡ Ι Σ Τ Ι ΑΝΙ Σ ΜΟΥ

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ
Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ
ΑΘ. ΔΕΑΗΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ
Κα θ η γ . Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ

ΙΐΔ ΙΑ Α Ο Σ ΙΣ τού Χριστιανισμού
Γ I και mo πολύ τής ’Ορθοδοξίας
εις τα πέρατα τον κόσμον δεν
υπήρξε εύκολη ύπόθεσις. Έχρειάσθησαν κόποι, φροντίδες καί θυσίες.
Πολλοί είναι εκείνοι οι όποιοι πολλά
προσέφεραν προς την κατεύθννσιν
αυτήν. Εις τούς πολλούς ίσως είναι
άγνωστοι. Θά πρέπει όμως από τά
βάθη τής ιστορίας να τούς βγάζωμε
εις το φως διά να διδάσκωνται οι
γενεές από τό παράδειγμα τους, την
πίστιν τους καί την αγάπη τους διά
την αλήθειαν.
"Ενας από αυτούς είναι ό Μάξιμος ό Γραικός, ό Φωτιστής των
Ρώσων. Γραικός σημαίνει "Ελλη
νας. Ό Μάξιμος έδρασε καί άπέθανε εις την Ρωσίαν, άλλα ήτο
"Ελληνας. Ή οίκογένειά του κατήγετο από την Σπάρτη. Αυτός έγεννήθη τό 1470 εις την "Αρτα. Τό κο
σμικό τον άνομα ήτο Μιχαήλ Τριβώλης.
Ποϋ να φαντασθή κανείς άτι ένα
όιπλό αγόρι από τήν "Αρτα, τήν μι
κρή καί σχεδόν άγνωστη πόλι τής
εποχής εκείνης, θά έγένετο μία με
γάλη προσωπικότης' θά έπαιζε βα
σικό ρόλο εις τήν ιστορίαν του ρω
σικόν έθνους καί θά άνεγνωρίζετο
ώς άγιος, άφοϋ θά ύφίστατο τόσα καί
τόσα εις τήν ζωήν του χάριν τής
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.
' Ο Μάξιμος εις ηλικίαν 15 ετών
μετέβη εις τήν ’Ιταλίαν διά νά σπονδάση εις τά ξακουστά τότε εκεί κέν
τρα τών ελληνικών σπουδών καί τών
'Ελλήνων καθηγητών καί σοφών δι
δασκάλων τής φυλής μας. Έσπούδασε εις τή Βενετίαν, εις τό πανεπιστήμιον τής Παδονης, εις τήν

γίνεται μοναχός καί από Μιχαήλ
ονομάζεται Μάξιμος. Μένει περί τά
δέκα έτη. Μέ βάσι τό μοναστήρι
του έπραγ ματοποιοϋσε διαφόρους
άποστολάς εις τήν Μακεδονίαν καί
τά νησιά διά νά κηρύξη τον Λόγον
τον Θεού.
Τήν εποχήν εκείνην ό Μεγάλος
ήγεμών τής Ρωσίας Βασίλειος Ί βάνοβιτς έζήτησε μέ επιστολή του
από τό "Αγιον "Ορος κάποιον ικα
Ρωσική εικόνα τον κατά κόσμον Μιχαήλ
Τριβώλη, τού μετέπειτα ’Αγίου Μαξίμον νόν διά νά μεταφράση τό Ψαλτήρι
εις τήν σλαβωνικήν γλώσσαν. ’Ενώ
ταυ Γραικόν.
άλλοι άρνούνται, δ Μάξιμος δέχε
ται καί αναχωρεί διά τήν Ρωσίαν
μαζί μέ μία μακρά συνοδεία μονα
χών, τον ’Ιούλιον τού 1516. Πρώτα
περνά από τήν Κωνσταντινούπολή
καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχείου
διά νά λάβη τήν ευλογίαν τού Οικου
μενικού Πατριάρχου καί τήν ευχή
του διά τό δύσκολο έργο καί τήν
σοβαρή αποστολή του εις τήν μακρι
νή καί παγωμένη χώρα τού βορρά.
Τό ταξίδι από τό "Αγιον "Ορος μέ
χρι τήν Μόσχαν τήν εποχή εκείνη
ήτο πολύ δύσκολο καί είχε πολλούς
κινδύνους. "Οταν έφθασε ό Μάξιμος
εις τήν Μόσχαν ό ήγεμών Βασί
λειος Ίβάνοβιτς τον έδέχθη μέ τι
V.* B# MSHa El MK.ll
μάς.
KBwnriipMK whomiurMiiJ
'Ο Μάξιμος άρχισε αμέσως τό
XrCftl*KKHlS^
έργον τής μεταφράσεως - ερμηνείας
τών ψαλμών. Τήν εποχήν εκείνη
εις τήν Μόσχαν καί ολόκληρη τήν
to. M iiu ™ Kfc
Ρωσίαν υπήρχε μεγάλη αμάθεια.
’Αρκετοί από τούς Ρώσους είχαν
παρερμηνεύσει πολλά από τον αλη
θινό Χριστιανισμό καί τήν ’Ορθοδο
ξία. 'Η αστρολογία τούς σαγή
νευε, καί κάθε ένας ό όποιος θά
τά έβαζε μέ αυτούς ή θά προσπαΦερράραν, τήν Φλωρεντίαν καί τό
Μιλάνον.
'Ο Μάξιμος αγαπούσε πολύ δύο
πράγματα: τά γράμματα καί τον
Χριστόν. "Ετσι, τό 1506 πηγαίνει
εις τό ”Αγιον "Ορος, εις τήν Μονήν
τον Βατοπεδίου, εις τήν οποίαν
υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη. ’Εκεί
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θοϋσε νά τούς βγάλη από την πλάνη
τους διέτρεχε όμως, πολλούς κινδύ
νους.
'Ο Μάξιμος, αφού τελείωσε το
εργον του, έτοιμάσθη νά γυρίση πίσω
εις την Ελλάδα. 'Ο ήγεμών όμως
τον κράτησε διά νά κάμη μεταφρά
σεις και ερμηνείας καί εις άλλα βι
βλία τής 'Αγίας Γραφής καί νά
διόρθωση τά λειτουργικά βιβλία.
'Ο Μάξιμος δεν περιωρίσθη μόνον
εις το γράψιμον, άλλά έκήρυττε εις
τους Ρώσους, προσεπάθει νά τούς
διαφώτιση νά μάθουν την αλήθειαν
διά την ορθόδοξον πίστιν των καί
νά μην πλανώνται. 'Η μόρφωσίς του,
το εργον του καί τά κηρύγματά του
ηνξησαν το κύρος του μεταξύ τού
ρωσικού λαού. Μερικοί δμως, δπως
συμβαίνει πάντοτε εις την ιστορίαν,
τον έφθόνησαν καί διά νά τον εκδι
κηθούν τον κατηγόρησαν ψευδώς καί
τον έσυκοφάντησαν εις τον ηγεμόνα,
δτι δήθεν μεταξύ άλλων συνωμο
τούσε εναντίον τού άρχοντος. Τά
ψεύδη έγιναν άτυχώς πιστευτά. 'Ο
Μάξιμος σννελήφθη καί εφυλακίσθη. "Ενα εκκλησιαστικό ψευδοδικαστήριο με την βοήθεια τού ηγε
μόνας τον κατεδίκασεν εις εξορίαν
καί ισόβιον φυλάκιαιν εις την μο

νήν Βολοκολάμσκ, δπου οι εχθροί
του τού έκαναν την ζωήν μαρτυρικήν
από τήν πείναν, από τό κρύο καί
από τά δεσμά. Τον κρατούσαν δε
μένο με σίδερα δχι μόνον κατά τήν
διάρκειαν τής πρώτης φυλακίσεώς
του, άλλά καί κατά τήν δεντέραν εις
τό Τβέρ. 'Ο Μάξιμος με άπόγνωσι
έγραψε εις τον Οικουμενικόν Πα
τριάρχην νά παρέμβη. 'Ο Τσάρος
δμως, επειδή δεν ήθελε νά μάθουν
εις τό εξωτερικόν τήν αδικίαν καί
τά βασανιστήρια τά όποια ύπέστη
ό γενναίος "Ελλην μοχλός καί λό
γιος, δεν τον άπελευθέρωσεν. 'Α 
πλώς μόνον τού έκαμε τά δεσμά
ελαφρύτερα καί τήν ζωήν όλιγώτερον βασανιστικήν.
'Ο γνήσιος αυτός "Ελλην καί
απλός μοναχός άπέθανεν τήν 21ην
’Ιανουάριου 1556 εις ηλικίαν 86
ετών. "Οταν δεν ήτο εις τήν φυλα
κήν έγραφε καί έκήρυττε. ’Από τά
38 έτη διαμονής εις τήν Ρωσίαν τά
30 τά έπέρασε είς τήν φυλακήν.
’Από τά τριάντα δέ αυτά τής φυ
λακής τά δέκα εξ (16) ήταν δεμέ
νος μέ σιδηρά δεσμά. Έ πήγε διά
νά κάμη τό καλό καί ή κακία τών
ανθρώπων τού τό ανταπέδωσε μέ

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ

κακόν. 'Υπέστη μαρτύρια, άλλά ποτέ
δέν ύπεχώρησε. "Οταν άδικήται κα
νείς μπορεί δλοι νά πιστεύουν τούς
συκοφάντας. ’Αργά δμως ή γρή
γορα ή αλήθεια θά λάμψη. "Ετσι
έγινε καί είς τήν περίπτωσιν τού
Μαξίμου. "Εναν αιώνα μετά τον θά
νατόν του ή Ρωσική ’Εκκλησία τον
άνεκήρυξε "Αγιόν της. 'Ο Μάξιμος
δέν υπήρξε μόνον ό μάρτυς τής αλή
θειας, άλλά καί ό δημιουργός ενός
ελληνικού πνεύματος παιδείας είς
τήν καρδιά τής άμαθοΰς Ρωσίας.
Έκήρνξε τον αληθινό Χριστιανι
σμό’, τήν σωστή άγάπη διά τήν άλήθειαν καί τά γράμματα. ’Ητο φι
λόλογος καί ιστορικός, θεολόγος καί
φιλόσοφος, ποιητής καί ρήτωρ. Προσέφερε μέ τήν εργασίαν του, τήν
αρετήν του, τήν μόρφωσίν του, τήν
θυσίαν του καί τά μαρτύριά του
δσα κανείς άλλος είς τήν Ρωσίαν.
Καί νά φαντασθή κανείς δτι δλα
αυτά έγένοντο από τό απλό, άγνό
καί ταπεινό παιδί τής "Αρτης.
"Οταν κανείς εύρίσκη τον δρόμον
του τίποτε δέν τον σταματά είς τήν
ζωήν. Είς τό τέλος νικά ή άλήθεια
έστω καί διά τών μαρτυρίων, τών
σιδηρών δεσμών καί τών διώξεων.

κ.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ

Τον Πρόεδρον τής Κνβερνήσεως κ. Κων/νον Καραμανλήν έπεακέφθη εις τό γραφείον του ή νέα 'Ηγεσία τών Σωμάτων
’Ασφαλείας. Εις τήν φωτογραφίαν χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον. Διακρίνονται ό κ. Πρωθυπουργός, ό Ύπονργόςς Δ η
μοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης, οί ’Αρχηγοί καί οι Ύπαρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Χωροφυλακής καί άλλοι
ανώτατοι αξιωματικοί τών δύο Σωμάτων.
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ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Τάς πρωϊνάς ώρας τής 5.4.76
εις τήν Αίθουσαν Τελετών τοϋ
Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, εγενετο σεμνή τελετή, κατά τήν οποίαν
παρεδόθησαν έπισήμως τα καθή
κοντα τοϋ ’Αρχηγού Α.Π. υπό τοϋ
άποχωρήσαντος κ. Τζαβέλλα είς τον
νέον ’Αρχηγόν κ. Θ. Τζίμαν. Παρέ
στησαν πολυάριθμοι άξ/κοί τής Ά 
στυν. Πόλεων, Διοικητικοί υπάλ
ληλοι καί εκπρόσωποι τοϋ ’Αθη
ναϊκού τύπου. Έ ν άρχή ώμίλησεν ο
άπερχόμενος ’Αρχηγός κ. Τζαβέλλας, όστις συγκεκινη μένος είπε με
ταξύ των άλλων :
«Αισθάνομαι βαθυτάτην συγκίνησιν έκ
της πραγματοποιήσεως της παρούσης
τελευταίας - υπηρεσιακής μας συναντήσεως. ’Αποτελεί αυτή τήν πανηγυρικήν
έπισφράγισιν της διακοπής τυπικώς τούλάχιστον, μιας μακράς, επιπόνου άλλα
καί καρποφόρου συνεργασίας. Καί λέω
τυπικήν διακοπήν, διότι ούσιαστικώς καί
μέχρι τέλους τοϋ βίου μου, ή ψυχή καί τό
πνεύμα μου, θά είναι πλησίον σας καί έν
διαρκεϊ ανησυχία θά παρακολουθούν τήν
πορείαν τοϋ Σώματος καί τήν επαγγελματι
κήν καί ατομικήν πρόοδον των μελών του.
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι είχα
τήν τύχην καί τήν τιμήν νά άνέλθω εις
όλας τάς βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος τοϋ ενδόξου Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί νά έξέλθω των τά
ξεων αύτοϋ μέ ήρεμον - απολύτως ήρεμον - τήν συνείδησιν.
Ή παρούσα στιγμή δεν επιτρέπει βε
βαίως άπολογισμόν τοϋ έργου μου, ιδία
κατά τόν χρόνον, καθ’ δν διετέλεσα ’Αρ
χηγός τοϋ Σώματος. ’Εν τούτοις θά ήθελα
νά σας διαβεβαιώσω καί δι\ υμών δλους
τούς υπαλλήλους, δτι πάντοτε καί εις
δλας τάς ένεργείας μου έπρυτάνευε τό
’Εθνικόν καί Κοινωνικόν συμφέρον καί
τό συμφέρον τοϋ Σώματος καί τών κατ’
ιδίαν μελών του. Προσεπάθησα πάντοτε
καί έν τώ μετρώ τοϋ άνθρωπίνως δυνατού
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νά είμαι άπηλλαγμένος πάσης προκαταλήψεως καί άδέσμευτος άπό προσωπικάς
συμπάθειας ή άλλους υποκειμενικούς πα
ράγοντας. Αί κρίσεις καί αί άποφάσεις
μου έλαμβάνοντο είς πάσαν περίπτωσιν
μέ γνώμονα μόνον τό δίκαιον καί τήν άρετήν. ’Εάν παρά ταΰτα έσημειώθησαν
σφάλματα, ταύτα οπωσδήποτε εύρίσκοντο
έκτος τών προθέσεών μου καί δέον νά
άπόδοθοΰν είς έσφαλμένην, άλλά πάντως
καλοπροαίρετον, έκτίμησιν.
Έπεδίωξα μέ ειλικρινές ένδιαφέρον καί
μέ δλας μου τάς δυνάμεις τήν προωθησιν
θεμάτων άφορώντων είς τήν ένίσχυσιν τοϋ
κύρους καί τής ύπηρεσιακής άποδόσεως
τοϋ Σώματος καί είς τήν ίκανοποίησιν
τών δικαίων αιτημάτων τοϋ προσωπικού
του. ’Αναμφιβόλως τά άποτελέσματα δεν
ήσαν, ώς κατά κανόνα συμβαίνει είς όλας
τάς ανθρωπίνους έπιδιώξεις, άπολυτως
ικανοποιητικά, δμως επραγματοποιηθησαν σημαντικά βήματα προόδου καί τούτο
άποτελεΐ γεγονός έξόχως ενθαρρυντικόν
καί εύοίωνον.
Ώ ς άποχαιρετιστήριον μήνυμα έπι τή
άποχωρήσει μου, έκ τής ’Αρχηγίας τοϋ
Σώματος, απευθύνω προς δλους τούς ’Α
στυνομικούς τήν κατωτέρω συστασιν και
συμβουλήν: Παραμείνατε δλοι άρρήκτως
ήνωμένοι ύπό τήν καθ’ δλα άξίαν ^νέαν
ήγεσίαν σας, τήν όποιαν οφείλεται να πε
ριβάλλετε μέ άπεριόριστον εμπιστοσύνην
καί πρός τήν όποιαν έχετε χρέος νά έπιδεικνύητε πλήρη ύποταγήν καί ύπακοήν.
Διατηρήσατε ύψηλά τό ’Εθνικόν σας φρό
νημα καί σταθήτε άκλόνητοι έναντι παν
τός, δστις ήθελε επιχειρήσει ή άποπειραθή
νά ύπονομεύση τήν Δημοκρατικήν ^ μας
Πολιτείαν καί τήν έννομον τάξιν, αναγ
καίου παράγοντος διά τήν ευημερίαν τοϋ
Ελληνικού Λαού. ’Αφοσιωθήτε εις τα
καθήκοντά σας καί έκτελέσατε ταΰτα
έν πνεύματι δικαιοσύνης καί αρετής.
Προστατεύετε τήν έλευθερίαν και τα δι
καιώματα τών Ελλήνων πολιτών, σεβεσθε τήν άξιοπρέπειαν καί τήν τιμήν
αύτών καί δώσατε πρός αύτούς δλην σας
τήν αγάπην καί πάσαν δυνατήν συμπαραστασιν. Περιφρουρήσατε ώς κόρην οφθα
λμού τήν ψυχικήν σας ένότητα καί συναδελφικήν σας άγάπην, διά νά καταστήτε

οΰτω πλέον ικανοί καί ισχυροί πρός άντιμετώπισιν τών οίωνδήποτε δυσκολιών καί
άντιξοοτήτων, αίτινες ήθελον τυχόν έμφανισθή κατά τήν άσκησιν τών καθηκόν
των σας, ΐνα προστατεύσητε άποτελεσματικώτερον τά συμφέροντα τοϋ Σώματος
τά όποια καί συνδέονται άμέσως πρός
τά τοιαύτα τοϋ ’Έθνους καί τής Πολιτείας
γενικώτερον.
Πριν τελειώσω αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσω πρός τήν Κυβέρνησιν ’Εθνικής Ένότητος, ήτις μετά τήν
μεταπολίτευσιν μέ έπέλεξεν ώς ’Αρχη-

Είς τάς φωτογραφίας και τών όνο σελίόων
στιγμιότυπα, άπό την τελετήν εις τό Ά ρ χηγειον Ά σ τυν. Πόλεων. ’Επάνω αρι
στερά, ό τέως Αρχηγός Α .Π . κ. Τζαβέλ,λας, μετά τον νέου ’Αρχηγού κ. Τζίμα.
Κάτω: Ό Α ' ' Υπαρχηγός κ. Παπαγεωργίου, μετά τον απερχομένου καί τοϋ νέον
Αρχηγόν. ’Απέναντι: Ό Γενικός Γραμ
ματέας τον Ύπουργ. Δημ. Τάξευι: κ.
Μπάλκος εις στιγμιότυπον, μετά τήν τελε
τήν παραόόσεως καί παραλαβής.

γόν, καθώς καί προς την Κυβέρνησιν τήν
έκ των έκλογών προελθοϋσαν, ή οποία μέ
περιέβαλε κατά τήν μακράν άσκησιν των
καθηκόντων μου διά της έμπιστοσύνης
jgt της, ιδιαιτέρως δέ προς τον Πρωθυπουρ
γόν αύτής καί Εθνικόν Η γέτην, Κων/
νον Καραμανλήν, τάς θερμάς εύχαριστίας
καί τήν ευγνωμοσύνην μου.
Επίσης, θεωρώ καθήκον μου, κατά
τήν παρούσαν στιγμήν, νά εύχαριστήσω
θερμώς τον πρώτον 'Υπουργόν Δημοσίας
Τάξεως, μετά τήν μεταπολίτευσιν, κύ
ριον Σόλωνα Γκίκαν, διά τήν άγάπην καί
εμπιστοσύνην, μέ τήν όποιαν μέ περιέβαλεν, ώς καί διά τά όσα ύπέρ του Σώ
ματος προσέφερεν.
Αλλά καί προς τον νυν 'Υπουργόν Δη
μοσίας Τάξεως κύριον Σταμάτην Γεώρ
γιον, τρέφομεν τον αύτόν σεβασμόν καί
τήν αύτήν έκτίμησιν, διότι άπό τών πρώ
των ήμερών της 'Υπουργίας του έξεδήλωσεν έντονώτατον καί άμεσώτατον ένδιαφέρον διά τήν ταχεΐαν προώθησιν τών
έκκρεμούντων θεμάτων τού Σώματος καί
πιστεύομεν ότι επί τών ήμερών του τό
Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων θά ιδη
όλα τά όνειρά του πραγματοποιούμενα,
εις τρόπον ώστε άπερίσπαστον προβλη
μάτων νά συνέχιση τήν ιστορικήν πορείαν
του προσφέρον τάς ύψηλάς ύπηρεσίας του
εις τήν Κοινωνίαν καί τό ’Έθνος.
Θά ήτο μεγάλη παράλειψίς μου, εάν
δέν άναφερόμην καί εις 'Υμάς, Κύριε Γε
νικέ Γραμματεΰ τού 'Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως. Είλικρινώς σάς βεβαιώ ότι
fei δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν πάντοτε
οίκοδομητικήν μεθ’ ύμών συνεργασίαν,
άλλά καί τό ένθερμον καί ζωηρόν ένδιαφέρον σας διά τήν προώθησιν τών θεμά
των της ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις τό
πρόσωπόν σας εύρισκον τον Προϊστά
μενον, τον προικισμένον μέ καλωσύνην,
άγάπην καί ειλικρίνειαν, τον σεμνόν στρα
τιώτην καί ύπερήφανον Ήπειρώτην.
Κύριοι
’Απέρχομαι τού Σώματος της ’Αστυ
νομίας Πόλεων, χωρίς νά δημιουργώ κενόν.
Μέ διαδέχεται, παραλαμβάνων σή
μερον τήν σκυτάλην, ό μέχρι τοΰδε Ύ παρχηγός τού Σώματος, κ. Θεόδωρος
Τζίμας. Εξαίρετος καί λαμπρός άξιωματικός, τίμιος, ήθικός, έπαγγελματικώς
άριστα κατηρτισμένος, άφωσιωμένος άπολύτως εις τό καθήκον, μέ έξαίρετον ήθος
καί χαρακτήρα.
I
'Υπήρξε πράγματι δι’ εμέ εις ύπέρο\
χος, σοβαρός, σεμνός, πειθαρχικός καί
υποδειγματικός συνεργάτης, άλλά καί
συμπαραστάτης πρόθυμος εις πάσαν περίπτωσιν.
Είμαι έκ τών προτέρων βέβαιος ότι
δέν θά φεισθή κόπων, άλλά καί θυσιών,
προκειμένου νά προαγάγη έτι περαιτέρω
τό Σώμα, τό όποιον πραγματικά λα
τρεύει.
L
Σάς παρακαλώ θερμώς, όπως όλοι
συσπειρωθήτε περί τήν νέαν ήγεσίαν, έμπιστευτήτε άπολύτως εις αύτήν τον χειρι
σμόν τών θεμάτων τού Σώματος καί νά
είσθε βέβαιοι ότι τό Σώμα θά συνέχιση
τήν άνοδικήν του πορείαν».

Έ ν συνεχεία τον λόγον έλαβε ό
νέος ’Αρχηγός κ. Τζίμας, ό όποιος
I είπε χαρακτηριστικούς :
<( Αναλαμβάνων σήμερον τά καθήκοντα

τού ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος, συναισθάνομαι πλήρως τό μέγεθος
τών εύθυνών τάς οποίας μοΰ δημιουρ
γούν.
Έ χω ν πλήρη συνείδησιν τών εύθυνών
μου, παρέχω τήν διαβεβαίωσιν, ότι θά
άφιερώσω όλας μου τάς δυνάμεις διά νά
άνταποκριθώ τόσον εις τάς άξιώσεις τής
πολιτείας, όσον καί εις τάς προσδοκίας
τού Σώματος ολοκλήρου.
Ε κτιμώ ιδιαιτέρως τήν έμπιστοσύνην
μέ τήν οποίαν μέ περιέβαλεν ή Κυβέρνησις καί εύελπιστώ νά φανώ άντάξιος τών
προσδοκιών της.
Βασίζομαι προς τούτο, εις τήν εύσυνειδησίαν, τήν πίστιν, τήν ορθήν άντίληψιν
τής συγχρόνου πραγματικότητος καί τήν
αύστηράν προσήλωσιν εις τό καθήκον
όλων τών συνεργατών μου, τών οποίων
ζητώ τήν συμπαράστασιν διά τήν άπό κοι
νού προσπάθειαν προς επιτυχή άντιμετώπισιν τών παρουσιαζομένων έκάστοτε
προβλημάτων, κατά τήν έκτέλεσιν τού
δυσκόλου καί έπιμόχθου έργου μας, μέ
άντικειμενικόν πάντοτε στόχον τήν εύόδωσιν τών εύγενικών σκοπών τού ’Αστυ
νομικού Σώματος καί μέ βάσιν τάς ήθικάς άρχάς αί όποϊαι διέπουν τούτο, άπό
τής συστάσεώς του.
Μέ συνέχει τήν στιγμήν αύτήν, Κύριε
’Αρχηγέ, βαθυτάτη συγκίνησις, διότι
καλούμαι νά διαδεχθώ 'Υμάς, τον άξιον,
τον δίκαιον καί άμερόληπτον ήγέτην, τον
προσηλομένον εις τό ύπηρεσιακόν καθή
κον καί τήν μέριμναν διά τήν πρόοδον
τής ’Αστυνομίας.
Κύριε ’Αρχηγέ, έτοποθετήθητε εις τήν
κορυφήν τού Σώματος, εις έποχήν κατά
τήν οποίαν ή πατρίς διήρχετο βαρυτάτην
δοκιμασίαν, άλλά καί τό ’Αστυνομικόν
Σώμα κρίσιμον καμπήν.
Εις έποχήν κατά τήν οποίαν ή Κυβέρνησις Εθνικής Ένότητος έζήτει τήν
συμπαράστασιν όλων τών Ελλήνων, εις
τήν προσπάθειάν της διά τήν άντιμετώπισιν εξωτερικών κινδύνων καί έσωτερικών προβλημάτων καί τήν θεμελίωσιν
τής άποκατασταθείσης εις τήν Χώραν
μας Δημοκρατίας.
'Υπείκοντες εις τήν έκκλησιν ταύτην,

άλλά καί έχοντες βαθεΐαν συναίσθησιν τού
καθήκοντος, κατεβάλατε άοκνους προ
σπάθειας διά τήν έκπλήρωσιν τού χρέους
σας ώς ήγέτου τού Σώματος. Τήν έμπέδωσιν τού Νόμου καί τήν έδραίωσιν τού
αισθήματος άσφαλείας.
Ή ιδιαιτέρα φροντίς καί αί φιλότιμοι
προσπάθειαί σας διά τήν διατήρησιν εις
υψηλήν στάθμην μέχρι σήμερον, τού έργου
τής άστυνομεύσεως, τήν βελτίωσιν τών
σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοινού, τήν τόνωσιν τού ήθικοΰ καί γενικώς τήν έξύψωσιν τών ύπαλλήλων τού Σώματος, θά άποτελέσουν καί δι’ εμέ βασικάς έπιδιώξεις.
Διά τών έξαιρετικών ικανοτήτων καί
τών άρετών σας, ένεπνεύσατε τήν άγά
πην, τήν έκτίμησιν καί τον σεβασμόν όλων
μας εις τό πρόσωπόν σας, δι’ ό καί ή ση
μερινή τελετή τής άποχωρήσεώς σας,
προκαλεΐ εις ή μάς λύπην.
Εις έμέ ιδιαιτέρως έπωμίζει εύθύνας διά τήν συνέχισιν τού έργου τό όποιον
έπετελέσατε.
Άπέρχεσθε μέ τήν συνείδησιν άπο
λύτως ήρεμον ότι έπετελέσατε εις τό άκέραιον τό καθήκον σας καί ώς ήγέτης τού
Σώματος καί ώς άνθρωπος.
Περαίνων, Κύριε ’Αρχηγέ, σάς διαβεβαιώ ότι θά διατηρήσωμεν ώς ώραίαν
άνάμνησιν τό ένδιαφέρον σας, τήν άγάπην
καί τάς προσπάθειας σας, διά τό καλόν
τής ’Αστυνομίας καί σάς εύχόμεθα όλοι
μας, ύγείαν καί άτομικήν καί οικογενεια
κήν εύτυχίαν».

Τό τέλος της τελετής έκάλυψαν οί
3ύχές πρός τον νέον ’Αρχηγόν, διά

τήν εύόδωσιν του έργου του. Τά
«’Αστυνομικά Χρονικά» υποβάλ
λουν πρός τον κ. Τζίμαν συγχαριτήρια διά τήν έπαξίαν κατάληψιν
μιας τόσον υψηλής θέσεως καί έπιθυμοΰν νά τον διαβεβαιώσουν ότι
θά τού συμπαρασταθούν εις τά δυ
σχερή καθήκοντά του, πρός όφελος
τής πατρίδος καί του ’Αστυνομικού
Σώματος.
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ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ TOY
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ ΜΝΗΜΗ
ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΥ
Τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α'

Ε

ΝΑ ΘΕΜΑ υπηρεσιακό μ' έφερε κάπο
τε νά βρεθώ μέλος σέ μιά ύγειονομική έπιτροπή, πού έκανε έλεγχο στά
καταστήματα τροφίμων στον Πειραιά. Ή
έπιτροπή άπετελεΐτο άπό τρία μέλη : τόν
υποφαινόμενο, ένα γιατρό του ‘Υγειονομι
κού Κέντρου καί έναν ύπάλληλον τής ίδιας
υπηρεσίας, πού έκανε χρέη γραμματέα. 'Αρ
χίσαμε άπό τήν περιφέρεια τής Καλλίπολης
καί καταλήξαμε στό Πασαλιμάνι. Έκεϊ
στή γωνιά τών όδών Χαρ. Τρικούπη καί
Μουτσοπούλου, μπροστά στή μαρμάρινη
προτομή τού Παύλου Νιρβάνα, σταματή
σαμε άπό περιέργεια, γιά νά περιεργαστού
με λίγο τούτο τό μνημείο, πού έστήθη έκεΐ
γιά νά τιμήσει τόν μεγάλο Πειραιώτη λογο
τέχνη, πού στάθηκε μέ τό δημιουργικό του
έργο μιά άπό τις πιό φωτεινές μορφές τών
Νεοελληνικών γραμμάτων. Έγώ μάλιστα
πού κάτι ήξερα περισσότερο άπό τούς άλ
λους - έτσι τούλάχιστον νόμιζα - προθυμο
ποιήθηκα νά τούς πώ δυο λόγια,γιά νά τούς
κατατοπίσω σχετικά μέ τό πνευματικό του
έργο. Δέν είχα άρχίσει δμως καλά-καλά νά
τούς μιλάω, δταν σέ μιά στιγμή είδα τό
γιατρό νά σκύβει κάτω καί νά χαμογελάει.
Σταμάτησα άμέσως, κάπως ένοχλημένος,
καί τόν ρώτησα νά μοΰ είπεί τό λόγο, πού
τόν έκαμε νά γελάσει. Τότε έκεΐνος μάς
άποκάλυψε δτι τό είκονιζόμενο πρόσωπο
ήταν ό πατέρας του. Ή άπάντηση μέ άφησε
άναυδο, γιατί ένα τέτοιο πράγμα δέν τό γνώ
ρίζα, ούτε κάν τό είχα ύποπτευθή. 'Εκείνο
δμως πού μοΰ έκαμε μεγάλη έντύπωση,
ήταν ή άπόλυτη όμοιότητα πατέρα καί
γυιοϋ. "Ετσι τώρα είχαμε μπροστά μας
δυό μορφές πανομοιότυπες, σά νά ήταν
φτιασμένες μέ τό ίδιο καλούπι. Μιά μαρμά
ρινη, άμίλητη καί παγωμένη, τού λογοτέ
χνη Παύλου Νιρβάνα καί ή άλλη τού για
τρού Κώστα Άποστολίδη τού 'Υγειονομι
κού Κέντρου Πειραιώς.
Σταμάτησα, δπως ήταν έπόμενο, καί τό
λόγο πήρε ό γιατρός.Μάς είπε πολλά ένδιαφέροντα γύρω άπό τή ζωή τού πατέρα του
καί μαζί ένα ωραίο άνέκδοτο :
— Καθόμαστε, λέει, λίγο πιό πέρα, δίπλα
στό Ναυτικό Νοσοκομείο, έκεϊ πού τώρα
στεγάζεται τό Τμήμα Μεταγωγών. Είχαμε
πολλές έπισκέψεις στό σπίτι μας άπό άνθρώπους τών Γραμμάτων, πού έρχονταν νά
κάνουν παρέα τού πατέρα μου. Μεταξύ αύτών πρώτος καί καλλίτερος ήταν ό ποιητής
Γιώργης Στρατήγης. Ό πατέρας μου τόν
συμπαθούσε πολύ, άλλά καμμιά φορά έκεϊνος τό παράκανε μέ τίς συχνές έπισκέψεις
του,πού πολλές φορές κράταγαν, ώρες όλό-

κληρες, πράγμα πού έκανε τόν πατέρα μου
νά δυσφορεΐ, γιατί τόν άπασχολοΰσε μέ τήν
πολυλογία του καί δέν τόν άφηνε νά έργαστεί, πού τόσο είχε άνάγκη, γιά νά βγάλει
πέρα ένα άρκετό φόρτο ύποχρεωτικής
καθημερινής δουλειάς. Πολλές φορές μάλι
στα ό μακαρίτης ό Στρατήγης έρχόταν
πολύ πρωί, προτού ό πατέρας μου πάρει
καλά-καλά τόν καφέ του καί τότε ήταν πού
έκεΐνος δυσανασχετούσε, δμως μπροστά
του δέ φαινόταν, συγκρατιόταν. Όταν
δμως έφευγε τόν έψελνε γιά καλά άπό πίσω.
"Ενα πρωινό ό πατέρας μου είχε πολλή δου
λειά. Έπρεπε νά παραδώσει μαζί τέσσεραπέντε χρονογραφήματα στήν Εστία, γιά νά
μπορεί ν' άπουσιάσει μερικές ήμέρες. Μάς
είπε λοιπόν έκεΐνο τό πρωινό αν έρθει ό
Στρατήγης νά τού είποΰμε δτι έφυγε καί
έπειδή έκεΐνος, έπίμονος δπως ήταν, θά ζη
τούσε νά μάθει πού πήγε, νά τού είποΰμε δτι

Ό Παύλος Νιρβάνας, άπό τους εκλεκτούς
"Ελληνες λογίονς τής περασμένης γενειάς.

πάει μιά βόλτα ώς τό ζωολογικό Κήπο, πού
βρισκόταν τότε στις Τζιτζιφιές. Ό Στρατή
γης ήρθε κι’ έκείνη τήν ήμέρα πρωΐ-πρωΐ,
δπως πάντα, δταν δμως έμαθε πού είχε
πάει ό πατέρας μου παραξενεύτηκε.
Κούνησε τό κεφάλι κι’ έφυγε, μουρμου
ρίζοντας :
— Τί διάβολο θέλει πρωΐ-πρωΐ στό Ζωο
λογικό Κήπο ; Τρελλάθηκε... Σχετικά μέ
τόν Παύλο Νιρβάνα θ' άναφέρω κι' ένα
άλλο περιστατικό, πολύ ένδιαφέρον, πού
μοΰ τό διηγήθηκε ό ποιητής Βασίλης Λαμπρολέσβιος.
Είχε πολλούς έπισκέπτες ό Νιρβάνας,
δμως οϊ ένοχλητικώτεροι ήταν κάτι νεαροί |
λογοτέχνες, πού έρχονταν καί τού ζητούσαν
μέ τρόπο φορτικό νά τούς γράφει πρόλογο
γιά βιβλία, πού θά τύπωναν. Ήταν τότε
πολύ συνηθισμένο νά προλογίζωνται τά
βιβλία τών νέων, άπό καθιερωμένους άνθρώπους τών Γραμμάτων. Τόν κούραζαν
δμως πολύ αύτές οί έπισκέψεις γι' αύτό
σκέφτηκε νά βρει ένα τρόπο ν’ άπαλλαγεΐ,
μιά καί καλή, άπό δαΰτες. "Ετσι σκάρωσε
ένα τέχνασμα άρκετά ένδιαφέρον καί τδβαλε
άμέσως σ’ ένέργεια. Έκατσε καί έγραψε
έναν πρόλογο, πού άπευθυνόνταν άνώνυ- ,
μα σ’ έναν νέον καί τόν παρέδωσε στό Βασί
λη Λαμπρολέσβιο, πού τότε έβγαινε τό
λογοτεχνικό περιοδικό «Γλαύκα», μέ τήν
έντολή νά τόν δίνει σέ δποιον άπό τούς
νέους τόν ζητάει. Έτσι τώρα δταν τού ζη
τούσαν πρόλογο, δέν άρνιόταν. ’Απεναντίας
έδειχνε μεγάλη προθυμία καί δταν μετά δυό
-τρεις ήμέρες έρχονταν νά τόν πάρουν,
τούς παρέπεμπε στό Λαμπρολέσβιο.
Καί έλεγε ό περίφημος έκεΐνος πρόλογος:
«ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ - ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»
«’Αγαπητέ νέε μου φίλε,
Μού ζητείς έναν πρόλογο γιά τά διηγήματά σου. Δηλαδή τό πιό περιττό πράγμα,
πού θά μπορούσες νά μοΰ ζητήσεις. Τά
έργα τής τέχνης δέν έχουν άνάγκη άπό
παρουσίαση. Παρουσιάζονται μοναχά τους. >
Καί τήν ύπερηφάνεια αύτή πρέπει νά τήν
έχει κάθε έργο τέχνης. "Ενα έργο πού δέ
μπορεί νά σταθεί μοναχό του στά πόδια
του, μάταια θά προσπαθήση νά στηριχθή
άπάνω σέ ξένο χέρι. Πρό πάντων οί νέοι
δέν ταιριάζει νά παρουσιάζωνται στηριγμέ- I
νοι στό χέρι τών άλλων. Αύτοί πρέπει νά
δίνουν τό χέρι τους στούς γεροντοτέ- (
ρους. Καί δπως έγραφα κάποτε σ' έναν
άλλο συνάδελφό σου, άν ό πρόλογος είναι
κάποτε μιά άνάγκη τού βιβλίου, οί νέοι θά

έπρεπε νά γράφουν προλόγους τών γεροντοτέρων. Γιατ'ι δέν υπάρχει μεγαλύτερη ικα
νοποίηση γιά έναν παλιό τεχνίτη άπό τό νά
ζή στην εκτίμηση τών νεωτέρων του καί νά
παρουσιάζεται στηρίζοντας τά βαρεία χρό
νια σ' ένα νεανικό χέρι.
"Αν τό γράμμα μου αυτό, πού σού έγρα
ψα νέε μου φίλε, γιά νά σοϋ άρνηθώ αυτό
πού μοϋ ζητείς, μπορεί νά σοϋ χρησιμεύση
γιά πρόλογο στό βιβλίο σου, είναι ελεύ
θερος νά τοϋ δώσης τήν ώραία αυτή τιμή.
Δικός σου
10 'Ιανουάριου 1927 Παύλος Νιρβάνας».
Περιττό είναι ν’ άναφέρουμε δτι κανείς άπό
όσους διάβασαν τούτο τό γράμμα τόλμησε
νά τόν χρησιμοποιήσει, γιατί δέν τούς ικα
νοποιούσε τό περιεχόμενό του. "Ετσι άπαλλάχθηκε μιά γιά πάντα ό Νιρβάνας άπό
τούς ένοχλητικούς επισκέπτες του.
"Οπως ήταν επόμενο, ό πρόλογος έμεινε
στά χέρια τού Λαμπρολέσβιου καί παρα
δίνεται σήμερα στή δημοσιότητα.
Θά τελειώσουμε τό σημείωμα αυτό γύρω
άπό τή ζωή τού Παύλου Νιρβάνα μέ τήν
άναφορά καί ενός άλλου ένδιαφέροντος
κειμένου, αΰτόγραφου, πού είχε τήν καλωσύνη νά μού τό παραδώσει καί τούτο ό Βασ.
Λαμπρολέσβιος.
Πρόκειται γιά μιά άντιπολεμική κραυγή,
ένα είρηνιστικό κήρυγμα, πού γράφτηκε
μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άλλά
πού τόσο ενδιαφέρον παίρνει στά δύσκολα
μεταπολεμικά χρόνια, πού περνάμε.

Λέει λοιπόν τό σπουδαίο αύτό κείμενο
τοϋ Νιρβάνα:
ΤΟ ΕΙΡΗΝΙΣΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ
«Ό Πρεσβευτής τής Ιταλίας στάς 'Α
θήνας τήν έποχή τού μεγάλου πολέμου
ό Μποδάρι, δταν κάποιος 'Αθηναίος τόν
ρώτησε μέ δυσφορία, πότε τέλος πάντων,
φαντάζεται πώς θά τελειώση ό πόλεμος,
τού είχε απαντήσει :
—Ό πόλεμος κάποτε θά τελειώση. 'Αλλά
τί τό όφελος; θ ά τελειώση ό πόλεμος ό
έξωτερικός καί θ' άρχίση ό εμφύλιος
(La guerra civile).
Ή άπαισιόδοξος προφητεία τού ’Ιταλού
διπλωμάτη άλήθεψε. Σά νά μήν ήταν άρκετό
τό αίμα πού χύθηκε στή μεγάλη οικουμενική
θυσία, τήν πιό μάταιη καί τήν πιό άδικη
θυσία, πού ε]δε ποτέ ό κόσμος, καινούργιο
άδερφικό αίμα εξακολουθεί νά χύνεται σ' ό
λο τόν κόσμο, άπάνω σέ διαφορετικούς
βωμούς. «La guerra civile». Καίτή στιγμή,
πού θά ήταν φυσικό νά περιμένη κανείς τή
βασιλεία τής ειρήνης, άδιατάραχη γιά πολλά
χρόνια, μέ τήν έλπίδα ότι καί μόνο ή σκέψη
τού πολέμου θά φτάση νά θεωρείται έγκλη
μα, νέοι πόλεμοι προετοιμάζονται. Τό μεγά
λο λευκό είρηνιστικό όνειρο πνίγεται στόν
πορφυρό άντικατοπτρισμό τής αύριανής
αιματοχυσίας.
Είναι λοιπόν νόμος άδυσώπητος τής
ζωής ό πόλεμος ; Αύτή τή στιγμή ίσως
θά έπρεπε νά τό πιστέψουμε περισσότερο
άπό ποτέ. Άλλά τί μ' αυτό, υπάρχουν πολ

λοί νόμοι τής υλικής ζωής, πού έχουν ΰποταχθή σ' έναν άνώτερο ήθικό νόμο, Καί ό
άνώτερος αυτός ήθικός νόμος δημιουργεί
άκριβώς τούς μεγάλους πολιτισμούς, πού
στήν ούσία τους άποτελοΰν τόν θρίαμβο
τών πνευματικών δυνάμεων τής ψυχής έπί
τών κτηνωδών δυνάμεων τού ένστικτου.
Γι' αύτό στόν άγώνα κατά τοϋ Πολέμου
δέν επιτρέπεται καμμιά λιποψυχία. Κάτω
άπό τή λευκή σημαία τής ειρήνης έχουν
τήν υποχρέωση νά ταχθούν όλοι οί άνώτεροι άνθρωποι. Καί νά προσφέρουν στό
μεγάλο άγώνα ό,τι καλλίτερο έχουν άπό
τή σκέψη τους καί τήν ψυχή τους. Ή νίκη
ή τελειωτική, ή δύσκολη νίκη, μπορεί νά
είναι μακρυά άκόμα. Άλλά είναι ώραίο νά
πιστεύη κανείς πάντα σέ μιά μεγάλη ήθική
νίκη. Καί αν άκόμα είναι ή ειρήνη μιά ου
τοπία, είναι ώραιότερο ν’ άγωνίζεται κανείς
γιά μιά ΰψηλή ουτοπία, παρά νά υπηρετεί
μιά άσχημη πραγματικότητα.
Παύλος Νιρβάνας»
Ό Μποσδάρι καί όχι Μποδάρι, πού άναφέρεται στό χειρόγραφο τοϋ Νιρβάνα, ύπηρέτησε άπό τό 1912-1918 ώς Πρεσβευτής
τής ’Ιταλίας στήν 'Ελλάδα.’Ήταν ένας άνώ
τερος πνευματικός άνθρωπος καί διακρινόνταν γιά τήν έλληνομάθειάν του καί τήν
πλούσια φιλολογική του κατάρτιση.
"Εγραψε πολλά έργα κατά τήν διαμονή
του στήν 'Ελλάδα μεταξύ τών όποιων καί τό
βιβλίο «Σκέψεις καί σχόλια έπί τής 'Ιστορίας
ταΰ ©ουκυδίδου».

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ
Τήν 9ην ώραν τής 14-4-76 εις τό Α'
Νεκροταφεΐον Πατρών έψάλη τρισάγιον,
ύπέρ τών σφαγιασθέντων ύπό τών κομ
μουνιστών εις Σουληνάρι Καλαβρύτων
αστυνομικών. Παρέστησαν πολλοί έν
ένςργεία καί συντάξει άστυνομικοί, συγ
γενείς τών πεσόντων καί μέλη τής π α τραϊκής κοινούνίας. Έ κ μέρους τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κατετέθη στέφανος,
ύπό του Γενικού ’Αστυν. Δ/ντοΰ κ.

ΧΙΜΙΙΙΤΠ Μ

Μπαλοπούλου, δστις καί είκονίζεται εις
τήν φωτογραφίαν μας. Εις μνήμην τών
ιδίων ώς άνω αειμνήστων συναδέλφων,
έτελέσθη μνημόσυνον καί εις τόν τόπον
τού μαρτυρίου εις Σουληνάρι Καλαβρύ
των, όπου, ύπό τού έπί κεφαλής τής αν
τιπροσωπείας ’Αστυν. Δ/ντοΰ Β' κ.
’Αλεξοπούλου κατετέθη στέφανος. 'Ο κ.
’Αλεξόπουλος ώμίλησεν διά τήν θυσίαν
τών μαρτύρων άστυνομικών.

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΙΟ ΟΕΠΤΡΟ
ΣΤΟ ΒΥΖΠΝΤΙΟ
Ή άντίδρασις τής Εκκλησίας στην παρουσίασι
έργων άπό τό αρχαίο ελληνικό δραματολόγιο, γιατί
εξυμνούντο έτσι οί είδωλολατρικοί θεοί, συνετέλεσε, ώστε νά δημιουργηθή, σιγά σιγά, ενα νέο είδος
θεάτρου: τό θρησκευτικό. Οι ρίζες του βρίσκονται
στον 4ον αιώνα. Ή κατοπινή έξέλιξις έχει ενδια
φέρουσες πτυχές, όπως μπορεί νά διαπίστωση κα
νείς άπό τό άρθρο πού άκολουθεϊ τοϋ λογοτέχνου ιστοριογράφου κ. Ίωάννου Χατζηφώτη.

Σκηνή μιμοδράματος. Ά π ό όίπτνχο τον 6ον μ.Χ. αίώνος. (Λούβρο). Ά π ό τά άλο
γα φαίνεται, ότι ίπαίζετο σάν Ίντερμέδιο στις ιπποδρομίες.
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ΠΟΤΕ γίνεται λόγος γιά τήν βυ
ζαντινή λογοτεχνία, άκοϋμε να μι
λούν γιά ύμνογράφους καί ποιητάς,
γιά ιστορικούς καί χρονογράφους, γιά
ρήτορες καί γιά γραμματικούς, καθώς καί
γιά επιστολογράφους. Καί γεννάται τό
ερώτημα: «Δεν είχε θεατρικούς συγγρα
φείς τό Βυζάντιο; Δέν είχαν θέατρο οί
Βυζαντινοί;» Σ/τό ερώτημα αυτό θά προσπαθήση νά δώση άττάντησι τό άρθρο
αυτό. Ό π ω ς είναι γνωστό, οί αρχαίοι
"Ελληνες όχι μόνον καλλιέργησαν τόν
θεατρικό λόγο, αλλά καί άνέδειξαν συγ
γραφείς, όπως ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής, ό
Ευριπίδης, ό ’Αριστοφάνης κ.ά., οί όποιοι
κατέχουν κορυφαία θέσι στό παγκόσμιο
θέατρο. 'Η λαμπρή αυτή παράδοσις δέν
συνεχίσθηκε στό Βυζάντιο. Βέβαια, στά
πρώ τα ιδίως χρόνια, δίνονταν παραστά
σεις άρχαίων δραμάτων, ένώ τά κείμενα
τής αρχαίας δραματουργίας δέν έπαυσαν
ποτέ νά μελετώνται καί νά διδάσκωνται.
"Ομως αί παραστάσεις μέ τόν καιρό αραίω
σαν καί τελικά σταμάτησαν, γιατί ή
’Εκκλησία είχε σοβαρούς λόγους νά αντι
δρά στήν παράστασι άρχαίων δραμάτων,
τά όποια εξυμνούσαν τούς θεούς των ’Ε
θνικών. Οί εκκλησιαστικοί άνδρες άποκαλούσαν τις παραστάσεις αυτές «σατα
νικήν πομπήν» καί «προτροπήν αΐσχρότητος» καί τις καταπολεμούσαν. "Ετσι τήν
θέσι τους πήραν στά λαϊκά θεάματα, τά
μιμοδράματα. Σχετικά, ό Φαίδων Koyκουλές, στό μνημειώδες σύγγραμμά του
«Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός», μάς
πληροφορεί:
«’Αρχαία δράματα κατά τούς μετα
γενεστέρους χρόνους έξηκολούθουν νά
παριστάσουν οί όρχησταί, οί καί θαυμα
τοποιοί καλούμενοι, μή όμιλούντες, άλλά
μόνον διά τών κινήσεων των μελών τού
σώματος καί τού χορού. Ούτοι, κατ’
άντίθεσιν πρός τούς μίμους, έλάμβανον
τάς υποθέσεις τών παραστάσεών των
έκ τής μυθολογίας ή έκ τών ομηρικών
έπών, παριστάνοντες έκ παραλλήλου βα
σιλείς καί ιατρούς καί φιλοσόφους καί ρή
τορας. ’Εννοείται ότι κατά τών ορχηστών
τούτων, τών οποίων αί παραστάσεις
ήρεσκον εις τόν λαόν, ύπήρχε μεγάλη
κατακραυγή έκ μέρους τών έκκλησιαστικών άνδρών, οί όποιοι τούς έθεώρουν ώς
λύμην τής κοινωνίας, προτρέποντες τούς
νέους ν’ άπέχουν τών άτοπων τών θαυ
ματοποιών επιδείξεων. “Οταν είς τά βυ
ζαντινά κέντρα ήρχισαν νά άτονούν αί
παραστάσεις τών άρχαίων δραμάτων
καί κωμωδιών, καί τούτο έγένετο έν τή
’Ανατολή άπό τού πέμπτου μ.Χ. αίώνος,
οπότε οί Πέρσαι ήρχισαν νά δηώνουν
τάς έλληνικάς έπαρχίας, καί έπειτα μετά
τήν κατά τό 526 περικοπήν ύπό τού
Ιουστινιανού τών θεατρικών δαπανών,
πρός δέ καί τού πολέμου τής ’Εκκλησίας,
έπεκράτησαν έπί τής σκηνής καί έτερπον
οί άπό τής Ρωμαϊκής έποχής γνωστοί
μίμοι, παίζοντες καί τών άρχαίων κωμικών έργα, άλλά καί κωμικάς σκηνάς
έκ τού καθ’ ήμέραν βίου άναπαριστώντες,
μέ κύρια πρόσωπα ιατρούς, ρήτορας,
ύπηρέτας, καπήλους καί πλήν άλλων,
συνήθως τόν μοιχόν».
Μέ άφορμή τό βιβλίο τού Γρηγορίου
Παπαμιχαήλ «’Εκκλησία καί θέατρον»,
πού είδε τό φώς στήν ’Αλεξάνδρεια, ό με
γάλος ’Αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταν
τίνος Κάβάφης έγραψε ένα πολύ ένδιαφέρον άρθρο, πού δημοσιεύθηκε τόν Ίού-
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Θεωρείο, από όπου ό αύτοκράτωρ παρακολουθούσε τούς αγώνες στο Μεγάλο Ιππόδρομο τής Κων Ιπόλεως. Το ανάγλυφο, από τον ’Οβε
λίσκο τού Θεοδοσίου τού Α στην Κωνσταντινούπολη.
Τίς ρίζες τού θρησκευτικού θεάτρου θά
λιο 1918 στό άλεξανδρινό περιοδικό
«Γράμματα». Στό άρθρο αϋτό ό Καβά- τίς άναζητήσωμε στόν 4ο αιώνα μ.Χ.
Τότε ό έπίσκοπος Πατάρων Μεθόδιος
φης διατυπώνει πολύ εύστοχες απόψεις
y ta τό θέατρο στό Βυζάντιο. ’Ανάμεσα έγραψε τό «Συμπόσιον τών δέκα παρ
θένων». Στό έργο αυτό, πού διαδραματί
σέ άλλα, γράφει: «Ή στάσις των αρχαίων
ζεται στόν κήπο τής ’Αρετής, δέκα παρ
Χριστιανών διδασκάλων δεν μέ ξαφνίζει,
θένες έγκωμιάζουν τήν παρθενία καί στό
αλλά ένα πράγμα αρκετά περίεργον
τέλος όλες μαζί άναπέμπουν ύμνο πρός τόν
αξίζει νά σημειωθή —τό πόσον ήσαν πε
Θεό. Τόν 5ον αιώνα π.Χ., ό Σελευκίας Βα
πεισμένοι περί τής έπιρροής (βλαβερής
σίλειος γράφει ένα δράμα μέ θέμα τήν ζωή
κατ’ αυτούς), τήν όποιαν τό θέατρον
τοΰ όσιομάρτυρος Θέκλη. Μετά, ό Δαμα
έξασκοΰσεν έπί των θαμώνων του· τό
σκηνός δραματουργέ! τήν Σωσάννα καί
πόσον ζωηρήν έντύπωσιν άπεκόμιζαν
οί θεαταΐ άπό τήν παράστασιν. Οί Χρι ό Στέφανος ό Σαββαΐτης τόν θάνατο τού
Χριστού. "Ομως τό θρησκευτώ θέατρο
στιανοί διδάσκαλοι πιθανώτατα νά είχαν
άκμάζει καί άναπτύσσεται στόν 8ο αίώνα.
δίκιο είς τόν χαρακτηρισμό των παρα
Κύριο θέμα του είναι ή ζωή τού Χριστού
στάσεων ώς λά γνω ν άλλά μπορούμε
καί έχει τήν άρχή του οπήν παλαιότατη
νά συμπεράνουμε ότι οί ηθοποιοί οί ϊκανοί
συνήθεια νά άναπαρίσταται ή είσοδος
νά κάμουν τόσο δυνατή έντύπωσιν —ώς
μάς τήν περιγράφουν οί διδάσκαλοι — τοΰ ’Ιησού στά ‘Ιεροσόλυμα. Τό Σάββατο
τού Λαζάρου ό πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων
θά ήσαν πολύ καλοί τεχνϊται». «Δεν πρέ
πει νά νομίσουμε», συνεχίζει ό ’Αλεξαν πήγαινε μετά τό μεσημέρι στό "Ορος τών
Έλαιών. ’Εκεί έψελναν ύμνους καί διά
δρινός ποιητής, «ότι ή άπαγόρευσις των
βαζαν τήν περικοπή τοΰ Εύαγγελίου,
διδασκάλων τής ’Εκκλησίας είς τό νά
όπου γινόταν λόγος γιά τήν είσοδο τοΰ
προσέρχωνται εις τά θεάματα οί καλοί
Ιησού στά ‘Ιεροσόλυμα. Μετά άρχιζε ή
Χριστιανοί δέν έγέννησε διαμαρτυρίες.
μεγαλοπρεπής πομπή άπό τό 'Όρος
Διάφοροι δυσανασχετούσαν. Πού τής
στά Ιεροσόλυμα, όπου έπαιρναν μέρος
‘Αγίας Γραφής —έλεγον —γέγραπται πε
πολλά παιδιά καί πλήθος λαού μέ κλα
ρί τούτου; Πού άπαγορεύεται; Μή τοι
διά χουρμαδιάς. Πάνω σέ πώλο όνου
6 Ήλίας δέν παρουσιάζεται ώς διφρηάκολουθούσε ό πατριάρχης, πού παρίλάτης τού Ισραήλ, καί αυτός δ’ ό Δαυίδ
στανε τόν Χριστό, καί δώδεκα ιερείς, πού
δέν έχόρευσεν ένώπιον τής Κιβωτού; Δέν
παρίσταναν τούς Δώδεκα ’Αποστόλους
άναγινώσκομεν δ’ έν αύτή περί ψαλτηκαί μαθητάς. ’Ενώ ή πομπή προχωρούσε,
ρίων καί σαλπίγγω ν, περί τυμπάνων
άκουγόταν: «‘Ωσανά έν τοϊς ύψίστοις,
καί αυλών, περί κιθάρας καί χορών;»

εύλογη μένος ό έρχόμενος έν όνόματ1
Κυρίου».
Ό βατικανός έλληνικός κώδικας τού
13ου αΐώνος, πού μελετήθηκε άπό τόν
μεσαιωνοδίφη Σπυρίδωνα Λάμπρο, μάς
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τόν
τρόπο μέ τόν όποιο γίνονταν οί θρη
σκευτικές παραστάσεις. Τό κείμενο αύτό,
πού, μετά τόν Λάμπρο, έξέδωσε καί ό
Βόγκτ, είναι γραμμένο στή δημοτική
καί πιθανώς άντιγράφει κείμενο τού 10ου
αΐώνος. Τό κείμενο άποτελεΐται άπό έννέα
δράματα, τά εξής: «‘Η έγερσις τού Λαζάζάρου», «Ή Βαϊοφόρος», «‘Η Τράπεζα»,
«Ό Νιπτήρ», «‘Η προδοσία», «‘Η άρνησις τοΰ Πέτρου», «‘Η Σταύρωσις» καί
«Ή ψηλάφησις». ΣτΙς παραστάσεις αυ
τές πρέπει νά προστεθή καί ή «Εις Ά δου
κάθοδος». "Οπως μάς πληροφορεί τό κεί
μενο τοΰ 13ου αΐώνος, τά γεγονότα πού
ριστάνονταν όπως περιγράφονται στά
Ευαγγέλια, μέ κατάλληλα σύνδεσι τών
σχετικών κομματιών, στά όποια προσέ
θεταν χωρία άπό τά άπόκρυφα Εύαγγέλια. Οί ήθοποιοί άπέδιδαν τό διαλογικό μέρος μέ προσθήκες καί ήθοποιΐα.
Ά π ό τίς βυζαντινές θρησκευτικές παρα
στάσεις, τήν μεγαλύτερη διάδοσι είχε
έκείνη τοΰ Νιπτήρος, πού τήν ζω γρά
φιζαν στόν νάρθηκα τών ναών καί γινό
ταν τήν Μεγάλη Παρασκευή. Ή παράστασις αύτή είχε διατηρηθή ώς τελευταία
στήν Ζάκυνθο καί στήν Μάδυτο καί
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Μιά από τις πιο συνηθισμένες θρησκευ
τικές τελετές στο Βυζάντιο ήταν ό Νιπτήρ,
πού είκονίζεται στη φωτογραφία μας.
(Τοιχογραφία άπό την Μαυριώτισσα τής
Καστοριάς).

παλαιότερα στήυ Καππαδοκία. Σήμερα
γίνεται ακόμη στο ιερό νησί τής Πάτμου
καί στα Ιεροσόλυμα. Στην Πάτμο ό ηγού
μενος πλένει τά πόδια δώδεκα μοναχών
καί στά Ιεροσόλυμα ό πατριάρχης τά
πόδια δώδεκα αρχιμανδριτών.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Μπορεί τό θρησκευτικό καθεστώς νά
μή ευνόησε τήν άνάπτυξι κοσμικού θεά
τρου, θέατρο πάντως έστω καί θρησκευ
τικό είχαν οΐ Βυζαντινοί. Κι αφού είχαν
θέατρο είχαν καί ηθοποιούς, που ύποδύονταν τους ρόλους τού θεάτρου αύτοϋ. ΤΗσαν ακόμη οί μίμοι πού πρωταγωνιστού
σαν στά τόσο δημοφιλή μιμοδράματα
τών Βυζαντινών. Ό Άλέξης Σολωμός
στην πολύ αξιόλογη μελέτη του «Ό
"Αγιος Βάκχος» μάς δίνει καί ονόματα
μίμων: ό "Αγιος Γελάσιος, δεύτερος μίμος
σέ κάποια πόλη τού Λιβάνου, ό ρωμαίος
Γενέσιος, ό αίγύπτιος Φιλήμων κι ό έφέσιος Πορφύριος, ό άγιος Άρδαλίων δη
μοφιλέστατος πρωταγωνιστής καί ειδι
κευμένος σέ δραματικώτερους ρόλους, ή
ξακουστή prim a minarum Μαργαριτώ,
ό σμυρναϊος μίμος Ξενοφών, ό Καράμαλλος κι ό Φοβάτος, οί αδελφές τής Θεο
δώρας Χρυσομαλλώ καί Κομιτώ, ή περί
φημη μιμάδα Έλλαδία, ή Φίλιννα, ή Εύρυκόμη, ή Ροδάνθη, ό παντόμιμος Χρυ
σόμαλλος ή Ρόδος, ή μιμάδα Παναρέτη, ή
αύτοκράτειρα Θεοδώρα, πού ακολούθησε
κι αύτή τις αδελφές της στή σκηνή κ.λπ.».
’Εκτός άπό αύτούς υπήρχαν πολλοί
ερασιτέχνες ύποκριταί —καί κληρικοί α
κόμη —πού έπαιρναν μέρος στά θρη
σκευτικά μυστήρια καί σέ άλλα έκκλησιαστικά έθιμα (τελετή Νιπτήρος κ.λπ.).
Σχετικά τώρα μέ τούς τόπους, όπου δί
νονταν οί παραστάσεις τών Βυζαντινών:
ήσαν ό ιππόδρομος, ή αύλή κάποιου ναού
ή καί ό ίδιος ό ναός γιά τι θρησκευτικά
δράματα, τό φόρουμ καί τελείως πρόχει
ροι χώροι. 'Ορχήστρες δέν ύπήρχαν ούτε
χρησιμοποιούσαν τις ορχήστρες τών
άρχαίων Θεάτρων πού είχαν συνδεθή μέ
τούς εθνικούς.
’Ιδιαίτερα, γιά τήν εποχή τού ’Ιουστι
νιανού, ύπάρχει ή κατηγορία τού Προ
κοπίου ότι ό αύτοκράτορας αύτός προ
σπάθησε νά Ιπιβάλη «βίον άγέλαστον»
καί άποστρεφόταν τό Θέατρο. Καί είναι
αλήθεια ότι περιώρισε τά εισοδήματα τού
θεάτρου, άπό τήν άλλη μεριά όμως άφησε
τό θέατρο ελεύθερο «γιά κάθε λογής θέαμα
ή άκρόαμα». Έ τσι, στην εποχή του οί
μίμοι καί οί μιμάδες πληθαίνουν. Οί δι
κηγόροι δείχνουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον
γιά τό θέατρο καί κάποτε έμφανίζονται
στήν σκηνή ώς ήθοποιοί. Τό θέατρο δέν
πεθαίνει. Ό διπλοπρόσωπος Προκόπιος
οπωσδήποτε ύπερβάλλει. Μάς πείθει
γ ι’ αυτό ό γάμος τού ίδιου τού ’Ιουστι
νιανού μέ μιά θεατρίνα.
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Ά π ό διάφορες πηγές καί ιδίως άπό
χρονογράφους, πληροφορούμεθα ότι ή
τελετή τού Νιπτήρος γινόταν καί στά
ανάκτορα, καί μάλιστα στον βασιλικό θά
λαμο, όπου ό αύτοκράτωρ έπλενε τά
πόδια δώδεκα πτω χώ ν, ένώ άπαγγελλόταν άπό τό Εύαγγέλιο ή περικοπή «Καί
ήρξατο νίπτειν τούς πόδας τών μαθη
τών». Μετά τήν τελετή, ό αύτοκράτωρ
έδινε στούς πτωχούς νομίσματα σέ άνάμνησι τών τριάκοντα αργυρίων, άμοιβή
πού πήρε γιά τήν προδοσία ό ’Ιούδας.
Ή λεπτομέρεια αύτή έχει ώς σήμερα διατηρηθή στήν τελετή τής Πάτμου. Συχνά,
τά Θρησκευτικά δράματα έπαιρναν τήν
ύπόθεσί τους άπό τήν Παλαιά Διαθήκη
Ό επίσκοπος τής Κρεμώνης Λιουτπράνδος, πού πήγε στήν Κωνσταντινούπολι
ώς πρεσβευτής επί Νικηφόρου Φωκά, ανα
φέρει ότι στις 20 ’Ιουλίου στον ναό τής
του Θεού Σοφίας «οί KoOcpot Γραικοί π α 
νηγυρίζουν διά θεατρικών θεαμάτων τήν
εις τούς ουρανούς άνάβασιν τού προφή
του Ήλιοΰ», μαρτυρία πού επιβεβαιώνει
τό 1389 ό Ρώσος περιηγητής Σιμολιάνιν. Λίγα έτη πριν άπό τήν πτώ σι, ό
Γάλλος περιηγητής ντέ λά Μπροκιέρ ανα
φέρει ότι παρακολούθησε στήν Κωνσταντινούπολι επί μιά ολόκληρη ή μέρα τήν
παράστασι τών Τριών Παίδων έν καμίνω. Οί τρεις αύτοί παΐδες είναι ό Ά ζαρίας, ό Άνανίας καί ό Μισαήλ καί εί
χαν ριχθή έπί Ναβουχοδονόσορος στήν
κάμινο, όπου κάηκαν, γιατί άρνήθηκαν
νά λατρεύσουν τό άγαλμα τού εχθρού
τους.
Στά δράματα αύτά δέν έπαιζαν κλη
ρικοί, άλλα λαϊκοί μέ κάποια θεατρική
ικανότητα. Τό κείμενο, γιά τό όποιο
έγινε λόγος, αναφέρει ότι ό διευθυντής τής
παραστάσεως, ό σκηνοθέτης Θά λέγαμε
σήμερα, οφείλει «έκλογήν ποιήσασθαι

τών προσώπων καί καταστήσαι τοιαύτα
πρόσω πα τά δυνάμενα ΰποκρίνεσθαι καί
μιμεΐσθαι τά πρω τότυπα πρόσωπα, άλλά
καί έπισταμένους γράμματα». Τό ίδιο
κείμενο συμβουλεύει σέ άλλο σημείο: «Οί
παίζοντες άς προσέχωσιν ΐνα μή προσκόπτη ή περιεκόπτη ό είς τόν έτερον καί
γένηται σύγχυσις καί νά μή ποιή έκαστος
τι καί λέγη τών κινούντων τούς θεωρούντας είς γέλωτα». Στις θρησκευτικές αυτές
παραστάσεις γνωρίζομε ότι οί Βυζαντινοί
χρησιμοποιούσαν καί μηχανικά μέσα.
Ό Θεσσαλονίκης Συμεών άναφέρει ότι
τόν 15ο αιώνα, γιά τήν παράστασι τών
Τριών Παίδων, κτιζόταν κάμινος, μέσα
στήν όποια άναβαν, άντί φωτιάς, λαμπά
δες καί έκαιγαν θυμιάματα. Ό τά ν ψαλ
λόταν τό « Ό δέ άγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τοϊς παισί τόν Άζαρίαν είς
τήν κάμινον», κατέβαζαν άπό τήν οροφή,
μέ ένα μηχάνημα, ομοίωμα αγγέλου. Οί
Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν έπίσης βρον
τείο στήν παράστασι τής Άναστάσεως
καί άλλα τεχνικά μέσα.
Πολύ αργότερα, κατά τόν Μεσαίωνα,
δημιουργήθηκαν τά λεγάμενα μυστήρια.
Πρέπει, κατά πρώτο λόγο, νά πούμε ότι
τά μυστήρια αυτά είχαν πολύ μεγάλη
έκτασι. Τό «Μυστήριο τής Παλαιός Δια
θήκης» έφθασε τούς 50.000 στίχους, τό
«Μυστήριο τών Α γίω ν Παθών» τούς
35.000 καί τό :<Μυστήριο τών Πράξεων
τών ’Αποστόλων» τούς 60.000 στίχους.
«ΕύρισκόμεΘα», γράφει ό καθηγητής
τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης Γεώρ
γιος Ζώρας, «είς μίαν έποχήν κατά τήν
οποίαν ή λατινική γλώ σ σ α ;δέν ήτο προ
σιτή είς τόν πολύν λαόν. 'Ως έκ τούτου
δυσχερής καθίστατο ή παρακολούθη
σή τής Θείας Λειτουργίας, ήτις ώς γνω 
στόν έγίγνετο καί γίνεται ακόμη σήμερον
είς τήν λατινικήν γλώσσαν. Διά νά κατα-
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Βυζαντινή «παντομίμα» σέ ελεφαντό
δοντο τον 4ου αίώνος (Μουσείο Βερο
λίνου). Στόν 4ον αιώνα ανάγονται οί ρί
ζες τον βυζαντινόν θρησκευτικόν θεάτρου.

στήσουν περισσότερον ζωηρόν την ει
κόνα των λειτουργικών πράξεων και διά
νά φέρουν πλησιέστερον εις τα ; μάζας
το νόημα τής λειτουργικής μυσταγωγίας,
οί κληρικοί τής Δύσεως άπεφάσισαν νά
εισαγάγουν εκφραστικός τινας σχηματοποιίας καί διαλόγους τινάς σχετικούς
πρός τό τελούμενον μυστήριον. Τοιου
τοτρόπως π .χ. κατά τήν τελετήν των
Χριστουγέννων όπισθεν τής 'Αγίας Τραπέζης έτοποθετεϊτο φάτνη, πλησίον τής
οποίας διεκρίνετο ή μορφή τής Θεοτόκου.
Ά φ’ ύψηλοΰ πεδίου κάποιος, τον άγγε
λον παριστάνων, ανήγγειλε τήν γέννησιν του Χρίστου, ένώ άλλα παιδιά έκ τοϋ
Θόλου τοϋ ναοϋ έψαλλον τό «Δόξα έν
ΰψίστοις θεώ. . .», οί δέ ποιμένες προέβαινον ψάλλοντες «Καί επί γής ειρήνη».
’Ανάλογες τελετές γίνονταν τό Πάσχα
καί τις άλλες μεγάλες έορτές. Κατά τήν
τήν λειτουργία τής Άναστάσεως, αντί
νά διαβάζουν άπλώς τό Ευαγγέλιο, στε
κόταν κοντά στήν ‘Αγία Τράπεζα άγγε
λος Κυρίου, ό όποιος ανήγγειλε τήν Ά νάστασι τοϋ Χρίστου στις Μαρίες, που
έρχονταν γιά νά προσευχηθούν στόν
τάφο τού ’Ιησού. Ό διάλογος θά γινόταν
κάπως έτσι:
"Αγγελος: «Τίνα ζητείτε;»
Μυροφόρος: «Ίησοϋν τόν Ναζωραίον».
"Αγγελος: «Οΰκ έστιν ώδε. Άνέστη,
ώς προεΐπεν, ύπάγετε καί αναγγείλατε
ότι ήγέρθη έκ νεκρών».
Μυροφόρος: «Χριστός Άνέστη».
"Αγγελος: «"Ελθετε καί ίδετε τόν τά
φον».
Μυροφόρος: «Χριστός Άνέστη».
Μέ τόν καιρό, οί σύντομες καί μικρές
ερωταποκρίσεις έξελίχθηκαν στό λει
τουργικό δράμα, που γινόταν μέσα στόν
ναό. Αργότερα, τά λειτουργικά δράματα
απέκτησαν μεγαλύτερες διαστάσεις καί

συγκέντρωσαν περισσότερους θεατός. Ό
χώρος τών ναών δέν έπαρκούσε καί τά
δράματα δέν τά έγραφαν μόνο κληρικοί,
αλλά καί λαϊκοί έμπνεόμενοι άπό θρη
σκευτικά αισθήματα. "Ετσι άνεξαρτητοποιήθηκαν άπό τήν Λειτουργία καί έγι
ναν αύτοτελεϊς παραστάσεις. Τελικά, απο
μακρύνθηκαν άπό τόν έκκλησιαστικό χώ 
ρο καί διατήρησαν μόνο τόν θρησκευτικό
τους χαρακτήρα, αποβάλλοντας κάθε
λειτουργικό στοιχείο. Οί παραστάσεις
διαρκοΰσαν πολλές ή μέρες καί απαιτού
σαν πολλούς κόπους καί έξοδα. Ό π ω ς
φαίνεται, ένθουσίαζαν ιδιαίτερα τά λαϊκά
στρώματα καί συχνά παρετηροΰντο
περιπτώσεις συμφορήσεως. Στά δράματα
αυτά έπαιρναν μέρος άτομα άπό όλα τά
κοινωνικά στρώματα, πού θεωρούσαν
τήν συμμετοχή τους στις παραστάσεις
ιδιαίτερη τιμή.
"Αν καί ή λογοτεχνική άξία τών δρα•μάτων αυτών είναι άμφίβολη, ώστόσο ή
συμβολή τους στήν άνάπτυξι τού μετα
γενεστέρου θεάτρου είναι τεράστια. «Τό
μυστήριο», γράφει νεώτερος μελετητής,
«θέαμα ιερό καί κοσμικό μαζί, έκλεινε όλη
τήν μυστικοπαθή θρησκευτικότητα, τούς
όραματισμούς, τις δεισιδαιμονίες, τόν γε
μάτο εύσέβεια ύλισμό του, άκόμη καί τήν
σατιρική ροπή τού μεσαιωνικού άνθρώπου. Τά θέματά του πάντα ήσαν άντλημένα άπό τήν Α γία Γραφή καί πάντα
κοντά στό πνεύμα μιάς στενής Θρησκευ
τικής άντιλήψεως. "Αφηνε, βεβαίως, κά
ποια έλευθερία στήν άτομική έφευρετικότητα, δέν άνήκε όμως στήν άτομική ποίησι. Δραματικό είδος προαισθητικό, ομα
δικό δημιούργημα τής μεσαιωνικής κοι
νωνίας τών Χριστιανών, είναι μεγαλό
πρεπο, όπως τά έργα τά μεγάλα, τά
όποϊα πλάθονται άπό τήν ομαδική ψυχή
καί φαντασία τού λαού. Τό μυστήριο,

θέατρο καί ταυτοχρόνως τελετή, ύμνος
πρός τόν Θεό καί γλέντι γιά τόν λαό,
άνέτειλε καί έδυσε μαζί μέ τό πνεύμα τού
Μεσαιωνισμού. Πλούσιο σέ Θεατρικό ρυ
θμό, έπλασε μιά μεγάλη έποχή λαϊκού
Θεάτρου καί έκαλλιέργησε τό. έδαφος γιά
νά ριζώση τό νεώτερο θέατρο. Μέσα στόν
σκοτεινό μά καί τόσο γόνιμο σέ έσώτατους χυμούς Μεσαίωνα, τό Θρησκευτικό
δράμα σμίλεψε όλα τά στοιχεία πού κορυφώθηκαν στό σαιξπηρικό άριστούργημα. Προετοίμασε ένα κοινό ίκανό νά
δεχθή τό μεθελληνικό δραματικό άνθι
σμα καί άνέστησε μέσα στά θρησκευτικά
θεάματα, έστω καί προσκαίρως, τήν
ιεροπρεπή άτμόσφαιρα, ή οποία κάποτε
στήν ελληνική άκμή στάθηκε ένα βα
σικό χαρακτηριστικό τού θεάτρου. "Ηλθε
όμως ή Αναγέννησις καί διετάραξε τήν
ίερά πνοή. ‘Η χαρωπή διάθεσίς της
έδωσε βεβαίως νέες ικμάδες στήν δραμα
τική τέχνη, μά, καθώς ήταν πολέμια τού
μεσαιωνικού πνεύματος, έξαφάνισε τήν
μεγαλόπρεπη θρησκευτικότητα τών με
σαιωνικών μυστηρίων».
Ά π ό τήν Δύσι τά μυστήρια πέρασαν
καί στήν Ανατολή, όμως προσέκρουσαν
στήν άντίδρασι τών ’Ορθοδόξων. Ό
Μπόντ Μποβύ άναφέρει μιά σχετική
άπόπειρα στήν Κύπρο κατά τήν έποχή
τού Λουζινιάν καί ίσως σέ αυτή νά οφεί
λεται καί ό θάνατος στήν πυρά τών
Α γίω ν Ίωάννου καί Κόνωνος τό 1231.
’Επίσης, ό Κωνσταντίνος Σάθας, στό
«'Ιστορικόν Δοκίμιον περί τού θεάτρου
καί τής μουσικής Βυζαντινών» (Βενετία
1878), μέ βάσι τόν Θεοφύλακτο Σιμοκάττα, ύποστηρίζει ότι οί Βυζαντινοί είχαν
μυστήρια. Καθώς γράφει: «Τοιαύτη παντομιμική λατρεία ήν πιθανώς καί ή ύπό
τοΰ αύτοκράτορος Μαυρίκιου (591) ίδρυθεΐσα έν τή έκκλησία τών Βλαχερνών πανήγυρις τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
τήν όποιαν ό Σιμοκάττας άποκαλεΐ θεαν
δρικά μυστήρια ή Θεανδρικήν πανδαισίαν:
έν τή λιτανεία ταύτη παρίστατο δ’ έν μέ
σω τής έκκλησίας τών τροπαίων τά σύμ
βολα έπί τών ώμων» περιφερόμενος».
Τήν άποψι αύτή τήν δέχθηκε καί ό μέγας Γερμανός βυζαντινολόγος Κάρολος
Κρουμπάχερ, τήν άρνήθηκε όμως ό κριτι
κός Ήλίας Π. Βουτιερίδης. Στήν «Σύν
τομη Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογο
τεχνίας» (1930) έγραφε: «Μά ό Σιμοκάττας δέν λέει τίποτα ά π ’ αυτά· μιλάει μόνο
γιά τή δοξολογία καί γιά τή γιορτή πού
έγινε στή Μαρτυρόπολη τής Αρμενίας.
Ή θεανδρική πανδαισία τοΰ Σιμοκάττα
είναι κι αύτή ή άγία μετάληψη. "Οταν
ό αΰτοκράτορας Μαυρίκιος έτοιμαζότανε
νά πάη στήν Ά γχίαλο γιά νά χτυπήση
τούς "Αβαρούς καί έγινε έκλειψη ήλιου,
έκαμε παράλκηση μαζί μέ τό λαό στήν
Α γία Σοφία ολοήμερη καί μετάλαβε (τής
θεανδρικής μετελέγχανε πανδαισίας», Σιμοκάττας Υ, 16, 8). "Οσο γιά τήν πλη

ροφορία, πώς στή λιτανεία «τταρίστατο
καί ό έν τω μέσω τής εκκλησίας κλττ»,
φτάνει νά εΐποΰμε, ότι ή φράση αυτή βρί
σκεται μέσα στό λόγο, πού έβγαλε ό δε
σπότης στή Μητρόπολη· είναι ρητορικό
σχήμα ή, πιό σωστά, ό ενθουσιασμένος
άπό θρησκευτική πίστη δεσπότης, θέλον
τας νά κάμη τά λόγια του μιά ωραία ει
κόνα, λέει «καί στον έγκαινιάζοντα βλέπω
Χριστόν έν μέσω τής έκκλησίας κλπ.»,
(Σιμοκάττας ΙΥ, 16, 21)».
Γεγονός πάντως είναι ότι οί Βυζαντινοί
είχαν δικό τους θρησκευτικό θέατρο. Ά π ό
τά περιφημότερα θρησκευτικά δράματά
τους είναι τό έπιγραφόμενο. «Στίχοι Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου είς τό σωτήριον π ά 
θος τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου
καί εις τόν μαθητήν Ιούδαν, πώς φιλήματι δολίω παρέδωκε τόν Κύριον», πού
όμως είναι έργο μεταγενέστερο τού 12ου
αίώνος καί όχι τού Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ. Τό έργο αύτό τυπώθηκε γιά
πρώτη φορά τό 1542 μέ τόν τίτλο «Χρι
στός Πάσχων» καί έτσι έμεινε γνωστό.
Τά θρησκευτικό αύτό δράμα άποτελεϊται
άπό 2.640 τρίμετρους στίχους, έκτος άπό
μερικούς άνάπαιστους. Ή ύπόθεσίς του
αρχίζει άπό τόν Γολγοθά καί τελειώνει
μέ τήν Άνάστασι τοϋ Κυρίου. Κύριο πρό
σωπο τοΰ έργου είναι ή Παναγία. Γύρω
της κινούνται πολλά δευτερεύοντα, ό Χρι
στός, ό θεολόγος, ό ’Ιωσήφ, ό Άριμαθείας,
ό Νικόδημος, ή Μαρία ή Μαγδαληνή, ό
Πιλάτος, άγγελιοφόροι, ένας άγγελος
καί ή κουστωδία. Τόν χορό άπαρτίζουν
δύο ήμιχόρια γυναικών άπό τήν Γαλιλαία. Τό έργο διδάχθηκε άπό τό ’Εθνικό
Θέατρο τό 1964, σέ μετάφρασι τοϋ Θρα
σύβουλου Σταύρου.
Ό ποιητής τών άρχών τοΰ 16ου αίώ
νος Μαρίνος Φαλιέρος έγραψε ένα σύν
τομο δραματικό στιχούργημα 402 στί
χω ν μέ τήν έπιγραφή «Θρήνος είς τά
Πάθη καί τήν Σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ».
Έ να άλλο έργο άνάλογο, τής ίδιας έποχής, στιχούργημα άνώνυμου Κρητικού,
κολοβό όμως (σώζονται μόνο 112 στί
χοι του), έχει τόν τίτλο «Λόγοι Παρα
κλητικοί εις τά Πάθη τοΰ Χριστού καί
θρήνος τής Θεοτόκου». Καί οί δυό αύτοί
ποιηταί δίνουν σέ διαλογικούς στίχους
τις ευαγγελικές άφηγήσεις γιά τήν Σταύρωσι τοΰ Χριστού. «Οί στίχοι αύτοί»,
παρατηρεί ό καθηγητής Μανοΰσος Μανούσακας, «δέν ξέρομε άν προορίζονταν
γιά Θεατρική παράσταση ή απλώς γιά
διάβασμα».
'Ως πρός τό κοσμικό θέατρο στό Βυζάν
τιο, ό Κάρολος Κρουμπάχερ, στή μνη
μειώδη του «Ιστορία τής Βυζαντινής
Λογοτεχνίας», μάς πληροφορεί ότι «λεί
ψανά του έξηκολούθησαν ζώντα έν τφ
ίπποδρομίερ καί έν όμοίοις τόποις ούχί
έντιμον πάντοτε βίον. Πόσον ολίγον ύπό
τής εύκοσμίας έδεσμεύοντο οί άπόγονοι
τών Διονυσιαστών κατά τούς χριστιανι
κούς αυτούς χρόνους ένώπιον τών φιλή
δονων κατοίκων τών μεγαλουπόλεων
δεικνύουσι τοΰ Προκοπίου οί άφηγήσεις
περί τοΰ προηγουμένου βίου τής κατό
πιν συζύγου τοΰ ’Ιουστινιανού θεοδώ
ρας. Ό Σάθας, πρός ύποστήριξιν τής θεω
ρίας του περί τής μή έκλιπούσης άρχαίας
σκηνής, φέρει είς μαρτυρίαν τάς έπιφωνήσεις τών φατριών τοΰ ιπποδρόμου καί
τοΰ στρατοϋ πρός τόν αΰτοκράτορα, τάς
διαπομπεύσεις, ήτοι τούς δημοσίους χλευ
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ασμούς, τήν ύπό Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου περιγραφομένην γοτθικήν
κατά τά Χριστούγεννα παράστασιν καί
τά όμοια. Μολονότι εις ταύτα δέν δύναταί
τις ν’ άρνηθή δραματικόν τινα χαρα
κτήρα, άλλά πας οφθαλμούς έχων βλέπει
ότι πάντα ταΰτα δέν είναι άποδείξεις
τής έν τοϊς βυζαντινοΐς έτι χρόνοις ύπάρξεως άληθοΰς Θεάτρου. "Ισως κατά τόν
έκτον αιώνα έδώ καί έκεί παριστάνοντο
έτι δράματα τής νεωτέρας κωμωδίας·
άλλ’ είς τάς προσπάθειας ταύτας έδωκε
τέλος ή είσβαλοϋσα βαρβαρότης, καί ότε
μετά τινας αιώνας άνέζησεν αϋθις ή πρός
τήν άρχαίαν λογοτεχνίαν άγάπη, τόσον
είχον μεταβληθή αί συνθήκαι τοΰ πολι
τικού βίου, ώστε δέν ήτο δυνατόν πλέον
νά σκεφθώσιν περί τής πρακτικής άναβιώσεως τοΰ άρχαίου θεάτρου. "Οπως
έν τή λογοτεχνία καί έν παντί τφ πνευματικφ βίω, τοιουτοτρόπως καί είς τά
θεατρικά πράγματα», έγραφε ό Κρουμ
πάχερ, «άνοίγει μέγα ρήγμα μεταξύ άρχαιότητος καί μέσου αίώνος ή σκοτεινή
άπό τοΰ έβδομου μέχρι τοΰ ογδόου αί
ώνος περίοδος».
Σήμερα όμως, μέ βάσι νεώτερα πορί
σματα τής έπιστήμης, ή άντίληψις γιά
τήν περίοδο αύτή έχει μεταβληθή. Σχε
τικά παραπέμπομε τόν ένδιαφερόμενο
άναγνώστη στήν μελέτη τοΰ όμοτίμου
καθηγητοΰ τής Βυζαντινής Φιλολογίας
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών Νικολάου
Τωμαδάκη «Ή δήθεν μεγάλη σιγή τών
Γραμμάτων έν Βυζαντίω (650 - 850)».
Γεγονός πάντως παραμένει ή έλλειψις
κοσμικού θεάτρου καί τό λογικώτερο είναι
νά τήν άποδώσωμε στήν έπίδρασι τής
’Εκκλησίας καί στήν άντίδρασί της στήν
συνέχισι τοΰ άρχαίου θεάτρου, ενός Θεά
τρου πού ύμνοΰσε τούς Θεούς τών ’Εθνικών
'Οπωσδήποτε, στις άρχές τοΰ 17ου
αίώνος έχομε στήν Κρήτη ένα άρτιοθρησκευτικό δράμα, τήν «Θυσία τοΰ ’Α
βραάμ», τό άριστουργηματικά έργο τοΰ
Βιτσέντζου Κορνάρου, πού είχε ώς πρό
τυπο τόν «Ίσάχ» τοΰ Λουΐτζι Γκρότο
(1586). Ό άλεξανδρινός κώδικας 366
παραδίδει άνέκδοτο ήθικοδιδακτικό δραμάτιο τοΰ φωτισμένου πατριάρχη Μελε
τίου Πηγά, πού καταγόταν άπό τήν Κρή
τη. Τό έργο, γραμμένο λατινικά καί άρχαϊα ελληνικά, άποτελεϊται άπό δύο μέρη,
χορικά. Στό πρώτο παρουσιάζονται ύπό
τό όνομα τού Ερμή οί άρετές καί στό
δεύτερο ύπό τό όνομα τού ’Απόλλωνος
οί Μούσες.
Στήν Κρήτη, οί συγγραφείς ξεφεύγουν
μέ τόν καιρό άπό τό θρησκευτικό δράμα
καί επεξεργάζονται πιό έλεύθερα θέματα.
Έ τσ ι άναπτύσσεται τό θέατρο, πού θά
φθάση στήν άκμή του μέ τόν «Έρωτόκριτο» καί τά άλλα άριστουργήματα τοΰ
Κρητικού Θεάτρου. "Ετσι, στις άρχές τοΰ
16ου αίώνος, ό ’Ιωάννης Πικατόρος γρά
φει τήν «Ρίμα θρηνητική είς τόν πικρόν
καί άκόρεστον Άδην», σέ 563 ομοιοκα
τάληκτους δεκαπεντασύλλαβους, τής
όποιας όμως δέν σώζεται τό τέλος. Τό
ποίημα χρονολογείται μετά τό 1519 καί
περιέχει στοιχεία άνάμικτα άπό τόν άρχαΐο κόσμο, τήν βιβλική διδασκαλία καί
τήν λαϊκή παράδοσι. Ό ποιητής τής
«Ρίμας θρηνητικής» οραματίζεται στήν
άρχή OTt τόν καταδιώκει ένας δράκος καί,
γιά νά σωθή, μπαίνει σέ ένα σπήλαιο, άπό
όπου κατεβαίνει στόν Κάτω Κόσμο. ’Εκεί

συναντά τόν Χάρο, πού τόν ξεναγεί στό
βασίλειο τού Κάτω Κόσμου. Μέ φρίκη
βλέπει τούς νεκρούς νά κινούνται έστερημένοι άπό κάθε γήινη άπόλαυσι. Τότε ό
Χάρος άρχίζει νά μιλά γιά τήν δημιουργία τοΰ κόσμου καί συνεχίζει γιά τό προ
πατορικό άμάρτημα καί τήν έξωσι τοΰ
άνθρώπου άπό τόν Παράδεισο. Χαρα
κτηριστική είναι ή περιγραφή τοΰ Χά
ρου άπό τόν Πινατόρο:
«Κι έφάνη μου έγκρεμνίστηκα στής
μαύρης γής τόν πάτο
κι έβούλησα κι έδιάβηκα στόν Ά δην
άποκάτω.
Κι ηΰρα τις πόρτες σφαλιστές καί τά
κλειδιά παρμένα
καί μέ τά μαύρα φλάμπουρα άπέξω τεν
τωμένα.
Κι είδα τόν Χάρον κι έμπαινε κι έβγαινε
θυμωμένος,
σάν μακελλάρης καί φονιάς, στά χέρια
ματωμένος.
Μαΰρον έκαβαλίκευεν, έβάσταν καί γεράκιν,
κι έκράτειεν είς τήν χέραν του σαγίταν
καί τοξάκιν,
κι είχεν θωριάν άγριόθωρη μαύρη κι άλλοτριωμένη,
κΓ ή φορεσιά του χάλκινη καί καταματωμένη».
Στό τέλος τοΰ 16ου ή στις άρχές τοΰ
17ου αίώνος τοποθετείται ή «Παλαιά καί
Νέα Διαθήκη», έκτενέστατο άνώνυμο
ποίημα άνω τών 5.000 στίχων, πού
έπαναλαμβάνει τό θέμα τοΰ Πικατόρου μέ
μορφή διαλογική άνάμεσα στόν άνθρωπο *
καί στόν Χάρο. Ή γλώσσα τοΰ έργου
είναι έξελιγμένη καί έχει έντονη δυτική
έπίδρασι, ώστε μερικοί στίχοι νά μάς Θυ
μίζουν τήν Κόλασι τοΰ Δάντη. Πέρα
όμως άπό τις δυτικές έπιδράσεις, τά έργα
αυτά συνεχίζουν σαφώς τήν βυζαντινή
παράδοσι.
Ι.Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

Μία επιστολή τοϋ κ. Χατζηφώτη

’Αγαπητά «’Αστυνομικά Χρονικά»
Θέλω καί πάλι νά σας συγχαρώ
γιά τήν εκλεκτή ποιότητα καί τό
υψηλό πνευματικό επίπεδο τής ύλης
σας καί νά σάς εύχαριστήσω γιά
τήν τιμητική φιλοξενία καί δικών
μου κειμένων στις σελίδες σας.
Μέ τήν ευκαιρία σάς παρακαλώ
νά διευκρινισθή ότι άπό τόν τίτλο
τοϋ σημειώματος πού καταχωρί
σατε στό τεύχος Μαρτίου γιά τό
βιβλίου τοϋ κ. 'Ημέλλου σχετικά
με την πειρατεία στη λαικη παραδοσι, παραλείφθηκε ό υπότιτλος ότι
πρόκειται γιά παρουσίαση άκριβώς αότοΰ τοΰ βιβλίου καί γιά κεί
μενο πού γράφτηκε τό 1968.
Μέ θερμές ευχαριστίες
καί ξεχωριστή τιμή
Ι.Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

δέν ήταν όνειρο. Μέρα με
Ο ΧΙσημέρι
στής Ά γιας Σόφιας
την 'Ωραία Πύλη μπροστά. Φλο
γάτος 6 άνοιξιάτικος ήλιος, πυρ
πολούσε μέ τ ’ άσημόχρυσο φως του
την Βασιλεύουσα. Οί Τούρκοι φύλα
κες ήσαν έκεΐ καί, καθώς έσερναν
τα νωθρά τους κορμιά πάνω-κάτω
στο Μέγα Μοναστήρι, άνασήκωναν
πού καί πού το βλοσυρό τους βλέμμα
καί τό έρριχναν μολύβι στον ’Ορθό
δοξο παπά, παράξενο προσκυνητή
τής βυζαντινής αΐωνιότητος καί μεγαλωσύνης. Τό ένδιαφέρον τους έγι
νε, ξαφνικά, άδιάκριτο. Στέκονταν
καί τον κοιτούσαν σαν να ήταν πλά
σμα άλλόκοσμο.
—Τί πάει να κάμη ετούτος ό γκια
ούρης, ό ρωμιόπαπας; άναρωτιοΰνται.
Ή στάσις του μπροστά στήν
'Ωραία Πύλη, ή έπιμονή του καί τό
βλέμμα του, ή έ'κφρασίς του, έχουν
κάτι τό άλλόκοτο, πού δεν μπορούσε
νά άφήση αδιάφορους τούς Τούρκους
φύλακες.
"Ολα έγιναν στο άψε-σβήσε. Ό
παπάς έβγαλε άπό τό μέσα μέρος
τού ράσου του ένα πετραχήλι καί
τό φόρεσε.
—Εύλογητός ό Θεός . . . Νίκας
τοϊς Βασιλεΰσι κατά βαρβάρων δωρούμενος . . .
’Ό χι, δεν ήταν όνειρο. "Ενας τα
πεινός λευίτης συνέχιζε τήν άτέλειωτη λειτουργία υστέρα άπό 466
χρόνια στον Παρθενώνα τής Χρι
στιανοσύνης, τήν Ά γιά Σόφιά, κάτω
άπό τήν μύτη των Τούρκων.
Πίταν ένα άπό εκείνα τά επεισό
δια, πού οί ιστορικοί τά θεωρούν
τελείως άσήμαντα μέσα στήν δίνη
των «σοβαρών» γεγονότων. ’Έχουν,
ωστόσο, αύτά τά έπεισόδια τόσο
αίσθημα καί τέτοιο «μυστικό» με
γαλείο, πού προκαλοΰν σέ μάς, στο
«πλήθος», όχι μικρότερη συγκίνησι
άπό εκείνα, πού έπαιξαν άποφασιστικό ρόλο στήν έκβασι καί στήν
διαμόρφωσι τών μεγάλων ιστορι
κών μας σταθμών.
Άνοιξις τού 1919. Ό πρώτος
μεγάλος πόλεμος έχει τελειώσει
άπό τις 11 Νοεμβρίου 1918 μέ τήν
υπογραφή άνακωχής τών Συμμά
χων μέ τήν νικημένη Γερμανία.
Στά τέλη Μαρτίου εκείνης τής
άνοίξεως ένας μικρός έλληνικός στό
λος άγκυροβολοϋσε γιά λίγο στο λι-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
μάνι τής Κωνσταντινουπόλεως. Με
τέφερε στο μέτωπο τής Ρωσίας (ό
που οί Μπολσεβίκοι είχαν άρχίσει νά
κινούνται επικίνδυνα, εκμεταλλευό
μενοι τήν άδράνεια τών Δυτικών
Συμμάχων) τήν 2α καί 13η μεραρ
χίες. Μαζί μέ τούς στρατιώτες τού
μικρού έκείνου έλληνικοΰ στόλου,
ήταν κι ένας παπάς τής θρησκευτι
κής ύπηρεσίας. Τον έλεγαν — ας
είναι άγια ή μνήμη του — ’Ελευθέ
ριο Νουφράκη ή Παπανουφράκη,
όπως τον άποκαλοΰσαν οί στρατιώ
τες. ’Έδινε τήν έντύπωσι πώς δέν
ήταν τίποτε άλλο άπό ένας λευΐτης,
πού γυρίζει στά μέτωπα γιά νά μην
πηγαίνουν άψαλτοι οί νεκροί τού
πολέμου. Στήν πραγματικότητα,
όμως, ό Παπανουφράκης, συχνάπυκνά, πετοΰσε τό πετραχήλι κι
άρπαζε τό όπλο καί ριχνόταν μαζί
μέ τούς στρατιώτες στήν μάχη.
’Έτσι έστελνε κι ό Παπανουφράκης
κόσμο στήν άλλη ζωή, πού τον
έψελνε κάποιος άλλος παπάς άπό
τήν . . . άλλη πλευρά τού λόφου.
Στά λαμπερά μεγάλα του μάτια
ή ψυχή του ξαναζούσε τήν πρώτη
της νιότη. Ό άγιος καί τό λιοντάρι
πάλευαν θανάσιμα μέσα του. Καί
πότε νικούσε τό ένα καί πότε τό άλ
λο. Κάποια λαχτάρα, κάποιο μεγά
λο όνειρο —· όνειρο αιώνων — θαμπό
χάραζε στά βάθη τής ψυχής του.
Ή ταν τότε άκόμη, πριν οί φλόγες
τών Βαρβάρων τής « Γκιαούρ ’Ισ-

μιρί» (τής Σμύρνης τών άπιστων),
φωτίσουν σέ όλη του τήν χαοτική
έκτασι τό μεγάλο δράμα, τότε πού
οί "Ελληνες είχαν πιστέψει πώς τά
«χρόνια κι οί καιροί» είχαν φθάσει
καί θά γινόταν, άπό στιγμή σέ στι
γμή, «πάλι δικά μας».
Ό Παπανουφράκης βγήκε στήν
Πόλη. Μαζί του μιά ομάδα άξιωματικών. Πρώτη φορά έβλεπαν τήν
Βασιλεύουσα. Πώς νά συνεχίσουν
τό ταξίδι τους γιά τό μέτωπο χωρίς
νά προσκυνήσουν τήν Α γία Σιών
τού Γένους; Πήγαν καί στήν Ά γιά
Σόφιά. Μπήκαν βουβοί. Προσκύ
νησαν «μυστικά». Οί Τούρκοι φύ
λακες τούς κοιτάζουν σιωπηλοί καί
μέ συγκρατημένο μίσος. Προ παντός
τον Παπανουφράκη. Παλαιός λόγος
τό έλεγε καθαρά πώς, μιά μέρα, θά
ξανάλθη τό «ελληνικό». Κι αότή τήν
«μέρα» τήν ζοΰσε ή Τουρκιά στην
Μικρασία. Ό λόγος βγήκε άληθινός! . . .
Ήσαν έτοιμοι νά ξαναγυρίσουν
στά καράβια. Τότε έγινε εκείνο τό
άναπάντεχο.
—Εύλογητός ό Θεός ήμών. . . Νί
κας τοΐς Βασιλεΰσι . . .
"Ολοι τά έχασαν. Οί 'Έλληνες
άξιωματικοί, οί Τούρκοι φύλακες,
άλλοι προσκυνηταί. Δέν πίστευαν
στά μάτια τους.
—Ψέλνει! . . . ό Παπανουφρά
κης ψέλνει! . . .
Απίστευτο.
"Ενα μπουλούκι Τούρκων ώρμησε τότε στήν 'Ωραία Πύλη.
Ό Παπανουφράκης συλλαμβάνεται.
Γάλλοι καί Ά γγλοι άξιωματικοί (ή
Κωνσταντινούπολή ήταν στήν κα
τοχή τών Συμμάχων) πού έτυχε νά
είναι έχει τον άπελευθέρωσαν. Τό
επεισόδιο όμως δέν τελείωσε. Συνεχίσθηκε στο διπλωματικό πεδίο.
Ή Τουρκιά άναστατώθηκε. ’Έγινε
διάβημα στον Βενιζέλο. 'Ο Παπα
νουφράκης καλείται άπό τον Εθνάρ
χη πού τον παρατηρεί γιά τήν πράξι
του. "Υστερα σώπασε. Χούφτωσε
τήν κοντή λευκή του γενειάδα. Τό
πρόσωπό του φωτίσθηκε ξαφνικά
καί τά μάτια άστραψαν χαρούμενα
πίσω άπό τά γυαλιά του.
—Ά ν είχα άκόμη δέκα παπάδες
σάν καί σένα, τού είπε, θά μπορούσα
νά κατορθώσω πολλά . . . πάρα πολ
λά . . .
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ

383

ΝΕΟΣ ΝΣΤνΝΟΠΙΙΚΟΣ Δ /Ν ΤΗ Σ
ΑΘΗΝΩΝ
Τελετή παραδόεεωε
παραλαβής
Τ Α Σ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑΣ ώρας τής 22-4-76, είς τήν
■ ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, ελαβε χώραν
σεμνή τελετή, παρουσία του νέου ’Αρχηγού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Τζίμα, κατά τήν διάρκειαν τής
οποίας ό προαχθεις είς Α'. Ύπαρχηγόν τοϋ Σώματος
κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, παρέδωκε τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας ’Αθηνών είς τον νέον Άστυν.
Δ/ντήν ’Αθηνών, Γενικόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν
κ. Άνδρέαν Βέρραν.
Παρέστησαν :
Ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. Τζίμας, ό Β'. Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κωτσόπουλος, ή
Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών
κ. Ίωακείμογλου, οί ’Αστυνομικοί Συντάκται τής
Διευθύνσεως, Δημοσιογράφοι καί άπαντες οί ’Αστυ
νομικοί Διευθυνταί καί Διοικηταί Τμημάτων καί Υ 
πηρεσιών τής Διευθύνσεως.
Πρώτος ώμίλησε ό άποχωρήσας Άστυν. Δ/ντής
καί νΰν Α' Ύπαρχηγός κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, όστις
είπε χαρακτηριστικώς:

Εις τις φωτογραφίες καί των όνο σελίδων χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα από την τελετήν παραδόσεως καί παραλαβής είς
την 'Αστυνομικήν Δ /νσιν 'Αθηνών. ’Επάνω: Ό άπελθών Δ /ντής,
προαχθεις εις Α Ύπαρχηγόν κ. Παπαγεωργίου, μετά του νέου
Δ/ντού Γενικού Ά σ τνν. Δ/ντοϋ κ. Βέρρα. ’Απέναντι επάνω:
Ό ’Αρχηγός Λ. Π. κ. Τζίμας, οί Α ' καί Β ’ Ύπαρχηγοί κ.κ.
Παπαγεωργίου καί Κωτσόπουλος, ή Πρόεδρος τού Ο.Φ.Α. κ.
Ιωακειμογλου, δημοσιογράφοι τού ’Αθηναϊκού τύπου κ.ά.
Κάτω: Ά ξ /κ ο ί τής Δ /νσεως κατά τήν τελετήν.
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«Είναι για μένα πολύ συγκινητική ή στιγμή, καθώς κλείνει
σήμερα ή θητεία μου στήν Διεύθυνσι ’Αθηνών καί πρέπει νά
άποχωρισθώ καλούς συναδέλφους και εκλεκτούς συνεργάτες.
’Αντιπροσωπεύει, ένα σημαντικό σταθμό στον άστυνομικό μου
βίο. Αισθάνομαι, λοιπόν, τήν ανάγκη νά σταθώ για λίγο άκόμη
κοντά σας, νά θυμηθώ τήν πορεία μας, νά κάνω ένα σύντομο
απολογισμό πεπραγμένων, νά σάς άποχαιρετήσω καί, μέ τήν
ευκαιρία, νά σάς πώ μερικές σκέψεις μου, πιο γενικού ένδιαφέροντος. Καί αυτό, όχι γιά νά έκπληρωθή απλώς ένας τύπος,
συνηθισμένος σέ τέτοιες περιπτώσεις, άλλά γιά νά ικανοποιήσω
μιάν έντονη ψυχική μου παρόρμησι, πού ίσως νά άνταποκρίνεται καί στήν δική σας έπιθυμία. Θά ήθελα νά συμμετείχαν σ’
αύτήν τήν σεμνή τελετή όλοι οί υπάλληλοι τής Διευθύνσεως.
“Ομως, δυστυχώς, ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει μιάν ευρύτερη
συνάντησι.
ΤΗταν φθινόπωρο τοϋ 1974, 10 Σεπτεμβρίου, όταν μοΰ
έγινε ή μεγάλη τιμή νά μοΰ άνατεθή ή Διεύθυνσις της ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών. Καί ήταν μιά πολύ θερμή περίοδος, καθώς ή
’Αστυνομία βρέθηκε κυκλωμένη άπό πελώρια καί δυσβάστακτα
προβλήματα. Τό μεγαλύτερο βάρος γιά μάς, ήταν μιά ριζωμένη
εναντίον μας προκατάληψι, σοβαρή κι επικίνδυνη. Ψυχολογικά,
ίσως νά έξηγήται εύκολα τό φαινόμενο. Άλλά στήν πράξι,
δύσκολα, πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Αυτό ήταν τό πλαί-

σιο, μέσα στο όποιο έκλήθηκα νά παίξω ρόλο πρωταγωνιστοΰ
στην δημοσία, έννομη ζωή της ΙΙρωτευούσης. Αυτή ήταν ή
αφετηρία μου, σαν Διευθυντοΰ της ’Αστυνομίας ’Αθηνών. Έ πρε
πε νά έκτιμήσωμε ορθά καί μέ ψυχραιμία τήν κατάστασι, ν’
άνασυντάξωμε τίς ήθικές μας δυνάμεις, νά συλλάβωμε καί ν’
άναλύσωμε μέ προσοχή όλα τά μηνύματα κι όλα τά αιτήματα
της μεταβατικής εκείνης εποχής. Καί νά βρούμε τον τρόπο πού
θά μας ώδηγοϋσε στή λύσι τού προβλήματος. Έπρεπε νά θερμάνωμε περισσότερο τήν πίστι μας, ν’ άναζωογονήσωμε τήν
αύτοπεποίθησί μας, ν’ άνασκουμπωθοϋμε καί νά δώσωμε σκλη
ρές μάχες, γιά νά κερδίσωμε τήν έμπιστοσύνη τού κοινού.
Γιατί, πρέπει νά τό όμολογήσωμε λίγοι άνθρωποι ήταν κοντά
μας.
’Έτσι, κάναμε τον σταυρό μας καί ξεκινήσαμε, άφοΰ καθωρίσαμε δύο άμεσους στόχους, γιά τά πρώτα μας βήματα: Ό
ένας ήταν νά διατηρήσωμε, οπωσδήποτε, τήν τάξι καί τήν ασφά
λεια. Καί ό άλλος, νά κερδίσωμε τήν μάχη τής κοινής γνώμης.
Νά τήν ένημερώσωμε, δηλαδή, γιά τό ποιοι είμαστε, τί επιδιώ
κομε καί γιατί πρέπει νά μάς βοηθήση.
Χρειάσθηκε νά έπιστρατεύσωμε, όλοι μας, όση διαθέταμε
περίσκεψι, αποφασιστικότητα, σωφροσύνη καί έγκαρτέρησι.

Χαράξαμε γραμμή πορείας καί καταστήσαμε γνωστή τήν άμετάκλητη άπόφασί μας: νά έκτελέσωμε μέ ευσυνειδησία τό καθή
κον μας. Έ τσ ι, ήλθαν οί προεκλογικές συγκεντρώσεις, οι εκ
λογές, τό δημοψήφισμα. Καί νοιώθω απέραντη συγκίνησι, όταν
άναλογίζωμαι, ότι ύπεύθυνα χείλη, θερμό άπηύθυναν έπαινο στήν
Διεύθυνσι, γιά τήν υποδειγματική τάξι πού έπεκράτησε στον
χώρο τής δικαιοδοσίας της. Τήν έφεραν γιά παράδειγμα.
Έπηκολούθησαν σοβαρές άνακατατάξεις, Δημοτικές εκλο
γές, επαγγελματικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, πορείες,
συγκρούσεις, δίκες κ.λ.π. Καί όλα αύτά μέ πολύ φανατισμό.
Δραστηριότης άτόμων ή ομάδων πού καμμιά φορά ξέφευγε
άπό τά όρια τής έννομης ζωής. Τά άντιμετωπίσαμε όλα μέ ψυ
χραιμία, άλλα καί χωρίς άνεπίτρεπτες υποχωρήσεις. Δεχθή
καμε νά ύποστοΰμε, εκείνες τίς στιγμές, θυσίες γιά τό γενικό
καλό, πού άργότερα αναγνωρίσθηκαν. Έπεβάλαμε παντού τήν
δική μας γραμμή καί διετηρήσαμε τήν τάξι καί τήν γαλήνη
στήν Ελληνική Πρωτεύουσα. Δεχθήκαμε μέ εύχαρίστησι τόν
ελεγχο των ενεργειών μας, έκ μέρους τών φορέων τής κοινής
γνώμης, όσες φορές ήταν δίκαιος. Μάς βοηθούσε αύτό αποτε
λεσματικά στο νά έπισημαίνωμε τά λάθη μας. Καί αντιμετω
πίσαμε μέ ψυχραιμίαν τίς άδικες έπικρίσεις, μέ τήν σκέψιν ότι οί

πράξεις μας δέν άπέβλεπαν παρά μόνον στην κατοχύρωσι της
τάξεως, της άσφαλείας, της Δημοκρατίας. Καί ύπήρξε τό
αποτέλεσμα αύτής μας της τακτικής, πολύ καρποφόρο. Οί
δίκαιοι έπικριταΐ καθιερώθηκαν ώς χρήσιμοι σύμβουλοι. Οί
άδικος έπικρίνοντες, συνεχώς λιγοστεύουν.
Παραλλήλως, κινηθήκαμε μέ προσοχή στόν λεπτό χώρο των
σχέσεων μας μέ τό κοινό. Διελύσαμε άρκετές παρεξηγήσεις.
Ξεριζώσαμε πολλές προκαταλήψεις. Πλησιάσαμε περισσότερο
τον πολίτη. Ή δραστηριότης έπεξετάθη καί σέ τομείς άνθρωπίνων σχέσεων καί χριστιανικής άγάπης. Υπάρχουν αρκετά
έπιτεύγματα στόν χώρο αύτόν.
Στόν καθαρά ’Αστυνομικό χώρο, έδώσαμε μάχες σκληρές
γιά την πρόληψι καί την καταστολή τοϋ έγκλήματος. Καί παρ’
όλες τις μερικές διακυμάνσεις πού έσημείωσε ή έγκληματικότης, κατωρθώσαμε ν’ άπομακρυνθοϋν οί άνησυχίες. Διά τήν
άντιμετώπισιν τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, κατεβάλαμε
πολλές φροντίδες καί φιλότιμες προσπάθειες. Είναι, όμως,
γνωστές, ’οί άντικειμενικές, στόν τομέα αυτόν, άδυναμίες, οί
όποιες' δέν άφίνουν περιθώρια γιά πιό καλά άποτελέσματα. Ή
καθαριότης, ή υγιεινή της πόλεως καί ή κοινή ήσυχία, ήταν
άντικείμενα ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος. Γενικά, σ’ όλους τούς
τομείς της άστυνομικής δραστηριότητος, νομίζω ότι έγιναν
άρκετά. Τό σπουδαιότερο, όμως, είναι ότι έτέθησαν οί βάσεις
. . . γιά ένα πιό καλό αστυνομικό μέλλον.
Βεβαίως καί λάθη έγιναν καί παραλείψεις σημειώθηκαν
καί άτυχίες έλαβαν χώραν καί πολλά υπολείπονται νά γίνουν.
’Αλλά αυτά είναι συστατικά της κάθε δραστηριότητος. "Οποιος
αδρανεί, οΰτε σφάλματα κάνει, οΰτε έπικρίνεται, οΰτε σέ κιν
δύνους έκτίθεται.
"Οποιος όμως έργάζεται καί θέλει νάναι συνεπής στις ύποχρεώσεις του, βεβαίως θά ύποπέση καί σέ λάθη. Καί ή Διεύθυνσις ’Αθηνών, αυτό τό διάστημα, έργάσθηκε έξαντλητικά,
χωρίς άνάπαυλα, μέ τρομερά ταχύτατο ρυθμό. Γιά νά προλάβη
τά γεγονότα καί νά βάλη έπάνω τους τήν σφραγίδα της νομιμότητος. Αυτά πολύ περιληπτικά, είναι τά πεπραγμένα τής
Διευθύνσεως.
Τά όσα έπετύχαμε, δέν αποτελούν προσωπικό μου επίτευ
γμα. Δέν θά ήμποροϋσα νά φέρω εις πέρας τήν άποστολή μου,
άν δέν είχα υφισταμένους ύψηλόφρονες καί ικανούς, πρόθυμους
νά υλοποιήσουν τις διαταγές μου καί αποφασισμένους νά πράξουν τό καθήκον τους, κάτω άπό όποιεσδήποτε άντιξοότητες.
Στρέφω αυτήν τήν στιγμήν τήν σκέψιν μου πρός κάθε άστυφύλακα, Ύπαρχιφύλακα καί Άρχιφύλακα τής Διευθύνσεως.
Στούς άκάματους αυτούς ύπαλλήλους, πού έξήρθησαν στο ΰψος
τών περιστάσεων κι έμόχθησαν γιά νά προσφέρουν στο κοινά
γαλήνη καί ήσυχία. Σέ αυτούς, πού βαθμολογικά λέγονται κα
τώτεροι υπάλληλοι, άλλά πραγματικά εΰρίσκονται πολύ υψηλά,
σέ ήθος καί ευσυνειδησία. Σέ αυτούς ή ύπηρεσία έστήριξε τις
έλπίδες της. Καί κατώρθωσαν νά άνταποκριθοΰν άπόλυτα.
Τούς άπονέμω έπαινο. Γιατί τό άξίζουν. Καί τούς διαβεβαιώ,
ότι θά έξακολουθήσω μέ πάθος νά ένδιαφέρωμαι γιά τά προβλήματά των καί γιά τήν πρόοδο τών δικαίων αιτημάτων τους.
Στρέφω, άκόμη τήν σκέψι μου σ’ όλους τούς ’Αξιωματικούς
τής Διευθύνσεως. Γιατί έδωσαν ό,τι ήμποροϋσαν, ώστε νά
έπιτύχη τό έργο τής Διευθύνσεως καί νά έξυψωθή ό θεσμός
τοϋ Σώματος σέ ταραγμένες ώρες.
Μνημονεύω, έπίσης μέ ίκανοποίησι τούς άμέσους συνερ
γάτες μου τοϋ Επιτελείου τής Διευθύνσεως, πού μέ άκολούθησαν βήμα-βήμα, μέ έστήριξαν, μοΰ συμπαραστάθηκαν άποτελεσματικά καί μοΰ έξασφάλισαν άνεσι στήν διοίκησι καί εύχέρεια στήν μελέτη όλων τών ύπηρεσιακών προβλημάτων. Τούς
εύχαριστώ θερμότατα καί τούς διαβεβαιώ ότι θά τούς θυμάμαι
πάντοτε όχι μόνον σάν συνεργάτες άλλά καί σάν ειλικρινείς
φίλους.
Απευθυνόμενος, τέλος, σ’ όλους τούς συνεργάτες, όλων τών
βαθμών, εντός καί έκτός τοϋ ’Επιτελείου, επιθυμώ νά τονίσω
ότι, όταν διοική κανείς μιά τόσο μεγάλη μονάδα, όπως είναι ή
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών καί μάλιστα σέ μιά τόσο άνήσυχη περίοδο, όπως οί μέρες πού περάσαμε, είναι φυσικόν νά
μή άφίνη μόνο καλές άναμνήσεις, άλλά καί πικρίας. Θά παρακαλέσω νά διατηρήσετε στήν μνήμη σας μόνον τις πρώτες. Καί
ζητώ συγγνώμην άπ’ όσους άθελά μου επίκρανα.
’Αλλά καί τό ’Αθηναϊκό κοινό, παρά τήν άρχική του προκατάληψι καί τις κάποιες του επιφυλάξεις, άνεγνώρισε τις κα
λές μας προθέσεις καί έπιδιώξεις καί μάς συνέδραμε θετικά.
Σύλλογοι, ’Οργανώσεις, Ιδρύματα, Κοινωνικές 'Ομάδες καί
μεμονωμένα άτομα, συνεργάσθηκαν μαζί μας, κατά τρόπο συγ
κινητικό. Αισθάνομαι χρέος μου νά εύχαριστήσω όλους αύτούς
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τούς καλούς συμπολίτες, γιατί άπετέλεσαν γιά τήν Διεύθυνσι
πηγή ένθαρρύνσεως καί ωραίων έμπνεύσεων.
Ξεχωριστά εύχαριστώ τούς έκπροσώπους τών μέσων ένημερώσεως, τούς δημοσιογράφους, τούς ύπαλλήλους καί τεχνικούς
τής Τηλεοράσεως, τοϋ Τύπου καί τοϋ Ραδιοφώνου, γιατί έστή
ριξαν καί έκαναν γνωστές τις προσπάθειες τής Διευθύνσεως,
ύπεβοήθησαν τήν μάχη τής τάξεως μέ τον δικό τους τρόπο
καί πάντα στάθηκαν κοντά μας μέ προθυμία.
’Ιδιαιτέρως αισθάνομαι τήν άνάγκη νά εύχαριστήσω τούς
πιό στενούς συνεργάτες μας, τούς ’Αστυνομικούς Συντάκτες.
Μαζί τους μοιρασθήκαμε πίκρες καί χαρές, άγωνίες καί προβλή
ματα. ’Αποτελούν ένα άναπόσπαστο κομμάτι άπό τήν δραστηριότητά μας καί πιστεύω ότι δέν θά παύσουν ποτέ νά συμπαρίστανται στήν Διεύθυνσι. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τον λαμπρό
"Ομιλο Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, τοϋ οποίου τό έργο καί
τις προσφορές πρόσφατα έτίμησεν ή Διεύθυνσις. Ό "Ομιλος
αύτός είναι ή δύναμίς μας. Καί ή άδυναμία μας.
’Αγαπητοί μου: Έ χ ω συνδεθή ψυχικά μέ τήν Διεύθυνσι
’Αθηνών. Γι’ αύτό καί τήν άποχωρίζομαι μέ μεγάλη λύπη.
Ωστόσο, τήν λύπη αύτή μετριάζει τό γεγονός, ότι μέ διαδέ
χεται στήν άκρως τιμητική, άλλά καί τόσο ύπεύθυνη, αύτή θέσι,
έκλεκτός συνάδελφος καί άγαπητός φίλος. Ό κ. Βέρρας, δοκι
μασμένος καί επιτυχών ’Αξιωματικός σέ πολλές μάχιμες ύπηρεσίες, έχει όλα τά προσόντα ένός καλοΰ ήγήτορος. Είμαι βέ
βαιος ότι θά τον περιβάλετε μέ τήν ίδια εμπιστοσύνη καί ότι
θά συνεχίσετε νά έπιτελήτε τό καθήκον σας εύόρκως καί στό
άκέραιο, όπως μέχρι σήμερα.
Είναι άνάγκη, Κύριοι, όλοι μαζί νά τονώσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε μέ πίστι καί ένθουσιασμό νά συνεχίσωμε τό
δύσκολο έργο μας. Πρέπει νά διατηρήσωμε τήν συνοχή καί τήν
ένότητά μας, σάν άκριβό φυλακτό. "Εχομε ιερό καθήκον, νά
παραμείνωμε άγρυπνοι φρουροί τής γαλήνης καί τής έλευθερίας τών συμπολιτών μας, πιστοί ύπερασπισταί τού Δημοκρα
τικού μας Πολιτεύματος.
Δέν θά παύσω ποτέ νά σάς περιβάλω μέ έκτίμησι καί έμπιστοσύνη καί νά ένισχύω, στά πλαίσια τών δυνατοτήτων μου,
τις προσπάθειές σας. Τέλος, σάς εύχαριστώ καί πάλι, άπό τά
βάθη τής ψυχής μου, γιά τις προσφορές σας. Σάς εύχομαι κάθε
ύγεία καί χαρά. Σάς εύχαριστώ».
*

Μετά τον κ. Παπαγεωργίου τον λόγον ελαβε ό νέος
Δ/ντής κ. Βέρρας, ό όποιος έτόνισε:
«κ. ’Αρχηγέ
κ.κ. 'Υπαρχηγοί
κ. Συνάδελφοι
Φίλοι καί έκπρόσωποι τοϋ ’Αθηναϊκού Τύπου τής Ε ΡΤ καί
τής ΥΕΝΕΔ
Έρίτιμος κ. Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας
’Αθηνών.
Εύχαριστώ κατ’ άρχήν θερμότατα τον κ. Ύπαρχηγόν διά
τά καλά του λόγια καί τούς επαίνους του, τήν Κυβέρνησιν καί
τήν 'Ηγεσίαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά τήν τιμήν πού
μοΰ έκανε, νά μοΰ άναθέση τά καθήκοντα τοϋ Διευθυντοΰ τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Εις τήν θέσιν ταύτην άντικαθιστώ 'Υμάς κ. Ύπαρχηγέ.
Μέ τήν πληθώραν τών προσόντων καί ικανοτήτων τάς όποιας
διαθέτετε, οίαδήποτε περιγραφή τών όποιων δέν θά ήτο ικανή
νά άπεικονίση τήν πραγματικότητα, άνταπεξήλθατε τόσον
έπαξίως καί έπιτυχώς, ώστε ή τοιαύτη επιτυχία σας νά δημιουργή εις έμέ δύσκολον συνέχειαν. Θά είμαι εύτυχής έάν δυνηθώ
καί έγώ νά φέρω εις πέρας τό δύσκολον καί βαρύ έργον τό όποιον
μοί άνετέθη.
"Οσον έξαρτάται άπό έμέ ύπόσχομαι ότι θά άναλώσω όλας
μου τάς δυνάμεις διά νά φανώ άντάξιος τής έπιδειχθείσης εμ
πιστοσύνης καί πιστεύω ότι, μέ τήν πολύτιμον συμπαράστασι
καί συνεργασίαν όλων σας, τών συνεργατών μου καί τών φίλων
μου δημοσιογράφων καί ύπό τήν έμπνευσμένην καθοδήγησιν
Υμών κ. ’Αρχηγέ καί κ.κ. 'Υπαρχηγοί, θά δυνηθώ νά φέρω
τοΰτο εις πέρας.
"Οσας όμως προσπάθειας καί κόπους καί άν καταβάλωμεν
όλοι έμεϊς, φρονώ ότι δέν θά δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν τά άναμενόμενα άποτελέσματα άνευ τής συνδρομής καί συμπαραστάσεως τοϋ ’Αθηναϊκού κοινοΰ εις τήν έξυπηρέτησιν τοϋ όποιου
άπέβλεψε τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό τής έγκαταστάσεώς του εις τήν Πόλιν ταύτην.

Είς τήν έξυπηρέτησιν αύτοΰ θά άποβλέπωμεν καί ήμεϊς μετ’
ιδιαιτέρας φροντίδος, διά της αύστηράς, άλλά καί συνετοΰς εφαρ
μογής των κειμένων νόμων καί διατάξεων πρός πάσαν κατεύθυνσιν.
•ι
Είναι γνωστόν δτι τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό
της συστάσεώς του, έστηρίχθη εις τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν
καί τήν έμπιστοσύνην τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ, άνευ των όποιων
δεν θά ήτο δυνατόν νά φέρη εις πέρας τήν άποστολήν του εΤ
μίαν Δημοκρατικήν Πολιτείαν. Εις αυτήν άκριβώς τήν άγάπην,
τήν έκτίμησιν καί τάν έμπιστοσύνην άποβλέπομεν καί ήμεϊς
καί πρός αυτήν τήν κττεύθυνσιν θά τείνωσιν έν παντί αί ένέρI γειαί μας.
Αί άρχαί της ίσοπολίτείας, της ισονομίας καί της ίσης μεταχειρήσεως απάντων των πολιτών, έναντι τών κειμένων νόμων
I τοϋ Κράτους, θά άποτελέσωσι τήν κατευθυντήριον γραμμήν καί
I σκέψιν τών ένεργειών μας.
Μέ αύτάς τάς βασικάς σκέψεις καί άρχάς, άναλαμβάνω τά
I καθήκοντα τοϋ Διευθυντοϋ της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Ά θηI νών καί σάς καλώ όλους ΐνα, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοϋ καί τήν
I άμέριστον συμπαράστασιν τοϋ ’Αθηναϊκού κοινοΰ καί όλων 'Τ 
Ι μών, έπιτύχωμεν τοΰ κοινοΰ σκοπού δστις είναι ή προστασία
I τών δικαιωμάτων τών πολιτών καί ή πάταξις πάσης έκνόμου
I ένεργείας, όποθενδήποτε προερχομένης.
Σάς εύχαριστώ»
*

Στη συνέχεια ώμίλησε ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας
κ. Τζίμας, ό όποιος, έξήρε τήν προσωπικότητα καί
Ι τό έ'ργο τοϋ κ. Παπαγεωργίου εΐπών:
I «Κύριε 'Τπαρχηγέ,
Δέν δύναμαι νά άποκρύψω τήν βαθεϊαν συγκίνησίν μου,
ί άλλά καί τήν ιδιαιτέραν χαράν, τήν οποίαν αισθάνομαι τήν στι**γμήν αυτήν, παριστάμενος εις τήν σεμνήν ταύτην τελετήν.
Έ νας συμμαθητής, φίλος καί συνάδελφος, Διευθυνής Άστυ! νομίας ’Αθηνών έπί διετίαν περίπου, ό όποιος ήγωνίσθη τον
άγώνα τον καλόν, παραδίδει σήμερον τήν σκυτάλην, διά τήν
\ συνέχισιν τοϋ εύγενοΰς άγώνος, εις έναν άλλον συμμαθητήν,
φίλον καί συνάδελφον, Διοικητήν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών
} κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα.
Γνωρίζω καί τούς δύο άνδρας. Μαζί έξεκινήσαμεν άπό τά
μαθητικά θρανία τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων. Μαζί ήγωνίσθημεν εις τόν στίβον τής ’Αστυνομίας, διά
νά έκπληρώσωμεν τάς ύποχρεώσεις μας έναντι τής πατρίδος
: καί τής Κοινωνίας. Μαζί, τέλος, έφθάσαμεν εις τήν κορυφήν
τής Ιεραρχίας. Επομένως, θά πρέπει νά μοΰ δικαιολογήσητε
' καί τήν συγκίνησίν καί τήν χαράν ή οποία μέ διακατέχει.
Κύριε 'Τπαρχηγέ,
Άνελάβατε τά καθήκοντα τοΰ Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας ’Αθη
νών τό θέρος τοΰ έτους 1974. Δηλαδή εις μίαν κρισιμωτάτην
περίοδον διά τό έθνος μας, όφειλομένην εις τήν εισβολήν τών
άπογόνων τοΰ Άττίλλα εις τά άγια χώματα τής μαρτυρικής
καί 'Ελληνικωτάτης Κύπρου μας.
Άνελάβατε καθήκοντα Διεθυντοΰ ’Αστυνομίας ’Αθηνών
επί Κυβερνήσεως έθνικής ένότητος, τήν οποίαν είχεν σχηματί
σει ο σημερινός Πρωθυπουργός καί έθνικός ήγέτης, κ. Κων/νος
Καραμανλής, ό όποιος τάς πρωϊνάς ώρας τής 24ης ’Ιουλίου
τοϋ έτους 1974 άποκατέστησε καί πάλιν εις τήν κοιτίδα της
τήν Ελληνικήν Δημοκρατίαν.
Ή ’Αστυνομία γενικώς καί είδικώτερον ή Διεύθυνσις ’Αθη
νών εκαλούντο νά προστατεύσουν τάς άποκατασταθείσας έλευθερίας τών πολιτών, μέσα εις ένα γενικόν ξέσπασμα ένθουσιασμοΰ, άπολύτως δικαιολογημένου, χωρίς δμως νά τεθή είς κίν
δυνον ή έννομος τάξις. Δύσκολος ό συμβιβασμός. ’Ό χι δμως
και ακατόρθωτος δΓ ένα Σώμα, τό όποιον άποτελεΐται άπό έκλεκτούς άστυνομικούς, οί όποιοι γνωρίζουν διατί άγωνίζονται
και ποτέ δέν άπομακρύνονται άπό τάς άρχάς καί τάς παραδόσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Σείς Κύριε 'Τπαρχηγέ,
ο οποίος είς δλην σας τήν σταδιοδρομίαν υπήρξατε άφωσιωμένος
εις τό καθήκον, τίμιος, ήθικός, έργατικός, δίκαιος, μέ έξαίρετον ήθος καί χαρακτήρα, άνελάβατε τό 1974 ένα δύσκολον
έργον.
Σάς διαβεβαιώ δμως δτι τό έφέρατε έπιτυχώς είς πέρας.
Μέ τό παράδειγμά σας ένεπνεύσατε όλους τούς υφισταμένους
σας, οί όποιοι μέ ύπομονήν καί καρτερικότητα άντεμετώπισαν

ψυχραίμως καί έπιτυχώς δλας τάς φάσεις τής μεταβατικής
αυτής περιόδου.
Δι’ δλα αύτά εϊσθε άξιοι δλοι σας, άνεξαρτήτως βαθμού,
θερμών συγχαρητηρίων.
Ή δ η τό μέλλον διανοίγεται εύρύ καί έλπιδοφόρον.
Αί σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινοΰ άπεκατεστάθησαν καί
θά πρέπει νά προαχθοΰν φιλικώς έτσι περαιτέρω.
Πιστεύω δτι ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας ’Αθηνών, μέ τόν
κατά πάντα άξιον νέον Διευθυντήν ’Αστυνομίας, θά συνέχιση
τήν^λαμπράν ιστορίαν της, έπ’ άγαθώ τοΰ Σώματος ολοκλήρου,
τό όποιον είναι τεταγμένον νά ύπηρετή πιστώς τήν Κοινωνίαν
καί τό Έθνος.
Σάς συγχαίρω καί έσάς Κύριε Γενικέ Διευθυντά καί σάς
εύχομαι έξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τό έργον σας.
Σάς ευχαριστώ δλους, διότι είχατε τήν καλωσύνην νά μέ
άκούσητε».
♦

Πλήν τών προαναφερθέντων ώμίλησε καί ό νέος
Δ/ντής τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κ. Καραθανάσης εΐπών
μεταξύ τών άλλων:
«Κύριε 'Τπαρχηγέ
Άνελάβατε τήν Δ/νσιν Αστυνομίας ΙΙρωτευούσης είς μίαν
πολυτάραχον διά τόν τόπον μας καμπήν καί είς περίοδον κατά
τήν όποιαν ή χώρα μας εύρέθη, λίαν έγγύς, τοΰ φάσματος τής
έσωτερικής καί εξωτερικής συρράξεως.
Ό δρόμος τόν όποιον έκλήθητε νά βαδίσετε, άνηφορικός,
άκανθώδης καί πλήρης έμποδίων, οΰτω δέ άκρως έπικίνδυνος.
Έπεβάλλετο δμως, άσχέτως κόπων, μόχθων, δυσχερειών καί
πλείστων δσων κινδύνων νά διανυθή οπωσδήποτε, διότι, ώς
στόχος, έτάχθη είς καί μόνον! « Ή έπιβολή τής τάξεως καί ή
άποκατάστασις τής ήρεμίας.»
Έ ν δψει δλων τούτων, άπό τής πρώτης άκόμη ήμέρας τής
άναλήψεως τών καθηκόντων σας, μέ θάρρος καί αύτοπεποίθησιν,
έχαράξατε τήν γραμμήν πλεύσεως, έδώσατε τάς δεούσας οδηγίας
καί έζητήσατε τήν συνδρομήν δλων τών συνεργατών σας.
Πρέπει νά θεωρήτε τόν έαυτόν σας π λ έ ο ν ε υ τ υ χ ή
ώς έκ τοΰ γεγονότος καί μόνον, καθ’ δ, έν τώ συνόλιρ οί ύφ’
ύμάς ύπάλληλοι καί π α ρ ώ ν έδωσαν είς τό προσκλητήριόν
σας καί π ι σ τ ώ ς έφήρμοσαν τήν άκολουθητέαν γραμμήν, μή
φεισθέντες κόπων καί μόχθων καί άδιαφορήσαντες παντελώς
διά τούς παρουσιασθέντας κατά καιρούς κινδύνους. Ώ ς Ι χ ω ν
τ ή ν μ ε γ ά λ η ν τιμήν νά μήν άπουσιάσω άπό οΰδεμίαν έκδήλωσιν, είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω κάλλιον παντός άλλου,
ό π ό σ α ς κ α ί ό π ό σ α ς φ ο ρ ά ς , ένώ ή κατάστασις είχε
φθάσει έπί ξηροΰ άκμής, έν τούτοις, ή τηρηθεϊσα ψύχραιμος,
συνετή, λελογισμένη καί έπιβεβλημένη έκ τών περιστάσεων τα
κτική τής Διευθύνσεως έσχε τό εύχάριστον άποτέλεσμα τής
άποφυγής συγκρούσεων καί έπιτεύξεως τής έπιδιωκομένης έκτονώσεως. Οί ύφ’ υμάς υπάλληλοι, π ι σ τ ο ί έκτελεσταί τών
έντολών σας, έπέδειξαν σύνεσιν, συνοχήν, πειθαρχικότητα, πίστιν είς τήν άποστολήν των άλλά καί μαχητικότητα, οσάκις
τοΰτο έκ τών πραγμάτων έπεβάλλετο.
Τελοΰντες έν πλήρει γνώσει τής άπεράντου πρός τό Σώμα
άγάπης σας καί έμπιστευόμενοι είς τάς ικανότητάς σας πιστεύομεν δτι, όμοΰ μετά τοΰ καθ’ δλα ισαξίου συναδέλφου σας σεβα
στού μας Β'. 'Τπαρχηγοΰ κ. Κωτσοπούλου Δημητρίου, θά καταστήτε οί φωτεινοί συμπαραστάται τοϋ Νέου μας Άρχηγοΰ, διά
έκπλήρωσιν τών βαρυτάτων καθηκόντων του έπ’ άγαθώ τοΰ
Σώματος, δλων τών Ελλήνων πολιτών καί τοΰ Έθνους μας
γενικώτερον.
Μέ τούς οιωνούς τούτους, σ ά ς π ρ ο π έ μ π ο μ ε ν μέ τήν
παράκλησιν δπως δεχθήτε τάς πλέον ειλικρινείς μας εύχάς.
Πρός τόν διαδεχθέντα 'ΐμ ά ς νέον Διευθυντήν ’Αστυνομίας
Αθηνών, Γενικόν Δ/ντήν κ. Άνδρέαν Βέρραν, σύν τή έκφράσει τών θερμών συγχαρητηρίων καί έγκαρδίων μας ευχών, διά
τήν έπιτυχή εύόδωσιν τοΰ έργου του, ύποσχόμεθα τήν ειλι
κρινή καί άμέριστον συμπαράστασιν, ώς καί τήν πλήρη άφοσίωσίν μας».

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», εύχονται πρός όλους
τούς νεοπραχθέντας ανώτατους άξιωματικούς τής
’Αστυνομίας, κάθε έπιτυχίαν εις τήν άποστολήν των,
μέ τήν ύπόσχεσιν ότι κατά τό μέτρον τών δυνατο
τήτων των θά τούς συνδράμουν είς τό δύσκολον έ'ργον
των.
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Oi άστυνομικοί δόνανται νά είναι αυστηροί, αμείλικτοι καί άκριβεΐς

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

εις τήν εφαρμογήν τών νόμων ώς επίσης σοβαροί καί αξιοπρεπείς εις
τάς σχέσεις των μετά των παραβατών, τούς όποιους ελέγχουν, χωρίς
νά παύουν νά συμπεριφέρωνται μετά τής προσηκούσης λεπτότητος καί
εύγενείας καί νά επιδεικνύουν τήν έπιτρεπομένην φιλικότητα προς αυτούς.

■Η9ΗΒΗΗΗΗΗΒΗ1

■

ΛΟΓΟΙ
ΤΗΣ

Δ ΙΕ Υ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Ν Τ Ε Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ΙΑ ΤΗΝ άνάπτυξιν αγαθών σχέσεων
άπαιτεΐται, όπως οί αστυνομικοί
ύπάλληλοι, έκτος τής έπαγγελματικής των καταρτίσεως καί τής ηθικής των
έν γένει συγκροτήσεως, κοσμούνται παραλλήλως καί μέ ιδιαιτέρά τινα χαρίσμα
τα, ατινα άναφέρονται εις τόν ψυχικόν
αυτών κόσμον καί χαρακτηρίζουν αυτούς
ώς άτομα, περισσότερον, παρά ώς κρα
τικούς λειτουργούς.
Π ρ έ π ε ι , δ η λ α δ ή , δ ι ά ν ά έξασ φ αλισ θή ή ά ν ά π τυ ξ ι ς αγα
θ ώ ν σ χ έ σ ε ω ν τ ο ύ κ ο ι ν ο ύ με
τ ά τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , ν ά π ρ ο ηγηθοϋν
εύνοϊκαί
έπαφαί
τών π ο λ ι τ ώ ν μετά τών αστυ
νομικών ύπαλλήλων.
Διά νά πραγματοποιηθή όμως τούτο,
απαιτείται, κατά πρώτον λόγον, μία ευ
νοϊκή προδιάθεσις, έκ μέρους τών πολι
τών έναντι τών αστυνομικών ύπαλλή
λων, ήτις αναπτύσσεται καί καλλιεργεί
ται μόνον, όταν ούτοι διακρίνωνται διά
τήν εύγένειαν καί έμφυτον καλωσύνην
των, τόν πολιτισμόν των, τόν χαρακτήρά
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Είναι πλάνη νά πιστεύεται, ότι ή καλωσύνη
και ή έπιείκια δέν ενρίακονται έν αρμονία
μέ την εξουσίαν. Ή εξουσία πρέπει νά
στηρίζεται είς τήν όνναμιν τής αγάπης. Εις
τάς φωτογραφίας μας, στιγμιότυπα από
τήν έπίσκεφιν είς τό Κέντρον τής ’Αμέσου
Δράσεως τής Σχολής Κοινωνικών Λ ει
τουργών, οπού καί έγένετο ένημέρωσις
επί τον έργου και τής άποστολής τής Υ π η 
ρεσίας αυτής.

Μ Ε Τ Α

ΤΑΣ

Ε Π Α Φ Α Σ

ΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΥ

των έν γένει, τήν ορθήν άντίληψιν περί
τής έννοιας τού καθήκοντος καί τής άπο
στολής των, ώς καί τήν συναίσθησιν περί
τής εύθύνης των ώς κρατικών όργάνων
κλπ.
Οΐ αστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει νά
μή λησμονούν ότι ή πρώτη των έπαφή
μετά τών πολιτών, όπουδήποτε καί άν
πραγματοποιήται αύτη, θ’ άποτελέση
αποφασιστικόν παράγοντα διά τήν μελ
λοντικήν συμπεριφοράν αύτών έναντι
τής ’Αστυνομίας.
Π ρ έ π ε ι δέ ά κ ό μ η νά γ ί ν η
π α ρ ’ ό λ ω ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ς ότι,
δι ά νά έ π ι τ ύ χ ο υ ν ε ί ς τό έρ
γ ο ν τ ω ν, δ έ ν α π α ι τ ε ί τ α ι τ ό 
σ ο ν ή σ ω μ α τ ι κ ή τ ω ν ρώμη,
ό σ ο ν ή ε ύ γ έ ν ε ι α κ α ί ή καλ ω σ ύ ν η τ ων.
Ή εύγενής
μεταχείρησις
τ ο ύ π ο λ ί τ ο υ είς πάσαν περίπτωσιν,
έκτος τού ότι ά π ο τ ε λ ε ΐ θ ε μ ε λ ι ώ 
δη ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν τ ώ ν α σ τ υ ν ο 
μικών
ύπαλλήλων,
καθιστά
αίσθητώς εύκολωτέραν τήν έκτέλεσιν τού
άστυνομικοΰ έργου.
Διά νά άποφέρη όμως ευεργετικά απο
τελέσματα αύτη πρέπει νά είναι γενική
καί χωρίς διακρίσεις. Ή διάκρισις δη
μιουργεί πικρίαν, καθίσταται πρόξενος
έντόνων διαμαρτυριών καί παραπόνων
τών πολιτών καί θεωρείται ή κυριωτέρα
άφορμή τής δυσφορίας καί τής άγανακτήσεως αύτών κατά τών όργάνων τής
πολιτείας.
Ό πλούσιος καί ό πτωχός, ό γέρων καί
ό νέος, ό σταθερός καί ό ασταθής, ό
έγγράμματος καί ό αγράμματος, ό δυνα
τός καί ό άδύνατος δικαιούνται τής αύτής
προστασίας τού νόμου καί τής αύτής
μεταχειρίσεως.
Ό πολίτης, κατά τήν έκτίμησιν τής
σοβαρότητος τών προβλημάτων πού τόν
άπασχολοϋν, άναποτρέπτως έπηρεάζεται
ύποκειμενικώς καί ώς έκ τούτου κατά τάς
έπαφάς του μετά τών άστυνομικών ύπαλ
λήλων, τελεί ΰπό μίαν έξαψιν ή ένα έρε-
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θισμόν, δστις δέν τοΟ έπιτρέπει νά έκτιμήση λογικώς καί ήρέμως τάς διαθέσεις
αύτοΰ.
Τούτου ένεκεν, oi άστυνομικοί υπάλ
ληλοι πρέπει νά έπιδεικνύουν Ιδιαιτέραν
εύγένειαν, κατανόησιν, εύσπλαγχνίαν καί
μεγαλοψυχίαν διά τούς πολίτας, οίτινες
εύρίσκονται είς μίαν άμηχανίαν ή τελούν
ύπό τό κράτος φόβου τινός, άνησυχίας ή
νευρικότητος καί νά έκδηλώνουν προθυ
μίαν καί ένδιαφέρον διά τά θέματα αύτών,
έστω καί άν ταύτα στερούνται σοβαρότητος.
Δ ιά τ ο ύ ς έν ά γ ω ν ί μ δ ι α τ ε λοΰντ ας, ό σ ο ν ζ υ γ ί ζ ε ι μία
σταγόνα
ένός αισθήματος,
δ έ ν ζ υ γ ί ζ ε ι δ λ ό κ λ η ρ ο ς ώκ ε ανός σοφίας.
Είναι άληθές ότι, αί σχέσεις μεταξύ
τών διαφόρων άτόμων είς μίαν κοινω
νίαν, πού έπηρεάζονται άπό τήν προσω
πικότητα, τόν χαρακτήρα καί τάς συνή
θειας ένός έκάστου έξ αυτών, ώς καί άπό
τόν βαθμόν τής έπιρροής, τήν όποιαν
άσκεΐ τό 8ν έπί τού άλλου.
Αί εύγενικαί όμως πράξεις καί ή εύπρεπής διαγωγή είναι τά σπουδαιότερα
μέσα διά τήν άνάπτυξιν τής προσωπικότητος τού άνθρώπου, ένώ αί κακαί συνήθειαι καί ροπαί αυτού ούδόλως προσφέρονται διά τήν δημιουργίαν ευνοϊκών
έπαφών. Έ πί πλέον ή κακή, έν γένει, δια
γωγή καί συμπεριφορά τών πολιτών εχει
δυσμενή άντίκτυπον είς τάς σχέσεις αύτών μετά τής ’Αστυνομίας.
Ή
ε ύ γ έ ν ε ι α ά π ο τ ε λ ε ΐ τό
προσφορώτερον
μέσον
δη
μιουργίας
εύνοϊκών
έπα
φών
καί
άγαθών
σχέσεων
καί δέον νά θεωρήται ό σημαντικώτερος
παράγων τής εύημερίας καί τής άρμονικής συμβιώσεως τού κοινωνικού συνόλου.
Ή εύγένεια, είτε έμφυτος είναι αότη,
είτε έπίκτητος, είναι τό κυριώτερον γνώ
ρισμα τού πολιτισμένου άνθρώπου καί
μαρτυρεί τήν οικογενειακήν προέλευσιν
τούτου, έκδηλοΰται δέ αΰτη, συνήθως
διά πράξεων σεβασμού, φιλοφροσύνης,
προσήνειας καί μεγαλοψυχίας καί έκφράζει τάς ήθικάς άξίας καί τάς άρετάς
έν γένει τού άνθρωπίνου γένους.
Είναι ή ούσία τών καλών τρόπων, ή
έκδήλωσις τής φιλοτιμίας καί ή έκφρασις μιας καλλιεργημένης λεπτότητος.
Πρέπει όμως αΰτη νά πηγάζη άπό τήν
καρδίαν τού άνθρώπου, νά είναι ένσυνείδητος καί νά προέρχηται άπό τήν είλικρινή έπιθυμίαν νά είναι δίκαιος, τί
μιος καί εύϋπόληπτος είς τήν κοινωνίαν,
είς τήν όποιαν άνήκει ή τήν όποιαν υπη
ρετεί.
’Ιδιαιτέρως, άπό τόν κρατικόν λειτουρ
γόν, ή ειλικρινής ευγένεια άπαιτεΐ όπως,
κατά τήν διαχείρισιν τής έξουσίας του,
δείκνυται φιλικός πρός τούς πολίτας, χω
ρίς όμως νά γίνηται καί οίκεϊος, ύποχρεωτικός καί φιλόφρων, χωρίς νά καθίσταται
δουλικός, εύσπλαχνος άλλά καί σταθε
ρός, πρόθυμος άλλ’ ούχί άνήσυχος.
Ή έκδήλωσις εϋγενείας προϋποθέτει
καί καλλιέργειαν τρόπου όμιλίας, εύφυΐαν
πνεύματος, άξιοπρέπειαν, προσήκουσαν
Ιδιοσυγκρασίαν κλπ.
Τό νά είναι κανείς εύγενής είς τούς
τρόπους καί τάς έκδηλώσεις του δέν είναι
περιττή καί άσκοπος άπασχόλησις.
Τούτο πρέπει νά γίνη κατανοητόν άπό
άπαντας τούς άστυνομικούς υπαλλήλους
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καί Ιδιαιτέρως άπό έκείνους, οίτινες, λόγω
τής φύσεως τών καθηκόντων των, έρχον
ται είς συχνοτέραν έπαφήν μετά τού κοι
νού.
Οί άστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει ν’
άσκοϋνται είς τήν εύγένειαν καί νά συνη
θίσουν νά έκτελοΰν μετά προθυμίας καί
άνευ τινός διαμαρτυρίας δυσάρεστα κα
θήκοντα καί διαταγάς, ν’ άποφεύγουν δέ
πάσαν νευρικότητα ώς καί άκρότητας,
αίτινες δυσφημούν τήν ’Αστυνομίαν καί
προκαλοΰν τήν έχθροπάθειαν τών πολι
τών.
Δυστυχώς, ένιοι άστυνομικοϊ
ύπάλληλοι,
κατά
τήν
έκτέλεσιν
τής
ύπηρεσίας
τ ων,
παρουσιάζονται
άδι καιολογήτως
δριμεΐς
καί
ά τ ε γ κ τ ο ι είς τάς έ ν ε ρ γ ε ί α ς
τ ω ν καί διά τής άδικαιολογήτου ταύτης
τακτικής των προκαλοΰν τά δεδικαιολογημένα παράπονα τού κοινού, μετά τού
όποιου έρχονται είς έπαφήν.
Καί είναι μέν άληθές, ότι ή διοίκησις,
έφ’ όσον ήθελε διαπιστωθή ή τοιαύτη
τακτική των, έπιβάλλει είς αυτούς τάς
ένδεδειγμένας κυρώσεις, πλήν τούτο δέν
δύναται νά άποκαταστήση τάς διαταραχθείσας σχέσεις τού κοινού μετά τής
’Αστυνομίας, διότι οί πολϊται δέν ένδιαφέρονται νά πληροφορηθοΰν ποια τιμω
ρία έπεβλήθη είς τόν παρεκτραπέντα άστυνομικό*;/ύπάλληλον, οΰτε είς πάσαν
περίπτωσιν θεωρούν τόν έαυτόν των ίκανοποιημένον άπό τό μέγεθος ή τό είδος
τής έπιβληθείσης τιμωρίας.
’Εκδηλώσεις όργής, άπροθυμία καί σαρ
κασμοί δέν εύρίσκονται έν άρμονίμ μέ
τήν διαγωγήν τού καλού άστυνομικοΰ
καί δέν πρέπει νά συγχωροΰνται.
Διά νά καταστούν όμως ούτοι ικανοί
νά έκτιμήσουν τά δικαιώματα καί τά προ
νόμια τών πολιτών, πρέπει πρώτον νά
συνηθίσουν νά έκτιμοΰν καί νά σέβωνται τά δικαιώματα τών συναδέλφων των.
’Εάν οί άστυνομικοί δέν δύνανται ή δέν
προθυμοποιούνται νά έναρμονισθοΰν πρός
τούς κανόνας τής εύπρεπείας καί τής
καλής συμπεριφοράς, είς ό,τι άφορά τάς
σχέσεις μεταξύ των καί δέν έπιτύχουν τήν
καλλιέργειαν σχέσεων άβρότητος, οίκειότητος, συναδελφικότητος καί συνεργα
σίας δέν θά κατορθώσουν νά έπιδείξουν
καλλιτέραν άγωγήν είς τάς έπαφάς των
μετά τού κοινού, διότι, κατά κανόνα, δέν
δύναταί τις νά είναι εύπρεπής είς τάς σχέ
σεις του μετά τών άλλων άνθρώπων καί
άνυπόληπτος είς τόν ιδιωτικόν του βίον,
οΰτε νά είναι προσκαίρως καί, κατά τάς
περιστάσεις, εύπρεπής.
Άναγνωρίζομεν, βεβαίως, ότι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, λόγιο τού ότι, κατά
τήν άσκησιν τών καθηκόντων των, έρ
χονται είς συχνάς έπαφάς μέ πρόσωπα,
άτινα διάγουν άντικοινωνικώς, εΰρίσκονται είς τήν άνάγκην νά χρησιμοποιούν
τραχέα καί πιεστικά μέσα διά νά έπιβληθοΰν, οΰτω δέ έρεθίζονται είς τήν σκλη
ρότητα καί άθελήτως άγονται είς τήν
άντίληψιν, ότι ή εύγενική μεταχείρισις
τών παραβατών τών νόμων, είναι μία ένδειξις άδυναμίας ή δειλίας ή καί δουλοπρεπείας. ’Εντεύθεν, πολλοί φρονούν ότι,
οί έγκληματίαι καί οί πάσης φύσεως κα
κοποιοί δέν δικαιούνται νά τύχουν τής
μεταχειρίσεως έκείνης τής όποιας δικαι
ούνται οί εύυπόληπτοι πολϊται.
Ή άντίληψις όμως αΰτη δέν τυγχάνει

όρθή, οΰτε ύπηρεσιακώς συμφέρουσα.
Ή άπάντησις είς τήν άντιπάθειαν δι’
άντιπαθείας καί είς τήν κακήν συμπερι
φοράν διά χειροτέρας, δέν συντελεί είς
τήν θεραπείαν τής καταστάσεως, άλλα <
άντιθέτως έπιδεινώνει ταύτην.
Ή εύπρέπεια είς τήν μεταχείρισιν τών
παραβατών έν ούδεμιή περιπτώσει φα
νερώνει άδυναμίαν.
Οί άστυνομικοί δύνανται νά είναι αύστηροί, άμείλικτοι καί άκριβεΐς είς τήν
έφαρμογήν τών νόμων ώς έπίσης σοβαροί
καί άξιοπρεπεΐς είς τάς σχέσεις των μετά
τών παραβατών, τούς όποιους έλέγχουν,
χωρίς νά παύουν νά συμπεριφέρωνται
μετά τής προσηκούσης λεπτότητος καί
εύγενείας καί νά έπιδεικνύουν τήν έπιτρεπομένην φιλικότητα πρός αΰτούς.
Τό γεγονός ότι οί έγκληματίαι, λόγω
τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς των
ή τών κακών έν γένει συνηθειών των δέν
έκέρδισαν τήν έκτίμησιν τών συναν
θρώπων των, δέν δικαιολογεί τήν άντί
ληψιν ότι είναι άξιοι κακής μεταχειρί
σεως έκ μέρους τών άστυνομικών υπαλ
λήλων.
Ή άνοίκειος μεταχείρισις τών έγκληματιών καί τών παραβατών τών νόμων
δέν άλλάζει έπί τά βελτίω τήν κατάστασιν αύτών, ούδέ συντελεϊ είς τήν μείωσιν
τής έγκληματικότητος. ’Αντιθέτως, ή
καλή καί ή σύμφωνος πρός τάς άπαιτήσεις τού πολιτισμού καί τής εύπρεπείας,
μεταχείρισις αύτών, είναι, ένίοτε, δυνα
τόν, νά φιλοτιμήση καί νά ύποχρεώση
καί τόν πλέον πεπορωμένον έγκληματίαν ^
καί ν ’ άφυπνίση τά έν άδρανεία τελούντο
εύγενή αισθήματα τούτου, έπ’ ώφελείμ
τής υπηρεσίας καί αύτοΰ τού ίδιου.
Γενικώς, έπί τού θέματος τούτου, οί
άστυνομικοί υπάλληλοι δέον νά έκμεταλλεύωνται τήν φιλοτιμίαν καί τόν χα
ρακτήρα τού Έ λληνος καί ν ’ άποφεύγουν
τάς ταπεινώσεις καί τούς άδικαιολογήτους έξευτελισμούς αύτοΰ, ν’ άντιπαρέρχωνται δέ τάς μεμψιμοιρίας, διαμαρτυ
ρίας καί τάς έλαφράς άκόμη ύβρεις τών
πολιτών καί ν’ άποφεύγουν τάς περιττάς
συζητήσεις, αίτινες είναι δυνατόν νά δδηγήσουν είς άντεγκλήσεις καί προστρι
βής.
Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, πρέπει ά
κόμη διαρκώς νά ένθυμοΰνται, ότι ή άρμονία στοιχίζει πολλήν εύγένειαν καί
ίκανόν αύτοέλεγχον.
Τό μίσος καί ή πικρία είναι αί κυριώτεραι άφορμαί τής έχθροπαθείας καί άσφαλώς άποτελοΰν τά βασικώτερα αίτια
τών άλληλοσπαραγμών καί πάσης άποσυνθέσεως καί καταστροφής καί πρέπει
ταύτα νά είναι ξένα πρός τάς άντιλήψεις
τού καλού άστυνομικοΰ.
Ή εύγένεια έπιβάλλεται, άφ’ ένός μέν
άπό τούς κανόνας τής έθιμοτυπίας καί
τής καλής συμπεριφοράς, άφ’ έτέρου δέ
καί άπό τήν άνάγκην τής έξασφαλίσεως .
τής άρμονικής συμβιώσεως τού κοινωνι- ’
κού συνόλου. Είναι δέ δυνατόν ν’ άπορρέη αΰτη, είτε έκ συγκαταθέσεως τών έπί
μέρους άτόμων, ώς μελών τής κοινωνίας,
είτε έκ συμβατικής τίνος σχάσεως, ώς ή
σχέσις μεταξύ έργοδότου καί έργάτου,
είτε τέλος καί έκ νομικής τίνος ύποχρεώσεως, όπως αί σχέσεις μεταξύ τών προϊ
σταμένων καί τών υφισταμένων μιάς
Κρατικής ύπηρεσίας (Κανονισμός ’Α
στυνομικού Σώματος, Κανόνες πειθαρ
χίας κλπ.).
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Βασική προϋπόθεσις όιά τήν δημιουργίαν εύνοϊκής προδιαθέσεως τον κοινού υπέρ τής ’Αστυνομίας, ή οποία και συντελεί εις την άνάπτυξιν
αγαθών σχέσεων, είναι ή εκτεταμένη^ άντίληψις των πολιτών, δτι οι αστυνομικοί υπάλληλοι κατά τήν ασκησιν τών καθηκόντων των,
έχουν βαθεϊαν σνναίσθησιν τών ευθυνών των έναντι τής πολιτείας καί τον κοινού, τό όποιον υπηρετούν. Εις τήν φωτογραφίαν μας επάνω,
μία ακόμη έκδήλωσις τής αγάπης τών πολιτών προς τήν ’Λ συνομίαν καί τής συσφίγξεως τών σχέσεων μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού.
Εκπρόσωποι τού 'Ομίλου Εθελοντών Κυριών ’Αθηνών εις τό γραφείον τον τότε ’Αστυνομικού Δ/ντού 'Αθηνών κ. Παπαγεωργίου,
μετά άπό συνεργασίαν, άφορώσαν εις τους σκοπούς καί τάς επιδιώξεις τού Όμιλον.
’Ανεξαρτήτως δμως τής πηγής προελεύσεως τής εύγενείας, αΰτη αποτελεί,
εις πάσαν περίπτωσιν, στοιχεΐον δημι
ουργικόν καί άνυψώνει έκείνον πρός τόν
όποιον άπευθύνεται, καθιστά δέ άκόμη
άνεκτήν τήν τυχόν σκληρότητα τής μορ
φής ένός άτόμου ή καί τοϋ έπαγγέλματος
αύτοΰ καί δημιουργεί τήν συμπάθειαν
καί τόν δεσμόν έκείνον, δστις είναι άπαραίτητος διά νά ύπαρξη δρασις άρμονική
καί ώφέλιμος.
Ό τραχύς, πιεστικός καί άπότομος άν
θρωπος μειώνει αίσθητώς τήν προσωπι
κήν του άξίαν καί παρουσιάζεται κατώ
τερος, ό δέ κακόκεφος καί θυμώδης δέν
δύναται ν’ άποδώση ώφέλιμον καί παρα
γωγικόν έργον.
Ή εύγενώς διατυπουμένη νόμιμος,
δίκαια καί λογική πρότασις τοϋ άστυνομικοϋ όπαλλήλου πρός τόν πολίτην,
τυγχάνει κατά κανόνα τής έπιδοκιμασίας
αΰτοϋ καί συντελεί περισσότερον παντός
άλλου μέσου εις τήν ΐκανοποίησιν τών
έπιδιώξεων τούτου.
Ή καλή διάθεσις έκτιμΰται εις πάσαν
περίπτωσιν. Σπανίως ό άστυνομικός υ
πάλληλος αισθάνεται μεταμέλειαν, διότι
έπέδειξεν έγκαρδιότητα καί καλοσύνην.
Οί άστυνομικοί δέν πρέπει νά κολακεύωνται μέ τήν ιδέαν δτι, διά τής τακτι
κής καί τών ένεργειών των, θά έπιτύχουν
τήν συμμόρφωσιν δλων τών ανθρώπων.
Πρέπει δμως νά είναι βέβαιοι δτι εις τό
τέλος θά κατορθώσουν μέ τήν έπιείκειαν
καί τήν καλοσύνην των, νά δημιουργή
σουν κλίμα συμπάθειας, άγάπης καί έμπιστοσύνης, τό όποιον θά εχη σημαντι
κήν εύεργετικήν έπίδρασιν έπί τοϋ έργου
των.
Ε ί ν α ι π λ ά ν η νά π ι σ τ ε ύ ο υ ν
δτι ή κ α λ ο σ ύ ν η καί ή έπιείκεια
δέν
εύρίσκονται
έν

ά ρ μ ο ν ί μ μέ τ ή ν έξ ο υ σ ί α ν . Ή
δυνατή έξουσία είναι έκείνη, ή όποια
στηρίζεται εις τήν δύναμιν τής άγάπης
καί ή άγάπη είναι ή μόνη δύναμις, ήτις
δύναται νά κατακτήση τόν έλεύθερον
άνθρωπον.
Οί άνθρωποι είναι έκ χαρακτήρος δύσ
πιστοι, έπιφυλακτικοί καί διστακτικοί.
’Ανοίγουν τάς καρδίας των μόνον εις τήν
καλοσύνην, τήν ευγένειαν καί τήν έγκαρ
διότητα, άλλα κλείνουν έρμητικώς ταύτας είς τήν τραχύτητα καί τήν κακήν μεταχείρισιν.
Ό άστυνομικός, πού πλησιάζει τούς
άνθρώπους κατά τήν στιγμήν τής δοκι
μασίας των, εισέρχεται πολύ βαθέως είς
τήν καρδίαν αυτών, κατά τήν σύντομον
αύτήν έπαφήν, άπό δ,τι εισέρχεται κατά
τήν διάρκειαν όλοκλήρου καί μακροχρο
νίου σειράς άλλων έπαφών.
Οί πολίται, ώς καί άλλαχοΰ έξεθέσαμεν,
είς τό πρόσωπον τοϋ άστυνομικοΰ όπαλ
λήλου βλέπουν τόν φορέα καί τόν ένσαρκωτήν τής κρατικής έξουσίας.
Τούτου ένεκεν, έάν αί πράξεις αύτοΰ
καταυγάζωνται άπό τό πνεϋμα τής λο
γικής καί τής δικαιοσύνης, θεμελιοϋται
ή έμπιστοσύνη τοϋ πολίτου, δχι μόνον
πρός τό έκτελεστικόν δργανον, άλλά καί
πρός αύτήν ταύτην τήν πολιτείαν, τής
όποιας ό άστυνομικός όπάλληλος, έν
προκειμένιρ, τυγχάνει ό έκφραστής τών
άρχών καί άντιλήψεών της.
Πρέπει λοιπόν νά γίνη συνείδησις άπάντων τών άστυνομικών υπαλλήλων,
δτι ό πολίτης πρέπει νά τυγχάνη πάσης
στοργικής καί ρεαλιστικής μεταχειρίσεως καί δτι δέον ούτοι, μετ’ ιδιαιτέρας
προσοχής καί περισκέψεως, ν’ άποφεύγουν τάς πράξεις έκείνας, αϊτινες προ
διαθέτουν δυσμενώς τούτον έναντι τής
’Αστυνομίας καί τής πολιτείας.

Παραλλήλως δμως πρέπει καί οί πολΐται νά έθισθοϋν νά θεωρούν τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους ώς φίλους των, έ
τοιμους νά τούς παράσχουν μέ προθυμίαν
πάσαν νόμιμον συνδρομήν, άλλά καί άποφασισμένους νά μεταβληθοϋν είς πολε
μίους των είς περίπτωσιν παραβάσεως
ιών νόμων.
Έτέρα βασική προϋπόθεσις διά τήν
δημιουργίαν εύνοϊκής προδιαθέσεως τοϋ
κοινοϋ όπέρ τής ’Αστυνομίας, ήτις καί
σημαντικώς συντελεί είς τήν άνάπτυξιν
άγαθών σχέσεων, είναι ή έκτεταμένη
άντίληψις τών πολιτών δτι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, κατά τήν άσκησιν τών
καθηκόντων των, έχουν βαθεϊαν συναίσθησιν τών ποικίλων εΰθυνών των έναντι
τής πολιτείας καί τοϋ κοινοϋ, τό όποιον
ύπηρετοϋν καί δτι ούτοι άνταποκρίνονται είς τό βάρος αύτών μέ ήρωϊσμόν καί
αύταπάρνησιν.
Αί εύθΰναι τών άστυνομικών ΰπαλλήλων, διά τήν προστασίαν, άσφάλειαν καί
έξυπηρέτησιν τοϋ κοινοϋ, είναι δμοιαι
μέ τάς εύθύνας τών ιατρών, όσον άφορά
τήν ύγείαν τών πολιτών .
Ό ιατρός προστατεύει τήν ζωήν τών
πολιτών διά τής καταπολεμήσεως τών
διαφόρων άσθενειών καί τής λήψεως τών
άναγκαίων προφυλακτικών μέτρων, άτινα
άποβλέπουν είς τήν βελτίωσιν τής δη
μοσίας όγείας.
Ό άστυνομικός, διά τής προλήψεως
τών δυστυχημάτων, έξουδετερώνει πάντα
κίνδυνον στρεφόμενον κατά τής ζωής
καί σωματικής άκεραιότητος τών κατοί
κων τής πόλεως, είς ήν ύπηρετεί, τηρεί
τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν, προλαμβάνων ή καταστέλλων, μέ γενναιότητα
καί άνδρείαν καί ούχί σπανίως μέ προ
φανή κίνδυνον τής ζωής αύτοϋ, τήν δράσιν
τών άντικοινωνικώς δρώντων άτόμων καί
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προστατεύει, μέ πίστιν, προθυμίαν καί
άφοσίωσιν, τά συνταγματικά δικαιώματα
των πολιτών, μερίμνων συγχρόνως καί
διά τήν αρμονικήν συμβίωσιν καί τήν
έν γένει ευημερίαν τοϋ κοινωνικού συνό
λου.
Ή μέχρι αύταπαρνήσεως προσήλωσις
των άστυνομικών εις τά καθήκοντά των
διά τήν προστασίαν των πολιτών, είναι
γεγονός, όπερ περιτράνως έπιμαρτυρεϊται άπό τά αναρίθμητα παραδείγματα,
κατά τά όποια οί άστυνομικοί υπάλληλοι
έχουν άνδρείως καί θαρραλέως θυσιάσει
τήν υγείαν καί τήν ζωήν των, πιστοί έκτελεσταϊ τού καθήκοντος καί μνήμονες τών
Ιερών υποχρεώσεων έναντι τής κοινω
νίας καί τής πολιτείας.
Οί άστυνομικοί υπάλληλοι γνωρίζουν
καλώς ότι, διά νά έκτελέση κανείς τό κα
θήκον του εις τό ακέραιον, δέν χρειάζον
ται μεγάλοι βαθμοί καί ιδιαιτέρα μόρφωσις, άλλά ήθικός χαρακτήρ καί πίστις
βαθεϊα έπί τής σοβαρότητος τής άποστολής των.
Ό τα ν ό αστυνομικός δέν πιστεύη εις
τήν ιδέαν, τήν όποιαν υπηρετεί, είναι
έκτος τής άποστολής του καί δέν δύναται ν’ άποδώση ωφέλιμον έργον, ούτε διά
τήν υπηρεσίαν του, ούτε διά τήν κοινω
νίαν, υποφέρει δέ καί ό ίδιος, διότι αι
σθάνεται τήν υπηρεσίαν του ώς άγγαρείαν
ή τιμωρίαν.

Μόνον ή πίστις εις τό μεγαλεϊον τοϋ
έργου διεγείρει τόν ένθουσιασμόν, τόν
ζήλον καί τήν ένεργητικότητα τοϋ άνθρώπου καί ώθεΐ τούτον εις πράξεις άνωτερότητος καί εις προοδευτικός έργασίας,
ένφ ή έλλειψις ταύτης τού δεσμεύει τήν
δραστηριότητα καί τόν καθιστά άπολογητικόν στοιχεΐον.
Ή νοημοσύνη καί ή εύφυΐα είναι προ
σόντα άχρηστα εις έκεΐνον, δστις δέν
πιστεύει εις τήν χρησιμότητα τού έργου
του, ένφ μέ τήν πίστιν θά ήδύναντο νά
είναι θαυματουργά.
Ή άστυνομική υπηρεσία δέν θά φθάση
ποτέ εις τό τέρμα τού έπαγγελματισμοϋ
της, έφ’ όσον οί άστυνομικοί ύπάλληλοι
δέν προθυμοποιούνται νά καθυποτάξουν
τήν φιλαυτίαν των καί τάς φιλοδοξίας των
καί ν’ άποδεχθοϋν, έίλικρινώς καί ένθουσιωδώς, τάς υποχρεώσεις καί τάς εύθύνας τών καθηκόντων των.
Τό κοινόν, λοιπόν, έχει τό δικαίωμα νά
άξιοι τάς ιδίας έγγυήσεις άπό τήν ’Αστυ
νομίαν, όσον αφορά τήν άσκησιν καί
προστασίαν τών δικαιωμάτων του, τάς
όποιας άξιοι καί άπό τούς ιατρούς διά τήν
προστασίαν τής ύγείας του, ή δέ έξουδετέρωοις τών έμποδίων ατινα τυχόν παρα
κωλύουν ή μειώνουν τήν προστασίαν τού
την άνήκει κατά κύριον λόγον, εις τήν
έπαγγελματικήν εύθύνην τών άστυνομι
κών υπαλλήλων.

Ή άξίωσις αϋτη καθιστά τήν άστυνομικήν ύπηρεσίαν υπεύθυνον διά τήν άσκησιν έποπτείας καί έλέγχου έπί όλων
τών θεμάτων, άτινα έχουν σχέσιν μέ τήν
άσφάλειαν, τήν έξυπηρέτησιν καί τήν
άνεσιν τού κοινού, δι’ δ καί εις έκάστην
κοινότητα ό άστυνομικός ύπάλληλος
τυγχάνει όχι μόνον ό φρουρός τής έσωτερικής άσφαλείας καί τής γαλήνης τών
πολιτών αύτής, άλλά άποτελεί καί τήν
πρώτην γραμμήν τής άμύνης εις ό,τι
αφορά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τής χώ
ρας, δεδομένου ότι, περιπτώσεις συντρεχούσης, θά είναι ό πρώτος, δστις θά έλθη εις επαφήν μέ τόν έχθρικόν επισκέ
πτην καί ό πρώτος, δστις θά άντιμετωπίση τούτον.
Ό άστυνομικός ύπάλληλος, σκέπτεται
καί μεριμνά δι’ όλους καί δι’ όλα, τό
χρέος του δέ διά τήν προστασίαν τών
άνθρώπων καί τό πνεύμα τής έξυπηρετή
σεως αυτών, τόν καθιστούν σκλάβον τού
καθήκοντος καί τών εύθυνών του, διότι
γνωρίζει ότι, έφ’ όσον άσκεΐ έξουσίαν,
φέρει κατ’ άνάγκην καί τάς εύθύνας ταύ
της καί πρέπει, ώς έκ τούτου, νά είναι εις
θέσιν ν’ άνταποκρίνηται ίκανοποιητικώς
εις τό βάρος αύτών.
t ΑΘΑΝ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Άστυν. Δ)ντής Α'

Εις ειδικήν τελετήν τό δον Πανελλαδικόν Συνέδριον Υπαλλήλων ’Οργανισμόν Κοινωνικής Πολιτικής -και Κρατικών
Νοσηλευτικών Ίδονμάτων, άπένειμε μετάλλια εις τούς Υπουργούς Δημ. Τάξεως κ Σ ταματψ , Κοινωνικών Υπηρεσιών
κ. Xρυσανθόπουλο'ν καί τούς Βουλεντάς κ.κ. Τσαλδάρην και Γραμματίδην. δια την εν γένει προσφοράν των εις τον τομέα
τής κοινωνικής προνοίας. Εις τήν φωτογραφίαν μας οί τιμηθέντες μετά τήν απονομήν τον μετα/Μον.

Του Κω στη Παλαμα
ΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜ’ από τά έπισημό-

άλλα καί από τά κωμικότερα
Κ τερα,
τής υστεροφημίας είναι τά ονόματα
των δρόμων. Ό τα ν χαραχθή τό όνομά
σου έπί τής έκ λευκοσιδήρου πινακίδος,
βαθύ, άσάλευτον, έπιβλητικόν, άπαστράπτον, έτελείωσεν. Είσήλθες εις τήν άθανασίαν μακάριος! Ή δόξα σου δέν έχει
τι περισσότερον νά ποθήση, είτε Ό μηρος
ονομάζεσαι, είτε Κολοκοτρώνης, είτε Δεινοκράτης, είτε Ίφικράτης, είτε Παπαδιαμαντόπουλος, είτε Ταρέλλας. Καί άνάθεμα τό φύλλον πού σείεται εις τό πέρασμα
τοϋ ορμητικού τούτου βορρά του κλέους,
καί άνάθεμα τήν σκέψιν, ή όποια, σταματά
έστω καί έπί έν δευτερόλεπτον όχι μέ
τόν προσήκοντα θαυμασμόν, άλλά καί μέ
τήν άπλήν φιλείρωνα περιέργειαν πρό
τοΰ ύπερηφάνως έντειχισμένου ονόματος!
Τήν όδόν 'Ομήρου διασχίζουν, ύποθέτω, συχνά πυκνά, άμαξαι καί είμαι
βέβαιος πώς κανείς άμαξας εις τοϋ όποιου
τά ώτα άντηχεί καθ’ έκάστην τό πάνσεπτον όνομα, δέν έπονοκεφάλιασεν ούτε
έπί δευτερόλεπτον άπορων ή έρωτών περί
τοϋ κυρίου αύτοΰ. ’Αλλά καί κανείς έκ
τών έπισκεπτών ή των κατοίκων τοΰ δρό
μου τούτου, άπορροφημένος άποκλειστικώς άπό τήν φροντίδα νά εϋρη τόν άριθμόν μιάς οικίας, ή άπό τάς οικογενειακός
μέριμνας του, τόσον αίσθητοτέρας καθι
στάμενος, όσον πλησιάζει εις τήν κατοι
κίαν του, ή άπό ποικίλας βιωτικάς περι

πέτειας ή ψυχικάς διαθέσεις σχετιζομένας
πρός τόν δρόμον τούτον, δέν άνεκόπη
έξαφνα ούδ’ έπί στιγμήν άπό τήν άναπόλησιν ομηρικών στίχων, άπό έπιθυμίαν
νά άναγνώση τήν Ίλιάδα είτε έν πρωτο
τυπώ εις μίαν άπό τάς ώραίας έκείνας άγγλικάς έκδόσεις πού χαίρεσαι καί μόνον
νά τάς βλέπης, είτε εις μετάφρασιν νεοελ
ληνικήν είτε τοΰ Πολυλά, είτε τοϋ Παρά
σχου, είτε τοϋ Πάλλη, είτε τοϋ Σκαλίδη,
τέλος πάντων (ή τελευταία, άπλούστατα,
μεταφρασμένη εις τά καθ’ ήμάς άπό τήν
πρώτην τυχοϋσαν γαλλικήν μετάφρασιν)·
οϋτε νά έξυπνήση έντός του κάποιον ένδιαφέρον διά τό χαώδες 'Ομηρικόν ζή
τημα. Είτε όδός Όμήρου, είτε Ζωΐλου,
είτε Σαιξπήρου, είτε Καρασπύρου, τό
ίδιο κάνει. Δέν προστίθεται εις τήν δόξαν
καί εις τήν γνώσιν τών άοιδίμων τούτων
άνδρών, κανέν πραγματικόν κεφάλαιον.
Ό σάκις διέρχομαι τήν όδόν Περικλέους, προσκόπτουν μάτια μου, πόδια
μου καί διανοήματά μου εις άντικείμενα,
θεάματα, καί ζητήματα λογής: άλλ’ ό
’Ολύμπιος ούδέποτ’ ένθυμοϋμαι νά προ
σήλωσε τήν σκέψιν μου, οϋτε μέ τήν ύπέροχον φυσιογνωμίαν του, οϋτε μέ τόν
Φειδίαν του, οϋτε μέ τήν ’Ασπασίαν του,
οϋτε μέ τίποτε. Κάθε βράδυ πού διαβαίνω
τήν όδόν Εύριπίδου, έν πρώτοις φροντί
ζω πάντοτε νά βουλώνω τήν μύτην μου
προσβαλλομένην άπό τήν άφορήτως όξεΐαν ευωδίαν τών κάθε είδους τυραποθηκών

τών έγκατεστημένων έν έξαιρετική άφθονία έπί τής όδοϋ ταύτης τής κατ’ έξοχήν
παντοπωλικής. "Επειτα,· τριγυρίζω εις
τόν νοϋν μου διάφορα αιτήματα καί πο
ρίσματα, άπορρέοντα άπό τήν κεντρικήν
ιδέαν τής έλληνικής τυρομοσχοβολίας
καί τυροκομικής παρ’ ήμΐν, γενικώτερον.
Καί μόνον ό Εύριπίδης δέν μοϋ έρχεται
εις τόν νοϋν, καί μέ όλας τάς θείας ήρωΐδας του, ώς ή Πολυξένη καί ή ’Ιφιγένεια,
τάς παλαιάς γνωριμίας μου, καί μέ όσας
λαμπρός άνέγνωσα κατά καιρούς μελέτας καί συγγραφάς περί τοϋ τραγικοϋ,
πρός τόν όποιον τρέφω ίδιάζουσαν συμ
πάθειαν, άπό τόν πρόλογον τών «Φοινισσών» τοϋ Βερναρδάκη μέχρι τοϋ κλασσι
κού συγγράμματος τοϋ Μασκεραί « Ό
Εύριπίδης καί αί ίδέαι του». "Αν έρωτάτε καί διά τόν Αισχύλον, ή λεωφόρος
Συγγροϋ ή δέν γνωρίζω ποια άπεράντου
πλάτους βουλεβάρτα θά ήσαν μόλις υπο
φερτά οπωσδήποτε διά νά σημανθοϋν μέ
τό άκαταμέτρητον όνομά του. Καί ή όδός
Αισχύλου είναι πενιχρά, βραχυτάτη, βορβορώδης, στενωπός, πάροδος καί αύτή
ένός άλλου παλαιωμένου δρόμου. Διά νά
ένθυμηθώμεν τόν τιτάνειον δραματικόν
τοΰ «Προμηθέως» έδέησε πρό τινων ημε
ρών ή συντυχία τής κατοικίας εις τήν
όδόν ταύτην δύο νεαρών ύπάρξεων, αί
όποίαι έσφράγισαν τόν μανιώδη έρωτά
των τραγικώς, μά κάθε άλλο παρά αίσχυλικώς, μέ τόν θάνατον.
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Η ΠΙΟ ΓΝβΣΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Ά π ό την ιστορία
καί την όργάνωσι
τής

"Οπως είναι γνωστό ή ’Αστυνομία Πόλεων 1δρύθη κατά τό πρότυπο τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου τής Π ε ρ ί φ η μ η ς
Σκώτλαντ Γιάρντ, αξιωματικός της δε, ό Σερ
Φρειδερίκος Χαλλίντεϋ διετέλεσε για εννέα ο
λόκληρα χρόνια, ’Αρχηγός τής Ελληνικής ’Α
στυνομίας. ’Από την άποψι αύτή, ενδιαφέρει τό
άρθρο πού ακολουθεί, γραμμένο άπό τον τ. ’Αρ
χηγό τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. I. Καλυβίτη.
■Ν

■Μ

’Αριστερά: ’Έφιππος άστυφύλαξ τής Σκώ
τλαντ Γνάρντ σέ κάποιο δρόμο τοΰ Λον
δίνου. Ή έφιππος ’Αστυνομία εξυπηρε
τεί τά μέγιστα τό έργο της, Ιδίως εις πε
ριπτώσεις καταστολής οχλοκρατικών εκ
δηλώσεων. ’Απέναντι: ’Αστυνομικοί τής
Σκώτλαντ Γυάρντ, στο γραφείο δημοσίων
σχέσεων τής Λονδρέζικης ’Αστυνομίας,
ή όποια άπό πολλών ετών δίδει ιδιαίτερη
σημασία στις σχέσεις μετά τοΰ κοινοϋ.
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ΠΡΩΤΗ χιλιάδα τής Scotland Yard
άρχισε τήν περιπολία τη;, μέ τήυ
κυανή αυτής στολή (e 1u e t a i 1coais) καί τόν υψηλό ττϊλο της (Top
X ats), τήν εσπέραν τής 29 Σεπτεμβρίου
1829, έπευφημιθεισα ΰπό τοΰ λαοϋ, είς
τόν όποιον ένα ομοιόμορφον καί καλώς
ήσκημένον ’Αστυνομικόν Σώμα, ήτο κάτι
τι τό νέον. Ή αγάπη τοΰ λαοϋ πρός τό
Σώμα έξεδηλώθη ταχέως καί ό νέος ’Αστυφύλαξ, άπεκλήθη χαϊδευτικά «Bobby»
«Peeler» «Copper». Ό διορισμός ’Αρ
χηγού τοΰ Σώματος απασχόλησε τήν
Κυβέρνηση καί πολλαί γνώμαι ήκούσθησαν διά τόν χαρακτήρα του, άν πρέπει
αυτός νά είναι στρατιωτικός ή πολιτικός
άφοϋ τό Σώμα ήτο πολιτικόν. 'Η ’Αγ
γλική άποψη ■εύρέθη εις αντίθεση πρός
τήν Γαλλική, ή οποία έθεώρει ώς πρω το
φανές νά τεθή έπικεφαλής πολιτικού Σώ
ματος Στρατιωτικός. Έν τέλει άπεφασίσθη όπως ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος
δϋναται νά είναι καί στρατιωτικός, άναλόγως τών περιστάσεων καί τών άναγκών τής στιγμής. Ούτω καθ’ δλην τήν
εκατονταετίαν υπήρξαν δώδεκα ’Αρ
χηγοί, έκ τών οποίων τρεϊς μόνον υπήρ
ξαν πολιτικοί.
'Υπό τοΰ Peel έξελέγησαν δύο πρό
σωπα ώς πρώτοι άρχηγοί τοΰ Σώμα
τος, ό μέν είς στρατιωτικός γνώστης τών
λεπτομερειών τοΰ ’Αστυνομικού συστή
ματος στήν ’Ιρλανδία, ό δ’ άλλος ένας
άπό τούς καλούς δικηγόρους. Ό πρώτος
ήτο ό συνταγματάρχης Rowan, ό κατό
πιν Sir Charles Rowan καί ό δεύτερος ό
R ith ard Mayne, ό βραδύτερον Sir Rithard Mayne. Ό πρώτος είχε πολεμήσει
ύπό τόν W ellington είς τήν χερσόννησον
καί εις τό W aterloo, κατόπιν δέ άφ’ οϋ
έγκατέλειψε τόν στρατόν έγινε αστυνο
μικός λειτουργός στήν ’Ιρλανδία. Ό
Mayne ήτο νέος νομικός είς τήν βόρειον
περιφέρειαν, υίός δέ Ιρλανδού δικαστού.
At λεπτομέρειαι τού νέου συστήματος
έμελετήθήσαν άπό κοινού μετά τού Peel
καί άπεφασίσθη όπως οί δύο αυτοί
’Αρχηγοί κληθούν Commissioners of
Police. Ό σον αφορά τάς σχέσεις' τών
παλαιών αρχηγών πρός τούς νέους, ό
Peel άπεφάσισεν όπως οί νέοι ύποβάλλουν τά σέβη των εις τούς παλαιούς,
ούχί όμως καί άντιστρόφως.
Οί άνδρες διά τήν νέαν δύναμιν έξελέ
γησαν μεταξύ χιλιάδων αίτήσεων. Οί
διαμερισματάρχαι ήσαν όλοι σχεδόν π α 
λαιοί έπιλοχίαι έκ τής Σωματοφυλακής
ή τοΰ 'Ιππικού, έκλεγέντες διά τήν ικα
νότητά των πρός έπιβολήν τής πειθαρ
χίας. Πολλοί έκ τών έπιθεωρητών ύπήρξαν ΐπίσης ύπαξιωματικοί, ώς αποτέ
λεσμα δέ τών ειδικών προσπαθειών πρός
έξεύρεσιν άνδρών γυμνασμένων είς τόν
στρατόν, ύπήρξεν ότι τό 1/7 τώ ν στε
λεχών ήσαν πρώην στρατιωτικοί. Ή
έφ’ άπαξ σχηματισθεισα δύναμις συνεμορφοϋτο στερεώς πρός τούς κανονι
σμούς τούς θεσπισθέντας ύπό τοΰ Peel,
ότι αί θέσεις τών Διαμερισματαρχών,
έπιθεωρητών καί έποπτών έπρεπε νά
συμπληρούνται διά προαγω γώ ν έν τώ
Σώματι, άπόφασις κεφαλαιώδους, σπουδαιότητος, θέσασα τό νέον ’Αστυνομικόν
Σώμα έπί δημοκρατικών βάσεων αύτοδιοικήσεως. Είς τάς γενικάς οδηγίας τάς
διδομένας είς τούς αστυφύλακας, τήν
πρώτην θέσιν κατείχε ή δήλωση, ότι
πας άστυφύλαξ ήδύνατο νά έλπίζη προα-

γω γή ν διά τής ένερχητικότητός του, τής
νοημοσύνης του καί τής καλής συμπερι
φορά; του. Οι δύο ’Αρχηγοί ήσαν απο
λύτως ίσοι, εϊχον δέ τό δικαίωμα νά
συνεννοούνται ανεξαρτήτως μετά τού
Υπουργού. Ό Rowan διηύθυνε προσωπικώς τάς ενεργείας εις τάς περιπτώσεις
στάσεων καί ταραχών, ενώ ό Mayne
έσχεδίαζε τάς γενικάς οδηγίας συμφώνως πρός τήν δύναμιν. Σκοπός τής νέας
’Αστυνομίας ήτο ή πρόληψις τοΰ εγ
κλήματος καί κατά δεύτερον λόγον ή
σύλληψις τών έγκληματιών. 'Η προ
στασία τής ζωής καί τής περιουσίας, ή
διαφύλαξη τής δημοσίας ησυχίας, καί
ή μή διάπραξη έγκλημάτων, 0ά άπεδείκνυον έάν αί προσπάθειες τοΰ νέου
Σώματος ύπήρξαν επιτυχείς καί άν έπετεύχθησαν οί σκοποί διά τούς οποίους
έγένετο ή νέα ’Αστυνομία. Τό διττό τούτο
έργο τών ’Αρχηγών, τοΰ στρατιωτικού
καί τού νομικού συνεβάδισεν έπιτυχώς
έπί εϊκοσιν όλα έτη, θά ήτο δέ δύσκολον
νά έξαρθοΰν τά κατορθώματα τών δύο
τούτων άνδρών, οΐτινες διηύθυναν τήν
νέαν ταύτην δύναμιν, κατά τά πρώ τα της
έτη. Ή διοίκησίς των καί τό παράδειγμα

των παρείχον μίαν διαρκώς είκόνα τής
άντιλήψεως περί τής ’Αστυνομίας, ώς
Σώματος Πολιτικού. Μετά τήν αποχώ 
ρηση τού Rom an τόν Ιανουάριον τοΰ
1850 τόν διεδέχθη ό λοχαγός Hay. Οΰτος
ύπήρξεν έπί μίαν δεκαετίαν ώς έπιθεωρητής ή αναπληρωτής Διαμερισματαρχών τής Scotland Y ard, διακριθείς διά
τήν Ικανότητά του κατά τάς ταραχάς
τών C hartist τού 1842 καί τού 1844.
"Οπως ό Rom an οΰτω καί ό H ay είχεν
ύπηρετήσει είς τόν πόλεμον τής Χερσοννήσου καθώς καί εις τό W aterllo καί είχεν
έπομένως ίκανήν στρατιωτικήν πείραν.
Δέν είχε καθορισθή έάν ό H ay θά ήτο
συναρχηγός ή Θά έτίθετο ύπό τάς διαταγάς τού Magne. Τούτου ένεκεν έπήλΘον προστριβαί μεταξύ των μέχρι τού
θανάτου τού Hay, λαβόντος χώραν τό
1855 οπότε τήν διοίκησή τού Σώματος
άνέλαβε μόνος ό Magne μέχρι τού 1868.
Ή μακρά αΰτη ’Αρχηγία διαρκέσασα
πλέον τών 39 έτών, έκάλυψε περίοδον
ούσιωδών μεταβολών. Ή άρμοδιότης
τής νέας ’Αστυνομίας περιελάμβανε πε
ριφέρειαν έξαπλασίαν τής αρχικής, κατά
αναλογίαν αύξήθηκε καί ή δύναμίς της.

’Από 3 χιλιάδες έγινε 8 περίπου.
Περί τό τέλος τής έποχής αύτής έπήλθε
μία αύξουσα έπίκρισις τής ’Αστυνομίας
όφειλομένη είς τούς έξής λόγους. Οι ’Αρ
χηγοί κατά τά πρώ τα έτη είχον λάβει
μεγάλο αριθμό αιτήσεων προσώπων
έπιθυμούντων νά καταταγώσιν είς τήν
νέαν ’Αστυνομίαν, γεγονός πού καθίστα
δύσκολον τήν έξεύρεση έπαρκοΰς αριθ
μού Ικανών στρατευσίμων. Ό μισθός
είχε γίνει όλιγώτερον ελκυστικός, ύπήρχε
δέ πρός τούτους καί ή δυσαρέσκεια ώς
πρός τούς όρους τής συντάξεως καί τοΰ
πολυώρου τής ύπηρεσίας. Έν τ φ μεταξύ
ή έγκληματικότης ηΰξανε τρομακτικώς.
Οί έγκληματίαι τού 1850 κατέστησαν
τούς δρόμους λίαν έπικινδύνους κατά
τήν νύκτα. Ή έπάνοδος αύτή πρός τίς
συνθήκες όμοιες πρός τίς πρό τοΰ 1829
ήτο έν μέρει αποτέλεσμα τής άποφυλακίσεως τών καταδίκων. Τό 1860 αί ταραχαί διά τό νομοσχέδιο τών μεταρ
ρυθμίσεων τού έτους έκείνου, έφερε τήν
’Αστυνομίαν είς σύγκρουση μέ τόν όχλον,
ήσαν δέ πολύ σοβαραί. Ή σύγκρουση
τών διαδηλωτών κατά τού νομοσχεδίου
ήνάγκασε τήν Κυβέρνηση νά προβή είς
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Στην ετήσια εορτή τής Σημαίας στο Λονδίνο, ή Βασίλισσα ( στη μέση τής φωτογραφίας) στην παρέλασι πον γίνεται, ίππενει τό αστυ
νομικό αλογο «Imperial».
τήυ Ικλογή επιτροπής προς εξέταση
τής καταστάσεως. Ή επιτροπή άνέφερεν δτι άν καί μερικοί αστυφύλακες μετεχειρίσθησαν βίαν, ούτε κανένα κόκκαλο
έσπασαν, ούτε έπληγώθη κανείς σο
βαρούς.
Ή στάση τού 1866 ήτις κατέληξεν εις
τήν απαγόρευση των συναθροίσεων εις
τό Hayde P ark ήτο μία τακτική μάχη.
Τά κιγκλιδώματα τοϋ Πάρκου κατεστράφησαν, αυτός δέ ό 'Αρχηγός έπληγώθη
καί ή Αστυνομία τόσον πολύ έπιέσθη
ώστε έδέησε νά προσκληθή ό στρατός
εις βοήθειάν της.
Αύτή ήτο ή πρώτη
περίπτωση στρατιωτικής έπεμβάσεως
εις πολιτικήν ταραχήν στό ΛονδΤνον.
Ή μεγάλη έκκρηξη είς Clerken Well
τόν Δεκέμβριον τού 1867 μετέτρεψε τήν
κοινή επίκριση είς παντελή έλλειψη π ό 
σης εμπιστοσύνης πρός αύτήν. Ό οργα
νισμός καί οί μέθοδοι εΐχον άπηρχαιωθή
καί δεν ήδύναντο νά είναι ίκαναί νά
άνταποκριθοϋν πρός τις νέες εξελίξεις
διά τήν καταστολήν τού εγκλήματος καί
των ταραχών. Ό τα ν τό 1868 άπέθανε
ό Sir Richard Magne έξεδηλώθη κοινός
έπαινος πρός τό πρόσωπό του διά τήν
ορθήν καί πιστήν έφαρμογήν των δια
ταγώ ν τοϋ Peel αί όποϊαι έστηρίζοντο
έπί ισχυρών βάσεων επιτυχίας, καί τούτο
έχαρακτηρίσθη ώς γενική αναμονή ου
σιωδών μεταβολών καί ιδίως μεταρρυθμίσεως τής ’Αστυνομίας έπί στρατιωτικωτέρων βάσεων. Πρώτη μεταβολή
ύπήρξεν ή υίοθέτησις τοϋ πηληκίου αντί
τοϋ ΰψηλοΰ πίλου τό 1864. Συνεστήθη
έπιτροπή ήτις άπεφάσισεν όπως τά
'Αστυνομικά Διαμερίσματα συγκεντρω
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θούν είς τέσσαρες περιφέρειες ύπό τήν
διεύθυνσιν 'Αξιωματικών τοϋ Στρατού
ή προσώπων έχόντων παρόμοια προ
σόντα. Ή σύσταση αυτή έφηρμόσθη τό
1869 δι’ εισαγωγής 4 αξιωματικών άνωτέρου βαθμού (οί αξιωματικοί αύτοί
ώνομάσθησαν υπό τοϋ λαού οί τέσσερες μεγάλοι). Ό Υπουργός Bruce έξέλεξεν ώς νέον ’Αρχηγόν μετά τόν θά
νατον τοϋ Magne τόν συνταγματάρχην
Henderson R.E. βραδύτερον Sir Edm und
Henderson Κ.Ε.Β. (1869 - 1886). Ούτος
ήτο μάλλον Πολιτικός παρά Στρατιω
τικός. "Εν άπό τά μέτρα πού έλαβε ήτο
νά έπιτρέψη είς τους αστυφύλακας νά
φέρουν γένειον καί νά μή φέρουν τήν στο
λήν των, όταν δέν διατελοϋν έν ύπηρεσία.
Ό διορισμός αύτός ήκολουθήθη ύπό
πολλών άλλων σοβαρών μεταβολών,
τινάς τών οποίων είχε είσηγηθή ό
Mayne κατά τό τελευταίο έτος τής υπη
ρεσίας του. Έπήλθε μεγάλη αύξηση τής
δυνάμεως τοϋ Σώματος.
Κατά τά 1869 ίδρύθη καί ή μυστική
ύπηρεσία. Τό 1872 ήτο έτος πολλών
άπεργειών στό Λονδίνο. Κατά τό έτος
αύτό άπήργησαν διά πρώτη φορά οί
άστυφύλακες καί συγκεντρώθηκαν είς τό
Cannon Steet H otel ύπό τήν προεδρείαν
ενός μέλους τοϋ Κοινοβουλίου. Μετά
έσχηματίσθη ιδιαιτέρα έπιτροπή άντιπροσώπων. όλων τών τμημάτων, πρός
επιτυχίαν τής αΰξήσεως τοϋ μισθού καί
τής συντάξεως καί τής έλαττώσεως τών
ωρών έργασίας. Αί αξιώσεις όσον αφορά
τόν μισθόν καί τις ώρες έργασίας έγένοντο
δεκταί, τό δέ ζήτημα τής συντάξεως δέν
έκανονίσθη, είμή κατά τό 1890. Αί ώραι

έργασίας άπό 9 έγιναν 8. "Ελαβον χώ 
ραν όμως καί άλλαι άπεργεΐαι 'Αστυφυ
λάκων, έξ ών ή τοϋ 1918 ήτο ή μεγαλυτέρα διότι κατ' αύτήν 6.203 άνδρες ήρνήθησαν νά έκτελέσουν υπηρεσίαν. Είς τήν
απεργίαν τοΰ 1919 χίλιοι όγδόντα άν
δρες δέν άνέλαβαν ύπηρεσίαν. Τά σημεία
αυτά τής άνυποταξίας τών άνδρών δι
καίως άνησύχισαν τό κοινόν.
Φυλλάδια κυκλοφορούντο ύπό άλλων
ταραχοποιών έπληροφόρουν, ότι ή έπανάσταση αύτή τής ’Αστυνομίας θά είναι
ή άπαρχή στάσεως, είς τό Ναυτικόν καί
τόν στρατόν, τό περιοδικόν Punch έδημοσίευσεν εικόνα παριστώσαν μίαν ύπηρέτρια κλειδώνουσαν τήν θύρα τοΰ πε
ριβόλου είς τά μούτρα τού παλαιού αύτής φίλου «Bobby».
Ό τα ν ό αναβρασμός τοΰ κοινού έκόπασε διωρίσθη παρά τ φ Ά ρ χη γώ δικα
στικός σύμβουλος διά νά δοθή οπήν
Scotland Yard ό χαρακτήρ τού άρχικού
συνδυασμού τού Peel, δηλαδή ή συνύ
παρξη στρατιωτικού καί πολιτικού. Αί
μεταβολαί τοΰ 1869 έδωσαν είς τήν δύ
ναμη τοΰ Σώματος επτά άνωτέρους 'Α
ξιωματικούς, ούδείς δέ νομικός, δηλαδή
στρατοκρατία, ήτις όμως διωρθώθηκε.
βραδύτερον. Αί ταραχαί είς τήν μυστικήν
’Αστυνομίαν καί τό μέγα σκάνδαλο τής
Scotland Y ard ώδήγησαν είς τήν μεταρ
ρύθμιση τής μυστικής ’Αστυνομίας τό
1878 τεθείσης ύπό Άρχηγείαν ενός νο
μικού ώς τμήμα έγκληματικών ’Αναζη
τήσεων (C.I.D. criminal m uestigation
D epartm ent) τό 1884 διωρίσθη καί άλλος
νομικός δστις άνέλαβε τό πολιτικό μέ
ρος τής Scotland Yard, ώστε ή διοί-
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’Επάνω: ΟΙ πολυάριθμοι τουρίστες που επισκέπτονται τό Λονδίνο, Απασχολούν μέ τις πληροφορίες που ίητούι· τούς πεζούς αστυφύ
λακες. Κάτω: Γυναίκα άστυφύλαξ τής Σκώτλαντ Γνάρδ, καθοδηγεί μικρά παιδάκια.
κηση καί ή πειθαρχία τής δυνάμεως παρέμεινεν εις χείρας βοηθού ’Αρχηγού στρα
τιωτικού. Τό σύστημα του Sir Edm ond
Henderson έφθασεν αίφνης εις τό τέρμα
του.
Τή Δευτέρα 8 Φεβρουάριου 1886 έγένοντο συναθροίσεις των ανέργων καί των
Σοσιαλδημοκρατικών εις τήν Trafalgar
Square, μετά δέ τήν διάλυση τής συναθροίσεως μικρό μέρος τού όχλου άντί^νά
έττιστρέψη εις τό E ast End, όπόθεν ήλθεν, έξεκίνησε κατευθυνόμενον πρός δυσμάς.
_
_ ,
Βλέποντες ότι δέν ήκολουθουντο υπο
’Αστυνομικών προέβησαν εις ταραχας
άνά τους δρόμους, Τυθοβολούντες τις λέ
σχες εις τήν Pall Mall καί εις τήν Stgames
Street, βραδύτερον δέ προσέβαλον καί
τά καταστήματα τής Oxford Street.
Τούτο βέβαια ήτο τυχαίο γεγονός,^ τό
όποιον δέν ήδύνατο νά προβλεφθή καί τό
όποιον δέν θά διεδΐδετο τόσο πολύ, έάν
ήτο δυνατόν νά καταφθάση μία μικρή
έφιππος ’Αστυνομική δύναμη.
‘Η μαύρη αύτή Δευτέρα (blakM onday)
καί ό πανικός τής επομένης Τρίτης, οπότε
κατόπιν είδοποιήσεως τής Scotland
Y ard, έκλεισαν όλοι γενικώς τά καταστή
ματα είς τό W est E nd λόγω φανταστι
κής έξεγέρσεως, έκλόνισε περισσότερο τήν
πίστη τού κοινού εις τήν ’Αστυνομία,
παρά ή έκκρηξη τού Clerken well τοϋ
1867, ή απεργία τού 1872, ή κατακραυ
γ ή 'τ ο ύ 1873 καί τό σκάνδαλο τής μυ
στικής ’Αστυνομίας τού 1887.
Ό Sir Edmond Henderson παρητήθη
κατόπιν γενικής έπικρ!σεως_ καί άντεκατεστάθη ϋπό τού στρατηγού Sir Charles
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Μια αίθουσα τον έγκληματολογικον μουσείου τής Μικροπολιτικής ’Αστυνομίας τής Αγγλίας, με ήιάψορα εκθέματα άπύ τή όραστrtριότητά της μέχρι τά τελευταία χρόνια.
W arren G.C.M. (τέως ’Αξιωματικού τού
Βασιλικού Μηχανικού), ό όποιος προσεκλήθη άπό τήν Αίγυπτο. ’Αμέσως διωρίσθη επιτροπή διά νά έξετάση τήν κατά
σταση. Αυτή εύρεν ότι ή κατανομή τής
εύθύνης_ μεταξύ των άνωτέρων ’Αξιωμα
τικών ήτο λίαν έλλειπής καί ότι άπητεΐτο σοβαρά μελέτη πρός εξακρίβωση,
εάν ό αριθμός των ’Αξιωματικών άνωτέρου βαθμού, άνωτέρας μορφώσεως καί πεί
ρας περί τό διοικεϊν, ήτο αρκετός ή δχι.
Δευτέρα επιτροπή, τής οποίας μέλος
ήταν ό Sir Charles W arren, άνέφερεν
ότι ή άπάντηση εις τό άνωτέρω ζήτη
μα ήτο αρνητική.
Ό διορισμός τού Sir Charles W arren
ώς ’Αρχηγού, έθεωρήθη ώς αποτυχία τής
στρατιωτικής διοικήσεως. Ήκολούθησεν
ό διορισμός πέντε άλλων ’Αξιωματικών
τού Στρατού, πλήν ή εκλογή ’Αξιωματι
κών τού Στρατού διά τοιαύτας θέσεις δέν
είχε τήν αρχή της είς τόν Στρατόν. "Αλλη
ουσιώδης μεταβολή εις τόν οργανισμόν
ήτο ή μεγάλη αύξηση τών έπιθεωρητών
καί τών εποπτών, πρός βελτίωση τής
έπιβλέψεως καί τής πειθαρχίας.
Τήν μαύρη Δευτέρα τής 8 Φεβρουά
ριου 1886 ακολούθησε ή αίματοβαφής
Κυριακή bloody Sandey) τής 13 Νοεμ
βρίου 1887, οπότε έλαβε χώραν σοβαρά
συμπλοκή μεταξύ τών ανέργων καί τής
’Αστυνομίας εις τήν Square καί τούς
γειτονικούς δρόμους, καθώς καί μετά τής
σωματοφυλακής ή όποια έκλήθη νά
έπέμβη.
Τό ζήτημα τού δικαιώματος τής συγκροτήσεως δημοσίων συναθροίσεων εις
Trafalgar Square κατήντησε πολιτικό
καί έκανονίσθη έπί τέλους διά κανονι
σμών, οΐτινες έπέτρεπον τά συλαλλητήρια κατόπιν προειδοποιήσεως τού ’Αρ
χηγού. Ό Sir Charles W arren κατεκρίθη δριμέως διά τήν στρατιωτικήν του
επέμβαση πρός απαγόρευση αυτών.
Ό Sir Charles εϋρίσκετο εις διαρκή
διαφωνία μετά τού Υπουργού, δι’ δ
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καί ήναγκάσθη νά παραιτηθή.
Τό 1888 ό Jack the Kipper συνετέλεσεν ώστε τό έγκλημα νά καταλάβη τήν
θέση τής αταξίας, ώς αμοιβαία απασχό
ληση ’Αστυνομίας καί Κοινού.
Μεγάλη σημασία έδόθη επίσης κατά
τούς χρόνους αύτούς εις τό έργον τού
C.I.D. όπερ ίδρύθη διά τήν ανακάλυψη
τών μυστικών συνωμοσιών καί τών διά
δυναμίτιδος ανατρεπτικών σχεδίων. Διά
τούτο δέν είναι καθόλου παράλογο διατί
ό Charles W arren άντεκατεστάθη διά τοΰ
Monro πειραμένου διώκτου τού εγκλή
ματος. καί δημιουργού συνάμα τού περί
ού πρόκειται ειδικού κλάδου. Τό σύντομο
αύτό χρονικό διάστημα ώς ’Αρχηγού
(Δεκέμβριος τού 1888 - Ιουνίου 1890)
έσημειώθη μέ έξακολουθητικάς βιομη
χανικός ταραχάς, στό Λονδίνο καί ιδίως
μέ τήν μεγάλη απεργία τών Dock τό
1889 καί τάς οποίας ή ’Αστυνομία διεχειρίσθη μετά μεγαλυτέρας επιτυχίας
παρά άπό τάς διαταγάς τοΰ Sir W arren.
’Αλλά ό Monro ήτο καί αύτός είς σύγ
κρουση μέ τόν ύπουργόν Matthews,
δπως καί ό Sir Charles W arren. Τά
φλέγοντα ζητήματα ήσαν βελτίωση τού
μισθού καί τής συντάξεως ώς καί ή
ανάγκη μεγάλης αύξήσεως τής δυνάμεως, διά νά δύναται αύτή νά αντεπε
ξέρχεται κατά τών εγκληματιών καί τών
ταραχοποιών. Τόν ’Ιούνιον τού 1890 ό
Monro παρητήθη, κυρίως διότι έφρόνει
ότι τό νομοσχέδιο τών συντάξεων, τό
όποιον ό Υπουργός έπρόκειτο νά είσαγά γη είς τήν Βουλή, δέν άντεπεκρίνετο
πρός τάς δικαίας απαιτήσεις τών άνδρών
τοΰ Σώματος. Έ πί τέλους όμως ό νόμος
τοΰ 1890 προέβη εις τάς μάλλον φιλελευθέρας καί γενναίας διατάξεις, δσον
άφορά τις συντάξεις. Μετά τήν ρωμαντική κάπως αποχώρηση άπό τή Scot
land Yard ό Monro έπέστρεψεν είς τάς
’Ινδίας καί αφιέρωσε τό ύπόλοιπο τής
ζωής του είς τήν ίδρυση καί λειτουργίαν
ιατρικής αποστολής είς Βεγγάλη. Τούτον

διεδέχθη ό Συνταγματάρχης (colonel) Sir
Edw ard Bradford. Ουτος έξελέγη λόγω
τής Διοικητικής αύτοΰ μάλλον πείρας, ή
τής στρατιωτικής. ΊΗλθεν είς τήν Scot
land Vard έκ τής ’Ινδίας, όπου πλέον
τών τριών ετών είχε τήν διεύθυνση τού
πολιτικού μυστικού τμήματος.
Ό Sir Ε. Bradford σννεδύαζε όμού
μετά τής στρατιωτικής σταθερότητος καί
άπόλυτον πολιτικήν περίνοιαν (tact)
καί διπλωματίαν. Καί ή μέν πρώτη ίδιότης
κατεδείχθη κατά τήν ύ π ’ αύτοΰ διαχεί
ριση τής ’Αστυνομικής απεργίας τοΰ
1890. Τόσον αί προσπάθειαι δπως συγ
κροτηθούν συλλαλλητήρια διά τήν επι
τυχίαν βελτιώσεως τών άποδοχών καί
τών συντάξεων, δσον καί αί προσπάθειαι
πρός διαπραγμάτευση επιτροπής μετά
τών αρχών, δπως κατά τό 1872 άπέτυχον ύπό τού Bradford. Έν τούτοις
έλαβαν χώραν απεργία εν Bow street.
Κατ’ αύτήν δμως έκρίθη άναγκαΐον νά
κληθή ή Σωματοφυλακή πρός διασκορπι
σμόν τού όχλου, τού συναθροισθέντος
στή Bow street, ό όποιος ήτο συμπαθής
πρός τούς απεργούς. Οϊ απεργοί άπελύθησαν άμέσως ή δέ πειθαρχία άπεκατεστάθη όμοΰ μετά τής αύξήσεως τών μι
σθών καί τών συντάξεων. Αί δύο αύταί
βελτιώσεις, ήσαν Ικείναι διά τάς οποίας
ό Monro είχε πολεμήσει καί διά τάς όποία5 παρητήθη.
Τά 13 έτη τής λίαν επιτυχούς ’Αρχη
γίας τού Sir Ε. Bradford (1890- 1903)
δύνανται νά περιγραφοΰν ώς μία ήσυ
χος περίοδος τήν όποιαν καί τά Κοινόν
καί ή ’Αστυνομία άπελάμβανον, τά δέ
οικονομικά τής ’Αστυνομίας έβελτιοΰντο
καί ή δύναμις ηύξανε σοβαρώς. Ή ειρήνη,
ή γενομένη κατά τό άδαμάντινον Ίωβιλαΐον τού 1897, εύρίσκετο είς αντίθεση
πρός τάς ταραχάς τοΰ 1887.
Τά 1901 ό Ed. H enry ήλθεν είς τήν
Scotland Yard ώς βοηθός ’Αρχηγός διά
τό C.I.D. διά νά έφαρμόση τό σύστημα
τής λήψεως τών δακτυλικών άποτυπω -

Τά μουχλιασμένα αυτά χαρτιά, πού φυλάσσονται ατά αρχεία τής Σκώτλαντ Γυάρό, άναφέρονται στον περιώνυμο Τέάκ τον Ά ν τε
ροβγάλτη.
μάτων. Ό Henry ήτο ΐνδός πολιτικός
I υπάλληλο?, διατελέσας ’Αρχηγός στό
! Johannes burg. Προηγουμένως, όπως ό
! Monro ήτο γενικός επιθεωρητής τής ’Α
στυνομίας έν Βεγγάλη, όπου είχε ιδρύ
σει επί στερεάς βάσεως τό σύστημα των
| δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τό 1903
[ διεδέχθη τόν Sir Ed. Bradford. ,0 Sir
Henry είσήγαγεν εις τήν Scotland Yard
[ όχι μόνον ιδιότητας καί διοικητικήν πεί
ραν ’Ινδού πολιτικού υπαλλήλου, άλλά
συγχρόνως καί άσυνήθη εύρεϊαν γνώσιν
των ’Αστυνομικών προβλημάτων κατά
τά 17 έτη κατά τά όποια ήτο ’Αρχηγός
(1901 - 1918).
Ή δύναμις ηύξήθη καί άνεπτύχθη τά
χιστα καί άνέλαβεν ύψίστην άποτελεσμα
τικότητα. Τά προπολεμικά χρόνια υπήρ
ξαν περίοδος μεγάλης στενοχώριας διά
τήν Scotland Yard άλλ’ ΰπό τήν διεύ
θυνση τού Sir H enry ΰπερεπήδησε τίς
δυσκολίες μετά πρωτοφανούς ήτιτυχίας.
Αί ταραχαί δέν έσταμάτησαν καί μάχαι
έλαβον χώραν μεταξύ ’Αστυνομίας καί
άπηλπισμένων άλλοδαπών στό T otten
ham καί Sidney street. Τό ζήτημα τών
σουφραζετών άπησχόλησε πολύ τήν
Scotland Yard.
Ήκολούθησεν ό πόλεμος καί όλαι αί
συνέπειαι τών εναερίων βομβαρδισμών.
Τό 1918 έλαβε χώραν καί ή καταστρε
πτική άπεργία τών άστυνομικών. 01
μισθοί δέν μπόρεσαν νά παρακολουθή
σουν τόν τιμάριθμον καί τό Ύπουργεϊον
τών ’Εσωτερικών δέ μπόρεσε νά αύξήση
τούς μισθούς.
Τόν Σεπτέμβριον τού 1918 ή Κυβέρ
νηση άπεφάσισε τόν διορισμόν ώς ’Αρ
χηγού, τού Στρατηγού Sir Neuil Macready, όστις έπί σειράν έτών ύπηρέτησεν
έπιτυχώς εις τούς διοικητικούς κλάδους
τού Στρατού.
Τό ήθικόν καί ή πειθαρχία άπεκατεστάθη βαθμηδόν. Έπηκολούθησαν με
γάλοι αύξήσεις μισθών. Ή άπάντησις
περί άντιπροσωπευτικού Σώματος, άντί

τής ύπαρχούσης Ένώσεως έγένετο δε
κτή ΰπό τού νόμου τοΰ 1919 διά τής
ΐδρύσεως τής ’Αστυνομικής 'Ομοσπον
δίας. Δραστήρια ένέργεια έλήφθη προς
καταστολήν τής άπεργίας τού ’Ιουλίου
τού 1919.
Τόν ’Απρίλιον τού 1920 τόν Sir Ν.
Mactready άναλαμβάνοντα τήν ’Αρχηγία
σ τή ν’Ιρλανδία, διεδέχθη ό υποστράτηγος
Horwood, όστις ήτο διοικητής Στρατιάς
έν Γαλλία διαρκούντος τού πολέμου.
Τόν Νοέμβριον τού 1928 ή θέσις τού Sir
William Horwood κατελήφθη Οπό τού
Λόρδου Byng of wimy, τού 12ου ’Αρχη
γού καί οϋτω ή Scotland Yard, ή οποία
άρχισε με τόν Συνταγματάρχην Rowun
όστις είχε οδηγήσει μία πτέρυγα στό
W aterloo, συνεπλήρωσε τό εκατοστόν
αυτής έτος, ΰπό Στρατηγού, όστις διοικού
σε Στρατιάν κατά τόν πρώτον Παγκόσμιο
Πόλεμον. ’Εν συμπεράσματι ή άνασκόπηση αΰτή άποδεικνύει ότι ό ιδεώδης
’Αρχηγός έπρεπε νά είναι σύνθετος ήτοι
Στρατιωτικός, δημόσιος λειτουργός, δι
κηγόρος, ’Αστυνομικός, πολιτικός υπάλ
ληλος ώς καί ότι οί ’Αξιωματικοί τού
Στρατεύματος έξελέγησαν τόσον συχνά
ώς ’Αρχηγοί, όχι μέ τήν πρόθεση νά
καταστήσουν τήν ’Αστυνομίαν Σώμα
στρατιωτικόν, άλλά διότι εις τά πρόσωπα
αυτά συνεκεντροΰντο διοικητικά! Ικανό
τητες συνδυαζόμεναι μέ πείραν πρός
διοίκησιν Σώματος πειθαρχουμένου. ΓΓλεΐστοι τών Στρατιωτικών τών διωρισθέντων είς τήν θέσιν τού ’Αρχηγού είχον
άνταλλάξει τήν στρατιωτικήν ζωήν διά
τής πολιτικής τοιαύτης, πρίν νά έλθουν
εις τήν Scotland Yard. Ό Α ρχηγός τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι ’Α
ξιωματικός έχων μίαν έντολήν, άλλ’ ή
έντολή τήν οποίαν .λαμβάνει παρά τού
Βασιλέως είναι ίδιότης Είρηνοδίκου,
ήτοι άντιπροσώπου Συνταγματικού καί
προπαραδότου τής Πολιτικής έξουσίας.
Δέν πρόκειται περί τού ότι μέχρι τοϋδε
ή Αστυνομία δέν παρήγαγεν Α ρχηγόν

έκ τοΰ Σώματος ή περισσοτέρους τού
ένός βοηθούς ’Αρχηγού. A ssistant Com
missioner. Τούτο άποδοτέον μάλλον
είς τά γεγονός ότι ή πείρα είς τά στελέ
χη καί είς τάς κατωτέρας θέσεις ύπήρξεν
ή μόνη μέθοδος πρός επιτυχή διορισμόν
είς άνωτέρας τοιαύτας. Δέν ύπήρχεν
Γυμνάσιον άπό τό όποιο νά άποφοιτούν οί ’Αστυφύλακες, όπου βεβαίως
θά ήδύναντο νά δοθή μία παραιτεταμένη
άσκησις καί νά άποκτηθή μία εύρυτέρα
μόρφωσις παρά τήν άναμενομένην εκ
προσώπων άνερχομένων βαθμηδόν τούς
διαφόρους βαθμούς τού αστυνομικού καί
άποκτησάντων τήν ύπηρεσιακήν πείραν.
Πολλοί έκ τών ίκανοτέρων άνδρών είς
μίαν δύναμιν όπως ή Μητροπολική ’Α
στυνομία, φυσικά κλίνουν πρός τό C.I.P.
όπου ή έργασία απαιτεί Ιδιαιτέραν
εύφυΐαν καί ικανότητα, άλλά δέν παρέ
χει ιδιαιτέραν πείραν περί τό Αστυνομεϊν. Συχνά κατακρίνεται ή ’Αγγλική
’Αστυνομική ύπηρεσία διότι δέν προβλέ
πει, όπως εις τήν παλαιάν Βασιλικήν
’Αστυνομίαν τής ’Ιρλανδίας καί τών
’Ινδιών, νά προσελκύη νέους έκ τών άνεπτυγμένων καί μορφωμένων τάξεων οΐτινες άσκούμενοι καταλλήλως είς τήν
αστυνομική ύπηρεσία νά προετοιμάζωνται δι’ άνωτέρας θέσεις. Ό Α ρχηγός κα
θήκον έχει νά κρατή τήν μεταξύ τοΰ Κοι
νού καί τής ’Αστυνομίας πλάστιγγα, ώς
καί τήν μεταξύ τών διαφόρων άστυνομι
κών κλάδων, έργον δπερ τή άληθεία δέον
νά έκτελείται παρ’ ’Αρχηγού άλλου Σώ
ματος, όστις όμως οφείλει νά συνδυάζη
τήν σοβαρότητα μιτά τής λεπτότητος καί
νά γνωρίζη καλώς πρόσωπα καί π ρ ά γ
ματα, ώστε νά δύναται νά άναλάβη έπι
τυχώς τό έργον, άνήρ όστις είχε τήν εύκαιρία νά άποκτήσουν έξαιρετικάς ιδιό
τητας άναγκαίας είς πολύ εύρυτέραν κλί
μακα ή είς τήν Αστυνομικήν ύπηρεσίαν.
’Αρχηγοί κατά τήν πρώτην έκατονταετία ύπήρξαν δώδεκα (12), έξ ών έννέα ’Αξιωματικοί καί τρεις πολιτικοί.
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7 / πίστη στο Θεό, δεν είναι τόσο ξεπερασμένη, όσο θέλει να την
παραστήση ό αιώνας τής τεχνολογίας καί ή κούφια κενοδοξία των
ανθρώπων της. Είναι αντίθετα σύμπτωμα πνευματικής ώριμότητος, πραγματικής σοφίας κι έντονον συναισθήσεως τής τεράστιας
ευθύνης τον άνθρωπον, πού ζώντας κάτω άπό τις καταλυτικές έπιδράσεις των άρνητικών δυνάμεων τον καιρόν μας, μπορεί να άντιδρα σωστά στά ερεθίσματα τον κακόν καί νά προλαβαίνη τραγικές
κρίσεις στά βάθη τής ύπάρξεώς τον.

Του καιρού μας σύμπτωμα.
— Τό να πιστεύη κανείς στό Θεό, είναι
ουράνιο δώρο πού χαρίζεται σ’ οποίον τό
αξίζει. Ό άνθρωπος, άπό τήν πλευρά του,
καλείται νά προσφέρη τόν πνευματικό του
όβολό στήν υπόθεση αύτή, σάν πόθο πρός
άναζήτησι κι' άνεύρεσι τοϋ άπολύτου. Τόν
πόθο αυτό έρχεται ν' άμείψη ό Θεός, σάν
αποκαλύπτεται σ' εκείνους τούς προνο
μιούχους βροτούς, πού δείχνουν πώς επι
θυμούν πιότερο μέ τήν καρδιά καί λιγώτερο μέ τό νοϋ νά προσεγγίσουν τόν ούρανό
καί νά αισθανθούν τή θεϊκή παρουσία.
Στά παληά τά χρόνια ό άνθρωπος μπο
ρούσε πιό εύκολα νά ξεφύγη άπό τήν τύρ
βη τής καθημερινότητος καί νά φτερουγίση
μέ τή φαντασία του στά παρθένα ύψη τοϋ
στοχασμού. Τότε ή ζωή ήταν άπλή κι' ό
κόσμος περιωρισμένος. Ο'ι άνθρωποι ήσαν
πιό κοντά στή φύση κι' έλειπε άπό πάνω
τους τό καταθλιπτικό συναίσθημα τού άγ
χους, πού σήμερα χαρακτηρίζει τή ζωή
μας. Είχαν τή δυνατότητα νά μιλήσουν μέ
τόν εαυτό τους, καί στό διάλογο τούτο τό
μυστικό νάβρουν διεξόδους στις φυσιο
λογικές άνησυχίες τους. Τώρα, δμως, τά
πράγματα άλλαξαν. Σήμερα ό άνθρωπος
έπαψε νά μιλάη στόν εαυτό του, γι' αύτό
κι' έχασε τήν έπαφή του μέ τόν Θεό, άφοΰ
ό θεός «έντός ύμών έστί» (Λουκ. ιζ) 21).
Οι συνθήκες τής ζωής, δπως έχουν σή
μερα διαμορφωθή δίπλα μας καί γύρω μας,
δέν εύνοοΰν πνευματικές έξάρσεις ούτε
μεταφυσικές εμπειρίες. Ή πεζότητα κι' ή
ρηχότητα χαρακτηρίζουν τόν πνευματικό

μας περισπασμό, φέρνοντας μαζί τους δχι
μόνο τήν πνευματική στειρότητα καί άγονία, μά καί τήν ψυχική άπόγνωσι καί άγωνία μπροστά στό άγνωστο πού άπλώνεται
πάνω άπό τά κεφάλια μας.

Τρία έμπόδια.
Σέ τούτο τό άδιέξοδο συμβάλλουν έξακολουθητικά τρεις βασικοί παράγοντες,
πού είναι καί ο'ι τρεις γεννήματα τής έποχής μας καί κάνουν θραϋσι στούς σύγχρο
νους καιρούς. Καί οί τρεις στέκονται έμπόδιο στήν άνωσι τής ψυχής μας καί μάς
κρατούν δέσμιους σάν Προμηθείς στούς
καυκάσιους βράχους τής καθημερινότη
τας, έμποδίζοντας τό πνεΰμά μας νά πετάξη στούς αιθέρας, γιά νά γνωρίση μέ
τή δυνατότητά του τής πίστεως τις έμπειρίες. Οί παράγοντες αύτοί είναι οϊ εξής:
I. Τ ό π ν ε ύ μ α τ ή ς ύ λ ι κ ή ς εύμ α ρ ε ί α ς.
Σήμερα ό άνθρωπος τά έχει δλα. Ή
έποχή μας, μέ τίς κατακτήσεις τής τεχνο
λογίας, έγινε έποχή ποικίλων ύλικών άνέσεων. Τά άγαθά τής «καταναλωτικής κοι
νωνίας» λέγονται καί γράφονται παντού.
Είναι ύπερήφανος γιά τίς κατακτήσεις του
ό σύγχρονος άνθρωπος στόν επιστημονικό
καί τεχνικό τομέα. "Ολα δμως τά έπιτεύγματά του σέ ένα καί τόν ίδιο καταλήγουν
παρονομαστή : στήν έξασφάλισι περισσο
τέρων άνέσεων, εύμαρείας καί χλιδής
στόν πολιτισμένο άνθρωπο τού καιρού
μας. "Ετσι πλέει κυριολεκτικά αύτός ό άν

θρωπος σήμερα σ' ένα ώκεανό μέσων πο
λιτισμού, πού κάνουν εύκολη τή ζωή του,
πού χαρίζουν τήν τρυφή στό σώμά του
καί τού έξασφαλίζουν άνέσεις πρωτάκου
στες καί καταπληκτικές, δχι μόνο άγνω
στες μά κι' αφάνταστες στούς παλαιοτέρους.
Αύτό τό γεγονός επηρεάζει δχι μόνο
τόν τρόπο τής ζωής τών άνθρώπων, άλλά
καί τόν τρόπον τής σκέψεώς των. Ή ύλική εύμάρεια δίνει στόν άνθρωπο μιά ψευδαίσθησι άσφαλείας καί αύταρκείας. Θεω
ρεί τόν εαυτό του αύτοδύναμο, πού νομίζει
πώς κανενός πιά δέν έχει τήν άνάγκη.
Κανενός. Ούτε τού Θεού. Έτσι σιγά σιγά έάν δέν προσέξη κανείς άποδυναμώνεται κάθε ψυχική διάθεσις γιά πνευματι
κές ένασχολήσεις, ή ψυχή αιχμαλωτίζε
ται άπό τήν λάμψη τού πλούτου, ό χαρα
κτήρας άλλοιώνεται, ή σκέψη διαστρέφεται, καί ό έαυτός μας γίνεται τό κέντρον
γύρω άπ" τό όποιον κινούνται οί λογισμοί
μας, οί έπιδιώξεις μας καί οί έπιθυμίες
μας. Δέν μάς ένοχλεϊ τότε ή διαπίστωσις
τού διασήμου καθηγητοΰ τής όφθαλμολογίας Δρ Κίνγκ τό 1973 δτι, 50 έκατομμ. άν
θρωποι στις ύπανάπτυκτες χώρες δέν εί
δαν ποτέ τους, ούτε θά ίδοϋν οφθαλμίατρο,
ένώ σέ άλλες τέτοιες χώρες σέ κάθε 3
έκατ. άνθρώπων άναλογεΐ ένας οφθαλμί
ατρος. "Ερχεται ή διαπίστωσις αύτή νά κρίνη τόν πολιτισμό μας κι' έμάς τούς ίδιους.
Καί νά δείξη πόσο έπικίνδυνο είναι ν' άρκούμεθα άτομιστικά στήν δική μας καλοπέρασι, άδιαφορώντας γιά τόν διπλα(Συνέχεια εις τήν σελ. 436)
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ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ A' κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ τη φωτογραφία κάτω μεγάλα εργοστάσια παραγωγής Χάλυβαν, σέ μιά σνγχρον Ευ
ρωπαϊκή μεγαλούπολη. Ό τεχνικός πολιτισμός, ώθεϊ τον σημερινό άνθρωπο προς τόν
τύπο τον «μαζανθρώπου».
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I I ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ λειτουργία τής
Π κοινωνικής συμβιώσεως εξασφα
λίζει, ώς γνωστόν, τάς αναγκαίας
προϋποθέσεις άναπτύξεως τον τε ■:0
ατόμου και τοϋ κοινωνικού συνόλου,
ή διαφοροποίησις δέ τούτων επη
ρεάζεται άμοιβαίως.
Ή ομαλή, δηλαδή, κοινωνική
σνμβίωσις ( σννεργατικότης, αλλη
λεγγύη, κοινωνική κινητικότης κλπ.)
έξαρτάται βασικώς, τόσον εκ τής
ίκανότητος προσαρμογής τοϋ άτόμον προς τα εν γένει δεδομένα τού
συγκεκριμένου συνόλου, εντός τοϋ
οποίου εντάσσεται, όσον και των
συνθηκών αι όποίαι δημιουργοΰνται
επ’ ώφελεία άμφοτέρων, ήτοι των
άρχών τής αμοιβαιότητας και αλλη
λεγγύης.
Έ ν τώ πλαισίω τής λειτουργίας
αυτής και τής άλληλεξαρτήσεως των
υποστάσεων ατόμου και όμάδος,
δημιουργεϊται ή πρακτική τής κοι
νωνικής ζωής, δι’ ής επιτυγχάνεται
ή πρόοδος και έγγράφεται ή ανθρώ
πινη ιστορία. Ούτως, εξηγείται τό
από αιώνων μεγαλεϊον τής άνθρωπίνης δραστηριότητος και ή ύψίστη
σημασία τοϋ ανθρώπου ώς ιστορι
κού όντος. Ή φύσις, δηλαδή, και
ή αποστολή τοϋ κοινωνικού ανθρώ
που δεν προσδιορίζεται μόνον έκ τής
ανάγκης τής όσιό κοινοϋ άντιμετωπίσεως των ποικίλης μορφής προ
βλημάτων του, άλλα και έκ τής έσωτέρας ψυχικής ευαισθησίας του έκ
τής παρουσίας τοϋ συνανθρώπου,
μεθ’ ού συμπάσχει ή συγχαίρει, πέ
ραν δέ αυτών καί μέσω αυτών έκ
τής ένσυνειδήτον δημιουργικότητας
αύτοϋ διά περαιτέρω πρόοδον. Ή
μοναδικότης καί ή ευαισθησία συν
θέτουν τήν πραγματικήν δύναμιν
τοϋ ανθρώπου καί αύτοϋ τοϋ κοι
νωνικού συνόλου, εντός τοϋ οποίου
εντάσσεται αϋτη διά τήν επιτυχίαν
τής αποστολής της.
'Οπωσδήποτε, ή βιολογική σύνθεσις τοϋ ανθρώπου ώς δημιουργι
κής νπάρξεως ευρίσκει τήν πλήρη
τελείωσίν της εντός τής ώργανωμένης καί ομαλής λειτουργούσης
κοινωνικής όμάδος. ’Εν αύτώ επι
τυγχάνεται ή χάραξις των προσδο
κιών τοϋ ατόμου καί τοϋ κοινωνικού
συνόλου δι’ εύτυχέστερον μέλλον.
Έ ν αυτή καί δι’ αυτής ή άτομικότης καί ή ελευθερία προς δρασιν
έμπνέουν τόν πόθον προς έξνπηρέτησιν τής όλότητος καί διαγράφουν
τά όρια τής ατομικής δραστηριότη
τος καί τής άναλόγον ευθύνης. ”Αλ-

λως δεν θά ήτο δννατή ή διαφορο
ποίησή τών παραγόντων αυτών καί
δεν θά είχε πρακτικόν νόημα ό άγων
τής υπεροχής. Οι θεσμοί τής (ορ
γανωμένης κοινότητος διέπονται υπό
τοϋ ίδιον ιδανικού, δηλαδή τής προσ
δοκίας όπως έπιτενχθή ευτυχέστε
ρα καί ανώτερα δι’ άπαντα τά μέλη
ζωή.
*Εναντι όμως των θέσεων τούτων
εύρίσκονται πάντοτε αί καταλυτι
κοί δυνάμεις, εκ τοϋ έπηρεασμοϋ
των όποιων γεννώνται αί υποδεέ
στεροι προσπάθειαι ή τά παραλογικά θεωρητικά σχήματα περί τά άνθρωπινα πράγματα εν γένει.
Έ ν τοιούτω ή πορεία καί έκτος
των θετικών πλαισίων τής κοινωνι
κής λειτουργίας, έκτος δηλαδή τών
κατευθύνσεων τής άναγκαιότητος
καί τής σκοπιμότητος τής κοινωνι
κότητας τοϋ άνθρωπον, ερμηνεύεται
εξ αυτής ταύτης τής δεδομένης έν
ταυτώ έλευθέρας βουλήσεως τοϋ άτόμ ον.
'Η υπεροχή δθεν τών θετικών
στοιχείων έν τή κοινωνική προσπά
θεια έξασφαλίζει την συνοχήν τών
άγωνιζομένων άτόμων καί παρέχει
την δυνατότητα άνωτέρων έπιδιώ-

ξεων. "Οσον τά θετικά ταϋτα στοι
χεία είναι έντονώτερα, τόσον περιο
ρίζονται αί έκτροποι καί ή λειτουρ
γία τής κοινωνικότητας είναι εύχερεστέρα καί έπιτυχεστέρα. Έ ν προ
κειμένη) τά καθαρώς άνθρώπινα
στοιχεία καί τό σύνολον τών έκ τών
σωματικών καί πνευματικών ίκανονήτων τοϋ άτόμου προερχόμενων
καταστάσεων προσαρμόζονται προς
τήν κατεύθυνσιν τής υψηλής άποστολής των καί ή δημιουργικότης
τών φορέων άτόμου καί όμάδος—
εμφανίζεται έν παντί πλέον θετική.
Έ ν τούτοις τά ένεργητικά κοινω
νικά βιώματα ύφίστανται βαθμηδόν
μείωσιν, ή θεώρησις δέ τών σημερι
νών άνθρωπίνων πραγμάτων δίδει
διάφορον τής παλαιοτέρας καταστάσεως αυτών εικόνα. Πλέον εμ
φανής καθίσταται ή διαπίστωσις
αϋτη κατά τήν θεώρησιν τών κοινω
νικών δεδομένων τών συγχρόνων
πολυαρίθμων κοινοτήτων, ώς είδικώτερον είναι τά λεγάμενα άστικά
κέντρα (μεγαλουπόλεις). Γενικώς
είπεϊν μία άπρόσωπος, φυσιογνω
μία καλλιεργείται εις τον χώρον
αυτόν καί τά άνθρωπολογικά χαρα
κτηριστικά τοϋ κοινωνικού άτόμου

τής έποχής μας, Βιομηχανικής-Κε
φαλαίο κρατικής - καταναλωτικής ή
ώς άλλως άποκαλεϊται, μαρτυρούν
τό φαινόμενον.
Έ ν σχέσει με τό δλον κοινωνικόν
τοϋτο πρόβλημα, οι κοινωνιολόγοι
παρατηρούν τά εξής: 1) ' Ο νέος
τύπος άνθρωπον τής βιομηχανικής
κοινωνίας διαθέτει π ρ α γ μ α τ ι 
κ ή ν ν ο ο τ ρ ο π ί α ν , Σκέπτεται
δηλαδή καί συμ περιφέρεται έναντι
τών συνανθρώπων του, ώς πράττει
έναντι τών πραγμάτων. ' Ο συγχρω
τισμός του σημερινού άνθρώπου με
τάς μηχανάς καί τά εμπορεύματα
άπαλλοτριώνει τήν συνείδησίν του
καί τον άναγκάζει νά άντικρύζη τήν
κοινωνικότητα τών συνανθρώπων
του, ώς έξωανθρώπινον κίνησιν έμπορευμάτων, 2) ' Ο άνθρωπος τής
έποχής μας καθίσταται όσημέραι
ψυχρότερος, μεταβάλλεται εις πράγ
μα ή έμπόρευμα καί έτι περαιτέρω
υπολογίζεται έν πολλοίς ώς άριθμός,
κατώτερον στατιστικόν δεδομένον,
δεδομένον ποσοτικόν, τό οποίον μετραται διά τοϋ χρήματος ή τοϋ χρό
νου, 3) "Ο άνθρωπος τής βιομηχα
νικής κοινωνίας, ζών έν άνωνυμια
εντός τών μεγάλων άνθρωπομαζών
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νιας» καί μηχανοποιείται συνεχώς
εις τάς κοινωνικός σχέσεις του. Υ 
πολογίζει καί υπολογίζεται άφηρημένως εις τό συμφέρον τής δλότητος.
'Η προσωπική παρουσία του σμικρύνεται συνεχώς καί ή έπιδιωκομένη φιλελευθερία έξασθενεί τήν
άναγκαίαν διά τό άτομικόν ή τό κοι
νόν συμφέρον αυτονομίαν ή εξου
σίαν καί οδηγεί έν τή πρακτική
τής κοινωνικής ζωής εις άναρχίαν.
’Επί τής πορείας τής διαμορφώσεως
τοϋ άνθρώπου εις τύπον ά π ρ ό σ ωπ ο ν, π ρ α γ μ α τ ι σ τ ι κ ό ν , εις
προϊόν μόνον τής τεχνικής, εις «μ αζ ά ν θ ρ ω π ο ν», έχουν διατυπωθή πολλαί άνησυχίαι καί έχουν γρα
φή πολλά άνάλογα κείμενα. Μικρόν
δείγμα τοϋ εύρυτάτου καί σοβαρωτάτου τούτου θέματος, έξειδικευμένον δμως διά τήν περίπτωσιν, άποτελεϊ τό κατωτέρω άπόσπασμα έκ

'll σύγχρονη «μαζοκοινωνία» χαρακτηρί
ζεται από την άπώλεια τον αισθήματος
τής κοινότητος, την εξαφάνισιν τής πρωτο
βουλίας καί ανθορμησίας, το αίσθημα τον
κενού καί τής πλήξεως. Αύτά ολα εκδηλώ
νονται διά τής άνίας καί αυτή, ολως παραδόξως, διά τής φροντίδας.

και ακολουθών μηχανικώς την δια
δικασίαν καταμερισμού τών έργων,
ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ί μέσω τών συμ
φερόντων τον κυρίως μέ ξένους.
Εις την έν γένει καθημερινήν ζωήν
σχετίζεται όλιγώτερον μετά γνω
στών προσώπων και περισσότερον
μετά τών άγνωστων, μεθ’ ών δεν
συνδέεται δι’ εσωτερικής σνναισθηματικότητος, αλλά συμβάλλεται μετ’
αυτών κυρίως έν όνόματι τών συμ
φερόντων του. 4) 'Ως εργαζόμενος,
μετέχει κατά τρόπον μηχανικόν εις
την παραγωγικήν διαδικασίαν, κα
θιστάμενος έν τη πράξει ώς εξάρ
τημα της μηχανής. Έκπληροί δη
λαδή τους αναγκαίους διά την λει
τουργίαν τής παραγωγής μηχανι
σμούς, άνευ έποπτείας τής συμβο
λής του και τής έν γένει διαδικα
σίας. 'Η έργασία τοϋ σημερινού αν
θρώπου δεν είναι πλέον αυτόνομος,
αλλά αυτοματική, μηχανική, ό ίδιος
δε ο έργαζόμενος χαρακτηρίζεται
ώς «ζών εργαλείων».
5) Τό έκ τής έργασίας και τής
συνεργατικότητος εύχάριστον βίω
μα και ή έκφρασις χαράς καί λυτρώσεως έκ ταύτης μεταβάλλονται
εις έξαναγκασμόν, εις έ π ι κ ο ιν ω ν ί αν μ η χ α ν ι κ ή ν
καί
α π ρ ό σ ω π ο ν. 6) Ψυχολογικόν
στοιχείον πάσης οικονομικής προ
σπάθειας έχει καταστή ή έπιδίωξις
τοϋ κέρδους. ’Αλλά καί ό έκτος τής
έργασίας χρόνος, ό άλλοτε έορταστικός-ψυχαγωγικός έκδιώκεται συ
νεχώς έκ τής ζωής τοϋ συγχρόνου
ανθρώπου. Οντοτς, ό σημερινός κοι
νωνικός άνθρωπος, τόσον εις τήν
έργασίαν, όσον καί εις τον έλεύθερον
χρόνον ύπόκειται εις τούς ψυχρούς
μηχανισμούς τής βιομηχανικής κοι
νωνίας. Ά νια καί εις τήν μίαν καί
εις τήν άλλην κατάστασιν. Καί έν
μέσω τοϋ φαύλου τούτου κύκλου
σπεύδει νά «ψυχαγωγηθή», νά έξέλθη δηλαδή τοϋ κενοϋ, τό όποιον
καταστρέφει βαθμηδόν τά ανθρω
πιστικά στοιχεία καί τήν δημιουρ
γικήν κοινωνικότητα αύτοΰ.
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7) Γενικώς, ή φυσιογνωμία τον
συγχρόνου άνθρώπου, προσλαμβάνει
περιεχόμενον ριζικώς διάφορον έκείνου τής προβιομηχανικής περιόδου.
' Ο πραγματισμός τοϋ σημερινού
άνθρώπου καί ή έκ τούτου ψυχρότης έν τή συμβιώσει είναι τά νέα
χαρακτηριστικά τής συγχρόνου κοι
νωνικής ζωής. 'Η τυπολατρεία, ήτις
οδηγεί πολλάκις εις τήν έξωπραγματικήν γραφειοκρατίαν, ή καθιέρωσις τοϋ μέτρου τής ποσότητας άντί
τής ποιότητος καί ή έξάρτησις τοϋ
άνθρώπου έκ τής μηχανής θεωρούν
ται δυνάμεις, ίστάμεναι ύπεράνω
τής ζωντανής πραγματικότητος καί
νπαγορεύουσαι ώς μοναδικόν σκο
πόν τοϋ κεφαλαιοκρατικώς σκεπτομένου άνθρώπου τήν απληστίαν τοϋ
ύλικοϋ συμφέροντος, τοϋ ποσοτικού
κέρδους. Καί δεν φαίνεται νά απέ
χουν τής άληθείας αϊ έν λόγω παρα
τηρήσεις.
"Ολαι αί διεργασίαι έξαρτώνται
κατά βάσιν έκ τοϋ οικονομικού πα
ράγοντος, τό γόητρον τοϋ οποίου
είναι άκατανίκητον. Α ί άρχαί τής
ηθικής καί τοϋ πνεύματος νποκαθιστώνται έκ τών υλικών υπολογισμών
καί άναγκών. 'Ο νοϋς τοϋ συγχρόνου
άνθρώπου περισπάται διαρκώς εις
κερδοσκοπικός ένασχολήσεις. 'Η
ζωηρά πάλη διά τήν υλικήν υπερο
χήν δημιουργεί ψυχρότητας εις τάς
σχέσεις τών άτόμων καί άποκαρδιώνει τήν ολότητα.
' Ο σημερινός άνθρωπος τής άνθρωπομάζης τών μεγαλουπόλεων καί
τής αυτοματικής παραγωγής ή άλ
λως τής καλουμένης «μαζοκοινω-

τοϋ βιβλίου «ψυχολογία τοϋ πολι
τισμού μας» τοϋ I. Λ. Κιτσάρα.
«'Ο τεχνικός πολιτισμός, είτε τό
θέλει ό άνθρωπος είτε δχι, ωθεί τον
άνθρωπον τής έποχής μας προς τον
τύπον τοϋ «μαζανθρώπου». 'Η τε
χνική γίνεται αιτία δημιουργίας με
γάλων κέντρων, τά μεγάλα κέντρα
άναγκάζουν εις διάρθρωσιν «μαζοκοινωνίας» καί αυτή κατ’ άκολουθίαν πιέζει εις μόρφωσιν «μαζαν
θρώπου», άνθρώπου άνευ ψυχής,
ύλιστοϋ, τοϋ ύπ’ άριθ. 1 κινδύνου
τοϋ πολιτισμού μας.
'Η « μ α ζ ο κ ο ι ν ω ν ί α » χαρα
κτηρίζεται άπό: τήν άπώλειαν τοϋ
αισθήματος τής κοινότητος, τήν έξαφάνισιν τής πρωτοβουλίας καί αν
θορμησίας, τό αίσθημα τοϋ κενοϋ
καί τής πλήξεως. Αύτά δλα εκδη
λώνονται διά τής ά ν ί α ς καί αυτή,
δλως παραδόξως, διά τής φ ρ ο ν 
τ ί δ α ς. Ανταί είναι αί συνέπειαι

τής άπομακρύνσεως τής κοινωνίας,
διά τής μηχανοποιήσεώς της, άπό
τά φυσικά πλαίσια. Διά τής τ υ π ο
π ο ί ή σ ε ω ς τής ε ρ γ α σ ί α ς
δημιονργεΐται ή ανία, την όποιαν
tat επιζητεί ό «μαζάνθρωπος» νά έξουδετερώση διά τής συγχρόνου «ψυ
χαγωγίας». ' Η « μ α ζ ο ψ υ χ α 
γ ω γ ί α», όμως, δημιουργεί άλλα
κενά, το ένα-κατόπιν τοϋ άλλου,
παρά τά πλούσια μέσα πού παρα
χωρεί ή τεχνική και τάς δυνατότη
τας, αι όποϊαι προ ολίγου χρόνου
ήσαν απρόσιτοι εις τούς πολλούς,
διότι λείπει άπό τον «μαζάνθρωπον»
αυτόν, ή εσωτερική πεποίθησις, ότι
ή εργασία είναι αποστολή και κατ’
ακολουθίαν ό απώτερος σκοπός τής
ζωής.
Τής «μαζοκοινωνίας» τοϋ πολι
τισμού μας πιστόν άνάγλνφον δίδει
εις σχετικήν του μελέτην ό Γερ
μανός κοινωνιολόγος Κάουφμαν, ό
οποίος άναφέρεται εις μίαν ομάδα
εξ εξήκοντα χιλιάδων βιομηχανικών
εργατών, έγκατεστημένην εις ένα
μαγευτικόν φυσικόν τοπίον, άλλ’
άπομε μακρύ σμένην, λόγω τής φνσεώς της, τόσον άπό τήν φύσιν, όσον
και άπό τον λόγον, τήν παράδοσιν
* και τον κόσμον τών άντικειμενικών
άξιων: «Αυτή ή κοινότης—γράφει ό
Κάουφμαν—τήν όποιαν δεν ενώνει
κανείς στερεός δεσμός, άποτελουμένη άπό συναθροισθείσας εις τήν τύ
χην υπάρξεις καί τοποθετημένος εν
τός συγκροτημάτων οικισμών, έλησμόνησε τον άπολεσθέντα πόλεμον,—
πρόκειται βεβαίως διά γερμανικήν
πόλιν —, τάς καταστραφείο ας βιο
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μηχανίας καί πολλά άλλα μαζί, έλησμονή σ εν, ότι ή ζωή τοϋ άνθρωπίνου
πλάσματος έχει άνάγκην άπό ένα
κεντρον ενδιαφέροντος. ’Εντός αύτοϋ
τοϋ κόσμου μέ τον υψηλόν τεχνικόν
πολιτισμόν τής Μάρλ, χιλιάδες άνδρών καί γυναικών άπασχολοϋνται
μέ τήν καθημερινήν των εργασίαν,
τής οποίας τό βαθύτερον νόημα μόνον
μερικοί εξ αυτών είναι εις θέσιν νά
συλλάβουν καί νά ζήσονν. Εις αυ
τούς τούς βιομηχανικούς χώρους ή
εργασία χάνει τον πραγματικόν της
χαρακτήρα. Διά κάθε κομμάτι γής,
διά κάθε κεφάλι ενός κοπαδιού, διά
κάθε δένδρον. ένας χωρικός είναι εις
θέσιν νά εϊπη τί παράγει. Ό ερ
γάτης ό όποιος ζή εντός ενός ύπερμηχανοπο ιημένου κόσμον, όπως αυ
τός εδώ, δεν είναι εις θέσιν νά ειπη». Ή φύσις διά τον εδώ εργάτη
είναι «ένα άπλοϋν διακοσμητικόν
στοιχεϊον». Καί αυτό τό αναγνωρί
ζει μόνον εις τάς εγχρώμους κινηματογραφικάς ταινίας.
Τό σοβαρώτερον όμως διά τήν
«μαζοκοινωνίαν» είναι ή ι δ ε ο 
λογική
ένδεια.
Είναι μιά
κοινωνία κτισμένη επί τής οικονο
μικής άξίας, επί υλιστικών άντιλήψεων. Καί ώς τοιαύτη, βασιζομένη
επί τοϋ δόγματος τής υλιστικής άπολαύσεως, είναι καταπληκτικώς πα
ραγωγική, άλλά συγχρόνως καί έπικινδύνως στείρα, πλήρης άγαθών,
άλλά μαστιζομένη παραλλήλως καί
άπό τήν πείναν, ανυπόφορα σχεδια
σμένη, άλλά καί τελείως χαλαρωμέ
νη εσωτερικούς καί άσφυκτιώσα άπό
τό αίσθημα τής άνίας. Αυτό είναι
συνέπεια τής μαζικοποιήσεώς της.
"Οτι ή «μαζοκοινωνία» είναι κατά
βάσιν μία υλιστική κοινωνία, δη
μιουργούσα εις τούς άνθρώπους τήν
διάθεαιν νά πιστεύουν, ότι όλα είναι
ϋλη καί υλισμός», ό όποιος δημιουρ
γεί ένα «φαύλο κύκλο» καί εις αύτάς
τάς ύλιστικάς άπολαύσεις, δεν είναι
νέα διαπίστωσις. Προ εκατόν ετών
ό ιστορικός Ά λέξης ντε Τοκκεβίλ
μέ πρωτοφανή διορατικότητα είχε
προβή εις τήν διαπίστωσιν αυτήν μέ
τήν μελέτην του «'Η Δημοκρατία
εις τήν ’Αμερικήν». Αιτία τής δη
μιουργίας τοϋ φαύλου κύκλου εις τάς
ύλικάς άπολαύσεις είναι ή άνία ή
ρποία παρουσιάζεται ή ιδία εις τό
«χαϊδεμένο παιδί» μέ τά πολλά παι
γνίδια καί εις τον ώριμον καί εις τον
γέροντα μέ τά πολλά μέσα πού θέτει
ή τεχνική εις τήν διάθεσίν των, καταστρέφουσα τήν χαράν τής δημιουρ

γίας, τήν ωραιότητα τοϋ ρομαντι
σμού, τήν γλυκύτητα τής φαντασίας,
τήν αρμονίαν τής δραστηριότητας,
τήν δύναμιν τοϋ στοχασμού, τό φρό
νημα τής ποιήσεως καί τήν άκτινοβολίαν τής άξιοπρεπείας. Ή άνία
είναι ή κινητήριος δύναμις προς
μιαν τουριστικήν περιπέτειαν, τής
όποιας περιεχόμενον είναι ό,τι άλλο,
έκτος άπό άπόλαυσιν τής φύσεως
καί επαφήν μέ τήν ιστορίαν. Καί
αυτά όλα, διότι ό «μαζάνθρωπος»
είναι άμοιρος τής άπλότητος τής
ζωής, τοϋ πνεύματος, τής φιλίας καί
τοϋ ίπποτισμοϋ, τών άνωτέρων συν
αισθημάτων, πού είναι άπαραίτητα
διά τήν δημιουργίαν μιας κοινωνίας.
Κατόπιν τών ανωτέρω διαπιστώ
σεων όδηγούμεθα εις τό συμπέρα
σμα ότι ό άνθρωπος τοϋ πολιτισμού
μας πιέζεται άπό ώρισμένα γεγο
νότα, τά όποια προέκνψαν άπό τάς
γνώσεις του καί τήν έφευρετικότητά του, νά άρνηθή τήν ύ π ό σ τ ασ ί ν του. 'Ο διαρκώς επιταχυνό
μενος ρυθμός τής αύξήσεως τοϋ
πληθυσμού τής Γής, ή διά τής γενικεύσεως τής Παιδείας μαζοποίησις
τής συνειδήσεως, ή μέ καταπλη
κτικήν ταχύτητα είσοδος τοϋ άνθρώπου εις τήν ζωήν καί τήν ιστο
ρίαν διά τής υπερτροφικής άναπτύξεως τής τεχνικής καί ή έπιτροχάδην πορεία έξελίξεως τοϋ άνθρώπου εις μαζάνθρωπον άποτελοϋν τά
πλ.έον χαρακτηριστικά γεγονότα τής
εποχής μας, πού άναγκάζουν τον άν
θρωπον νά άρνηθή τον εαυτόν του. . .
’Ά λλοτε κατηύθυνον τον ροϋν τής
ιστορίας αί προσωπικότητες. Σή
μερον ή ιστορία άφέθη εις χεϊρας
άπροσώπων δυνάμεων, τάς όποιας
άπό ημέρας εις ημέραν καί πολλα
πλασιάζει ή τεχνική πρόοδος. Καί
ενώ τά κίνητρα καί οι παράγοντες
τής ιστορίας άλλοτε ήσαν συνυφασμένα μέ τήν ηθικήν ύπόστασιν τοϋ
άνθρώπου, σήμερον ή προσωπικότης
υποχωρεί καί ίσως αϋριον νά έκμηδενισθή ώς άμεσος πολιτικός,
πνευματικός καί ηθικός καί κατ’
ακολουθίαν υπεύθυνος παράγων μιας
πολιτικής, πνευματικής ή ηθικής
ένεργείας προ τής συνθλιβής της
εντός τής ανωνύμου μάζης. Τό γε 
γονός αυτό σημαίνει, ότι διά πρώτην φοράν άπειλεϊται μέ άφανισμόν
ή ιστορία τής άνθρωπότητος καί
μαζί ή όλη ανθρώπινη ύπόστασις.
Πρώτην φοράν κατέχει τήν άνθρω(Συνέχεια εις τήν σελ.409 )
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Κ. ΚΩΝΣΤΑΝ1ΊΝ1ΔΟΥ
Καθηγ. Ψυχιατρικής - Νευρολ. Πανεπ. Αθηνών

ύπό την ψυχο
Η ΣΥΝΕΙΔΗΣ1Σ
λογικήν έννοιαν είναι θεμελιώδης
ψυχική λειτουργία καί αποτελεί
άνθρωπολογικήν ιδιότητα, δι’ ής
διαχωρίζεται ό άνθρωπος άπό του
ζώου. Περιεχόμενον ταύτης δύναται
να είναι παν ό,τι έπιτελεΐται έν τω
άνθρώπω (εις τήν περιοχήν τοϋ σώ
ματος καί τής ψυχής) καί έν τω έξω
κόσμω. Διά τής συνειδήσεως λαμ
βάνει γνώσιν ό άνθρωπος παντός
τοιούτου δεδομένου. Περιεχόμενον
τής συνειδήσεως άποτελεΐ έπίσης
τό βίωμα τής ήθικής τό όποιον ως
ψυχική έξεργασία θεωρείται ώς έγγενές άνθρωπολογικόν στοιχεΐον καί
συνιστα κατά Jung άρχέτυπον1. Σχετικώς όμιλοϋμεν περί συνειδήσεως
ήθικής ή ήθικής συνειδήσεως.
'Η ήθική συνείδησις έμπεριέχει
τάς δύο βασικάς έννοιας τοϋ καλοϋ
καί τοϋ κακοϋ, τοϋ ήθικοΰ καί τοϋ
μή ήθικοΰ ώς άπολύτους άξίας, άναφέρεται δέ εις τον καθιερωμένον
ήθικόν κώδικα καί έπιβάλλει έναρμόνισιν των πράξεων καί τής συμπε
ριφοράς τοϋ άνθρώπου προς αυτόν.
Ώ ς γνωστόν παραλλάσσει ό ήθικός κώδιξ άπό λαοΰ είς λαόν καί άπό
έποχής είς έποχήν. Τά αύτά θέματα
ώς προς τήν ήθικήν κρίνονται κατά
καιρούς διαφοροτρόπως.
Παρά τήν μεταβολήν τής άντιλήψεως περί τής ήθικής άξίας τοϋ
περιεχομένου ώρισμένων θεμάτων
ή έννοια τής ήθικής καθ’ έαυτήν
καί τό βίωμα τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοΰ, τοϋ ήθικοΰ καί μή ήθικοΰ είναι
άναλλοίωτα. Πράγματι ώρισμέναι
ήθικαί άξίαι παραμένουν άμετάβλητοι καί αμετακίνητοι έκτος τόπου
καί χρόνου, ό δ’ άνθρωπος αίσθάνενεται ώρισμένα πράγματα άπαρεγκλίτως κατά τον ’ίδιον πάντοτε τρό
πον ώς καλά ή κακά, χωρίς νά έξαρτάται τοΰτο άπό τούς έκάστοτε
κοινωνικούς ή άλλους όρους νοο
τροπίας καί ιδεολογίας καί χωρίς τό
καλόν νά μετατρέπηται είς κακόν ή
άντιστρόφως. ’Ινδικόν λόγιον έκφράζει οΰτω πως τ ’ άνωτέρω. «Οι
άνθρωποι δύνανται νά συζητούν καί
νά άμφιγνωμονοΰν περί τοϋ Θεοΰ,
τής ψυχής καί τής έπιβιώσεως αύτής
ουδέποτε όμως θά παύσουν νά θεω
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ρούν τήν μητέρα ώς ιερόν τι καί τήν
συμπόνοιαν ώς άρετήν». Πράγματι
έπειδή ή μητέρα δεν θά παύση ποτέ
νά αίσθάνηται καί νά έκδηλώνη στορ
γήν, αγάπην, φροντίδα καί αγωνίαν
διά τά τέκνα της, τοϋ τοιούτου άποτελοΰντος θετικήν άξίαν δηλαδή κα
λόν, ή μητέρα θά θεωρήται πάντοτε
ώς ιερόν τι, διότι ό άνθρωπος ώς
αίσθανόμενον, διαλογιζόμενον καί
αξιόλογων όν θά κατατάσση αυτήν
είς τήν πνευματικήν άξίαν τοϋ ίεροΰ.
'Υπό τήν έννοιαν ταύτην ό Πλάτων
θεωρεί μετά τάς προς Θεούς όφειλάς τάς προς τούς γονείς ώς «χρεών
απάντων πρεσβύταται2, ό δέ Πυθα
γόρας χαρακτηρίζει τούτους ώς «έφέστια άγάλματα». ’Επίσης ή συμπόνοια διότι προκαλεΐ θετικήν άξιολόγησιν δεν θά παύση ποτέ νά είναι
άρετή. 'Υπάρχουν τοΰτέστιν βασικαί άμετάθετοι καί άκατάλυτοι άξίαι
καί έπομένως ήθική άνευ σχετικότητος. Οδτω θά γίγνηται πάντοτε
λόγος περί καλοϋ καί κακοϋ, περί
ήθικοΰ καί μή ήθικοΰ.
Δέον έν τούτο ις νά τονισθή ότι
είς τήν κατά τήν σημερινήν έποχήν
μεταβολήν τόσων πραγμάτων, περιελήφθη καί ή ήθική ούχί ύπό τήν
έννοιαν μεταλλαγής τής ήθικής είς
άλλου είδους πραγματικήν ήθι
κήν άλλά ύπό τήν έννοιαν θεωρητι
κούς μέν μή άναγνωρίσεως πλέον
τής άξίας τής καθιερωμένης ήθικής
καθ’ έαυτήν, ουσιαστικούς δέ τής
μειώσεως, ώχριάσεως ή καί απου

σίας έν μέρει ή έν όλω τοϋ ήθικώς
συναισθάνεσθαι. (amoralismus). Δεν
έγένετο δηλαδή μεταξίωσις τής ήθι
κής έκλαμβανομένης έσφαλμένως ώς
ούσιαστικής ήθικής. ’Εάν θελήσωμεν
νά κρίνωμεν π.χ. τό συναίσθημα τής
έντροπής θά διαπιστώσωμεν, ότι
ό σημερινός άνθρωπος έπαυσε νά
έντρέπηται διά τάς αιτίας, δι’ ας
προηγουμένως έντρέπετο. ’Επίσης
δεν έντρέπεται δι’ άλλας νέας αιτίας,
ώστε νά συμβαίνη άλλαγή τοϋ μορφο
πλαστικού ύλικοΰ ώς περιεχομένου
τής έντροπής. ’Εν άλλοις λόγοις έχει
άποτελέσει είς μικρόν ή μεγάλον
βαθμόν ή πλήρως τό συναίσθημα
τής έντροπής. Τοΰτο σημαίνει, ότι
δεν έγένετο άλλαγή τής παλαιάς
άξίας είς νέαν (μιταξίωσις αύτής)
άλλ’ άπαξίωσις αύτής είς βαθμόν
μικράς ή μεγάλης ή πλήρους άπαξιώσεως. Τό αύτό ισχύει καί διά
τάς λοιπάς έν γένει ήθικάς άξίας καί
βιώσεις.
Άναλυτικώτερον είπεΐν είς τήν
σημερινήν έποχήν παρουσιάζεται άπό
φαινομενολογικής άπόψεως διαταραξις τής ήθικής (τής ήθικής συνειδήσεως) καί δή πρώτον διότι ό
άνθρωπος έχει παύσει έν πολλοΐς
νά θεωρή ώς άξίας τάς καθιερωμένας ήθικάς άξίας καί νά άναπτύσση
τήν άντίστοιχον συναισθηματικοτητα. (’Απουσία ήθικών άξιών καί
ήθικής συναισθηματικότητος), (amoralismus).
Δεύτερον διότι μετέβαλλε τήν
ίεράρχησιν τών άξιών προσδωσας
είς άξίας κατωτέρας κατηγορίας
μεγίστην σημασίαν. ’Αποδίδεται υπο
τοϋ σημερινού άνθρώπου μεγίστη
άξια π.χ. είς τό χρήμα καί τά ύλικά
έν γένει άγαθά, είς τό γενετήσιον
ένστικτον, έπίσης είς τήν θέλησιν
προς έπικράτησιν καί άπόκτησιν
κύρους καί ισχύος3. Ώ ς άξια έχει
καθιερωθή έπίσης ό ώφελισμός καί
δή ό διά παντός μέσου, (νομίμου ή
μή), έπίσης ή μετατροπή τοϋ μέ
σου είς σκοπόν. Περαιτέρω άξια
κατέστη ή παντί σθένει συναγωνιστική προσπάθεια καί άμιλλα προό
δου έν τή τεχνολογία καί ή άνευ
σωφροσύνης χρησιμοποίησις τών τε
χνικών έπινοήσεων. Ώ ς άξια έν

γένει έχει καθιερωθή ό ήδονισμός
καί ό δε’ αύτοΰ εύδαιμονισμός4.
Έ ν τώ προκειμένω έγένετο μεταξίωσις ώρισμένων κατωτέρας κατη
γορίας άξιων δε’ ύπεραξιώσεως αυ
τών. 'Η μεταξίωσις δμως αύτη άποτελεί διαστροφήν έν τή άξιώσει,
διότι παραβιάζεται ή ΐεράρχησις
των άξιων καί διότι άξίαι κατωτέ
ρας κατηγορίας τοποθετούνται ώς μη
ώφειλον είς πρωτεύουσαν θέσιν5.
'Ο σημερινός άνθρωπος παρουσιά
ζει έκεΐνο τό όποιον ό Πλάτων είχε
ήδη έπισημάνει δτι δηλαδή «τα
πλείστου άξια περί έλαχίστου ποι
είται, τά δέ φαυλότερα περί πλείονος». Πλάτωνος ’Απολογία 3α α6.
Τρίτον διότι ώρισμέναι άνωτέρας
κατηγορίας πνευματικαί άξίαι έχουν
μονομερώς άξιοποιηθή είς άπόλυτον
βαθμόν. 'Η μονομερής αυτή άπολυτοποίησις, έπειδή κατ’ ούσίαν
γίνεται είς βάρος των λοιπών πνευ
ματικών άξιών, άποτελεΐ παραποίησιν
άξιώσεως. Παράδειγμα
τοιαύτης άμέτρου καί άλογου άξιώ
σεως έ'χομεν σήμερον τήν ύπεραξίωσιν τής έλευθερίας τοϋ άτόμου
καί αύτοΰ τούτου τοϋ άνθρώπου.
(της προσωπικότητος καί τοϋ έγώ
αύτοΰ)7.
Βάσει τών άνωτέρω λέγομεν, δτι
κατά τήν σύγχρονον έποχήν αί ήθικαί (καί πνευματικαί έν γένει άξίαι)
έχουν ύποστή διατάραξιν συνισταμένην είς άποδιοργάνωσιν καί άποικοδόμησιν τής ήθικής, είς καθιέρωσιν ψευδών άξιών ήθικής καί ώς
έκ τούτου είς χαώδη σύγχυσιν έν
τώ ήθικώ (καί ίδεολογικώ) προ
σανατολισμέ» τοϋ άνθρώπου8. 'Υπό
τάς προϋποθέσεις ταύτας δυνάμεθα
να όμιλώμεν περί κρίσεως έν τή
ήθική συνειδήσει καί κατ’ έπέκτασιν
έν ταϊς πνευματικαΐς έν γένει άξίαις,
περί καταστάσεως άντιηθικής καί
άντιπνευματικότητος.
Είναι πολλά τά παραδείγματα,
τά όποια τεκμηριοΰν τήν τοιαύτην
έπί τά χείρω μεταβολήν τής ήθικής
συνειδήσεως τών σημερινών άνθρώπων. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι αί
πολλαπλαί καί ποικίλαι ήθικαί έπιταγαί έχουν άτονήσει. 'Ο άνθρω
πος έ'παυσε νά κατευθύνηται ύπό τών
καθιερωμένων κανόνων ήθικής έκπροσωπούντων τάς ήθικάς καί πνευ
ματικάς άξίας. Κατήργησε τον δε
κάλογον καί άντικατέστησε τοΰτον
ύπό πληθύος άλλων έντολών, τάς
όποιας έπίσης δεν τηρεί. ’Εκ παραλ
λήλου έξητμίσθη ή ευσυνειδησία, ή

έντιμότης, ή ειλικρίνεια, ό σεβασμός,
ή άξιοπρέπεια. ή αιδώς, ή άγάπη
τοϋ πλησίον, ή φιλοστοργία, ή φιλία,
ή άγάπη διά τήν οικογένειαν, τήν
πατρίδα, ή άλληλεγγύη, ή συμπόνοια
κ.ά. Τό αίσθημα τοϋ καθήκοντος καί
τών υποχρεώσεων, ιδιαιτέρως δέ τής
ευθύνης ύπεχώρησε σχεδόν πλήρως
προ τοϋ έπιτακτικοΰ τονισμοΰ τών
δικαιωμάτων. Ό σημερινός άνθρωθρωπος κατέληξε νά είναι πλήρης
δικαιωμάτων άνευ υποχρεώσεων,
παρουσιάζει δέ μία άνευ προηγου
μένου σύγχυσιν έν σχέσει προς τό
καλόν καί τό κακόν.
Κατά τήν σημερινήν έποχήν τά
πάντα έχουν έκλογικευθή καί έκκοσμικοποιηθή9. Ώ ς δέ ή πείρα δι
δάσκει ή έκλογίκευσις καί ή έκκοσμίκευσις διαθέτουν τον άνθρωπον
κατ’ άντίστροφον τρόπον προς δ,τι
άπορρέει έκ τής πνευματικότητοςι10.
Πράγματι τό καθολικόν πνεΰμα κυ
ριαρχείται σχεδόν πλήρως ύπό τοϋ
ώφελισμοΰ καί γέμει παντός ρύπου
λόγω τής λίαν μεμειωμένης στάθμης
τής ήθικής. (τό κενόν τής ήθικής
άναπληροΰται μέ τον ρύπον άνηθικότητος). Τό δ’ έπικρατοΰν ήθος καί
ΰφος τής κοινωνικής ζωής έχει ώς
γνώρισμα τήν μεταλλαγήν τής νοο
τροπίας περί θεμάτων τής ήθικής,
κυρίως δέ τήν ώχρίασιν τών ήθικών
συναισθημάτων, τήν ήθικήν δηλα
δή ύπαισθησίαν ή καί άναισθησίαν,
τήν ήθικήν έρήμωσιν έκδηλουμένην
ποικιλοτρόπως π.χ. δι’ άδιαφορίας
έναντι τών ήθικών έκτροπών, σιω
πής, άνοχής, παθητικότητος, έλλείψεως άντιδράσεως καί άγωνιστικής
διαθέσεωςπρός στήριξιν καίέπιβολήν
τής ήθικής, δταν αυτή διασαλεύηται
καί καταπολέμησιν τής άνηθικότητος. Ούτως, ούδείς άντιστρατεύεται
προς τάς νεωτεριστικάς τάσεις τάς
άντιθέτους προς τήν κοινωνικήν καί
ήθικήν ευταξίαν11. ’Αλλά κατά τον
Πλούταρχον «τών γάρ καλών ή παράλειψις οόχ ήττον ή τών φαύλων
πράξις άνιαρόν έστι καί ταραχώ
δες»12. Ό δέ Πλάτων λέγει σχετικώς.
«’Ίσον γάρ τό μίασμα γίγνεται,
έάν ξυνής τώ τοιούτω συνειδώς καί
μή άφοσιοΐς σευατόν τε καί έκεΐνον
τή δίκη έπεξιών». Εύθύφρων 4β.
Σχετικώς προς τήν άπαξίωσιν
τής ήθικής παρατηροΰμεν, δτι ου
μόνον τά μεμονωμένα άτομα άλλά
καί ή πολιτεία, ή έκκλησία καί ή
κοινωνία ώς σύνολον τηροΰν τήν
χλιαράν ταύτην στάσιν τής παθη
τικότητος έναντι τών κοινωνικών

παρεκτροπών καί ήθικών άπρεπειών.
Έ ν τή κατά τήν σημερινήν έπο
χήν ύποστροφή τής ήθικής παρατη
ροΰμεν παραλλήλως βαίνουσαν καί
τήν μείωσιν τοΰ αισθήματος ένοχής
καί τύψεων συνειδήσεως. Ό σημε
ρινός άνθρωπος έχων άτονον τό αίαϊσθημα τής ήθικής, ούτε ένοχήν
αισθάνεται διά τάς παντοειδείς παρα
βάσεις, τάς όποιας δεν θεωρεί ώς
παραβάσεις ούτε τύψεις συνειδήσεως
καί κατ’ άκολουθίαν μεταμέλειαν
καί μετάνοιαν ούτε άνησυχίαν τινα
έκδηλώνει διά τά γιγνόμενα. 'Ο άν
θρωπος εύρίσκεται σήμερον είς κατάστασιν ήν ό Kierkegaard είχε
χαρακτηρίσει ώς «πνευματικήν ήρεμίαν».
'Υπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις
τής ήθικής άτονίας καί κενότητος,
μαρτυρούσας δυστροφίαν τής ήθικής
καί έπομένως παθολογικήν έκδήλωσιν δυνάμεθα, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, νά όμιλώμεν περί κρίσεως τής
ήθικής συνειδήσεως τοΰ σημερινοΰ
άνθρώπου. 'Η άποψις αύτη τεκμηριοΰται ύπό τών γεγονότων καί έκδηλώσεων τών σημερινών άνθρωπων εις τον τομέα τής ήθικής συμ
περιφοράς αύτών έν τή καθ’ ήμεραν
ζωή13. Έπικυροΰται δέ καί ίστορικώς έκ τοΰ γεγονότος, δτι ή άνηθικότης συνοδεύει τάς άνωμάλους κοινωνικάς περιόδους μέ γνωρίσματα
τήν κυριαρχίαν τοΰ ζωώδους, τήν
έπίδοσιν είς άπολαύσεις, τήν έλλειψιν χρηστότητος καί έντιμότητος
καί τήν διαμόρφωσιν τής ζωής βάσει
ύλόφρονος βιοθεωρίας καί άνευ εύγενών ένατενίσεων14.
1.
Διά τό εγγενές τοϋ βιώματος της
ήθικής γράφει ό ’Απόστολος Παύλος
«"Οταν γάρ έθνη τά μή μόνον έχοντα φύσει
τά τοΰ νόμου ποιή, ούτοι νόμον μή έχοντες έαυτοϊς εΐσίν νόμος, ο'ίτινες ένδείκνυνται τό έργον το νόμου γραπτόν έν ταϊς καρδίαις αύτών συμμαρτυρούσης αύτών τής
συνειδήσεως». Προς Ρωμαίους Β. ’Επι
στολής 14-15. ’Εξ άνθρωπολογικών ερευ
νών έχει προκύψει τό συμπέρασμα, δτι ή
έκλυσις τών ήθικών συναισθημάτων καί
ή κατ’ άκολουθίαν δημιουργία τών σχε
τικών άξιών καί κανόνων βασίζεται εις
βιολογικήν θεμελίωσιν ύπό τήν έννοιαν
τής ένδιαθέτου προκαθωρισμένης τάσεως
προς ταϋτα π.χ. προς τήν φιλίαν, τήν φι
λαλληλίαν, τήν συμπόνοιαν, τήν άγάπην
τών γονέων, τών τέκνων τών συζύγων,
τής πατρίδος κ.ά. Ή ενδογενής αΰτη
θεμελίωσις καί τάσις σώζει τούς άνθρώπους κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τής
εσφαλμένης έξελίξεώς των.
2. Πλάτωνος Νόμοι Δ717Β.
3. Ή έφεσις άποκτήσεως υλικών έν
γένει άγαθών άπορρέει έκ τής ένστικτου
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ορμής τής ιδιοκτησίας, ή τής άποκτήσεως
κύρους καί ισχύος έκ τής σχετικής^ εν
στίκτου ορμής προς έπικράτησιν καί άπόκτησιν δυνάμεως. Αί δύο αΰται ορμαι είναι
έκεΐναι, αί όποΐαι παρ’ δλας τας μετά
βίας καταβαλλομένας μακράς καί έπιμόνους προσπάθειας εμποδίζουν τήν πραγματοποίησιν τοϋ κηρύγματος τοϋ σοσια
λισμού καί τοϋ κομμουνισμού περί κοινο
κτημοσύνης. Έ ν τω προκειμένω διαπιστοΰμεν δτι υπάρχουν έγγενεϊς άνθρωπολογικαί ιδιότητες, έκ των όποιων προκύ
πτουν αί άξίαι, αΐτινες είναι άμετάθετοι
καί μόνιμοι εις τό διηνεκές καί δτι επο
μένως δεν εϋσταθεΐ ή κοινωνιολογική άποψις τής μαρξιστικής διδασκαλίας ότι η
κοινωνική διαμόρφωσις τού ανθρώπου καί
ή παντοειδής συμπεριφορά αύτοΰ δεν κα
θορίζεται υπό εγγενών ψυχοβιολογικων
στοιχείων άλλα διά τής μονής τής επιδρασεως τού περιβάλλοντος καί τής έξ αυτής
δημιουργίας έξηρτημένων άντανακλαστικών.
4. Πληθύς άλλων νέου είδους κατωτερας κατηγορίας άξιων έχει καθιερωθή και
τοποθετηθή εις πρώτην γραμμήν.
5. Γεννάται σχετικώς τό έρώτημα, έάν
καταργουμένων των ήθικών άξιων, οΐαι
αύται ώς βασικαί άξίαι άνεγνωρίσθησαν
καί καθιερώθησαν έν τή πολιτιστική πορεία
τής άνθρωπότητος, είναι δυνατόν νά άντικατασταθοΰν υπό άλλων διαφόρου περιε
χομένου πραγματικών δμως άξιών. Τοιοΰτον τι δέν έχει συμβή μέχρι τοϋδε, ώς δέ
φαίνεται, δέν δύναται νά συμβή. Αί ύπάρχουσαι βασικαί άξίαι είναι, ώς φαίνεται
άναντικατάστατοι, τουλάχιστον έφ’ δσον
ό άνθρωπος είναι οίος είναι σήμερον, διότι
άνταποκρίνονται εις βασικάς άνθρωπολογικάς «σταθεράς». Έάν ποτέ μετατραπή
εις άλλο δν, τότε ίσως άλλάξουν καί αί
άξίαι αύτοΰ.

6. 'Ο δέ ’Ισοκράτης γράφει «τούς μέν
τιμής έπιθυμοΰντας άεί μείζονος, ής έχουσιν, υπό πάντων έπαινουμένους, τούς δέ
προς άλλο τι τών δντων άπλήστως ^διακειμένους άκρατεστέρους καί φαυλότερους
είναι δοκοΰντας». Ίσοκράτους Φίλιππος
νστ. 133—136.
7. ΙΙερί του θέματος τούτου θέλει γίνει
κατωτέρω έκτενεστερος λόγος.
8. Παράδειγμα της έπικρατούσης χαώ
δους ήθικής καταστάσεως είναι καί τό
γεγονός της άντιθέσεως καί διαστασεως
μεταξύ ήθικής τού άτόμου και ανηθικοτητος της «κοινωνίας».
9. ‘Η άπαξίωσις της ήθικής έν γένει
έπήλθε καί διά τού δτι εις τήν σημερινήν
εποχήν έχει άναπτυχθή, ώς γνωστόν μία
παντοδύναμος έξουσία καί μια επ αυτής
βασιζομένη «ήθική» καταργήσασα πάσαν
άλλην έκδήλωσιν ήθικής τών άτόμων. Ε ί
ναι ή μαζική ήθική τού σοσιαλισμού και
κομμουνισμού άντιτιθεμένη έν παντί προς
τήν έν τω άνθρώπω ύπάρχουσαν καί δρώσαν ήθικήν συνείδησιν τού καλού και τού
κακού, τού ήθικοΰ καί άνηθίκου. Αυτή
έχει έπηρεάσει γενικώτερον όλους τους
άνθρώπους χωρίς νά ύπάρχη^ συνειδητοποίησις τού συντελεσθέντος έπηρεασμού.
Ή τοιαύτη «ήθική» δέν προσιδιάζει εις
τον άνθρωπον άπό άπόψεως βιολογίας,
ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ιατρικής, (ψυ
χικής υγιεινής) τά δέ έξ αύτής αποτελέ
σματα είναι σαφώς ολέθρια δια τον άνθρω
πον καί τον πολιτισμόν.
10. ‘Ως άνωτέρω έλέχθη ζωή έκκοσμικευμένη καί διεπομένη υπό τής λογικοκρατίας πλήν τών άλλων άκολουθεΐται
υπό άνίας καί άγχους.
11. Είναι γνωστόν πόσον οί γονείς σή
μερον άνέχονται τάς ήθικάς παρεκτροπας
τών τέκνων των, έξ έτέρου δε ποσον εχει

μειωθή καί σχεδόν καταργηθή ή ίερότης
τών γονέων λόγω ατονίας τής προς αυ
τούς εύλαβείας τών τέκνων.
12. Εις τήν ήθικήν περιλαμβάνονται
κατά κύριον λόγον πρώτον ή μη παραβασις τών ήθικών κανόνων έκπροσωπουμενη υπό τού πλείστου τών έντολών τού δε
καλόγου διά τού ού. (ου κλεψεις, ου φονεύσεις κ.ο.κ.) δεύτερον ή επιταγή τού
άγωνίζεσθαι προς στήριξιν τής ηθικής
όταν διασαλεύηται τούτέστιν προς κατα
πολέμησή τής άνηθικότητος καί^ τρίτου ή
παραίνεσις όπως 6 άνθρωπος ασκεί θετικώς τήν ήθικήν. ’Εκ τούτων κυρίως η
μή παράβασις τών ηθικών κανόνων ευρηται έ σχετική πραγματοποιήσει εις τον
κοινόν «ήθικόν άνθρωπον».
13. Ή διάπραξις άνηθικοτήτων έχει
κατά τήν σημερινήν έποχήν ιδιαζόντως
προβληθή.—’Αλλεπάλληλα είναι και συ
χνά τά σκάνδαλα, ήθικα, οικονομικά, προ
δοσίας καί άλλου είδους, προσωπικοτή
των «υψηλά» έν τή κοινωνία ίσταμένων,
δείγμα καί τούτο άψευδές τής ηθικής εκπτώσεως τού σημερινού άνθρώπου.
14. ‘Η περί τά ήθη έλευθεριότης τού άν
θρώπου συνεπάγεται τά τόσα πολλά κοι
νωνικά έκτροπα καί ιδίως τα εγκλήματα,
ή αύξησις τών οποίων αιτιολογείται και
έκ τού γεγονότος τής καταργήσεως τών
ήθικών άναστολών καί τής λόγω ταύτης
εύχερούς άνακύψεως έγκληματικών ^ Ρ 0θέσεων καί πραγματοποιήσεως αύτών.
Δέν πρέπει νά άπορή τις δι’ όσα σήμερον
έπιτελοΰνται ώς κοινωνικαι εκτροπαι,
άπρέπεια καί έγκλήματα, διότι υπάρχουν
προς τούτο δλαι αί προϋποθέσεις (ψυχολογικαί καί κοινωνικαι) αί οποΐαι συνο
ψίζονται εις τήν χαλαρωσιν τής ηθικής.
'Ο δείκτης τής ήθικής είναι πλήν τών άλ
λων καί δείκτης τής κοινωνικής καταστά
σεως.

ΝΑ Τ Ο Υ Ζ Η Σ Ο Υ Ν

Ή σύζυγος τοϋ Άστυφνλακος ΚΘ30 κ. Τιμολέοντος Μπάκα, έφερε στον κόσμο στο Μαιευ
τήριο «Μαράκας Ή λιάδη» τρία χαριτωμένα άγοράκια, πού είκονίζονται στη φωτογραφία μας
με τον ευτυχισμένο πατέρα. Τά «’Αστυνομικά
Χρονικά» εύχονται στον κ. Μπάκα νά τον ζήσουν και στά νεογέννητα καλή υγεία καί κάθε
καλό στο δρόμο τής ζωής, πού μόλις τιάρα γνω
ρίζουν.

408

ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 405 )

πίνην ψυχήν αυτόν τοϋ είδους φό
βοςΠρο των κινδύνων αυτών ό άν
θρωπος τής σήμερον δεν γνωρίζει,
βεβαίως, τί θά γίνη ανριον, ούτε ήμ 
πορεί νά άναχαιτίση την τεχνικήν
πρόοδον, άρνονμενος τάς ικανότητάς
του. ’Η μπορεί, όμως, νά έπισημάνη
τούς κινδύνους και κυρίως εκείνους

που δεν τούς αντιλαμβάνεται ο πολύς
κόσμος και νά άντιδράση. ’Από τό
ποιόν τής άντιδράσεως
έξαρτάται ή σωτηρία τον.
'Η μόνη οδός Σ ω τ η ρ ί α ς εί
ναι ή επιστροφή εις τον 'Ελληνοχρι
στιανικόν Πολιτισμόν. 'Η γνώσις
τοϋ κινδύνου αποτελεί τήν θ ε τ ι 
κ ή ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν και μαζί τό
πρώτον βήμα τής επιστροφής. ’Επι
στροφήν προς τάς ' Ελληνοχριστιακάς αξίας σημαίνει: επιστροφή προς
τον άνθρωπον, άγώνα διασώσεως
τής ανθρώπινης ύποστάσεως . . .».
Έ ν πάση περιπτώσει, αί μαρτνρίαι περί τής ύπάρξεως κινδύνων
ή κρίσεων, εξ ών απειλείται ή
δημιουργική κοινωνικότης τοϋ αν

θρώπου, ή πνευματική νπόστασίς
τον, ο ανθρωπισμός του, ό έν γένει
πολιτισμός μας, είναι πολλαί, κα
τηγορηματικοί καί αναμφισβήτητοι,
ιδιαίτερα δε άντιπροσωπεντικαί, ώς
προερχόμεναι έκ φωτεινών νόων
όλων των σχετικών έπιστημών. Είθε
τά μηνύματα των σωτηρίων αυτών
φωνών νά προκαλέσουν τήν προσδοκωμένην άντίδρασιν. 'Η ρήσις τοϋ
σοφοϋ "Ελληνας ποιητοϋ Μενάνδρου
«'Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, δταν
άνθρωπος ή» άς άποτελή τήν παρη
γοράν οψιν καί τήν αληθή θέσιν των
μηνυμάτων αυτών.
’Ελαχίστην συμβολήν εις τήν άναγκαίαν αυτήν προέκτασιν, άς άποτελέση καί τό παρόν κείμενον.

“ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ,,
Μετεδόθη ύπό τής Υ. ΕΝ. Ε. Δ. στην εκπομπή «Κουβεντοϋλες»
Πολύ τής μόδας έγινε τελευταία
ή έκφρασις « Ά ττά κα καί επί τό
πον» όταν θέλουμε νά φανερώσουμε
τήν άμεσο έπέμβασί μας γιά τήν επίλυσι ενός οποιοσδήποτε προβλήματος.
’Ακριβώς λοιπόν καί σύμφωνα με
τό πνεύμα τής έποχής, αναλαμβά
νει ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας
Πόλεων των ’Αθηνών μια επιχείρησε
« Ά ττά κα καί επί τόπου».
"Επειτα από δύο συσκέψεις άρμοδίων παραγόντων άπεφασίσθη νά
ένταθοΰν τέι αστυνομικά μέτρα γιά
τήν καθαριότι/τα τής πόλεως.
Καλοκαίρι έρχεται καί είναι φυ
σικό, νά δοθή ιδιαίτερη προσοχή στην
καθαριότητα καί τήν ευκοσμία γιά
νέι μήν παρουσιάζη τό κλεινόν άστυ
άσχήμιες.
Γι’ αυτό λοιπόν καί ή ίιεύθυνσις ’Αθηνών αρχίζει μιά εκστρα
τεία γιά τήν ευπρεπή έμφάνισι τής
πόλεως, μέ τήν βοήθεια όλων των
πολιτών καί προπάντων τής κάθε
νοικοκυράς. Τέι σκουπίδια δεν θά
βγαίνουν στούς δρόμους, όπως γ ί
νεται σήμερα, από τήν νύκτα, αλλά
θά τοποθετούνται τό πρωί, λίγη
ωρα πριν από τήν διέλευσι τοϋ οχή
ματος τής καθαριότητας. Καί δεν
θά χρησιμοποιήται τό γνωστό δο

χείο των όσιορριμμάτων, πού τις πε διάισουν στο πεζοδρόμιο τις σακκοϋρισσότερες φορές είναι ρυπαρό καί λες τους γιέι νά τις αναποδογυρί
δυσώδες, άλλα 6 πλαστικός σάκκος σουν καί νά σκορπίσουν άνάμεσα
δεμένος στο στόμιό του (άστε νέι στις ρόδες τών παρκαρισμένων αυ
μή σκορπίζονται τέι απορρίμματα τοκινήτων τό δύσωσμο περιεχόμε
καί νέι είναι δυνατή, χωρίς καθυ νό τους.
Γιέι νά επιτυχή λοιπέιν ή άξιέστέρησή ή περισυλλογή τους.
Φυσικέι γιέι νέι τελεση ορήση τό παινη ιιύτή πρωτοβουλία τής Α 
μέτρο ή ’Αστυνομική Αιεύθυνσι θά στυνομικής Iιευθύνσειος ’.Αθηνών
άρχίση εκστρατεία διαιρωτίαεως ώ- καί νέι τιμωρούνται αυθωρεί καί
στε απόλυτα ενημερωμένοι οί ΙΟη- παοαχρήμα, οί άισυμμόρφωτοι είναι
ναϊοι νέι συμπαρασταθούν στην προ έιπαραίτητο, οί υπηρεσίες καθα
σπάθεια αυτί). Παράλληλα όμως ριότητας κάθε Iήμου σέ στενή συν
εδώ πού τέι λέμε θέι ληψθονν καί τέι εργασία μέ τό τμήμα αυτοκινήτων
ανάλογα άστννομικά μέτρα ώστε / νέι καθορίσουν επακριβώς τέι δρο
οί παοαβάται νέι κολάζονται «άτ μολόγια, ιόστε οί κάτοικοι κάθε
τάκα καί επί τόπου». Μετέι τήν ένη- πολυκατοικίας νέι γνωρίζουν περί
μέρωσιν τού κοινού θέι ιιρχίση // που τήν (ήρα διελενιτέως τού όχήεφαρμογή τοϋ μέτρου. Γιέι νέι είναι ματος. Γιατί πολλές φορές δρομο
όμως επιτυχής ή εκστρατεία θέι λόγια τού σκουπιδιάρη, πού έπρεπε
χρειασθή νά συμβάλλουν καί μερι νέι γίνουν τό πρωί, πραγματοποιούν
κοί άλλοι παράγοντες. Αυτοί είναι ται τό άπόγενμα ή καί άντιθέτισς.
οί υπάλληλοι τής καθαριότητος καί "Ετσι, πολλοί, πολλές φορές, μπερ
οί τετράποδοί κάτοικοι τής πρω- δεύονται καί άφήνουν στο δρόμο τέι
τευούσης, τέι αιλουροειδή πού επι σκουπίδια ενώ τό αυτοκίνητο έχει
τίθενται μέ μανία στις νάνλ,ον σοκ περάσει, στήν περίπτωσι αυτή ή
κουλές όταν μάλιστα τό περιεχό έπιβολέ] ποινής άττάκα καί επί τό
μενό τους μυρίζει άποφάγια. Οί τε που θέι είναι άδικη άφοϋ κάπου άλ
τράποδο ι αυτοί έιλήτες τής Ιθη- λοι!>θέι πρέπει νά άναζητηθή ό ύπεύναϊκής νύχτας καραδοκούν πότε οί
' Μ Η Ν Α Σ A AM Π ΡΙΝΙΑ Η Σ
ένοικοι τών πολυκατοικιών θέι άρα-

409

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΏΣ Μ Ε Σ Ο Ν Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Ψ Υ Χ ΙΚ Ώ Ν
ΚΑΙ
Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΏ Ν

Τ ο ΰ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΑΡΑ
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ) Α /ν τ ο ΰ Β\

8ΗΗ

((’Εάν ταΐς γλώσσαις των άνθρώπων λαλώ καί των άγγέλων άγάπην δέ μή εχω, γέγονα χαλκός ήχων καί κύμβαλον
άλαλάζον. Καί έάν εχω προφητείαν καί είδώ τα μυστήρια πάντα
καί πάσαν τήν πίστιν, ώστε δρη μεθιστάνειν, άγάπην δέ μή έχω
ούδέν είμί. Καί έάν ψωμίσω πάντα τά υπάρχοντά μου καί έάν
παραδώ τδ σώμα μου ίνα καυθήσωμαι, άγάπην δέ μή έ'χω ού
δέν ωφελούμαι. 'Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, ή άγάπη
ού ζήλοι, ή άγάπη ού περπερεύεται, ού φυσιοϋται, ούκ άσχημονει, ού ζητεί τά έαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται τδ
κακόν. Ού χαίρει έπί τή άδικία, συγχαίρει δέ τή άληθεία,
παντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει πάντα ύπομένει.
Η άγάπη ούδέποτε έκπίπτει, είτε δέ προφητεΐαι καταργηθήσονται* είτε γλώσσαι παύσονται- είτε γνώσις καταργηθήσεται. Ό τ ε ήμην νήπιος ώς νήπιος έλάλουν, ώς νήπιος έφρόνουν, ώς' νήπιος έλογιζόμην δτε δέ γέγονα άνήρ κατήργηκα
τά του νηπίου.
Βλέπομεν γάρ άρτι δι’ έσόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρδς πρόσωπον άρτι γιγνώσκων έκ μέρους τότε δέ έπιγνώσομαι καθώς καί έπεγνώσθην. Νυνίδε μένει πίστις έλπίς,
άγάπη, τά τρία ταΰτα' μείζων δέ τούτων ή άγάπη».
(13ον Κεφάλαιον της Α '. πρδς Κορινθίους
έπιστολης του ’Αποστόλου Παύλου).

/ /Α Γ Α Π Η , ώς συναίσθημα, άνεΠ πτύχβη άπό της εποχής καθ’
ήν, ό άνθρωπος έπέρασεν εις τό ϋτ(ί
διον τής διανοητικότητας. Κατά τήν
άρχέγονον κατάστασίν τον, τήν συμπεριφοράν του απέναντι τών συν
ανθρώπων του έρρύθμιζον τά έν
στικτα αύτοσνντηρήσεως και ανα
παραγωγής. Μεταξύ τών ανθρωπί
νων όντων τής εποχής εκείνης ούδείς
άλλος σύνδεσμος πρέπει νά ύπήρχεν
πλήν τοϋ ενστικτώδους μητρικόν
φίλτρου και ενδεχομένως τοϋ ενστί
κτου τής αγελαίας ζωής. Πλήρης
διαφοροποίησίς του έν σχάσει με τά
άλλα ζώα εικάζεται δτι προέκνψε
μετά τήν έπελθοϋσαν βαθμιαίως ρι
ζικήν μεταβολήν τών δρων τής ζωής
τον, σνντελεσθεΐσαν ευθύς ώς ό
άνθρωπος ήρχισε νά διανοήται.
Ή αγάπη πάντως είναι εκείνη, ή
όποια ώδήγησε τον άνθρωπον εις τήν
περαιτέρω πνευματικήν του έξέλιξιν, διήνοιξεν εύρεϊς νέους ορίζον
τας καί τον ώδήγησεν εις τήν με
γαλειώδη λεωφόρον προς κατάκτησιν τής φύσεως. 'Η άγάπη καί
δχι τό συμφέρον τής υλιστικής ζωής
είναι εκείνη πού ρυθμίζει τήν δράσιν τον. Α ί υλιστικοί θεωρίαι δεχό
μενοι ώς κίνητρον τό συμφέρον, άρνοϋνται νά λάβουν ύπ’ δψιν τάς εύγενεϊς πράξεις, τάς μεγάλας χειρο
νομίας, τήν ψυχικήν άνάτασιν καί
πάσας έν γένει τάς άνωτέρας έκδηλώσεις, αί όποϊαι έδημιονργησαν
τάς προϋποθέσεις τής πνευματικής
ακμής, ακμής πού κατέστησεν Ικα
νόν τον άνθρωπον νά δαμάση τήν
υλικήν φύσιν καί νά φθάση εις τό
σημερινόν σημείον τοϋ πολιτισμού.
Καί δμως αύταί είναι αί ιδιότητες
πού έξυψώνονν τον άνθρωπον, καί
αί όποϊαι έάν έλλειπον θά έμεν εν
ούτος ακόμη πρωτόγονον δν, μή διαφέρον τοϋ κτήνους.
'Η άγάπη άπό τά πολύ παλαιά
χρόνια έχει άποτελέσει άντίκείμενον θεολογικής, δογματικής, φιλο
σοφικής καί κοινωνιολογικής μετεγενέστερον έρεύνης. Κατά τήν ηθι
κήν της έννοιαν, ώς άνεπτύχθη υπό
τής Χριστιανικής διδασκαλίας, άποτελεϊ τήν άρχήν καί τό τέλος πό
σης άρετής. 'Η άρχαία 'Ελληνική
διανόησις άνήγαγε τήν άγάπην εις
μίαν τών πρώτων άρετών τοϋ ελληνι
κού κόσμου. 'Ο Άντίλοχος έθυσίασε
τήν ιδίαν του ζωήν χάριν τής σωτηρί
ας τοϋ πατρός του, ή ’Άλκηστις έπροτίμησε τήν θανήν της χάριν τοϋ συ
ζύγου της, ο Όρφεύς κατήλθεν εις

τόν "Αδην, Ινα έπαναφέρη έκεϊθεν
την ον ζυγόν τον Εύρη δίκην, ό Περείθονς άφοΟιώνεται ψυχή τε καί
αώματι προς τον θησέα. Παροιμειώδεις παραμένουν επίσης αΐ περι
πτώσεις άφοσιώσεως μεταξύ Ά χ ιλ λέως και Πατρόκλου, Δάμωνος και
Φιντίου.
’Αλλά ή αγάπη πυργοϋται από
τούς ’Αρχαίους "Ελληνας ώς άφοσίωσις προς την πατρίδα. 'Η φιλο
πατρία φθάνει εις τον νπέρτατον
ηρωισμόν καί την αυτοθυσίαν. Τρανά
παραδείγματα ή Τελέσιλλα καί ό
Κυναίγειρος. Κατά τον πρόδρομον
του Χριστιανισμού Σωκράτην, ή
αγάπη τον προς την πατρίδα παρου
σιάζεται ώς νπερτάτη πάσης άλλης
αρετής, θρησκευτικόν αυτόχρημα
δόγμα. 'Η ηθική αξία τής αγάπης
είναι τεραστία. Δεν δυνάμεθα παρ’
όλα ταντα νά ίσχνρισθώμεν, ότι ή
άνθρωπότης έφθασεν εις την άνωτάτην εκείνην βαθμίδα τής έξελιξεως ή όποια θά σημάνη την πλήρη
ύποχώρησιν τού ένστικτον, τό ό
ποιον παλαίει ακόμη προς τό συναί
σθημα τής αγάπης, διότι αυτή ή
Ιστορία έπιβεβαιοϊ ότι καί εάν
υπάρχουν άπειρα παραδείγματα έκδηλώσεως τής αγάπης, τινά των
όποιων παραμένουν τηλαυγείς φά
ροι διά τάς εφεξής γενεάς καί έχουν
άπαθανατισθή ήρωες έξαρθέντες μέχρις αυτοθυσίας, υπάρχουν εν τού
το ις καί άπειρα παραδείγματα ανή
κουστων θηριωδιών, αί όποίαι επα
ναφέρουν τον άνθρωπον εις την
πρωτόγονον ακόμη ζωήν του. Ό
άγων μεταξύ ενστίκτου καί άγάπης
μέσα εις τον άνθρωπον θά συνεχί
ζεται ανηλεώς έως ότου ας τό έλ
πισα)μεν, κάποτε ό άνθρωπος θά
έξαχθή εις τόν βαθμόν τής ηθικής
τελειότητος καί θά απόσειση όλοσχερώς τό βάρος τού ενστίκτου ινα
επικράτηση παντελώς ή καθολική
αγάπη, όπως την έδίδαξεν ό ένανθρωπισθείς Θεός. "Αν καί ή Φιλο
σοφία, ή Θεολογία καί ή ηθική
ένησχολήθησαν, ώς έλέχθη, .ευρέως
έκπαλαι με τήν αγάπην, ώς έν
νοιαν ηθικήν, ή επιστήμη καί μάλι
στα ή ’Ιατρική δεν φαίνεται νά είχεν
άσχοληθή σοβαρώς. Ή επιστημο
νική άνακάλνψις τής άγάπης, ώς
ιατρικού φαρμάκου έγινε μόλις τά
τελευταία χρόνια. Οι ψυχίατροι έχουν
συναγάγει τό συμπέρασμα, ότι ή
αιτία, ή μάλλον ή πλέον βαθεϊα ρίζα
μέ όλους της τούς πλοκάμους, τών
πνευματικών άσθενειών καί ψυχι

κών νόσων είναι ή στέρησις τής
άγάπης εις τούς πάσχοντας. 01 παιδοψυχολόγοι, διαφωνοϋντες σήμερον
ώς προς τό εάν ή διατροφή δέον νά
είναι προγραμματισμένη, ή νά μήν
επιβάλλεται, αλλά νά γίνεται σύμφω
να μέ τήν θέλησιν τών παιδιών καί
ώς προς τό εάν ό σωφρονισμός τών
άνηλίκων δέον νά άσκήται διά τής
τιμωρίας ή τής πειθοϋς, έχουν άχθή
εις τήν κοινήν διαπίστωσιν ότι ούδέν
τούτων άσκεϊ δυσμενή έπίδρασιν επί
τής ψυχοσωματικής άναπτύξεως τού
παιδιού, έφ’ όσον τούτο άγαπάται.
Οι Κοινωνιολόγοι δέχονται ότι ή
άπάντησις εις τήν άδικίαν είναι ή
άγάπη, οι έγκληματολόγοι έχουν
εϋρει επίσης τήν αγάπην ώς άπάντησιν εις τό έγκλημα. ’Ενδιαφέ
ρουσα εν προκειμένω παρουσιάζε
ται ή εμπεριστατωμένη μελέτη τού
’Αμερικανού Howard W hithnan
τήν όποιαν λόγω άκριβώς τής ειδικής
της σημασίας, παραθέτομεν μεταγλωττισμένην καί διεσκευασμένην
από τήν ’Αγγλικήν εις τήν 'Ελληνι
κήν:
Ό Σωκράτης, τήν προς τήν πατρώα ά^άπην, άνήγαγεν εις θρησκευτικόν αυτό
χρημα δόγμα καί έθεώρει ώς τήν νπερτάτην πάσης άλλης αρετής.

«’Αγάπην θά μπορούσαμε, νά
όνομάσωμεν τό περιβάλλον εντός
τού όποιου τό άγαπώμενον πρόσωπον άναπτύσσεται. Τό έδαφως
αυτό τού περιβάλλοντος εμπλου
τίζει τό ατομον χωρίς περιορισμούς
καί περιστολάς. Βασικώς ή άγάπη
είναι μιά έπιχείρησις επιχορηγούσα
μολονότι συχνάκις νομίζομεν ότι
είναι έπιχείρησις πού έπιχορηγείται.
'Η άγάπη ενός προσώπου, λέγει ό
Dr Harry A. Overstreet, δεν
συνεπάγεται τήν κατοχήν αυτού τού
προσώπου. Σημαίνει ότι ευχαρίστως
παραχωρεί εις αυτό τό άπόλυτόν
δικαίωμα εις τήν ιδιόρρυθμον παι
δικήν του ηλικίαν. Δ έ ν αγαπάς άληθινά όταν έπιζητής νά υποδούλωσης
κάποιον μέ δεσμούς έξαρτήσεως
καί κατοχής. 'Ο Dr Erich Fromm
τοποθετεί τό ζήτημα ώς εξής: «τό
νά άγαπάς ένα πρόσωπο σημαίνει
ότι φροντίζεις καί αισθάνεσαι υπεύ
θυνος διά τήν ζωήν του, διά τήν
άνάπτυξιν καί έξέλιξιν όλων τών
άνθρωπίνων του ικανοτήτων καί δυ
νάμεων.
Εις ιδρύματα όπου γίνεται ένασχόλησις μέ άνθρωπίνους σχέσεις
ή άγάπη όλονέν καί περισσότερον
χρησιμεύει ώς φάρμακον. Εις τήν
Κλινικήν «Menniger» τού Τόπεκα
τού Κάνσας διεπίστωσα ότι μία άπό
τάς χρησιμοποιονμένας βασικάς
διαγνώσεις κατά τήν θεραπείαν μιας
ψυχικής νόσου ήταν «Στέρησις άγά
πης». Εις πάσχοντας πού εις τήν ψυ
χήν τους ήταν ριζωμένη ή νόσος, ώς
αποτέλεσμα έλλείψεως άγάπης, τούς
παρείχετο μία ειδική ευκαιρία άγά
πης ινα διαπιστωθή έάν καί κατά
πόσον θά ήδύνατο νά τήν κερδί
σουν ή όχι. 'Ο Κύριος C. επί παραδείγματι είχε γίνει ένα ένεπιθύμητο
παιδί. Είχε μεγαλώσει σέ ένα έρημικόν περιβάλλον καί ή μοναξιά του
τόν είχε καταστήσει «μονήρη λύ
κον». Κατάντησε άνίκανος γιά κάθε
άνθρωπίνη προσέγγιση καί θερμή
κοινωνική επαφή. Ζοϋσε σέ ένα κό
σμο δίχως άγάπη. Στή κλινική
είσήχθη όταν διήνυε τό 35ον έτος
τής ηλικίας του μέ τήν διάγνωσιν
«Σχιζοφρένεια». Είχεν άποσυρθή
άπολύτως άπό τόν πραγματικόν κό
σμον καί ζοϋσε μέσα σέ ένα άπατηλό κόσμο τής νοσηράς του φαν
τασίας. Στή κλινική δέν ήθελε κα
θόλου νά βγαίνη άπό τό δωμάτιο καί
έφρόντιζε νά παραμένη πάντοτε μέσα
σ’ αυτό χωρίς καμμιά προσπάθεια
νά έπικοινωνήση μέ άλλους. 01 ια411

τροί έγνωμάτευσαν ότι ή νόσος του
ήτο «άπάτοκος τής έλλείψεως αγά
πης». ’Ιατροί καί νοσοκόμοι τοϋ
έπεδαψίλλευον περιποιήσεις με ζέ
ση καί στοργή. ’Έπαιζαν μαζύ του
ντάμα ζατρίκιον.
«Πόσο καλά φαίνεσαι σήμερα Κε
G καί τί εύχαρίατησι νοιώθουμε όταν
σέ επισκεπτόμαστε». "Ενα πρωινό
ό Κος C. έκανε περίπατο μέσα
στον κήπο. Ή αγάπη καί ή στοργή
πού τον είχαν δείξει όλοι αυτοί γύρω
τον, είχε κάνει τό θαϋμά της. Αυτή
ή άγάπη ήταν ή αιτία να παρονσιασθή ενώπιον του, δ πραγματικός κό
σμος καί να καλυφθή τέλος πάν
των όλος εκείνος ό τόσο τρομερός
δικός τον κόσμος, τής άρρωστημένης
του φαντασίας πού ζονσε μέχρι τώ
ρα. ’Ά ρχισε να καλλυτερεύη αισθητά
ώσπου στο τέλος έγινε καλά. Στο
αγροτικό Σχολείο τοϋ «H awtvorne,
ένα άλλο ίδρυμα γιά ανώμαλα παι
διά κοντά στη Νέα Ύόρκη, διεπίστωσα πώς ή άγάπη έχρησιμοποιεϊτο ώς φάρμακο κατά κάποιον άλλον
όμως τρόπο.
"Ενα νέο Ιδχρονο αγόρι, ό Τσάρλυ,
έφθασε στο σχολείο με τό βαρύ χα
ρακτηρισμό από τό Δικαστήριο ’Α 
νηλίκων «’Αδιόρθωτος». Είχε κλέ
ψει χρήματα από τούς γονείς του,
ήταν κοκότροπος, αυθάδης, άτίθάσ
σος. ”Οταν ώμιλοϋσε μετεχειρίζετο
γλώσσα βρωμερή καί ή συμπεριφο
ρά τον γενικώς έδειχνε σάν αγ
ριόγατος. Ό Καθηγητής Robert
E xton, αργότερα διευθυντής τοϋ
Σχολείου, όπου ό Τσάρλυ εΐχεν είσαχθή, δεν συμφωνούσε ότι αυτό τό
άγόρι ή όποιοδήποτε άλλο παιδί,
ήταν «αδιόρθωτο». Πήρε τον Τσάρλυ
γιά ένα περίπατο. Τό άγόρι άρχισε
νά βλασβημή «Σέ μερικούς ανθρώ
πους, Τσάρλυ, αρέσει νά χρησιμο
ποιούν χυδαία γλώσσα», είπε ό Κα
θηγητής, ήρεμα, «αλλά κάπως δεν
θά ήθελα νά τούς εναντιώνομαι. Θά
είχες τή καλωσύνη νά μου έκανες,
μιά χάρη;»
Ό Τσάρλυ έμεινε κατάπληκτος
από τό φιλικό τόνο τοϋ Exton, κοκ
κίνισε λίγο καί έσώπασεν. Κατόπιν
ο Τσάρλυ έδοκίμασε μιά άλλη γραμ
μή συμπεριφοράς. «"Εφερα μαζί
μου κάτω εδώ μερικά υποδήματα
ιππασίας καί σκέπτομαι νά τά φο
ρέσω μετά τό δείπνο, τό εγκρίνετε;
«Βέβαια», είπε ό Καθηγητής,
«Αυτό ασφαλώς μοϋ αρέσει». Σοϋ
412

άρέσει έφώναξε δ Τσάρλυ με ιταμή
φωνή «’Αλλά με τή διαφορά ότι
πρόκειται νά μοϋ τά κλειδώσετε καί
νά μή μπορέσω νά τά πάρω».
«'Ώ, όχι, δεν νομίζομε ότι είναι
ανάγκη νά κλειδώνωμε τίποτα εδώ
μέσα στο ίδρυμα μας».
«Τίποτα; φίλε είσαι εντάξει». «’Ί 
σως», είπε δ Καθηγητής «’Εδώ
πού τά λέμε νά τά κλειδιά τοϋ αυ
τοκινήτου μου. Δεν ξέρω αν θά
ήθελες νά τά κρατήσης εσύ. 'Η
τσέπη μου είναι τρύπια». "Οταν γύ
ρισα πίσω στο ίδρυμα δ E xton
είπε. «Νά έρχεσαι όποια ώρα θέλεις
Τσάρλυ».
"Εξ μήνες άργότερα έκανα επα
νέλεγχο στο «άδιόρθωτο» παιδί. Μέ
σα σ’ αυτό τό διάστημα τοϋ είχαν
προσφέρει πάρα πολύ άγάπη. Τοϋ
άπενεμήθη ένα αναμνηστικό μετάλλιο
καί τοϋ τό κρέμασαν στο στήθος
του. Αυτό πού κέρδισε με τή καλή
του διαγωγή πιστοποιούσε ότι μπο
ρούσε νά γίνη ένας καλός πολίτης.
’Ακόμα καί γιά άτομα πού
παρουσιάζουν ροπήν προς τήν πορ
νείαν διεπίστωσα ότι ή χρήσις αγά
πης είναι τελεσφόρο φάρμακο. Οί
γιατροί ατήν Δημοσία Κλινική ' Υ
γιεινής τοϋ Σάν Φρατζίσκο, άνεκάλνψαν ότι τά κορίτσια πού ρέπουν
στή πορνεία, συχνά παρασύρονται
στο. κατήφορο τής διαφθοράς γιά τό
λόγο ότι τούς έχει λείψει ή άγάπη.
Δεν κατέστησαν εξ αίτιας αύτοϋ τοϋ
γεγονότος ικανά γιά ώριμες ερωτι
κές σχέσεις καί ποτέ δέν έδωσαν
ούτε έλαβαν άγάπη στή σεξουαλική
τους συμπεριφορά. Είχαν όμως παρ’
όλα ταϋτα «μιά υπερβολική άνάγκη
διά τήν ίκανοποίησιν τοϋ ερωτικού
ενστίκτου πού βασιζότανε άκριβώς
σέ άνικανοποίητες επιθυμίες τής
παιδικής τους ηλικίας». Στά κορί
τσια αυτά, προκειμένου νά άποκατα
σταθή ή ευαίσθητη υγεία τους, ή
Κλινική τούς δίδει τήν άγάπη πού
τούς έλλειψε σ’ όλη τους τή ζωή,
τήν αύτοεπιβεβαίωσιν ώς άνθρώπων,
τον αύτοσεβασμόν, τήν δύναμιν νά
μεγαλώσουν καί νά άναπτυχθοϋν.
« Ό Κόσμος πιστεύει ότι τίποτα
δέν είναι πιο εύκολο πράγμα άπό
τό νά άγαπάς» λέγει ό Dr. From m
«αλλά ενώ κάθε άνθρώπινη ϋπαρξις έχει μιά ικανότητα νά άγαπά,
έν τούτοις ή σαφής κατανόησις τοϋ
προβλήματος αυτόν καί ή πραγμα

τοποίησή τής λύσεώς του, είναι
ένα άπό τά πιό δύσκολα επιτεύ
γματα».
"Ενας άνδρας νομίζει, ’ίσως, ότι
άγαπά τήν γυναίκα τον, επειδή
είναι όμορφη, έξυπνη καί επιδέ
ξια. Αυτό όμως δέν σημαίνει άγάπη.
Είναι απλώς μιά επιδοκιμασία τών
ικανοτήτων της. Ή άγάπη δέν
έξαρτάται άπό τον άπλοϋν προσ
διορισμό τοϋ άγαπημένον άντικειμένου, άλλά άπό τάς ικανότητας
άκριβώς πού έχει τό ατομον νά
άγαπά. Αύτοϋ τοϋ είδους αί ικανό
τητες επιβάλλεται νά καλλιεργούν
ται. Δέν «έρχεται» ή άγάπη πάν
τοτε «φυσιολογικώς» όπως τόσο
πολύ άπό όλους πιστεύουν. Ό Dr
W illiam C Menniger μοϋ είπε.
«Νομίζω ότι τό καλλίτερο πράγμα
πού οί γονείς μπορούν νά κάνουν
γιά τά παιδιά τους είναι νά τά δι
δάσκουν πώς νά άγαπονν». Ό μόνος
τρόπος διδαχής τής άγάπης είναι
μέ τό παράδειγμα. Μέ τή καλλιέρ
γεια τών ικανοτήτων μας γιά άγάπη
διδάσκουμε εκείνους πού βρίσκον
ται γύρω μας νά άγαποϋν. Τά παι
διά πρέπει νά παίρνουν άγάπη γιά νά
μπορούν νά τή δώσουν άργότερα.
Δέν πρέπει νά πιστεύουμε ότι άγσ
πάμε τά παιδιά μας επειδή τά προστατεύομεν καί φροντίζομεν άπλώς
γ ι’ αυτά. Γιατί καί τό ζώο κάνει
τό ίδιο μέ τά νεογνά του. Τό κριτή
ριο είναι: Μπορούμε νά διαβεβαιώσωμε στά παιδιά μας τήν άγάπην
μας σάν οί πιό στενοί συγγενείς καί
εάν ναι, μέχρι ποιο βαθμό καί ποιά
έκτασι;
Πόσο σεβόμαστε τήν άτομικότητα τους; Μέχρι ποιο βαθμό τά
βοηθούμε νά μεγαλώσουν άνεπηρέαστα χωρίς νά νοιώθουν τήν εξου
σία μας καταπιεστικήν στήν άνάπτυξίν τους; ’Αλλά καί μέ τό νά
παραχαϊδεύωμε τά παιδιά μας δέν
έπιτυγχάνομεν τήν πραγματική ά
γάπη. Τό παραχάΐδεμα είναι ένας
επικίνδυνος τύπος ψευδο-άγάπης.
Σέ ένα άναμορφωτήριο τής Νέας
’Υόρκης 300 άγόρια έπανεκπαιδεύονται προκειμένου νά βγοϋν καλοί
πολίτες στή Κοινωνία. Πολλοί άπό
αυτούς τούς νεαρούς έχουν γνωρί
σει μόνον τήν ένδοτική «ψευδοάγάπη» μιά συμπεριφορά άπαλλαγής τους άπό κάθε αίσθημα ενο
χής, πράγμα πού μάλλον εξαγορά
ζει τό παιδί παρά τοϋ ενισχύει τή
σωματική καί ψυχοπνενματική του

ανάπτυξη και υπευθυνότητα. «Κάθε
μέρα» άνέφερε ό Harold F. Strong,
πρώην Δ ιευθυντής «Προσπαθούμε
και επιτυγχάνομε να έξαφανίσωμε
τη ζημιά που έχει γίνει ατά παιδιά
άπό τους γονείς τους, οι όποιοι δυ
στυχώς συγχέουν τη λέξι «άγάπη»
με τον «κατευνασμό».
'Η άνάπτυξις τής άγάπης έχει
επίσης άποδείξει ότι και αυτή ή φι
λαυτία δεν είναι κακή ψυχική Ιδιότης, διότι όλοι μας πρέπει νά άγσ
πάμε τον εαυτόν μας, εάν βέβαια
πρόκειται με αυτό τό τρόπο νά κατα
στώ μεν ικανοί νά άγαπήσωμε τούς
άλλους. 'Ο άείμνηστος Joshna Loth
Liebman άπέδειξεν ότι ή βιβλική
ρήσις «’Αγάπα τον πλησίον σου
ώς σεαυτόν» προϋποθέτει ότι θά
πρέπει νά άγαπάμε τους εαυτούς μας.
Με τό νά μισοϋμεν τους εαυτούς
μας ή τούς άλλους, είμαστε. .. άσθενείς. Ή ικανότης μας γιά άγάπη έχει
καταβληθή.
'Η μία περίπτωσις μετά άπό την
άλλη δείχνει έλλειψιν φιλαυτίας στή
ρίζα των πνευματικώς άσθενών,
άναφέρει ό Dr Alexander Reid
Martin τέως διευθυντής τής Ψυχια
τρικής Κλινικής τοϋ «Payne W hi
tney». ’Εάν ό κόσμος είχε μιά
ύγιά φιλαυτίαν, άντ'ι νά φέρη κρυμ
μένο τό βάρος τής αύτοκαταφρονήσεως, τό φορτίον τών ψυχιατρικών
μας περιπτώσεων θά περιωρίζετο
στο ήμισυ.
Έρώτησα τον Dr a Robert Η.
Felix, όταν ήτο διευθυντής τοϋ
’Εθνικού ’Ινστιτούτου τών ψυχια
τρείων ατήν Ονάσινγκτων D.C. γιά
τον ορισμό τής φιλαυτίας. Ό Dr
Felix άπήντησε «'Υπάρχει όταν
κάνεις έχει ένα αίσθημα άξιοπρεπείας, ύπάρξεως, άξίας παντοτινής,
αίσθημα επάρκειας, άκόμη ύγιά
αϊσθησιν ταπεινοφροσύνης».
'Ο Dr C. Broch Chisholm,
ό περίφημος Γενικός Διευθυντής
τοϋ Παγκοσμίου ’Οργανισμού 'Υ 
γείας τών Η.Ε. έχει άναγνωρίσει
ότι τό μέλλον μας έπι τής υδρογείου
έξαρτάται άπό τον άριθμόν τών
ώριμασμένων άτόμων, πού μπο
ρούμε νά παραγάγωμε, τών άτόμων
εκείνων πού νά θεωρούνται πρό
σωπα 'ικανά γιά άγάπη, κατάλληλα
γιά προσέγγιση τών προβλημάτων
τών μεταβολών μας σέ παγκόσμια
κλίμακα. Πρόσωπα δηλ. πού νά
άγαποϋν και όχι νά μισούν.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ σταθμός, Τούρκους τών οποίων ό έπεκταΜ ΙΑορόσημο
διά τήν Ελληνικήν τικός δυναμισμός ένισχύετο άπό

και τήν παγκόσμιον ιστορίαν, τήν τάσιν τής έπικρατήσεως τού
διήλθεν καί εφέτος άπαρατήρητος Ισλαμισμού.
ϊσως δι’ όλην τήν ανθρωπότητα, έν
Οΐ "Ελληνες παρά τόν απηνή
μέσω τών διεθνών προβλημάτων διωγμόν πού ύπέστησαν κατά τά
και τών ατομικών τοιούτων ενός 400 περίπου χρόνια τής δουλείας,
έκάστου. Διά τους "Ελληνας όμως διετήρησαν τήν γλώσσα, τήν θρη
αυτό θά ήτο ασυγχώρητου. Διότι σκείαν καί τήν όντότητά των. Καί
ή 'Ιστορία διδάσκει καί έπαναλαμ- αύτό μαζί μέ τό ανεπτυγμένο
βάνεται. Καί εις τούς ανθρώπους συναίσθημα έθνικής συνειδήσεως
πού κατοικούν τήν μοναδικήν αυ τούς έπέτρεψε νά άδράξουν τά
τήν γωνίαν τής γης έλαχεν ό όπλα έναντίον μίας πανισχύρου
Κλήρος νά μάχωνται, νά μεγα αύτοκρατορίας. "Επειτα άπό δετή
λουργούν άνατρέποντες πολλάκις αγώνα, μέσα άπό ένα συνονθύ
τά έναντίον των δεδομένα καί νά λευμα αίματος, θυσιών, λάσπης καί
γράφουν πάντοτε τήν δική των ήρωϊσμών ξεπήδησε ή Νίκη καί
'Ιστορίαν. Καί μία ύπερτάτη εύ- έπετεύχθη ή άνάκτησις τής Εθνι
θύνη: Νά είναι απόγονοι ήρώων. κής Ελευθερίας. Σήμερον ύστερα
Τήν 29ην Μαΐου 1453 μία Αύ- άπό παρέλευσιν αιώνων ό πόθος
τοκρατορία μέ ιστορίαν πλέον τής Ένώσεως τής Κων /πόλεως
τών 1.000 έτών κατελύετο. Μετά μέ τήν μητέρα Ελλάδα είναι δια
άπό έπίμονον πολιορκίαν ή Βασι- καής έστω καί άν αύτό αποτελεί
λίς τών Πόλεων έχάνετο μαζί μέ μία χίμαιρα καί μία όμορφη αλλά
τόν ένδοξο Παλαιολόγο, τόν τε απατηλή αύτοπία.
λευταίου Αύτοκράτορα καί γεν
—Τά ανωτέρω ίσως εις άλλας
ναίο της.
στιγμάς θά ήχοϋσαν παράτονα.
Ή δοξασία τής άνοικτής Κερκό- Τώρα όμως πού εύρισκόμεθα εις
πορτας δέν ήτο ή πλασματική μό ένα τόσο τεταραγμένον καί πυκνόν
νον αιτία τής ήττης. Άπετέλεσε είς δραματικότητα σταυροδρόμι
καί τήν άτραπόν, διά τής όποιας διεθνών έξελίξεων άπτομένων τής
ό Μωάμεθ ό Πορθητής ύποσχό- Έθνικής μας ζωής, είναι άκρως
μενος βουνά άπό πιλάφι εις τίς έπίκαιρα.
ορδές τών στρατιωτών του έγκαΟί "Ελληνες κατανοούν ότι ή
θίδρυσε τήν διαρκώς άνερχομένην
μοίρα
τούς έταξε νά μάχωνται σάν
μιλιταριστικήν αύτοκρατορίαν του.
Δέν ήτο μόνον τό αποτέλεσμα τούς ανθρώπους τού Καβάφη, εις
μίας στρατιωτικής συρράξεως ή στιγμάς πού ένώ θά ήδύνατο νά
ήττα τών γενναίων ύπερασπι- πούν ένα εύχάριστο ΝΑΙ άρνούνστών τού Βυζαντίου. Αύτοί διά ται νά συμβιβασθούν καί προτι
τής θυσίας των συνεπλήρωσαν μούν ένα αλγεινό, ένα θαυμάσιο
«χρυσοϊς γράμμασιν» μία σελίδα γιά τήν ζωή καί τήν εύτυχία τους
εις τήν ένδοξον Ελληνικήν 'Ιστο ΟΧΙ.
ρίαν. Ό αντίκτυπος έκ τής πτώ
Είτε αύτό τό ΟΧΙ στρέφεται
σεως ήτο παγκόσμιος καί συνε- κατά τών Ικάστοτε παρουσιαζοκλόνησε τόν πνευματικόν κόσμον μένων έμφανών έχθρών τής Ε λ
τής Εύρώπης. Ή πτώσις τής Κων λάδος είτε κατά τών συγχρόνων
σταντινουπόλεως έπέφερε τό τέ Προκρουστών τής διεθνούς πολι
λος τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τικής, αύτοί στέκονται ακλόνητοι
μέ τάς μακράς πολιτιστικός παρα είς τάς έπάλξεις τού υψηλού χρέ
δόσεις της. Δέν έξηφάνισεν όμως ους καί τά δίδουν όλα προς χάριν
όμως τό Ελληνικόν "Εθνος, παρά τών πλέον μεγάλων ιδανικών, τής
τήν ύποδούλωσιν του εις τούς τιμής καί τής ύπολήψεως των.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ... ΒΑΡΕΛΟΤΑ
Του
Ό άναστημένος Κύριός μας απόκτησε,
τώρα τελευταία, κι’ άλλους «μοντέρνους»
εχθρούς: ΤΙς κροτίδες, κοινώς βαρελότα.
"Αλλοτε, σάν ψέλνονταν στις 12 τό «Χρι
στός Άνέστη» άκουγες τά βαρελότα, πού
τά έσκαζαν πιστές καρδιές για νά δώσουν
έμφαση στον θρίαμβο τού Χριστού κατά
τού θανάτου καί χαιρόσουν κι’ ένοιωθες
άγαλλίασι μέ τό θόρυβό τους. Τελευταία,
όμως, παράγινε τό κακό. Αυτό δέν ήταν
μιά αθώα έκδήλωσις ξεσπάσματος χαράς.
(Βεβαίως, υπάρχουν καί οΐ πολλές καλές
έξαιρέσεις). "Ηταν μιά ολόκληρη πολεμική
έπιχείρησις κατά τής όμορφης ακολουθίας
τής Άναστάσεως. Μιά έπιχείρησις χιά
νά μήν ακουστή τό Ευαγγέλιο τής Ά να
στάσεως καί τό άθάνατο «Χριστός Άνέστη» καί νά γεμίσουν μέ φόβο καί τρόμο
καί ταραχή οι καρδιές των πιστών. Αυ
ξάνουν, βλέπεις οί έχθροί τού Χριστού.
Πολλοί φιλοδοξούν, είτε μέ τήν πέννα
τους, είτε καί μέ βαρελότα ακόμα, νά γ ί
νουν διώκτες τού Χριστού, για τί δέν τους
πολυαρέσει ή τόση καλωσύνη του καί ή
άγιότητά του. Νά τους απαγορέψουμε
αυτό τους τό «χόμπυ»; Δέν μπορούμε.
Ούτε οί Αστυνομικές ανακοινώσεις «περί
άπαγορεύσεως τών κροτίδων», ούτε άλ
λες έκκλήσεις έφεραν αποτέλεσμα. Τί νά
γίνη; ”Ας τους άφήσουμε νά συνεχίσουν.
Πρέπει νά προχωρούμε στον «πολιτισμό».
Καί αληθινός πολιτισμός δέν είναι βέβαια,
σύμφωνα μέ τις μοντέρνες αντιλήψεις, ό
Χριστιανικός. Αυτός είναι «σκοταδισμός»,
μυρίζει μούχλα. ’Αληθινός πολιτισμός
είναι αυτός πού βγάζει μάτια συνανθρώ
πω ν μας μέ τά βαρελότα, πού δημιουργεί
πολέμους, έντάσεις καί βία στά διάφορα
πλάτη τής γής, που κάνει μαύρους κι’
άραχλους πρόσφυγες, πού προωθεί τά
«πορνό» καί τά ναρκωτικά, πού κάνει
τούς ανθρώπους σκληρόκαρδους, άδικους,
άτομιστές, λάτρες τής «ντόλτσε βίτα» καί
τού αισθησιασμού, πού διαλύει οικογέ
νειες, θρησκεία, πατρίδα, πού χτυπάει,

κ.

Κ.

Πατταδοπούλου

τέλος τό «κατεστημένο». 'Άχ, αύτό τό
περιβόητο «κατεστημένο». Μά άν είναι
ένας, πού χτύπησε πραγματικά τό «κα
τεστημένο», αυτός είναι ό Χριστός. Χτύ
πησε τό «κατεστημένο» τής αμαρτίας
τού κακού, τής άνηθικότητος, τής βρω
μιάς, τής ψευτιάς καί τής αδικίας, πού
φωλιάζει μέσα μας. Γι’ αύτό μισήθηκε
πολύ, πρώ τα άπό τούς Γραμματεϊς καί
Φαρισαίους, κι’ ύστερα άπό κάθε άνθρωπο
πού ά γα π ά τό ψέμα καί τήν διαστροφή
καί τήν ζωή χωρίς ηθικούς φραγμούς.
Ό γλυκός, όμως, Ναζωραίος μένει Ατά
ραχος μπροστά στό μίσος αύτό. Είναι ό
βασιλιάς τών εύγενικών καρδιών, πού
νοιώθουν τό μεγαλείο τής διδασκαλίας
Του. Τής υπέροχης διδασκαλίας Του, πού
φέρνει πραγματική Ανθρωπιά, ειρήνη,
δικαιοσύνη, χαρά κι’ Ανωτερότητα. Δέν
έχει άποτύχει ό Χριστός, ό χ ι! Ά πέτυχαν
όσοι δέν μπορούν νά σπάσουν τά δεσμά
τους κι’ άπό βατράχια μέσα στά βαλτονέρια νά γίνουν περήφανοι καί λεύτεροι
Αετοί τών πνευματικών αιθέρων. Χτυ
πιέται λυσσωδώς ό ’Αναστημένος Θεάν
θρωπος έπί 2000 τώρα χρόνια. Kt’ όμως
ή γλυκειά Του Θρησκεία, πού φούντωσε
μέ τό αίμα εκατομμυρίων μαρτύρων, δέν
σβήνει. Δέν είναι θρησκεία-άνθρώπινο
κατασκεύασμα. Είναι ή πραγματική θρη
σκεία, πού φανερώθηκε μέ τρόπο θαυμα
στό κατ’ εύθεΐαν άπό τόν Αληθινό Θεό.
Καί Θεός είναι ό ίδιος ό Χριστός. Τό διεκήρυξε σταθερά καί Ακλόνητα. Αυτός,
πού γεννήθηκε ταπεινά σέ μιά φάτνη,
δέν θά βούλωνε τό στόμα τού Θωμά,
όταν τόν άποκάλεσε « Ό Κύριός μου καί
ό Θεός μου»; Δέν θά τού έλεγε; «Πάψε,
Θωμά, δέν είμαι Θεός, Αλλά άνθρωπος
μόνο»; Αύτός, πού μίσησε κα χτύπησε
Ανελέητα τήν υποκρισία καί τήν ψευτιά
Θά υποκρινόταν καί θά έλεγε ψέματα ότι
είναι Θεός; "Ενας λογικός άνθρωπος δέν
μπορεί νά τό διανοηθή αυτό ποτέ. “Ας
χτυπιέται ή Άνάστασις. "Ας τήν συκο

φαντούν όσοι τήν νοιώθουν νά τούς
έλέγχη γιά τήν άνομη καί Αμαρτωλή
χαμοζωή τους. Ή Άνάστασις είναι γε
γονός! Είδαμε τόν Πέτρο νά άρνιέται, έν
ψυχρώ, τρεις φορές τόν Κύριο, μετά τήν
σύλληψί του καί νά τρέμη γιά τό σαρκίο
του. "Αν έβλεπε ότι ό μεγάλος Δάσκαλός
του δέν είχε άναστηθή, δέν θά Απογοη
τευόταν, δέν θά κλονιζόταν; Πώς θά
έβγαινε αυτός καί οί άλλοι μαθητές νά
κηρύξουν, Ανάμεσα σέ τόσους σκληρούς
διωγμούς, τήν Αλήθεια στά πέρατα τής
γής, όταν θά ήξεραν συνειδητά ότι ό Χρι
στός έλεγε ψέματα, δέν ήταν Θεός καί
δέν είχε άναστηθή; Τελείωσε! Ο ί ’Από
στολοι είδαν άναστημένο τόν Κύριο, γ ι’
αύτό πήραν καινούριο θάρρος, καί κατά-'
φεραν αύτοί οί λίγοι κι’ Αδύνατοι ‘Εβραίοι
μέ μισό τσαρούχι—πού λέει ό λόγος —
καί ό μεγάλος διώκτης, ό Παύλος, νά δια
δώσουν τόν Χριστιανισμό, ποΰπιασε καί
ρίζωσε καί κυρίως πού; Στήν ‘Ελλάδα
καί στή Ρώμη, τις κοιτίδες τής διανοήσεως καί τού πολιτισμού. «Γλυκέ Ναζω
ραίε». Σέ πίστεψαν, σέ πιστεύουν καί Θά
σέ πιστεύουν, μικροί κι άσημοι, σοφοί καί
τρανοί καί ξακουστοί. Γιατί είσαι ό Αλη
θινός Θεός μας καί μόνο κοντά Σου βρίσκει
χαρά καί γαλήνη ή ταραγμένη μας καρδιά.
Μόνο ’Εσύ, καί κανένας άλλος, μάς Ανε
βάζεις, σάν σέ πιστέψουμε τίμια καί σω
στά κΓ Αληθινά, καί μάς κάνεις Ακέραι
ους Ανθρώπους. Συγχώρα όλους τούς
εχθρούς Σου —όπως τό έχεις πάντα
συνήθεια —καί συγχώρα καί τούς «βαρελοτιστές», τούς καινούριους έχθρούς σου.
Καί δέν μπορεί. “Οσοι Απ’ αύτοϋς είναι
καλοπροαίρετοι κι’ έχουν κατά βάθος
Αγαθή καρδιά κι’ Αγαπούν καί διψούν τήν
Αλήθεια (Κι’ ή ’Αλήθεια είσαι μόνο Σύ)
Αργά ίσως, Αλλά κάποτε θά σ’ Αγαπή
σουν κι’ αυτοί καί, μετανοιωμένοι, θά
πούν! « Ό Κύριός μου καί ό Θεός μου».

Κατά την μετάβασίν των εις την Θράκην διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τήν ομάδα τοΰ Διδυμοτείχου, οί άξ/κοι
τον Τμήματος ’Αθλητισμού τον Α .Α .Π . και οί άθληταί αστυφύλακες έπισκέφθησαν τήν 19-5-76 τό άκριτικόν Φυλάκιον
τών Καστανεών εις τά ’Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου καί διένειμαν δώρα εις τούς ακρίτας. Είς τήν φωτογραφίαν ό Ά στνν.
Δ /ντής κ. Σταθαράς, ο ’Αστυνόμος κ. Ξενάκης καί ό αστυφ. κ. Σκοντέλας μετά τών οπλιτών τού φυλακίου Καστανεών.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Άνάλυσις νεώτερης (Μοντέρνας)
ποιήσεως.
"Ενα βιβλίο τοϋ εκλεκτού συνεργά
του των «’Αστυνομικών Χρονικών»
κ. I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ

’Από τό Βιβλιοπωλεΐον της « Ε 
στίας» έκυκλοφόρησε ένα πολύ εν
διαφέρον βιβλίο τοϋ διακεκριμένου
συνεργάτου μας συγγραφέως καί κρι
τικού κ. I. Μ. Χατζηφώτη, τό όποιο
γενικώς έχαρακτηρίσθη άπό την κρι
τική ώς απαραίτητο βοήθημα για κά
θε εκπαιδευτικό καί μαθητή της Μέ
σης Παιδείας. Χαρακτηριστική είναι
ή κριτική τοϋ φιλολόγου κ. Γ. Χατζηκωστή στο γνωστό περιοδικό της
Λευκωσίας «Πνευματική Κύπρος»
(Τεΰχ. Φεβρ. - Μαρ. 1976)
«Ή έκδοση καινούριων βιβλίων «Νεοελ
ληνικών ’Αναγνωσμάτων» γιά τή Μέση
’Εκπαίδευση (τά βιβλία αυτά δέν έχουν
ακόμα εϊσαχθή στά σχολεία τη ; Κύπρου)
ήταν φυσικό νά προκαλέση —όπως συ
νήθως συμβαίνει —καί τήν έκδοση σχε
τικών βοηθημάτων πού άποσκοποϋν στή
διευκόλυνση τής έρμηνευτικής προσπά
θειας καθηγητών καί μαθητών Ιπάνω
στά περιεχόμενα κείμενα.
"Evas άπό τούς πρώτους καρπούς —
ίσως ό πρώτος —αύτοϋ τοϋ είδους είναι
τό βιβλίο «’Αναλύσεις Νεώτερης (Μον
τέρνας) Ποιήσεως» τοϋ φιλόλογου - ιστο
ριοδίφη καί κριτικού I. Μ. Χατζηφώτη,
γνωστού γιά τό πλήθος καί τήν ποικι
λία τών φιλολογικών του έργασιών πού
παρουσίασε κατά τήν τελευταία δεκαε
τία. Τό βιβλίο αύτό έχει τήν ιδιοτυπία
νά περιορίζεται στήν άνάλυση τών ποιη
μάτων τών ’Αναγνωσμάτων τής Δ', Ε’,

καί Στ' Γυμνασίου πού άνήκουν στήν
νεώτερη (μοντέρνα) ποίηση. Αύτή ή έξειδίκευση δίνει στό βιβλίο τήν ιδιαίτερη
σημασία πού παίρνει μέσα στό χώρο τών
αναλογών δημιουργημάτων.
Τό βιβλίο (σελίδες 311) παρουσιάζει
τήν άκόλουθη δομή: Σέ ένα σύντομο
Πρόλογο (σελ. 7 - 9) ό συγγραφέας αξιο
λογεί πρώ τα τή σημασία τής περιλήψεως μοντέρνων ποιητών καί ποιημά
των στά Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα καί
έξηγεϊ μετά τί περιέλαβε στό βιβλίο,
τονίζοντας ιδιαίτερα ότι στήν άνάλυση
τών ποιημάτων προσπάθησε νά προβάλη όλα τά στοιχεία κάθε ποιήματος
«πού προσφέρονταν γιά έπί μέρους σχο
λιασμό, μέ άπώτερο στόχο τή βαθύτερη
γνωριμία μέ τόν ποιητή καί τό έργο του.»
’Εκθέτει τούς λόγους γιά τούς οποίους
άποτόλμησε τήν έκπόνηση τού βιβλίου
(άγάπη πρός τά σύγχρονα Γράμματά
μας καί άνάγκη νά καλυφθή ένα κενό στήν
παιδεία μας), βεβαιώνει δτι δέ διεκδικεϊ
τή μονοπώληση τής έρμηνείας τών ποιη
μάτων καί προσθέτει τέλος δτι —μιά καί
τό βιβλίο φιλοδοξεί νά βοηθήση δάσκαλο
καί μαθητή νά είσαχθοϋν στή μοντέρνα
Ποίηση —ή μορφή τού βιβλίου δέν είναι
οριστική· έπιδέχεται συνεχείς βελτιώσεις
μέ τή βοήθεια εισηγήσεων άπό τόν κόσμο
στόν όποιο άπευθόνεται.
Σέ μιάν αρκετά έκτενή Εισαγωγή στήν
Μοντέρνα Ποίηση (σελ. 11-49) έκτίθενται στήν άρχή οί άπόψεις τοϋ συγγρα
φέα γιά τή σχέση Τέχνης καί Ζωής, τήν
πολυσυζητημένη σχέση μορφής καί πε
ριεχομένου σ’ ένα έργο τέχνης, τήν αλ
λαγή στή μορφή τής Τέχνης άπό τήν
’Αναγέννηση κι έδώ, στήν Εύρώπη καί
στήν Ελλάδα τήν ώς έκ τούτου δια
μόρφωση ποικίλων λογοτεχνικών τεχνο
τροπιών, καί έπιχειρεϊται κατόπιν ή
άναζήτηση τοϋ «προσώπου τής νέας
Ποίησης» καί ή παράθεση τών κύρων
χαρακτηριστικών του.
Ξεκινώντας ύστερα άπό τόν «πατέρα»
τής σύγχρονης Ποίησης, τόν μεγάλο άνανεωτή τού ποιητικού λόγου Έσδρα
Πάουντ, προχωρεί στόν μεγάλο δάσκαλό
της, τόν Τ. Σ. Έλιοτ, καί φθάνει στόν Σεφέρη, άφομοιωτή τών ξένων έπιδράσεων
καί άνανεωτή τής δικής μας, νεοελληνικής
ποίησης. Παρουσιάζει τούς λοιπούς έκπροσώπους τής μοντέρνας ποίησης στήν
‘Ελλάδα καί καταλήγει μέ παράθεση
Γραμματολογιών, ’Ανθολογιών καί Ει
δικών έργων πού άναφέρονται στή μον
τέρνα νεοελληνική ποίηση.
Τό υπόλοιπο τού βιβλίου (σελ. 50311) καλύπτουν οί άναλύσεις τών ποιη
μάτων κατά ποιητή. Οί ποιητές πού
έχουν περιληφθή δέν είναι μόνο «μον
τέρνοι» άλλά καί παραδοσιακοί πού
έχουν γράψει ποιήματα σέ μοντέρνα
μορφή. (’Εδώ πρέπει νά σημειωθή δτι ό
άνθολόγος ή οί άνθολόγοι τών Α να
γνωσμάτων, είτε άπό προσωπικές προ
τιμήσεις είτε άπό τή σπουδή στή σύνθεση
καί έκδοση τών βιβλίων, παρέλειψαν
άρκετούς άξιόλογους μοντέρνους ποιητές
μας, τά περιληφθέντα ποιήματα δέν είναι
πάντοτε τά πιο άντιπροσωπευτικά τών
ποιητών τους, καί οί μερίδες έχουν κατανεμηθή δυσανάλογα. Επιφυλάξεις μπο
ρούν νά διατυπωθούν άκόμα γιά τήν
κατανομή τών ποιημάτων στις τρεις τά
ξεις: ποιήματα δύσκολα γιά τήν Δ' τάξη,
πολύ εύκολα γιά τήν ΣΤ' τάξη κλπ.).

Στήν παρουσίαση κάθε ποιητή ό Χατζήφώτης χρησιμοποίησε τήν άκόλουθη
σειρά: Σχολιασμός καί άξιολόγηση του
έργου τού ποιητή· βιογραφικά στοιχείαέργογραφία· έπιλογή βιβλιογραφίας. Έ πονται: τό κείμενο τού ποιήματος· νόημα·
πηγές· πραγματικές παρατηρήσεις· παροιμιώδεις φράσεις· συσχετισμοί· μετρικά.
Στό έργο του αύτό ό Χατζηφώτης δού
λεψε εύσυνείδητα καί μέ μεράκι καί κατάφερε νά παρουσιάση ένα πολύ σημαντικό
βοήθημα γιά τή νεώτερη ποίησή μας
γενικά καί γιά τήν παιδεία μας είδικώτερα. Καί στήν Εισαγωγή καί στήν
άνάλυση τών έπί μέρους ποιημάτων
προδίδεται παντού ή πλούσια φιλολο
γική γνώση καί μέθοδος τού συγγραφέα
ό όποιος δουλεύοντας πάνω σέ δύσκολο
υλικό δέν παρασύρθηκε ά π ’ αύτό ούτε
έχασε άπό τά μάτια του τόν έκπαιδευτικό στόχο τού βιβλίου. Οί πληροφορίες
καί οί Κρίσεις είναι πάντα ούσιαστικές
καί επαγωγικά δεμένες μεταξύ τους. ‘Η
άνάλυση τού κάθε ποιήματος φωτίζει
τόν δημιουργό καί τό άντίκρυσμα τού
δλου έργου τού δημιουργού άποκαλύπτει τό βάθος τού ποιήματος.
Ή έρμηνεία γίνεται πάντα μέ άπλότητα καί σαφήνεια, αποφεύγεται ή π α 
λιά σχηματική διάρθρωση (περιεχόμενο,
κεντρική ιδέα, αισθητικά κλπ.) πού δέν
τήν δέχεται πιά ή μοντέρνα ποίηση, καί
άναζητούνται οί πηγές, τό γενεσιουργό
κύτταρο κάθε ποιητικής συνθέσεως. ’Α
ξιοπρόσεκτη είναι καί ή παράθεση τών
βιογραφικών στοιχείων ύ σ τ ε ρ α άπό
τή συνολική θεώρηση τού ποιητή καί
τοΰ έργου του. Στήν έπιλογή Βιβλιογρα
φίας είναι φυσικό νά έχη κανείς κάποιες
διαφορετικές άπόψεις ώς πρός τό βάρος
ώρισμένων βιβλίων, τούτο όμως δέ μειώ
νει καθόλου τήν άξια τοΰ έργου, πού
είναι στό σύνολό του πολύ ένημερωμένο
καί συνεπώς, καί άπό τήν άποψη αύτή,
χρησιμώτατο.
Ό Ι.Μ. Χατζηφώτης κατώρθωσε νά
μείνη στό χρυσό κέντρο —άνάμεσα στό
έκτεταμένο καί τό άνεπαρκές, τό έντελώς
υποκειμενικό καί τήν έγκατάλειψη στις
κρίσεις άλλων, τό άφελές καί τό έξεζητημένο σκοτεινό τάχα βαθυστόχαστο).
Σέ μιά φιλολογική —στήν καθαρώτερη
έννοια τής λέξης —έργασία έδειξε δτι
έχει τήν αίσθηση τοΰ ούσιώδους καί τού
μέτρου. Είναι βέβαιο δτι ή χρησιμότητα
τού βιβλίου, όχι μόνο στήν έκπαιδευτική πράξη, θά άναγνωρισθή πολύ γρή
γορα.
’Αξίζει νά προστεθή ότι στήν έπιλογή
βιβλιογραφίας δ Χατζηφώτης περιέλαβε
καί έργα κυπριών καθώς καί περιοδικά
τού νησιού μας, μέ τρόπο, πού ή συμ
βολή τής κυπριακής παραγω γής στή
νεοελληνική μελέτη καί κριτική νά ανα
γνωρίζεται δίκαια. Οί βιβλιογραφούμενοι
κύπριοι συγγραφείς είναι: Γλαύκος Ά λιθέρσης (Κηβάφης, Βάρναλης), Αίμ. Χουρμούζιος (Έλύτης, ΓΙαπατσώνης, Βάρ
ναλης), Γιάγκος Πιερίδης (Καβάφης),
Κ. Χρυσάνθης, Ν. Κρανιδιώτης, Μιχ.
Πασιαρδής, Γ. Χατζηκωστής (μέ έργασίες
τους γιά τόν Σεφέρη) καί Κυρ. Χαραλαμπίδης (Παπατσώνης). ’Από τά πε
ριοδικά ή «Πνευματική Κύπρος» (άφιέρωμα στόν Σεφέρη) καί ή «Νέα ’Εποχή»
(άφιέρωμα στόν Ρίτσο).
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ»
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Καρκίνος

του

πολιτισμού

μας

Οί θεαται πορνογραφικών ταινιών πρέπει νά συνειδητοποιήσουν, δτι
ή παρακολούθησις αυτών τών ταινιών είναι σημεΐον
άνωριμότητος ή άνισορροπίας ή διαστροφής
δσον άφορα την θαυμασίαν πραγματικότητα τής ανθρώπινης αγάπης.

Ή Ιστορία τής ’Όμικρον.
Σ ’ ένα εβδομαδιαίο περιοδικό μέ
κάποιο όνομα, πριν άπό λίγο καιρό,
φαίνεται δτι έγινε τδ γεγονός του
καιρού μας' τό μόνο πού άξίζει τον
κόπο ν’ άπασχολή τούς άναγνώστες.
Τό 'Ιστορικό της ’Όμικρον: Στήν
αρχή δημοσιεύθηκε σαν μυστικό
βιβλίο: 600 άντίτυπα, δλα έκτος
εμπορίου, καί μέ ψευδώνυμο- μέ την
«ευλογία» έν τούτοις του «πάπα»
τών «γαλλικών γραμμάτων» της
έποχής τοϋ Jean Paulhan. (Πράγ
μα πού είχε σαν συνέπεια νά διερωτηθοΰν μερικοί μήπως αύτό ήταν
ένα «παραπέτασμα» κατάλληλο για
νά μήν έκτεθή ό ίδιος προσωπικά).
Κατά τά φαινόμενα, ό συγγραφεύς
δέν έπίστευε στην έπιτυχία αύτοϋ
τοϋ πυροτεχνήματος. "Ομως ή τόλμη
του ήταν πολύ έπικερδής. Τό λα
θραίο βιβλίο έγινε μπέστ - σέλλερ:
340.000 άντίτυπα πουλήθηκαν στή
Γαλλία, έκατομμύρια στο έξωτερικό.
Ό συγγραφεύς, είναι βέβαιο, είναι
ένας, ή μία λογοτέχνης. Αύτός ή
αύτή ξεύρει νά γράφη. "Αν τό έργο
μάς βυθίζη στά πιο δυσώδη έλη τοϋ
έρωτισμοΰ, δέν συναντά κανείς που
θενά σ’ αύτό τις άνοστιές τής φτη
νής πορνογραφίας. ’Αλλά, τί κό
σμος πού παραληρεί γεμάτος φαν
τάσματα, τά πιο σαδιστικά καί τά
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πιο έξουθενωτικά! Νομίζει κανείς
δτι βρίσκεται σέ φρενοκομείο δπου
έχουν συγκεντρωθή οί πιο παράξε
νοι υστερικοί τής σεξουαλικότητος.
Τό έργο έγινε ταινία. "Αν καί
άρμόδιοι κριτικοί δείχνονται αυ
στηροί άπέναντί της άκόμη καί άπό
μόνη τήν καλλιτεχνική άποψι, μπο
ρούμε νά είμαστε βέβαιοι δτι, διαKai στις όνο σελίδες φωτογραφίες άπό
γνωστές πορνοταινίες· Οί παραγωγοί
πορνογραφικών ταινιών κινούνται άποκλειστικώς άπό τήν ακόρεστη κερδοσκο
πία, Αφού οί ταινίες αυτές στοιχίζουν
συχνά πέντε φορές λιγώτερο άπό μιά άλλη
και άποφέρονν τριπλάσια.

φημιζομένη μέ δλους τούς τρόπους
δπως ή «Έμμανουέλλα», θά ίδή
τά πλήθη νά τρέχουν.
Άναφέραμε μιά ιδιαίτερα ση
μαντική περίπτωσι. ’Αλλά είναι γιά
νά ύπογραμμίσωμε ένα φαινόμενο
άπεράντου έκτάσεως καί έξαιρετικής σοβαρότητος. Τό κϋμα τοϋ πορ
νογραφικού κινηματογράφου πλημ
μυρίζει σήμερα τή Γαλλία. Σέ
μερικές έπαρχιακές πόλεις, τά τρία
τέταρτα τών ταινιών πού διαφημί
ζονται είναι πορνογραφικές. Σύμ
φωνα μέ τον καλά πληροφορημένο
κριτικό Henry Rabine, οί πορνο
γραφικές καί άνόητες ταινίες άντιπροσωπεύουν τό 98% τής σύγχρο
νης γαλλικής παραγωγής. "Ας προ
σθέσομε καί τή φιλολογία αύτοϋ
τοϋ είδους, τά καταστήματα μέ είδη
σέξ, κ.λ.π. Θά κατωρθώσωμε άρά γε
νά σταματήσομε τή μαύρη πλημ
μυρίδα αύτοϋ τοϋ νέου είδους;
’Ιδού λοιπόν ό κομπλεξαρισμένος
καί στενοκέφαλος ηθικολόγος, ό
άντιπρόσωπος μιας καθυστερημέ
νης Εκκλησίας, πού παίρνει τό δι
καίωμα νά καταδικάση αύτό πού θά
έπρεπε νά τό είχε χαροποιήσει! 'Η
ένστασις θά γίνη άσφαλώς σ’ δσους
θελήσουν νά χρησιμοποιήσουν τή
γλώσσα μας.
’Ανάλογα μέ τον συνομιλητή, θά
μάς ρίξουν κατά πρόσωπο τήν έλευθερία, τήν είδωλοποιημένη έλευθερία: τήν έλευθερία νά λέγομε ή νά

κάνωμε εκείνο πού μας άρέσει, την
έλευθερία νά δείχνωμε ή νά βλέπωμε κάτι, πού έπιθυμοΰμε, την
έλευθερία νά ικανοποιούμε όλες τις
επιθυμίες τού κοινού, την έλευθε
ρία νά μεταχειριζώμαστε το σώμα
μας όπως νομίζομε καλύτερα, την
έλευθερία γιά τούς έφήβους ν’ άποφασίζουν τά πάντα γιά τον εαυτό
τους. Θά μας άναφέρουν όλη τή σει
ρά άπό έλευθερίες. Θά έπικαλεσθοΰν
άκόμη γιά βοήθεια καί τή Διακήρυξι των δικαιωμάτων τού άνθρώπου.
'Η άπεριόριστη έλευθερία, δεν
είναι το πολυτιμότερο προνόμιο τού
δυτικού μας πολιτισμού;
Έάν δηλώσωμε ότι δεν έχομε
πεισθή άπ’ αυτή τήν πρώτη σειρά
έπιχειρημάτων καί έάν θελήσουν νά
μας κάνουν τήν τιμή νά μάς μεταχειρισθοΰν σάν έξυπνους ήθικολόγους, θά μάς έξηγήσουν τις θερα
πευτικές άρετές τού πορνογραφικού
θεάματος.
Προστρέχοντας σέ μία νέα σειρά
έπιχειρημάτων, πού θά ΐσχυρισθοΰν
ότι στηρίζονται στήν πιο προχωρη
μένη ψυχολογική έπιστήμη, θά μάς
έξηγήσουν, ότι έπιτρέπει τήν έκτόνωσι των έσωτερικών τάσεων- και
επομένως τήν άνάπτυξι της προσωπικότητος καί τήν πραγμάτωσι
καλυτέρας ισορροπίας.

Ή αληθινή πραγματικότης.
Πολύ λίγο ένδιαφέρει έάν θεωρη

θούμε σάν παλαιού τύπου ή αντι
δραστικοί ήθικολόγοι! Μαζί μέ άλ
λους πού ήδη είχαν τό θάρρος ν’
άντιδράσουν θαρραλέα, δεν θά δι
στάσομε νά είπούμε καθαρά έκείνο
πού σκεπτόμαστε.
Μαζί μέ τον Etienne Borne, θά
καταγγείλομε τούς πορνογραφικούς
παραγωγούς σάν «δολοφόνους τού
έρωτα».
'Ο έ'ρως πραγματικά — ό άληθινός άνθρώπινος έ'ρως, αυτό τό άμοιβαΐο δόσιμο δύο οντων, σ’ όλο τους
τό βάθος, τό πνευματικό καί σαρ
κικό συγχρόνως, ή έντονη έτοιμότης γιά προσοχή στον άλλον, άφοσίωσι καί πιθανώς συγγνώμη, ή πιστότης σέ όποιαδήποτε δοκιμα
σία — είναι λοιπόν αύτή ή έκθεσις
κρέατος, αυτή ή άδιαντροπιά, αύτή
ή έγωϊστική άναδίπλωσις στο έγώ,
αύτή ή σωματική ελξις πού σκεπά
ζει τό κενό; Ή πορνογραφία δέν
είναι παρά μιά φοβερή καρικατούρα
του.
Μιλούν γιά άπελευθέρωσι τής γυ
ναίκας.
Τήν «απελευθερώνουν»,
όταν τήν μεταβάλλουν σέ καθαρό
άντικείμενον ήδονής, δηλαδή σέ
«πράγμα»; "Οσοι γνωρίζουν τή ρω
μαϊκή ιστορία θά θυμηθούν ότι ή
σκλάβα νομικώς προσδιωρίζετο σάν
«πράγμα». "Οχι: ή πορνογραφία
δέν είναι ή άπελευθέρωσις τής γυ
ναίκας, είναι ό έξευτελισμός της.
"Οσο γιά τό τραγούδι τής έλευθε-

ρίας, θά ρωτήσωμε: ή έλευθερία
χωρίς λογική, ή έλευθερία χωρίς
ήθικά κριτήρια, ή έλευθερία όταν
δέν έπικαλούμεθα τήν έννοια τής
ύπευθυνότητος, ή έλευθερία όταν
δέν άνησυχοΰμε γιά τις καταστρο
φικές συνέπειες ώρισμένης συμπε
ριφοράς στούς έφήβους, θεωρείται
αύτό έλευθερία άξια τού άνθρώπου;
’Εδώ άκόμη, βρισκόμαστε έμπρός
σέ μιά άποτρόπαιη καρικατούρα.
Ό κίνδυνος δέν έγκειται στήν
άποστέρησι, άλλά στήν άλλοτρίωσι.
Κανένας δέν μπορεί πράγματι, έκτος
άν υποκρίνεται, νά χαρακτηρίση σάν
άβλαβές τό θέαμα τής άνθρωπίνης
προσωπικότητος χλευαζομένης, ύποβαθμισμένης μέχρι τό κέντρο τών
κινήσεων τής άγάπης.
Οί πιστοί δέν θά μπορούσαν νά
δέχωνται παθητικά άπό μερικούς
νά καταδημεύουν προς άποκλειστικό δικό τους όφελος τήν έκφρασι
τής έλευθερίας γιά νά πλουτίζουν εις
βάρος τής όλότητος καί περιφρονώντας τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια.
Τό κοινό τών ένηλίκων πού πη
γαίνει στον κινηματογράφο πρέπει
νά είναι έλεύθερο στήν έκλογή του.
Είναι φυσικό. Καί ή λογοκρισία
στήν πραγματικότητα έχει ήδη έξαφανισθή γιά όλες τις γαλλικές ται
νίες.
’Αλλά ή έλευθερία έκλογής τού
θεατού δέν προστατεύεται όταν ται417

νιες βίας η σεξ πλημμυρίζουν ολό θυνους, σε μεγάλη κλίμακα, τους
κληρο τό χρόνο τρεις στους τέσσα- πνευματικούς κύκλους καί τά όρ
γανα τής δημοσίας γνώμης — μέ
ρες κινηματογράφους.
'Η ελευθερία για τον παραγωγό μερικές βέβαια έξαιρέσεις — γιά τή
μή πορνογραφικών ταινιών δεν προσ συγκατάβασι ή τή σιωπή πού δείχ
τατεύεται, έάν αύτές οί ταινίες δεν νουν.
Δέν θ’ άπαλλάξωμε τον εαυτό
έχουν καμμία δυνατότητα να προ
βληθούν στο εύρύ κοινό καί ν’ απο μας ρίχνοντας τήν ευθύνη στούς
άλλους.
δώσουν κέρδος.
Τό κοινόν οφείλει νά είναι «δεόν
Ή έλευθερία τών ηθοποιών δεν
προστατεύεται, έάν, δταν δεν δέ- τως πληροφορημένο» οχι μόνον γιά
χωνται αύτή τή μορφή τής πορνείας τό είδος τής ταινίας πού πρόκειται
πού άποτελοϋν οί σημερινές πορνο νά ΐδή, άλλά καί γιά τις γενικές
γραφικές ταινίες, κινδυνεύουν να συνέπειες τής έκλογής του. Συγκε
κριμένα οί θεαταί πρέπει νά γνω
μένουν άνεργοι.
'Η έλευθερία όλων θά προφυλαχθή ρίζουν ότι συντελοΰν «εις τό νά
άρά γε, έάν, όπως φαίνεται ότι τό εύνοοΰν μία παραγωγή πού αφή
φοβούνται, ή σημερινή έξέλιξις κα- νεται αποκλειστικά στην άπατηλή
ταλήξη, στή Γαλλία, για τα προ- έ'λξι τής προβολής τής βίας καί τής
σεχή χρόνια, στήν καταστροφή τής ακολασίας», σύμφωνα μέ τά λόγια
βιομηχανίας, καί έπομένως τής τέχ τοϋ σχεδίου νόμου. Έπικαλούμεθα
τό αίσθημα ευθύνης πού πρέπει νά
νης, τοϋ κινηματογράφου;
Θά έναπόκειται πάντοτε στις δη έμπνέη τούς δημοσιογράφους καί
μόσιες αρχές νά λαμβάνουν τά μέ τούς κριτικούς.
Οί θεαταί πρέπει νά συνειδητο
τρα πού έπιβάλλονται, ώστε ό κινη
ματογράφος νά μή καταντά, στά ποιήσουν έπίσης ότι ή παρακολού
χέρια άνευθύνων κερδοσκόπων, όρ θησή πορνογραφικών ταινιών είναι
γανο παρακινήσεως στή δολοφονική σημεΐον άνωριμότητος ή άνισορροβία, στο βιασμό ή στήν άκολασία. πίας ή διαστροφής όσον άφορά τή
'Η προστασία τής άνθρωπίνης θαυμασία πραγματικότητα τής άν
άξιοπρεπείας καί τών στοιχειωδών θρωπίνης άγάπης.
Έκεΐνο πού κινδυνεύει είναι ό
δικαιωμάτων της δέν πρέπει μόνον
νά έπιβεβαιώνεται μέ τήν άκρη ίδιος ό έαυτός μας, τελικά, είναι ό
τών χειλέων άπό τό νομοθέτη, άλλά πολιτισμός μας, ό πολιτισμός τής
νά κατοχυρώνεται άπό τά πράγ προοδευμένης φιλελευθέρας δυτικής
βιομηχανικής κοινωνίας. 'Ένας πο
ματα.
’Αλλά ή πραγματικότης είναι λιτισμός, πού έ'χει βέβαια τήν άξια
πολύ διαφορετική άπό έκεΐνο πού του, άλλά πού εχει προσβληθή άπό
ισχυρίζονται. 'Η
πραγματικότης τις πιο έπικίνδυνες άσθένειες. Ή
είναι άκόμη πιο άηδιαστική. Είναι πορνογραφία είναι ό καρκίνος αύτοΰ
ύπόθεσις χρημάτων. Ή πορνογρα τοϋ πολιτισμού. Μάς διάδσκει ότι
φική ταινία στοιχίζει συχνά πέντε είμαστε ένας πολιτισμός σέ πα
φορές λιγώτερο άπό μία άλλη καί ρακμή.
"Ολοι μάς είμαστε υπεύθυνοι. Οί
άποφέρει τριπλάσια. Είναι αυτός,
ό θεός «χρήμα», αυτός τραβά τά Εκκλησίες καί οί ίδιοι οί πιστοί.
νήματα. Καί καθώς τά συμφέροντά Γιατί δέν μπόρεσαν ν’ άνακαλύψουν
του ταιριάζουν μέ έκεϊνα τοϋ θεοϋ τήν άληθινή άνθρώπινη άγάπη' πού
πού τό πλήθος λατρεύει — τοϋ θεοϋ μεταμορφώνεται μέ τήν πίστι στον
«’Έρως», τοϋ θεοϋ τοϋ έρωτα χωρίς Ίησοΰ Χριστό, γιατί δέν μπόρεσαν
βάθος — ό συνδυασμός τών συμφε νά μάθουν τήν υπεύθυνη ελευθερίαρόντων τους έξηγεϊ τήν αισχρή οχι αρκετά, τούλάχιστον.
Δέν κατηγορούμε μόνο τούς άλ
πλημμυρίδα.
λους. Είμαστε καί μεΐς υπεύθυνοι.
Κατηγορούμε.
Παίρνοντας μέρος σέ μία έκστρατεία
κατά τής πορνογραφίας, υπε
Μάλιστα, κατηγορούμε όλους
τούς υπευθύνους καί όσους επωφε ρασπίζομε τον ’Άνθρωπο, υπερα
λούνται αύτοΰ τοϋ φαινομένου. Θεω σπίζομε τή Γυναίκα, υπερασπί
ρούμε υπευθύνους τούς έπιχειρημα- ζομε τον Πολιτισμό.
τίες τής πορνογραφίας. Θεωρούμε
RENE COSTE
υπεύθυνες τις δημόσιες άρχές γιά
’Απόδ.
τήν έ'λλειψι θάρρους στήν προκει
μένη περίπτωσι. Θεωρούμε ΰπευ- Κ. Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
418

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ
ΜΙΛΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ
Άπό τό βιβλίο του
«Ό νεαρός Λένιν»
ΑΤΑ τήν διάρκεια τών δεκατεσσά

ετών, αϊτό τό 1864 ώς τό 1878,
Κ ρων
τό ζεύγος Ούλιάνωφ απέκτησε επτά

παιδιά. Ό Βλαδίμηρος (ό κατοπινός Λέ
νιν), ήταν τό τέταρτο στήν σειρά.
"Οταν γεννήθηκε ό Βλαδίμηρος, ό π α 
τέρας του ήταν τριάντα εννέα ετών καί
ή μητέρα του τριάντα πέντε, δηλαδή βρί
σκονταν καί οί δυό στήν ήλικία τής σω
ματικής καί ψυχικής ώριμότητος.
θ ά ήταν έξαιρετικά ενδιαφέρον, άν
κατορθώναμε νά άποκτήσωμε τό γενεα
λογικό δένδρο τοϋ Λένιν. Μέχρι σήμερα
δέν έχει γίνει τίποτα πρός τήν κατεύΟυνσι αύτή. Καί ένα τέτοιο έγχείρημα
δέν Θά ήταν εύκολο, τουλάχιστον γιά
τούς προγόνους άπό τήν πλευρά τοϋ π α 
τέρα του, γιατί ό παπποϋς τοϋ Βλαδί
μηρου άνήκε στήν μικροαστική τάξι τοϋ
Άστραχάν. Ή τήρησις τών μητρώων,
έκείνη τήν έποχή, γιά τούς μικροαστούς
γινόταν κατά τρόπο πολύ πρόχειρο.
Μπορεί, ωστόσο, νά σχη ματίση κα
νείς άσφαλή άντίληψι γιά τούς προγό
νους τού Λένιν άπό τήν πατρική γραμμή,
άν μελετήση τά χαρακτηριστικά τοϋ
προσώπου τοϋ Ήλία Νικολάγιεβιτς, του
πατέρα του. Τά προεξέχοντα ζυγωμα
τικά καί τά σκιστά μάτια αποκαλύπτουν
χωρίς καμμιά αμφιβολία ότι έτρεχε μογ
γολικό αίμα στις φλέβες του. Τό πρόσωπο
τού Λένιν μας δίνει τήν ίδια έντύπωσι.
Ά ς μή παραξενευόμαστε. "Ενα μεγάλο
τμήμα τοϋ πληθυσμού τού Ά στραχάν
άπετελεϊτο άπό Τατάρους. Λιγώτερο
εύεξήγητο είναι τό γεγονός ότι δέν έχει
δημοσιευθή τίποτε γιά τούς προγόνους
τοϋ Λένιν άπό τήν πλευρά τής μητέρας
του. Γνωρίζομε, ότι ή Μαρία Άλεξαντρόβνα ήταν κόρη κάποιου γιατρού, πού
τόν έλεγαν Μπλάνκ καί είχε νυμφευθή μιά
Γερμανίδα... ’Αφήνοντας κατά μέρος τό
θέμα τής έθνικής καταγωγής τού Μλάνκ,
μπορούμε νά πούμε πώς στις φλέβες τού
Λένιν έτρεχε αίμα τριών τουλάχιστον

φυλών: rfjs ρωσικής, φυλής, τής γερμα
νικής καί τής ταταρικής.
«Τό πάθος τής καταστροφής», είχε πή
ό Μπακοΰνιν πού πέθανε στήν έξορία,
όταν ό Λένιν ήταν μόλις, έξη ετών, «είναι
ένα πάθος δημιουργίας». Ό μικρός Βλα
δίμηρος έφήρμοζε άπόλυτα αυτόν τον κα
νόνα. "Εσπαζε τά παιχνίδια του προτού
άρχίση νά παίζη. Ή παραμάννα του τού
είχε χαρίσει ένα μικρό έλκηθρο μέ τρία
αλογάκια άπό χαρτόνι. Ό μικρός Βλα
δίμηρος κρύφθηκε πίσω άπό μιά πόρτα,
γιά νά μή τόν δούν οΐ μεγάλοι, έστριψε
καί ξανάστριψε τά πόδια τών άλογων,
ώσπου τά έκοψε. Φανέρωσε έτσι πολύ
καθαρά τήν άνεξαρτησία καί τήν ζωηρό
τητα τοϋ χαρακτήρος του. Οΐ γονείς
του άναγκάσθηκαν νά άνακαλέσουν στήν
τάξι τό άνυπότακτο παιδάκι. ’Αλλά αυτό
ούτε μπροστά στον κόσμο δέν συγκρα
τιόταν: «Δέν πρέπει νά φωνάζης επάνω
στό πλοίο», τού έλεγε ή μητέρα του, κα
θώς ετοιμάζονταν νά φύγουν γιά παρα- Ειιάνω: Ό Λένιν στό τυπογραφείο τής
θερισμό στήν περιοχή τού Καζάν. « Μά παράνομης εφημερίδας «”Ιακρα» (" Εργο
καί τό πλοίο φωνάζει», άπάντησε ό Βλα τον Ρώσου ζωγράφου Φ. Γκλονπχωφ).
δίμηρος, χωρίς νά χαμηλώση τόν τόνο Κάτω: Μέ τη μητέρα του, μετά τήν έκτέτής φωνής του. Καί όμως, ό Λένιν είχε λεσι τον άδελφοϋ του ’Αλεξάνδρου ( Π ί
άργήσει πολύ νά περπατήση. ’Επειδή νακας του Π. Μπελονσωφ).
ήταν κοντόχονδρος τόν φώναζαν «βα
ρελάκι». Στά παιχνίδια πού άπαιτούσαν
κίνηση δύναμη εξυπνάδα, επιδίωκε πάν
τα, καί συχνά τό πετύχαινε, νά κερδήση
τήν πρώτη θέσι καί νά βγή νικητής. Τού κούς. Μάθαινε μέ μεγάλη ευκολία καί είχε
άρεσαν πολύ τό κρυφτό, ή τυφλόμυγα, ή μιά καταπληκτική ικανότητα αύτοσυγτσουλήθρα. "Οταν μεγάλωσε περισσό κεντρώσεως. Καθισμένος άκίνητος στό
τερο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τό θρανίο του, παρακολουθούσε τό μάθημα
χωρίς νά χάνη ούτε λέξι άπό όσα έλεγαν
«κροκέ» καί γιά τις παγοδρομίες.
Χάρις στήν μητέρα του, ή μουσική κα οΐ καθηγηταί του. ’Αφομοίωνε άμέσως
τείχε γενικά σημαντική θέσι στήν ζωή ό,τι άκουγε, χωρίς νά χρειασθή νά ξανατής οικογένειας. Συχνά τά παιδιά τρα μελετήση άργότερα.
’Αξίζει νά μεταφέρωμε έδώ τις κρίσεις
γουδούσαν μέ τήν συνοδεία τής μητέρας
τους (ή «ούρλιαζαν», όπως έλεγε ή οικο τοϋ διευθυντοΰ τοϋ γυμνασίου Κερένσκυ
νόμος τους). ’Επίσης λένε, ότι ό Βολόν- γιά τόν νεαρό μαθητή του Βλαδίμηρο
τια (έτσι φώναζαν στό σπίτι τόν νεαρό Ούλιάνωφ: «Ό Οΰλιάνωφ υπήρξε πάντα
Λένιν), είχε μεγάλη κλίσι στήν μουσική. πρώτος στήν τάξι του. Μαθητής έπι
Αυτή τήν ικανότητά του δέν είχε τήν μελής, σταθερός στήν άπόδοσί του καί
εύκαιρία νά τήν άναπτύξη καί νά τήν καλ- έξυπνος. Πήρε μέ τήν άξια του τό χρυσά
λιεργήση στά κατοπινά χρόνια. Σέ όλη μετάλλιο στό τέλος τών σπουδών του.
του τήν ζωή, όμως, διατήρησε τήν Ή ταν ή δίκαιη έπιβράβευσις τού μόχθου
άγάπη του γιά τήν μουσική. Σέ ηλικία πού κατέβαλε γιά τήν πνευματική του
εννέα έτών, ό Βολόντια γράφθηκε στήν άνάπτυξι... Δέν υπάρχει καμμιά άμφιβοπρώτη γυμνασίου. "Ηταν καλός μαθη λία πώς σέ αυτό συνέβαλαν αποφασι
τής, έπιμελής καί προσεκτικός. Ά π ό τήν στικά οΐ γονείς του καί, άπό τό 1886,
άρχή κιόλας έδειξε ενδιαφέρον γιά τούς μετά τόν θάνατο τοϋ πατέρα του, ή μη
κλασσικούς συγγραφείς καί ιδιαίτερα τέρα του μόνη της, πού άφιέρωσε όλες
γιά τούς άρχαίους ρήτορες καί πολιτι- της τις δυνάμεις καί τήν ζωή της γιά νά
μεγαλώση τά παιδιά της, χρησιμοποιών
τας τήν θρησκεία καί μιά συγκρατημένη
«πειθαρχία».
"Ως τά δεκαέξη του χρόνια ό Βλαδίμη
ρος ήταν θρησκευόμενος. Άργότερα,
όμως, όταν άρχισε νά ενστερνίζεται τις
νέες προοδευτικές ιδέες καί νά υίοθετή τις
υλιστικές θεωρίες, άπομακρύνθηκε σιγά σιγά άπό τήν θρησκεία καί άπό μιά π ί
στη πού θεωρούσε άσκοπη καί άνώφελη.
Σέ αύτό έπαιξαν μεγάλο ρόλο ή έντιμότης καί ή άκεραιότης τού χαρακτήρος
του. Έξ άλλου, ό Βλαδίμηρος Ούλιάνωφ
είχε έντονο κριτικό πνεύμα πού δέν τού
έπέτρεπε νά τρέφη αύταπάτες. "Επρεπε
όλα τά πράγματα νά τά περνά άπό τό

«κόσκινο» τής λογικής καί τού πνευμα
τικού βασανισμού. Ό Λένιν, πάντως,
δέν έσπασε ποτέ εντελώς τις σχέσεις του
μέ τήν παράδοση πολλά στοιχεία άπό
τήν όποια διατήρησε σέ όλη του τήν
ζωή.
Τό σπίτι τού εϊρηνοδίκη Σαμουήλωφ,
στήν Σαμάρα, είχε γίνει κέντρο τών ρι
ζοσπαστών διανοουμένων. Στό σπίτι
αύτό σύχναζε καί ό Έλιζάρωφ, ό όποιος
μιά ή μέρα είχε τήν έμπνευσι νά πάρη
μαζί του καί τόν κουνιάδο του, τόν Βλα
δίμηρο Ούλιάνωφ. Πολλά χρόνια έπειτα
άπό αυτή τήν επίσκεψη ό γιός τού Σα
μουήλωφ έδωσε μιά πολύ χαρακτηριστική
περιγραφή τού νεαρού Ούλιάνωφ: «Ό ταν
π ή γα νά χαιρετήσω τούς έπισκέπτες
μας», διηγείται ό Σαμουήλωφ, «μού έκανε
ζωηρή έντύπωσι ένα νέο πρόσωπο. Στό
τραπέζι καθόταν μέ ύφος άνεπιτήδευτο
ένας νέος άρκετά άδύνατος, μέ γενάκι καί
μουστάκι, πού δέν είχαν γνωρίσει άκόμη
τό ψαλίδι. Τά μάτια του ήσαν μαύρα καί
ζωηρά, τό βλέμμα του ειρωνικό. Μιλούσε
λίγο, όχι όμως επειδή δέν ένοιωθε άνετα
ή επειδή τό περιβάλλον τού ήταν ξένο.
Ή συζήτησις ήταν άσήμαντη. Περιστρε
φόταν γύρω άπό τό φοιτητικό κίνημα
στό Καζάν, έξ αιτίας τού όποιου ό Βλα
δίμηρος Ούλιάνωφ είχε άναγκασθή νά
εγκατάλειψη τό πανεπιστήμιο. Δέν φαι
νόταν νά είχε πάρει τραγικά αυτή τήν
έξέλιξι. Κάποια στιγμή, πού πήρε τόν
λόγο, άφού είπε όσα είχε νά πή, ξέσπασε
σέ ένα μικρό διακεκομμένο γέλιο, καθαρά
ρωσικό. Αύτό τό γέλιο, πού είχε ένα τόνο
πειρακτικό καί τό ύπογράμμιζαν μερικές
ρυτίδες στις άκρες τών . ματιών του, έχει
έντυπωθή βαθιά στήν μνήμη μου... Ό τα ν
έφυγε ό Βλαδίμηρος Ούλιάνωφ, ό π α 
τέρας μου, έκφράζοντας μέ λόγια τήν
έντύπωσι πού τού είχε προξενήσει ό νεα
ρός έπισκέπτης του, άναφώνησε: «Τί κε
φάλι !».
Αύτές είναι οί πιό ειλικρινείς καί οί πιό
αύθόρμητες κρίσεις γιά τόν άνθρωπο πού
έμελλε νά παίξη τεράστιο ρόλο στήν
ιστορία τής χώρας του καί νά φέρη μιά
γενικώτερη άναστάτωσι σέ όλο τόν κό
σμο.
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άπό τά σημαντικώτερα αρ
Ε ΝχαίοΑ λογικά
κέντρα τής 'Ελλά

δος είναι και ή αρχαία ’Ολυμπία.
'Η ’Ολυμπία μέχρι σήμερον κατα
κλύζεται άπό χιλιάδες προσκυνητάς,
οι όποιοι προσέρχονται άπό δλας
τάς χώρας τοϋ κόσμον. 'Η φιλόξενη
γή τής ολυμπιακής κοιλάδος διεφύλαξε ευτυχώς στοργικά τους άρχαιολογικούς θησαυρούς της, ή ϋπαρξις
τών όποιων σήμερα άποδεικννει
σέ μάς δλον τό μεγαλείον τοϋ ιερού
μας τόπου.
'Η άρχαία ’Ολυμπία ουδέποτε.
, υπήρξε πόλις ή συνοικισμός, αλλά
θρησκευτικόν κοινόβιον, ένα είδος
σημερινού μοναστηριού, τό όποιον
εύρίσκετο σέ μία άπομεμακρυσμένην τοποθεσία μακριά άπό τις κατωκημένες περιοχές τής αρχαίας
Ηλιδος. Μία πραγματικά μαγευ
τική τοποθεσία μέ καταπράσινες
πλαγιές άπό τις σκιερές δενδροστοιχίες είναι τό μόνιμο σκηνικό
τοϋ ’Ολυμπιακού τοπίου.
'Η αρχή τής ιστορίας τής ’Ο
λυμπίας είναι αλήθεια, δτι χάνε
ται μέσα στο σκοτάδι τοϋ μύθου. 'Η
’Ολυμπία ήδη άπό τούς προϊστο
ρικούς χρόνους είχε θρησκευτικήν
και μόνον σημασίαν. Εις τό Κρόνιον, πριν άκόμη άπό τον Δία έλατρεύετο ό Κρόνος καί είς τήν ίεράν
’Ά λτιν έλατρενετο ή Ρέα, ή μητέρα
τών θεών. Μέσα είς τήν’Ολυμπια
κήν κοιλάδα κατοικούσαν μόνον θεοί.
’Α π ’ δλους όμως τούς θεούς ό θειος
οικοδεσπότης τής ’Ολυμπίας ήτο ό
Ζεύς. 'Ο ναός τοϋ Δ ιός, ευρισκό
μενος είς τό μέσον τοϋ ιερού περι
βόλου, ήτο πράγματι ένας μεγα
λοπρεπής καί πολυτελής ναός τής
άρχαιότητος. Ή το τό μεγαλοπρεπέστερον εξ δλων τών οικοδομημά
των τής ’Άλτεως. Ά π ό τον ναόν,
λοιπόν, τοϋ Δ ιός τής ’Ολυμπίας
άξίζει κανείς νά μελετήσει σήμερα
τήν σύνθεσιν τοϋ δυτικοϋ του αετώ
ματος.
'Ο μεγαλοπρεπής ναός τοϋ Δ ιός
τής ’Ολυμπίας έκτίσθη μεταξύ τοϋ
468 - 457 π.Χ. υπό τοϋ Ήλείου
άιρχιτέκτονος Λίβωνος μέ έξοδα τών
κατοίκων τής ’Ηλείας άπό τά λά
φυρα τής κυριευθείσης Πίσσης καί
διάφορα αλλα άναθήματα τών προ
σκυνητών.
Τό δυτικόν άέτωμα τοϋ ναού τοϋ
Δ ιός παρίστανε τήν φοβερήν μά
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ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Άναστ. Βαρβαρρήγου
’Αρχαιολόγου
χην Κενταύρων καί Λαπιθών. Οι
Κένταυροι, τά περίεργα εκείνα δντα
μέ τήν υπερφυσικήν δύναμιν, όρμοϋν εναντίον τών νυμφών. Ή παράστασις αυτή άπό τό δυτικόν άέτωμα
παριστάνει τήν σκηνήν, κατά τήν
όποιαν ό Κένταυρος Εύρυτίων αρπά
ζει μέ τ ’ άριστερό του πόδι τή νύμφη
Δηιδάμεια, ή οποία άπεγνωομένα
τον άπωθεϊ μέ τον δεξί άγκώνα της.
Ή Δηιδάμεια φόρεϊ άχειρίδωτο χι
τώνα, πού πορποϋται στον άριστερό
της ώμο σχηματίζοντας περίφημες
πτυχές καθώς πέφτει καί άκολ.ουθεϊτήν καμπυλότητα τοϋ καλλιγράμ

μου της κορμιού. Ή νύμφη έχει
τήν κόμη της σεμνύπρεπα κτενι
σμένη καί ή έκφρασις τοϋ προσώ
που της είναι γεμάτη χάρι καί άρχοντιά. Πρόκειται πράγματι διά
μίαν θαυμασία γλυπτική άπόδοσι
τοϋ θέματος. 'Ο Κένταυρος Εύρυ
τίων παρουσιάζεται άπό τον καλ
λιτέχνην μέ έντεχνον γλυπτικόν τρό
πον. Τό τεράστιο κεφάλι του εκ
φράζει τήν υπερφυσικήν δύναμιν τοϋ
Κενταύρου.
Τό δυτικόν άέτωμα είναι έργον
τοϋ μαθητου τοϋ Φειδίου Ά λκα μένους. 'Ως θέμα του, όπως άναφέ-

ραμε, είχε τον αγώνα Λαπιθών και
Κενταύρων. ’Από την Μυθολογίαν
γνωρίζομεν, δτι ό ΙΊειρίθους, πού
ήτο βασιλεύς των Λαπιθών, έκάλεσε
ατούς γάμονς τον τούς Κενταύ
ρους, τά παράδοξα αυτά μυθικά
δντα, πού ήσαν κατά τό ήμισν ίπποι
και τό έτερον ημιαν άνθρωποι, μαζί
μέ τον φίλον του Θησέα, τον γνω
στόν ηρώα τής ’Α ττικής. Κατά την
διάρκειαν τοϋ γάμου όμως οι Κέν
ταυροι ώρμησαν νά αρπάξουν την
νύμφην τον ΙΙειρίθου Δηιδάμειαν καί
άλλας γυναίκας τών Λαπιθών. Οι
Λαπίθαι τότε βοηθούμενοι από τον
ηρώα τής ’Αττικής Θησέα έπετέθησαν εναντίον των. Μιά φοβερή
μάχη διεξάγεται μεταξύ τών Λαπι
θών καί τών φοβερών Κενταύρων.
Τέλος οι Λαπίθαι νικούν τούς Κεν
ταύρους, άφον προηγουμένως έφόνευσαν πολλούς απ’ αυτούς.
Εις τό μέσον ακριβώς τοϋ αετώ
ματος, κάτω δηλ. από την άμβλεϊαν
γωνία πού σχηματίζεται από πλευ
ράς του, στέκεται μεγαλόπρεπος ό
θεός Απόλλων, πού ήτο πατήρ τών
δύο συμπλεκομένων γενεών. Τόση
δέ είναι ή τελειότης τής γλυπτικής
άποδόσεως τοϋ ’Απόλλωνος, ώστε
άφήνει έκπληκτον τον θεατήν, πού
γιά ώρα πολλή στέκεται, τον μελετά
καί τον θαυμάζει. Γεμάτος θεϊκή
μεγαλοπρέπεια στέκεται ό ’Απόλ
λων, ό θεός τής μουσικής καί τοϋ
φωτός, στο κέντρον τοϋ δυτικού
αετώματος τοϋ ναοϋ τοϋ Δ ιός τής
’Ολυμπίας. 'Ο ’Απόλλων φαίνεται
πώς παραμένει αόρατος από τούς
άντιμαχομένους. Στρέφει τήν θαυ
μάσια διατηρημένη κεφαλή του προς
τά δεξιά καί εκτείνει αγέρωχα τό
δεξί χέρι, ενώ μέ τό αριστερό του,
καθώς φαίνεται, θά κράταγε τό τόξον του. Ή σφοδρή μάχη διεξά
γεται καί από τις πλευρές του. ’Α 
ριστερά, κάτω από τό χέρι τό δεξί
τοϋ ’Απόλλωνος, παρουσιάζεται ένας
Κένταυρος, παν έχει αρπάξει γυ
ναίκα Λαπιθίδα καί προσπαθεί νά

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ό Απόλ
λων, από τά ωραιότερα κομμάτια τοϋ Δ υ
τικόν 'Αετώματος τοϋ Ναοϋ τοϋ Αιός στην
’Ολυμπία. Δεξιά: Η περίφημη Δι/ϊόάμεια, από τά αριστουργήματα τής αρχαίας
'Ελληνικής γλυπτική,.

τήν φορτώση στον ώμο του μέ τήν
βοήθεια τοϋ δεξιοϋ ποδιού του. Ό
Κένταυρος μέ τό άριστερό του έχει
αρπάξει από τό στήθος τής Λ απι
θίδα, ή οποία απεγνωσμένα τον
άπωθεϊ βυθίζοντας τά νύχια της στο
ρυτιδωμένο πρόσωπο τοϋ Κενταύ
ρου. Μέ βλέμμα γαλήνιο τούς πα
ρακολουθεί ό θεός. Τό περίφημο
αυτό θεϊκό κεφάλι επαυξάνει τον
θαυμασμόν τοϋ άρχαιόφιλου θεατού
τής γλυπτικής αυτής συνθέσεως τοϋ
δυτικού αετώματος άπ’ τον ναό τοϋ
Δ ιός τής ’Ολυμπίας.
Ό ’Απόλλων έχει επιμελημένη
κόμμωσι πού του αφήνει άκάλυπτα
τά αυτιά καί τον τράχηλον. Κοιτά
ζει ήρεμα σέ κάποιο ακαθόριστο σημειον, πού θά πρέπει νά ενρίσκεται

κοντά στα δάκτυλα τοϋ τεντωμένου
δεξιού χεριού του. Ή έκφρασις τοϋ
προσώπου τοϋ ’Απόλλωνος είναι
δοσμένη μέ έντεχνο τρόπο από τον
καλλιτέχνην τοϋ αετώματος ’Α λ
καμένη. Εις τά χαρακτηριστικά τοϋ
’Απόλλωνος διακρίνει κανείς τάς
επιδράσεις τής Φειδιακής Τέχνης.
’Αποτελεί ένα πραγματικόν έργον
τέχνης μέ ιδιαίτερη πνοή καί χάρι
δοσμένο από τον δημιουργόν του.
Τό δυτικόν, όπως καί τ ’ ανατο
λικόν αέτωμα από τον ναόν τοϋ
Δ ιός, εύρίσκονται σήμερα μέ καλαίσθητον τρόπον τοποθετημένα μέσα
στις ευρύχωρες καί καλοφωτισμένες
αίθουσες τοϋ Μουσείου τής ’Ολυμ
πίας

ΤΟ Π Α Λ Α Τ
Νι κ.
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Επάνω: ΟΙ αποθήκες τον 'Ανακτόρου,
τής Κνωσσοϋ προς τη όυτική πλευρά.
Κάτω: 'Ενα ομοιο ανάκτορο ανακαλύ
φθηκε στη Φαιστό. Εόώ ή μεγάλ.η κεντοική αυλή αυτόν τον ανακτόρου.

έσωτερικό των μινωϊκών παΤ Ολατιών,
ιδιαίτερα τής Κνωσσοϋ,
δημιουργούσε μέ τά χρώματά του
καί τήν ποικιλία των μορφών του
τέτοιες ζωηρές εντυπώσεις, πού,
χωρίς αμφιβολία, οί έπισκέπτες
του θά αισθάνονταν μιάν άξέχαστη
γοητεία ονείρου καί παραμυθιού.
Αυτό τούλάχιστον είναι τό συμ
πέρασμα από τήν μελέτη των λει
ψάνων των έσωτερικών έπενδύσεων των τοίχων καί των δαπέδων,
άκόμα καί των οροφών μέ υλικά
ορθομαρμαρώσεων, μαρμαροθετη
μάτων, λιθομωσαϊκών καί τοιχομάτων, λιθομωσαϊκών καί τοιχογραφικών επιχρισμάτων.
Ό άνασκαφέας τής Κνωσσοϋ, ό
σοφός αρχαιολόγος Σέρ Άρθοΰρος
"Εβανς, έδωσε μέ τήν βοήθεια τών
συνεργατών του, αρχιτεκτόνων, ζω
γράφων, τεχνιτών, μιά μερική ει
κόνα ώρισμένων τομέων τοϋ παλα
τιού τής Κνωσσοϋ, πού τό αναστή
λωσε στην παλιά του μορφή, ει
κόνα πού τήν συμπλήρωσε μέ όλόκληρη σειρά άπό ανασυνθέσεις τών
τοιχογραφιών καί άπό ζωγραφικές
άναπαραστάσεις, πού τις δημοσί
ευσε στό λαμπρό βιβλίο του «The
Palace of Minos».
Γιά τις όρθομαρμαρώσεις καί τό
στρώσιμο τών δαπέδων χρησιμο
ποιήθηκε τό έξαιρετικά διακοσμητικό υλικό τοϋ κρυσταλλικοϋ γυψο
λίθου, πού μέ τις μαρμαρυγές τών
κρυστάλλων του καί τό γλυκό ύπόλευκο χρώμά του έδινε λαμπρότητα
στις επιφάνειες. Γιά νά δημιουργηθή πολυχρωμική έντύπωσι στά
δάπεδα τών μακρών διαδρόμων, τήν
κεντρική σειρά τών γυψολιθικών
πλαισίωναν λιθοθετήματα άπό πρά
σινο σχιστόλιθο μέ κόκκινους άρ-
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[ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
^Καθηγητου Παν/μίου

θ,ηάνιυ: ' Ενα τμήμα τον θεάτρου τής
Φαιστόν. Κάτω: / / αίθουσα στο Μέγαρο
τον θρόνον, στο ανάκτορο τής Κνωσσον.

μούς καί στό κέντρο έπισήμων αι
θουσών, πλακοστρώτων από γυψόλιθο, σάν χαλί άπλώνονταν, σέ τε
τραγωνικό ή ορθογώνιο σχήμα,
λιθοθέτημα άπό μαΰρο τιτανόλιθο
πάλι μέ κόκκινους άρμούς.
Τά λιθοθετήματα τοϋ δαπέδου
πολλές φορές παϊρναν χαρακτήρα
πραγματικού μωσαϊκού, μέ κάπως
μεγάλα πολύχρωμα ακανόνιστα πλα
κίδια. Στις επίσημες πύλες τοϋ πα
λατιού πρόσθεταν μεγαλοπρέπεια
τά γλυπτά περιθυρώματα καί τά
γεισώματα άπό πράσινη σχιστολιθική πέτρα, άπό ορφείτη ή πορφυ
ρίτη μέ ωραίες γλυφές πολύφυλλων
ροδάκων καί ήμιροδάκων αντιθε
τικών σέ σχήμα τριγλύφων.
Οί ορθομαρμαρώσεις κάλυπταν
σέ μεγάλες όρθογώνιες καλά συναρ
μοσμένες πλάκες τό κάτω μέρος
τών τοίχων τών αιθουσών καί δια
δρόμων σέ ύψος αναστήματος αν
θρώπου. Τό επάνω μέρος ήταν δια
κοσμημένο άπό τά τοιχογραφικά
επιχρίσματα· ή τοιχογραφική παράστασι ή ξαπλωνόταν στον υπό
λοιπο ελεύθερο τοίχο, ή σχημάτιζε
διάζωμα γύρω στό δωμάτιο, μέ μο
νόχρωμο βάθος σέ ζωηρούς κορε
σμένους χρωματισμούς πάνω άπ’
αυτό.
Τά τοιχογραφικά διαζώματα κυ
ρίως σκέπαζαν τά οριζόντια ξύλινα
δοκάρια τών τοίχων ή τά ξύλινα
περιθυρώματα. Στις πιο έπίσημες
αίθουσες τών ανακτόρων, οί τοιχο
γραφίες παϊρναν πλαστική μορφή
μέ απανωτά στρώματα άπό επιχρί
σματα. "Οχι σπάνια τέτοια άνάγλυφα ή επίπεδα τοιχογραφικά κονιά
ματα σκέπαζαν ολόκληρη τήν όροφή μέ ώραϊα διακοσμητικά θέματα.
(’Απόσπασμα άπό έκτενή μελέτη)
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪ ΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Ή κυρία ρωτάει τή νέα τη$ υπηρεσία:
— Καί δέ μοϋ λές γιατί έφυγες άπό τήν
προηγούμενη θέσι σου;
— Γtcrri καλέ κυρία, ή άλλη κυρία ήταν
πολύ νευρική.
—Τί έκανε δηλαδή;
— Νά θύμωνε τρομερά, όταν άκουγε
τόν κρότο άπό τά πιάτα πού έσπαζα!

Ή σύζυγος ένός τραπεζίτη έδωσε στον
άντρα της τό πρωί πού έφευγε γιά τό
γραφείο, ένα μπουκάλι σαμπουάν.
— Μά γιατί μοϋ τό δίνεις; τή ρώτησε
έκείνος.
—Δέν είναι γιά σένα, άλλά γιά τήν
ιδιαιτέρα σου. Τά ξανθά μαλλιά της άρχίζουν νά πέφτουν πολύ τώρα τελευταία.

—Δέν ξέρετε ότι άπαγορεύεται νά κά
νετε μπάνιο έδώ; Λέει ένας λιμενοφύλακας
σέ κάποιον πού μπαίνει στή θάλασσα.
—Δέν κάνω μπάνιο, πνίγομαι.

Ενας άφηρημένος διαβάτης κάθεται νά
ξεκουραστή σ' ένα παγκάκι πού μόλις
είχε βαφή. Βλέποντας τό καινούργιο του
κουστούμι νάχη γίνει άγνώριστο λέει:
—Καλά κάνω έγώ καί προτιμώ τή
γλυπτική ά π ’ τή ζωγραφική. . .

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Ή Ελληνική λαϊκή διακοσμητική τέχνη, είναι προϊόν αυθόρμη
τον τού καλλιτεχνικού διακοσμητικοΰ συναισθήματος τού Ε λ λ η 
νικού λαού, τού όποιου τον φυλετικόν χαρακτήρα καί τήν ιδιοσυγ
κρασίαν αντικατοπτρίζει.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ κατασκευάζουν,
Ο Ιόδηγούμενοι
άπό τήν άνάγκην,

χρήσιμα διά τήν καθημερινήν των
ζωήν φορέματα, σκεύη, όπλα κ.λ.π.
Συγχρόνως όμως καί διακοσμούν
ταΰτα ώθούμενοι υπό έμφύτου διακοσμητικοΰ ενστίκτου. Επειδή δέ
όλοι οί λαοί εις δλας τάς έποχάς
έφρόντιζον νά τελειοποιήσουν τά
έργα τής καθημερινής των χρήσεως, ώστε ν’ άνταποκρίνωνται τελειότερον εις τάς άνάγκας των, άλ
—Κύριε, κύριε, φωνάζει ή ύπηρεσία.
λά καί νά τά διακοσμούν καταλ
ΤΗρθε ένα τηλεγράφημα πού λέει ότι ό λήλως, δυνάμεθα σήμερον άπό μέν
άνηψιός σας πέθανε!
τήν πρακτικήν σκοπιμότητα των
—Σίγουρα θά τό έστειλε ό ίδιος καί
έργων αύτών νά διακρίνωμεν τόν
θά μοϋ ζητά χρήματα γιά τήν κηδεία
του.
3αθμόν τής πνευματικής άναπτύξεως τοΰ λαού, δστις τά κατεσκεύασεν, άπό δέ τόν τρόπον τοϋ στολι
Ο συγγραφεύς Άλφρέδ ντέ Μυσσέ,
σμού των τήν ψυχικήν διάθεσίν
ήτανε ώς γνωστόν, άρκετά πνευματώ
δης. Σέ μιά ήθοποιό πού τοϋ είπε : «Κύ του. Μελετώντας δηλαδή τ’ άντιριε Μυσσέ, έμαθα ότι καυχάσθε πώς έχετε
κείμενα, τά όποια είς ώρισμένην
ερωτικές σχέσεις μαζί μου» άπήντησε:
εποχήν κατεσκεύασε διά τήν χρή«Παρντόν! Καυχώμαι άκριβώς γιά τό
σιν του ένας λαός, δυνάμεθα νά
άντίθετο!»
διακρίνωμεν τήν ιδιοφυίαν τοϋ
λαοϋ πρό πάντων άπό τόν τρόπον,
—Πές μου Μπόμπο, ρωτάει ό δάσκα
κατά τόν όποιον τά διεκόσμησεν.
λος τόν σκανταλιάρη μαθητή του, σέ τί
Τά στολίδια, τά σχήματα καί τά
χρησιμεύει ό άτμός;
χρώματα, τά όποια μέ πρωτογενή
Κι’ έκείνος:
ωφέλειαν, αύθορμήτως, άποτυπώ— Γιά νά ξεκολλάμε τά γραμματόσημα
άπό τούς φακέλλους, κύριε!
νει ό λαός έπί των χρησίμων είς αυ
Μιά γυναίκα συναντά λαχανιασμένη
έναν άστυφύλακα καί τοΰ λέει:
—Σάς παρακαλώ, είναι κάποιος άντρας
π °υ μέ παρακολουθεί καί προσπαθεί
νά μου μιλήση. Νομίζω πώς είναι μεθυ
σμένος.
Ο άστυνομικός τήν κοίταξε άπό πάνω
έως κάτω προσεκτικά καί τής άπάντησε:
— Ναί κι’ έγώ έτσι νομίζω.

τόν άντικειμένων, ωθούμενος υπό
τοϋ διακοσμητικοΰ του ένστικτου,
άποτελοϋν τήν Λαϊκήν Τέχνην, ή
οποία είναι αύτή αϋτη ή Διακοσμητική Τέχνη. Ή φυσική αυτή διακοσμητική τοϋ άνθρώπου διάθεσις
δέν είναι βεβαίως ίση είς τούς δια
φόρους λαούς καί τά άτομα. Είς
άλλους μόλις διαφαίνεται καί είς
άλλους φανερώνεται έντονος. Ά λ 
λά καί ή μάλλον άνεπτυγμένη διάθεσις δέν είναι χάρισμα μόνον προ
νομιούχων άτόμων δύναται νά εί
ναι προτέρημα ολοκλήρου λαοϋ,
δπως π.χ. τοϋ άρχαίου έλληνικοϋ.
Ή Διακοσμητική λοιπόν τέχνη
ένός λαοϋ διαφέρει άπό τήν τέχνην
άλλου δσον οί δύο λαοί διαφέρουν
κατά τόν χαρακτήρα καί τήν ιδιο
συγκρασίαν. Πάντοτε δμως ή φυ
σική καλαισθησία των άνθρώπων
καί των λαών ένδυναμοϋται καί
άναπτύσσεται διά τής άσκήσεως,
δηλαδή διά τής συχνοτέρας θέας
άρμονικών σχημάτων καί χρωμά
των.
Ή διακοσμητική τέχνη έχει σκο
πόν παραπλήσιον καί ιδανικόν
άνάλογον πρός τό των Καλών .Τε
χνών, αί όποϊαι έπιζητοϋν τήν πραγματοποίησιν τοΰ ώραίου. Καί

είναι μέν ή διακοσμητική πλησιε. στέρα προς τό υλικόν μέρος τής
ζωής, διότι συνδέεται πρός τάς
πρακτικός τοϋ άνθρώπου άνάγκας,
άλλ’ έπιδιώκουσα μέ τά σχήματα
τάς γραμμάς, τά χρώματα, τήν αρ
μονίαν, τήν ουσίαν δηλαδή τοϋ
ωραίου, επιτυγχάνει μέ άλλα μέσα
δ,τι αί Καλαί Τέχναι επιζητούν
άπ’ εύθείας νά πραγματοποιήσουν.
Διά τοΰτο τεχνίτης προικισμένος
δι’ έξαιρετικής ιδιοφυίας δύναται
διά τής διακοσμητικής νά δημιουργήση άριστουργήματα, διότι καί ή
αρμονική διάθεσις σχημάτων καί
χρωμάτων είναι δημιουργικόν έργον. Επομένως καί ό τεχνίτης διακοσμητικοϋ έργου πρέπει νά έχη
προ πάντων δημιουργικήν φαντα
σίαν, διά νά συλλαμβάνη τά σχή
ματα καί τά χρώματα. Τέλος εις
τό διακοσμητικόν έργον τεχνίτου
άξιολόγου, δπως εις οίονδήποτε
έργον τέχνης, άνευρίσκονται έκτος
τής δημιουργικότητός του καί τής
ιδιοσυγκρασίας του, καί ή δημιουργικότης τής φυλής, εις τήν όποιαν
άνήκει, καί άκόμη ή επ’ αύτοϋ
έπίδρασις τοϋ περιβάλλοντος, ήτις,
ώς γνωστόν, είναι σύνθεσις περισ
σοτέρων έπιδράσεων, έκ των ό
ποιων αί κυριώτεραι είναι α) ή έπίδρασις έκ τής γνωριμίας έργων ξέ
νων τεχνών, β) ή έκ τής τεχνικής
τοπικής παραδόσεως καί γ) ή έκ
τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος. Ή
συμβολή τοϋ φυσικοϋ περιβάλλον
τος είς τόν καθορισμόν τής μορ
φής τοϋ καλλιτεχνήματος είναι
τόσον μεγαλυτέρα, δσον άδυνατότεραι καί μικρότεραι είναι αί έπιδράσεις των άλλων στοιχείων. Οϋτω τά έργα απλοϊκών τεχνιτών,
οί όποιοι οΰτε έταξίδευσαν, οΰτε
έμαθήτευσαν είς ξένας σχολάς,
φυσικόν είναι νά φέρουν έμφανεσστέραν τήν σφραγίδα τοϋ φυσικοϋ
περιβάλλοντος καί ιστορικής παρα
δόσεως. Τοϋτο παρατηρεΐται καί
είς τά έργα τής έλληνικής λαϊκής
διακοσμητικής, τής οποίας τά σχέ
δια ποικίλουν άπό τόπον είςτόπον
ένεκα τοϋ πολυμόρφου κυρίως φυσικοϋ περιβάλλοντος.
ΓΗ διακοσμητική τέχνη δέν είναι
ή αύτή είς τούς διαφόρους λαούς
καί είς δλας τάς έποχάς, άλλά πα
ρουσιάζει παραλλαγάς άναλόγους
πρός τόν φυλετικόν χαρακτήρα τοϋ
λαοϋ, πρός τάς συνήθειας, πρός τήν
τεχνικήν τοπικήν παράδοσιν, πρός
τόν βαθμόν τής έπικοινωνίας τοϋ
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Κέντημα λαϊκής τέχνης. Ή ελληνική λαϊκή διακοσμητική, είναι προϊόν αυθόρμητο
τον καλλιτεχνικού διακοαμητικον συναισθήματος τον λαού μας, τού όποιον τον φυλε
τικόν χαρακτήρα και τήν Ιδιοσυγκρασία αντικατοπτρίζει.

λαοϋ μετ’ άλλων λαών καί πρός τήν
φύσιν τής χώρας, είς τήν όποιαν
ή τέχνη άνεπτύχθη. Οϋτω παρατηροϋνται καί άπό τόπου είς τόπον
παραλλαγαί είς έργα τής αύτής
έποχής, γενόμενα υπό τεχνικών
άνηκόντων είς τήν αύτήν φυλήν
καί διατελούντων ύπό τήν έπίδρασιν κοινής τεχνικής παραδόσεως.
Ή Ελληνική Λαϊκή Διακοσμητική Τέχνη—Συμφώνως πρός δσα
εΐπομεν, ή λαϊκή μας διακοσμητική
πρέπει νά θεωρηθή καί είναι προϊόν
αύθόρμητον τοϋ καλλιτεχνικοϋ διακοσμητικοϋ συναισθήματος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, τοϋ οποίου τόν φυλε
τικόν χαρακτήρα καί τήν ιδιοσυγ
κρασίαν άντικατοπτρίζει. Εκφρά
ζει δέ ή διακοσμητική μας τέχνη
μέ τά ιδιότυπα σχήματα καί χρώ
ματα δλας τάς διαφοράς καί τήν
ιδιορρυθμίαν τών διαφόρων τόπων
τής πολυμόρφου έλληνικής γής
καί ζωής. "Οπως δέ αί παραδόσεις,
τά τραγούδια καί ή γλώσσα τοϋ
έλληνικοΰ λαοϋ μας άποκαλύπτουν
τόν τρόπον, κατά τόν όποιον σκέ
πτεται καί αισθάνεται, τόν τρόπον
καθ’ δν άντικρύζει τήν ζωήν, οϋτω
καί τά δημιουργήματα τής διακοσμητικής του τέχνης φέρουν τήν

φραγΐδα τής ψυχικής του διαθέσεως καί ζωής. Τό φυσικόν αύτό
δημιούργημα τής φυλής μας είναι
μία άπόδειξις τοϋ άδιασπάστου τής
ζωής τοϋ έθνους μας. Διά τοϋτο είς
τά σημερινά σχέδια άνευρίσκομεν
άρχαιότατα πρότυπα, τά όποια συναντώμεν είς πολύ παλαιάς έποχάς
τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμού. Είναι
τοϋτο γεγονός άποδεικνύον ότι τό
σον ή τεχνική παράδοσις, δσον καί
ή καλλιτεχνική δημιουργική δύναμις ούδέποτε έχάθησαν άπό τόν
λαόν μας. Ό έλληνικός λαός, δπως
διετήρησεν άνόθευτον τήν γλώσσαντου, διετήρησεν άδολον καί τήν
τέχνην του. Βεβαίως καί ή γλώσσα
του καί ή τέχνη του έδέχθησαν
καί ξένα στοιχεία, άλλ’ εϊχον τήν
δύναμιν ν’ άφομοιώσουν ταΰτα,
άπειδή αί βιωτικαί άνάγκαι, ή ζωή,
καί αί συνήθειαι, παρέμειναν είς τό
βάθος αί αύταί πάντοτε.
Είναι λοιπόν ή λαϊκή μας τέχνη,
δπως αί παραδόσεις καί ή γλώσσα
τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ εν έκ τών μέ
σων διά τών όποιων έξωτερικεύεται ή ζωή του, διότι είναι καί αυτή
δημιούργημα τής ψυχής του καί
τής ιστορίας του.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ

mm

Α Υ Τ Α ΠΟΥ OEM ΠΡΕ ΠΕ Ι ΜΑ
Α Η Σ Μ Ο Μ Ο Υ Μ 01 Ε Α Λ Η Μ Ε Σ
«ΑΓΝΩΣΤΕΣ» ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΜΕΓΑΑΟΝΗΣΟΥ. Άστυν. A' I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο ι γυναίκες τής Κύπρου πολεμούσαν από τις ταράτσες μέχρι
θανάτου μέσα στούς καπνούς καί μέσα στις φλόγες πού είχαν άρπάξει τά ίδια τους τά ρούχα. Οί μανάδες πρωτοΰ ριχθοΰν καί σκο
τωθούν κάτω άπό τις επάλξεις, μαχαίρωναν τις θυγατέρες τους
γιά νά τις σώσουν άπό τή λαγνεία των τούρκων πολεμιστών πού
θά βρώμιζαν τήν άγνότητά τους. Κάποια Κυπρία σκότωσε καί τόν
γιό της. “Οχι, τού φώναξε μπήγοντας τό μαχαίρι καί στό στήθος
του. Δέν θά ικανοποίησης καί σύ σάν σκλάβος τών τούρκων τή
βία καί τ’ άνομολόγητα πάθη τών δημίων».
τόν 16ο αιώνα, ή Βενετία κυρι
αρχούσε σέ δλονς τους ωκεανούς
μ ε τόν πανίσχυρο στόλο της. 'Εκα
τοντάδες καράβια, ωργωναν τις θά
λασσες και έδιναν σιγουριά στούς
χριστιανούς, άπό τούς κινδύνους καί
τις απειλές τών αλλοθρήσκων τής
’Αφρικής καί τής ’Ασίας.
'Ηταν μοιραίο όμως, ό πανίσχυ
ρος καί εκλεκτός αυτός Βενετσιάνικος στόλος νά καταστροφή τή νύ
χτα τής 1319 /1569. Καί τό μεγάλο
κακό, έγινε μέσα στην καρδιά τής
Βενετίας, πού ξύπνησε με βροντές
καί τρομερές εκρήξεις. Φωτιές φούν
τωσαν σέ πολλές μεριές. Αυτές κα
τέστρεψαν τά ναυπηγεία καί όλο τό
στόλο. Τό κύμα πού ξεπήδηαε θεό
ρατο στα στενά κανάλια βύθισε τις
γόνδολες. Παντού καταστροφή καί
συμφορά, αγωνία καί τρόμος.
Καί δλα αυτά, τά έκαμαν άνθρω
ποι τού Γιουσέφ-Νάζη, πού ήταν ο
πιο έμπιστος καί ευνοούμενος τού
Σουλτάνου σέ μιά εποχή πού ή Τουρ
κία είχε ειρήνη μέ τήν Βενετία. Φο
βερή ιστορική άλ.ήθεια ατά καταχθό
νια τουρκικά σχέδια τής εποχής ε
κείνης.
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Τό ιστορικό τούτο περιστατικό δέν
θά είχε καμμιά σημασία γιά μας,
αν δέν ήταν ή αρχή τρομερών καί
άπανθρώπων γενονότων πού ακο
λούθησαν, κατά τον ελληνικού-χρι
στιανικού στοιχείου τής Κύπρου μέ
τήν καταστροφή τής Λευκωσίας.
Τούτο δέν άργησε νά φανή. ’Αμέσως
μετά τήν καταστροφή τού Βενετσιάνικου στόλον, δ τουρκικός στόλος
πέρασε τό Βόσπορο μέ κατεύθυνση
τή Κύπρο.
~Ηταν πολύ μεγάλος. ΙΊάνω άπό
250 καράβια μικρά καί μεγάλα, γιο
μάτα στρατό καί καβαλαρία. Χωρι
σμένος σέ τρία μέρη είχε σάν αρχη
γούς τόν Μουράτ-Ρέϊς, τόν ΠιαλήΠασά καί τόν Μουεζίν Άλή-Ζαντέ.
"Οταν τελείωσε ή απόβαση τού στρα
τού στή Κύπρο, άρχισε ή μεταφορά
καί άλλου άπό τήν ’Αττάλεια καί
Κιλικία. 'Όλος μαζί ξεπέρασε τις
100 χιλιάδες πού τράβηξε γραμμή
γιά τήν Λευκωσία.
Τήν περικύκλωσε στις 22 τού Γε
νάρη τό έτος 1570 μέ δεκάδες χι
λιάδες μπασιμπουλούκους, γενίτσα
ρους καί ένα σωρό άλλους. ’Αρχι

στράτηγος ήταν ο Μονσταφά-Λάλας.
Τήν εποχή αυτή τών γεγονότων
ή Λευκωσία ήταν οχυρωμένη άπό
Βενετσιάνονς μηχανικούς. Τήν υπερ
άσπιζαν 10 χιλιάδες περίπου Κύ
πριοι καί λίγοι ’Ιταλοί.
Ό Τούρκικος στρατός χωρίστηκε
σέ επτά κομμάτια. Κάθε κομμάτι
πήρε θέση απέναντι σέ κάθε προ
μαχώνα. Πολλά κανόνια στήθηκαν
καί κτυπούσαν συνεχώς αυτούς επί
πολλές βδομάδες. "Υστερα άπεφάσισαν τό μεγάλο γιουρούσι γιά νά
καταλάβουν τά τείχη. Οί αγωνιστές
δμως τής Κύπρου τούς απώθησαν
μέ άνδρεία καί γενναιότητα. Δέν
ήταν εύκολο πράγμα νά κηριεύση τή
πόλη ό Πιαλή-Πασάς. Ζήτησε τότε
βοήθεια καί τού έστειλαν άλλες 20
χιλιάδες ναύτες.
rH ταν 9 τού Σεπτέμβρη τό 1570.
’Ακόμη νύχτα. "Οταν πάνω άπό
τριάντα χιλιάδες γενίτσαροι, κατά
λαβαν τούς πιο σπουδαίους προμα
χώνες. Οί υπερασπιστές των σκο
τώθηκαν πολεμώντας ή γκρεμίστη
καν άπό τά τείχη. Πολλοί ταμπουρώθηκαν πίσω άπό οδοφράγματα
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πού έφτιασαν, πρόχειρα μέσα στη
πόλη και συνέχιζαν τον άνισο άγώνα. Μαζί τους πολεμούσαν οί γέροι,
οι γυναίκες καί τα παιδιά.
’Ο Κυβερνήτης Δ άνδολος κλείσθηκε μέσα στο κτίριο τής Διοικήσεως.
Αυτό ήταν ένας πολύ οχυρός πύργος,
στη καρδιά τής Λευκωσίας. ’Αλλά
καί αυτός άρχισε σιγά-σιγά νά ύποχωρή και νά γκρεμίζεται από τα
βλήματα τών κανονιών πού τον κτυποϋσαν συνεχώς. "Ενας άπό τούς
πολιορκητές ήταν ό Ντερβής-Πασάς.
Αυτός έστειλε στούς πολιορκονμένονς ένα καλόγερο νά τούς μιλήση νά παραδοθοϋν γιά νά σώσουν
τη ζωή τους. 'Ο Κυβερνήτης γιά
νά σώαη το λαό του υπέγραψε αυτή
τή συμφωνία. Ό καλόγερος έφυγε
με τό χαρτί στο χέρι. "Οταν όμως
έβγαινε άπό τή πόρτα τοϋ πύργου,
οί τοΰρκοι χύμηξαν άτιμα άπό τή
μιαοανοιγμένη πόρτα καί έσφαζαν
όλους τούς χριστιανούς πού ήσαν
εκεί. Δεν σκέφθησαν ούτε τή συμ
φωνία. 'Ο ίδιος 6 Ντερβής-Πασάς
σκότωσε με τό σπαθί του τον κυ
βερνήτη Δάνδολο, όταν τον έφεραν
μπροστά του.

Την ίδια ώρα τό λεφοϋσι τών
Τούρκων στρατιωτών έσφαζε με
αγριότητα μέσα στή Λευκόφαια κάθε
δύστυχο πού έπεφτε στά χέρια του.
Τό τούρκικο ασκέρι άρχισε νά λεηλατή καί νά καταστρέφη τήν όμορφη
πόλη. ’Αλλά μέσα άπό τή βιβλική
αυτή καταστροφή, μέσα άπό τούς
φόνους καί τις αρπαγές, ζεπήδησαν
αφάνταστες σκηνές ηρωισμού καί
αυτοθυσίας τοϋ χριστιανικού στοι
χείου, δείγματα τής μακραίωνης ι
στορίας μας.
Εδ(ώ άκριβώ>ς θ’ άναφερθώ στο
μεγάλο Γάλλο πολιτικό καί φιλό
σοφο Λαμαρτίνο, ό όποιος αν καί
πολύ φιλ.ότουρκος δέν μπορεί παρά
στο βιβλίο του «'Ιστορία τής Τουρ
κίας» νά όμολογήση σχετικώς μέ τή
καταστροφή τής Λευκωσίας, τή μοι
ραία εκείνη μέρα τοϋ Σεπτέμβρη.
«Οί γυναίκες τής Κύπρου πολε
μούσαν άπό τις ταράτσες μέχρι θα
νάτου μέσα στούς καπνούς καί μέσα
στις φλόγες πού είχαν αρπάζει τα
ίδια τους τά ρούχα. Οί μανάδες πρώ
του ριχθοϋν καί σκοτωθούν κάτω
άπό τις επάλζεις, μαχαίρωναν τις

θυγατέρες τους γιά νά τις σώσουν
άπό τή λαγνεία τών τούρκων πολε
μιστών πού θά βρώμιζαν τήν αγνό
τητά τους. Κάποια Κύπρια σκότωσε
καί τον γιό της. "Οχι, τοϋ φώναζε
μπήγοντας τό μαχαίρι στο στήθος
του. Δέν θά ικανοποίησης καί σύ
σαν σκλάβος τών τούρκων τή βία
και τ ’ ανομολόγητα πάθη τιόν δη
μίων. Μέ τό ίδιο μαχαίρι συνέχεια
κτύπησε κι’ έπεσε χωρίς πνοή καί ή
ίδια, πάνω στό ζεψυχισμένο παι
δί της».
Καί ό Χάμμερ, στό βιβλίο του,
<<Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας», μάς δίνει μια εικόνα τής
τουρκικής θηριωδίας, γράφοντας:
«Είκοσι χιλιάδες σιδεροδέθηκαν γιά
vcl σταλούν καί νά περάσουν κι’ άλλα
μαρτύρια σά.ν αιχμάλωτοι στην Πό
λη. ’Επί οκτώ ημέρες ή μαρτυρική
Λευκωσία καιόταν ή ήταν έρμαιο
στις λεηλασίες καί οί κάτοικοί της
σφάζονταν άπό τούς τούρκους. Μέ
σα σέ αυτούς πού έσφάγησαν ήταν
καί ό Μητροπολίτης Λευκωσίας».
Αυτά δέν έχουν λησμονιά. . .
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ΚΡ1ΣΙΣ του τεχνικού πολιτισμού,
πού είναι σήμερα ολοφάνερη ακόμη
καί στον πιό φανατικό τεχνοκράτη,
άνάγκασε τόν σύγχρονο άνθρωπο, νά
άφήση τόν κάπως πρόωρο ένθουσιασμό
του καί νά πάρη κριτική στάσι άπέναντι
στήν τεχνική πρόοδο. Τό αίσθημα πώς
μέ τήν τεχνική έχουμε μπει, άπό πολύ
καιρό, σέ μιά καινούργια, πλούσια σέ
προβλήματα καί κινδύνους, κοσμοϊστορική περίοδο, έχει ξυπνήσει έντονο στήν
ψυχή τού συγχρόνου κόσμου. Καί τά
μεγάλα προβλήματα πού έπεσώρευσε ή
τεχνική αυτή πρόοδος, οί αναστατώσεις
καί οί συμφορές ακόμα πού ύστερα άπό
μερικά άνταλλάγματα πολύ αμφίβολης
ευτυχίας έφερε μαζύ της, αναγκάζουν τήν
γενεά μας νά άναζητήση τό απώτατο
αίτιο πού έπροκάλεσε αύτή τήν άπροσδκητη καί καταστρεπτική έξέλιξι τών γεγο
νότων. Έ τσι, τό έργο πού σκοπό του έχει
νά διευκρινήση τήν βαθύτερη ούσία τής
κρίσεως τού τεχνικού πολιτισμού, προ
βάλλει σήμερα ώς έπιτακτική άνάγκη.
Έ να πλήθος άπό φλέγοντα καί άγωνιώδη
προβλήματα, δέν είναι υπερβολή νά τό
είποΰμε, θά βροΰν τή λύσι τους, μόνο
όταν, ύστερα άπό τή διάγνωσι τής νόσου
τού πολιτισμού αυτού τής μηχανής, καθορισθή μιά καινούργια σχέσι άνάμεσα
στήν τεχνική καί τόν άνθρωπο, τήν τε
χνική καί τόν πολιτισμό. Σχέσι πού θά
πρέπει νά βγή άπό τά διδάγματα τής σκλη
ρής πείρας, μέ τήν όποια μάς έπλούτισε
ή πρώτη αύτή ιστορική έπαφή μέ τήν με
γάλη τεχνική πρόοδο.
"Ας άποπειραθοΰμε λοιπόν καί έμεϊς νά
δώσωμε μιά εικόνα τού μεγάλου αυτού
ζητήματος καί όπως έτοποθετήθηκε στούς
καιρούς μας, άλλά καί όπως τό βλέπομε
έμεϊς, σάν άνθρωποι πού προσπαθούμε
νά ίδούμε άπό τή σκοπιά μιας κοσμο
θεωρίας πνευματικής, άλλά ταυτόχρονα
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καί μέ άμερόληπτο μάτι, τά σύγχρονά
μας γεγονότα.

Μ

ΙΑ ΠΡΩΤΗ λύσι, ή καί άπλούστερη,
θά ήταν νά άποδώσωμε τήν κρίσι
τού τεχνικού πολιτισμού, στήν ίδια
τήν τεχνική πρόοδο. Ή θέσι αύτή πού,
φυσικά, συμβαδίζει μέ τό άνάθεμα κατά
τής τεχνικής προόδου, μπορεί νά συνοψισθή, πάνω-κάτω, στά έξής. Ή τεχνική,
Στον αιώνα πού έκάτ/κε άπό τόν πυρετό
τής προόδου, ομάδες ανθρώπων διαμαρ
τύρονται έμπρακτα, γιά τις συνθήκες διαβιώσεως, που έδημιονργησε ή πρόοδος
τής τεχνικής.

καί ιδιαίτερα ή μηχανή, είναι έχθρός τού
άνθρώπου καί τού πολιτισμού. Είναι έκδήλωσις βαρβαρότητος καί καταπτώσεως
τού πνεύματος, δύναμις καταλυτική τής
κοινωνικής ισορροπίας, πού στό τέλος
παρασύρει όλόκληρο τόν πολιτισμό σέ
διάλυσι. Προγενέστεροι πολιτισμοί πού
τήν έκράτησαν περιωρισμένη σέ πολύ
στενά όρια, κατώρθωσαν νά διατηρήσουν
μία έσωτερική άρμονία καί νά άναπτυχθούν φυσιολογικά. Ένώ ό μοντέρνος
τεχνικοποιημένος πολιτισμός, πού όχι
μόνο τήν άφησε νά άναπτυχθή χωρίς
έλεγχο άλλά καί τήν έκαλλιέργησε μέ
μεγάλη μονομέρεια, ούτε μιά στιγμή
ισορροπίας δέν μπόρεσε νά βρή καί βα
δίζει κιόλας μέ μαθηματική άκρίβεια πρός
τόν πρόωρο θάνατο.
Τέτοιες άπόψεις διατυπώθηκαν άπό
πολλούς διανοουμένους, φιλοσόφους καί
κοινωνιολόγους τών νεωτέρων χρόνων.
Καί άλλοτε μέν πηγάζουν άπό κάποια
νεορωμαντική, άς πούμε διάθεσι, πολύ
περισσότερο όμως άποτελοΰν έκφανσι
τού Ιστορικού φαταλισμού, πού στήν
είδικώτερη, πεσσιμιστική του έκδήλωσι.
χαρακτηρίζει έντονα τήν έποχή μας. Ή
πίστις δηλαδή ότι ύπάρχουν μοιραίες
δυνάμεις, πού προκαλοΰν μέ κάποιο μη
χανικό καί άρα έξωτερικό τρόπο τις με
γάλες ιστορικές καταρρεύσεις, ώδήγησε,
ένσυνείδητα ή όχι, στήν κατάταξι καί
τής τεχνικής άνάμεσα στις δυνάμεις
αύτές.
Ά ς σημειωθή, ότι, ό τρόπος αύτός θεωρήσεως τής τεχνικής, έντάσσεται πολύ
λογικά στή μορφή έκείνη τού φαταλι
σμού, πού πιστεύει στήν άπόλύτη κυριαρ
χία τού κακού μέσα στήν ίστορία. Τό
συμπέρασμα έδώ, είναι, ότι άφοΰ τό κακό
έτσι ή άλλοιώς πάντοτε θριαμβεύει, συμ
φέρει νά τού άφαιρέσωμε τά όπλα— καί
Έ κ τού π ερ ιο δ ικο ύ « Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ ΙΣ »

ή τεχνική είναι τό πιό αποτελεσματικό— νος καί νευρασθενικός μοντέρνος άνθρω
τας σχήματα καί μορφές ζωής πού είχαν
πού τό κάνουν Ισχυρότερο καί πιό έπιπος όνειρεύεται πολιτισμούς χωρίς μη άποκρυσταλλωθή σέ διάστημα πολλών
κίνδυνο. Έ φ’ όσον ή ιστορία είναι, καί
χανές, καί ό νοΰς του τρέχει σέ κάτι πολι αιώνων, ζητώντας μιά πλήρη άναπροσαρδέν μπορεί παρά νά είναι— σύμφωνα τισμούς φελλάχων πού μένουν άμετάβλημογή όλων τών όρων καί συνθηκών, άπό
* πάντα μέ τήν φαταλιστική αυτή άντίτοι μέσ’ τούς αιώνες, άναλλοίωτοι σάν
τό κοινωνικό έως τό διεθνές έπίπεδο.
ληψι— ή ατέλειωτη άλυσίδα πού σχημα τή φύσι πού τούς περιβάλλει. Πρόκειται
Έ να τέτοιο γιγάντιο φαινόμενο δέν μπο
τίζουν τά έγκλήματα καί ή άθλιότης τοΰ γιά μιά ίσχυροτάτη νοσταλγία, γιά μιά
ρούσε φυσικά νά έξελιχθή χωρίς άντιανθρώπου, άλλη διέξοδος δέν μένει παρά
τάσι φυγής πρός κόσμους ξεπερασμένους.
νομίες καί σφοδρούς κλονισμούς. Είναι
νά μειώσωμε κάπως τήν εντασι τής τρα Καί βλέπουμε, στόν αιώνα πού έκάηκε
στή φύσι τών πραγμάτων, τό άνοιγμα
γωδίας, μέ τήν κατάργησι τής τεχνικής
άπό τόν πυρετό τής προόδου, όμάδες
μιάς καινούργιας προοπτικής νά στοιχίζη
προόδου πού τήν αυξάνει. "Αν δέν τό
άνθρώπων νά διαμαρτύρωνται έμπρακτα
σέ πόνο καί δημιουργική άγωνία. Οί
καταφέρουμε τόσο τό χειρότερο γιά μας!
γιά τις συνθήκες διαβιώσεως πού έδηώδινες τοΰ τοκετού συνοδεύουν πάντα
Φανερό τώρα, πώς τέτοιες θέσεις δέν
μιούργησε ή πρόοδος τής τεχνικής, ζώνκάθε καινούργια δημιουργία. ΓΓ αύτό
μπορούν νά γίνουν δεκτές από τήν σκο τας βίο νομάδων, χωρίς όμως καί νά άπαρκαί κάτω άπό τό ήρωίκό πρίσμα πρέπει
πιά τής πνευματικής κοσμοθεωρίας. Ή
νούνται όλοκληρωτικά τά άγαθά τοΰ τε νά δούμε τήν πάλη τού άνθρώπου γιά τήν
πνευματική θεώρησις τής ζωής βάζει
χνικού πολιτισμού.
πρόοδο, καί ή διάθεσί μας άπέναντί στήν
πάντα στό κέντρο τόν άνθρωπο σάν ύπεΰ"Ομως ή φυγή είναι κάτι τό άπαράτεχνική θά είναι άσφαλώς ήρωική.
θυνο διαμορφωτή τής ιστορίας του. Δέν
δεκτο γιά τόν πνευματικό άνθρωπο. Ή
"Ομως, έκεΐνο πού άνησυχεΐ, είναι ότι,
πιστεύει σέ μοιραίες δυνάμεις. ’Αντίθετα
τεχνική είναι μιά άναμφισβήτητη κατάή σημερινή κρίσι τοΰ τεχνικού πολιτι
πρός 6,τι συμβαίνει στήν φύσι, στήν ιστο
κτησι τού άνθρωπίνου πνεύματος καί
σμού δέν έχει άπλώς δραματικό άλλά
ρία ή καταστροφή προπαρασκευάζεται
αύτό σημαίνει πώς δέν πρέπει νά καταρκαί καταστρεπτικό χαρακτήρα. Έδώ δέν
άπό τήν έσωτερική παρακμή, καί τότε
γηθή άλλά νά άξιοποιηθή. Πρέπει νά έχομε τήν προσαρμογή ένός ζωντανού
μόνον έρχεται τό έξωτερικό χτύπημα πού
βαδίσωμε στόν δρόμο πού άνοίχτηκε
καί ΰγιοΰς όργανισμοϋ σέ ένα σύνολο
φέρνει τό τέλος. "Οταν χρησιμοποιή τά
καί νά βρούμε ένα τρόπο, ώστε ή τεχνική
καινούργιων δεδομένων, άλλά ένα φαι
αποθέματα πνευματικής ένεργείας πού
νά πάψη νά καταστρέφη καί ν’ άρχίση
νόμενο νοσηρό πού άπειλεϊ τό πολιτισμό
βάζει στή διάθεσί του ή πίστις καί ή
νά οίκοδομή. Αύτή είναι άλλωστε καί
μέ έξαφάνισι. Χαρακτηριστικό τών ύγιών
πνευματική θεώρησις τής ζωής, ό άν
ή έπιταγή τής προόδου.
όργανισμών είναι ή γρήγορη προσαρμο
θρωπος μπορεί νά κυριαρχή έπάνω στις
γή. Ένώ ύστερα άπό δύο αιώνες, ή κρί
δυνάμεις καί τούς παράγοντες πού δια
ΝΩ, όμως, άπό τό ένα μέρος, ή κρίσις τοΰ τεχνικού πολιτισμού, όχι μόνον
μορφώνουν τήν ιστορία του, άρα καί έπά
σις τού τεχνικού πολιτισμού, στό
δέν όδηγείται πρός τήν λύσι της άλλά
νω στήν τεχνική πρόοδο. Μόνον όταν τά
σύνολό της, δέν μπορεί μέ κανένα
άντίθετα, όλοένα αυξάνει σέ σφοδρότη
πνευματικά αυτά άποθέματα μένουν άχρητρόπο νά άποδοθή ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά
τα καί σήμερα ή δαμόκλειος σπάθη μιάς
σιμοποίητα; έμφανίζεται ή ιστορία, σάν
στήν τεχνική πρόοδο, άπό τό άλλο μέρος
παγκοσμίου καταστροφής κρέμεται καί
έρμαιο δυνάμεων πού είναι τάχα τυφλές.
είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον ένα μέρος
πάλι άπειλητική,πάνω άπό τά κεφάλια μας.
Καί φαίνεται τότε νά δικαιώνεται ό φατατής κρίσεως αύτής είναι νομοτελές άποτέΌ τα ν όμως οί ώδινες τοΰ τοκετού μετα1 λισμός, ένώ, στήν ουσία, δέν πρόκειται
λεσμα τών νέων έφευρέσεων καί τεχνι
βάλλωνται σέ ώδινες θανάτου, τότε στα
γιά τίποτε άλλο, άπό τήν άρνησι τού αν
κών έπιτευγμάτων. Είναι μέσα στή φύσι
ματάει τό φυσιολογικό καί άρχίζει τό
θρώπου ν’ άναλάβη τό μέρος τής ιστορι τής τεχνικής, νά προκαλή ώρισμένους
νοσηρό. Φυσιολογικές είναι, βέβαια, οί
κής εύθύνης πού τού άνήκει.
δυσμενείς (όχι όμως άθεράπευτα δυσμε άνωμαλίες πού προξενεί ή έμφάνισι τής
’Από τό άλλο μέρος, όσοδήποτε μεγά
νείς) όρους καί έπιδράσεις, ίδίως στις
φυγοκέντρου δυνάμεως στις καμπές. Καί
λη καί άν έμφανίζεται ή δύναμις τού κα πρώτες φάσεις τής έφαρμογής της. Βέ ή τεχνική, έφερε τήν ίστορία τοΰ πολι
κού μέσα στήν ίστορία, δέν μπορεί νά
βαια, στις έπόμενες φάσεις, όπως μάς
τισμού σέ μιά τέτοια καμπή. Δέν είναι
γίνη δεκτή ή άποψις τοΰ φαταλισμού πού
λέει ή ίστορία τής τεχνικής, ή τελειοποίηόμως φυσιολογική καί ή έκτροχίασι, όταν
θέλει νά μάς πείση ότι ή κυριαρχία του
σις τών τεχνικών μέσων, σέ πολλές πε τό όχημά μας όλόκληρο τινάζεται έξω
είναι όλοκληρωτική καί μάλιστα έκ τών
ριπτώσεις, έξουδετέρωσε πολλά άπό τά
άπό τήν τρο'/ιά του. Κατά παρόμοιο τρό
προτέρων βεβαία. Ή ίστορία δέν είναι τό
μειονεκτήματα τής πρωτογόνου τεχνικής.
πο τό άνεξήγητο δέν είναι οί άνωμαλίες,
πεδίο όπου κυριαρχεί τό κακό. Είναι όμως
"Ομως, άνεξάρτητα άπ’ αύτό, ή συναίσθηοί άνατροπές, οί κοινωνικές άναστατώή πάλη μεταξύ καλού καί κακού, μεταξύ
σι πώς ή τεχνική προκαλεί μεγάλες κοι σεις πού έφερε ή μεγάλη άνάπτυξι τής τε
πνευματικών καί άντιπνευματικών δυνά νωνικές άνατροπές, έκανε πάντα τόν άν χνικής. ’Ακατανόητο όμως είναι τό ότι
μεων, πάλη μέ έναλλασσόμενες φάσεις
θρωπο διστακτικό άπέναντί της. Τό βλέ οί άνωμαλίες αύτές μένουν χωρίς άντικαί έκβασι πού, σέ κάθε περίπτωσι, έξαρπομε αύτό στήν άρχαιότητα, όπως καί
μετώπισι καί έτσι παίρνουν τέτοια έκ
τάται άπό τήν πνευματική στάθμη τού
στούς νεώτερους χρόνους. Έ τσι, έχομε
ταση ώστε νά όδηγούν σέ άδιέξοδο. Χωρίς
άνθρώπου. Ή τεχνική δίνει στήν πάλη
τήν άρνησι τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ
έξήγησι, μένει πάντα αύτή ή δυστυχία
αύτή μεγαλύτερη σφοδρότητα καί άπ’ νά δεχθή τήν έφαρμογή μιάς έφευρέσεως
τού άνθρώπου πού ζή τόν πολιτισμό τής
αύτή τήν άποψι αυξάνει σέ μεγάλο βαθμό
πού θά στερούσε τό ψωμί άπό τούς βιο- μηχανής, αύτή ή αύτοκτονία τοΰ μοντέρ
τό στοιχείο τής άνθρωπίνης ευθύνης.
τέχνες τής έριουργίας. Καί οί έξεγέρνου πολιτισμού μέ τά τελευταία μέσα τής
Αυτό είναι άσφαλώς κάτι πολύ σοβαρό,
σεις πού συνωδεύθηκαν άπό τό σπάσιμο
τεχνικής.
δέν είναι όμως λόγος γιά νά καταφερώτών μηχανών στις άρχές τοΰ 19ου αίώνος
μεθα κατά τής τεχνικής. ’Αντίθετα ή
ήταν ή ψυχολογική ένστικτώδης άντίΟ ΑΙΤΙΟ λοιπόν τής κρίσεως, πρέ
έπενέργειά της αύτή, όσο μεγάλα προ δρασι μπροστά στούς άγνωστους άκόμα
πει ν’ άναζητηθή βαθύτερα. Κ ι’ αύτό
βλήματα καί άν δημιουργή, μόνον εύκινδύνους πού ό καθένας αισθανόταν
θά γίνη άν παράλληλα μέ τις έκφάννοϊκά μπορεί νά κριθή άπό τήν πλευρά
πώς κρύβονται μέσα στήν τεχνική καί
σεις τοΰ τόσο σημαντικού αύτοΰ φαινο
μιας πνευματικής κοσμοθεωρίας.
τις έφαρμογές της.
μένου, μελετήσωμε καί τό γενικώτερο
"Ετσι ή καταδίκη τής τεχνικής προ
Είναι λοιπόν, καί ή κρίσις τοΰ τεχνι ίστορικό πλαίσιο πού έπέδρασε στή διαόδου, μόνο σάν σκέψι βγαλμένη άπό τήν
κού πολιτισμού, κατά ένα μέρος της του μόρφωσι καί τήν έξέλιξί του. Λέγοντας
άπόγνωσι τοΰ συγχρόνου άνθρώπου, πού
λάχιστον, νομοτελής. Κατά ένα της πο όμως ίστορικό πλαίσιο, δέν έννοοΰμε
σκέφθηκε πώς ή δυστυχία του θά ήταν
σοστό μπορεί άσφαλώς νά έρμηνευθή
τόσο τά έξωτερικά γεγονότα, όσο, κυρίως,
μικρότερη άν δέν ύπήρχαν τά τεχνικά
σάν έκδήλωσις τοΰ φαινομένου τής προ τις κοσμοθεωριακές κατευθύνσεις, τή
μέσα, μπορεί νά δικαιολογηθή. Στήν
σαρμογής τών παλαιών κοινωνιών, στις
γενική θεώρηση τής ζωής πού έγραψε
ούσία της, δέν έχει κανένα βασικό έρει καινούργιες συνθήκες πού έδημιούργησε
τήν ίστορία τών νεωτέρων χρόνων.
σμα γιά τόν έρευνητή πού θεωρεί τά πρά
ή έμφάνισι τής τεχνικής. Χιλιετίες όλό"Αν προωθήσωμε πρός τήν κατεύθυνσι
γματα άπό τήν πνευματική σκοπιά. ’Εξ
κληρες ή άνθρωπότης έζησε μέσα σέ
αύτή τή σκέψι μας, θά ίδοΰμε άμέσως
ίσου δέ θά διαφωνήση ό έρευνητής αύένα περιβάλλον σχετικά άμετάβλητο σέ
όλοφάνερο τό γεγονός ότι ή τεραστία
τός, μέ τό πρακτικό συμπέρασμα πού κα
μιά στατική άς πούμε κατάστασι. Καί νά
αΰξησι τής τεχνικής δυναμικότητος τοΰ
ταλήγουν όλες αύτές οί θεωρίες κατά τής
πού έντελώς ξαφνικά είσβάλλει μέσα
κόσμου συμπίπτει χρονικά μέ τήν προτεχνικής προόδου. Είναι τό σύνθημα τής
στά πλαίσια τής ζωής της ή δύναμις τής
ϊοΰσα άρνησι τών πνευματικών άξιών.
έπιστροφής στή φύσι, δηλαδή τού ξανα
τεχνικής, φέροντας μαζί της τό δυναμικό
Ά ρνησ ι τοΰ πνεύματος καί τεχνική έσηγυρίσματος στό παρελθόν. Ό κουρασμέ στοιχείο, τήν συνεχή άλλαγή, σαρώνον μείωσαν στήν έποχή μας παράλληλα τις
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κατακτήσεις τους. Αυτό βέβαια δέν ση
μαίνει πώς ανάμεσα τους υπάρχει καμμιά αίτιώδης σχέσις. Δέν έδημιούργησε
βέβαια ή άρνησις των πνευματικών άξιών
τήν τεχνική καί πολύ περισσότερο ή τε
χνική τήν άρνησι. Γεγονός όμως είναι
ότι άπό τήν Άναγέννησι κι’ ύστερα καί
μάλιστα τούς τελευταίους αιώνες, οί δύο
αυτές έκδηλώσεις άναπτύχθηκαν μαζύ καί
φυσικά έπέδρασαν πάρα πολύ ή μιά έπάνω στήν άλλη. Καί αυτή ή βασική δια
πίστωση μάς δίνει μιά καινούργια άφετηρία γιά τήν συνέχισι τών στοχασμών
μας.
Πράγματι, ή άρνησις τής πνευματικής
θεωρήσεως τής ζωής είχε σάν άναπόφευκτη συνέπεια, ότι οί άξιες τού πολιτισμού
έμειναν κατά κάποιο τρόπο στόν άέρα,
χωρίς θεμέλιο. Έπρεπε, λοιπόν, ν’ άναζητηθούν άλλα, νέα σημεία στηρίξεως.
’Αφού έφυγε τό βάθρο τής χριστιανικής
πίστεως, πού έως τήν Άναγέννησι άλλά
καί πιό ύστερα άκόμη, έστήριζε καί ζωο
ποιούσε τις πνευματικές άξιες, έπρεπε ό
πολιτισμός νά στηριχθή σέ καινούργια
βάθρα. Τέτοια όμως, ύστερα άπό τήν άρνησι τού υπερφυσικού στοιχείου δέν άπέμεναν, παρά άξιες ένδοκοσμικές. ’Αλλά
βάθρο τής άνθρωπίνης ζωής, δίχως τό
στοιχείο τού άπολύτου, δέν μπορεί νά
νοηθή είτε τό θέλομε, είτε όχι. Γι’ αύτό
καί οί ένδοκοσμικές άξιες πού έπάνω
τους ό νεώτερος άνθρωπος ζήτησε νά
στηρίξη τόν καινούργιο πολιτισμό του,
μοιραίως έπήραν τόν χαρακτήρα τού άπο
λύτου, έθεοποιήθηκαν.
Αύτό έγινε καί μέ τήν τεχνική. Ό μον
τέρνος άνθρωπος τήν είδε σάν μιά άπό
τις κύριες δυνάμεις γιά τήν πραγματοποίησι τής εύτυχίας του. Ά πό τήν Nova
Atlantis τού Francis Bacon έως τήν σύγχρονή μας «Μοντέρνα ούτοπία» τού
Wells, θά συναντήσωμε παντού τήν πίστι
στήν ιδέα, ότι, ή τεχνική είναι ικανή νά
δώση σάρκα καί όστά στό ιδανικό ένός
έπιγείου παραδείσου, ένός κόσμου πέρα
γιά πέρα ορθολογιστικά καί ώφελιμιστικά (οργανωμένου καί άνεξαρτήτου άπό
τήν χριστιανική θεώρησι τής ζωής καί
τις έπιταγές της. Σ’ αυτή τήν ιδέα, θά
έλεγε κανείς, πώς διωχετεύθηκε όλη ή
άπωθημένη έκζήτησι τού αιωνίου, πού
δέν κατάφεραν νά σβήσουν οί πομπώδεις
φράσεις τών όρθολογιστών. Ή πίστι στή
δύναμι τής τεχνικής, προσπάθησε νά
γεμίση τό φοβερό κενό πού ή άρνησι τής
πίστεως σέ όποιαδήποτε μεταφυσική πρα
γματικότητα άφησε στήν ψυχή τού άνθρώπου.
"Ετσι δημιουργήθηκε ένας καινούργιος
μυστικισμός, ό μυστικισμός τής τεχνικής.
Ό σ ο ή τεχνική έδειχνε στά πράγματα
πώς ήταν σέ θέσι νά άλλάξη τήν όψι τού
κόσμου, τόσο ηΰξανε καί τό θάμπωμα
μπροστά στις πραγματοποιήσεις της καί
ό ναρκισσισμός μπροστά στό τεχνικό
δημιούργημα. Στό τέλος ό ολοένα αύξανόμενος θαυμασμός πλησίασε τά όρια
τής άληθινής λατρείας. Ό μοντέρνος
άνθρωπος, άφοΰ υλοποίησε τόν έαυτό
του καί τή διανοητική του δύναμι στήν
μηχανή, τήν είδε ύστερα νά παίρνη τήν
μορφή μιας καινούργιας θεότητος, άπό
τήν όποια Ικέτης πιά αυτός προσμένει
τό θαύμα τής δημιουργίας τής νέας άνθρωπότητος.
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Εταίρου τής Ε λληνικής Άστρ/κής Εταιρείας

ΝΟ Ι Διαστημολό0 1γοιΣΥΓΧΡΟ
παραδέχονται ώς άναμφισβήτητον τήν ϋπαρξιν πολιτισμών
εις τό Σάμπαν. Έρωτάται: Είναι
δυνατή ή άνίχνενσις τών διαστημι
κών τούτων πολιτισμών; Ή άπάντησις είναι ότι θά είναι ανιχνεύσι
μοι μόνον εκείνοι, οι οποίοι δένον
ται νά ακτινοβολούν ανιχνεύσιμους
πηγάς ένεργείας προερχομένας έκ
τών υψηλών τεχνολογικών το)ν επι
τεύξεων. Ή δννατότης, όμως, τοιαύτης ακτινοβολίας είναι περιωρισμένη και έξαρτάται άπό τήν μακροβιότητα καί τήν τελειότητα τον αν
τιστοίχου διαστημικού πολιτισμού.
"Οσον μακροβιότερος είναι είς τοιοϋτος πολιτισμός, τόσον τά ενερ
γειακά τον αποθέματα εξαντλούν
ται, άλλά καί αί πιθανότητες αντοκαταστροφής τον αυξάνονται ( έκ
κοσμικών ή πυρηνικών αιτιών).
’Επίσης όσον τελειότερος είναι είς
πολιτισμός ( ανεξαρτήτως τής μακροβιότητός τον) τόσον ελέγχει
πληρέστερον καί οικονομικώνερον
τήν ενεργειακήν του ίσχύν καί δέν
κατακλύζει τό Διάστημα, επί ζημία
τον, μέ πολύτιμον ενέργειαν, δπερ
μειώνει ή καί εξαφανίζει τήν <5ι>νατότητα άνιχνεύσεώς του. "Ε τε
ρον έμπόδιον είς τήν άνίχνενσιν

είναι ή μετάδοσις υπό τελείων πολι
τισμών άκαταλήπτων μηνυμάτων
εις ημάς, λόγω τεράστιας, είς βάρος
μας, τεχνολογικής
αναπτυξιακής
διαφοράς. ’Επίσης, ή μή άποστολή
μηνυμάτων υπό τών λίαν μακρό
βιων καί έπομένως άνεπτυγμένων
πολιτισμών, δύναται νά οφείλεται
είς τήν έλλειψιν ενδιαφέροντος τού
των διά τήν τεχνολογίαν, έκ τού
σταδίου τής όποιας θά έχουν διέλθει, μέ επόμενον βήμα των τήν άνο
δόν των είς έτερα νψιστα καί ακα
τάληπτα δι ημάς έπίπεδα πν ευμα
τ οπολιτιστικής άναπτύξεώς των. "Ω
στε διά τήν άνίχνενσιν απαιτείται
ίση περίπου ηλικία τών έπιθνμούντων έπικοινωνίαν πολιτισμών.
Οί αστρονόμοι υπολογίζουν, βά
σει πολύπλοκων υπολογισμών, ότι
είς τόν Γαλαξίαν μας υπάρχουν μό
νον δέκα χιλιάδες ανιχνεύσιμοι ύφ’
ημών πολιτισμοί καί ότι δ πλησιέστερος τούτων εύρίσκεται είς άπόστασιν νφ’ ημών χιλίων έτών φωτός.
’Ή δη μετά τόν καθορισμόν τών
ανιχνεύσιμων πολιτισμών έντός τού
Γαλαξίον μας, (διά τους έκτος τού
τον είναι λίαν ενωρίς διά πάσαν σκέψιν επικοινωνίας μετ’ αυτών), θά
πρέπει νά άσχοληθώμεν μέ τους
τρόπους προοεγγίσεως προς αν-

τους. Προς τούτο πρέπει νά άκολουθήσωμεν μίαν σειράν λογικών
σκέψεων: Κατά την ύλοποίηαιν των
διαστρικών επικοινωνιών θά πρυτανεύη, οπωσδήποτε, πνεύμα οι
κονομίας ή μεγίστου οφέλους εις
τους χειριστάς τούτων πολιτισμούς.
'Η αρχή τής οικονομίας δεν είναι
Ιδιορρυθμία τού ανθρωπίνου γένους,
αλλά μία αρχή παραδεδεγμένη ύφ’
όλων των λογικών δντων τού Σύμπαντος, καθ’ δσον οι φυσικοί πόροι
διά την συντήρησιν τής ζωής είναι
περιωρισμένοι έφ’ δλων των κατοι
κήσιμων πλανητών, ώς καί επί τής
Γής. 'Η αποστολή, δθεν, ύλης ( ώς
διαστημοπλοίων) προς άλλους πο
λιτισμούς είναι άσυλλήπτως δαπα
νηρά, επομένως απορρίπτεται επί
τού παρόντος τουλάχιστον, βάσει
τής γενικής άνά το Διάστημα αρ
χής τής οικονομίας. 'Επομένως πρέ
πει νά στείλωμεν πληροφορίας. "Εν
οικονομικόν μέσον αποστολής πλη
ροφοριών με τήν ταχύτητα τοϋ φω
τός, είναι διά τής ήλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ( φώς, ραδιοακτιβ νοβόλια, ύπερέρυθρος άκτινοβόλια,
// Σελήνη, όπως τήν φωτογράφισαν υί αστροναύτες τον «’Απόλλων X». Στην κεν
ακτινοβολία X ). Με τά σύγχρονα
τρική ζώνη, άνω, φαίνεται ή θάλασσα τών Καταιγίδων, ενώ προς τά δεξιά, πιο φω
τεινό διακρίνεται ένα τμήμα τής Αθέατης πλευράς.
τεχνικά μέσα, τά όποια συνεχώς
καί ραγδαίως τελειοποιούνται, είναι σική συχνότης, σννδεομένη μέ τό μικών πολιτισμών». Διά τήν επι
δυνατόν νά άποσταλή εν ραδιοσήμα πλέον έφθονον στοιχεϊον εις τό Διά τυχή άνίχνευσιν τού πλησιεστέρου
περιέχον π.χ. τήν «Κυριακήν προ στημα, τό όποιον, οπωσδήποτε,θά εις τήν Γήν πολιτισμού άπαιτούνσευχήν» (τό Πάτερ ημών) (60 γνωρίζουν άπαντες οι εν τώ Σύμ- ται τά άκόλουθα: "Εν μέγα ραδιοπερ. λέξεις) εις άπόστασιν 100 ετών παντι πολιτισμοί. Εις τον διαστη τηλεσκόπιον διαμέτρου 100 μέτρων,
φωτός με ηλεκτρικήν ενέργειαν, ήτις μικόν χώρον άκτϊνος χιλίων ετών έν άκρως πολύπλοκον σύστημα λήαπαιτεί δαπάνην μόνον 25 δραχμών. φωτός από τής Γής υπάρχουν περί ψεως, εϊς μέγας ηλεκτρονικός υπο
’Εκ τών άνω συμπεραίνομεν ότι ό τά δέκα εκατομμύρια 'Ηλιων, έκ λογιστής, χρόνος έρεύνης διάρκειας
τών όποιων οί ήμίσεις περιβάλλον 30 ετών καί χρηματική δαπάνη δύο
άνά τό Σύμπαν αγγελιοφόρος τών ται υπό πλανητικού συστήματος.
δισεκατομμυρίων δραχμών. Τά ώς
πολιτισμών θά είναι ήλεκτρομαγνη- Βάσει Αστρονομικών υπολογισμών, άνω άπαιτούμενα μέσα είναι εντός
τική ακτινοβολία, μέ προσφόρονς εις τήν κολοσσιαίαν ταύτην περιο τών δυνατοτήτων τών ' Υπέρ δυνά
συχνότητας 3000 μεγακύκλων άνά χήν, μόνον εις ανιχνεύσιμος πολι μεων, αί όποϊαι είσέδυσαν ήδη εις
1". Βεβαίως τό συμπέρασμα τούτο τισμός ύφίσταται, ενώ μή ανιχνεύ τό εγγύς Διάστημα.
προκύπτει εκ τής συγχρόνου τεχνικο- σιμοι (πλέον προηγμένοι ή πλέον
Τό πρώτον μέγα βήμα προς τό
επιστημονικής λογικής μας καί τών καθυστερημένοι άπό τον ίδικόν μας, Διάστημα τού άνθρωπίνου πολιτι
εις τήν διάθεσίν μας προϊόντων τών οπότε είναι άδύνατος ή συνεννόη- σμού, έχει ήδη έπιτευχθή μέ τό
σημερινών (1972) τεχνολογικών έξε σις) είναι πάμπολλοι. Οϋτω πρέ άνοιγμα τών πυλών τοϋ Σύμπαντος.
λίξεων. “Εχει άποδειχθή μαθημα πει νά έρευνήσωμεν πέντε εκατομ Τό επόμενον, δεύτερον βήμα, άσυγτ ικ (Τις δτι είναι δυνατόν σήμερον τά μύρια άστέρων διά πολλών συχνο κρίτως σπουδαιότερον, είναι ή άσυφιστάμενα επί τής Γής επιστημο τήτων, ευρισκομένων εις τήν πε φαλής, εκατέρωθεν άντιληπτή λονικά όργανα, μέ τήν συχνότητα τών ριοχήν συχνοτήτων, δπου καί ή γικώς, άπικοινωνία μέ ένα διαστη
3000 μεγακύκλων άνά 1", νά άνι- ώς άνω έπιλεγεϊσα, άλλά καί εις μικόν πολιτισμόν. Τούτο θά είναι
εύρυτέραν κλίμακα εκατέρωθεν τού άκρως συνταρακτικόν καί έξόχως
χνεύσουν εν λογικόν σήμα διαστη
της, καθόσον οί διαστημικοί πολι γοητευτικόν, καθόσον θά προαχθή
μικού πολιτισμού, τον τύπου τό τισμοί πιθανόν νά χρησιμοποιούν άφαντάστως ο ήμέτερος πολιτισμός,
όποιον διαβιβάζομεν ημείς, επί μιας συχνότητας ούχί άνιχνευσίμους, άλλά λόγω πλουσιω τάτων νέου είδους
άποστάσεως χιλίων ετών φωτός. τοιαύτας δι έξυπηρέτ ησιν ιδίων γνώσεων, καί διότι ή Άνθρωπό της
'Η καταλληλοτέρα προς τούτο σν- σκοπών των. 'Η δυνατότης αυτή θά αίσθανθή άγαλλίασιν καί άνακούχνότης είναι ή άκτ ινοβολουμένη είναι εφικτή ύφ’ ημών σήμερον, διά φισιν, καθόσον θά διαπίστωση δτι
υπό τών άτόμων τού υδρογόνου, τεχνικών διαδικασιών, αί όποϊαι δεν είναι μόνη εντός τοϋ αχανούς
επειδή αΰτη είναι ή μοναδική φυ- άπεκλήθησαν «άνιχνευταί διαστη Διαστήματος.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ
Βοηθού Φιλοσοφ. Πανεπ. ’Αθηνών
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ΕΙΘΑΡΧΙΑ έν στενωτέρα μέν έννοίφ
καλείται ή εύπείθεια καί ή ύπακοή
εΐζ τού; άρχοντα;, έν εύρυτέρα δέ οϋ
μόνον ή ύπακοή εί; τού; άρχοντα;, άλλα
καί τού; νόμου; καί τά ; διατάξει; τη;
πολιτεία;, ακόμη καί ή ύπακοή εί; τού;
φορεί; τούτων καί εί; πάντα άνώτερόν
μα;, ό όποιο; δρα έν τώ πλαισίω των
νόμων καί των έξ αύτών άπορεόντων κα
θηκόντων του. Ή πειθαρχία είναι φαινόμενον τη ; κοινωνική; ζωή; των άνθρώπων, άνευ τή; οποία; έπικρατεϊ ή άναρχία εί; κάθε ώργανωμένον σύνολον άνθρώπων καί ή διάλυσι; αύτοϋ. ’Αντί
θετο; τή ; πειθαρχία; είναι ή άπείθεια
καί ή άνυπακοή.
Πειθαρχία; διακρίνομεν δύο είδη: α)
Τήν ένσννείδητον πειθαρχίαν, ή όποια
ένέχει μεγαλυτέραν σημασίαν καί β) Τήν
άσυνείδητον ή ίπιβαλλομένην.
Ή πειθαρχία είναι ίδιότη; καί γνώρι
σμα μορφωμένων άνθρώπων καί πολιτι
σμένων λαών, προσέτι δέ είναι παρά
γω ν τάξεω; καί γαλήνη;, προόδου καί
δυνάμεω;, δημιουργικό; καί ένωτικό; διά
τήν πολιτείαν, τόν στρατόν, τό σχολεΐον
καί τήν οικογένειαν.
’Εν κατακλεΐδι δυνάμεθα νά είπωμεν ότι
ή πειθαρχία καί ή ύπακοή είναι ή βάσι;
λειτουργία; κάθε κοινωνικού συνόλου,
είτε τούτο έμφανίζεται ύπό τήν μορφήν
τή ; οικογένεια;, είτε τή ; πολιτεία;, είτε
τού σχολείου, είτε τού στρατού κ.λπ. Ό
άνθρωπο; έκ τή; φύσεώ; του κατά τόν
φιλόσοφον Άριστοτέλην είναι «πολιτικόν
όν καί συζήν πεφυκό;» δέν δύναται νά
ζήση έξω τή ; κοινωνία;, άλλά έντό; αύτή;
καθ’, ομάδα; μικροτέρα; ή μεγαλυτέρα;.
Κοινό; κίνδυνο; καί κοιναί ώφέλειαι έπέβαλον έξ άρχή; τήν άνάγκην, οϋτω;
ώστε ό άνθρωπο; έν συνεργασία έντό;
τή ; κοινωνία; μετά των άλλων συναν
θρώπων του νά δύναται νά άνθίσταται
κατά των έχθρών του καί νά έξουδετερώνη γενικώ;, κατά τό δυνατόν, τά; δυ
σκολία; τή; ζωή;. Ή κοινωνική δέ αϋτη
συμβίωσι; καί συνεργασία άποβαίνει
άρμονική καί προάγεται διά τή; όμονοία; των μελών τή ; κοινωνία;. Ή όμόvota αΰτη διά νά ύπάρξη προϋποθέτει
τήν πειθαρχίαν καί τήν ύπακοήν τών
πάντων, άρχόντων καί άρχομένων πρώ 
τον πρό; τού; κοινού; νόμου; καί δεύτερον
τήν εΰπείθειαν καί τήν ύπακοήν καί τόν
σεβασμόν παντό; μέλου; πρό; τού; συναν
θρώπου; του, είτε ούτοι είναι κατώτεροι,
είτε είναι άνώτεροι. Ή όμοφροσύνη καί
ή σύμπνοια, καθώ; καί ή άμοιβαιότη;
αισθημάτων καί διαθέσεων καί άποφυγή
πάση; διαφωνία; καί Ιριδο; μεταξύ τών
έν τή αύτή κοινωνία διαβιούντων, έπί
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γενικών τούλάχιστον άρχών, είναι ούσιώδη; παράγων διά τήν πρόοδον καί
τήν προκοπήν αύτή;. "Ανευ τού όρου
τούτου ή συμβίωσι; διαταράσσεται καί
κίνδυνοι άπειλούν τήν κοινωνίαν.
Τούτο δέ άπό τών παλαιοτάτων άκόμη
χρόνων κατενόησαν οί άνθρωποι καί οί
σοφοί τό έπεσήμανον. Ούτω κατά τόν
άρχαϊον Ίππόδαμον τόν θούριον «ούκ
άν δύναιτό τι; άγαθά^ή εύδαίμων πολί
τη ; είναι, μή ύπαρχούση; εύνομία; περί
τά; πόλει;». Καί πράγματι ή πειθαρ
χία καί ή ύπακοή είναι δημιουργική κοι
νωνική δύναμι;, ή όποία οδηγεί τά μέλη
μιά; πολιτεία;, μια; οικογένεια;, ένό;
σχολείου καί οίουδήποτε άλλου κοινωνι
κού συνόλου εί; έπιτέλεσιν μεγάλων έρ
γων. Ή πειθαρχία καί ή ύπακοή είναι
παράγοντε;, οί όποιοι ενώνουν τά ; έπί
μέρου; δυνάμει; πρό; κοινού; σκοπού;.
Καί δυνάμεθα μετά άπολύτου πίστεω;
νά είπωμεν ότι ούχί άπλώ ; τά; ένώνει,
άλλά καί τά; ένώνει έπιτυχώ; πρό; έπίτευξιν μεγάλων έργων καί πραγματο
ποίησή σκέψεων καί ύψηλών όραματισμών. Εύλογον ώ ; έκ τούτου καθίστα
ται ότι πάσα κοινωνία, τή ; όποία; τά
μέλη πειθαρχούν όχι μόνον εύημερεΐ καί
άπολαμβάνει πλούτου καί ύλική; δυ
νάμεω;, άλλά καί τάξεω; καί άσφαλεία;
καί γαλήνη;. Κατά συνέπειαν μία κοινω
νία εύημερούσα καί ισχυρά δύναται έπιτυχέστερον νά άντλήση δυνάμει; καί νά
άντισταθή κατά πάση; άπειλή; ή δυσχερεία;, ή όποία ήθελε παρουσιασθή
πρό; διατάραξιν τή; έπικρατούση; γ α 
λήνη; καί ήρεμία;. Εφαρμόζεται δηλαδή
ένταύθα τό άρχαϊον γνωμικόν «έν τή
ένώσει ή Ισχύ;».
Εί; κοινωνίαν πειθαρχούσαν έπικρατεΐ τό πνεύμα τή; φιλαλληλία; καί τή;
άμοιβαία; έξυπηρετήσεω;, τό όποιον
ύπαγορεύουν χενικώτερον κοινοί άντικειμενικοί σκοποί τού συνόλου τών με
λών τη;. Εί; τοιαύτην κοινωνίαν τά προ
σωπικά συμφέροντα ύποχωρούν διά νά
έπικρατήσουν τά κοινά ιδεώδη τών με
λών. Τά μίση καί αί έριδε; καθίστανται
άνύπαρκτα πρό τή ; πειθαρχη μένη; Ίεραρχήσεω; τών καθηκόντων καί τών δι
καιωμάτων τών μελών. "Εκαστο; πολί
τη ; γνωρίζει τήν άκτΐνα δράσεώ; του
έντό; του πλαισίου πάντοτε τών ύποχρεώσεών του καί τών άπαιτήσεών του,
διά τούτο καί πειθαρχεί άδιακρίτω; τή;
κοινωνική; αύτού θέσεω;, τόσον εί; τού;
νόμου;, όσον καί εί; τού; άνωτέρου; του
ή τού; κατωτέρου; του. Ή άτομική πει
θαρχία είναι προτέρημα καί μέγα πλεο
νέκτημα διά πάντα άνθρωπον, διότι

άποτελεΐ τήν βάσιν τή; γενικωτέρα;
μορφή; τή; πειθαρχία; τοΰ συνόλου εί;
τήν κοινωνίαν καί τή ; κοινωνία; πρό; τό
άτομον, διότι κατά τό άρχαϊον δίστιχον. «Άνήρ γάρ άνδρα καί πόλι; σφζει
πόλιν - χειρ χείρα νίπτει δάκτυλό; τε
δάκτυλον». Ή άτομική πειθαρχία ένέιI
χει μεγίστην σπουδαιότητα, καθ’ ότι ό
<
πειθαρχών δέν ύπακούει μόνον εί; τά
κελεύσματα καί τού; νόμου; τή ; κοινω
νία;, άλλά πειθαρχεί καί εί; τόν εαυτόν
του καί τού; νόμου; τή; συνειδήσεώ; του.
Κάθε πολίτη;, ό όποιο; έχει συνηθίσει
νά ύπακούη καί νά πειθαρχη εί; τόν
έαυτόν του χαλιναγωγεί καί άγει τού
I
τον καί δέν άγεται ύ π ’ αύτού. Οΰτω
:
άποδεικνύεται ισχυρό; χαρακτήρ καί ώ;
ύπήκοο; τή ; συνειδήσεώ; του ύπακούει
καί εί; τά κελεύσματα τή; πολιτεία;, τά 4
όποία άποσκοπούν εί; τήν προκοπήν τού
συνόλου τών μελών τη;. Προσέτι έκεΐνο;, ό όποιο; πειθαρχεί καί ύπακούει ώ;
άτομον εί; τού; νόμου; δέν είναι δυνατόν
I1
παρά νά άπαιτή καί οί άλλοι νά ύπακούουν εί; αύτού;, έάν ποτέ ήθελε άναδειχθή ήγετικόν στέλεχο; τή ; κοινωνία;.
Καί τούτο ένέχει μεγίστην σπουδαιότητα
δι’ έν σύνολον, όταν οί άρχηγοί αϋτοΰ
πρώτοι αύτοί πειθαρχούν εί; τά θεσπί
σματα τή; πολιτεία;. Προφανώ; ένταύθα
ίσχύει ή γνώμη τοΰ νομοθέτου Σόλωνο;,
ό όποιο; μεταξύ άλλων σπουδαίων χαρά
κτη ριστικώ; έτόνισεν ότι «άρχεσθαι μαθών, άρχειν έπιστήσει». Πράγματι όταν
κάποιο; έχει μάθει νά άρχεται, ήτοι νά
ύπακούη καί νά πειθαρχη, τότε θά μάθη
νά άρχη, τούτέστιν θά κατορθώνη, ώστε
οί άλλοι νά ύπακούουν εί; αυτόν.
Τήν σπουδαιότητα τή ; πειθαρχία; διά
τό άτομον, άλλά καί διά παν κοινωνικόν
σύνολον είχον διακρίνει οί άρχαϊοι Έλληνε; καί είχον καταστήσει αύτήν σαφώ;
καί εύκρινώ; ώ; τήν άντίθετον τή; άναρχία;. Κατά δέ τόν άρχαϊον ρήτορα Ά ντιφώντα «άναρχία; ούδέν κάκιον άνθρώποι;». Αΰτη κατά τόν τραγικόν Σοφο
κλή «πόλει; όλλυσι, ή δ’ άναστάτου; οί
κου; τίθησι, ή δε συμμάχου δορό; τροπά;
καταρρήγνυσι, τών δ’ όρθομένων σώζει *
τά πολλά σώμαθ’ ή πειθαρχία «(Σοφ.
Ά ντιγ. 672 - 676). Έ χοντε; σοβαρώ;
ύ π ’ όψιν τήν άντίθεσιν τή; πειθαρχία;
καί τή ; άπειθεία; οί άρχαϊοι "Ελληνε; κα
θώ; μά; παραδίδει ό ρήτωρ Άντιφών
«εΐθιζον τού; παΐδα; άρχεσθαι καί τό
κελευόμενον ποιεϊν, ϊνα μή έξανδρούμενοι
εί; μεγάλην μεταβολήν ίόντε; έκπλήσοιντο».
Έθεώρουν δήλον ότι τήν πειθαρχίαν
ώ; τόν άπαραίτητον όρον διά τήν καλήν
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καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής πολι
τείας. "Απασαι αί άρχαΐαι πόλεις έσυνήθιζον τά παιδιά αυτών όχι απλώς είς τήν
πειθαρχίαν, άλλα καί είς τήν αύστηράν
πειθαρχίαν ώς οί Σπαρτιάται διά νά δύνανται νά είναι ικανοί κατά τό σώμα καί
τό πνεύμα νά ζήσουν εις τήν νοοτροπίαν
τής σπαρτιατικής πολιτείας.
Τήν πειθαρχίαν ταύτην έφήρμοζον αύστηρώς καί τήν μετέφερον είς τά πεδία
τών μαχών τηροϋντες αυτήν 6Τ όρκου.
'Η απείθεια καί ή ανυπακοή πρός τούς
πατρίους νόμους έθεωρεΐτο ασέβεια καί
έδιώκετο ώς παράβασις στρατιωτικής
εντολής. 'Ο δέ απειθών εις τούς νόμους
τής πατρίδος έθεωρεΐτο προδότης καί
έτιμωρεϊτο διά τοΰ θανάτου επί έσχάτη
προδοσία.
Διά τής τοιαύτης περί πειθαρχίας άντιλήψεως οί πρόγονοί μας έσφυρηλάτησαν
εις τάς ψυχάς των τό πνεύμα τής όμονοίας. Καί διά τής όμονοίας κατήγαγον
περιφανείς κατά τών Περσών νίκας καί
διετήρησαν τήν πατρίδα μας έλευθέραν.
'Οσάκις όμως εϋρέθησαν αντιμέτωποι,
άπειθούντες είς τούς νόμους καί τάς έπιταγάς τοΰ γενικού συμφέροντος προεκάλεσαν ζημίας ανεπανόρθωτους μεταξύ
των, άποτέλεσμα τών οποίων ήτο ή
υποταγή αυτών είς τούς εχθρούς των.
”Ας ίδωμεν τί είναι δυνατόν νά δημιουργήση ή απείθεια καί ή άνυπακοή είς έν
όργανωμένον σύνολον. Βασικώς είναι
γνωστόν ότι ή απείθεια είναι διαλυτική
καί αποσυνθετική δύναμις, ή όποια κατα
στρέφει τήν ενότητα καί τήν ομόνοιαν
τών μελών οίουδήποτε συνόλου ανθρώ
πων. Διά μίαν οικογένειαν άπό τήν
οποίαν ελλείπει ή πειθαρχία, ό σεβασμός
καί ή εϋπείθεια τών τέκνων πρός τούς
γονείς, ή οικογένεια αύτή δέν προκόπτει
καί έν Katpcp διαλύεται. ‘Η απείθεια καί
ή άνυπακοή δημιουργούν τήν αναρχίαν
καί αύτή μέ τήν σειράν της επιφέρει τήν
δυστυχίαν καί τήν ηθικήν άποσύνθεσιν,
ένφ ή πειθαρχία καί ή εύπείθεια ενώνει
τάς έπί μέρους δυνάμεις τής οικογένειας.
Οί μικρότεροι άδελφοί πείθονται είς τούς
μεγαλυτέρους καί όλοι μαζί είς τούς γο 
νείς, έπερχομένης οϋτω τής όμονοίας, τής
γαλήνης τής προόδου καί τής ήθικής
προκοπής. "Οταν τά μέλη μιας οικογέ

νειας πειθαρχούν μεταξύ των δέν είναι
δυνατόν παρά νά διέπωνται ύπό τών
αύτών άρχών πίστεως καί ύπακοής καί
απέναντι τών νόμων τής εύρυτέρας οι
κογένειας, τής πόλεως δηλαδή καί κατ'
έπέκτασιν τού κράτους ολοκλήρου. Ό
σεβασμός, ή εύπείθεια καί ή ύποταγή
είναι Ιερόν καθήκον παντός νέου πρός
τούς γονείς του, διά τούτο καί οφείλει
ουτος νά δεικνύη ύποταγήν πρός τάς
ύποδείξεις των. Ή πρόοδός μας καί ή
προκοπή μας έξαρτάται τά μέγιστα έκ
τής ύπακοής μας πρός τούς γονείς μας.
Τούτο μας είναι γνωστόν^ καί άπό τήν
5ην έντολήν τού μωσαϊκού νόμου «Τίμα
τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ΐνα
ευ σοι γένηται καί ΐνα μακροχρόνιος γένη,
έπί τής γής τής αγαθής». Είς δέ τήν Και
νήν Διαθήκην ό ’Απόστολος Παύλος μας
λέγει είς τήν πρός Έφεσίους επιστολήν
του «τά τέκνα ύπακούετε τοΐς γονεΰσιν
ύμών» (Έφεσ. 6, 1).
’Εκ τής ύπακοής μας αύτής πρός τούς
γονείς θά έξαρτηθή κατά μέγιστον ποσοστόν καί ή έπιτυχία μας είς τήν ζωήν,
διότι «εύχαί γονέων στηρίζουσι θεμέ
λια οίκων». Τότε μόνο δυνάμεθα νά είπωμεν ότι θά προοδεύσωμεν είς τήν ζωήν
μας όταν αί εύχαί τών γονέων μάς συνο
δεύουν διά βίου. Καί είναι γνωστόν ότι
όλοι όσοι έπρόκοψαν καί άνεδείχθησαν
μεγάλοι, έκοσμοΰντο διά τής πειθαρ
χίας, τοΰ σεβασμού καί τής ύπακοής πρός
τούς γονείς. Τό ότι ή πειθαρχία καί ή
ύπακοή πρός τούς γονείς είναι αρετή,
τούτο είναι γνωστόν είς όλους μας, άπό
τής έποχής τοΰ Εύριπίδου, ό όποιος
είπε :
Τρεις είσίν αί άρεταί, τάς χρεών σ’
άσκεϊν τέκνον,
Θεούς τιμάν τούς τε θρέψαντας γονείς,
νόμους τε κοινούς 'Ελλάδος, καί ταύτα
δρών
κάλλιστον έξεις στέφανον εύκλειας άεί
(Ά ποσ π. Ά ντιοπ. 219).
"Οπως άγαπώμεν τούς γονείς καί τούς
σεβώμεθα νά πειθαρχώμεν είς' αυτούς,
έτσι πρέπει νά έκτιμώμεν τούς δευτέρους
γονείς μας, τούς διδασκάλους μας, οί
όποιοι είς τό σχολείον έπέχουν θέσιν,
όπως είπωμεν γονέων. Πράγματι ή πει
θαρχία μας, ό σεβασμός μας καί ή ύπα

κοή μας πρός αύτούς είναι βασικοί παρά
γοντες άφ’ ενός μέν τής εύρύθμου λειτουρ
γίας τοΰ σχολείου, άφ’ ετέρου τής προό
δου μας καί τής προκοπής μας. Τό σχο
λείου είναι μία μεγαλυτέρα οικογένεια
έντός τής οποίας ζώμεν άπολαμβάνοντες
όχι ύλικών άγαθών διά τήν άνάπτυξιν
τού σώματος, άλλά πενυματικών εφο
δίων διά τήν καλλιέργειαν τού πνεύ
ματός μας. Καί διά νά ώφεληθώμεν άπολύτως πλήν τών άλλων όφείλομεν νά
πειθαρχώμεν. Ή πειθαρχία, έάν είναι
σημαντική προϋπόθεσις διά πάν ώργανωμένον σύνολον άνθρώπων, διά τό
σχολείον είναι ή βάσις διά τήν περαι
τέρω έξέλιξίν μας.
Έχοντες κατά νοΰν οί άρχαΐοι "Ελλη
νες τά άποτελέσματα τής άναρχίας, κα
θώς μάς λέγει ό ρήτωρ Άντιφών, έσυνήθιζον τά τέκνα των είς τήν πειθαρ
χίαν: «άναρχίας δ’ ούδέν κάκιον άνθρώποις. Τούτο γιγνώσκοντες οί μπρόσθεν
άνθρωποι άπό τής άρχής είθιζον τούς
παΐδας άρχεσθαι καί τό κελευόμενον
ποιεΐν, ΐνα μή Ιξανδρούμενοι είς μεγάλην
μεταβολήν ίόντες έκπλήσοιντο». Διά
τούτο λοιπόν άπό μικράς ήλικίας πρέπει
νά ύπακούωμεν καί νά πειθαρχώμεν, διότι
έάν συμβή τό άντίθετον τότε θά εύρεθώμεν είς δύσκολον θέσιν έάν άναγκάσωμεν τούς άλλους νά μάς έπιβάλλουν τήν
πειθαρχίαν διά τής βίας. Ή πειθαρχία ή
οποία έπικρατεΐ διά τή$ βίας δέν έχει
άξίαν, ούδέ άποδίδει τά άναμενόμενα
άποτελέσματα. Ή πειθαρχία αύτή δέν
προσφέρει έποικοδομητικά στοιχεία, άλλά
είναι αναγκαίου κακόν. Τό άντίθετον συμ
βαίνει μέ τήν πειθαρχίαν, ή οποία προέρ
χεται έξ έλευθέρας βουλήσεώς μας. Τότε
όλα τά άτομα κινούνται έντός τού συνό
λου έν πνεύματι άγάπης καί άληλλοσεβασμοϋ. Ή ένσυνείδητος πειθαρχία βοηθεΐ τά μέγιστα είς τήν πρόοδον, διότι όμιλεΐ ή ψυχή τού άνθρώπου έλευθέρως καί
άβιάστως. Καί όπου δέν ύπάρχει ψυχική
καταπίεσις τότε καί τό σώμα τίθεται εύχερέστερον είς τήν διάθεσιν πρός έξυπηρέτησιν τοΰ συνόλου. "Οταν όμιλώμεν
περί ένσυνειδήτου πειθαρχίας δέν έννοοΰμεν τήν ασυδοσίαν, άλλά τήν πειθαρ
χίαν, ή οποία έξυπηρετεΐ τό σύνολον καί
τό δικαίωμά μας έκπληρούται μέχρι τού
σημείου, όπου άρχίζει τό καθήκον.

'Η Τροχαία ’Αθηνών είς τά ηλαίσια ένημερώσεως τοΰ κοινού in i θεμάτων κυκλοφορίας, πραγματοποιεί ομιλίας καί αλλας εκ
δηλώσεις εις σχολεία τής περιοχής ΓΤρωτενούσης. Είς τάς φωτογραφίας μας, άπό σχετικήν ομιλίαν είς τό Μικτόν Γυμνάσιου
”Ανω Καλαμακίον.
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Τ Ο Α Λ Ο ΓΑ Κ Ι πού μου έδω■ σαν είχε χρώμα μελί, μιά
πολύ περιποιημένη χαίτη, ένα
άστρο στο μέτωπό του καί μια
μακριά φουντωτή ούρά. 'Ο
σταυλίτης πού μου το έφερε
καί μέ βοήθησε ν’ ανεβώ, μου
είπε δτι το έλεγαν ’Αστρίτη καί
δτι το διάλεξε αύτο ανάμεσα
στ’ άλογα τού άφεντόπουλού
του τού ’Ανδρόνικου, γιατί
ήταν το πιο καλοσυνάτο. Το
χτύπησε χαδιάρικα στο λαιμό
καί μου παρέδωσε τά λουριά,
δχι χωρίς κάποια δυσπιστία.
Φοβόταν καί μέ το δίκιο του,
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ πώ ς δεν θά ήμουν τόσο καλός
καβαλάρης δσο ό νεαρός του
κύριος.
Πήραμε τον άντίθετο δρόμο
άπο
έκεΐνον πού είχαμε έρθει.
Κάτω: 'Ο ”Αγιος Κωνσταντίνος, προσφέρει την Πόλη στην Θεο
Ό Μιχαήλ τριπόδιζε στο πλευ
τόκο. Ψηφιδωτό τον 10ου αιώνα, από την 'Α γία Σοφία. Α π έ 
ναντι: 'Η 'Α γία Σοφία, από τα αριστουργήματα της βυζαντι
ρό μου. Μιά στιγμή πλησίασε
νής μας τέχνης. Σήμερα έχει μεταβληθή σε μουσείο.
τ ’ άλογό του στο δικό μου καί
μου είπε :
—Μιά πού γίναμε σύντρο
φοι στά δπλα, άξίζει νά γνωρίσης καλύτερα τήν πολιτεία
πού θέλεις νά ύπερασπιστής.
Ά π ο δώ θ’ άνεβοΰμε σ’ ένα
ψήλωμα δπου θά έχης τήν πιο
ωραία θέα τής Βασιλεύουσας.
Έ δω σ ε μιά βιτσιά στ’ ά
λογό του κι ανέβηκε μέ γοργό
τριποδισμό ένα άνηφορικό δρό
μο, πού τελείωνε σ’ ένα εύρύχωρο πλάτωμα.
Μέσα στο ξάστερο καλοκαι
ρινό άπομεσήμερο, ή Πόλι τού
Κωνσταντίνου απλωνόταν στά
πόδια μου σάν μιά παραμυθέ
νια πολιτεία. Κατέβαινε σέ κυ
ματιστούς λόφους προς τή θά
λασσα, πού τήν έζωνε άπο
τρεις μεριές καί οί γυρτές στέ
γες τών σπιτιών της φάνταζαν
κατακκόκινες, κάτω άπο τις άμέτρητες έκκλησίες της, μέ
τούς χρυσούς σταυρούς στήν
κορυφή τους. Κατά τ ’ άνατολικά, μεγαλύτερη καί ψηλότερη
άπο δλες τις άλλες, ή Α γ ία
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Σοφία, ξεχώριζε μέ τον άέρινο
τροΰλλο της. Πανύψηλα καί
δαντελλωτά τα τείχη της πο
λιτείας, την προστάτευαν άπο
στεριά καί θάλασσα, κι άνάμεσά τους πρόβαιναν πιό ψηλά
άκόμα οί πύργοι της.
Ό Μιχαήλ ήρθε κοντά μου
καί άκούμπησε το χέρι του
στον ώμο μου.
—Την βλέπεις τήν Έ πτάλοφη; μου είπε. Φαντάζομαι πώς
καί στην ’Αθήνα θά το έχετε
άκουστά, πώ ς δταν ό μακάριος
Κωνσταντίνος, αύτος πού έ
χουμε ονομάσει Μέγα, απο
φάσισε νά χτίση μιά καινούρ
για πρωτεύουσα γιά τήν Αύτοκρατορία του, είδε στον ύ
πνο του έναν άετο πού πέταξε,
λέει, πάνω άπο το Βόσπορο
κι άφησε νά πέση μιά πέτρα
στή θέση πού βρισκόταν το
άρχαίο Βυζάντιο. 'Ό ταν λοι
πόν ήρθε κι ό ’ίδιος ό Κων
σταντίνος εδώ, τότε πρόσεξε
δτι τό μέρος πού τού έδειξε
ό αετός στον ύπνο του, είχε κ’
εκείνο επτά λόφους, δπως ή

παλιά Ρώμη. Έ τ σ ι πήρε τήν
άπόφασι νά χτίση αύτοΰ τή
Νέα Ρώμη, πού από τ ’ όνομά
του ώνομάστηκε Κωνσταντινούπολι. Κοίταξέ τους ένανένα γιά νά τούς θυμάσαι. Ό
πρώτος στο βάθος δεξιά είναι
ό ψηλότερος άπ’ όλους. ’Εκεί
ή άκρόπολη τού άρχαίου Βυ
ζαντίου καί στις πλαγιές του
είναι χτισμένος ό άγιότατος
ναός του τής Θεού Σοφίας μέ
τό Μέγα Παλάτιον στά πόδια
της καί τό Πατρειαρχείο, όπου
θά πάμε άπόψε. ποός τ ’ αρι
στερά ό δεύτερος λόφος έχει
στήν κορυφή του τό έφιππο
άγαλμα του Μεγάλου Κων
σταντίνου, αύτό πού βλέπεις
ν’ άστράφτη στο ήλιοβασίλεμμα. Πιο δυτικά άκόμη εκείνος
ό πλατύς καί χαμηλός λόφος
πού βλέπεις είναι ό τρίτος κ’
έχει τή μεγαλύτερη πλατεία
τής Βασιλεύουσας τον Ταύρο.
—’Εκείνος ό λόφος πιο άριστερά άκόμα μέ τήν θαυμάσια
έκκλησία στήν κορυφή του,
ποιος είναι; ρώτησα.

—Γ ι’ αύτόν, άκριβώς θά σου
μιλούσα. Είναι τό Μεσόμφαλος καί ή έκκλησία είναι τών
'Α γίω ν ’Αποστόλων, τό μαυσωλείον τών Χριστιανών βα
σιλέων, όπου βρίσκονται οί τά
φοι τών Αύτοκρατόρων μας.
Είναι μιά άπο τις πιο ώραΐες
καί πιο πλούσιες έκκλησίες
μας καί μερικοί τήν προτιμούν
κι άπο τήν 'Α γία Σοφία. Ό
πέμπτος λόφος έχει τήν έκκλη
σία τού 'Α γίου Ίωάννου τού
Χρυσοστόμου. Ό έκτος βρί
σκεται κοντά στά στεριανά τεί
χη καί τον έβδομο τον λένε καί
Ξηρόλοφο καί είναι αυτός πού
στεκόμαστε τώρα έμεΐς.
—’Εδώ, ’Αριστείδη, συνέχι
σε ό Μ ιχαήλ μέ συγκίνησι,
χτυπάει ή καρδιά τής Αύτοκρατορίας μας, πού δέν έχει
γιά σκοπό της νά σκλαβώση
λαούς κ α ιν’ άρπάξη ξένα πλούτη, μά έχει ένα άλλο ιδανικό,
πολύ μεγαλύτερο : Νά χαρίση
τό φώς τού Χριστού στούς
βαρβάρους λαούς καί νά τούς
(Συνέχεια εις τήν σελ. 467)
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 401)
νό μας, πού μπορεί νά κατοική στην 'Α
φρική ή τήν 'Ασία.
Δυστυχώς τό πνεύμα τής υλικής εΰμαρείας, πού είναι τόσο διάχυτο στον αίώνά
μας, μαστιγώνει τό πνεύμα τής ψυχικής
άνατάσεως καί σπρώχνει τον άνθρωπο σ'
εγωιστικές έπιδιώξεις, απ' δπου απουσιά
ζει κάθε πνοή ζωής καί πίστεως.
2. Τ ό π ν ε ύ μ α τ ο ύ α κ ρ ά τ ο υ
φιλελευθερισμού.
•
Αύτό είναι συνέχεια καί συνέπεια τού
προηγουμένου. Ό αύτεξούσιος, άπό πλευ
ράς υλικών άνέσεων, άνθρωπος, δέν δέ
χεται χαλινό, ούτε περιορισμό άπό καμμιά κατεύθυνσι. Άρέσκεται νά χαρακτηρίζη τή σημερινή περίοδο τής ζωής του
σάν «ένηλικίωσι», πράγμα πού σημαίνει
πώς μέχρι τώρα έμοιαζε σάν νά ήταν παιδί.
Γι’ αυτό σέ πολλούς φαίνονται σάν παιδιά
στικα άστεϊα δσα έχουν σχέσι μέ τόν Θεό,
τήν πίστι, τις ανώτερες αξίες. Αύτά —
λένε — είναι τώρα ξεπερασμένα, πού τή
θέσι τους ήλθαν νά πάρουν νέοι τρόποι
ζωής, νέα συνθήματα. Ό χωρίς δρια αυτός
φιλελευθερισμός τών άνθρώπων τού αι
ώνα μας, έρχεται έτσι σέ άντίθεσι μέ τις
παραδεδομένες συντηρητικές άρχές, πού
μέ' μιά λέξι χαρακτηρίζονται ώς «κατεστη
μένο». 'Εναντίον αΰτοΰ βάλλει μέ μανία ό
σύγχρονος άνθρωπος, παρασυρμένος μέσα
στή δίνη ένός ορμητικού χειμάρρου πού
στό διάβα του ξερριζώνει άνέμελα δ,τι
έχει σχέσι μέ τό παρελθόν, άδιαφορώντας
γιά τις έπιπτώσεις τής καταστροφής. Κι'
δμως αΰτή ή τάσις γέννησε τήν άμφιβολία μέσα στις άνθρώπινες ψυχές, γιά
δ,τιδήποτε έχει σχέσι μέ τόν έσω άνθρω
πο. Κι' ή γενεά μας άκουσε νά ρίχνεται
σάν σύνθημα κι' αύτός άκόμη ό θάνατος
τού Θεού.
Οί φιλελεύθερες ιδέες, πού είχαν σάν
αφετηρία τήν κίνησι τού Διαφωτισμού στή
Δύσι, σιγά - σιγά άπλώθηκαν σ’ όλο σχε
δόν τόν κόσμο, καταλύοντας στό διάβα
τους κάθε διαφορετικό απ' αύτές ιδεολογι
κό προπύργιο καί σάν λίβας καυστικός έμάραναν τό λεπτό άνθος τής πίστεως. Τις
ιδέες αυτές ένεστερνίσθησαν οί νέοι, πού
αρέσουν ν' άγκαλιάζουν κάθε τι καινούρ
γιο πού στρέφεται κατά τής γνώμης τών
πατέρων των. Κάτω άπό τήν έπήρεια τού
πνεύματος αύτοϋ οί άνθρωποι ξεθεμέλιω
σαν άπό μέσα των βιώματα αιώνων καί στή
θέσι τους βάλθηκαν νά τοποθετήσουν
ύποκατάστατα πού έμοιαζαν νά ΰπόσχωνται στόν κάτοχό τους τήν τόσο ποθητή
άπελευθέρωσι άπό τά δεσμά τών παραδό•σεων. Τό δνειρο πού σελάγιζε στόν πνευ
ματικό ορίζοντα τών άνθρώπων αυτών
ήταν μιά ζωή απελεύθερη πού θά πατούσε
πάνω στά συντρίμμια τού παληοϋ πολιτι
σμού καί τού παληοΰ κόσμου. Μιά μανία
καταστροφής καί άρνήσεως κυρίευσε τούς
ανθρώπους, πού άναζητοΰσαν στήν ά
γνωστη χώρα τού νέου καί τού προτόγνωρου προσωπικές έμπειρίες πού θά μπο
ρούσαν νά καλύψουν τό έσωτερικό κενό
πού δημιουργούσε μέσα τους ή πνευματι
κή τους ανέχεια καί πτωχεία. "Ενα Ταντά
λιο μαρτύριο βάλθηκε τότε νά τυραννάη
τόν άνθρωπο, πού κάτω άπ’ τά κηρύγματα
τού φιλελευθερισμού γνώρισε τήν πιό ει
δεχθή μορφή τής δουλείας. Μιάς δουλείας
πού δέν άρκεϊται στήν αιχμαλωσία τού
σώματος μά κυριεύει τις ψυχές, δημιουρ
γώντας έκεΐ μέσα ένα τραγικό αίσθημα
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άνεστιότητος καί οδύνης, ένα τρομακτικό
κενό.
Ή ξέφρενη αύτή πορεία έξω άπό κάθε
φραγμό, δέν άργησε νά όδηγήση στήν κρίσι. Μιά βαθειά, σιωπηλή κρίσι στήν ψυχή
καί στήν συνείδησι. Τόσο βαθειά καί τόσο
σημαντική, πού ή έπιστήμη τάχασε μπρο
στά στά συμπτώματα τών ψυχονευρώσεων
πού άπειλούν σήμερα νά κατακλύσουν
τήν άνθρωπότητα καί πού άνάγκασαν τούς
ειδικούς νά έρευνοΰν μέ έπιμονή ένα τρό
πο «καθάρσεως», πού δέν μπορεί νά είναι
άλλος άπό τήν έπιστροφή — όπως θά λέ
γαμε — «στις χαμένες Ί θ ά κ ε ς », δηλ.
στις περιφρονημένες άρχές πάνω στις ό
ποιες βασίζεται τό οικοδόμημα τού πνευ
ματικού μας πολιτισμού.
3) Τ ό π ν ε ύ μ α
σμού.

τού

μιμητι

"Αλλοτε ή πατρίδα μας ήταν ένα θερ
μοκήπιο, μέσα στό όποιο άνθοΰσαν, μακρυά άπό καταλυτικές έπιδράσεις, ώραϊα
άνθη γηγενών πνευματικών κατακτήσεων
καί έπιδόσεων. Σήμερα ό λίβας τού κακού,
πού είσάγεται σχεδόν έλεύθερα στή χώ
ρα μας, κατακαίει κάθε ικμάδα άληθινής
ζωής καί μεταβάλλει τήν κοινωνία μας σέ
μιά έρημο φοβερή γιά δλους. Τό κακό,
στις ποικίλες έκφάνσεις του, μεσουρανεί
τώρα στις χώρες τής Εΰρώπης ή τής 'Α
μερικής. 'Εκεί οί άνθρωποι ξεπέρασαν
τούς έαυτούς των άντίστροφα δηλ. πρός
τά κάτω, τά χαμηλά. Μά ό άπόηχος τών
κραυγών των φθάνει στ’ αύτιά μας κάπως
βέβαια καθυστερημένα, γιά νά έπηρεάση
τούς νεοέλληνες, πού στό σημείο αύτό
δείχνουν μιά περίεργη άδυναμία. Είμαστε
εύαίσθητοι στό νά υποδεχθούμε καί νά
υιοθετήσουμε, χωρίς πολλή περίσκεψη,
δ,τι γίνεται πέρα άπ' τά σύνορά μας, πού
έχει μιά περίεργη αίγλη. 'Αρκεί νά είναι
ξένο κάτι τι γιά νά μάς αίχμαλωτίση, γιά
νά τό δούμε μέ μάτι εύνοϊκό, γιά νά μάς
κατακτήση. “Ετσι ή πνευματική κρίσις πού
στά χρόνια μας έχει άπλωθή καί χαρακτη
ρίζει τις διάφορες άνθρώπινες έκδηλώσεις
στις χώρες τής Δύσεως, φθάνει σιγά - σιγά
καί στό δικό μας τό κατώφλι. Τό πνεύμα
τού άσυλλόγιστου μιμητισμού βρίσκει
διέξοδο σέ μάς, όχι μόνο στόν τρόπο ντυ
σίματος ή φερσίματος, μά κυρίως στόν
τρόπο σκέψεως, στόν τρόμο ζωής. Καί τό
άποτέλεσμα είναι πώς ή άδιαφορία ή καί
ή πολεμική γιά κάθε άνώτερη πνευματική
έκφρασι τής ζωής μας, βρήκε καί στή χώ
ρα μας έδαφος κατάλληλο γιά νά ριζώση
καί νά άναπτυχθή, σέ τέτοιο μάλιστα ση
μείο, ώστε νά διασαλπίζεται δημόσια χω
ρίς ντροπή ή καταπάτησις βασικών ήθικών άρχών, όπως είναι π.χ. ή έξω τού γά
μου τεκνοποίηση καί νά διερωτάται κάθε
σοβαρός άνθρωπος άν βρίσκεται στήν 'Ελ
λάδα ή στήν 'Αμερική καί στήν Σκανδιναυΐα.

Υπάρχει τρόπος;
Μιλήσαμε μέ λίγα λόγια γιά τρία βασι
κά έμπόδια τού σήμερα, πού κρατούν τόν
άνθρωπο μακρυά άπό τις πνευματικές έ
μπειρίες, σέ μιά παθολογικά άλλοτριωμένη γιά τήν ψυχή του κατάσταση Καί τώρα
γεννάται τό έρώτη μα: πώς μπορεί κανείς
νά ξεπεράση αύτά τά έμπόδια, γιά νάβρη
τήν έπαφή του μέ τις μεταφυσικές άλήθειες
καί γιά νά μπορέση νά ζήση μιά ζωή άντά-

ξια τών χαρισμάτων του; Μερικοί απαν
τώντας στό έρώτη μα τούτο φθάνουν νά υ
ποστηρίξουν πώς θάταν προτιμότερο νά
ξαναπέση ό άνθρωπος σέ μιά περίοδο
άνέχειας καί στερήσεως, πώς μακάρι νά
ξέσπαγε πάλι ένας πόλεμος φοβερός, ένας
γ' παγκόσμιος πόλεμος, γιά νά στερηθούν
οί σύγχρονοι άνθρωποι τά άγαθά τής κα
ταναλωτικής κοινωνίας καί νά άναζητήσουν, έπειτα άπό μιά τέτοια φρικτή δοκι
μασία, τό χέρι τού Θεού. Θά ήταν δμως
παράλογο νά περιμένη κανείς νά οίκοδοδομήση τήν πίστι στό Θεό, πάνω στά συν
τρίμμια τού θανάτου. Αύτή ή πίστι θά ήταν
τότε ύποχρεωτική, σάν άποτέλεσμα τιμω
ρίας μεγάλης. ’Εμείς θέλουμε τήν αύθόρμητη πίστη αυτήν πού φυτρώνει μέσα στό
σύγχρονο περιβάλλον, αύτήν πού προέρ
χεται άπό μιά σοβαρή άντιμετώπισι τών
προβλημάτων τής ζωής κάτω άπό τό πρί
σμα τών συγχρόνων έμπειριών. Πιστεύου
με πώς ό σημερινός άνθρωπος μπορεί,
αρκεί νά θέλη, νά ξεπεράση τό έμπόδιο
τής εύμάρειας καί τού φιλελευθερισμού καί
τού μιμητισμού. Γιατί οί δυνάμεις πού κρύ
βει μέσα του ό άνθρωπος είναι ισχυρότε
ρες καί άνώτερες άπό κάθε άλλη έπίδραση,
πού άσκεΐται πάνω του άπ' τό περιβάλ
λον. "Αν θελήση ό άνθρωπος μπορεί νά
νικήση τήν ύλη, νά περιφρονήση τά άπατηλά συνθήματα τού καιρού μας καί νά
αϋτοδεσμευθή σέ σωτήριες άρχές, πού
μπορούν νά τού έξασφαλίσουν τήν πνευ
ματική του βιωσιμότητα.

Κι δμως ΰπάρχουν.
ΚΓ αύτό τό βλέπουμε νά γίνεται σή
μερα τόσο στό έξωτερικό δσο καί έδώ,
έστω σέ μικρή κλίμακα. 'Ανάμεσα δηλ.
στά καταλυτικά ρεύματα τής έποχής μας,
έξακολουθοϋν δχι μόνο νά ύπάρχουν άλλά
καί νά άντιδροϋν σωστά πολλές άνθρώ
πινες δυνάμεις πού δέν παρασύρθηκαν στή
δίνη τής άποστασίας, άλλ’ έκράτησαν κι'
έφύλαξαν στή ζωή τους Θερμοπύλες. Τά
σύγχρονα κινήματα τών νέων στό Νέο
Κόσμο καί στήν Εύρώπη, κινήματα καθα
ρά ιδεολογικής κατευθύνσεως, συνιστοΰν
τόν άντίποδα τής άρνήσεως καί πασχί
ζουν νά διακηρύξουν πόσο δυστυχισμένος
γίνεται ό άνθρωπος, δταν χάση τά πνευμα
τικά του έρματα κι’ άπομονώση τής ψυχής
του τούς κτύπους καί παλμούς. 'Εκεί δπου
ό δρόμος τής άρνήσεως τού κάθε λογής
«κατεστημένου» ώδήγησε τούς άνθρώπους σέ άδιέξοδα, έμφανίζεται τώρα μιά
παρήγορη άντίδραση, πού γεννιέται μέσ’
άπ' τούς κόλπους τού κόσμου τής άπιστίας,
γιά νά διατρανώνεται παντού ή άλήθεια
πώς ή ψυχή τού άνθρώπου δέν άναπαύεται πουθενά άλλου παρά μόνο στό Θεό.
Έτσι καί σ' αύτές άκόμα τις χώρες τής
άσυδότου έλευθερίας μπορεί κανείς νά δή
σήμερα νά έκδηλώνωνται χριστιανικά κι
νήματα νέων, πού δέν διστάζουν νά δια
κηρύξουν παντού τήν άνάγκη έπιστροφής
στις σωτήριες πηγές τής πίστεως, τις ζωηφόρες καί λυτρωτικές. Καί στήν πατρί
δα μας, παράλληλα στά κρούσματα νεανι
κής ή καί ώριμου άποστασίας, έμφανίζεται ή ήγιής άντίδρασις μιάς άξιόλογης μερίδος άνθρώπων, πού είτε παίρνουν τόν
δρόμο τής έπιστροφής, είτε έξακολουθοϋν
νά παραμένουν πιστοί στά χριστιανικά
ιδεολογικά των χαρακώματα, δίνοντας
έτσι ένα τόνο πνευματικής μαρτυρίας στή
σύγχρονη ζωή.

Ή ττίστι στό Θεό, φίλε άναγνώστα, δέν
είναι τόσο ξεπερασμένη, δσο θέλει νά τήν
παραστήση ό αιώνας τής Τεχνολογίας,
καί ή κούφια κενοδοξία τών ανθρώπων
της. Είναι, αντίθετα, σύμπτωμα πνευματι
κής ώριμότητος, πραγματικής σοφίας κι'
έντόνου συναισθήσεως τής τεράστιας εύθύνης τοϋ ανθρώπου, πού ζώντας κάτω
άπό τις καταλυτικές επιδράσεις τών άρνητικών δυνάμεων τοϋ καιρού μας, μπορεί
νά άντιδρά σωστά στά έρεθίσματα τοϋ
κακού καί νά προλαβαίνη τραγικές κρί
σεις στά βάθη τής ϋπάρξεώς του. Κοντά
καί μαζί μέ τόν Θεό ό άνθρωπος διευρύ
νει τούς όρίζοντές του καί γίνεται φορεύς
χάριτος καί δυνάμεως, πού τοϋ έπιτρέπουν
νά όλοκληρώνεται ό ίδιος καί νά έξανθρωπίζη τό περιβάλλον του.

Άπό τήν πίστι στήν
αιωνιότητα.
Ιδιαίτερα σήμερα, πού χίλια δυό γε
γονότα τοϋ κόσμου, όπως πόλεμοι, άνατροπές, καταστροφές, τάραγμα τών νεύ
ρων κι' άβεβαιότητα γιά τήν αϋριο, γεμί
ζουν μ' ένα κενό τόν εσωτερικό μας άν
θρωπο, προβάλλει έντονώτερη ή άνάγκη

μιας πειθαρχίας δλων μας στις άπαράγραπτες άρχές τής πίστεως στό Χριστό. Ή
ζωή είναι ωραία γιατί είναι σύντομη, άλλά
μόνο όταν συλλάβη κανείς τό νόημά της.
Καί τό νόημά της βρίσκεται στήν προέκτασί της, πού μόνο μέ τήν πίστι μπορεί
κανείς νά έντοπίση. Ή έποχή μας, είναι
άλήθεια, δέν προσφέρει εύκολα τις δυνα
τότητες αύτοΰ τοϋ έντοπισμοΰ. Γιατί τό
άγχος τής ζωής, οδηγεί στήν α γ ω ν ί α , κι'
εκείνη στήν άπαισιοδοξία. Οί άνθρωποι
τοϋ καιρού μας, βλέποντας κάθε μέρα νά
παραβιάζεται κΓ άπό ένα καινούργιο οχυρά
τοϋ μυστηρίου πού μάς περιβάλλει, άντί
νά έγκαρδιώνωνται, αύτοί γίνονται πιό
σκεπτικοί. Αισθάνονται πώς οί κατακτή
σεις τους τούς άπομονώνουν άπό τό πε
ριβάλλον καί τούς κλέβουν τή φυσικό
τητα κι' άπλότητα πού χαρακτήριζε τήν
ζωή τών παληών. "Ετσι χάνουν σιγά - σιγά
τήν επαφή τους όχι μόνο μέ τή θερμότητα
τής ψυχής, άλλά καί μέ τό αίσθημα τής
αύτοασφαλείας, καί μένουν παγωμένοι κΓ
άνέστιοι, μέ μαραμένο τόν εσωτερικό τους
κόσμο άπ’ τόν λίβα τις έποχής. Αυτό είναι
τό τίμημα πού καλείται νά πληρώση ό
σύγχρονος άνθρωπος στήν άποθέωσι τοϋ
μυαλού του. Κέρδισε τή γή, κι' έχασε τόν
οΰρανό. Γνώρισε τά πάντα κι' άγνοεί τόν

έαυτό του. ΚΓ έτσι έπαυσε νά είναι ψυχικά
υγιής γιατί, όπως δίδασκε κι' ό Πυθαγό
ρας, ή αύτογνωσία καί ή αύτοεξέτασι είναι
συντελεσταί πνευματικής ύγείας.
Αυτά δλα δμως δέν σημαίνουν πώς εί
μαστε οριστικά χαμένοι μέσα στις κατα
κτήσεις μας. Χρειάζεται ή λυτρωτική έναντίωσι. ΚΓ αύτή είναι ή δίχως ταλαντεύσεις
καί περιορισμούς πίστις. Αύτή γίνεται σωσσίβιο καί κιβωτός μέσα στούς τρικυμισμέ
νους παφλασμούς τοϋ ώκεανοΰ τής ζωής,
πού χαρίζει τό αίσθημα τής βεβαιότητος
στόν άνθρωπο καί τοϋ έπιτρέπει νά χαί
ρεται τά άγαθά του καί νά παραμένη "Αν
θρωπος. Ή πλανεύτρα έποχή μας ξερρίζωσε άπό πολλά στήθη τήν πίστι. Μά
είναι καιρός νά τήν ξαναφυτέψουμε έκεΐ
πού είναι ή θέσι της. Είναι καιρός ν' άνοίξωμε τά μάτια μας καί νά δοϋμε μέ νηφα
λιότητα τήν τραγική πραγματικότητα γύ
ρω μας καί μέσα μας. Γιά τόν στοχαστή
άνθρωπο, αύτή ή ένατένισι ήμπορεϊ νά
γίνη άφετηρία πνευματικών κατακτήσεων
σέ παρθένους γι’ αΰτόν τομείς, μιά άφετη
ρία πού, ξεκινώντας άπό καί μέ τήν πίστι,
θά τόν όδηγήση σταθερά μέσα άπ' τόν
κυκεώνα τής ζωής, άτρωτον κι' άκέραιον,
κι' έπιτυχημένον καί ευτυχή, στόν τελικό
του προορισμό, τήν αιωνιότητα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΙΜΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ
Τήν 9ην ώραν τής 6-5-1976 καί κατά τήν διενέργειαν άγορανομικοϋ έλεγχον εις το επί τής όδον Γούναρη 2 κατάστημα
χονδρικής πωλήσεως τυροκομικών προϊόντων εις Πειραιά, οί υπεύθυνοι τον καταστήματος Εΰθ. Μπαταγιάννης καί Ά θ .
Γιώτης, άπεπειράθησαν νά δωροδοκήσουν, τούς άστυφύλακας κ.κ. Μανούσην Κων/νον καί Τσιπελίκην Στυλιανόν. Οί
δύο αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, ο! οποίοι καί άπεστάλ.ησαν εις τόν εισαγγελέα. Τους δύο αστυφύλακας, συνέχαρη
ό Γενικός ’Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιώς κ. Γ. Άγγελόπουλος, παρουσία καί τον Διοικητον ’Αγορανομίας κ. Μιχ.
Λάον. Προς τούς τίμιους δημοσίους λειτουργούς, εκφράζει καί τό περιοδικό μας θερμά συγχαρητήρια, καί τούς προβάλ,λει ώς παράδειγμα, γιά όλους τούς "Ελληνας δημοσίους υπαλλήλους.
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Ή τέχνη του υπήρξε άληδινό δαΰμα

Μέ τό χρωστήρα του έδωσε τά ιδεώδες τής κλασσικής ομορφιάς. 'Υπήρξε
ένας άπό τους «Μεγάλους» τών αιώνων. 'Η ζωή του κύλησε σαν μετέω
ρο. Στον κολοφώνα δμως τής δόξας του μια σκληρή άρρώστια τον χτύ
πησε θανάσιμα. Λίγοι καλλιτέχνες άξιώθηκαν νά γνωρίσουν τή δόξα του.
Ε ΗΛΙΚΙΑ ένδεκα έτών είχε ήδη μεί
νει όριρανός. Ή μητέρα του είχε κλεί
σει τά μάτια της τρία χρόνια πρίν, νέα
ακόμη. Τώρα, πέθανε καί ό πατέρας του,
αφήνοντας έρημο τό σπίτι τους. Δυό αδέλ
φια του είχαν έπίσης χαθή σέ πολύ μικρή
ηλικία. Έ τσι, ό θάνατος συνοδέυσε μέ
τό μακάβριο βήμα του τήν είσοδο τοϋ Ρα
φαήλ στήν ζωή. Καί όμως, χάρις σέ μιά
άπό έκεΐνες τις αποφάσεις, πού καμμιά
φορά σημαδεύουν τό πεπρωμένο τών μεγαλοφυϊών, ό Ραφαήλ έγινε διάσημος για
τί έξέφρασε μέ τήν ζωγραφική του τό ίδεώ
δες τής ομορφιάς κατά τήν Άναγέννησι.
Τήν έποχή έκείνη ή ταυτόχρονη πα
ρουσία στήν Φλωρεντία τοΰ Μιχαήλ ’Αγ
γέλου καί τοϋ Λεονάρδου Ντά Βίντσι
είχε δημιουργήσει στήν πόλι ένα εξαιρε
τικά ένδιαφέρον κλίμα γιά τις τέχνες. Οΐ
δυό μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν δεχθή νά
διακοσμήσουν μιά αίθουσα τοϋ Παλαιοϋ
’Ανακτόρου, παίρνοντας έτσι μέρος σέ
ένα καλλιτεχνικό άγώνα πού κυριολεκτι
κά ήλέκτρισε τούς Φλωρεντινούς καί τούς
χώρισε σέ δυό άντιμαχόμενες μερίδες.
Ό Ντά Βίντσι είχε διαλέξει ώς θέμα τή
«Μάχη τοϋ ’Ανγκιάρι», καί ό Μιχαήλ
Ά γγελος τό «Επεισόδιο τής Κοσίνα».
Ό άγώνας όμως δέν προχώρησε πέρα
άπό τά προκαταρτικά σχέδια, γιατί οί
τοιχογραφίες δέν έκτελέσθηκαν ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά τά σχέδια ήσαν άρκετά
γιά νά ένθουσιασθοΰν οί Φλωρεντινοί.
Τά σχέδια αυτά τά είδε καί ό Ραφαήλ,
καί έντυπωσιάσθηκε. Στήν διάρκεια τής
παραμονής του στήν Φλωρεντία, ό Ρα
φαήλ είχε τήν ευκαιρία νά συναντηθή μέ
τόν Ντά Βίντσι καί νά μελετήση τις και
νοτομίες τής ζωγραφικής του. Ή διαφά
νειά της καί ή άπαλότητα τοϋ φωτός τόν
είχαν άφήσει κατάπληκτο. Κάτω άπό τήν
έπίδρασι τοΰ Ντά Βίντσι, ό Ραφαήλ άρ
χισε νά ζωγραφίζη μιά σειρά άπό Μαν
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τόνες μέ τόνους τόσο τρυφερούς καί απα
λούς, ώστε νά δημιουργήση ένα νέο ίδεώ-,
δες γυναικείας ομορφιάς.
Ά πό τήν σειρά αυτών τών πινάκων
έκεϊνος πού έξακολουθεϊ άκόμη καί σή
μερα νά θεωρήται άπό τούς πιό φημισμέΚάτω: « Ή έγκυος». Τό έργο αυτό απο
τελεί υπόδειγμα τελειότητος μορφής καί
χρωματικών σχέσεων και φανερώνει τήν
έντονη ψυχολογική διείσδυση τον Ραφαήλ
ιός προσωπογράφον. ’Απέναντι: Ή περί
φημη «Φορναρίνα» ή γυναίκα πού αγάπησε
παράφορα ό Ραφαήλ.

νους είναι «ή Μαντόνα μέ τήν Καρδε
ρίνα», τόν όποιο ό Ραφαήλ ζωγράφισε
τό 1506 μέ τήν εύκαιρία τών γάμων ένός
φίλου του, τοΰ Βετσέντζο Νάζι. (Σήμερα
φυλάσσεται στήν Πινακοθήκη Ούφίτσι
τής Φλωρεντίας).
Ό Ραφαήλ όμως δέν περιορίσθηκε νά
θαυμάζη μόνο τόν Ντά Βίντσι. ’Εντυπω
σιάσθηκε καί άπό τό βάθος τής μεγαλοφυίας τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου, παρ’ όλο
πού οί σχέσεις τους δέν υπήρξαν ποτέ
εγκάρδιες. Ά πό τήν πλευρά τοϋ Φλωρεντινοϋ, ή άντιπάθεια έφθασε στά όρια τής
έχθρότητος. Γύρω άπό αύτή τήν έχθρα
δημιουργήθηκαν πολλοί θρΰλοι καί άνέκδοτα, άνάμεσα στά όποια καί τό άκόλουθο. Μιά μέρα ό Μιχαήλ Ά γγελος συνάν
τησε τόν Ραφαήλ μέ μιά συντροφιά άπό
φίλους του καί τόν ρώτησε άπότομα:
«Ποΰ πας μέ τόση μεγάλη συνοδεία σάν
επίσκοπος;» Ό Ραφαήλ τοΰ άπάντησε:
«Καί σύ ποϋ πας έτσι μόνος σάν δήμιος;»
"Ομως, ή άμοιβαία αύτή άντιπάθεια δέν
εμπόδισε τόν Ραφαήλ νά συγκινηθή βα
θιά άπό τήν δύναμι τής ζωγραφικής τοΰ
Μιχαήλ Αγγέλου. Αύτό συνέβη κυρίως
όταν ό Ραφαήλ άνεχώρησε άπό τήν Φλω
ρεντία καί έγκαταστάθηκε στήν Ρώμη.
Ά πό πότε χρονολογείται, ή παραμονή
τοϋ Ραφαήλ στήν Αίωνία Πόλι; Έ ξ αι
τίας μιας έπιστολής πού έστειλε άπό τήν
Ρώμη στόν Φραντζέσκο Φράντσια, μέ
ήμερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 1508, πολλοί
διατυπώνουν τήν άποψι ότι ό Ραφαήλ
έφθασε στήν Ρώμη τό καλοκαίρι τοϋ έτους
έκείνου. ’Επειδή όμως ΰπάρχουν ένδοιασμοί ώς πρός τήν αυθεντικότητα τής έπι
στολής, σάν άναμφισβήτητη ήμερομηνία
γιά τήν παρουσία τοϋ Ραφαήλ στήν Ρώ
μη θά θεωρήσωμε άναγκαστικά τήν 4η
’Οκτωβρίου 1509. Τήν ήμέρα αύτή ό ζω
γράφος έλαβε άπό τό Βατικανό τόν έπίσημο διορισμό του ώς συγγραφέως τών
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«Άποστολικών Θεσπισμάτων».
Μολονότι όταν ξεκινούσε από τήν Φλω
ρεντία, ό Ραφαήλ ήταν ήδη διάσημος, στή
Ρώμη ή φήμη του έφθασε στό άποκορύφωμά της. Ή επιτυχία του συνδέεται μέ
τό όνομα δύο ποντιφηκών: τού ’Ιουλίου
Β' καί τού Λέοντος I'. Ό πρώτος έξελέγη
πάπας τό 1503. Είχε χαρακτήρα ύπερήφανο, βίαιο καί πολεμοχαρή. Ό ίδιος
χαρακτήριζε τόν έαυτό του ώς στερού
μενο λογίας μορφώσεως. Στήν πραγματι
κότητα όμως, παρ’ όλους τούς πολέμους
πού διεξήγαγε σέ ολόκληρη σχεδόν τήν
’Ιταλία, έπι βάλλοντας σεβασμό στους
πιό άνήσυχους άντιπάλους του, στό πεδίο
τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών έδειξε
οξυδέρκεια καί εΰθυκρισία. Επειδή δέν
έπιθυμούσε νά χρησιμοποιήση τό διαμέ
ρισμα τού προκατόχου του ’Αλεξάνδρου
Βοργία, έδωσε έντολή νά του έτοιμάσουν
μιά νέα κατοικία καί κάλεσε τούς πιό ψη
φισμένους καλλιτέχνες γιά νά φιλοτεχνή
σουν τοιχογραφίες στις αϊθουσές της.
Έργάσθηκαν έτσι γιά λογαριασμό τού
Πάπα ’Ιουλίου Β', ό Σοντόμα, ό Λούκα
Σινιορέλλι, ό Περουτζίνο, ό Μιχαήλ
"Αγγελος, στόν όποιο άνετέθη ή διακόσμησις τής Καπέλλα Σιξτΐνα καί ό Ντά
Βίντσι, άπό τόν όποιο ό Πάπας ζήτησε
τήν λύσι προβλημάτων υδραυλικής καί
μηχανικής.
Τρία χρόνια μετά τήν άνοδό του στόν
παπικό θρόνο, ό ’Ιούλιος Β' έλαβε τήν
άπόφασι νά έγκαινιάση τις έργασίες γιά
τήν κατασκευή τής νέας βασιλικής του
'Αγίου Πέτρου. Γενικό έπόπτη τού έπιβλητικοΰ αυτού έργου διόρισε τόν Μπραμάντε, τόν διασημότερο άρχιτέκτονα τής
εποχής. Μέσω τού Μπραμάντε ό Ραφαήλ
ήλθε σέ έπαφή μέ τόν ’Ιούλιο Β'. "Οταν
ό Μπραμάντε τού παρουσίασε τόν νεαρό
ζωγράφο, ό ποντίφηξ, άνθρωπος μέ Από
τομους τρόπους, πριν ακόμη γοητευθή
άπό τόν ταλέντο του, είχε γοητευθή άπό
τήν ευγένεια καί τήν χάρι του.
Στήν Ρώμη ό Ραφαήλ ένοιωσε νά τόν
περιβάλη ένα κύμα ζεστής άνθρωπιάς.
Μέσα στόν κύκλο τής άκάματης δρά
στη ριότητός του ήταν δυνατόν ό Πάπας
’Ιούλιος Β’ νά άφήση άχρησιμοποίητο
τόν Ραφαήλ; Τού άνέθεσε άμέσως τήν
έντολή νά ζωγραφίση τήν αίθουσα τού
Παπικού Δικαστηρίου, στό Βατικανό.
Καί όταν είδε τά προκαταρτικά σχέδια
τής πρώτης τοιχογραφίας, «Ή διένεξις
γιά τήν θεία Μετάληψι», ό ποντίφηξ
κυριεύθηκε άπό θαυμασμό.
— Νά φύγουν όλοι οί άλλοι ζωγράφοι,
διέταξε. Μόνο ό Ραφαήλ θά ζωγραφίση
τις αίθουσες τού Βατικανού.
Ό νεαρός ζωγράφος στρώθηκε μέ με
γάλη όρεξι στήν δουλειά. "Ετσι, άπό τό
1511 ώς τό 1512, τελείωσε τήν αίθουσα
τού Παπικού Δικαστηρίου. Ζωγράφισε
στούς τοίχους της, έκτος άπό τήν «Διένεξι γιά τήν θεία Μετάληψι», τόν «Παρ
νασσό», τήν «Σχολή τών ’Αθηνών» καί
τις «Τρεις Χάριτες», καί πρόσθεσε στήν
οροφή μιά σειρά άπό άλληγορικές μορ
φές. "Ετσι, ό Ραφαήλ ύμνησε τόν θρίαμβο
τής θείας γνώσεως καί τής άνθρωπίνης
σοφίας, ένώ οί τρεις μεγαλύτερες άρετές
καί ή Ποίησις (πού άντιπροσωπευόταν
άπό τόν Παρνασσό καί τούς άρχαίους
ραψωδούς) ένεργοΰσαν ώς συνδετικοί
κρίκοι άνάμεσα στά δυό στρατόπεδα.
Ή δραστηριότης τού Ραφαήλ έγινε
πυρετώδης. Εργαζόταν σάν νά γνώριζε
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ύποσυνειδήτως ότι ή μοίρα τού έπεφύλασσε λίγα άκόμη χρόνια ζωής. "Οταν
τελείωσε τήν πρώτη αίθουσα, άρχισε άμέ
σως τήν δεύτερη, πού έλαβε τήν όνομασία
«Ηλιόδωρος» άπό τήν σημαντικώτερη
νωπογραφία πού τήν διακοσμεί. Ή φήμη
του είχε τώρα γίνει πολύ μεγάλη. Γοη
τευμένος άπό τήν κομψή του έμφάνισι
καί άπό τήν έξαιρετική ευγένεια τών τρό
πων του, οί έπιφανέστερες προσωπικό
τητες τής Ρώμης άποτείνονταν στόν Ρα
φαήλ καί τού παρήγγελλαν διαρκώς πε
ρισσότερους πίνακες. Μεταξύ τών πρώ
των πού τού έξεδήλωσαν φιλία καί θαυ
μασμό ήταν ό Άγκοστίνο Κίτζι, άνθρω
πος μέ μυθώδη περιουσία καί πανίσχυρος.
Τό 1511 τού άνέθεσε νά φιλοτεχνήση τοι
χογραφίες σέ μιά αίθουσα τού άνακτόρου
του στήν Φαρνεζίνα, μέ θέμα τόν «Θρίαμ
βο τής Γαλάτειας».
Στήν Ρώμη τά χρόνια έκεΐνα έργαζόταν καί ό Μιχαήλ Ά γγελος. Ή σύγκρουσις άνάμεσα στούς δυό «μεγάλους» υπήρ
ξε άναπόφευκτη. Μιά ήμέρα πού ό Μι
χαήλ Ά γγελος άπουσίαζε, ό ’Ιούλιος Β'
άδημονώντας νά άντικρύση τις τοιχο
γραφίες πού ό «μοναχικός Φλωρεντινός»
ζωγράφιζε στήν Καπέλλα Σεξτίνα, διέ
ταξε νά άποσύρουν τό παραπέτασμα πού
τις κάλυπτε. Πολλοί έσπευσαν νά δοΰν
τις τοιχογραφίες, καί άνάμεσά τους καί
ό Ραφαήλ, πού δέν μπόρεσε νά άντισταθή
στόν πειρασμό τής περιεργείας. Ή ταν
τόσο συγκλονιστική ή έντύπωσις πού τού
προκάλεσε ή δύναμις τού ταλέντου τού
Μιχαήλ Αγγέλου, ώστε όπως τού είχε ’Επάνω: Η λεγομένη «Γυναίκα μέ τόν
συμβή στήν Φλωρεντία, μέ τόν Λεονάρ πέπλο». Η ταντισίς της μέ ώρισμένο πρό
δο Ντά Βίντσι, άξιοποίησε άμέσως τά σωπο άμφισβητεϊται. Πολλοί θεωρούν
διδάγματα τής Καπέλλα Σιξτΐνα, καί τόν πίνακα ώς μία άκόμη προσωπογραφία
έπέφερε μεταβολές στις τοιχογραφίες τών τής Φορναρίνας. ’Απέναντι: «Τό "Ονειρο
αιθουσών, κυρίως στούς μυώνες τών γυ τον ’Ιππότη». Κατά μία εκδοχή πρόκειται
μνών καί στήν δραματικότητα τών κι γιά τόν 'Ηρακλή άνάμεσα στήν ’Αρετή και
νήσεων. "Οταν όμως ό Μιχαήλ Ά γγελος στήν Κακία.
πληροφορήθηκε τήν πρωτοβουλία τού
Ποντίφηκος, κατελήφθη άπό παραφορά,
προπαντός έναντίον τού Ραφαήλ, τόν
όποιο καί κατηγόρησε γιά άθέμιτο συνα
τόν πατέρα του τό πάθος τοΰ Μαικήνα,
γωνισμό. Ή διαμάχη ευτυχώς δέν έλαβε
διαστάσεις, έπειδή κυρίως ό Ραφαήλ είχε πρόσφερε γενναιόδωρη προστασία σέ
ζωγράφους καί λογίους. Αγαπούσε τόν
τό χάρισμα νά προσδίδη στις σχέσεις του
Μιχαήλ Ά γγελο, παρ’ όλο πού πάντοτε
μέ τούς άνθρώπους ένα χαρακτήρα φιλόένοιωθε κάποια άμηχανία μπροστά στούς
φρονα, γεμάτο χάρι καί κομψότητα. Έ ξ
άπότομους καί άγριους τρόπους του, καί
άλλου ό Μιχαήλ Ά γγελος, παρ’ όλη
δέν έπαψε νά τοΰ άναθέτη έργασίες. Α λ 
τήν παράφορη καί βίαιη μισανθρωπία
λά ή μεγάλη του άδυναμία ήταν ό Ραφαήλ.
του, ήταν προικισμένος μέ ένα βαθύτατο
Ό ζωγράφος παρακινημένος άπό τήν
αίσθημα δικαιοσύνης. 'Οταν, σέ μιά πεεΰνοια τοΰ ποντίφηκος, έπιτάχυνε τόν
ρίπτωσι διαφοράς γύρω άπό τήν άμοιβή
ρυθμό τής εργασίας του. Τό 1514 τελείω
τών «Σιβυλλών καί Αγγέλων», πού είχε
σε τήν διακόσμησι τής Αιθούσης τοΰ
ζωγραφίσει ό Ραφαήλ σέ ένα τοίχο τής
Ήλιοδώρου καί διαδέχθηκε τόν Μπρα
έκκλησίας Σάντα Μαρία ντέλλα Πάτσε,
μάντε ώς άρχιτέκτων τοΰ Α γίου Πέτρου.
έκλήθη ώς διαιτητής, δήλωσε άπροκάλυπτα ότι ή έργασία τού άντιπάλου του Τό έπόμενο έτος διορίσθηκε έφορος άράξιζε τά διπλάσια άπό τήν όρισθεΐσα α χαιοτήτων τής Ρώμης καί τό 1516 άρχισε
νά φιλοτεχνή τις νωπογραφίες τής «Πυρμοιβή.
καϊάς τοΰ Μπόργκο» στήν όμώνυμη αί
Στό μεταξύ, καί πριν άκόμη τελειώσουν
θουσα τοΰ Βατικανοΰ. Ταυτόχρονα μέ τά
οί νωπογραφίες τής δεύτερης αιθούσης,
μεγάλα έργα πού τοΰ παρήγγειλε ό Πάπας,
τήν νύχτα τής 22ας Φεβρουάριου τοΰ
ό Ραφαήλ φιλοτεχνούσε καί διαφόρους
1513 πέθανε ό ’Ιούλιος Β". Είκοσι ήμέρες
πίνακες, κυρίως πορτραϊτα, άνάμεσα στά
άργότερα έξελέγη Πάπας ό γιός τοΰ Λορέντζου τοΰ Μεγαλοπρεπούς, ό καρδινά όποια καί έκεΐνα τοΰ Μπαλταζάρ Καστιλιόνε καί τοΰ Λέοντος Γ, πού άργότερα
λιος Τζιοβάννι τών Μεδίκων, πού έλαβε
έγιναν πασίγνωστα.
τό όνομα Λέων Γ. Ά πό άποψι χαρακτή’Αντίθετα μέ τόν Μιχαήλ Ά γγελο,
ρος καί ιδανικών βρισκόταν στούς άντίποδες τοΰ προκατόχου του. Α ντί γιά πο πού ήταν κλειστός χαρακτήρας, μοναχι
κός καί μισογύνης, ό Ραφαήλ δέν άπέλέμους όνειρευόταν ένα κόσμο ήσυχο,
φευγε τήν γυναικεία συντροφιά. Μιά
στόν όποιο νά μπορή νά χαίρεται είρηγυναίκα ιδιαιτέρως συγκίνησε τήν καρ
νικά τά δώρα τοΰ Θεοΰ. Αγαπούσε τις
διά του καί τοΰ ένέπνευσε τις γυναικείες
τέχνες, καί έχοντας κληρονομήσει άπό
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μορφές των πινάκων του. Ή ταν κόρη
ένός ταπεινοΟ φούρναρη, τοϋ Φραντζέσκο Λούτι, άπό τήν συνοικία τού Τραστέβερε, καί τήν έλεγαν Μαργαρίτα.
Έμεινε όμως στήν ιστορία ώς Φορναρίνα. Μέ τήν ζεστή, έντονα μεσογειακή
ομορφιά της, ή Φορναρίνα υπήρξε, κατά
κάποιον τρόπο, ή πρωταγωνίστρια των
τελευταίων ετών τής ζωής τοϋ Ραφαήλ.
Καί όμως ό ζωγράφος είχε δεχθή νά άρραβωνιασθή έπισήμως μέ τήν έγγονή τοϋ
διάσημου καρδιναλίου Μπιμπιένα, Μα
ρία, πού τήν άποκαλοϋσε ποιητικά «λευ
κό μενεξέ». Ή Μαρία, νεώτατη, γλυκεία
καί άθώα, προσωποποιούσε ένα ιδεώδες
γυναικός έντελώς διαφορετικό άπό έκεϊνο
τής Φορναρίνας. Γιά τόν λόγο ίσως αυτό
ό Ραφαήλ, παρ’ όλο πού είχε δεχθή νά
άρραβωνιασθή έπισήμως μαζί της, δέν
έδειχνε καμμιά σπουδή νά τελέση τούς
γάμους του. Συνέχισε νά τούς άναβάλη μέ
τήν δικαιολογία, όπως έγραψε στόν θείο
του Σιμόνε Τσιάρλα τό 1514, ότι έπιθυμοϋσε νά είναι ολόψυχα άφιερωμένος
στήν τέχνη.
Τό τέλος τοϋ άρραβώνος ύπήρξε τρα
γικό. Ό μικρός «λευκός μενεξές» έκλεισε
γιά πάντα τά μάτια σέ ήλικία μόλις δεκα
οκτώ έτών, λίγο πριν άπό τόν δραματικό
θάνατο τοϋ ζωγράφου. Εκτός όμως άπό
τήν δικαιολογία τής τέχνης, πώς ήταν

δυνατό νά σκεφθή σοβαρά ό Ραφαήλ τόν
γάμο, όταν τό πάθος του γιά τήν Φορναρί
να ήταν τέτοιο πού νά ιόν κάνη νά χάνη
κυριολεκτικά τό μυαλό του καί νά λησμονή τις έπαγγελματικές του υποχρεώσεις;
Ή ταν τόσο έρωτευμένος, ώστε τήν έποχή πού ζωγράφιζε τούς τοίχους τοϋ ’Ανα
κτόρου τής Φαρνεζίνα τοϋ Άγκοστίνο
Κίτζι, συνεχώς άπομακρυνόταν άπό τις
σκαλωσιές γιά νά τρέξη στό Τραστέβερε
νά έπισκεφθή τήν ώραία Φορναρίνα. ’Ανή
συχος γιά τόν άργό ρυθμό τών έργασιών,
στήν έπαυλί του, ό ’Αγκοστίνο Κίτζι,
πού ήταν ένας έπιτυχημένος έπιχειρηματίας καί ύπολόγιζε τόν χρόνο σάν χρήμα,
άναγκάσθηκε νά πάρη μιά μάλλον τολμη
ρή άπόφασι γιά τήνέποχή έκείνη. Έπεισε
τήν Φορναρίνα νά δεχθή νά φιλοξενηθή
στό άνάκτορό του, ώστε ό έρωτευμένος
ζωγράφος νά μή χάση τήν ώρα πού πη
γαινοερχόταν στό σπίτι της.
Ή ταν τόσες οί παραγγελίες πού τόν
κατέκλυζαν, ώστε ό Ραφαήλ άναγκάσθηκε
νά καλέση κοντά του μιά όμάδα άπό μαθητάς του, ικανούς νά τόν άντικαταστήσουν στά τελειώματα τών μεγάλων ζω
γραφικών του συνθέσεων. Έ τσι, στις
άρχές τοϋ 1519 κατόρθωσε νά άποπερατώση τις ύποβλητικές νωπογραφίες τών
Στοών τοϋ Βατικανού. Οί Στοές αυτές,
τις όποιες είχε άρχικά έμπνευσθή ό Μπρα-

μάντε, καί τήν κατασκευή τους είχε έν
συνεχεία έπιμεληθή ό Ραφαήλ, άποτελοϋνταν άπό δεκατρείς άψΐδες μήκους έξηνταπέντε μέτρων. Ό Ραφαήλ διακόσμη
σε κάθε άψϊδα μέ τέσσερις ζωγραφικές
συνθέσεις έμπνευσμένες άπό τήν Παλαιά
Διαθήκη. «’Εκτός άπό τήν τελευταία
άψϊδα, πού τήν ζωγράφισε μέ θέματα άπό
τήν Καινή Διαθήκη». Οί ζωγραφικές αύτές συνθέσεις (πενηνταδυό τόν άριθμό)
ονομάσθηκαν «Βίβλος τοϋ Ραφαήλ».
’Εργαζόταν, έρωτευόταν καί ζοϋσε μέσα
στήν πολυτέλεια χωρίς νά ύποψιάζεται
ότι ό θάνατος τόν πλησίαζε μέ ύπουλο
βήμα. Είχε άγοράσει άπό τούς Καπρίβι, πληρώνοντας τό μυθώδες ποσό τών
τριών χιλιάδων έξακοσίων δουκάτων,
ένα μέγαρο στό Μπόργκο Νουόβο, πού
τό είχε σχεδιάσει ό Μπραμάντε. ’Εκεί,
τριγυρισμένος άπό ύπηρέτες καί μαθητές,
περνούσε μιά ζωή γεμάτη χλιδή καί μεγα
λοπρέπεια σάν πραγματικός άρχοντας τής
’Αναγεννήσεως. Σέ ήλικία τριάντα έπτά
έτών, ό Ραφαήλ είχε άποκτήσει τά πάν
τα άπό τήν ζωή: δόξα, πλούτη, άγάπη.
Ξαφνικά όμως ό ήλιος του σκοτείνιασε.
«Ό ταν άντίκρυσα νεκρό τόν δημιουρ
γό καί ζωντανά τά έργα του, ή ψυχή μου
ξεχείλισε άπό πόνο καί θλΐψι», έγραφε
ό Τζιόρτζιο Βαζάρι, περιγράφοντας τά
πλήθη πού συνέρρευσαν στήν Ρώμη,
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Αριστερά: 'Η «Γαλάτεια». Τμήμα τής
διακοσμήσεως τής επαύλεως Φαρνέζε,
ενα μέρος τής όποιας έξετέλεσε ό Ραφαήλ.
Τά μοτίβα τής κλασικής τέχνης μετονσιώνονται εδώ άπό τό ουμανιστικό Ιδεώδες.
Κάτω: Ό περίφημος πίνακας « Ό γάμος
τής Παρθένον» Φυλάσσεται στό Μουσείο
Μπρέρα τοϋ Μιλ.άνον.

"Οταν οί συζητήσεις καί οί διαμάχες
κορυφώθηκαν ή «’Αδελφότης τών Έναρέτων τοΰ Πανθέου» άποφάσισε νά ζητήση τήν άδεια νά έκτελέση άνασκαφές
γιά τήν άνεύρεσι τών οστών τοΰ Ραφαήλ.
Φυσικά άρχισαν άπό τόν χώρο πού
όριζε ώς τάφο ή παράδοσις τοΰ 16ου αίώνος, δηλαδή άπό τόν βωμό τοΰ παρεκκλη
σίου τής Μαντόνας ντέν Σάσσο. Καί έκεϊ,
πραγματικά, τό πρωί τής 14ης Σεπτεμ
βρίου 1833, βρέθηκε τό φέρετρο άπό έλα
το μέ άνέπαφο τόν σκελετό τοΰ ζωγράφου.
Ή είδησις προκάλεσε ζωηρό ένδιαφέρον,
όχι μόνο στήν Ρώμη, άλλά σέ ολόκληρη
τήν ’Ιταλία καί στήν Εΰρώπη. Καί οί άρχές άναγκάσθηκαν νά έκθέσουν τότε σέ
λαϊκό προσκύνημα έπί έξη ήμέρες τά
όστά τοΰ Ραφαήλ γιά νά Ικανοποιήσουν
τά πλήθη πού είχαν συρρεύσει στήν Ρώ
μη μέ τήν εΐδησι τής άνευρέσεως τοΰ τά
φου.
Κατόπιν τά όστά τοΰ Ραφαήλ κλείσθηκαν σέ ένα νέο φέρετρο καί τοποθε
τήθηκαν στήν θέσι τους κάτω άπό τόν βω
μό τοΰ παρεκκλησίου τής Μαντόνας ντέλ
Σάσσο, όπου έξακολουθοΰν νά άναπαύωνται.
στήν κατοικία τοΰ Ραφαήλ Σάντσιο, τό
βράδυ τής 6ης ’Απριλίου, Μεγάλης Παρα
σκευής τοΰ 1520, όταν διαδόθηκε ή εΐδησις ότι ό ζωγράφος είχε πεθάνει.
Οί μαθηταί του έγκατέστησαν τήν σορό
τοΰ Ραφαήλ στό δωμάτιο όπου έργαζόταν
ό μεγάλος ζωγράφος, καί κρέμασαν πίσω
άπό τό κρεβάτι τόν μεγάλο ήμιτελή πίνακά του «Μεταμόρφωσις». Στό μεταξύ
ό Πάπας Λέων Γ είχε κλεισθή στό δια
μέρισμά του στό Βατικανό καί έκλαιγε
σάν μικρό παιδί. Τις δεκαπέντε ήμέρες
πού είχε κρατήσει ή άρρώστια τοΰ Ρα
φαήλ, ό Πάπας είχε στείλει έξη φορές
απεσταλμένους του νά τόν έπισκεφθοϋν
καί νά τοϋ προσφέρουν παρηγοριά. Ό
ποντίφηξ δέν πίστευε ότι ήταν θανατη
φόροι οί πυρετοί πού είχαν προσβάλει
τόν ζωγράφο καί πού σύμφωνα μέ τήν
γνώμη ορισμένων γιατρών όφείλονταν
στήν ύπερβολική κούρασι, ένώ άλλοι
πάλι υποστήριζαν ότι είχαν προκληθή
άπό ρεύματα ψυχροΰ άέρος.
Πριν πεθάνη, μέ πλήρη διαύγεια πνεύ
ματος, ό Ραφαήλ υπαγόρευσε τήν διαθήκη
του, άφήνοντας έκτελεστάς της τούς φί
λους του Μπαλταζάρ Τουρίνι ντά Πέσια, άρχικαγκελλάριο τοΰ Πάπα, καί
Τζιοβάννι Μπατίστα Μπρανκόνιο ντάλλ’
Άκουΐλα. Ά πό τήν περιουσία του, πού
άνερχόταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, σέ δεκαέξη χιλιάδες δουκάτα, κληροδότησε χί
λια σκοΰδα γιά τήν συντήρησι ένός πα
ρεκκλησίου, στό Πάνθεον, όπου καί είχε
έκφράσει τήν έπιθυμία νά ταφή. Ή έπιθυμία του έκτελέσθηκε.
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Τήν έπομένη τοϋ θανάτου του, στις 7
’Απριλίου τοΰ 1520, Μεγάλο Σάββατο,
ένώ οί καμπάνες τής Ρώμης σήμαιναν γιά
τήν Άνάστασι, όλοι οΐ καρδινάλιοι, οί
έπίσκοποι, οί μεγάλοι άξιωματοΰχοι τής
Αιώνιας Πόλεως καί οί ξένοι πρεσβευταί
πήγαν καί στάθηκαν γεμάτοι σεβασμό
καί συντριβή μπροστά στήν σορό τοϋ
μεγάλου ζωγράφου, πού είχε έκτεθή οέ
προσκύνημα έπάνω σ’ ένα βάθρο σκεπα
σμένο μέ μαΰρο βελοϋδο.'Οταν ή νεκρική
πομπή ξεκίνησε άπό τό μέγαρο τοΰ Μπόργκο Νουόβο κατευθυνομένη πρός τό Πάν
θεον, όλη ή Ρώμη ξεχύθηκε στούς δρό
μους γιά νά δώση τόν τελευταίο χαιρε
τισμό στόν ζωγράφο τών Αίθουσών τοΰ
Βατικανού. Ή ίδια ή Φορναρίνα περίμενε στό δρόμο μαζί μέ τό πλήθος νά
περάση ή νεκρική πομπή. Καί όταν έμφανίσθηκε τό φέρετρο, ρίχθηκε έπάνω
του γεμάτη σπαραγμό. Έθαψαν τόν Ρα
φαήλ σέ μικρή άπόστασι άπό τό μέρος
όπου αναπαυόταν ό μικρός «λευκός με
νεξές», ή νεαρωτάτη αρραβωνιαστικιά
του Μαρία Μπιμπιένα.
Μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου ό τάφος
τοΰ Ραφαήλ ΰπέστη διάφορες περιπέτειες.
Παρ’ όλες τις μαρτυρίες πού άφησε ό
Βαζάρι, δημιουργήθηκαν διάφορες άμφισβητήσεις, κυρίως τόν περασμένο αιώνα,
αν τά όστά τοΰ Ραφαήλ βρίσκονταν πραγ
ματικά στό Πάνθεον. 'Ορισμένοι υπο
στήριξαν ότι ό ζωγράφος ήταν θαμμένος
όχι στό παρεκκλήσιο τής Μαντόνας ντέλ
Σάσσο στό Πάνθεον, άλλά στήν Μινέρβα, στό παρεκκλήσιο τών Ούρμπινάτι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ καί ή δόξα μας κληρο
δότησαν δυό μορφές τοϋ Λεωνίδα
τοΟ Α', βασιλέως της Σπάρτης: τόν
Λεωνίδα τοΰ θρύλου καί τόν Λεωνίδα τής
'Ιστορίας. Πολλοί πιστεύουν πώς ό Η ρ ό 
δοτος καί άλλοι ιστορικοί τής άρχαιότητος δέν είπαν όλη τήν αλήθεια γύρω στήν
ήρωική θυσία τοϋ Λεωνίδα καί των 300
του. Λένε δηλαδή ότι μονοπωλήθηκε ή
τιμή γιά τήν θυσία στις Θερμοπύλες.Πιθανόν. ’Αλλά, άν μονοπώλησε κανείς τήν
ν'
δόξα των Θερμοπυλών, αύτός ήταν ό δω
ρικός έγωισμός τής Σπάρτης. "Οχι ό Λεω
νίδας βέβαια. Δέν ήταν αύτός υπεύθυνος,
αλλά έκτελεστής τής έξωτερικής πολιτι
κής τής πατρίδος του. Τήν έκτέλεσε μέ
καταπληκτική συνέπεια καί μέ ύπερβάλλοντα ζήλο. Γι’ αυτό άπό τήν άρχαιότητα
ακόμη είχαν καταλήξει θρυλικά τό όνομά
του καί ή θυσία του. Λεωνίδας έσήμαινε
ήρωας καί ήρωας έσήμαινε Λεωνίδας.
"Οταν κατέλαβε τό στενό τών Θερμο
πυλών, ήταν σχεδόν βέβαιος γιά τήν θυ
σία. Τό ίδιο άσφαλώς καί οί συμπολεμισταί του. Μποροϋσαν βέβαια νά φύγουν.
Δέν τό έκαμαν. Λένε μερικοί, πώς, αν έ
φευγαν άπό τις Θερμοπύλες, θά είχαν νά
λογοδοτήσουν, έπειδή έγκατέλειψαν μιά
θέσι πού είχαν διαταχθή νά κρατήσουν
οπωσδήποτε ένώπιον τοϋ έχθροϋ. Δέν
είναι τόσο βέβαιο. Δέν πρέπει νά ξεχνού
με, πώς, αν έφευγαν άπό έκεΐ, έπρόκειτο
νά χρησιμοποιηθούν άλλου έπωφελώς.
Μέ αύτή τήν έννοια ό ναύαρχος τών Σπαρτιατών Εΰρυβιάδης, μαζί μέ τούς άλλους
"Ελληνες, έγκατέλειψαν τό Άρτεμίσιον
τόν ίδιο καιρό καί ύποχώρησαν πιό πίσω,
στήν Χαλκίδα.
Ό Λεωνίδας καταγόταν άπό τήν βασι
λική γενιά τής Σπάρτης πού είχε τήν όνομασία Άγιάδαι. Ή ταν μικρότερος γιος
τοϋ Άναξανδρίδου, άδελφός δέ καί γαμ
πρός τοϋ Κλεομβρότου, πού είχε διαδε- πού βρίσκεται καί σήμερα στήν νοτιοα
χθή τόν Άναξανδρίδη. Είχε παντρευθή νατολική άκρη τής Οίτης, καί ένας Ματήν κόρη του τήν Γοργώ καί είχαν ένα λιεύς, ό ’Εφιάλτης, τήν ματαίωσαν.
Πώς βρέθηκαν όμως οί Σπαρτιάτες πρωγιό, τόν Πλείσταρχο, πού τήν έποχή τοϋ
ήρωισμοϋ καί τής άπαράμιλλης θυσίας ταγωνισταί στήν μάχη τών Θερμοπυλών;
τοϋ πατέρα του ήταν ανήλικος. Δέν είχε Τούς έφεραν οί περιστάσεις. Στήν πανελ
τήν τύχη νά μεγαλώση καί νά τόν χαρή. λήνια συνδιάσκεψη πού έγινε στήν Κόριν
Παραδίδεται ώς καλός βασιλεύς. Μά ό θο, στόν ’Ισθμό, άποφασίσθηκε νά λάβουν
ήρωισμός τής θυσίας του τά κάλυψε αυτά τήν άρχηγία τοϋ άγώνα τής άμύνης έναντίον τοΰ Ξέρξη οί δυό κύριες πόλεις τής
όλα.
Μόλις είχαν περάσει όκτώ χρόνια πού Ελλάδος. Ή ’Αθήνα άπό τήν θάλασσα,
ήταν βασιλεύς (είχε καταλάβει τόν θρόνο ή Σπάρτη άπό τήν ξηρά. Μερικές πόλεις
τό 488), καί στά μέσα ή περί τά τέλη τοϋ όμως, συμμαχικές τής Σπάρτης, δυσαρε’Ιουλίου τοϋ 480 μπήκε πάνοπλος στήν στήθηκαν. Μόνο σέ Σπαρτιάτη άρχηγό
'Ιστορία. Οί έφοροι, πού άντιπροσώπευαν μποροϋσαν νά υποταχθούν. Οί ’Αθηναίοι
τήν λαϊκή θέλησι τής Σπάρτης άπέναντι τότε έκαμαν μιά θαυμαστή πράξι: παρεστούς δυό βασιλείς της, διέταξαν τόν Λε χώρησαν τήν άρχηγία καί τοϋ ναυτικού
ωνίδα νά πάη καί νά καταλάβη στρατιω- άγώνα, γιά νά μή ματαιωθή ή έθνική ένότικώς τό στενό τών Θερμοπυλών. Μόνο της, πού μέ τόσα βάσανα είχε έπιτευχθή
άπό τό στενό αυτό μποροϋσαν νά περά στήν Κόρινθο. Ό άγώνας λοιπόν έμελλε
σουν τά πολυάριθμα στρατεύματα τοϋ νά άρχίση μέ πρωταγωνιστάς τούς Σπαρ
Ξέρξη. Έκεΐ λοιπόν ήταν τό κατάλληλο τιάτες. Καί οί άλλοι Έλληνες; Μερικοί
μέρος γιά νά προσπαθήσουν οί "Ελληνες κυριολεκτικώς «άγρόν ήγόρασαν»! Οί
νά κλείσουν τόν δρόμο στούς Πέρσες.Ό πιό πολλοί Πελοποννήσιοι έμειναν στήν
τόπος στήν άρχαιότητα ήταν τόσο πολύ ήσυχία τους. Οί Κρήτες καί οί Κερκυραΐστενός, πού όσο πολύς κι αν ήταν ό έπι- οι δέν έσυνειδητοποίησαν άρκετά τόν κίν
τιθέμενος στρατός, πολύ λίγος θά μπο δυνο. Οί Συρακούσιοι είχαν τότε νά άντιρούσε ένεργητικά νά πολεμήση. Ό υπό μετωπίσουν τούς Καρχηδονίους. Οί Δόλοιπος θά άναγκαζόταν νά μείνη άπρα λωπες, οί Περρα^βοί, οί Αίνιάνες, οί Μάκτος. Γι’ αυτό οί "Ελληνες άποφάσισαν γνητες, οί δυτικοί Λοκροί, οί Δωριείς, οί
νά άμυνθοϋν έκεΐ. Καί δέν είχαν άδικο. Μαλιαϊοι καί οί φθιωτοί ’Αχαιοί είχαν
Ή νίκη μπορούσε νά έξασφαλισθή. Μά άκινητοποιηθή άπό τούς Πέρσες. Οί Θεσένα μονοπάτι άπό τό βουνό Καλλίδρομο, σαλοί καί οί Βοιωτοί είχαν λόγους νά
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άντιπαθοϋν τήν ’Αθήνα καί τήν Σπάρτη;
Πολέμησαν οί Τεγεάτες, οί ’Αρκάδες, οί
Μαντινεΐς, οί άνατολικοί Λοκροί, οί Κο'
ρίνθιοι, οί Φλιάσιοι, οί Μυκηναϊοι, ο1
Φωκεϊς καί οί Θηβαίοι, καί μάλιστα οί
Θεσπιεΐς καί οί Πλαταιεΐς. Αύτοί άπετέλεσαν τιμητικές έξαιρέσεις.
Ό στρατός πού συγκεντρώθηκε ήταν
13 ή 14 χιλιάδες. ’Αλλά ό Λεωνίδας πήρε
μαζί του στις Θερμοπύλες γύρω στις 6 χι
λιάδες: 300 έκλεκτούς Σπαρτιάτες, 500
Τεγεάτες, 500 Μαντινεΐς, 1.120 ’Αρκάδες,
400 Κόρινθίους, 200 Φλιασίους, 80 Μυκηναίους, 700 Θεσπιεΐς, 400 Θηβαίους,
1.000 Φωκεϊς καί μερικούς Λοκρούς. "Ο
ταν είδε ό Λεωνίδας πώς ένα περσικό άπόσπασμα, πού έπικεφαλής του ήταν ό Ύ δάρνης, εί^ςε φανή στά νώτα τους, κατά
λαβε ότι είχε έρθει ή στιγμή τών άποφασιστικών πράξεων. "Οπως παραδίδεται, τό
μονοπάτι τό είχε δείξει ό ’Εφιάλτης. ’Από
τότε παρεδόθη στό άνάθεμα τοϋ έθνους.
Ά πό τήν μιά μεριά ό Λεωνίδας καί οί 300
του έμπαιναν, στά Ήλύσια τών ήμιθέων
καί άπό τήν άλλη ό ’Εφιάλτης γκρεμιζό
ταν στά Τάρταρα. . .
Μερικοί ιστορικοί πίστεψαν ότι ό Λε
ωνίδας πήρε έπίτηδες μαζί του τόσο λί
γους. Ή ξερε πώς πήγαινε σέ θυσία. Ό
Η ρόδοτος όμως γράφει πώς, όταν ό Λεω
νίδας έσυνειδητοποίησε τόν κίνδυνο, ζή
τησε άπό τήν Σπάρτη ένισχύσεις. Ό ίδιος
ιστορικός έχει τήν γνώμη πώς ό Λεωνίδας
παρακινήθηκε στήν υπέροχη θυσία του
άπό κάποιο χρησμό, πού παρέστησε τήν
θυσία τοϋ βασιλέως τής Σπάρτης άπαραίτητη γιά τήν σωτηρία τής πόλεως αύτής.
Υ πήρχε μιά τέτοια πανάρχαιη δοξασία
καί στούς άρχαίους Έ λληνες καί σέ άλ
λους άρχαίους λαούς: Ό βασιλεύς έπρε
πε νά θυσιασθή γιά νά σωθή ό λαός του.
Αύτός ήταν ό άρχικός προορισμός άλλω
στε τοϋ βασιλέως. Ό χρησμός αύτός λοι
πόν έθετε τόν Λεωνίδα μπροστά σέ ένα
δίλημμα: ή νά καταστροφή ή Σπάρτη ή
νά σκοτωθή ένας βασιλεύς. Ά λλ ο ι ιστο
ρικοί, σύγχρονοί μας, φθάνουν στήν υπο
ψία, λέγοντας ότι ό χρησμός αύτός επι
νοήθηκε μετά τήν καταστροφή τών Θερμό
μοπυλών. Αύτό πού είναι γεγονός είναι
oil οί πολύ άρχαΐοι Έ λληνες καί άλλοι
άρχαΐοι λαοί είχαν τέτοιες δοξασίες. Μό
λις έμαθαν οί Σπαρτιάτες τόν θάνατο τοϋ
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, έστειλαν στρα
τιωτικές δυνάμεις μέ τόν αδελφό του Κλεόμβροτο, πού έγινε καί έπίτροπος τοΰ
Πλειστάρχου, τοΰ άνήλικου γιοϋ τοΰ Λε
ωνίδα. Μά ήταν πιά άργά. Δέν μποροΰσε
νά όργανωθή πιά άμυνα στήν Βοιωτία.
Ό Λεωνίδας, όταν άντελήφθη τό μοι
ραίο, είπε ότι, έκτος άπό τούς 300 Σπαρ
τιάτες πού θά έμεναν μαζί του, όσοι ήθε
λαν, μποροϋσαν νά φύγουν καί νά πολε
μήσουν άλλοΰ. Οί Σπαρτιάτες πού έμειναν
ήσαν μόνο 298. Δυό, ό Αριστόδημος καί
ό Εΰρυτος, έλειπαν, τυχαίως, μέ άδεια.
Ή σαν άρρωστοι μέ πονόματο. Ό Εΰρυτος
μόλις έμαθε τόν κίνδυνο, άψήφησε τούς
πόνους, σηκώθηκε, ντύθηκε καί διέταξε
τόν εϊλωτά του νά τόν όδηγήση στήν μά
χη. Έ τσ ι τελικά άπό τόν ένδοξο θάνατο
έλειψε μόνον ένας. Ή ήρωική άπόφασι
τοϋ Λεωνίδα προκάλεσε καταπληκτικές
άποφάσεις.
Γ. Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
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Και ή ά ν α κ ά λ υ | | ΐ ς
τ ή ς ’Α κ ρ ο π ό Α ε ως
τοΰ Πρι άμου
Μ ΙΑ Ε Κ Θ Α Μ Β Ω Τ Ι Κ Η Α Π Ο Κ Α ΛΥ Ψ I Σ ΜΕ Ο Δ Η Γ Ο
ΤΗΝ Δ ΙΗ ΓΗ Σ Ι ΤΟΥ Ο Μ ΗΡΟ Υ ΣΤΗΝ «ΙΛΙΑΔΑ»

'Ο 'Ερρίκος Σλήμαν υπήρξε ένας σκαπανενς της μυθολογίας, χωρίς να είναι αρχαιολόγος.
Προσέφερε πολλά, γιατί μέσα τον ζοϋσε ένας ηφαιστειώδης έρωτας για την ’Αρχαία 'Ελλάδα.
Καί το αίσθημά τον, τό ονειροπόλημά τον ν’ άνασκάψη βασιλικούς τάφους, άρχισε από επτά
χρόνων παιδί. ’Ηθελε να γίνη πλούσιος, μόνον καί μόνον, για να μπορη ν’ άνασκάπτη τάφους
καί κάστρα. 'Ο ίδιος άφηγειται, όταν ήταν δεκατεσσάρων χρόνων καί ακούσε από ένα μεθυ
σμένο Μυλωνά στίχους τοϋ 'Ομήρου, τό κορμί τον διέτρεξαν ρίγη.
ΙΑΒΑΖΕΤΕ "Ομηρο; "Ισως όχι! "Ισως
μάλιστα καί νά γελάσετε, γιατί θά
σάς θυμίση τό άλλο: — Σάς αρέσει
ό Μπράμς;
Καί όμως, όπως πολλοί υποστηρίζουν,
δεν έγινε ποτέ τελειότερο δημιούργημα
άπό τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσεια!!
Θυμάμαι ότι γιά τόν "Ομηρο, οί Γερμα
νοί σοφοί έλεγαν ότι δέν είναι μόνον «ό
ποιητής των Θεών», —γιατί ΰπνησε
τούς Όλυμπίους, —«άλλα καί ό Θεός
των π οιητώ ν!! Θυμάμαι επίσης ένα
καθηγητήν μου, μακαρίτη πιά, —πού
μάς έλεγε ότι όταν διαβάζης Όμηρο, δέν
ζής μόνον τά γεγονότα, άλλα καί τ ’ άκοϋς!! Είναι δηλαδή οί φθόγγοι του έτσι
γραμμένοι, ώστε στήν άφήγησι π .χ. μιας
μάχης, νά ζής τόν ορυμαγδό της, ν’ άκοΰς
τόν μεταλλικό ήχο τών σπαθιών πού
χτυπιούνται, τά δόρατα πού άκοντίζονται στις άσπίδες, τό ποδοβολητό τών
αλόγων, τό τρέξιμο τών γενναίων.
Γιά τήν Τροία, νομίζω ότι δέν χρειά
ζεται νά πώ πολλά. "Ολοι ξέρουν τήν
ιστορία τής αρπαγής τής ‘Ελένης άπό
τόν Πάρι, τήν έκστρατεία τών ’Αχαιών
ύπό τόν ’Αγαμέμνωνα, τήν πολιορκία
τών τειχών τής Τροίας, τις μορφές τοΰ
Πριάμου, τοϋ "Εκτορος, τοΰ Άχιλλέως,
τοϋ Νέστωρος, τού Όδυσσέως. "Ολοι
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τους ήσαν ίσόθεοι γιατί, άπό γεννιά»
κρατούσαν άπό τόν Δία καί τούς άλλους
Θεούς.
***
Οί Θεοί τού Ό λύμ που!! Ή σαν καί αύτοί άνάμεσα στις παρατάξεις τών εμπο
λέμων. Πεισματάρηδες, άντίπαλοι μεταξύ
τους, σάν θεαταί ιπποδρόμου. . .
Υπήρξαν ποτέ οί θεοί τοϋ Όλύμπου;
Κατά τόν Ησίοδο, οί ’Ολύμπιοι ήσαν
παιδιά τών Τιτάνων. Αύτοί πάλι, ήλθαν
άπό τόν Ούρανό, "Ήσαν δηλαδή ό Ζεύς,
ό Ποσειδών καί οί άλλοι, γόνοι διαστη
μανθρώπων; Αύτό είναι ένα έρώτημα
πού προκαλεϊ άπορίες σέ πολύ λίγους.
Καί άφήνει άδιαφόρους τούς πολλούς.
"Ισως άλλοτε ταράξω λίγο τήν μεγαλειότητά τους. Περιορίζομαι έδώ μόνον
σέ δυό λόγια. Κανείς άρχαΐος συγγραφεύς
δέν άπετόλμησε ν’ άρνηθή τήν ύπαρξιν
τους. Μερικοί τούς άπεκάλεσαν δαίμονας.
"Αλλοι τούς είπαν γίγαντες. Ή παρου
σία τους στήν γή, παρά τό γεγονός ότι
άναφερόταν σέ μακρυνούς αιώνες, έξακολουθοΰσε νά είναι τόσο ζωντανή, ώστε
νά μή τολμά κανείς νά τούς πή δημιουργή
ματα φαντασίας. ’Εμείς τώρα, άν άρνηθοΰμε τήν περίεργη Οπαρξί τους, φο
βάμαι ότι αύθαδιάζουμε στήν μακρυνή

προϊστορία μας, πού σώθηκε έως σήμερα
μέ τά στολίδια τού παραμυθιού.
Πιστεύω πώς ή άναψηλάφησις τής
προϊστορίας είναι έργο τών ή μερών μας,
άκριβώς γιατί τώρα πού άπογγειωνόμεθα διά τό σύμπαν, κυκλώνουμε τήν
ιστορία τής γής.
***
Ή Ίλιάδα, ή Όδύσσεια, τά ονόματα
τών άρχαίων μας ήρώων καί σοφών, ήσαν
γιά αιώνες, στήν Εύρώπη καί είς όλον
τόν κόσμο, σύμβολα. Τό νά άπαγγείλης
"Ομηρο τό 1800 σ’ ένα Εύρωπαϊκά σα
λόνι, ήτάν σάν νά έρριχνες πυροτεχνή
ματα. "Αν μιλούσες γιά ’Αριστοτέλη,
Πλάτωνα, Ηρόδοτο, ήταν σάν ν’ άνοιγες
τήν αύλαία μιάς οπτασίας, γιατί παντού,
σ’ όλον τόν πλανήτη, οί άνθρωποι καί
σήμερα διδάσκονται ότι εδώ, στήν ορεινή
μας χώρα, τότε, έγινε ένα θαύμα. Ποτέ
οί άνθρωποι δέν ύπήρξαν τόσο σοφοί
καί ποτέ ή άλήθεια δέν γυμνώθηκε όσο
τότε. Καί ώνόμασαν τόν πολιτισμό
έκεϊνο κλασσικό.
Τό 1870, ή Εύρώπη έξακολουθούσε νά
είναι άκόμη ύπό τό κράτος τής γοητείας
τής κλασσικής Ελλάδος. ’Αλλά, ώς πρός
τόν "Ομηρο, είχε άρχίσει ένας άντίλογος.
Είπαν δηλαδή πολλοί σοφοί, ότι ό Ό -

Ή πεδιάδα γύρω άπό την Τροία, ίπου έγινε ή περίφημη μονομαχία μεταξύ "Εκτορος και Άχιλλέως.
μηρός ήταν ένας φαντασιοκόπος περιω
πής, πού έπλεξε τέλεια τό εϊδύλλιον τοϋ
Πάρι καί τής Ελένης, όιλλά κανείς ποτέ
άπ’ αυτούς δέν υπήρξε στ’ αλήθεια.
"Αλλοι πάλι, —ξεκινώντας άπό αιγυ
πτιακούς μύθους, —ΰπεστήριξαν ότι ή
αρκετά ώριμη 'Ελένη άπήγαγε τόν Πάρι.
"Αλλοι τέλος, μπερδεύοντας τις χρονο
λογίες πού πρέπει νά έγινε ό τρωικός π ό
λεμος, μεταξύ 1343 καί 1150 π. X., είπαν
ότι είναι σφόδρα πιθανόν νά μήν έγινε
ποτέ αύτός ό πόλεμος!! Καί μεταξύ των
ύποστηρικτών αύτής τής άρνήσεως, ύπήρ
ξε καί ό δικός μας ό Παπαρρηγόπουλος,
λίγο πριν προβληθή στην σκηνή τής
ιστορίας ό Γερμανός 'Ερρίκος Σλήμαν.
***
Ό Ερρίκος Σλήμαν ύπήρξε ένας ι^καπανεύς τής μυθολογίας, χωρίς νά είναι
άρχαιολόγος. Προσέφερε πολλά, γιατί
μέσα του ζοΰσε ένας ήφαιστιώδης έρωτας
γιά τήν Α ρχαία Ελλάδα. Καί τό αί
σθημά του, τό ονειροπόλημά του ν’
άνασκάψη βασιλικούς τάφους, άρχισε
άπό επτά χρόνων παιδί. Ό Σλήμαν,
γυιός πτω χού παπά, έξέθρεψε τούς πρώ 
τους πόθους του στό φτωχό ορεινό χωριουδάκι του, κάπου στην Γερμανία.
"Ηθελε νά γίνη πλούσιος, μόνον καί μό

νον, γιά νά μπορή ν’ άνασκάπτη τά 
φους καί κάστρα. Ό ίδιος άφηγεΐται άργότερα, ότι όταν ήταν δεκατεσσάρων
χρόνων, —εργαζόταν σάν παραγυιός
σ’ ένα μπακάλικο. ’Εκεί μιά ήμερα, μπήκε
μεθυσμένος ένας μυλωνάς, ό όποιος, μέ
δυνατή φωνή άπήγγειλε στίχους τοϋ
"Ομήρου. Τό κορμί του τό διέτρεξαν ρίγη.
Ζαλισμένος, μή Θέλοντας νά χάση τήν
επαφή μέ τό κρυφό του όνειρο, κερνούσε
συνέχεια ρακί τόν μυλωνά, παρακαλώντας τον νά έπαναλαμβάνη τούς στί
χους εκείνους. Καί άς μή καταλάβαινε τί
έλεγε ό μυλωνάς.
Ό Σλήμαν έγινε γρήγορα ένας μεγά
λος έμπορος. Στά σαράντα έξη του χρό
νια ήταν πιά πάμπλουτος. Τόν είπαν
τυχερό. Νομίζω ότι ήταν έπιταγή τής
μοίρας ν’ άνασκάψη αύτός τήν Τροία,
τήν Τίρυνθα καί τις Μυκήνες. Καί έξω
άπό κάθε λογική, σταμάτησε αιφνιδια
στικά τό όργιο των κερδοσκοπικών του
έπιχειρήσεων, γιά νά θωπεύση τό όραμά
του.
Τό 1868 πατάει στήν Πελοπόννησο
καί άπό έκεΐ περνάει στήν ’Ιθάκη. ’Εκεί
στήν ’Ιθάκη, γράφει άργότερα, ότι άπό
τούς πρώτους άνθρώπους πού συνήντησε,
ήταν ένας πεταλωτής. Αύτός τόν πήρε
σπίτι του καί τού συνέστησε τήν γυ

ναίκα του τήν Πινελόπη καί τά παιδιά
του, τόν Όδυσσέα καί τόν Τηλέμαχο.
Πόσο συγκινήθηκε. . . "Εβλεπε τήν συνέ
χεια τού θρύλου, ριζωμένη σ’ αύτό τό
νησί.
Λίγο άργότερα, καθισμένος στήν πλα
τεία τού νησιού, διαβάζει κομμάτια άπό
τήν Ίλιάδα οπούς λίγο άγράμματους κα
τοίκους τής ’Ιθάκης, πού μιλούσαν γιά
τόν δοξασμένο μακρυνό τους πρόγονο.
Καί έκλαιγε, τόσο αύτός, όσο καί οί άνδρες καί οί γυναίκες πού τόν άκουγαν.
Πρέπει νά σάς πώ , πώς ό Σλήμαν έγραφε
καί μιλούσε καμμιά δεκαπενταριά γλώσ
σες, τά νέα καί τά άρχαϊα Ελληνικά δέ,
πολύ καλά.
Στόν νού του ύπήρχαν οί δύο άπόψεις. Κατά τήν πρώτη, τήν όποια ύπεστήριζαν οί σοφοί τών ήμερών του,
ύπήρχε αμφιβολία μήπως όσα έγραφε ό
"Ομηρος ήσαν ένα παραμύθι, ένας θρύ
λος, γεμάτος άπό τήν θεία ποιητική σπίθα
πού είχε μέσα του ό "Ομηρος; Ή άλλη
όμως άποψις, ή δική του, ήταν ότι όσα
έγραφε ή Ίλιάς, δέν ήταν μόνον ποίησις
άλλά μιά συγκλονιστική ίστορική άνταπόκρισις. Ναί, ό "Ομηρος είχε τόση περιγραφικότητα, τόσες λεπτομέρειες γεω
γραφικές, ώστε μάλλον γιά πολεμικός
άνταποκριτής Θά ταίριαζε. . .

***
"Οσοι αρχαιολόγοι είχαν έπισκεφθή
προηγουμένως τήν περιοχή τής Τροίας,
ϋπεστήριξαν ότι ή άκρόπολις τοϋ Πριά
μου θά έπρεπε νά είναι ένας λόφος κοντά
στό τούρκικο χωριό Μπουρνάμπασι. Ό
Σλήμαν έφθασε ώς έκεϊ. Σάν ξεκαβάλησε
άπό τό ζώο πού τόν μετέφερε, κοίταξε
μαγεμένος τήν περιοχή. Έδώ πολέμησαν
λοιπόν οί ’Αχαιοί τούς Τρώες; Δέν ζώ
σέ όνειρο; Καί θά είμαι έγώ πού θά άνασκάψω αύτά τά ιερά τείχη; Ποιά τιμή
μοϋ έπεφύλλαξε ή μοίρα;
Γιατί είπαν οί σοφοί ότι πρέπει νά
είναι έδώ ή Τροία; Ό "Ομηρος έγραφε
ότι έβγαιναν κοντά της δύο πηγές, ή μιά
μέ ζεστό νερό, ή άλλη μέ κρύο.
«Νά κ' οί άνεβάλλουσες οί γάργαρες,
ά π ’ όπου ξεπετιοϋνται
τών γοργοστρόβιλων τοϋ Σκάμαντρου
τά δυό τά κεφαλάρια·
σΰχλιο νερό άναβρίζει τό ‘να τους
κι’ άχνούς ολόγυρά του
πετά άπό μέσα του, λές κι’ άναψε
φωτιά καπνούς γιομάτη,
γιά σάν τόν π ά γο πού κρυστάλλωσε,
γιά σάν τό κρύο τό χιόνι...».
(Ραψ. ΚΒ148- 152)
Διαβάζει καί ξαναδιαβάζει τίς περι
κοπές τής Ίλιάδος. Καί ύπολογίζει. Κάτι
δέν τόν πείθει. . . θερμομετρεί τίς πηγές..
"Ήταν όλες συνηθισμένες καί καμμιά θερμή.
Καί έφθαναν τόν αριθμό σαράντα. Κοιτά
ζει πρός τήν θάλασσα. Ό ύποδεικνυόμενος λόφος τοϋ Μπουρνάμπασι ήταν
τρεις ώρες μακρυά άπό τήν αμμουδιά.
Δέν ταίριαζε αύτό μέ τίς πληροφορίες

τοϋ Όμηρου, σύμφωνα μέ τίς όποιες τά
παλληκάρια άνεβοκατέβαιναν άπό τά
καράβια στό κάστρο πολλές φορές τήν
ήμερα.
Κατόπιν ό λόφος ήταν μικρός καί είχε
άπότομες πλαγιές. Δέν θά μπορούσαν
νά χωρέσουν σ’ αύτόν τά κυκλώπεια
τείχη μέ τίς εξήντα δύο αίθουσες τοϋ
άνακτόρου τοϋ Πριάμου.
Άφοΰ μέτρησε τό κάθε τι, άπέρριψε
τήν γνώμη τών σοφών. ’Αλλού είναι ή
Τροία!! Καί αρχίζει νά μελετά τήν πε
ριοχή. Πιό πάνω δυόμισυ ώρες βορειό
τερα, εύρήκε έναν λόφο στό χωριό Χισαρλίκ. Χισαρλίκ σημαίνει τούρκικα, κάτι
σάν παλάτι. Σταματά, άρχίζει τίς με
τρήσεις, κοιτάζει πρός τήν θάλασσα, φέρ
νει βόλτα τόν λόφο, λογαριάζει. Δια
βάζει στον "Ομηρο πώς ό "Εκτωρ, διωκό
μενος άπό τόν γοργοπόδαρο Άχιλλέα,
«έφερε τρεις φορές γύρω - γύρω τό κά
στρο τού Πριάμου» καί πώς «όλοι οί θεοί
κοιτούσαν». Οί φωνές τών ήρώων, πού
ζούσαν μέσα του, τόν σταμάτησαν έδώ.
Καί χωρίς άναβολή, αρχίζει τό σκάψιμο.
’Απρίλιος 1870.
"Ενα χρόνο ένωρίτερα, τό 1869, είχε
παντρευθή στήν ’Αθήνα μιά νέα Έλληνοπούλα, τήν Σοφία Καστρωμένου, πού
είχε κι’ αύτή τήν ίδια άγάπη γ ιά τις
νεκροπόλεις. Ή Σοφία τού παραστά
θηκε ολόψυχα, σ’ όλο της τόν βίο.
Τό 1870, 1871, 1872, 1873. Εκατό
έργάτες έργάζονται έντατικά, μέ ζέστες,
κουνούπια καί μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα
άντιδράσεων καί ειρωνειών τών σοφών
τής Εύρώπης, πού είχαν σοκαρισθή άπό
τήν δραστηριότητα ένός μή σοφού, ενός
πλουσίου έμπορου, έρασιτέχνου περί
τήν άρχαιολογίαν.
Σέ λίγο άρχισαν νά βγαίνουν στήν
έπιφάνεια τού λόφου, τείχη,ναοί, κτίσματα, όπλα, άγγεία, στολίδια. Ό
Σλήμαν τηλεγράφησε τήν είδησι στήν
Εύρώπη καί μέ μιας τό όνομά του έγινε
τό επίκεντρο όλων τών συζητήσεων. "Εκ
τατέ όλος ό κόσμος όδημονούσε καί ρου
φούσε κάθε είδησι που έρχόταν άπό έκεϊ.
’Αλλά μέ τήν άποκάλυψη τών έρειπίων, φάνηκε κάτι πολύ εντυπωσιακό.
Δέν ήταν έκεϊ μόνον κάστρο. ’Αλλά σάν
τά στρώματα τοΰ κεραμμυδιού πολλά
κάστρα, τό ένα έπάνω στό άλλο. Ε π τά
ολόκληρα στρώματα, αιώνες έπί αιώνων
είχαν έκεϊ άφήσει τήν ίστορία τους,
άφωνη καί μέ πολλά έρωτήματα.
Σέ πιό στρώμα ήταν ή άκρόπολη τού
Πριάμου; Στό δεύτερο καί στό τρίτο
βρήκε ίχνη πυρκαϊάς. Έκεϊ άπεκάλυψε τ ’
άπομεινάρια δυνατών τειχών, καθώς καί
τά έρείπια μιας γιγαντιαίας πύλης. Τώρα
ήταν βέβαιος. Αύτά ήταν τά τείχη πού
περιέβαλαν τό παλάτι τού Πριάμου καί
αύτή ή Πύλη, οί Σκαιές Πύλες, πού έγραφε
ό "Ομηρος.
Στις 25 ’Ιουνίου 1873, έγινε κάτι δρα
ματικό. Τήν ήμέρα έκείνη, ό Σλήμαν καί ή
γυναίκα του κοιτούσαν, όπως πάντα, μέ
προσοχή τό σκάψιμο, τών έργατών, σέ
βάθος 28 ποδών, κάτω άπό τήν έπιφάνεια, στά ριζά τώ ν τειχών. Ξαφνικά
τά μάτια τού Σλήμαν άρχισαν νά διαστέλλωνται καί νά παίρνουν τήν όψιν
τοΰ παράφρονος.
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’Έστρεψε στήυ γυναίκα του καί xrjs
ί δείχνει κάτω: «Χρυσάφι»!! «Γρήγορα»
*1. είπε, «στείλε τούς έργάτες στά σπίτια
τους» «Μά...» άρχισε ή όμορφη ΈλληI νίδα. «Δέν έχει μά, καί ξεμά, πές τους ό,τι
θέλεις. Πές τους πώς έχω σήμερα τά γε; νέθλιά μου, πώς τό Θυμήθηκα μόλις τώρα
καί πώς δίνω σ’ όλους τους άδεια. Μόνο
I γρήγορα, ΥΡήγ°Ρα !!»
Οϊ εργάτες απομακρύνθηκαν. «Φέρε τό
κόκκινο σάλισον» φώναξε ό Σλήμαν καί
I πήδηξε στό λάκκο. Δούλευε τώρα μέ τό
μαχαίρι σάν τρελλός. Βαρείες πέτρινες
! μάζες, μπάζα αιώνων, κρέμονταν πάνω
j άπό τό κεφάλι του. Δέν έδινε σημασία
στον κίνδυνο. «Μέ μεγάλη βιασύνη, —
γράφει ό ίδιος —έβγαλα τό θησαυρό μ’
| ένα μαχαίρι μεγάλο κΓ αύτό δέν ήταν δυ
νατόν παρά μέ τήν μεγαλύτερη προ
σπάθεια των δυνάμεων του καί μέ φο
βερό κίνδυνο τής ζωής μου, για τί ό με
γάλος τοίχος τού_ κάστρου, καθώς τον
είχα υποσκάψει, ήταν έτοιμος νά πέση
επάνω μου. Ή θέα όμως τόσων πρα
γμάτων, πού τό καθένα τους είχε άνυπολόγιστη άξια,' μοΰδινε τρελλό θάρρος
καί δέν λογάριαζα τούς κινδύνους».
Τό ελεφαντόδοντο έλαμπε μουντά, τό
χρυσάφι έβγαζε κρυστάλλινους ήχους.
Ή γυναίκα του κρατούσε τό σάλι, καί
τό σάλι γέμισε μέ θησαυρούς, πού ή αξία
τους φαινόταν πώς δέν μπορούσε νά
μετρηθή. Ό θησαυρός τού Πριάμου!!...
* Ό θησαυρός ένός άπό τούς μεγαλύτερους
βασιλιάδες τής θολής προϊστορίας, φορ
τωμένος μέ αίμα καί δάκρυα, στολίδια
ίσοθέων, θαμμένος τρεις χιλιάδες χρόνια
καί βγαλμένος κάτω άπό τούς έρειπω-

μένους τοίχους εφτά χαμένων βασιλείων,
στά φως μιας καινούργιας ή μέρας! Ό
Σλήμαν δέν είχε καμμιά άμφιβολία πώς
είχε βρει τό θησαυρό. Λίγο μόνον πριν
άπό τόν θάνατό του, άποδείχτηκε πώς
είχε παρασυρθή άπό τό μεθύσι τού εν
θουσιασμού του, γιατί ή Τροία δέν βρι
σκόταν, ούτε στό δεύτερο, ούτε στό
τρίτο, άλλά στό έκτο στρώμα άπό κάτω,
καί πώς ήταν ό θησαυρός ένός βασιλιά
χίλια χρόνια πριν άπό τόν Πρίαμο.
Ό Σλήμαν καί ή Σοφία έφεραν τόν θη
σαυρό στήν ξύλινη καλύβα τους, κρυφά,
φοβισμένα, σάν κλέφτες. Καί τότε ήρθε
ή στιγμή πού άπλωσαν έπάνω στό ξύλο
ένός χονδροκομένου τραπεζιού τά στο
λίδια. Έίταν διαδήματα καί καρφίτσες,
άλυσίδες, πλάκες καί κουμπιά, χρυσά σύρ
ματα, περιδέραια καί βραχιόλια. «Φαίνε
ται πώς κάποιος άπό τήν οικογένεια τού
Πριάμου μάζεψε βιαστικά τούς θησαυρούς
στό κουτί, τό πήρε μαζί του, χωρίς νάχει τόν καιρό νά βγάλη τό κλειδί κΓ άναγκάστηκε νά έγκαταλείψη. Τά κουτί
σκεπάστηκε άμέσως, σέ ύψος πέντε ή έξη
πόδια, μέ τήν κατακόκκινη ακόμα στά
χτη καί τις πέτρες τού διπλανού βασιλι
κού άνακτόρου».
Κι’ ό Σλήμαν, γεμάτος φαντασία, παίρ
νει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, κΓ ένα περι
δέραιο καί τά φορεΐ στήν γυναίκα του.
Στολίδια τριών χιλιάδων χρόνων σέ μιά
εικοσάχρονη Έλληνίδα. Τήν κοιτάζει
μέ ορθάνοιχτα μάτια... «Ή Ελένη» ψι
θυρίζει. . .
Πού Θά μεταφέρουν όμως αυτόν τόν
χρυσό θησαυρό; Ό Σλήμαν δέ μπορεί
νά σωπάση κΓ ή είδηση τής άνακάλυψης

γίνεται σιγά - σιγά γνωστή. Ά π ό περι
πετειώδεις δρόμους, τόν μεταφέρει, μέ τήν
βοήθεια τών συγγενών τής γυναίκας
του, στήν ’Αθήνα κι’ άπό κεΐ πιό έξω,
στήν ύπαιθρο. "Οταν γίνεται έρευνα στό
σπίτι τού Σλήμαν, έπειτα άπό αίτησι τού
Τούρκου πρεσβευτοΰ, δέν ανακαλύπτουν
οϊ ύπάλληλοι ούτε ίχνος άπό τόν θη
σαυρό.
***
Οΐ θησαυροί πού άπεκαλύφθησαν άπό
τόν Σλήμαν, έστάλησαν αργότερα στό
Μουσείο τού Βερολίνου καί εκεί έμειναν
έκτεθειμένοι, ώς τόν Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Τότε έπεσαν βόμβες. Οί θησαυ
ροί τής Τροίας μετεφέρθησαν έν σπουδή
σέ καταφύγια. Καί αύτά κατεστράφησαν.
Πολλοί θησαυροί τελικά έκρύβησαν στό
Σαίνεμπεκ, στόν "Ελβα, σ’ ένα Πύργο.
’Αλλά καί άπό εκεί πέρασε ή θύελλα τού
πολέμου. Ό Πύργος λεηλατήθηκε. Μιά ε
πιστήμων, άργότερα όδηγουμένη άπό
πληροφορίες, έφθασε ώς έκεί καί άρχισε ν’
άναζητά ό,τι εύρισκε. ’Αγόρασε 50 κιλά
ζαχαρωτά καί τά χάριζε στά παιδιά πού
θά έφερναν ότι εύρισκαν άπό είδη κεραμι
κής. Καί έτσι, άρχισαν νά συγκεντρώνωνται άπό τά σπίτια τής περιοχής, δοχεία,
π ιάτα καί κανάτες, ά π ’ όπου είχαν φάει
καί πιεϊ οί παλαιοί Τρωαδίτες καί ή γε
νιά τών ’Ατρειδών (άπό τις άνασκαφές
τών Μυκηνών).
Άνεκάλυψε όμως καί κάτι χειρότερο.
Μετά τήν κατάρρευση τής Γερμανίας,
όσοι έπέζησαν στό Σαίνεμπεκ, δέν είχαν
ιδέα γιά τήν άξια τών κασονιών μέ τά
πήλινα άγγεία. Καί καθώς άρχισε νά
δημιουργήται ή νέα ζωή στό χωριό, κάθε
φορά πού παντρευόταν ένα νέο ζευγάρι,
οί νεαροί γέμιζαν ένα καροτσάκι μέ
ύδρίες καί άμφορεΐς, —τά άναντικατάστατα αύτά εύρήματα τού Ερρίκου
Σλήμαν —καί τάσπαζαν, μέ χαρούμενες
κραυγές, στό κατώφλι τού σπιτιού τού
ζευγαριού!
"Έτσι καταστράφηκε γιά δεύτερη φορά,
στά 1945, ένα κομμάτι τής Τροίας καί
μαζεύτηκε γιά δεύτερη φορά μέ τήν βοή
θεια πενήντα κιλών ζαχαρωτών.
ΔΗΜ. ΣΟΦΗΣ

’Απέναντι επάνω: Ή Σοφία Σλήμαν, φορεί τά κοσμήματα, πού ό Σλήμαν βρήκε
στήν Τροία. ’Απέναντι κάτω: ’Ερείπια
τοϋ λεγομένου «Θυσιαστηρίου». Οί πρώ
τες άνασκαφές έγιναν τόν ’Απρίλιο τον
1870, στό Μποννάρμασι. 'Αργότερα οί
άνασκαφές σννεχίσθηκαν στήν ελώδη πε
ριοχή τον Χισαρλίκ. ’Αριστερά: Τά εσω
τερικά τείχη τής Τροίας, που άνεκάλυψε
ό 'Ερρίκος Σλήμαν τό 1871. Οί άνασκα
φές τοϋ μεγάλου άρχαιολάτρη, κράτησαν
μέ άφάνταστες δυσκολίες ένα χρόνο.
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Δεξιά: Άστυφύλαξ, από εκείνους που. άπεφοίτησαν για πρώτη φορά
άπό την ’Αστυνομική Σχολή Κέρκυρας τό 1921. Φορεί πλατεία δερ
μάτινη ζώνη και στο χέρι κρατεί μικρό μπαστουνάκι, τό όποιο ήταν
εξάρτημα τής στολής. Κάτω: Ή δύναμις τοϋ Τμήματος 'Ασφαλείας
Κέρκυρας τό έτος 1931. Απέναντι: Τό Β ’ ’Αστυνομικόν Τμήμα Πατρών τό έτος 1925. Εις τό μέσον μέ τά γυαλιά, διακρίνεται ό Διοικητής
τοϋ Τμήματος καί μετέπειτα ’Αστυνομικός Δ /ντής κ. Νικόλαος Νέρης.
Οί φωτογραφίες αυτών καί των επομένων δύο σελίδων προσεφέρθησαν
ενγενώς ΰπό τοϋ τ. ’Αστυνομικού Δ /ντον κ. Σπ. Στονπη, τον όποιον
τά «'Αστυνομικά Χρονικά» θερμώς ευχαριστούν.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ ΦΑΚΟΣ

10 λΑΜΠΟΥΜ
ΙΗ ΙΑ ΙΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ι Π00Ε0Ν
Ή ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστορία
αγώνων, ιστορία προσφοράς πρός τόν Ε λληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα.
Τής ιστορίας αυτής ελάχιστο δείγμα αποτελεί «Τό Άλμπουμ τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων» εις τό όποιον δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα
παλαιαί ανέκδοτοι φωτογραφίαι.

ΤΟ Α Λ ΜΠ Ο Υ Μ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Εις αυτήν την σελίδα δεξιά: ’Αστυνομικοί τής Λ ' Π ε
ριόδου, τής Σχολής Κέρκυρας. Ό εν πολιτική περιβολή
είναι ό μετέπειτα ’Αστυνόμος Κων/νος Πύλιας, ό όποιος
κατά τά Δεκεμβριανά έσφάγη υπό των άναρχοκομμοννι
στών. Κάτω: Μαθηταί αστυφύλακες τής ’Αστυνομικής
Σχολής Κέρκυρας με επίσημον στολήν το έτος 1930.
Εις το μέσον ό διμοιρίτης ύπαστυνόμος. Εις τήν άπέναντι σελίδα επάνω: Ύπαστυνόμοι τής αστυνομικής δυνάμεως Κέρκυρας μέ επίσημον στολήν τό έτος 1939.
Ό 1ος, Ιος καί 5ος έξ αριστερών κατεκρεονργήθησαν
κατά τά Δεκεμβριανά. Πρόκειται περί τοϋ Στεργίου
’Ανδρέα, Μπετιχαβά Παναγιώτου καί Κογχυλάκη ’Εμ
μανουήλ. Κάτω: ’Αστυνομικοί τής Δυνάμεως Πατρών,
εις στιγμιότυπου άπό μιά εορτή στο Γηροκομείο τό
έτος 1933. Διακρίνονται στήν πρώτη σειρά μέ τη φορε
μένη ρεπούπλικα ό Δήμαρχος Πατρέων καί μετέπειτα
Γερουσιαστής Γεώργιος Πανταζής. Δεύτερος μετά τον
Πανταζή ό Δήμαρχος, τό 1933, Σαμαρτζής καί μέ τη
στολή ό Ύπαστυνόμος, διοικητής ’Αγορανομίας Πατρών
Σπυρ. Στούπης.
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ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Μ. Heidegger (Μ.
Χάϊντεγγερ, Freiburg Γερμανίας), ό
όποιος μετά του Κ. Jaspers (Κ. Γιάσπερς, Χαϊδελβέργη Γερμανίας καί Βα
σιλεία Ελβετίας) θεωρείται ώς ό κυριώτερος έκπρόσωπος τού γερμανικοϋ υπαρ
ξισμοί), άντέκρουσεν ποικιλοτρόπως τόν
χαρακτηρισμόν του ώς ΰπαρξιακοϋ φιλο
σόφου ή πολύ περισσότερον ώς ύπαρξιστοΟ. Καί όμως δέν ύπάρχει αμφιβολία
ότι ή φιλοσοφία τού Heidegger συνέβαλεν άποφασιστικώς είς τήν δημιουργίαν
τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας.
Ά λ λ ’ ό Heidegger είχε δίκαιον. 'Υπαρ
ξισμός καί ύπαρξιακή φιλοσοφία είναι
γιά τούς πολλούς ό,τι προέρχεται από τό
Quartier Latin τού Παρισιού- μεταξύ τών
άλλων ό Ιδιαίτερος τρόπος κομμώσεως
καί ένδυρασίας πού φθάνει μέχρι γελοιο
γραφίας. Πρόκειται δηλαδή έδώ γιά μόδα
ή γούστο τής έποχής, πού συνοψίζει ύπό
τό όνομα «ύπαρξισμός» κάθε νεωτερι
σμόν, διακινδύνευσιν καί άσυνήθιστον
ύπερβολικότητα τής νεότητος. Είναι γιά
τούτο άναγκαίον νά γίνεται διάκρισις
μεταξύ «υπαρξιακής φιλοσοφίας», όπως
αύτή άντιπροσωπεύεται από πραγματι
κούς φιλοσόφους, καί «ύπαρξισμοΰ».
Ό Δανός θεολόγος καί φιλόσοφος S.
Kierkegaard (Σ. Κίρκεγκααρντ), είναι
ό θεμελιωτής τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας.
’Αφετηρία όλων τών έργων καί τής διδα
σκαλίας του ύπήρξεν τό «ύπαρξιακόν
έγώ». Ή είς τά κυριώτερα έργα του, «Ή »,
«Ή έννοια τού φόβου», «Ή ασθέ
νεια τού (άναποφεύκτου) θανάτου» ώς
χριστιανικοψυχολογική άνέγερσις καί
άφύπνισις έκφραζομένη φιλοσοφία κατα
δεικνύει τήν άδυναμίαν τής άνθρωπίνης
λογικής καί τής ύπάρξεως τού «έγώ» πρό
τού Θεού. Είναι διά τούτο άναγκαίον τό
παράδοξον τόλμημα τού «άλματος τής
πίστεως».
’Αφετηρίαν τής φιλοσοφίας τού Kier
kegaard άπετέλεσεν ή φιλοσοφία τού
Έγέλου, άπό τήν όποιαν όμως, όπως καί
ό Μάρξ, διεχώρισεν σαφώς τήν θέσιν του.
Οΰτω δι’ αύτόν δέν έχει πρωτεύουσαν καί
κεντρικήν θέσιν ή έννοιολογική σκέψις
τής συνειδήσεως παρά ή άποφασιστική
ένέργεια τού υπαρξιακού «έγώ». Διότι αί
έννοιαι τού Έγέλου άπέβλεπον είς τήν
άπόδοσιν τού «γενικής ίσχύος» καί τού
«άντικειμενικού» τής πραγματικότητος,
όπως πραγματικόν παραμένει μόνον τό
«μεμονωμένον», δ «μεμονωμένος άνθρω
πος», τό ύπαρχον έγώ». Ένώ περαιτέρω
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Ό Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε, ή όποιος
άναγνιορίζει την ζωήν μόνον ιός αλογον
νπαρξιν, υπολογίζει μόνον εις τό αίσθημα,
τό βίωμα, τήν αναμφίβολον άρμην, τό
ένστικτον και τήν αυθαιρεσίαν, καταληγοντας έτσι, στήν τυφλή βιαιοπραγία.
ή πραγματικότης γιά τόν Έγελον άποτελεΐ τό όλον μιάς άδιακόπου διαδικα
σίας, ή όποια έπιτελεΐται έπί τής ολισθη
ρός τροχιάς τών έννοιών, είναι αυτή γιά
τόν Kierkegaard έν απροσδιόριστον σύνολον σημείων. 'Οπωσδήποτε δυνάμεθα
νά συνειδητοποιήσωμεν διά τής διαγνώσεως τμήματά του, πρός άξιολόγησιν
όμως αύτών τών γνώσεων είναι άναγκαίον
νά τεθή είς ένέργειαν τό αύτομάτως ύφιστάμενον «έγώ» διά διαρκώς νέων έπαναλήψεων.
Αύτός ό κόσμος τών σημείων δέν πα
ρέχει ούδέν όρθολογικώς συλλαμβανόμενον, δηλαδή μέ τήν λογικήν τής νοήσεως, σύνολον άρμονικής τάξεως. Είναι
μάλλον καθ’ έαυτόν παράδοξος καί ώς
έκ τούτου μόνον διά τής ύποκειμενικότητος τού διαρκώς άποφασίζοντος «έγώ»
δύναται νά κατανοηθή. Κάθε πραγματική
άπόφασις είναι καθ’ έαυτήν ασυνάρτητος
καί άποτελεΐ ένα τίναγμα, ένα άλμα, ένα
τόλμημα τού άτομικοΰ «έγώ».
Τρεις τρόπους προτείνει καί περιγρά
φει ό Kierkegaard πρός έπίτευξιν τής
ύποκειμενικότητος, δηλαδή τής έσωτερικότητος τού «έγώ». Πρώτον, τόν εύθύς
έξ άρχής μή άποδεκτόν αίσθητικόν τρό

π ο ν τήν μή ένεργόν θεώρησιν τού συμ
βάντος. Δεύτερον, τόν ήθικόν τρόπον
τόν τρόπον τού καθήκοντος, τού όποιου
κάνει χρήσιν τό «έγώ» κατά τήν έλευθέραν έκλογήν τών έκάστοτε είς αύτό παρεχομένων δυνατοτήτων, χωρίς νά άντιπαρέρχεται τόν φόβον πού τού συνεπι
φέρει κάθε άβεβαία δυνατότης. Κατά τόν
τρίτον, τόν θρησκευτικόν τρόπον, τόν
όποιον έπιλέγει δι’ έαυτόν καί ό άνθρω
πος Kierkegaard, ύφίσταται ό άνθρωπος
τελείως καθ’ έαυτόν καί γίνεται μέτοχος
όλοκλήρου τής έσωτερικότητος. Έ ξ αύτής τής πλήρους άπομονώσεως έκ τού φό
βου έπιχειρεϊ τό «έγώ» τό τόλμημα τού
άλματος τής πίστεως πρός τόν Θεόν. Καί
ό Θεός κατά τόν Kierkegaard δέν δύναται
νά έκφρασθή δι’ έννοιών, άλλά μόνον
νά πλησιασθή διά τής πλήρους ύποταγής,
όπως έκείνης τής «θυσίας τού ’Αβραάμ».
Δι’ αυτής τής ριζοσπαστικής, άλλά καί
συνεπούς θεμελιώσεως τής φιλοσοφίας
τού Kierkegaard είσήλθον όλαι έκεΐναι
αί έπί μέρους έννοιαι είς τήν σκέψιν τών
μοντέρνων φιλοσόφων, όπως «άπειλή»,
«φόβος», «μέριμνα», «πρός-τό-τίποτε»,
«πρός τόν θάνατον», «ματαίωσις»^ κλπ.
Τά συγκλονιστικά γεγονότα τού αίώνος
μας κατέστησαν τάς Ιδέας τού φιλοσό
φου, πολλά χρόνια μετά τόν θάνατόν του,
έπικαίρους. Ή άνθρωπότης διακατείχετο
είς τόν κόσμον τού όρθολογισμοΰ καί
τής πίστεως εις τήν έπιστημονικήν πρόο
δον τής νέας έποχής άπό άπεριόριστον
αισιοδοξίαν περί τών δυνατοτήτων τής
πλήρους διερευνήσεως τής πραγματικό
τητος.
’Εάν ό Καρτέσιος θεωρήται ώς προάγγελος τών δυνατοτήτων τής έξελίξεως
καί τής προόδου τών θετικών έπιστημών
έπιφυλάσσεται διά τόν Kierkegaard ή
τιμή τού πρώτου πού έπέστησεν τήν προ
σοχήν έπί τής ύπάρξεως καί τής ζωής τού
άνθρώπου. Ή συνέχισις τού έργου του
άνελήφθη ύπό διαφόρων φιλοσόφων,
έκπροσώπων διαφόρων κατευθύνσεων τής
υπαρξιακής φιλοσοφίας.
Διά τόν «φιλόσοφον τής ύπάρξεως»
Κ. Jaspers είναι «ΰπαρξις» ζωή καί πνεύ
μα έν αύτφ. "Οποιος, όπως πολλοί όπαδοί
τού Nietzsche, άναγνωρίζει μόνον τήν
ζωήν ώς άλογον ΰπαρξιν, ΰπολογίζει μό
νον είς τό αίσθημα, βίωμα, άναμφίβολον,
όρμήν, ένστικτον καί αύθαιρεσίαν, κατα
λήγει είς τυφλήν βιαιοπραγίαν. "Οποιος
άπό τό άλλο μέρος, όπως οί όπαδοί τού
Έγέλου, άναγνωρίζει μόνον τό πνεύμα

ναι», «φόβος», «φροντίς», «είναι-πρόςώς λόγον άνευ ύπάρξεως, έξολισθαίνει
κειται γιά τόν μηδενισμόν πού τά άρνεΐτόν-θάνατον», «κρατούμενος είς-τό-τίποεις τό διανοητικώς γενικόν, σχηματικόν
ται όλα καί δέν είναι ίκανός τίποτε νά
τε». Κοινόν γνώρισμα όλων αΰτών τών
άπρόσωπον, μή Ιστορικόν.
δημιουργήση.
ΰπαρξιακών στοιχείων είναι ή έποχικόΕίς τό έπίκεντρον τής «χριστιανικήΛόγος καί ΰπαρξις δέν δύναται λοιπόν
της καί ή ίστορικότης. Ό άνθρωπος δέν
νά διαχωρισθοϋν, αλλά άποτελοΟν τούς
ύπαρξιακής φιλοσοφίας» τοΰ G. Μβτς
ταυτίζεται μέ τό «είναι» οΰτε διά τής συνcel (Γ. Μαρσέλ, Γαλλία) εύρίσκεται πάλιν
δύο πόλους του «είναι». « Ή ΰπαρξις
νειδήσεώς του, οΰτε διά τοΰ πνεύματος,
διασαφηνίζεται διά τοΰ λόγου, ό λόγος
τό μεταφυσικόν «είναι». Γνωρίζει όμως
οΰτε διά τοΰ «έγώ», άλλά τυγχάνει φύάποκτά περιεχόμενον διά τής ύπάρξεως».
ότι τήν έπικοινωνίαν μας μετά τοΰ «εί
«Διαφώτισις τής ύπάρξεως», ή δευτέρα λαξ καί ποιμήν τοΰ «είναι» διά τής γλώσναι» άρχίζομεν πάντα ήμεϊς, ότι δηλαδή
σης καί τής διανοήσεώς του. "Ετσι προ ή ΰπαρξις μας συγκαθορίζει έκ τών πρόβασική άρχή τοΰ Jaspers, δέν δύναται διά
τοΰτο νά έπιτελεσθή μόνον διά γνώσεων έρχεται ή άλήθεια, ή όποια ταυτίζεται μέ των κάθε λογικήν ένέργειαν. Έ τσ ι δη
τό αύτοδιαφωτιζόμενον «είναι», τό όποιο
ή νά σημαίνη απλώς πνευματικήν άπομιουργεΐται ή υπαρξιακή προβληματικόένεργεϊ έλευθέρως. Έδώ δημιουργεΐται
στολήν. Είναι περισσότερον έκκλησις
της. Έ φ ’ όσον τό «έγώ» έχει καθήκοντα
τό έρώτημα: Είναι κατά ταΰτα ό άνθρωπος
■προς τάς άτομικάς δυνατότητας, είναι
άπέναντι τοΰ «είναι» είς μίαν έγώ-έσύσυνέχισις τών πολικών έντάσεων πνεύ έλεύθερος ή τό «είναι»; Παραμένει ή προσχέσιν ματαιώνεται κάθε άλογος ΰπαρσωπικότης άκόμη προσωπικότης, όταν
ματος καί ζωής, πρός τόν σκοπόν όπως
ξις, καί έφ’ όσον άπό τό άλλο μέρος τό
τής άφαιρήται ή αυτονομία καί ή έλευαύται, at δυνατότητες, διασαφηνίζωνται
«είναι» βιώνεται ώς μυστήριον, συμβάλ
θερία; Ό Heidegger προσπαθεί φυσικά λει ή ΰπαρξις είς μίαν νέαν παρόρμησιν
ισχυροποιούνται καί προσφέρουν ό,τι
τό καλλίτερον περιέχουν. Μόνον δι’ αΰ- νά έξουδετερώση τήν ύποκειμενοποίησιν,
τών δυνατοτήτων του. Ά λλά παρά τό μυ
ή όποια άρκετά συχνά έταυτίσθη μέ τόν
τής τής διαρκούς διαδικασίας— τό «άδιάστήριον ή ΰπαρξις δέν είναι, όπως είς
κοπον καθήκον» τών Νεοκαντιανών— κόσμον. Δέν ύπερβαίνει όμως έτσι ό φι τόν Sartre, άπολύτως έλευθέρα καί άνευ
λόσοφος τά όρια τοΰ δυνατού; Διότι ή
πλησιάζεται τό 'Υπερπέραν, τό Άσύλληκατευθύνσεως. Διότι κατά τόν Marcel
άνθρωπίνη προσωπικότης δέν δύναται νά
πτον, όχι όμως καθ’ έαυτό, άλλά ώς δυνασυντελεϊται μιά άλληλοπεριορίζουσα καί
έκλαμβάνεται ώς άπολύτως κενή.
τότης δυνατοτήτων, ώς ή «κίνησις μιας
άλληλοπροκαλοΰσα σύνθεσις τής πα
Ό δημιουργός τοΰ «άθεϊστικοΰ ύπαρφιλοσοφικής λογικής». "Οπως καί άπό
λαιός μεταφυσικής καί τής μοντέρνας
ξισμοΰ» J. Ρ. Sartre (Ί. Π. Σάρτρ, Παρίτόν "Εγελον, γίνεται κι’ έδώ έπίκλησις
έννοιας τής ύπάρξεως.
πρός τό θειον, έπίσης πάλιν είς τά πλαί σιοι) άρνείται παντελώς τήν παλαιάν
Ύπαρξισταί ή ύπαρξιακοί φιλόσοφοι
όντολογικήν μεταφυσικήν. ’Οντότητες
σια τής διαρκούς κινήσεως, όμως τώρα
είναι άκόμη oi Ρ. Wust (Π. Βούστ, Γερ
όχι πλέον τοΰ πνεύματος καί τών έννοιών,
μανία), Th. Haecker (©. Χαΐκερ, Γερ
πού σχετίζονται μέ τόν άνθρωπον είναι
μανία), R. Guardini (Ρ. Γκουαρντίνι, Γερ
δι’ αύτόν άνεπίτρεπτος προτυποποίησις.
άλλά τής ύπάρξεως.
Είς τήν φιλοσοφίαν τού «ύπαρξιακοΰ
μανία), Ε. Przywara (Ε. Πρτσυβάρα, Γερ
Μόνον πράγματα δύνανται νά δημιουρόντολόγου» τοΰ Μ. Heidegger δέν έχει
μανία), Ε. Grisebach (Ε. Γκρίζεμπαχ,
γοΰνται κατά πρότυπα. Τοΰ άνθρώπου
όμως δέν προηγείται ούδέν πρότυπον, οΰκεντρικήν θέσιν ή «ΰπαρξις», άλλά τό
Γερμανία), Ρ. Haberlin (Π. Χαίμπερλιν,
δεμία όντότης ώς σκοπός τής ζωής ή κα
«είναι». Ό Heidegger άποσκοπεϊ είς τήν
Ελβετία). Ο. Becker (Ο. Μπέκερ, Γερ
θήκον ή άξια. Προηγείται μόνον ή ΰπαρθεμελίωσιν τής πρώτης φιλοσοφίας, καί
μανία). Ο. F. Bollnow (Ο. Φ. Μπόλνοου,
ξίς του, δημιουργεί δέ ό ίδιος κατόπιν έν Γερμανία). Ν. Berdjajew (Ν. Μπερντιάμάλιστα περισσότερον άπό έκείνην τοΰ
Άριστοτέλους ή κάθε άλλην μεταφυσι έλευθερίμ τήν όντότητά του. Ά λλά ό γιεφ, Ρωσία καί Γαλλία), Simone de Beau
voir (Σιμόν ντέ Μπωβουάρ, Γαλλία). Ε.
κήν. ’Αφετηρία τής τάσεως πρός τό «εί Sartre έκλαμβάνει αυτήν τήν έλευθερίαν
τόσον άπόλυτα, ώστε δέν άφήνει τίποτε
ναι» είναι δι’ αύτόν ή «παρουσία» τοΰ
Mounier (Ε. Μουνιέρ, Γαλλία), Ε. Grasείς τόν άνθρωπον κατά τό όποιον νά δύάνθρώπου. Είς αύτό συμφωνεί μέ τόν
si (Ε. Γκράσσι, Γερμανία) καί άλλοι.
Κάντιον. Ό μω ς «παρουσίμ» διά τόν ναται νά ένεργή, οΰτε άλήθειες, οΰτε άξιες
Κατά τούς ΰπαρξιστάς δύναται νά πληοΰτε κόσμον, οΰτε Θεόν. Περιβαλλόμε σιασθή ή «ΰπαρξις» δι’ ένός ύπαρξιακοΰ
Heidegger δέν είναι άπλώς συνείδησις,
άλλά ΰπαρξις, καί ΰπαρξις σημαίνει είς νος άπό τό «τίποτε» εύρίσκεται ούτος
βιώματος. Ώ ς τοιοΰτον θεωρείται ή πεί
«τόν κόσμον-εύρίσκεσθαι», «μεθ’ εύρί- άπολύτως μεμονωμένος καί παρημελημέρα έκ τοΰ θανάτου (Heidegger), ή άηδία
σκεσθαι», «παρ-εύρίσκεσθαι», «κατανόη- νος, ή δέ έλευθερία του δέν είναι δώρον,
(Sartre), τό μυστήριον (Marcel), ή εύσις», «λόγος», «χρήσις τών ιδίων δυνα- άλλά καταδίκη. Ό Sartre όμως όμιλεί
θραυστότης τοΰ «είναι» (Janspers), ή
οιτήτων», «έαυτοΰ-έκ-τών-προτέρων-εί- περί «άνθρωπισμοΰ». Πράγματι πρό άνασφάλεια τοΰ άνθρώπου (Bollnow).

Την 8ην πρωινήν ώραν τής 15-4-1976 είς τήν Σχολήν Ά ξ /κ ώ ν Ά σ τυ ν. Πόλεων καί κατά τήν διάρκειαν τελετής άπενεμήθησαν
τά πτυχία είς είκοσι πέντε Ύπαξιωματικονς τής 'Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής, οι όποιοι, άπεφοίτησαν επιτυχώς τής Σχο
λής Ξένων Γλωσσών, μετά βμηνον έκπαίδενσιν. Είς τήν φωτογραφίαν οί αποφοίτησαντες αστυνομικοί.
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Η ΘΕΣΗ TOY ENGELS ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΔΟΥ *
Δημοσιολόγου
Πτυχιούχου Παντείου

Πολύ συχνά καί άπό πολλούς με
λετητές παραβλέπεται ή επιστημο
νική προσωπικότητα τοϋ Friedrich
Engels (1820-1895), για τον άπλούστατο λόγο ότι έχουμε συνηθίσει νά
εξετάζουμε τον Engels μαζί μέ τον
Karl Heinrich Marx (1818-1883).
Στήν πραγματικότητα, αυτό γίνε
ται γιατί άπό τα νιάτα τους άκόμα
(άπό τα 1843 συγκεκριμένα) άναπτύχτηκαν μαζί οι δυό τους, έζησαν σέ μια πλήρη κοινότητα ιδεών
καί συναισθημάτων, συμμετείχαν
στήν ΐδια επαναστατική δραστηριό
τητα κι έγραψαν μαζί, πολλά βι
βλία. 'Υπάρχει, μάλιστα, κι ή βε
βαιότητα ότι, έκτος τοϋ ότι συντη
ρούσε οικονομικά ό Engels τήν οι
κογένεια Marx καί δημοσίευε μέ
δικά του έξοδα τά έργα τοϋ Marx,
τον κατατόπιζε συνέχεια πάνω στήν
κοινωνική πραγματικότητα, μιά καί
ό Engels, γιά καθαρά εμπορικούς
λόγους, ταξίδευε σ’ ολη τήν Εύρώπη καί βρισκόταν σέ μιά άδιάκοπη
έπαφή μέ τήν ζωή καί τά γεγονότα
της. Κι όπως χαρακτηριστικά άναφέρει ό Paul Lafargue, ή οικο
γένεια Marx δέχονταν τον Engels
ισότιμο μέλος της κι οί κόρες τοϋ
Marx έλεγαν τον Engels δεύτερο
πατέρα.
Θεωρείται, έπίσης, άπό πολλούς,
ότι, όπως ό Marx ήταν άποκλειστικά συγκεντρωμένος στά προβλήματα
τής «Πολιτικής Οικονομίας» καί
δέν άσχολήθηκε καθόλου μέ τό πρό
βλημα τής εγκληματικότητας, έτσι
κι ό Engels δέν φαίνεται νά είχε
ιδιαίτερα άσχοληθή μ’ αύτό τό πρό
βλημα. Παρ’ όλ’ αύτά, όμως, στον
Engels βλέπομε τό θέμα τής εγ
κληματικότητας νά παρουσιάζεται
άπό μιά άλλη άποψη απ’ ότι είχε
φανεί μέχρι τότε, σάν τήν ολοκλή
ρωση μιας σειράς ιδεών, βασισμέ
νων στούς οικονομικούς παράγοντες
τής άνάπτυξης τοϋ άνθρώπου.
454

Σ ’ ένα έργο του ό Engels, τό
«The Condition of the Working
Class in England in 1844» ('H
κατάσταση τής εργατικής τάξης
στήν ’Αγγλία στά 1844) πού δημο
σιεύτηκε τον ίδιο χρόνο, έκανε λόγο
γιά τό έγκλημα, βλέποντάς το σάν
ένα τύπο τής «έξαθλίωσης» καί τον
έγκληματία, κάτω άπό τήν πίεση
τής «πάλης τών τάξεων», ένα άν
θρωπο άναγκασμένο νά έγκληματήση.
Γιά τον Engels τό έγκλημα,
όπως κι ό αλκοολισμός, κι ή πορ
νεία, είναι μιά κατάρρευση τοϋ άνθρωπισμοΰ καί τής άξιοπρέπειας
τών άνθρώπων κι ένας δείχτης συνά
μα τής κοινωνικής παρακμής. Φυ
σικά, ή εξαθλίωση τούτη τοϋ άν
θρώπου ήταν μιά συνέπεια τής κε
φαλαιούχου βιομηχανοποίησης (Tay
lor-Walton-Young, 1973, σ. 210),
μ’ άποτέλεσμα τον μεγάλο άριθμό
τών προλετάριων. Κι αυτή ή εξα
θλίωση ήταν, γιά τον Engels, τό
κύριο αίτιο τής γέννησης ενός τε
ράστιου φάσματος άταξίας καί βίας,
στοιχεία πού έπαιρναν τήν ήγετική
καί πρωταρχική θέση μέσα στούς
κόλπους τοϋ κεφαλαιοκρατικού συ
στήματος.

«Σ’ αύτή τήν χώρα (εννοεί έδώ
τ ή ν ’Αγγλία) ό κοινωνικός πόλεμος
είναι προοδευτικώτατος, καθένας στε
κει γιά τον εαυτό του καί καθένας
πολεμάει γιά τον εαυτό του ενάν
τια σ’ όλους τούς έρχόμενους . . .
κι αυτός ό πόλεμος μεγάλωνε άπό
χρόνο σέ χρόνο, καθώς κι ό έγκληματικός πίνακας έδειχνε περισσότε
ρο βίαιος, ευερέθιστος κι άδιάλλαχτος» (Engels, 1950, σ. 131).
Στο σημείο τοΰτο γνωρίζουμε
γιά πρώτη φορά μιά νέα άποψη τής
έξήγησης τής έγκληματικής δρα
στηριότητας: ό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς
πόλεμος αίτιο έγκληματικότητας.
Ό καθένας, γιά
τον Engels, προσπαθεί νά στηρίξη
τήν ύπαρξή του, προσπαθεί νά επιβιώση μέ τήν έννοια τής υπαρξιακής
έπιβίωσης. Καί πάνω σ’ αύτή τήν
προσπάθεια έρχεται άντιμέτωπος μ’
όλους τούς άλλους πού, προσπαθών* Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1949. Σπού
δασε «Δημοσιογραφία καί Δημόσιες Σχέ
σεις» (1968-71), «Δημοσιολογία» (1971-72)
καί « Πολιτικές ’Επιστήμες » (1968 - 72)
στην Πάντειο. Μέ τήν Εγκληματολογία
άσχολεϊται άπό τό 1969. Δίδαξε «Ε γκλη
ματολογία» καί «’Αστυνομικό Reportage»
στό « Κέντρο Σπουδών Δημοσιότητος»
(1971-73) καί είναι «Τακτικό» μέλος στήν
«Εταιρεία Ελλήνων Δημοσιολόγων», στόν
«’Οργανισμό Προλήψεως τοΰ Εγκλήμα
τος» καί στό «Κέντρο Έγκληματολογικών ’Ερευνών». "Εργα του:
α). «Τό Μακεδονικό ζήτημα 1878-1908»
(Διπλωματική έργασία στήν Διμοσιολογία), σελ. 74, ’Αθήνα 1972.
β). «Εισαγωγή εις τήν επιστήμην τής
’Εγκληματολογίας», σ ε λ. 270, ’Αθήνα
1972.
y). «Σημειώσεις ’Αστυνομικού Repor
tage», σελ. 102, ’Αθήνα 1972.
δ). «’Αεροπειρατεία», σελ. 28, ’Αθήνα
1973.
ε). «’Εγχειρίδιο ’Εγκληματολογίας»,
σελ. 160, Θεσ/νίκη 1974.

τας κι αύτοί νά στηριχτούν στην
ζωή, επιδιώκουν τουλάχιστο τον
κοινωνικό του θάνατο.
,.
’Έτσι, ή έξήγηση του εγκλήμα
τος στηρίζεται, σύμφωνα μέ τον
Engels, στήν πάλη μεταξύ των άνθρώπων. Τό έγκλημα είναι τό άποτέλεσμα τής ήττας ένός, πού θά έρθη
μετά άπό την έξαντλητική κοινω
νική του πάλη, στήν προσπάθειά του
νά ίκανοποιήση ζωτικά του προβλή
ματα. Κι οί νικημένοι άπο μιά τέ
τοια πάλη, μέ τήν μορφή τής κοινω
νικής σύγκρουσης, όλο καί θά πλη
θαίνουν, όσο ή έκβιομηχάνηση θά
δημιουργή ολο και πιο πιεστικές κι
άνελέητες καταστάσεις σ’ όσους δέν
έχουν νά ρίξουν στον «άγώνα» χρή
μα, δηλαδή «κεφάλαιο», γιά νά
μπουν μ’ αύτό στήν καπιταλιστική
κάστα. Κι όσο, φυσικά γιά τον En
gels, ό άριθμός των νικημένων καί
γι’ αυτό εξουθενωμένων άνθρώπων
θά μεγαλώνη, τόσο περισσότερο ή
έγκληματικότητα θά παίρνη καί με
γαλύτερες διαστάσεις.
Στή συνέχεια τής παραπάνω πα
ραγράφου, ό Engels κάνει πιο κατα4 νοητό τό ζήτημα αότοϋ τοϋ κοινω
νικού άγώνα, άγώνα έπιβίωσης με
γάλων μαζών πάνω στούς πιο αδύ
νατους. Γ ιατί εδώ παρουσιάζεται
καί τό άξιοσημείωτο οτι ό Engels
τον κοινωνικό αύτό πόλεμο τον δέ
χεται προερχόμενο άπο τήν μπουρ
ζουαζία καί κατευθυνόμενο στήν
τάξη τών προλετάριων:
«Αύτός ό πόλεμος άπ’ όλους
ενάντια σ’ όλους, άπο τήν μπουρ
ζουαζία ενάντια στο προλεταριάτο . .
είναι μόνο ή λογική άκολουθία τής
άρχής τοΰ νά έμπλακεΐς στον ελεύ
θερο συναγωνισμό» (Engels, 1950,
σ. 132).
’Αντίθετα, τό προλεταριάτο, άμυνόμενο συνέχεια καί κάτω άπο τις
πιο κτηνώδεις συνθήκες, βρήκε διέ
ξοδο στο έγκλημα. Τό έ'γκλημα,
λοιπόν, φαντάζει γιά τον Engels
σάν ή άναγκαία άπάντηση τοϋ άποκτηνωμένου προλετάριου στο κέντρισμα τής άνοδικής καπιταλιστι\ κής τάξης. Τό έγκλημα παίρνει έτσι
τήν μορφή, τόσο τής έκδίκησης πού
στρέφεται εναντίον τοΰ έκμεταλλευτή τών «νικημένων», όσο καί
τής υπαρξιακής τοποθέτησης τοΰ
εξαθλιωμένου άπέναντι στήν «νι
κητήρια» τάξη.
Μ’ αύτό τον τρόπο έρχομαι ξανά
στο θέμα τής «έξαθλίωσης», γιά νά

ερμηνεύσω, γιά λογαριασμό τοΰ
Engels, όχι τώρα τήν φύση καί τό
κύριο α’ίτιο τοΰ έγκλήματος, άλλά
τήν προσωπικότητα τοΰ εγκλη
ματία.
Στον Engels, ό εγκληματίας είναι
καθαρά έν’ άποτέλεσμα τής κεφα
λαιουχικής βιομηχανοποίησης, πού
δημιούργησε τήν εξαθλίωση τοΰ άνθρώπου. Κι οί εργαζόμενοι, στήν
γενικότητά τους, δέν είχαν νά διαλλέξουν άλλο τίποτα, έκτος άπο τοΰ
νά θρέψουν τον υδροκέφαλο καπιτα
λιστικό βιομηχανικό «Γαργαντούα».
’Έτσι, έπεφταν θεόστραβοι, άπο τήν
καταπιεστική ανάγκη τής ύπαρξής
τους, πάνω σ’ αυτή τήν πορεία τής
προλεταριοποίησής τους.
Κάτω άπ’ αύτό τό βαρύ πέλμα
καπιταλισμού, λοιπόν, ό έργαζόμενος δέν είχε τίποτε άλλο νά διαλλέξη άπο τό έγκλημα. 'Η έξαθλίωση
τού εργαζόμενου, μ’ άλλα λόγια, δη
μιούργησε κι έθρεψε τήν τάξη τοΰ
έγκληματία. Χαρακτηριστικά, ό En
gels γράφει:
«Στις έπιδράσεις τής έξαθλίωσης
ή πράξη τοΰ έργαζόμενου, περισσό
τερο δυνατά, περισσότερο συγκεν
τρωτικά παρά συνηθισμένα, τον
έκανε ένα π α ρ ά ν ο μ ο , τόσο σί
γουρα, όσο τό νερό έγκαταλείπει τήν
ρευστή γιά τήν άτμώδη του κατά
σταση στούς 80 βαθμούς Reaumur».
Παρατηρούμε έδώ μιά τάση από
δειξης τής έγκληματικής συμπερι
φοράς βασισμένης στο δόγμα τοΰ
«αΐτίου-αίτιατοΰ». Μ’ άλλα λόγια:
ό έξαθλιωμένος προλετάριος σί
γουρα θά έγκληματήση. Σ ’ αύτό
τό σημείο ό Engels δέν δέχεται κα
θόλου τις λεγάμενες άτομικές δια
φορές τών άνθρώπων, παρά στρωματοποιεΐ όλες τις άνθρώπινες ποι
κιλίες σέ μιά καί μόνη προσωπικότητα. Κι αύτή ή άνθρώπινη προ
σωπικότητα άναγκαστικά θά πάρη
τήν μορφή τοΰ έγκληματία κάτω άπό
τήν πίεση τών «έπιδράσεων τής έξα
θλίωσης».
Τήν αίτιατή αύτή σχέση, ό En
gels τήν έρμηνεύει μέ βάση τήν θέση
του, γιά τήν ολοκληρωτική έλλειψη
έλευθερίας στον άνθρωπο, πού συ
νέχεια βρίσκεται κάτω άπό τις κα
ταπιεστικές καί κτηνώδεις σχέ
σεις έργασίας. Σέ σχέση μέ τήν
οικονομικά «άρχουσα τάξη» τής
μπουρζουαζίας, πού, στήν προσπάθειά της νά πετύχη τό όσο τό δυ
νατό μεγαλύτερο οικονομικό όφελος,

σκλαβώνει τήν άνθρώπινη υπόστα
ση τοΰ έργάτη, στον όποιο συμπεριφέρεται άπάνθρωπα καί τον όποιο
θεωρεί κτήμα της, μέ τήν μορφή
τοΰ ρωμαϊκοΰ «res». ’Έτσι, τον έξαθλιώνει, τον κτηνοποιεΐ, τοΰ στερεί
κάθε άνθρώπινη έλευθερία.
Συμπερασματικά, τό μοντέλλο τοΰ
έγκληματία στον Engels παρουσιά
ζεται κάτω άπό τήν ίσοπεδωτική
δύναμη τής « έ ξ α θ λ ί ω σ η ς». 'Ο
έγκληματίας είναι ένας άνθρωπος
έξαθλιωμένος καί αποκτηνωμένος,
χωρίς τήν στοιχειώδη άνθρώπινη
έλευθερία σκέψης καί θέλησης, αναγ
κασμένος, άπό τις κοινωνικοοικο
νομικές πιέσεις, νά έγκληματήση,
θεωρουμένη αύτή του ή ένέργεια σάν
ή μοναδική άντίδραση τής καταπίε
σής του.
Πέρα, όμως, άπό κάθε σχόλιο
γιά τις άπόψεις τοΰ Engels στο
έγκλημα καί τον έγκληματία, θέλω
νά τονίσω ότι έφερε σέ φώς τήν
ολοκλήρωση μιας σειράς άπό θεω
ρίες καί στοχασμούς, σχετικούς μέ
τις κοινωνικοοικονομικές αιτίες τής
έγκληματικής συμπεριφοράς. Κι ό
λοι, σήμερα, παραδεχόμαστε ότι οί
οικονομικοί όροι, σάν γενεσιουργοί
παράγοντες τοΰ έγκλήματος, είναι
ένα άπό τά πιο παληά «πιστεύω»
(Schafer, 1969, σ. 256) τής φιλο
σοφικής σκέψης. ’Έτσι, είχε καταν
τήσει κοινή φιλοδοξία αύτών πού
ήθελαν νά λύσουν τό πρόβλημα τής
έγκληματικότητας, νά τό σχετίσουν
οπωσδήποτε μέ τούς δυσμενείς οι
κονομικούς παράγοντες. Γι’ αύτό
τον λόγο, θεωρώ, στήν άκρίβεια,
τον Engels σάν τον άνθρωπο πού
συγκέντρωσε τις παραπάνω άπόψεις καί τις παρουσίασε κάτω άπό
ένα καινούργιο πλάνο, άπό άποψη
μεθοδολογίας, ώστε νά γίνη ή άφετηρία τής δημιουργίας μιάς νέας
κατεύθυνσης στήν αιτιολογία τοΰ
έγκλήματος.
Σέ μιά ιστορική συνέχεια, στούς
μ.Χ. χρόνους, γιά νά μή πάω πολύ
πίσω στήν έλληνική καί ρωμαϊκή
άρχαιότητα (Πλάτωνας, ’Αριστο
τέλης, Βιργίλιος κ.ά.) πρώτος ό
Thomas More, στήν πολυπόθητη
«Utopia» του, σχολίασε τούς οι
κονομικούς όρους τής χώρας του
καί υπολόγισε τό πόσο αύτοί οί πα
ράγοντες σχετίζονται μέ τό έγκλη
μα, ένα καθαρά κοινωνικό φαινό
μενο. Πιο συγκεκριμένα, ό More
είσηγήθηκε ότι ό φτωχός άνθρωπος
μπορεί νά ξοδέψη μόνο τόσα πολλά.
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οσα μπορεί νά κλέψη ή νά ζητιανέψη
κι έτσι, νά κρεμαστή ή νά πεθάνη
σέ μιά φυλακή σάν άλήτης (Schafer,
1969, σ. 256). Γιατί οΐ φτωχοί, πι
στεύει, ό More, μεγαλώνουν μέ τον
χειρότερο τρόπο καί διαφθείρονται
άπό τά τρυφερά άκόμα χρόνια τους.
’Έτσι, καταλήγει, άφοϋ μεγαλώνουν
καί διαπράξουν τά εγκλήματα, πού
προοριζόντουσαν νά διαπράξουν άπό
τον καιρό άκόμα πού θήλαζαν τό
μητρικό τους γάλα, άρχίζετε νά
τούς τιμωρείτε. «Μ’ άλλα λόγια,
πρώτα δημιουργείτε τούς κλέφτες
καί μετά τούς τιμωρείτε γιατί κλέ
βουν» (More, 1970, σ. 35), ένώ θά
ήταν καί πιο σωστό καί πιο άποτελεσματικό νά δίνατε στον κοσμάκη
τά λίγα μέσα πού χρειάζεται γιά νά
ζήση, έτσι πού νά μή έρχεται κανείς
στήν τρομερή άνάγκη νά γίνη «πρώ
τα κλέφτης κι ύστερα πτώμα» (Mo
re, 1970, σ. 29).
'Ο More έτσι έγινε ένας συνεχι
στής τής ελληνικής φιλοσοφικής σκέ
ψης, ένα άστέρι πού έλαμψε στά
χρόνια τού σκοταδισμού. Κι ή άπο
ψή του δέν χάθηκε! Μετά άπό 250
χρόνια περίπου ήρθε σέ φώς τό «Dei
delittie delle pene» (1764) τού Bonecana Cesare Marquis de Becearia. To έγκλημα, ισχυρίζεται ό Beccaria, φανερώνεται κάτω άπό τήν οι
κονομική έξαθλίωση, τήν μιζέρια καί
τήν άπελπισία τού φτωχού. Κι ό
Karl F. Hommel, μερικούς μήνες
μετά τήν έκδοση τού Beccaria, συμ
πλήρωσε δτι ή ποινή είναι τόσο
άχρηστη, δσο ή οικονομική εξα
θλίωση παρακινάει στο έγκλημα,
γιατί, γιά ν’ άρχίση πόλεμο έναντίον τής έγκληματικότητας, σημαί
νει δτι οί οικονομικοί δροι πρεπει
πρώτα νά έχουν βελτιωθή.
Τό ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε, καί
στά 1796 ό sir Thomas Barnard
έδωσε μιά έμφαση στήν χρησιμό
τητα τής έρευνας τών δρων τής φτώ
χειας, πού φέρνει τήν αύξηση τής
έγκληματικότητας. Μιά χρονιά άργότερα, ό sir Frederick Morton
Eden δημοσίευσε τό βιβλίο του
«The State of the poor», πού πα
ρουσίαζε ένα μεγάλο άπάνθησμα τών
εγκληματικών πράξεων πού άφοροΰσαν τήν ιδιοκτησία κι δλους τους
πολλαπλούς παράγοντες τής οικο
νομικής εξαθλίωσης.
Κι ας έρθουμε στούς χρόνους τού
Engels, πού παρουσιάστηκαν άρκετοί μελετητές αυτής τής κατεύ
θυνσης καί πού, πιστεύω, δτι πολύ
456

περισσότερο επηρέασαν τήν σκέψη
του κι έδωσαν τις πρώτες βάσεις
στήν προσπάθειά του, γιά τήν άνάλυση τού εγκληματικού προβλή
ματος. Ό Charles Lucas στο έρ
γο του «Du Systeme penal et ou
cysteme repressif en general, de
la peine de m ort et partuculier»
(Paris, 1827), υποστήριξε δτι ή
πηγή τού εγκλήματος είναι ή μι
ζέρια κι ή φτώχεια, άποψη πού τής
έδωσε τήν μορφή «άξιώματος».
Οΐ κοινωνικοί στατιστικολόγοι
έκείνου τού καιρού (πρώτο μισό τού
19ου αιώνα) βρήκαν μιά κάποια
συγγένεια άνάμεσα στούς οικονο
μικούς δρους καί στο έγκλημα. Γιά
παράδειγμα, ό Adre Michel Guerry, αν καί δέν παραδεχότανε ότι η
φτώχεια είναι ή κύρια πηγη, στο
έργο του «Essai sur la statistique
morale» (Paris, 1833), τήν Ανα
γνώριζε δμως σάν μιά άρκετά ση
μαντική καί ισχυρή αιτία έγκληματικής συμπεριφοράς. Κι ό Adol
phe Quetelet δυο χρόνια άργότερα,
μέ τό πολύκροτο έργο του «Sur
Γ homme et la developpement
de ses facultes ou essai de phy
sique sociale» (Paris, 1835), δέν
άρνήθηκε δτι ή φτώχεια είναι σε θέ
ση νά γίνει ένας παράγοντας, πού
μπορεί νά αιτιολογήσει τον άνθρω
πο πού θά παραβιάσει τον ποινικο
νόμο.
Κι ένα χρόνο πριν ό Engels δημοσιεύση τις δικές του Απόψεις στο
επίμαχο θέμα, ό Eduard Ducpetiaux, μέ τήν έργασία του «De la
condition physique et morale des
jeunes ouvriers» (Brussels, 1843),
ένα έργο γιά τούς φυσικούς καί η
θικούς δρους τών νεαρών εργατών,
πήρε σάν περισσότερο δυνατή τήν
τοποθέτηση πάνω στ1 Αποτελέσμα
τα τών οικονομικών γενικά παρα
γόντων καί θεώρησε τήν έγκληματικότητα σάν ένα πιστό κι «αχώ
ριστο» σύντροφο τής φτώχειας καί
τής μιζέριας. Παρατήρησε, μάλι
στα, δτι μιά αύξηση στον Αριθμό
τών φτωχών δίνει καί μια παράλ
ληλη αύξηση στον Αριθμό τών εγ
κλημάτων.
Γίνεται φανερό, λοιπόν, δτι πάνω
σ’ αυτή τήν κατεύθυνση αρκετοί
πριν τον Engels έδωσαν, οχι μόνο
μιά άπλή προσοχή, άλλά μιά μεγά
λη εμβάθυνση στ’ Αποτελέσματα
πού μπορούν νά έχουν οί οικονομι
κοί δροι στήν διαμόρφωση καί στήν
αυξομείωση τής έγκληματικότητας.

’Έτσι, αυτή ή ιδέα τής υπέρτερης
σημασίας τών οικονομικών παρα
γόντων, πέρασε άπό μερικούς (κι
ήσαν Αρκετοί) κοινωνικούς θεωρη
τές καί πλάστηκε, καί πολύ δμορφα
μάλιστα, μέσα άπό υπέροχα λογο
τεχνήματα τής έποχής (δπως π.χ.
τού Charles Dickens), γιά νά φτάση στον Engels, πού τήν θεώρησε
σάν τήν βασική πηγή τής έγκλη
ματικότητας κι αυτή, μέ τήν σειρά
της, σάν ένα πρόβλημα τής γενικής
έξαθλίωσης τού προλετάριου.
Ό Engels, συγκρίνοντας τήν αύ
ξηση τής έγκληματικότητας στήν
’Αγγλία μέ τήν οικονομική κατά
πτωση τού 1843-44, σημείωσε στο
«The Condition of the Working
Class in England in 1844», δτι
ό Αριθμός τών έγκλημάτων εξαπλα
σιάστηκε άνάμεσα στά 1815 μέ
1842 καί δτι τά έγκλήματα εμφά
νισαν μεγαλύτερη συχνότητα στις
Αγροτικές παρά στις βιομηχανικές
περιοχές. Περιέγραψε ένα είδος «α
νομίας», τοποθετημένης στήν έργατική τάξη, πού Αναγκαζόταν
νά βαστάξη δλα τά μειονεκτήματα
τού κοινωνικού συστήματος πού
έπέβαλλε ή «βιομηχανική έπανάσταση», χωρίς νά έχη ευκαιρίες ν
άπολαύση καί κανένα πλεονέκτημά
του. ’Έτσι, κατάληξε, δτι «κάτω
άπό τήν κτηνώδη μεταχείριση τής
μπουρζουαζίας» (Engels, 1950, σ.
130), ό εργαζόμενος γίνεται Αναγ
καστικά έγκληματίας.
Πολλοί χαρακτήρισαν τις παρα
πάνω Απόψεις τού Engels, για το
έγκλημα καί τον εγκληματία, σάν
«κατακλισμιαΐες» (Taylor-W alton
-Young, 1973, σ. 210), μέ τήν έν
νοια δτι τό έγκλημα κατάκλυσε κυ
ριολεκτικά τήν κοινωνία, παίρνοντας
τήν μορφή μιας κοινωνικής μάστι
γάς, ένός καθαρά κοινωνικού προ
βλήματος. Κι αυτή τήν θεώρηση τήν
στήριξαν σέ μιά παράγραφο τού ίδιου
τού Engels, πού πρόλεγε μιάν επι
κείμενη παγκόσμια έξάπλωση τής
έγκληματικής δραστηριότητας:
«’Αλλ’ αύτό μπορεί καλά νά μάς
έκπλήξη, έπειδή ή μπουρζουαζία
παραμένει τόσο ήσυχη καί προσπαθεί
νά συντάξη τό πρόσωπο τής γρήγο
ρης συνάθροισης τών συννεφοκαται
γίδων, πού μπορεί νά τά διαβάση δλ’
αυτά στά χαρτιά, χωρίς — έμεΐς δέν
θά πούμε Αγανάκτηση γιά μιά τέ
τοια κοινωνική κατάσταση —· φόβο
άπ’ αυτές τις συνέπειες, άπό μιά
έπικείμενη παγκόσμια έκρηξη άπ’

αύτές τις φανερές . . . εκφάνσεις
στον τύπο τοΰ εγκλήματος» (En
gels, 1950, σ. 132).
’Από μια πρώτη ματιά ή άπό μιά
καθαρή πολιτική σκοπιμότητα ή
παραπάνω άποψη τοΰ Engels (όπως
λίγο άργότερα μετασχηματίστηκε
κι άπό τά κείμενα τοΰ Marx) θά
μπορούσε, στην πραγματικότητα, νά
έρμηνεύση τήν έξάπλωση τοΰ φαι
νομένου τής έγκληματικότητας, σάν
κοινωνικού ή οικονομικού καθαρά
φαινομένου. Σ ’ αύτό τό σημείο στη
ρίζεται κι ό Herschel Prins (1973,
σ. 34), υποστηρίζοντας ότι ό En
gels τράβηξε τήν προσοχή του
στήν πολιτική πλευρά τοΰ προβλή
ματος.
Στην πραγματικότητα, ό Engels
τον καιρό εκείνο δεν φαινόταν νά
έκανε πολιτική, όπως τοΰ καταμαρτυράει ό Prins. Κάθε άλλο! Τότε,
στά 1844, ό 24χρονος Friedrich
έκανε περισσότερο «έπιστήμη» κι
είχε φτάσει στο συμπέρασμα ότι ή
άρθρώπινη εξαθλίωση έφερνε τήν
εγκληματική συμπεριφορά. Αύτό,
εξάλλου, δεν είναι κάτι τό φαντα
στικό, γιατί όλα τά μειονεκτήματα
της φτώχειας, μιά κι εμποδίζουν
ένα μεγάλο άριθμό άνθρώπων νά
προσαρμοστούν στους κανόνες τής
κοινωνίας, οδηγούν σέ μιά πιθανό
τητα έγκληματικότητας (Schafer,
1969, σ. 225).
Συγκεκριμένα, ή έξαθλίωση τού
άνθρώπου είναι ένα αίτιο έγκλημα
τικότητας, άλλά δεν είναι τό μονα
δικό. 'Ο άγώνας ή ή «κοινωνική
πάλη» (όπως τό θέλει ό Engels)
είναι φυσικά μιά άξιόλογη αιτία
έγκληματικής συμπεριφοράς, άλλά
δέν μπορεί σίγουρα νά σταθμιστή
σάν ή σπουδαιότερη. Εξάλλου, ή
άπόπειρα νά έρμηνεύσης, όπως πα
ραδέχεται ό- Leon Radzinowicz,
όλα τά έγκλήματα στά πλαίσια μιας
καί μόνης θεωρίας (όπως έκανε ό
Engels μέ τήν άποψη τής «έξαθλίωσης» κι όπως θά κάνη μετά άπ’ αύτόν κι ό Marx) θά καταντήση στήν
έντέλεια άστήριχτη, μέ τις τόσες καί
τέτοιες έκφράσεις τής έγκληματολογικής αιτιολογίας. Τό λιγότερο
πού μπορούμε νά κάνουμε σήμερα
είναι νά φ ω τ ί σ ο υ μ ε ό λ ο υ ς
τούς
παράγοντες
ή τις
περιστάσεις πού συνδέονται μέ τά
διάφορα είδη τού έγκλήματος, πράγ
μα πού ό λ ό τ ε λ α ά γ ν ό η σ ε
ό E n g e l s , καί μετά άπ’ αύτόν
κι ό Marx.

0 Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ Δ ΕΝ Ε Ι Ν Α Ι Α Θ ΕΟ Σ
Τοΰ κ. Παναγ. Ρογκάκου
Γυμνασιάρχου
Ό Άνθρωπος δέν γεννάται άθε
ος, όχι. Γίνεται ό άνθρωπος ά
θεος!
Τό θρησκευτικόν συναίσθημα
τοΰ άνθρώπου είναι έμφυτον,είναι
άρχέγουον. Ή έμφυτος αΰτη δύναμις τού θρησκευτικού συναισθή
ματος τοΰ άνθρώπου άφ' ενός καί
ή λογική του, ήτις βλέπουσα καί
Θαυμάζουσα τόν κόσμον άπαιτοϋσε τήν ΰπαρξιν δημιουργού,
παντοδυνάμου καί πανσόφου Θεού,
άφ’ έτέρου ήσαν πάντοτε αί δύο
πτέρυγες τού άνθρώπου μέ τάς
οποίας ούτος ύπερυψοΰτο πρός
άναζήτησιγ τοΰ Θεού καί ίκανοποίησιν τοΰ έμφυτου καί λογικού
αιτήματος του.
Τό τού Πλουτάρχου «δύνασαι
νά εϋρης πόλεις άτειχίστους, άοίκως, νομισμάτων μή δεομένας. . .
άλλά πόλεις χωρίς βωμούς είναι
άδύνατον νά εΰρης» πιστοποιεί
τήν άνωτέρω άλήθειαν.
Ή δίψα τοΰ άνθρώπου πρός
άνεύρεσιν τοΰ Θεού ήτο τοιαύτη
καί τοσαύτη, ώστε ώς γνωστόν,
έν τή έρεύνη του ταύτη ό άνθρω
πος έθεοποίησε τά πάντα.
Δέν γεννώνται οί άνθρωποι
άθεοι, όχι. Γίνονται άθεοι.
Πολλοί, δυστυχώς, είναι οί λό
γοι έκείνοι καί κυρίως ό έγωϊσμός
καί ό κόσμος, οΐτινες σιγά —σιγά
πιέζουν καί συμπιέζουν τό ενδό
μυχον θρησκευτικόν τοΰ άνθρώ
που συναίσθημα, ώστε νά τό
άναγκάσουν νά άτονίση, νά άδρανήση, νά σιγήση καί νά εύρεθή,
ώς θά έλέγαμεν, φυλακισμένον εις
τό υποσυνείδητόν του, διά νά
καταστήσουν ούτως αυτόν, τόν
άνθρωπον, τήν πλέον άξιολύπητον, άξιοδάκρυτον καί άλύτρωτον
ΰπαρξιν. Καί όμως πολλάς φοράς
κάί έν τή καταστάσει ταύτη ευ
ρισκόμενον τό θρησκευτικόν συ
ναίσθημα κατορθώνει νά έπηρεάζη
καί νά κατευθύνη τόν άνθρωπον.
Πολλάς δέ φοράς τό φυλακισμένον τούτο θρησκευτικόν συναί
σθημα Θραύει τά δεσμά τής φυλα
κής του καί κάνει άσίγητον, μετ’
έντυπωσιακής σεισμικής δονήσεως,
τήν παρουσίαν του, ήτις πιστο
ποιεί, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν,
τού λόγου τό άληθές τήν ΰπαρξιν
του καί τήν δύναμίν του. Δύο εν
τυπωσιακά παραδείγματα έκ των
τόσων πολλών, πιστεύω ότι θά
μάς ομιλήσουν, θά μάς διδάξουν
καί θά μάς πείσουν περί τής άληΘείας τών λεγομένων μας. . .
1. Ή κόρη τού άθέου Στάλιν, ή
Σβελντάνα, έγαλουχήθη καί άνε-

τράφη είς τό σκοτεινόν βασίλειον
τής άθείας τοΰ Κρεμλίνου, έντός
τού οποίου άπειργάσθησαν τήν
φίμωσιν καί τήν έξουδετέρωσιν,
του θρησκευτικού της συναισθή
ματος. "Ηλθε όμως, ώς γνωστόν,
ή στιγμή εκείνη, όπου τό συμπιεσθέν καί φυλακισθέν θρησκευτικόν
της συναίσθημα έθραυσε τά δεσμά
του καί τά δεσμά τού Κρεμλίνου
καί ώς παγκόσμιος σεισμός έκαμε
τήν έμφάνισίν του, καί διά στό
ματος τής Σβελντάνας διεκηρύχθη:
«έφυγα, λέγει, άπό τόν παράδει
σον τής κομμούνας, διά νά εΰρω
τήν ελευθερίαν μου καί έλευθέρως
νά προσευχηθώ εις τόν Θεόν...»
2. Ό άείμνηστος Ρήγας Νικολαΐδης (1856—1928) Πρόεδρος τοΰ
Παγκοσμίου ’Ιατρικού Συμβου
λίου, καθηγητής τής ’Ανατομίας
καί τής Πειραματικής Φυσιολογίας
είς τά Πανεπιστήμιου ’Αθηνών,
ΰποστηρικτής τής δαρβινίου Θεω
ρίας καί άρνητής τοΰ Θεού, εϊχεν
καί αυτός συμπιέσει καί φυλακί
σει τό θρησκευτικόν συναίσθημά
του. ΤΗλθεν, όμως, ή ημέρα έκείνη
καθ’ ήν ένας σεισμός συνεκλόνισε
καί έθριμάτισε τής άπιστίας του
τά θεμέλια ώδε πώς:
Έκάλεσε τόν τότε ’Αρχιεπί
σκοπον ’Αθηνών Χρυσόστομον
Παπαδόπουλον, καθηγητήν τού
Πανεπιστημίου, καί έζήτησε παρ’
αυτού νά έξομολογηθή. Έν συνε
χεία μέ καρδίαν συντετριμμένην
καί ταπεινωμένην έκοινώνησε τών
Άχράντων Μυστηρίων. Καί έν
συνεχεία έζήτησεν άκόμη όπως
περισυλλεγούν τά συγγράμματά
του καί ριφθοΰν είς τήν πυράν.
3. Ό Μέγας καί πολύς Κλεμανσώ, ό νικητής τού Α' π α γ 
κοσμίου πολέμου, ή τίγρις τής
Γαλλίας, είχεν γίνει άθεος. Ούδέ
τήν λέξιν Θεός ήθελε νά άκούση
’Ήλθεν όμως ένας καιρός καί τό
φιμωμένον καί φυλακισμένον θρη
σκευτικόν του συναίσθημα συνε
κλόνισε τόν άθεον ψυχικόν του κό
σμον, καί ό πρώην άθεος τότε
δημοσία διεκήρυξεν: «άν ξαναγεννιώμουν δέν θά έγινόμουν ρήτωρ
άπό τοΰ βήματος· όχι, θά έγινό
μουν κήρυξ άπό τοΰ άμβωνος, διά
νά διασαλπίζω τήν μεγάλην άλήθειαν: « ό τ ι υ π ά ρ χ ε ι ό Θ ε
ό ς».
Είς τόν 41,2 ψαλμόν «ώς επιθυ
μεί ή έλαφος έπί τάς πηγάς τών
ΰδάτων, ούτως έπιποθεΐ ή ψυχή
μου πρός Σέ, ό Θεός» ευρίσκει ή
δίψα τού άνθρώπου τήν πλήρωσίν
της.
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ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥ χρόνου θεμελιωμένη
άντίληψι; ότι τα τροχαία ατυχήματα
οφείλονται' περισσότερον είς παρά
γοντα; συνυφασμένου; μέ την προσω
πικότητα τού όδηγοϋ καί όλιγώτερον
εί; μηχανικά; βλάβα; τοϋ οχήματος ή εξω
γενή αίτια εκφράζεται διά τοΰ αξιώματος
ότι τό πραγματικόν πρόβλημα τής οδική;
ασφαλεία; είναι «ή συμπεριφορά όπισθεν
των τροχών». ’Επ’ αϋτοΰ πολλοί συγ
γραφεί; συμφωνούν ότι πράγματι ό αν
θρώπινο; παράγων εί; τό ατύχημα βαρύ
νει περισσότερον άπό ό,τι ό παράγων «ό
χημα» ή ό παράγων «όδό;». Ό SanchezJiminez (1967) π.χ. ισχυρίζεται ότι τά
90ο)ο των τροχαίων ατυχημάτων οφεί
λονται εί; τήν προσωπικότητα των
εμπλεκόμενων οδηγών, όμοίω; δέ οί
Selzer καί συνεργάται (1968) ύπελόγισαν ότι τά 80-90% τών θανάτων έκ τρο
χαίου ατυχήματος εί; τά ; Η.Π.Α. ώφείλοντο εί; σφάλματα οδηγών. Λαμβανομένου όμως ΰ π ' όψιν ότι τά αίτια τοϋ
ατυχήματος είναι πολυάριθμα καί πολύ
πλοκα, είναι συχνά δυσχερές νά γίνη διάκρισι; μεταξύ πρωτογενούς, δευτερογε
νούς ή τριτογενού; αιτίου ένό; άτυχήματος. Παραδείγματος χάριν, έν αύτοκίνητον
ελίσσεται άποτόμω; διά νά -άποφύγη
ένα μικρόν λάκκον πλήρη ύδατο; ευρισκό
μενον επί τού καταστρώματος τής οδού
εί; στροφήν, άλλ’ ό ελιγμό; δέν υπολογί
ζεται καλώς, τό όχημα έκτρέπεται, άνατρέπεται καί ό οδηγό; τραυματίζεται σοβαρώς. Συνήθως εί; τήν προκειμένην περίπτωσιν ή ταχύτη; τού οχήματος είναι
τόσον μεγάλη ώστε ό ελιγμό; είναι κατα
δικασμένο; έκ τών προτέρων ώ; ανασφα
λής. Ά λλ' ή ταχύτη; έστω ότι είχεν άναπτυχθή διότι ό οδηγό; είναι ιατρό; έπειγόμενο; νά φθάση τό συντομώτερον πλη
σίον τοΰ ασθενούς του. ’Άλλο; οδηγό; π ά 
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λιν δέν θά προέβαινεν εί; τόν ελιγμόν, διά
λόγου; συντηρητισμού καί ασφαλείας, έν
έπιγνώσει τών δυσαρέστων συνεπειών τής
ορμητική; διόδου τών τροχών διά μέσου
τού λάκκου (κλυδωνισμό; καί ρύπανσι;
τοΰ αυτοκινήτου, ρύπανσι; διερχομένων
πεζών κ.λπ.), άλλο; δέν θά προέβαινεν εί;
τόν ελιγμόν διά λόγου; ένστικτώδου;
άποφυγή; τής παρακινδυνευμένη; όδηγήσεως, προτιμών τά; συνεπεία; τής μη
άποφυγή; τού εμποδίου. Γενναται τό
έρώτημα : Τό αίτιον τοΰ άτυχή ματο;
είναι ό λάκκο; τοΰ καταστρώματος τής ο
δού, ή στροφή ή προκαλέσασα τήν άνατροπήν τού αυτοκινήτου, ή υπερβολική
ταχύτη; ή ύπαγορευομένη έκ σκοπιμότητό; τινο; ή ή ιδιοσυγκρασία τοΰ οδηγού
καί ή συγκινησιακή του κατάστασι; κατά
τήν στιγμήν έκείνην; Ή σαφή; άπάντησι;
εί; τό έρώτημα τούτο δέν είναι εύκολος,
άλλ’ ή υπεύθυνο; έρευνα δέχεται ότι οί
παράγοντες τη ; προσωπικότητο;_ συμ
βάλλουν μάλλον παρά άποτελούν τό
πρωτογενές αίτιον τοΰ τροχαίου άτυχήματο; καί ότι όσον συχνότερον εί; οδηγό;
έμπλέκεται εί; άτυχή ματα τόσον μεγαλυτέρα πιθανότη; υπάρχει ταΰτα νά όφείλωνται εί; διαταραχά; τής προσωπικό
τητά; του ΰπό τήν εϋρεΐαν έννοιαν. ’Επ'
αύτοΰ όμως δέον νά τονισθή ότι αί ψυχο
λογικά! πτυχαί τοΰ τροχαίου άτυχή μα
το; δέν άποτελούν μόνον θέμα προσωπικότητος, διότι πρό; τό όλον πρόβλημα σχε
τίζονται καί άλλοι παράγοντες ώ ; τό φύλλον τού οδηγού, ή ήλικία του, ή κοινωνική
θέσι; του καί ή έπίδρασι; τούτων έπί τή;
όδηγήσεως. ‘Ωρισμένοι οδηγοί εμφανίζουν
άνικανότητα; συνυφασμένα; μέ διανοητι
κήν άνεπάρκειαν, συναισθηματικήν άστάθειαν καί ήπια; νευρολογικά; διαταραχά;
δυναμένα; νά παίξουν ρόλον έπί τή ; ίκανότητο; όδηγήσεως. "Αλλοι εμφανίζουν

αισθητηριακά; διαταραχά;, τάσιν πρό;
εΰκολον κόπωσιν καί συγκινησιακήν διέγερσιν, δηλαδή στοιχεία άμέσω; συσχετιζόμενα πρό; τήν έπαγρύπνησιν καί τήν
ετοιμότητα. Ώ ; έπαγρύπνησι; χαρακτη
ρίζεται ή νοήμων έκτίμησι; τών μεταβαλλομένων συνθηκών ή κινητοποιούσα τά;
καταλλήλου; άντιδράσει; πρό; έλεγχον
τών πάση; φύσεω; κινδύνων τών έμφανιζομένων διά τόν οδηγόν. Αΰτη ποικίλ
λει εΰρέω; άπό άτόμου εί; άτομον άλλά
καί έπί τού ίδιου άτόμου άπό στιγμή; εί;
στιγμήν.‘Η έμπειρίατοΰ οδηγού καί ή έξοικείωσί; του πρό; τό όχημά του καί πρό;
τόν χώρον τή; κυκλοφορία; τού έξασφαλίζουν βαθμιαίω; τήν «αυτόματον» ή« άσυνείδητον» όδήγησιν, διατηρουμένη παραλλήλω; άκεραία; τή ; ίκανότητο; έπαγρυπνήσεω; αυτού.Άντιθέτως, ό άπειρο; οδη
γό ; έμφανίζει χαμηλόν βαθμόν έπαγρυπνήσεω; μέχρι θεμελιώσεω; τοΰ αυτοματισμού
τών άντιδράσεων τών συνυφασμένων μέ
τήν όδήγησιν, συγχρόνως δέ ή αιφνίδια άγωνία ή άναφυομένη εί; πάσαν κρίσιμον
περίπτωσιν άποτελεϊ πρόσθετον αίτιον
τή; εσφαλμένη; ή άκαταλλήλου άντιδράσεω; αύτοΰ. Κατά συνέπειαν, ή έπαγρύπνησι; καί ή στενώ; πρό; ταύτην συνυφασμένη έτοιμότης, άποτελούν ουσιώδη
χαρακτηριστικά, τών οποίων ή διαταρα
χή αύξάνει τόν κίνδυνον μια; πέραν του
φυσιολογικού καθυστερήσεω; μεταξύ ερε
θίσματος καί άντιδράσεω; μέ έπακόλουθον
τόν ένδεχόμενον τραυματισμόν τού οδη
γού καί άλλων κυκλοφορούντων άτόμων.
Ό βαθμό; έπαγρυπνήσεω; τών οδηγών
έμελετήθη ΰπό τοΰ Quenault (1967),
διά συγκρίσεω; 50 οδηγών αυτοκινή
του καταδικασθέντων δι’ άπερίσκεπτον
όδήγησιν καί 50 οδηγών μαρτύρων,
μή καταδικασθέντων. 01 άπερίσκεπτοι
οδηγοί διενήργουν περισσοτέρου; άσυνήθει; χειρισμούς, ύπέπιπτον εί; περισσό
τερα συμβάντα πλησιάζοντα τό άτύχημα
(Near - Accidents) καί σπανιώτατα τό
όχημά των κατεφθάνετο ύπό άλλου
οχήματος. Ό έρευνητή; ούτο; έχρησιμοποίησε τόν όρον «διχασμέναι προσω πι
κότητες» (Dissociated) πρό; χαρακτηρι
σμόν τών άτόμων εκείνων τά όποια οδη
γούν μέ βαθμόν κατανοήσεω; τή ; έπικρατούση; καταστάσεω; χαμηλότερον
τού άπαιτουμένου πρό; άσφάλή όδήγησιν
άναγνωρίζει δέ ότι τά άτομα ταυτα δέν
είναι εΰκολον νά άνιχνευθοΰν.
‘Η ήλαττωμένη έπαγρύπνησι; συνο
δεύει συχνά τήν νεαράν ήλικίαν τών οδη
γών. Ό Minden (1966) εΰρεν έν Μεγάλη
Βρεταννία ότι οί οδηγοί ήλικία; κάτω τών
20 έτών είχον άριθμόν θανατηφόρων ^ βα
ρέων άτυχη μάτων επταπλάσιον τοΰ έλαχίστου ποσοστού. Οί Leygne καί συνεργάται (1966) διεπίστωσαν ότι πείρα όδηγήσεω; μικροτέρα τών πέντε ετών άπετέλει ίδιάζον εύρημα έπί άτυχημάτων εί; τά
όποια ένεπλέκοντο νέα άτομα. Πιθανώς ή
πείρα, ή ήλικία καί ή ϊκανότη; μαθήσεω;
νά είναι άναπόσπαστοι πρό; τά γενικά
προβλήματα τή; προσωπικότητο; καί τήν
σχέσιν των πρό; τήν άσφαλή καί τήν
άνασφαλή όδήγησιν. Ό Louer (1952),
άναλύων τήν υψηλήν συχνότητα άτυχη-
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Ή βία επί τής όδον άποτελεϊ έκφανσιν της γενικωτέρας κοινωνικής βίας. "Οσον έντείνεται
ενδοκοινωνικη βια τοαο ανζανει και το ποσοοτον των νεκρών καί τραυματιζόμενων άνά
τάς οδούς. Τό γεγονός τούτο δνναται να σνμπληρωθή διά τοϋ αποφθέγματος, δτι δλοι οι ο
δηγοί οχήματος δέον να θεωρούνται ως ύποπτοι καί παράφρονες άνθρωποκτόνοι καί δλοι οι
πεζοί, μεχρις αποδείξεως τοϋ εναντίον ώς δυνητικοί αύτόχειρες.
η

μάτων έπί άρρένων οδηγών ηλικίας κάτω
των 30 έτών, εΰρεν δτι οϋτοι έχρειάζοντο
περίπου πενταετή πείραν όδηγήσεως
πρός βελτίωσιν τοϋ μητρώου τών ατυχη
μάτων, ένω αί γυναίκες ένεφάνιζον βελτιωμένην συμπεριφοράν όδηγήσεως μετά
άπό πολύ μικρόν χρόνον εμπειρίας. Οί
Russell - Davis καί Corley (1959) ευρον
ότι οί τυχόντες καλυτέρας έκπαιδεύσεως
οδηγοί ϋπέπιπτον είς όλιγώτερα ατυχή
ματα, οί δέ καθ’ υποτροπήν άτυχηματίαι
εϊχον συχνότερον βεβαρημένον ποινι
κόν μητρώον άπό δ,τι οί άλλοι. Διά τούς
καθ’ υποτροπήν άτυχηματίας, ό Sel
ling (1940), διεπίστωσεν δτι ήσαν συ
χνότατα επιθετικοί καί εϊχον πλούσιον
μητρώον αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Εις σχετικήν εργασίαν του, ό έν λόγω
ερευνητής (1941) συνέκρινε 50 οδηγούς

κριθέντας ενόχους έγκαταλείψεως τοϋ
τραυματίου κατά τό ατύχημα εις τό
όποιον ένεπλάκησαν, πρός 500 οδηγούς
κριθέντας ενόχους άλλων τροχαίων παρα
βάσεων. Τά 80% τών πρώτων εϊχον προ
ηγουμένως καταδικαστικάς αποφάσεις διά
τροχαία άτυχήματα καί 38% εϊχον
δύο καί άνω καταδίκας. Ό Canty (1953)
δίδει τήν έξήγησιν δτι ό οδηγός, εύρισκόμενος είς τό όχημά του έχει περισσοτέραν
ελευθερίαν νά έκδηλώση τήν τυχόν ύπαρξιν έν αύτώ άνευθύνων, κοινωνικώς άδιαφόρων ή καί άντικοινωνικών χαρακτηρι
στικών, ό δέ Listivan (1958) εΰρε ψυχοδιανοητικήν άνωριμότητα μεταξύ τών
πολυατυχη ματιών οδηγών. Αί άντικοινωνικαί στάσεις άποτελοΰν σταθερόν
εύρημα εις σειράν εργασιών διαφόρων έρευνητών, οΐτινες ύπογραμμίζουν τό
άγχος, τήν τάσιν καί τόν άνεπαρκή
έλεγχον τής έπιθετικότητος έκ μέρους
τών υποτροπών άτυχή ματος οδηγών
(Selzer καί συνεργ. 1962 - Alonso - F er
nandez, 1966 - Pelaz, 1966). Εις μίαν
έρευναν 96 οδηγών υπευθύνων θανατηφό
ρων άτυχημάτων, οί Selzer καί συνεργ.
(1968) εϊχον σημαντικά εύρήματα παρα
νοϊκής σκέψεως, τάσεων αύτοκτονίας,
καταθλίψεως καί έκφράσεως βίας. Τά 52%
τών άτυχηματιών οδηγών, έν συγκρίσει
πρός 18% μαρτύρων, εϊχον είς τό άναμνηστικόν των ψυχοπιεστικάς καταστά
σεις κατά τό προηγούμενον έτος καί τά
20% ένεπλάκησαν εις σημαντικήν φιλο
νικίαν εντός έξ ωρών άπό τοϋ άτυχή ματος.
Ή έφαρμογή τών ψυχομετρικών δοκι
Καί είς Τάς δύο φωτογραφίας τροχαία μασιών πρός άνάλυσιν τών χαρακτηρι
ατυχήματα εις την περιοχήν Αθηνών. Τά στικών τής προσωπικότητος τών έμπλεκοάτνχή/ιατα αυτά τελούν πολλάκις είς σν- μένων είς τροχαία άτυχήματα άτόμων
νάρτήσιν με την νεαράν ηλικίαν πολλών παρέσχε μέχρι τοϋδε άντιφατικά άποτελέοδηγών, την όποιαν σνχνάκις συνοδεύει σματα. Οί Brown καί Berdie (1960)
διεπίστωσαν δτι όδηγοί μέ μεγάλον άριθήλαττωμένη έπαγρνπνηαις.

μόν άτυχημάτων καί παραβάσεων έτοποθετουντο ϋψηλότερον εις τάς κλίμακας
έκτιμήσεως τών ψυχοπαθητικών καί ΰπομανιακών καταστάσεων. Ό Eysenck
(1962), άναλύων τήν έξωστρέφειαν, τήν
ένδοστρέφειαν καί τήν νευρωτικήν κατάστασιν, διετύπωσε τήν άποψιν δτι οί
έξωστρεφείς μπόκεινται είς συχνότερα
άτυχήματα όφειλόμενα είς τήν έμφάνισιν
άκουσίων διαλειμμάτων πρός άνάπαυσιν
κατά τήν διάρκειαν τής όδηγήσεώς των.
Ό Shaw (1966) εϋρεν έπί οδηγών
χαρακτηρισθέντων ώς έπικινδύνων συγ
κινησιακήν καί διανοητικήν άνωριμό
τητα, έντονον άγχος, αίσθημα άνασφαλείας, άσθενή έλεγχον τής έπιθετικότητος
καί μεγάλην συχνότητα άντικοινωνικών
στάσεων καί συνεπέρανεν δτι τά άτομα
όδηγοϋν ώς θά ήθελον νά ζοΰν. Ό Gold
stein (1964)^ παρετήρησεν δτι οί πλεϊστοι όδηγοί φρονούν δτι οί άλλοι καί δχι
αύτοί ύπόκεινται είς άτυχήματα, δέν ύπολογίζουν δέ μεταξύ τών άτυχημάτων τάς
έλαφράς σωματικάς βλάβας καί τάς ύλικάς
ζημίας. Οί Preston καί H arris (1965)
εΰρον δτι οί όδηγοί οί εμπλεκόμενοι είς
άτυχήματα έχουν είς τό παθητικόν των
περισσοτέρας παραβάσεις τής τροχαίας
κυκλοφορίας, έν περιπτώσει δέ άτυχήματος
έχουν σταθερόν τάσιν νά έπιρρίπτουν
τάς εύθύνας είς τούς άλλους.
Παρά τήν άντιφατικότητά ένίων εύ
ρη μάτων, άπαντες οί έρευνηταί άποφαίνονται όμοφώνως δτι ή χρησιμοποίησις
τοϋ οχήματος ώς μέσου έκφράσεως τής
έπιθετικότητος άποτελεϊ συνήθη παρά
γοντα καλλιέργειας τής βίας έπί τοϋ κατα
στρώματος τής οδού (B ennett, 1965 Raphael, 1967). "ίσως δέή έκφρασις αύτη
έπιθετικότητος νά άποτελή συνέπειαν
τής άνάγκης τοϋ άνθρώπου είς τό πλαίσιον τής πολιτισμένης κοινωνίας νά
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Δύο ακόμη σοβαρά τροχαία ατυχήματα, από τό αρχείο τής Τροχαίας 'Αθηνών. Φαί
νεται οτι υπάρχει θετική ανσχέτισις, μεταξύ τοΰ αριθμού τών τροχαίων ατυχημάτων,
τής επιθετικής όδηγήσεως οχήματος και άλλων μορφών εγκληματικής όραστηριότητος.

κατευθύνη καί συμπεριλάβη τήν έπιθετικότητα έντός συμβατικώς -παραδεκτών
τρόπων συμπεριφοράς. Τήν άποψιν ταύτην υποστηρίζει ό Lorenz (1966), άναφερόμενος εις μελετάς διενεργηθείσας έπί
τής φυλής U te των ίνδιάνων, άλλοτε φη
μισμένης διά τάς έξοχους πολεμικός της
ικανότητας. Κατά πρόσφατα στατιστικά
δεδομένα τής άναλύσεως τοΰ ατυχήματος
εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ον Iskrant
καί Joliet (1968) ευρον ότι ή συχνότης
τροχαίων ατυχημάτων μεταξύ των ατό
μων τής ώς άνω φυλής υπερβαίνει τήν άντίτίστοιχον συχνότητα οίασδήποτε άλλης
φυλετικής όμάδος. Θά ήδύνατο νά δεχθή
τις τήν άποψιν ότι έν αδυναμία έκδηλώσεως τής πολεμικής άρετής τής φυλής των,
οΐ νεωστί έκπολιτισθέντες Ινδιάνοι τής
φυλής U te υιοθέτησαν ΰποσυνειδήτως
άλλους τύπους βίας, όδηγούσης εις τόν
τομέα τής οδικής κυκλοφορίας εις τόν
όλεθρον επί τής όδοΰ.
’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή άνά'λυσις τοΰ θυμού, ώς υποβοηθητικού αίτιολογυςού παράγοντος τού τροχαίου
άτυχή ματος καί μάλιστα τοΰ θυμού τού
έκλύοντος τήν επιθετικότητα. Τό στοιχεϊον τούτο μελεταται είς πολλάς έκ των
νεωτέρων εργασιών επί τής παθολογίας
τής κυκλοφορίας (Skillman, 1965 - Carthy καί Ebling, 1964 - Bercowitz, 1962 Buss, 1961). Κατά πόσον όμως ή επιθετι
κή συμπεριφορά ρυθμίζεται καί εις ποίαν
εκτασιν, ϋπό συνειδητών έγκεφαλικών
μηχανισμών εις τόν άνθρωπον, δέν είναι
ακόμη βέβαιον ϋπό τό φώς τών μέχρι
τοΰδε δεδομένων τής έρεύνης. Σχετικαί
παρατηρήσεις επί τών ζώων άποδεικνύουν
ότι ταΰτα εκδηλώνουν έντονον επιθετικό
τη τα οσάκις απειλείται ή άκεραιότης τής
εδαφικής περιοχής τήν οποίαν διεκδικούν
ώς ενδιαίτημά των, ή δέ άντίδρασις αΰτη
φαίνεται νά είναι εγγενής είς τινα ζωικά
είδη. Οΰχ’ ήττον όμως, είς τόν άνθρωπον,
δέν έχει είσέτι διευκρινισθή εάν αί επιθε
τικά! προσωπικότητες εκδηλώνουν τήν
δραστηριότητά των ϋπό τήν πίεσιν
περίσσειας επιθετικών κινήτρων ή άπλώς
διότι οϋδέποτε είχον τήν εϋκαιρίαν νά

460

διδαχθούν τόν άποτελεσματικόν έλεγχον
τής βουλήσεως καί τής συνειδήσεως έπί
τής παρεκτρεπομένης συμπεριφοράς. Κατά
τόν Bercowitz (1962) ή επιθετική συμ
περιφορά είναι έκφρασις τού μηχανισμού
διαψεύσεως καί άπογοητεύσεως (F ru 
stration). ’Αλλά, τυχόν αποδοχή τού μη
χανισμού τούτου πρός κατ’ αποκλειστικό
τητα ερμηνείαν τής έπιθετικότητος εντός
τού πλαισίου τής τροχαίας θά ήτο ίσως ελ
λιπής διά τήν αϊτιολόγησιν τοΰ συνόλου
τών γεγονότων. Τοιαύτη ερμηνεία θά
ήρκει ίσως διά τήν άτακτον συμπεριφοράν
ώρισμένων χαρακτηρισμένων ήδη προ
σωπικοτήτων, ϋπάρχουν όμως πολλά ά
τομα έμφανίζοντα όλόκληρον τήν κλίμακα
τών φυσιολογικών χαρακτηριστικών τών
πολιτισμένων, κοινωνικώς πειθαρχημένων
μονάδων, τά όποια έν τούτοις έκδηλώνουν
έκπληκτικώς έπιθετικήν συμπεριφοράν
όπισθεν τοΰ πηδαλίου τοΰ οχήματος των.
Ίδιάζον ένδιαφέρον παρουσιάζει ή άνάλυσις τής νοοτροπίας τοΰ κοινού έναντι
τής συμπεριφοράς έπιθετικότητος, νοο
τροπίας ήτις πολλάκις έμπερικλείει τό
στοιχεΐον μιας ϋπέρ τό δέον έπιεικείας.
Διά τόν μέσον άνθρωπον τής έποχής μας,
ό όρος «ανθρωποκτονία» διά τόν οδηγόν
τόν φονεϋοντα ένα πεζόν έπί τοΰ κατα
στρώματος τής οδού, παρ’ όλον ότι άνταποκρίνεται πρός τήν πραγματικότητα,
είναι απαράδεκτος. Πολλά άτομα δέν
έχουν καν συνειδητοποιήσει τό ότι ή
πρόκλησις σωματικής βλάβης ή ϋλικών
ζημιών συνιστα ποινικόν άδίκημα ϋπό τήν
ήθικήν σημασίαν τοΰ όρου, ασχέτως δέ
αϊτιολογήσεως τοΰ φαινομένου, πολλοί
νομοταγείς πολϊται φαίνονται νά δεικνύ
ουν περισσοτέραν συμπάθειαν διά τόν
έπικίνδυνον οδηγόν άπό ό,τι διά τά θύ
ματά του. Έξ άλλου, ό γνωστός αντα
γωνισμός μεταξύ τού όδηγούντος κοινού
καί τής αστυνομίας καί ή έπίσης γνωστή
προκατάληψης έκ μέρους τοΰ , κοινού
αποτελούν φαινόμενον ύποδηλούν ότι
διά μεγάλην μερίδα ανθρώπων τά κλασ
σικά αδικήματα καί τά τροχαία ατυχή
ματα μικράν μόνον σχέσιν έχουν μεταξύ
των.
Ή αντίληψης αΰτη άποδεικνύεται πολλςρ μάλλον έσφαλμένη άν άναλογισθή τις
ότι αί σχετικαί έρευναι απέδειξαν άναμφισβήτητον άλληλεξάρτησιν μεταξύ παρα
βάσεων τής τροχαίας κυκλοφορίας καί γε
νικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Ross,
1960). Οΰτω ό Larsen (1956) εΰρεν
ότι όσον μεγαλύτερος είναι ό αριθμός
τών τροχαίων παραβάσεων έκ μέρους
οδηγών νέας ήλικίας τόσον μεγαλυτέρα
είναι ή πιθανότης νά έχουν οί παραβάται
οϋτοι καί πλούσιον ποινικόν μητρώον.
Ό Jeffcoate (1962) έπίσης έδημοσίευσε
στοιχεία έπί τοΰ συνδυασμού έγκληματικότητος καί θανάτων είς τροχαία ατυχή
ματα τοΰ παρατηρηθέντος έπί νέων
γεννηθέντων έν Μεγάλη Βρεταννία κατά
τά έτη 1939 καί 1945.
Ό Clarke (1949) έξήτασεν είς τήν

ίδιαν ταύτην χώραν τά μητρώα στρα
τιωτών οδηγών διαφόρων μονάδων
μεταφορών τού στρατεύματος. 168 όδηγοείχον ύποπέσει είς έν ή περισσότερα ατυχή
ματα, έκ τούτων δέ τά 66% είχον κριθή έ
νοχοι μιάς ή περισσοτέρων στρατιωτικών
παραβάσεων. Αί αστυνομικοί ύπηρεσιαι
τού Cambridge εΰρον μεταξύ πολυατυχη ματιών οδηγών μεγάλην αναλογίαν
ατόμων μέ προηγουμένας καταδίκας διά
παραβάσεις τοΰ κοινού ποινικού δικαίου
(Wiellet, 1964). Ή Porterfield (1960)
ευρεν είς 39 περιοχάς τών ‘Ηνωμένων
Πολιτειών συσχέτισιν μεταξύ θανάτων
άρρένων έξ ανθρωποκτονίας καί θανά
των άρρένων έκ τροχαίων ατυχημάτων.
Είς τήν Γερμανίαν, ό H andel (1962)
συνέκρινε 1.000 οδηγούς καταδικασθέντας
δΓ όδήγησιν έν μέθη πρός 1.000 οδηγούς
καταδικασθέντας δΓ άλλας αιτίας. Ή
όμάς τών αλκοολικών ένεφάνισε μεγαλυτέραν συχνότητα προηγουμένων κατα
δικών δι’ άλλα αδικήματα τοΰ κοινού ποι
νικού δικαίου είχον παραβιάσει τούς νό
μους τής κυκλοφορίας πολύ συχνότερον
άπό ό,τι οί μή έγκληματίαι. Ό W illet
(1964) έξήτασε τά μητρώα 653 οδηγών
καταδικασθέντων διά σοβαράς παραβά
σεις τής τροχαίας, έκ τούτων δέ τά 23%
είχον καταδικασθή προηγουμένως διά μή
τροχαία αδικήματα. ’Ανάλογα είναι καί
τά εύρήματα τού Wolf (1964) έν Δανία.
Ό Macdonald (1964), ευρεν έν Colorado
ότι 10 έκ 40 ασθενών έξελθόντων έκ ψυχια
τρείου έπεχείρησαν ανθρωποκτονίαν δΓ
αύτοκινήτου, 7 δέ έξ αύτών έπεχείρησαν
καί αύτοκτονίαν. Ό Hood (1966) εΰρεν
ότι τά 28% ενός συνόλου ατόμων κριθέντων αιτίων βαρειών τροχαίων παραβάσε
ων είχον έπίσης καταδικασθή διά βαρείας
μή τροχαίας παραβάσεις καί ότι τά 20%
ενός συνόλου 300 ατόμων καταδικασθέντων δΓ έλαφράς τροχαίας παραβάσεις εί
χον πλούσιον ποινικόν μητρώον έκ προηγουμένης άντικοινωνικής δράσεως. Τέλος,
ό Tweddell (1968), έξήτασε 100 πρόσωπα
κριθέντα ένοχα άπερισκέπτου όδηγήσεως
καί τά συνέκρινε πρός μίαν ομάδα μαρτύ
ρων. Οί απερίσκεπτοι οδηγοί άπεδείχθησαν ψυχοπαθείς, είχον προκαλάσει περισ
σότερα ατυχήματα, είχον περισσοτέρας
καταδίκας δΓ ύπερβολικήν ταχύτητα καί
δι’ οινοποσίαν καί είχον έπίσης περισσό
τερός προηγουμένως καταδίκας διά μή
τροχαία αδικήματα...
Έκ τών ώς άνω έκτεθέντων, βασιζομένων έπί τής άναλύσεως τών σχετικών
στατιστικών στοιχείων, έπιβεβαιούται ή
αρχική ύπόθεσις ότι ή βία έπί τής όδοΰ
αποτελεί έκφανσιν τής γενικωτέρας κοινω
νικής βίας καί ότι όσον έντείνεται ή ένδοκοινωνική βία τόσον θά αύξάνη καί τό
ποσοστόν τών νεκρών καί τραυματιζομένων άνά τάς όδούς. Ή άνάγνωσις τού γε
γονότος τούτου δύναται νά συμπληρωθή
διά τοΰ αποφθέγματος, κερδίζοντος διαρ
κώς έδαφος είς τήν κοινήν γνώμην, ότι όλοι
οί οδηγοί οχήματος δέον νά θεωρώνται
ώς ύποπτοι καί παράφρονες άνθρωποκτό-

νοι καί όλοι οϊ πεζοί, μέχρις άποδείξεωδ
τοϋ έναντίου, ώς δυνητικοί αύτόχειρες.
Είναι δέ πολλάς φοράς σωτήριον νά σκεπτώμεθα ότι εις τά όμματα των άλλων
κυκλοφορούντων ατόμων είμεθα όλοι δυ
νητικοί πάσχοντες έκ τοιούτων διαταρα
χών συμπεριφοράς..
'Η σχέσις μεταξύ αντικοινωνικής συμ
περιφοράς, καταδίκης δι’ οινοποσίαν, αλ
κοολισμού καί τροχαίων ατυχημάτων
ουδόλως αντιβαίνει πρός τήν ΰπόθεσιν
0Tt ή έπιθετικότης διά τοϋ αυτοκινήτου
αποτελεί άπάντησιν εις τό αίτημα διά
δικαιώματα ιδιοκτησίας (Storr, 1968).
Ό αλκοολισμός καί τό έγκλημα ίσως
αποτελούν έπιπλοκάς άνεπιθυμήτων χα 
ρακτηρολογιών ιδιοτήτων καταληγουσών είς έκδήλωσιν βίας, ίσως δέ ή κατανάλωσις οινοπνεύματος νά άποτελή αίτιον
παρανοϊκών τάσεων καί τάσεων πρός αυ
τοκτονίαν.
Ώρισμένοι συγγραφείς διεΐδον είς τό
αϋτοκίνητον εν σεξουαλικόν σύμβολον, ή
δέ βιομηχανία αυτοκινήτων έξεμεταλλεύθη τό στοιχείον τούτο είς τάς διαφημί
σεις της. Ό σεξουαλισμός καί ή έπιθετι
κότης είναι άσφαλώς φαινόμενα συνδεό
μενα στενώς, ούχ’ ήττον όμως θά ήτο
ίσως έκτος τής πραγματικότητος ή ένοχοποίησις τού σεξουαλισμού ώς κυρίου
βοηθητικού παράγοντος ϋπεισερχομένου
είς τήν άπερίσκεπτον όδήγησιν καί τό
ατύχημα. Περισσότερον πλησιάζει πρός
τήν πραγματικότητα ή σύνδεσις τοϋ αΰτοτοκινήτου πρός τήν άπαγω γήν, ήτις φαί
νεται νά βασίζη μέγα μέρος τής επιτυχίας
της, είς τήν χρησιμοποίησιν ταχυκινήτου
μέσου. ’Ενταύθα, τά στατιστικά δεδομένα
ομιλούν άφ’ εαυτών καί ό Wilson (1968)

άναφέρει ότι έν Αύστραλία έχρησιμοποιήΘη αϋτοκίνητον είς τάς 71% έπί 248 περι
πτώσεων απαγω γής νέων γυναικών. Ό
Ardrey (1691) ισχυρίζεται ότι είς τό
ζωικόν βασίλειον τό θήλυ έλκεται ύπό
τού άρρενος ούχί μόνον έκ τών σωματικών
χαρακτηριστικών αύτοΰ άλλά καί έκ τού
γεγονότος ότι τό άρρεν έχει ύπό τήν κατο
χήν του έδαφος πρός σύμπηξιν ένδιαιτήματος. Κατά συμβατικήν μεταφοράν, θά
ήδύνατο νά ίσχύση τό ίδιον καί έπί τού
άνθρωπίνου είδους, έάν ό ρόλος τοΰ έδάφους μεταβιβασθή είς τό αϋτοκίνητον:
πρώτος ό παράγω ν τού περιουσιακού
στοιχείου καί δεύτεος ό παράγω ν τοΰ
σέξ (Packard, 1962).
’Εκ τών ανωτέρω έκτεθέντων καθί
σταται λίαν πιθανόν νά ύπάρχη θετική
συσχέτισις μεταξύ αριθμού τροχαίων
ατυχημάτων, έπιθετικής όδηγήσεως οχή
ματος καί άλλων μορφών έγκληματικής
δαστηριότητος.
Έξ άλλου, μικρόν μόνον μέρος τής έν
λόγω έγκληματικής δραστηριότητος ένέχει καταφανώς βίαιον χαρακτήρα, δεδομέ
νου ότι τά αδικήματα ταΰτα αποτελούν
μικρόν μόνον μέρος τού συνόλου τών α
δικημάτων τών διαπραττομένων ύπό
νέων άτόμων (W est, 1967). Ή δομή τής
προσωπικότητος τών έμπλεκομένων είς
ατυχήματα βίας συνηθέστατα αποκα
λύπτει στοιχεία έπιθετικής ψυχοπάθειας.
Ή συνύπαρξις είς τά άτομα ταΰτα παρα
νοϊκής παραγω γής ιδεών, έχθρικής στά
σεως έναντι τής εξουσίας, συνηθειών καταναλώσεως οινοπνευματωδών καί τά 
σεων αΰτοκαταστροφής έκδηλοΰται συ
χνότατα καί μέ όλας τάς συνεπεία της,
έπί τής δημοσίας όδοΰ. Βεβαίως ή βία
ύποδύεται πολλάς μορφάς, ένεργητικάς ή

παθητικάς, άλλά τά τοιαύτα άτομα εϋθύνονται οπωσδήποτε δι’ ουσιώδες ποσο
στού τής συνόλης βίας. Είς τήν σημερινήν όγάνωσιν τής κοινωνικής ζωής, όπου τό αύτοκίνητον καταλαμβάνει ίδιάζουσαν θέσιν,
τά πλέον άδύνατα έκ τών άτόμων τούτων,
τά στερούμενα τής δυνατότητος αύτοελέγχου, έμφανίζουν ηύξημένην πιθανό
τητα νά έμφανίσουν τάς λανθανούσας
τάσεις των διά μέσου τοΰ αύτοκινήτου.
’Αλλά καί τά ύπόλοιπα άτομα, τά
ύγιώς σκεπτόμενα έν τή κοινωνική διαβιώσει, συμπεριφέρονται τελείως διαφόρως είς τήν δημοσίαν οδόν καί θεωρούν
τούς περισσοτέρους χρήστας αύτής ώς
αντιπάλους είς τό προβάδισμα καί ώς
καταπατητάς δικαιωμάτων. 'Ως οδηγοί
όχήματος, τά ύπόλοιπα ταΰτα άτομα ύπεραμύνονται μετ’ άπιστεύτου φανατικότητος τής έννοιας τοΰ «ζωτικού χώρου»
καί τής ιδιοκτησίας. Ή αμυντική όμως
αΰτη στάσις μεταπίπτει ευκόλως είς τήν
έπιθετικότητα, διότι ή δύναμις τού κινή
τρου ύπερτερεΐ τής κοινωνικής συμβατικότητος καί τής λογικής. Ή ψυχοβιολογική
αΰτη έρμηνεία καλύπτει πολλά γεγονότα
τά όποια παρέμενον ανεξήγητα μέχρι τούδε, συνεπικουρουμένη ύπό τώ τελευταί
ων οικολογικών δεδομένων τών συνυφασμένωνμέτά τροχαϊον ατύχημα. Καί ναί
μέν έπιβάλλεται ή διενέργεια έκτεταμένης
περαιτέρω άνθρωπολογικής έρεύνης πρός
έπιβεβαίωσιν τής μορφής καί τής έκτάσεως
τής άνθρωπίνης έπιθετικότητος, πρός τό
παρόν όμως καί ύπό τό πρίσμα τών συγ
χρόνων αιτημάτων ή γνώσις αύτής ώς
πιθανού αίτιολογικού παράγοντος τού
τροχαίου ατυχήματος έχει πρακτικήν
σημασίαν διά τήν μεθοδολογίαν τής προλήψεως ή τού περιορισμού αύτού.
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Η ΡΥΜ ΑΓΚΑ

ϋΨΙ1 Ζ,ίΙΙΙ
Ή γυναίκα μέσα στην ανδρική ιστορία.
"Αγνοιες καί δικαιώματα. Είμαστε δύο
διάφορα φύλα. Ή Έφεστία θεά τής
ζωής. Ερωτική ζωή. Ισοτιμία διαφορών.
Ή γυναίκα μέσα στην
ανδρική ιστορία.
Ή Κοινωνιολογία διδάσκει ότι ή πρώτη
κοινωνική οργάνωση ήταν μητριαρχική.
Δηλαδή γυναικοκρατία. Οί γυναίκες
των πρώτων ανθρωπίνων κοινωνιών
ήσαν λίγες, καί αυτό τούς έδινε πλεονε
κτική Θέση απέναντι στους άνδρες. Μέ
τόν καιρό περίσσεψαν οί γυναίκες καί
οί όροι άντεστράφησαν.
Ή κοινωνική οργάνωση μετετράπη σέ
πατριαρχική. Δηλαδή έγινε ανδροκρα
τία. 'Η όποια συνεχίζεται, άν καί δέν
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των
δύο φύλων. Γεννιούνται περισσότεροι
άρρενες. 106 αγόρια στά 100 κορίτσια.
Α λλά τελικά ό πληθυσμός έχει περισσό
τερες γυναίκες.
Τό φαινόμενο τής λανθανούσης γυναικοκρατίας, δηλαδή ένώ παρουσιάζεται
ΐσότης καί ένώ οϊ άνδρες κρατούν τά με
γάλα κλειδιά στά χέρια τους, όμως οί
γυναίκες ρυθμίζουν τά ζητήματα τού
βίου, παρουσιάζεται άκόμα σέ κοινωνίες,
πού άπό ιδιαίτερες συνθήκες οί γυναίκες
είναι λιγώτερες. Κάτι τέτοιο π .χ. συμ
βαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ή
διαρκής μετανάστευση κρατεί πάντοτε
ύψηλότερο τό ποσοστό τών άνδρών.
Ό τέως Πρόεδρος Τρούμαν έλεγε, χαρι
τολογώντας έν μέρει, πώς άπό τότε πού
θυμάται τόν εαυτό του, ήταν ύπό τήν
επίδραση τής μητέρας του, ύστερα τής
γυναίκας του καί τελευταία τής κόρης
του.
Πάντως άπό τόν καιρό πού οί άνδρες
πήραν στά χέρια τους τις εξουσίες τής
ώργανωμένης ζωής, ώργάνωσαν όλες
τις έκδηλώσεις τής κοινωνικής συμβιώσεως μέ δεδομένη τήν ύπεροχή τού αρσε
νικού φίλου. Ή Ιστορία, ή Παιδεία, ή
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Οικονομία, οί θεσμοί, ή δημόσια διοί
κηση, άκόμα καί ή νομοθεσία, επιφυλάσ
σονται γιά τόν άνδρα κατά πλειονότητα,
ή άναφέρονται σ’ αύτόν, ή άναφέρουν
τά δικά του επιτεύγματα μέσα στό κύ
λισμα τού κοινού γιά τούς δύο χρόνους.
ΚΓ έτσι, κΓ άν άλλάζουν κάπως οί συν
θήκες τού βίου, κι’ άν οί γυναίκες παρου
σιάζουν πρόοδο, τό σύστημα πού άκόμα
έπικρατεϊ, μεταδίδει στούς νέους τήν ιδέα
τής ύπεροχής, ένώ ύποχρεώνει τις νέες
νά μεγαλώνουν σ’ ένα περιβάλλον κα
μωμένο κυρίως γιά τούς άνδρες, καί τό
καλύτερο πού μπορούν κΓ αύτές νά επι
διώξουν, είναι νά μοιάσουν όσο τό δυ
νατόν περισσότερο μέ τούς άνδρες. Δέν
είναι μακρυά ή εποχή, πού έθεωρεϊτο
σχεδόν δυστύχημα νά γεννηθής γυναίκα.
Στις μόνες περιοχές πού δέν ύπάρχει
τόσον έντονη ή ανδροκρατία, είναι ή
θρησκεία καί ή Τέχνη. ’Ακολουθώντας
ή ’Εκκλησία τήν διδασκαλία τού ’Απο
στόλου Παύλου, ότι «ούκ ένι άρσεν ή
θήλυ, πάντες δέ έν έσμέν έν Χριστφ Ι η 
σού», άφήκεν αρκετά περιθώρια δρα-·
στηριότητος στή γυναίκα. ΚΓ ήταν αύτό
ένας άπό τούς κυριωτέρους παράγοντες
έπικρατήσεως τής νέας Θρησκείας. Γιαυτό
καί ή Ιστορία τής ’Εκκλησίας, ή Ιστορία
τών αγώνων καί τών Θυσιών τών ότταδών της, μοιράζεται ανάμεσα σέ ονόματα
άνδρών καί σέ ονόματα γυναικών. Είναι
τόσα τά γυναικεία ονόματα τών άγιων
καί τών μαρτύρων, όσα δέν άναφέρονται
σ’ όλες μαζί τις 'Ιστορίες όλων τών λαών
τής Γής.
"Αν γινόταν τό ίδιο καί στήν ύπόλοιπην Ιστορία, θά είχαμε τά ίσα ονόματα
άνδρών καί γυναικών, ένώ τώρα έχομε
μία γυναίκα πρός δέκα χιλιάδας άνδρες.
Καί αύτό μάς δίνει τήν ψευδή άντίληψη
τής δήθεν ιστορικής πραγματικότητος.
’Αξίζει ένα παράδειγμα γιά νά τό έν-

νοήσουμε καλύτερα. Στις πολιτικές Ιστο
ρίες ό Μέγας Κωνσταντίνος καταλαμβά
νει άρκετές σελίδες. Στις ίδιες πολιτικές
ιστορίες δέν άναφέρεται ή μητέρα του ή
Ελένη. (Μοιραίο όνομα γιά τούς "Ελλη
νες). Κι’ άν δέν τήν είχε διασώσει ή ’Εκ
κλησιαστική Ιστορία, ίσως δέν θά μάς
ήταν γνωστή. ’Εν τούτοις ό Κωνσταντί
νος θεωρείται ό ιδρυτής τού Ελληνικού
Μεσαιωνικού Βυζαντινού Κράτους τών
1.100 ετών, ένώ ό ίδιος, ούτε ήξερε έλληνικά, ούτε έδειξε -ιδιαίτερη συμπάθεια
στούς "Ελληνες, ούτε είχεν "Ελληνα π α 
τέρα, ούτε θέλησε νά ξαναφέρη στό 'Ιστο
ρικό προσκήνιο τόν διαλυμένον Ελληνι
σμό. Ποιος τόν έπηρέασε τόσον, ώστε ν’
άνοιξη έν άγνοια του στούς "Ελληνες, ή
σωστότερα, ν’ άνοιξη δι’ αύτού στούς
"Ελληνες έκείνη τήν ύπέροχη, τήν ένδοξη
περίοδο τού Ιστορικού τους βίου; Έν
τούτοις, πόσες ιστορίες τού Ελληνισμού
άναγνωρίζουν στήν Ελένη αύτόν τόν
μεγαλειώδη ρόλο, πού τήν άναδεικνύει
κυριολεκτικά Δημιουργό τού Μεσαιωνι
κού Ελληνισμού;
Καί στήν Τέχνη, αντιπροσωπεύεται σέ
σοβαρό ποσοστό τό γυναικείο φύλο,
ίσως γιατί ή ασχολία μέ αύτήν ή δέν
θεωρείται άκόμα καθαρά άνδρική απα
σχόληση, είτε καί διότι έκεΐνος πού ύποφέρει άπό ένα τάλαντο, είτε άνδρας είναι
είτε γυναίκα, δέν μπορεί εύκολα νά τό
κρατήση κάί νά τό άφανίση, ούτε καί
μπορούν οί όποιεσδήποτε πιέσεις νά τόν
κάμουν ή νά τήν κάμουν νά τό κρύψη.

’Άγνοιες καί «δικαιώματα».
Κι’ έτσι βρισκόμαστε άπό αιώνες μέσα
σ’ ένα φαύλο κύκλο. Ό άνδρας ξεκινάει
μέ περισσότερα έφόδια, βρίσκει καλύτε
ρο έδαφος γιά ν’ άναπτυχθή, καί συνε
χίζει τήν άνόητην ιδέα τής ύπεροχής του

Ή
μοντέρνα προσπάθεια
είναι νά εξισώσουμε τά δυο
φύλα. Ό δρόμος πού ακο
λουθούμε είναι λανθασμένος.
Τί νόημα έχει ή εξίσωση,
όταν κάθε παραχώρηση πού
γίνεται στη γυναίκα είναι
παραχώρηση στον κόσμο καί
από τον κόσμο των άνδρών;

απέναντι στό γυναικείο φύλο.. ’Ενώ ή
γυναίκα, προσπαθεί ν’ άποτινάξη τά δεσμά που την βαραίνουν, όχι αναπτύσ
σοντας τά δικά της προσόντα, όσα ή
φύση τής έχει χαρίσει, αλλά προσπαθών
τας νά κατακτήση ανδρικά δικαιώματα
καί νά μπή μέ τέτοιαν ίσοτιμία στον κύ
κλο των ανδρικών δραστηριοτήτων.
Κερδίζει τήν ψήφο, Ινώ δέν έχει τήν π ο 
λιτική πείρα τών άνδρών, πάντοτε σέ
συνολικήν εκτίμηση τών πραγμάτων, καί
Ινώ καλείται νά έκλέξη ώς αντιπροσώ
πους της άνδρες.
Κερδίζει τό δικαίωμα τής εργασίας, καί
μεταβάλλεται σέ δευτερεύοντα παράγον
τα τής οίκονομικής διαδικασίας. Στα
τιστικά στό 1.200.000 γυναίκες πού εργά
ζονται στον τόπο μας, οΐ 700.000 είναι
αγρότισσες, 200.000 έργάτισσες, 150.000
οίκοβιοτέχνες, 150.000 υπάλληλοι.
Καί μόνον 10.000 γυναίκες έχουν δικές
τους αύτοδιοικούμενες εργασίες.
Καί κερδίζει καί πολλά άλλα δικαιώ
ματα, πού στό σύνολο τού γυναικείου
πληθυσμού τις περισσότερες φορές άκόμα
δέν έχουν γίνει γνωστά, ή καί όπου
άσκοϋνται, πάντοτε αύτό γίνεται στά
περιθώρια τών ανδρικών δικαιωμάτων.
Γιά νά καταλάβετε πόσον ισχυρές είναι
οί επιβιώσεις τού παρελθόντος, άλλά καί
πόσον ή ίδια ή γυναίκα δέν είναι σωστά
προσανατολισμένη σ’ αύτά πού επιδιώ
κει, σας αναφέρω ώς παράδειγμα ότι, σέ
παγκόσμια κλίμακα γίνεται μιά προσ
πάθεια άνανεώσεως καί έκσυγχρονισμοϋ
τών προγραμμάτων τών σχολείων. Καί
συζητούν άν τά θρησκευτικά θά διδάσκωνται μία ή δύο ώρες τήν εβδομάδα,
ή άν ή έκθεση θά γίνεται μέ μιά καινούρ
για διδακτική μέθοδο, ή άν θ’ άφίσωμε
τά παιδιά ν’ αύτενεργούν καί πόσο. Άλλά
κανείς δέν σκέπτεται καί κανείς άλλος
δέν ζητεί νά προσαρμόσουμε τήν Ολη καί
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
στόν μισό αριθμό των παιδιών των σχο
λείων, πού είναι κορίτσια. 'Ολόκληρη ή
Ολη των σχολείων έχει ώς δέκτη, στόν
όποιο προσφέρεται, μόνο τ ’ αγόρια, πλήν
άπό ελάχιστα μαθήματα οίκοκυρικής. Έν
τούτοι;, οί γυναίκες καί τά γυναικεία
σωματεία ζητούν διάφορα «δικαιώματα»,
άλλα ποτέ τους δέν έθιξαν κάν τό σημαν
τικό αυτό κεφάλαιο.
Αυτή ή αγνόηση των πραγμάτων, καί
άπό τούς άνδρες, καί άπό τις γυναίκες,
στοιχίζει σ’ όλους μας τεράστια χρημα
τικά κεφάλαια. Άφίνουν αναξιοποίητο
τόν μισό σχεδόν πληθυσμό τής Γης.
’Αναξιοποίητο μέ τήν σωστή σημασία
του πράγματος, όχι μέ τήν ίδέα νά κάμωμε όλο τόν πληθυσμό στα άνδρικά
καλούπια άξιοποιήσεως.
’Ιδού ένα πολύ άξιοπρόσεχτο παρά
δειγμα:
Μιά γερμανική στατιστική μας λέει ότι
στα 100 παιδιά πού μένουν στήν ίδια
τάξη, τά 48 είναι χωρίς γονείς, 27 μέ γο 
νείς χωρισμένους, 23 μέ γονείς πού εργά
ζονται καί οί δύο.
Δηλαδή, τά 98 στά 100 καθυστεροϋντα παιδιά ή βασική αιτία είναι ή
έλλειψη κανονικού οίκογενιακού περι
βάλλοντος. -έρετε πόσο στοιχίζουν κάθε
χρόνο αύτά τα παιδιά πού μένουν στήν
ίδια τάξη; Γιά τά κράτη τού Ο.Η.Ε.
στοιχίζουν περισσότερο άπό 700 δισε
κατομμύρια δραχμές έτησίως.
Καί δέν σταματάει ώς έδώ τό κόστος
τής έλλείψεως ενός κανονικού οικογενεια
κού περιβάλλοντος. Αύτά τά ίδια π αι
διά, πού δέν έχουν άναπτυχθή στό πιό
σωστό κοινωνικό λίκνο, αύτά προμη
θεύουν πελάτες στά δικαστήρια, στά
αναμορφωτήρια, στις φυλακές, στά νο
σοκομεία, στά ψυχιατρεία καί σ’ όλα
σχεδόν τά ιδρύματα, πού προσπαθούν
νά μιμηθούν τήν οικογένεια, χωρίς ποτέ
νά τό κατορθώνουν απολύτως. Ή ζη
μία στά ήθη, στόν πολιτισμό, στό έθνικό
εισόδημα, σ’ όλο αυτό πού λέμε ανάπτυ
ξη, είναι ανυπολόγιστη. ’Αλλά στατιστικη γιά τέτοιες ζημιές δέν ύπάρχει.
"Οπως δέν ύπάρχει στατιστική γ ι’ αύτά
τά αμύθητα ποσά πού δίνουν οί κοινω
νίες, γιά νά διορθώσουν τις συνέπειες,
πού άφίνει πίσω της ή στέρηση τού κα
νονικού οικογενειακού περιβάλλοντος.
Όμως, γζωρίζομε ακριβώς πόσοι σκύλοι
προσβάλλονται κάθε χρόνο άπό τό μι
κρόβιο τής λύσσας, καί μάλιστα καμα
ρώνουμε επειδή κάθε χρόνο λιγοστεύουν
τα κρούσματα, άφού όλοι συνηθίζουν
σιγά - σιγά νά τούς εμβολιάζουν. Οί κοι
νωνίες ντρέπονται νά δούν κατάματα τήν
άλήθεια. Καί άντ’ αύτού, προτιμούν νά
συνεχίζουν νά ζούν μέσα στούς φαύλους
κύκλους πού έδημιούργησαν στό παρελ
θόν, τότε πού δέν είμαστε όπως τώρα
τόσο «προηγμένοι».

Είμαστε δύο διάφορα φύλα.
Ή μοντέρνα προσπάθεια είναι νά έξισωσουμε τά δύο φύλα. Πιστεύω απόλυτα
πώς ό δρόμος πού άκολουθούμε είναι
λανθασμένος. ΤΙ νόημα έχει ή έξίσωση,
όταν κάθε παραχώρηση πού γίνεται στή
γυναίκα είναι παραχώρηση στόν κόσμο
και άπό τόν κόσμο των άνδρών; Μορ
φώνεται ή γυναίκα, αλλά μέ μιά μόρ
φωση φτιαγμένη γιά αγόρια. Σπουδάζει ή γυναίκα, άλλά σέ σπουδές γιά
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ανδρική σταδιοδρομία. Καί σπουδάζει,
κός της κόσμος. Ή ψυχολογία τής γυναί
τις περισσότερες φορές όχι άπό έφεση, ή
κας είναι μόνιμα προσανατολισμένη στήν
καί άπό προγραμματισμένο μέλλον. Σπου
μικρή καί συγκεκριμένη καί επώνυμη
δάζει, γιά νά έξισωθή μέ τόν άνδρα,
ομάδα. Ή ψυχολογία τρΰ άνδρός είναι
επειδή καί εκείνος σπουδάζει, ή γιά ν’, στραμμένη στό σύνολο, στήν απρόσωπη
άποκτήση μερικά προσόντα άπέναντί
κοινωνικήν ομάδα. Είναι έντελώς άσύμτου, ή γιά νά δημιουργήση εισόδημα,
φορο καί στούς δυό μας, καί σέ όλη τήν
πού δήθεν τής έπιτρέπει κάποιαν άνεξαρκοινωνία τών άνθρώπων, νά δημιουρ
τησία. (Δέν άναφέρω βέβαια τις έλάχιγούμε τεχνητές ισότητες καί ν’ άνακαστες γυναίκες πού σπουδάζουν άπό έσωτεύουμε τήν βασική μας φυσιογνωμία.
τερική_ τους πίεση). Σπουδάζουν, ένώ
Οί διαφορές φαίνονται καθαρότερα στήν
αμελούν τήν καλλιέργεια των βασικών
άσκηση τής κοινωνικής πρόνοιας, ένός
χαρακτηριστικών τους, ένώ αμελούν νά
μεγάλου τομέως τής άνθρωπίνης δραγίνουν κοινωνικές, ένα προσόν σπουδαίο
στηριότητος. Ό Άβέρωφ, μπορεί ν’
γιά τήν γυναίκα, πού ξεκινάει νά καταάφίση ένα τεράστιο κληροδότημα, γιά νά
κτήση τή ζωή. Σπουδάζουν, καί μέσα λειτουργήση ένα κοινωνικό ίδρυμα. Καί
στό βασικά άνδρικό περιβάλλον τών
ή γυναίκα μπορεί νά άξιοποιήση αύτό τό
σπουδών, ξεχνάνε σιγά - σιγά πώς είναι
τεράστιο κληροδότημα. Βάλετε τόν Ά γυναίκες, καί γίνονται μέν άπόφοιτες κά
βέρωφ νά έργασθή μέσα στό κοινωνικό,
ποιας άνωτάτης σχολής, έπί θυσία όμως ίδρυμα, θ ά άποτύχη παταγωδώς. Πόσα
τής γυναικείας τους φυσιογνωμίας. Δέν
ιδρύματα άξιοποιοΰνται μόνο καί μόνο
ξέρουν νά φερθούν, ένώ έχουν τήν ψευ έπειδή τά λειτουργούν οί γυναίκες;
δαίσθηση πώς ξέρουν, δέν ξέρουν νά ντυ
Πρέπει άκόμα νά παραδεχθούμε καί
θούν, δέν ξέρουν νά όμορφήνουν, μέ απο
κάτι άλλο. Ό τ ι όση σημασίαν έχει γιά
τέλεσμα νά χάσουν ένα ποσοστό, μικρό τις κοινωνίες ή ρύθμιση τών ζητημάτων
ή μεγάλο, τής θηλυκότητάς τους, καί τε τού παρόντος, άλλη τόση σημασίαν έχει
λικά νά κάμουν μεγάλους συμβιβασμούς
καί ή ρύθμιση τώ ν ζητημάτων τού μέλ
γιά νά ξαναγυρίσουν στό φυσικό γυναι
λοντος. Καί ότι όση σημασίαν έχει ή
κείο τους ρόλο, άποβάλλοντας καί τά όσα
όργανωμένη κοινωνική ζωή, άλλη τόση
έσπούδασαν, ή μένουν οριστικά έξω άπό
σημασίαν έχει καί ή άτομική τού καθετήν διανομή τών γυναικείων ρόλων τής
νός καί τής καθεμιάς μας ζωή. Τό στάδιο
ζωής μας.
τού παρόντος, τής σήμερον, άνήκει στόν
Πόσες κοπέλλες, ξεκίνησαν νά σπου
άνδρα. Τό στάδιο τού μέλλοντος τής αύδάσουν, νομίζοντας πώς θ’ αποκτήσουν
ριον, άνήκει στή γυναίκα. Τό στάδιο τής
πολλά καί πώς θ’ άνοίξουν ένα καλύτερο
άγοράς, μέ τήν αρχαία σημασία τού όρου,
μέλλον, καί ύστερα είδαν πώς οί σπου είναι γιά τόν άνδρα. Καί ό χώρος τής
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δές τίποτα δέν μπορούσαν νά τούς προσ
έστίας, πάλι μέ τήν άρχαία σημασία τού
φέρουν σ’ αυτό τό κεφάλαιο, πώς οί σπου
όρου, είναι γιά τή γυναίκα. Ή σπίθα
δές «δέν ήσαν γ ι’ αύτές».
τής ζωής πάντοτε, γεννιέται καί μεγα
“Η εργάζεται ή γυναίκα, άλλά σέ εργα λώνει σ’ αύτήν τήν άνθρώπινη εστία.
σίες βασικά άνδρικές. Καί άποκτά πολι
Καί άφού βρούμε τις διαφορές, κι’ άφού
τικά δικαιώματα ή γυναίκα, άλλά σέ μιά τις καλλιεργήσουμε σωστά, κι’ άφού δώ
δραστηριότητα, πού κατά μεγάλο πο
σουμε στόν καθένα τά σωστά εφόδια καί
σοστό τής είναι ξένη καί άγνωστη, καί
τά σωστά ιδιαίτερα δικαιώματα καί τά
πού στό κάτω - κάτω χρησιμοποιεί τά
σωστά ιδιαίτερα καθήκοντα, τότε μόνο
δικαιώματά της γιά ν’ άναδείξη άνδρες Θά κάνουμε τή ζωή μας καλύτερη καί
αντιπροσώπους της. Ούτε ή Έλληνίδα
ευτυχέστερη.
π .χ . έκέρδισε πολλά άπό τότε πού άπέκτησε πολιτικά δικαιώματα, ούτε καί ή
Ή έφεστία Θεά τής ζωής.
Έλβετίδα έχει χάσει πολλά, έπειδή δέν
έχει πολιτικά δικαιώματα. Γιατί τά δι
Δέν περνάει καθόλου άπό τό μυαλό
καιώματα πού πριν άπό αύτά τής λεί
μου μέ αύτά πού σάς έκθέτω, νά κλειστή
πουν, δέν είναι τά πολιτικά.
πάλι ή γυναίκα στά σπίτι, όπως τουλά
Δέν είμαστε ίσα τά δύο φύλα. Καί χιστον αυτό γινόταν στήν έποχή τών
γιαυτό ό φεμινισμός, τό κίνημα τής έξιμητέρων μας. Σ’ ένα σπίτι πού άκόμα
σώσεως τών δύο φύλων, έχει πάντοτε
στό μεγαλύτερο ποσοστό του είναι φυ
περιωρισμένη απήχηση. Πρώτα άπό
λακή χωρίς σίδερα.
όλα, είμαστε δ ι ά φ ο ρ ο ι . Είμαστε δύο
Στατιστικά στήν 'Ελλάδα 30 σπίτια
διάφορα είδη. Καί μόνον άν άναγνωρίστά 100 δέν έχουν κουζίνα, ένα χώρο
σωμε τούτη τή βασική διαπίστωση, μό
δηλαδή πού ή γυναίκα περνά πολλές
νον τότε θά μπορέσουμε νά θεμελιώσουμε
ώρες, καί πού θά έπρεπε άν είμαστε
μιά σωστήν ισότητα στή ζωή. Οί δια
τουλάχιστον έξυπνοι καί οί δυό μας, νά
φορές μας είναι σωματικές, είναι ψυχο τής δίναμε τό καλύτερο δωμάτιο τού
λογικές, είναι πνευματικές, είναι συναι
σπιτιού μας. Καί στατιστικά στήν 'Ελ
σθηματικές, είναι διαφορές σέ όλα.
λάδα 86 σπίτια στά 100 δέν έχουν σύγ
Βέβαια, έχομε καί τά δύο φύλα δυό χέ χρονο άποχωρητήριο-λουτρό, έναν άλλο
ρια καί δυό μάτια. ’Αλλά ούτε τά μάτια
χώρο, τόσον άπαραίτητο στή ζωή τού
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μας βλέπουν τά ίδια πράγματα, ούτε τά
σπιτιού. Καί άλλα 30 σπίτια στά 100
χέρια μας κάνουν τήν ίδια δουλειά. "Ολες δέν έχουν καθόλου εγκατάσταση νερού.
οί λειτουργίες μας είναι διαφορετικές. Είναι
Ποιός άνθρωπος λοιπόν, πού Θέλει νά
άνοησία νά Θέλουμε ν’ άγνοοΰμε τούτη
καλυτερέψη τά πράγματα τής ζωής,
τήν έξ άρχής βασική διαχωριστική γραμ
μπορεί ποτέ νά συστήση στή γυναίκα νά
μή, καί νά τήν άναγνωρίζουμε μόνον έκεΐ γυρίση σ’ αύτό τό προϊστορικό περιβάλ
πού ανατομικά είναι έμφανέστερη. Τό
λον;
σώμα τής γυναίκας δέν κάνει γιά τις άν
Πρώτα νά φτιάξουμε ώραΐες, φωτεινές
δρικές δουλειές, όπως τό σώμα τού άνκαί άνετες κουζίνες, σ’ όλα μας τά σπίτια,
δρός δέν κάνει γιά τις γυναικείες δουλειές.
καί όλα όσα μπορεί άναμφισβήτητα νά
Ούτε τό πνεύμα της κάνει, ούτε ό ψυχι
μάς προσφέρη ή σύγχρονη ζωή, καί μετά

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
as μιλήσουμε γιά τήν έπιστροφή στόν
εφέστιο ρόλο τής γυναίκας. Πού ίσως
δέν χρειαστή νά τό ττοϋμε, για τί άσφαλώ5
θά γυρίση οστό μόνη της, προτιμώντας
αϋτό τό ρόλο, όταν καί οί άλλες συνθήκες
καί νοοτροπίες θά έχουν αλλάξει, άπό τόν
ρόλο τής εργαζόμενης άνδρίδος, ή τής
συναγωνιζομένης τόν άνδρα ατά δικά
του πεδία δραστηριότητος.
Καί ποιός άλλος, πού Θέλει επίσης νά
καλυτερέψη τά πράγματα τής ζωής, εν
νοεί τήν επιστροφή στήν έστία, σάν
κλείσιμο τής γυναίκας στό περιωρισμένο
περιβάλλον τού σπιτιού; Δέν ζητούμε
αύτό. Δέν είναι καλλιέργεια των γυναι
κείων διαφορών καί τής γυναικείας ιδιο
τυπίας αϋτό. Γιά νά γυρίση σωστά ή
γυναίκα στό auptavo σύγχρονο οικογε
νειακό περιβάλλον, πρέπει νά είναι ένήμερη σ’ όλα τά σύγχρονα ζητήματα καί
πρέπει διαρκώς νά ένημερώνεται σ’ αυτά,
όπως διαρκώς ό άνδρας ενημερώνεται
στις δικές του εργασίες.
Συνήθως ή γυναίκα, μετά τήν δημιουρ
γία οικογένειας, περιορίζει τά ένδιαφέροντά της, δέν καλλιεργεί άπό όλες τις
πλευρές τόν εαυτό της, καί σχεδόν αρχί
ζει νά χάνη. Περιορίζει τά ένδιαφέροντά
της στις στοιχειώδεις ζωικές απαιτήσεις
τής οικογένειας, ή θεωρεί κοινωνικότητα
νά φορέση ό,τι φορούν οί οικονομικά
πλουσιώτερες φίλες της. Οί γυναίκες συ
νήθως ντύνονται καί στολίζονται, όχι γιά
ν’ αρέσουν στούς άνδρες, άλλά για τί θά
τις δούνε οί φίλες τους. Καί δέν θέλουν
νά φαίνωνται κατώτερές του «κοινωνικά».
Ό άνδρας ανοίγει τούς όρίζοντές του.
Οί έργασίες του τόν ύποχρεώνουν διαρ
κώς νά ενημερώνεται καί νά παρακολουθή τά νεώτερα, καί συνήθως, όσο περνάνε
τά χρόνια, ανοίγεται μεταξύ τους ένα
χάσμα, πού δέν υπήρχε όταν άρχισαν
μαζί τή ζωή. Σ’ αύτό τό μετά τόν γάμο
δη μιουργούμενο χάσμα, οφείλεται πολ
λές φορές ή δυσαρμονία στήν οικογενεια
κή ζω ή. Γιατί γιά πολλές γυναίκες, ό
γάμος είναι τό τέρμα τώ ν έπιδιώξεών
τους. ’Αλλοίμονο. Ό γάμος είναι ή άφετηρία μιας νέας, καί κυριολεκτικά τής πιο
σημαντικής περιόδου τής ζωής τους.
Πώς νά πετύχουν μέ τήν νοοτροπία ότι
κέρδισαν αυτό πού ήθελαν καί τώρα
μπορούν όλα νά τά έγκαταλείψουν;
Θυμάμαι έδώ τόν αρχαίο παιδαγω γό.
Ή τα ν πάντοτε ένας δούλος, πού οί αρ
χαίοι τού εμπιστεύονταν τά παιδιά τους,
γιά νά τούς μάθη τά γράμματα. ’Αλλά
τίς ευρύτερες γνώσεις, εκείνες πού θ’ άνεδείκνυαν τά παιδιά ίκανά ν’ άναλάβουν
έναν άξιο ρόλο στή ζωή τους, τίς έπεφύλασσαν στούς φιλοσόφους καί τούς
σοφιστές. Αύτής τής νοοτροπίας οί γ υ 
ναίκες, άρκούνται στό ρόλο τού αρχαίου
παιδαγω γού, δηλαδή τού αρχαίου δού
λου.
Πρέπει νά δώσουμε περισσότερα δι
καιώματα στή γυναίκα. Ά λλά πρέπει
καί ή γυναίκα νά πάρη μέ τήν άξια της
όλα τά δικαιώματα πού τής άνήκουν.
Πρέπει επίσης νά ξέρη, ότι όσα περισσό
τερα δικαιώματα παίρνει, τόσο καί πε
ρισσότερες ύποχρεώσεις αναλαμβάνει. Εί
ναι άδιανόητο μιά σωστή γυναίκα νά μή
γνωρίζη τί Θά πή οίκονομία, καί τί θά
πή πολιτική, καί κάθε εκδήλωση τής αν
θρώπινης δραστηριότητος. Είναι περισ
σότερον απαραίτητο νά έχη ή γυναίκα
γερές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις άπό τόν

Πρέπει ΐ'ά γίνη κατανοητό άπό τη γυναίκα,
ότι όσα περισσότερα δικαιώματα παίρνει,
τόσο καί περισσότερες υποχρεώσεις ανα
λαμβάνει .
άνδρα. 'Οπότε, όταν ενημερώνεται καί
παρακολουθή τήν εξέλιξη τής γύρω ζωής
της, τότε δέν περιορίζεται, ούτε μπορεί
νά περιορισθή στούς τοίχους τού μικρού
κύκλου τού σπιτιού της. Τότε, είναι άξια
νά γίνη ή εφέστια θεά τής ζωής.
Σ’ αυτόν τόν περιορισμό φταίνε καί
τά δύο φύλα. Ό άνδρας δέν βοηθεϊ τή
γυναίκα νά παρακολουθή τή σύγχρονη
ζωή. Ά λλά καί ή γυναίκα, πολλές φορές
δέν παρακολουθεί τή σύγχρονη ζωή. Δέν
άκούει τις τόσες διαλέξεις πού γίνονται.
Δέν έχει καιρό. "Ομως έχει άρκετό καιρό
γιά τόσες καί τόσες δευτερεύουσες ή καί
άνάξιες λόγου άπασχολήσεις. Δέν παρα
κολουθεί τό ραδιόφωνο, παρά μόνον όταν
μεταδίδει κάποιο ρωμαντικό γλυκανά
λατο μυθιστόρημα, καί όχι όταν μετα
δίδει ειδήσεις άπό τήν έφετεινή παραγω 
γή. Δέν παρακολουθεί άπό τά περιοδικά,
παρά μόνο τά περιοδικά τής μόδας. Καί
άπό τήν έφημερίδα, διαβάζει μόνο τόν
γάμο τού ’Ωνάση, ή τόν πέμπτο γάμο
κάποιας τέως ήθοποιοΰ.
Ή σύγχρονη ζωή παρέχει πολλές ευ
καιρίες στή γυναίκα, γιά νά διατηρή τήν
ένημερότητά της σ’ όλα τά πεδία τής
δραστηριότητος, καί νά εΰρύνη τούς όρί
ζοντές της, είτε βρίσκεται στόν άγρό,
ή στό εργοστάσιο, ή στό γραφείο, είτε
βρίσκεται στό σπίτι. Θά μοΰ έπιτραπή
όμως νά σημειώσω πώς δέν άξιοποιεΐ
όσο πρέπει τίς εύκαιρίες αύτές. Ή τήν
πιάνει μιά επαναστατική διάθεση καί
άρχίζει έναν άγώ να σέ ξένα επίπεδα, ή
τήν πιάνει μιά αύτοεγκατάλειψη καί περεορίζεται σέ ρόλο δευτερεύοντα καί ύπηρετικό μέσα στή ζωή.
Τό πόσο ή σύγχρονη ζωή τής άφίνει
περιθώρια ν’ άναπτυχθή, έν συγκρίσει
μέ τό χθές, άρκεΐ νά φανή μόνο μ’ ένα
συνηθισμένο παράδειγμα: Τώρα πού ή
γυναίκα βγήκε άπό τό κλειστό σπίτι
καί κυκλοφορεί ελεύθερα στούς δρόμους,
έγινε ό ύ π ' άριθμόν ένα καταναλωτής.
Ξέρει νά ψωνίζη καλύτερα άπό τόν άν
δρα. Καί υποχρεώθηκε ή παραγω γή νά
προσαρμοσθή άποκλειστικά σ’ αυτόν
τόν μέγα πελάτη της. Ακόμα καί τά πιό
άνδρικά ψώνια, παράγονται καί που

λιούνται έτσι, ώστε νά προκαλέσουν τό
δικό της ενδιαφέρον. Πού ή εποχή τών
μητέρων μας, πού ή γυναίκα δέν έβγαινε
άπό τό σπίτι. Ή ίδέα μάλιστα νά ψωνί
ζη ή γυναίκα, μάς ήλθε άπό τήν Αμε
ρική, εκεί πού όπως έσημείωσα κάπου
πιό πάνω, ύπάρχει λανθάνουσα γυγαικοκρατία. Γιατί άραγε δέν θά μπορούσε
καί σ’ άλλους τομείς τής ζωής νά πάρη
κι’ εκεί τόν πρώτο ρόλο;
Ά ν θέλη ή γυναίκα μέσα στή ζωή
νά κερδίση καί νά εύτυχήση, γιά τό καλό
καί τών δυό μας, για τί κΓ έμεΐς οί άν
δρες τήν θέλομε ευτυχισμένη, οφείλει νά
δώση τή μάχη της μέ τά δικά της όπλα
καί στά δικά της έπίπεδα. Πρέπει ν’ άπαλλαγή άπό αιώνων στρεβλή νοοτροπία,
καί νά βοηθήση καί τόν άνδρα ν’ άπαλλαγή καί άπό τίς δικές του στρεβλές άντιλήψεις. Αναπτυσσόμενη διαρκώς δια
νοητικά, δημιουργούσα πάντοτε τό ισά
ξιο μέ τήν άλλη ζωή άτομικό, ή σωστό
τερα προσωπικό περιβάλλον, άγωνιζόμενη νά έφοδιάζη διαρκώς τή ζωή με
καλίτερους νέους άνθρώπους, για τί σ’
αύτό τό κεφάλαιο είναι σημαντική, είναι
θεμελιακή, είναι μοναδική καί είναι καί
άναντικατάστατη, Θά βρή, όχι μόνο τό
σωστό δρόμο της, τόν άντίστοιχο μέ τή
φυσική της κατασκευή, άλλά καί θά βρή
τήν ισότητα, πού θά τής δώση τά όσα
στερείται άκόμα δικαιώματα, καί θ’ άξιοποιήση τά όσα δικαιώματα ήδη έκέρδισε.

Ή ερωτική ζωή.
’Εδώ θά μπορούσα νά κλείσω τήν ομι
λία μου. Θά ήταν όμως μού φαίνεται άσυμπλήρωτη, αν δέν άνέφερα, σάν Ιδιαίτερο
κεφάλαιο, καί τό θέμα τής έρωτικής ζωής.
Ή πατροπαράδοτη άντίληψη, άφινε
πολλές έρωτικές έλευθερίες στόν άρρενα,
ένώ γιά τήν γυναίκα έπεφύλασσε τήν
έρωτική ύποταγή, ή τήν έρωτική στέ
ρηση. Κι’ αύτό, δήθεν γιά νά προφυλαχθή
ή άγνότητα τής γυναίκας, σάν νά είναι
άγνότης κάτι πού γίνεται άπό υποταγή
ή για τί τό στερούμε. Ό νέος έθεωρεΐτο
φυσιολογικός, άν είχε προγαμιαίες έρω
τικές σχέσεις. Ή νέα έθεωρεΐτο άνήθικη,
άν έκαμε τό ίδιο. ΚΓ ένας άγαμος άνδρας
μπορούσε νά ίκανοποιήση τίς έρωτικές
του έπιθυμίες. Ένώ μιά άγαμη γυναίκα,
δέν μπορούσε. Ή Εκκλησία βέβαια διδά
σκει τήν άποχή καί τήν έγκράτεια. Τί
λύση όμως δίνει στά έναγώνια έρωτήματα
όσων ωρίμασαν έρωτικά καί γιά όποιοδήποτε λόγο βλέγουν τόν γάμο νά μήν
πραγματοποιήται; Κάνει πώ ς δέν άντιλαμβάνεται ότι έκατομμύρια νέοι, καί
τώρα καί πολλές νέες, δίνουν «κρυφά»
διέξοδο στις έρωτικές τους άνάγκες. Ά ν
Θέλουμε έμεΐς οί μεγάλοι νά είμαστε τί
μιοι άπέναντι στούς νεωτέρους, πού ζη
τούν άπό μάς τούς τακτοποιημένους καί
περισσότερο έμπειρους, νά τούς βοηθή
σουμε, οφείλουμε ν’ άντιμετωπίσουμε μέ
ειλικρίνεια καί τό πρόβλημά τους αυτό.
Οί ευρωπαϊκές κοινωνίες έδοσαν τουλά
χιστον ίσην έλευθερία στόν έρωτα καί
στά δυό φύλα. Καί οί έκκλησιαστικές τους
ηγεσίες ένομιμοποίησαν τά πράγματα,
μερικές φορές μάλιστα καί πέρα άπό τά
φυσιολογικά όρια. "Οταν όμως δύο άτομα
συνάπτονται μέ τόν δεσμό τού γάμου,
στή μεγάλη πλειονότητα, σέβονται ό
ένας τόν άλλο, καί άποφεύγουν έξώγαμες
έρωτικές σχέσεις.
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Στή χώρα pas, ή ερωτική ζωή, των μέν
άνδρών έπηρεάζεται ακόμα άπό τΙς πλεο
νεκτικές συνήθειες τοϋ παρελθόντος, ένώ
ή ερωτική ζωή τής γυναίκας περνάει μια
μεταβατική περίοδο, είτε άπό μιμητισμό,
καί μάλιστα μιμητισμό των ερχομένων
μέχρι των εφημερίδων σκανδαλών, η
των έμπορικών κινηματογραφικών ται
νιών, είτε άπό δίψα. Τό χαρακτηριστικό
τής ερωτικής ζωής στήν Ελλάδα, είναι ή
δίψα. Δίψα σχεδόν καί άπό τίς δύο πλευ
ρές. Ή συγκρατημένη νέα θεωρείται απηρ
χαιωμένη. Ή άσύδοτη νέα θεωρείται μον
τέρνα. Ή Ισορροπία ακόμη δέν έχει δημιουργηθή.
Ά π ό τήν ίδια άκόμη άνικανοποίητη
δίψα πού δέν ίσορροπήθηκε, περνάει καί
ή νέα τών προηγμένων περισσότερο άπό
μάς κοινωνιών. Ξεπληρώνει πιέσεις καί
στερήσεις πολλών αιώνων πριν άπό μάς.
"Ολες δέ οί νομοθεσίες, καί ή δική μας, δέν
άπαγορεύουν τίς ερωτικές σχέσεις πριν
άπό τό γάμο, άλλά τίς έρωτικές σχέσεις
πού έπιβάλλονται μέ τήν βία, ή πού γ ί
νονται σέ ανώριμα άτομα.
Αυτά είναι όσα γίνονται, νόμιμα ή όχι,
ήθικά ή όχι, καί γίνονται καί όλοι τά
ξέρουμε, καί όμως κάνουμε πώς δέν τά
βλέπουμε καί πώς δήθεν τά άγνοούμε.
Τί νά συμβουλεύσουμε όμως, ιδίως τίς
νέες γυναίκες πάνω στό μεγάλο αύτό κε
φάλαιο τής ζωής τους; Τήν πατροπαράδοτην υποταγή καί στέρηση, που καλύ
πτεται κάτω άπό τίς μεγαλόσχημες ονο
μασίες τής άγνότητος καί τής παρθενίας.
Άλλά ή άπό πίεση κατάσταση αύτή δέν
είναι ούτε άγνότητα, ούτε παρθένια.
’Εκείνες πού μπορούν νά συγκρατηθούν
δέν έχουν άνάγκη τών συμβουλών μας.
‘Η άληθινή άγνότητα καί ή άληθινή παρθενία στήν γυναίκα, δέν έδράζεται σ’ ένα
ώρισμένο σημείο τοϋ σώματός της. Εδρά
ζεται στήν ψυχή της.
Καί θ’ άποστομώσω τούς πουριτανούς
πού αύτή τήν στιγμή θά μοϋ επιτεθούν,
μέ τό παράδειγμα τού ίδιου τοΰ Ίησου
Χριστού, πού δέχτηκε κοντά του γυναί
κες πού πολύ «ήμαρτον», όσο κι’ άν αύτό
άκόμα σκανδαλίζει τά εύθικτα ήθη τους,
Ινώ έχτύπησεν άλύπητα τήν ύποκρισία,
τήν ψεύτικην επιφάνεια, τήν πονηριά τής
ψυχής. Τούς «τάφους», πού έξωτερικά
φαίνονται καθαροί καί άσπρισμένοι, καί
μέσα είναι γεμάτοι σκουλήκια καί δυσω
δία.
Καί στις ’Επιστολές του ό Απόστολος
Παύλος, μιλάει μέ πολλήν ανθρωπιά καί
συγκατάβαση στό κεφάλαιο αύτό. Αν
δέν ήμπορούν, λέει, οί άνθρωποι να έγκρατεύωνται, καλίτερα νά προχωρούν
στόν γάμο. Κρείσσον έστίν γαμεϊν ή πυρούσθαι (Α' Κορ. 7, 8). Καί συνιστά στή
γυναίκα πού χήρεψε τόν δεύτερο γάμο,
ακριβώς συγκαταβαίνοντας στήν άνθρώπινη φύση (Α' Κορ. 7, 39».

’Ισοτιμία διαφορών.
Στήν έποχή μας έχουν αλλάξει οί συ
νήθειες τής ζωής. ΟΙ συνήθειες λίγων αιώ
νων πριν άπό μάς, για τί καί άλλοτε υπήρ
χε περισσότερη ελευθερία στό κεφάλαιο
αύτό, καί έμεΐς θαυμάζουμε τούς παλαιοτερους πολιτισμούς καί κάνουμε πώς
άγνοοϋμε πώς ζούσαν οί αξιοθαύμαστοι
έκεΐνοι πολιτισμένοι τήν έρωτική τους
ζωή. “Οπως κάνουμε πώς αγνοούμε πώς
ζοΰν σήμερα οί πρωτόγονοι λαοί, πού
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κάθε άλλο παρά άνήθικοι είναι. Οί σύγ
χρονες πολυάνθρωπες κοινωνίες δημιουρ
γούν πολλούς πειρασμούς. Οί πειρασμοί
αύτοί, καί ή καλύτερη συντήρηση,^ ώριμάζουν πολύ γρηγορώτερα τά άτομα
άπό άλλοτε. Καί γίνονται οί άνθρωποι
ώριμοι ερωτικά καί πιέζονται, πρίν οί
συνθήκες τούς δώσουν τή λύση τού γ ά 
μου. Οί άνδρες άποφεύγουν τά βάρη του
γάμου, ή, όπως στήν χώρα μας, τόν ανα
βάλλουν γιά άρκετό χρονικό διάστημα
άπό τήν έποχή πού ολοκληρώνονται
ερωτικά, κάνοντας άλλους υπολογισμούς,
ή νά άποκατασταθοΰν οικονομικά, ή άπό
τήν γενική πίεση επί τών γυναικών, νά
Ιξασφαλίσουν μιά καλή προίκα. Άλλά
καί οί παληές συνήθειες παρεμβαίνουν
καί δέν άφίνουν τά πράγματα νά κατα
σταλάξουν ομαλότερα.
Θά συστήσουμε στή γυναίκα αύτό πού
συνιστά ή Γραφή, πιστεύοντας άπόλυτα
πώς ή λύση αύτή είναι ή πιό σύγχρονη,
ή πιό «μοντέρνα» άπάντηση στό μεγάλο
αύτό πρόβλημα. ’Άν μπορούν να συγ
κρατήσουν τήν έπιθυμία, πού ό ίδιος ό
θεός τούς έχάρισε, μέχρις ότου βρούν
τήν σωστή λύση, νά τήν ικανοποιήσουν
δηλαδή μέ έκεϊνον πού θά ένώση μαζί τους
τή ζωή του καί θά γίνουν καί οί δύο μία
σάρκα, τότε άς φυλάξουν τήν άγνότητά
τους καί τήν ομορφιά τους γιά τόν άνδρα
έκεϊνον. Ά ν όμως δέν μπορούν νά συγ
κρατήσουν τόν εαυτό τους, ένώ δέν βλέ
πουν τήν δυνατότητα τής μοναδικής
ένωσης νά πλησιάζη, τότε άς γνωρίζουν
πώς έχει ό Θεός συγκατάβαση γιά τήν
«άμαρτία» τους. Γιά τήν άμαρτία πού
δέν μπορεί νά κάμη άλλοιώς. ”0 x 1 γιά
τήν άμαρτία πού μπορεί νά κάμη αλλοιώς.
Κι άν κάποιοι δέν έχουν συγκατάβαση,
όσην έχει ό θεός, καί τήν κατακρίνουν,
άς τούς θυμίσουμε, πάλι τόν λόγο τού
’Ιησού, ποιος τούς έδωσε τό δικαίωμα να
κρίνουν τόν άλλο; "Ολοι βρισκόμαστε
στό ίδιο έπίπεδο άμαρτωλότητος, καί
όλοι δέν έχουμε τίποτε άλλο νά κάμωμε
άπό τό νά ζητούμε τήν χάρη τού Θεού
γιά όλων τών ειδών τίς άδυναμίες μας.
Ζοΰμε άκόμα τόν αιώνα τής αδυναμίας
καί τής άμαρτίας. Αδυναμίας, όχι μόνο
στό έρωτικό ζήτημα, άλλά άδυναμίας
στήν έξισορρόπηση όλων μας τών δυνά
μεων μέ τίς καλύτερες συνθήκες ενός τε
λειότερου κόσμου.
Ή έρωτική δύναμη μάς έδόθηκε άπό τόν
Δημιουργό. Ά ν μετατρέπεται σέ αδυνα
μία καί σέ π η γή θλίψεων καί πιέσεων,
δέν είναι γιατί άπό τή φύση της είναι κα
κή. Ή ζωή πού έφτιάξαμε γιά τούς εαυ
τούς μας, τήν έχει κΓ αύτήν ξεστρατίσει.
"Οσο προχωρούν οί άνθρωποι σέ σύμμετρην άνάπτυξη τών δυνάμεών τους, τόσο
καί τό έρωτικό στοιχείο θά παίρνη τή
σωστή του κατεύθυνση καί ικανοποίηση,
χωρίς νά δημιουργή πιέσεις, ή προβλή
ματα, ή πηγές δυστυχίας. Καί τόσο καί
θά παίρνη στή ζωή τίς πραγματικές καί
σύμφωνες μέ τή φύση του διαστάσεις.
Κλείνοντας τά ιδιαίτερο κεφάλαιο αύ
τό, Θά τονίσω καί πάλιν, άπαντώντας
καί σ’ αύτό, άλλά καί σ’ ολόκληρο τό αν
τικείμενο τής άποψινής μου ομιλίας, ότι
είμαστε δύο διάφορα όντα. «Ό κτίσας
ά π ’ άρχής», όπως λέει ό Ιησούς Χριστός,
«άρσεν καί θήλυ έποίησεν αύτούς» (Ματθ.
19, 4). Δέν ύπάρχει υπεροχή κανενός.
Υπάρχει Ισοτιμία διαφορών. Καί όταν

άναγνωρίσουμε, καί σ’ ολόκληρη, άλλά
καί στήν έρωτική μας, ζωή αύτή τήν ισο
τιμία τών διαφορών μας, τότε Θά φέρουμε
τήν πραγματικήν ισορροπία στή ζωή
μας. Καί τότε Θά φέρουμε καί τήν άρμονία
μέσα στόν κόσμο τών άνδρών καί τών
γυναικών. Καί τότε, Θά δούμε σωστά, π ό 
σον έξ ίσου σπουδαία θέση μπορεί νά
έχη ή γυναίκα στήν κοινωνική μας ζωή.

'Ολοκληρωμένη μορφή
τής ζωής.
Λίγες ήμερες άπό τήν διάλεξή μου αύτή,
έδιάβασα τό ωραίο βιβλιαράκι τού Ρίλκε,
«Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή». Ά π ό τά
έβδομο γράμμα, γραμμένο στά 1904,
άντιγράφω τούτα τά λόγια;
« . . .Ή Νέα Κοπέλλα κΡ ή Γυναίκα,
στήν καινούργια τους, τήν άτομική τους
έξελικτική πορεία, μονάχα γιά λ ί γ ο
καιρό θ’ άντιγράφουν τίς άνδρικές συνή
θειες, καλές καί κακές, μονάχα γιά λίγο
καιρό θά μαϊμουδίζουν τ ’ άνδρικά έπαγγέλματα. "Αμα περάσει ή άβεβαιότητα
τών μεταβατικών αύτών περιόδων, τότε
θ’ άποφανή πώς οί γυναίκες διάβηκαν
ά π ’ όλα αύτά τά (συχνά γελοία) μασκαρέματα, μόνο καί μόνο γιά νά ξεπλύ
νουν τήν εσώτατη ύπαρξή τους άπό τίς
παραμορφωτικές επιδράσεις τού άλλου
φύλου. Οί γυναίκες, πού μέσα τους κα
τοικεί μιά ζωή πιό αύθόρμητη, πιό γό 
νιμη, γεμάτη άπό περισσότερη εμπιστο
σύνη, είναι σίγουρα πιό ώριμες, πιό «αν
θρώπινες» άπό τόν άνδρα, τό φαντασμέ
νο κι’ άνυπόμονον άρσενικό, πού καταφρονάει ό,τι νομίζει πώς αγαπάει, έπειδή
δέν γνώρισε ποτέ τήν τραχιά καρπο
φορία τώ ν σπλάχνων, πού θά τού ξά
νοιγε (όπως στή γυναίκα) τά μυστικά
βάθη τής ζωής. Αύτή ή «άνθρωπιά» τής
γυναίκας, ώριμασμένη μέσα στόν πόνο
καί τήν καταφρόνια, θά βγει στό φώς
τής ή μέρας, όταν ή γυναίκα άπολυτρωθεϊ άπό τίς κοινωνικές συμβατικότητες,
όπου τήν καταδικάζει ή αποκλειστικά
θηλυκή της υπόσταση. ΚΓ οί άνδρες,
πού δέν νοιώθουν άκόμα σήμερα πώς ή
ώρα αύτή ζυγώνει, θά ξαφνιαστούν ^μέ
τόν ερχομό της καί θά νικηθούν. Δέν άργεΐ ή μέρα (σίγουρα σημάδια τό μαρτυ
ρούνε κιόλας, προπάντων στις χώρες τού
βορρά) δέν άργεϊ ή μέρα πού ή Νέα Κο
πέλλα θά ύ π ά ρ ξ ε ι , ή Γυναϊκα Θά
υ π ά ρ ξ ε ι , πού οί λέξεις «νέα κοπέλλα»
καί «γυναίκα» δέν θά σημαίνουν π ιά μο
νάχα τό άντίθετο τού άρσενικου, μά κάτι
ξεχωριστό, που θάχη δική του αξία κι’
υπόσταση, κάτι πού δέν Θάναι άπλό συμ
πλήρωμα άλλου, μά ολοκληρωμένη μορ
φή τής ζωής καί τής ύπαρξης: ή γυναϊκαγνήσιος άνθρωπος.
Αύτή ή πρόοδος, (ενάντια στή Θέληση
τού άντρα, πού θά μείνει στήν άρχή π ί
σω) Θά μεταμορφώσει ριζικά τήν έρωτική
ζωή, πλημμυρισμένην άπό τόσες πλάνες
σήμερα: Ό έρωτας δέν θάναι πια σχέση
άνδρα μέ γυναίκα, άλλά Ανθρώπου με
"Ανθρωπο. Θά στέκει πιό κοντά στήν
άνθρώπινη φύση (γεμάτος άπειρη απα
λότητα καί σεβασμό, καλάς καί καθάριος
σέ όλα κείνα πού σμίγει καί χωρίζει)^ Θά
ναι ό έρωτας πού προετοιμάζουμε μ’ άγωνία καί μόχθο: δυό Μοναχικοί Άνθρωποι,
πού θά προστατεύουν, θά συμπληρώ
νουν, θά περιορίζουν καί θά σέβονται ό
ένας τόν άλλον . . . »

σμό καί τον πολιτισμό, όπως
πριν άπό χίλια χρόνια τον έ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 435)
σωσαν οί πρόγονοί σου, ’Αρι
προσφέρη τ ’ άγαθά του πλου στείδη, στον Μαραθώνα καί
τισμού.
στην Σαλαμίνα.
’Ενόσω μοΰ μιλούσε κοίτα
—Τό ξέρω, Μιχαήλ, είπα,
το ξέρω πώς τό Βυζάντιο είναι ζα την άπέραντη πολιτεία που
ό προμαχώνας τοΰ πολιτισμέ άπλωνόταν στα πόδια μας ά
σπρη, χρυσή καί καταπράσινη,
νου κόσμου.
ενώ
ή θάλασσα την έζωνε γα 
—Σ ’ αύτό έχεις δίκιο, Α ρ ι
λανή
κι άστραφτερή, όμοια μέ
στείδη, είπε ό Μιχαήλ. Πώς
άπό τότε πού ό Μέγας Κων μια μεταξωτή κορδέλα.
—Τί ώραία πού φαίνεται
σταντίνος 'ίδρυσε την ’Ανατο
άπό
έδώ ψηλά ή Κωνταντιλική Αύτοκρατορία, έδώ καί
νούπολη,
είπα. Ποιος μπορεί
τριακόσια χρόνια, εμείς εδώ
να
την
δη
καί να μή μαγευτή
σταθήκαμε άκλόνητοι σαν βρά
άπό
τήν
ομορφιά
της.
χοι καί αποκρούσαμε όλες τις
—Μά
γ
ι’
αύτό
τήν ζηλεύ
βαρβαρικές έπιδρομές. Με τη
βοήθεια όμως τοΰ Θεοΰ όλους ουν κ’ οί βάρβαροι καί δοκιμά
τούς έπιδρομεΐς τούς διώξαμε, ζουν κάθε τόσο να τήν πάρουν,
κ’ έτσι σώσαμε τον χριστιανι έκανε ό Μιχαήλ. Πότε οι ΠερΗ Π Ο Λ ΙΤ Ο Υ Μ ΕΓΑ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ

σες, πότε οί θύννοι τοΰ ’Α τ
τίλα, πότε τοΰτοι δώ οί ’Ά βαροι. Βλέπεις τις σκηνές τους
πού ξεχωρίζουν έκεΐ μακριά,
έξω άπό τα τε ίχ η ;
—Αύτές πού μαυρολογοΰν
έκεί πέρα; ρώτησα κ’ ένοιωσα
άνατριχίλα μέσα μου, για τί
όπου έφτανε τό μάτι μου στα
βόρεια καί στά δυτικά, ό κάμ
πος μαύριζε.
—Ναί, είπε ό Μιχάλης. Μή
φοβάσαι όμως, πρόσθεσε μέ
πεποίθησι. Θά τούς διώξουμε,
όπως διώξαμε καί τόσους άλ
λους. Φτάνει νά μάς προστατεύση ή Θεοτόκος καί νά
φανοΰμε άξιοι τής προστα
σίας της.
(Άπό τό ιστορικό μυθιστόρημα «ΤΙΙ
ΤΠΕΡΜΑΧΡ ΣΤΡΑΤΗΓΈ».

ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΕΚΝΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ω Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Eic εορτήν εις τήν Μηχανοκίνητον Ύποδ/νοιν ’Αθηνών καί επ’ ευκαιρία τον Πάσχα, όιενεμηθησαν διάφορα δώρα, εις τά παιδιά
τών Ζ λΖ έκνω ^ά σ τΖ ο μ ικώ ν τής προαναφερθείσηςΥπηρεσίας. Στιχμιότνπον άπό την εκδήλωσιν είναι κεα ηφωτογραφια μας
εις την όποιαν, πλην τών μικρών μας φίλων, διακρίνεται δ Δ /ντης τον Μηχανοκίνητου κ. Κατσιμπαρος, ο Λστνν. Δ/ντης κ.
Κεχρης, οί γονείς τών παιδιών καί άλλοι.
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ΜΑΥΡΕΣ Σ ΕΛ Ι Δ ΕΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ή τραγική επέτειος τής
29nc Μ α ΐο υ 1453
Του κ. Π Α Υ Λ Ο Υ Κ Ρ Ι Ν Α Ι Ο Υ

0 B V Z R N IIN O i ΣΤΟ ΛΟ Σ
ΕΙΣ ΤΟΝ

Εις την Απέναντι σελίδα: Ό «Μαρμαρωμένος Βασιληας» ( Εθνικόν Ιστορικόν
Μονσεϊον). Αμέσως κάτω: Τό Χρυσό/ίοί’ΛΛο τής Ραγονζης μέ την εικόνα τον
τελευταίου βυζαντινόν αύτοκράτορα, τον
Κων/νον Παλαιολόγον. Εις τό ακρον
αριστερόν τής σελίδος κάτω: 'Ο Μωάμεθ
έφιππος, παρακολουθεί την μεταφοράν τον
στόλον του από την περιοχή τον Γαλατά
στο μυχό τον Κερατίου κόλπον, επάνω σέ
κυλινδρικούς κορμούς δένδρων.

ΚΕΡΠΤΙΟΝ ΚΟΛΠΟΝ
Ή τελευταία μοιραία έπίθεοι
τής Τουρ κ ι κή ς σ τ ρ α τ ι ά ς .
Όκτακόοιοι αθάνατοι ηρωες
έναντίον 100.000 Τούρκων.

Η

ΑΛΩΣΙ της Κωνσταντινουπόλεως
θεωρείται καί είναι χωρίς άμφισβήτησι, τό τραγικότερο καί συγκλονιστικώτερο γεγονός τή Μεσαιωνικής
'Ελληνικής Ιστορίας.
Ή Έπτάλοφη, ή κοσμοξακουσμένη
αυτή πολιτεία μέ την χιλιετή ιστορία των
αλλεπαλλήλων θριάμβων, ιστορικών πε
ριπετειών καί θρησκευτικών ανατάσεων
άπό τά μέσατοϋ 15ου αίώνος ήτο τό τελευταϊον οχυρόν τής άλλοτε ποτέ Βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας, ή οποία έβυθίζετο πλέον εις τό λυκόφως τής αρχαίας
αίγλης καί πνευματικής ακτινοβολίας
της. Καί ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ό
τελευταίος Βυζαντινός αϋτοκράτωρ που
έπεσεν εις τό πεδίον τής μάχης σάν απλός

στρατιώτης «ένώ τό αίμα ποταμηδόν έκ
τών ποδών καί τών χειρών αϋτοϋ έρρεε»,
όπως γράφει χαρακτηριστικά ό ιστορι
κός τής άλώσεως Δούκας, περιήλθεν εις
τήν δικαιοδοσίαν τού θρύλου, έγινεν ό
μαρμαρωμένος βασιληας τών λαϊκών
παραδόσεων, σεπτή τραγική μορφή τού
Μεσαιωνικού ‘Ελληνισμού πού έβυθίσθη
εις τό σκοτάδι καί τήν αγωνίαν τής πιό
ζοφερής δουλείας εις τήν παγκόσμιον
ιστορίαν. ‘Ωστόσο ή μνήμη καί ό δο
ξασμένος θάνατος τοΰ τελευταίου αϋτοϋ
Βυζαντινού αύτοκράτορα ένέπνευσαν
τό δημοτικό τραγούδι καί έπαρηγόρησαν
τήν λαϊκήν φαντασίαν, έγιναν ελπίδα,
πικρή άναπόλησις καί μυστική προσδο
κία ότι ό μαρμαρωμένος βασιληας, θά

έσηκώνετο καί πάλιν πάνοπλος, όταν
θάρχόταν τό πλήρωμα τού χρόνου νά
οδηγήσει τήν στρατιάν του, μέ τούς Δι
κεφάλους Αετούς εις τήν ιστορικήν των
δικαίωσιν.
Ή επέτειος τής δοξασμένης θανής τοΰ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι μνημόσυνον καί έθνικόν χρέος πρός τόν
ηρωικόν Αύτοκράτορα που έγινε μνήμη,
αθανασία καί σύμβολον. Είς τό παρα
κάτω άρθρον θά έξιςρτορήσωμεν συνο
πτικά τά τραγικά γεγονότα τής 29ης
Μαΐου τοΰ 1453 καί ιδιαιτέρως αύτά που
σχετίζονται μέ τήν συμβολήν καί τά
κατορθώματα τοΰ Βυζαντινού στόλου
καί τών Γενουατικών καραβιών πού
έγραψαν μιά δραματική σελίδα είς τά
νερά τοΰ Βοσπόρου καί είς τόν Κεράτιον κόλπον, κατά τήν διάρκειαν τής
πολιορκίας.

Ό Μωάμεθ μπροστά στά τείχη.
Στις 5 ’Απριλίου 1453 μιά φοβερή
τουρκική στρατιά πλημμυρίζει ξαφνικά
τήν πεδιάδα τοΰ Βυζαντίου κατά μήκος
τών μακρών σέ σχήμα τόξου τειχών
τοΰ Θεοδοσίου καί είς τήν άπέναντι ακτήν
τής Λεραίας. Ό νεαρός σουλτάνος Μωά
μεθ πού διεδέχθη τόν πατέρα του Μουράτ διατάσσει νά στήσουν τήν μεγαλο
πρεπή σκηνή του κάτω άπό τήν πύλη
Λυκόπορτα.
Γύρω άπό τήν σκηνήν αύτήν παίρ
νουν θέσιν χιλιάδες άλλες τών άξιωματικών καί τών ιερωμένων πού συνοδεύουν
τήν άσιατικήν στρατιά γιά νά φανατίζουν
μέ χιμαιρικές υποσχέσεις Μουσουλμανι
κού παραδείσου μέ βουνά άπό πιλάφι καί
λαχταριστά ούρί τά ζεϊμπέκια καί τούς
γιουρούκους, όταν διστάζουν ν’ άντιμετωπίσουν τόν θάνατο. Τό θέαμα μέ τά
πολύχρωμα τσαντήρια είναι φαντασμα
γορικόν. ’Από τό ύψος τών προμαχώ-
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νων οί Βυζαντινοί πολεμισταί, μέ αλυ
σιδωτούς θώρακες, φεγγοβολούντα σπα
θιά, άρπάγες, τόξα καί βέλη παρακολου
θούν μέ ζωηρή περιέργεια τήν παρδα
λήν αυτήν κατασκήνωσι καί άκοΰνε χωρίς
φόβο τήν σύσμιχτη βοή πού άναδίνει
τό βαρβαρικό αύτό στρατόπεδον κάτω
άπό τά Τείχη. Είς τό ήσυχον αέρα άντηχοϋν ζουρνέδες καί τουμπελέκια, χρεμετισμοί άλογων, μακρόσυρτοι ανατολικοί
αμανέδες, προσταγές καί ναμάζια.
Στ’ αναμεταξύ ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανησυχώντας τρομερά γιά τήν
ασιατικήν άπειλή στέλνει αγγελιοφό
ρους τον ένα πίσω άπό τόν άλλο, στήν
’Ιταλία, στον Πάπα, στήν Βενετία καί
στήν Γένουα ζητώντας βοήθεια. Τό Βυ
ζαντινό κράτος πού έκληρονόμησε είναι
μικρογραφία τού άπεράντου έκείνου κρά
τους πού άπλωνότανε άπό τήν ’Ανα
τολή μέχρι τήν Δύσι, καί περιορίζεται
πλέον στήν πρωτεύουσα καί σέ μικρά
σποραδικά τμήματα στόν Μόριά καί
στήν Ρούμελη. Βέβαια, τά δίπλα τείχη,
τά ορύγματα, οί ορθογώνιοι καί προ
παντός ή πολεμική άρετή καί τό σθένος
των άνδρών πού θά ύπερασπίσουν τήν
θεοφρούρητη πόλι τού δίνουν έλπίδες,
ότι καί πάλιν ή περιωρισμένη πρωτεύ
ουσα Θά σωθή άπό τήν έχθρικήν έπιβουλή, όπως συνέβη κατά τούς περα
σμένους αίώνες μέ τήν πολιορκητικήν
άπειλή των Άβάρων, των Περσών, των
Βουλγάρων, των τουρκομάνων κλπ. ‘Η
ζωοπετής δύναμις τού Σταυρού καί ή
θερμή συμπαράστασι τής Θεοτόκου, θά
βοηθήσουν καί πάλιν, σκέπτεται ό τε
λευταίος μοιραίος αύτοκράτορας, τήν
Θεοσεβή πόλιν μέ τούς άμυθήτους πνευ
ματικούς, έκκλησιαστικούς καί καλλι
τεχνικούς θησαυρούς.

Ό τρομερός καταπέλτης.
Ό άντίπαλος τού Κωνσταντίνου, είναι
φιλόδοξος, αύταρχικός, όραματιστής καί
βίαιος. Παρ’ δλον ότι είναι μόλις 25 ετών
ώστόσο σταθμίζει μέ τόν πιό ρεαλιστικό
τρόπο, τίς προϋποθέσεις καί τά δεδο
μένα νά κατακτήση τό μέγα χριστιανικόν
Παλλάδιον, καμάρι καί καύχημα τού_πολιτισμένου μεσαιωνικού κόσμου. Ξέρει
λ.χ. καλά τήν άπόρθητη ίσχύ των τει
χών καί τάς όχυρώσεις της καί δέν διαβουκολεϊται άπό τήν πλανερήν έλπίδα
δτι μέ τά άκόντια καί τά κυρτά σπαθιά
τών γιουρούκων καί τά γιουρούσια τών
ζεϊμπέκων τής ’Ανατολής θά έκπορθήσει τά σιδεροθεμέλιωτα βυζαντινά τείχη
γιά νά μπή νικητής καί τροπαιοΰχος είς
τήν πόλιν τών παλατιών, τών ναών καί
τών θησαυρών. Είναι δμως τυχερός.
’Από τά μέσα Ίανουαρίου τού 1453, δταν
πλέον άπεφάσισε νά πολιορκήσει τήν πό
λιν, εμφανίζεται μπροστά του ό Ο ύγγαρέζος Ό ρμπας ή Οϋρμπας, ξακουστός
κατασκευαστής πυροβόλων, ό όποιος
προσφέρεται νά τού κατασκευάσει τό πιό
πελώριο καί άποτελεσματικό κανόνι γιά
τήν συντριβή τών τειχών, φθάνει νά τού
δώσουν τά άπαραίτητα ύλικά μέσα.
Ό Μωάμεθ δέν έχει άντίρρησι. Ό
Οϋρμπας θεωρείται ό καλύτερος κατα
σκευαστής κανονιών είς τόν κόσμον.
Προσφέρει τίς υπηρεσίες του σ’ όποιον
πληρώσει καλλίτερα. Μεταφέρει τό στρατηγεΐον του είς τήν Άδριανούπολιν.
'Εκατοντάδες κάρρα κουβαλούν άπό τήν
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’Ασία, σίδερο, μπρούντζο καί άλλα ύλικά
γιά νά χυθή τό τερατώδες κανόνι.
Ό Οϋρμπας μέ μυστικές συνταγές καί
άναμίξεις κατορθώνει τελικά νά φτιάξη
άπό σκληρόν άργιλλο, ειδικό καλούπι,
στό όποιον χύνεται κατόπιν τό λυωμένο
μέταλλο. 'Η προσπάθεια σημειώνει επι
τυχίαν. Βγάζουν άπό τό καλούπι τό
τρομερό κανόνι, τό μεγαλύτερο πυρο
βόλο πού γνώρισε ό Μεσαιωνικός κό
σμος, καί τό κρυώνουν. Πριν δμως ρί
ξουν τήν δοκιμαστική βολή, ό Μωάμεθ
στέλνει κήρυκές του στήν πόλι (Άδριανούπολι) γιά νά ειδοποιήσουν τούς γέ
ροντες, τά παιδιά καί τίς ύστερικές γυ
ναίκες νά μή τρομάξουν μέ τόν έκκωφαντικόν πάταγον τής βολής τού πυροβό
λου του. Τό πύρινου στόμα του χαλύ
βδινου Θηρίου ξερνάει κατόπιν μέ π ά 
ταγο χιλίων μαζί κεραυνών ένα τεράστιο
πέτρινο βλήμα, τό όποιον γκρεμίζει π α 
χύτατου τεϊχο. 'Ο Μωάμεθ βρίσκει ικα
νοποιητικόν τό άποτέλεσμα καί δίνει
άμέσως διαταγή νά τού κατασκευάσουν
50 έως 60 τού ίδιου μήκους καί τής ιδίας
συνθέσεως πυροβόλα.

Ή Όδύσσεια τής μεταφοράς των.
Μετά τήν κατασκευήν τών φοβερών
αύτών καταπελτών, παρουσιάζεται τό
πρόβλημα τής μεταφοράς των είς τήν πε
ριοχήν τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Αρχί
ζει μία μεταφορική ’Οδύσσεια χωρίς προ
ηγούμενου. "Ενας ολόκληρος στρατός καί
λαός σέρνει μπροστά δυό μήνες τό χαλύ
βδινο θεριό μέ τόν μακρύ λαιμό. Στρατιώ
τες τρέχουν διαρκώς καβάλλα δεξιά καί άριστερά νά προστατεύσουν τό τερατώδες
πυροβόλου πού είναι φορτωμένο σέ πελώ
ριο κάρρο τό όποιον σέρνουν 50 ζευγάρια
βουβάλων. Χιλιάδες μαραγκοί καί σιδη
ρουργοί παρακολουθούν τήν δραματικήν
πορεία διά μέσου λαγγαδιώ ν καί βουνών.
’Αντικαθιστούν τούς τροχούς πού λυώνουν κυριολεκτικά κάτω άπό τό τερά
στιον βάρος καί λαδώνουν συνεχώς τούς
άξονες. ’Απ’ όπου περνά ή άπίθανη αύτή
πομπή κατεβαίνουν άπό τά χωριά των,
άνδρες, γυναίκες, παιδιά καί θαυμάζουν
μέ άνατριχίλα καί δέος τό σατανικόν
μηχάνημα πού μεταφέρεται άγνωστου
πού καί γιά ποιάν αιτίαν. "Επειτα άπό
λίγες έβδομάδες περνούν άπό τόν ίδιο
δρόμο καί τά άλλα όμοειδή κανόνια πού
κατασκεύασεν ό Ούγγρος τεχνικός. Τό
βαρύ πυροβολικόν κάνει τήν έπιβλητικήν του έμφάνισιν είς τά πεδία τών μα
χώ ν καί είς τό προσκήνιου τής παγκό
σμιας Ιστορίας.

Πανιά! Πανιά είς τό πέλαγος!
ΚΓ έυώ άρχίζει καί συνεχίζεται μέ
ολοένα έντεινόμενον ρυθμόν ή στενή
πολιορκία τών Βυζαντινών τειχών μέ
λυσσασμένα γιουρούσια τών άσιατικών
όρδών πού γκρεμοτσακίζονται άπό τό
ύψος τών τειχών, ή καίγονται μέ ζεμα
τιστά λάδια καί ύγρόν πύρ, τό πρωί τής
20ής Απριλίου, δύο βδομάδες ύστερα
άπό τήν έναρξι τής πολιορκίας μιά φω
τιά λαμπαδίζει στις έπάλξεις. Είναι σενιάλο.
—Πανιά! φιλικά πανιά είς τό πέλα
γος. . . φωνάζουν οί φρουροί τών πύρ
γων.

Ή ενθουσιώδης κραυγή συγκλονίζει
τούς πολεμιστές καί τά πλήθη. Άκούγονται καμπάνες, άντηχούν δοξαστικά
καί ψαλμωδικά τροπάρια. ’Επί τέλους
φθάνει βοήθεια. . .
Ά π ό στόμα σέ στόμα ή χαρμόσυνη
είδησις μεταδίνεται καί στήν τελευταία
γωνιά τής πολιορκημένης πολιτείας.
Τά αισιόδοξα πανιά τών φιλικών
πλοίων τεζαρισμένα στόν άνεμο προσεγ
γίζουν ολοένα άπό τήν θάλασσα τού
Μαρμαρά είς τήν μπούκα τού Κερατίου
κόλπου, πού είναι φραγμένος μέ χοντρήν
άλυσίδα γιά νά παρεμποδίζει τήν είσοδο
τού Τουρκικού στόλου είς τόν μυχόν του
κόλπου πού εισχωρεί βαθειά στήν στερηά.
Είς τόν μυχόν τού κόλπου, άπέναντι,
άκριβώς άπό τόν Γαλατά (έλευθέρα ή ούδετέρα ζώνη τών Γενουατών) βρίσκεται
ό Βυζαντινός στόλος 30 - 40 μικρά σκάφη
έναντι 150 καραβιών του Μωάμεθ. Ό
πληθυσμός τής Κωνσταντινουπόλεως
συγκεντρώνεται στούς προμαχώνες πού
άτενίζουν προς τήν θάλασσα τού Μαρ
μαρά νά χαιρετήσει τά φιλικά πλοία πού
άρμενίζουν μέ ρότα τόν Κεράτιον κόλπου.
Τήν ίδιαν στιγμήν ό Μωάμεθ πηδάει
στ’ άλογό του, σπεύδει στήν παραλία,
όπου είναι άγκυροβολη μένος, 6 στόλος
του καί διατάζει τόν Τούρκον ναύαρχον
νά εμποδίσει μέ κάθε θυσίαν τήν είσοδον
τών ξένων πλοίων είς τόν Κεράτιον. Χι
λιάδες έχθρικά κουπιά πλαταγίζουν στά
νερά καί πλησιάζουν τά ξένα καράβια
μέ τήν Γενοβέζικη παντιέρα. ‘Η πλώρη
τών άπειλουμένων σκαφών άνατρέπει,
τσακίζει καί βουλιάζει τά τολμηρότερα
έχθρικά πού βρίσκονται στήν ρότα των
ή άπειλοΰν μέ ντισμπάρκο. 'Η παραλιακή
Θάλασσα τού Μαρμαρά φορτίζεται μέ
άλαλαγμούς, άπειλές, οίμωγές ναυαγών,
λαβωμένες δεήσεις στόν Μουχαμέτη καί
τούς προφήτες του.

Μιά απροσδόκητη ατυχία.
Ξαφνικά τά συμμαχικά καράβια
(3
Γενοβέζικα καί ένα Βυζαντινό) έκατόν
τόσες οργιές μακρυά άπό τήν μπούκα τού
Κερατίου κόλπου τήν όποιαν φράζει
χοντρή άλυσίδα άπό τήν πύλη τών
Δρουγγαρίων μέχρι τόν Γαλατά, μαρμα
ρώνουν στήν άπνοια. Ό ελαφρός πρύμος όστριογάρμπης πού έπνεε σ’ όλη τήν
πορεία των στήν θάλασσα τού Μαρ
μαρά κόβεται ξαφνικά μέ τό μαχαίρι καί
μιά τρομερή άπνοια καθηλώνει τά πλοία,
έρμαιου πιά τών εχθρικών έπιθέσεωυ. Τά
πανιά των χαλαρώνουν καί κρεμιούνται
σάυ κουρέλια. Οί έχθρικές γαλέρες καί δε
κάδες άλλα βοηθητικά πλοιάρια χύνον
ται σαν μανιασμένα νά τά αιχμαλωτί
σουν. Τά τουρκικά τσούρμα μέ άπειλές
καί φωνές ζυγώνουν, σκαρφαλώνουν άπό
τίς κρεμασμένες άγκυρες, πελεκούνε τά
πλευρά τών ύψηλοπρόρων Γενοβέζικων
σκαφών μέ μπαλντάδες καί λογής άλλα
έργαλεΐα. Οί Γενοβέζοι ναύτες ταμπουρωμένοι πίσω άπό τίς κουπαστές λια
νίζουν μέ σπαθιά καί τσεκούρια τούς
τολμηρούς, τσακίζουν κεφάλια, βουλιά
ζουν πλοιάρια. Σ’ άπάντησιν τά μανια
σμένα ζεϊμπέκια εκσφενδονίζουν άναμμένους δαυλούς στά πανιά καί στίς κου
βέρτες, νά πυρπολήσουν καί νά βουλιά
ξουν τά άντίπαλα σκάφη. Ξετυλίγονται
σκηνές φρίκης καί αίματος. Τά κουφάρια
τών σκοτωμένων έπιπλέουν στά νερά,

”Λποψις τής Κωνσταντινουπόλεως. Σχέδιο από το «Χρονικό» τον Σέδελ.
τά-βροντοκτυπήματα είναι άλλεπάλληλα.
Οί άποφραστικοί Γενοβέζοι καί Βυζαν
τινοί ναύτες χρησιμοποιούν πλέον τό
υγρόν πϋρ πού μακελλεύει καί καίει του;
επιδρομείς. Τά λυσσασμένα ζεϊμπέκια μέ
παραμορφωμένα πρόσωπα, καί κομ
μένα χέρια άπό τά κτυπήματα των τσε
κουριών βουλιάζουν στά νερά καί παρασύρονται άπό τά ρεύματα. Τό θέαμα είναι
άνατριχιαστικό μέ τήν άπεγνωσμένη
αυτή σύρραξι 800 Γενοβέζων καί Βυ
ζαντινών έναντίων 30 τόσων χιλιάδων
φανατισμένων Τούρκων.
Οί κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως
συνωστίζονται στίς παραλιακές τάπιες
καί ένθαρρύνουν μέ κάθε τρόπο τούς άμυνομένους ναύτες τών μοιραίων καραβιών
νά καταβάλουν μιαν άκόμη προσπάθεια
νά σωθούν καί νά τρυπώσουν στην
μπούκα. Οί πιό θεοσεβείς πού πιστεύουν
είς τήν θείαν έπέμβασιν άναπέμπουν
δεήσεις καί ψέλνουν τροπάρια. ’Επικα
λούνται τήν βοήθεια τού ’Αρχαγγέλου
Μιχαήλ καί τών λοιπών Άσωμάτων
Δυνάμεων, θυματίζουν τήν θάλασσα καί
στήνουν ψηλά είς τούς προμαχώνες τό
εικόνισμα τής Θεοτόκου.

Τό απίστευτο θαΰμα!
Ό Μωάμεθ άπό τήν παραλία παρακο
λουθεί μέ λυσσασμένη όργή τήν τρομερή
σύρραξη. Χυμάει μέ τήν άσπρη φοράδα
του στά νερά καί δίνει άπό κοντά θυμω
μένα δρδινα στον καπουδάν πασά καί
τούς λοιπούς. . . καπεταναίους πού διευ
θύνουν τά ρεσάλτα. Ξεσπάει φοβερός
αλαλαγμός άπό τά μαινόμενα τσούρμα.
Οί Τούρκοι καπεταναίοι γιά νά παρα
κινήσουν τά τσούρμα νά Ιντείνουν τήν
μαχητική των έπίθεσι, διατάζουν νά κτυπούν συνεχώς τά μεγάλα τύμπανα καί
νά βαρούν σάλπιγγες. ‘Η άμφίβια μάχη
πλησιάζει στό τέλος της. Ή έχθρική
ορδή γίνεται πιό άπειλητμςή. Σέ δυό
Γενοβέζικα καράβια, φαίνονται μερικά

ζεϊμπέκια πού κτυπιούνται στήθος μέ Τά Σουλτανικά καράβια σέ έλκυθρα.
στήθος μέ τούς αντιπάλους. Έάν ύποκύψουν τά καράβια αύτά θά παρασύρουν
"Υστερα άπό τό περιστατικά αύτό ή
καί τάλλα δυό στήν καταστροφή. Ή
πολιορκία συνεχίζεται. Τά τεράστια κα
μάχη πού παρατείνεται 8 τόσες ώρες πλη
νόνια τού Ούρβανού πελεκάνε καί ρημά
σιάζει στό τέρμα της. Σέ μιαν ώρα κΓ άν
ζουν τά τείχη. Οί τεράστιες κοτρώνες κΓ
άκόμη δέν πατηθούν άπό τήν έχθρική
οί πυρωμένες σιδερομπάλες πού έξακονορδή, ή φουσκοθαλασσιά τού Βοσπόρου,
τίζουν μέ βρυχηθμό, άνοίγουν πληγές καί
θά τά σπρώξει στήν Ιχθρικήν άκτή. ΚΓ δημιουργούν μεγάλα ρήγματα τά όποια
όμως ή θερμή, κατανυκτική ίκεσία τού
μέ άγωνιώδη προσπάθεια μπαλώνουν
πλήθους πού παρακολουθεί τήν άπε
όπως - όπως οί πλοιορκημένοι. Στ’ άναγνωσμένη πάλη άπό τίς επάλξεις τελικά
μεταξύ τά θηριώδη γιουρούσα τών κο
βρίσκει δικαίωσιν. Οί μοιραίες στιγμές
μάντος, ντερβισάδων τού θανάτου έναντής άνθρωπότητος χειραγωγούνται κά τίον τών τειχών συνεχίζονται μέ άμείωτη
ποτε άπό άσταθμήτους ή μεταφυσικούς έντασιν.
παράγοντες. "Ενα μικρό καί άσήμαντό
Οί φανατικοί αύτοί πολεμισταί άναρλάθος τού ύπευθύνου γιά τήν μάχη στρα ριχώνται σέ σκάλες, γκρεμίζονται, κατατηγού μια βροχούλα, ακόμα καί μιά ξα καίονται μέ ζεματιστά λάδια, άποκεφαφνική επίσκεψη ένα έπουσιώδες μήνυμα λίζονται μέ τσεκούρια, ώστόσο έπιμέανατρέπουν τήν στρατηγικήν, έξαρνουν. Ό άντικειμενικάς σκοπός τών άλλεθρώνουν τόν καθορισμένο ρυθμό, δια παλλήλων αύτών έφόδων είναι νά τσα
φοροποιούν τήν άλφα ή βήτα άπόφασιν.
κίσουν σωματικά τούς εξαντλημένους
"Ετσι έγινε καί στήν δραματικήν αύτή
ύστερα άπό 40 ή μερών πολιορκία, Βυ
περίπτωσι.
ζαντινούς μαχητές πού είναι ύποχρεωΣτις 5 τό απόγευμα ένα ελαφρό άγεμένοι νά διανυκτερεύσουν στίς τάπιες.
ράκι, περνάει σάν δροσερό χάδι έπάνω
Οί δρουγγάριοι καί οί δομέστιχοι τού
άπό τά μουσκεμένα στον ίδρώτα τής
Βυζαντινού στρατού έπιστρατεύουν γ υ 
άγωνίας πρόσωπα τών Γενοβέζων ναυ ναίκες καί παιδιά πού άντικαθιστοΰν λίγη
τών. Σιγά - σιγά τά εύεργετικό άγεράκι
ώρα τούς τσακισμένους άπό τήν άγρυγίνεται δυνατώτερο. Φουσκώνουν σάν
πνία καί τήν κούραση πολεμιστές. Ό
γιγάντια άσπρα φτερά λασκαρισμένα
Μωάμεθ περιμένει καί ρίχνει διαρκώς είς
πανιά τών καραβιών, άνασαλεύουν οί τήν μάχη καινούργιες δυνάμεις. Ή στρα
πλώρες, τριζοβολούν οί άντένες καί ξα τιά πού περιζώνει τά μεσογειακά καί π α 
φνικά τά τέσσερα σκάφη σάν οίστρηραλιακά τείχη είναι 150 χιλιάδες γιουλατημένα σαλπάρουν περήφανα άναρούκους, ζεϊμπέκια, γιανιτσάρους, Βασι
τρέπουν κάθε έμπόδιον, άναποδογυρίβουζούκους.
ζουν τά μικρά έχθρικά σκάφη πού προ
Ώστόσο ό φοβερός αύτός σουλτάνος
σπαθούν νά τούς φράξουν τόν δρόμο
βάζει στό νού ένα παράτολμο σχέδιο γιά
καί τελικά μπαίνουν θριαμβευτικά στό
νά μπάσει τόν στόλο του στόν έσωτελιμάνι τού Κερατίου. Τό πλήθος άπό τίς
ρικά μυχό τού Κερατίου κόλπου καί νά
τάπιες τών θεοφρούρητων τειχών άλαδημιουργήσει δυό θαλασσινά μέτωπα
λάζει καί εύχαριστεί μέ ψαλμά καί τροέναντίον τού Βυζαντινού στόλου πού
πάρι τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκο γιά τό
είναι φουνταρισμένος μαζί μέ τά συμμα
φανερό θαύμα της. Τά 4 Γενοβέζικα ξε χικά Γενοβέζικα στούς κόρφους καί στά
φορτώνουν τρόφιμα καί ξεμπαρκάρουν
μικρά λιμάνια τού Γαλατά φραγμένου
στρατιώτες. Μιά δειλή έλπίδα διαποτίζει
άπό τήν μιά μέχρι τήν άλλη άκρη μέ χον
σάν μπάλσαμο τήν μαρτυρικήν πολιτεία.
τρές άλυσίδες. Βάζει λοιπόν ένα άπί-
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στευτον άλλά μεγαλειώδες σχέδιο σέ
ένέργεια. Θά μεταφέρει τά πλοία του στον
έσωτερικό μυχό του Κερατίου μιά καί
δέν μπορεί νά τά μπάσει άπό τήν οχυ
ρωμένη είσοδο τοϋ κόλπου, μέ έλκυθρα
που θά διασχίσουν κάτω άπό τό προ
στατευτικό σκοτάδι της νύχτας τήν λο
φώδη καί πεδινή περιοχή τής Περαίας,
μέχρι τήν θάλασσα.

Τά βουβάλια τραβούν τά καράβια.
Βάζει λοιπόν σ’ ενέργεια ένα πρω τά
κουστο στά χρονικά τοϋ πολέμου εγχεί
ρημα. Χιλιάδες βοηθητικοί τοϋ στρατοΰ
του μεταφέρουν στήν άνατολική περιοχή
τοϋ Κερατίου κόλπου πελωρίους κορ
μούς δένδρων τούς οποίους οί ξυλουργοί
που λειαίνουν καί μετατρέπουν σέ κυ
λίνδρους, επάνω στούς οποίους τοπο
θετούν τά καράβια πού άνεσύρθησαν άπό
τά νερά. "Αλλες χιλιάδες έργάτες δου
λεύουν νυχθημερόν νά στρώσουν καί νά
ισοπεδώσουν τά κράκουρα καί τούς χωματολόφους ά π ' όπου θά κυλήσουν οί κυ
λινδρικοί κορμοί μέ τά φορτωμένα κα
ράβια πρός τήν παραλίαν. ‘Εκατοντά
δες βουβάλια σέρνουν τά ιδιότυπα αύτά
έλκυθρα πού κινούνται μονάχα τή νύχτα
γιά νά μή προσελκύσουν τήν περιέρ
γεια των άγροτών καί των πολιορκημένων. Σύγχρονα τά πυροβόλα του χτυ
πούν χωρίς διακοπή τόν Γαλατά καί
δίνουν τήν έντύπωσι ότι ή μεγάλη τελική
έπίθεσι θά γίνει άπό τήν πολεμικήν αύτή
ζώνη.
Οί άναρίθμητοι κύλινδροι άλειμμένοι

μέ λάδι γλυστρούν άπό δρόμο σέ δρόμο
μέ 70 τόσα καράβια πού συγκροτούν δε
ξιά καί ζερβά μέ χοντρά μαδέρια οί επι
κουρικοί στρατιώται. Μέ τόν ίδιο σχεδόν
τρόπο μεταφέρονταν κατά τήν άρχαιότητα εις τόν πλακοστρωμένον δρόμον
τοΰ Διόλκου τής Κορίνθου τά καράβια
άπό τόν Σαρωνικόν εις τόν Κορινθιακόν.
Ή πορεία είναι δύσκολη, ωστόσο συνε
χίζεται μέ τήν ίδια επιμονήν. Τά βόδια
πού σύρουν τά έλκυθρα στενάζουν κάτω
άπό τό συντριπτικόν βάρος, οί κορμοί
τρίζουν, τσακίζονται άντικαθίστανται
όμως άμέσως άπό άλλους. Τή νύχτα τής
22ας ’Απριλίου εβδομήντα καράβια μεταφέρονται άπό τήν μιά θάλασσα στήν
άλλη, επάνω άπό τούς λόφους, άνάμεσα
άπό χωράφια κΓ άμπέλια. Τήν επομένη
πρωί, οί κάτοικοι τού Βυζαντίου νομί
ζουν ότι είναι θύματα οφθαλμαπάτης ή
ονειρεύονται καθώς βλέπουν νά γυρο
φέρνει στόν μυχό τού Κερατίου πού
έθεωρεΐτο άπαραβίαστος, μιά μοίρα τουρ
κικών καραβιών μέ σημαίες καί τσούρμα.
‘Η άπελπισία σκοτεινιάζει τήν ψυχή των
καί οί έλπίδες πού έτρεφαν ότι τά τείχη
τής Κωνσταντινουπόλεως θά μπορούσαν
νά κρατήσουν μέχρι τό τέλος, φυλλοροοΰν. Ό εχθρικός στόλος είναι κάτω
άπό τά παραλιακά τείχη καί ή μαρτυ
ρική πόλι βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών.
Ό Παλαιολόγος πού άντιλαμβάνεται
τόν κίνδυνο, δυναμώνει τις επάλξεις τού
Κερατίου μέ ήλικιωμένους παλαιούς πολεμιστάς καί παιδιά πού μπορούν νά χειρίζωνται έλαφρά όπλα. Έάν διατηρη
θούν άνέπαφα τά στερηανά τείχη, τά

παραλιακά τείχη τού Κερατίου Θά κρα
τήσουν τήν θαλασσινήν άμυνα καί
παράλληλα θά ένισχυθούν μέ τά πλη
ρώματα τού φουνταρισμένου στά λιμά
νια τοΰ Γαλατά Βυζαντινού καί Γενουατικού στόλου.

"Ενα Βυζαντινό καράβι τολμά!
Παρ’ όλην τήν τραγικότητα τής καταστάσεως, οί έπί κεφαλής τών πολιορκημένων ελπίζουν ότι οπωσδήποτε ή Δύσις θά σπεύση νά βοηθήση τήν Βασι
λεύουσα. Πιθανόν άκόμη τά πλοία τού
Πάπα, τών Ενετών ή τών Γενουησίων
νά περιπλέουν τό Αίγαΐον ή νά περιμέ
νουν μήνυμα τών Βυζαντινών διά νά
σπεύσουν σέ βοήθεια. Πρέπει όμως νά
είδοποιηθή άμέσως ή «περιπολοΰσα» εις
τό Αίγαΐον ή τά Κυκλαδικά νερά συμμα
χική μοίρα. ’Αποφασίζουν νά στείλουν
πλωτόν άγγελιοφόρον. "Ενας βυζαν
τινός δρόμωνας μέ ισχυρήν έξάρτυσι καί
πλήρωμα δώδεκα τολμηρούς καί άποφασιστικούς μπρινάρους άποφασίζει νά
σπάσει τόν κλειό τών εχθρικών καρα
βιών καί νά χυθή στό Αίγαΐον.
Στά κατάρτι τοΰ δρόμωνα ύψώνουν
εχθρική σημαία καί τό τσούρμο φοράει
τουρκικά ρούχα μέ σαρίκια καί φέσια. Τή
νύχτα 3 Μαΐου ξεκρεμάνε άθόρυβα τήν
άλυσίδα κΓ οί δώδεκα άνώνυμοι ήρωες,
τών οποίων άτυχώς ή ιστορία δέν διέ
σωσε τά ονόματα κωπηλατώντας σι
γανά οδηγούν τό ριψοκίνδυνο καράβι
έξω άπό τό Κεράτιο κόλπο κΓ άνοίγονται στήν Προποντίδα, καί έν συνεχεία

Κάτω: Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος περιστοιχιζόμενος άπό τούς τελευταίους υπερασπιστής τής Πόλης. ( Λεπτομέρεια άπό ξυλο
γραφία τοϋ Α. Τάσσου). ’Απέναντι: Προσωπογραφία τοϋ Κων/νον Παλαιολόγον.
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ατό Αίγαϊον. ’Αλλά τό παράτολμον
εγχείρημα δέν είχε κι’ ανάλογο άντίκρυσμα. Μήτε ττανί, μήτε πλεούμενο μέ
τό λιοντάρι τού "Αη - Μάρκου στην
σημαία. "Ολοι οϊ δυτικοί, Πάπας, ‘Ενε
τοί, Γενουήνσιοι άφήκαν στην τύχη της
τήν σεπτή πολιτεία τής 'Αγίας Σοφίας.
Οϊ άντιζηλίες καί τά πολιτικά πάθη με
ταξύ των, έμείωσαν εις τόν έλάχιστον τήν
ϋποχρέωσίν των νά βοηθήσουν τό χρι
στιανικόν παλλάδιον τού Βοσπόρου.
Ό δρόμος ύστερα άπό πολυήμερη
περιπλάνησι σέ νησιά και σέ κόρφους τοϋ
Αιγαίου επιστρέφει καί πάλιν άπό τόν
ίδιο δρόμο, διασχίζει τήν Προποντίδα,
σπάζει γιά μιά δεύτερη φορά τόν άσφυκτικό κλοιό των Τουρκικών καραβιών
καί μπαίνει στόν Κεράτιο κόλπον. Οϊ
πολιορκημένοι πληροφορούνται μέ βαρειά, συννεφιασμένη καρδιά τά θλιβερά
μαντάτα. ‘Η Εύρώπη μέ τά χριστιανικά
κράτη πού ώργάνωσαν τις σταυροφο
ρίες γιά τήν άπελευθέρωσι τών ‘Αγίων
Τόπων, κατεδίκασε σέ άφανισμόν τήν
χριστιανικήν Βασιλίδα τών πόλεων.

τήν κραυγή πρός τόν ’Αλλάχ. "Υστερα
άπό τούς Άσιάτες αυτούς κομάντος τού
θανάτου, χυμούν μέ τήν ίδια τυφλή
άγριότητα οί Γεννίτσαροι πού έπιχειρούν δέκα άλλεπάλληλα γιουρούσια μέ
βαρύτατες άπώλειες. Οί μαχηταί τού
Βυζαντίου, τσακισμένοι άπό τήν άγωνία
καί τήν κούραση πολεμούν σαν λιον
τάρια τό άμέτρητο πλήθος. Τά ξημερώ
ματα ή σφοδρότης τής μάχης φθάνει στήν
διαπασών. Τα κανόνια τού έχθρού πού
κτυπανε άλύπητα τά τείχη δημιουρ
γούν τεράστια ρήγματα. Ό κίνδυνος
διαγράφεται πιά, χωρίς προσδοκία καί
χωρίς έλπίδα. Οί καμπάνες όλων τών
ναών τής Κωνσταντινουπόλεως κτυποΰν
συναγερμόν. ‘Η λυπητερή αύτή κωδω
νοκρουσία σφιχτοδένει τήν ψυχή, άνατριχιάζει τό αίμα, πανικοβάλλει τήν θέλησι. ‘Ωστόσο οί άθάνατοι μαχηταί άγωνίζονται τσακισμένοι αίμόφυρτοι, έξανλημένοι. Ή αυγή τής 29ης Μαΐου στήν
περιοχή τών τειχών καί μέσα στήν μαρ
τυρική πόλι είναι τόσο τραγική, ώστε
νά άνατμιχιάζει κι’ αύτός άκόμα ό θά
νατος. Τραυματίζεται μέ κοτρώνα πού
τού τσακίζει τό κεφάλι ό άρχηγός τών
Γενοβέζων Ίουστινιάνης, τόν όποιον
μεταφέρουν εις τήν πόλιν, καί ΰστερώτερα μέ πλοίο πού γλύστρησε στήν Προ
ποντίδα εις τήν Χίον, όπου ό ήρωϊκός
στρατηγός έξέπνευσε. Ό Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος μάχεται μέ γυμνό σπαθί
εϊς τά τείχη.

Ή τραγική αύγή τής 29ης Μαΐου.
Πέρασαν 6 εβδομάδες άπό τότε πού
άρχισεν ή πολιορκία κι’ ό Μωάμεθ άρχίζει νά χάνει τήν υπομονή του. Τά κα
νόνια του έκαναν σημαντικές ζημιές εις
τά τείχη, όλα όμως τά γιουρούσια τής
στρατιάς του ‘άποτυγχάνουν μπροστά
στό σθένος καί τήν άποφασιστικήν
άμυνα τών πολιορκημένων, συνεπώς δυό
μονάχα λύσεις διαγράφονται. ”Η νά έπιχειρήση μιά πολύ μεγαλύτερα έπίθεσι ή
νά λύσει τήν πολιορκίαν. Καλεϊ σέ συμβούλιον τούς άξιωματούχους καί τούς
πασάδες του καί τελικά παίρνουν τήν
άπόφασι νά έξαπολυθή τήν αύγή τής
29ης Μαΐου ή τελευταία μεγάλη έπίθεσι. Ό Μωάμεθ έπισκέπτεται τό άπέραντο στρατόπεδο άπό τόν Κεράτιον
κόλπο μέχρι τήν θάλασσα τού Μαρμαρά,
ένθαρρύνει τό μαχητικό πνεύμα τών
άγριων στιφών μέ τήν ΰπόσχεσι ότι θά
έχουν τό έλεύθερο νά λεηλατήσουν τήν
πόλι, νά διαγουμίσουν, νά τρυγήσουν
κορίτσια, νά πάρουνε σκλάβους.
Ή κραυγή τού ένθουσιασμού τών
Ά σιατών γιουρούκων φθάνει σαν υπό
κωφη παρατεταμένη βροντή στήν ετοι
μοθάνατη πόλι. Οί βασιβουζούκοι καί οί
λοιποί πολεμισταί πανηγυρίζουν προκα
ταβολικά τήν πιθανή νίκη των. Χτυπούν
μανιασμένα τά μεγάλα νταβούλια μέ τά
γαϊδουρόπετσα, φυσούν χιλιάδες ζουρνέ5ες. Ή ήχώ έπαναλαμβάνει στά τείχη
τό οργιαστικόν αυτό πανδαιμόνιου. Ξα
φνικά ύστερα άπό διαταγή τού Μωάμεθ
σβύνουν όλα τά φώτα τού στρατοπέ
δου κι’ ό άπέραντος κάμπος μέ τις χιλιά
δες σκηνές βυθίζεται στήν σιωπή καί στό
ύπουλο σκοτάδι. Οί Βυζαντινοί πολεμισταί πού άγρυπνοΰν στις έπάλξεις
νοιώθουν ένστικτωδώς πώς πλησιάζει ή
μεγάλη στιγμή τής ζωής ή τού θανάτου.

Ή τελευταία λειτουργία.
Τήν ίδια μέρα ό Κωνσταντίνος καλεϊ
σέ σύσκεψι τους συγκλητικούς, τούς δομέστιχους, τούς δρογγαρίους, τούς εύγενεϊς καί τούς έκθέτει τήν τραγικήν κατάστασι. "Ολοι είναι άποφασισμένοι νά
πεθάνουν, παρά νά παραδώσουν χωρίς

τήν τελευταία μάχη τό τελευταϊον προπύργιον τού Βυζαντίου. ‘Η ήμέρα αυτή
θά κρίνει τήν τύχη τής Εύρώπης καί τής
’Ανατολής γιά πολλούς αιώνες. Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας ό άπελπισμένος
λαός τής Κωνσταντινουπόλεως συγκεν
τρώνεται στόν περικαλλή ναό τής ‘Α
γίας Σοφίας μέ τό μαρμάρινο δάσος τών
κιόνων του καί τούς άμυθήτους εκκλη
σιαστικούς θησαυρούς που έκληροδότησαν 10 αιώνες Βυζαντινού μεγαλείου.
‘Η τελευταία αύτή σκηνή είναι συγ
κλονιστική καί δακρύβρεκτος. Χιλιάδες
σκιές, στρατιώτες, λαϊκοί, εύγενεϊς, άξιωματοΰχοι, κληρικοί δέονται γονυκλινείς
μέ συντριβή καί μέ πάθος. Τά κύματα τής
προσευχής σμίγουν μέ τά κύματα τού"
λιβανωτού. Είναι μιά νεκρώσιμη άκολουθία μπροστά στόν τελευταϊον Βυζαντινό
αύτοκράτορα.
Μετά τήν συγκινητικήν αύτή λειτουρ
γία πού θά μείνει άλησμόνητη στίς ψυχές
τών Ελλήνων έφ’ όσον άνατέλλει ό ήλιος
ό Κωνσταντίνος έπιστρέφει στό παλάτι
του, κατακαίει τά έπίσημα μυστικά έγ
γραφά του καί γυρνάει έφιππος εις τά
τείχη.

100 χιλιάδες πολεμισταί εις τά
τείχη.
Δυό ώρες ύστερα άπό τά μεσάνυχτα
ξεσπάει σαν μανιασμένη καταιγίδα ή
έφοδος 100 χιλιάδων Τούρκων πολεμι
στών εις τά στερηανά καί παραλιακά
τείχη. Οί άγριοι αύτοί πολεμισταί μέ
άλαλαγμό καί κραυγή, σηκώνουν σκά
λες, πετούν γαντζωμένα σχοινιά όρμούν
σαν πλημμυρίδα νά πνίξουν τά τείχη,
ένώ τά ταμπούρλα, τά κύμβαλα καί οί
σάλπιγγες ξεσκίζουν τ ’ αύτιά. Οί μπασιμπουζούκοι άνεβαίνουν στίς έπάλξεις,
γκρεμίζονται, άλαλάζουν, πεθαίνουν μέ

Ή μοιραία Κερκόπορτα.
Τά ξημερώματα άνατρέπεται έκ θε
μελίων ή άπεγνωσμένη άμυνα. Μερικοί
Τούρκον πολεμισταί τρυπώνουν άπό τις
ρωγμές τών τειχών στόν έσωτερικόν
περίβολο. Δέν τολμούν νά προχωρήσουν
εϊς τόν δεύτερον ά π ’ όπου άρχίζουν
τά παλαιά τείχη τού Κωνσταντίνου πού
είναι, ούσιαστικά άφρούρητα, άφοΰ άποτελοΰν τήν δευτέρα γραμμήν άμύνης.
’Ενώ όμως οί Τούρκοι αύτοί πολεμισταί
περιφέρονται άνάμεσα στά τείχη, άνακαλύπτουν μιά μικρή πύλη, τήν Ξυλόπορτα ή Κερκόπορτα. Φαίνεται ότι οί
πολιορκημένοι, τήν λησμονήσανε άνοικτή, έπειδή δέν είχε καμμιά σημασία.
Ωστόσο οί εισβολείς ζητούν ένισχύσεις
κΓ άμέσως ένα μεγάλο μπουλούκι βασι
βουζούκων πέφτει στά μετόπισθεν τών
άνυπόπτων Βυζαντινών. Οί πολεμισταί
πού άντικρύζουν τήν αρματωμένη όρδή
νά χύνεται πρός τήν πόλι, ρίχνουν τήν
άπεγνωσμένη κραυγή: «Ή πόλις έάλω...
Ή πόλι έπεσε». Οί Γενουήνσιοι πολεμισταί έγκαταλείπουν τά τείχη καί όρμούν
νά μπαρκάρουν εις τά καράβια των νά
σωθούν. Σηκώνεται καταιγίδα κραυγής
καί άντηχεϊ ό ξηρός κρότος τών σπαθιών
πού τσακίζουν κρανία καί κόκκαλα. Ό
Κωνσταντίνος μπροστά σ’ αύτόν τόν π α 
νικό έφορμα έφιππος μέ γυμνό σπαθί, πε
ριζωμένος άπό χιλιάδες εισβολής πού
άλαλάζουν καί πανηγυρίζουν. Ό τελευ
ταίος Βυζαντινός Αύτοκράτορας πέφτει
σαν ήρωας καί μάρτυρας στήν περιοχή
τού Μεσοτειχίου. Ή τύχη τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί τού Χριστιανικού κό
σμου τής ’Ανατολής καί τής Δύσης έκρίθη
άπό μία λησμονημένη άνοιχτή πορτοπούλα στά Βυζαντινά τείχη.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΤΑΡΗ
Ταγματάρχου Χωροφυλακής
Σ ΓΝΩ ΣΤΟ Ν τά όργανα των Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί Πυροσβεστικού άναλαβόντα αύτοβούλως το ιερόν καθήκον τής περιφρουρήσεως τής πα
τρίδας και των επί τής ζωής, τής σωματικής άκεραιότητος, τής ελευθερίας, τής τιμής καί τής περιουσίας,
δικαιωμάτων των πολιτών, ώς καί τής ησυχίας αυτών,
ύπέβαλον εαυτό έκουσίως εις την στέρησιν τών δι
καιωμάτων καί ελευθεριών των, ΐνα οντω έξασφαλίσωσι κάλλιον την διατήρησιν αυτών εις τους πολίτας.
Διά νά άντεπεξέλθουν όμως εις τό τόσον σοβαρόν,
δνσκολον καί έν πολλοΐς επικίνδυνον λειτούργημά των,
πρέπει ταϋτα νά κοσμώνται υπό τών ακολούθων ηθι
κών προσόντων: ήτοι τής τιμιότητας, τής δικαιοσύνης
καί τής ειλικρίνειας, τής σωφροσύνης, τής μετριοπά
θειας, τής εύσταθίας, τής εύπροσηγορίας, τής Αξιο
πρέπειας και τής πειθαρχίας. Νά συμπεριφέρωνται
άναλόγως προς τό κοινόν, νά αναλαμβάνουν τάς προκυπτούσας εκ τής έκτελέσεως τής υπηρεσίας των
διαφόρου βαθμού καί ποικίλας εύθύνας ( άστικάς, ποι
νικός καί πειθαρχικός) καί νά ύπόκηνται εις αύστηροτέραν πειθαρχίαν έν σχέσει προς τούς λοιπούς πο
λιτικούς δημοσίους υπαλλήλους τού Κράτους. Τά τού
ίσχύοντος διά ταϋτα Ιδιου πειθαρχικού δικαίου, θά
έπιχειρήσωμεν νά παρουσιάσωμεν, έν συντομία κατω
τέρω.
Πειθαρχικόν δίκαιον καλείται τό σύνολον τών νο
μικών κανόνων καθ’ οϋς κινείται ή πειθαρχική ευθύνη
τών υπαλλήλων καί έπιβάλλονται αί πειθαρχικοί ποιναί. Τό πειθαρχικόν δίκαιον αποτελεί τμήμα τού δι
καίου τών δημοσίων υπαλλήλων, τό όποιον είναι τμή
μα τού διοικητικού δικαίου, όπερ πάλιν αποτελεί κλάδον τού δημοσίου δικαίου. Συνεπώς τό πειθαρχικόν
δίκαιον αποτελεί τμήμα τού διοικητικού δικαίου εις τό
οποίον καί άνήκουσιν έξ ολοκλήρου οί συγκροτοϋντες
τούτο νομικοί κανόνες.
Οί κυριώτεροι κανόνες οί άπαρτίζοντες τό πειθαρ
χικόν δίκαιον τών ανωτέρω οργάνων περιλαμβάνον
ται κυρίως εις τά ακόλουθα βασικά νομοθετήματα,
ώς ταϋτα έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθηοαν μεταγενεστέρως δι ετέρων διατάξεων,
α. Χωροφυλακή: (1) Ν.Δ. 3365/55 (Α. 257/55) καί
(2 ) Β.Δ. 15-7-56 (Α '. 167/56( κ.ά.
β. Ά στνν. Πόλεων: (1) Κ.Ν. 2458/53 (Α. 11/53)
καί (2) Β.Δ. 25-10-58 (Α 187/58) κ.λ.π.
γ. Πυροσβεστική Υπηρεσία: (1) Ν. 4661/30 (Α.
153/30) καί (2) Β.Δ. 9-12-48 (Α . 2149/49) κ.ά.
συναφείς διατάξεις καί
δ. Κοινά τών τριών Σωμάτων (πρόσφατα): (1) Ν .Δ .
343/69 (Α. 238/69) καί (2) 935/71 (Α . 149/71)
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«περί βαθμού καί καταστάσεως έν γένει τών ’Αξιωμα
τικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας» καί «περί κατα
στάσεως έν γένει τών οπλιτών Χωρ \κής καί τών κατω
τέρων οργάνων τής Ά στυν. Πόλεων καί τού Πυρο
σβεστικού Σώματος», άντιστοίχως.
Τό πειθαρχικόν δίκαιον διαιρείται εις δύο τμήματα,
ήτοι:
α. Τό ουσιαστικόν πειθαρχικόν δίκαιον, όπερ πραγ
ματεύεται περί τών πειθαρχικών αδικημάτων καί τών
πειθαρχικών ποινών καί
β. Τό τυπικόν ή δικονομικόν πειθαρχικόν δίκαιον
τό οποίον καθορίζει τήν διαδικασίαν, καθ’ ήν κινείται
ή πειθαρχική ευθύνη, είδικώτερον δέ καθορίζει:
(1) Τά ασκούντα τήν πειθαρχικήν εξουσίαν όργανα,
ήτοι τάς πειθαρχικός δικαιοδοσίας,
(2) Τήν πειθαρχικήν δικονομίαν, ήτοι πειθαρχικήν
άγωγήν, άνάκρισιν, έκδίκασιν, ένδικα μέσα, έκτέλεσιν
τών πειθαρχικών αποφάσεων κλπ.
(3) Τήν σχέσιν τής πειθαρχικής προς τήν ποινικήν
δίκην καί
(4) Τήν παραγραφήν καί διακοπήν αυτής, τών πει
θαρχικών αδικημάτων.
II. Ο ΥΣΙΑΣΤΙΚ Ο Ν Π Ε ΙΘ ΑΡΧΙΚ Ο Ν ΔΙΚ Α ΙΟ Ν
α. Πειθαρχικόν αδίκημα ή παράπτωμα είναι πάσα
δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις υπη
ρεσιακού καθήκοντος δυναμένη νά καταλογισθή.
β. Τό υπηρεσιακόν καθήκον προσδιορίζεται τόσον
διά τών υπό τών κειμένων διατάξεων Νόμων, Κανο
νισμοί καί διαταγών έπιβαλλ.ομένων υποχρεώσεων,
όσον καί τής καθόλου εντός καί έκτος τής υπηρεσίας
έκάστοτε τηρητέας διαγωγής τού δημοσίου υπαλλή
λου ('Υπάλληλος, κατά τό αρθρον 13α τού Π.Κ. είναι
πας, εις δν νομίμως είναι Ανατεθειμένη έστω καί προσωρινώς ή άσκησις υπηρεσίας δημοσίας, δημοτικής ή
κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δι
καίου, κατά δέ τό αρθρον 1 παρ. 1 τού Ν. 1811 /51
«περί Κώδικος καταστάσεως τών Δημοσίων Διοικ.
' Υπαλλήλων» Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τά έμμεσα,
έμισθα όργανα τού Κράτους, τά διατελοϋντα έν προ
αιρετική, Αμέσω, υπηρεσιακή καί πειθαρχική προς
αυτό σχέσει. Ταϋτα, κατά τήν έπιστήμην, διακρίνονται εις πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους καί
στρατιωτικούς υπαλλήλους).
γ. Τά πειθαρχικά παραπτώματα διακρίνονται εις
κοινά καί βαρέα.
(5. Τά στοιχεία τού πειθαρχικού Αδικήματος είναι:
1) πραξις ή παράλειψις ήν δέον νά ένήργησε δημό-

σιος υπάλληλος, διότι μόνον οντος δύναται νά είναι
υποκείμενον τοϋ πειθαρχικόν αδικήματος, 2) παράβασις υπαλληλικού καθήκοντος ή ασυμβίβαστος προς
ι, τό αξίωμα τον οργάνου διαγωγή, 3) ύπαιτιότης τού
πταίστου υπαλλήλου και 4) καταλογισμός τής πράξεως ή παραλείψεως.
ε. Γενικώς αναγνωρίζεται έν τή θεωρία ότι τα πει
θαρχικά αδικήματα δεν είναι δυνατόν νά καθορισθοϋν
έν τώ νόμω, ώς ορίζονται επακριβώς έν τώ νόμω τά
ποινικά άδικήματα, τούτο δε διότι ή πειθαρχική ποινή
δεν στρέφεται κατά τής ελευθερίας τοϋ ατόμου, ώς ή
ποινή τοϋ Ποινικού δικαίου, άλλ’ αποβλέπει εϊς τό
συμφέρον τής δημοσίας υπηρεσίας χάριν τής οποίας
δέον νά ύπάρχη πάντοτε ή δυνατότης νά χαρακτηρισθή ώς πειθαρχικόν αδίκημα, πάσα πράξις επιζήμια,
διά την δημοσίαν υπηρεσίαν έστω καί αν αυτή δεν έχει
ρητώς προβλεφθή από τον νόμον. "Ενεκα τούτου τό
άξίωμα «N U L L U M C R IM E N , N U L L A POENA
S I N E LEG E ( ούδεμία ποινή ανευ νόμου) δεν ισχύει
έπί των πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών, πάσα δέ
άπαρίθμησις τών πειθαρχικών αδικημάτων έν νόμω ή
διατάγματι έχει χαρακτήρα ένδεικτικόν καί ονχ'ι περιο
ριστικόν, ώς συμβαίνει έπί τών ποινικών αδικημάτων.
α. Πειθαρχική ποινή είναι ή έπιβαλλομένη κύρωσις
έπί πειθαρχικών άδικημάτων.
β. Σκοπός τής πειθαρχικής ποινής είναι ή συντήρησις τής πειθαρχίας. Δ ι’ αυτής δεν επιδιώκεται μόνον
ό κολασμός τοϋ διαπραχθέντος αδικήματος, άλλά καί
1 ή βελτίωσις τής διαγωγής καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ
πταίστου, ό φρονηματισμός τών συναδέλφων του καί
ή έξασφάλισις έν γένει, τής ευρύθμου λειτουργίας τής
υπηρεσίας.
γ. Αί πειθαρχικοί ποιναί τής έπιπλήξεως, κρατήσεως, παρατηρήσεως, περιορισμού καί φυλακίσεως
καλ.οϋνται κατώτεροι καί αί τής αργίας καί άποτάξεως
ανώτεροι πειθαρχικοί ποιναί.
δ. Τό πρόβλημα τής αντιστοιχίας πειθαρχικών αδι
κημάτων καί πειθαρχικών ποινών, δπερ υπάρχει πάν
τοτε έν τώ πειθαρχικά) δικαίω, έλύθη υπό τής ίσχυούσης προς τούτο νομοθεσίας μόνον έν μέρει. Πράγματι
έν τώ πειθαρχικά) δικαίω δεν είναι δυνατόν νά όρίζηται ώρισμένη ποινή δι’ έκαστον αδίκημα, ώς συμ
βαίνει έν τώ ποινικά) δικαίω, τούτο δέ λόγω τής φνσεως τών πειθαρχικών αδικημάτων. Έ ν τούτοις τά
Ν.Δ. 343/69 καί 953/71 ώρισαν ότι ή ποινή τής άπο
τάξεως π.χ. δεν δύναται νά έπιβληθή διά πάν πειθαρ
χικόν αδίκημα, άλλά δι’ άπρεπή διαγωγήν κατ’ έπανάληψιν έπιδειχθεϊσαν ή διά βαρείαν άπρέπειαν καί
ασέβειαν, διά παραπτώματα άφορώντα τήν τιμήν ή
τήν ύπόληψιν τοϋ άξιωματικοϋ ή τοϋ σώματος καί άν
έτι ή πράξις έτελέσθη νπ’ αύτοϋ ώς οπλίτου ή κατω
τέρου, διά καταδίκην δι’ οίονδήποτε κακούργημα ή
πλημμέλημα εκ τών άναφερομένων εις τά κεφάλαια
περί έσχάτης προδοσίας καί προδοσίας τής Χώρας,
τοϋ Ποιν. Κώδικος ή διατάξεων ειδικών ποινικών
νόμων ώς καί διά πάν άλλον έγκλημα μαρτυρούν ώς
έκ τά>ν αιτίων τού είδους καί τοϋ τρόπου τελέσεώς του
καί τών λοιπών έν γένει περιστάσεων, ηθικήν διαστρο
φήν χαρακτήρος κ.α.
III. ΤΥΠ ΙΚ Ο Ν *Ή

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚ Α ΙΟ Ν

α. Πειθαρχικοί δικαιοδοσίαι ονομάζονται τά όρ

γανα έκείνα, άτινα έχουν τήν αρμοδιότητα έκ τοϋ νό
μου νά έπιβάλουν πειθαρχικός ποινάς.
β. Ταϋτα διαιρούνται εις 1) μονομελή, οία είναι ό
' Υπουργός, ό Γεν. Γραμματεύς, ό ’Αρχηγός, ό άμεσος
προϊστάμενος τοϋ υπαλλήλου ( λόγω θέσεως) καί πάς
άνώτερος κατά βαθμόν τούτον δι’ ώρισμένα παρα
πτώματα καί: 2) πολυμελή, οία είναι τά πειθαρχικά
Συμβούλια καί τό Συμβούλων τής ’Επικράτειας (Α ’
Τμήμα). Τά πειθαρχικά συμβούλια είναι πρώτοβάβάθμια καί δευτεροβάθμια τοιαϋτα. γ ) Μεταξύ τών
πειθαρχικών τούτων δικαιοδοσιών είναι δυνατόν νά
ύπάρξη σύγκρονσις άρμοδιάτητος, είτε καταφατική,
όταν πλείονες δικαιοδοσίαι έπιλαμβάνονται ταύτοχρόνως τής έκδικάσεως τοϋ αύτοϋ πειθαρχικού άδικήματος, είτε άποφατική, όταν πλείονες δικαιοδοσίαι
άποφαίνονται, ότι είναι άναρμόδιαΐ. ό. Ή δίωξις τών
πειθαρχικών άδικημάτων χωρεϊ πάντοτε αύτεπαγγέλτως μή ύπαρχούσης έν τώ πειθαρχικά) δικαίω κα
τηγορίας άδικημάτων διωκόμενων κατ’ έγκλησιν, κατ’
άναλογίαν προς τήν ύπάρχουσαν τοιαύτην κατηγορίαν
ποινικών άδικημάτων. ε) Ή άσκησις τής πειθαρχικής
διώξεως αποτελεί καθήκον τοϋ πειθαρχικού οργάνου,
διά τήν παραβίασιν τού οποίου υπέχει τούτο πειθαρ
χικήν ευθύνην, στ) Ή δίωξις δεν χωρεϊ είμή μόνον διά
πειθαρχικά άδικήματα τελεσθέντα, καθ’ δν χρόνον
ό υπαίτιος κέκτηται τήν υπαλληλικήν ιδιότητα. Κατ’
έξαίρεσιν τοϋ κανόνος τούτου, ύφίσταται ευθύνη καί
διά πράξεις σχετιζομένας προς χρήσιν βίας, δόλου ή
δωροδοκίας. . . προς έπίτευξιν τοϋ διορισμού του.
ζ. ’Επίσης άπαξ άρξαμένη ή πειθαρχική δίκη, διαρκούσης τής υπαλληλικής Ιδιότητας, συνεχίζεται νποχρεωτικώς μέχρις έκδόσεως οριστικής άποφάσεως,
έστω καί αν έν τώ μεταξύ έλύθη ή υπαλληλική σχέσις,
έξαιρουμένης τής περιπτώσεως τοϋ θανάτου.

Πειθαρχική δικονομία
α. Πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνει δ,τι άνωτέρω έν § 6 β (2) αναγράφεται έν άκρα συντομία.
β. Ή ίσχύουσα πειθαρχική νομοθεσία ορίζει λε
πτομερώς τούς όρους, ύφ’ οϋς ένεργεϊται ή βεβαίωσις
τοϋ παραπτώματος, ή έν. Διοικ. Έξέτασις, ή έξέτασις
μαρτύρων, ή έξαίρεσις μαρτύρων ή πειθαρχικών δι
καστών κλπ., ώς καί τάς έκ τής παραβιάσεως τών
όρων τούτων προκυπτούσας άκρότητας. Είδικώς ώς
προς τήν κλήσιν εις άπολογίαν, ήτις αποτελεί εν έκ
τών ούσιωδεστέρων στοιχείων τής πειθαρχικής δια
δικασίας, ορίζει δτι αυτή δέον νά περιέχη σαφώς τά
στοιχεία τοϋ διωκομένου πειθαρχικού άδικήματος κ.ά.
Ή παράλειψις όμως τής κλήσεως εις άπολογίαν κα
λύπτεται, έάν ό διωκόμενος, καίτοι μή προσκληθείς,
υπέβαλεν αύθορμήτως τήν άπολογίαν του, άποδειχθέντος οϋτω δτι είχε λάβει έγκαίρως γνώσιν τοϋ διωκομένου πειθαρχικού άδικήματος καί δτι συνεπώς ή
παράλειψις κλήσεως εις άπολογίαν δεν είχε τήν συνέ
πειαν νά στερήση αυτόν τής δυνατότητος νά υπερά
σπιση αυτόν καί
γ. Ή υπό τών Άνακρ. Συμβουλίων έκδίκασις
τών παραπτωμάτων δύναται νά αναστέλλεται καθ’
δν χρόνον οί υπό κατηγορίαν νοσηλεύονται εις νοσοκο
μεία ή κλινικός. Διά τούς τυχόν συμμέτοχους τό πα
ράπτωμα δύναται νά έκδικασθή κεχωρισμένως.
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Σχεσις πειθαρχικής προς ποινικήν δίκην
α. Εις τας περιπτώσεις καθ’ άς ό πειθαρχικώς διω
κόμενος, διώκεται ταντοχρόνως και ενώπιον τής ποι
νικής δικαιοσύνης, επειδή το πειθαρχικόν αδίκημά του
θεωρείται ώς εχον ταντοχρόνως καί ποινικόν χαρα
κτήρα, ισχύει 6 κανών δτι ή π ο ι ν ι κ ή δ ί ω ξ ι ς
είναι Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς από την πειθαρχικήν. "Ενε
κα τής τοιαύτης ανεξαρτησίας των δύο δικών, ή πει
θαρχική δικαιοδοσία δεν ύ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι ν’ άναμείνη την έναρξιν τής ποινικής δίκης διά να κίνηση
την πειθαρχικήν αγωγήν, εάν δε ή ποινική δίωξις έχει
ηδη αρχίσει, τό πειθαρχικόν δργανον δεν ύποχρεοϋται
ν αναστείλη την πειθαρχικήν διαδικασίαν μέχρις οϋ
αποφανθή ό ποινικός δικαστής. ’Εν τούτοις, έχει τό
δικαίωμα νά προβή εις τήν αναστολήν ταύτην εάν κρίνη ταύτην άναγκαίαν διά νά διαφωτισθή εκ τοϋ πορί
σματος τής ποινικής δίκης, πράγμα δπερ, εις τάς πε
ρισσότερός περιπτώσεις είναι ένδεδειγμένον άπό πρα
κτικής άπόψεως.
β. ’Εάν έξεδόθη ή άπόφασις τοϋ ποινικοϋ δικαστη
ρίου, ή έν τή άποφάσει ταύτη ένυπάρχουσα διαπίστωσις
των πραγματικών περιστατικών δεσμεύει τον πει
θαρχικόν δικαστήν. ’Εάν π.χ. ό υπάλληλος κατεδικάσθη άπό τό ποινικόν δικαστήριον επί κλοπή δεν
δύναται νά θεωρηθή άπό τον πειθαρχικόν δικαστήν ώς
μη κλεψας καί νά άπαλλαγή οϋτω τής πειθαρχικής
ποινής. Έ κ τοϋ δτι δμως εις τήν Αντίστροφον περίπτωσιν ήθωώθη ώς μή κλέψας, δεν έπεται δτι είναι
υποχρεωτική ή πειθαρχική άπαλλαγή του. Τά αυτά
πραγματικά περιστατικά, ατινα έθεωρήθησαν άπό τον
ποιν. δικαστήν ώς μή συνιστώντα ποινικόν Αδίκημα
π.χ. κλοπήν, δύνανται νά θεωρηθούν άπό τον πειθαρ
χικόν δικαστήν ώς συνιστώντα καθ’ έαυτά—καί ασχέ
τως προς τήν ποινικήν αυτών φύσιν—πειθαρχικόν Αδί
κημα π.χ. Αναξιοπρεπή διαγωγήν καί νά επισύρουν
πειθαρχικήν ποινήν, στηριζομένην εις τό ιδιαίτερον
τούτο πειθαρχικόν Αδίκημα. ’Επίσης, εάν ήθωώθη ο
υπάλληλος από τό ποινικόν δικαστήριον λόγω Αμφι
βολιών ή Απηλλάγη λόγω συγχύσεως, ό πειθαρχικός
δικαστής δύναται διά τά αυτά περιστατικά, νά έπιβάλη πειθαρχεκήν ποινήν.
γ. ’Εάν τέλος ή ποινική Απόφασις είναι καταδι
καστεί], ενώ ή πειθαρχική Απόφασις, ήτις προηγήθη
αυτής, είναι απαλλακτική, τότε ή πειθαρχική δίκη
επαναλαμβάνεται, έφ’ δσον πρόκειται περί πειθαρχι
κού Αδικήματος τής κατηγορίας τών βαρέων πειθαρ
χικών Αδικημάτων. Ή έπανάληψις αυτή Αποτελεί μέτρον δυσμενές διά τον υπάλληλον. ’Εάν Αντιστρόφως
ό υπάλληλος έχει τιμωρηθή πειθαρχικώς καί έπακολονθήση ποινική Απόφασις Απαλλακτική, δύναται νά
ζητηθή ή έπανάληψις τής πειθαρχικής δίκης χάριν
τοϋ υπαλλήλου εντός 2ετίας Από τής τελεσιδικίας τής
Αποφάσεως τοϋ ποινικού δικαστηρίου.
δ. Το αξίωμα N O N B I S I N I D E N , (μή δίς επί
τό αυτό), δπερ ισχύει έν τω ποινικώ δικαίω, ισχύει με
ρικώς μονον επι τω πειθαρχικέό δικαίω, άπαγορευομένης τής έπιβολής δευτέρας ποινής διά τό αυτό Α
δίκημα Από τό αυτό δργανον, μή Αποκλεισμένης δμως
τής έπιβολής δευτέρας ποινής διά τό αυτό Αδίκημα,
Από άλλο δργανον.

Παραγραφή καί διακοπή παραγραφής
τών πειθαρχικών αδικημάτων
α. Τά πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται
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κατά κανόνα μετά παρέλευσιν έτους Από τής διαπράίεώς των. β. Πειθαρχικά παραπτώματα έπαγόμενα
ποινήν Αργίας διά πρόσκαιρου παύσεως ή βαρυτέρας
ποινάς, παραγράφονται μετά πενταετίαν Από τής διαπράξεώς των, πλήν τών Αφορώντων τήν στρατιωτικήν
τιμήν, ατινα ουδέποτε παραγράφονται, γ. ’Εάν εν
πειθαρχικόν Αδίκημα Αποτελή ταυτοχρόνως καί Αδί
κημα ποινικόν, έξετάζεται ή παραγραφή ή θεσπιζομένη διά τό ποινικόν Αδίκημα. ’Εάν είναι βραχυτέρα
τής θεσπιζομένης διά τό πειθαρχικόν Αδίκημα, δεν
λαμβάνεται ύπ’ δψιν. ’Εάν είναι μακροτέρα, έφαρμόζεται καί διά τό πειθαρχικόν Αδίκημα, ό. Α ί διά τήν
βεβαίωσιν καί έκτίμησιν πειθαρχικών Αδικημάτων
ένεργούμεναι πράξεις (Αναφορά Αδικήματος, διαταγή
έγγράφου διοικητικής έξετάεως, Ανακριτικαί εκθέσεις,
απολογία υπαιτίου κλπ.) διακόπτουν τήν παραγραφήν,
ό χρόνος δμως τής παραγραφής δεν δύναται νά ύπερβή
τά εξ (6) έν συνόλω έτη δταν πρόκειται περί πειθαρ
χικών Αδικημάτων έπισυρόντων, άνωτέρας πειθαρ
χικός ποινάς ή ή πειθαρχική διαδικασία έκινήθη διά τήν
επιβολήν τοιούτων ποινών Ανεξαρτήτως Αποτελέσματος
και τούς 18 μήνας διά τάς λοιπάς περιπτώσεις Από
τής χρονολογίας τελέσεως μέχρι τής έκδόσεως τής
τελικής Αποφάσεως. ε. ' Υπό τούς αυτούς ώς άνω πε
ριορισμούς διακόπτεται ή παραγραφή πειθαρχικού
Αδικήματος διά τής τελέσεως νέου πειθαρχικού τοιούτου σκοποϋντος τήν Απόκρνψιν αύτοϋ ή τήν ματαίωσιν
τής Ασκήσεως ένεκεν έκείνου πειθαρχικής διώξεως καί
στ. 'Ωσαύτως διακόπτεται ή παραγραφή τοϋ πειθαρ
χικού Αδικήματος Αποτελοϋντος καί ποινικόν τοιοϋτον
διά τών πράξεων τής ποινικής διαδικασίας (προανα
κρίσεις, κύριαι Ανακρίσεις κλπ.) τής έπί τοϋ Αδική
ματος Ασκηθείσης ποινικής διώξεως καί άρχεται έκ
νέου ή παραγραφή Αφ’ ής έξεδόθη βούλευμα Αθωωτι
κόν ή παϋον προς καιρόν τήν δίωξιν ή ίριστική Απόφασις.
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ
α. ’Επειδή κατά τήν μελέτην τοϋ παρουσιαζομένου
θέματος διεπιστώθη δτι τούτο δεν έχει είσέτι Αρκούν
τως έρευνηθή, θά θεωρήσωμεν τον εαυτόν μας λίαν
ευτυχή αν κατορθώση νά παράσχη διά τής παρούσης
καί' τής Ακολουθούσης ταύτην εύρυτέρας εργασίας,
εν ερμηνευτικόν βοήθημα εις πάντας τούς Ασχο/ .θ υ 
μένους μέ τήν ερμηνείαν καί εφαρμογήν τών διατά
ξεων τοϋ πειθαρχικού δικαίου τοϋ Στρατιωτικού προ
σωπικού τών Σ.Α. καί Πυροσβ. προς έπικράτησιν τών
αρχών τής νομιμότητος καί τής χρηστής διοικήσεως
έν τή ρυθμύσει καί επιλύσει τών προκυπτόντων έκ
τής εφαρμογής τών διατάξεων τής πειθαρχικής νομο
θεσίας θεμάτων καί δώση τό έναυσμα καί εις άλλους
συνάδελφους οίτινες θά θελήσουν νά συμπληρώσουν
τάς έργασίας ταύτας, εις τον εύφορον Αλλά χέρσον Ακό
μη τομέα, τούτου τοϋ δικαίου.
β. Κατά τήν έρευναν προς μελέτην καί παρουσίασιν τοϋ προκειμένου θέματος έλήφθησαν ύπ’ δψει
καί τά Ακόλουθα βοηθήματα: α) Θ. ’Αγγελοπούλου
«Δίκαιον τών δημοσίων υπαλλήλων», 1923, β) Νεώτερον έγκυκλ. λεξικόν «ΗΛΙΟΥ» τόμος ΙΕ ', τεϋχος
14ον, γ ) Μ. Στασινοπούλου «Ύπαλ/κός Κώδιξ μετά
ερμηνευτικών σχολίων», 1951, δ) Γ. Παπαχαντζή
«Σύστημα τοϋ έν Έλλάδι ίσχύοντος διοικητικού δι
καίου», 1952, καί ε) Ίσχύουσα περί τούτου νομοθεσία
καί νομολογία.
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Τοϋ κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ
’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Α\
Τ ό

Ψέμα

ΊΗ

κουτσομπόλα

"Αμα ρίξουμε στον κόσμο ένα βλέμμα
καί προσέξουμ άττό πάνω μέχρι πόδας
θά τό δοΰμε καθαρά δτι τό ψέμα
είναι σήμερα πολύ - πολύ τής μόδας.

Ή γειτόνισσά μου ή Μάρω ή Σμυρνιά
πού γυρίζει σάν τή σβούρα δλη μέρα
οϋτε λέει ποτέ ν' άλλάξη γειτονιά
κι οϋτε βήμα άπ' αύτή δέν πάει πιό πέρα.

Δέν υπάρχει ζυγαριά πού νά σηκώνη
τά άπίθανα π ’ άκοϋμε συνεχώς
ψέμα ό ένας, ένώ ό άλλος συμπληρώνει
κι' ή άλήθεια παίρνει δρόμο όλοταχώς.

Ά π ό γράμματα δέν νοιώθει δέν σκαμπάζει
οϋτε βρίσκει πέντε-πέντε πόσο κάνει
τήν δική της στραβομάρα τήν σκεπάζει
κι' δπου βρίσκει τή σπουδαία παριστάνει.

Φανερά τό διακρίνει κάθε μάτι
πώ ς ή αλήθεια είν' έξαίρεσι σπανία
κι' δτι αυτοί πού τήν μιλούν είναι γεμάτοι
άπρ πλούτο ψυχικό, μά κί αγωνία.

Ξεσηκώνει τόν κύρ Γιάννη μόλις φέξει
νά τοϋ δώση έντολές γιά τήν κουζίνα
καί δέν δέχεται άπ' αύτόν οϋτε μιά λέξι
λές τόν έχει πληρωμένον μέ τόν μήνα.

Ό καθ’ ένας μέ τό δίσκο του κερνάει
τις ψευτιές του μέ μεγάλη ευκολία
γιατί ξέρει πώ ς ή άλήθεια δέν περνάει
κι αν περάση, θά του φέρη ανωμαλία.

Παίρνει σβάρνα τά στενά κι' δπου τήν εϋρη
κουβεντοϋλες τοϋ σερβίρει μέ τήν πρώτη
κΓ άραδιάζει δ,τι ξεύρει καί δέν ξεύρει
μέχρις δτου νά τοϋ πρήξη τό σηκώτι.

Πιό παλιά γιά κυνηγούς είχαν νά πούνε
δτι ήτανε στά ψέματα σπουδαίοι
άλλά σήμερα αυτοί, άν παραβγοϋνε
θάρθουν σίγουρα άπ' δλους τελευταίοι.

"Οποια πόρτα βρίσκει λίγο ανοιγμένη
τήνε σπρώχνει σάν τή γάτα τήν κοκώνα
καί μέ βήμα σάν κι αύτή, πιό μέσα μπαίνει
καί θρονιάζεται στήν πρώτη πολυθρόνα.

Ά ρ α διά ζει ή γιαγιά στόν έγγονά της
δ,τι θέλει άπ' τά χρόνια τά παλιά
κι' δτι τάχα άπ' τά πολλά τά βάσανά της
δέν καλόβλεπε καί φόρεσε γυαλιά.

Δ έν υπάρχει άπό σπίτι, οϋτε ένα
πού ή Μάρω νά μήν ξεύρη τά δικά του
κι ένώ βλέπει τά καλά καί τά πλυμένα
άσχολεϊται μοναχά μέ τ' άπλυτά του.

Ψέμα λέει στή μαμά κι' ή σουσουράδα
πού γυρίζει τό πρωί στό σπιτικό
πώ ς κοιμήθηκε σέ κάποια φιλενάδα
κι' ά ς μή βάλη μέ τό νοΰ της τό κακό.

Δέν άφίνει οϋτε έναν άνθρωπάκο
κάπως ήσυχον νά βράζη στό ζουμί του
μά κι άκόμα άν έχη τόνα μέσ’ τό λάκκο
καταπιάνεται μέ δλο τό κορμί του.

Κι ό συνήγορος μέ τέχνη καί μέ χάρι
μέσ' τής Θέμιδος τόν άγιο τό χώρο
ένώ ξέρει τοϋ πελάτου του τά βάρη
άπό λήσταρχο, τόν βγάζει νεωκόρο.

Λόγου χάριν τήν Κατίνα μέ τά μαϋρα
πού ό άνδρας της τό χρόνο πάει νά κλείση
σάν ήφαίστειο τήν φέρνη μέ μιά λαΰρα
πού κοντεύει, δέν βαστάει, θά ξεχειλίση.

Ό γιατρός πού άκουμπά στόν άσθενή του
γιά νά μάθη σέ ποιο μέρος τοϋ πονςί
σάν τόν βρίσκη καταπίνει τή φωνή του
γιά ναρθή ό φουκαράς σ' αυτόν ξανά.

Γιά τήν κόρη τοϋ Ά νέσ τη τοϋ χασάπη
πού δέν έχει άκόμα κλείσει τά δεκάξι
λέει πώ ς τάφτιαξε μέ κάποιονε Ά ρ ά π η
πού τόν βρίσκει γιά τά μέτρα της έν τάξει.

Μά κι' έκεϊνος πού πουλάει στό μαγαζί του
λέει τά ψέματα μέ τέτοια φλυαρία
ώσπου κάνει αύτόν πού βρίσκεται μαζί του
ν ’ άγοράση, μή τοϋ φυγή ή εύκαιρία.

Κ ι' ό Ά λ έ κ ο ς ό Ψαράς πού τά φωνάζει
πώ ς τά ψάρια του είν' δλα φρέσκα-φρέσκα
κάποια ώρα σταματάει, γιατί λουφάζει
στή σοφίτα πού κουρνιάζει ή Φραντζέσκα.

'Από ψέματα σέ ψέματα τό πάνε
δλ' οί άνθρωποι ασχέτως ήλικίας
μά δταν δοϋνε δτι δλα δέν περνάνε
τότε άρχίζουν τό βιολί τής κολακείας.

"Ολο τέτοια λέει ή Μάρω καί νομίζει
δτι δποιος τήν άκούει τήν πιστεύει
καί δέν ξέρει πώ ς ή σκύλα πού γαυγίζει
τρώει τήν ώρα της, κουράζεται, χαζεύει.

Είναι λένε ή ζωή μας ένα ψέμα
καί ό κόσμος είναι κάλπικος, φθηνός
δλα αύτά είναι σωστά, δέν είναι θέμα
άλλ' ύπάρχει ένας Θεός άληθινός.

ΚΓ δχι μόνο δέν άλλάζει τό βιολί της
άλλά οϋτε πού τό σκέπτεται νά δώση
κάποια άλλη σημασία στή ζωή της
κι' δλοι λένε· τί ψυχή θά παραδώση;

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΡΗΛΠΞ"
Του Ψυχολόγου κ. Κ. ΔΟΥΚΑ
ΑΤΩ από τό «Στρες» τής κα
θημερινής ζωής - το Θόρυβο, τά
κανααέρια, τό συνωστισμό, τον Αν
ταγωνισμό, την ανασφάλεια, τη βία,
ερεθίζονται καί άλληλεπηρεάζονται
συγχρόνως, τό κεντρικό νευρικό μας
σύστημα, τό νενροφντικό καί τό
μυϊκό σύστημα τον οργανισμού μας
με πιθανά επακόλουθα: πονοκεφά
λους, καρδιακά ενοχλήματα, άγχος,
κυκλοφορικές ανωμαλίες, παχυσαρ
κία, ή διαταραχές τής σεξουαλικό
τητας.
’Από αυτά τά συστήματα τού
οργανισμού μας, τό μόνον που επη
ρεάζεται καί άπό τή δική μας θέ
ληση είναι τό μυϊκό σύστημα. Τό
γεγονός αυτό μάς δίνει τή δυνατό
τητα νά χαλαρώσουμε άμεσα τή
μυϊκή μας υπερένταση καί έτσι νά

ΚΛΙΜΑΞ
ΒΑΘΜΙΣ
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μετριάσουμε έμμεσα τήν υπερδιέ
γερση τού όλου οργανισμού μας.
Τό «Προοδευτικό Ρηλάξ» επιχει
ρεί μέ τήν προγραμματισμένη καί
συστηματική «Αντοάσκηση» νά συμβάλη, προοδευτικά, στήν έκφόρτιση τού Στρές».
'Η «Αντοάσκηση» - σαν μέθο
δος «’Αντί - Στρές» - ανήκει στις
σύγχρονες ( θεωρητικά θεμελιωμέ
νες καί πειραματικά ήλεγμένες)
τεχνικές γιά «Ρηλάξ», πού εφαρ
μόζονται όχι μόνο σάν «πρώτες
βοήθειες» κατά τού «Στρές», αλλά
καί σάν Αποτελεσματικές «συνειδη
τές» ενέργειες γιά τήν ανανέωση
των δυνάμεων τού οργανισμού μας,
τήν επαναφορά τής ηρεμίας, τήν
αύξηση τής άποδόσεως καί τήν άνο
δο τού προσωπικού μας επιπέδου αυ

τοκυριαρχίας καί αύτοπεποιθήσεως.
'Η «Αντοάσκηση - σάν «σύνολον» ατομικών γυμναστικών ασκή
σεων - είναι κατάλληλη γιά όλους,
γιατί δέν υπερβαίνει τά όρια τής μυϊ
κής αντοχής «έκάστου» καί προσαρ
μόζεται στο χρόνο, στο χώρο καί
στις συνθήκες τής ζωής του.
Ή «ενημέρωση», όμως, γιά τις
ψυχοσωματικές σχέσεις, ή «εκμά
θηση» των ασκήσεων, ή «τήρηση»
τής σειράς έκτελέσεως τους καί,
κυρίως, ή «βίωση» τής ( μυϊκής έντάσεως καί τής χαλαρώσεως) κάθε
άσκήσεως αποτελούν τις βασικές
προϋποθέσεις τόσο γιά τήν έναρξη
καί τήν επιτυχία τής επομένης
«βαθμίδος», όσο καί γιά τήν επιθυ
μητή χαλάρωση καί τή βαθειά ηρε
μία, που προσφέρει:

ΑΤΤΟΑΣΚΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ξαπλώστε (ή καθήστε) άναπαυτικά. Κλείστε τά μάτια.
Διώξτε τις σκέψεις.
Κανείς καί τίποτε δέν μπορεί, τώρα, νά σάς ενόχληση!
«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΗΝ (ΔΕΞΙΑ) ΠΑΛΑΜΗ
Συνεχίστε. Κινήστε τά δάχτυλά σας καί κλείστε τα, αργά, σέ σφιχτή γροθιά (μέχρις δτου ή παλάμη σας αρχίζει, ελαφρά, νά τρέμη). Διατηρήστε τήν ένταση
αυτή 5 - 1 0 δευτερόλεπτα, «έλέγχοντάς» την στο κάθε δάχτυλο, στήν κάθε σας
άρθρωση.
’Ανοιχτέ τά δάχτυλά σας, άργά, μέχρι τή «λίαν καλή» χαλάρωσή τους. Ξανακλεϊστε τα σέ σφιχτή γροθιά (μέχρις δτου ή παλάμη σας άρχίσει πάλι, έλαφρά, νά
τρέμη).
Μετρήστε μέχρι τό 3 καί άνοΐξτε τα, άπότομα.
Νοιώστε, τώρα, τή «γαλήνη μετά τήν τρικυμία». . . μέσα στή δική σας παλάμη.
«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟΝ (ΔΕΞΙΟ) ΠΗΧΥ
Μέ «λυγισμένο» τόν άγκώνα σέ ορθή γωνία σφίξτε, άργά, τή γροθιά σας καί κι
νήστε την μιά πρός τά επάνω, μιά πρός τά κάτω. Χαλαρώστε.
Τό βάρος, ή ζεστασιά, ή ήρεμία ποΰ «έμαθε» ή παλάμη σας «αισθάνεται», τώρα,
καί ό πήχυς!
«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟΝ (ΔΕΞΙΟ) ΒΡΑΧΙΟΝΑ
VIέ «λυγισμένο» τόν άγκώνα καί σφιγμένη τή γροθιά φέρτε, άργά, τόν πήχυ
πρός τόν ώμο σφίγγοντας, συγχρόνως, τό μπράτσο σας (κάνοντας «ποντίκι») καί
μετά χαλαρώστε το. Παρατηρήστε, πόσο έντελώς διαφορετικά «νιώθει», τώρα,
ολόκληρο τό (δεξί) χέρι σας, σέ σχέση μέ τό άριστερό!
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«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ
Σηκώστε τούς ώμους σας ψηλά μέχρι τ ’ αυτιά. Τεντώστε τό κεφάλι σας πρός τά
πίσω, κινώντας το, άρχά, μιά δεξιά, μιά αριστερά.
Κατεβάστε τούς ώμους σας καί έπαναφέρατε τό κεφάλι έμπρός.
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«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΧΕΡΙ
Παλάμη:
Αφού «έμαθε» τή χαλάρωση ή (δεξιά) παλάμη σας, συνεχίστε μέ τήν ίδια τεχνική
τή χαλάρωση στην άλλη.
Πήχυς:
Άφοϋ «αίσθάνθηκε» τή χαλάρωση ό (δεξιός) πήχυς σας, συνεχίστε με τήν ίδια
τεχνική τή χαλάρωση στον άλλο.
Βραχίων:
Άφοϋ «ένοιωσε» τή χαλάρωση ό (δεξιός) βραχίων σας, συνεχίστε μέ τήν ίδια τε
χνική τή χαλάρωση στον άλλο.
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«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Μέτωπο:
Σηκώστε τά φρύδια σας καί μετά χαμηλώστε τα. Συνεχίστε μέχρις δτου αίσθανθήτε τήν ένταση καί τή χαλάρωση στό μέτωπό σας!
Μάτια:
Άνοΐξτε τά μάτια σας, διάπλατα, καί κρατήστε τα, έτσι, αρκετά. Χαλαρώστε
αργά.
Μύτη:
Κλείστε τά μάτια σας πολύ σφιχτά. Νοιώστε πόσο εύκολα έπηρεάζει ή ένταση καί
τή «ρινική περιοχή» τοΰ προσώπου σας.
Χαλαρώστε,'καλύτερα, μέ κλειστά μάτια. Νοιώστε πόσο «ξαλάφρωσαν», τώρα, μέ
τω πο, μάτια, μύτη, μάγουλα!
Στόμα:
Προφέρετε, εναλλάξ, ένα μακρύ «ΟΥ. . .» καί ένα άνοιχτό «Ε. . .»!
Σιαγών:
Σφίξτε, δυνατά, τά δόντια σας. Χαλαρώστε. Χαρήτε τή χαλάρω ση!
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«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
Γϋρτε έμπρός τους ώμους σας. «Λυγιστέ» τους αγκώνες, σφίξτε τά χέρια σας καί
πιέσατε μ’ αύτά δυνατά τό στήθος σας. Χαλαρώστε.
Συγκεντρώστε τήν προσοχή σας στήν ένταση και στή χαλάρωση τού στήθους
σας κατά τήν εισπνοή καί τήν έκπνοή.

9.

«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
Ξαπλώστε. Τεντώστε τά πόδια κλειστά καί τά χέρια ανοιχτά στά πλάγια.
Στηριχθήτε στους πήχεις, στό πίσω μέρος τής κεφαλής καί στις κνήμες, υψώνοντας,
ελαφρά, τήν κοιλιά, Χαλαρώστε.

10.

«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
Ξαπλώστε. Σηκώστε τά πόδια τεντωμένα ψηλά καί πιέσατε, συγχρόνως, τήν
κοιλιά πρός τά επάνω. Έπαναλάβατε. Χαλαρώστε.

11.

«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
Ξαπλώστε. Σφίξτε τους γλουτούς, μέχρις ότου ή έδρα άνασηκωθεΐ έλαφρά. Χαλα
ρώστε.

12.

«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΟΥΣ ΜΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΝΗΜΕΣ
-απλώστε. Σηκώστε τά πόδια τεντωμένα ψηλά καί κινήστε τά πέλματα προς τα
κάτω. Μετά, κινήστε, άργό, τά πέλματα πρός τά έπάνω. Χαλαρώστε.

13.

«ΡΗΛΑΞ» ΣΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ
Τεντώστε, άργά, τά δάχτυλα τών ποδιών σας μιά πρός τά έπάνω, μιά πρός τά
κάτω. Χαλαρώστε.

14.

«ΡΗΛΑΞ» Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
Άφοϋ ασκήσατε κάθε μέλος του σώματος σας, χωριστά, επιτρέπεται, τώρα, νά
ασκήσετε όλόκληρο τό σώμα έπαναλαμβάνοντας όλες τις «βαθμίδες» τής αϋτοασκήσεως —πάντοτε μέ τή σειρά τους.
Μετά 20 περίπου λεπτά αύτοασκήσεως θά πρέπει νά νοιώσετε σ’ ολόκληρο^ τό
σώμα σας, τήν έπιθυμητή χαλάρωση, τήν εύεξία, τό καθαρό μυαλό, τή βαθειά ηρε
μία πού «έμαθε», συστηματικά, τό κάθε μέλος τοϋ σώματός σας κατα τη (δεκαή
μερη περίπου) διάρκεια τής προγραμματισμένης αύτοασκήσεώς σας!
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ΣΥΝΤΟΜΟ «ΡΗΛΑΞ»
Άφοϋ «βιώσατε» τή μυϊκή ένταση καί τή χαλάρωση σ' ολόκληρο^ τό σώμα σας
μαζί, μπορείτε, τώρα, νά δημιουργήσετε «μονομιάς» την ένταση καί «αστραπιαία
τή χαλάρωση, πετυχαίνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα τά ίδια καί καλύτερα, απο
πρίν, αποτελέσματα!
"Ετσι ή «Αύτοάσκηση», που φθάνει, προοδευτικά, μέχρι τό «Σύντομο Ρηλάξ» προσφέρει καί τή δυνατότητα νά «αντιμετωπίσουμε» καί τΙς απρόβλεπτες
καταστάσεις τής καθημερινής ζωής, έγκαίρως I
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
"Υμνος πρέπει. Τέτοιος ύμνος για τή
νά μπή στης ιστορίας την καλύτερη
Έλληνίδες, έτσι νασαστε, έτσι πάντα
γυναίκες τού αλησμόνητου
εν ήσαν μόνο οί στρατιές των άνδρών, πού πολεμούσαν τόν κατακτητή στούς κάμπους και στά βουνά.
Δέν ήσαν μόνο οί ομάδες των ηρωικών
σαμποτέρ, ποΰ μέ μιά μικρή ποσότητα
άπό εκρηκτική ΰλη, μά μέ άλύγιστο εθνι
κό φρόνημα, σκόρπιζαν τόν θάνατο στον
εισβολέα. Δέν ήσαν μόνο οί χιλιάδες των
πολεμιστών πού, φεύγοντας στήν Μέση
’Ανατολή, συνέχισαν τόν πόλεμο μέχρι
τής τελικής νίκης. "Ήσαν καί οί γυναίκες.
Οί ‘Ελληνίδες γυναίκες, γενναίες σάν άρχαϊες Σπαρτιάτισσες, πού δέν τρόμαξαν
στά βασανιστήρια τών Ές-Ές, πού άψήφισαν τήν βαρβαρότητα τού άγκυλωτού
σταυρού, πού πάλαιψαν μέ τήν πείνα,
τήν δυστυχία καί τόν κατατρεγμό. Αύτές,
πού δέν λύγισαν μπροστά στό εκτελε
στικό άπόσπασμα, πού άψήφισαν τόν
θάνατο καί τήν ώμή βία. Καί τί δέν πρόσφερε ή Έλληνίδα στις ώρες τής μαύρης
κατοχής! Προηγουμένως είχε σταθή τό
ίδιο άφοβη, όταν ό Ιπιδρομεύς χτυπούσε
ύπουλα τά σύνορα τής Ελλάδος. Τότε
έπλεκε νυχτοήμερα γιά τούς ξεπαγιασμέ
νους μαχητάς τής Πίνδου.

Δ

"Ετσι τραγουδούσε τήν Έλληνίδα τού
Σαράντα ό Τΐμος Μωραϊτίνης. "Ομως,
σκοπός τού άρθρου μας δέν είναι ή προσ
φορά τής Έλληνίδος στον μεγάλο άγώνα,
πράγμα πού θά ήταν άσφαλώς έπίκαιρο
κάποιες άπό τις ημέρες τού ’Οκτωβρίου,
θέλομε, Ιδώ, νά σταθούμε σέ κάποια άλλη,
άγνωστη στούς πολλούς, ύπηρεσία με
ρικών γυναικών, πού πάλαιψαν, όσο
καιρό ή γερμανική μπόττα πατούσε τά
καταματωμένα στήθια τής Ελλάδος, άλ
λοτε σάν μέλη εθνικών οργανώσεων, άλ
λοτε στά σαμποτάζ, άλλοτε στις ομάδες
κατασκοπίας. Πρόκειται γιά μιά Ε π ο 
ποιία, πού στοίχισε πολύ αίμα, πόνο,
δάκρυα καί δεκάδες ζωές, θ ά ήταν έργο
παράτολμο, άν επιχειρούσαμε νά εξαν
τλήσουμε, σέ ένα καί μόνο άρθρο, όλη αύτή
τήν δράσι τών Έλληνίδων, πού πολέ
μησαν τούς κατακτητάς στον άφαντο,
μά έξ ίσου σκληρό πόλεμο τής άντιστάσεως, στην ’Αθήνα καί τις άλλες πόλεις
τής Ελλάδος, θ ά μιλήσωμε γιά μερικές
μόνο άπό αύτές, τών οποίων τά κατορ
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θώματα, άλλά καί ό ηρωικός θάνατος,
άπετέλεσαν φωτεινά παραδείγματα φιλο
πατρίας, φώτισαν τήν μαύρη νύχτα τής
σκλαβιάς καί ζωντάνεψαν τις ελπίδες,
πώς μιά μέρα ή έλευθερία θά ερχόταν
οπωσδήποτε.
Τήν έλεγαν Ελένη Γιαννακέα. Γεννή
θηκε στήν Αθήνα τό 1903 άπό γονείς
πού τήν γαλούχησαν μέ τά ύψηλά ελ
ληνοχριστιανικά ιδεώδη. ’Από τις πρώτες
ημέρες τής γερμανικής Κατοχής ή Ελένη
οργανώθηκε στόν «Μίδα 614» του τα 
γματάρχη Γιάννη Τσιγάντε. Γιά όκτώ
ολόκληρους μήνες στό σπίτι της έγκατεστάθησαν οί άσυρματισταί Κωνσταντί
νος Ρούσσος, ’Ιωάννης Μωραίτης, Ματ
θαίος ’Ανδρόνικος καί Θεόδωρος Λιάκος,
οί όποιοι, μέ τόν άσύρματό τους, έδιναν
καί έπαιρναν πληροφορίες άπό τήν Μέση
’Ανατολή. Τυχή τής όλης έπιχειρήσεως
ήταν ή Γιαννακέα. Μετά άπό πολύμηνη
μετάδοσι πληροφοριών στά κατασκο
πευτικά δίκτυα τής Μέσης ’Ανατολής,
οί Γερμανοί ένετόπισαν μέ τό ραδιογωνιό
μετρο τόν μυστικό πομπό. ΤΗταν τό άπόγευμα τής 31ης Μαρτίου 1943. Τόν ασύρ
ματο τήν ήμέρα έκείνη χειριζόταν ό Ρούσ
σος. Οί Γερμανοί πλησίασαν μέ πολιτικά
τό σπίτι τής Γιαννακέα. Οί κόρες της,
πού παρακολουθούσαν τά γύρω, άντελήφθησαν τά μπλόκο καί ειδοποίησαν τήν
μητέρα τους. Ό Ρούσσος, άφού κατέστρε
ψε τό χειριστήριο τού άσυρμάτου καί τά
τηλεγραφήματα, περίμενε τούς Γερμανούς
μέ τό πιστόλι στό χέρι. Τόν ένα σκότωσε
επί τόπου, ό άλλος πέθανε άργότερα στό
νοσοκομείο καί ένας τρίτος τραυματίσθη
κε σοβαρά. Κατά τήν άνιση όμως πάλη
σκοτώθηκε τελικά καί ό ήρωικός ασυρ
ματιστής. Ή Γιαννακέα, μαζί μέ ολόκλη
ρη τήν οίκογένειά της, μεταφέρθηκε στά
γραφεία τής Γκεστάπο στόν Πειραιά. Τήν
άλλη μέρα ή Γιαννακέα καί οί δύο κόρες
της κλείσθηκαν γιά ένα χρόνο στήν φυ
λακή. Τό γερμανικό στρατοδικείο κατεδίκασε σέ θάνατο τήν Ελένη καί τούς
άσυρματιστάς Ματθαίο 'Ανδρόνικο καί
Θεόδωρο Λιάκο, πού είχαν έν τώ μεταξύ
συλληφθή. Οί δύο τελευταίοι τουφεκίσθηκαν άφοΰ πρώ τα ύπέστησαν φρικτά
βασανιστήρια. Ή Γιαννακέα, παρά τις

θεία Έλληνίδα πού
σελίδα καί νά λ έη :
σαν κι’ εκείνες: τις
Σαράντα.

απάνθρωπες καί πρωτοφανείς σέ κτηνωδία άνακρίσεις γιά νά καταδώση τούς
συνεργάτες της, άρνήθηκε μέχρι τέλους.
Οί Γερμανοί τήν μετέφεραν τόν Μάιο τού
1944 στήν Γερμανία, όπου καί κλείσθηκε
στις φυλακές τοΰ Κρέμς. ’Εκεί παρέμεινε
τρεις μήνες, Έν συνεχεία κλείσθηκε στις
φυλακές τοΰ Ά ιχα χ, όπου έμεινε στήν
άπομόνωσι ώς τις 26 ’Απριλίου 1945,
οπότε καί άπελευθερώθηκε μαζί μέ τούς
άλλους κρατουμένους άπό τήν 7η ’Αμε
ρικανική Στρατιά τοΰ Άϊζενχάουερ.
Ένα άλλο «άστέρι» τής Ελληνικής
’Αντιστάσεως έναντίον τών Γερμανοϊταλών κατακτητών ήταν ή Σόνια Στεφανίδου, μιά ύπέροχη Έλληνίδα, τής οποίας
τήν δράσι θά μπορούσε νά ζηλέψη καί ό
πιό τολμηρός πράκτορας. "Οταν κηρύ
χθηκε ό πόλεμος, τό 1940, ή Στεφανίδου
έργάσθηκε ώς έθελόντρια αδελφή στήν
πρώτη γραμμή τοΰ μετώπου καί άργό
τερα στά ’Ιωάννινα, όπου μέ κίνδυνο τής
ζωής της έσωσε πολλούς τραυματίες κατά
τόν μεγάλο βομβαρδισμό. Ά π ό τούς πρώ 
τους μήνες τής Κατοχής προσπάθησε νά
φύγη στήν Μέση Ανατολή. Μαζί μέ άλ
λους συντρόφους όμως συνελήφθη άπό
τούς ’Ιταλούς στόν Πόρτο-Ράφτη, οί
Επάνω αριστερά: 'Η ήρωΐόα Καραγιάννη,
σέ μιά χαρακτηριστική φωτογραφία.
Κάτω: Ό άνδριάς τής Λέλας Καραγιάννη
στήν όόό Τοσίτσα.

όποιοι καί τήν οδηγούσαν στην ’Αθήνα
γιά νά τήν κλείσουν στις φυλακές «Άβέρωφ». Στον δρόμο τούς σταμάτησε μιά
γερμανική περίπολος, πράγμα πού έκμεταλλεύθηκε μέ τόν καλύτερο τρόπο ή
Στεφανίδου. Μέ τά άπταιστα γερμανικά
πού μιλούσε, έπεισε τούς Γερμανούς ότι
αδίκως είχαν συληφθή, άφοΰ στον ΠόρτοΡάφτη πήγαν νά αγοράσουν τρόφιμα,
τόσο σπάνια τόν καιρό εκείνο στήν 'Αθή
να. ΟΙ Γερμανοί πείσθηκαν καί τούς
άφησαν ελεύθερους.
Δεύτερη απόπειρα διαφυγής στήν Μέ
ση Ανατολή, φέρνει τήν Στεφανίδου, μέ
χίλιους κόπους καί κινδύνους, στήν Σάμο.
’Επειδή όμως οί Γερμανοί κάτι είχαν άντιληφθή καί είχαν πάρει μέτρα, ή Στεφα
νίδου καί ή παρέα της αναγκάσθηκαν νά
παραμείνουν 17 ολόκληρες ήμέρες κρυμ
μένοι σέ μιά έρημική ακτή, όπου ζοϋσαν
μέ κούμαρα καί άγρια χόρτα. Τήν τελευ
ταία ή μέρα μιά βάρκα μέ χίλιες δυό προ
φυλάξεις τούς άπεβίβασε στήν τουρκική
παραλία τού Κουσάντασι.
’Από έκεϊ ή Στεφανίδου πήγε στήν
Χάϊφα, στά Ιεροσόλυμα καί τόν ’Ιούνιο
τού 1941 έγινε προϊσταμένη αδελφή στό
νοσοκομείο Χανταίρας τής Παλαιστίνης.
Ή άκούραστη όμως αύτή ‘Ελληνίδα ήθελε
νά ζή σέ πυρετό δράσεως. “Ετσι, λίγο
άργότερα, έφυγε γιά τό Κάιρο, όπου καί
έπεισε τόν πρόεδρο τής έξόριστης ελ
ληνικής κυβερνήσεως νά καταταγή στό
σώμα των άλεξιπτωτιστών. όπως καί
έγινε. Ό λοι οί στρατιωτικοί, "Ελληνες καί
!»s ξένοι θαύμασαν τό θάρρος καί τήν άπίστευτη έπίδοσί της. "Οταν πλέον ή Στε
φανίδου έγινε μιά τέλεια κομμάντος, άνέλαβε τήν πρώτη έπικίνδυνη αποστολή.
"Ενα άεροπλάνο ξεκίνησε άπό τήν Βέρνα
τής ’Αφρικής, μέ προορισμό τήν κατεχομένη ‘Ελλάδα. Κανείς άπό τούς έπιβάτες
τού αεροσκάφους δέν ήξερε ότι ό μικρό
σωμος στρατιώτης ήταν ή ‘Ελληνίδα
Στεφανίδου. "Οταν τό άεροπλάνο έφθασε
στήν περιοχή τής Φλωρίνης καί ή Στε
φανίδου ετοιμάσθηκε νά πηδήση μέ τό
άλεξίπτωτο, ένας "Αγγλος λοχαγός τήν
χάϊδεψε, προσπαθώντας νά τής δώση
κουράγιο. ‘Η Στεφανίδου άντίκρυσε μέ
άγανάκτησι τά πονεμένα μάτια τού "Αγ
γλου άξιωματικοΰ καί στηλώνοντας τό
κορμί της περήφανα είπε: «Είμαι ‘Ελ
ληνίδα. Κάνω τά χρέος μου πρός τήν π α 
τρίδα». ΧρειάσΘηκε ώρα, ώσπου νά συνέλθη άπό τήν έκπληξι ό "Αγγλος. "Επει
τα, άγκαλιάζοντάς την, ξεφώνησε γε
μάτος ένθουσιασμό: «’Αλήθεια, πώς μπο
ρεί νά πεθάνη ένα έθνος, όταν έχη τέ
τοιες γυναίκες;».
Μετά τήν πτώ σι της ή Στεφανίδου
μεταμφιέσθηκε σέ ζητιάνα, άλλοτε σέ
χωρική καί φορτωμένη χόρτα τού βου
νού, μέ έκφραση βλακώδη, κατόρθωσε νά
πλησιάση τούς Γερμανούς στά φυλάκια,
στά κτίρια τους καί σέ άλλα επίκαιρα ση^
μεΐα τής περιοχής Φλωρίνης. ’Από έκεϊ
ή Στεφανίδου έδωσε άνεκτίμητα στοιχεία
στις συμμαχικές ύπηρεσίες τής Μέσης
’Ανατολής. ‘Η δράσις της όμως τήν ώδήγησε στού «Χάρου τά δόντια», Συνελήφθη άπό τούς Γερμανούς, πού τήν ύπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια, προκειμένου νά άποκαλύψη τόν κώδικα τών
Βρεταννών κομμάντος, πού δρούσαν ώς
κατάσκοποι στήν ‘Ελλάδα. Ή ήρωϊκή
Στεφανίδου άρνήθηκε, μέ άποτέλεσμα νά
καταδικασθή σέ θάνατο άπό τό γερμανι

κό στρατοδικείο. Ή έκτέλεσις θά γινόταν
τήν επομένη. Ό Γερμανός όμως φρουρός
τήν άφησε έλεύθερη όπως καί δύο συγ
κατηγορουμένους της καί έφυγε καί αύτός μαζί τους. ’Ελεύθερη καί πάλι ή Στε
φανίδου επικοινώνησε μέ τις οργανώσεις
άντιστάσεως, πού τήν διέταξαν νά κατευθυνθή στον «Λόγγο τής Νεράιδας», μιά
δασώδη περιοχή στήν Θεσσαλία, όπου
είχε τήν έδρα του τό βρεττανικό καί τό
ελληνικό στρατηγείο. Ή άποστολή πού
τής άνετέθη αύτή τήν φορά ήταν περισ
σότερο δύσκολη. ‘Η Στεφανίδου μέ τήν
τεχνική καθοδήγησι ενός "Αγγλου μηχα
νικού καί μέ τήν βοήθεια γυναικών, τις
όποιες συνεκέντρωσε άπό τά γύρω χωριά,
ετοίμασε σέ λίγες μόνο ήμέρες ένα άεροδρόμιο μήκους δύο χιλιομέτρων. "Οταν ή
τολμηρή ελληνίδα τελείωσε τήν άποστολή
της στήν Ελλάδα, πήγε πάλι στήν Μ.
’Ανατολή. Οϊ τιμές πού τής έπεφύλαξαν
ήσαν άποθεωτικές. "Ελληνες, "Αγγλοι καί
άλλοι άξιωματικοί καί στραιώτες, τήν
συνοδέυσαν σάν ύρωΐδα μέχρι τό Κάιρο,
όπου καί έτοποθετήθη στό ύπουργείο
Εξωτερικών. Τόν ’Οκτώβριο τού 1944 ή
Στεφανίδου έπέστρεψε στήν έλεύθερη πιά
πατρίδα. Γιά τήν μεγάλη προσφορά της
στόν συμμαχικό άγώνα τιμήθηκε μέ τό
μετάλλιο Έξαιρέτων Πράξεων, τό άναμνηστικό μετάλλιο τού Ρίμινι, τό Χρυσούν
Άριστείον Ανδρείας, τό μετάλλιο τής
Πίνδου, τό βρεττανικό παράσημο καί
μέ τόν τίτλο τής έπιτίμου άνθυπολοχαγού τού έλληνικοΰ στρατού.
Τόν κατακτητή πολέμησε καί πλήρωσε
μέ τή ζωή της, έξω άπό τήν Ελλάδα, μιά
άκόμη ήρωϊκή Ελληνίδα, ή 'Ελένη Βαλλιάνου. Ή γυναίκα αύτή, όταν τό 1940
οί Γερμανοί μπήκαν στήν Γαλλία, εύρέθη
μέ τούς γονείς της στήν Κυανή ’Ακτή.
Αμέσως, οργανώθηκε στις γαλλικές ομά
δες άντιστάσεως καί χάρις στήν δρασι
της έγινε άρχηγός τών Μακί Καννών.'Η
Γκεστάπο τήν ένετόπισε καί τήν συνέ
λαβε στις 29 ’Ιουλίου τού 1944. Τά μαρ
τύρια πού ύπέστη γιά νά μαρτυρήση
τούς συνεργάτες της ήσαν άφάνταστα.
Οί Γερμανοί, άφού τήν έδειραν άνηλεώς
έπί ώρες ολόκληρες μέ συρματόσχοινο
χωρίς άποτέλεσμα, τήν έκαψαν στό πρό-

Άριστερά: Σιμόνη Σεάΐγ, ή ήρωϊκή «Βιολέττα» τής Γαλλικής άντιστάσεως. Γιά
τή δράσι της εγράφη βιβλίο, στό όπο Ιο αντί
προλόγου δημοσιεύεται επιστολή τον Ντε
Γκώλ. Δεξιά: 'Ελένη Βαλλιάνον. Γιά τις
υπηρεσίες της στόν άγώνα εναντίοντών κατακτητών, άνακηρνχθηκε ήρωιδα τής
Γαλλίας.

σωπο καί στό σώμα μέ πυρακτωμένο
σίδερο. Έπίστευσαν οί δήμιοι, ότι θά τής
άνοίξουν τό στόμα βασανίζοντας τούς
γονείς της. Καί πάλι όμως δέν κατάφεραν
τίποτε. Ό ήρωϊσμός καί ή καρτερία της
έντυπωσίασαν τούς Γάλλους, πού τήν
ώνόμασαν νέα Jeanne D ’ Arc Στις 15
Αύγούστου τού 1944, μία ήμέρα δηλαδή
πριν τά συμμαχικά στρατεύματα μποΰν
στις Κάννες, ή Βαλλιάνου έκτελέσθηκε μέ
πολυβόλο, μαζί μέ είκοσι άλλους κρατου
μένους. ’Ανακηρύχθηκε ήρωΐδα τής Γαλ
λίας καί μετά θάνατον τής άπενεμήθη τό
παράσημο τής Λεγεώνος τής Τιμής καί ό
πολεμικός σταυρός τού Φοίνικος.
’Αξιόλογη στόν συμμαχικό άγώνα γε
νικώς, καί εϊδικώτερα στόν τομέα τής
κατασκοπίας, ύπήρξε ή συμβολή τής
Ελένης Γκίκα, δικηγόρου άπό τήν ’Αθή
να. Ή Γκίκα, πρό τού πολέμου, έργάσθηκε στήν ελληνική άντικατασκοπία μέ ση
μαντικές έπιτυχίες. Μετά τήν είσοδο τών
Γερμανών στήν ‘Ελλάδα ώργάνωσε δίκτυο
παρακολουθήσεως τού έχθρού καί μετέ
διδε πληροφορίες πολύτιμες στό συμμα
χικό στρατηγείο τήςΜ. ’Ανατολής. ’Ιδιαί
τερα ένδιεφέρετο γιά τις κινήσεις τού ναυ
τικού. Τά στοιχεία πού έδωσε ύπήρξαν
ή αίτια νά βυθισθούν γερμανικά πλοία
καί νά διαλυθούν νηοπομπές. Παραλλήλως έργάσθηκε στις στρατιωτικές ύπη
ρεσίες κατασκοπίας, τόν «"Ομηρο» καί
τήν «Φόρσες 133», όπου ήταν γνωστή,
ώς πράκτωρ ύ π ’ άρ. 211 Κ. Ά τυχώς, ή
δρασις της ώδήγησε τήν γερμανική άντικατασκοπία στά ίχνη τής Ελένης. Μιά
ήμέρα τού Νοεμβρίου τού 1943 τά "Ες
"Ες κύκλωσαν τό σπίτι της, τήν συνέλα
βαν καί τήν ώδήγησαν στις φυλακές Άβέρωφ. Άφοΰ έκρατήθη σέ άπομόνωσι έξη
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Φυγή στήν Αίγυπτο. Σχέδιο από τό βιβλίο τον Φ. Δημητριάδη «Shadow Over Athens». ΙΙολλοί πατριώτες έφνγαδεύοντο μέ κάθε
μέσο στην Αίγυπτο καί στη Μέση ’Ανατολή μέ φροντίδες τής Καραγγιάννη και τής όργανώσεώς της.
ολόκληρους μήνες, άνακρίθηκε άπό τήν
”Ες-”Ες καί οδηγήθηκε στά γραφεία τής
Γκεστάπο καί, παρά τά φρικτά βασανι
Γκεστάπο άπί τής οδού Μέρλιν 6.
στήρια, άρνήθηκε νά άποκαλύψη τους
’Ακολούθησαν τά γνω στά χιτλερικά
συνεργάτες της. Τό γερμανικό στρατο
βασανιστήρια, ώστε νά άναγκασθή νά
δικείο τήν κατεδίκασε σέ Θάνατο στις 10 καταδώση τούς συνεργάτες της. Τής ξε
’Απριλίου 1944. ‘Η ποινή όμως δέν έκτερίζωσαν τά μαλλιά, τής πέρασαν στο
λέσθηκε έως τήν άναχώρησι των Γερμα κεφάλι σιδερένιο στεφάνι καί τήν έσφιγ
νών. Ή Γκίκα ελευθερώθηκε καί τιμήθηκε γαν σιγά-σιγά. Στήν άρνησί της νά μιμέ τό μετάλλιο των ’Εξαίρετων Πράξεων.
λήση, τής διοχέτευσαν ήλεκτρικό ρεύμα,
Τραγικό ήταν τό τέλος μιας άλλης Έλμέχρι πού νά λιποθυμήση. “Ετσι μισο
ληνίδος, πού καί αυτή άγωνίσθηκε στήν
πεθαμένη τήν έκλεισαν σ’ ένα ύπόγειο
κατασκοπία έναντίον των Χιτλερικών.
κελλί. Κάποια στιγμή πού ή ήρωΐδα
Πρόκειται γιά τήν ’Αλίκη Χεκίμογλου, ή
συνήλθε γιά λίγο, χάραξε στον τοίχο
οποία αρχικά έργάσθηκε ώς σύνδεσμος
τής ύγρής φυλακής: «’Αλίκη Χεκίμογλου.
αντιστασιακών ομάδων τών βουνών μέ θ ά ήθελα νά μήν πεθάνω. Άνδρέα . . .
έκεϊνες τής πρωτευούσης. Μετέφερε έγγρα άλλά . . .». Λίγες μέρες ύστερα οί Γερμα
φα μεγάλης σπουδαιότητος καί έπαιρνε
νοί μετέφεραν τήν ’Αλίκη σέ άλλο κρατηπληροφορίες για τις κινήσεις τοϋ έχθροϋ,
τήριο, ά π ’ όπου καί κατόρθωσε νά δρατις όποιες καί μετέδιδε στις συμμαχικές πετεύση άπό ένα μικρό παράθυρο. Μετά
υπηρεσίες. Τόση ήταν ή τόλμη της, ώστε
άπό ταλαιπωρίες καί καταδιωκομένη
κατόρθωσε μέσα άπό τό ξενοδοχείο τής
έφθασε στό χωριό Χρυσό, κοντά στήν
«Μεγάλης Βρεταννίας» νά κλέψη τόν χαρ "Αμφισσα. Φιλοξενήθηκε τήν νύχτα σέ ένα
τοφύλακα ενός Γερμανοϋ έπιτελικοϋ αξιω
σπιτάκι, πού γρήγορα όμως άνακάλυψαν
ματικού, πού περιείχε ανεκτίμητες πλη οί Γερμανοί. Ή Χεκίμογλου πολέμησε μα
ροφορίες γιά τις μυστικές ύπηρεσίες τών
ζί μέ τούς συντρόφους της μέχρι θανάτου.
“Αγγλων στήν Μέση ’Ανατολή. Αύτή ή
Οί Ναζήδες χρησιμοποίησαν φλογοβόλα.
επιτυχία της, πού έξέπληξε τούς αξιωμα Τό μικρό χωριάτικο σπιτάκι κάηκε καί
τικούς του συμμαχικού στρατηγείου,
μαζί του ή ύπέροχη ‘Ελλνίδα, θυσία στόν
κίνησε τις ύποψίες τών Γερμανών, πού
βωμό γιά τήν εθνική έλευθερία.
άρχισαν νά τήν παρακολουθούν. Μέ τις
Στήν Γαλλία έδρασε καί ή Έλληνοπροτροπές τών συντρόφων της γιά νά
γαλλίδα Σιμόνη Σεάϊγ, κόρη τής Σπεράνμή συλληφθή, άλλά καί γιά νά μεταφέρη
τζας Καλογεροπούλου. Μετά τήν ύποαπόρρητα έγγραφα καί φωτογραφίες
ταγή τής Γαλλίας ατούς Γερμανούς, ή
στήν Αίγυπτο, άπεφάσισε νά φύγη μέ Σιμόνη ήταν σύνδεσμος μεταξύ Λίλλης
ένα καΐκι. Τήν στιγμή όμως πού ήταν
καί Παρισίων μέ τό ψευδώνυμο «Βιολέτέτοιμη νά άναχωρήση, συνελήφθη άπό τά
τα». Έξετέλεσε τις πιό επικίνδυνες κατα
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σκοπευτικές άποστολές. ’Επίσης κατόρ
θωσε νά έπιτύχη σωρεία άνατινάξεων
ζωτικής σημασίας στόχων, νά όργανώση
δίκτυα κατασκοπίας, τά όποια χρηματο
δοτούσε ή ίδια. Μέ τήν βοήθεια τής Σιμόνης, ό "Αγγλος λοχαγός Μισέλ Προτόμπα οργάνωσε τό δίκτυο «Σύλβεστρος»
τό όποιο πέτυχε σαμποτάζ, πτώσεις άεροπλάνων, μεταφορά όπλων γιά τις ομά
δες άντιστάσεως καί τέλος τήν άνατίναξι
κοντά στήν Λίλλη ενός ολοκλήρου εργο
στασίου, πού εξυπηρετούσε τις πολεμικές
άνάγκες τών Γερμανών. "Οταν ό Προτόμπα συνελήφθη καί έτυφεκίσθη, τήν
άρχηγία τού δικτύου άνέλαβε ή Σιμόνη,
όπως έκανε άργότερα μέ τήν ομάδα τού
Καναδού ταγματάρχη Τέλλ, όταν καί αύτός συνελήφθη άπό τήν Γκεστάπο. Αύτή
ή τελευταία κατόρθωσε νά φέρη σέ έπαφή μέ τήν Σιμόνη ένα πράκτορά της πού
έμφανίσθηκε ώς "Αγγλος άξιωματικός.
Ή «Βιολέττα» συνελήφθη καί άφοΰ έβασανίσθη, οδηγήθηκε στό στρατόπεδο
συγκεντρώσεως τού Ράβενσμπουργκ στήν
άρχή, τού Νιού Μπράντερμπουργκ άρ
γότερα. Ά π ό τις κακουχίες πέθανε τόν
Μάϊο τού 1945, κάτω άπό φρικτές συν
θήκες. Τό πτώ μα της άπετεφρώθη καί ή
σεπτή τεφροδόχος τοποθετήθηκε στό
«Μέγαρο τώ ν ’Απομάχων», στήν κρύ
πτη τού Α γίου Λουδοβίκου, καί άπό
εκεί στό νεκροταφείο τού Άντονυ. Ή
δράσις τής Σιμόνης έξιστορεΐται σέ βιβλίο
ύπό τόν τίτλο «Ή Σιμόνη καί οί σύντρο
φοί της». Στό βιβλίο αύτό, άντί προλό
γου, δημοσιεύεται επιστολή τού Ντέ
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lixTtλέοεΐζ αγωνιστών τήζ αντιστασεωζ άπό τούς Γεπμανονς. Σχέδιο επίσης άπό τό βιβλίο τον Φ. Δημητριάδη. Οί περιασότεροι άπό τού; πατριώτες, μεταξύ τών όποιων και πολλές γυναίκες, έξετελέσθησαν άπό τά ”Ες - "Ες, έπειτα άπό προηγούμενα
φρικτά βασανιστήρια.
κατακτητή. 'Η Ελένη Άβαταγγέλου, ή
τητος μέ τήν όποια ένεργούτε στις διά
Γκώλ καί είσήγησι τοϋ Βερκόρ, γνωστού
οποία μάς έδωσε καί άλλα πολύτιμα στοι
φορες ύποθέσεις. Ή Γκλόκερ, πού γνώρι
συγγραφέα τής γαλλικής Αντιστάσεως.
χεία γιά τήν δράσι τού Τσιγάντε καί
ζε άπταιστα τήν γερμανική, έργαζόταν
"Αλλες γνωστές Έλληνίδες, πού προάλλων πατριωτών, είναι μία σφύζουσα
ώς ύπάλληλος στό γερμανικό ναυαρχείο,
σέφεραν, ώς μέλη δικτύων κατασκοπίας,
άπό ζωή κυρία, ή όποια τώρα έχει έπιάπό όπου καί έδινε κάθε εβδομάδα πληανεκτίμητες υπηρεσίες στον μεγάλο αγώ 
δοθή σέ πλούσια φιλανθρωπική καί κοι
τοφορίες γιά τις αναχωρήσεις γερμανι
να, ήσαν ή Μαργαρίτα Δημοπούλου, ή
νωνική δράσι. Γεννήθηκε τό 1913 στήν
κών πλοίων άπό τά λιμάνια του Πειραιώς
Μαρία Γκλόκερ, ή ’Αγγελική Ροδίου, ή
πολυβασανισμένη Σμύρνη. Μέ τήν κατα
καί τών Πατρών. Οί πληροφορίες αύτές
Ρόζα Λυκουρέζου καί ή Ελένη Ά βαταγστροφή ήλθε στήν Ελλάδα, όπου καί
γέλου. Ή πρώτη άπετέλεσε στέλεχος έφθαναν στήν Καραγιάννη άλλοτε μέ τόν
φοίτησε στό Ωδείο Καλομοίρη. ’Εκεί γνω 
σύνδεσμο Κυριάκο Γραφόπουλο καί άλ
τής αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών,
ρίσθηκε καί πανδρεύθηκε τόν μουσικό
λοτε μέ κρυπτογραφικά σημειώματα.
στην οποία ήταν γνωστή μέ τό συνθημα
Όρφέα Ά βατάγγελο, ό όποιος καί σκο
Μερικές άπό τις σπουδαιότετες έπιτυχίες
τικό όνομα «Λαυΐζ». ’Αποστολή της ήταν
τώθηκε τό 1940 πολεμώντας στήν ’Αλβα
τής Γκλόκερ ήσαν ή μεταβίβασις στήν
ή συγκέντρωσις πληροφοριών γιά τις
νία. Παρά τήν χηρεία της, ή Ά βα τα γΚαραγιάννη, καί έκείθεν στό συμμαχικό
κινήσεις τών εχθρικών στρατευμάτων
γέλου, παράτολμη καί άληθινή Έλληνίδα,
στρατηγείο, λεπτό μερεστάτου σχεδίου
καί ή σχεδίασις χαρτών μέ Ιπισήμανσι
βάλθηκε νά προσφέρη τις ύπηρεσίες της
τοΰ αεροδρομίου Τατοίου μέ πληροφο
αεροδρομίων, αποθηκών πυρομαχικών,
στήν πατρίδα καί μετά τήν κατοχή.
ρίες γιά τις άποθήκες βενζίνης, τις κρύ
πυροβολείων, αποθηκών βενζίνης κ.ά.
Ενωρίς συνδέθηκε μέ τήν Εθνική Ό ρ 
πτες τών αεροπλάνων κ.λ.π. Τό Αποτέ
Ή Γκεστάπο συνέλαβε τήν Δημοπούλου,
γάνωσι Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς
λεσμα ήταν ό βομβαρδισμός τού Τατοΐου
έπειτα άπό μακροχρόνια παρακολούθηση
«ΜΙΔΑΣ,614» τού αειμνήστου στρατηγού
μέ μεγάλες γιά τούς Γερμανούς καταστρο
τήν ώρα πού συνέτασσε ένα δελτίο πληρο
Τσιγάντε. Στό σπίτι της, έπί τής διασταυφοριών μέ ανάλογα σχεδιαγράμματα. Στά. φές. Λεπτομερές επίσης σχέδιο, άναφερόρώσεως τώ ν οδών Καλλιδρομίου καί Ί π 
μενο στήν όχύρωσι καί τις ύπόγειες άπο
γραφεία τών ”Ες-”Ες τήν έδειραν μέ Αγ
ποκράτους, φιλοξένησε έπί δύο ολόκλη
καθωτό βούρδουλα, τής έκαψαν τό στή θήκες πυρομαχικών τής νησϊδος «Λέρος»,
ρους μήνες καί 15 -ημέρες τόν Τσιγάντε.
μεταξύ Πειραιώς καί Σαλαμϊνος, έκλεψε
θος μέ πυρακτωμένο σίδερο καί τήν άνάγΧρησιμοποιήθηκε επίσης καί ώς σύν
κασαν νά καθήση στήν ήλεκτρική καρέ ή Γκλόκερ άπό τό γερμανικό ναυαρχείο.
δεσμος τών μελών τής όμάδος, παρά τόν
Τό ίδιο έκανε καί γιά τό αεροδρόμιο Έλευκλα. Μετά τήν άρνησί της νά όμολογήση
μεγάλο κίνδυνο πού διέτρεχε, αφού οί
σΐνος, τοϋ όποιου τό σχέδιο άντέγραψε
(ανήκε στήν όργάνωσι τής Λέλας Καρα’Αρχές Κατοχής είχαν έξαπολύσει τρομαπροσωπικά ή ίδια, μέ έπιτόπια έπίσκεψι
γιάννη), καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί
κτικές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις γιά τήν
εκεί. Τέλος, τόν ’Ιούνιο τού 1944, καί πριν
έκτελέσθηκε μαζί μέ τήν Καραγιάννη.
άνακάλυψι τού Τσιγάντε καί τήν έξάράπολυθή άπό τήν θέσι της, μετέδωσε στήν
Στήν ομάδα τής Καραγιάννη άνήκε
θρωσι τής όργανώσεώς του. Φαίνεται,
όργάνωσι μυστική διαταγή τού Βερο
καί ή Μαρία Γκλόκερ πού ήταν Γερμα
ότι οί Γερμανοί είχαν κάτι «μυρισθή» καί
νίδα άπό πατέρα καί Έλληνίδα άπό μη λίνου, πού άνεφέρετο στις στρατιωτικές
έκαναν μιά προσεκτική έρευνα στό σπίτι
αμαξοστοιχίες ’Αθηνών Βιέννης. Ή «σπί
τέρα. Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα, θεωρούσε
τής Άβαταγγέλου, χωρίς όμως νά άναθα» κατόρθωσε μέχρι τέλους νά μή άποπατρίδα της τήν Ελλάδα καί μισούσε
καλύψουν κανένα ένοχοποιητικό στοι
καλυφθή καί δέν είχε τό τραγικό τέλος τών
θανάσιμα τόν φασισμό. Ή Καραγιάννη
χείο. Τήν ήμέρα έκείνη τήν έξυλοκόπησαν
άλλων γυναικών, πού πολέμησαν τόν
τήν ώνόμαζε «σπίθα», λόγω τής ταχύ-
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καί τήυ έκακοποίησαν μέ τόν πιό απάν
θρωπο τρόπο, χωρίς όμως υά άποσπάσουν καμμιά ομολογία. Αύτό ήταν αρ
κετό, γιά νά εγκατάλειψη ή Ά βα τα γγέ
λου τό σπίτι της, για τί ό κίνδυνος ήταν
πλέον φανερός. Πράγματι, δύο ημέρες
μετά τόν τραγικό θάνατο τού Τσιγάντε
στό άλλο κρησφύγετό του, τρεις Γερμα
νοί της Γκεστάπο, ΰπό τόν ύπολοχαγό
Κάρλος, έπέδραμαν στό σπίτι τής Άβαταγγέλου, χωρίς όμως νά την βρουν έκεί.
"Ετσι, έπιδόθηκαν σέ καταστροφή τού
εσωτερικού τού σπιτιού της, πού γ α 
ζώθηκε στην κυριολεξία άπό τις ριπές
των αύτομάτων.
Γιά τήν δράσι της ή Ά βαταγγέλου
τιμήθηκε μέ πολλές ήθικές άμοιβές, όπως:
μέ τό ’Αναμνηστικό Μετάλλιο ’Εθνικής
’Αντιστάσεως, τό μετάλλιο τής Ένώσεως
’Αγωνιστών ’Εθνικής ’Αντιστάσεως κ.ά.
'Η κορωνίδα όμως των ήρωίδων, πού
τίμησαν τό έλληνικό όνομα καί έντυπωσίασαν μέ τήν τόλμη καί τήν άποφασιστικότητά τους καί αύτούς τούς Γερμα
νούς, υπήρξε ή άλησμόνητη Λέλα Καραγιάννη. Γεννήθηκε στήν Λίμνη τής Εύ
βοιας τό έτος 1898. Τό πατρικό της όνομα
ήταν Μηνοπούλου. Διεκρίνετο γιά τήν
εύφυΐα της, τήν άδάμαστη θέλησι καί τό
άπίστευτο γιά γυναίκα θάρρος. Μετά τήν
υποταγή τής ‘Ελλάδος στις χιτλερικές
στρατιές, ή Καραγιάννη ώργάνωσε τήν
«Ελληνική Σιωπηλή Στρατιά», πού τήν
άπετέλεσαν στήν άρχή συγγενικά της
πρόσω πα καί έν συνεχεία άλλοι αποφα
σισμένοι πατριώτες. ‘Η ίδια έγινε άρχηγός μέ τό συνθηματικό όνομα «Καπετά
νισσα Μπουμπουλίνα». ’Αφού έγκατέστησε τήν έδρα τής όμάδος της στό φαρ
μακείο τού συζύγου της, άπί τής όδοΰ
Πατησίων 16, άρχισε τήν δράσι της, πού
ύπήρξε άνεκτίμητη, γιά νά καταφερθούν
άποφασιστικά πλήγματα κατά τών Χι
τλερικών.
’Από τις πρώτες φροντίδες της ήταν
νά διάσωση όσους Βρεταννούς είχαν μεί
νει στήν Ελλάδα καί κινδύνευαν νά συλληφθουν αιχμάλωτοι, ή νά πεθάνουν άπό
τήν πείνα καί τις κακουχίες. Τούς περισ
σοτέρους άπό αύτούς φυγάδευσε στήν
Α ίγυπτο καί άλλους στά έλληνικά βουνά.
Στήν άρχή οϊ Βρεταννοί κρίβονταν στό
σπίτι της. "Οταν όμως αύτό άρχισε νά
γίνεται έπικίνδυνο ή «Μάνα» Καραγιάννη, όπως τήν έλεγαν οί Ά γγλ ο ι, τούς
διεσκόρπισε σέ διάφορα φιλικά της σπί
τια, φροντίζουσά ή ίδια γιά τήν περίθαλ
ψή τους. Ιδιαίτερη βοήθεια προσέφερε
στους Βρεταννούς πού φιλοξενούνταν
στήν Μονή τού Α γίου ‘Ιεροθέου στά Μέ
γαρα, τούς οποίους έπεσκέπτετο μεταμ
φιεσμένη σέ μοναχή ή ζητιάνα. Ή πρώτη
ομάδα "Αγγλων πού έστειλε στήν Α ίγυπ
το ή Καραγιάννη ήταν έκείνη τού ύπολοχαγού Roy F arnan. ‘Η άποστολή έγινε
μέ τήν βοήθεια ένός ήρωϊκού καραβοκύρη,
τού ‘Ηλία Χρυσίνη. Ό τα ν οί ομάδες τών
Βρεταννών έφθαναν στήν Αλεξάνδρεια,
τό ραδιόφωνο στό Κάιρο μετέδιδε συν
θηματικά καί πανηγύριζε γιά τις επιτυ
χίες τής θρυλικής π ιά «Μπουμπουλίνας».
"Οσο ή Καραγιάννη πολεμούσε άφοβη
τους Γερμανούς, τόσο μεγάλωνε ό κύκλος
τών συνεργατών της. Στήν «Σιωπηλή
Στρατιά» άνήκαν άξιωματικοί, έπιστήμονες, ιερωμένοι, φοιτηταί, έργάτες, κυ
ρίες τής άθηναϊκής κοινωνίας καί άλλοι.
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Μαργαρίτα Δημοπούλου. ’Ανήκε στήν ορ
γάνωση τής Καραγιάννη. Καταδικάσθηκε
σέ θάνατο καί έκτελέστηκε μαζί μέ τήν
αρχηγό της.

Σέ όλους αύτούς επέβαλε τόν όρκο τής
όργανώσεως:
«"Ολα τά δάχτυλα τού χεριού νά κλείσουν σφιχτά σέ μιά γροθιά, πού θά τσά
κιση τά μούτρα τών Γερμανών».
Καί όλοι ϋπετάσσοντο καί πειθαρχού
σαν στήν μεγάλη άρχηγό.
Μετά τήν διαφυγή τών "Αγγλων, ή
Καραγιάννη Ιπιδόθηκε στήν πραγματοποίησι ένός άπίστευτου πραγματικά σχε
δίου κατασκοπίας καί σαμποτάζ. Κα
τόρθωσε νά είσχωρήση μέ τούς συνεργά
τες της, στό γερμανικό στρατόπεδο, στό
γερμανικό φρουραρχείο, στήν Κομαντατούρ, στήν Feldgendarmerie, στό τά
γμα τών "Ες-"Ες Λεβαδείας καί άλλού.
Δεκάδες δελτία μέ πληροφορίες καί σχε
διαγράμματα οχυρώσεων, άεροδρομίων,
άποθηκών καί υποβρυχίων ναρκών έ
στελνε στήν Μέση Ανατολή μέ τολμη
ρούς "Ελληνες καπεταναίους, όπως τόν
Ήλία Χρυσίνη, που προαναφέραμε, τόν
Λεβαντή, τόν Φαφούτη, τόν Μελγκουνάκη καί άλλους. Οί ίδιοι έφερναν στήν
Καραγιάννη πομπούς, όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα καί άλλα είδη άπαραίτητα
γιά τήν συνέχισι τού άγώνα.
Μεγάλη ήταν ή προσφορά της καί στις
ομάδες, πού πολεμούσαν τόν έπιδρομέα
στά έλληνικά βουνά. Ένίσχυε τό στρα
τηγό Ζέρβα μέ πυρομαχικά καί ενημέ
ρωνε συνεχώς γιά τις κινήσεις τού έχθρού
τούς Βρεταννούς άξιωματικούς, όπως τόν
συνταγματάρχη Stevens, τόν ταγμα
τάρχη A rthur Punn, τόν λοχαγό Don,
καί άλλους. Σάν σύνδεσμο μέ τό έλληνικό
καί άγγλικό άντάρτικο χρησιμοποιούσε
τόν γιό της Γιώργο, πού μετέφερε έπίσης
καί πομπούς στό Καρπενήσι. Τό νόστιμο
στήν έκπληκτική αύτή Έλληνίδα ήταν,
ότι κατόρθωσε νά προσεταιρισθή άντιπαθοΰντες τόν Χιτλερισμό καί τόν Φασι
σμό Γερμανούς καί Ιταλούς καί νά τούς
κάνη πειθήνια όργανά της. Ή δράσι της,
όμως, στήν όποια περιλαμβάνονται καί
δεκάδες σαμποτάζ, ώδήγησε τόν έχθρό
στό κρησφύγετό της. Στις 23 ’Οκτωβρίου
τού 1941 οί Ιταλοί κύκλωσαν τό σπίτι

τής Καραγιάννη καί συνελήφθη ή ιδία καί
ό σύζυγός της. "Εμεινε στήν φυλακή μέ
χρι τόν Α πρίλιο τού 1942, όταν μέ φρον
τίδες καί παραστάσεις συγγενών καί φί
λων της άπελευθερώθηκε, γιατί οϊ Γερ
μανοί δέν ήσαν σίγουροι γιά τήν ένοχή
της.
Μετά τήν άποφυλάκισί της συνέχισε
μέ μεγαλύτερο ζήλο τόν άγώνα. "Αρχισε
συστηματική συνεργασία μέ τήν άγγλική
μυστική υπηρεσία, διαβιβάζοντας σέ
ομάδες σαμποτέρ καί άντιστάσεως έκρηκτικές ύλες, μηχανήματα, σχεδιαγράμ
ματα τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, στρα
τοπέδων, άεροδρομίων κλπ. "Ολη όμως
αύτή ή έντατική προσπάθεια κλόνισε τήν
υγεία τής Καραγιάννη, πού άναγκάσθηκε, έπειτα άπό πιέσεις τών παιδιών της
νά εϊσαχθή πρός νοσηλεία στό νοσοκομείο
τού ’Ερυθρού Σταυρού. Καί άπό εκεί όμως
κατόρθωσε νά διευθύνη τήν όργάνωσί
της μέ τήν συνδρομή ένός γιατρού. Αλλά
ή ώρα είχε σημάνη γιά τήν μεγάλη ήρωΐδα. Στις 26 Μαρτίου τού 1944 οί Γερ
μανοί συνέλαβαν τά μέλη τής όμάδος
«Πάρις» καί άνεκάλυψαν τό άρχεϊο, στό
όποιο βρέθηκε καί ένα σημείωμα τής Καραγιάννη. Τώρα είχαν πλέον άδιάσειστα
στοιχεία γιά τήν δράσι της. Συνέλαβαν
τήν ίδια καί τά πέντε παιδιά της. Μέ
υπερηφάνεια άκολούθησε τούς βαρβάρους
στά γραφεία τών "Ες-”Ες. Τά μαρτύρια
πού ύπέστη ήσαν άντάξια» τών τεράτων
τού Χίτλερ. Τήν έδειραν καί, μέ τό σώμα
γεμάτο πληγές, τήν κρέμασαν πολλές
ώρες άπό τά χέρια. Τήν ώρα τού μαρτυ
ρίου ή ήρωϊκή Λέλα έφτυσε κατάμουτρα
τούς δημίους της καί τούς είπε: «Αφού
τρέμετε τούς "Ελληνες, χτυπάτε, βάρβα
ροι, τις Έλληνίδες». Τό ίδιο υπερήφανη
ήτα* καί ή άπάντησίς της, όταν έφεραν
έμπρός της τά πέντε της παιδιά μέ τήν
άπειλή ότι θά τά σκοτώσουν, έάν δέν
όμολογήση. «Πάνω ά π ’ όλα ή Ελλάδα»,
φώναξε τότε ή Καραγιάννη.
Μετά άπό πολυήμερα βασανιστήρια,
τήν έκλεισαν τρεις ή μέρες στόν «θάλαμο
τών μαρτυρίων», χωρίς φαγητό ούτε
σταγόνα νερού. Σωστό πιά σωματικό
έρείπιο καί άφού ό άνακριτής Ντόρτμουντ
Μπέηκερ, ένα άνθρωπόμορφο κτήνος,
άπελπίσθηκε πώς θά τής άποσπάση έστω
καί μιά λέξι, τό στρατοδικείο τήν κατεδίκασε σέ θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου τού
1944 τά γερμανικά πολυβόλα κροτάλι
σαν σέ μιά χαράδρα στό Δαφνί. Ή ήρωΐδα Καραγιάννη έπεσε, άφού προηγου
μένως χόρεψε μέ τους συντρόφους της
τόν χορό τού Ζαλόγγου.
Μετά τήν άπελευθέρωσι τιμήθηκε σάν
άληθινή ήρωΐδα. Ή άγγλική κυβέρνησις
τής άπένειμε τό παράσημο τής βασιλικής
δάφνης, ένώ ό βρεταννικός Τύπος τήν
ώνόμασε «Αδελφή Κάβελ τού Β' Παγ
κοσμίου Πολέμου». Ή δράσις της άναγνωρίσθηκε μέ τόν νόμο 1104/49 καί 971/
49 ώς έθνική άντίστασις. Ή Ακαδημία
Αθηνών τής άπένειμε τήν 30-12-1947
τό βραβείο Αρετής καί Αύτοθυσίας.
Προτομή της, έργο τού Ε. Γεωργαντή,
έχει στηθή στήν όδό Τοσίτσα, γιά νά
θυμίζη πάντα, πώς πατρίδες, πού γεννούν
γυναίκες σάν τήν Καραγιάννη, άξίζουν
νά είναι ελεύθερες.
ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Αστυνόμος Β'

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
«ΠΕΡΙ Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν »
ΙΩΑΝΝΟΥ
’Επιτίμου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πηρέδρου Α.Σ.Α.Υ. Δ/ρος Νομικής

ΑΝΘΡΩΠΟΣ άναζητών, άπό αρχαιότατων χρό^✓ νων, μέσα καί τρόπους, τόσον προς δημιουργίαν
τεχνιτών εύδαιμονικών καταστάσεων, όσον καί προς
άνακούφισιν άπό τοϋ σωματικού καί ψυχικοϋ πόνου,
έχρησιμοποίησεν καί χρησιμοποιεί διάφορα είδη ναρ
κωτικών φυτών καί χημικών ούσιών. Ή μακρά όμως
καί αλόγιστος χρήσις αύτών, ταχέως έγένετο άντιληπτόν, ότι δημιουργεί δυσαρέστους κοινωνικάς, οίκονομικάς, σωματικάς καί ψυχικάς καταστάσεις, αί όποΐαι
όχι μόνον επικαλύπτουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα
αύτών, άλλα καί οδηγούν τά μέν άτομα εις την κατα
στροφήν (έπαγγελματικήν - οικονομικήν κ.λπ.), τήν
δέ οικογένειαν καί τήν Κοινωνίαν είς τήν οποίαν άνήm κουν, εις πλήρη άποδιοργάνωσιν.
Λόγω άκριβώς τών τρομερών αποτελεσμάτων έκ
της άλογίστου ή της μή ένδεδειγμένης χρήσεως τών
ναρκωτικών ούσιών, ή παραγωγή, ή διακίνησις καί έν
γενει ή κατανάλωσις αύτών άπετέλεσεν καί άποτελεΐ
άντικείμενον ιδιαιτέρας, τόσον ρυθμίσεως, έπί ’Εθνι
κού καί Διεθνούς επιπέδου, όσον καί μελέτης ύπό πλή
θους ερευνητών καί έπιστημόνων καί ώς έκ τούτου
πλούσια είναι ή επί τού καυτού τούτου θέματος βι
βλιογραφία, ήμεδαπή καί άλλοδαπή.
Προς διευκόλυνσιν τών ένδιαφερομένων ερευνητών επιστημόνων καί τών άσχολουμένων έν γένει μέ θέματα
ναρκωτικών, ώς καί τών άρμοδίων Κρατικών ’Οργάνων,
παραθέτομεν κατωτέρω τήν σχετικήν Ελληνικήν Βι
βλιογραφίαν. Βεβαίως ή δημοσιευομένη έργασία, ώς
παν άνθρώπινον έργον, δεν διεκδικεΐ ύπέρ αύτης τό εύσημον τής τελειότητος, άλλα άναμφιβόλως είς ταύτην
θά υπάρχουν είτε παραλείψεις, είτε άκούσια σφάλματα.
Ως έκ τούτου θερμή υποβάλλεται παράκλησις όπως
οι έ'χοντες σχετικά στοιχεία, γνωρίσουν ταΰτα είς τον
έπιμεληθέντα τήν παρούσαν έργασίαν (Ίωάννην Κ.
Παπαγεωργίου - Πλάτωνος 10 - Άμαρούσιον - Ά θήναι), ώς καί πάσαν παράλειψιν ή σφάλμα, προκειμένου νά καταστή δυνατή ή δημιουργία μιάς πλήρους
Ελληνικής Βιβλιογραφίας έπί τών Ναρκωτικών ή
οποία καί θά είναι είς τήν διάθεσιν παντός ένδιαφερομένου. Φυσικά έφ’ όσον θά υπάρχουν νεώτερα στοι
χεία (προ τού έ'τους 1975 ή μετά ταΰτα), θά έπακολουθήση μελλοντικώς ή είς τά ’Αστυνομικά Χρονικά,
δημοσίευσις καί ετέρων συμπληρωματικών Δελτίων
Βιβλιογραφίας έπί τών Ναρκωτικών.
'Ως πρός τήν αλλοδαπήν Βιβλιογραφίαν έπί τών
ναρκωτικών, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, τεχνικώς
καθίσταται αδύνατος ή συγκέντρωσές της, δοθέντος
οτι απαιτείται χρόνος καί ή συνεργασία περισσοτέρων

τού ενός ειδικών έπιστημόνων. Οί ένδιαφερόμενοι
όμως διά αλλοδαπήν βιβλιογραφίαν, δύνανται νά συμ
βουλεύονται τούς άναφερομένους είς τό παρόν δελτίον
"Ελληνας συγγραφείς οί όποιοι, κατά κανόνα, άναφέρονται είς πλουσίαν αλλοδαπήν βιβλιογραφίαν.
Τέλος όφείλομεν νά εύχαριστήσωμεν θερμώς, τον
Σημαιοφόρον ’Ιατρόν τού Πολεμικού Ναυτικού κ.
Ίωάννην Συλβέστρον, διά τήν παρασχεθεΐσαν βοή
θειαν κατά τήν έρευναν τών ιατρικών συγγραμμάτων.
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74. Δοντα - Ζή. Πειραματικοί ερευναι περί τής ένεργείας τοΰ
Ελληνικού Χασΐς - Πανηγυρικός Τόμος Κατσαρα σελ.
104.
75. Δοξιάδη Σπ. Παιδιατρική - θεραπευτική - εκδ. Κοβάνης,
σελ. 444, 446.
76. DANIELS NORMAN. Μαριχουάνα «ό δρόμος των
Λαθρεμπόρων» - Λογοτεχνία - ’Αστυνομικά Χρονικά, τόμ.
Π. σελ. 2542, 2575] 2633, 2682. 2733, 2771.
77. D ELPH A YT JEAN. Τά Υπνωτικά - εκδ. Ί. Ζαχαρόπουλος - Άθήναι 1965 - σειρά QUE SAIS - J E !
78. Δρόσου Κ. Διατί δέν ομιλούν; - επιστολή είς περιοδικόν
«Συζήτησις» τόμ. 1, σελ. 192.
79. D EN U ZIER E MAURISE Τό λαθρεμπορίου τού «’Αρ
γού Θανάτου»-’Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. ΚΓ' σελ. 61 έπ.
80. DURANT W ILL. Παγκόσμιος ‘Ιστορία τοΰ Πολιτισμού 1965 τομ. Α’. σελ. 92.
81. DUROCHER G. Τό Ό π ιο ν - ’Αρχεία Φαρμακευτικής
ετών 1921 - 1925, έτος 1925, τεύχος 7 - 9 σελ. 111.
82. ’Εμμανουήλ ’Εμμ. Μαθήματα Φαρμακογνωσίας. Έν Ά θήναις 1933 σελ. 45, 81, 82, 83, 86 έπ.
83. ’Εμμανουήλ Έμμ. Ό π ιο ν καί Κινχόνα - Άθήναι 1946.^
84. ’Εμμανουήλ Έμμαν. Ιστορία τής Φαρμακευτικής - ’Α
θήνα! 1948 σελ. 62, 120.
85. ’Εμμανουήλ Έμμαν. Τό νήπενθες του ‘Ομήρου Έν Άθήναις 1953.
86. Έμμανουηλίδη Άναστασιάδου. Μαριχουάνα - ΈπιΘεώρησις Χωροφυλακής, τόμ. 2ος σελ. 449.
87. Ζαγκαρόλα Ίακ. Περί τιμωρίας των παραβατών τών
νόμων περί ναρκωτικών καί μεταχειρίσεως τών τοξικο
μανών - notv. Χρονικά Ε'. σελ. 541.
88. Ζή Τ. Μορφίνη καί Μορφινισμός - άρθρα είς Μεγάλην
Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν, τόμ. ΙΖ'. σελ. 389.
89. Ζή Τ. Ό πιομανία - άρθρον είς μεγάλην Ελληνικήν
Εγκυκλοπαίδειαν τόμ. ΙΗ'., σελ. 937.
90. FROSCH A. WILLIAM. Α1 επιδράσεις καί ο! κίνδυνοι
τοΰ L.S.D. - περιοδικόν ΑΒΒΟΤΕΜΡΟ, τεύχος Ιον,
1967, σελ. 24.
91. G A UTIER Τ. Στόν «Παράδεισο» τού Χασίς - ’Αστυνο
μικά Χρονικά, τόμ. ΚΓ'. σελ. 735.
92. Ήλιάκη Κων. ’Ιατροδικαστική - Άθήναι Τόμ. Α'. (1962)
-Τόμος Β' (1963)-τόμ. Α'. σελ. 40 - τόμ. Β'. σελ. 963,
990, 1154.
93. Ήλιάκη Κ. - Κουτσελίνη Ά . Μαθήματα Τοξικολογίας.
Άθήναι 1967.
94. Ηροδότου Άλικαρνασσέως. Ίστορίαι - Βιβλίον Α'. παρ.
202 - Βιβλίον Ε' παρ. 74 - 75 Άρχαίον κείμενον -Μετάφρασις Κ. Άραποπούλου, σελ. 718 έπ.
95. ’Ιατρική Έπιθεώρησις Ενόπλων Δυνάμεων: Συζήτησις
Στρογγυλής Τραπέζης: Υγειονομική - Διοικητική - Κοι
νωνική Άντιμετώπισις ΨυχοπαΘητικών, τοξικομανών,
’Οπλιτών» Τόμος Ε'. τεύχος 6/1971 σελ.. 797 έπ.
96. ’Ισιδώρου - Δέφνερ Α. Μορφίνη καί Μορφινομανίαάρθρα είς Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου, τόμ. IΓ'.,
σελ. 783, 784.
97. Ισιδώρου - Δέφνερ Α. "Οπιον - άρθρον είς Εγκυκλοπαι
δικόν Λεξικόν Ήλιου, τόμ. ΙΔ ., σελ. 930.
98. Ίωακείμογλου Γ. Φαρμακολογία καί Συνταγολογία - έκδοσις Ε . - Άθήναι 1953.
99. Ίωακείμογλου Γ. Ή τοξικομανία έν τή Δημοσία Υγεία
καί αΐ συναφείς διεθνείς συμβάσεις - Αρχεία Φαρμακευ
τικής 1962.
100. Ίωακείμογλου Γ. - Μοίρα Κ. Πειραματικοί έρευναι περί
τής ρητίνης τής Καννάβεως - Πρακτικά Ακαδημίας
Αθηνών 1963, σελ. 38, 105- 117.
101. Ιωσήφ Άνδρέου. Ή Κίνα πωλεϊ όπιον καί άγοράζει
όπλα - Έφημερίς «Άκρόπολις» 18.1.1968.
102. INTERN A TIO N A L CRIM INAL REV IEW . Τά ναρ
κωτικά στή Σιγκαπούρη - Μετάφρασις Κ. ΓιαννούληΆστυνομικά Χρονικά, τόμ. ΣΤ' σελ. 6308.

103. Καβαζαράκη Νικ. Χειρουργική, τόμ. Α'. Έν Άθήναις
1956, σελ. 103, 111, 143 108.
104. Καββαδά Δημητρίου. Είκονογραφημένον Βοτανικόν -Φυτολογικόν Λεξικόν - Άθήναι 1956 (είς τάς οίκείας λέξεΐζ)·
, . ,
105. Καλαμπόκη Ί. Τοξικομανία (όπιον-μορφινη-ήρωίνη-κοκαΐνη) - Άθήναι 1930.
106. Κανάτσιου Γ. Ή μέθη, ό χρόνιος Αλκοολισμός καί ή Το
ξικομανία - Θεσσαλονίκη 1956.
107. Κανάτσιου Γεωργίου. Εγκληματολογία, εκδ. Δευτέρα
(Πολυγραφημένη έκδοσις) Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 235.
108. Καΐρη Μ. Κοκαϊνισμός - άρθρον είς Μεγάλην Ελληνικήν
Εγκυκλοπαίδειαν, τόμ. ΙΑ', σελ. 672.
109. Καρανίκα Δημ. Σωφρονιστική τόμ. Α. 1948, σελ. 445.
110. Καρανίκα Δημ. Εγχειρίδιου Ποινικού Δικαίου - Γενικόν
Μέρος σελ. 164 Άθήναι - Θεσσαλονίκη 1952.
111. Καρανίκα Δημ. Εγκληματολογία (κατά τάς Πανεπι
στημιακός παραδόσεις) έκδ. Ή λ. Σάκκουλα - Θεσσα
λονίκη.
112. Καρούζου Γ. Τό έμπόριον τοΰ Λευκού θανάτου (ή μεγαλυτέρα ϋπόθεσις λαθρεμπορίου Ναρκωτικών στά
τελευταία 35 χρόνια) - Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. Η'
σελ. 8080, 8123.
113. Κασίμου Χρήστου. Πρακτική Παιδιατρική - Θεσσαλονίκη
1975, σελ. 664
114. Κάτσα Γρηγ. Αίθερομανία - άρθρου είς Μεγάλην Ελλη
νικήν Εγκυκλοπαίδειαν, τόμ. Β'. σελ. 652.
115. Κάτσα Γρηγ. Έν Λεξικώ Διοικήσεως, άρθρα περί «αίθέρος, ήρωΐνης, κοκαΐνης, μορφίνης, ναρκωτικών».
116. Κάτσα Γρηγ. Ή άναγκαστική στείρωσις ψυχοπαθών
έγκληματιών, Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. Β' σελ. 1822.
117. Κατσαρα Κωνστ. Τά ναρκωτικά ό Τάφος τοΰ έργάτου-έκδ.
Εργατικής Εστίας - Άθήναι 1948.
118. Κάφφαρη Ά ντ. Νομάρχαι καί Διοίκησις Νομών - Νομο
θεσία - Νομολογία - Άθήναι 1965. σελ. 721.
119. Κλεισιούνη Νικολάου. Φαρμακολογία - Άθήναι Τόμ. Α'.
(1960) σελ. 52 έπ., 61, 101 έπ. 112, 113, 116, 118, 143,
144, 198 έπ. 272 έπ.
120. Κοκολάκη Έμμ. Αί ναρκωτικοί οΰσίαι-Τάσις τών νέων
πρός ταύτας καί σχέσις πρός τήν Εγκληματικότητα
1912.
121. Κοκολάκη Έμμ. Τά διεγερτικά καί τά ναρκωτικά ώς
αιτία εγκλημάτων - Αστυνομικά Χρονικά ΚΒ', σελ.
224 έπ. 298 έπ.
122. Κοκολάκη Έμμαν. Ή ομοφυλοφιλία ώς αίτια εγκλημά
των - Θεσσαλονίκη 1976. σελ. 28 έπ., 96 έπ.
123. ΚΟΠΕΡ Α.Ε. Διαγνωστικά καί Θεραπευτικά προβλή
ματα - Άθήναι 1974 σελ. 59 (Κώμα βαρβιτουρικόν)
124. ΚΟΠΕΡ Α.Ε. Όξεΐαι Δηλητηριάσεις, συμπτώματα καί
θεραπεία - Άθήναι No I, σελ. 22, 28, 32, 43, 52, 61, 62.
125. ΚΟΠΕΡ Α.Ε. Παρενέργειαι τών φαρμάκων, Νο3 Άθήναι,
σελ. 45 (Βαρβιτουρικαί ένώσεις), σελ. 17 (αναλγητικά
έθιζόμενα), σελ. 19 (άντιαγχώδη φάρμακα), σελ. (άντιΡ ο χ 1κά)·
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126. Κουβέλλα Γ. Όπιομανής ηγεσία (επιστολή είς περιο
δικόν «Συζήτησις», τόμ. ΙΑ', σελ. 81).
127. Κουκουλέ Φαίδωνος Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός,
τόμος Α'. τεύχος I ΑΤΗΕΝΕΣ 1948. σελ. 147.
128. Κουρέτα Δ. Οϊ τοξικομανείς καί οι τοξικομανίες - Άθήναι 1932.
129. Κουρέτα Δ. Οί Τοξικομανείς έν τώ στρατεύματι (Είς βι
βλίου Δ. Κουρέτα καί Φ. Σκούρα» θέματα ψυχιατρικής
έν τώ Στρατώ») Τύποις Ελληνικής ’’Ιατρικής, Θεσσα
λονίκη 1937 σελ. 32 έπ.
’ 130. Κουτσελίνη Ά ντ. ’Ιατροδικαστικά προβλήματα έπί τής
τοξικομανίας τοΰ Χασίς «Άθήναι 1971.
131. Κουτσελίνη Ά ντ. Χασίς (σκευάσματα καί τρόποι λήψεως αύτοΰ) - Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. Κ' σελ. 274
132. Κουτσελίνη Ά ντ. Είναι πράγματι επικίνδυνος ό Χασισοκαπνιστής; Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. ΚΑ' σελ. 462 έπ.
133. Κουτσελίνη Ά .-Δημοπούλου Γ. Ναρκωτικά - Συνοπτική
παρουσίασις - Άθήναι 1973
134. Κουτσουμάρη. Έν Ιατρική Έφημερίδι 15 καί 25.9.1932.
135. Κοφινά Γ. Όπιον-άρθρον είς Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυ
κλοπαίδειαν, τόμ. ΙΗ', σελ. 937.
136. Κρεμμύδα Γ. Παρατηρήσεις τιυές έπί τής έφαρμογής δια
τάξεων τιυώυ τού Ν.Δ. 3084/54 - Αρχείου Νομολογίας
θ ' σελ. 366.
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137. Κρητικού Παν. Μαθήματα Φαρμακογνωσία? - Πανεπι
στημιακοί παραδόσεις (πολυγραφημέναι) Άθήναι 1973.
138. Κρητικού Π. - Κατωγά Κλ. Φαρμακευτικά Σκευάσματα
(’Ανόργανα - ’Οργανικά καί Φυτοχημικά) - Άθήναι
1951 - σελ. 147 (Αίθήρ), σελ. 278 (Βαρβιτάλη), σελ.
226 (καφεΐνη).
139. Κρητικού Π. - Παπαδάκη Στέλλας. Μήκωνος καί ’Οπίου
'Ιστορία καί έξάπλωσις έν τή περιοχή τής ’Ανατολικής
Μεσογείου κατά τήν ’Αρχαιότητα - Ά νάτυπον έκ τής
’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τού 1963 - Έν Άθήναις
1965.
140. Κυρούλη ’Αστεριού - Βαλανίδη Παράσχου. Σύγχρονος
Φαρμακοθεραπεία - Άθήναι 1973, σελ. 332, 482, 507,
509, 510, 591, 628, 638.
141. Κύτταρη Κ. Παγκόσμιος κίνδυνος (Ναρκωτικά - Παραισθησιογόνα - Διεγερτικά) - Γενική Στρατιωτική Έ πιθεώρησις
142. Κώνστα Γ. Λεξικόν Νομικής, τόμ. 9ος, σελ. 22 έπ.
143. Κωνσταντινίδου Κ. Τά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα τής
συγχρόνου κοινωνίας - Άθήναι, σελ. 33, 43, 50, 52,
59, 60; 67, 75, 129.
144. Κωστή Κ. - Μπουροπούλου Α. Ερμηνεία του έν Έλλάδι
ίσχύοντος Ποινικού Νόμου, τόμ. Γ’. σελ. 503 έπ.
145. Κωστοπούλου Κ. Οινοπνευματώδη - Διεγερτικά - Ναρ
κωτικά - ‘Ηδονιστικά! ούσίαι κ.λπ. (Ή έπίδρασις έπί
τής ’Εγκληματικότητας) Αστυνομικά Χρονικά, τόμ.
ΚΑ’. σελ. 296.
146. KO FF R. Έ π ί τής φαρμακολογίας των ψυχοφαρμά
κων - Αρχεία τής Φαρμακευτικής, τόμ. ΚΔ' σελ. 9 έπ.
147. Λαδιά Κ. Τά ναρκωτικά καί ή φθοροποιός Ιπίδρασίς των
έπί των νέων - Αστυνομικά Χρονικά ΚΒ' σελ. 478.
148. Λιβιεράτου Σπ. Κοκαϊνισμός - άρθρον είς Εγκυκλοπαι
δικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη, τόμ. 7ος, σελ. 800.
149. Λογαρά Γ. Φαρμακολογία - Θεσσαλονίκη 1966 καί 1969.
150. Λογαρά Γ. Επίκαιρα προβλήματα τής κλινικής καί
έφηρμοσμένης Φαρμακολογίας - 1971.
151. Λογαρά Γ. Ψυχότροπα Φάρμακα καί Ψυχοφαρμακολο
γία -1971. Επιστημονική Έπετηρίς ’Ιατρικής Σχολής Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Η'., τεύχος II, σελ. 357.
152. Λογαρά Γ. Βαρβιτουρικά παράγω γα - άρθρον είς Συμ
πλήρωμα Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, τόμ.
Α'. σελ. 918
153. Λογαρά Γ. Ήρεμιστικά φάρμακα - Συμπλήρωμα Μεγά
λης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας, τόμ. Γ'. σελ. 67.
154. Λύτρα Χρυσάνθου. L.S.D., Μία Διεθνής Κοινωνική Μάστιγξ - Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. ΙΖ'., σελ. 20 έπ.
155. L IF E . Διεθνής Έγκληματικότης - Ναρκωτικά - Μετάφρασις Άστυν. Δ/ντού Β'. Δ. Μάρου - Αστυνομικά
Χρονικά, τόμ. Η', σελ. 8159.
156. L IF E . Φάρμακα (Επιστημονική Βιβλιοθήκη «Λαίφ») έκδ. Λύκειος Α πόλλων - Χρυσός Τύπος.
157. LOUVIERS J. Ή επιδημία των Ναρκωτικών - Αστυνο
μικά Χρονικά. ΚΑ'. σελ. 683.
158. Μ.Α. Μέ τά ναρκωτικά υπονομεύεται ή Εύρώπη - Α στυ
νομικά Χρονικά, ΚΒ'. σελ. 140.
159. Μακρή Κωστ. Τό Ελληνικά Χασίς 1929.
160. Μακρή Κωστ. Καννάβεως Ινδική πόα - άρθρον είς Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν, τόμ. ΙΑ', σελ.
698.
161. Μελέτη Γεωργίου. Πολέμα έξυπνα - έκδόσεις Αδελφότητος
θεολόγων ή «Ζωή» - Άθήναι 1972, σελ. 139, 140, 141.
162. Μεσημέρη Σταμάτη. Οι ναρκωμανεϊς καί τό κοινωνικόν
σύστημα-έκδ. οδεβ - Άθήναι 1975.
163. Μπακατσούλα Μεν. Οί Φυγόπονοι Έ παΐται καί Άλήται - Άθήναι 1944, σελ. 34.
164. Μπακοπούλου Ί. Έκθεσις περί τής καλλιέργειας τής
’Ινδικής Καννάβεως (χασίς) έν Μαντινεία - Γεωργικόν
καί Δασικόν Δελτίον Υπουργείου Εθνικής Οικονομίαςέτος Δ', τεύχος Α'.
165. Μπαλή Ά χ. Ή επιμέλεια τού προσώπου τού ΑνηλίκουΆθήναι 1966 σελ. 39, 40, 436.
166. Μπαλή Γ. Γενικαί Ά ρχαί τού Αστικού Δικαίου, έκδ.
Ζ'. Άθήναι 1955 σελ. 42, 116.
167. Μπαλή Γ. Οικογενειακόν Δίκαιον - έκδ. Β'. Άθήναι 1967,
σελ. 457, 209.
168. Μπεζενίτη Παντελή. Ό λευκός θάνατος (Τά ναρκωτικά
στήν Κοινωνία μας) - Εκδόσεις Άποστολικής Διακο
νίας.
169. Νήλ. Α. Ελευθερία δχι αναρχία- Μετάφραση Εύάγγε-
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λος Γραμμένος έκδοση Β'. - Μπουκουμάνης - Άθήναι 1975
σελ. 147 έπ.
170. Νικολοπούλου Π. Σχέσις Τοξικομανίας καί ψυχοπαθητικής προσωπικότητας καί άντιμετώπισις αυτών έν τώ
πλαισίω τής θεραπευτικής καί Κοινωνικής Ψυχιατρι
κής (περίληψις) - Ιατρική Έπιθ. Έν. Δυνάμεων τόμος
Ε'. /1971 σελ. 764.
171. Νομολογία α) Γενικόν Εΰρετήριον Νομολογίας 1834 -1936
-έκδ. οίκος Ζαχαροπούλου - Άθήναι 1939 τόμος 5ος
σελ. 11 (λ. «Ναρκωτικά»).
β) Ιον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1935 - 1952 - τόμος
4ος Άθήναι 1954. σελ. 4.
γ ) 2ον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1953- 1960, Έν Ά θήναις 1963, τόμος 4ος, σελ. 349.
δ) 3ον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1961 - 1963- Έ ν Ά θήναις 1966 σελ. 789, τόμ. Β'.
ε) 4ον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1964 - 1968 - Άθήναι
1971, τόμος Γ'. σελ. 630.
στ) 5ον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1969 - 1971 - Άθήναι
1974, σελ. 58.
ζ) Σύνοψις Νομολογίας 1935 - 1952, τόμ. Γ'. σελ. 843,
έκδ. Αρχείου Νομολογίας.
172. Ντόζη - Βασιλειάδου Ί. Μαθήματα Τοξικολογίας (παρα
δόσεις) - Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 97 έπ.
173. 'Ομήρου. Ίλιάς θ '. 306-307.
174. 'Ομήρου. ’Οδύσσεια Δ'. 219-236.
175. Πανοπούλου Γεωργίου. Έγχειρίδιον ’Εγκληματολογικής Χημείας - Άθήναι 1940 σελ. 80 έπ.
176. Πάνου Δημ. Ελληνική Γεωπονική - Άθήναι 1960.
177. Παπαβασιλείου Μαρία - Σ. Άρδαβάνη - Λυμπεράτου:
Ή άξια τής άντιδράσεως τοΰ BEAM έν τή ’Ιατροδικα
στική καί τοξικολογία - Ελληνική ’Ιατρική, έτος θ ',
τεύχος 2ον.
178. Παπαγεωργίου Ίωάννου. Τό Δίκαιον περί ΦαρμακείωνΆθήναι 1967, σελ. 103.
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τά 1811, ή Αυστρία εξαντλημένη
από τους πολέμους κατά τοϋ Ναπολέοντος έχρεωκόπησε. 'Η Α υ
στριακή Τράπεζα δεν έπλήρωνε και
οι καταθέται έχασαν μεγάλα κεφά
λαια. Πολλές επιχειρήσεις κατεστράφησαν. Μεταξύ αυτών ήταν και ή
μεγάλη 'Ελληνική 'Εταιρεία εξαγω
γής νημάτων και υφασμάτων, που
είχε υποκαταστήματα σέ δλες τις
Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.
H 'Εταιρεία Άμπελακίων, δπως
έλέγετο, έχασε με την πτώχενσι
αυτή δέκα εκατομμύρια φιορίνια
χρυσά. Δέν τής άπόμενε πια παρά
ένα μικρό υπόλοιπο άπό δυο εκατομ
μύρια φιορίνια (περί τά 5 εκατομ
μύρια φράγκα) κατατεθειμένα στον
"Ελληνα τραπεζίτην Σίναν, τον κα
τόπιν εθνικόν ευεργέτην μας, ό όποιος
υποστήριζε πολύ την 'Εταιρεία.
'Ο βαρώνος Σίνας, βλέποντας την
καταστροφή αυτή, αποφάσισε νά
μεταφέρη κρυφά στο Παρίσι τό υπό
λοιπο εκείνο καί νά τό τοποθέτηση
έκεϊ ασφαλέστερα. ’Επειδή δμως
απαγορευόταν ή εξαγωγή χρυσού
άπό τήν Αυστρίαν, έξέδωσε ένα τσέκ
πληρωτέον στον κομιστήν επί τής
Τραπέζης τής Γαλλίας.
Πήρε μαζύ του τό τσέκ κι’ έφυγε
γιά τό Παρίσι. Μά μόλις έφτασε
έκει, μ ’ δλο πού τό ταξίδι του είχε
γίνει υπό αυστηρό ίνκόγκνιτο, τό
γκαρσόνι τοϋ ξενοδοχείου του τον ει
δοποιεί δτι ό Διευθυντής τής ’Α 
στυνομίας έφτασε μέ τό αμάξι του
καί θέλει νά τον δή.
'Ο Σίνας δέν είχε καμμιά δοσο
ληψία μέ τήν ’Αστυνομία. Μάλιστα
τοϋ έκανε έντύπωσι ή ένημερότης της.
— Εΐσθε ό βαρώνος Σίνας; Τον
ρώτησε ό Διευθηντής τής ’Αστυνο
μίας.
— Μάλιστα, κύριε, άπάντησε ό
Σίνας.
— Καί ό σκοπός τής άφίξεώς σας
εδώ) ποιος είνε;
— Μια ύπύθεσις εντελώς ιδιωτική.
— Τό ξέρω, άπάντησε ό Διευθυν
τής, χαμογελώντας προστατευτικά.
Καί έχετε μαζύ σας ένα σημαντικό
χρηματικό ποσόν.
— Μάλιστα, άπάντησε ό Σίνας.
*Εχω ένα τσέκ πέντε εκατομμυρίων
φράγκων πληρωτέον στον κομιστήν.
Νάτο.
Καί έδωσε τό τσέκ στον Διευ
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Παρίσι

Μ}(ά ώραία ιστορία άττο τή δρασι τής Γαλλικής
’Αστυνομίας τής εποχής, εκείνης, γραμμένη άπό
τη δημοσιογράφο κ. Ε. Σταματίου.
θυντή τής Αστυνομίας, ό όποιος τό
πήρε στά χέρια τον καί τό κύτταξε
άδιάφορα.
— Μέ σνγχωρεϊτε, κύριε βαριονε,
τοϋ είπε. ’Αλλά ένα τέτοιο ποσόν
στά χέρια επισήμου προσώπου, σάν
κι’ εσάς, μπορεί νά προκαλέση πολ
λές πολιτικές υποψίες, λόγω τής επο
χής πού διερχόμαστε.
'Ο Σίνας τόν άκουγε κατάπληκτος.
— Γ ι’ αυτό, συνέχισε ό Διευθυν
τής, θά μοϋ επιτρέψετε νά κρατήσω
εγώ τό τσέκ ώς τήν ημέρα πού θά
τό χρησιμοποιήσετε. 'Ώ στε μπορείτε
νά περάσετε άπό τό γραφείο μου,
δποτε θέλετε γιά νά τό πάρετε. . .
— Σέ δυο μέρες θά μοϋ χρειαστή,
είπε ό Σίνας.
— Τότε σάς περιμένω μεθαύριο.
Καί ό Διευθυντής τής ’Αστυνο
μίας έφυγε χαιρετώντας μέ νπόκλισι
τόν Τραπεζίτη.

τής φαινόταν σάν νά είχε ξεχάσει
τό σκοπό τής έπισκέψεώς τον.
— Σέ τί οφείλω, κύριε βαρώνε,
τήν τιμή τής έπισκέψεώς σας;
— Μά ήρθα, κ. Διευθυντά, γιά τό
τσέκ πού συμφωνήσαμε νά μοϋ επι
στρέφετε σήμερα.
'Ο Διευθυντής τής ’Αστυνομίας,
μόλις άκουσε τή λέξι «τσέκ» κατά
λαβε δτι έπρόκειτο γιά κάποιο λωποδυτικό κόλπο. Μά, χωρίς νά δείξη καμμιά άνησυχία, ρο'ηησε μέ ψυ
χραιμία:
— “Α , ναι, είπε τό τσέκ. Συγχωρεϊστε με δμως, έχουμε τόσες υπο
θέσεις, έύστε πολλές φορές λησμονώ
μερικές λεπτομέρειες. Πότε μοϋ έδώσατε τό τσέκ, κύριε βαρώνε;

***

Σέ δυο μέρες ό κλητήρας τοϋ Δ ιενθυντοϋ τής ’Αστυνομίας τών Παρισίων, τοϋ άνήγγειλε τόν "Ελληνα
Τραπεζίτη Βαρώνο Σίνα.
— 'Ό Τραπεζίτης έγινε άμέσως
δεκτός καί βρέθηκε μπροστά σ’έναν
άντρα, πού ή φυσιογνωμία του ήταν
άπαράλλακτη μέ τόν προχθεσινό επι
σκέπτη του. ’Εκείνο δμως πού ταν
κ ανε εντύπωση ήταν δτι ό Διευθυν

Στην απέναντι σελίδα επάνω ό Βαρώνος
Σιμών Σίνας. Είχε . . . «περιπέτειες» μέ
τήν Γαλλική ’Αστυνομία. Κάτω: Μία εικό
να άπό τό Παλαιό Παρίσι. Δημοσιεύεται
στά Αστυνομικό περιοδικό «Liaisons».

λύ καλά, άπάντησε ό Διευθυντής.
Καί για ποια Τράπεζα ήταν, κ. Σίνα;
— Γ ιάτήν Τράπεζα τής Γαλλίας.
Πέντε εκατομμύρια φράγκα πλη
ρωτέα ατόν κομιστήν.
—τΩ, ναι τό θυμούμαι κι αυτό.
Καί ποιαν ώρα ήλθα στο ξενοδοχείο
σας, κ. Σίνα;
—’Ακριβώς μόλις έφτασα από τή
Βιέννη, στις 9 τό βράδυ, ήρθατε μέ
τό αμάξι σας.
—*Έ τσι εΐνε. Τώρα τά θυμήθηκα
όλα, απάντησε δ Διευθυντής τής Α 
στυνομίας. ’Αλλά, κύριε βαρώνε, θά
σάς παρακαλέσω πολύ να μέ συγ
χωρήσετε γιατί δεν μπορώ νά σάς
επιστρέφω αυτή τή στιγμή τό τσέκ.
Χρειάζονται μερικές διατυπώσεις
καί γ ι’ αυτό θά σάς παρακαλέσω νά
περάσετε πάλι αύριο γιά νά τό πά
ρετε χωρίς άλλο.
—’Ο βαρώνος Σίνας χωρίς νά
ύποφιασθή τίποτε, έχαιρέτησε τον
Διευθυντή τής ’Αστυνομίας καί
έφυγε.
** *

— Προχθές, τή Δευτέρα, πού ήλ
θατε ατό ξενοδοχείο καί μου τό ζη
τήσατε.
—τΩ, ναι, ναι, θυμάμαι τώρα πο

—ΎΩ διάβολε! φώναξε ά Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας, μόλις έμεινε
μόνος του, μεγάλο κόλπο έπαίχτηκε
εδώ καί πρέπει νά σωθή τό γόητρο
τής ’Αστυνομίας μας.
Σέ πέντε λεπτά βρισκόταν στην
Τράπεζα τής Γαλλίας, οπού έμαθε
δτι τό τσέκ τού βαρώνου Σίνα είχε
είσπραχθή προ μιάς ώρας.
Στις εννιά τό βράδυ τής ίδιας ημέ
ρας, ή άμαξα τού Διευθυντοϋ τής
’Αστυνομίας σταματούσε μπροστά
στο ξενοδοχείο, οπού έμενε ό Σίνας.
Προηγουμένως όμως ό διευθυντής
είχε διατάξει δλοι οι σκοποί άστυφύλακες, πού έφύλαγαν τό βράδυ
τής Δευτέρας νά τοποθετηθούν οι
ίδιοι καί στις ίδιες άκριβώς θέσεις.
—’Ο κ. Σίνας εΐνε στο δωμάτιό
του; ρώτησε ό διευθυντής στο ξε
νοδοχείο.
— Μάλιστα, κύριε Διενθυντά, στο
ίδιο σαλόνι πού τον είχατε δει προ
χθές τό βράδυ.
Μπήκε στο σαλόνι δπου βρήκε
τον Σίνα καί τού είπε:
— Κύριε βαρώνε, είπε, έρχομαι
νά σάς ζητήσω αυτοπροσώπως συγ
γνώμην γιά τήν αργοπορία.
—τΩ, παρακαλώ, κύριε ’Αστυ
νόμε. . .

— Αύριο δμως, όποιανδήποτε ώρα
θελήσετε, περάστε νά παραλάβετε
τό τσέκ.
Καί έφυγε αμέσως. Μόλις βρέ
θηκε έξω άπό τό ξενοδοχείο φώ
ναξε τό σκοπό αστυφύλακα καί τον
ρώτησε:
— Ήσουνα προχθές τήν ίδια ώρα,
σκοπός σ’ αυτή τή Οέσι;
— Μάλιστα, κύριε Διευθυντά.
— Προς ποιά διεύθυνσι έτράβηξε
προχθές τή Δευτέρα τό αμάξι μου,
δταν έβγήκα άπό τό ξενοδοχείο;
— ’Επροχώρησε ώς τό τέλος τον
δρόμου καί έστριψε δεξιά.
Ό Διευθυντής έμπήκε στο αμάξι
του καί τράβηξε προς τήν νποδειχθεϊσα διεύθυνσι.
Σέ λίγο στάθηκε καί ρώτησε έναν
άλλον αστυφύλακα:
—’Ήσουν προχθές, αυτή τήν ώρα,
σκοπός εδώ;
— Μάλιστα, κύριε Διενθυντά.
— Προς ποιά διεύθυνσι τράβηξε
τό αμάξι μου;
—'Ο σκοπός έδειξε τή διεύθυνσι
πού είχε άκολουθήσει τό αμάξι τή
Δευτέρα.
—Ή ίδια σκηνή έπανελήφθη καί
μέ άλλους δώδεκα σκοπούς άστυφύλακες, έκ τών οποίων ό τελευταίος
απάντησε:
— Τό αμάξι σας στάθηκε έξω άπό
τό ύπ’ άριθμόν 76, σπίτι αυτής τής
όδον, στο όποιο καί μπήκατε.
Σέ δυο δεπτά ό Διευθυντής τής
’Αστυνομίας, άκολουθούμένος άπό
μιά περίπολο, χτυπούσε τήν πόρτα
τού ύποδειχθέντος σπιτιού.
—Έ ν όνόματι τού Νόμου, άνοΐξτε!
Καί επειδή δέν άνοιγαν, παραβία
σαν τήν πόρτα. Σ ’ ένα δωμάτιο τέσσερες άντρες καί μιά γυναίκα τα
κτοποιούσαν δέσμες χαρτονομισμά
των, τά οποία μοιραζόντουσαν,
***

Τήν άλλη μέρα ό βαρώνος Σίνας
έλάμβανε τά χρήματά τον.
— Μέ συγχωρείτε, κύριε βαρώνε,
τού είπε ό Διευθυντής τής ’Α στυ
νομίας, έκανα τήν εϊσπραξι μόνος
μου, γιά νά σάς προφυλάξω άπό εν
δεχόμενο κίνδυνο κλοπής. Περνάμε
πονηρές ημέρες.
— Προνοητική ’Αστυνομία! σκέφθηκε 6 Σίνας, χωρίς νά ξέρη περί
τίνος πρόκειται.
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ΑΡΑΜΟΝΕΣ τού Πελοποννησιακού
πολέμου. Ό Περικλή;, ό ήρω; τή;
άθηναϊκή; δημοκρατία;, ό δημιουργό;
τοϋ πνευματικού πολιτισμού πού φέρει
τό όνομά του, αυτό; ό ’Ολύμπιο;, παρά
τά εξήντα του περίπου χρόνια, δέν έχει
χάσει τίποτε άπό την μεγαλοφυΐα του.
Δέν έχει έξασθενήσει καθόλου ή ίκανότη ; του «εί; τό όμιλεϊν καί δραν». Παρα
μένει πάντα ό ρήτορα;, ό ίκανό; νά πείση
τό πλήθο;, ό στρατηγό; νά έμπνευση τόν
στρατό.
Μέ μιά χειρονομία του, καθώ; υψώνει
τό δεξί του χέρι δείχνοντα; τήν Άκρόπολι πού άστράφτει στό λαμπερό φώ;
τη ; ημέρα;, κάνει τόν λαό νά ψηφίση ό,τι
τού είσηγεϊται μέ τού; μελίρρητου; έκεί
νου; φθόγγου; του άπό τό βήμα τη;
Πνύκα;.
Τότε ήταν πού οί ’Αθηναίοι έβλεπαν
νά ύψώνεται έπάνω στήν κορυφή τού
ιερού λόφου ένα θεάρεστο κόσμημα, ένα
μαγικό στέμμα πού έμελλε νά δη πολλά
στέμματα δυνατών καί πολλέ; γενιέ; άνθρώπων νά περνούν ένώπιόν του, κι αύτό
νά λάμπη ασάλευτο στού; αίώνε;.
Τότε ήταν πού ό δήμο; κατεψήφιζε
κάθε πρότασι πού τού ύπέβαλλαν οί φιλολάκωνε; καί οί ολιγαρχικοί, ένώ ύπερεψήφιζε όλε; τι; προτάσει; τοΰ ’Ολύμ
πιου γιά τόν στρατιωτικό καί δικαστικό
μισθό καί τά θεωρικά. Τότε ήταν πού ή
χαρά των φτωχών μεγάλωνε μαζί μέ τήν
λύπη τών ολιγαρχικών. “Ήταν ή λαμπρή
εποχή πού ή δόξα καί ή πνευματική
αίγλη τή ; ’Αθήνα; άκτινοβολοΰσε σέ
όλη τήν Μεσόγειο καί τήν ’Ανατολή
κάτω άπό τόν ειρηνικό καί καθάριο γ α 
λανό ούρανό τη;. Ή ’Αθήνα αυτή άποτελούσε, μέ άλλα λόγια, τήν ψυχή τή;
Έλλάδο; καί ή ψυχή τή; ’Αθήνα; είναι
ό Περικλή;.
Μέσα όμω; στήν πολιτική ζωή τή;
πόλεω; ύποβόσκει εναντίον του μιά άντιπολίτευσι;, πού, χωρί; νά αντιτάσσεται
απροκάλυπτα, είναι δυνατή νά ύπονο,μεύη κοιτώ άπό τά πόδια του τό έδαφο;
μέ ύπουλου; τρόπου;, μέ επιδέξιε; συκοφαντίε; καί μέ δίκε; έναντίον τών φί
λων του, άκόμη καί αύτού τού ίδιου,
παραπλανώντα; τόν λαό.
’Αλλά ό ’Ολύμπιο; δέν φοβόταν. 'Ό 
μω; ύπολόγιζε στήν γνώμη τού λαού,
του τόσο εύκολοεπηρέαστου.
«Δέν μπορεί; νά ξέρη; άπό πρίν τί φρο
νεί ό λαό; καί τί άπόφασι θά βγάλη σέ
μιά σου πρότασι», έλεγε μιά ήμέρα ό Πε
ρικλή;, συζητώντα; μέ τόν φίλο του φι
λόσοφο ’Αναξαγόρα. «Οί ολιγαρχικοί
έχουν λυτά τά χέρια του; άκόμη. Είναι
καί μερικοί φιλολάκωνε; κι άλλοι πού δέν
τού; άρέσει τό φώ; καί ή λαμπρότη; τή;
ομορφιά; τών έργων μου έπάνω στήν
Άκρόπολι. ’Εσύ ό ίδιο;, ’Αναξαγόρα,
έβαλε; γνώσι, όταν παρουσιάσθηκε; στήν
’Αγορά καί ήθελε; νά διδάξη; στού; Α 
θηναίου; τήν έλεύθερη καί γυμνή άλήθεια, ότι ό ΝΟΥΣ είναι ή αρχή τού παντό;. Σήμερα, λοιπόν, κι έγώ θά παρουσιασθώ στόν Δήμο γιά νά τού άποκαλύψω γυμνή τήν άλήθεια, πού έπιδιώκουν νά έπισκοτίσουν οί άντίπαλοί μου.
θ ά τού; πώ : Ή ’Αθήνα είναι πλούσια·
όλο καί νέα χρυσά ποτάμια τρέχουν γύ
ρω μα; καί χύνονται μέσα στό ταμείο μα;,
οί πηγέ; τών οποίων βρίσκονται στί;
πόλει; τών συμμάχων μα;. Τό ταμείο μα;
έχει μεγάλο περίσσευμα. Καί άναρωτιέμαι:
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Ή γυναίκα τοΰ Περικλεούς
ενώπιον
των δικαστών τής Ηλιαίας
αύτό τό περίσσευμα πρέπει νά τό διαφυλάξωμε ώ; θησαυρό δημόσιο σέ ώρα
άνάγκη; ή νά προχωρήσωμε σέ παροχέ; πρό; τόν λαό ίκανοποιώντα; τό π α 
ρόν; θαρρώ σωστό καί δίκαιο νά πάρω
τά μάτια άπό τό μέλλον γιά νά ’δώ καί
λίγο τό παρόν. Ό λαό;, είναι καιρό;
πλέον, νά άπολαύση τού; καρπού; τή ; νί
κη; του, τού μεγαλείου του, νά είναι
ελεύθερο; καί εύτυχισμένο;. Καί ό βίο;
σέ αύτή τήν άγαπημένη χώρα τών θεών
νά είναι λαμπρά; κι αξιοζήλευτο;, αντά
ξιο; τοΰ ανθρώπου».
Στά λόγια αυτά τού Περικλέου; ό φι
λόσοφο; άπάντησε μέ περίσκεψι. Είναι
άλήθεια π ώ ; όχι μόνο οί ποιηταί, άλλά
καί oj αληθινοί πολιτικοί άκολουθοΰν
άσυνείδητα ένα θείο νεύμα, τού; κατα
λαμβάνει ένα; δαίμονα; πού τού; εμπνέει
ενθουσιασμό καί τού; καθοδηγεί στί;
μεγαλόπνοε; άποφάσει; πού μεταβάλ
λονται σέ πράξι.
«’Εγώ, έρευνώντα; στά βάθη τή; φύσεω;», πρόσθεσε ό φιλόσοφο;, «εύρήκα
παντού ότι ό ΝΟΥΣ στολίζει τά πάντα.
Ό μ ω ; ό νοΰ; φανερώνεται άλάνθαστο;
καί δυνατότερο; στήν ένέργεια καί στήν
δημιουργία, στήν κρίσι τού πολιτικού».
Αύτά συζητούσαν οί δυό άνδρε;. ’Αλλά
ό Περικλή;, ό πολιτικό; μέ τήν μεγάλη,
τήν άλάνθαστη, σχεδόν προφητική, διορατικότητά του, έβλεπε π ώ ; ή εύτυχιχισμένη, ή λαμπρή εποχή τοΰ κλεινού
άστεω;, άπειλεΐτο άπό μαύρα σύννεφα
πού έπρόκειτο νά έξαπολύσουν μιά χω 
ρί; προηγούμενο, θύελλα. Σάν νά μήν
έφθαναν λοιπόν οί φροντίδε; γιά τήν
άντιμετώπισι τού έπερχομένου έμφυλίου πολέμου, ήρθε καί ή συνωμοσία τών
άντιπάλων του γιά νά τόν περιπλέξη
στήν πιό θλιβερή ύπόθεσι τή ; ιδιωτική;
του ζωή;, τήν δίκη τή ; συζύγου του,
τή ; ’Ασπασία;.
Ό πρώ το; γάμο; τού Περικλέου; μέ
τήν ’Αθηναία ’Ελπινίκη, άν καί άπέκτησαν δυό παιδιά, τόν Ξάνθιππο καί τόν

Πάραλο, δέν στάθηκε εύτυχισμένο;. Ύ 
στερα άπό συμβίωσι τεσσάρων χρό
νων ό γάμο; αύτό; διαλύθηκε.
Γύρω στά 449 π.Χ. περίπου ό Περι
κλή; γνώρισε τήν Μιλησία ’Ασπασία.
Ό άρχιτέκτων 'Ιππόδαμο;, έπίση; Μιλήσιο; καί φίλο; τή ; νεαρή; γυναίκα;,
έπαιξε τόν ρόλο τοΰ μεσολαβητού γιά τήν
γνωριμία εκείνων πού έπρόκειτο νά άποτελέσουν τό ξακουστότερο άνδρόγυνο
τή ; ’Αθήνα;. ’Αναπτύχθηκε άμέσω; ένα;
παράφορο; έρωτα; πού κατέληξε σύν
τομα σέ γάμο. Τόν έρωτα ένέπνευσε ή
’Ασπασία στόν Περικλή όχι γιά τήν
ομορφιά τη;, άλλά πρό παντό; γιά τήν
πνευματικότητά τη;. “Ολοι συμφωνούν
σέ αύτό.· Ή ’Ασπασία ήταν, άπό πνευ
ματική άποψι, μιά ανώτερη γυναίκα.
Οί γυναΐκε; τών ’Αθηνών δέν ήσαν
κατά κανόνα τότε πνευματικά καλλιερ
γημένε;. ’Αντίθετα, αύτή ή νέα γυναί-

κα τής Μιλήτου διακριυόταν γιά τήν
ευρύτητα τής άντιλήψεώς της καί τό
πνεύμα τό άπαλλαγμένο άττό κάθε π α 
θητική συνήθεια καί πρόληψι. Στό πρό
σωπό της, μέ τόν ήρεμο χαρακτήρα
καί τήν καλλιεργημένη σκέψη ό Περι
κλής βρήκε όχι μόνο τήν σαγηνευτική σύ
ζυγο, άλλα καί τήν ανεκτίμητη συνεργάτιδα στις καθημερινές ύποθέσεις του
ώς αρχηγού τού κράτους. Elvat γνωστό
ότι συνήθιζε νά συζητή μαζί της όλες
τις δημόσιες ύποθέσεις καί ότι, πριν έμφανισθή στήν ’Εκκλησία, τής διάβαζε τούς
λόγους του καί δεχόταν υπομονετικά καί
είλικρινά τις παρατηρήσεις της. Λένε άκόμη ότι γιά πολλά άπό τά έργα επάνω
στήν Άκρόπολι ή ’Ασπασία ένέπνευσε
στόν Περικλή τά σχέδια. Τήν βλέπομε,
άκόμη καί ώς διδάσκαλο ρητορικής.
’Επάνω άπό αύτά, ή ’Ασπασία είχε
άναλάβει καί τά δυό παιδιά τού Περι
κλή άπό τόν πρώτο του γάμο, όπως εί
δαμε, καί έδειξε πρός αύτά μιά άληθινή
μητρική στοργή. Ή ένωσις όμως αύτή
άποτελοΰσε για τούς ’Αθηναίους άντικείμενο γιά πολλά σχόλια, καί πολλές
φορές προκαλούσε σάλο. Οί πολιτικοί
άντίπαλοι τού Περικλέους, καί ιδιαίτερα
οί κωμικοί ποιηταί, μεταχειρίζονταν αύτό
τά όπλο, πού ό ίδιος ό στρατηγός τούς
προσέφερε σέ εύρεϊα κλίμακα. ’Απέδιδαν
στήν ’Ασπασία τά ονόματα γνωστών
ήρωίδών τής μυθολογίας, τής Όμφάλης,
τής Δηιάνειρας, τής 'Ελένης. Τήν κατη
γορούσαν ότι μεταχειριζόταν τόν σύζυγό
της όπως ήθελε καί άποτελούσε, όπως
οί παραπάνω ήρωίδες, παράδειγμα κα
κής συζύγου. "Ελεγαν άκόμη ότι σπαταλούσε τήν περιουσία τού άνδρα της
καί τού ένέπνεε τούς πολιτικούς του λό
γους.
Ό Κρατΐνος, ό κωμικός ποιητής, δέν
περιορίστηκε σέ λόγια συγκεκαλυμμένα
καί άπεκάλεσε φανερά μιά μέρα τήν ’Α
σπασία παλλακίδα άσύστολη μέ τά σκυ
λίσια μάτια. Κι ένας άλλος ποιητής, ό
Πυρωνίδης, τήν κατονόμαζε άπροκάλυπτα ώς κοινή γυναίκα.
"Εξω άπό όλα αύτά ύπήρχε καί μιά
άλλη σκιά στόν γάμο αύτό. Ό γάμος
ενός ’Αθηναίου πολίτου μέ κόρη όχι ’Αθη
ναία, άλλά άπό άλλη πόλι, όπως λόγου

Απέναντι κάτω: Προτομή τής ’Ασπασίας,
τον Μουσείου τον Λούβρου. ’Επάνω: Ό
Περικλής θρηνεί τό θάνατο τοϋ γιου του
Ξανθίππου. (’Έργο τοϋ "Αλλαν Στιοναρτ).
Κάτω: 'Ο ίδιος, θαυμάζει τό χρυσελεφάν
τινο άγαλμα τής θεάς Άθηνάς.

χάρι άπό τήν Μίλητο, τήν πατρίδα τής
’Ασπασίας, άναγνωριζόταν κατ’ άρχήν
ώς νόμιμος σύμφωνα μέ τήν κρατούσα
νομοθεσία. ’Αλλά τά παιδιά πού γεν
νιόνταν άπό έναν τέτοιο γάμο, ενώ είχαν
όλα τά ύπόλοιπα νόμιμα δικαιώματα,
θεωρούνταν άπό πολιτικής πλευράς π α 
ράνομα. Δέν είχαν δηλαδή, τό δικαίωμα
νά άντιπροσωπεύουν τήν πόλι, νά έκλέγω νται δηλαδή άρχοντες.
Ή μειονεκτική αύτή θέσις τους οφει
λόταν στόν νόμο πού μέ είσήγησι τού
ίδιου τού Περικλέους ψηφίσθηκε τό 452 451 π.Χ. Είναι ό γνωστός ώς νόμος «έξ
άμφοίν άστοϊν». Γιά νά έχη δηλαδή
πλήρη πολιτικά δικαιώματα ένας πολί
της ’Αθηναίος, έπρεπε ό πατέρας του καί
ή μητέρα του νά είναι ’Αθηναίοι πολίτες.
Αύτός ό νόμος θά έφερνε σέ δύσκολη θέσι
τόν Περικλή μιά καί τά παιδιά πού θά
ήσαν κατά τό ήμισυ ’Αθηναίοι πολίτες,
άλλά στό κάτω - κάτω αύτό πολύ λίγο ένδιέφερε καί σκότιζε τούς άντιπάλους του.
Αύτοί είχαν βάλει σάν σκοπό νά χαλ
κεύσουν μιά συνωμοσία κατά τού Περικλέους καί γιά τούτο χρειαζόταν πολύ
σοβαρώτερα προσχήματα. Καί ή εύκαιρία γιά μιά τέτοια συνωμοσία δόθηκε κά
ποτε. Ό Διοπείθης, ένας ίερεύς τού Έ ρεχθέως, τού μυθικού ηρώα τής ’Αττικής,
είναι αύτός πού χάλκευσε τό όπλο γιά
τήν πρώτη έπίθεσι κατά τού Περικλέους
πολύ πριν άπό τήν δίκη τής ’Ασπασίας.
’Επωφελήθηκε άπό τήν άπουσία εκείνου
στήν Σάμο, τό 440, γιά νά έμφανισθή
στήν ’Εκκλησία τού Δήμου καί νά προ-

τείνη νόμο «έναντίον εκείνων πού δέν π α 
ραδέχονται τούς θεούς τής πόλεως, κα
θώς καί κατά τών φιλοσόφων, ή διδα
σκαλία τών οποίων άντετίθετο στήν λα
τρεία καί τήν δόξα τών πατρώων θεών».
Ό Διοπείθης, λοιπόν, μέ παρουσιαστικό θεοσεβούς άνθρώπου, άνήλθε στό
βήμα καί μίλησε μέ πάθος καί μανία, ώστε
έπέτυχε νά διαθέση εύνοϊκά τόν Δήμο
καί νά εξασφάλιση τήν άπαντουμένη
πλειοψηφία γιά τήν ύπερψήφισι τού νό
μου αύτού.
’Από τήν ημέρα έκείνη ή δαμόκλεια
σπάθη κρεμόταν επάνω άπό τό κεφάλι
τού φιλοσόφου ’Αναξαγόρα. Αύτόν είχε
σάν πρώ το στόχο ό νόμος τού Διοπείθη, γιατί ό μεγάλος σοφός πίστευε
«τά περί Νοός», θεωρία πού έρχόταν σέ
άντίθεσι μέ τις παραδεδεγμένες θρησκευ
τικές άντιλήψεις καί προλήψεις τού λαού.
Πέρα άπό αύτό, ό ’Αναξαγόρας ήταν
διδάσκαλος καί επιστήθιος φίλος τοΰ Περικλέους. Μιά κατηγορία λοιπόν κατά
τού ’Αναξαγόρα ήταν μιά έμμεση καταγ
γελία κατά τού Περικλέους γιά άσέβεια
άπέναντι στούς θεούς. Ό φιλόσοφος,
γιά νά μήν καταδικασθή, φυγαδεύθηκε
άπό τόν ίδιο τόν Περικλή καί, φεύγοντας,
είπε τά άξιοσημείωτα λόγια: «Χαϊρε πό
λις τής Παλλάδος Άθηνάς, χαϊρε Αττική
γή. Υπήρξες γόνιμος άγρός γιά τόν
σπόρον πού έσπειρα»,
Μέσα σέ ένα τέτοιο κλίμα δικών καί
συνωμοσιών κατά τού Περικλέους τοπο
θετείται καί ή δίκη τής συζύγου του
Ασπασίας. Οί Αθηναίοι ένα πρωί, εί
δαν άναρτημένη στήν βασίλειο στοά
μιά πινακίδα τήν οποία τοποθέτησε ό
ίδιος ό επώνυμος άρχοντας. Έπρόκειτο
γιά τήν επίσημη καταγγελία, γιά τό
κατηγορητήριο κατά τής Ασπασίας, πού
έλεγε: «Έρμιππος ταύτα καταγγέλλει
κατά τής Ασπασίας τού Άξιόχου. Α δι
κεί ή Α σπασία, γιατί τούς θεούς πού τιμά
ή πόλις δέν τούς άναγνωρίζει, γιατί μί
λησε άσεβώς κατά τών ιερών εθίμων τών
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’Αθηναίων καί γιατί παραδέχεται τί$
έρευνες καί τις γνώμες των άθεων φιλο
σόφων. ’Αδικεί γιατί μέ λόγια επικίν
δυνα παραπλανά καί διαφθείρει τήν νεο
λαία. Τίμημα, θάνατος».
"Ως τώρα ουδέποτε καταγγελία είχε
συνταράξει τόσο τις ψυχές των ’Αθη
ναίων, όσο ή μήνυσις κατά τής ’Ασπα
σίας. Ποτέ άλλοτε δέν άναψε τόσο ή δια
μάχη των αντιπάλων. "Ολοι, ανυπόμονοι
περιμένουν τήν ημέρα πού ή μάχη Θά
κριθή μπροστά στό δικαστήριο τής
'Ηλιαίας, τό δικαστήριο τής δημοκρα
τίας, όπως πράγματι έξελίχθηκε στά
χρόνια τής λαμπρής πεντηκονταετίας
των ’Αθηνών.
’Από πολύ πρωί ό κόσμος άρχισε νά
πλημμυρίζη τό δικαστήριο. Μονάχα ή
’Ασπασία άπό όλους τους ’Αθηναίους
ήταν ήρεμη καί γεμάτη θάρρος καί αΰτοπεποίθησι. Χλωμή, αλλά όχι άπό
φόβο, όσο άπό περιφρόνησι πρός τούς
κακεντρεχείς κατηγόρους της. Θέλησε,
βλέποντας τόν λαό τής ’Αθήνας νά τρέχη
πρός τό δικαστήριο, νά έκφρασθή περι
φρονητικά γ ι’ αυτόν, μά τήν σταμάτησε
ό Περικλής, λέγοντάς της:
—Δέν υπάρχει τίποτε τέλειο κάτω άπό
τόν ήλιο, μια πού ακόμη καί τό λαμπρό
τερο φως τό συνοδεύουν μεγάλες σκιές.
Τώρα μοϋ έρχεται στήν μνήμη ένα
άγαλμα μέ φτερά στους ώμους καί μέ π ό
δια τράγου, πού δέν πάει πολύς καιρός
πού τό είδα σέ ένα έργαστήριο. "Ομοιος
μέ αύτή τήν ανάμικτη μορφή τοϋ φαί
νεται τώρα κι ό λαός τών ’Αθηνών, ό Δή
μος. “Εχει τά μεγάλα φτερά καί πετά
ψηλά, άλλά βαδίζει μέ πόδια τράγου. Ό
Δήμος μας έχει ξεχωριστές αρετές, άλλά
οί κακίες του είναι οΐ ίδιες μέ τών άλλων.
“Οπως άλλωστε καί ή πιό ώραία γυναίκα
είναι πάντα γυναίκα, έτσι κι ό σοφώτερος
άπό τούς Δήμους είναι πάντα Δήμος, πού
μέσα του κρύβει τις κακίες καί τις ορμές
εκείνου πού όνομάζουμε όχλο, πλήθος
άνώνυμο, μάζα καί συρφετό.
— Καλά όλα αύτά, διέκοψε ή ’Ασπα
σία, άλλά περισσότερο άπό κάθε άλλο ό
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Δήμος τών ’Αθηναίων είναι άχάριστος,
ευτράπελος, εύκολοεπηρέαστος, κούφιος.
—"Ομως, χαριτωμένος, άπάντησε ό
’Ολύμπιος μέ κάποια ειρωνεία, φιλήδονος
καί χαμογελαστός, θερμός φίλος καί λά
τρης τού ωραίου! Τί άλλο ζήτα κανείς
άπό τόν λαό, ’Ασπασία;
Ή συζήτησις τραβούσε σέ μάκρος καί
ή Μιλησία φάνηκε πώς δέν είχε τήν άντοχή επάνω στήν κρίσιμη τούτη στιγμή.
—Πρέπει νά εϊσέλθωμε στό δικαστή
ριο, είναι πιά ή ώρα είπε.
Οϊ ήλιασταί έν τω μεταξύ έφθασαν καί
κάθησαν στις θέσεις τους. “Εφθασε καί ό
έπώνυμος άρχων μέ τούς δικαστικούς
ύπαλλήλους καί τούς γραμματικούς, κα
θώς καί τούς κλητευμένους μάρτυρες τόσο
τής κατηγορίας, όσο καί τής ύπερασπίσεως.
Στό χώρο πρό τοϋ δικαστηρίου τό
ταραγμένο πλήθος στριμωγμένο συζητά
κάθε λογής γνώμες, εύχές καί λόγια καί
μαντέματα. Οΐ εχθροί καί οί φίλοι τής
κατηγορουμένης έχουν ήδη στήσει ένα
δεύτερο δικαστήριο.
—Ό λόγος πού έφεραν έδώ τόν ’Ανα
ξαγόρα πρώ τα καί τήν ’Ασπασία τώρα,
είπε ένας άπό τό άνώνυμο πλήθος, είναι
γιατί θέλουν νά προκαλέσουν λύπη στόν
Περικλή μιά πού δέν τολμούν νά κατη
γορήσουν τόν ίδιο.
Είναι ή έποχή πού κανείς δέν τολμούσε
νά κατηγορήση τόν Περικλή δημοσία γιά
όποιοδήποτε ζήτημα. Έδέσποζε επάνω
στις ψυχές καί στά πνεύματα τών συμ
πολιτών του, «κατείχε τό πλήθος έλευθέρως», σημειώνει ό Θουκυδίδης. Αύτή ή
ελεύθερη κυριαρχία, ή κατάκτησις τού
στρατηγού, γιού -τού ΞανΘίππου, στις
ψυχές τών Αθηναίων, ύπήρξε κάτι τό
μοναδικό, τό άνεπανάληπτο στήν ελλη
νική, μά καί στήν παγκόσμια ιστορία.
Οί δικασταί είναι π ιά στις σανιδένιες
έδρες τους, τις ψαθοσκεπασμένες, καί
άναμένουν τήν έναρξι τής δίκης. ’Απέ
ναντι άπό τις έδρες τών ήλιαστών σέ μέ
ρος ύψηλότερο γιά νά φαίνεται παντού
ή μορφή καί νά άκούγεται ή φωνή μα

κριά, βρίσκονται τά βήματα τού μηνυτού καί τού κατηγορουμένου. Στό ένα
καθόταν ό Έρμιππος, ό επίσημος κατή
γορος, καί στό άλλο ή ’Ασπασία μέ
παράπλευρό της τόν Περικλή. Σύμφωνα
μέ τόν νόμο, κάθε μέτοικος ή ξένος πού δέν
είχε πολιτογραφηθή ’Αθηναίος, έπρεπε
νά έχη συνήγορό του ’Αθηναίο πολίτη;
Ό Περικλής, λοιπόν, γιά τούς πολλα
πλούς αύτούς λόγους παραστεκόταν στήν
σύζυγό του, πού ήταν ξένη, Μιλησία.
Στήν πολύκροτη λοιπόν αύτή δίκη,
τήν οποία συζητούσε ολόκληρη ή ’Α
θήνα, καθόταν στό εδώλιο τού κατηγο
ρουμένου ή πνευματικώτερη καί πολυύ
μνητη γύναίκα τών χρόνων εκείνων, ή
’Ασπασία. Τό γεγονός αύτό μεγάλωνε
τήν σοβαρότητα καί ηύξανε τήν συγκίνησι τής στιγμής. Οί δικασταί, σοβα
ροί, γεμάτοι γόητρο, γιατί έχουν μπρο
στά τους τούς ισχυρούς τής ημέρας. Τό
πολίτευμά τους, δημοκρατικό στήν ούσία,
εξίσωνε όλους τούς πολίτες, ισχυρούς καί
άδύνατους, άρχοντες καί άρχομένους,
πλουσίους καί φτωχούς. Μπροστά στήν
παντοδυναμία τού νόμου πρέπει όλοι
νά ύποταχθοΰν. Ό πρόεδρος τοΰ δικα
στηρίου έκήρυξε τήν έναρξι τής δίκης καί
κάλεσε τόν Έ ρμιππο, τόν κατήγορο,
νά όρκισθή τόν καθιερωμένο όρκο, πώς
προέβη στήν καταγγελία όχι άπό προ
σωπικό πάθος καί φθόνο, άλλά πρός
χάριν τής άλήθειας καί τής δικαιοσύνης.
Ό εϊσαγγελεύς στήν συνέχεια διάβασε
τήν καταγγελία.
Τώρα, όρθιος ό κατήγορος καλείται νά
έξηγήση καί νά άναπτύξη καί προφορικά
τή καταγγελία του. Μέ λόγια σαρκα
στικά καί μέ ΰφος πού έδειχνε πώς βρι
σκόταν στό θέατρο καί έδίδασκε κωμω
δία, ύπεστήριζε ότι ή ’Ασπασία στήν
’Ελευσίνα ενώπιον πλήθους προσκυνη
τών έκφράσθηκε μέ άσέβεια γιά τούς
έλευσίνιους θεούς καί γιά τά ιερά έθιμα
τής χώρας. Συζητούσε, είπε, μέ τούς «σοφιστάς», μέ τόν ’Αναξαγόρα, τόν Σω
κράτη καί μέ τόν γνωστό άρνητή τών
πάντων, τόν Πρωταγόρα. Σάν νά μήν
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Εφθαναν όλα αύτά, ή ’Ασπασία προσπα
θούσε μέ όλη τήν δύναμί της νά πείση τι;
’Αθηναίες νά μή δίνουν τόση σημασία
στά ήθη τής χώρας τους. ’Ακόμη, ότι
στην γιορτή των Θεσμοφορίων, πού
γινόταν προς τιμή τής Δήμητρας, έπήγε
στό Θεσμοφόριο όπου, στά μάτια όλων
των γυναικών των ’Αθηνών, δοκίμασε νά
κάμη συνωμοσία ανατροπής των σε
μνών νόμων πού καθιερώνουν τόν γάμο
καί τόν οικογενειακό βίο. "Οτι, τέλος,
θέλησε, νά διαφθείρη γυναίκες σεμνές καί
ελεύθερες.
Γιά νά απόδειξη τό βάσιμο τής κατη
γορίας του, ό "Ερμιππος έφερε μάρτυρες
πολλούς, αύτόπτες, ανάμεσα στούς
οποίους καί γυναίκες μυημένες στά Θε
σμοφόρια. Τήν προτροπή μάλιστα τών
ελευθέρων γυναικών στήν άκολασία τήν
έπιστοποίησε μιά γραπτή μαρτυρία τής
γυναίκας κάποιου Ξενοφώντος. 'Η ’Α
σπασία γιά όλα αύτά άποδεδειγμένως
άδίκησε τήν πόλι, γιατί άμάρτησε πρός
τούς θεούς καί τήν λατρεία τής χώρας,
πρός τήν πολιτεία καί τούς νόμους, τήν
σωφροσύνη καί τά χρηστά ήθη.
Ό "Ερμιππος έζήτησε άπό τόν εισαγ
γελέα νά άναγνώση ώρισμένους νόμους κι
άπέδειξε ότι σύμφωνα μέ τούς νόμους
αύτούς ή ’Ασπασία ήταν ένοχη. Ποινή
πού προβλεπόταν γιά τά άδικήματα αύ
τά ήταν ό θάνατος. Στήν έσχάτη λοιπόν
τών ποινών έπρεπε νά καταδικασθή ή
Μιλησία, γιά νά προφυλαχθή ή θεοαγάπητη πολιτεία τών ’Αθηναίων! Τά καυ
τερά αύτά λόγια τού "Ερμιππου είναι
άλήθεια πώς διέθεσαν δυσμενώς κατά
τής ’Ασπασίας τούς δικαστάς, πολλοί άπό
τούς όποιους ήσαν ήλικιωμένοι καί συν
τηρητικοί. Τό πλήθος, άπό τήν άλλη
πλευρά, πού άκουγε τόν Έρμιππο, τόν
έπιδοκίμαζε ζωηρά.
— Μίλησε λαμπρά, είπαν οϊ πολλοί, κι
έχει τήν συμπαράστασι τού δικαίου καί
τών νόμων.
Ευθύς μετά τήν άποχώρησι τού "Ερμιππου άπό τό βήμα, σηκώθηκε ό Πε
ρικλής. Τά μάτια όλων, στρέφονται τώρα
στόν ’Ολύμπιο, τόν μεγάλο άρχηγό. Βαθειά σιγή έπικρατεϊ καί μέ κομμένη τήν
άνάσα περιμένουν όλοι τά πρώ τα λόγια
άπό τό στόμα τού συζύγου τής Α σ π α 
σίας. Ό ρήτορας προσποιείται ψυχραι
μία, ύφος ήρεμο καί άτάραχο, άλλά ή φω
νή του ήταν ολοφάνερο πώς έτρεμε, κα
θώς πρόφερε τίς πρώτες λέξεις. Άρνήθηκε κάθε κατηγορία καί προσπάθησε
νά τίς άναιρέση όλες, μιά πρός μιά. ’Α
πέδωσε στήν ύπερβολή τών άντιπάλων
του όλη τήν σκηνοθεσία αύτή τής δίκης.
Ύπεραμύνθηκε όσο τού ήταν δυνατόν
γιά τήν συμπεριφορά τής συζύγου του
καί ότι μόνο εύγενικούς σκοπούς είχε στις
συναναστροφές μέ τίς νεαρές κοπέλλες
τών ’Αθηνών. Στράφηκε, τελειώνοντας,
στούς δικαστάς καί είπε:
—Ή γυναίκα αύτή, πού έχετε ένώπιόν σας, είναι ή γυναίκα μου. Ά ν στ’
άλήθεια είναι ένοχη τών έγκλημάτων
πού τής άποδίδουν, τότε καί έγώ είμαι
συνένοχός της. Ό "Ερμιππος μάς κατη
γορεί πώς ύβρίζομε τούς θεούς, λυμαινόμεθα τό άξίωμα τής πόλεως καί παρα
βιάζομε τήν δικαιοσύνη καί τά χρηστά
ήθη. Άνδρες ’Αθηναίοι, άν δύναμαι νά
ύπερηφανεύωμαι καί νά καυχώμαι γιά
κάτι, είναι πώς συμμετέχω κι έγώ στήν
δόξα καί τήν εύγνωμοσύνη πού σείς άπο-
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Δήμο καί τήν πόλι τών ’Αθηνών. Τό
όνομά της θά παραμείνη στήν μνήμη
όλων τών άνθρώπων καί τών έποχών,
καί θά συνταυτίζεται, όχι μέ τήν παρα
κμή, άλλά μέ τήν θαλερή άκμή τής κοι
νωνίας μας. ’Ακούσατε τήν άλήθεια, δικασταί, τήν άπλή, τήν ειλικρινή, τήν
μόνη άλήθεια. ”Αν παρασυρθήτε άπό τά
λόγια τοϋ "Ερμιππου, πού σάς παρακι
νεί νά πάρετε άπό κοντά μου τήν έξοχη
γυναίκα, τήν γυναίκα μου, τότε θά κα
ταδικάσετε καί μένα μαζί της.
Ό Περικλής τελείωσε τόν λόγο, ένώ
ένα δάκρυ θάμπωσε τά μάτια τοϋ ήρεμου,
τοϋ σεμνοΰ άρχηγοϋ τοϋ άθηναϊκοϋ
κράτους! Κατάπληκτοι έμειναν οΐ ’Αθη
ναίοι μπροστά στό θέαμα. Τούς φάνηκε
άδύνατο, σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νό
μους καί τό θεώρησαν ώς θαύμα, ώς ούράνιο φώς καί σημείο. Οί δικασταί άλληλοκοιτάχθηκαν έμβρόντητοι καί τό κοινό
άντιβόησε. Ό Περικλής έδάκρυσε! Σέ
ολόκληρη τήν πόλι τό νέο διαδόθηκε
άστραπιαΐα κι ούτε πού έδωσαν προ
σοχή σέ ένα άλλο, τόσο σπουδαίο γιά
τήν πόλι, στό άγγελμα τής νίκης τοϋ
άθηναϊκοϋ καί κερκυραϊκοϋ στόλου κατά
τών Koptv0icov στά Σύβοτα, πού έγινε ό
σπινθήρας τοϋ πελοποννησιακοΰ πολέ
μου.
Μοιράσθηκαν, τέλος, οί ψήφοι στούς
δικαστάς: μιά λευκή καί μιά μαύρη. 'Η
πρώτη ήταν ή άθωωτική, τής σωτηρίας
ή ψήφος, καί ή δεύτερη, ή μαύρη, τής
καταδίκης. Ή πρώτη ψηφοφορία άφοΑπέναντι: Αύλητρίόες διασκεδάζουν συμ ροΰσε τήν άπόφασι γιά τήν άθώωσι ή
ποσιαστές. Και ή ’Ασπασία ήτο εταίρα. τήν ένοχή τοϋ κατηγορουμένου καί έπαΚάτω: ’Επιτύμβιο ανάγλυφο άπό τόν Κε- κολουθοΰσε ή δεύτερη γιά τό είδος τής
ποινής, εάν ή πλειοψηφία τής πρώτης
ραμεικό.
ψηφοφορίας έβγαινε καταδικαστική.
"Ολοι, δικασταί καί άκροατήριο, μέ
κομμένη τήν άνάσα, παρακολουθούν τήν
καταμέτρησι τών λευκών καί μαύρων
ψήφων, ώσπου έπί τέλους οΐ σωτήριες
ψήφοι βγαίνουν πολλαπλάσιες καί νι
κηφόρες. Ή γυναίκα τοϋ Περικλέους άνακηρύχθηκε άθώα. Στήν π λά σ τιγγα τής
θεάς τής Δικαιοσύνης, τής Θέμιδος, βά
ρυνε πολύ τό δάκρυ τοϋ ήρωα. ’Από τό
στόμα τοϋ επωνύμου άρχοντα άντήχησε
ή άθωωτική άπόφασις πού μεταδόθηκε
εύθύς στήν πολύβουη άγορά.
‘Η ’Ασπασία, μέ κατέρυθρο τό πρό
σωπο, σηκώθηκε, γύρισε τήν λαμπρή της
όψι στούς σεμνούς δικαστάς καί, δίπλα
στόν Περικλή, έχοντας σκεπασμένο τό
πρόσωπο μέ πέπλο, διέσχισε τά πλήθη,
πού μέ χιλιάδες κραυγές τούς έπιδοκίμαζαν καί τούς συνόδευαν.
Αύτό τό τέλος είχε μιά άπό τίς μεγα
λύτερες δίκες τής ιστορίας πού ύποκινήΘηκε άπό έλατήρια πολιτικά γιά νά κρη
μνίση άπό τόν θρόνο του τόν ήρωα, τόν
"Ενα, τόν άνδρα πού παρέδωσε τό όνομά
του σέ ένα άφθαστο πολιτισμό.
Ή ιστορία τοϋ Περικλέους τερματί
ζεται είκοσι πέντε περίπου χρόνια μετά
τόν θάνατό του τό 429 π.Χ., μέ ένα έπίλογο καί δυό σκηνές. Μέ τήν έκτέλεσι
τού τελευταίου γιού του πού είχε άποκτήσει μέ τήν ’Ασπασία, τού Περικλέους,
στρατηγού στήν ναυμαχία τών Ά ργινουσών τό 406, δηλαδή μέ τό τέλος τής
οικογένειας του καί μέ τήν καταστροφή
τών ’Αθηνών, δυό χρόνια μετά, τό 404,
μέ τά τέλος τοϋ έργου του.

δώσατε στούς θεούς καί στά μνημεία
πού σείς άνεγείρατε πρός τιμήν τους μέ
τήν δική μου προθυμία, είσήγησι καί
άδιάκοπη έργασία. Δικασταί, όχι μόνο
δέν έμείωσα τό άξίωμα τών θεών τής χώ 
ρας, παρά τά κατέστησα περίβλεπτο,
όσο κανείς πριν άπό μένα. Τούς ύψωσα
μεγαλόπρεπους ναούς καί άνήγειρα άθάνατα μνημεία καί άνεπανάληπτα καλ
λιτεχνήματα έπάνω στήν Άκρόπολι καί
στήν ’Ελευσίνα. "Οσο γιά τήν κατηγορία
ότι μέ τήν εξουσία μου λυμαίνομαι τήν
πόλι, ένα μόνο έχω νά πώ. Πολέμησα
γ ι’ αυτήν πρώτος μεταξύ τών πρώτων
κατά τών εχθρών της, κατέβαλα κάθε
άντίδρασι τών ολιγαρχικών καί χάρισα
στόν Δήμο τήν έλευθερία. Τήν σωφρο
σύνη καί τά ήθη όχι μόνο δέν τά έφθειρα
καθόλου, άλλά ίσα - ίσα τά βελτίωσα καί
έπεδίωξα νά σάς καταστήσω λάτρεις
τοϋ ώραίου καί τοϋ ύψηλοΰ, πού είναι
άντίθετα σέ κάθε ώμό καί ταπεινό καί
πρόστυχο. Στό έργο μου αύτό τό μεγα
λόπνοο, ’Αθηναίοι, ή γυναίκα αύτή, ή
’Ασπασία ή Μιλησία, όχι μόνο δέν στά
θηκε έμπόδιο, άλλά άντίθετα μέ συνέ
τρεξε, μοϋ συμπαραστάθηκε καί μέ προέτρεψε σέ ώραϊα έργα, όσο είναι άνθρώπινα δυνατό. Δικό της έργο είναι κυρίως
αύτό πού στούς αιώνες Θά λαμπρύνη τόν

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ

Α Π Ο ΤΗ Ν « Δ Ρ Α Σ ΙΝ » ΤΟ Υ Υ Π Ο Κ Ο Σ Μ Ο Υ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΙΟΝ ΥΠΚΡΕΙΙΙΝ
ΑΙΦΑΑΕΙΑΙ
Τά φυτά πού δέν ήταν λαχανικά.

Τ" ΡΙΑ χρόνια έμενε σέ μία βίλλα
I στο Μαρούσι, ό σεσημασμένος
λαθρέμπορος ναρκωτικών καί σω
ματέμπορος Σταύρος Π. Μάρκου,
έτών 30. Στο διάστημα αυτό, καλ
λιεργούσε κάτι «παράξενα λουλού
δια», πού δέν ήταν παρά φυτά ινδι
κής Καννάβεως. Στη βίλλα του κα
τοικούσε μέ την A. Β. Παρά τό ότι ό
Μάρκου έμφανιζόταν ώς έργάτης μω
σαϊκών, ή ζωή του καί ή έν γένει συμ
περιφορά του έκίνησε τις υποψίες τού
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών
τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, ή οποία μετά άπό
έφοδο άνεκάλυψε τά παράνομα δεν
δρύλλια. Σύνεργό του είχε τον
Περωρή ’Αργύριο έτών 23. Πλήν
τών δενδρυλλίων στά χέρια τού
Μάρκου κατεσχέθη καί ποσότητα
άκατεργάστου ινδικής καννάβεως
(φούντα) καί έ'ν πεντάσφαιρο περί
στροφο No 38.
Ή ήρωΐνη ερχόταν μέ
αλληλογραφία.

ΓΠ ΡΩΤΟΤΥΠΟ τρόπο λαθρεμπο■ * ρίου «σκληρών» ναρκωτικών
άπεκάλυψε ή Ύποδ/νσις Γεν.. Ασφα
λείας Πειραιώς.
Συγκεκριμένα— γιά πρώτη φορά
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στά χρονικά τής διώξεως λαθρε
μπορίου — έξηρθρώθη σπείρα, πού
έφερνε στή χώρα μας όπιο, μορ
φίνη, ηρωίνη καί L. S. D... δι’
άλληλογραφίας!
ΕΙΝΑΙ πρωτοφανής ό σατανικός
αύτός τρόπος διακινήσεως τού «άργοΰ θανάτου», γιατί κάτω άπό την
αυστηρή κάλυψι τών διατάξεων περί
τού άπορρήτου τής άλληλογραφίας
οί άδίστακτοι κομιστές τής έξαθλιώσεως τού άνθρώπου χρησιμοποιούν
σάν μεταφορικά μέσα τις Κρατι
κές Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες καί
σάν κρύπτες διαφυλάξεως ή τόπους
τής ολέθριας συναλλαγής τους τά
«πόστ ρεστάντ» τών Ταχυδρομείων
ή τών Τραπεζών!
Καί όπως έλέχθη άπό τον διοι
κητή τής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ.
Σάββιγ Τασιόπουλο, ή μέθοδος αύτή
είναι διαδεδομένη σ’ ολόκληρο τον
Κόσμο, σέ μεγάλη κλίμακα, άλλά
οί διατάξεις γιά τό απόρρητο τών
επιστολών γίνονται παντού, όπως
κι’ έδώ, σεβαστές!
Οί πληροφορίες τής ’Ασφαλείας
Πειραιώς έλεγαν, ότι τόσο στή
χώρα μας, όσο καί σέ άλλες χώρες
τής Δυτικής Ευρώπης, εΐσάγονται
μέ... άλληλογραφία ποσότητες «σκλη
ρών» ναρκωτικών άπό τήν Τουρκία
καί άλλες χώρες τής ’Ασίας.

’Αμέσως, τά όργανα τής 'Υπη
ρεσίας ’Αναζητήσεων άρχισαν νά
παρακολουθούν τούς «γνωστούς» το
ξικομανείς.
Πριν λίγο καιρό, μιά 20χρονη
μορφιμομανής, γνωστή στις ’Αρχές
τού Πειραιώς, μαζί μέ κάποιον άλλοδαπό, λαθρέμπορο ναρκωτικών,
παρέλαβε άπό τό «πόστ ρεστάν» τού
Συντάγματος έναν μεγάλο φάκελλο.
'Η νεαρή έτέθη κάτω άπό ά
γρυπνη παρακολούθηση.
Πρέπει νά σημειωθή, ότι πρό
κειται γιά τραγική περίπτωσι τοξι
κομανούς! 'Η κοπέλλα 20 χρονών,
δέν έχει πιά ούτε μιά φλέβα γερή!
"Οταν τήν συνέλαβαν, άποκάλυψε
πώς έκανε 3 ένέσεις τήν ήμέρα.
’Αφού λοιπόν, πέρασαν λίγες ήμέρες, ή νεαρή συνελήφθη στο σπίτι
της. Πάνω της βρέθηκε ποσότητα
οπίου καί μία σύριγγα γιά ένέσεις.
Ράκος, σωματικό καί ψυχικό, ή
20χρονη τοξικομανής άπεκάλυψε όλο
τό σατανικό σχέδιο τής διακινήσεως
τών ναρκωτικών. ’Έτσι, στις 14
’Απριλίου πιάστηκε έξω άπό τό
«πόστ ρεστάν» τής «Άμέρικαν Ε ξ 
πρές», στο Σύνταγμα, ό έμφανιζόμενος σάν Πέρσης υπήκοος Χοσρόη
Λόφτι, 44 έτών πού είχε έλθει άπό
τήν Πόλι.
Ό λαθρέμπορος μόλις είχε παρα-

λάβει, συστημένη επιστολή, πού είχε
στείλει ό ίδιος στον. . . εαυτό του
άπό την Πόλι! Τό «γράμμα» πε
ριείχε 25 γραμμάρια εξαιρετικής
ποιότητος ήρωίνης, συσκευασμένης
σέ μια λεπτή ζελατίνα, πού δεν πρόδιδε την παρουσία της μέσα στον
φάκελλο!
"Αν ύπολογίσουμε πώς 1 γραμ
μάριο ήρωίνης σέ σκόνη δίνει 35
— 40 ενδοφλέβιες ένέσεις, τα 25
γραμμάρια δίνουν 850-900 ένέσεις !
Στο σπίτι του λαθρέμπορου βρέ
θηκαν ένα σωρό. . . διαβατήρια,
άδειες όδηγοϋ αυτοκινήτου διαφό
ρων Κρατών, άδειες κυκλοφορίας
αύτοκινήτων, καθώς καί μεταλλικά
στοιχεία για τήν χάραξι πλαστών
άριθμών στά πλαίσια καί τούς κι
νητήρες τών αυτοκινήτων.
’Αμέσως έγινε σήμα στήν Ίντερπόλ, γιά νά διαπιστωθή ή ταυτό
τητα τοϋ «Πέρση», μιά καί μέ τόσα
διαβατήρια πού έχει, δεν μπορεί
νά γνωσθή τό όνομά του!
Ά πό τήν άνάκρισι προέκυψε, ότι
μέ τον σατανικό αυτό τρόπο συναλ
λάσσονται αρκετοί γνωστοί λαθρέ
μποροι ναρκωτικών καί οί άρμόδιες
υπηρεσίες κινούνται γιά τή σύλληψί τους. Παράλληλα, ή Ίντερπόλ κι
νητοποίησε τις δικές της υπηρε
σίες, γιά τήν άνεύρεσι τών συνε

νόχων τοϋ «Πέρση».
'Η μεγάλη αύτή έπιτυχία τής
'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Πει
ραιώς έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωσι στούς διεθνείς κύκλους τής
Διώξεως Ναρκωτικών.
"Οσο γιά τή νεαρή τοξικομανή,
πρόκειται σύντομα νά μπή σέ κλι
νική γιά άποτοξίνωσι. Τό ζητάει
καί ή ίδια, μέσα στήν άγωνία της,
καί ή μητέρα της, πού παραστέκει
έκπληκτη στο δράμα τοϋ παιδιού της.
Ό Χαλβας πού ήταν... χασίς.

Τ ΕΣΣΕΡΑ κιλά χασίς κατεσχέ* θησαν στά χέρια οκτώ άλλοδαπών, πού συνελήφθησαν άπό τήν
’Ασφάλεια Πειραιώς.
Οί συλληφθέντες είναι οί λιβανέζοι Γιουσέφ Έζεντίν, 24 ετών καί
Άμίν Άβσέ, 24 ετών έπίσης, ό
Φόρντ Άμπντάλα, 22 έτών, άπό
τήν 'Υεμένη, ό Άμπντέλ Μαχμούντ,
31 έτών άπό τήν Αίγυπτο, ό άμερικανός σμηνίτης Σάμ - Έντουαρντ
Τζάκσον, 26 έτών, πού υπηρετεί
στήν ’Αμερικανική Βάση τοϋ Ε λ 
ληνικού, ή γυναίκα του Μαλίντα 30
έτών, ό Γεώργ. Τσατσούλης, 20
έτών καί ό Λουκάς Σφίκης, 38
έτών.
Τά ναρκωτικά ήσαν μέσα σέ ένα

Απέναντι: Ό σεσημασμένος λαθρέμπορο;
καί σωματέμπορος Μάρκου Σταύρος. Στη
βίλλα τον, στον Παράδεισο 'Αμαρουσίου,
καλλιεργούσε φυτά ινδικής καννάβεως.
Επάνω: Τό περίστροφο, πού κατεσχέθη
στά χέρια τοϋ Μάρκον. Πλήν τών δενδρυλ
λίων κατείχε καί ποσότητα ακατέργαστου
χασίς (φούντα).

ξύλινο κουτί, πού μοιάζει μέ «καπε
λιέρα». Στά κουτιά αύτά συσκευά
ζουν ζαχαροπλαστεία τού Λιβάνου
τόν. . . χαλβά! 'Ο άρχηγός τής
σπείρας τοποθέτησε μέσα σέ ένα
τέτοιο κουτί τό χασίς, άφοΰ έβαλε
άπό πάνω γιά «καμουφλάζ» λίγο
χαλβά καί έπικόλλησε στήν έξωτερική του πλευρά τήν φίρμα ένός
μεγάλου ζαχαροπλαστείου τής Βηρυττοΰ!
'Η άποκάλυψη τής σπείρας ξεκί
νησε άπό τήν πληροφορία, ότι μέ
έπίκεντρο τήν Γλυφάδα "Ελληνες
καί ξένοι κάνουν λαθρεμπόριο χα
σίς. "Υστερα άπό παρακολούθηση ·
πού κράτησε τρεις μήνες έντοπίσθηκαν ό Λιβανέζος Έζεντίν καί ό
Αιγύπτιος Μαχμούντ, οί όποιοι έκινούντο ύποπτα στήν περιοχή τού
Πειραιώς γιά νά βροΰν άγοραστές
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Ψαρίδης Γεώργιος τοΰ Χαραλάμπους,
έτών 22, άπό τήν Φαρακιανή rH ρακλείου
Κρήτης. «'Αδυναμία» του μαζί) μέ τον
Μιχαήλ Πρέκα, ήταν τά γρήγορα αυτο
κίνητα, τά όποια, άφοϋ έκλεβαν και διεσκέ
δαζαν, τά «έγδυναν» εν συνεχεία καί τά
έγκατ έλειπαν.

γιά ποσότητα 5 κιλών πού είχε φέ
ρει άπό την Βηρυττό ό πρώτος.
Τούς «διπλάρωσαν» μέ κατάλ
ληλους χειρισμούς άστυνομικοΐ οί
όποιοι εμφανίστηκαν σαν λαθρέμπο
ροι και τελικά πείστηκαν οΐ πρώτοι
να πουλήσουν στους δεύτερους χασίς πρός 90.000 δρχ. τό κιλό.
Ή «μάννα» ώδήγησε τήν κόρη
στο πεζοδρόμιο.

Τ Ο 17ΧΡΟΝΟ κορίτσι ήταν καλό.
■ Δεν είχε δώσει «άφορμές» στη
γειτονιά. Κυκλοφορούσε σεμνό, συνε
σταλμένο καί άτημέλητο. Τό συμπα
θούσαν οί γείτονες. "Ωσπου έμφανίστηκε ή άκατανόμαστη μητέρα καί
μετέβαλε τήν κόρη της σε άβουλο
όργανο, στο διαφθορείο της οδού
Βραστόβου 6, στούς ’Αμπελοκήπους.
Στήν «έπιχείρησι» αύτή ή 44χρονη
ζωντοχήρα έπεστράτευσε καί τήν
άδελφή της καθώς καί μιαν άκόμη
κοπέλλα. "Ενα «καρνέ» μέ ονόμα
τα πολλών γνωστών ’Αθηναίων
άποκαλύπτει ότι τό «οικογενεια
κό» δίκτυο τού σέξ ήταν εξαιρετικά
«προσοδοφόρο» γιά τήν διοργανώτριά του.
’Από τό καλοκαίρι ή... «υποδειγ
ματική μητέρα» Παναγιώτα Γρ.
44 χρονών, έγκαταστάθηκε στο δια
μέρισμα τής οδού Βραστόβου 6, τό
όποιο είχε νοικιάσει προ διετίας ή
17χρονη κόρη καί θύμα της. "Οπως
λένε οί γείτονες μέχρι τότε, ή μικρή
ήταν σεμνή, συνήθως άτημέλητη καί
είχε άρκετές φιλίες στήν γειτονιά.
"Ολοι γνώριζαν ότι ή μητέρα της
ήταν χωρισμένη κι’ έμενε στον Πει
ραιά.
Ξαφνικά τά πάντα άλλαξαν στήν
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ζωή τής 17χρονης. "Αρχισε νά έμφανίζεται κομψή καί περιποιημένη. Σ ’
αυτό, βέβαια φρόντισε ή μητέρα της.
'Η τελευταία ώργάνωσε τό διαφθο
ρείο μέ πολύ έ'ξυπνο τρόπο. Ντεκόρ
αισθησιακό καί άπαλή μουσική ήταν
τό φόντο τών οργίων πού έτοίμαζε
γιά τούς πλούσιους πελάτες της.
Χρησιμοποιούσε τρία διαφορετικά
ονόματα γιά νά μήν έντοπίζεται
εύκολα καί ψάρευε μέ «μικρές αγ
γελίες» τις υποψήφιες «μασέζ».
Πολυτελή αυτοκίνητα σταματού
σαν έ'ξω άπό τήν πολυκατοικία όλες
τις ώρες τής ημέρας. Οί «πελάτες»
τής μεσόκοπης κυρίας άγόραζαν σοκολάτες άπό τό περίπτερο τής γει
τονιάς ή γλυκά άπό κοντινό ζαχα
ροπλαστείο κι’ άνέβαιναν στον 4ο
όροφο γιά μασσάζ. . .
Οί έ'νοικοι τής πολυκατοικίας
έξεπλάγησαν όταν έ'μαθαν γιά τά όρ
για πού «σκηνοθετούσε» ή. . . «υπο
δειγματική μητέρα» καί μιλάνε γιά
τό δράμα τής 17χρονης κόρης πού
υπήρξε τό μεγάλο θύμα της. . .
Σχετικώς τό διαβιβαστικόν τής
Τ.Γ.Α. ’Αθηνών πρός τον κ. Εισαγ
γελέα Πλημ/κών άναφέρει μεταξύ
τών άλλων:
’Αποστέλλομεν συνοδεία μετά τής κατ’
αυτής σχηματισθείσης δικογραφίας τήν
Γρ. Π. κάτοικον ’Αθηνών, άεργον, κατηγορουμένην έπί παραβάσει τοΰ άρθρου
349 παραγ. 3 (Μαστρωπεία έκ κερδο
σκοπίας).
Εϊδικώτερον αΰτη: 1) άπό τριμήνου
προήγαγε έκ κερδοσκοπίας εις τήν πορ
νείαν τήν θυγατέραν της Γρ. Α. γεν. τφ
1959, 2) κατά τό αυτό χρονικόν διάστη
μα προήγαγεν έκ κερδοσκοπίας τήν
αδερφήν της κάτοικον ’Αθηνών, παιδα
γω γόν, καί 3) άπό 15 Φεβρουάριου 1976
προήγαγεν έκ κερδοσκοπίας είς τήν πορ
νείαν τήν Σ. Μ. γεν. τ φ 1958 είς ’Αθήνας
κάτοικον ομοίως ίδ. υπάλληλον.
Είς άπάσας τάς άνωτέρω προμήθευεν
ή ιδία τους πελάτας, παρεΐχεν ώς τόπον
άκολασίας άλλοτε μέν τό έπΐ τής όδοϋ
Βραστόβου 6 διαμέρισμά της, άλλοτε δέ
σημεία έκτος τούτου καί έλάμβανε άπό
τάς πορνικός των εισπράξεις τό 50-75% .

Είχαν αδυναμία στα γρήγορα
αύτοκίνητα.

Γ ΙΧΑΝ άδυναμία στά «γρήγορα»
I—αύτοκίνητα! Τά έκλεβαν, τά
έγδυναν καί τ ’ άφηναν. Αύτό άπεκάλυψε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθη
νών μέ τήν σύλληψι τού Γ.Χ. Ψαρρίδη, 22 ετών, άπό τη Φαρακιανή
'Ηρακλείου Κρήτης.
'Ο δράστης μαζί μέ τον καταζη
τούμενο Μιχ. Α. Πρέκα, 21 έτών,
έκλεψαν τρία αύτοκίνητα άπό τό
Καλαμάκι, δύο άπό τό Παλ. Φά
ληρο ένα άπό τήν Κηφισιά, ένα άπό
τούς ’Αμπελοκήπους, δύο άπό τό
άεροδρόμιο Ελληνικού καί ένα άπό
τήν λεωφόρο Συγγροΰ.
Ά πό τά 10 αυτά αυτοκίνητα μόνο
τό ένα δέν βρέθηκε άκόμη. Οί δρά
στες άλλαζαν τίς πινακίδες, δια-

Ολιβάρες Σάντοβαί, X ιλιανός. επικίν
δυνος πορτοφολάς. "Οταν ήθελε νά «συγ
κίνηση» την ’Αστυνομία μέ «ειδικόν» τρύ
πημα κάποιον δοντιού τον, έκανε τό μάτι
του νά γίνεται, όπως φαίνεται στη φωτο
γραφία.

σκέδαζαν, τά έγδυναν (άκόμη καί
τούς τροχούς) καί τά έγκατέλειπαν.
Ό Ψαρρίδης μαζί μέ δυό άλλους
έχει κλέψει άλλα δύο αύτοκίνητα,
άπό τήν περιοχή Ν. Σμύρνης.
Επικίνδυνος πορτοφολάς.

Χόρχε
ΟΧΙΛΙΑΝΟΣ
Όλιβέρας Σάντοβολ,

Αντώνιο
38 έτών,
είναι ένας έπικίνδυνος πορτοφολάς;
Στά χέρια του βρέθηκαν 220.000
περίπου δραχμές σ’ έλληνικά καί
ξένα χαρτονομίσματα. Καί νά σημειωθή ότι ό ’ίδιος είχε πληρώσει

άλλες 50.000 περίπου δρχ. γιά νά
έξαγοράση μια καταδίκη του.
ΣυνελήφΟη διότι στις 19 Μαρτίου
έκλεψε, σέ τρόλλεϋ τής γραμμής
’Αμπελοκήπων, 5.500 δρχ. άπό τον
Εύ. Καραγιαννόπουλο, στις 25 Μαρ
τίου, σέ τρόλλεϋ τής γραμμής Παγ
κρατίου 1.860 δρχ. άπό την τσάντα
τής "Αννας Γκόνια καί στις 31
Μαρτίου 8.500 δρχ., άπό τό παν
ταλόνι του Παν. Μητρέλλη, μέσα
σέ τρόλλεϋ τής γραμμής ’Αμπελο
κήπων.
Ό Χιλιανός ήλθε τον περασμένο
Φεβρουάριο καί σέ λίγες ημέρες
έδήλωσε στην άστυνομία ότι έχασε

ή του... έκλεψαν τό διαβατήριο!
’Έτσι έπήρε μιά βεβαίωσι γιά τήν
άπώλεια τοϋ διαβατηρίου άπό τήν
άστυνομία.
Στις 3 Μαρτίου, τον έπιασαν νά
άφαιρή πορτοφόλι στη λεωφόρο ’Ό λ 
γας. Τον παρέπεμψαν στο δικαστή
ριο καί τον κατεδίκασαν σέ 4 μή
νες φυλάκισι. Κ’ ένώ όλοι, άστυνομικοί καί μη ένόμιζαν ότι θά όδηγηθή στήν φυλακή αυτός έπλήρωσε
καί βγήκε. Καί συνέχισε, φυσικά,
τήν δράσι του. . .
"Οταν προχθές τον συνέλαβαν
καί πάλι οί άστυνομικοί τής άσφαλείας ’Αθηνών, τοϋ βρήκαν σ’ άπόκρυφο μέρος τοϋ σώματος του μιά
άπόδειξι! ΤΗταν άπόδειξι παραδόσεως δύο βαλιτσών του στο σταθμό
Λαρίσης.
*0 Χιλιανός έτοιμάζετο νά φύγη
γιά τό έξωτερικό σιδηροδρομικώς.
Βρήκαν τις βαλίτσες οί άστυνομικοί καί σέ μιά είχε 2. 644 δολλάρια ΗΠΑ. 502 δολλάρια Αύστραλίας, 400.000 λιρέττες καί 86.500
δ ΡΧ-

,

Επάνω: Τά «Αουλονόια» δηλαδή τά φυτά
τής ινδικής καννάβεως, πον καλλιεργούσε
ό Μάρκου. Κάτω αριστερά: Μπαρμπάτης
Χρίστος, διαρρήκτης. Δεξιά: Δάτσιος
Χαράλαμπος. 'Ανήκε και αυτός στήν
«παρέα» τοϋ Μπαρμπάτη.

Χαράλαμπος τοϋ Ζαχαρία έτών 20
μηχανικός αυτοκινήτων καί 3) Γιαννακόπουλος Ήλίας τοϋ Ίωάννου
έτών 23 ήλεκτρολόγος. Είδικώτερα
καί συμφώνως προς τό διαβιβαστι
κόν προς τον κ. Εισαγγελέα οί άναφερόμενοι διέπραξαν τις άκόλουθες
άξιόποινες πράξεις.:

;

— Ποϋ τά βρήκες όλα αυτά τα
λεφτά; τον ρώτησαν οί άστυνομικοί.
— Τά κέρδισα στο καζίνο τοϋ
Μόν - Παρνές. . . άπήντησε ό δρά
στης.
«Δραστήριοι» διαρρήκται.

Γιά δεκάδες διαρρήξεις συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια ’Αθη
νών οί έπικίνδυνοι κακοποιοί 1)
Μπαρμπάτης Χρήστος τοϋ Σπυρί
δωνος έτών 23 άεργος 2) Δάτσιος
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’Αριστερά: Τασονλης Δημήτριος τοϋ Νικολάου «"Εξυπνος» νοθευτής ορυκτελαίων.
Δυστυχώς ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών διέκοψε την Αποδοτική «έπιχείρησι» τον Τασονλη.
Κάτω: Γιαννακόπονλος Ή λίας τοϋ Ίωάννου. ’Επικίνδυνος διαρρήκτης. Δεξιά: 1οχεία πλήρη νοθευμένου ορυκτελαίου τής σπείρας Σακελλαρίδη-Τασούλη. Φέρουν τη
φίρμα MOBIL.

Α. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
1) Κατά τό άπό 15 - 2Q.9.1975 χρονι
κόν διάστημα και κατ’ απροσδιόριστον
ώραν, διά παραβιάσεως τής θύρας τής
κουζίνας, εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής
όδοϋ Ζαΐμη 56 διαμερίσματος της Γαρδίκη
Μαρίας, κατοίκου Βριλησίων 'Αττικής,
καί άφήρεσεν έν 1 δακτυλίδιον γυναικεϊον χρυσοϋν μέ 3 διαμάντια έτερον
τοιοϋτον μέ ρουμπίνια, έτερον είσέτι
τοιοϋτον μέ τρικουάζ πέτρας, μίαν χρυ
σήν ταυτότητα, δύο γυναικεία ωρολό
για χρυσά, έν βραχιόλιον χρυσοϋν μεθ’
άλύσεως, δώδεκα πηρούνια άργυρα φα
γητού, δώδεκα κουτάλια σούπας άργυρα,
τριάκοντα κουταλάκια γλυκού άργυρα
καί τινα σταχτοδοχεία μπιμπελό άργυρα,
απάντων συνολικής άξίας (120.000)
δραχμών περίπου. Μέρος έκ των κλαπέντω ν οίκιακών σκευών άπεδόθησαν τη
παθούση.
2) Τήν 31.3.76 καί άπό ώρας 17.30'
έως 19.30', διά παραβάσεως τής θύρας
τής κουζίνας, εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής
όδοϋ Χρυσοστόμου Σμύρνης άριθ. 32
διαμερίσματος τής Κιτάντη Γεωργίας,
κατ. ομοίως ώς άνω καί άφήρεσε τό χρη
ματικόν ποσόν τών (2.000) δραχμών,
επτά βέργας βραχιολιού χρυσας, τρία
δακτυλίδια γυναικεία χρυσά, έν σταυρόν
χρυσοϋν γυναικεϊον μέ γαλάζια πέτρα
καί άριθμόν κερμάτων άναμνηστικών τών
30 δραχμών. Μέρος έκ τών κλαπέντων
άντικειμένων άπεδόθησαν τή παθούση.
3) Τήν 7.4.76 καί ώρας 7.00' έως
14.30' διά παραβιάσεως τής θύρας τής
κουζίνας εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής όδοϋ
Ίωάννου Δροσοπούλου 86Α διαμερί
σματος τοϋ Βασιλάκη Θεοφίλου τοϋ Παναγιώτου, καί άφήρεσε τό χρηματικόν
ποσόν τών (1.900) δραχμών.
4) Τήν 20.1.76 καί ώρας 18.00' έως
21,30' διά τής άνασφαλίστου θύρας τής
κουζίνας εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής Έ ρεσσοΰ 15Α (Ε' Α/Τ) διαμερίσματος
του Καρακασιλιώτου Πέτρου τοϋ 'Ανα
στασίου, καί έκ τίνος βαλίτσης άφήρεσε
τό χρηματικόν ποσόν τών (53.850)
δραχμών.
5) Τήν 13.4.76 καί ώρας 19.00' - 22.00'
διά παραβιάσεως τής κυρίας είσόδου,
εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής όδοϋ Λευκω
σίας 6 διαμερίσματος τοϋ Παπαθανασίου
’Αθανασίου τοϋ ’Αναστασίου, καί άφή
ρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (14.000)
δραχμών.
6) Τάς νυκτερινός ώρας τής 24 - 25.2.
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76, διά τής αυτής ώς άνω μεθόδου, εϊσήλθεν έντός τοϋ έπί τής όδοϋ Λυδίας 2 δια
μερίσματος τοϋ Προύντζου Πάρι τοϋ
Νικολάου, καί έκ τίνος βαλίτσης άφή
ρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (60.000)
δραχμών.
7) Τήν 22.4.76 καί ώρας 18.00' έως
20.30' διά παραβιάσεως τής κυρίας ει
σόδου, εΐσήλθεν έντός τοϋ έπί τής όδοϋ
Οϋίλλιαμ Κίγκ 22 διαμερίσματος τής
Κελεμένη Αικατερίνης, καί άφήρεσε τό
χρηματικόν ποσόν τών (2.000) δρα
χμών.
8) Τήν 17ην ή 18ην μηνός Μαρτίου
1976 καί ώρας 22.00' έως 24.00’, διά τής
αυτής ώς άνω μεθόδου, εΐσήλθεν έντός
τοϋ έπί τής όδοϋ Φωκυλίδον 25 διαμε
ρίσματος τοϋ Πατσοΰκα Παύλου καί
άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών
(4.000) δραχμών, (700) Γαλλικά φράγκα,
(500) Γερμανικά μάρκα καί (2) λίρας
χρυσας 'Αγγλίας.
Β. ΔΑΤΣΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1. Τήν 00.30' ώραν τής 4.4.76, εΐσελθόντες δΓ άντικλεΐδος εις τό έπί τής όδοϋ
Άραπάκη 77 κατάστημα ήλεκτρικών
είδών τοϋ Λουκοπούλου Γεωργίου άφήρεσαν έν ραδιοκασσετόφωνον, έν κασσετόφωνον καί δύο ήχεΐα, συλληφθέντες
έγγύς τοϋ καταστήματος τήν 00.40'
ώραν τής 4.4.76, έπιβαίνοντες τοϋ ΰ π ’
άριθ. 20981 δικύκλου μοτοποδηλάτου
τοϋ Γιαννακοπούλου. "Απαντα τά άνωτέρω κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν εις
τόν παθόντα.
2. Τάς νυκτερινός ώρας τής 16- 17.2.
76, είσελθόντες διά θραύσεως τοϋ υαλο
πίνακας τής θύρας, εις τό έπί τής όδοϋ
‘Αγίων ’Αναργύρων 4 Κατάστημα ήλεκ
τρικών είδών τού ΚΛΗ ’Αντωνίου άφήρεσαν μίαν φορητήν τηλεόρασιν, έν ρα
διοκασσετόφωνον καί έν τρανζίστορ. ’Εκ
τών κλαπέντων άνευρέθη, κατεσχέθη καί
άπεδόθη είς τόν παθόντα ή έν λόγω τηλεόρασις.
3. Τάς νυκτερινός ώρας τής 7 -8.2.76,
είσελθόντες διά τής αυτής ώς άνω μεθό
δου, είς τό έπί τής όδοϋ Άχαρνών 323
κατάστημα ήλεκτρικών είδών τοϋ Άρτσάνου ’Εμμανουήλ άφήρεσαν μίαν φο
ρητήν τηλεόρασιν καί δύο ραδιομαγνητόφωνα. "Απαντα τά άνωτέρω άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν
είς τόν παθόντα.
4. Πρό 20ημέρου περίπου καί κατά τάς
βραδυνάς ώρας, καθ’ ομολογίαν των,
άφήρεσαν έξ έσταθμευμένου αυτοκινήτου
Ι.Χ.Ε., είς τήν περιοχήν Καλλιθέας μίαν φω
τογραφικήν μηχανήν μάρκας YASHICA
μετά θήκιγ, ήτις άνευρέθη.,
Γ. ΔΑΤΣΙΟΣ (μόνος)
5) Πρό 20ημέρου περίπου καί κατά

τάς νυκτερινός ώρας, άποκόψας τόν μουσαμάν τοϋ ΰ π ’ άριθ. ΕΟ 4135 φορτηγού
αύτοκινήτου, τοϋ Κούτελα Γεωργίου τοϋ
Παναγιώτου, όπερ ήτο έσταθμευμένον
είς τήν οδόν Βικέλα 34, άφήρεσεν ένα
ηλεκτρικόν πλυντήριον καί δύο σεσουάρ.
“Απαντα τά κλαπέντα άνευρέθησαν, κατε
σχέθησαν καί άπεδόθησαν είς τόν άδελφόν τοϋ παθόντος.
6) Κατά μήνα Ιανουάριον τοϋ έτους
1976, άφήρεσαν έκ τοϋ πεζοδρομίου τοϋ
έπί τής όδοϋ Καυτατζόγλου 41 κατα
στήματος πωλήσεως ήλεκτρικών ειδών
τοϋ Γιαλαγκολίδη ’Ιακώβου μίαν ήλεκτρικήν θερμάστραν, ήτις άνευρέθη, κατε
σχέθη καί άπεδόθη εις τόν παθόντα.
7) Τήν 3.4.76 καί άπό 18.00' - 22.00'
ώρας, παραβιάσας τό έπί τή διασταυ
ρώσει τών οδών Πατησίων - Πορφυρά
έσταθμευμένον ΰ π ’ άριθ. ΒΡ 7515 Ι.Χ.Ε.
αΰτοκίνητον τοϋ Σταυροπούλου Πανα
γιώ του άφήρεσε τό μαγνητόφωνον τοϋ
αύτοκινήτου, όπερ άνευρέθη, κατεσχέθη
καί παρεδόθη είς τόν παθόντα.
8) Τάς νυκτερινός ώρας τής 14-15
3.76, άφήρεσεν έκ τοϋ έσταθμευμένου έπί
τής όδοϋ Παρασκευοπούλου 98 αυτο
κινήτου τοϋ Παπαγεωργίου Ίωάννου
δύο προβολείς, οΐτινες άνευρέθησαν, κατε
σχέθησαν καί άπεδόθησαν εις τόν π α 
θόντα.
9) Τόν μήνα Ιανουάριον τοϋ έτους
1976, διά τής μεθόδου τής άπασχολήσεως,
άφήρεσεν έκ τού έπί τής όδοϋ Γ'. Σεπτεμ
βρίου 16 καταστήματος πωλήσεως ήλεκ
τρικών είδών τής Ράπτη Βάσως, μίαν
άριθμομηχανήν φορητήν, ήτις άνευρέθη,
κατεσχέθη καί άπεδόθη εις τόν ΰπεύθυνον
τοϋ ώς άνω καταστήματος.

Νοθεία ορυκτελαίων

Μία άκόμη σημαντική έπιτυχία
τής Τ.Γ.Α. ’Αθηνών είναι ή άποκάλυψις έκτεταμμένης νοθείας ορυκτε
λαίων καί ή σύλληψις των δραστών.
’Αντί άλλων, παραθέτομεν τό κείμε
νον τοΰ διαβιβαστικού τής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών προς τον κ. εισαγγε
λέα, τδ όποιον έ'χει ώς εξής:
Ύποβάλλομεν σχηματισθεΐσαν δικο
γραφίαν κατά των: 1) Σακελλαρίδη
Κων/vou τού Δημητρίου καί τη ; Μελπο
μένης, γεν. τ φ 1932 εις Πειραιά, κατοί
κου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφρο
δίτης 133, εμπόρου, 2) Τασούλη Δημη
τρίου τού Νικολάου καί τής ’Αγγελικής,
γεν. τ φ 1937 εις Καρδίτσαν, κατοίκου
Ν. Φιλαδέλφειας ’Αττικής, οδός Β. ’Αλε
ξάνδρου 21, εμπόρου, 3) Σουρλανζτή
Χρήστου τού Κων/νου καί τής Γεωρ
γίας, γεν. τω 1949 εις Κορωπί ’Αττικής,
κατοίκου ομοίως, οδός Β. Κων/νου 18,
πρατηριούχου καυσίμων, 4) Μανίκα
Γεωργίου τού Κων/νου καί τής Μαρίας,
γεν. τω 1947 εις Έπινιανά Ευρυτανίας,
κατοίκου Άχαρνών ’Αττικής, οδός Λιο
σίων 27, καί 5) Μαρινοπούλου Γεωργίου
τοΰ Δημητρίου καί τής Παναγιώτας, γεν.
τω 1954 εις Πλατύ Μεσσηνίας, κατοί
κου Άχαρνών ’Αττικής, οδός Λιοσίων
29, πρατηριούχου βενζίνης, κατηγορου
μένων Ιπί παραβάσει άρθρων 46, 386
ΠΚ» Α π ά τη καί συνέργεια εις ’Απάτην»,
έν συνδυασμω πρός τάς διατάξεις Ν.Δ.
136/1946 «Περί Άγορανομικοΰ Κωδικός».
Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
α) Ά π ό έτους περίπου, έν συνεργασία
μετά τοΰ 2ου (Τασούλη), ήρξατο έμφιαλώνων είς δοχεία, κυρίως των έταιριών ΜΟΒΙΛ καί ΤΕΞΑΚΟ, ορυκτέλαια
αύτοκινήτων, άτινα παρουσιάζει ώς προ
ερχόμενα Ικ των άνωτέρω έταιριών καί
διέθετεν είς διαφόρους πρατηριούχους
καυσίμων, τελοϋντας έν γνώσει τής προελεύσεώς των. Παρά τάς άναζητήσεις μας
δέν κατέστη έφικτός ό ακριβής έντοπισμός των πρατηριούχων.
β) Πρό 20ημέρου περίπου έπώλησεν
είς τόν 3ον (Σουρλαντζήν) 10 δοχεία
τοιαύτης προελεύσεως ορυκτελαίων, έξ
ών άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν παρ’
ημών τά 9, φέροντα τά σήματα τής
εταιρίας ΜΟΒΙΛ.

γ ) Πρό μηνός περίπου έπώλησεν είς
τόν 4ον (Μάνικάν) 5 δοχεία, τών 16
χιλιογράμμων έκαστον, έξ ών άνευρέ
θησαν πλήρη τά 3, μέ έλάχιστον δε περιεχόμενον τά υπόλοιπα 2, άτινα καί
κατεσχέθησαν. Ταϋτα έφερον ώσαύτως
σήματα τής εταιρίας ΜΟΒΙΛ.
δ) Πρό 2μήνου περίπου έπώλησεν είς
τόν 5ον (Μαρινόπουλον) έν δοχείον
όμοιας προελεύσεως ορυκτελαίου, τών
16 χιλιογράμμων, όπερ άνευρεθέν κατεσχέθη. Τούτο έφερεν ώσαύτως σήματα
τής Εταιρείας ΜΟΒΙΛ.
ε) Τήν 6.11.1975 έπώλησεν είς τόν
Καραμαλήν Κων/νον τού Γεωργίου καί
Ευανθίας, γεν. τ φ 1937 είς ’Αθήνας, κά
τοικον Χαλανδρίου ’Αττικής, οδός Φ.
Λίτσα 43, διατηρούντο πρατήριον καυ
σίμων είς Λεωφόρον Μαραθώνος, είς θέσιν Πικέρμι ’Αττικής 11 όμοιας προελεύ
σεως δοχεία τών 16 χιλιογράμμων έκα
στον καί μετά τινας ημέρας 2 δοχεία τών
4 χιλιογράμμων έκαστον. Πάντα τά
άνωτέρω έτέλουν έν γνώσει τών υπευ
θύνων τής εταιρίας ΜΟΒΙΛ καί έγένοντο
ύπό τού πρατηριούχου τής συγκαταθέσει των, πρός άνακάλυψιν τής είς βά
ρος τής ήν έκπροσωπούν εταιρίας διαπραττομένης άπάτης.
στ) Κατά γενομένην έρευναν είς τήν
οικίαν του άνευρέθησαν περί τά 900
πώματα, χρησιμοποιούμενα ύπό τού
του διά τόν πωματισμόν δοχείων όρυκτελαίου, άτινα έπρομηθεύοντο έκ δια
φόρων ΚΤΕΛ καί πρατηρίων καυσίμων,
κατασχεθέντα δέ συνυποβάλλονται διά
ταυταρίθμου δέματος.
ζ) Έ π ί τών παρ’ αυτού πωληθέντων
είς διαφόρους, ώς άνωτέρω πρατηριού
χους ζαί παρ’ ημών κατασχεθέντων δο
χείων ορυκτελαίων έγένετο δειγματολη
ψία (δείγματα 6), ής τό άποτέλεσμα
έκκρεμεί, θέλομεν δέ υποβάλλει συμπληρω
ματικών τάς .σχετικός άπαντήσεις τής
Δ/νσεως Χημικών Υπηρεσιών.
Β' ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
α) Ά π ό έτους περίπου, έν συνεργασία
μετά τού 1ου (Σακελλαρίδη), ήρξατο
έμφυαλώνων είς δοχεία, κυρίως τών
έταιριών ΜΟΒΙΛ καί ΤΕΞΑΚΟ, ορυκτέ
λαια αύτοκινήτων, άτινα παρουσίαζεν ώς
προερχόμενα έκ τών άνωτέρω έταιριών
καί διέθετε αυτά είς διαφόρους πρατηριού
χους καυσίμων, τελούντας έν γνώσει τής
προελεύσεώς των καί διά τού έν Καρδίτση ίδιου αυτού πρατηρίου καυσίμων,
β) Κατά μήνα Σεπτέμβριον ή ’Οκτώ

βριον 1975 έθεσεν έν λειτουργία έπί τής
Λεωφόρου Τατοΐου, όπισθεν τώ ν «αρι
θμών 8 -1 0 , περιοχής Μεταμορφώσεως,
Αττικής, έργαστήριον έμφυαλώσεως δο
χείων ορυκτελαίων, άνευ άδειας τίνος.
γ ) Τήν 24.2.1976 άνευρέθη, παρ’ ήμών, έξωθι τού άνωτέρω έργαστηρίου
του, πλαστικόν δοχείον τού ένός χιλιογράμμου, πλήρες ορυκτελαίου, ΰπό τάς
ένδείξεις: MOTOR O IL SEA 20 W 50
SO U PER MOD I LOR OIL, όπερ διά τού
ϋ π ’ άριθ. 7464 Φ 130069/Β - 1/25.2.76
έγγράφου μας άπεστάλη είς Δ/νσιν Χημι
κών Υπηρεσιών, ήτις διά τού ΰ π ’ άριθ.
367632 Α/26.2.76 έγγράφου της έγνώρισεν ότι πρόκειται περί δείγματος μή κα
νονικού.
δ) Κατά γενομένην τήν 26.2.76 έρευ
ναν είς τό άνωτέρω έργαστήριον - άποθήκην του άνευρέθησαν καί κατεσχέθη
σαν: α) 41 χαρτοκιβώτια περιέχοντα 24
δοχεία πλαστικά, πλήρη ορυκτελαίου
αύτοκινήτων, ώς τό είς παράγραφον γ '
περιγραφόμενον β) πέντε σιδηρά βαρέ
λια, τών 185 περίπου χιλιογράμμων
έκαστον, πλήρη ορυκτελαίου, γ ) πεντα
κόσια περίπου πλαστικά δοχεία, τού
ενός χιλιογράμμου έκαστον, φέροντα τάς
αύτάς, ώς τά άνωτέρω, ένδείξεις καί δ)
πεντακόσια περίπου πλαστικά πώματα,
χρησιμοποιούμενα πρός πωματισμόν τών
άνωτέρω δοχείων.
ε) Έ π ί τών παρ' αυτού άνευρεθέντων καί κατασχεθέντων πλήρων ορυ
κτελαίων δοχείων ένηργήθη δειγματο
ληψία, ής τό άποτέλεσμα έκκρεμεί, θέ
λομεν δέ υποβάλλει συμπληρωματικώς
τήν σχετικήν άπάντησιν τής Δ/νσεως
Χημικών Υπηρεσιών.
στ) Τά κατασχεθέντα είδη αυτού, ώς
καί τά τοιαύτα τά ύπό τού 1ου (Σακελ
λαρίδη) είς διαφόρους πρατηριούχους
πωληθέντα, παρεδόθησαν έπί μεσεγγυήσει είς τόν παρ’ ήμΐν Αστυνόμον Β'
κ. Αντωνίου Αντώνιον, συνταχθεισών
σχετικών έκθέσεων.
Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πρό 20ημέρου περίπου, έν γνώσει δέ
τής προελεύσεώς των, προέβη παρά τού
1ου (Σακελλαρίδη), είς τήν άγοράν 10
δοχείων τοιαύτης προελεύσεως όρυκτελαίων, έξ ών τό έν διέθεσεν είς διαφόρους
πελότας του τά δέ υπόλοιπα 9, άπάντων φερόντων τά σήματα τής έταιρίας
ΜΟΒΙΛ, άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν
είς τό κατάστημα αυτού.
Δ' ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρό μηνός περίπου καί έν γνώσει τής
προελεύσεώς των, προέβη παρά τού 1ου
(Σακελλαρίδη), είς τήν άγοράν 5 δο
χείων, τών 16 χιλιογράμμων έκαστον,
τοιαύτης προελεύσεως ορυκτελαίων, έξ
ών τό πλεΐστον περιεχόμενον τών δύο
διέθεσεν είς διαφόρους πελότας του, τό
ύπόλοιπον δέ τούτων, ώς καί 3 πλήρη
δοχεία, άπάντων φερόντων τά σήματα
τής έταιρίας ΜΟΒΙΛ, άνευρέθησαν καί
κατεσχέθησαν είς τά κατάστημα αύτού.
Ε' ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρό 2μήνου περίπου, έν γνώσει δέ τής
προελεύσεώς του, προέβη παρά τοΰ 1ου
(Σακελλαρίδη), είς τήν άγοράν ένός δο
χείου όμοιας προελεύσεως ορυκτελαίου,
όπερ άνευρεθέν είς τό κατάστημά του
κατεσχέθη.
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Μ ΜΑΥΡΟΙ
ΙΙΜ Ρ Ε Ζ
Πιστεύουν, ότι ή έπαναστατική τα 
κτική δά δικαιώση τού ς άγώ νες το υ ς

Η

ΠΑΛΙΑ πράσινη Μπιούικ τρέχει στον
Μπέλ Αιρ Σάουθ Χάιγουαίη, στον αύτοκινητόδρομο πού συνδέει τις Πο
λιτείες Μαίρυλαντ καί Ούάσινγκτων. Το
δριο ταχύτητος είναι έβδομήντα μίλια τήν
ώρα, άλλα ό Ράλφ Φαίδερστοουν δέν ξε
περνά τά πενήντα πέντε. Πλάι του ό
Ούίλλιαμ «Τσέ» Παίην σφίγγει άνάμεσα
στα γόνατά του ένα χαρτοκιβώτιο της
Κόκα - Κόλα, μέσα στο όποιο έχει τυλιγ
μένη μια βόμβα έξη κιλών.
Ό Φαίδερστοουν, τριάντα χρόνων,

έχει ένα άφρικοαμερικανικό βιβλιοπωλείο
στήν συνοικία των Μαύρων. Ό «Τσέ»
Παίην, είκοσι έξη ετών, διδάσκει τήν διά
λεκτο σουαχίλι σέ κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο για έγχρώμους.
Είναι καί οί δυο μαχητικά μέλη τού
κόμματος τών Μαύρων Πανθήρων καί φί
λοι τού Ραπ Μπράουν τού Νέγρου έξτρεμιστοΰ ήγέτη, πού βρίσκεται φυλακισμένος
για ύποκίνησι σέ έκνομες ένέργειες καί
για συμμετοχή σέ ταραχές καί πού πρό
κειται σέ λίγο να περάση άπό δίκη.
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*0 Φαίδερστοουν καί ό «Τσέ» για έκεΐ
πηγαίνουν. ’Έχουν σκοπό να άνατινάξουν
τό δικαστικό μέγαρο. 'Ένα τέταρτο άργότερα, άνάμεσα στά σκόρπια άπομεινάρια
της παλιάς Μπιούικ καί στά λείψανα τών
δυο Μαύρων, πού ή ταυτότης τους είναι
άδύνατον νά έξακριβωθή, μοτοσυκλεττισταί άστυνομικοί άνακαλύπτουν ένα ση
μειωματάριο πού άνήκει στον Φαίδερ
στοουν. Διαβάζουν: «Προς τήν Αμερική».
Ή λέξις «’Αμερική» είναι γραμμένη μέ
τήν γερμανική ορθογραφία, δπως θά τήν
γράφουν άπό τότε όλοι οί Μαύροι, γιά νά
δώσουν συγκεκριμένη έκφρασι σέ αύτό πού
ονομάζουν «ναζισμό καί φασισμό της
άμερικανικής διοικήσεως».
Τό 1969, μόνο στήν Νέα Ύόρκη, ση
μειώνονται ένενήντα τρεις έκρήξεις βομ
βών. Είκοσι άλλες βόμβες πρόλαβε νά τις
άφοπλίση ή άστυνομία. Τό 1970, τούς
έννέα πρώτους μήνες, οί έκρήξεις φθά
νουν κιόλας τις έκατόν έξήντα μία, άπό
τις όποιες οί είκοσι οκτώ σημειώνονται
σέ μιά μόνο ήμέρα στήν Νέα Ύόρκη. Οί
περισσότερες άπό αύτές τις άπόπειρες
έχουν ύπογραφή «Έπαναστατική Δύναμις 9». Είναι μυστική όργάνωσις, πού
τήν συγκροτούν Μαύροι Πάνθηρες καί
παλαιά μέλη τών S.D.S. (Students for
Democratic Society), οί Γουέδερμεν.
«Είμαστε έπαναστάτες καί οχι μεταρρυθμισταί», μού δηλώνουν στήν αίθουσα

Στην απέναντι σελίόα: Νέγρος τής όργανώσεως τών «Μαύρων Πανθήρων» μέ ν·
ψωμένη τή γροθιά. ’Επάνω: «Μαύροι
Πάνθηρες» σέ όιαόήλωσι. Αριστερά. Ά φίσσες τής όργανώσεως «Μαύρη Λύναμις»
σέ τοίχους τής Ν. Ύόρκης.
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ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ενός παλιατζίδικου τοϋ Γκρήνουϊτς Βίλλατζ, όπου είχα τήν ευκαιρία νά συναν
τηθώ μέ μια κοπέλλα δεκαοκτώ χρόνων
πού είχε άνατινάξει μέ δυναμΐτι τήν τρά
πεζα τοϋ πατέρα της καί είχε παραχωρή
σει τό σπίτι των δικών της, ένα σπίτι τής
11ης 'Οδοϋ, σέ κάποιους φίλους της Γουέδερμεν, πού τό τίναξαν στον άέρα, ενώ
προσπαθούσαν νά κατασκευάσουν βόμβες.
«Δέν πάμε νά άλλάξωμε τό σημερινό
καθεστώς, άλλά νά τό καταλύσωμε. Θέ
λομε ένα κόσμο πού νά στηρίζεται όχι σέ
οικονομικές καί εμπορικές άξιες, άλλά σέ
άξιες άνθρωπιστικές. Πολεμάμε λοιπόν
άνοιχτά καί μαχητικά τον καπιταλισμό,
τον ρατσισμό καί τον ιμπεριαλισμό».
Οί Γουέδερμρν - οί «μετεωρολόγοι»,
δπως θά ονομάζονταν στήν γλώσσα μας,
γιατί πιστεύουν δτι αύτοί κανονίζουν πότε
θά κάνη κακοκαιρία καί πότε καλό και
ρό — περιλαμβάνουν στις τάξεις τους
νεαρούς Λευκούς καί Μαύρους έξτρεμιστάς καί τών δυο φύλων. Ά π ό τότε πού
έκαναν τό έθνικό τους συνέδριο, τον
’Οκτώβριο τοϋ 1969, στό Σικάγο, πέρα
σαν σέ πλήρη παρανομία, κυνηγημένοι άπό
τήν F.B.I. καί τις τοπικές άστυνομίες.
Ά πό τότε δέν έχουν κεντρική όργάνωσι
οΰτε κεντρικά γραφεία. Οί ομάδες τών
Μετά άπό μιά εφοόο της Αστυνομίας στά
σαμποτέρ έχουν άπόλυτη αυτονομία. Καί
γραφεία τών «Μαύρων Πανθήρων» επακο
είναι άπολύτως έλεύθερες νά διαλέξουν
λουθεί μιά προσεκτική σωματική ερεννα.
τούς στόχους τους, δπως καί τά μέσα πού
θά χρησιμοποιήσουν. Μέ τήν προϋπόθεσι μόνο νά είναι οί στόχοι τους θεα
ματικοί: γραφεία, οργανώσεις σχετικές μέ
τόν άνεφοδιασμό τοϋ Βιετνάμ (δσο εξα
κολουθούσε νά ύφίσταται βιετναμικό πρό
άπό δσους πήραν μέρος σέ ένα τέτοιο τα
βλημα), τράπεζες, άστυνομικά τμήματα,
ξίδι δέν ώδήγησε τούς άστυνομικούς σέ
φυλακές, μεγάλα καταστήματα, στρα
κάποιο δίκτυο σαμποτέρ. ’Αντίθετα, δπως
τώνες. . . Τούς εκγυμνάζουν συνήθως βε
άναφέρουν οί εκθέσεις τής άστυνομίας, ή
τεράνοι τοϋ πολέμου τής Νοτιοανατολικής
στάσις, τήν όποια τηρούν μπροστά στούς
’Ασίας καί τούς μαθαίνουν πώς νά χρη
δικαστάς οί Γουέδερμεν, δταν τύχη νά
σιμοποιούν αύτή ή εκείνη τήν εκρηκτική
συλληφθοϋν είναι άπολύτως δμοια μέ τήν
ΰλη, πώς νά κατασκευάζουν βόμβες καί
στάσι πού κρατούσαν οί τρομοκράτες τοϋ
έκρηκτικούς μηχανισμούς. ’Επάνω σέ
Άλγερινοϋ Έθνικοαπελευθερωτικοϋ Με
αυτό τό θέμα οί ήγέτες τών Μαύρων Παν
τώπου, δταν βρίσκονταν μπροστά στά
θήρων άποφάσισαν, μόλις θά γύριζαν άπό
γαλλικά δικαστήρια: στήν άρχή άρνησις
τό Άνόι, νά παρακινήσουν σέ λιποταξία
τών γεγονότων καί κατόπιν άμφισβήτησις
τούς μαχομένους στό Βιετνάμ ’Αμερικα
τοϋ δικαιώματος τών δικαστών νά τούς
νούς. Ό "Ελντριτζ Κλήβερ, ό «υπουρ
κρίνουν. Τέλος μιά πλήρης σιωπή. Έ ξ
γός» Πληροφοριών τής κυβερνήσεως άλλου οί βόμβες, πού έξήτασαν τά ειδικά
φάντασμα τών Μαύρων Πανθήρων, στρα
συνεργεία, άπέδειξαν δτι τά μαθήματα
τολογεί στό ’Αλγέρι τούς Νέγρους λιποτά
τών Άλγερινών έπαναστατών είχαν άφοκτες τοϋ άμερικανικοΰ στρατού, πού ενώ
μοιωθή περίφημα: «'Όπως καί άν έχουν
τούς μετέφεραν στό Βιετνάμ, κατάφεραν
τά πράγματα», μοΰ έξομολογήθηκε κά
νά κρυφθούν σέ κάποια χώρα τής Ευρώπης.
ποιος είσαγγελεύς τοϋ Άνωτάτου Δικα
Οί άνδρες αυτοί παίρνουν κάποια θέσι μέσα
στηρίου, «δέν ύπάρχει καμμιά ένδειξις
στό κίνημα, πού λίγο - λίγο στρατιωτικογιά όποιαδήποτε κουβανική άνάμιξι στις
ποιεΐται. Μηχανικοί καί φοιτηταί τής
ριζοσπαστικές έκδηλώσεις τής (’Επα
γεωλογίας προμηθεύουν τήν όργάνωσι μέ ναστατικής Δυνάμεως 9) κι δτι ή δυναδυναμΐτι, τρινιτροτολουόλη ή νιτρογλυ
μΐτις δέν μεταφέρθηκε άπό τήν Αβάνα
κερίνη άπό τό ελεύθερο εμπόριο. Μερικοί
μέ άλιευτικά. Ή εκρηκτική ΰλη ήταν πα
πηγαίνουν νά μετεκπαιδευθοϋν στήν Κούβα
ραγωγής Η .Π .Α ......
άνακατεμένοι μέ τις ομάδες τών σπουδα
"Υστερα άπό μιά επιδρομή τής άστυνο
στών πού ταξιδεύουν σέ αύτή τήν χώρα,
μίας στό άρχηγεΐο τών Μαύρων Πανθή
γιά νά βοηθήσουν στόν θερισμό τοϋ ζα
ρων τοϋ Ώκλαντ, τής Καλιφόρνιας, βρέ
χαροκαλάμου. Ό Τζαίημς Ήστλαντ, δη
θηκαν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών,
μοκράτης γερουσιαστής τοϋ Μισσισσίππού είχαν άγορασθή άπό τήν πόλι Φλίντ
πι, βεβαίωνε κάποτε δτι, πίσω άπό δλη
τοϋ Μίτσιγκαν. Είκοσι δύο μέλη τοϋ κόμ
αύτή τήν δραστηριότητα, κρυβόταν ό Κά
ματος συνελήφθησαν γιά κλοπή δυναμίστρο καί δτι αύτός «εξάγει τήν έπανάτιδος άπό λατομεία.
στασι, τό μόνο πράγμα πού είναι σέ θέσι
Στήν άρχή, τό 1966, τό κόμμα τών
νά έξαγάγη ή Κούβα». Έπιπόλαιη κρίΜαύρων Πανθήρων ήταν απλώς ένας κώ
σις.
δων κινδύνου. Οί Χιοΰι Νιοϋτον καί
Ή άγρυπνη παρακολούθησις δλων έκείΜπόμπυ Σήλ, σπουδασταί τότε στό Μέριτ
νων, πού έτυχε κάποτε νά φιλοξενηθούν ώς
Κόλλετζ τοϋ ’Ώκλαντ, ίδρυσαν αύτή τήν
μέλη μιάς τέτοιας άποστολής στήν Κούβα,
όργάνωσι μόνο καί μόνο γιά νά παρακο
ποτέ δέν άπέδωσε τό παραμικρό. Κανείς λουθούν τις άστυνομικές περιπόλους μέσα
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στις κοινότητες τών Νέγρων καί νά βά
ζουν κάποιο φραγμό στις βαναυσότητές
τους. Ά πό τότε υπολόγιζαν τό ένδεχόμενο
μιάς έπαναστάσεως, περιορίζονταν δμως
στήν όργάνωσι ενός συστήματος αύτοάμυνας. ’Ήθελαν νά συνηθίσουν τούς Μαύ- J
ρους νά προβάλλουν άντίστασι «’Εκείνη
τήν εποχή», άφηγεϊται ό ’Ελντριτζ Κλή
βερ, «άν κάναμε πώς μιλούμε γιά τόν ί
Μάρξ καί τόν Αένιν, γιά τό κομμουνιστικό
μανιφέστο καί τόν Τρότσκυ, γιά τόν Μάο
καί τά τέτοια, θά μάς έστελναν άπό έκεΐ
πού ήλθαμε».
Μέσα σέ τέσσερα χρόνια, δμως, τό ί
κόμμα τών Μαύρων Πανθήρων είχε γίνει
μιά πραγματική επαναστατική όργάνωσις μέ τήν κυβέρνησί της (φυλακισμένη
ή έξόριστη) μέ τόν έθνικοαπελευθερωτικό
στρατό της, μέ τά δικαστήρια καί τά
οικονομικά της, μέ συγκροτημένες ομάδες
δικηγόρων καί μέ σαφές πολιτικό πρό
γραμμα. « Ή βασική μας ιδέα είναι ή
έξής», μοΰ έλεγαν κάθε φορά στά κρησ
φύγετα τοϋ Χάρλεμ καί τοϋ Ώκλαντ, δπου
βρίσκονταν ύπό συνεχή στρατιωτική φρούρησι. «'Ολόκληρο τό έθνος τών Μαύρων
πρέπει νά όργανώση δικό του στρατό.
"Υστερα θά στραφούμε εναντίον αυτής τής
χώρας καί θά συντρίψωμε τόν ρατσιστικό
μηχανισμό της. Καί θά βροντοφωνάξωμε
σέ δλο αυτό τό σκυλολόι τής κυβερνήσεως
Νίξον: «Ψηλά τά χέρια, πόρνης γιοί. Μή
κουνηθήτε. Ήλθε ή ώρα νά πάρωμε δ,τι
μάς άνήκει».
’Έτσι, ό πρώτος στόχος τών Μαύρων
Πανθήρων είναι νά έξασφαλίσουν τήν ί
ενότητα τών Μαύρων καί νά συγκροτήσουν
τόν στρατό τους. Καί πρέπει νά άναγνωρίσωμε δτι τό κόμμα τών Μαύρων Παν
θήρων, μέ τήν δράσι του, κατάφερε νά διαλύση σχεδόν τις διάφορες μή επαναστατι
κές άφροαμερικανικές μικρ οομάδες. Μέ
τήν άδιαλ,λαξία καί τήν άποφασιστικότητά τους, μέ τόν συνεχή καί άποτελεσματικό άγώνα τους, οί Μαΰροι Πάνθηρες
ηΰξησαν τήν επιρροή τους καί οί δυνά
μεις τους άναπτύχθηκαν ραγδαία μέ μαζι
κές στρατολογίες. Τό κόμμα έγινε ό καταλύτης τοϋ άγώνος τών Μαύρων εναντίον
τής ρατσιστικής καταπιέσεως καί ταυτοχρόνως ή επαναστατική όργάνωσις πού
έχει ώς στόχο της τήν άνατροπή τοϋ συ
στήματος. Δέν έπαψαν, ωστόσο, νά υπάρ
χουν πάντα μερικές μικροομάδες πού συνε
χίζουν, άλλά σέ τοπική μόνο κλίμακα, ένα
ξέχωρο άγώνα. Γι’ αύτό καί σημειώνον
ται έκεϊνα τά άσυντόνιστα ξεσπάσματα
βίας, πού μετατρέπουν κάθε τόσο κάποια
άπό τις Ηνωμένες Πολιτείες σέ πολεμικό
πεδίο μέ δεκάδες μέτωπα. Τό άρχηγεΐο
τών Μαύρων Πανθήρων άναγκάζεται
τότε νά προχωρήση στις άναγκαΐες εκκα
θαρίσεις, γιατί πιστεύει δτι αυτές οί μίνι
εξεγέρσεις είναι έργο προβοκατόρων,
άστυνομικών, πού κατάφεραν νά είσδύσουν μέσα σέ αυτές τις κάθε άλλο παρά
άντιπροσωπευτικές τοϋ κινήματος μι- ■
κροομάδες.
’Έ χει άποδειχθή έμπράκτως άπό τούς
δικηγόρους τοϋ κόμματος, δτι οί άνεύθυνες αύτές ομάδες φρόντιζαν νά προκαλοΰν έκρυθμες καταστάσεις πού νά δικαιο
λογούν ομαδικές συλλήψεις. Πράγμα πού,
μέ τις υπερβολικά ύψηλές έγγυήσεις, πού
επέβαλαν τά δικαστήρια γιά τό habeas
corpus, άπειλοϋσε μέ πλήρη καταστροφή
τό ταμείο τών Μαύρων Πανθήρων. ’Έτσι
τό κόμμα έπαψε πιά νά στρατολογή.
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’Άρχισε τις εκκαθαρίσεις, χωρίς νά εγκα
τάλειψη καί τήν έλπίδα 8τι σύντομα θά
ήταν σέ θέσι νά κινητοποιήση όλους όσους
δέν άνήκαν στήν λευκή φυλή. Δηλαδή
ενα έκατομμύριο ’Ινδιάνους, μαζί μέ τούς
Έσκιμώους, δεκαπέντε έκατομμύρια Μαύ
ρους, καί ένα άπροσδιόριστο άριθμό Πορ' τορικανών, 'Αϊτινών, Κινέζων καί ’Ιαπώ
νων. Πενήντα περίπου έκατομμύρια έγχρώε
μους, πολλοί άπό τούς οποίους πραγμα
τικά καταπιέζονται.
«Δέν είμαστε ρατσισταί», έξηγεϊ ό
Κλήβερ. « Ή συνεργασία μας μέ τούς Λευκούς είναι κάτι έφικτό. Πιστεύομε ότι ή
ένότης όλων των επαναστατικών δυνά
μεων είναι άπαραίτητη γιά τήν άνατροπή
τοΰ καθεστώτος. Αύτο το λέμε παίρνοντας
ώς βάσι το πρόγραμμά μας καί τά Δικαιώματα τοΰ ’Ανθρώπου Γιά 8,τι αφορά
όμως στήν συνεργασία μέ τούς Λευκούς,
πρέπει νά είμαστε πολύ προσεκτικοί».
Συνεργασία δέν σημαίνει συγχώνευσι.
Οί Μαύροι άναπτύσσουν τήν δραστηριότητά τους μέσα στήν κοινότητα τών Μαύ
ρων, οί μιγάδες μέσα στήν κοινότητα τών
μιγάδων, οί Λευκοί μέσα στήν κοινότητα
τών Λευκών. Σέ ήγετικο επίπεδο, όλοι
ανταλλάσσουν τήν πείρα τους, βοηθούν ό
ένας τον άλλο, δημιουργούν τις ευνοϊκές
γιά τον άγώνα συνθήκες, άλλά οί προο
δευτικοί Λευκοί δέν άποτελοΰν τον κα
νόνα.
«Στήν άρχή», λέει ό Μπόμπυ Σήλ, «οί
πρώτοι Λευκοί, πού τάχθηκαν στο πλευρό
μας, οί Λευκοί Πάνθηρες, όπως ήθελαν νά
Ν όνομάζωνται, μας παρουσίασαν ένα ήλίθιο
κουρέλι. Τούς στείλαμε νά κόβουν ξύλα.
Στό τέλος ήλθαν σέ έπαφή μαζί μας σο
βαροί Λευκοί. Λευκοί φτωχοί, άφοσιωμένοι στήν έπανάστασι, διανοούμενοι, πού
ήθελαν νά άλλάξουν αύτή τήν βρωμοκοινωνία. Συμμαχήσαμε μαζί τους. Λέω,
λοιπόν, ότι οί μάζες μπορούν νά κυβερ
νήσουν αύτή τήν χώρα. “Ολοι οί δικασταί,
οί νομομαθείς, οί κυβερνήτες, ή 'Ομο
σπονδιακή Κυβέρνησις, ή άστυνομία της,
ό στρατός της, το Κονγκρέσσο, οί επι
χειρηματίες, οί άφεντάδες τών μονοπω
λίων καί τά τσιράκια τους, όλες αύτές οι
λέρες μαζί, δέν είναι ούτε δέκα έκατομ
μύρια)).
"Οσο γιά τήν επαναστατική όργάνωσι
τών Μαύρων, «αυτοί πού ξέρουν δέν μιλούν,
κι αυτοί πού μιλούν δέν ξέρουν», γιά νά χρησιμοποιήσωμε τά λόγια τού Μάλκολμ X.
Μέ άλλα λόγια, δέν ξέρομε τίποτε γιά τήν
οργανωτική διάρθρωσι τοΰ κόμματος τών
Μαύρων πανθήρων. Κι’ άν ξέρωμε κάτι,
αύτο δέν είναι ούτε τό ένα δέκατο τής
πραγματικότητας. "Ενα άπό τά βασικά
του στοιχεία, έν πάση περιπτώσει, είναι
τό πρόγραμμά του, πού άποτελεϊται άπο
δέκα σημεία. 'Ένα πρόγραμμα πού δέν θά
μπορούσες νά τό χαρακτηρίσης επίσημη
κήρυξι πολέμου, πού έκφράζει όμως, θά
ι λέγαμε, τό μίνιμουμ γκαραντί, ή μή έξασφάλισις τοΰ οποίου θά σήμαινε ότι, ό κίν
δυνος νά έκραγοΰν μερικές βόμβες στήν
Νέα 'Τόρκη ή κάπου άλλου, είναι μιά
μόνιμη απειλή. ’Αντίθετα, μέ τις συνη
θισμένες διακηρύξεις άρχών, ή ίδια ή
διατύπωσίς του είναι επαναστατική.
« Ζητάμε τήν έλευθερία, ζητάμε τήν
δυνατότητα νά καθορίζωμε οί ίδιοι την
μοίρα τής κοινότητάς μας». Αυτό είναι
τό πρώτο αίτημα. Μέ τον ίδιο τρόπο δια
τυπώνουν αιτήματα καί τά άλλα εννέα
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ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
σημεία. «Ζητάμε πλήρεις ελευθερίες γιά
τόν λαό μας. Ζητάμε νά πάψουν οί καπιταλισταί νά κλέβουν τήν κοινότητά μας.
Ζητάμε άνθρωπινές κατοικίες. Ζητάμε
μιά παιδεία, πού νά άποκαλύπτη τόν
πραγματικό χαρακτήρα αύτής τής παρηκμασμένης αμερικανικής κοινωνίας. Ζη
τάμε τήν άπαλλαγή άπό τήν στρατιωτική
υπηρεσία, ζητάμε νά σταματήσουν οί
βαναυσότητες τής άστυνομίας, οί δολο
φονίες τών Μαύρων. Ζητάμε νά άπολυθοΰν όλοι οί Μαύροι, πού βρίσκονται στις
φυλακές. Ζητάμε νά μπουν δικασταί
Μαύροι στά δικαστήρια. Ζητάμε γη,
ψωμί, σπίτια, παιδεία, ρούχα, δικαιοσύνη
καί τάξι. Κύριος άντικειμενικός σκοπός
μας είναι νά όργανώσωμε, ύπό τόν έλεγχο
τών 'Ηνωμένων Εθνών, ένα δημοψήφισμα,
στό όποιο ν& πάρουν μέρος μόνο οί Μαύροι,
πού είναι τά θύματα τής άποικιοκρατίας
γιά νά έκδηλωθή ή θέλησις τοΰ λαού
τών Μαύρων σέ ό,τι άφορηί στό εθνικό
τους μέλλον».
Μετά τήν δημοσίευσι αυτού τού μανι
φέστου, τά μέλη τού κόμματος τών
Μαύρων Πανθήρων έγιναν στόχος διώ
ξεων πού ή μέρα μέ τήν ήμέρα γίνονταν
έντονώτερες. Τά κεντρικά γραφεία τής
όργανώσεως κατελήφθησάν άπό δυνάμεις
τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας. Τά
γραφεία τών τοπικών οργανώσεων κατα
στράφηκαν στό Ντένβερ, στό Σωλτ Λαιηκ
Σίτυ καί στό Σικάγο. Τά άρχεία τους χά
θηκαν. Οί ομάδες αυτοάμυνας έξαρθρώθηκαν συστηματικά, μέ άφορμή τά γεγο
νότα πού σημειώθηκαν ύστερα άπό οργα
νωμένες προκλήσεις. Η γετικ ά στελέχη
δολοφονήθηκαν ή συνελήφθησαν στις Πο
λιτείες Όρεγκον, Κοννιέκτικατ, Νιού
Τζέρσεϋ, Κολοράντο, Ίλλινόις καί Καλιφόρνια. ’Εγγυήσεις ύψους 100 χιλιάδων
δολλαρίων ορίσθηκαν άπό τούς δικαστάς
γιά τήν άπόλυσι κρατουμένων, όταν, γιά
τήν άπόλυσι Λευκών, πού άποδεδειγμένως είχαν δολοφονήσει Μαύρους, ορί
ζονταν ποσά όχι μεγαλύτερα άπό 5.000
δολλάρια. Τά δικαστήρια ήσαν αυστηρά,
οί ποινές βαρύτατες. Ό Έ λντριζ Κλή
βερ, ύποψήφιος τού κόμματος στις προε
δρικές έκλογές μέ άντίπαλο τόν Νίξον,
κατηγορήθηκε γιά φόνο άστυνομικοϋ κι
ύποχρεώθηκε νά αύτοεξορισθή. “Υστερα
άπό τό κύμα αυτό τών διώξεων οί Μαύ
ροι Πάνθηρες πέρασαν στήν παρανομία
άφήνοντας ωστόσο άνοιχτά τήν διάθεσι
τού κοινού καί στις έπιδρομές τής άστυ
νομίας μερικά γραφεία, μερικά νόμιμα,
άλλά άνώδυνα έντευκτήρια.

Ή άνοιχτή δράσις, ή δράσις μέ νόμιμη
έμφάνισι, άσκεϊται κατά βάσιν σέ έργα
κοινωνικής άλληλεγγύης, σέ σχολεία όπου
ή φοίτησις γίνεται δωρεάν, σέ ιατρική περίθαλψι καί σέ οικονομική βοήθεια. Ταυτό
χρονα, μέσα στό κάθε γκέττο, έκπρόσωποι τής όργανώσεως κάνουν μαζική πο
λιτική διαπαιδαγώγησι. Προσπαθούν νά
άνασυγκροτήσουν τά συνδικάτα, νά ξε
σηκώσουν τούς εργαζομένους μέ διάφορα
συνθήματα, όπως οί σοσιαλιστικές ιδέες,
ή άπεργία, ή μείωσις τών ωρών εργασίας.
«Σιγά - σιγά», μοΰ έμπιστεύθηκε κάποιο
άπό τά ήγετικά στελέχη τοΰ Χάρλεμ, «οι
άνθρωποι άποκτοΰν συνείδηση όλης αύτής
τής αίσχρότητος καί βλέπουν ότι πίσω
άπό αύτή κρύβεται ή σκανδαλώδης συ
μπεριφορά τής άρχούσης τάξεως».
Οί Μαύροι Πάνθηρες, συνεπώς, δέν
άργησαν νά καταλάβουν ότι ή τακτική τής

βίας δέν είναι συμφέρουσα γιά τήν έπανάστασι καί ότι ό μόνος καρπός της, σέ
τελευταία άνάλυσι, ήταν νά ένισχύη τις
ύπηρεσίες διώξεως, πού στις μεγάλες κυ
ρίως πόλεις, διπλασίασαν, τριπλάσιασαν
ή καί τετραπλάσιασαν τήν δύναμί τους.
“Αλλος άρνητικός άπολογισμός τής τα
κτικής τής βίας ήταν ό άριθμός τών θυμά
των σέ νεκρούς, τραυματίες, φυλακισμέ
νους, καθώς καί όλα εκείνα τά μέτρα πού
άποσκοποΰσαν στήν άποθάρρυνσι τών
ξασηκωμένων μαζών καί τήν έξάρθρωσι
τού ήγετικοΰ μηχανισμού τοΰ κινήματος.
Συνεπώς, όχι άλλες ταραχές. Σήμερα φαί
νεται νά έπικρατή ή τάσις γιά μιά σιω
πηρή συνεργασία.
Μερικοί Μαύροι, είναι ή άλήθεια, δείχ
νουν νά συνεργάζωνται μέ τό σύστημα.
’Επιφανειακά μόνο. Πιάνουν όμως, όταν
μπορούν, ύπεύθυνες θέσεις σέ τομείς που
άπό παράδοσι είναι μόνο γιά Λευκους.
’Ακόμη καί στήν 'Ομοσπονδιακή Ά στυ
νομία. Λίγο - λίγο, κάποιοι βγαίνουν άπό
τά γκέττο καί πηγαίνουν νά τρυπώσουν
όπου βροΰν θέσι, σέ στρατηγικά σημεία.
'Ο κόσμος τούς λέει μπάρμπα-Θωμάδες,
οί ήγέτες τους όμως ξέρουν ότι καθένας
άπό αύτούς είναι καί ένας μεταμφιεσμένος
δικός τους, ένα προχωρημένο πιόνι στό
έδαφος τού έχθροΰ.
’Ηταν ένας καιρός, πού ό Μάρξ καί ο
Λένιν έγραφαν, ότι τό λοΰμπεν προλετα
ριάτο θά έμενε πάντα παραδομένο στήν
συνήθειά του νά μή άντιδρά. Οί Μαύροι
Πάνθηρες έχουν άποδείξει τό άντίθετο. Τό
λοΰμπεν προλεταριάτο γίνεται ή πρωτο
πορία τού άγώνος. «Κι όταν θά είμαστε
έτοιμοι νά δώσωμε τήν μάχη», μοΰ είπε
άκόμη τό ίδιο υπεύθυνο στέλεχος τοΰ
Χάρλεμ, «όταν θά έχωμε τούς άνθρώπους
μας σέ όλα τά πόστα, σέ κάθε τομέα, τότε
ή έπανάστασις θά βγή άπό τό γκέττο,
σέ συμμαχία μέ όλους τούς προοδευτικούς
καί όλους τούς εργαζομένους, άνεξαρτήτως χρώματος, γιά νά άνατρέψη οριστικά
αύτο τό καπιταλιστικό, ρατσιστικό και
ιμπεριαλιστικό σύστημα».
"Υστερα άπό μιά περίοδο συγκεχυμένη,
βίαιη, μεγαλειώδη, άκαρπη, ήλθε πια η
στιγμή τής όργανώσεως, τής πονηριάς,
τής συνωμοτικής δράσεως. Μέ έξαίρεσι
όμως - γιά νά θυμίζη παρ’ όλα αύτά τήν
οξύτητα τού προβλήματος — τις τρομο
κρατικές ενέργειες πού άποσκοποΰν στήν
πόλωσι τής κατασταλτικής δράσεως καί
ταυτοχρόνως στήν καθησύχασι τής μεγά
λης μάζας τοΰ άστυνομικοϋ σώματος. Τώ
ρα, γιά τόν καθένα, βάσις τής έπαναστάσεως είναι ό τόπος όπου ζή, ό τόπος όπου
έργάζεται. "Οπως έγραψε ό Μπόμπυ
Σήλ: «Γιά νά εξηγήσουν στον κόσμο οί
Μαύροι Πάνθηρες τί θά πή πρόγραμμα,
τί θά πή χαφιές, δέν χρειάζεται πιά νά
μοιράζουν εφημερίδες», 'Η επαναστασις
υποβόσκει καί τό σύνθημα τών Μαύρων
Πανθήρων. « Ή έξουσία στόν λαό», πού τό
βλέπεις νά ξεφυτρώνη παντού στούς
τοίχους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, είναι
κάτι παραπάνω άπό ένα σύνθημα. Είναι το
άντικαθρέφτισμα μιας πραγματικά επα
ναστατικής καταστάσεως, μέσα στην
όποια οί Μαύροι δέν άποτελοΰν παρά ένα
άπό τά
έπώνυμα στοιχεία: Βιετνάμ,
άντισημιτισμός, βία, ναρκωτικά, φοιτη
τική διαμαρτυρία, άνεργία, διαφθορά,
άσέλγεια.
M ICHEL HONORIN
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Κακούργος υπηρέτρια ·Έττιθεώρησις αστυφυλάκων · Ά πόδρασις κρατουμένων · Εϋρεσις νεκρού
Τιμωρία έγκληματίσαντος φοιτητου
Γυναικεΐον συλλαλητήριον · ’Εξορία
αναρχικού · Χαρτοπαικτικον κέντρον · Δικηγόροι φονεΐς.
ΠΕΜΠΤΗ 9 (21) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10
(22) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895
ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: Κατά τό
αστυνομικόν δελτίον, ή ’Αντωνία Ά γαθάκη, υπηρετούσα παρά τινι έντίμω
οικογένεια ενταύθα, άπεπειράθη πρό; τό
εσπέρα; τη ; χθέ; νά δηλητηρίαση τήν
ασθενή κυρίαν τη;, δοϋσα αυτή άντιπυρίνη; διάλυσιν υδραργύρου.
Τό άξιότιμον αυτά υποκείμενον, με
τά τήν κακούργον πραξιν, ήτι; άγνω
στον ποίου; είχε λόγου;, έτράπη εί;
φυγήν, χωρί; άντί νά άναφανή που.
Εύτυχώ;, τά δυσάρεστα άποτελέσματα
τοΰ δηλητηρίου προελήφθησαν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 (24) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΟΠΗ: Σήμερον τήν
πρωίαν, εΰρέθη άνοικτόν τό χαλκουργεϊον τοΰ Γεωργ. Πανταζοπούλου. Γενομένη; έρεύνη; έγνώσθη ότι έκλάπησαν
έξ αύτοϋ, διά ρήξεω;, έν κιβώτιον περιέχον 300 δραχμά;· έκλάπησαν, πρό; τού
τοι;, τρεΐ; συναλλαγματικά! άξια; 3.000
τέσσαρε; λαχειοφόροι άξια; 200 δρχ.
έκάστη καί έν ώρολόγιον.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 (27) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895
ΟΙΚΤΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ: Χθέ;
τήν πρωίαν λυπηρόν συμβάν έλαβε χώ 
ραν έν τή οικία τοΰ Ν. Ζαγοραίου, παρά
τόν ναόν των 'Αγ. ’Αποστόλων. ‘Η ύπηρέτρια αύτοϋ κρατούσα εί; τά; χεϊρα;
δύο βρέφη, ίστατο έπΐ τού έξώστου, δτε
τό έτερον των βρεφών έκφυγόν των χειρών τή ; ύπηρετρία;, ήτι; έκυψε πρό;
τήν οδόν, έπεσεν έπί τοΰ λιθοστρώτου
καί έμεινε νεκρόν.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 (30) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895
Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Ή
θέσι; τού χθέ; τραυματισθέυτο; φοιτητού Γ. Τόμπρα έβελτιώθη σήμερον, ούδένα δέ διατρέχει κίνδυνον. Ή σφαίρα
μένει είσέτι έντό; τού σώματο;, δέν
έπήλθεν δμω; αίμορραγία. Ό τραυμά
τισα; τόν φοιτητήν, Καζάκο;, ώδηγήθη
εί; τήν εισαγγελίαν καί ύπεβλήθη εί; τα
κτικήν άνάκρισιν, έξ ή; μέχρι τούδε άποδεικνύεται δτι ό τραυματισμό; έγένετο
ένεκεν προκλήσεω; καί έν βρασμψ ψυ
χή;. Τόν τραυματισθέντα έπεσκέφθη σή
μερον καί ό Πρύτανι; τού Πανεπιστημίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (1/12) 1895

Χαρακτηριστική Άποψίζ τής . [κοοπόλεως
τοιν 'Α θηνώ ν.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ: Χθέ; τήν εσπέραν
έπερατώθη ή δίκη των αδελφών Γιατράκων, κατηγορουμένων διά τόν φόνον
τοΰ ένωμοτάρχου Λούβη έν Μήλω. Καί
ό μέν Βασιλ. Γιατράκο; κατεδικάσθη εί;
4 έτών φυλάκισιν, συστηθεί; εί; τήν Βα

σιλικήν χάριν, διότι δντω; έτέλει έν συγ
χύσει φρένων ένεκεν τή ; άτιμασθείση;
άδελφή; του, ό δέ Κλεομένη; Γιατράκο;
ήθωώθη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (8/12) 1895
Η ΠΥΡΚΑΨΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ : Τήν λήξασαν νύκτα πυρκαϊά έκραγεΐσα εί; τό
παντοπωλείον τοΰ κ. Κοσμοπούλου, κά
τωθι τή ; μεγάλη; οίκία; τοΰ κ. Μάρκου
Ρενιέρη, τή ; κειμένη; έπί τών οδών Χαλκοκονδύλη καί V Σεπτεμβρίου, κατέστρεψεν έντελώ; αύτήν, τό δέ πύρ μέχρι τή;
μεσημβρία; τή ; σήμερον άκόμη δέν είχε
περισταλή. Ή οίκία ήτο ώραιοτάτη, κτισθεϊσα πρό οκταετία; καί είχε διακο
σμήσει πολύ τήν πλατείαν, ένθα σταθμεύουσιν οί σιδηρόδρομοι ’Αττική;. ΤΗτο έξησφαλισμένη παρά τή Άδριατική ’Ασφα
λιστική 'Εταιρεία, τό δέ παντοπωλείον
εί; τήν ’Εθνικήν άντί 25.000 δραχμών.
Έν τή οίκία κατώκει ή οικογένεια τού κ.
Γ. Κουλουμοπούλου, ήτι;, δμω;, δέν είχεν
έξησφαλισμένα τά έπιπλα, άτινα πάντα
κατεστράφησαν. Τό δλον τών ζημιών
ύπερβαίνει τά ; 100.000 δραχμών, ή δέ
αιτία τού πυρό; παραμένει άγνωστο;.
Τό λυπηρόν είνε δτι παρετηρήθη έν τή
.προκειμένη περιπτώσει αταξία μεγάλη
περί τήν άφιξιν τών πυροσβεστών καί
τού ύδατο;. "Αλλω;, ήθελον προληφθή
αί ζημίαι.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (11/12) 1895
ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣ1Σ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ: Σή-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ
Ιμερον τήυ πρωίαν έγένετο έπιθεώρησις
αστυφυλακών όλων των τμημάτων της
πόλεως. Εις τήν πρό τής Διευθύνσεως
πλατείαν παρετάχθησαν έν σώματι μέ
πλήρη τον οπλισμόν των —οπλισμόν
πεζού στρατιώτου μετά περιστρόφου —
οί άνδρες έκάστου τμήματος Οπό τόν
αξιωματικόν άστυνόμον των. Ό διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας έπεθεώρησεν αϋτούς, έξετάσας λεπτομερώς τά τοϋ ιματι
σμού και τοϋ οπλισμού των. Κατόπιν διελύθησαν πάλιν κατά τμήματα, ληφθεισών σημειώσεων περί των ελλείψεων αϊτινες. παρετηρήθησαν.
Εις τήν έπιθεώρησιν παρέστη καί ό
υπουργός των ’Εσωτερικών, όστις παρετηρησενδτι αϊ στολαΐ πολλών αστυ
φυλάκων ή σαν έφθαρμέναι. "Ενεκα τού
του απεφασίσθη όπως χορηγηθή πίστωσις είς αυτούς πρός άνανέωσιν τής στολής των, ής τό άντίτιμον θά κρατήται
έκ τοϋ μισθού των κατά δόσεις.

σαντι τόν συμφοιτητήν του Γ. Τόμπραν,
τήν ποινήν τής παντελούς αποβολής άπό
τού Πανεπιστημίου καί τής διαγραφής
του άπό τοΰ Μητρώου τοΰ Πανεπιστη
μίου. ‘Η ποινή αΰτη έγκριθεϊσα παρά
τής Κυβερνήσεως, άνεκοινώθη τοϊς φοιτηταϊς, τοιχοκολληθεΐσα σήμερον έπΐ τοΰ
πίνακος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 (25) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑ
ΤΑ ΚΛΕΠΤΩΝ: Πρό τινων ήμερών άναφέραμεν έν κρούσμα κλοπής, τό πρώτον
συμβάν κατά τήν άπομακρυσμένην συ
νοικίαν τής Γαργαρέττης, παρά τούς
πρόποδας του λόφου τών Μουσών (μνημεϊον Φ ιλοπάππου). Καί τό άνεφέραμεν
άπλώς χωρίς νά δώσωμεν καμμίαν προ
σοχήν, ΰποθέσαντες ότι δέν θά είχε σοβαρωτέρας συνέπειας. Σήμερον, όμως, πληροφορούμεθα ότι τά πράγμα λαμβάνει
άπιστεύτους διαστάσεις. Περί τά χαρά
ματα τής προχθές, τά αύτά βεβαίως έν
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 (24) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895
τιμα υποκείμενα εΐσήλθον εις διαφόρους
Θανατικοί εκτελέσεις μελετώνται. ”Ας οικίας (10 - 12 τόν αριθμόν) καί έκλ,εψαν,
έτοιμάσωσι τήν κοπίδα οΐ δήμιοι καί άς τι φαντάζεσθε; Εϊκοσιμίαν αίγας, πλέον
άρχίσωσι τήν άγωνίαν οΐ εις θάνατον
τών εκατόν ορνίθων καί πέντε μπουγάκαταδικασθέντες. ’Εντός τής προσεχούς
δες!
έβδομάδος συνέρχεται ή άρμοδία επι
Είς τάς κλοπάς αύτάς παρετηρήθησαν
τροπή έντολή τοϋ υπουργείου τής Δι
τά έξής χαρακτηριστικά: Τάς μέν όρνι
καιοσύνης, όπως γνωματεύση ποιοι έκ θας δέν τάς πήραν δλας μαζή των —ίσως
τών καταδίκων αύτών πρέπει νά ύποδιότι δέν ειχον μέρος —δέν τάς άφήκαν
στώσι τήν ποινήν των αυτήν. Τό μέγα
όμως καί ζωντανός. Τάς έρριψαν ΰπεκράτος τοϋ Νόμου άπαιτεϊ νά έκτελεράνω φραγμών καί τοίχων άφού πρότεσθοΰν αΐ βουλαί τής Θέμιδος. ΤΙ νά
ρον τάς έπνιξαν. ’Αλλά καί εις τάς μπουγίνη. . .
γάδας δέν έδειξαν όλιγωτέραν έκκενΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: Προ
τρικότητα· άφοΰ τάς έσκάλισαν δλας,
χθές τήν νύκτα, έκ τών ένταυθα πολιτι
τά μέν γυναικεία καί τών παιδιών τά
κών φυλακών άπέδρασαν δύο λωποδύται
άσπρόρρουχα άπέρριψαν, έκράτησαν δέ
Κυπραϊος καί Ντόκος ονομαζόμενοι, οΐτιμόνον τά άνδρικά. Αύτός είνε ό λόγος,
νες έκρατοϋντο διά πολιτικά χρέη. Ή
διά τόν όποιον μιας χήρας άφήκαν άθιάπόδρασις έγένετο διά τίνος παραθύρου
κτον τήν μπουγάδαν, άρκεσθέντες μό
θραυσθεντος. Οΐ άποδράντες δεν συνενον εις τήν άπαγω γήν. . , τών ορνίθων
λήφθησαν.
της.
ΕΥΡΕΣΙΣ ΝΕΚΡΟΥ ΕΝ ΠΛΑΤΕΙΑ: Περί
Συνεπεία τών μ υ σ τ η ρ ι ω δ ώ ν
τήν 11 μ.μ. τής παρελθούσης νυκτός εύ- τούτων κλοπών —κάθε κλοπή τής όποιας
ρέθη έν τ φ μέσω τής πλατείας τοϋ Δη
ό δράστης δέν ανακαλύπτεται, είθισται
μοπρατηρίου νεκρός εις γέρων αχθοφόρος,
νά άποκοΛήται «μυστηριώδης» —20 - 25
Μιχ. Πραγιάκος ή Ραγιάς όνόματι, κατα
γυναίκες τής γειτονιάς συνηθροίσθησαν
γόμενος έκ Λακωνίας. Ό θάνατος αυτού
χθές έξωθεν τοΰ άστυνομικού σταθμού
προήλθεν έκ τής δυστυχίας καί τοϋ ψύ τού Α' Τμήματος, ζητούσαι τόν άστυνό
χους.
μον, διαμαρτυρόμεναι καί έπιμαρτυρόμεναι θεούς καί δαίμονας ότι άν δέν λάβη
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 (10) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895
ή ’Αστυνομία τά μέτρα της. . .
Παρά τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας
ύπάρχεΐ κρήνη, ή όποια άπό πολλών
ήμερών έστείρευσε. Πώς συμβαίνει αύτό
τό παράδοξον, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν. Μήπως ή ’Αστυνομία δέν δύναται νά ένεργήση παρά τή Δημαρχία διά
νά διορθωθή ή κρήνη ή ό σωλήν έκεϊ πού
έχει διαρρηχθή καί χάνεται τό ύδωρ; Ή
’Αστυνομία έλλείψει τού ΰδατος δέν καθαρίζεται καλά καί οί γείτονες άφ’ ετέ
ρου υποφέρουν.
"Αν όμως αυτό συμβαίνει μέ τήν πρό
τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας κρή
νην, φανταζόμεθα τι θά συμβαίνη εις τάς
κρήνας τών άποκέντρων συνοικιών.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9 (21) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895
ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΑΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΟΥ: ‘Η Σύγκλητος τού Πανεπιστη
μίου, έν τή συνεδριάσει αυτής τής 1ης
Δεκεμβρίου, έπέβαλε τω φοιτητή Π. Καζάκω, τω πυροβολήσαντι καί πληγώ -

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ: Κατά τό καταρτισθέν ΰπό τοΰ ύπουργείου τών Στρατιω
τικών νομοσχεδίου περί Χωροφυλακής,
όπερ θά συμπεριληφθή καί έν τφ προύπολογισμώ, ή κατάταξις είς τά Σώμα τής
Χωροφυλακής θά είναι έθελουσία, ό δέ
άριθμός αύτής θά ΰπερβαίνη τάς 6.000
άνδρών, συμπεριλαμβανομένων τών α
ξιωματικών καί ΰπαξιωματικών.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (10/10)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(11/10) 1895
ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ: Χαρτοπαικτικάν κέντρον συνετηρεϊτο καί έβασίλευεν έν μέσαις Άθήναις, έν μια τών
κεντρικωτέρων συνοικιών, τοΰ Κολωνακίου, κατά τήν οδόν Πανδώρας. Βεβαίως,
ούτε λαμπρώς κεκοσμημένας κλίμακας
είχε τό οίκημα, ούτε κατηυγάζοντο αΰται
ύπό έπιχρύσων λαμπτήρων ήλεκτρικού
φωτός, ούτε πολυελαίους είχεν ή αί
θουσα καί Σινικά άραβουργήματα—έκτάς
άν έξελήφθησαν ώς τοιαϋτα τά κοκκαλάκια του παιγνιδιού, όπως τόσον ρωμαντικά τά περιέγραψε μία πρωινή συνά
δελφος —άλλ’ ήτο, άπλούστατα, τρί
της τάξεως οίκημα μέ πολύ μετρίαν έπίπλωσιν.
Ό κ. Μπαϊρακτάρης τά περί ϋπάρξεως
τού χαρτοπαιγνικού τούτου κέντρου
έμαθεν έξ ιδιαιτέρων του πληροφοριών,
χθές δέ τό μεσονύκτιον ό ίδιος, έπί κε
φαλής ένός άστυνόμου καί δεκάδος άστυφυλάκων, μετέβη είς τήν έν λόγερ όδάν
καί άφοΰ μέρος τών οργάνων του έτοποθέτησε παρά τήν είσοδον άνήλθεν ό ίδιος
τήν κλίμακα καί ώθήσας τήν θύραν είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ χαρτοπαιγνίου
όπου εΰρε δεκάδα κυρίων, μεταξύ τών
όποιων είς δικηγόρος καί τρεις άξιωματικοί, καθημένων παρά τήν τράπεζαν
τού χαρτοπαιγνίου χωρίς όμως νά παίζωσι.
Οί άστυνόμοι προέβησαν άμέσως είς
τήν κατάσχεσιν τών έπΐ τής τραπέζης
παιγνιοχάρτων καί λοιπών τού χαρτο
παιγνίου χρειωδών καί τών έπίπλων
δέ τής αιθούσης κατόπιν, συνισταμένων
έκ δύο καναπέδων, μιάς τραπέζης, ένός
καλύμματος, ένός λαμπτήρος καί τινων
άλλων παρομοίων, τά όποια μετεκομίσθησαν εις τήν αποθήκην τής ’Αστυνο
μίας. Έσημειώθησαν τά ονόματα τών
χαρτοπαικτών, δέκα περίπου τόν αρι
θμόν, οϊτινες προσεκλήθησαν νά έξέλθωσι τής οικίας, κλεισθείσης ΰπό τής
’Αστυνομίας. Σήμερον καταγγέλλεται ό
ένοικιαστής τής οικίας, ό διατηρών αύτήν
πρός τοιοΰτον σκοπόν.

ΠΕΜΠΤΗ 14 (26) καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15
(27) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895
ΕΞΟΡΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ:
Μεταβάς χθές τήν 1 μετά τό μεσονύκτιον
εις τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας ό
υπουργός τών ’Εξωτερικών μετά τοΰ
ΤΡΙΤΗ 3 (15) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895
πρέσβεως τής Γερμανίας, κατήγγειλαν
ξένον τινα άναρχικόν διαμένοντα ένταΰθα
Είναι άληθές ότι άπό τίνος χρόνου δέν
κατά τοΰ όποιου μάλιστα ό κ. πρέσβυς
γίνεται λόγος περί χαρτοπαικτείων, ούτε
είχεν υποψίας ότι έπιβουλεύεται τήν
έν τω Τύπερ, ούτε έν τ φ άστυνομικφ
ζωήν του. Ό κ. Μπαϊρακτάρης, παρα
δελτίερ. Καί ήλπίζετο ότι ή φοβερά αΰτη
λαβών άστυνόμους καί άστυφύλακας, με- . πληγή τής οικογενειακής ήσυχίας, ή
τέβη είς τό ξενοδοχείον τό «Στάδιον» καί
καταστρέφουσα ολοκλήρους περιουσίας
συνέλαβε τόν ύποδειχθέντα ξένον όστις
έν μια στιγμή καί μόνη, ή άφανίζουσα οι
έμενεν ένταΰθα ΰπό τό όνομα D r Willian
κογένειας καί βυθίζουσα αύτάς είς τής
Herbert έν φ τό άληθές όνομά του είνε
πενίας τά στρώματα, θά έκλειψη, άν όχι
έτερον. Ό συλληφθείς ώδηγήθη είς τήν
καθ’ ολοκληρίαν, τουλάχιστον, όμως άπό
’Αστυνομίαν, σήμερον δέ τήν πρωίαν
τών κέντρων έκείνων είς ά έσφαγιάζοντο
συνωδεύθη μέχρι τού άτμοπλοίου τοΰ
οί απλοϊκοί καί ασύνετοι, οί πρός άπόάποπλέοντος διά Τεργέστην. Έξωρίσθη
κτησιν άκόπου ίσως κέρδους διακυβεύονέντεύθεν, ώς έπικίνδυνος είς τήν δημοσίαν
τες καί αύτόν τόν άρτον τών οικογε
άσφάλειαν.
νειών των.

■

*

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ
Αΰτό ήλπίζετο, χάρις δέ είς τήν στρα
τιωτικήν αστυνομίαν δέν έφαίνετο καί δυσκόλως κατορθωτόν. ’Εσχάτως, όμως,
πάλιν τα χαρτοπαικτεϊα άνεφάνησαν, καί
πάλιν ό Τύπος γράφει, καί πάλιν τά
αστυνομικά δελτία γνωρίζουν εις τό κοι
νόν τήν ϋπαρξίν των. ’Αλλά τό φοβερώτερον πάντων είνε, ότι καί αυτά τά
όργανα τη ; καταδιώξεως τοϋ κακοϋ αύτοϋ λαμβάνουν ένεργότατον εις αυτό
μέρος, καί άφοϋ χάνουν τά ολίγα χρή
ματά των, ζητούν νά αύτοκτονήσουν !
Ό άστυφύλαξ, ό άποπειραθείς έν
Πειραιεϊ νά αϋτοκτονήση, ήτο θϋμα τοϋ
χαρτοπαιγνίου. Είχε κερδίσει είς αΰτό
ποσόν τι, τήν δ’ έπομένην τό έχασε, καί
θέλων ίσως νά έκδικηθή τήν Τύχην, πυρο
βολεί καθ’ έαυτοϋ. Έσώθη έκ τοϋ θανά
του, άλλά χάνει μετά των χρημάτων καί
τήν θέσιν του, διότι ό κ. Διευθυντής έζήτησε παρά τοϋ Υπουργείου τήν άπόλυσιν τοιούτου άστυφύλακος.
Καί δικαίως.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ
ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΕΙΟΥ:
Χθες τό μεσονύκτιον, άνεκαλύφθη μέγα
χαρτοπαικτεϊον λειτουργούν ενταύθα,
παρά τήν 'Αγίαν Ειρήνην. ’Αστυνομικά
όργανα ΰπό τήν οδηγίαν τοϋ άστυνόμου
κ. Ίφ. Νάνου μετέβησαν έπί τόπου, αϊφνηδίως δέ εϊσελθόντα είς τό καφενεϊον,
όπερ διέυθύνει είς έκ Σύρου καταγόμενος,
συνέλαβον έπ’ αύτοφώρω χαρτοπαικτοϋντας 25 έν όλω, τους πλείστους άέργους. Τό καφενεϊον πάραυτα έκλείσθη,
οί δέ χαρτοπαΐκται μετά τοϋ διευθυντοϋ
τοϋ καταστήματος ώδηγήθησαν είς τά
άστυνομικά κρατητήρια, σήμερον δέ είς
τήν Εισαγγελίαν.

τοί, μετά τούς πυρετούς ό τύφος. Είς δύο
συνοικίας, τό Κεραταχώρι καί τήν Γέ
φυραν, άνεκαλύφθησαν οκτώ κρούσματα
τυφοειδούς πυρετού, έγνώσθη δέ τούτο
καί είς τήν ’Αστυνομίαν πρός λήψιν κα
ταλλήλων καί επειγόντων μέτρων.
Ό χαρτοπαικτικός κόσμος είς άναστάτωσιν. Αϊ γενόμεναι άνακαλύψεις κατεφόβισαν τούς πελότας των καταστημά
των τούτων, οίτινες πρός καιρόν έπαυ
σαν τό επικερδές επάγγελμά των. ’Εκτός
τού μεγάλου χαρτοπαικτείου, άνεκαλύ
φθησαν καί δύο ετερα είς έν των όποιων
εΰρέθη καί είς υπίλαρχος. Ή καταδίωξις
έξακολουθεϊ, οϊ φωραθέντες κατηγγέλθησαν καί αί εισπράξεις των χαρτοπαικτείων ήλαττώθησαν.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 (21) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895
ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΦΟΝΕΙΣ: Τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου κατέχουσι σή
μερον έν τω Κακουργιοδικείω δύο άδελφοί
δικηγόροι, οί Βασ. καί Κλεομένης Γιατράκου, κατηγορούμενοι έπί φόνω γενομένω έν Μήλω κατά τού ενωμοτάρχου
Άθ. Λούβη. Τήν Μεγάλην Πέμπτην τού
1894, οί άδελφοί ούτοι, μένεα πνέοντες
κατά τού ένωμοτάρχου, προσβάλοντος
τήν άδελφήν των Μαρίαν, μετέβησαν είς
τι καφενεϊον καί εΰρόντες αύτόν, τόν
έφόνευσαν διά μαχαίρας. Τόν φόνον κυ
ρίως διέπραξεν ό Βασίλειος Γιατράκος.
Έξητάσθησαν μέχρι μεσημβρίας 6 μάρτυ
ρες, έκτων πολλών οίτινες έχουσι κληθή.
Τήν ΰπεράσπισιν έχουν άναλάβει οί κ.κ.
Ταταράκης, Μάτεσης καί Γιατράκος,
άδελφός των κατηγορουμένων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 (20) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895

ΠΕΜΠΤΗ 12 (24) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13
(25) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895

Ή γείτων πόλις κατεδικάσθη είς διαρκή
έπιδημίαν. Μετά τήν εύλογίαν οϊ πυρε

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ: Καθ’ ολο
κληρίαν άνακριβή είνε τά γραφέντα χθές

ΰπό τής «Παλιγγενεσίας» περί τίνος
συμπλοκής γενομένης χθές έν Πειραιεϊ,
καί έν τη οποία ή συνάδελφος άνέμιξε
πρόσωπα ’Αρμενίων. Ή ϋπόθεσις έχει
ώς εξής:
Ό έκ Μακεδονίας Γεώργιος Μουσουνας,
άγνωστου έπαγγέλματος καί ούχί συν
τάκτης τού «Μακεδονικού Άστέρος»,
ώς έγράφη, έξεφράσθη δυσμενώς περί των
Ελλήνων, προσθέσας ότι τό φέσι τό
όποιον έφόρει άξίζει πολύ περισσότερον
άπό τά καπέλλα, πού φορούν οί Ρωμηοί.
Ό παρακαθήμενος "Ελλην καί ούχί ’Αρ
μένιος καί συνεπώς ούτε συντάκτης τής
«Βατάν», Λάζαρος Μιχαλόπουλος, λιθο
γράφος γνωστός ένταΰθα καί έν Πειραιεϊ,
τω έκαμε τάς δεούσας παρατηρήσεις,
έκεϊνος δέ τού έπετέθη. Τότε ήγειρεν ό
δεύτερος τήν ράβδον του καί έθραυσε τού
φεσοφόρου Μουσουνα τήν κεφαλήν.
Τίποτε περιπλέον. Αύτή είναι όλη ή
ύπόθεσις. Ούτε περί ’Αρμενίων ούτε περί
Άρμενικοΰ ζητήματος έγινε λόγος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 (27) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ: Περί τήν 1
καί 1/2 μετά τά μεσονύκτιον τής παρελθούσης νυκτός, όπισθεν τού ναού τής
Μητροπόλεως, έγένετο δολοφονική έπίθεσις κατά τού κ. Ίω. Βουγιουκλάκη ύπό
δύο πολιτών καί ενός στρατιώτου τού
Πυροβολικού. ’Ενώ ό κ. Βουγιουκλάκης
διήρχετο έκεϊθεν άμέριμνος, αίφνης δέ
χεται έκ τών όπισθεν κτύπημα ράβδου,
κατόπιν δέ καί κτύπημα σπάθης. Φαί
νεται, όμως, ότι ό οπλίτης διετέλει έν
μέθη καί ή σπάθη προύξένησε μάλλον
μώλωπα, ή τραύμα. Τούς έπιτεθέντας
δέν άνεγνώρισεν οΰτος, δυστυχώς δέ δέν
έπεφάνη καί ό έκεϊ φρουρός άστυφύλαξ
είς τάς φωνάς τού παθόντος, όπως συλλάβη αύτούς. Τό γεγονός κατηγγέλθη είς
τήν ’Αστυνομίαν.

Ό Παρθενώνας, όταν ήταν τζαμί κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ( Παλαιά γκραβούρα)
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Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων
τινων των οργανικών νόμων 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως *

’Ά ρ θ ρ ο ν 4.

2. Τό Άνώτερον Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων,
α. Συντίθεται: 1) ’Εκ τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων
ώς Προέδρου. 2) Δύο (2) 'Υπαρχηγών ’Αστυνομίας Πόλεων.
3) Δύο (2) Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών,
β. Είναι άρμόδιον:
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 ) Διά τήν κρίσιν τών άξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τού βαθμού τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως μέχρι καί τοΰ ’Αστυνο
Έηφισάμενοι όμοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν.
μικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως.
Ά ρ θ ρ ο ν 1.
2) Διά τήν έπανάκρισιν τών άξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων άπό τού βαθμού τοΰ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως μέχρι καί
’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Άνθυπαστυνόμοι, Πυροτού Άστυνόβου Β' τάξεως.
νόμοι και κατώτερα όργανα των Σωμάτων ’Ασφαλείας (Χω
3) Διά τήν κρίσιν τών Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών,
ροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικού Σώματος)
οπότε τούτου μετέχουν, άντί τών Γενικών ’Αστυνομικών Διευ
καθ’ δσον άφορα τήν προαγωγικήν των έξέλιξιν καί τήν έν γίνει
θυντών, δύο (2) 'Υποστράτηγοι τού Στρατού Ξηρας.
υπηρεσιακήν των κατάστασιν, ίξομοιοϋνται προς στρατιω
γ. Έ ν άνυπαρξία ή κωλύματι Ύπαρχηγού ή Γ ενικών ’Αστυ
τικούς καί διέπονται ύπό των κατά την έναρξιν της ισχύος τοΰ
νομικών Διευθυντών, τού Συμβουλίου μετέχουν Υποστράτηγοι
παρόντος ίσχυουσών έπί των αντικειμένων τούτων διατάξεων.
τοΰ Στρατού Ξηράς.
(
8. Χρέη είσηγητοΰ έκτελεϊ Ύπαρχηγός ή Γενικός .’Αστυνο
Ά ρ θ ρ ο ν 2.
μικός Διευθυντής οριζόμενος ύπό τοΰ ’Αρχηγού.
1.
Είς τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων συνιστάται βα
3. Τό Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων, α. Συντίθεται:
θμός «Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ», αντίστοιχων βαθμο1) Έ ξ ενός Ύπαρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων ως Προέδρου.
λογικώς καί μισθολογικώς προς τόν βαθμόν τού Ταξιάρχου
2) Δύο (2) Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών, άναπληρουΧωροφυλακής.
μένων έν άνυπαρξία ή κωλύματι ύπό ’Αστυνομικών Διευθυντών
2. Είς Διευθύνσεις ’Αστυνομίας τής Χωροφυλακής καί είς
Α' τάξεως.
μείζονος σπουδαιότητος Άνωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής
3) Δύο (2) ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως.
καί τάς προς ταύτας έξομοιουμένας υπηρεσίας καί έπιτελικας
β. Είναι άρμόδιον διά τήν κρίσιν τών άξιωματικών άπό τού
υπηρεσίας, τοποθετούνται Ταξίαρχοι. Είς τάς μείζονος σπου
βαθμού τοΰ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως μέχρι τού ’Αστυνόμου Β'
δαιότητος Διοικήσεις Χωροφυλακής καί τάς προς ταύτας έξοτάξεως.
ι
μοιουμένας υπηρεσίας, τοποθετούνται Συνταγματάρχαι.
γ. Χρέη είσηγητοΰ έκτελεϊ ’Αστυνομικός Διευθυντής Α
3. Είς μείζονος σπουδαιότητος Άστυνομικάς Διευθύνσεις
τάξεως, οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου.
καί προς ταύτας έξομοιουμένας υπηρεσίας καί έπιτελικάς υπη
4. Τό Άνώτατον Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων είναι
ρεσίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τοποθετούνται Γενικοί ’Α
αρμόδιον:
?
στυνομικοί Διευθυνταί.
α. Διά τήν κρίσιν τών ‘Υπαρχηγών ’Αστυνομίας Πόλεων,
4) ΔΓ άποφάσεως τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδιβ. Διά την έπανάκρισιν τών ‘Υπαρχηγών, οποτε τούτο συμδομένης προτάσει τοΰ οικείου ’Αρχηγού καί δημοσιευομένης διά
πληροΰται διά τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Στρατοΰ Ληράς ως^ Προέ
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, καθορίζονται αί μείζονος
δρου καί τοΰ Άναθεωρητοΰ Α' τάξεως Προέδρου τοΰ ’Ανα
σπουδαιότητος ΰπηρεσίαι των προηγουμένων παραγράφων και
θεωρητικού Δικαστηρίου καί τουτου μη υπαρχοντος, παρ ετέ
ρυθμίζονται θέματα μεταβολής τής περιφερείας ή μεταθέσεως
ρου έν ένεργεία Άντιστρατήγου τοΰ Στρατοΰ ώηράς.^
τής έδρας υπηρεσιών έκάστου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
γ. Διά την έπανάκρισιν τών άξιωματικών απο τοΰ βαθμοΰ
5. Διά Π. Δ/των προκαλουμένων ύπό τοΰ Υπουργού Δη
τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως μέχρι καί τοΰ Γενικού ’Αστυνομι
μοσίας Τάξεως, προτάσει τού οικείου ’Αρχηγού, ρυθμίζονται
κού Διευθυντοϋ. Χρέη είσηγητοΰ έκτελεϊ ό ’Αρχηγός ’Αστυ
τά τής όργανώσεως, άναδιοργανώσεως τών έν γένει ύπηρεσιών
νομίας Πόλεων.
,
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί θέματα
5. Τά Συμβούλια κρίσεως τών ’Αξιωματικών των Σωμά
ίδρύσεως, καταργήσεως, προαγωγής, άναδιαρθρώσεως καί
των ’Ασφαλείας άτινα καθίστανται άρμόδια καί δια τας λοισυγχωνεύσεως ύπηρεσιών έκάστου τών Σωμάτων τούτων, έφ’
πάς ύποθέσεις τών ύπαγομένων είς ταΰτα ’Αξιωματικών,
όσον αύται διοικοΰνται ύπό ’Αξιωματικού.
συγκροτούνται κατόπιν διαταγών τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τά
6. Τά τής λειτουργίας τών έν τή προηγουμένη παραγράφω
ξεως είς τακτικήν μέν σύνοδον κατά τόν καθοριζομενον δι
ύπηρεσιών, ώς καί τής κατανομής ή άνακατανομής τοΰ προ
έκαστον έτος ύπό τοΰ παρόντος χρονον, εις έκτακτους δε συν
σωπικού αύτών, ρυθμίζονται δι’ άποφάσεως τού οικείου ’Αρχη
όδους άναλόγως τών ύπό του παρόντος και του περ^ι ιεραρχίας
γού, έγκρινομένης ύπό τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
καί προαγωγών τών ’Αξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
νόμου, καθοριζομένων αρμοδιοτήτων των. Ή σειρά συγκληΆ ρ θ ρ ο ν 3.
σεως τών Συμβουλίων πραγματοποιείται ώς άκολούθως: ^
3. Αί ύφιστάμεναι όργανικαί θέσεις άξιωματικών καί ύπαα. Πρώτον συνέρχεται τό Άνώτατον Συμβούλιον έκαστου
ξιωματικών Γενικών 'Υπηρεσιών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνο
Σώματος καί έπιλαμβάνεται τών έργασιών του κατά τήν δια
μίας Πόλεων αύξάνονται κατά μίαν (1) θέσιν Ύπαρχηγού,
δικασίαν τήν προβλεπομένην ύπό τών διατάξεων τοΰ παρόντος
δύο (2) ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως, πέντε (5)
καί τοΰ περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών ’Αξιωματικών τών
’Αστυνομικών Δ/ντών Β'. τάξεως, (12) ’Αστυνόμων Α' τά
Σωμάτων ’Ασφαλείας Νόμου.
ξεως, δέκα τέσσαρας (14) ’Αστυνόμων Β' τάξεως, όγδοήκοντα
β. Μετά τήν κύρωσιν καί δημοσίευσιν τών καταρτισθεντων
μίαν (81) 'Υπαστυνόμων Α ' καί Β' τάξεως καί έκατόν (100)
ύπό τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου έκαστου Σώματος Πινάκων
Άρχιφυλάκων.
καί τήν διενέργειαν τών ύπ’ αυτου αποφασισθεισών αποστρα
4. Είς τάς ύφισταμένας όργανικάς θέσεις άξιωματικών
τειών συνέρχεται είς πρώτην συνεδριασιν το Ανώτερον Συμ
Ειδικών 'Υπηρεσιών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων
βούλιον έκάστου Σώματος προς κρίσιν καί επιλογήν των Τα
έπέρχονται αί άκόλουθοι μεταβολαί:
ξιάρχων καί τών τούτοις έξομοιουμένων ’Αξιωματικών. ^ Οί
α. Αί τρεις θέσεις Χημικών ’Αξιωματικών κατανέμονται
ύπ’ αύτών καταρτιζόμενοι πίνακες κυροΰνται καί^ δημοσιεύον
ώς έξής: ’Αστυνομικοί Διευθυντοί Β' ή Α' τάξεως μία (1)
ται έντός τού άπολύτως άναγκαίου χρόνου. Κατα τον χρόνον αυ
καί ’Αστυνόμοι Β' ή Α' τάξεως δύο (2).
τόν πραγματοποιούνται καί αί άποφασισθεϊσαι άποστρατεΐαι.
β. Αί θέσεις τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών αυξάνονται
γ. Διαμορφωθείσης κατά τά άνωτέρω τής νέας ηγεσίας
κατά μίαν (1) θέσιν ’Αστυνόμου Β' ή Α' τάξεως.
τών Σωμάτων, συνέρχεται έν συνεχεία τό Άνώτερον ^Συμβου5. Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις Γενικών ’Αστυνομικών
λιον έκάστου Σώματος ύπό τήν νέαν του σύνθεσιν είς Δευτέ
Διευθυντών Γενικών 'Υπηρεσιών. Ούτοι έχουν πειθαρχικήν δι
ραν συνεδριασιν, διά τήν κρίσιν τών Άξιωματικών άπό τού
καιοδοσίαν έπιβολής προστίμου μέχρι τών 3/5 τοΰ βασικού
βαθμοΰ τοΰ Ταγματάρχου μέχρι καί τοΰ Συνταγματάρχου ή
μισθού.
τών τούτοις έξομοιουμένων ’Αξιωματικών τών Σωμάτων.
δ. Ευθύς μετά τήν περαίωσιν τών έργασιών τοΰ άνωτέρω
Συμβουλίου έκάστου Σώματος ή καί παραλληλως προς την
* ’Ενταύθα δημοσιεύονται μόνον τά ένόιαφέροντα καί
έργασίαν τούτου, έφ’ οσον καθίσταται ευχερής ή ταυτόχρονος
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων άρθρα.
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συγκρότησις πλειόνων Συμβουλίων, συνέρχεται το Συμβούλιον
κρίσεως των υπολοίπων ’Αξιωματικών έκάστου Σώματος.
ε. Ή σύγκλησις Συμβουλίου τίνος ή ή παράτασις των ερ
γασιών του, δύναται νά άναβληθή ή παραταθή δι’ άποφάσεως
τοϋ 'Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως.
6. Τα Συμβούλια κρίσεως προς προαγωγήν τών άξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων καί άνθυπαστυνόμων καθίστανται
αρμόδια καί διά τήν έκδίκασιν τών πειθαρχικών παραπτωμάτων
αυτών, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών διατάξεων τών
οικείων νόμων.
7. Τά ύπό τών άρθρων 20 καί 32 τοϋ Ν.Δ. 935/1971
«περί καταστάσεως έν γένει τών οπλιτών Χωροφυλακής καί
τών κατωτέρων οργάνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τοϋ
Πυροσβεστικού Σώματος» προβλεπόμενα Συμβούλια, καθ’ όσον
άφορα εις τά κατώτερα όργανα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
συγκροτούνται κατά μήνα Δεκέμβριον δι’ άποφάσεως τοϋ Ά ρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων έπί έτησία θητεία μέ έδραν τήν
τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Άρθρον

5.

1. Υποστράτηγοι καί Ταξίαρχοι Χωροφυλακής, Ύπαρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων καί Γενικοί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί, καίτοι μή καταληφθέντες ύπό τοϋ ορίου ηλικίας, τίθεν
ται εις αύτεπάγγελτον άποστρατείαν ύποχρεωτικώς, θεωρού
μενοι ώς εύδοκίμως τερματίσαντες τήν σταδιοδρομία των, ώς
άκολούθως:
α. 'Τποστράτηγοι καί Ταξίαρχοι είς ποσοστόν 1 /5 τουλά
χιστον κατ’ έτος έκ τοϋ συνόλου τών ύπηρετούντων είς έκα
στον βαθμόν.
β. Ύπαρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων καί Γενικοί ’Αστυνο
μικοί Διευθυνταί είς ποσοστόν 1 /5 τουλάχιστον κατ’ έτος
έκ τοϋ συνόλου τών ύπηρετούντων και είς τούς δύο βαθμούς.
2. Γενικοί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί χαρακτηριζόμενοι ώς
παραμένοντες κατά τήν έπιλογήν Άρχηγοϋ ή Ύπαρχηγοΰ
’Αστυνομίας Πόλεων προάγονται έν ένεργεία καί έκτος οργα
νικών θέσεων, είς τον άμέσως άνώτερον βαθμόν όμοϋ μετά
τοϋ έπιλεγέντος νεωτέρου των, άποστρατεύονται δέ αύτεπαγγέλτως εύθύς μετά τήν πάροδον μηνός άπό τής προαγωγής των.
3. Ταξίαρχοι καί Γενικοί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κρινόμενοι άποστρατευτέοι κατά τά οριζόμενα είς τήν παράγραφον
1 τοϋ παρόντος, προάγονται είς τόν άμέσως άνώτερον βαθμόν,
έκτος οργανικών θέσεων, άποστρατεύονται δέ μετά πάροδον
μηνός άπό τής προαγωγής των δι’ έτέρου ΓΙ. Δ/τος.
“Α ρ θ ρ ο ν 6.
Ι.'Ό π ο υ είς τάς διατάξεις τών άρθρων 19 παράγρ. 6, 42
παράγρ. 2, 3 καί 4, 48 παράγρ. 2 καί 53 παράγρ. 2 τοϋ Ν.Δ.
139/1969 γίνεται χρήσις τών όρων «"Υπαρχηγός» καί «’Α
στυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως» ,νοούνται άντιστοίχως οΐ
«Ύπαρχηγοί» καί «Γενικοί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί».
2. Κατά τάς έτησίας κρίσεις Γενικών ’Αστυνομικών Διευ
θυντών καί ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως συντάσσονται οί αύτοί πίνακες ώς καί διά τούς Ταξιάρχους καί Συνταγματάρχας Χωροφυλακής, άντιστοίχως, διά δέ τούς Πυράρχους οί διά τούς Ταξιάρχους συντασσόμενοι τοιοΰτοι.
3. *0 ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπιλέγεται με
ταξύ τών Ύπαρχηγών καί τών Γενικών’Αστυνομικών Διευ
θυντών, άνεξαρτήτως χρόνου παραμονής είς τόν βαθμόν των.
4. Αί τακτικαί έτήσιαι κρίσεις τών άξιωματικών τών Σω
μάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβε
στικοΰ, άνεργοΰνται κατά μήνα Μάϊον. Τά τακτικά φύλλα
ποιότητος τών άξιωματικών τών Σωμάτων τούτων συντάσσονται τήν 20ήν Μαρτίου έκάστου έτους, μέχρι δέ τής χρονο
λογίας ταύτης πρέπει οί κρινόμενοι νά έχουν συμπληρώσει τόν
προβλεπόμενον δι’ έκαστον βαθμόν χρόνον διοικήσεως ή ένασκήσεως καθηκόντων. Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται τά ορι
ζόμενα είς τόν νόμον περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών άξιω
ματικών τών Σωμάτων τούτων.
5. Αί Ύπηρεσίαι Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων,
Πυροσβεστικού Σώματος καί αί μικταί τοιαΰται τοϋ Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως, είς τάς όποιας 6 χρόνος ύπηρεσίας
τών ’Αξιωματικών λογίζεται ώς τοιοΰτος διοικήσεως ή ένασκήσεως καθηκόντων διά τήν άπόκτησιν τοϋ είδικοΰ τυπικοΰ
προσόντος κρίσεως προς προαγωγήν, περί οΰ τό άρθρον 21
τοϋ Ν.Δ. 139/1969, καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως μετά γνώμην τών οικείων ’Αρχηγών.
Ή διάταξις τοϋ άρθρου 6 παράγρ. 4 τοϋ Ν .ΙΙ.Δ. 3/1973
(ΦΕΚ 233 τ .Α ') καταργεϊται.
6. Αί έκάστοτε κενούμεναι,θέσεις Άνθυποπυραγών — Πλο
ηγών — Μηχανικών πληροΰνται διά προαγωγής Πυρονόμων —
Πλοηγών — Μηχανικών, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών

διατάξεων τοϋ οικείου νόμου περί ιεραρχίας καί προαγωγών,
ώς όριον δέ ήλικίας τούτων ορίζεται τό 54ον έτος.
7.
Δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδιδομένης προτάσει τοϋ Άρχηγοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων, καθο
ρίζονται αί άρμοδιότητες τών Ύπαρχηγών ’Αστυνομίας Πό
λεων.
Άρθρον

8.

3.
Αί περί έντοπιότητος διατάξεις αί άφορώσαι είς τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων έχουν έφαρμογήν μόνον διά τόν Διευθυντήν
καί Υποδιευθυντήν τής ’Αστυνομίας Κερκύρας.
1.
’Επειδή μεταξύ τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
πολλαί συζητήσεις γίνονται περί τής έννοιας τής έν θέματι διατάξεως καί ύποστηρίζεται ή άποψις ότι ή έξομοίωσίς των πρός
Στρατιωτικούς συνεπάγεται αυτοδικαίως καί τήν έφαρμογήν
έπ’ αυτών τών ίσχυουσών δι’ έκείνους διατάξεων εις 6,τι άφορα
τήν προαγωγικήν των έξέλιξιν καί τήν ύπηρεσιακήν των έν γένει
κατάστασιν, γνωρίζομεν τά κάτωθι:
α. Ή διάταξις αυτή έτέθη ώς τροπολογία κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τήν 3ην ’Απριλίου 1976, ότε συνεζητήθη
ό ήδη Ν. 295/1975 καί ώς ένώπιον αυτής έδηλώθη, άπέβλεψεν
άποκλειστικώς είς τήν άρσιν τής ύποστηριχθείσης ύπό τινων
κ.κ. Βουλευτών γνώμης ότι καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, όντες Δημόσιοι Υπάλληλοι κατά τό Σύνταγμα, άνευ
διακρίσεως τινός, άπολαμβάνουν όλων τών προστατευτικών
τούτων διατάξεων καί κυρίως τής θεσπισθείσης διατάξεως
δέν θίγεται τό ύφιστάμενον διά τά Σώματα ’Ασφαλείας Νο
μοθετικόν καθεστώς, ώς αί διατάξεις τών Ν.Δ. 139/1969, 343/
1969, 935/1971, 974/1971 κ.λπ., αί διατάξεις τών οποίων
έξακολουθοΰν ίσχύουσαι, ύπό τήν σαφή δέ ταύτην έννοιαν έχρησιμοποιήθη καί ή φρασεολογία «’Αξιωματικοί . . . καί κατώ
τερα όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έξομοιοΰνται πρός
στρατιωτικούς καί διέπονται ύπό τών κατά τήν έναρξιν τής
ισχύος τοϋ παρόντος ίσχυουσών . . .διατάξεων».
β. Ύπό τήν άποκλειστικότητα ταύτην, μή. προκαλοΰσα δα
πάνην ή διάταξις, δέν έζητήθη προ τής ψηφίσεώς της ή παρο
χή τής κατ’, άρθρον 75 τοϋ Συντάγματος άπαιτουμένης έγκρίσεως τοϋ Γενικού Λογιστ. Κράτους, ήτις, όταν δέν ζητείται ή
ζητουμένη, ρητώς δέν παρέχεται, καθιστά άνίσχυρον τήν τυχόν
ψηφιζομένην διάταξιν τήν προκαλοΰσαν οίανδήποτε δαπάνην.
γ. Δέν ήτο ποτέ δυνατόν διά μιας διατάξεως, άνευ μάλιστα
καί προηγουμένης, κατά τά ισχύοντα, συμφώνου γνώμης τοϋ
Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, νά άνατρέπετο ολόκληρον τό
καθεστώς προαγωγικής έξελίξεως καί ύπηρεσιακής έν γένει
καταστάσεως τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί νά
ίσχύση δι’ αύτοΰς έκεΐνο τών Στρατιωτικών, τό όποιον ουδέ
καν είχε μελετηθή. Τοϋτο άλλως τε προκύπτει σαφώς καί έκ
τής γραμματικής έρμηνείας τής έν συνεχεία, μετά τό «έξομοιοΰνται πρός Στρατιωτικούς», άκολουθούσης διατυπώσεως ότι
«διέπονται
ύπό τών κ α τ ά
τήν έναρξι ν
ι σχ ύος τοϋ π α ρ ό ν τ ο ς ί σχ υ ο υ σ ών έπί τών
ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν τ ο ύ τ ω ν (προαγωγική έξέλιξις - ύπηρεσιακή κατάστασις) δ ι α τ ά ξ ε ω ν » αίτινες άναμφισβητήτως άναφέρονται είς τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί ούχί είς τούς Στρατιωτικούς.
2.
Κατόπιν τών άνωτέρω ό έγερθείς έκ τών συζητήσεων
θόρυβος δέν δικαιολογείται.
Ό Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Γυναίκες ’Αστυνομικοί
Φ.Ε.Κ. 339/13-3-1976
Άριθ. 7575 Φ. 033.5
Περί τών καθηκόντων τής βοηθητικής ’Αστυνομίας έκ
Γυναικών, τής κατανομής αυτών είς Είδικάς Ύπηρεσίας
καί διοικητικής ύπαγωγής των.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντες ύπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις:
α) Τοϋ άρθρου 56 παράγρ. 2α τοϋ Β.Δ. τής 31-12-1957/
20-1-1958 (ΦΕΚ 11 τ. Α ') «περί κωδικοποιήσεως δια
τάξεων άφορωσών είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων».
β) Τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 318/1968 (Φ.Ε.Κ. 55 τ. Α '),
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων άφο
ρωσών είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων».
γ. Τοϋ Β.Δ. 184/1969 (Φ.Ε.Κ. 55 τ. Α '), «περί αύξήσεως τών οργανικών θέσεων τής βοηθητικής ’Αστυνομικής
Ύπηρεσίας έκ γυναικών».
δ) Τοϋ άρθρου 2 τοϋ Π.Δ. 410/1973 (Φ.Ε.Κ. 305 τ.Α '),

«περί αύξήσεως της οργανικής δυνάμεως των Σωμάτων ’Α
σφαλείας κ.λπ.».
ε) Τοϋ Ν.Δ. 4426/J96') «περί συστάσεως Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως».
2.
Την ύπ’ άριθ. 1759 Φ. 033.5/1976 πρότασιν τοϋ ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί άποσκοποϋντες εις την πε
ραιτέρω άξιοποίησιν των γυναικών άστυνομικών, άποφασίζομεν:
’Ά ρ θ ρ ο ν 1.
Ειδικά Καθήκοντα
1. Τά ειδικά καθήκοντα της βοηθητικής ’Αστυνομίας έκ
γυναικών καθορίζονται ώς άκολούθως:
α) Παρακολούθησις υπόπτων προσώπων.
β)Έ νέργειαι σωματικών ερευνών επί γυναικών,
γ) Συνοδεΐαι γυναικών καί παίδων.
δ) Φρούρησις κρατουμένων γυναικών καί παίδων.
ε ) Ένέργειαι Διαβατηριακοϋ καί Συναλλαγματικού έλέγχου.
στ) Περιπολίαι είς χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος,
προς παροχήν πληροφοριών είς περιηγητάς καί ύποβοήθησιν
της έν γένει άποστολής της Τουριστικής ’Αστυνομίας.
ζ) Διαλέξεις είς Σχολεία Στοιχειώδους καί Μέσης (τών
πρώτων τάξεων) Έκπαιδεύσεως, έπί θεμάτων τροχαίας.
γ) Συλλογή πληροφοριών καί στοιχείων σχετιζομένων
μέ τήν διάπραξιν έγκλημάτων, προς διαλεύκανσιν τών οποίων
επιλαμβάνονται αί Ύπηρεσίαι ’Ασφαλείας, ήτοι κλοπαί, άπάται, άλητεΐαι, έπαιτεϊαι, μαστρωπεΐαι, σωματεμπορίαι, πα
ραβάσεις περί τά ναρκωτικά καί τά ήθη, οσάκις ίδίφ τά έγκλήματα ταϋτα διαπράττονται υπό γυναικών ή άνηλίκων ή στρέ
φονται κατ’ αυτών.
θ) Συλλογή πληροφοριών κατά τήν άναζήτησιν έξαφανισθέντων άτόμων ή άπολεσθέντων άντικειμένων.
2. 'Ομοίως είς τάς γυναίκας αστυνομικούς άνατίθενται
καθήκοντα συναφή προς τά τοιαΰτα τής ’Επιμελητείας ’Ανη
λίκων καί άλλων έπισήμως άνεγνωρισμένων Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών, πάντοτε κατόπιν αίτήσεως τών ώς εϊρηται Υ π η 
ρεσιών καί έν συνεργασία μετ’ αυτών συμφώνως προς τάς ο
δηγίας τών Προϊσταμένων τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών.
3. Ωσαύτως, είς τάς γυναίκας ’Αστυφύλακας, άνατίθενται καί έ'τερα άστυνομικά καθήκοντα, σαφώς προσδιοριζόμενα,
οσάκις επιβάλλεται τοϋτο έξ ύπηρεσιακών λόγων, διά διατα
γών τών ’Αστυνομικών Διευθυντών καί τών Προϊσταμένων
τών προς τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις έξομοωυμένων Υ πη
ρεσιών, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας.

τάς γυναίκας άστυνομικούς καί άνεργεϊ ό,τι κατά περίπτωσιν
επιβάλλεται.
β) Παρακολουθεί τήν πειθαρχίαν, έμφάνισιν καί παράστασιν τών γυναικών άστυνομικών καί είσηγεϊται άρμοδίως
τήν λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων.
γ) Μελετά καί είσηγεϊται άρμοδίως θέματα άφορώντα
είς τήν βελτίωσιν καί άξιοποίησιν τοΰ θεσμοΰ'τής Γυναικείας
’Αστυνομίας καί τοιαΰτα άφορώντα είς τήν έν γένει προβολήν
τοϋ Σώματος τή συνδρομή τών γυναικών άστυνομικών.
δ) Τηρεί τούς πίνακας τής οργανικής δυνάμεως τών γυναι
κών άστυνομικών, τής κατανομής αύτών είς τάς Άστυνομικάς
Υπηρεσίας, άριθμητικώς καί όνομαστικώς, καί συντονίζει τάς
όμαδικάς έκδηλώσεις τών γυναικών άστυνομικών (παρελάσεις,
ύποδοχαί ξένων κ.λπ.).
ε) ’Επισκέπτεται τάς διαφόρους Υπηρεσίας, παρ’ αΐς ύπηρετοϋν γυναίκες αστυνομικοί, έπικοινωνεΐ μετά τών Προϊ
σταμένων αύτών καί πληροφορείται περί τής έν γένει ύπηρεσιακής δραστηριότητος τών γυναικών άστυνομικών.
στ/ ’Ενεργεί άπαξ τοΰ μηνός μορφωτικήν συγκέντρωσιν
άπασών τών έν Άθήναις καί Ρειραιει ύπηρετουσών γυναι
κών άστυνομικών, πρός άς καί κοινοποιεί τάς διαταγάς γενικωτέρου ένδιαφέροντος, ώς καί τάς είδικωτέρας τοιαύτας, τάς
άφορώσας είς τάς γυναίκας άστυνομικούς.
2.
Έκτελεΐ καί πάσαν άλλην άρμοδιότητα άνατιθεμένην
αύτή παρά τοΰ Άρχηγοΰ ή Ύπαρχηγοΰ ή οικείου Διευθυντοΰ.

Ά ρ θ ρ ο ν 5.
Καθήκοντα Ύπαστυνόμων Γυναικών.
1. Αί 'ϊπαστυνόμοι γυναίκες, πλέον τών έκ τοΰ βαθμοΰ
των άπορρεουσών γενικών άρμοδιοτήτων, έχουν καί τά κάτωθι
είδικώτερα καθήκοντα:
α) Μεριμνοΰν διά τήν κεκανονισμένην έμφάνισιν, πει
θαρχίαν καί ύπηρεσιακήν έπάρκειαν τών ύπ’ αΰτάς γυναικών
άστυνομικών.
β) Παρακολουθούν, συντονίζουν καί κατευθύνουν τάς ένεργείας τών ύπ’ αύτάς γυναικών άστυνομικών, έν τή έκτελέσει
τών καθηκόντων των.
γ) ’Επιλαμβάνονται αύτοπροσώπως, έπί παντός θέματος
άρμοδιότητος γυναικείας άστυν'ομίας, διά τήν ούσιαστικήν καί
άντικειμενικήν άντιμετώπισίν του.
δ) ’Επιθεωρούν τάς είς έξωτερικήν υπηρεσίαν διατιθεμένας έκάστοτε γυναίκας άστυνομικούς καί άναφέρουν είς
τήν ιεραρχίαν των περί παντός θέματος ή προβλήματος, όπερ
απασχολεί αύτάς, είσηγούμεναι δ,τι έπιβάλλεται πρός έπί’Ά ρ θ ρ ο ν 2.
λυσίν του.
Κατανομή.
ε)Έκτελοΰν καί πάσαν έτέραν, συναφή πρός ρά καθή1.
Αί γυναίκες ’Αστυνομικοί κατανέμονται άριθμητικώς
κοντά των, ύπηρεσίαν, άνατιθεμένην αύταϊς ύπό τών Προϊ
είς τάς κάτωθι Άστυνομικάς Υπηρεσίας:
σταμένων των.
Ά στ. Ύ π. Ά ρχ. Άστυφ
2. Είς τάς Ύπαστυνόμους γυναίκας δύναται νά άνατεθή
Β'
Ά -Β '
ή άσκησις καθηκόντων Προϊσταμένης Γραφείου είς τά Τμή
α ) Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων
1
1
4
ματα τών παρ’ αϊς ύπηρετοΰν αύται έπιτελικών Υπηρεσιών.
—
β) Ά στ. Δ/νσιν Αθηνών
20
1
5
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη τά καθήκοντα αύτών είναι ανάλογα
—
γ ) Ά στ. Δ /νσιν Πειραιώς
4
1
πρός τά τοιαΰτα τών άρρένων συναδέλφων των, άτινα καί ά—
—
—
δ) Ά στ. Δ/νσιν Πατρών
2
σκοϋν ύπό τήν έποπτείαν καί οδηγίας τοΰ αρμοδίου Τμημα—
—
—
ε) Ά στ. Δ/νσις Κερκύρας
2
τάρχου.
—
—
—
στ) Ύπηρ.Προστ. Έθν. Νομίσμ.
4
Ά ρ θ ρ ο ν 6.
—
ζ) Δ/νσιν Τουριστ. Αστυνομίας
1
1
8
Καθήκοντα Άρχιφυλάκων Γυναικών.
Σύνολον
1
2
8
44
1. Αί Άρχιφύλακες γυναίκες, πλέον τών έκ τοΰ βαθμοΰ
2. Διά διαταγών τοΰ ’Αρχηγού καί άναλόγως τών παρουτών άπορρεουσών γενικών άρμοδιοτήτων, έχουν καί τά κάτωθι
σιαζομένων έκάστοτε ύπηρεσιακών άναγκών δύναται νά μετα
είδικώτερα καθήκοντα:
βάλλεται ή ανωτέρω άριθμητική κατανομή τών γυναικών ’Α
α) Εύθύνονται διά τήν συνεχή ένημέρωσιν τών ύπ’ αύτάς
στυφυλάκων.
γυναικών Αστυφυλάκων.
3. Αί μεταθέσεις τών γυναικών άστυνομικών είς τάς ώς
β) Άσκοΰν έποπτείαν έπί τών είς έξωτερικήν ύπηρεσίαν
άνω Διευθύνσεις ένεργοϋνται παρά τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνο
διατιθεμένων γυναικών Αστυφυλάκων καί παρέχουν πρός
μίας, οί δέ Προϊστάμενοι τών έν λόγω Διευθύνσεων καθί
αύτάς οδηγίας καί συμβουλάς διά τήν ορθήν έκτέλεσιν τών
στανται άρμόδιοι διά τήν περαιτέρω τοποθέτησιν αύτών, είς
καθηκόντων των.
τάς, ύπ’ αύτούς, ύπηρεσιακάς μονάδας, άναλόγως τών ύφιγ) Δύναται νά ανατίθενται αύταις καί πάντα τά έν άρθρω
σταμένων έκάστοτε ύπηρεσιακών άναγκών.
4 τής παρούσης καθήκοντα, ώς καί πάσα έτέρα συναφής πρός
Ά ρ θ ρ ο ν 3.
αύτά ύπηρεσία.
Υπαγωγή.
2. 'Οσάκις αί γυναίκες Άρχιφύλακες διαθέτουν ειδικά
Αί γυναίκες άστυνομικοί ύπάγονται διοικητικώς, ώς προς
προσόντα, δύναται νά άνατίθενται αύταϊς καί καθήκοντα Προϊπάντα τά θέματα, τά άφορώντα είς τήν υπηρεσιακήν αύτών
σταμένης Γ ραφείου.
κατάστασιν, είς τούς Προϊσταμένους τών, είς άς ανήκουν
Ά ρ θ ρ ο ν 7.
όργανικώς, ύπηρεσιών, έφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν τών
Πάσα
προηγουμένη
άπόφασις ή διαταγή άντικειμένη είς
διατάξεων τών ίσχυουσών διά τούς άρρενας συναδέλφους των.
τάς διατάξεις τής παρούσης, καταργεΐται.
Ά ρ θ ρ ο ν 4.
Ά ρ θ ρ ο ν 8.
Καθήκοντα Προϊσταμένης Βοηθητικής ’Αστυνομίας Γυναικών.
Ή παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ1.
Ή Προϊσταμένη τής Βοηθητικής ’Αστυνομίας Γυναι βερνήσεως.
κών, πλέον τών εκ τοΰ βαθμοϋ της άπορρεουσών γενικών
Έ ν Άθήναις τή 2 Μαρτίου 1976
άρμοδιοτήτων, έχει καί τά κάτωθι είδικώτερα καθήκοντα:
Ό ύπουργός
α) Παραλαμβάνει τήν άλληλογραφίαν τήν άφορώσαν είς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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'Αρμοδιότητες 'Υπαρ/γών Άστυν. Πόλεων
Ο ΤΙΙΟ ΤΡΓΟ Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντες ύπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 παραγρ. 7 τοϋ Ν. 295/1976.
2. Τήν ύπ’ άριθ. 13453 Φ 010.7 άπό 17-4-1976 πρότασιν
τοϋ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας Πόλεων, καθορίζομεν τάς αρμο
διότητας των Ύπαρχηγών της ’Αστυνομίας Πόλεων ώς άκολούθως:
"Α ρ θ ρ ο ν 1.
Γενικαΐ άρμοδιότητ,-ς καί καθήκοντα Ύπαρχηγών ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
1. "Εκαστος έκ των δύο Ύπαρχηγών τοϋ Σώματος της
’Αστυνομίας Πόλεων, είναι άμεσος βοηθός τοϋ Άρχηγοΰ ’Α
στυνομίας Πόλεων, έναντι τοϋ οποίου είναι υπεύθυνος διά την
ομαλήν λειτουργίαν καί πλήρη άπόδοσιν των ύπ’ αύτών ύπαγομένων Διευθύνσεων καί 'Υπηρεσιών. Είδικώτερον:
α. ’Εργάζεται μέ προοπτικήν τήν καλλιτέραν δυνατήν άντιμετώπισιν των ύπηρεσιακών άναγκών.
β. Μελετά, είσηγεϊται καί προκαλεΐ εγκαίρως τάς αποφά
σεις καί'διαταγάς τοϋ Άρχηγοΰ, διά τήν επιτυχή μέ πλήρη άνεσιν καί κατά τον όρθολογικώτερον τρόπον, άντιμετώπισιν
τών άπασχολούντων τό Σώμα θεμάτων, ϊνα τοΰτο έκπληροϊ
τήν άποστολήν του κατά τόν προσφορώτερον τρόπον.
2. Λαμβάνει γνώσιν τών σπουδαιοτέρων έκ τών εισερχο
μένων έγγραφων, μερίμνη καί ευθύνη τών ύπ’ αύτοΰ έλεγχομένων Διευθύνσεων καί Υπηρεσιών καί έφ’ όσον παρίσταται
άνάγκη, δίδει τάς άπαιτουμένας κατευθύνσεις καί οδηγίας πρός
ένέργειαν.
3. Λαμβάνει γνώσιν τών ύπό τών Διευθύνσεων καί 'Υπη
ρεσιών της δικαιοδοσίας του ένεργουμένων έγγράφων, άτινα
δέον νά υπογράφουν ύπό τοϋ Άρχηγοΰ, μονογραφών ταΰτα.
4. 'Υπογράφει, βάσει της παρεχομένης ύπό τοϋ 'Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως ή Άρχηγοΰ έξουσιοδοτήσεως ύπογραφής έγγράφων, διαταγάς καί έγγραφα, γενικώς συντασσόμενα
ύπό τών ύπό τόν έλεγχόν του Διευθύνσεων καί 'Υπηρεσιών.
5. ’Επισκέπτεται κατά συχνά χρονικά διαστήματα, αύτοβούλως ή κατόπιν διαταγής τοΰ Άρχηγοΰ, τάς διαφόρους ύπηρεσίας τοΰ Σώματος, πρός διαπίστωσιν τοΰ συντελουμένου ύπ’
αύτών έργου καί τών τυχόν ύφισταμένων άναγκών, έπίλυσιν
διαφόρων προβλημάτων τής άρμοδιότητός του, παρέχων τάς
οΐας κρίνει άναγκαίας οδηγίας καί διευκρινίσεις.
Περί τών έπιθεωρήσεων τούτων ύποβάλλει έκθεσιν είς ήν
διαλαμβάνονται παρατηρήσεις, διαπιστώσεις καί προτάσεις
αύτοΰ.
6. Συμμετέχει είς διάφορα Συμβούλια καί Έπιτροπάς,
βάσει τών διατάξεων τών έκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμων, Διαταγμά
των ή Αποφάσεων.
7. Ό άρχαιότερος τών 'Υπαρχηγών άναπληροΐ τόν Α ρ 
χηγόν έλλείποντα, άπόντα ή κωλυόμενον.
8. Έ ν άνυπαρξία, άπουσία ή κωλύματι ένός έκ τών Ύπαρ
χηγών, ή δικαιοδοσία καί τά καθήκοντα τούτου άσκοΰνται
ύπό τοΰ έτέρου Ύπαρχηγοΰ.
9. Ή άνάθεσις τών άρμοδιοτήτων καί καθηκόντων, περί
ών κατωτέρω, είς έκαστον τών Ύπαρχηγών, γίνεται άνεξαρτήτως τής μεταξύ τούτων σειράς άρχαιότητος.
10. Ό άρχαιότερος τών Ύπαρχηγών φέρει τόν τίτλον τοΰ
Α. Ύπαρχηγοΰ, ό δέ νεώτερος τούτων τον τοΰ Β' Ύπαρχηγοΰ.
Ά ρ θ ρ ο ν 2.
Είδικαί αρμοδιότητες Ύπαρχηγών Αστυνομίας Πόλεων.
1. Ό είς τών Ύπαρχηγών τής Άστυν. Πόλεων, πέραν τών
έν άρθρω 1 τής παρούσης καθοριζομένων γενικών άρμοδιοτήτων, διά τούς Ύπαρχηγούς, έχει καί τάς κατωτέρω είδικάς
άρμοδιότητας.
α) ’Εξασφαλίζει τήν παρά τών έκτελεστικών Υπηρεσιών
έπιτυχή διαχείρισιν θεμάτων άναγομένων είς τήν Δημοσίαν
Ασφάλειαν καί Τάξιν.
β) ’Επιβλέπει διά τήν έκτέλεσιν τών νομίμως άνατιθεμένων είς τήν Αστυνομίαν καθηκόντων, έκδίδων τάς δέουσας
πρός τοΰτο οδηγίας καί διαταγάς, έπί άντικειμένων άρμοδιό
τητός του.
γ) Είς περίπτωσιν συγκεντρώσεων ή έκδηλώσεων, δυναμένων νά όδηγήσωσι είς δημιουργίαν προβλημάτων ήσυχίας
καί τάξεως, είς Αθήνας ή Πειραιά, άσκεΐ τά καθήκοντά του
έγκαθιστάμενος είς προπαρασκευασμένον πρός τοΰτο, χώρον
τής οικείας Αστυνομικής Δ/νσεως.
δ) Διαχειρίζεται θέματα σχέσιν έχοντα μέ τήν όργάνωσιν
καί άπόδοσιν τών Υπηρεσιών τοϋ Σώματος καί τήν έκπαίδευσιν
τοΰ προσωπικοΰ. (’Οργανωτική διάρθρωσις Υπηρεσιών, έκ-

παίδευσις καί κατανομή προσωπικοΰ — μέσων καί άρμοδιοτήτων).
ε ) Μελετά στατιστικά στοιχεία καί έκθέσεις περί τής καθ’
όλου έγκληματικότητος καί τών άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος
συμβάντων, είσηγούμενος είς τόν Αρχηγόν τήν λήψιν τών ένδεδειγμένων μέτρων.
στ) Ά σκεΐ τάς ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Δημ. Τάξεως καί Ά ρ 
χηγοΰ τής Αστυνομίας μεταβιβαζομένας αύτφ άρμοδιότητας.
2. Έ χ ε ι δικαιοδοσίαν καί άρμοδιότητας έπί τών Διευθύν
σεων:
α ) Α' Προγραμματισμού -Όργανώσεως -Έκπαιδεύσεως.
β) Γ' Άστυνομεύσεως καί
γ)Ύ ποδ/νσεω ς Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής.
3. Ά σκεΐ έλεγχον καί έποπτείαν έπί τών κάτωθι έξαρτωμένων έκ τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Υπηρεσιών:
α) Δ/νσεως Αστυνομικών Σχολών,
β) Δ/νσεως Τουριστικής Αστυνομίας,
γ) Γεν. Έποπτείας Αγορανομίας.
4. ’Εποπτεύει, έλέγχει καί συντονίζει, καθ’ όσον άφορα
είς τά άντικείμενα τής καθ’ ύλην αύτοΰ άρμοδιότητος, τό έργον
τών Αστυνομικών Δ/νσεων καθώς καί τών μικτών Υπηρε
σιών είς ας μετέχει ή Αστυνομία Πόλεων.
5. Ό έτερος τών Ύπαρχηγών τής Άστυν. Πόλεων, πέραν
τών έν άρθρω 1 τής παρούσης καθοριζομένων γενικών άρμοδιοτήτων, διά τούς Ύπαρχηγούς, έχει καί τάς κατωτέρω είδι
κάς άρμοδιότητας.
α) ’Εξασφαλίζει καί διατηρεί είς τά έκάστοτε άναγκαΐα
έπίπεδα, διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής τοΰ Σώματος,
τήν ποσοτικήν καί ποιοτικήν έπάρκειαν τοΰ προσωπικοΰ καί
τών μέσων.
β) Τηρεί ένήμερον τόν Αρχηγόν τοΰ Σώματος περί τής
ύπηρεσιακής έπαρκείας, ίκανότητος καί άποδόσεως άπάντων
τών ύπαλλήλων τής ’Αστυνομίας.
γ) ’Ενεργεί τακτικάς καί έκτάκτους έπιθεωρήσεις τών
Αστυνομικών Υπηρεσιών. Μελετά τά έκ τών έπιθεωρήσεων
αύτοΰ άνακύπτοντα ζητήματα καί είσηγεϊται είς τόν Αρχηγόν
τάς ένδεδειγμένας λύσεις έπί θεμάτων τής δικαιοδοσίας του.
δ) Βεβαιοΰται περί τών ομαλών σχέσεων τών ύπαλλήλων
μεταξύ των καί τούτων έναντι τών τοπικών καί λοιπών άρχών
καθώς καί έναντι τοΰ κοινοΰ.
ε) Ά σκεΐ τάς ύπό τσϋ Ύπουργοΰ Δημ. Τάξεως καί Ά ρ 
χηγοΰ τής Αστυνομίας μεταβιβαζομένας αύτώ άρμοδιότητας.
στ) Συγκροτεί Έπιτροπάς πρός μελέτην ειδικών θεμάτων.
Μεριμνά διά τήν μετ’ άκριβείας έφαρμογήν τοΰ Κανονισμού
Εσωτερικών Λειτουργιών τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας καί
έκδίδει τή έγκρίσει τοΰ Άρχηγοΰ, διαταγάς περί τοΰ τρόπου
έφαρμογής τών κανονιστικών διαταγών, τών άναγομένων είς
θέματα πειθαρχίας, στολής, ιματισμού, στρατωνισμού, οπλι
σμού κ.λπ.
6. ’Έχει δικαιοδοσίαν καί άρμοδιότητας έπί τών:
α) Οικονομικής Έπιθεωρήσεως.
β ) Δ /νσεως Α' Προσωπικοΰ
γ) Δ/νσεως Δ' Τεχνικών Υπηρεσιών
δ) Δ/νσεως Ε ’ Οικονομικών Υπηρεσιών
ε) Ύποδ/νσεως Τεχνικών Εφαρμογών καί
στ) Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Α. Πόλεων.
7. Ά σκεΐ έλεγχον καί έποπτείαν έπί τών κάτωθι έξαρτωμένων έκ τοΰ ’Αρχηγείου Αστυνομίας Υπηρεσιών:
α) Ταμείων Άστυν. Πόλεων (Επικουρικόν -Άσφαλίσεως).
β) Αποθήκης Υλικού,
γ) Παιδικών Κατασκηνώσεων.
8. Εποπτεύει, έλέγχει καί συντονίζει, καθ’ όσον άφορα είς
τά άντικείμενα τής καθ’ ΰλην αύτοΰ άρμοδιότητος, τό έργον
τών Αστυνομικών Διευθύνσεων καθώς καί τών μικτών Υ πη 
ρεσιών είς ας μετέχει ή Αστυνομία Πόλεων.
Ά ρ θ ρ ο ν 3.
"Εκαστος τών Ύπαρχηγών διά τάς υπηρεσίας έφ’ ών καθί
σταται αρμόδιος, ώς καί διά τά κατά περίπτωσιν άντικείμενα
ώς έν άρθρ<ρ 2 τής παρούσης άναφέρεται, κέκτηται άπάσας τάς
άρμοδιότητας άς μέχρι τοΰδε ήσκει βάσει τής κειμένης Νομο
θεσίας ό μόνος Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έ ν Άθήναις τή 22 Απριλίου 4976
Ό Υπουργός
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Η ΠΙΟ ΣΥΜ ΠΑΘΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Α Μ ΕΣΟ Σ ΔΡΑΣΙΣ
ΕΙΣ
ΔΡΑΣΙΝ
Μερικά άπό τά συμβάντα του 2μηνου πού πέρασε

Στη φωτογραφία απέναντι στιγμιότυπον άπό την έπίσκεψιν τής Σχολής Κοινωνικών
Λειτουργών εις την ”Αμεσον Αράσιν. Κάτω: Μία άπό τις οθόνες τον κλειστόν κυ
κλώματος τηλεοράσεως. Διακρίνεται ένας άστνφνλαξ τροχονόμος στην διαστανρωσι
των οδών ’Αμαλίας και Βασ. Σοφίας.
Συνελήφθησαν τήν 23.15' ώραν
τής 7-3-76 κατόπιν καταδιώξεως
εις τό Φαληρικόν ΔΕΛΤΑ οΐ έπιβαίνοντες τοϋ ύπ’ άριθ. ΤΖ 3514
ΙΧΕ κλαπέντος αύτ-του: 1) οδηγός
ΠΡΟΚΑΚΗΣ Πέτρος ετών 21 οι
κοδόμος καί 2) Ζ. Κ. ετών 19 ε
λαιοχρωματιστής.
Συνελήφθησαν τήν 02.30' ώραν
τής 8-3-76 οί κλέπται τής ύπ’ άριθ.
36715 δικ. μοτ)τας: 1) Κ.Ν. ετών
16, 2) Ρ.Γ. ετών 18 καί 3) Κ.Ι.
ετών 17.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώ
ξεως τήν 03.40' ώραν τής 9-3-76,
οδηγών τό ύπ’ άριθ. ΕΑ 4640 ΙΧΕ
αύτοκίνητόν του ό ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ετών 36, ό
όποιος προηγουμένως έθραυσε τήν
προθήκην καταστήματος ήλεκτρικών ειδών εις τήν άνωτέρω δ)νσιν
καί άφήρεσε διάφορα άντικείμενα,
τραπείς έν συνεχείς εις φυγήν.
Ούτος ώμολόγησε καί τήν διάρρηξιν Χρυσοχοείου εις περιοχήν
Α' Α)Τ.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώ
ξεως, τήν 02.25' ώραν τής 10-3-76,
οδηγών τήν ύπ’ αύτοΰ κλαπεϊσαν
πρό ολίγου ύπ’ άριθ. ΒΝ 231 δικ.
Μοτ)ταν ό Σ.Γ. ετών 17.
Συνελήφθη τήν 12ην ώραν τής
13-3-76, ό ΜΑΡΚΟΥ ’Αλέξανδρος
ετών 36 οδηγών τό ύπ’ άριθ. ΕΝ6501 ΙΧΕ αΰτ)τον, τού όποιου ή
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κλοπή είχε δηλωθή τήν πρωίαν.
Συνελήφθη καί προσήχθη εις
Δ' Παρ)μα ’Ασφαλείας ό ΔΑΛΛΑΣ
Ήλίας τού Λεωνίδου ετών 30, ό
όποιος έξεβίαζε ίεροδούλους διά
τήν άπόσπασιν χρημάτων.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω
καί προσήχθησαν εις ΥΓΑ οί: 1)
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Στυλιανός τοϋ Παρασκευδ καί 2) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, οΐτινες
έπεχείρησαν νά άφαιρέσουν τό ύπ’
άριθ. 6954 ΡΙ ΙΧΕ αύτ)τον.
Τή συνδρομή ύπαλλήλων τής
Ύποδ)νσεως ’Αμέσου Δράσεως συ
νελήφθη έντός τοϋ Υποκαταστή
ματος τής ’Εθνικής Τραπέζης ό
ληστής ΚΙΘΑΡΑΤΖΗΣ Γεώργιος
τοϋ Δημητρίου.
Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως τήν 05.00' ώραν τής 233-76 οΐ: 1) ΝΑΚΟΣ Φώτιος τοϋ
Κων)νου καί 2) ΒΕΝΕΤΗΣ Σταύ
ρος τοϋ Σπυρίδωνος, οΐτινες είχον
άφαιρέσει κατά τήν διάρκειαν τής
νυκτός τό ύπ’ άριθ. ΖΗ-28287 ΙΧΕ
αύτ)τον.
Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως καί προσήχθησαν εις ΛΓ'
Τμήμα διά τά περαιτέρω, οί α)
ΤΗΡΑΤΟΡΗΣ Εύστράτιος τοϋ Γε
ωργίου, β) ΤΣΟΥΜΑΛΗΣ ’Ιωάν
νης τοϋ ’Αντωνίου καί γ) ΤΑΤΣΑΡΗΣ Γεώργιος τοϋ Βασιλείου, οΐ
τινες είχον άφαιρέσει τό ύπ’ άριθ.
30202 δικ. μοτ)τον, καθώς καί έ

τερον ανευ άριθμοϋ κυκλοφορίας.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως
καί προσήχθη εις ΥΓΑ ό ΑΡΓΥ
ΡΗΣ Παναγιώτης τοϋ Γεωργίου,
οστις άπεπειράθη νά ληστέψη τό
'Υποκατάστημα τής ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως ό ΡΑΠΤΗΣ Παναγιώτης
τοϋ Νικολάου, οστις μετά τοϋ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗ Δημοσθένους, διαφυγόντος τήν σύλληψιν, είχον άφαιρέσει ολίγον πρό τής συλλήψεως
τό ύπ’ άριθ. 411684 ΙΧΕ αΰτ)τον.
Εις τό έν λόγφ αύτ)τον έπέβαινε
καί ή νεδνις ΜΑΣΤΡΑΤΟΔΗΜΟΥ ’Αφροδίτη τοϋ Κων)νου.
Έπελήφθη ή ΥΓΑ.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώ
ξεως τήν 14.20' ώραν τής 1-4-76
καί προσήχθη εις ΚΔ' Παρ)μα,
ό ΤΣΟΛΑΚΗΣ Λάμπρος τοϋ Άχιλλέως, οστις άφήρεσε τόν χαρ
τοφύλακα τοϋ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ’Α
ναστασίου τοϋ ’Αθανασίου, περιέχοντος διάφορα έγγραφα.
Συνελήφθη ό ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αναστάσιος ετών 56, διότι
ώδήγει αύτ)τον Μερσεντές μέ πλα
στός πινακίδας ύπ’ άριθ. ΒΧ-1448
ΙΧΕ.
Συνελήφθησαν τήν 00.34' ώραν
τής 4-4-76 έπιβαίνοντες μοτ)του
οί: 1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ή 
λιος ετών 23 καί 2) Δ. X. ετών
20, άμφότεροι ήλεκτρολόγοι, οί ό
ποιοι διέρρηξαν κατάστημα ηλε
κτρικών ειδών καί άφήρεσαν έν
(1) μαγνητόφωνον καί τρία (3) με
γάφωνα.
Έντός τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΝ-8085
ΙΧΕ συνελήφθη ό δραπέτης άναμορφωτηρίου Λ.Σ. ετών 16.
Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως τήν 00.12' ώραν τής 124-76 οΐ κλέπται τοϋ ύπ’ άριθ. ΖΑ2992 ΙΧΕ αύτ)του, 1) Α.Δ. ετών
18 καί 2) Κ.Γ. έτών 19. Τοϋτο εί
χον άφαιρέσει πρό ολίγου έκ τής
όδοϋ Πηγής 5 Γαλάτσι.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω οί
διαρρήκται τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΒ-6881
ΙΧΕ αύτοκινήτου, 1) Β.Γ. έτών

19, 2) Α.Β. έτών 19, 3) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος έτών 20,
4) ΜΑΚΡΗΣ ’Αθανάσιος έτών 20
καί 5) Κ.Θ. έτών 17. Οί ανωτέρω
είχον άφαιρέσει οκτώ (8) κασέττας
μαγνητοφώνου καί προσεπάθησαν
νά άφαιρέσουν καί τό μαγνητόφωνον.
’Εντός κλαπέντος αύτ)του ΙΧΕ
ΦΙΑΤ 124 άνευ άριθμοϋ κυκλοφο
ρίας συνελήφθησαν οί: 1) (JARSTOR SKEPES έτών 36 καί 2)
ΧΡΗΣΤΟΥ Άνδρέας έτών 45.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί δραπέται αναμορφω
τηρίου: 1) Ζ.Χ. έτών 16 καί 2) Ο.Κ.
έτών 16, οί όποιοι άφήρεσαν διά
φορα άντικείμενα καί είχον θραύσει τήν προθήκην ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ έπΐ τής όδοϋ Καλυψοϋς.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό Μ.Δ. έτών 19 ξυλουργός ό
όποιος άφήρει έξαρτήματα έκ τοϋ
ύπ’ άριθ. 55072 τρικύκλου μοτ)του.
Συνελήφθη οδηγών τό παρ’ αύτοϋ κλαπέν ύπ’ άριθ. ΒΖ-9019
ΑΧΤαξϊ, ό ΠΙΛΙΛΗΣ Παναγιώ
της έτών 29.
’Εντός συνεργείου αύτοκινήτων,
τό όποιον είχον διαρρήξει, συνε
λήφθησαν οί: 1) Σ.Ο. έτών 15 καί
2) Π. Β. έτών 20.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως τήν 00.15' ώραν τής 24-476 οί 1) Σ. Γ. έτών 20 ταπετσέρης καί 2) Π. Ί. έτών 20, ήλεκτρονικός, οί όποιοι πρό ολίγου άφή
ρεσαν έκ τής Πλ. Ά γ. Ίωάννου
Βουλιαγμένης τρίκυκλον Μοτ)τον,
άνευ άριθμοϋ κυκλοφορίας.
Συνελήφθησαν κατόπιν αναζη
τήσεων αί άθιγγανίδες: 1) Σ. Μ.
συζ. τοϋ Παναγιώτου έτών 17 καί
2) Σ. Μ. τοϋ Νικηφόρου έτών 18
καί ό όδηγός τοϋ μεταφέροντος
αύτάς αύτ)του ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ Νι
κόλαος έτών 21 διότι διά τής με
θόδου τής άπασχολήσεως άφήρε
σαν χρήματα έκ τοϋ καταστήμα
τος τοϋ ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αημητρίου
έπΐ τής όδοϋ Αωδώνης καί Δι
στόμου.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό διαρρήκτης τοϋ έπΐ τής όδοϋ
Σταδίου 48 Κοσμηματοπωλείου
ΖΕΡΒΟΥ ΑΑΚΗΣ ’Ιωάννης τοϋ
Ίωάννου έτών 45, κάτοικος δια
φόρων ξενοδοχείων.
Συνελήφθη ό νέγρος OSYAIDO
ΑΥΝΝΑΝΝΕ, δστις έντός Λεω
φορείου γραμμής Άγ. ’Αρτεμίου
άφήρεσεν άπό τά θυλάκια τοϋ
ΑΟΥΛΙΓΕΡΗ Γεωργίου τοϋ Πα
ναγιώτου έτών 67, ύποδηματοποιοϋ, κατοίκου όδοϋ Φιλόξενους 5
12.500 δραχμάς.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΑΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡ
ΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1976

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΔΡΑΣΙΝ

α) Έκλήθη διά τήν παροχήν
βοήθειας εις τό τηλέφωνον «100»
εις 28.150 περιπτώσεις.
β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία
καί Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών
1.092 αίφνιδίως άσθενήσαντα ά
τομα καί παρέσχε βοήθειαν εις 676
παθόντας εις τροχαία ατυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν εις 171
άτομα διατελοϋντα έν μέθη.
δ) Ένήργησε έλεγχον εις 86
Κέντρα τεχνικών παιγνίων διά
τήν προστασίαν τών άνηλίκων.
ε) Έδωσε λύσιν εις 3.117 έπεισόδια μεταξύ ιδιωτών.
στ) Ικανοποίησε τά παράπονα
ιδιωτών εις 5.244 περιπτώσεις.
ζ) Έπελήφθη εις 1.752 συγκρού
σεις μέ ύλικάς ζημίας.
η) Άνεϋρε καί παρέδωσε εις τούς
κατόχους των 144 κλαπέντα οχή
ματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν
τών πολιτών έκ θορύβων, άπηύθυνε 1.836 συστάσεις καί εύρέθη
εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιδώση κλήσεις εις 404 παραβάτας.

1. Γυμνάσιο ’Αρμένων Ν. Λιο
σίων μαθηταί 140.
2. 4ον Δημοτικόν Σχολεϊον Χα
λανδρίου μαθηταί 85.
3. 8ον Δημοτικόν Σχολεϊον Χα
λανδρίου, μαθηταί 80
4. 3ον Δημοτικόν Σχολεϊον Πεύκης, μαθηταί 15.
5. 5ον Δημοτικόν Σχολεϊον ’Αρ
γυρουπόλεως, μαθηταί 120.
6. 47ον Δημοτικόν Σχολεϊον Πει
ραιώς, μαθηταί 120.
7. 11ον Γυμνάσιον ’Αρμένων Πε
ριστεριού, μαθηταί 140.
8. "Ομιλος Εθελοντών Κυριών
μετά τών τέκνων των άτομα 50.
9. Γυμνάσιον Παπαχαραλάμπους
Περιστεριού, μαθηταί 50.
10. Γυμνάσιον ’Αρμένων Άγ. ’Α
ναργύρων, μαθηταί 70.
11. Φοιτήτριαι Κοινωνικοί Λει
τουργοί τ ή ς Άποστολικής
Αιακονίας τής 'Ελλάδος, ά
τομα 50.
12. 34ον Δημοτικόν Σχολεϊον ’Α
θηνών, μαθηταί 90.
13. Γυμνάσιον Μάνδρας Αττικής
μαθηταί 40.
14. Ιον Δημοτικόν Σχολεϊον Α 
μαρουσίου, μαθηταί 90.
15. 8ον Δημοτικόν Σχολεϊον Α 
θηνών, μαθηταί 70.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ πού καθόταν αναπαυ
τικά στό γραφείο, έσπρωξε τά γυ
αλιά, μέ τόν λεπτό, χρυσό σκελετό,
ψηλά στό μέτωπό του, καί κύτταξε μέ
ειρωνικό χαμόγελο τό συνομιλητή του.
—Τά πράγματα δέν είναι δυνατόν νά
γίνωνται, πάντα, όπως τά θέλεις έσύ,
Ντίρκσεν, είπε ό κύριος Κάμραθ, ό διευ
θυντής. Δέν μπορώ νά σοϋ δώσω πάλι
άδεια. Έξ άλλου, δέν είμαστε καί τόσο
ευχαριστημένοι, τελευταία, μέ τήν από
δοσή σου. Γιά νά μή μιλήσουμε καί γιά
τήν περιβολή σου, τά γένεια σου καί τή
μαλλούρα σου, πού ενοχλούν τούς πελά
τες.
Ό κύριος Κάμραθ πέρασε τό χέρι του
μέ αυταρέσκεια πάνω άπό τά κοντοκομμένα μαλλιά του, κυττάζοντας μέ σημα
σία τόν υπάλληλο.
_—Πέστε μου τί θέλετε νά κάνω, γιά νά
σάς ευχαριστήσω, κύριε διευθυντά απάν
τησε με σεβασμό ό Ράλφ Ντίρκσεν, προ
σπαθώντας νά πνίξη τή λύσσα πού
πλημμύριζε τήν καρδιά του.
—Τώρα, μιλάς λογικά, Ντίρκσεν, έξακολούθησε ό διευθυντής, μέ τό ίδιο πάντα
ειρωνικό χαμόγελο, πού έκανε έξαλλο
τον άλλον. Προτείνω νά παραιτηθής,
πρός τό παρόν, άπό τήν άδεια καί, ώς
έπόμενο βήμα, νά πας σ' ένα καλό κου
ρέα, γιά νά σέ άπαλλάξη άπό όλες αύτές τις περιττές τρίχες.
—Τ ίποτ’ άλλο, κύριε διευθυντά; ρώ
τησε ταπεινά ό Ντίρκσεν.

Ο

TO PANTEDOU
ΗΤΑΝ
ΤΑ fTIEEANUKTA!

’Αστυνομικό διήγημα
τής " Αννι Γ κ ρ ά ν τ
—Πρόσεξε τήν άπόδοσή σου, είπε
ξερά ό διευθυντής Κάμραθ. Δίνω ΐδιαίτερη σημασία στήν απόδοση καί στήν
εμφάνιση τού προσωπικού. Είμαστε σοβαρή Τράπεζα, καί δέν μπορούν νά παρουσιάζωνται οΐ ύπάλληλοί μας σ' αύτό
τά χάλια. Φρόντισε ν' άγοράσης κι' ένα
«σοβαρό» κοστούμι. Τά μπλού-τζήν είναι
απαράδεκτο έδώ μέσα. Κύτταξε, έμένα!
Φορώ κοστούμι, πουκάμισο, γραβάτα.
'Έτσι θέλω νά είναι ντυμένοι καί οΐ
ύπάλληλοί μου.
—Τ ίποτ’ άλλο, κύριε διευθυντά; ρώ
τησε πάλι ό Ντίρκσεν.
—Ό χ ι, γιά σήμερα. Μπορείς νά πηγαίνης, ήταν ή στεγνή απάντησή του.

Π

ΡΙΝ γυρίση, τό βράδυ, στό μικρό
έργένικο διαμέρισμά του, ό Ράλφ
Ντίρκσεν, πέρασε πρώ τα άπό ένα
κουρείο καί ζήτησε νά τού κόψουν κοντά
τά_ μακρυά του μαλλιά, ακριβώς όπως
τού κυρίου διευθυντή, καί νά τού ξυρί
σουν τά καστανά του γένεια. Μόλις
έφτασε στό σπίτι του, άλειψε τά μάγουλά
του μέ μιά σκούρα κρέμα, γιά νά μαυρίση
τό δέρμα, έκεΐ όπου ύπήρχε ή γενειάδα.
"Υστερα άνοιξε τή ντουλάπα του καί
πήρε άπό μέσα ένα καθαρό, λευκό που
κάμισο καί τό καινούργιο γκρίζο του
κοστούμι. Ντύθηκε κΥ έδεσε στό λαιμό
του τήν πιό «σοβαρή» γραβάτα του.
Κυττάχθηκε στόν καθρέφτη καί χαμό-

ϊ:

γέλεσε. Πολύ θά χαιρόταν, άν τόν έβλεπε
τώρα ό κύριος διευθυντής!.. Κάτι τέτοιο,
όμως δέν ήταν δυνατόν, έφ’ όσον ό κύ
ριος Κάμραθ περνούσε όλα του τά βράδυα, παίζοντας μπριτζ σέ φιλικά σπίτια,
ή σέ συνεδριάσεις μέ τά υπόλοιπα μέλη
τού διοικητικού συμβουλίου.
Ό Ράλφ κύτταξε τό ρολόι του. Γιατί
αργούσε τόσο νά έλθη ή "Εβελυν; Τήν
ίδια στιγμή χτύπησε τό κουδούνι τής
εξώπορτας. "Ετρεξε ν’ άνοιξη. Ή "Εβελυν Κάμραθ τόν κύτταξε μέ μάτια πού
έλαμπαν από ίκανοποίηση._
—"Ολα πήγαν περίφημα, είπε ή όμορφη
σύζυγος τού διευθυντή. Νά καί τά κλει
διά τού αμαξιού του. "Εχω παρκάρει τή
«Μερσεντές» μπροστά στήν πόρτα σου.
— Καί ό αξιότιμος κύριος σύζυγός σας
ρώτησε ό Ράλφ, καθώς έσφιγγε τή νεαρή
γυναίκα στήν άγκαλιά του.
—Παίζει μπριτζ. "Ολα είναι έν τάξει,
μή φοβάσαι.
—Πήρες καί τά χαρτιά του;
Ή "Εβελυν έβγαλε άπό τήν τσάντα
της ένα διαβατήριο, μιά ταυτότητα, τά
χαρτιά τού αύτοκινήτου καί δυό κλει
διά.
—Αύτά είναι τά κλειδιά τού χρηματο
κιβωτίου, Ράλφ.
—Πώς κατάφερες καί πήρες καί τό δεύ
τερο κλειδί; ρώτησε ό εραστής της. Αύτό
τό έχει πάντα στήν τσέπη του ό κύριος
Σμίθ, ό καλός μας πρόεδρος τού διοικη
τικού συμβουλίου.
Ή "Εβελυν γέλασε.
—Ό καλός μας κύριος πρόεδρος πέρασε,
όμως, απόψε, άπό τό σπίτι μας, γιά νά
πάρη τόν κύριο διευθυντή, νά πάνε γιά
τό μπριτζάκι τους. Καί ή μικρούλα σου ή
"Εβελυν κατάφερε, έξυπνη όπως είναι,
νά τού πάρη τό κλειδί.
Ό Ράλφ τή φίλησε ενθουσιασμένος.
—Τό τέλειο κορίτσι τού γκάκστερ!
γέλασε.
’Απότομα, ή ”Εβελυν σοβάρεψε.
— Καιρός ήταν νά βάλουμε μπροστά τή
μικρή μας επιχείρηση, είπε. "Εχω τήν
εντύπωση ότι, τελευταία, ό αγαπητός
μου σύζυγος μέ υποπτεύεται. Πρέπει νά
έξαφανιστούμε, τό γρηγορώ τερο!
—"Ολα είναι κανονισμένα, απάντησε ό
Ράλφ. θ ά συναντηθούμε άκριβώς στις δώ
δεκα, στό τουριστικό περίπτερο, πλάϊ
στόν αυτοκινητόδρομο, όπως συμφωνή
σαμε !
Α πάντα ήρθαν κατ’ εύχήν. Καθώς
ό Ράλφ μέ τή «Μερσεντές» τού διευ
θυντή, σταμάτησε μπροστά στήν
τράπεζα, ό νυκτερινός θυρωρός του ερριξε
μόνο ένα άφηρημένο βλέμμα. Συνέβαινε
συχνά, στό πελώριο αυτό κτίριο, πού
υψωνόταν μεγαλόπρεπα στό κέντρο τής
Φραγκφούρτης, νά πηγαίνουν άρκετοί
υπάλληλοι τά βράδυα, νά εργαστούν μέ
τήν ήσυχία τους, στήν περίπτωση επεί
γουσας δουλειάς. 'Η σιλουέτα τού Ράλφ
Ντίρκσεν θύμιζε τώρα πολύ τό «σου
λούπι» τού κυρίου Κάμραθ: "Ιδιο μπόι,
ίδια κοντοκομμένα, καστανά μαλλιά, ίδιο
γκρίζο κοστούμι, ίδια γυαλιά, μέ τό χρυ
σό, λεπτό σκελετό. Μόνο τό πρόσωπό
του ήταν είκοσι χρόνια νεώτερο. Αύτό
όμως, δέν μπορούσε νά τό άντιληφθή ό
θυρωρός, στό λιγοστό φως καί κάτω
άπό τό κατεβασμένο καπέλλο, όμοιο μέ
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τού κυρίου διευθυντή, που είχε φροντίσει
νά φορέση ό Ράλφ.
— Καλησπέρα, μουρμούρισε, καί πέ
ρασε βιαστικά μπροστά άπό τό θυρω
ρείο.
— Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά,
άπάντησε ό ήλικιωμένος φύλακας.
Ό Ντίρκσεν μπήκε στό άσανσέρ κι’
έφτασε στόν όροφο πού έπρεπε. Ξε
κλείδωσε τό χρηματοκιβώτιο κι’ άρχισε
νά στοιβάζη τά χαρτονομίσματα μέσα
στό χαρτοφύλακα, που είχε φέρει μαζί
του. "Επαιρνε μόνο τις δέσμες μέ τά
«χοντρά». Γιατί νά φορτωθή περιττό
βάρος; Έξ άλλου, αύτά που είχε πάρει
κιόλας ήταν υπεραρκετά, γιά ν’ άρχίσουν μέ τήν "Εβελυν μιά καινούργια ζωή,
σέ μιά ήλιόλουστη χώρα.
Βγήκε άπό τόν ίδιο δρόμο πού είχε
έρθει. Τή φορά αύτή, ό θυρωρός δέν σή
κωσε καν τό κεφάλι του, όταν πέρασε
άπό μπροστά του. Πέταξε τό βαρύ χαρ
τοφύλακα, στό πίσω κάθισμα τής «Μερ
σεντές» κι’ έβαλε μπροστά. "Υστερα, άπομακρύνθηκε, οδηγώντας προσεκτικά, γιά
νά βγή άπό τή Φραγκφούρτη.
”Αν τά πράγματα πήγαιναν, όπως
τά λογάριαζε, δέν θά τούς άνακάλυπταν,
πριν άπό τήν άλλη μέρα τό πρωί. 'Η
"Εβελυν καί ό άντρας της είχαν χωριστές
κρεβατοκάμαρες καί ό Κάμραθ δέν θά τό
έπαιρνε είδηση τά βράδυ αύτό ότι έλειπε
ή γυναίκα του. ’Επίσης, δέν ήταν εύκολο
ν’ άντιληφθή πώς είχε έξαφανιστή τό αύτοκίνητό του. "Οχι, άπόψε δέν υπήρχε
κανένας κίνδυνος. Μόνο τήν άλλη μέρα,
που θά έβλεπαν ότι έλειπαν τά χρήματα.
"Ως τότε, όμως, αύτοί θά είχαν περάσει
τά σύνορα. Θ’ αγόραζαν ένα καινούργιο
αύτοκίνητο καί θά κρύβονταν κάπου, γιά
μερικές μέρες, ώσπου νά κοπάση ό θό
ρυβος. Καί ύστερα... Τού Ιρχόταν νά τραγουδήση άπό τή χαρά του, καθώς έμπαινε
στόν αύτοκινητόδρομο. ’Αποχαιρετούσε
γιά πάντα τή μίζερη, στερημένη ζωή,
πού είχε γνωρίσει, ώς τώρα. Θά ζοΰσε
πιά πλούσιος κι’ ευτυχισμένος, μέ τή
γυναίκα που άγαποΰσε!
"Εφτασε στό τουριστικό περίπτερο, μέ
τή βενζίνα καί τό μικρό μπάρ - ζαχαρο
πλαστείο, όπου θά συναντούσε τήν "Ε
βελυν. Μπήκε στό κέντρο κι’ έψαξε μέ τά
μάτια τά τραπεζάκια. Ή "Εβελυν δέν
ήταν εκεί.
Κάθησε σ’ ένα άδειο τραπέζι καί παράγγειλε ένα διπλό κονιάκ, πού τό ήπιε
μονορούφι. Κύτταξε τό ρολόι του: Δώ
δεκα καί τέταρτο! Τό ραντεβού τους
ήταν γιά τις δώδεκα άκριβώς. "Ενοιωσε
τήν άνυπομονησία νά τόν πλημμυρίζη.
Παράγγειλε καί δεύτερο διπλό κονιάκ.
ΤΤερίμενε, γεμάτος άγωνία, ώς τή μία,
χωρίς νά φανή ή "Εβελυν. "Ισως νά τό
είχε μετανοιώσει, τήν τελευταία στιγμή
καί νά δείλιασε μπροστά στό μεγάλο
βήμα. Δέν τού έμενε παρά νά φύγη μόνος
του, γιά τήν ’Ιταλία.
Πλήρωσε τά π οτά του, πήρε τό βαρύ
χαρτοφύλακα, πού δέν τόν είχε άφήσει
ούτε στιγμή άπό τά μάτια του, καί
μπήκε πάλι στή «Μερσεντές» τού άφεντικοΰ του. Ό αυτοκινητόδρομος ήταν σχε
δόν έρημος, τήν ώρα αυτή. Πάτησε γκάζι
καί τό αύτοκίνητο ξεχύθηκε μπροστά.
Σέ λίγες ώρες, θά βρισκόταν στήν Αυ
στρία.

Μ

ΠΡΟΣΤΑ του προχωρούσε τώρα
ένα παληό «Φόλκς - βάγκεν». Ό
Ράλφ έβγαλε φλάς κι’ έστριψε τό
τιμόνι άριστερά, γιά νά τό προσπεράση.
Τήν ίδια στιγμή, είδε τήν «Πόρσε», πού
ερχόταν πίσω του, άκριβώς στήν ίδια
λωρίδα. Γύρισε άπότομα τό τιμόνι, άλλά
ήταν κιόλας άργά. Ή σύγκρουση ήταν
τρομακτική. "Εχασε τις αισθήσεις του.
"Οταν συνήλθε, είδε νά σκύβη επάνω
του ένας νεαρός άστυνομικός.
—Πώς αισθάνεσαι; τόν ρώτησε.
—Δέν ξέρω... Τό κεφάλι μου... ψιθύ
ρισε ό Ράλφ.
—Τό αύτοκίνητο τώ ν Πρώτων Βοη
θειών, φτάνει, όπου νάναι, είπε ό άστυ
νομικός. θ ά σέ πάμε στό νοσοκομείο κι’
άπό κεΐ στή φυλακή, κύριε διευθυντά
Κάμραθ. Γιά πολύ καιρό!
« Ό χαρτοφύλακας μέ τά χρήματα!» Ή
σκέψη πέρασε σάν άστραπή άπό τό μου
διασμένο μυαλό τού Ράλφ. «θά φάω,
τουλάχιστον, πέντε χρόνια!... Γιατί ν’
άκούσω τήν "Εβελυν καί νά ριχτώ στήν
τρελλή αύτή περιπέτεια! Αύτή είχε τήν
ιδέα νά κλέψω τά λεφτά καί νά φύγουμε
στό έξωτερικό. Δέν άντεχε, λέει, πιά, τόν
ήλικιωμένο της σύζυγο. Μού τήν έσκασε
όμως, τήν τελευταία στιγμή. Καί, τώρα,
θά πληρώσω, έγώ, τά σπασμένα!»
— Βρήκατε τά χρήματα; ρώτησε σιγά
τόν άστυνομικό.
—Τά χρήματα καί τό πτώ μα στό
πόρτ - μπαγκάζ, άπάντησε μέ άπάθεια
ό άστυνομικός.
—Τό πτώ μα! Ποιό πτώ μα; ξεφώ
νισε σάν τρελλός ό Ράλφ.
—Τό πτώ μα τού κυρίου Κάμραθ, ήταν
ή άπάντηση. Γιατί ρωτάς, άφού ξέρεις;
Τόν δηλητηρίασες, τόν έχωσες στό πόρτ μπαγκάζ, πήρες τό αύτοκίνητο του, τά
χαρτιά του καί τά κλειδιά του καί λή
στεψες τήν τράπεζα. "Ηθελες νά περάσης
τά σύνορα, γιά νά έξαφανίσης τόν νεκρό,
πού όλοι θά τόν κατηγορούσαν γιά
κλέφτη! Ληστεία μετά φόνου! Ξέρεις τι
προβλέπει, γ ιά ένα τέτοιο άδίκημα ό νό
μος;
Ό Ντίρκσεν ένοιωσε νά τού φεύγη τό
κεφάλι. Ό Κάμραθ ήταν νεκρός! Είχε
φροντίσει γ ι’ αύτό «ή άγαπημένη» του
"Εβελυν. Είχε δηλητηριάσει τόν άντρα
της καί τόν είχε βάλει στό πόρτ - μπαγ
κάζ τής «Μερσεντές», πριν τού φέρη τό
άμάξι στό σπίτι του. Τά είχε κανονίσει
περίφημα, γιά νά ξεφορτωθή ένα άνεπιθύμητο σύζυγο, καί νά κληρονομήση, ώς
«τεθλημένη» χήρα, τήν τεράστια, περιου
σία του. ΚΓ αύτός, &_ ήλίθιος, είχε π ι
στέψει, ότι τόν άγαποΰσε! ΚΓ είχε πέσει
στήν παγίδα, πού τού είχε στήσει τόσο
έξυπνα! Δέν θά ώφελούσε σέ τίπ ο τα δέν
θά τόν πίστευε!
Ποιά ήταν ή παροιμία πού τού έλεγε
πάντα, ή μακαρίτισσα ή μητέρα του,
όταν τής μιλούσε γιά τά μεγαλεπήβολα
σχέδιά του, ν’ άποκτήση πολλά λεφτά:
«Τσαγκάρη, κύττα τά καλαπόδια σου!»
’Εκείνος, όμως, δέν τήν είχε άκούσει. Καί
θά πλήρωνε τώρα σ’ όλη του τή ζωή.
—Έ , αύτός λιποθύμησε, είπε ό άστυ
νομικός στούς τραυματιοφορείς τών Πρώ
των Βοηθών, πού είχαν έρθει νά τόν π ά 
ρουν. Τί ήθοποιός, όμως, φίλε μου! "Εκανε
σάν νά μήν ήξερε πώς είχε ξεπαστρέψει
τό γέρο!...
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Μέσα στο τρικυμισμένο πέ
λαγος τής ζωής, μέσα στο με
γάλο Καραβάνι τής Κοινω
νίας, μέσα στον Κόσμο ολό
κληρο· ’Ά ν όλοι οί άνθρωποι
σκέπτονταν λογικά, πολιτι
σμένα, χριστιανικά.
’Ά ν όλοι οΐ άνθρωποι πί
στευαν στην άποστολή, πού
τούς έμπιστεύθηκε ή πολι
τεία καί οΐ συνάνθρωποι.
’Άν όλοι οΐ άνθρωποι π ί
στευαν στα ωραία, τα θεία
καί τα ύψηλά.
’Άν όλοι οΐ άνθρωποι γνώ
ριζαν άπο ποϋ ήλθαν, γιατί
ήλθαν σ’ αύτο τύν κόσμο καί
πού θά μεταβοϋν, όταν μέ το
πλήρωμα τοϋ χρόνου κληθούν
άπο τό μεγάλο Πατέρα.
Ά ν όλοι οΐ άνθρωποι γνώ
ριζαν τά προβλήματα πού τούς
άπασχολοϋν καθημερινά στή
ζωή καί προσπαθούσαν μέ
υπομονή καί άγάπη νά τά
έπιλύσουν.
Ά ν όλοι οί άνθρωποι γνώ
ριζαν πώς κάθε πράγμα στή
ζωή έχει μιά αρχή καί ένα
τέλος καί ότι στον έφήμερο
αύτο κόσμο τίποτε, μά τίποτε
άπύ τά έπίγεια άγαθά δεν
παίρνουμε μαζί μας γιά νά τά
χρησιμοποιήσουμε στήν άλλη
ζωή.
Ά ν όλοι οΐ άνθρωποι γνώ-

ρίζαν ότι ή ζωή είναι ένας τε
ράστιος τροχός πού γυρίζει
άδιάκοπα μέσα στή φορά τού
πανδαμάτορα χρόνου καί πού
άλλοτε φέρει τη χαρά, τήν εύτυχία, τήν πρόοδο, τήν ευη
μερία καί άλλοτε τήν πίκρα,
τήν στενοχώρια, τήν θλίψι,
τήν καταστροφή.
Ά ν όλοι οΐ άνθρωποι γνώ
ριζαν ότι ό χρόνος στο πέρα
σμά του παρασύρει τά πάντα
στον όλεθρο, στήν άφάνεια καί
στήν καταστροφή, γιατί κα
νένα άπο τά επίγεια άγαθά
δεν είναι άφθαρτο, άναλλοίωτο
αιώνιο, παντοτεινό.
Ά ν ολοι οΐ άνθρωποι είχαν
ως αρχή καί ως άφετηρία, σέ
κάθε βήμα τής ζωής των, τήν
άγάπη, τήν ομόνοια, τήν κα
λοσύνη, τήν χρηστοήθεια, τήν
λογική, μακρυά άπο τό συμ
φέρον, τήν ιδιοτέλεια, τον άτομισμό, τήν άδιαφορία, τον
εγωισμό, τήν άλαζονία, τότε
καί μόνον τότε θά μπορού
σαμε νά λέμε ότι ή ζωή μας
θά ήταν όμορφη, χαρούμενη
καί ευτυχισμένη. Τότε, ολό
κληρη ή άνθρωπότητα θά μπο
ρούσε νά προσφέρη στούς ίδι
ους τούς συνανθρώπους της
πολλούς καί ωραίους καρ
πούς, καρπούς πνευματικούς,
καρπούς ανθρώπινους, καρ

πούς γλυκούς, καρπούς προό
δου καί εύημερίας εις όλους
τούς τομείς. Τότε θά μπο
ρούσαμε νά λέμε ότι στή ζωή
όλα θά υπήρχαν γιά νά μάς
δίδουν τή χαρά, τήν εύτυχία
καί τή γαλήνη, πράγματα,
πού έχουν έξαφανισθή άπο
τον κόσμο σήμερα καί έχουν
καταντήσει σπάνια, μά πολύ
σπάνια άγαθά. Τότε θά μπο
ρούσαμε σάν άνθρωποι, σάν
έθνη, σάν κοινωνίαι, σάν λαός,
νά ζοΰμε ό ένας γιά τον άλλο
καί όλοι μαζί γιά ένα καλλί
τερο αύριο, γιά ένα καλλί
τερο μέλλον. Τότε θά μπο
ρούσαμε νά λέμε ανεπιφύ
λακτα, ότι κάτι θά παίρναμε
μαζί μας στήν άλλη ζωή, στή
ζωή τής αίωνιότητος γιά νά
μάς θυμίζη τό πέρασμά μας
άπο κάποια άλλη πρόσκαιρη,
άπο κάποια άλλη σύντομη ζωή,
γεμάτη πόνους, δάκρυα καί
καϋμούς, μέ τήν πεποίθησι
ότι, αύτο τό κάτι θά μπο
ρούσε νά μάς βοηθήση γιά μιά
κάποια έξιλέωσι, κάποια έξαυλωσι, κάποια ψυχική άνάτασι,
κάποια έπικοινωνία εκεί ψη
λά μέ τό υπερπέραν, έκεϊ ψηλά
μέ τούς θείους καί άϋλους κό
σμους, έκεϊ ψηλά στούς πνευ
ματικούς κόσμους, έκεϊ ψηλά
στούς κόσμους τής αίωνιό
τητος. Δέν νομίζετε;

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται εις γνώσιν τών αναγνωστών μας, ότι δύνανται, διά τήν βιβλιοδεσίαν τοΰ τό
μου ΚΓ' (έτους 1975) τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται εις τό έπί τής
οδού Σίνα 44, τηλ. 617.469 βιβλιοδετεϊον τοΰ κ . Φαίδωνος Ψάλλη, μετά τοϋ οποίου
έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμιρέρουσα τιμή τών 120 δρχ. <*νά τόμον
(Πανόδετος μέ χρυσοτυπίαν).
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Τώρα, πού ή κορυφή τής εύτυχίας είσαι σύ
παράδειγμα πρός μίμησιν, φάρος φωτεινός,^
όρόσημον αγάπης, πη γή κατανοήσεως και εύσπλαχνιας
κάτοχος τοϋ συναισθήματος τής ταπεινοφροσύνης.

Ό ανήφορος.
Ό ανήφορος δεν έχει τελειωμό
είναι πολύ πικρό. "Ομως αλήθεια.
‘Ο θάνατος δέν φέρνει άφανισμό,
δέ χάνετ’ ότι έγινε συνήθεια.

*

Τώρα, πού ή καρδιά σου έγινε αστείρευτος π η γη
αγάπης, πού βλέπεις μέ τά δακρύζοντα μάτια
τής ψυχής σου εμπρός στην δυστυχία καί τόν πονο,
άντελήφθης πλέον την άποστολή σου· ήδη επέτυχες.
ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δόκιμος Άρχιφύλαξ

*

Ό ανήφορος δέν έχει τελειωμό
μήν αγωνίζεσαι γ ι' αρχή καί τέλος.
Ώς έπαθλο θά δρέψης μαρασμός
αν είναι όξΰ τής μοίρας σου τό βέλος.

‘Άνοιξε την καρδιά σου. . .

*
Τό δρόμο ακολούθησε τόν ίσο
συμβιβασμούς στο είναι σου μήν κάνης.
Τόν ίσο ακολούθησε τό δρόμο
τόν ίσο κι’ άς γνωριζης θα πεθανης.
I. 1ΠΙΩΤΑΚΗΣ
Δοκ. Ύπαστυνόμος
Τ ώ ρ α . . .
Τώρα, πού έγινες ολοκληρωμένος άνθρωπος
πού ήσθάνθης τόν συνάνθρωπόν σου,
καί έπληρώθη ή καρδιά σου ά π ’ αγάπη
τόλμησε μέ πίστι καί θά έπιτύχης.
*

Τώρα, πού δύνασαι νά συγχωρής
καί είσαι έτοιμος δι' οίανδήποτε θυσίαν
διότι άντελήφθης την ύπεροχή τής συγγνώμης
έναντι τής άκάμπτου στάσεως τής αλαζονείας.
*
Τώρα, ήλθε ή στιγμή τής άνατάσεως τής ψυχής σου
έγένετο πλέον τό πλήρωμα τοϋ χρόνου
διά την σκληράν άνάβασιν εϊς την άπόκρυμνον
κορυφήν τοϋ όρους τής αληθούς ευτυχίας.

"Ανοιξε τήν καρδιά σου καί σκόρπισε
καί εσύ λίγη άγάπη·
Τώρα πού κατάλαβες, τί είναι ό κόσμος...
Σάν φτεροΰγες άγγέλου άς γίνουν
τά άγνά σου τά λόγια,
γιά νά κατευθύνουν τόν κάθε άνθρωπο.
Πόσο βαρύς είναι ό πόνος τοϋ άνθρώπου,
όταν συντρίμμια βλέπει δίπλα του,
όλα τά όσα έδημιούργησε,
σφιχτά νά τόν άγκαλιάζουν.
Τότε πού τό δάκρυ άβίαστα τρέχει,
γιά τά όσα βλέπει γύρω του.
Τότε άνθρωπε μπορείς καί σύ νά δώσης,
άγάπη ά π ’ τήν άγάπη σου,
καί νά άπαλύνης τόν άνθρώπινο αύτο πόνο.
Δώσε δύναμι ά π ’ τήν δύναμί σου
θάρρος ά π ’ τό θάρρος σου,
καί θυσιάσου εις τό όνομα τής άγάπης.
Νά, τί είναι άγάπη άνθρωπέ μου!
Μιά μεγάλη θυσία.
"Αν μπορής νά θυσιασθής είς τό όνομά της,
τότε είσαι άξιος Αυτής. . .
Τώρα πού κατάλαβες, τί είναι ό Κόσμος,
δώσε καί έσύ λίγη άγάπη. . .
ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
Δόκιμος Άρχιφύλαξ

Κρίσεις διά τά «Αστυνομικά Χρονικά»
Έ ν Τρικάλοις τή 10 Μαιου 1976
ΠΡΟΣ
Την Δ /νσιν τοϋ περιοδικού «Άστννομικα Χρονικά»
’Από καιρόν παρακολουθούντες τήν έκδοσιν τοϋ περιοδικού υμών, συγχαιρομεν
υμάς τόσον διά τήν ποιότητα τοϋ περιεχομένου όσον και τήν καλλιτεχνικήν έμφανισιν
αυτού.
, ,
Ή διάταξις τοϋ περιεχομένου, αί υγιείς βάσεις, έφ’ ών εδράζονται τα εν τω πε
ριοδικά) αναγραφόμενα άρθρα και ή ποικιλία αυτών (Κοινωνικά, Θρησκευτικά, Ψυ
χολογικά, Παιδαγωγικά, ’Επίκαιρα κ.ά.) προσδίδουν εις αυτό τον χαρακτήρα ένος
άξιολόγου, μορφωτικού καί ενημερωτικού έντυπον, απαραιτήτου δι έκαστον προβ/.ηματιζόμενον σύγχρονον άνθρωπον.
_ ?
/
Έ κ συμπαθών αισθημάτων κινούμενοι παρακαλοϋμεν, όπως μάς έγγραψητε συνδρομητάς τοϋ περιοδικού υμών, από τοϋ τρέχοντος έτους.
Μετά τιμής
Βασίλειος Μπαντέκας Ιωάν. Τεντολονρης
Διδάσκαλοι
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ΗΡΩΕΣ

ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
ΕΙΣ
ΑΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αμούστακα σχεδόν ακόμη παιδιά ντύθηκαν
τη στολή τον αστυνομικού με μόνη φιλοδο
ξία νά υπηρετήσουν την πατρίδα και τον συν
άνθρωπο. Δεν πρόφθασαν δμως, γιατί οι εχ
θροί τον ’Έθνους, τα μίσθαρνα όργανα τον
κόκκινου φασισμού, τούς έφραξαν τό δρόμο
για νά τους έκτελέσονν εν συνεχεία κατά τον
πιο βάρβαρο τρόπο, την ημέρα τής χαράς
καί τής α γ ά π η ς , την ημέρα τού Π ά σ χ α .

Επάνω: Ο Αστυνομικός Δ /ντής κ. Ράϊκος Ιωάννας ομιλών μετά την δέησιν, υπέρ
άναπαύσεως των ψυχών τών πεσόντων αστυνομικών. ’Απέναντι: ' Εκπρόσωποι τών
τοπικών αρχών, άξ-κοί τής Αστυνομίας και της χωροφυλακής και άλλοι παρευρεθέντες, εις στάσιν προσοχής κατά την άνάκρουσιν τοϋ ’Εθνικού "Υμνον, μετά το
πέρας τής σεμνής τελετής.
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Την 5.4.1976 έτελέσθη εις τό
Δερβένι. Κορινθίας τό έτήσιο μνημό
συνο τών σφαγιασθέντων υπό τών
κομμουνιστών εις τήν περιοχήν,
άστυνομικών, οι όποιοι διά τής
αμαξοστοιχίας μετέβαιναν προς άνάληψιν υπηρεσίας εις τήν Άστυν.
Δ/νσιν Πατρών.
Τήν μνήμην τών άειμνήστων
συναδέλφων έτίμησε έκ μέρους τής
Άστυν. Πόλεων άντιπροσωπεία εξ’
αξιωματικών, κατωτέρων καί μαθη
τών τών Άστυνομικών Σχολών με
έπικεφαλής τον Άστυν. Δ /ντήν Β'
κ. I. Ράϊκον. Έ ν αρχή άνεπέμφθη
δέησις υπέρ τών ψυχών τών κεκοιμημένων καί έν συνεχεία διά τήν
σημασίαν καί τό ιστορικόν τής θυ
σίας τών ήρώων άστυνομικών, ώμίλησεν ό κ. Ράϊκος, ό όποιος είπε
μεταξύ τών άλλων καί τά εξής
συγκινητικά :
«Χρέος καί καθήκον ιερόν ώδήγησε κι
εφέτος τά βήματά μας σ’ αύτόν έδώ τον
τόπον, πού είναι πλέον καί δικός μας τό
πος, γιατί εδώ υψώνεται τό μνημείο τών
άγρίως δολοφονηθέντων συναδέλφων μας
για νά ύπενθυμίζη στους έπιγενομένους τον
δρόμο τής τιμής καί τής υπέρτατης θυ
σίας.
Κάθε χρόνο, τέτοια έποχή, οί σκέψεις
μας στρέφονται εύλαβικά στις ιερές μορ
φές τών έκτελεσθέντων συναδέλφων μας.
Ή θυσία των μάς οδηγεί στο δίσκολο καί
τραχύ έργο μας.
Ή ιστορία είναι ή μνήμη τών λαών καί
υπάρχει γιά νά διδάσκη. Λαοί χωρίς ιστο
ρία, άρα καί χωρίς μνήμη, είναι προο
ρισμένοι νά σβήσουν. Ή Ελλάδα δμως
ολόκληρη είναι μιά ζωντανή ιστορία πού
ξεκινάει άπό τά πανάρχαια χρόνια, συνε
χίζεται στις μέρες μας καί θά συνεχί
ζεται ώς τήν συντέλεια τού κόσμου. Καί θά
διδάσκη μέ τήν ιστορία της ή Ελλάδα
ολόκληρο τον κόσμο, πόσο άκριβό είναι τό
τίμημα διά τήν κατάκτησι καί διατήρησι
του πιο πολύτιμου δώρου τής ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑΣ.
Δέν θέλουμε νά σκαλίζουμε πληγές, πού
τόσο μάς ταλαιπώρησαν σαν άτομα καί
σαν Κράτος.
Δέν θέλουμε νά φέρνουμε στις σκέ
ψεις μας άνοσιοργήματα, πού τόσο πολύ
στοίχισαν σέ έμψυχο καί άψυχο ύλικό.
Δέν είμαστε πολεμοχαρείς κι’ άφιονισμένοι, κι* ούτε μάς άρέσουν τά αίματα.
Θέλουμε ειλικρινά νά ξεχάσουμε τις
καταραμένες ήμέρες κι* έποχές πού έζησε
ή πατρίδα μας πριν άπό πολλά χρόνια.
Επειδή, δμως, θέλον,ε νά ζοΰμε ελεύ
θερα καί νά σκεπτώμαστε ελεύθερα, δέν θά
πρέπει νά ξεχνάμε τις άποφράδες ήμέρες
πού πέρασαν, άλλα σάν τούς άγραυλοΰντες ποιμένες τής Βηθλεέμ νά είμαστε
πάντοτε, έτοιμοι, γιά νά συντρίψουμε τον
όποιονδήποτε κακοθελητή, ντόπιο ή ξένο,
πού θά θελήση ά σπείρη καί πάλι συμφο
ρές καί νά μάς στερήση τήν άνθρώπινη
άξιοπρέπεια, τήν εθνική συνείδησι καί τήν
έλευθερία.
Αυτό τό νόημα έχει καί τό σημερινό
μνημόσυνο. Μνημόσυνα σάν τό σημερινό

μας θυμίζουν το μεγάλο χρέος, τό μεγάλο
μας καθήκον, νά υπερασπίζουμε δηλαδή
μέ κάθε θυσία, άκόμη καί μέ την ίδια
την ζωή μας, την ελευθερία την ζωή καί
τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια άπό τούς
οίουσδήποτε διαβολεΐς των, όποθενδήποτε καί άν προέρχωνται.
Οί θυσίες των συναδέλφων μας στον
βωμό τοϋ καθήκοντος, κράτησαν καί κρα
τούν άλώβητη καί αδούλωτη τήν ψυχή
μας, κρατούν όρθόστητα τά λάβαρα των
ιδανικών τής Φυλής μας καί μάς δίνουν
τήν άπαραίτητη καί άναγκαϊα ήθική δύναμι νά συνεχίσουμε τον δρόμο πού εκεί
νοι χάραξαν. Δρόμο δύσκολο καί τραχύ,
άλλα καί τόσο όμορφο. Δρόμο τού Γολ
γοθά, πού οδηγεί όμως στήν Άνάστασι.
’Απρίλιος 1944.
’Άνοιξις ήταν σαν καί τώρα. Ή πα
τρίδα μας τρία ολόκληρα χρόνια γόγγυζε
κάτω άπό τό πέλμα των ξένων κατακτητών. Κι’ όμως ή ψυχή της παρέμενε έλεύθερη, άδούλωτη, ’Αντιστεκόταν μέ κα
ρτερία σ’ όλες τις δοκιμασίες καί περίμενε ύπομονετικά τήν ώρα πού καί πάλι στό
ιερό βράχο τής Άκροπόλεως θά κυμά
τιζε ή γαλανόλευκη.
Σάν νά μή έφθαναν όμως οί ξένοι κατα
τρεγμοί, κάποιες άλλες δυνάμεις, ντό
πιες αυτές, βρήκαν τήν ώρα νά σπρώξουν
πιο βαθειά τό μαχαίρι στήν σκελετωμένη
καί ματωμένη Ελληνική ψυχή. Κάποιοι,
πού κι αυτοί είχαν ίδή τό φως τής ζωής
κάτω άπό τον καταγάλανο ούρανό τής Πα
τρίδας μας κτύπησαν άλύπητα κάθε τι τό
Ελληνικό.
Καί γνώρισε ή πατρίδα μας ήμέρες καί
νύκτες κολάσεως. Καί γνώρισαν οί ’Έ λ
ληνες, πού πίστευαν στά πανάρχαια ιδα
νικά τού Γένους των, τό μίσος των άναρχοκομμουνιστών τής έποχής εκείνης, πού
σκοπόν είχαν τήν κατάλυσι τού Κράτους,
καί κάθε δημοκρατικού θεσμού.
’Απρίλιος 1944.
’Άνοιξις ήταν σάν καί τώρα. Είχαν
λιώσει τά χιόνια στά βουνά καί μύριζε
γύρω όλη ή πλάσις. Οί παραροΰνες κυμά
τιζαν στούς κάμπους, καθώς πλησίαζαν οί
ήμέρες τού Πάσχα. Κι’ ενώ οί άνθρωποι
ετοιμάζονταν όπως κάθε χρόνο, νά γιορ
τάσουν τά Ά γ ια Πάθη καί τήν Άνάστασι
τού Θεανθρώπου, κάποια άλλα χιόνια μί
σους καί καταστρεπτικής μανίας στοι
βάζονταν στά σχέδια κάποιων άλλων δυ
νάμεων καί πάγωναν σύγκορμα τις έξαντλημένες άπό τις βαρειές αλυσίδες τής ξέ
νης κατοχής Ελληνικές καρδιές.
Κι’ ήρθε ή Κυριακή τού Πάσχα, ή
ήμέρα τής Λαμπρής, γιά νά συντελεσθή
ένα άπό τά φοβερώτερα άνουσιουργήματα,
άπό έκείνους πού τάχα πολεμούσαν γιά
τήν ήθική καί τό δίκαιο, εις βάρος 44
άοπλων συναδέλφων μας.
Σάλεψε τό μυαλό κάθε φιλήσυχου άνθρώπου μέ τό καινούργιο έγκλημα. Τά
άδικοσκοτωμένα παλληκάρια, τά άγνά καί
άδολα Ελληνόπουλα, καθώς ξέγνοιαστα
πήγαιναν νά άναλάβουν υπηρεσία στήν
Πάτρα, δέχθηκαν στά νεανικά τους κορ
μιά όλο τό μίσος τών δολοφόνων των.
Δεκαπεντάχρονο τήν εποχή εκείνη παι
δί, περίμενα, μαζί μέ άλλους συγγενείς,
στήν γενέτειρά μου τον ερχομό τού πρώ
του έξαδέλφου μου, πού τελειώνοντας τήν
’Αστυνομική Σχολή, είχε τοποθετηθή εις
τήν Πάτρα. Καί περιμέναμε όλοι νά δούμε
καί νά καμαρώσουμε άπό κοντά, ντυμένο
στήν στολή του, τόν άγαπημένο μας Κώ

στα. Κι’ όμως ό καλός μας δέν φάνηκε.
Δέν ήρθε. Καί άντί γι’ αύτόν, γοργόφτερο
έφθασε τό θλιβερό άγγελμα.
Τόν Κώστα καί τούς άλλους συναδέλ
φους του, πού μέ τό τραίνο κατέβαιναν
στήν Πάτρα, τούς έπιασαν οί άναρχοκομμουνισταί τής έποχής εκείνης καί τούς
σκότωσαν άνήμερα τοϋ Πάσχα.
Πάγωσαν οί καρδιές μας. Μαρμάρω
σαν τά χείλη μας γιά τό χαμό τόσων παλληκαριών. Πνίξαμε τόν πόνο καί κάναμε
τόν σταυρό μας νά δώση ό Θεός γρήγορα
νά διαλυθούν τά μαύρα σύννεφα τού μί
σους καί τής συμφοράς πού σκέπαζαν τήν
πατρίδα.
Ποιο τάχα ήταν τό έγκλημα πού εί
χαν διαπράξει οί άλησμόνητοι συνάδελφοί
μας, γιά νά δεχθούν τό τόσο μίσος τών
δολοφόνων των; Τό μόνο άσυγχώρητο
έγκλημά τους ήταν ότι πίστευαν στήν
Ελλάδα. Πίστευαν στό Θεό, τήν Πα
τρίδα καί τήν οικογένεια.
’Αμούστακα σχεδόν άκόμη παιδιά εί
χαν ντυθή τήν στολή τού άστυφύλακος
κι’ είχαν πάρει τήν άπόφασι νά υπηρε
τήσουν πιστά καί εύορκα τήν Ελλάδα
καί τόν Έλληνα. Γεμάτα όνειρα καί έλπίδες ξεκινούσαν γιά μιά καινούργια ζωή.
Δέν πρόλαβαν όμως. Τούς έφραξαν μιά
γιά πάντα τόν δρόμο εκείνοι πού ήθελαν
τήν πατρίδα μας στάχτη καί άποκαίδια,
έτσι πού νά μπορούν άνενόχλητα νά στή
σουν τό δικό τους Κράτος, τό δικό τους
σύστημα. Τούς έφραξαν τόν δρόμο, εκεί
νοι πού άγαποΰσαν τήν βία καί πίστευαν
μόνο στήν ύλη κι’ όχι στό πνεύμα.
’Αλησμόνητοι συνάδελφοι. Σάς κοιτά
ζουμε κατάματα, γιατί ποτέ δέν σάς
ντροπιάσαμε κι’ ούτε θά σάς ντροπιά
σουμε. ’Εμείς οί ζώντες, οί περιλειπόμενοι, άν χρειασθή, θά άκολουθήσουμε τις
ύποθήκες πού σείς μέ τό άλικο αίμα σας
μάς δωρήσατε. 'Η πατρίδα μας περνάει
καί σήμερα δύσκολες στιγμές. Μάς κυ
κλώνουν ό δόλος, ή βία καί ό έκβιασμός.
"Ομως, στέκουμε υπερήφανοι στις έπάλξεις κι’ είμαστε άποφασισμένοι, όλοι οί
Έλληνες, νά τσακίσουμε τόν κάθε βέ
βηλο έπιδρομέα πού θά θελήση νά μολύνη
τά άγια χώματά μας.
’Αθάνατοι νεκροί μας.
Ή μοίρα σάς διάλεξε γιά νύφη τήν πα
τρίδα, κι’ αύτή, πού τόσο αγαπήσατε, πεν
τάμορφη, σάς έσφιξε στήν άγκαλιά της
καί σάς έσυρε μαζί της σέ μιά αιώνια
καί αχώριστη ζωή.
Πονώντας γιά τό τραγικό χαμό σας,

μά καί υπερήφανοι γιά τήν παλληκαρια
σας, καί τήν άδούλωτη έθνική ψυχή σας,
ραίνουμε μ’ άμάραντα της δάφνης φύλλα
τούς τάφους σας. Οί άτέλειωτοι της
καρδιάς μας παλμοί, γλυκόηχος άντίλαλος τών αισθημάτων μας, γιά σάς, θά
σάς φέρνουν αιώνια τήν άγάπη μας. Λου
λούδια εύωδιαστά της άνοίξεως θα στο
λίζουν τις μορφές σας, γιά τόν πρόωρο
χαμό σας, μά καί μεγάλης υπερηφάνειας
γιά τόν ώραΐον ύπέρ τής πατρίδος καί τών
ιδανικών της φυλής μας θάνατό σας.
Δέν πεθάνατε ήρωικοί συνάδελφοί μας.
Δέν μπορεί νά πεθάνατε. Δέν πεθαίνουν
οί μάρτυρες. Είσαστε δίπλα μας. Είσαστε κοντά μας καί θά μείνετε γιά πάντα
στις ψυχές μας. "Εχετε κερδίσει μια τι
μητική θέσι στήν ιστορία μας. Κι’ είσθε
καί φωτεινό παράδειγμα. Έ να παράδει
γμα όμορφο πού θά μάς έμπνεη που θα
κατευθύνη καί πού θά μάς θυμίζη οσα
ποτέ δέν πρέπει νά ξεχάσουμε.
Δέν κλαΐμε. Δέν τούς κλαϊνε τούς ήρωες.
Μόνο τούς θαυμάζουν κι’ ορκίζονται στο
όνομά τους. "Ετσι κι’ έμεΐς ορκιζόμαστε
πώς θά φανούμε άντάξιοι συνεχισταί τών
ωραίων παραδόσεων πού σείς μάς κληρο
νομήσατε. Θά φυλάξουμε τούτο τόν τόπο
άνέπαφο καί θά τόν υπερασπιστούμε μέ
τήν ίδια μας τήν ζωή, άν ποτέ βέβαια οί
περιστάσεις τό άπαιτήσουν.
Αίωνία άς είναι ή μνήμη σας αλησμό
νητοι συνάδελφοί μας.
Ψυχές πού γύρω μας έδώ αόρατες πλανά[σθε]
ευλογημένες τρεις φορές, εύλογημένες
[νάσθε ]

Μετά τήν ομιλίαν εις τό ήρώον
τών πεσόντων κατετέθησαν στέ
φανοι έκ μέρους τοϋ Νομάρχου. Κο
ρινθίας τής Άστυν. Πόλεων, τής
Ελληνικής Χωροφυλακής, τοϋ Προ
έδρου τής Κοινότητος Δερβενίων
καί άλλων.
Τήν όλην τελετήν έκάλυψε τό
Κινηματογραφικόν - Ραδιοφωνικόν
Συνεργεΐον τοϋ Α.Α.Π.
Τό χ ώ μ α πού σ κ έ π α σ ε
τούς ά ει μ ν ή σ το υ ς συνα
δ έ λ φ ο υ ς άς ε ί ν α ι έ λ α φ ρ ό .
'Η μ ν ή μ η τ ο υ ς άς ε ί ν α ι
αίωνία...
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ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κλάδος 'Υγείας
'Υ παλ. Ά σ τ υ ν . Πόλεων

Αποτελέσματα χρήσεως 1975

ΕΞΟΔΑ
I. ΤΓ. Π ΕΡΙΘ . ΗΣΦ/ΝΩΝ.
ΚΑ. 0672 Δαπάνη φαρ\f. περιθ.
ήσφαλισμ.
7452576,35
» 0673
» Νοσοκομιακής
περιθάλ.
1872545,50
» 0685
» Φυσιολογικών
τοκετών
352.000 —
II ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΚΑ. 0264 Άποζημίωσις Μελών
Δ. Συμ/λίου
» 0212)
» καθαρίστριας
0521)
εϊσφοραί Ι.Κ.Α.
» 0433 Προμήθειαι Τραπεζών
>» 0832 Τηλεφωνικά τέλη
» 0841 “Τδρευσις
» 0842 Φωτισμός
» 0887 Συντήρησις καί ’Ε πι
σκευή Μηχ/των.
» 1241 Προμήθειαι βιβλίων πε
ριοδικών Έφημερ.
» 1261 Γραφική "Υλη
» 1282 Προμήθεια ήλεκτρικών
λαμπτήρων.
» 1299 Λοιπαί προμήθειαι έξοπλισμοϋ Γραφείων.
» 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητος καί Εύπρ.
» 1711
» υλικών Έκτυπώσεως καί Βιβλιοδ.

237.082,90
64.350 —
80.025,90
1.535 —
28.269 —
4.328,70
14.517,70
420 —
1.819,20
31.611,40
1.000 —
1.981 —

ΕΣΟΔΑ
I ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
·
14.717.840,70
ΚΑ. 2311 Κρατήσεις έν ένεργεία 10456520—
Αστ/κή Δ/νσις
’Αθηνών.
7.700.311 —
Πειραιώς.
1.881.875 —
Πατρών.
544.561.—
Κέρκυρας.
329.773—
ΚΑ 2311 Κρατήσεις έκ τών Συν
ταξιούχων
4261320,70
’Αστυνομική Δ/νσις :
’Αθηνών.
3.360.697,70
Πειραιώς.
572.502,60
Πατρών.
218.989,70
Κέρκυρας.
109.130,70
II ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.477.719 —

ΚΑ. 3811 Τόκοι
Τραπεζ. 1.072.923 —
ΚΑ. 3511 ’Ενοίκια
404.796—
III. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑ. 5294 Έσοδα υπέρ φυσικών
προσώπων.

1.366.873 —

IV ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑ. 6699 ’Έσοδα έκ λοιπών περι
πτώσεων μή είδικώς
καταν.

2.225 —
5.000 —

III ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟ Ι
ΧΕΙΩΝ
ΚΑ. 0813 Μισθώματα
Κτιρίων
(κοινόχρηστα)
88.407
» 0863 Συντήρησις καί Ε π ι
σκευή κτιρίων.
61.253
» 0892 ’Ασφάλιστρα καί φύλακτρα άκινήτου
4.310
» 0911 Φόροι.
102.695
ΔΑΠΑΝΑΙ Π ΡΟ ΛΗ Π ΤΙΚ Η Σ
ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑ. 2632 Έπιχορήγησις παιδικών
κατασκηνώσεων Α.Α.Π.

9.677.121,85

25.845,20

256.665 —
—
—
—
—

IV

V

VI

ΕΠ ΙΣΤΡΟΦ ΑΙ ΑΧΡΕΩΣ.
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ Ε ΙΣΠ Ρ. ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

V II ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
• ΣΚ ΕΥ Ω Ν -Μ Η Χ .
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1975

797.227,80

8.593 —

1.366.467 —

23.251,60
5.221.868,75
17.588.277,90

17.588.277,90

Έ ν Άθήναις τή 4η Μαρτίου 1975
Ό Διευθυντής
Νικόλαος Οΐκονομόπουλος
’Αστυνομικός Δ/ντής Α'

'Ο Πρόεδρος τοϋ Δ. Συμβουλίου
Βασίλειος Τζαβέλλας
’Αρχηγός Άστυν. Σώματος

Ό προϊστάμενος Λογιστηρίου
Δημήτριος Τσόγκας
’Αστυνόμος Α'.

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΙΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ

Ε .Τ .Υ .Α .Π .

ΕΤΟ ΥΣ

1975

Παροχοί καί Δαπάναι

’Έ σ ο δ α

49.953.105,50
Π α ροχ α ί Π ρονοίας
α) Βοηθήματα εις 486 διαγραφ.
μετόχους
49.814,776
β) Έπιστροφαί Κρατήσεων εις
16 διαγρ. μετόχους μή δικαιομ.
Βοηθ.
138.329,50
94.562,90
Δαπάναι Διοικήσεως
’Αποζημιώσεις μελών Δ. Συμβουλίου 34.600—
Γραφική ΰλη
4.725—
’Ενοίκια - κοινόχρηστα
37.883—
Έντυπα - βιβλία - Σφραγίδες
1.246—
Τηλεφωνικά Τέλη
8.048,90
’Εκτυπώσεις έκδόσ. έν γένει βιβλιοδ.
8.060—

ΚαταβολαΙ Ήσφαλισμένων

Δαπάναι Περιουσ.
Στοιχείων
Συντήρησις Ακινήτου
Ασφάλιστρα πυρός άκινήτου
Φορολογικαί Ύπωχρ. άκινήτου

109.808,20
13.987—
573—
95.248,20

Π λ ή ρ ω μ α ί έκ π ρ α γ μ .
Εσόδων
Έπιστροφαί άχρεωστ. είσπραχθ.
Π λ ή ρ ω μ α ί έκ π ρ α γ μ .
Εσόδων
Άπόδοσις των υπέρ Δημ. είσπραχ.
’Α π ο σ β έ σ ε ι ς ’Α κ ι ν ή τ ο υ

820—

820—

666.735—
666.735—
26 . 010 —

24.866.112,70

Τακτικαί
23101066,90
21127971,90
3% Β.Μ.
1204282—
1/48 Β.Μ.
768813—
Διαφορά προαγωγής
1765045,80
Ε ίδικαί
434099—
Έκτος Έδρας
Συμβούλια καί Έ π ι37825—
τροπαί
137940—
Λαθρεμπόριον
1155181,80
Ειδική υπηρεσία
Κοινωνικ αί
19.286.827,90
είσφοραί
Άστυν/κόν Ένσημον 4384670—
'Ιππόδρομος
14.880.211,40
18450—
Δημόσια Θεάματα
3.496.50
Ποινικά Δικόγραφα
2.101.099,05
Περιουσίας
Πρόσοδοι
1747555—
Τόκοι Τραπεζών
150104,05
Τόκοι Δανείων
203440—
Ενοίκια διαμερ/των
302550,00
’Έ κ τ α κ τ α Έ σ ο δ α
300000—
Δωρεαί
’Έσοδα μή είδ. κατο2550,80
νομαζόμ.
666.735—
Λ ο ι π ά ’Έ σ ο δ α
Έσοδα υπέρ Δημο
666735—
σίου
Προκΰψαν
έλλειμμα

3.627.716,15
50.851.041,60

50.851.041,60
Έ ν Άθήναις τή 28η Φεβρουάριου 1976
Ό πρόεδρος

Ό Διευθυντής
Νικόλαος Οίκονομόπουλος
Άστυν. Δ/ντής Α'

Ε.Τ.Υ.Α.Π.
Λογιστηρίου

Βασίλειος Τζαβελλας
’Αρχηγός Άστυν. Σώματος

26ος Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ

ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ Ε Τ Ο Υ Σ

Ό Προ'ΐστ. Λογιστηρίου
Δημήτριος Τσόγκας
’Αστυνόμος Α !

1975

’Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν

Παθητικόν

38.250.092,90
Τράπεζα Ελλάδος
3.411.592,30 —
Χρεώγραφα παρ’ Έθν. Τραπέζη
1.957.461,65
Δάνεια
1005000 —
419.775.
’Ακίνητον
585.225 —
μεϊον άποσβέσεις
2.400 —
Βιβλιοθήκη
5.560 —
Έ πιπλα καί Σκεύη
38.749 —
’Απαιτήσεις έκ φόρων
80.000—
Χρεωστικοί Λογαριασμοί
19.843.990 —
Λογαριασμοί Τάξεως χρεωστ.

Κεφάλαιον
Υποχρεώσεις
Λογ/σμοί Τάξεως Πιστωτικοί

64.039.620,85

44.006.947,95
188.682,90
19.843.990.

64.039.620,85

Έ ν Άθήναις τή 28η Φεβρουάριου 1976
Ό Διευθυντής

Ό Πρόεδρος

Ό Προΐστ. Λογιστηρίου

Νικόλαος Οίκονομόπουλος
Άστυν. Δ/ντής Α'.

Βασίλειος Τζαβέλλας
Αρχηγός Άστυν. Σώματος

Δημήτριος Τσόγκας
Αστυνόμος Α'.

Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Ο Σ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
φ
φ
φ

Ή 'Εθνική όμάς Ε.Δ. εις Τ υ νη σ ία ν
Πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου Ε.Δ. και Σ.Α.
Π οδοσφ α ιρικοί συνα ντή σεις

καί 3) Πλιανος Άργύριος. Είς τό δεύτερον
άγώνισμα τού δρόμου τών 8.000 μ. μετα
ξύ άνεγνωρισμένων άθλητών, πρώτος
άνεδείχθη ό χωροφύλαξ Κούρτης Φώτιος
μέ χρόνον 23.43.2, δεύτερος ό Άστυφύλαξ Κίσσας Βασίλειος μέ χρόνον 23.52.0
καί τρίτος ό σμηνίτης Άργυρόπουλος
Νικόλ. μέ χρόνον 24.09.8. Είς έκάστην
κατηγορίαν συμμετεϊχον 40 άθληταί.
Είς τήν άνεπίσημον ομαδικήν βαθμο
λογίαν πρώτη άνεδείχθη ή όμάς τού ’Αρ
χηγείου Α. Πόλεων μέ 70 βαθμούς, δευτέρα ή όμάς τού Λιμενικού μέ 80 βαθμ.
τρίτη ή όμάς τής Χωρ/κής μέ 85, τετάρτη
ή όμάς τής ’Αεροπορίας μέ 117 βαθμ.
πέμπτη ή όμάς τοϋ Στρατού μέ 124 βαθμ.
καί έκτη ή όμάς τού Ναυτικού.
*

Τ

ΗΝ 12.3.76 καί ώραν 15.00, ή 'Εθνι
κή Όμάς ’Ενόπλων δυνάμεων, άνω
μάλου δρόμου, έλαβε μέρος εις τόν
διεξαχθέντα εις Τυνησίαν 26ον διεθνή α
νώμαλον δρόμον τοϋ S.I.S.M. έπΐ άττοστάσεως 11.700μ.
Ή Ελληνική άποστολή άπετελέσθη
έκ τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Ηενάκη Δημητρίου, άρχηγοϋ ταύτης, τοϋ Υ ποπλοιάρ
χου τοϋ Λιμενικού Σώματος Κυριακάκη
’Εμμανουήλ ώς αρχηγού τής όμάδος, τοϋ
προπονητοϋ Ύ πολοχαγού Δεπάστα
Ευαγγέλου καί οκτώ άθλητών, μεταξύ
των όποιων καί οϊ άστυφ. Κίσσας Βα
σίλειος καί Παύλου Ευάγγελος.
Εις τούς έν λόγω άγώνας, έλαβον μέρος
(19) Κράτη. Είς τήν ομαδικήν κατάταξιν,
ή Ελλάς κατέλαβε τήν 6ην θέσιν μέ 265
βαθμούς. Οί άθληταί μας ήγωνίσθησαν
μέ θάρρος καί πολύ πέραν των δυνατο
τήτων των, άντιμετωπίσαντες ισχυ
ρούς αντιπάλους καί μεγάλα ονόματα
τοϋ παγκοσμίου άθλητισμοϋ, γ ι’ αύτό
καί ή κατάκτησις τής 6ης θέσεως κρίνεται
απολύτως ικανοποιητική καί ιδιαιτέρως
τιμητική διά τά Ελληνικά χρώματα.
Σημειωτέον ότι ό Τυνήσιος Όλυμπιονίκης τοϋ Μονάχου Γκαμούντι, όστις
έθεωρεΐτο τό «φαβορί τοϋ αγωνίσμα

τος κατέλαβε τελικώς τήν 15ην θέσιν επ'
συνόλου 117 δρομέων. Αί δημιουργηθεΐσαι γενικώς έκ τής Ελληνικής άποστολής
έντυπώσεις, ύπήρξαν άκρως ίκανοποιητικαί.
*
Τήν 28.3.1976 καί ώραν 10.30' είς τόν
έσωτερικόν χώρον τοϋ Γκολφ Γλυφάδας,
διεξήχθη τό Πρωτάθλημα Άνωμάλου
Δρόμου Ε Δ καί ΣΑ. Τούς αγώνας διωρ
γάνωσε μέ πολλήν επιτυχίαν τό Ά ρχηγεϊον ’Αεροπορίας. Τήν ένδιαφέρουσαν
αυτήν άθλητικήν έκδήλωσιν παρηκολούθησαν ό είδικός Σύμβουλος τοϋ κ. Πρω
θυπουργού έπΐ άθλητικών θεμάτων κ.
Παπαναστασίου Κων/νος, ’Ανώτατοι καί
άνώτεροι Ά ξ/κοί τών ΕΔ καί ΣΑ, άντιπροσωπεϊαι καί πλήθος προσκεκλημέ
νων. Τήν έναρξιν τών αγώνων άκήρυξεν ό ’Αρχηγός τοϋ Β. Κλάδου Α.Ε.Δ.
άντιπτέραρχος κ. Ναούμ Ηρακλής. Πρώ
τον διεξήχθη τό άγώνισμα τοϋ δρόμου
4.000 μ. είς τό όποιον έλαβον μέρος άνειδίκευτοι άθληταί, μή άνήκοντες είς τούς
άθλητικούς Συλλόγους, έπρώτευσαν δέ
κατά σειράν οΐ σρατιώται 1) Κυριαζόπουλος Παν. 2) Γιουματζίδης Γεώργιος

Τήν 31.3.76 ή ποδοσφαιρική όμάς τού
’Αρχηγείου Α.ΓΤ μετέβη είς Καρδίτσαν
καί άντιμετώπισεν είς φιλικόν αγώ να τήν
ίσχυράν τοπικήν ομάδα τού «Α.Ο. Καρ
δίτσης», Πρωταθλήτριαν είς τήν κατη
γορίαν της. Ό άγω ν διεξήχθη είς τό
Δημοτικόν Στάδιον τής πόλεως παρου
σία τών τοπικώ ν,’Αρχών καί 4.000 πε
ρίπου φιλάθλων. Οί ποδοσφαιρισταί μας
έπραγματοποίησαν εξαιρετικήν έμφάνισιν
καί Ικανοποίησαν τούς φιλάθλους,ο! όποιοι
παρηκολούθησαν ένα σπάνιο ποδοσφαιρι
κό θέαμα. Σ’ αύτό συνετέλεσε καί ή άρίστη
άπόδοσις τών παικτών τής τοπικής όμά
δος, οί όποιοι εντυπώσιασαν μέ τό άθλητικόν ήθος καί τήν μαχητικότητά των. Νι
κήτρια άνεδείχθη τελικώς ή ’Αστυνομική
όμάς μέ σκόρ 3 - 0 . Ό ήμερήσιος πολιτι
κός καί άθλητικός τύπος τής Καρδίτσης
έξήρε μέ λίαν κολακευτικά σχόλια τήν
ποικιλόμορφον δράσιν τής Αστυνομίας
Πόλεων καί τήν συμβολήν της είς τόν
κοινωνικόν καί έκπολιτιστικόν τομέα, κα
θώς καί τήν άπό πάσης πλευράς άψογου
έμφάνισιν τής ’Αστυνομικής Όμάδος.
Ή άποστολή μας έτυχεν ένθουσιώδους
ύποδοχής έκ μέρους τών Διοικητικών
παραγόντων τού Α.Ο.Κ. Περί τήν μεσημ
βρίαν παρετέθη γεύμα είς εξοχικόν κέν
τρου τής Πέλεως, είς τό όποιου παρεκάθησαυ ό Διοικητής τής Δ/σεως Χωρ/κής
Καρδίτσης Ά υτ/ρχης κ. Μαραγκάκης
’Αντώνιος κ.λ.π.
*

Έξ άλλου, είς τά πλαίσια τής δραστηριότητος τού Τμήματος ’Αθλητισμού
τού Α.Α.Π., ή ίδια όμάς τήν 7/4/76, με
τέβη είς τό άκριτικόν καί ιστορικόν νησί
τής Χίου καί συνηντήθη είς φιλικόν αγώνα
μετά τής τοπικής όμάδος «Α.Ο.Π. Χίου»·
Σημαντικόν γεγονός διά τούς φιλάθλους
καί τούς κατοίκους τού νησιού, άπετέλεσεν ή έκδήλωσις αύτή. Τό Δημοτικόν
Στάδιον τής πόλεως ήτο κατάμεστου φι
λάθλων οί οποίοι άπό ένωρίς, είχαν κατα
λάβει θέσεις, γιά υά παρακολουθήσουν
τά άνά τό Πανελλήνιον καί διεθνώς γνω 
στά μεγάλα ονόματα τού Ελληνικού
ποδοσφαίρου, τά όποια πλαισιώνουν
τήν ’Αστυνομικήν ομάδα καί νά άπολαύσουν ένα ύψηλής ποιότητος ποδον
σφαιρικόν θέαμα. Ό άγών διεξήχθη π α 
ρουσία τών τοπικών άρχών σέ μία-
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'Απέναντι: Στιγμιότυπον (υιό την λήξιν των Σκοπευτικών άγώνων 1976. Εις την φωτογραφίαν ή πρωταθλήτρια όμάς τής ’Α στυ
νομίας, μετά τον ’Αρχηγόν Α .Π . κ. Τζίμα και των 'Αστυνομικών Δ/ντών κ.κ. Κουβέλη καί Σταθαρά. 'Επάνω: ΟΙ ομάδες πο
δοσφαίρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τον Διδυμοτείχου, προ τής ένάρξεως τον άγώνος εις την άκριτικήν πόλιν.
άκρως φιλικήν ατμόσφαιραν καί μέσα
σέ ώραϊα αθλητικά πλαίσια, έληξε δέ μέ
νίκην τής ’Αστυνομική; όμάδος καί μέ
τέρματα 4 - 0 . 'Η θαυμασία αυτή έκδήλωσις έκλεισε μέ τό παρατεθέν τό εσπέ
ρας γεϋμα είς εξοχικόν κέντρον τής πό
λεως, είς τό όποιον παρεκάθησαν ό Δ /τής
τής Δ/σεως Χωρ/κής Χίου Ταγ/ρχης
κ. Καζαμία; Γεώργιος, οί άθληταί των
δύο ομάδων κ.λ.π. Έπηκολούθησαν έμνευσμέναι όμιλίαι τού Προέδρου τού το
πικού Συλλόγου κ. Παντελάρα καί τού
’Αστυνομικού Δ/ντού κ. Σταθαρά Ίωάν.
Οΰτω διά μίαν άκόμη φοράν, ή άποστολή έπέτυχεν άπολύτω;, συντελέσασα
τά μέγιστα εϊ; τήν έξύψωσιν τού ’Αθλη
τικού Πνεύματος καί τήν τόνωσιν τού
ήθικοΰ των κατοίκων τής Άκριτική; αύτή; περιοχής, οί όποιοι έξεδήλωσαν παντοιοτρόπως τόν θαυμασμόν καί τήν
άγάπην τους πρός τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
*
Τήν 17.30' ώραν τής 19/5/76, διεξήχθη είς Διδυμότειχον φιλικός ποδο
σφαιρικός αγών, μεταξύ τής τοπικής
Όμάδος-Α.Ε. Διδυμοτείχου καί τής τοιαύτης τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ό άγων είχε πανηγυρικόν χαρακτήρα,
διότι διεξήχθη είς τά πλαίσια των έορταστικών εκδηλώσεων έπί τή έπετείω
τής άπελευθερώσεως τής Θράκης.
θερμοτάτην καί ένθουσιώδη υποδοχήν
πρός τήν ’Αστυνομικήν ’Αποστολήν,

έπεφύλαξαν ό Πρόεδρος καί τά μέλη τού
Διοικητικού Συμβουλίου τού ώς άνω Συλ
λόγου καί οί κάτοικοι τής πόλεως, οΐ
όποιοι κατέκλυσαν τό Στάδιον διά νά
παρακολουθήσουν τό παιγνίδι.
Παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Διδυμοτείχου-Όρεστιάδος, ό
κ. Νομάρχης Έβρου, ό κ. Δήμαρχος, άντιπροσωπεία άξ/κών τής XVI Μεραρχίας
καί λοιπαί Ά ρχαί τής πόλεως.
Αί εισπράξεις διετέθησαν έξ ολοκλήρου
υπέρ τής οίκονομική; ένισχύσεως τού
τοπικού Συλλόγου.
Ό αγών, ό όποιος έληξεν ισόπαλος μέ
σκόρ 2-2, ΰπήρξεν άριστος σέ ποιότητα,
μέ πλούσιες καί εντυπωσιακές φάσεις πρό
των έστιών των δύο ομάδων.
Είχε παλμό καί ζωντάνια μέχρι καί τό
τελευταίο λεπτό καί συνήρπασε τούς θεα
τός.
’Εκείνο πού χαρακτήριζε Ιδιαίτερα τούς
παίκτας ήταν ή όμαδικότης, τό οργανω
μένο παιχνίδι, ή έλλειψις άτομισμού καί ή
φαντασία.
Κατάπληξιν έπροξένησεν ή άρίστη έμφάνισις καί άπόδοσις των παικτών τής
φίλης άντιπάλου Όμάδος. Ιδιαιτέρως
ξεχωρίσαμεν τούς No 7 Λαμπούδην, No 9
Κασμίρην, οί οποίοι έπέτυχον δύο θαυ
μάσια είς έκτέλεσιν τέρματα καί τούς No 8
Λάζον καί τόν τερματοφύλακα Παπαδόπουλον, πού μπορούν νά σταθούν άνετα
είς Συλλόγους Α' ’Εθνικής κατηγορίας.
Σκόρερ τής ’Αστυνομικής Όμάδος ήτο
όποδοσφαιριστής μας Παπαδημητρίου,

όστις επίσης άνήκει εις τού; διακριθέντας.
‘Η ώραιοτάτη αύτή έκδήλωσις έκλεισε
μέ τό παρατεθέν ύπό τού Προέδρου τής
Α.Ε. Διδυμοτείχου κ. Σπυράκη Γεωργίου,
τό έσπέρας, γεύμα είς αίθουσαν' πολυτε
λούς κέντρου τής πόλεως, εις τό όποιον
παρεκάθησαν τά μέλη καί τών δύο 'Ομά
δων. Άντηλλάγησαν αί σχετικαί προ
πόσεις καί φιλοφρονήσεις.
Τάς πρωϊνάς ώρας τις 19-5-76, ή ’Α
στυνομική άποστολή, μέ έπικεφαλής τόν
’Αστυνομικόν Δ/ντήν Β' κ. Σταθαράν
Ίωάννην έπεσκέφθη τά άκριτικά φυλά
κια τών Καστανεών καί τού Πυθίου καί
προσέφερε δώρα εις τούς άκρίτας μας,
δαπάναις τού Ταμείου ’Αθλητισμού τής
Υ.Σ.Π.Α. τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Οΰτω διά μίαν άκόμη φοράν ή κοινωνι
κή παρουσία τής ’Αστυνομίας, συνέβαλε
τά μέγιστα εις τήν δημιουργίαν φιλικών
σχέσεων τόνωσιν τού ηΰξημένου ’Εθνικού
φρονήματος τού πληθυσμού τών ’Επαρ
χιακών καί ιδία τών άκριτικών περιοχών,
διά δέ τού λαμπρού άθλητικού καί
κοινωνικού ήθους καί τής έπιδειχθείσης
έξαιρέτου συμπεριφοράς των, οί άθληταί
μας κατέστησαν φορείς δημιουργίας άρι
στων εντυπώσεων καί εύμενεστάτων σχο
λίων είς τήν κοινωνίαν τού Διδυμοτείχου.
ΔΗΜ.ΞΕΝΑΚΗΣ
Ά σΐυν. Α'.
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Εις τήν Σχολήν Αξιω
ματικών Αστυνομίας Πόλεων και εις ει
δικήν τελετήν, άπενεμήθησαν τά πτυχία
εις τους άποφοιτήσαντας τοϋ Σεμιναρίου
’Επιμορφώσεως ’Αστυνόμων. Από την
απονομήν των Ππυχίων είναι και τό στιγμιότυπον τής φωτογραφίας μας εις τήν
οποίαν διακρίνονται ό Γενικός Γραμματεύς
τοϋ rΥπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Μπάλκος, ό Αρχηγός τής *Αστυνομίας κ. Τζίμας, οί Υπαρχηγοί κ.κ. Παπαγεωργίου
καί Κωτσόπουλος και άλλοι άξ /κοί.

Με πρωτοβουλίαν τής Πανελληνίου ' Ενώσεως Άποστράτων Ά ξ/κ ώ ν 'Αστυνομίας
Πόλεων, έλαβε χώραν λειτουργία μετ'
αρτοκλασίας εις τον ιερόν Ναόν τής Ά για ς
Ειρήνης. Παρευρέθησαν ό τ. Υπουργός
κ. Βρανόπουλος, οί τ. Α ρχηγό) Α. ΓΙ. κ.κ.
Καραμπέτσος και Σακελλαρίου, ό ’Αρχη
γός Α. Π. κ. Τζίμας, ό Α. Ύπαρχηγός κ.
Παπαγεωργίου και τά μέλη τής rΕνώσεως.

' Εορταστική έκδήλωσις επ' ευκαιρία των
εορτών τοϋ Πάσχα έγένετο εις τήν Μ ηχ/
τον Ύποδ/νσιν Πειραιώς, από τήν οποίαν
και τό σχετικόν στιγμιότυπον. Διακρίνονται ό Α ρχηγός Α. Π. κ. Τζίμας, ό
Γενικός Ά σ τυν. Δ /ντής Πειραιώς κ.
Αγγελόπουλος κ.ά.

Υπό τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
τοϋ Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων, διενεμήΘησαν διάφορα δώρα εις τά παιδιά τής
Στέγης ’Εργαζομένου Ορφανόν. Εις τήν
φωτογραφίαν μας ό Δ /ντής τής Υ.Σ.Π .Α.
κ. Σταθαράς, τό διοικητικόν Συμβούλιου
τοϋ Ιδρύματος και οί μικρό) τρόφιμοι.

Νέα
6

8

ΕΙΚΟΝΕΣ
Την 6-5-76, ό Γενικός Αστυνομικό: Λ ντής Πειραιώς κ. Άγγελόπονλος, ώμίλιί
λη σεν, εις σνγκέντρωσιν αστυνομικών και
δημοσιογράφων τής Γείτονος, τούς οποίους
και έκάλεσε εις συνεργασίαν, διά καλντέραν έπίτενξιν τών στόχων τής ’Αστυνο
μίας, προς το συμφέρον βεβαίως τον Ιίειραϊκοϋ λαού. Εις την φωτογραφίαν χαρα
κτηριστικόν στ ιγμιότνπον.

τοΰ ' Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών
και διένειμε διάφορα δώρα εις τούς τραυματισθέντας Αστυνομικούς κατά τα γε
γονότα τής ’Αμερικανικής Πρεσβείας
Αθηνών. Εις την φωτογραφίαν διακρίνονται ή Πρόεδρος τον ”Ομίλου κ. ’Ιωακείμογλου, ό Δ /ντής, τοϋ Μηχανοκίνητοι·
κ. Κατσιμπάρος και πολλοί εκ τών τραυματισθέντων άνδρών τής προαναφερθιίση: rΥπήρεσίας.

f

"Ενα ακόμη στιγμιότυπο άπό την διανομή
δώροιν εις τά παιδάκια τών Πολυτέκνων
(ϊστυνομικών τής Μηχανοκινήτου ΓΥποδ/
νσεως Άθτ/νών.
Ο Γενικός Αστυνομικός 1(ντήά
τοών κ Μπαλόπουλος έδέχθι/ εις τ<
φεΐον τοϋ ναύτας τον καταπλεύσαντ
τον λιμένα τής πόλ.εως Γαλλικού άι·
πιλικοΰ. Εις τους Γάλλους ναντ
προσεφέρθησαν άνα/ινηστικά δώρα.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τήν 11ην ώραν τής 16.4.1976
έν τή αιθούση τελετών τής Σχολής
’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων, έλαβε χώραν τελετή απονο
μής πτυχίων εις τούς άποφοιτήσαντας τοϋ Κέντρου Μετ/σεως ’Αστυνό
μων, είκοσι τέσσαρας (24) ’Αστυ
νόμους Β' τάξεως.
Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό Γενι
κός Γραμματεύς τοϋ Ύπρυργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος,
ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ.
Τζίμας, ό Α' 'Υπαρχηγός κ. Παπαγεωργίου, ό Β' Υπαρχηγός κ.
Κωτσόπουλος, οί Προϊστάμενοι δια
φόρων ’Αστυνομικών υπηρεσιών,
άντιπροσωπεία άνωτέρων Ά ξ/κών
τοϋ Σώματος-, Καθηγηταί τοϋ Κέν
τρου Μετ/σεως καί οί σπουδασταϊ
Άστυνόποι.
Προς τούς παρευρεθέντας ώμίλησεν ό κ. Μπάλκος, ό όποιος έτόνισε
μεταξύ των άλλων:

Έ ν πρώτοις σάς συγχαίρω γιά τήν επι
τυχή, ώς μοϋ άνέφερε ή Σχολή, φοίτησίν
σας, καί τήν έπιτευχθεισαν έδραίωσιν των
άναγκαίων βασικών επαγγελματικών σας
γνώσεων, άλλ’ επίσης διά τήν ένημέρωσίν σας επί τών άλματωδών επιστη
μονικών καί κοινωνικών έξελίξεων τής
εποχής μας. Γνώσεων άπαραιτήτων δι’
εν σύγχρονον στέλεχος τών Σ.Α. Γιατί,
πράγματι θά σάς ήταν άπολύτως άδύνατο νά άνταποκριθήτε στήν πολυσχιδή
άποστολήν σας, ή οποία καλύπτει ένα
έξαιρετικώς εύρύ φάσμα δραστηριοτήτων,
άν ή υπηρεσία καί ΰμεϊς οί ίδιοι, δέν φρον
τίζατε νά βελτιώσετε διά τής μελέτης, τά
προσόντα σας, καί νά όριστικοποιήσετε τάς
ικανότητάς σας.
Γιά τήν επιτυχία jαυτή, θά πρέπει νά
συγχαρώ καί νά ευχαριστήσω όλους όσους
συνέβαλλον, μέ τον μόχθον των σ’ αυτή,
καί ιδιαιτέρως τούς διακεκριμένους καθηγητάς της Σχολής.
Θά πρέπει, έν τούτοις, νά σάς τονίσω,
καί τό πράττω μέ ιδιαιτέραν έμφασιν-δτι
αί έπαγγελματικαί αύταί γνώσεις θά σάς
είναι τελείως άχρηστοι, άν δέν συνοδεύωνται άπό τήν άγάπην προς τον πολίτην τον οίονδήποτε πολίτην - του οποίου είσθε
οί θεράποντες καί προστάται.
Κύριον έργον σας, λοιπόν, θά είναι νά
προστατεύετε τούς φιλονόμους άπό τούς
παραβάτας τών νόμων καί τών κανόνων
τής τάξεως - τούς οίουσδήποτε παρα
βάτας. Νά πράττετε δέ τούτο μέ σταθε
ρότητα καί επιμονήν, μέ τήν πρέπουσαν
εις τήν θέσιν σας εύκοσμίαν καί μέ άπόλυτον άμεροληψίαν έναντι όλων άνεξαιρέτως τών πολιτών».

«Κύριοι μαθηταΐ έξέρχεσθε τοϋ Κέν
τρου Μετ/σεως εις μίαν εποχήν εντόνου
Κυβερνητικής δραστηριότητος, πού οδη
γεί σέ έθνική άναγέννησι καί άναδημιουργία. ’Αλλά καί εποχήν κρίσιμων καιρών
διά τήν πατρίδα.

Μετά το πέρας της ομιλίας του
ό κ. Γενικός Γραμματεύς άπένειμε
τά πτυχία εις τούς άποφοιτήσαντας τού Κέντρου ’Αστυνόμους καί
έπηκολούθησε δεξίωσις.

’Απονομή πτυχίων εις τούς
άποφοιτήσαντας τοϋ Κέντρου
Μετεκπαιδεύσεως ’Αστυνό
μους.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσος προ τής σημαίας, κατά τήν άνάκρουσιν
τον 'Εθνικόν "Υμνον.

Πάσχα στην ’Αστυνομική
Σχολή
Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα εορ
τάσθηκε καί έφέτος ή μεγαλυτέρα
έορτή της Χριστιανοσύνης «τό "Α
γιον Πάσχα» εις τάς Άστυνομικάς
Σχολάς.
Εις τό Πασχαλινόν γεΰμα της
Σχολής προσήλθον ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας κ. Τσάτσος, ό ’Αρχη
γός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Στρα
τηγός Άρμπούζης, ό Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως κ. Μπάλκος, ό Νομάρχης
’Αττικής κ. Μπότσης, ό Νομάρχης
Διαμερίσματος ’Ανατολικής ’Αττι
κής κ. Κωβαΐος, ό Δήμαρχος ’Αμα
ρουσίου κ. Γαρδέλης, ό ’Αρχηγός τοϋ
’Αστυνομικού Σώματος κ. Τζίμας,
ό ’Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώμα
τος, ό Β' Ύπαρχ. Χωρ/κής κ.
Γερόπουλος, ό Α' 'Υπαρχηγός τής
’Αστυνομίας κ. Παπαγεωργίου, ό
Β' 'Υπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος,
ό Γενικός Άστυν. Δ/ντής κ. Βέρρας, ό Γενικός Άστυν. Δ/ντής κ.
Κατσέλης, άλλοι ’Αξιωματικοί τοϋ
Σώματος μετά τών οικογενειών των,
Καθηγηταί τής Σχολής, Δημοσιο
γράφοι, Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, Ά ρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες μετά
τών οικογενειών των, κ.ά.
Τό πλούσιον καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα παρουσίασεν ό διακεκρι
μένος κομφερασιέ κ. Μπουρνέλλης
’Ιωάννης καί τό κέφι άμείωτον μέ
χρι τέλους διετήρησεν ύπόκρουσις
έκλεκτής όρχήστας. Καλλιτεχνική
συντροφιά εις τούς παρευρισκομένους έκράτησε ό καθηγητής τών
’Αστυνομικών Σχολών κ. Κουσιάδης μέ τό εκλεκτό εις τούς 'Ελλη
νικούς χορούς μπαλέτο του. Οί μαθηταί τών Σχολών μετά τών οικο
γενειών των άντήλλαξαν εύχάς καί
χόρεψαν μέ τούς άξιωματικούς τών
Σχολών καί τούς εκλεκτούς προσ
κεκλημένους των καί τό κέφι διετηρήθη άμείωτον μέχρι τών εσπε
ρινών ωρών.

Νέοι 'Υπαστυνόμοι
Τήν 10.30' ώραν τής 8.5.1976
εις τήν Σχολήν Ά ξ/κώ ν Αστυνο
μίας Πόλεων καί εις Ατμόσφαιραν
’Εθνικής έξάρσεως έλαβε χώραν ή
τελετή άπονομής πτυχίων εις έξή-
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κοντά έξ (66) Ιπαστυνομους Β'
τάξεως τής ΚΖ' εκπαιδευτικής Πε
ριόδου τής Σχολής, παρουσία του
Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κων/
νου Τσάτσου καί πλήθους έκλεκτών
Προσωπικοτήτων.
Την λαμπράν τελετήν παρηκολούθησαν, πλήν τοΰ κ. Προέδρου τής
Δημοκρατίας, όστις καί άπένειμεν
ίδιοχείρως τά πτυχία εις τούς όρκισθέντας νέους ύπαστυνόμους, ό Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης, δστις καί ύπεδέχθη κατά την
άφιξίν του τον κ. Πρόεδρον τής
Δημοκρατίας, ό Γεν. Γραμματεύς
τοΰ Ύπουργ. Δημοσίας Τάξεως κ.
Μπάλκος, ό ’Αρχηγός των ’Ενό
πλων Δυνάμεων Στρατηγός Ά ρμπούζης, ό Ύπαρχηγός των ’Ενό
πλων Δυνάμεων ’Αντιστράτηγος κ.
Βαζαΐος, ό ’Αρχηγός Στρατού ’Αν
τιστράτηγος κ. Ντάβος, ό ’Αρχη
γός ’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος
κ. Οικονόμου, ό ’Αρχηγός τοΰ
Άστυν. Σώματος κ. Τζίμας, ό ’Αρ
χηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώμα
τος κ. Γκίκας, ό Α' Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. ΓΙαπαγεωργίου, ό Β' Ύπαρχηγός κ.
Κωτσόπουλος, ό ’Αρχηγός τής ΚΤΠ
’Αντιστράτηγος κ. Φέτσης, ό Δ /
ντής τής ΠΣΕΑ Ταξίαρχος κ. Καραμπάτης, ό Νομάρχης ’Αττικής
κ. Μπότσης, ό Νομάρχης Διαμε
ρίσματος ’Ανατολικής ’Αττικής κ,
Κωβαΐος,
άνώτατοι καί άνώτεροι Ά ξ/κοί των ’Ενόπλων Δυ

νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας,
Διοικηταί Παραγωγικών Σχολών,
Ά ξ/κοί τοΰ Άστυν. Σώματος έν
άποστρατεία, άνώτατοι δικαστικοί,
καθηγηταί τής Σχολής, άντιπρόσωποι τών μέσων ένημερώσεως, δη
μοσιογράφοι, καί οί συγγενείς τών
όρκισθέντων. Ή τελετή τής ορκω
μοσίας ήρχισε μέ έπιθεώρησιν τοΰ
Προέδρου τής Δημοκρατίας, τών
παρατεταγμένων ύπαστυνόμων καί
δοκίμων ύπαστυνόμων. ’Εν συνε
χεία έν μέσω θρησκευτικής κατανύξεως έτελέσθη δοξολογία χοροστατοΰντος τοΰ σεβασμιωτάτου μη
τροπολίτου Αττικής κ. Δωροθέου,
καθ’ ήν οί νέοι ύπαστυνόμοι άπήγγειλαν τον νενομισμένον όρκον, ενώ
ή Φιλαρμονική τοΰ Άστυν. Σώ
ματος έπαιάνιζε τούς καθιερωμέ
νους διά τήν περίπτωσιν ύμνους.
Έπηκολούθησεν ή άποχώρησις
τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου μεθ’ δ ό Διοι
κητής τής Δ/νσεως Άστυν. Σχο
λών Γεν. Άστυν. Δ/ντής κ. Καρακίτσος, άνέγνωσεν έμπεριστατωμένην ήμερησίαν Διαταγήν εις τήν
όποιαν άνέφερε μεταξύ τών άλλων:

σας. Ή Σχολή θερμώς ευχαριστεί τούς
κ.κ. Καθηγητάς καί έκπαιδευτάς σας,
διά τάς άοκνους προσπάθειας τάς όποιας
κατέβαλον, προς έπίτευξιν τής εις υψηλόν
έπίπεδον έκπ/σεώς σας.
Μετ’ ολίγον θά λάβητε άπό τάς χεΐρας
τής Α.Ε. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας τό Πτυχίον σας. Σύμβολον τυπικόν,
ότι κατέστητε Ά ξ/κοί τής ’Αστυνομίας
τών Πόλεων, άλλά καί ούσιαστικόν, ότι
έφοδιάσθητε διά τών άπαραιτήτων ψυχι
κών, πνευματικών καί φυσικών προσόν
των, προς επιτυχή άσκησιν τών νέων κα
θηκόντων σας. "Ομως μή έπαναπαυθήτε
εις τον τιμητικόν αύτόν τίτλον, καί εις
εκείνα τά όποια εις τήν Σχολήν έδι—
δάχθητε.
Μελετάτε συνεχώς, διά νά εϊσθε, πάν
τοτε, ικανοί νά άντιμετωπίσετε έπιτυχώς
τά προβλήματα τής εποχής μας, ή οποία
παρουσιάζει άλματώδη έξέλιξιν εις όλους
τούς τομείς.
Προσπαθείτε νά συλλαμβάνετε τά αι
τήματα τής εποχής μας καί άγωνισθήτε,
τώρα όσον ουδέποτε άλλοτε διά νά ύλοποιήσετε τούς στόχους τής Δημοκρατίας
μας, εις τούς τομείς τής άρμοδιότητός
σας. Τό μέλλον διανοίγεται προ υμών
λαμπρόν καί ύπό λίαν αισίους οιωνούς,
διότι ή Δημοκρατία έγκατεστάθη καί πά
λιν εις τήν γενέτειράν της. Περιφρουρήσατε καί προστατεύσατε ταύτην άπό τούς
παντοειδείς εχθρούς της, ώς τούς οφθαλ
μούς σας.

Νέοι Ύπαστυνόμοι
Προπέμπων ύμάς σήμερον έκ τής Σχο
λής, σας συνιστώ, ώς Διοικητής σας:
Νά χρησιμοποιήσετε τάς άρετάς τάς
οποίας εις τήν Σχολήν έκαλλιεργήσατε
καί άναπτύξατε, ώς μέσα διά τήν κατα
κτήσω υψηλών πνευματικών καί ύπηρεσιακών κορυφών, προάγοντες, συνεχώς,
τό ήθος σας καί δι’ αύτοϋ τό Δημόσιον
συμφέρον καί τήν έννομον τάξιν.
Μή λησμονήτε, ποτέ, ότι άνήκετε άποκλειστικώς καί μόνον εις τήν πατρίδα καί
Οί νέοι Ύπαστυνόμοι μέ ύψωμένην τήν δεξιάν, δίδουν τον προς τήν πατρίδα νι νο - τό κοινόν. Μή λησμονήτε, ποτέ, ότι άνήτ
κετε εις τό σύνολον τοΰ κοινού τό όποιον
μισμένον όρκον.
άπαρτίζεται, άδιακρίτως, κοινωνικής ή
πνευματικής τάξεως, άνεξαρτήτως πολι
τικής τοποθετήσεως, άπό όλους τούς
συνανθρώπους μας, οί όποιοι διαμένουν
κάτω άπό τόν Ελληνικόν ούρανόν καί
τούς όποιους άπό αύριον καλεϊσθε νά
έξυπηρετήτε, άνευ ούδεμιάς διακρίσεως,
μέ άγάπην, εύγένειαν, προθυμίαν, στορ
γήν, καλωσύνην.
Ή εύτυχία τού κοινού καί ή προστασία
τών δικαιωμάτων καί άγαθών του, νά άποτελούν τήν πρώτην φιλοδοξίαν σας. Ή κατάκτησις τής εμπιστοσύνης καί άγάπης
τών συνανθρώπων μας, νά είναι μόνιμος
έπιδίωξίς σας καί έμβλημά σας. Κατά τήν
έφαρμογήν τών νόμων νά παρέχετε έσεϊς
πρώτοι τούς έαυτούς σας ώς παράδειγμα
χρηστού καί νομοταγούς πολίτου.
Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος σας
νά ένεργήτε πάντοτε μέ ψυχραιμίαν, ύπομονήν, αύτοκυριαρχίαν, άμεροληψίαν, ιδία
δέ μέ ύψηλόν αίσθημα ευθύνης. Νά είσθε
άξιοπρεπεΐς καί σοβαροί, άλλά νά ένθυμήσθε ότι ή καλωσύνη καί τό χαμόγελο
γοητεύουν καί κατακτούν τάς καρδίας τών
άνθρώπων.
«Νέοι Ύπαστυνόμοι
Κατά τήν εύδόκιμον τριετή έκπαίδευσίν
σας εις τήν Σχολήν ταύτην, έτύχατε τής
προσηκούσης προπαρασεκυής διά τής σω
ματικής καί πνευματικής άγωγής σας καί
έφοδιάσθητε δι’ όλων εκείνων τών πνευ
ματικών καί φυσικών προσόντων, τά
όποια σας καθιστούν ικανούς νά άντιμετωπίζετε έπιτυχώς καί εύχερώς άπό αΰριον τά προβλήματα τής άρμοδιότητός
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Μή λησμονήτε, ποτέ, ότι άσκεΐτε υψη
λόν κοινωνικόν λειτούργημα καί οχι άπλώς
βιοποριστικόν τι έπάγγελμα. Νά ύπηρετητε μέ αυτοθυσίαν την άλήθειαν καί μό
νον καί άγωνίζεσθε μετά πάθους διά την
άνεύρεσιν ταύτης. Νά άποδίδετε, πάντοτε
μέ άντικειμενικότητα την δικαιοσύνην καί
νά μή φείδεσθε κόπων καί μόχθων προκειμένου νά συμβιβάζετε καί συμφιλιώ
νετε άντιμαχομένους πολίτας. Μή λησμονήτε, ποτέ, οτι επιτυχών άξ/κός τοϋ
Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, είναι
μόνον εκείνος ό όποιος κατορθώνει νά
προπέμπη άπό τό γραφεΐον του εύχαριστημένον πάντα πολίτην, έστω καί-«άν εις
τό αίτημά του, Ιδωσεν άρνητικήν άπάντησιν. Μοιράζετε παντού καί αφειδώς
άπεριόριστον άγάττην καί καλωσύνην. Νά
έχετε πάντοτε εις τήν επαγγελματικήν
σας σταδιοδρομίαν, ώς οδηγόν φάρον τόν
όρκον, τόν όποιον προ ολίγου έδώσατε.
Τέλος, σας συνιστώ νά παραμείνετε εις
δλην τήν ζωήν σας, άγνοί καί άγαπημένοι, νά παραμείνετε όπως εις τήν Σχολήν,
ώς δόκιμοι ύπαστυνόμοι, μή λησμονώντες τό σοφόν άξίωμα «ή ίσχύς έν τη ένώσει». Νά είσθε πειθαρχικοί καί νά σέβεσθε τούς προϊσταμένους σας, νά διοικήτε
δέ τούς κατωτέρους.σας, μέ άγάπην, στορ
γήν καί δικαιοσύνην. Μέ τήν βεβαιότητα
.ότι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών
τοϋ έθνους καί τών παραδόσεων τοϋ Σώ
ματος της ’Αστυνομίας τών Πόλεων, σάς
άποχαιρετώ έκ μέρους της Σχολής, εύχόμενος επιτυχίαν εις τό έργον σας καί
σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν:
Ζητώ τό έθνος)).

Έπηκολούθησεν ή άπονομή τών
πτυχίων ύπό τοΰ κ. Προέδρου της
Δημοκρατίας προς τούς όρκισθέντας
καί άψογος παρέλασις τών νέων
υπαστυνόμων καί τμήματος δοκί
μων ύπαστυνόμων. 'Η ωραία έκδήλωσις ή οποία ύπήρξεν άπό πάσης
πλευράς άψογος, έπερατώθη διά δεςιωσεως τήν οποίαν ώργάνωσεν ή
Σχολή προς τιμήν τών όρκισθέντων Νέων Ά ξ/κώ ν καί τών προσ
κεκλημένων της.

Γενική Συνομοσπονδία
Έπαγγελματιών Αυτοκινητιστών
Ελλάδος
Προς τόν Άξιότιμον Κύριον Θεόδωρον
Τζίμαν, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

Έ π ί τη άναλήψει τών καθηκόντων Σας,
ώς Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων, έχομεν τήν τιμήν νά Σάς άπευθύνωμεν τά ει
λικρινή συγχαρητήρια ήμών, τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τής καθ’ ήμάς Συνο
μοσπονδίας καί ολοκλήρου τοΰ αύτοκινητιστικοΰ κόσμου τής χώρας, μέ τάς θερμο
τέρας τών ευχών, διά τήν επιτυχίαν τοϋ
έργου Σας καί εις τό νέον άξίωμα τοΰτο,
τήν όποιαν έγγυάται ή μέχρι τοΰδε πλού
σια Σας προσφορά εις τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων καί τά πολλά καί αναμφισβή
τητα προσόντα 'Υμών.
Δραττόμεθα τής ευκαιρίας νά Σάς παράσχωμεν τήν διαβεβαίωσιν ότι σύμπας
ό νομιμόφρων αύτοκινητιστικός κόσμος
θά παρασταθή προθύμως εις τό Ύμέτερον δυσχερές έργον, τό όποιον, σύν τοϊς
άλλοις, είναι συνδεδεμένον μέ τήν προς
πάσαν κατεύθυνσιν έφαρμογήν τών Νόμων
καί τήν έξασφάλισιν τής κοινωνικής γα
λήνης καί ήσυχίας.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
'Ο Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεύς
ΠΕΤ. ΤΟΜΠΡΑΣ Δ. Π ΕΠ Α ΡΙΔ Η Σ
*
(ΕΛΠΑ)
Κύριον Θεόδ. Τζίμαν ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων Γ' Σεπτεμβρίου 11
’Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε ’Αρχηγέ,
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής ΕΛΠΑ
καί έγώ προσωπικώς, έκφράζομεν πρός
ύμάς τά πλέον ειλικρινή μας συγχαρητή
ρια καί τάς θερμάς εύχάς μας, έπί τή άνα
λήψει τών νέων σας καθηκόντων. Συγ
χρόνως επιτρέψατε νά σάς έκφράσωμεν
έπίσης τάς πλέον θερμάς μας ευχαριστίας,
διά τήν φιλικήν συμπαράστασίν σας εις
τό έργον τής Όργανώσεως μας έπί σει
ράν ετών καί νά σάς παρακαλέσωμεν όπως
έξακολουθήσητε ενδιαφερόμενος διά τήν
ΕΛΠΑ καί διά τάς προσπάθειας της εις
διαφόρους τομείς ύπέρ τών αυτοκινητι
Έπιστολαϊ
στών καί τοΰ κοινωνικού συνόλου.
Δραττόμεθα τής ευκαιρίας νά σάς διαα) Προς τόν ’Αρχηγόν Α. Π.
βεβαιώσωμεν, κ. ’Αρχηγέ, ότι θά εϊμεθα
πάντοτε παρά τό πλευρόν ύμών καί τής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
’Αστυνομίας Πόλεων καί ότι θά δύνασθε
ΤΗ Σ ΒΟΤΛΗΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
νά βασίζεσθε εις τήν ενεργόν συμπαράΈ ν Άθήναις τη 28.4.1976
στασιν τής ΕΛΠΑ εις πάσαν σας προ
σπάθειαν εις τήν όποιαν ή ΕΛΠΑ θά ήδύΚύριε Αρχηγέ,
νατο νά φανή χρήσιμος.
Μετά τών πλέον φιλικών μου αισθη
Εύχαριστώ θερμώς ύμάς καί μέσω υμών
τούς ύπαλλήλους τοΰ Σώματος τής ’Αστυ μάτων, διατελώ,
νομίας Πόλεων διά τάς εύχάς σας έπί τη
ΑΠΟΣΤ. Ν ΙΚ ΟΛΑΤΔΗΣ
Λαμπροφορώ 'Ημέρα τής Έγέρσεως.
Πρόεδρος
Επί τή εύκαιρία σάς συγχαίρω διά τήν
*
άνάληψιν τής ’Αρχηγίας τοΰ Σώματος,
εύχόμενος εύόδωσιν τοΰ δυσκόλου έργου
Κ.
Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
σας.
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Μετά τιμής
καί Νευρολογίας
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πατησίων 67 - Άθήναι

’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ.
Έ π ί τή άναδείξει ύμών εις τό θεατόν
άξίωμα τής άστυνομίας δπερ αποτελεί
τήν άκραν τιμήν τής άξιολογήσεως τής
προσωπικότητάς Σας, συγχαίρων έγκαρδίως, εκφράζω τάς πλέον θερμάς εύχάς
ώς καθηγητής τής σχολής ’Αστυνομίας,
ύπέρ εύοδώσεως τοΰ έργου ύμών έπ’
άγαθώ τής πατρίδος μας.
Μετ’ έξαιρετικής έκτιμήσεως
*
Πρός τόν κον ’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων
Έ ντ αΰθα
Στις 10 Ίανουαρίου έγινε διάρρηξις
στο σπίτι μας καί άφηρέθησαν είδη άξίας
ώς καί τιμαλφή τά όποια άποτελοΰν οι
κογενειακόν κειμήλιον καί είναι άναντικατάστατα. Τής ύποθέσεως έπελήφθη τό
Παράρτημα ’Ασφαλείας τοΰ ΚΔ' ’Αστυ
νομικού Τμήματος.
Στις 20 Φεβρουάριου κατόπιν ενερ
γειών τής ’Αστυνομίας ό διαρρήκτης
συνελήφθη καί είδοποιήθημεν άπό τήν
Γενικήν Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας, όπου καί
παραλάβαμε άπαντα τά κλαπέντα.
Τό γεγονός αύτό αυξάνει τήν ύπάρχουσα μέχρι σήμερον έκτίμησίν μας πρός
τήν ’Αστυνομίαν καί τά Σώματα ’Ασφα
λείας. Διά τής παρούσης θέλαμε νά εύχαριστήσωμε ιδιαιτέρως τόν Ύπαστυνόμον Κον Φατοϋρον τοΰ ΚΔ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας καί τόν Ύπαστυνόμον
Κον Κιαχτύπην τής Γενικής Διευθύνσεως
’Ασφαλείας οχι μόνον διά τό ενδιαφέ
ρον πού έδειξαν, όσον καί διά τήν εύγενή
συμπεριφοράν τους, καθώς καί όλους έκείνους οί όποιοι συνέβαλον διά τήν σύλληψιν τοϋ διαρρήκτου.
'Ως έλάχιστον δείγμα εύγνωμοσύνης
μας πρός τήν ’Αστυνομίαν, παρακαλοΰμεν
δεχθήτε τό ποσόν τών 4.000 δρχ. διά τό
Ταμεϊον Παιδικών Κατασκηνώσεων τών
άστυνομικών.
Μετά τιμής
Κος καί Κα Τσιάλα
ΙΑΣΙΟΥ 14
ΑΘΗΝΑΙ
*
Σύνδεσμος Κωφών - Βαρήκοων Ελλάδος
Association for deaf - Hard Hearing
Έδρα: Πάτραι
Ά ξ ιό τιμ ο ν

’Αρχηγόν Άστυνομίας Πόλεων
Αθήνας
Κύριε Αρχηγέ,
Τό Διοικητικόν Συμβούλων καί τά μέλη
τοΰ Συνδέσμου μας, δι’ ήμών, έπιθυμεΐ νά
έκφράση πρός Ύμάς, τά θερμά του συγ
χαρητήρια, διά τά στελέχη πού Σάς
πλαισιώνουν.
Είδικώτερον, είς τάς Πάτρας, έγένετο
μέ πρωτοβουλίαν τής άξιοτίμου συζύγου
τοΰ Διευθυντοΰ τής Άστυνομίας Πόλεων
Πατρών κ. Μπαλοπούλου, τέϊον, μέ τήν
σύμπραξιν καί βοήθειαν τών έπίσης συ
ζύγων τών άξιωματικών τής Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πατρών, πού συνεκέντρωσε έκλεκτήν μερίδα τής κοινωνίας
μας· αί εισπράξεις δέ τής έκδηλώσεως αύτής άνερχόμεναι είς τό ποσόν τών 35.000
δραχμών διετέθησαν ύπέρ τών κωφαλά-

λων παιδιών τοϋ Συνδέσμου μας, ώς
προσφορά των κυριών της ’Αστυνομίας.
Τοιούτου είδους εκδηλώσεις, τόσον
άνθρώπινες, τόσον ώραΐες σέ περιεχόμενον, τόσον άλτρουϊστικές, άξίζουν τό ευ
χαριστώ μας τό μεγάλο, άλλα καί τόν
θαυμασμόν της κοινωνίας τών Πατρών.
Αυτούς μέν εύχαριστοϋμεν, άλλα καί
Σας, συγχαίρομεν δι’ αυτούς.
Μετά πλείστης τιμής
'Ο Γεν. Γραμματεύς
Π. ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ
Η Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΝΑ Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ
*

’Αθλητικός
Ποδοσφαιρικός
"Ομιλος
«Χίος» Μέλος ΕΠΟ - ΕΠ ΣΧ Γραφεία
- Λέσχη ’Ομήρου Χίος
Κον ’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων
Ά ξ. Κύριε ’Αρχηγέ,
Έπιτρέψατέ μας νά έκφράσωμεν τάς
άπειρους ευχαριστίας μας, διά τήν άποστολήν εις Χίον της θαυμασίας Ποδο
σφαιρικής Όμάδος, ή οποία συνετέλεσεν
εις τήν τόνωσιν καί ένίσχυσιν τοϋ άθλητισμοϋ τής άκριτικής μας περιοχής.
’Επίσης, θεωροϋμεν καθήκον μας, νά
συγχαροΰμεν τήν 'Ομάδα Σας, διά τήν
άψογον έμφάνισίν της, άθληταί τής
οποίας τιμούν τό σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Εύαρεστηθήτε Ά ξ. Κύριε ’Αρχηγέ, νά
δεχθήτε τήν έκφρασιν τών πλέον διακε
κριμένων αισθημάτων μας.

β) Πρός τόν Α' 'Υπαρχηγόν
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΟΣ
Έ ν Άθήναις τή 30η ’Απριλίου 1976
Άξιότιμον Κύριον
Χαράλαμπον Παπαγεωργίου
Ύπαρχηγόν
’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α
Α γαπητέ μου κ. Παπαγεωργίου
Σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τά θερμό
τατα συγχαρητήριά μου γιά τήν δίκαιη προ
αγωγή σας στο βαθμό τοϋ Ύπαρχηγοΰ
Αστυνομίας Πόλεων, πράγμα τό όποιο
άντανακλά άπόλυτα στίς μεγάλες υπηρε
σίες πού προσεφέρατε ώς Διευθυντής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Έ χ ω προσωπικήν άντίληψιν έκ τής
συνεργασίας μας έπί θεμάτων κοινοΰ ένδιαφέροντος μέ τό Ύπουργεΐον Μεταφο
ρών, τής άφοσιώσεώς σας εις τό Καθήκον
καί τής μεγάλης ΐκανότητος τήν οποίαν
έπεδείξατε πάντοτε στήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων σας.
Είμαι βέβαιος οτι θά άνταποκριθήτε
πλήρως είς τά νέα σας καθήκοντα, όπως
έκάματε μέχρι σήμερον σέ όλες τίς θέ
σεις πού έχετε καταλάβει καί γιά τίς
όποιες
δίκαια σάς έχει άνταμείψει ή
Πολιτεία.
Γεώργιος Βογιατζής

Βασίλειος I. ΠΑΠΠΑΣ
Άντεισαγγελεύς Έφετών
Θεμιστοκλέους 43 - 45
Τηλ. 621.011
Τ. 142 - Άθήναι
’Αθήνα 28.4.1976
Φίλε κ. Παπαγεωργίου
Εύχαριστώ πολύ γιά τίς ευχές καί
άντεύχομαι μέ τήν αύτήν έγκαρδιότητα
δ,τι καλλίτερο.
Θερμότατα συγχαρητήρια γιά τήν έπάξια καί υψηλή προαγωγή Σου. Θά ένθυμούμεθα τό πέρασμά σου άπό τήν ’Αστυ
νομική Διεύθυνσι ’Αθηνών. ’Εγκαινίασες
ένα νέο πνεΰμα κι ένα νέο κλίμα. Ό Χαρα
κτήρας σου, τό άνώτερο ήθος, ή εύρύτητα
καί άντικειμενικότητα τής άντιλήψεως καί
τών Κριτηρίων σου, υπήρξαν αποφασιστικά
στήν έποικοδομητική καί επιτυχή άντιμετώπισι τής τόσον Κρίσιμου — καί αύτόχρημα ιστορικής - μεταβατικής καταστάσεως πού έλαχε στή θητεία σου ώς
’Αστυνομικού Δ/ντοΰ ’Αθηνών.
Καί είναι εύτύχημα τό δτι θά έξακολουθήση ή συμβολή σου, άπό τή νέα
υψηλή θέση, πρός τήν έμπέδωση τοϋ
Πνεύματος καί τοϋ Κλίματος αύτοΰ Προϊόν μιάς εύγενοΰς καί εξελιγμένης
άστυνομικής νοοτροπίας, πού περισσότε
ρον άπό κάθε τι άλλο έχει άνάγκην τό Κύ
ρος τής Πολιτείας καί ή προαγωγή τής
κοινωνικής ευημερίας.
Εύχομαι πάντοτε νά ύγιαίνης καί νά
διακρίνεσαι, γεμάτος άπό οικογενειακήν
εύτυχίαν καί προσωπικές ικανοποιήσεις.
Μ’ άγάπη
Βασ. Παππάς.
*
ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΜ ΠΟΡΙΟΤ
Φίλε κ. Παπαγεωργίου,
Δεχθήτε παρακαλώ, τίς θερμές εύχαριστίες μου διά τήν άπό 22/4/76 επιστολήν
σας, ώς καί τά πλέον ειλικρινή καί εγ
κάρδια συγχαρητήριά μου διά τήν έπαξίαν
προαγωγήν σας είς τόν βαθμόν τοϋ 'Τπαρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων.
Είμαι άπόλυτα βέβαιος, δτι καί άπό τής
νέας αυτής θέσεώς σας θά συνεχίσετε μέ
τόν αυτόν ζήλον νά προσφέρετε υψηλής
στάθμης υπηρεσίας είς τόν τόπον αυτόν
καί δτι θά συμβάλετε άποφασιστικά είς
Σ τ r/μιότνπον άπό τήν παράδοσιν
τής Σημαίας υπό τών όρκισθέντων
ύπαστυνόμων, πρός τήν διοικούσαν
τάξιν τής Σχολής.
+

J

τήν έξίψωσιν του ’Αστυνομικού Σώμα
τος. Τούτο, άλλωστε, εύχερέστατα συνά
γεται άπό τό σπουδαιότατο έργο, τό
όποιον έπιτελέσατε ώς ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών και μάλιστα είς έποχήν,
κατά τήν οποίαν ό πολιτικός καί κοινω
νικός βίος της χώρας διήρχετο κρίσιμον
καμπήν.
Τέλος επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω,
οτι δύνασθε νά υπολογίζετε πάντοτε είς
τήν βοήθειαν καί συμπαράστασίν μου είς
κάθε πρόβλημα καί προσπάθειάν σας, διότι
γνωρίζω ότι αί έπιδιώξεις σας θά άποβλέπουν είς τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν
τού συνόλου.
Φιλικώτατα
’Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης
*
Πρός τόν Α' 'Υπαρχηγόν Άστυν. Πόλεων
κ. Παπαγεωργίου Χαράλαμπον
’Ε ν τ α ύ θ α

Σεβαστέ κ. 'Υπαρχηγέ
Έπιτρέψατέ μου διά της παρούσης
άναφοράς μου νά υποβάλω τάς θερμάς μου
εύχαριστίας πρός 'Υμάς, καί δι’ 'Υμών είς
άπαντας τούς κ.κ. Ά ξ/κούς καί Κατω
τέρους Άστ/κούς υπαλλήλους της Ά σ τ /
κής Δ/νσεως ’Αθηνών, οϊτινες κατεχόμενοι υπό πνεύματος βαθυτάτης ύπηρεσιακής άλληλεγγύης, άντεπεκρίθησαν είς
τήν παράκλησίν σας διά τήν οικονομικήν
μου ένίσχυσιν, πρός μετάβασιν τού υιού
μου είς τό έξωτερικόν διά θεραπείαν της
άσθενείας του. Τό γεγονός τούτο συνεκίνησε βαθύτατα τόσον εμέ, όσον καί τήν
σύζυγόν μου καί μάς έκανε διά μίαν άκόμη
φοράν νά πιστεύσωμεν, ότι τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα πλαισιούμενον ύπό τοιούτων ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων, είναι
πάντα ό φεγγοβόλος φάρος είς πράξεις
Χριστιανοσύνης καί άγάπης. Καί πάλιν
ύποβάλω θερμάς εύχαριστίας καί εύχομαι
ό Θεός νά σάς χαρίζη ύγείαν, έπ’ άγαθφ
της οικογένειας ύμών καί τού ’Αστυνομι
κού Σώματος.
Άρχιφύλαξ Γιαννιτσιώτης
Κων /νος

γ) Πρός τόν Β' Ύπαρχηγόν
ΕΛ Π A
Κύριον Δ. Κωτσόπουλον Ύπαρχηγόν
’Αστυνομίας Πόλεων. Άρχηγεΐον ’Αστυ
νομίας Πόλεων Γ' Σεπτεμβρίου 11
Ενταύθα
Κύριε Υπαρχηγέ,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον της ΕΛΠΑ
έπληροφορήθη, μετά μεγίστης ίκανοποιήσεως, τήν προαγωγήν σας καί σάς έκφράζει, δι’ ήμών, τά πλέον θερμά του συγχα
ρητήρια καί τάς καλλιτέρας του εύχάς διά
τήν έκπλήρωσιν τών τόσον σημαντικών
διά τόν τόπον καθηκόντων σας, μέ τήν διαβεβαίωσιν ότι ή ΕΛΠΑ θά εύρίσκεται
πάντοτε πρόθυμος συμπαραστάτης σας
είς πάν έργον είς τό όποιον θά ήδύνατο
νά σάς προσφέρη οίανδήποτε ύπηρεσιαν.
Έ π ί τούτοις διατελοΰμεν,
Μετά τιμής,
ΑΠΟΣΤΟΛ. Ν ΙΚ Ο Α ΑΤΔΗΣ
Πρόεδρος
ΑΑΕΞ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμματεύς

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κύριον Δημήτριον Κωτσόπουλον Β' Ύ παρχηγόν Άστυν. Πόλεων Γ' Σεπτεμ
βρίου 11.
’Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Ύπαρχηγέ,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ε μ π ο
ρικού Συλλόγου ’Αθηνών σας έκφράζει τα
πλέον θερμά συγχαρητήριά του έπΐ τη
άναλήψει των νέων καθηκόντων σας καί
εύχεται εύόδωσιν τοϋ άναληφθέντος έργου
εις ένα τόσον μεγάλης σπουδαιότατος
λειτούργημα.
Ό Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

'Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν υμΐν
ότι τό ήμέτερον Διοικητικόν Συμβούλιον,
κατά τήν συνεδρίασίν του τής 22ας τρέ
χοντος έξουσιοδότησεν ήμάς όπως έκφράσωμεν ύμΐν καί προς τά ύφ’ υμάς όργανα
τάς θερμοτάτας εύχαριστίας τών Γο
νέων καί Κηδεμόνων τών μαθητριών τού
ήμετέρου Γυμνασίου, διά τάς συντόνους
άποτελεσματικάς ένεργείας, προς έξάλειψιν τού έκτροπου τής όχλήσεως τών
ήμετέρων θυγατέρων υπό αναιδών νεα
νιών κατά τήν άφιξιν καί τήν άποχώρησίν
των έκ τού Γυμνασίου.
Μετά τιμής
*0 Γραμματεύς
Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ

τέρου Σώματος ώς καί 'Υμάς όλοψύχως
διά τήν διάθεσιν τμήματος τής Φιλαρ
μονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά
τον Παιδικόν χορόν τού ήμετέρου Σχο
λείου τήν πρωίαν τής Κυριακής 29ης Φε
βρουάριου 1976.
Ή ανωτέρω χειρονομία έκ μέρους
'Υμών συνέβαλεν τά μέγιστα άφ’ ένός μέν
εις τήν έπιτυχίαν τής Εορτής άφ’ έτέρου
δέ εις τήν σύσφιξιν τών σχέσεων μεταξύ
τών νεαρών μαθητών καί τών μελών τού
'Υμετέρου Σώματος.
’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
*0 Γεν. Γραμματεύς
Α. Γουμενόπουλος

*
Δωρεαί
*
*
Διά τήν ένίσχυσιν τού Ε.Τ.Γ.Α.ΙΙ.
προσέφεραν:
Κύριον Δημήτριον Κωτσόπουλον
Π ρός: Τό 'Υπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως
1 ) Ή Ελληνική Εταιρία προς Προ
Β' Ύπαρχηγόν ’Αστυνομίας
’Αθήνας
Πόλεων ’Αθήνας.
στασίαν τής Πνευματικής ’Ιδιοκτησίας Κοιν: Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων
ΙΙειραϊκός Σύνδεσμος απευθύνει θερμά Α.Ε. δρχ. 5.000.
Αθήνας
συγχαρητήρια διά την έπαξίαν προαγωγήν
2. Ή κ. Π. Ήπιώτου κάτ. Ν. Σμύρ
σας εις ύπαρχηγόν εύγενοϋς Σώματος
Ή Διοίκησις τού ’Επαγγελματικού
νης ΓΙλ. Βασ. Σοφίας 12 δρχ. 2,000
’Αστυνομίας Πόλεων
καί Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου Πατρών,
Πρόεδρος Πειραϊκού Συνδέσμου
θεωρεί ύποχρέωσίν της όπως άναφερθή
Διάφορα
Παναγιώτης Θεοχάρης
προς 'Υμάς έπί τού συστήματος τού έφαρΓεν. Γραμματεύς
IIρός: Τον κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν μοσθέντος άπό 1ης Φεβρουάριου 1976
Γεώργιος Λύτσικας
’Αθηνών
’Ενταύθα τού Αστυνομικού Δ/ντού Πατρών κ.
δ) Προς τον Γεν. ’Αστυνομικόν
Κοιν: Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων Ίωάννου Μπαλοπούλου, συνισταμένου εις
Δ/ντήν Πειραιώς
τάς έπί νέας βάσεως σχέσεις Αστυνομίας
Θέμα: «’Έκφράσις εύαρεσκείας»
καί
Κοινού, ήτοι εις τό σύστημα τής υπό
Γεώργιον Άγγελόπουλον Διευθυντήν ’Α
Κατά τάς πραγματοποιηθείσας έπί τή
τών πολιτών άποφυγής παραβάσεως τών
στυνομίας Πειραιώς Γενικόν ’Αστυνο
μικόν Διευθυντήν ’Αστυνομικής Δ/σεως 155η έπετείω τής έπαναστάσεως τού 1821 νομικών διατάξεων, ώς καί τής συγχρό
έορταστικάς έκδηλώσεις ώς καί κατά τήν
Πειραιώς
νου άποφυγής μηνύσεων υπό τών άστυΕις Πειραιά
’Ε ν τ α ύ θ α χθεσινήν παρέλασιν τμημάτων τών Ε νό νομικών οργάνων, άτινα περιορίζονται εις
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
συμβουλάς καί συστάσεις εις περιπτώ
’Αξιότιμε κ. Άγγελόπουλε
λείας, τά ύφ’ ήμών ληφθέντα μέτρα τάΘά ήθελα κατ’ άρχάς να ευχαριστήσω ξεως, τροχαίας καί άσφαλείας υπήρξαν σεις παραβάσεων ήσσονος σημασίας πλημ
μελημάτων καί πταισμάτων.
τον θεό πού σάς Ιστειλλε τήν ήμέρα τής
Άναστάσεώς Του μπροστά μας. για να λίαν έπαρκή καί άποτελεσματικά, μέ συ
Τά ώς άνω έφαρμοσθέντα εΐμεθα
δώσετε τήν χαρά στά παιδιά μου κι’ έμένα. νέπειαν νά τηρηθή καθ’ ολόκληρον τό απολύτως βέβαιοι ότι θά τύχουν πλήρους
Αίσθανθήκαμε μεγάλη χαρά όταν λά 3ήμερον άπόλυτος τάξις καί ούδέν έπειέπιτυχίας καθ’ όσον ταύτα άνταποκρίβαμε τήν φωτογραφία πού είναι τό ένθύ- σόδιον νά σημειωθή.
νονται εις τήν πνευματικήν καί πολιτι
μιο της Καλλίτερης Πασχαλιάς πού κά
Έκφράζομεν όθεν εις ύμάς προσωναμε. Γιά τήν χαρά αύτή πού δώσατε στά
στικήν άνάπτυξιν τού Κοινού τής πόλεώς
παιδιά μου καί μένα, θεώρησα άναγκαΐο πικώς καί εις πάντας τούς καθ’ οίονδή- μας.
νά σάς δείξω τήν άπέραντη εύγνομωσύνη ποτε τρόπον συμβαλόντας εις τούτο ’Α
Τό προηγμένον τούτο σύστημα έχων
πού αισθάνομαι γιά σάς. Τώρα ξέρουμε ξιωματικούς, Άνθυπαστυνόμους καί κα
εύνοϊκάς έπιπτώσεις έπί τών έπαγγελμαότι δέν είμαστε μόνοι σ’ αύτόν τό κόσμο.
Εύχομαι, κάποια μέρα νά βρεθούμε τώτερα όργανα τής δυνάμεώς σας, τήν τιών καί βιοτεχνών θά συμβάλη τά μέ
κοντά σας τά παιδάκια κι’ έγώ, γιά νά σάς πλήρη εύαρέσκειάν μας.
γιστα εις τήν ομαλήν άσκησιν τού έπαγεύχαριστήσωμε άπό κοντά.
Ό 'Υπουργός
γέλματός των.
Μέ άπειρες εύχαριστίες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Συμφώνως προς τό έπικρατοΰν ση
Μετά τιμής
μερινόν
δημοκρατικόν πνεύμα τό όποιον
Στυλιανή ’Αναγνώστου
*
Βασίλης, Κυριάκος, Γιάννης
όρθώς ένστερνίσθη καί τό Αστυνομικόν
Έ ν Νέα Σμύρνη τή 2α Φεβρ/ρίου 76 Σώμα τής πόλεώς μας ύπό τάς οδηγίας
ε) Προς τον Γεν. ’Αστυνομικόν
ΙΙρός: Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πό καί κατευθύνσεις τού ένταύθα Αστυνο
Δ/ντήν Πατρών
λεων Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Γ Σε μικού Δ/ντού καί τών Διοικητών τών
Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων Γ' πτεμβρίου 11
Τμημάτων γενικώτερον, έκφράζομεν διά
Γυμνασίου Θηλέων Πατρών.
Κύριε Διευθυντά,
τής παρούσης τάς εύχαριστίας μας καί
Ό Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων συγχαίρομεν 'Υμάς διά τούς παρ’ 'Υμΐν
Προς τον κ. Διευθυντήν Ά στ/κής Διευτού 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρ τοιούτου είδους ύπηρετοΰντας Α ξιωμα
θύνσεως Πατρών
’Ε ν τ α ύ θ α νης εύχαριστεΐ, τον ’Αρχηγόν τού *Υμε- τικούς.

ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ
Τάς πρωινάς ώρας τής 27.5.76 εις τήν έν
Νέα Φιλαδέλφεια ’Αστυνομικήν Σχολήν έγένετο
ή ορκωμοσία 396 Δοκίμων ’Αστυφυλάκων του
252ου Έ κπ. Τμήματος. Γίαρέστησαν ό Α'
'Γπαρχηγος Α.ΙΙ. κ. Παπαγεωργίου ό Διοι
κητής των Άστυν. Σχολών κ. Καρακΐτσος, οί
Ά ξ/κοί τής Σχολής, οί καθηγηταί καί πολλοί
συγγενείς των όρκισθέντουν. I i ρός τούς νέους
άστυφύλακες άνεγνώσθη ή 'Ημερήσια Δ /γή καί
ώμίλησεν ό κ. Παπαγεωργίου, οστις είπεν τα
έξής χαρακτηριστικά :
«Νέοι Δόκιμοι ’Αστυφύλακες
Πρέπει νά θεωρήτε τον εαυτό σας πολύ ευτυχή, διότι
άπό σήμερα είστε μέλη τής μεγάλης ’Αστυνομικής
οικογένειας.
’Αποτελεί, πράγματι, ή σημερινή μέρα ένα σπουδαίο
σταθμό στήν ζωή σας. ’Ό χι μόνο γιατί μπαίνετε στον
στίβο τής επαγγελματικής βιοπάλης, άλλά, κυρίως,
γιατί, ώς νέοι ’Αστυνομικοί, παραλαμβάνετε τήν σκυ
τάλη άπό άρχαιοτέρους συναδέλφους σας, ώστε νά
συνεχίσετε σείς τήν περαιτέρω πορεία του Σώματος,
πού έδώ καί 54 χρόνια γράφει τήν ιστορία του στις 4
Ελληνικές μεγαλουπόλεις.
Διαλέξατε ένα έπάγγελμα, πού δέν είναι άπλώς βιο
ποριστικό, άλλά, κυρίως, είναι λειτούργημα. Καί είναι
λειτούργημα, διότι έχει ώς βασική άποστολή του τήν
εφαρμογή των νόμων τής πολιτείας.
*0 Διοικητής σας, μέ τήν ήμερησία διαταγή του,
σάς έδωσε πολύτιμες οδηγίες γιά τήν πειθαρχία καί
τήν έν γένει συμπεριφορά σας στήν Σχολή. Πράγματι,
ή έκπαίδευσίς σας θά έχη γιά σάς μεγάλη άξια καί
σημασία, αν μετέπειτα, άξιοποιήσετε κατάλληλα τά
διδάγματα τής Σχολής. ”Αν σωστά τα άκολουθήσετε, θά
έχετε έξασφαλίσει ένα άλάθητο οδηγό γιά τή επιτυχή
σταδιοδρομία σας.
Ά πό όσα θά διδαχθήτε στήν Σχολή, σάς συνιστώ
νά συγκρατήσετε ιδιαιτέρως καί νά δατηρήσετε, σάν
«πιστεύω» σας, τά έξής :
Τήν ύποχρέωσί σας νά έφαρμόζετε τούς νόμους
άντικέίμενίκά καί άμερόληπτα, χωρίς διακρίσεις, χω 
ρίς, δηλαδή, νά λαβαίνετε ύπ* οψιν σας τήν ιδιότητα,
τήν κοινωνική θέσι, τήν οικονομική τάξι ή τήν πολι
τική τοποθέτησι των πολιτών.
Το χρέος σας, νά συμπεριφέρεσθε-άψογα καί πολι
τισμένα έναντι όλων, άνεξαιρετώς, τών πολιτών.
Είναι νοσηρή νοοτροπία ή άντίληψις, ότι ό έπαρχιώτης ή ό φτωχός ή ό άτυχος στήν ζωή άξίζουν κά
ποιας συμπεριφοράς κατωτέρας ποιότητος.
Επιθυμώ νά έχετε ύπ’ οψιν ότι ό κάθε πολίτης

έχει άδυναμίες, άλλά καί προτερήματα. Πάνω άπ’ ολα,
έχει σέ μεγάλο βαθμό άνεπτυγμένο το φιλότιμο.
Ή έπίδειξις έκ μέρους μας άνθρωπιάς μπορεί νά
σώση ένα παραστρατημένο. ‘Η σκληράδα μπορεί νά
καταστρέψη μιά ψυχή.
’Επιθυμώ, έπίσης, νά μήν ξεχνάτε ποτέ, ότι εί
μαστε ύπηρέτες καί όχι άφέντε£ τών πολιτών. ’Έχομε
χρέος νά τούς ύπηρετούμε καί οχι νά τούς ταλαιπω
ρούμε. Ό πολίτης δέν έξαρτάται άπό έμάς. ’Εμείς
έξαρτώμεθα άπό αύτόν. Καί ό σεβασμός τών άτομικών
καί πολιτικών δικαιωμάτων του άποτελεί καθήκον
καί άποστολήν μας.
’Αστυνομία καί κοινό δέν είναι δύο διαφορετικές έν
νοιες. Δέν ύπάρχει τό ένα χωρίς τό άλλο. Καί δέν μπο
ρεί ή ’Αστυνομία νά κάνη ούτε βήμα, χωρίς τήν συμπαράστασι τού κοινού.
’Ακόμα καί τούς παραβάτες, καί τούς έγκλημα
τιές, ή ’Αστυνομία πρέπει νά μεταχειρίζεται άψογα.
Τούς παραβάτες δέν δικαιούμεθα νά θεωρούμε ένο
χους, πριν άποφανθή γι’ αύτό ή Δικαιοσύνη. Ούτε μπο
ρούμε ν’ άντιδικούμε μαζί τους, ούτε έπιτρέπεται νά
τούς θεωρούμε άντικοινωνικά οντα.
—Είναι, βέβαια ύποχρέωσί μας καί άποστολή μας νά
άναγκάζωμε τούς πολίτες γιά νά συμμορφώνωνται προς
τούς νόμους, όταν δέν τό κάνουν μόνοι τους. Άλλά αύτό
έπ’ ούδενί λόγω μάς παρέχει τό δικαίωμα νά γινώμαστε,
εις βάρος τους, δυνάστες.
Πέραν άπό αύτά, έπιθυμώ νά σάς συστήσω ν’ άποφεύγετε τις μεταξύ σας πολιτικές συζητήσεις καί τήν
έκδήλωσι τών πολιτικών φρονημάτων σας. ‘Ως άστυνομικοί δέν άνήκομε σέ πολιτικές παρατάξεις, άλλά
στήν Πολιτεία, άφωσιωμένοι πάντοτε στήν Πατρίδα.
Δημιουργήστε μεταξύ σας ψυχικό σύνδεσμο, τον
όποιον νά διατηρήσετε καί μετά τήν έξοδό σας άπό τήν
Σχολή. Πουθενά άλλού δέν θά βρήτε περισσότερη άλληλοεκτίμησι άπό έκείνη πού προσφέρει ό συνάδελφος.
Α ρκεί νά σφυρηλατήσετε τον δεσμό αύτόν μακρυά άπό
τοπικιστικές άντιλήψεις. Διότι, είναι, πράγματι, άπαράδεκτη ή διάκρισις συναδέλφου σέ καταγομένους άπό
τό Α' ή Β' διαμέρισμα τής Χοόρας καί τό φαινόμενο οί
μέν νά θεωρούν τούς δέ σάν άλλοδαπούς.
Τέλος, άς είναι οδηγός στήν ζωή σας ή πίστις σας
στον Θεό. Νά έπικαλήσθε παντού καί πάντοτε τήν προ
στασία του, γιά ν’ άντιμετωπίσετε τις τόσες άντιξοότητες πού σχετίζονται μέ τό σπουδαίο άλλά καί δύσκολο
λειτούργημά μας.
Σάς συγχαίρω διά τήν σημερινή ένταξί σας στο Σώμα
τής Αστυνομίας Πόλεων καί σάς εύχομαι, μέ όλη μου
τήν ψυχή, νά έχετε όλοι σας μιά πολύ καλή σταδιοδρο
μία στήν Αστυνομία καί ποτέ νά μήν σάς εγκατάλειψη
ή υγεία, ή χαρά καί ή εύτυχία.»

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τούς
νέους συναδέλφους, και τούς εύχονται καλή
επιτυχία στο ωραίο έργο, το όποιον έπέλεξαν.

ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ

Α', τό 1964 εις Αστυνόμον Β' καί τήν
31.12.1968 εις Αστυνόμον Α.
Διεκρίνετο διά τήν έργατικότητα τήν
εύθύτητα τοϋ χαρακτήρος, έκτιμώμενος
ΰπό άνωτέρων καί κατωτέρων.
Προς τήν οίκογένειάν του τά «Α.Χ.»
εύχονται τήν έξ ύψους παρηγοριάν. Ή
μ ν ή μ η τ ο υ άς ε ί ν α ι α ί ω ν ί α .

ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τήν 30.1.1976 άπεβίωσεν δ έ.σ. Υ 
γειονομικός Άστυν. Δ/ντής Α'. ’Ιωάννης
Κατσάνης τοϋ Νικολάου.
'Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1915 εις
Μεσοποταμία Φωκίδος καί τήν 26.5.1952
κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ώς
Υγειονομικός ’Αξιωματικός, μέ τον βα
θμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β'.
Τήν 27.2.1957 προήχθη εις τον βα
θμόν τοϋ Άστυν. Α'., τήν 13.12.1967
εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Β' καί
τήν 5.11.1975 τώ άπενεμήθη ό βαθμός
τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α'. άποχωρήσας της
ένεργοΰ υπηρεσίας, τή αιτήσει του.
Τήν κηδείαν του, παρηκολούθησαν έκτος
των συγγενών του, πολλοί φίλοι και
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί, οΐ όποιοι συνειργάσθησαν κατά τήν
μακράν εις τό σώμα υπηρεσίαν του καί
έξετίμησεν αυτόν ώς επιστήμονα καί
άνθρωπον, διότι πράγματι 6 Κατσάνης
άφησε τις καλύτερες έντυπώσεις κατά
τό πέρασμά του άπό τό ’Αστυνομικό Σώμα.
Τό Άστυνομ. Σώμα, παρέστη, εις τήν
κηδείαν, δι’ άντιπροσωπείας, έπικεφαλής
τής όποιας ήτο Ανώτερος Ά ξ/κός καί ό
όποιος κατέθεσε έπί της σοροΰ του στέ
φανον καί έξεφώνησε τόν έπικήδειον.
Συμμετέχοντες εις τό πένθος τών οι
κείων του εΰχόμεθα τήν παρηγοριάν αυ
τών παρά τοϋ Ύψίστου καί αίωνίαν άνάπαυσιν εις τόν άείμνηστον συνάδελφον.
Ή μ ν ή μ η τ ο υ άς ε ί ν α ι αι 
ώνια
Τό χ ώ μ α π ο ύ τ όν σ κ έ π α σ ε
άς ε ί ν α ι έ λ α φ ρ ό .

Τό 1943 άπεφοίτησεν έκ τής Σχολής
'Τπαστυνόμων καί έξειλίχθη μέχρι τοϋ
βαθμοΰ τοϋ Άστυν. Δ /ντοΰ Β.
Τήν 31.12.67 καταληφθείς υπό τοϋ
ορίου ήλικίας άπεστρατεύθη καί τώ άπε
νεμήθη ό βαθμός τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ
Α'. τάξεως.
Τήν κηδείαν του, ή όποια έγινε εις τό
Νεκροταφεΐον Νέας Σμύρνης τήν 24.3.76,
παρηκολούθησε πλήθος κόσμου, έκ τών
συγγενών καί φίλων του, καθώς καί πο
λυάριθμοι άστυνομικοί καί Διοικητικοί
ύπάλληλοι.
Τόν έκλιπόντα προέπεμψεν εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν έκ μέρους τοϋ
Άστυν. Σώματος άντιπροσωπεία καί
κατετέθη στέφανος έπί τής σοροΰ του.
Τό χ ώ μ α τ ή ς Α τ τ ι κ ή ς γ ή ς
π ο ύ τ ό ν σ κ έ π α σ ε , ά ς ε ί ν α ι έ
λαφρό. Ή μ ν ή μ η τ ου άς ε ί ν α ι
αι ώνι α.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ
Τήν 21.4.76 άπεβίωσεν ένταΰθα καί
τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ
Άναλήψεως Δραπετσώνας ό έ.σ. Α στυ
νόμος Α. (4663) Μαργαρίτης ’Εμμα
νουήλ.
Τήν έκφοράν παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι κα
θώς καί άντιπροσωπεία τοΰ Άστυν.
Σώματος μέ έπικεφαλής άξιωματικόν,
όστις διά συγκινητικών λόγων άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί κατέθεσε στέφανον
έπί τής σοροΰ του.
Ό έκλιπών έγεννήθη εις Χώραν Σάμου
τό έτος 1907. Εις τό Άστυν. Σώμα κατε
τάγη ώς άστυφύλαξ τό έτος 1930. Τήν
31.8.1944 προήχθη εις άνθυπαστυνόμον,
τήν 15.11.1945 εις ύπαστυνόμον Β, τήν
31.12.1947 εις ύπαστυνόμον Α' καί τήν
30.12.1958 εις Άστυν. Β '.
Άπεχώρησε τής ένεργοΰ υπηρεσίας
καταληφθείς ύπό τοΰ ορίου ήλικίας τήν
1.1.1963.
Κατά τήν έν τώ Σώματι παραμονήν του
είργάσθη φιλοτίμως καί άποδοτικώς,
πράγμα τό όποιον ύφ’ όλων γενικώς άνεγνωρίζετο. Ή στήλη μας συμμετέχουσα
εις τό βαρύτατον πένθος τών οικείων του,
εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριάν των.
Ή μ ν ή μ η τ ο υ άς ε ί ν α ι αί 
ων ί α.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝ ΑΡΕΑΣ
Τήν 23.3.76 άπεβίωσεν ό τ. Άστυν.
Δ/ντής Α'. Φιλίππου Άνδρέας. *0 έκλι
πών έγεννήθη τό έτος 1910 εις τό χωρίον
Μεγάλος ΙΙλάτανος Αταλάντης. Εις τό
Σώμα κατετάγη τό 1933 ώς άστυφύλαξ.
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Τήν 30 - 3 - 76 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ του
Νεκροταφείου Ν έ α ς Σμύρνης ό τ. Α στυ
νόμος Α' Γεώργιος Γεωργίου τοϋ Κων/
νου.
Εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν
άείμνηστον συνάδελφον προέπεμψαν πο
λυάριθμοι συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοι,
όσοι έγνώρισαν τόν έκλεκτόν Αστυνομι
κόν καί άνθρωπον.
’Εκ μέρους τής Αστυνομίας Πόλεων
παρέστη άντιπροσωπεία καί κατετέθη
στέφανος έπί τής σοροΰ του.
Ό Γεώργιος Γεωργίου έγεννήθη τό
έτος 1915 ε ις Τρόπαια Γορτυνίας. Ε ις τήν
Αστυνομίαν κατετάγη ώς άστυφύλαξ τό
έτος 1943. Τό 1952 προήχθη εις ύπαστυνόμον Β', τό 1956 εις ύπαστυνόμον

ΣΤΕΡΠΑΝΝΉΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 7.2.1976 άπεβίωσεν αίφνιδίως καί
τήν έπομένην έκηδεύθη ό έν ένεργεία άρχι-

φύλαξ (12462) Στεργιάννης Γεώργιος.
Ό έκλυτων έγεννήθη τό έτος 1925 εις
τό Λιθοχώριον Εύρυτανίας.
Εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
ώς άστυφύλαξ την 27.6.1947. Εις τον
βαθμόν του ύπαρχιφύλακος προήχθη τήν
27.6.1973 καί εις άρχιφύλακα τήν 11.8
1973.
Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο εις τό
Νεκροταφεΐον Άναλήψεως (Βύρωνος) παρηκολούθησαν οί συγγενείς καί φίλοι,
πολλοί άστυνομικοί καί Διοικητικοί υπάλ
ληλοι.
Ό έπικεφαλής αξιωματικός της άστυνομικής άντιπροσωπείας προέπεμψεν τον
έκλιπόντα διά συγκινητικών λόγων καί
κατέθεσεν έκ μέρους του Σώματος στέ
φανον έπί του Τάφου του.
Ό έκλιπών κατά τήν έν τώ Σώματι
παραμονήν του, είργάζετο φιλοτίμως καί
άποδοτικώς, πράγμα τό όποιον μαρτυρεί
ό σεβασμός καί ή άγάπη τών έν ένεργεία
άνωτέρων καί συναδέλφων του. 'Η στήλη
μας εύχεται εις τήν άπαρφανησθεΐσαν οίκογένειάν του τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Α ι ώ ν ι α α ς ε ί ν α ι ή μ ν ή μ η τ ο υ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 26.2.1976 άπεβίωσε καί τήν 17ην
ώραν της έπομένης έκηδεύθη εις τό Νεκροταφειον Νέας Σμύρνης ό τέως άρχιφύλαξ (9907). Σταυρόπουλος Κων/νος
τού Νικολάου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1922 εις
τον Δήμον Μύρτου Πατρών (Άχα'ίας).
Εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
ώς άστυφύλαξ τό έτος 1945. Προήχθη
εις ύπαρχιφύλακα τήν 10.9.70 καί εις
Άρχιφύλακα τήν 19.9.1973.
Άπεχώρησε της υπηρεσίας τήν 19.12.
1973 διά λόγους ύγείας.
Εις τήν τελευτάίαν του κατοικίαν τον
προέπεμψαν πολυάριθμοι συγγενείς καί
φίλοι. Τό ’Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’
άντιπροσωπείας άστυνομικών, ό έπικεφα
λής τής οποίας κατέθεσεν καί στέφανον
έπί τής σοροΰ του.
Προς τούς οίκοίους τού έκλιπόντος εύχόμεθα τήν παρηγοριάν τού Κυρίου καί
εις τον θανόντα κατάταξιν έν σκηναΐς δι
καίων. Α ί ω ν ί α τ ο υ ή μ ν ή μ η .

10. Γίνονται. . . οί χαμένοι — Εις τά
σπονδυλωτά ζώα χρησιμεύει άλλοτε
ώς πηδάλιον, άλλοτε ώς συλληπτικόν
οργανον ή διά στήριγμα εις τάς άναρριχήσεις (άνστρ.).
11. Κατά μίαν έννοιαν, αύτός πού δέν
προκαλεΐ σκάνδαλα καί «καυγάδες».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Ή έδρα δπου υπάρχει, ώς Δημοσία
'Υπηρεσία, τό Δικαστήριον τών άγροτικών άδικημάτων.
2. Λέγεται καί ουράνιον τόξον — Μου
σικός ορος.
3. Ή ήλικία της υπολογίζεται εις 2,8
δισεκατομμύρια έτη (γεν.) — Δια
φέρει άπό τούς θάμνους καί τά δέν
δρα - Μακάβριον σήμα.
4. Λέγεται καί σουρβιά ή αύγαριά — Τά
θύματα. . . τού Πάσχα (δημ.) — Συ
νεχόμενα τού ’Αλφαβήτου, ένας άριθμός.
5. ’Απερισκεψία, άνόητος πράξις (κυριολ.)
6. Εις τό θέατρον, ό καθείς «παίζει»
τον ίδικόν του. Είναι δλα τά ζώντα
τής φύσεως.
7. ’Επί Θεού, αύτά πού δεν έδημιουργήθησαν.
. 8. ’Αρχικά διατελέσαντος ’Αρχηγού τού
’Αστυνομικού Σώματος - Έ τσ ι κα
λούνται καί τά καλύμματα τής Α 
γίας Τραπέζης (άνστρ.) — Τά άνθη
τών. . .Σταυρολέξων.
9. ’Αρχικά 'Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου
Μεταφορών (άνστρ) — Άρχαιοπρεπώς, συμπεραίνει — Έδρασε
προδοτικώς κατά τήν Κατοχήν (άρχικά).

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. ’Αποτελούν περιουσίαν τών άγροτών.
2. Είναι περασμένης ήλικίας (καθαρ.)
— Άντικατεστάθη ύπό τού Ο.Σ.Ε.
(άρχικά).
3. Έχει. . . πτερύγια — ’Ιταλικής προελεύσεως ναυτικόν έπιφώνημα. ση
μαίνον «έμπρός». «έτοιμοι». Πόλις τού
Βελγίου εις τήν Δυτικήν Φλάνδραν.
4. ’Αναφορική άντωνυμία — Αύτά δέν
προκαλοΰν πόνον (κυριολ. άνστρ.) —
Δύο γράμματα ένας άριθμός (όπτικώς).
5. *Η φροντίς τού Θεού διά τά έγκόσμια.
6. 'Η μικρή. . . «έφαγε» τήν μεγάλην —
Διά μερικούς δέν . . . «καίγεται»
άνστρ.)
7. Ψυχική κατάστασις.
8. Έδωσε τό δνομά του εις μίαν Χιτλε
ρικήν Όργάνωσιν — Μελόδραμα τού
Βέρντι παιχθέν τό πρώτον εις Κάϊρον τήν 24ην Δεκεμβρίου 1871 — Τά
άρχικά μας.
9. Νήσος τών Κυκλάδων, ύπαγομένη,
διοικητικώς. εις τήν έπαρχίαν Θή
ρας. Τό άγημα καί τό άθλημα τά
έχουν . . κοινά — ’Αντικατέστησε τό
Ε.Ι.Ρ.Τ. (άρχικά).
10. Σημαίνει καί άκέραιος — ’Αντίστρο
φος, έπιφώνημα «τραγωδίας».
11. Γνωστός Γάλλος άστρολόγος καί
ιατρός, άποκτήσας μεγάλην φήμην
μέ τό έργον του «Αιώνες» 1503 1566).
Ή λύσι-ς εις τό έπόμενον

(Ι.Κο.)

ΛΐΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΑΛΥΣ — ΩΜΗ
2. ΩΡΑΙΑΙ — ΡΕΜΑ
3. ΠΙΝΑΚΑ — ΑΤΕΝ
4. ΣΑΪΝΙ — ΚΙΑΡΙ
5. ΑΝΑΤΑΞΙΣ
6. ΣΑΝ — ΘΡΗ — ΙΣΑ
7. Η ΜΕΔΟΥΣΑ
8. ΚΑΡΕΣ — ΙΚΟΥΛ
9. ΟΡΩΝ — ΣΦΑΛΜΑ
10. ΣΑΝΕ — ΛΩΡΕΝΣ
11. ΝΑΥ-ΑΝΙΣΩ
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΩΠΣ — ΣΗΚΟΣ
2. ΑΡΙΑ — ΑΜΑΡΑΝ
3. ΧΑΝΙ — ΝΕΡΩΝΑ
4. ΛΙΑΝΑ — ΔΕΝΕΥ
5. ΥΑΚΙΝΘΟΣ
6. ΣΙΑ — ΑΡΥ — ΣΛΑ
7. ΚΤΗΣΙΦΩΝ
8. ΩΡΑΙΑ — ΑΚΑΡΙ
9. ΜΕΤΑΞΙ — ΟΛΕΣ
10. ΗΜΕΡΙΣ — ΥΜΝΩ
11. ΑΝΩΣΑ — ΛΑΣ
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" Ε κ δ ο σ ι ς : ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διευθυντής Συντάξεως:
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’Αστυνόμος Β'

Γ ρ α φ ε ί α : Καλλιδρομίου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα : 627.469 καί 951S. 111 έσωτ. 296

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

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ ΑΙ Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
’Εσωτερικού ........................... Δρχ. 180
’Εξωτερικού ...........................Δολλ. 8
’Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360
Τιμή τεύχους: Δραχμαΐ 15
•
Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφονται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν
εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.
•
Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου
τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ Μ ΑΣ
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων/
νος Τσάτσος επιδίδει τό Πτυχίον εις Ύ π α στυνόμον, κατά τήν τελετήν τής ορκωμο
σίας τών νέων άξ /κών τον ’Αστυνομικού
Σώματος. ’’Οπισθεν διακρίνεται ό Αρ
χηγός τής 'Αστυνομίας κ. Θεόδωρος Τζίμας.
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ϋ Μ
Επιτέλους. Νικο μου. οέ διακοπές είμαστε,
χνα καί λίγο τή δουλειά σου!..

Δέν έχει πού νά σταδή ό άνδρωπος νά κάνη
τό καδήκον του!..
*

Με ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη το Πάσχα εις δλας τάς ’Α στυ
νομικός ' Υπηρεσίας, τόσον τής
Πρωτενονσης, δσον και των Πατρών και τής Κέρκυρας. Τάς Σχο
λάς τής ’Αστυνομίας έπεσκέφθησαν
πολλοί επίσημοι, από τάς άπισκέφεις τών όποιων καί τά δημοσιευό
μενα στιγμιότυπα. Αριστερά ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ.
Τσάτσος, τσουγκρίζει τό κόκκινο
αυγό με Δόκιμο Ύπαστννόμο.

Την Σχολήν Ά ξ /κ ώ ν ’Αστυνομίας
Πόλεων έπεσκέφθη καί ό ’Αρχηγός
’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Διονύσιος
’Αρμπούζης, ό όποιος είκονίζεται
τσονγκρίζων τό κόκκινο αύγό με
μαθητάς τής Σχολής, σννοδενόμέ
νος υπό του ’Αρχηγόν Ά σ τυν. IIόΠόλεων κ. Τζίμα.

Εις τό πασχαλινό γλέντι τής Σχολής
παρέστησαν καί έγενμάτισαν μετά
τών μαθητών τών Σχολών, ό Α ρ 
χηγός τής ’Αστυνομίας καί ό Β ’
Υπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος, από
οπού καί τό σχετικό στιγμιότυπο.

Μετά τών δοκίμων έγενμάτισαν
επίσης ό Α ’ ' Υπαρχηγός Α .Π . κ.
Παπαγεωργίου καί ό Γενικός ’Α 
στυνομικός Δ /ντής Πειραιώς κ.
Άγγελόπονλος, τούς όποιους ό φω
τογραφικός φακός συνέλαβε τσουγ
κρίζοντας τό πασχαλινό αύγό.

