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'Ως γνωστόν, έκ τών πρωταρχικών καθηκόντων τών 
’Αστυνομικών όργάνων είναι ή έφαρμογή τών νόμων 
τής Πολιτείας, διά τών όποιων κατσχυροΰται ή δη
μοσία τάξις καί ασφάλεια καί προστατεύονται τά πολυ
τιμότερα άγαθά τών πολιτών.

Ή  σπουδαιότης τοϋ έργου τούτου είναι καταφανής 
καί έκ τών άποτελεσμάτων του κρίνεται έν πολλοΐς ή 
έπιτυχία τών πρός τοΰτο έντεταλμένων Κρατικών όργά
νων. Είναι ώσαύτως τό έργον τής έφαρμογής τών νό
μων καί δυσχερές, έκ τοϋ ότι συνδέεται καί έπηρεάζεται 
έκάστοτε άπό τόν τόπον καί τόν χρόνον, τήν ψυχοσύν- 
θεσιν τών έν ώρισμένη κοινωνία διαβιούντων άτόμων 
καί άλλους οικονομικούς, πολιτιστικούς κλπ. παρά
γοντας.

Τό γεγονός τοϋτο απαιτεί όπως τά αρμόδια ’Αστυνο
μικά όργανα διαθέτουν ίσχυράν πνευματικήν καί ψυ
χικήν άκτινοβολίαν. Ύποχρεοϋνται νά ένεργοΰν πάν
τοτε μέ ύψηλόν αίσθημα ευθύνης, αυτοκυριαρχίας 
καί άντικειμενικότητος. Ή  σύνεσις, ή άμερόληπτος 
κρίσις, ή εύγένεια καί ή άποφυγή άκροτήτων κατά τήν 
έκτέλεσιν τών συναφών καθηκόντων των διευκολύνουν 
καί έξωραίζουν τό άχαρι, άλλ’ άναγκαϊον, διά πάσαν 
κοινωνίαν καί έποχήν, εργον των.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι γέννημα 
αύτών τών συγχρόνων, φιλελευθέρων καί πεπολιτισμέ- 
νων, περί ’Αστυνομίας, άντιλήψεων καί ή έπί 50ετίαν 
καί πλέον λειτουργία του έδωσε πολλά καί άξιόλογα 
δείγματα πρός δικαίωσίν του. Αυτή ή ύπέροχος κληρο
νομιά συνιστή δι’ όλους ήμάς τούς νεωτέρους τίτλον 
τιμής, άλλά καί βαρύ φορτίον, διότι όφείλομεν νά τήν 
διαφυλάξωμεν ώς κόρην οφθαλμού καί νά τήν παρα- 
δώσωμεν πλουσιωτέραν είς τούς μέλλοντας νά μάς δια
δεχθούν.

"Ηδη, αί σημειωθεΐσαι καί σημειούμεναι καθημερινώς 
έξελίξεις, είς όλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής 
έπιδροϋν άναποφεύκτως καί έπί τοϋ τοιούτου τής έγκλη- 
ματικής δραστηριότητος, τήν όποιαν καλούνται νά 
άντιμετωπίσουν, μέ άνανεωμένας καί έπιτυχείς μεθό
δους, κατά λόγον άρμοδιότητος, τά ’Αστυνομικά όρ
γανα. ’Απαιτείται κατ’ άκολουθίαν τούτου έντονος καί 
καθολική έπαγρύπνησις, επίμονος προσπάθεια, ορθή 
μεθόδευσις καί άρτια έπιστημονική καί τεχνική συγ- 
κρότησις.

Ή  Πολιτεία, διά τής προσφάτου τροποποιήσεως δια
τάξεων τινων τοϋ ΐσχύοντος Ποινικού Κώδικος καί 
Ποινικής' Δικονομίας, άπέβλεψεν είς τήν ένίσχυσιν 
τής θέσεως τών ’Αστυνομικών όργάνων κατά τήν νόμι
μον άσκησιν τών καθηκόντων των, έπί τώ τέλει άποτε- 
λεσματικωτέρας άντιμετωπίσεως τής (οργανωμένης 
έγκληματικότητος. Ή  τοιαύτη έκδήλωσις τής Πολι
τείας δημιουργεί δι’ όλους μας ηύξημένας ύποχρεώσεις 
καί δέον ώς έκ τούτου νά τύχη ορθής έρμηνείας καί 
έκτιμήσεως ύπό πάντων τών ’Αστυνομικών. Πρέπει 
νά κατανοηθή άπολύτως ότι τό ληφθέν μέτρον άφορμ 
είς τούς κατά πεποίθησιν έχθρούς τής δημοσίας τά- 
ξεως καί κοινωνικής γαλήνης καί είς τούς κατά σύ
στημα ρέβοντας εις τό έγκλημα καί οΰχί είς τήν συγκά- 
λυψιν οίασδήποτε αυθαιρεσίας ή ύπερβολής τών 
’Αστυνομικών.

Οί ’Αστυνομικοί όλων τών βαθμών όφείλουν νά 
γνωρίζουν τό άξίωμα, ότι ή άτεγκτος αύστηρότης κατά 
τήν έφαρμογήν τών νόμων προκαλεϊ άδικίαν, ή δέ 
λελογισμένη έπιείκεια άποδίδει δικαιοσύνην. ’Οφεί
λουν έπίσης νά γνωρίζουν ότι καί όταν ειδικοί λόγοι 
έπιβάλλουν τήν αύστηράν έφαρμογήν τών νόμων, αϋτη 
πρέπει νά παρακολουθήται άπό αισθήματα άνεξικακίας, 
άξιοπρεπείας, εύγενείας καί άνωτερότητος. Μόνον 
τοιουτοτρόπως ό παραβάτης τών νόμων, παρ’ οίανδή- 
ποτε δυσαρέσκειαν, άφοπλίζεται καί άποδέχεται έστω 
καί ένδομύχως τάς συνέπειας τής πράξεώς του. 'Οπωσ
δήποτε δέν δύναται νά μεμφθή τήν ένέργειαν τού ’Α
στυνομικού καί πολύ περισσότερον νά διατηρήση 
έναντι αύτοϋ καί γενικώτερον έναντι τής έκπροσωπου- 
μένης, δι’ αυτού, Πολιτείας, αισθήματα πικρίας καί 
έχθρότητος.

’Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει νά έπιδεικνύεται είς τάς 
περιπτώσεις, καθ’ άς ή έφαρμογή τών νόμων αφορά είς 
τήν βεβαίωσιν έγκλημάτων στρεφομένων έναντίον 
οίουδήποτε ’Αστυνομικού ύπαλλήλου, διότι υπάρχει ό 
κίνδυνος νά δημιουργηθή ή έντύπωσις τής μεροληψίας 
καί τής ύπερβάσεως. Καί άν είς πάσαν περίπτωσιν έφαρ
μογής τών νόμων δέον νά έκδηλοϋται ή λελογισμένη 
έπιείκεια, άντικειμενικότης καί άνεξικακία, έν προκει- 
μένω άπαιτεϊται έπί πλέον ύψηλοφροσύνη καί γεν- 
ναιοφροσύνη παραδειγματική. Αί μεμονωμένοι καί 
περιστασιακαί κατ’ άστυνομικών προσβολαί, έν τή 
άσκήσει τών νομίμων καθηκόντων των, πρέπει νά 
έρευνώνται ύπό τών διοικούντων ’Αξιωματικών μετά τής 
δεούσης σχολαστικότητος καί άμεροληψίας. Νά έξε- 
τάζωνται τά αίτια τής προσβολής, ή ψυχολογική κατά- 
στασις τού παραβάτου, αί προθέσεις του καί ή μεταγε- 
νεστέρα αυτού στάσις, πρός λήψιν όρθής άποφάσεως, 
περί τής παραπομπής του ή μή είς τήν δικαιοσύνην, 
περί τής όποιας θά άποφαίνεται έν τέλει ό προϊστάμε
νος ’Αστυνομικός Διευθυντής, συμφώνως καί πρός τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 47 Κανονισμού τού Σώματος. 
Αί άνωτέρω περιπτώσεις δέον νά κρίνωνται μετά πνεύ
ματος άπολύτου δικαιοσύνης καί άντικειμενικότητος. 
Ή  έπιείκεια καί εύγενής συμπεριφορά έναντι τών παρα
βατών τούτων όδηγούν είς θετικά άποτελέσματα, κυρίως 
δέ έμπεδώνουν τήν έναντι τών ’Αστυνομικών έμπιστο- 
σύνην τών πολιτών καί δημιουργούν τάς προϋποθέσεις 
άναπτύξεως φιλικών αισθημάτων μεταξύ ’Αστυνομίας 
καί κοινού.

’Επιθυμώ όπως ή παρούσα κατανοηθή άπολύτως ύπό 
τών διοικούντων ’Αξιωματικών καί άναπτυχθή ύπό 
τούτων περαιτέρω είς άπαντας τούς ’Αστυνομικούς 
είς έπανειλημμένας μορφωτικός συγκεντρώσεις, ϊνα 
άποτελέση δι’ όλους τόν κατευθυντήριον όδηγόν κατά 
τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.

Οί προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων 
παρακαλοΰνται όπως παρακολουθήσουν προσωπικώς 
τήν έφαρμογήν τής παρούσης, έκτιμώντες καί έξαί- 
ροντες τάς συμφώνους πρός τό πνεύμα -τούτης ένερ- 
γείας τών υφισταμένων των καί έλέγχοντες τούτους 
διά πάσαν σχετικήν παρέκκλισιν.

Ό  ’Αρχηγός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΖΙΜΑΣ
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Τά ναρκωτικά, μπήκαν πιά στή ζωή μας. Είναι ή έπωδός, πού άκούγεται σχεδόν καθημερινά από 
έκείνους, πού μπορούν νά έχουν κάποια γνώμη γύρω άπό τό επίμαχο θέμα, τό όποιον, ταλανίζει όπως 
είναι γνωστό τις περισσότερες άπό τις δυτικές κοινωνίες. Μέ τό ζήτημα, έχει άσχοληθή επανειλημμέ
νος τό περιοδικό αυτό, πράγμα πού ίσως θά μπορούσε νά θεωρηθή ανιαρό, γιά τούς αγαπητούς μας 
αναγνώστες. "Ομως, ή αιτία ύπάρχει πάντα καί τό πρόβλημα γίνεται δλο καί περισσότερο πολύπλοκο. 
Τήν αφορμή γιά νά γραφούν οί λίγες αύτές γραμμές, έδωσε ή Έκθεσις Αραστηριότητος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων τού έτους 1975, πού δημοσιεύθηκε πριν δύο μήνες, εις ειδικό χώρο τών «’Αστυνομικών 
Χρονικών». ’Από τήν προσεκτική μελέτη τού κεφαλαίου τής Έκθέσεως, πού άναφέρεται στή δραστη
ριότητα τών άστυνομικών 'Υπηρεσιών στήν προσπάθειά τους νά περιστείλουν τή χρήσι καί τή διάδοσι 
τών διαφόρων «ήδονιστικών» προκύπτει, άτυχώς, δτι τό μεγαλύτερο ποσοστό τών δραστών ήσαν νέοι 
20-30 ετών. Είναι γεγονός, δτι δπως καί στο εξωτερικό, έτσι καί στήν Ελλάδα, τά τελευταία τέσσερα 
έως πέντε χρόνια, παρατηρήθηκε μιά επικίνδυνη άλλαγή στό «φάσμα» τών «όπαδών» τού «άργού 
θανάτου». Ή  άλλαγή συνίσταται στό γεγονός δτι, ένώ παλαιότερα όί ναρκομανείς ήταν στό μεγάλο 
ποσοστό τους άτομα «μιας κάποιας ήλικίας», πού συνήθως ξεπερνοΰσε τά τριάντα, τώρα, οί «φανατι
κοί» τών «τεχνητών παραδείσων» αρχίζουν άπό τά είκοσι, χωρίς νά άποκλείωνται καί παιδιά 15,16 καί 
17 έτών, δπως έδειξαν πολλά κρούσματα, πού σημειώθηκαν τελευταίως καί στήν ’Αθήνα. Είναι θλι
βερή ή διαπίστωσι, πώς κάθε τόσο στό άστυνομικό δελτίο τών Υπηρεσιών ’Ασφαλείας άναφέρονται 
περιπτώσεις μαθητριών νά παίρνουν ναρκωτικά, φοιτητριών πού νά άγωνίζωνται νά άποτοξινωθούν 
καί «καλλιτέχνιδων» πού νά βρίσκουν τόν πιο ύπουλο καί τραγικό θάνατο, σιγοπεθαίνοντας «παρέα» 
μέ τήν «άγαπημένη» τους σύριγγα, ή τό «άχώριστο» «πολυτελές» καί τόσο άκριβό σωληνάρι.

Νέο «νούμερο» στήν περίπτωσι, άγνωστο στά παλαιότερα χρόνια στον κόσμο τών ναρκομανών, 
άποτελούν τά ομαδικά σέξ-δργια, στά όποια νέοι καί νέες έπιδίδονται συνήθως μετά τήν «άπόλαυσι» 
τού «φαρμάκου». Χάθηκε ό παλιός «γραφικός» τεκές τής Πειραϊκής καί τών καταγωγίων τής οδού 
Άθηνάς, δπου οί «χαρμάνηδες», «ψημένοι» κυρίως χασικλήδες «μαστούρωναν» στούς καπνούς τής 
«μαύρης» μέ τή συνοδεία τού άνεκδιήγητου μπαγλαμά. Τώρα, τά παλιά στέκια έγιναν μοντέρνα διαμε
ρίσματα πολυκατοικιών διακοσμημένα μέ ψυχεδελικά σχέδια, διαθέτουν ύποβλητική μουσική καί 
βεβαίως ποικιλία ναρκωτικών, άπό τήν «άθώα» μαριχουάνα, μέχρι τό δπιο καί τήν ήρωΐνη.

Τό τραγικό δπως προαναφέραμε είναι, δτι οί «πελάτες» τών «έκσυγχρονισμένων» αυτών διαφθο
ρείων άποτελοΰνται άπό νέους, οί όποιοι, «βαρυεστημένοι» «άγανακτησμένοι» καί «όργισμένοι» άγω- 
νίζονται «ένάντια» στό κατεστημένο, γιά νά κατανικήσουν τά «ταμπού» τών μεγάλων, οί όποιοι, 
«καθυστερημένοι» καθώς είναι, δέν ξέρουν τίποτα περισσότερο, άπό τήν «ρουτίνα» τού πεζόκοσμου 
καί τής καθημερινής βιοπάλης. Φαίνεται, δπως είπαμε, δτι ή κατάρα τών ναρκωτικών κτυπά καί μά
λιστα κατά τρόπο έπικίνδυνο καί τήν πόρτα τής Ελλάδος. Ή  χώρα μας, λόγω τής γεωγραφικής θέσεώς 
της άποτελεϊ σταυροδρόμι γιά τούς άδίστακτους λαθρέμπορους, οί όποιοι προτιμούν νά «ψαρεύουν» 
τήν πελατεία τους ανάμεσα στούς νέους. Κάθε μέρα, κάθε μήνα κάθε χρόνο, δλο καί περισσότερα ελ
ληνόπουλα ζοΰν τήν «έμπειρία» τών «άπολαύσεων» τών ναρκωτικών, γιά νά φθάσουν άργά μά σταθερά, 
άλλα στήν ολοσχερή έξαθλίωσι καί άλλα στή «λυτρωτική», αυτοκτονία. "Ετσι δμως οί βλαστοί τού 
Έθνους μας μαραίνονται καί άλλοίμονο, ή μεταδοτική φυλλοξύρα, ύπάρχει φόβος νά έπεκταθή, οπότε 
θά είναι άνίκανα νά τήν καταπολεμήσουν καί τά πιο ισχυρά ζιζανιοκτόνα.

Πριν γίνη αύτό, άς κηρύξουμε έθνική σταυροφορία, χτυπώντας άλύπητα τόν ύπουλο έχθρό, πού 
άλλως θά γίνη σέ λίγα μόνο χρόνια, τό πιό έπικίνδυνο, τό πιό εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα τής 
Ελλάδος.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
____________________________________________________________’Αστυνόμος Β'___________________
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΟΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΟΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ κ. I .  ΚΥΑΟΝΙΑΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΠΗΙΪΙΑ ΤΗΖ
ε η π Η Ν ί κ Η ΐ  π ρ ο τ ε ν ο ν ζ Η ζ

Μόνον εάν μεταφερθη ή πρωτεύουσα εξ ’Αθη
νών, θά διασωθη ή πόλις, θά αυξηθούν οί ά- 
νοικτοι χώροι, θά άποκαλυφθοϋν οί άρχαιότη- 
τες και προφυλαχθή τό τοπεϊο. "Αλλως και τό 
τοπεϊον θά καταστροφή παντελώς και τά ένα- 
πομείναντα μνημεία θ’ άποκρυβοΰν τελείως καί 
θά ταφούν εις τά υπόγεια τών πολυκατοικιών 
και τά τελευταία λείψανα τής άρχαιότητος.

Υ ΠΑΡΧΕΙ εις τήν Ελλάδα, άπό αρκε
τών ήδη δεκαετιών έν πρόβλημα άλυ- 
τον, τό όποίον μέ τήν πάροδον τοΟ 

χρόνου όλονέν όξύνεται, χωρίς δυστυ
χώς νά διαφαίνεται έλπίς διευθετήσεώς 
του, διότι ουδέποτε οί άρμόδιοι τό άντι- 
μετώπισαν μέ τήν σωστήν του έκτασιν 
καί ονομασίαν.

Τό πρόβλημα αυτό είναι ή χρεοκοπία 
τών ’Αθηνών ως Πρωτευούσης.

Ή τοι, ή πλήρης άδράνεια τής πόλεως 
νά άναπροσαρμοσθή μέ τάς νέας δημιουρ- 
γουμένας πολεοδομικάς άνάγκας, καί μά
λιστα όταν είναι τής τάξεως τών σημερι
νών.

Βέβαια, πολλοί άντιλαμβάνονται τόν 
κίνδυνον. Ό λ ο ι διακρίνουν, ότι κάτι δέν 
πάει καλά. Όμιλοΰν περί συμφορήσεως 
τοϋ Κέντρου, περί αδυναμίας -κυκλοφο
ρίας, περί έλλείψεως πρασίνου κλπ. κλπ.

Δέν τολμούν όμως νά άντικρύσουν τό 
θέμα κατά πρόσωπον, έάν δηλονότι πρέ
πει αί Άθήναι νά παραμείνουν ώς Πρω
τεύουσα τοϋ Έλληνικοϋ Κράτους, ένώ 
πέραν τοϋ ένδοξου όνόματος καί τοϋ 
παρελθόντος των, οϋδείς άλλος λόγος 
συντρέχει πρός τοϋτο.

Θά προσπαθήσω κατωτέρω μέ τήν με- 
γαλυτέραν δυνατήν συντομίαν νά έπανα- 
λάβω τάς άπόψεις μου.

Μετά τήν έγκατάλειψιν τής Αίγίνης ώς

πρωτευούσης καί τήν έγκατάστασίν της 
εις Ναύπλιον, δικαίως ή τότε μέχρι Θεσ
σαλίας μικρά Ελλάς έζήιησε τήν μετα
φοράν τής πρωτευούσης έγγύτερον εις τά 
ύπό προσάρτησιν έδάφη της, ώστε νά 
πλησιάζη πρός τό κέντρον βάρους τοϋ 
Κράτους.

’Ορθότατα έπέλεξε πρός τοϋτο τάς 
’Αθήνας.

Έκτοτε, ή Ε λλάς ηύξήθη πλειστάκις, 
πάντοτε πρός βορράν (έκτος τών νήσων), 
τό κέντρον βάρους μετετοπίσθη πρός τά 
έκεΐ, άλλ’ ώς πρωτεύουσα παρέμειναν 
ακόμη αί Άθήναι.

Βεβαίως, ύπήρχε ή γνώμη τής προσω- 
ρινότητός της, έφ’ όσον εις τήν καρδίαν 
παντός Έ λληνος μύχιος πόθος ήτο νά 
ϊδη κάποτε πρωτεύουσαν τής 'Ελλάδος 
τήν Κωνσταντινούπολιν.

’Αλλά τοϋ πόθου αϋτοϋ, μέχρις ώρας 
τουλάχιστον, δέν φαίνεται έπικειμένη 
ή έκπλήρωσις. Ά λλ ο ι, όμως, σοβαροί λό
γοι έπιβάλουν τήν μετάθεσιν τής πρω
τευούσης,οί όποιοι έκτειθέμενοι κατω
τέρω, διακρίνονται εις τεχνικούς, κοινω
νικούς καί τέλος εις έθνικούς.

Οί τ ε χ ν ι κ ο ί  λόγοι είναι εις όλους 
γνωστοί.

Τό πολεοδομικόν χάος τών Αθηνών 
είναι πασιφανές :

Πόλις σχεδιασθεΐσα μέ πρόβλεψιν διά

μίαν ή δύο τό πολύ έκατοντάδας χιλιά
δας κατοίκων, μέ σχέδιον άνεπαρκές 
(Κλέντσε), τό όποιον έπί πλέον έφηρμό- 
σθη κακώς, στεγάζει ήδη έκατομμύριον.

'Οδοί καμωμένοι δι’ όλίγα μόνιππα, 
δέχονται σήμερον τεράστιον κυκλοφο- 
ριακόν όγκον τοϋ νέου «δαίμονος» τής 
έποχής μας, τοϋ αύτοκινήτου, τό όποιον 
ώς λαΐλαψ άνέτρεψε όλας τάς άρχάς τής 
πολεοδομίας.

Κυκλοφορεί τοϋτο εις τάς όδούς τών 
Αθηνών κατά χιλιάδας, συνεχώς αύξανο- 
μένας.

Αί Άθήναι, πόλις χωρίς πράσινον 
(έχει όλιγώτερον τοϋ 1/3 όλων άνεξαι- 
ρέτως τών ευρωπαϊκών πρωτευουσών) 
χωρίς έλευθέρους χώρους (οί παλαιοί 
προβλεπόμενοι άντί νά αύξηθοϋν ήλατ- 
τώθησαν εις τό δέκατον). Πόλις χωρίς 
χαρά (μία σαχάρα άσφάλτου καί σπι- 
τιών, ό δέ Αθηναίος, ό όποιος ζήτα όλί- 
γην εύχαρίστησιν, πρέπει νά τήν εϋρη 
έκτός τών Αθηνών), ζή μίαν ζωήν θλιβε
ρόν γύρω άπό περιορισμένον κέντρον, τό 
όποιον άσφυκτιά καί έργάζεται διά τόν 
θησαυρισμόν τών ιδιοκτητών αύτοϋ τοϋ 
κέντρου, τοϋ όποιου ή άξια καθημερινώς 
καί άλματωδώς αύξάνεται.

Έπί πλέον, ένας οργασμός οίκοδομή- 
σεως, νοσηράς μορφής, ό όποιος έπενέ- 
δυσεν καί τό μικρότερον άτομικόν κεφά-

Μια αποψις τών Αθηνών. Είναι μια πόλις χωρίς πράσινο και χωρίς ελεύθερους χώρους. Πόλις χωρίς χαρά, αποτελεί σαχάρα άσφάλτου
καί σπ ιτιών, μέσα εις τά οποία ό ’Αθηναίος ζή  μίαν ζωήν θλιβεράν.
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λαιον μή παραγωγικώς, τείνει νά κάλυψη 
καί τόν έλάχιστον έλεύθερον χώρον, μέ 
πρόθεσιν νά οτεγάση, χάρις εις τά άσκό- 
πως ύπερβολικώς Επιτρεπόμενα ύψη, 
πληθυσμόν 10.000.000 κατοίκων. Νά τόν 
στεγάση δέ κακώς καί άνθυγιεινώς, διότι, 
ώς γνωστόν, πολλαί χιλιάδες συμπολιτών 
μας διαβιοϋν συνεχώς μέ τεχνητόν φώς 
καί χωρίς άερισμόν, εις τάς μοντέρνας 
τρώγλας — πολυκατοικίας.

Καί ή κατάστασις βαίνει διαρκώς έπΐ 
τά χείρω, διότι ή άνώμαλος αΰξηοις τών 
’Αθηνών, μή άκολουθοϋσα φυσιολογικόν 
ρυθμόν (θέμα όπερ έξετάζεται κατωτέρω) 
καθιστά τά προβλήματα διαρκώς έντο- 
νώτερα.

'Υπάρχουν βέβαια αί λύσεις τών ειδι
κών, ήμεδαπών καί άλλοδαπών έπί τούτφ 
μετακαλουμένων συνηθέστερα τών όποιων 
είναι προτάσεις διευρύνσεως τών όδών, 
διαπλατύνσεως έλευθέρων χώρων, δια- 
νοίξεως νέων λεωφόρων κ.λπ., άλλά τά 
μέτρα αύτά, πού έφήρμοοε πρό 100 περί
που έτών εις Παρισίους ό περίφημος Ν ο
μάρχης τοϋ Σηκουάνα Χοσμάν, άπεδεί- 
χθησαν τότε σοφά, διότι παρέτεινον τήν 
ζωήν τοϋ Παρισιού μέχρι σήμερον. ’Αλ
λά αυτός τότε κατεδάφιζεν όλιγώροφα 
καί λιθόκτιστα κτίρια δύο καί τριών αιώ
νων καί εις περίοδον δικτατορικοϋ καθε
στώτος τοϋ Ναπολέοντος τοϋ Γ” καί όχι 
προσφάτους πολυκατοικίας έκ μπετόν 
αρμέ.

Έπί πλέον αί λύσεις αύταί έφαρμοζό- 
μεναι σήμερον, έκτος τής μεγάλης δαπά
νης των, δημιουργούν καί κοινωνικά 
προβλήματα. Τάς δυσκολίας αύτάς άν- 
τελήφθημεν καλώς μέ τήν προσπάθειαν 
τής διανοίξεως τής όδοΰ Κοραή, ήτις 
άπέτυχεν τόσον παταγωδώς.

Παρόμοιοι διανοίξεις έάν έγένοντο πρό 
τής έγκαταστάσεως τών προσφύγων μέ 
τό περίφημον σχέδιον τοϋ Καλλιγά, θά 
έφερον μίαν άνακούφισιν. Τότε ήσαν 
εύχερεϊς, διότι έπρόκειτο περί διωρόφων 
τό πολύ οικοδομών, μέ πολλάς αύλάς καί 
πολλούς άνοικτούς χώρους. ’Αλλά δυ
στυχώς εις τούς κυβερνήτας έπεκράτησεν 
άτολμία. Οί τότε ιθύνοντες στενόκαρδοι 
καί μύωπες δέν διέκρινον τόν έπερχόμενον 
κίνδυνον. Εύτυχώς άπό τής άπόψεως αυ
τής οί σήμερον ιθύνοντες δέν όμοιάζουν 
μέ τούς παλαιούς. Έ χουν άνησυχίας. ’Α
ναζητούν λύσεις, έστω καί .τολμηρός. 
’Αλλά ή σωτηρία διά τών κατεδαφίσεων 
δέν είναι πλέον δυνατή.

Όπως χαρακτηριστικώς είπον εις τό Α' 
Πανελλήνιον άρχιτεκτονικόν συνέδριον, 
ό ρυθμός τών κατεδαφίσεων θά ύστερή 
τοϋ ρυθμοϋ εισροής αύτοκινήτων, εις 
τρόπον ώστε κάποιαν ήμέραν θά ύπερβή 
τήν έπιφάνειαν τών πρός κυκλοφορίαν 
διατιθεμένων όδών, όπότε τήν στιγμήν 
έκείνην θά άκινητοποιηθοΰν τά πάντα.

Καί δυστυχώς, ή ήμέρα αύτή δέν φαί
νεται νά είναι μακρυά.

’Αλλά όχι μόνον τά αύτοκίνητα, άλλά 
καί οί πεζοί, άμα κτισθοϋν περί τά εί
κοσι άκόμη μεγαθήρια γραφείων εις τό 
«ιερόν τρίγωνον» τών ’Αθηνών, ήτο ιρι- 
φθοϋν άκόμη 20.000 άτομα εις τό κέν- 
τρον καί οί πεζοί λέγω, καταλαμβάνοντες 
πλέον καί τά καταστρώματα τών όδών, θά 
κυκλοφορούν, ώρισμένας ώρας, ώς έν 
πυκνή διαδηλώσει.

Υπάρχουν όμως καί άλλαι προτάσεις 
τών ειδικών : Ή  διάνοιξις υπογείων δια
βάσεων, υπογείων άρτηριών, υπογείου 
σιδηροδρόμου (μετρό). Είναι μία άπε-

γνωσμένη λύσις τών πολεοδόμων μας νά 
μάς μεταβάλλουν εις άσπάλακας!

Ά λλά έκτός τού ότι ή λύσις αύτή μερι
κήν μόνον άνακούφισιν θά φέρη ή δαπάνη 
της είναι άπιστεύτως ύψηλή.

Ή  στενότης τών όδών, ή σεισμοπά- 
θεια, ή ύψηλή στάθμη τοϋ ύπογείου υδα
τίνου όρίζοντος, ή ήδη διαμορφομένη 
κατάστασις τών ύπογείων δικτύων καί 
ιδίως τό θερμόν μας κλίμα θά είναι έμπό- 
δια, έν πολλοϊς άνυπέρβλητα.

Μή ξεχνούμε δέ ότι δλαι αί έταιρίαι 
. ύπογείων σιδηροδρόμων εις τόν κόσμον, 

μολονότι πρό πολλοΰ άποσβεσθεϊσαι καί 
μολονότι Εξυπηρετούν τεράστιον πλη
θυσμόν, είναι χρεοκοπημένοι έπιδοτού- 
μεναι ύπό τοϋ κράτους.

Είναι λοιπόν άναγκαΐον άντιλαμβανό- 
μενοι τό ταχύτερον τόν κίνδυνον νά όδη- 
γηθώμεν εις τήν μόνην άπομένουσαν λύ- 
σιν.

Αί Άθήναι δέν δέχονται πλέον χει
ρουργικήν έπέμβασιν ούτε ύπό, ούτε ύπέρ 
τήν έπιφάνειαν αυτής.

Δέν άπομένει είμή ή έγκατάλειψις.
Ή  μεταφορά αύτής τής πρωτευούσης 

έξ ’Αθηνών, θά είναι ό μόνος τρόπος νά 
διασωθούν αί Άθήναι ώς πόλις καί μάλι
στα νά άρχίσουν βελτιούμεναι, διότι καί 
αί άπαλλοτριώσεις έφικταί θά καταστούν, 
όταν έπέλθει ή ΰποτίμησις τών οικοπέδων 
καί θά έπιτρέψουν αύξησιν άνοικτών χώ
ρων, άποκάλυψιν τών άρχαιοτήτων καί 
έν πολλοϊς διάσωσιν τού τοπείου τών 
Αθηνών. Ά λλω ς τό παλαιόν τοπεΐον θά 
καταστροφή παντελώς, τά δέ έναπομεί- 
ναντα έν Άθήναις μνημεία θ’ άποκρυβοΰν 
τελείως, ώς καί αύτή ή Άκρόπολις μέ τά 
διάφορα «Χίλτον» θά χάση όλοσχερώς 
τήν κλίμακά της.

Άκόμη θά θάψωμεν εις τά ύπόγεια τών 
πολυκατοικιών μας καί' τά τελευταία 
λείψανα άρχαιότητος ή παλαιότητος, 
όπως έθάψαμεν τά μακρά τείχη τών Α θη
νών, βυζαντινός έκκλησίας, άρχαΐα νε
κροταφεία καί πλήθος άρχαιοτήτων, τάς 
όποιας έγκαίρως έπεσήμαναν διάφοροι ει
δικοί.

Ά ς  παύσωμεν λοιπόν νά είμεθα κακοί 
κληρονόμοι Ενός ιστορικού παρελθόντος.

Καί έπί τέλους τί έχομεν νά χάσωμεν 
έγκαταλείποντας τήν Αθήνα;

Τί άλλο χαρακτηρίζει πολεοδομικώς 
τήν Διοίκησιν μιας πόλεως είμή τά κτί
ρια Διοικήσεως;

Εις άλλας Πρωτευούσας όταν τό κέν- 
τρον συμφορήθη, έγκατέλειψαν τά ώραιό- 
τατα κτίρια τών Διοικήσεών των καί 
έκτισαν νέα ή εις τήν περιφέρειαν (Ρώμη, 
Μαδρίτη κλπ.), ή δορυφόρους πόλεις 
(Αβάνα, Βελιγράδιον), ή Εδημιούργησαν 
νέαν πρωτεύουσαν (Άγκυρα, Βραζιλία 
κλπ.).

Τοΰναντίον αί Άθήναι στερούνται 
Διοικητικού Κέντρου, όπως στερούνται 
καί Αθλητικού, Φοιτητικού καί Πανε
πιστημιακού κέντρου.

Δικαστικόν μέγαρον δέν έπρόφθασε νά 
άνεγερθή, τά δέ Ελάχιστα υπάρχοντα δη
μόσια κτίρια άξιοποιοΰνται θαυμάσια 
Π.χ. τό περίφημον ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, 
τό μόνον τό όποιον στεγάζει άξιοπρεπώς 
τήν Άνωτάτην Δικαστικήν έξουσίαν, 
προσφέρεται διά μετατροπήν εις Μου 
σεΐον τής πόλεως τών Αθηνών. Ένώ τό 
μοναδικόν κτίριον Υπουργείου τής Κά· 
νιγγος, προσφέρεται διά μουσεΐον Φυσι
κής 'Ιστορίας, τού όποιου αί Άθήναι

μοναδική πρωτεύουσα εις τόν κόσμον, 
στερείται.

Τά λοιπά κτίρια θά άνεγερθοΰν συγχρο
νισμένα καί εύθυνότερα εις τήν νέαν θέσιν 
τής πρωτευούσης, εις οικόπεδα όπου τό 
στρέμμα θά είναι εύθηνότερον τοϋ τε
τραγωνικού μέτρου.

Ά λ λ ’ άς άρθή άμέσως κάθε παρεξήγη- 
σις.

"Οταν λέγωμεν μετάθεσιν πρωτευού
σης, έννοοΰμεν μόνον άπαλλαγήν τών 
Αθηνών τής Διοικήσεως. "Ητοι τής Κυ- 
βερνήσέως, τών Υπουργείων, τής Βου
λής, τής έδρας πιστωτικών 'Ιδρυμάτων, 
τών μεγάλων ’Οργανισμών καί Εται
ρειών, τών έργοστασίων κλπ.

Αί Άθήναι άπηλλαγμέναι τού θορύ
βου καί τής κινήσεως τών άνωτέρω, θά 
παραμείνουν ώς τουριστική πόλις καί ώς 
πνευματικόν κέντρον τής Ελλάδος.

«Αί Άθήναι διά τήν Άθηνάν», ώς 
έλεγε καί ό Λεφάκης, άλλά ή Πρω
τεύουσα μακράν τών Αθηνών.

Ά λλωστε ή άπομάκρυνσις τής Διοική- 
σεως άπό τών Αθηνών είναι ό μόνος τρό
πος πού θά άποτρέψη τήν πλήρη άπορ- 
ρόφησιν τού πληθυσμού τής Ελλάδος 
άπό τόν νοσηρόν ύδροκεφαλισμόν τών 
Αθηνών.

Έ ν έναντία περιπτώσει έντός όλίγου 
ίσως έντός μιας ή 2 τό πολύ γενεών, ώς οί 
ειδικοί καί ή Στατιστική προβλέπουν, θά 
συνωθοΰνται έν Άθήναις έκατομμύρια 
πληθυσμού, εις άφόρητον κατάοτασιν 
άπό άπόψεως θορύβου, καθαριότητος, 
κυκλοφορίας καί ύγιεινής, ένώ ή έρημία 
θά έξαπλοΰται ταχύτατα εις τήν ύπαι
θρον χώραν, οός φυματίωσις καλπάζουσα.

Τότε πολλαί λίμναι Μαραθώνος δέν θά 
έπαρκοϋν ΐνα ξεδιψάσουν τό πλήθος αυτό, 
τό όποιον καί διά τό θαλάσσιον ά$:όμη 
λουτρόν του θά άναγκάζεται νά μεταβή 
πολλά χιλιόμετρα μακράν τού Σαρωνικοΰ, 
ό όποίος θά έχη πλέον μεταβληθή εις 
άπέραντον οχετόν.

Ά λ λ ’ έπροχωρήσαμεν ήδη εις τόν δεύ
τερον λόγον τής μεταθέσεως, πού είναι ό 
κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς .

Ή  Ε λλάς ύποφέρει καί αύτή άπό τήν. 
μάστιγα τής άστυφιλίας, ή όποια τήν 
έπληξεν, ώς μή ώφειλε, ιδιαιτέρως ίσχυ- 
ρώς καί εις τήν χειροτέραν μορφήν της, 
τήν πρωτευουοομανίαν.

Ό  πληθυσμός τών Αθηνών αυξάνει 
εις διπλάσιάν σχεδόν άναλογίαν τοϋ πλη
θυσμού τής ύπολοίπου Ελλάδος, ένφ 
έν αύτή αί γεννήσεις είναι όλιγώτεραι.

Ή  πρός αυτήν «μετανάστευσις» τών 
έπαρχιωτών έχει προσλάβει μορφήν υστε
ρίας. Ή  έπαρχία, έγκαταλειφθεΐσα άπό 
τήν ήγέτιδα τάξιν της, συνωθεΐται εις τά 
λεωφορεία ίνα μετοικήση εις Αθήνας, 
ένφ οί άλκιμώτεροι παίρνουν οΰράν δΤ 
έγγραφήν των πρός έξωτερικήν μετανά- 
στευσιν, τήν φοβεράν αΰτήν αιμορραγίαν 
τής χώρας μας.

Ή  άστυφιλία αΰτη εις όλα τά άλλα 
κράτη όφείλεται κατά μέγα μέρος εις τόν 
ύπερπληθυσμόν,. ήτοι εις τό δημογραφι- 
κόν πλεόνασμα τών γεννήσεων, πού άπο- 
τελεΐ μέγαν διά τήν άνθρωπότητα κίνδυ
νον, καί κατά μέρος εις τήν αύξησιν τής 
παραγωγικότητος τής γεωργίας, ήτις 
οΰτω άποστέλλει τάς περισσευούσας χεΐ- 
ρας εις τάς πόλεις.

Εις τήν Ελλάδα όμως ή άστυφιλία 
ένισχύεται καί άπό άλλους λόγους.

Ό  "Ελλην δέν φεύγει δι’ οικονομικούς 
μόνον λόγους. Εις τήν Ελλάδα, άλλω-
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στε, ουδέ κορεσμός τής γεωργίας έπήλ- 
θεν ούδέ ή έν αυτή παραγωγικότης ηύ- 
ξήθη τόσον, ώστε νά περισσεύουν έργα- 
τικαί χεΐρες.

Συχνά βλέπομεν εύκαταστάτους χωρι
κούς καί πλουσίους έπαγγελματίας τών 
έπαρχιών νά πωλούν άντί πινακίου φα
κής τά έκεΐ ύπάρχοντά των ίνα έλθουν νά 
φυτοζωήσουν έν Άθήναις.

Τί είναι λοιπόν αυτό τό όποιον τόσον 
έλκει τό πλήθος είς τήν Πρωτεύουσαν, 
εις τρόπον ώστε νά καταστή αΰτη μονα
δικόν έν τώ κόσμω παράδειγμα Πρωτευού- 
σης, συγκεντρούσης τό 25 % του όλου 
πληθυσμού τής χώρας, (μόνον ή Βιέννη 
υπερτερεί τών ’Αθηνών, 28% άλλά πρό
κειται περί έξαιρέσεως, διότι αύτη 
ύπήρξε πρωτεύουσα διαλυθείσης μεγά
λης Αύτοκρατορίας).

Αΐ Άθήναι κρατούν ζηλοτύπως δι’ 
έαυτάς όλόκληρον τήν διοίκησιν, όλό- 
κληρον τήν έκπαίδευσιν καί τέλος όλό
κληρον τήν οικονομικήν ζωήν τού τόπου, 
μέ τήν συγκέντρωσιν είς αύτήν καί περί 
αύτήν όλων τών μεγάλων βιομηχανιών, 
έργοστασίων, λιμένων, ναυπηγείων κλπ.

Ούτως, ό ύδροκέφαλος τών ’Αθηνών, 
έξελισσόμενος είς διαποιουμένην μεγα- 
λούπολιν θ’ άποροφήση κάθε ίκμάδα τού 
τόπου, άφοΰ είς αύτήν ύπάρχουν τά τρία 
στοιχεία πού συνιστοΰν τήν άστυφιλίαν 
καί τά όποία είναι :

Δυνατότης έξευρέοεως έργασίας, δυνα- 
τότης μορφώσεις , άφθονος προσφορά 
άναψυχής.

Έπϊ πλέον, ό "Ελλην, γεμάτος άπό 
άτομιστικόν πνεύμα, έμπορικόν δαιμό- 
νιον καί περιπετειώδη διάθεσιν, γνήσιος 
άπόγονος τού Όδυσσέως καί λάτρης τού 
δολοφραδοΰς Έρμοΰ, έλκεται είς τό 
πολυανθρωπότερον κέντρον, άναζητών 
τόν παχύν καί εΰκολον πλουτισμόν, τήν 
άλλαγήν ή τήν περιπέτειαν ή άλλως κατα- 
τρυχόμενος άπό σεξουαλικήν δίψαν.

Άπόρροιαι τού έπικρατοΰντος σημερι
νού υλιστικού πνεύματος τά άνωτέρω, 
έπιφέρουν τραγικός μεταβολάς είς τόν 
άνθρωπον.

Ή  δομή τής σημερινής άστικής ζωής 
μεταβάλλει τούς άνθρώπους είς μηχανικά 
όντα, τούς σβύνει τό φώς τής ψυχής των, 
όπως καί κάθε ίχνος πνευματικής έλευ- 
θερίας, πρωτοβουλίας καί δημιουργικό- 
τητος.

’Ακόμη περισσότερον ό άγρότης, ό 
άποκοπείς άπό τό στενόν γενέθλιον πε
ριβάλλον του καί τάς πατροπαραδότους 
παραδόσεις καί μεταφερθείς είς τήν μη- 
χανοποιουμένην μεγαλούπολιν, είναι 
πλέον έπιρρεπής είς πάσαν προπαγάνδαν, 
έρμαιον ιδεών άναρχίκών, άσπάζεται μό
νον ύλιστικάς θεωρίας, αΐ όποΐαι θεο
ποιούν τήν μηχανήν καί άναγνωρίζουν είς 
τόν άνθρωπον μόνον τήν νόησιν καί ούτω 
τόν καθιστούν δούλον μηχανικών δυνά
μεων, χωρίς προσωπικότητα καί ευθύνην.

Ά λ λ ’ έκτος αότών τών ψυχικών διατα
ραχών καί τόν μαρασμόν τών πληθυσμών 
πού πυκνώνουν τήν μεγαλούπολιν, δη
μιουργεί αΰτη καί άλλα προβλήματα κοι
νωνικά, ιδίως ΰγείας, άκόμη καί άμύνης.

Έκλήθη μάλιστα καί «Urbanitis» 
(άπό τό Urbanisme) πάσα άσθένεια προερ- 
χομένη άπό τήν τεχνητήν ζωήν τών μεγα- 
λοπόλεων, άπό τήν όποιαν πάσχει ή 
πλειονότης τών παιδιών τών νοσηλευο- 
μένων εις τά Νοσοκομεία τών Παρισίων.

Διά τόν λόγον αύτόν φρόνιμα μέ ήμάς 
Κράτη άποφεύγουν μέ προσοχήν τήν δη
μιουργίαν μεγάλων πόλεων.

Ούτω ή Ελβετία ένισχύει συγχρόνως 
καί συμμέτρως καί τάς 4 ρεγάλας πόλεις 
της (Ζυρίχην, Γενεύην, Λωζάνην, Βασι
λείαν) ένώ κρατά τήν πρωτεύουσάν της είς 
μίαν πέμπτην τήν άσημοτέραν. (Βέρνην).

Τό αυτό πράττει καί ή Γερμανία το- 
νώνουσα άπάσας τάς πόλεις της, δίδουσα 
τήν έκπαίδευσιν είς τό Ά α χεν , τόν τουρι
σμόν είς τήν Κολωνίαν, τήν βιομηχα
νίαν καί διοίκησιν είς Ντύσσελντόρφ, 
ένώ τήν μικροτέραν πασών, τήν Βόννην, 
κάμνει πρωτεύουσάν της.

Οί Γάλλοι, όπου ή συμφόρησις τού Πα
ρισιού δημιουργεί όξύτατα προβλήματα 
(ποτέ όμως όπως τά ίδικά μας, διότι είς 
Παρισίους είναι συγκεντρωμένον μόνον 
τό 1/7 τού όλου πληθυσμού τής Γαλλίας 
καί όχι τό 1/4 ώς έν Άθήναις, έπίσης μό
νον τά 35 % τής γαλλικής βιομηχανικής 
δράστη ριότητος καί όχι τά 60%  ώς έν 
Άθήναις κλπ.) διά τού ’Οργανισμού Πε
ριφερειακής Οικονομίας κατακερματί
ζουν τήν έν Παρισίοις Διοίκησιν, μετα- 
φέροντες αύτήν είς άλλας πόλεις τής 
Γαλλίας, άς ήρχισαν ήδη νά διευθετούν.

Αί πόλεις αύται είναι αί έξής: Τουλού
ζη, Μασσαλία, Λυών, Στρασβούργον καί 
Λίλλη.

Ή  Ρωσσία, είς νέα χωροτακτικά της' 
σχέδια, προγραμματίζει δημιουργίαν οι
κιστικών μονάδων 15- 25 χιλιάδων κα
τοίκων, μέ αύστηροτάτας άπαγορευτικάς 
διατάξεις διά τήν περαιτέρω έπαύξησιν 
τών μεγάλων πόλεων.

"Οτι εχει άπομείνει στην ’Αθήνα άπό τήν 
πνευματική μας κληρονομιά κινδυνεύει 

άπό τήν ανέλεγκτη και αλόγιστη 
άνοικοδόμηαι.

Οί ’Ιταλοί έπίσης μέ τήν Cassa per il 
Mezzogiorno άναπτύσσουν τήν καθυστε- 
ρημένην Νότιον ’Ιταλίαν καί μετριάζουν 
ούτω τήν έξ αυτής φυγήν πρός τάς πό
λεις.

Η μείς όμως, πέραν τού πράγματι με
γάλου έργου τού έξηλεκτρισμοΰ τής 
υπαίθρου μή είσέτι άποπερατωθέντος, 
έλκύωμεν μέ άστοχα μέτρα άντί νά άπο- 
κεντρώσωμεν τόν πληθυσμόν, πρός τήν 
πρωτεύουσαν (διανομή έργατικών κα
τοικιών είς προσφάτως έν Άθήναις έγκα- 
τασταθέντας άγρότας, ίδρυσις συνοικι
σμών είς Πολιτείαν, Παπάγου κλπ., Λα- 
χεϊον Συντακτών).

Λόγοι λοιπόν ΰγείας, λόγοι κοινωνικοί 
καί λόγοι άμύνης συντρέχουν είς τήν 
άποφυγήν δημιουργίας μεγαλουπόλεως, 
όπερ θά συμβή μοιραίως έάν αί Άθήναι 
παραμείνουν ώς πρωτεύουσα.

Ή  μεγαλούπολις άντενδείκνυται άπο- 
λύτως καί άπό πάσης άπόψεως διά τόν μι
κρόν καί πτωχόν έλληνικόν χώρον.

Μετάθεσις λοιπόν διά λόγους τεχνι
κούς καί κοινωνικούς καί μόνον αύτή 
είναι ή έναπομένουσα λύσις. Τοιαύτην 
μετάθεσιν προτείνουν καί άλλοι πολεο- 
δόμοι μας ώς κ.κ. Κ. Μπίρης καί Δοξιά 
δης, άλλ’ οΰτοι έντός τής Αττικής.

Παρόμοιοι προεκτάσεις πρός άπο- 
συμφόρησιν τού κέντρου έγιναν καί είς 
άλλας πρωτευούσας, ώς π.χ. έν Γιουγκοσ 
λαβία, έν Ισπανία, έδώ τύπου δορυφόρου 
πόλεως έγένετο είς Αβάναν, Τουλού- 
ζην καί είς πλείστας άλλας πόλεις.

Η μείς όμως ύποστηρίζομεν ότι σοβα- 
ρώτατοι έ θ ν  ι κ ο ί λόγοι άπαιτοΰν ή 
μετάθεσις αΰτη τής πρωτευούσης νά γίνη 
πρός βορράν.

Ή  πρωτεύουσα τής Ελλάδος δέον νά 
λάβη τήν όρθήν θέσιν της άπό έθνικής 
γεωπολιτικής άπόψεως καί μή παραμείνη 
έκτός τής σπονδυλικής στήλης τού κρά
τους.

Διότι τότε μόνον αί μέν πόλεις τής Ν ο
τίου Ελλάδος άπαλασσόμεναι άπό τόν 
άποπνικτικόν έναγκαλισμόν τών Α θη 
νών θ’ άναπτυχθούν άνετώτερον, ένώ 
ΰψιστοι έθνικοί λόγοι έπιβάλλουν τήν είς 
τόν κορμόν τής Ελλάδος τοποθέτησίν 
της, δηλονότι είς τήν Μακεδονίαν, είς 
αύτήν τήν Θεσσαλονίκην ή παρ’ αύτήν, 
ή έστω καί είς τήν κοιλάδα τού Σπερ
χειού, όπου είναι έφικτόν νά άναπτυχθούν 
αί Νέαι Θερμοπύλαι.

Άλλωστε πύκνωσις τού πληθυσμού μό
νον άπό τής κεντρικής Ελλάδος καί άνω 
είναι έφι’κτή.

’Εκεί λοιπόν είς τόν Βορράν, μέ τήν 
πρωτεύουσαν πλησιέστερον είς τά σύνορα 
εύρισκομένην, θά γίνωμεν πατριωτικώτε- 
ροι, όπως παρετήρησε παλαιός πολιτικός.

Θά άπαλλαγώμεν δέ άπό τήν έπίδρασιν 
τού φθοροποιού πνεύματος τών Αθηνών.

Δέν θά λησμονήσω τά λόγια άρχηγοΰ 
άγροτικού κόμματος, τά όποια είπε κατά 
τό Πανελλήνιον Αγροτικόν Συνεταιρι
στικόν Συνέδριον τού 1956 : «Πηγαίνετε 
νά διακηρύξετε στόν έργάτη τής γής 
αύτό πού είδατε στήν Αθήνα; τήν χλιδή 
τής ζωής, τήν σπατάλην, τήν έλαφρά- 
τητα, τόν έπαγγελματικόν παρασιτισμόν, 
τήν άλαζονείαν, τήν άπάτην καί τό ψεύ
δος πού βασιλεύουν».

Ά λλά  καί ό άείμνηστος Γεώργιος ό Α' 
ολίγον πριν δολοφονηθή ,έξεμυστηρεύθη 
είς δανόν δημοσιογράφον τά έξής :

«Δέν θά φύγω πλέον άπό τήν Θεσσα
λονίκην. Θά μείνω έδώ διά νά τήν κάμω
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Ο  Τρυγητής στεφανωμένος με κληματόφυλλα καϊ 
τσαμπιά πολύχρωμα, σάν τον αρχαίο Διόνυσο, ανοίγει 
θριαμβευτικά μέ το άρμα του τό δρόμο για το ξεκί
νημα τής μεγάλης ιεροτελεστίας. Πιστοί μύστες καί 
ιεροφάντες, ολόκληροι λαοί τον ακολουθούν, μαγνητι
σμένοι από τά πι,ό φανταχτερά δράματα, άπό τις πιο 

μαγευτικές προσδοκίες.

πρωτεύουσαν μου. Νά δημιουργήσω έόώ 
λαόν όλιγώτερον εΰέξαπτον, σοβαρώτε- 
ρον, πλέον σταθερόν».

Πράγματι, ή έλληνικωτάτη φυλή των 
Μακεδόνων, ή όποια εις τήν αρχαιότητα 
ώμιλοΰσε τήν δωρικήν διάλεκτον, είναι 
«ή τιμιωτέρα, ή σοβαρότερα καί ή υγιέ
στερα τοϋ κόσμου», κατά Ρενάν.

Πάντοτε ήτο ριζωμένη εις τό πάτριον 
έδαφος, δέν μετηνάστευε καί έχρησί- 
μευεν ώς άσπίς τής 'Ελλάδος κατά των 
άπό βορρά βαρβαρικών επιδρομών.

Οί Μακεδόνες, μόνοι έξ όλων των 
Ελλήνων, συνέλαβον τήν ιδέαν τής ένώ- 
σεως τοΰ Ελληνισμού, διά τήν κακήν 
μοίραν τοΰ όποιου ό μεγαλόπνευστος 
Βασιλεύς Φίλιππος ό R έδολοφονήθη 
λίαν ενωρίς, ό δέ διάδοχός του ’Αλέξαν
δρος ό Μέγας, άπέθανεν επίσης ενωρίς.

Τοιουτοτρόπως, όταν οί Μακεδόνες 
αδυνάτισαν, διά τοϋ ανοίγματος αότοϋ, 
έπήλασαν οί Ρωμαίοι κατ’ άρχάς, οί 
Σλαϋοι άργότερον.

Καί δυστυχώς, ή ασθένεια τής μετανα- 
στεύσεως αδυνατίζει ήδη τόν μακεδονικόν 
πληθυσμόν.

’Αντί λοιπόν νά παραστώμεν μάρτυρες 
τής διαλύοεως τών πλέον γεωργικήν 
συνείδησιν έχόντων κατοίκων τής Ε λλη 
νικής υπαίθρου, ας τούς ένισχύσωμεν μέ 
τήν πρωτεύουσαν.

Ή  Μακεδονία, ή παναρχα·α κοιτίς μας, 
μόνον οΰτω θά παύση νά θεωρείται μα- 
κρυνή επαρχία, άπομεμακρυσμένος κλα
δίσκος τοϋ κορμοϋ τής Ελλάδος.

Τουναντίον, θά τονωθή έκεί ή έπικρά- 
τησις τοΰ Ελληνισμού, έφ’ όλων των 
άμφιβόλου έθνικότητος καί αμφιβόλου 
αίσθηματικότητος κατοίκων της καί θά 
ένισχυθή εις τά πέριξ ή διείσδυσις τής 
ελληνικής ιδέας.

Ά λ λ ’ ό κίνδυνος τώρα είναι καί έκ τών 
έσω. Είναι ώς προελέχθη, ή διάλυσις 
τοϋ άκριτικοϋ μακεδονικού πληθυσμού, 
λόγω άνασφαλείας καί έγκαταλείψεως.

Τυχαίως έχω ενώπιον μου επίσημον έκ- 
θεσιν έπΐ τής παραμεθορίου περιοχής τοϋ 
νομοϋ Ξάνθης.

Ό  οικισμός Τραχωνίου είχε τό 1940, 
64 οικογένειας, σήμερον έχει μόνον 4 
οικογένειας.

Ό  οικισμός Διπολάμου είχε τό 1940 
111 οικογένειας, σήμερον παρέμειναν 11 
οίκογένειαι.

Ό  οικισμός Κ. Ποταμακίων είχε 24 
οικογένειας, σήμερον έχει μόνον 1 οικο
γένειαν κλπ.

Καί τό κακόν δέν εύρίσκεται μόνον εις 
τούς φεύγοντας, αλλά εις εκείνους πού 
μένουν, μόνον καί μόνον διότι δέν ήμπο- 
ροϋν νά’ φύγουν. Μένουν καιροφυλα- 
κτοϋντες, υπό τύπον προοωρινότητος, 
καταρώμενοι τήν τύχην των, διά τήν αρ
γοπορίαν αύτήν τής μεταναστεύσεώς των.

Οί απέναντι μας σλαυικοί πληθυσμοί 
δέν μεταναστεύουν, αυξάνονται ταχύ- 
τερον ήμών καί έποφθαλμιοϋν τά έδάφη 
μας καί τήν θάλασσάν μας.

Αύτά όλα, μόνον' ή παρουσία τής 
πρωτευούσης εις τόν κορμόν τής Ε λ 
λάδος θά σώση, άλλως ούδέν πλέον θά 
σταματήση τόν μέν καλπασμόν πρός 
έξαφάνισιν βαίνοντα Ελληνισμόν.

Βλέπομεν λοιπόν ότι ή μελέτη μιας πρω
τευούσης δέν είναι θέμα μόνον τεχνικόν.

Είναι θέμα πολυσύνθετον, ευρύτατα κοι
νωνικόν, έθνικόν καί κατ’ έξοχήν πολιτι
κόν καί οΰτω δέον ν’ άντιμετωπισθή.

ΜΗΝΑΣ εύλογημένος άπό τή χάρη 
καί τή δύναμη τοϋ Τίμιου καί Ζωο
ποιού Σταυροϋ, ό Σεπτέμβρης, είναι 

ό μήνας τής προκοπής καί τής άγροτικής 
δουλειάς, τής σποράς τών δημητριακών 
καί τών λαχανικών στους οργωμένους 
κάμπους καί στά φρεσκοσκαμμένα περι
βόλια. Τώρα κοντά μπολιάζονται τά καρ
ποφόρα δέντρα καί μαζεύεται άπό τούς κά- 
λυκές τους, τούς λεγάμενους «καρύδια», 
τό ολόλευκο μπαμπάκι πού στοιβάζεται σέ 
πελώρια βουνά άφράτα σάν τ’ άπιαστα 
σύγνεφα. Μά πιό πολύ ό Σεπτέμβρης εί
ναι ό Τρυγητής, ό μήνας τής μεγάλης 
συγκομιδής τών σταφυλιών, πού διαφεν
τεύει, στό τέλος τοΰ καλοκαιριού καί στά 
πρόθυρα τοϋ φθινοπώρου, τήν πλούσια 
καρποφορία τής μάνας γής πού βρίσκεται 
στήν πλέρια ωριμότητά της, χορτασμένη 
κιόλας άπό τήν πανδαισία τών αυγουστιά
τικων καρπών. Τά θαλερά πρασινόφυλλα 
κλήματα τών άμπελιών, κατάφορτα άπό 
τά κρουστοδεμένα τσαμπιά, πού σφύζουν 
άπ’ τούς γλυκόχυμους καρπούς, καρτε- 
ροϋν τό χέρι τοϋ' άνθρώπου νά τά ξαλα- 
φρώσει άπό τό πολύτιμο φορτίο τους. 
Έφτασε ή χαρούμενη ώρα ολόκληρη ή 
πλάση σέ κάμπους, σέ πλαγιές, σέ κοι
λάδες, θά προβάλει στολισμένη μέ τά πιό 
δροσόχαρα περιδέραιά της. Τις όπάλινες 
χάντρες τών ροζακιών, τά μαυροφλόγινα, 
σάν τά μαργιόλικα μάτια, φιλέρια, τούς 
τραγανούς ροδόσαρκους ροδίτες, τά κε
χριμπαρένια αύγουλάτα, τις ρουμπινό- 
χρωμες φράουλες. Ό λα  πολύτιμα ρευ
στά πετράδια καί γιορντάνια σμιλευμένα 
άπό τούς μυστικούς τεχνίτες τών ενδό
μυχων χυμών τής γής, τό χάϊδι τών αι
θέρων, άπό τό θαλπερό ήλιοφώς καί τό 
στοργικό του άγκάλιασμα.

Ό  Τρυγητής στεφανωμένος μέ κλημα
τόφυλλα καί τσαμπιά πολύχρωμα, σάν

τόν άρχαϊο Διόνυσο, άνοίγει θριαμβευ
τικά μέ τό άρμα του τό δρόμο γιά τό ξε
κίνημα τής μεγάλης ιεροτελεστίας. Πι
στοί μύστες καί ιεροφάντες, ολόκληροι 
λαοί τόν άκολουθοϋν, μαγνητισμένοι άπό 
τά πιό φανταχτερά οράματα, άπό τις πιό 
μαγευτικές προσδοκίες. Εκατομμύρια 
ήλιοκαμένα παλληκάρια, κοπέλλες λυγε
ρόκορμες, ώριμοι άντρες, γυναίκες καί 
παιδιά, ένας ολόκληρος ντουνιάς, κρα
τώντας χρυσοκίτρινα πανέρια, οδεύει, 
ίδια άρχαϊκή πομπή κανηφόρων, στό 
προσκύνημα τής παγκόσμιας ζωοδότρας 
προσφοράς τοΰ Πλάστη, πού μέ τά μα
γικά κροντήρια της θά δώσει τή χαρά 
καί θά ξεχύσει τό βάλσαμο τής λήθης 
στις πονεμένες άνθρώπινες καρδιές. Οί 
ψυχές λουλουδίζουν, τά Θεοκριτικά ει
δύλλια πλέκουν στεφάνια γιορτερά στό 
πανανθρώπινο τοϋτο φυσιολογικό ξεφά- 
ντωμα.

* * *

Πσλαιότερα ό χρόνος άρχιζε άπό τό 
μήνα Σεπτέμβριο — άρχή τοΰ Ίνδικτιώ- 
νος— γι’ αυτό κι ό λαός τόν λέγει «’Αρ
χιχρονιά». Οί άγρότες κάνουν πάντα 
άγιασμό στά σπίτια τους καί στέλνουν 
στήν έκκλησία τούς σπόρους πού θά φυ
τέψουν στά χωράφια τους, γιά νά τούς 
ευλογήσει ό παπάς. Μέσα στά άπειρα 
όσα έθιμα καί τις δοξασίες τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ γύρω άπό τόν Τρυγητή, είναι καί 
τούτη. Ά π ό  τήν παραμονή τής πρωτομη
νιάς τοϋ Σεπτέμβρη, οί άνθρωποι, σέ ώρι- 
σμένες περιοχές τής υπαίθρου, πιστεύον
τας πώς θά έρθει τή νύχτα ό Χάρος νά 
καταγράψει στό δεφτέρι του ποιοι θά 
πεθάνουν μέσα στό χρόνο, βάζουν καρύ
δια στά κεραμύδια τους, σημαδεμένο τό. 
καθένα μέ τ’ όνομα τοϋ καθενός άπό τά 
μέλη τής οικογένειας τους. Τό πρωί τής
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πρωτοχρονιάς τά σπάζουν ένα - ένα όνο- 
μαστικά. Ά ν  βρεθεί κανένα κούφιο, ή 
άγωνία πλακώνει τις καρδιές. "Αν τύχει 
καί όλα τά καρύδια βγούνε γερά, χαρά 
καί αγαλλίαση σ’ όλο τό σπίτι.

* * *

Καί τώρα, πάνω από τ’ ανθρώπινα, τά 
φθαρτά καί τά γήινα πού μάς άπασχόλη 
σαν, είναι καιρός, σάν άπό μιά αντιδρα
στική άνάγκη λυτρωμοΰ καί ψυχικής 
ανάτασης, ν ’ άτενίσουμε πρός τό μεγάλο 
σύμβολο καί τό άήτητο τρόπαιο τής 
Χριστιανωσύνης, πού περιέχει τούτος ό 
μήνας τόν Τίμιο Σταυρό τού Σωτήρος 
Χριστού, πού ή Ύψωσή του γιορτάζεται 
κάθε 14 τού Σεπτέμβρη άπό τούς ευλαβι
κούς χριστιανούς. Γι’ αΰτό ό μήνας λέγε
ται άπό τόν έλληνικό λαό καί Σταυριώ- 
της. Ή  ακτινοβολία του, διάχυτη σ’ όλη 
τήν οικουμένη, φωτίζει καί οδηγεί, λυ
τρώνει, δυναμώνει καί άναφτερώνει τις 
ψυχές καί τις διάνοιες τών ανθρώπων, 
όδηγώντας τις πρός τήν άέναη άναγέν- 
νηση καί τήν άφθαροία. «Ό  Σταυρός, 
κατά τόν ιερό ύμνωδό, είναι ή «νεκρω
μένων ζωή», ό όδηγός τών τυφλών τών 
έν σκότει, ό παιδευτής άφρόνων, ή κλί- 
μαξ εις ούρανόν άνάγουσα, ή όδός πρός 
άρετήν οδηγούσα».

’Ακολουθώντας τή θρησκευτική ιστορι
κή παράδοση, βλέπουμε πώς ή Ύψωση 
τού Τιμίου Σταυρού χρονολογείται άπό 
τό 325 μ.Χ., σημειώνοντας έναν άπό τούς 
πιό δοξασμένους καί λαμπρότερους στα
θμούς τής έκκλησιαστικής μας ιστο
ρίας.

Είναι γνωστό πώς ό Μέγας Κωνσταν
τίνος (273 - 337) Ρωμαίος αύτοκράτορας, 
στρατηλάτης καί ιδρυτής τής Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίας, διάσημος γιά τις 
ήρωϊκές του έκστρατεϊες καί τις θριαμ
βευτικές του νίκες ένάντια στούς βαρ
βάρους, είχε ακόμη νά πολεμήσει μ' ένα 
πλήθος έσωτερικούς έχθρούς τής πατρί
δας του. Βρισκόμενος σέ μεγάλη άγωνία 
καί περίσκεψη γιά τό πώς θά οδηγήσει 
πρός τή νίκη τά στρατεύματα του, βλέ
πει ξαφνικά στόν ουρανό— ήταν ημέρα 
μεσημέρι — νά διαγράφεται, σάν όραμα 
λάμψης έκτυφλωτικής, ένας μεγάλος 
ολόφωτος σταυρός, άνάμεσα σέ άστέ- 
ρια λαμπερά, μέ τήν έπιγραφή: «Έν 
,τούτω νίκα». Ό  Μέγας Κωνσταντίνος, 
έμψυχωμένος άπό τό ουράνιο μήνυμα, 
γίνεται άπό τούτη τή στιγμή ένθερμος 
χριστιανός καί παραγγέλνει άμέσως νά 
τού κάνουν ένα πελώριο λάβαρο μέ μεγά- 
λον ολόχρυσο σταυρό καί στέμμα, κεν- 
τημένον ολόκληρο μέ διαμάντια καί πο
λύτιμα πετράδια. Ό  αύτοκράτορας μ’ έπί 
κεφαλής τό ιερό τούτο έμβλημα, ρίχνε
ται σέ λίγο μέ τό στρατό του στή μάχη 
καί κατατροπώνει τούς έχθρούς. ’Αρ
γότερα άναθέτει στή μητέρα του, τήν 
’Αγία Ε λένη, νά ταξιδέψει στήν Ι ε ρ ο υ 
σ α λ ή μ  γιά τήν άνεύρεση τού Τιμίου 
Σταυρού. Ή  θεοσεβούμενη βασίλισσα 
ϋστερ’ άπό μεγάλες έρευνες άνακαλύπτει 
μέσα σέ δροσερούς βασιλικούς τόν 
Σταυρό μέ τόν κάναβο καί μέ τούς ήλους 
πού μ’ αυτούς είχαν καρφώσει τόν Χρι
στό' ηύρε άκόμη μαζί καί τούς σταυρούς 
τών δυό ληστών. Γιά νά ξεχωρήσει ποιός 
άπό τούς τρεις ήταν ό Σταυρός τού Σω
τήρος, άκούμπησε καί τούς τρεις τόν ένα

μετά τόν .άλλον, πάνω σέ μιά γυναίκα 
πεθαμένη πού, ένώ στό άγγιγμα τών δυό 
πρώτων έμενε νεκρή, μόλις τής έβαλαν 
κοντά της τόν άληθινό Σταυρό τού Χρι
στού, άμέσως άναστήθηκε. Τότε έλαμψε 
τό μεγάλο θαύμα. "Εγινε έπίσημη ιεροτε
λεστία καί ό Πατριάρχης Μακάριος ύ
ψωσε άπό τόν άμβωνα τού ναού, στις 14 
τού Σεπτέμβρη, τόν Τίμιο Σταυρό, ένώ ό
λος ό λαός γονατισμένος καί μέ βαθειά 
κατάνυξη έβόησε τό «Κύριε Έλέη- 
σον», καί μέ αρμονικούς ήχους έψαλλε 
τό «Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί εύ- 
λόγησον τήν κληρονομιάν σου, νίκας 
τοίς βασιλεΰσι κατά βαρβάρων δωρού- 
μενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυ
ρού σου πολίτευμα».

Ή  μακαρία Ελένη έχτισε τότε στήν 
Ιερουσαλήμ τόν ναόν τού 'Αγίου Τά
φου, όπως καί άλλες έκκλησίες, όπου ένα- 
πόθεσε κομμάτια άπό τό Τίμιο Ξύλο. 
"Οταν ήρθε ή ώρα νά φύγει γιά τό Βυζάν
τιο, πήρε μαζί της ένα μέρος άπό τόν 
Σταυρό, τά καρφιά καί τόν κάναβο πού μ’ 
αυτόν είχαν δέσει οί άνομοι τόν ’Ιησού, 
γιά δώρα στόν αύτοκράτορα, τό γιό της. 
Μεγάλη θαλασσοταραχή όμως τήν ηύρε 
στό πέλαγος. Περνώντας άπό τήν Κύπρο 
τό καράβι της ζήτησε καταφύγιο σέ μιά 
άπό τις άκτές της.

’Εκεί βγήκε ή βασιλομάνα νά ξεκουρα
στεί άπό τήν τρικυμία σέ μιά σκηνή πού 
τής έστησαν οί ναύτες της καί άποκοιμή- 
θηκε. Μέσα στό βαθύ ύπνο της είδε τόν 
"Αγγελο Κυρίου νά τής λέει πώς πρέπει, 
όπως έχτισε έκκλησίες στούς Αγίους 
Τόπους, έτσι νά χτίσει κι’ έδώ στήν Κύ
προ. Ξυπνώντας ταραγμένη ή αγία γυ
ναίκα όραματίζεται τώρα έναν όλόφωτο 
σταυρό νά λάμπει σ’ ένα ψηλό βουνό 
πρός τά νοτιοανατολικά τής Κύπρου.

Πηγαίνει στό σεντούκι της νά προσκυνή
σει τό Τίμιο Ξύλο πού είχε μαζί της καί 
δέν τό βρίσκει στή θέση του. Έλειπε άπό 
μέσα. Τότε κατάλαβε πώς ήτανε μήνυμα 
Θεού νά χτίσει έκεϊ πάνω μιά έκκλησία 
άφιερωμένη στόν Τίμιο Σταυρό. ’Αμέ
σως έστειλε μαστόρους καί χτιστάδες — 
άφοΰ έβαλαν φωτιά κι. έκαψαν τά φίδια 
πού άπ’ αύτά ήταν γεμάτο τό μέρος — κι 
έχτισαν ώραία έκκλησία καί μοναστήρι. 
Η παράδοση λέει πώς βοηθούσε καί ή 

ίδια στό χτίσιμο κουβαλώντας πέτρες στή 
ποδιά της. Έτσι αύτό τό ψηλό καί μυτερό 
βουνό, όπου ήταν άλλοτε ναός τού Δία 
καί τής Ακραίας Αφροδίτης, καί όπου, 
κατά μιάν άλλη παράδοση, είχανε στή
σει έκεΐ τό βασίλειό τους τά «έννιά τά
γματα τών δαιμόνων», έξαγιάστηκε άπό 
τήν 'Αγία Δέσποινα Ελένη καί ονομά
στηκε Σταυροβούνι. Τό Τίμιο Ξύλο πού 
είχε χάσει ή βασίλισσα, τό ξαναβρήκε 
στήν κασέλλα της, κι’ έδωσε άπ’ αύτό ένα 
κομμάτι στό Σταυροβούνι, πού έγινε 
άπό τότε ένα μεγάλο ευλαβικό προσκύ
νημα όλης τής Κύπρου κάθε 14 τού 
Σεπτέμβρη, όπως καί κάθε Κυριακή τής 
Σταυροπροσκυνήσεως. Καί σέ άλλες έκ
κλησίες πού έχτισε στήν Κύπρο έδωσε 
ή Βυζαντινή βασίλισσα άπό τό Τίμιο 
Ξύλο πού κρατούσε μαζί της. "Οταν πιά 
τέλειωσε τό θεάρεστο έργο της, ή 'Αγία 
Μητέρα τού Μεγάλου Κωνσταντίνου 
έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, κομί
ζοντας στόν νικητή, τροπαιοΰχο καί με
γαλόπνοο γιό της τό θεϊκό φυλαχτό τής 
σωτηρίας τού κόσμου, πού Εκείνος όρα- 
ματίστηκε μιάν όλόφωτη μέρα νά προ
βάλλει στόν γαλάζιο ούρανό τής κοσμο- 
κράτειρας Ρώμης, μέ τά συμβολικά χρυσά 
γράμματα χαραγμένα στό διάφανον αι
θέρα άπό τό χέρι τού ίδιου τού Θεού: «Έ ν 
τούτω νίκα».
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ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΟ «ΒΛΕΠΕΙ» Ο κ. ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΙΟΥ ΚΑΛΟΥ Η ΙΟΥ ΚΑΚΟΥ

Ό  σημερινός άνθρωπος uai ό σημερινός πολιτισμός 
άπομαυρύνεται συνεχώς ολο uai περισσότερο από τάς 
ήθιαάς uai πνευματιυάς αξίας, τείνει νά τάς άποβάλμ 

ώς περιττός uai άχρηστους.

ΕΝ ΥΠ ΑΡΧΕΙ αμφιβολία δτι 
ό πολιτισμός, τόσον ό υλικός 

όσον και ό πνευματικός, είναι ύπε
ρο χον δημιούργημα τοΰ ανθρωπί
νου πνεύματος και σαφής άπόδειξις 
τής πνευματικότητος τοϋ ανθρώ
που. Τά ζώα δεν έχουν πολιτισμόν 
ούτε πρόοδον, ζοϋν κατά φύσιν, χω- 
ρ'ις συνείδησιν ηθικών συνειδήσεων 
και πνευματικών αξιών. ’Ενώ ό άν
θρωπος ζή εις τον κόσμον τοϋ 
πνεύματος και τής ηθικής ελευθε
ρίας και διά τοϋτο δύναται νά δη- 
μιουργή πολιτιστικά έργα καί νά 
προοδεύη καί εις τον πολιτισμόν.

’Αλλά ή αξία τοΰ ανθρώπου καί 
τοϋ πολιτισμού του έγκειται κυρίως 
εις τον ηθικόν τομέα, έξαρτάται 
από την καλήν ή κακήν χρήσιν τών 
άγαθών τής φύσεως ή τοϋ πολιτι
σμού, από τήν πίστιν εις τάς ηθι
κός αξίας καί τήν έναρμόνισιν τής 
ζωής του προς αύτάς. Καί τά υπέ
ροχα καί καταπληκτικά δημιουργή
ματα τοϋ τεχνικού πολιτισμού ή τών 
καλών τεχνών δεν αξίζουν καθόλου, 
όταν δεν υπηρετούν τάς πνευματι
κός καί ηθικός αξίας, όταν δεν συν
δέονται με αύτάς. "Ας λέγουν πολ
λοί δτι κάθε κλάδος πολιτισμού είναι 
ανεξάρτητος από τον άλλον, ή τέχνη 
διά τήν τέχνην κ.λ.π., δτι καθένας 
υπηρετεί ειδικούς σκοπούς ασχέ
τους προς τάς άλλας πνευματικός 
καί ήθικάς αξίας. "Οχι, δλαι αί 
άξίαι, ήθικαί καί πνευματικοί, εί
ναι άλληλένδετοι.

Πλήν δμως ό σημερινός άνθρω
πος καί ό σημερινός πολιτισμός απο-* 
μακρύνεται συνεχώς δλο καί περισ
σότερον από τάς ήθικάς καί πνευ

ματικός αξίας, τείνει νά τάς άπο- 
βάλη ώς περιττός καί αχρήστους. 
Ά πό  αυτό προήλθε καί ή μεγάλη 
σύγχυσις καί ή ήθική κρίσις τής 
εποχής μας. Ό  άνθρωπος έχασε τον 
σκοπόν καί τον προορισμόν τής 
ζωής του, ζή διά τάς άνέσεις καί 
τάς υλικός απολαύσεις. Σκοπός μο
ναδικός σχεδόν τοϋ συγχρόνου αν
θρώπου έγινεν ή έξασφάλισις τών 
υλικών μέσων καί άνέσεων. "Ολοι 
σχεδόν έκλείσθησαν εις τον εαυτόν 
των καί δεν ένδιαφέρονται καθόλου 
διά τον πλησίον, έγιναν άτομισταί 
καί ενδαιμονισταί. «Έψύγη ή άγάπη 
τών πολλών», κατά τήν Γραφήν.

Αιά νά διαπιστώσωμεν πόσον έχει 
άπομακρυνθή άπό τάς ήθικάς καί 
πνευματικός αξίας ό σύγχρονος άν
θρωπος καί ό σύγχρονος πολιτι
σμός, θά έξετάσωμεν τον τρόπον 
με τον όποιον χρησιμοποιούνται τά 
περισσότερα άπό τά πολιτιστικά 
δημιουργήματα τοϋ ανθρώπου. Είναι 
χαρακτηριστικόν δτι όλα σχεδόν τά 
πολιτιστικά έργα έγιναν διά τό κα
λόν τοϋ άνθρώπου, διά νά τον κά
μουν ηθικώς και πνευματικώς καλ- 
λίτερον καί άνώτερον. ’Αλλά πολ- 
λάκις χρησιμοποιούνται διά νά τον 
κάμουν χειρότερον, δυστυχέστερον 
καί άθλιώτερον.

Θά αρχίσω με τά έργα «τοϋ πνευ
ματικού» πολιτισμού, τά όποια ώς 
εκ τής φύσεώς των άποβλέπουν εις 
τήν ηθικήν καί πνευματικήν τελειο- 
ποίησιν τοϋ άνθρώπου καί δμως 
χρησιμοποιούνται διά τήν άποκτή- 
νωσίν του. Δεν υπάρχει περισ
σότερον πνευματικόν δημιούργημα 
άπό τήν ποίησιν. ΟΙ παλαιοί ποιηταί

έξύμνουν τούς θεούς καί άπέβλεπον 
κυρίως εις τήν διδασκαλίαν τών αν
θρώπων. ’Αλλά σήμερον οί περισσό
τεροι ποιηταί εκφράζουν υποκειμε
νικά συναισθήματα καί κατώτερα 
πάθη, καθόλου δε δεν ένδιαφέρονται 
νά διδάξουν κάτι τούς άνθρώπους, 
ελάχιστοι γράφουν ποιήματα με 
άνωτέραν πνοήν. ' Υπηρετεί λοιπόν 
τό αγαθόν ή τό κακόν ή σύγχρονος 
ποίησις; “Επειτα τό θέατρον, τό 
όποιον έγενήθη εις τούς κόλπους τής 
αρχαίας ■ ελληνικής θρησκείας καί 
έγινε έπειτα ηθικόν καί διδακτικόν, 
μία άνωτέρα φιλοσοφία τής ζωής 
έχει σήμερον έκπέσει εις τον παρα- 
λογισμόν ή τήν βωμολοχίαν τών 
επιθεωρήσεων. ’Ελάχιστα θεατρικά 
έργα μορφώνουν ηθικώς καί πνευμα- 
τικώς τούς θεατός, τά περισσότερα 
άπλώς τούς διασκεδάζουν ή τούς 
εξάπτουν τά πάθη ή τούς βοηθούν· 
νά περάσουν τήν ώρα των.

Ή  ιστορία, ή όποια έχει τάς ρί
ζας της εις τήν Παλαιάν Διαθήκην 
καί έγινεν επιστήμη με τούς αρ
χαίους "Ελληνας, σήμερον έγινεν 
άσκοπος έξιστόρησις λεπτομερειών 
ή προπαγάνδα. Ή  φιλοσοφία, ή 
όποια ήρχισε με ερωτήματα περί 
τής αρχής τοϋ κόσμου καί τοϋ ηθι
κού δέοντος, κατέληξεν εις τον 
άγνωστικισμόν καί τήν άθεΐαν. Ή  
επιστήμη, ή οποία έθεσεν ώς σκο
πόν τήν άποκάλυψιν τοϋ Οεοϋ εις 
τήν φύσιν, τήν έρευναν τών νόμων 
καί αρχών τοϋ κόσμου άπό καθαρώς 
θεωρητικόν ενδιαφέρον, προς ίκανο- 
ποίησιν τοϋ πόθου τής γνώσεως καί 
τήν κατανόησιν τών μυστηρίων τής 
θείας δημιουργίας, έτέθη πλήρως

692



είς τήν υπηρεσία τής τεχνικής, πολ- 
λάκις δέ είς την κατασκευήν πολε
μικών μέσων μέ τεραστίαν κατα
στρεπτικήν δύναμιν.

Α ί καλάί τέχναι ( αρχιτεκτονική, 
ζωγραφική, γλυπτική κ.λ.π.), κατ’ 
άρχάς υπηρετούν τήν θρησκείαν, ενώ 
σήμερον έχουν πολύ άπομακρυνθή 
από αυτήν καί εκφράζουν μέ άφη- 
ρημένα καί ακατανόητα σχήματα 
κοσμικά θέματα, συχνά μέ άνήθικον 
περιεχόμενον. 'Η  λογοτεχνία πα
ρουσιάζει μέ τα πλέον έλ,κυστικά χρώ
ματα το κακόν καί τό κάμνει ελκυ
στικόν, παρωθεί προς μίμησιν αυτόν 
μάλλον ή τοϋ καλόν. 'Ο κινηματο
γράφος, ή τηλεόρασις καί τό ρα- 
διόφωνον συχνά μεταδίδουν έργα κα
τώτερος τέχνης μέ ελάχιστα ηθικόν 
περιεχόμενον. 'Ο κινηματογράφος 
μάλ.ιστα σήμερον έχει γίνει σχολείον 
τοϋ εγκλήματος καί τής άνηθικό- 
τητος. Καί δλ.α καλύπτονται μέ τό 
πρόσχημα τής τέχνης, καί μέ τό 
δόγμα «ή τέχνη για τήν τέχνη».

Ή  άνηθικότης είς τάς ημέρας 
μας έχει άποβάλει καί τό προσω- 
πεΐον τής υποκρισίας, κηρύσσεται 
φανερά χωρίς.εντροπήν. Ειδικοί δή
θεν ψνχολόγοι καί ιατροί, οι όποιοι 
δέν είναι παρά ευθηνοί δημοσιογρά
φοι, δημοσιεύουν δήθεν συμπερά
σματα ερευνών των περί τής ηθικής 
συμπεριφοράς τοϋ άνθρώπου. Καί 
καταλήγουν πάντοτε σχεδόν είς τό 
συμπέρασμα δτι ή ηθική καί ή 
άγνότης δέν έχουν νόημα, δέν χρειά
ζονται είς τίποτε, δέν ωφελούν 
κ.λ.π. Καί εν όνόματι δήθεν τής 
επιστήμης κηρύσσουν τήν ηθικήν 
ελευθερίαν, τον ελεύθερον έρωτα.

Αί ήθικαί δεσμεύσεις θεωρούνται 
άναχρονιστικαί από τήν σύγχρονον 
νεολαίαν, ή όποια έχει ύποστή πλύ- 
σιν εγκεφάλου μέ τά συνεχή κηρύ
γματα τής ηθικής ασυδοσίας.

Καί βέβαια ή ηθική δέν έχει νόημα, 
δταν τήν άποχωρίσης από τάς άλ
λος πνευματικός άξίας καί μάλιστα 
από τήν θρησκείαν. Α ι’ δσονς δέν 
πιστεύουν είς τον Θεόν ή αρετή καί 
ή άγνότης είναι πράγματα περιττά, 
επιζήμια, ενώ μέ τήν κακίαν εν- 
κολώτερα κανείς προοδεύει καί κερ
δίζει δ,τι θέλει. ’Ά ν  άφαιρέσης τήν 
πίστιν είς τον Θεόν, δλα επιτρέπον
ται, αρκεί να μήν έλθη κανείς αντι
μέτωπος μέ τον νόμον, νά μή τον 
σνλλάβη ή αστυνομία. Οι χωρίς πί- 
στιν άνθρωποι είναι συνεπείς δταν 
λέγουν δτι ή ηθική δέν έχει νόημα, 
διότι τό νόημά της ή ηθική καί τό 
κύρος της τά αντλεί από τήν θρη
σκείαν. ’Αλλά ό σύγχρονος άνθρω
πος άπεμ ακρύνθη από τήν θρη
σκείαν, φυσικόν ήτο νά άπομακρυνθή 
καί από τήν ηθικήν καί τά πολιτι
στικά έργα του νά άποχρωματι- 
σθοϋν ηθικώς.

’Ά ν  συνέβη αυτό μέ τά έργα τοϋ 
«πνευματικού» πολιτισμού, είς τον 
τομέα τής τεχνικής καί τών υλικών 
επιτευγμάτων τού άνθρώπου τό κα
κόν είναι χειρότερον. Καί τά έργα 
αυτά έγιναν άρχικώς, διά νά υπη
ρετήσουν δχι μόνον τάς υλικός, άλλά 
καί τάς πνευματικός άνάγκας τοϋ 
ανθρώπου καί κατέληξεν είς τήν 
υπηρεσίαν τοϋ κακού. °Όλα ήρχισαν 
μέ τήν υπηρεσίαν τοϋ Θεού καί κατέ- 
ληξαν είς τήν .υπηρεσίαν τοϋ διαβό
λου, τοϋ κακού. Διατί; Είναι γεγο
νός δτι πολλάκις ό άνθρωπος κά- 
μνει κακήν χρήσιν τέϋν άγαθών τοϋ 
πολιτισμού. Α λλά  ποια είναι ή αιτία 
αύτοϋ; Μήπως πταίει ο πολιτισμός 
καί έχει δίκαιον ό Ρουσσώ, δταν 
νποστηρίζη δτι ό πολιτ ισμόςδιέφθει- 
ρε τον άνθρωπον, τον έκαμε κακόν;
’Εν μέρει φαίνεται νά έχη δίκαιον 
ό Ρουσσώ, ό σύγχρονος πολιτισμός 
φαίνεται νά τον δικαιώνη.

Ά λλά  άς ίδωμεν άδρομερώς τήν 
χρήσιν τών άγαθών τοϋ τεχνιτοϋ πο
λιτισμού από τον σύγχρονον άν
θρωπον. Τό αύτοκίνητον έγινε διά 
τήν συντόμευσιν τών αποστάσεων 
καί χρησιμοποιείται δι άσκοπα τα
ξίδια καί άλητοτουρισμόν. Ή  τυπο
γραφία διά νά ύπηρετή τον κίτρινον 
τύπον καί τήν προπαγάνδαν. Ά -  
φήνομεν τά μέσα τοϋ ολέθρου, τά 
όποια γίνονται συνεχώς περισσό

τερον καταστρεπτικά καί απειλούν 
μέ άφανισμόν τον άνθρωπον. "Ολαι 
αί εφευρέσεις καί τά τεχνικά μέσα 
ωφελούν από τό ένα μέρος, βλάπτουν 
άπό τό άλλο, έχουν παρενεργείας, 
δημιουργούν ποικίλα προβλήματα, 
πολλαπλασιάζουν μάλλον τά προ- 
βλ.ήματα καί τάς άνάγκας τοϋ άν
θρώπου. Ά λλά  τό κυριώτερον είναι 
δτι άπομακρύνουν τον άνθρωπον από 
τήν φύσιν καί τον άληθή του προο
ρισμόν, τον άποκτηνώνουν καί τον 
άποξενώνουν άπό τάς πνευματικός 
καί ηθικός άξίας.

Τό πρόβλημα τοϋτο γίνεται δλον 
καί περισσότερον οξύ. 'Ο υλικός 
πολιτισμός άναπτύσσεται άλματω- 
δώς, ενώ ό πνευματικός φθίνει, 
παρακμάζει. Τι θά σώση τον σύγ
χρονον άνθρωπον άπό τήν κατα
στροφήν δχι τών τρομερών υλικών 
όπλων, άλλά άπό τήν ηθικήν φθοράν, 
άπό τό βάραθρον τοϋ υλισμού είς τό 
όποιον συνεχώς κρημνίζεται; Ούτε 
ή φιλοσοφία ούτε ή τέχνη ούτε ή 
επιστήμη δέν θά δυνηθή νά δώση 
άπάντησιν είς τά μεταφυσικά ερω
τήματα τής άνθρωπίνης ψυχής καί 
νά δώση λύτρωσιν είς τον άνθρωπον 
καί δύναμιν νά κάμη καλήν χρήσιν 
τών άγαθών τού πολιτισμού. Μόνον 
μέ τήν πνευματικωτέραν τών θρη
σκειών, τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
θά εύρη ό άνθρωπος τον προορισμόν 
του, θά γίνη ηθικώς καλλίτερος καί 
άνώτερος, άρκεϊ νά κατανσήση καί 
νά έγκολπωθή τάς θείας τοϋ Χριστια
νισμού άληθείας. 'Η  χριστιανική θρη
σκεία θά έπιφέρη τήν ορθήν ίεράρχη- 
σιν τών άξιών καί τήν άρμονικήν σύν 
δεσίν των, θά σώση τον πολιτισμόν.
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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΙΙΙΙΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ 
ΙΙΙΥΧΑΣΟΕΝΗ

I. Τ Σ Ι Μ Ι Ν Α Κ Η  ΚΑΘΗΓ. ΨΥΧ/ΚΗΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

'Αριστερά: « Ή  κραν- 
γη» τοϋ Eduard  
Munch, 1863-1944. 
’Εθνική Πινακοθήκη 
“Οσλο. Απέναντι: Ή  
’Ιστορία τής ζωής 
ένός σχιζοφρενικον. 
Ό  άσθενής δ όποιος 
έφιλοτέχνησε τον πί
νακα αυτόν ήτο καί 
δόκιμος ζωγράφος. 
(Έ κ  τοϋ αρχείου τοϋ 
Dr. R. Κ. Freyden- 
ber).

Λ Π ΑΝΤΩ ΝΤΑΣ στην παράκλη- 
* \  ση τον Περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θά προσπαθήσω 
σήμερα να δώσω ψυχιατρική ερμη
νεία σε μερικά δράματα πού συχνά 
βλέπομε, άκοϋμε και διαβάζομε καί 
’ίσως μέ τον τρόπο αυτό, νά προλά
βομε πριν ξεσπάσουν.

Σέ μιά σύγχρονη κοινωνία σαν τη 
δική μας δύσκολα μπορούν νά ξεχω- 
ριστοϋν, ακόμα κι’ από ειδικούς, 
πνευματικά υγιείς καί πνευματικά 
άρρωστοι. Δεν είναι όμως αυτό που 
έχει σημασία. Σημασία έχει πώς 
μπορούμε χωρίς νά στερήσομε κα
νόναν, είτε υγιής είναι είτε άρρω
στος, από μερικές χαρές τής ζωής, νά 
άποφύγωμε κοινωνικά δράματα. Κ ι’ 
αυτό είναι δυνατό.

’Αρκετές φορές μοϋ παρουσιά
ζονται, άνδρες κυρίως, γιά νά μοϋ 
ζητήσουν τήν συμβουλή μου, διότι 
σκοπεύουν νά παντρευτούν καί μέ 
ρωτούν άν πρέπει ή δχι νά πάρουν, 
τήν απόφαση αυτή, είτε γιατί κά
ποιος στήν οικογέννειά τους είχε κά
ποτε άρρωστήσει από ψυχικό νό
σημα, είτε διότι έτυχε νά πληρο- 
φορηθοϋν, δτι στήν οικογένεια τής 
κοπέλλας πού πρόκειται νά πάρουν, 
ήταν κάποιος άρρωστος από ψυχικό 
νόσημα.

«Καταλαβαίνεις γιατρέ», μοϋ 
λένε, «δτι δ γάμος είναι απόφαση σο
βαρή. Θά έρθουν αργότερα, άν θέλει 
δ Θεός, παιδιά καί δέν μπορώ νά 
πάρω απάνω μου τήν ευθύνη, άν 
ξέρω πώς μπορώ νά φέρω στον κό
σμο δυστυχισμένα πλάσματα, πού 
δέν έχουν φταίξει σέ τίποτα για νά 
πληρώσουν ξένες αμαρτίες».

Θαυμάζω αυτούς τούς άνθρώπους 
καί τούς λέω, πώς καί θά ήταν καλλί
τερος δ κόσμος καί πιο ευτυχισμένοι 
οί άνθρωποι καί τα ζευγάρια, άν 
αυτό πού μερικοί μόνον κάνουν το 
έκαναν δλοι, δπου υπάρχει υποψία, 
δ,τι μπορεί κάποιος νά ήταν άρρω
στος μεταξύ οπό τούς συγγενείς. Βέ
βαια πολλές φορές, ίσως μάλιστα τις 
πιο πολλές ή αρρώστια αυτή νά ήταν 
ασήμαντη καί εντελώς ακίνδυνη γιά 
τούς απογόνους, αλλά αυτό μονάχα 
όγιατρός μπορεί νά τό κρίνη καί νά 
καθησυχάση τον ενδιαφερόμενο.

Τό Κράτος έχει καθιερώσει τό 
προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείας, 
δυστυχώς δμως από δσο γνωρίζω, 
δ ώραϊος αυτός καί χρήσιμος θεσμός 
έχει μάλλον άτονίση.

“Ας έρθουμε δμως τώρα σέ μιάν 
άλλη πλευρά τοϋ θέματος καί δυ-
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στνχώς τήν πιο συνηθισμένη.
Δεν θά άναφερθώ στους άρρω

στους που είτε δεν έχουν επίγνωση 
τής ασθένειας τους, είτε γιατί δεν 
έχουν συγγενείς πού ενδεχομένως 
θά τούς εμπόδιζαν, είτε γιατί έχουν 
γίνη καλά οριστικά ή βρίσκονται 
προσωρινά σέ μιάν ύφεση, παν
τρεύονται χωρίς κανέναν έλεγχο καί 
μπορεί αργότερα νά φέρουν παιδιά 
στον κόσμο πού_ έχουν πολλές πιθα
νότητες μετά κάμποσο χρόνια νά 
άρρωστήσουν καί α’ΰτά ψυχικά, γιατί 
δυστυχώς πολλές ψυχικές παθήσεις 
κληρονομούνται εύκολα, πολ.ύ πιο 
εύκολα καμμιά φορά άπό τις σωμα
τικές.

Υπάρχει όμως καί μιά άλλη 
πλευρά άκόμα πιο σκοτεινή. Πρό
κειται γιά τις περιπτώσεις εκείνες, 
πού ένας άρρωστος παντρεύεται μ ’ 
έναν υγιή άπό πρόθεση, δχι βέβαια 
δική του άφον είναι άρρωστος καί 
δέν καταλαβαίνει, άλλά άπό πρό
θεση τού περιβάλλοντος, των συγγε
νών του. Ή  πρόθεση αυτή, όταν 
δέν οφείλεται σέ ψυχρό χρηματικό 
υπολογισμό, όπότε πρέπει νά τιμω
ρείται σάν δόλος, ίσως νά οφείλεται 
σέ άμάθεια ή σέ σκοτεινές καί 
άνόητες προλήψεις.

Είναι βαθειά ριζωμένη ή ιδέα, δτι, 
εάν ένας ψυχικά άρρωστος παντρευτή, 
ο γάμος μπορεί νά τον γιατρέψη. 
Αυτή ή πρόλ.ηψη ισχύει περισσότερο 
άν ό άρρωστος είναι θηλυκού γένους. 
'Η  πρόληψη αυτή ξεκίνησε άπό τήν 
παρατήρηση, δτι πολλά, κορίτσια 
Ιδίως πού παρουσιάζουν υστερικές 
εκδηλώσεις, όταν παντρευτούν γί
νονται καλά. Ή  υστερία δμως δέν 
είναι ψυχικό νόσημα, άλλά κάτι πολύ 
πιο ελαφρό καί άθώο. Υπάγεται στις 
λεγάμενες νευρώσεις, στις πιο μι
κρές νευρικές διαταραχές πού υπάρ
χουν, έστω κι’ άν τό περιβάλλον 
εντυπωσιάζεται με τις φωνές, τό 
ξερίζωμα τών μαλλιών, τό σκίσιμο 
τών ρούχων, τις λιποθυμίες καί 
τούς σπασμούς, τά πιο συνηθισμένα 
συμπτώματα πού δίνουν τήν εντύ
πωση μεγάλης καί σοβαρός ψυχικής 
άρρώστιας. Πάντως, τις περισσότε
ρες φορές στήν κατάσταση αυτή ένας 
κουβάς μέ κρύο νερό καλά σημαδε
μένος κάνει θαύματα καί ή εντυπω
σιακή αυτή κρίσις περνάει στο λε
πτό.

Αυτές λοιπόν οι υστερικές κοπέλ- 
λες πολλές φορές γίνονται καλά μέ 
τον γάμο. Ή  γιατρειά αυτή συμβαί
νει, πρώτα γιατί μέ τον γάμο αλλά

ζει, τροποποιείται ή λειτουργία τού 
συστήματος τών ορμονών καί δεύ
τερον, διότι μέ τις καινούργιες συν
θήκες, τό νέο σπίτι, οί ευθύνες γιά 
τον σύζυγο καί τά παιδιά, συντελούν 
κι’ αυτές μέ ψυχολογικό τρόπο στήν 
καλλιτέρεψη. ’Από κεϊ λοιπόν βγήκε 
κι’ αυτό πού συχνά άκου με: «Δέν 
είχε τίποτε τό κορίτσι. Παντρειά 
ήθελε». Αυτή δμως ή φράση νά μείνη 
άποκλειστικά γιά τις περιπτώσεις 
ύστερίας, γιά τις όποιες δμως μο
νάχα ό γιατρός μπορεί νά δώση 
υπεύθυνη γνώμη. Καί δέν είναι 
δουλειά ούτε τής μητέρας ούτε τής 
γιαγιάς ούτε τής θείας ούτε τής κα
λής καί πρόθυμης καί πάντα πολύ
ξερης γειτόνισσας. Μόνον ο για
τρός μπορεί νά βγάλ.η διάγνωση καί 
νά συμβουλεύση ή νά άπαγορεύση τό 
γάμο.

Ή  δεύτερη αιτία πού βγήκε αυτή 
ή πρόληψις είναι, δτι οί πραγματικά 
άρρωστοι άκριβώς εξ αιτίας τής 
άρρώστιας των, μαζύ μέ άλλα 
ηθικά συναισθήματα, χάνουν πολλές 
φορές καί τό συναίσθημα τής ντρο
πής καί τότε δέν τούς ενδιαφέρει 
άν θά βγουν γυμνοί έξω στο μπαλ
κόνι ή καί στον δρόμο ή άν θά κά
νουν εμπρός σέ κόσμο πράξεις, πού
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ή ίδιότης τον άνθρωπον και 6 πο
λιτισμός απαιτούν νά γίνωνται με 
δλες τις προφυλάξεις κρυφά από ξέ
να μάτια.

Σ ’ αυτές τις πράξεις οΐ άνθρωποι 
πού δεν ξέρουν δίνουν στραβή εξή
γηση. ’Αντί νά σκεφθοϋν, όπως είπα 
παραπάνω, άτι γίνονται χωρίς ντρο
πή, άκριβώς εξ αιτίας τής αρρώ
στιας, νομίζουν άτι γίνονται σαν 
πρόκληση, σαν επίδειξη ζώου ' πού 
βρίσκεται σέ στιγμές οργασμού καί 
φαντάζονται, δτι ικανοποίηση τού ορ
γασμού μέ τον γάμο, θά σταματή- 
ση τις πράξεις αυτές. ’Εκεί υπάρχει 
ή πλάνη. Τέλειο μπέρδεμα κι’ άνα- 
ποδογύρισμα αιτίας καί αποτελέ
σματος. '

Καί νά ποιά είναι τώρα ή συνέ
χεια: "Οταν συμβή σέ μιά οικογέ
νεια ένα κορίτσι (ή ένα μεγάλο αγό
ρι ) ν’ άρρωστήση καί νά παρουσιάση 
τέτοια συμπτώματα, άντί νά τό 
πάνε στο Νοσοκομείο γιά θεραπεία, 
προσπαθούν νά τό κρύψουν «νά μην 
τό μάθει ή γειτονιά» καί άντί γιά. 
γιατρό ψάχνουν νά βρουν γαμπρό. 
Όταν τό κορίτσι είναι άμορφο ή 
έχει μεγάλη προίκα, δ γαμπρός - θύ
μα ή 6 γαμπρός - άσυνείδητος θά 
βρεθή εύκολα. Ό  πρώτος δέν θά 
κυττάξη την υγεία εκείνης πού πρό
κειται νά γίνη μητέρα των παιδιών 
του, μά θά παρασυρθή μονάχα άπό 
την εξωτερική χάρη καί ομορφιά 
τής κοπέλλας. Τό άτι «δέν μιλάει», 
θά τό δή μέ τά δικά του μάτια σαν 
συστολή, τό άτι λέει καμμιά φορά 
αλλ’ άντ’ άλλων θά νομίση πώς είναι 
σκέρτσο, κι’ άταν θά μπή στο νόημα, 
θά είναι πιά άργά. Κι’ αν τολμήση 
τότε νά διαμαρτύρηθή θά τού ποϋν: 
«’Εμείς σοϋ τήν δώσαμε καλά. ’Εσύ 
τήν άρρώστησες» ή «Αφού άρρώ- 
στησε στά χέρια σου, κάνε καλά 
εσύ». Κι’ δ άνθρωπος αυτός πού 
ονειρεύτηκε μιά ήρεμη κι’ ευτυχι
σμένη οικογενειακή ζωή, θά δή 
συντρίμια γύρω τον. Μή μπορώντας 
τις πιο πολλ.ές φορές νά κάνη άλ- 
λοιώς, θά συνέχιση τή δυστυχισμένη 
ζωή, στο πλάι μιας ανάπηρης δια
νοητικά. Κι’ αν ακόμα τύχη νά έχη 
γίνη καί κανένα παιδί στο μεταξύ, 
θά έχη σ’ άλη του τή ζωή τήν αγω
νία, πού θά τον βασανίζη κάθε ώρα, 
άτι μπορεί άπό κληρονομικότητα νά 
δή μιά μέρα τό παιδί του, πού πάνω 
του συγκεντρώνει άλη του τή στορ
γή, ν’ άρρωσταίνη σαν τή μητέρα 
του. Ό  πιο μικρός αστείος λόγος, 
τό παραμικρό κάπως παράξενο φέρ

σιμο θά τόν κάνουν νά φοβάται μή
πως είναι εκδήλωση αρρώστιας.

Ό  άλλως, δ γαμπρός - άσυνείδη
τος δέν πολυσκοτίζεται. Φτάνει νά 
είναι καλή ή προίκα. "Οταν πάρη τήν 
προίκα καί τή γυναίκα σαν παράρ
τημα τής προίκας, πετάει τή γυ
ναίκα - εξάρτημα σέ μιά γωνιά καί 
συνεχίζει τόν δρόμο του μέ τήν 
προίκα. Πολ.λές φορές μάλιστα γιά 
νά κατοχνρωθή καλλίτερα, άφίνει 
νά γίνουν καί μερικά παιδιά, άδια- 
φορώντας «γιά κληρονομικότητες 
καί τις άλλες σαχλαμάοες των για
τρών». Κι’ άμως, δυστυχώς, σέ καμ- 
μιά άλλη πάθηση, σέ καν έναν άλλ.ο 
κλ.άδο τής ’Ιατρικής ή κληρονομι- 
κότης δέν παίζει τόσο σπουδαίο 
ρόλο, άπως στήν Ψυχιατρική.

Ή  πιο μεγάλη τραγωδία άμως 
είναι, άταν ίσως ή άρρωστη κο- 
πέλ.λα είναι άσχημη ή άταν δέν έχει 
προίκα ή άν ή άρρώστια της είναι 
τόσο φανερή, πού νά μήν κρύβεται. 
Τότε, μέ τήν άνόητη πάντα πρόλ.ηψη, 
άτι δ γάμος θά γιατρέψη, γίνεται 
συμβούλιο τής οικογένειας καί άδια- 
φορώντας γιά υπόληψη καί άρχές, 
μητέρα, πατέρας καί ίσως καί άλλοι 
συγγενείς ή «καλοί φίλ.οι», απο
φασίζουν νά βροϋν «κάποιον», πού 
πληρώνοντάς τον νά δεχθή, δχι βέ
βαια νά παντρευτή, άλλά ν’ άρχίση 
καί νά διατηρήση μέ τήν άρρωστη 
σεξουαλ.ικές σχέσεις πάνω σέ καθω- 
ρισμένο πρόγραμμα. Στήν απόφαση 
αυτή συνήθως πιέζει ή μητέρα καί ή 
γιαγιά, άν υπάρχη, ενώ οι άνδρες 
τής οικογένειας αμύνονται άσο μπο
ρούν, λένε νά σνμβουλευθούν για
τρούς, νά πάρουν άλλ.ες αποφάσεις 
πιο λογικές, πιο σύμφωνες μέ τήν 
’Επιστήμη, μά στο τέλος μπρος 
στήν επιμονή καί στά ακαταμάχητα 
επιχειρήματα μετά παραδειγμάτων 
τής κυρίας - Κατίνας καί τής κε
ρά - Ευρυδίκης πού είδαν «μέ τά 
μάτια τους» τήν τάδε καί τήν δείνα 
νά γίνωνται καλά, υποκύπτουν καί 
αυτοί. Τώρα ποιος θά είναι αυτός 
δ «κάποιος» εύκολα τό φαντάζεστε. 
’Απόβρασμα κοινωνικό, άνθρωπος 
χωρίς συνείδηση καί χωρίς χαλινό 
στις πράξεις του, άνίκανος νά ζήση 
μέ δποιαδήποτε τίμια εργασία, άρ- 
πάζει τήν ευκαιρία πού δίνεται νά 
ζήση άκοπα μ ’ αυτό τόν τρόπο. Συ
νήθως θά μεταδώση στήν άρρωστη 
καί κάποιο άιγροδίσιο πάθος, πού 
αυτή, ανίκανη νά τό καταλάβη μέ τή 
δ κύριος «κάποιος» περνάει ζωή χα
ρισάμενη. Τό πιο εκλεκτό φαγί είναι

γ ι’ αυτόν. Τόν ντύνουν, τόν κοιμί
ζουν, τόν πλένουν, τού άγοράζουν τά 
τσιγάρα του καί δτι άλλο χρειαστή.

"Οταν επί τέλους περάση κάμπο
σος καιρός καί άντιληφθή ή οικο
γένεια πόσο άνόητα φέρθηκε ν’ άκο- 
λουθήση προλήψεις κι’ όχι τήν ’Ε 
πιστήμη (γιατί ή άρρωστη εξακο
λουθεί νά είναι άρρωστη καί τις 
περισσότερες μάλιστα φορές χει
ροτερεύει ), τότε, αυτός πιά έχει γίνει 
δ τύραννος κι’ δ έφιάλ.της τής οικο
γένειας. "Αν τού ποϋν δτι οι υπηρε
σίες του είναι πιά ανεπιθύμητες, αρ
χίζει νά έκβιάζη, απειλεί δτι θά τά 
βγάλη δλα στή φόρα, καί δέν είναι 
σπάνιες οί περιπτώσεις πού τό δράμα 
γίνεται τραγωδία μέ κανένα έγκλημα 
βίας ή τό λιγώτερο καταλήγει στο 
Δικαστήριο μέ αποτέλεσμα τή δια
πόμπευση τής οικογένειας καί τού 
κυρίου «κάποιου». Αυτός βέβαια 
έχει αρκετά παχύ δέρμα, ώστε νά μή 
πολυσκοτίζεται. 'Η  οικογένεια δμως 
έχει καταστροφή ηθικά καί υλικά, 
γιατί θέλησε μόνη της νά τυφλωθή 
ακολουθώντας μιά σκοτεινή πρόλη
ψη καί γιατί τής ήταν πιο βολικό νά 
σκεφθή καί νά πράξη δπως σκά
φθηκε. "Οτι, τό κορίτσι δηλαδή «δέν 
είχε τίποτε» καί ήθελε μονάχα παν
τρειά. ’Ακόμα καί γιατί πολλές φο
ρές υπάρχουν άνθρωποι πού φοβοΰν 
ται καί δυσπιστοϋν στους γιατρούς 
καί ιδιαίτερα ατούς ψυχιάτρους.

’Εννοείται, δτι άλλοτε μπορεί 
νά συμβή καί τό αντίθετο, δ άρρω
στος δηλαδή νά είναι ένας νέος καί 
ή οικογένεια θά φροντίση τότε νά 
βοή τή νύφη - θύμα, άν δέν υπάρ
χουν άφθονα τά οικονομικά μέσα ή 
τή νύφη - ασυνείδητη δταν είναι 
πλούσιοι. ’Επίσης καί δεσποινίδες 
«κάποιες» υπάρχουν πρόθυμες νά 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κι’ 
αυτές βεβαίως είναι τού Ιδιου φυρά
ματος δπως οι άρσενικοί δμότεχνοί 
τους. Οί περιπτώσεις δμως αυτές 
είναι πιο σπάνιες καί μέ τήν σύν
θεση τής κοινωνίας κάνουν λιγώ
τερο άποκρουστική εντύπωση άπό 
τις άλλες. Καί πιο σπάνια καταέ.ή- 
γουν σέ τραγωδίες.

Τό Κράτος βέβαια έχει πριν άπό 
πολλά χρόνια Θεσπίσει τό προγα
μιαίο πιστοποιητικό υγείας, γιά νά 
έμποδίση αυτούς τούς άσυνείδητους 
ή τούς ανόητους νά βάζουν σέ κίν
δυνο τήν υγεία τού ’Έθνους.

Δυστυχώς, πρέπει νά ομολογήσω, 
δτι σπάνια, πάρα πολύ σπάνια μοϋ 
ζητήθηκαν τέτοια πιστοποιητικά.
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ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

§ έ ν ! β θ

mi

Σ Ε ΜΙΑ πλατωσιά τοΟ Λυκαβηττού, 
λιγάκι παραέξω άπό τό παράθυρό μου, 
είν’ ένας γέρος πεΟκος. Ό  κορμός του 

είναι χαμηλός καί δυνατός, γέρνει πρός 
τό έδαφος σά νά π ροκαλή τά παιδιά νά 
τόν καβαλλικέψουν. Τό τι πραβά λοιπόν 
αύτό τό συμπαθητικό δέντρο άπό τούς 
μικρούς σταυρωτήδες του δέ λέγεται.

Πολλά πεύκα έχ’ ή γειτονιά καί πολλά 
παιδιά. Μά κανένα άλλο δέ συμμαζεύει 
τόση παρέα, γιατί μονάχα αύτό έσκυψε 
έτσι βολικά τή ράχη του, γιάνά μπορή κα
νείς ν ’ άνεβαίνη άπάνω δίχως νά σκαλώνη 
καί νά ξεσκίζεται. Μαζεύονται λοιπόν, 
μελίσσι, τά σκολιταρούδια γύρω του, τά 
κοριτσάκια μέ φιόγκο στά μαλλιά, τ’ 
άγοράκια μέ τή σάκκα κουμπωμένη στόν 
ώμο, καί δός του καί τό πιλατεύουν μέ τά 
παιχνίδια τους.

Είναι φορές πού σηκώνει όχτώ καί δέκα 
παιδιά μαζεμένα. Ξεφωνίζουν άνάμεσα 
στά κλαδιά του σάν τσιροπούλια, τρα
βάνε τά βελόνια του καί τά βγάζουν, όπως 
τις τρίχες άπό τήν προβιά ένός ζωντανού, 
γιά νά κάνουν άλυσίδες καί χλωρά γιορν
τάνια γιά τό λαιμό τους. Μαδάν άλύπητα 
τά κλωνιά του, έτσι πού κατάντησε τό 
δέντρο φαλακρό στή μέση. "Ομως αύτός 
τσιμουδιά. Είναι ένας άγαθός καί υπομο
νετικός δεντρόγερος, ένας παπούς πού 
δέν συνορίζεται τίποτα, πού σκύβει νά 
πάρη στις πλάτες του όσα μωρά γίνεται 
νά χωρέσουν, καί τό στέργει νά τόν παι
δεύουν έτσι καί νά τού βγάζουνε τρίχα 
τρίχα τά γένεια του, φτάνει νά κάνουν τό 
κέφι τους οί μικροί. Τού τσακίζουν τά 
κλωνιά κι αύτός μυρίζει!

Τόν βλέπεις λοιπόν άδιάκοπα πολιορ- 
κημένον άπό τό πολύβουο παιδομάνι καί 
καταλαβαίνεις πώς κάτω άπό τήν κακοπέ- 
τσουρη φλούδα, στά βάθη τού βασανι
σμένου κορμού, ίσως κάτου άπό τή γής, 
μέσα στις κοκκινωπές ρίζες του, είναι 
κρυμμένη μιά μικρή δεντρίσια καρδιά, καί 
χτυπά όλο άγαθοσύνη. Τού Θεού ή καρ
διά θάναι αυτή, πού άκούει κανείς τόν 
ήσυχο καί σίγουρο σφυγμό της μέσα σ’ 
όλα τά όντα καί τά πράματα πού ζοΰν

στήν ύπομονή καί στήν άσυνορισιά.
Βέβαια κι έχει μιά καρδιά ό γερο-πεΰ- 

κος. Τήν Κυριακή πού μάς πέρασε είδα 
πού πήρε στή ράχη του καί τόν Κωστή, 
καί τόνε κουνούσε μέσα στά τυραγνι- 
σμένα κλαδιά του κι ό Κωστής πιά ξεφώ 
νιζε.

— Λέστε με! λέστε με!
Νά τόν δούνε καί καλά, πού τά κατά- 

φερε κι άνέβηκε. Γιατί ό Κωστής είναι 
πολύ μικρός, κ’ έξαλλου ένα άγοράκι 
άδύνατο, κίτρινο, δυό πιθαμές μπόι. Κάτι 
μπρατσάκια, κάτι γαμπίτσες σάν τουμπα- 
νόξυλα. Τό μουτράκι του είναι ζαρωμένο 
καί σοβαρό, τά γερατιά τό τσαλάκωσαν 
κιόλας άπό τά τέσσερά του χρονάκια. 
Καί τά ματάκια του πούναι μαύρα σά δυό 
μικρές έλιές, κοιτάνε άλλοίθωρα. Γρι- 
νιάζει άδιάκοπα καί σά δέ γρινιάζει κρατά 
σουρωμένα τά φρύδια του. Ή  θλΐψι ση
μάδεψε κιόλας μέ τόν σουγιά της ένα 
σωρό ψιλές ζάρες στό μετωπάκι αυτού 
τού βρέφους.

Έ χει μολαταύτα τόσο συμπαθητικό 
μουτράκι ό Κωστής, καί τόσο έξυπνο, 
πού τό προσέχεις μεμιάς άνάμεσα στάλλα 
παιδιά, πού ξεφωνίζουν χαρούμενα καί 
ροδοκόκκινα γύρω μου, ξετρελλαμένα 
άπό τήν γλυκειά λιακάδα. Στήν άρχή τόν 
βασάνιζαν μέ παρανόμια καί μέ λόγια 
πικρά, άπ’ αύτά πού μόνο ή παιδιάτικη 
άθώα σκληρότητα μπορεί νά βρίσκει. 
Τόν έλεγαν «πιθαμίτη», τόν έλεγαν 
«σύβρασμα» καί «γουρλομάτη», καί 
κείνο πού τόν πείραζε πιό πολύ ήταν σάν 
άκουγε νά τόν φωνάζουν ό «μπάρμπας».

Ά ρ χιζε  νά ξεφωνίζη τότες, νά τσιρίζη 
καί νά κλαίη ύστερικά, καί νά δέρνη άπό 
πείσμα μέ τά δυό χεράκια τό κεφαλάκι 
του, όμως δέ σταματούσε ώς έκεί. Έπαιρνε 
πέτρες καί τις τίναζε κατακέφαλα. Γι’ 
αύτό έπαψαν όλα νά τόν πειράζουν. Δέν 
τόν κάνουν παρέα, όμως τόν άφησαν στήν 
ήσυχία του. Κ’ ήταν ή πρώτη φορά πού 
τόν είδα έτσι χαρούμενο, νά ξεφωνίζη τόν 
ένθουσιασμό του μέ σουβλερές σκληριές.

— Λέστε με! λέστε με!
Κι ό γέρο - πεύκος τόν έπαιζε εύτυχι-

σμένος άνάμεσα στά μαδημένα κλωνιά 
του καί τού γαργαλοΰσε τις χλωμές γαμ
πίτσες μέ τά τρυφερά βελόνια του, κι ό 
Κωστής τσίριζε άπό τά γέλια.

Μόνο ένα παιδί δέν άνέβηκε ποτές του 
στή ράχη τού γέρο πεύκου. Ούτε είναι 
γιά ν ’ άνέβη. Ό  Ντϊνος. Ούτός έρχεται 
άπό τό τέρμα, μέσ’ άπ’ δνα χαμηλό σπι
τάκι μέ σαπρακιασμένο γαλάζιο παράθυρο 
Ή  μάννα του ξενοπλένει. Είναι μεγάλο, 
έννιά-δέκα χρονών άγόρι. Τριγυρίζει 
τόν πεύκο, βλέπει τάλλα παιδιά νά τόν 
καβαλλοΰνε, νά κρεμιούνται ζωντανοί 
καρποί άπό τά κλαδιά του, νά κουρνιάζουν 
στις διχάλες του καί νά κουνιούνται στις 
φούντες.

Ό  Ντϊνος γυρίζει όλοένα πέραδώθε, τά 
βλέπει, τ’ άκούει όλα, δίνει τή γνώμη του 
γιά ένα παιχνίδι, δίνει άγέρα σ’ ένα φο- 
βιτσιάρη ν ’ άνεσκαλώση πιό ψηλά. ’Εκεί 
πού αυτός νοσταλγεί ν ’ άνεβή, στήν πιό 
δύσκολη σταύρωσι. ’Εκεί πού ποτές δέν 
άνέβηκε, πού ποτές δέ δοκίμασε νά κα- 
βαλλικέψη.

Γιατί ό Ντϊνος είναι ένα παιδί σα
κάτικο. Περπατά μέ πατερίτσα, μιά μι
κρή πατερίτσα άπό άσπρο γιαλιστερό 
ξύλο, πού τού πήρε τό Πατριωτικό Ί 
δρυμα καί φτάνει ώς τή μασκάλη του. Τό 
ένα του τό ποδαράκι κρεμιέται πανια
σμένο, άτροφικό. Τό γόνατο δέ λυγάει, 
είναι ξερό όπως ένα ξερό κλωνάρι δέν
τρου.

Ό  γέρο πεύκος ώστόσο δέν ξαίρει τί
ποτα. Βλέπει τόν Ντίνο όπως όλα τάλλα 
παιδιά. Βλέπει καί τήν ξυλένια πατερίτσα 
του καί θαρρεί πώς είναι στόν κόσμο κι 
άγόρια, πού έχουν δυό ποδαράκια παιδιά- 
τικα κ’ ένα δεντρίσιο. Γι’ αύτό όλο άπο- 
ρεί, κι όλο σκύβει καλόβολα, νά σκαλώση 
κι ό Ντϊνος στις πλάτες του, νά τόν κου- 
νήση άπάνου, κάτου, νά ξεφωνίζη κι 
αύτός σάν ένα χαρούμενο κοτσύφι στό 
δάσος. ’Αφού ώς κι ό Κωστής πιά μπό
ρεσε κι άνέβηκε. ’Εξάλλου, όρίστε, δέ 
γίνεται, δ,τι καί νά κάνη, δέ γίνεται νά 
σκύψη τή ράχι του άκόμα πιό χαμηλά.
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Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΙΟΚΟΝΤΑΙ01 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ τών κομ
μουνιστικών άρχών έναντι των 

Χριστιανών έχει σαν κίνητρο μία 
άθεϊστική Ιδεολογία, πού οδηγεί 
άναγκαστικά στις θρησκευτικές διώ
ξεις. Για να τό κατανοήσαμε πρέπει 
να εξετάσαμε έν συντομία τι είναι 
ή μαρξιστική ιδεολογία καί να δούμε 
ποια είναι ή στάσις τού μοντέρνου 
κομμουνισμού έν σχέσει προς την 
’Εκκλησία καί την Θρησκεία.

'Ο Karl Marx (1818 - 1883), πού 
θεωρείται ιδρυτής τού κομμουνισμού 
συνέγραψε μέ τον F. Engels τά δύο 
σημαντικώτερα εγχειρίδια τού σο
σιαλισμού καί τού κομμουνισμού: τό 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1948) 
κ&ί τό Κεφάλαιον (1867- 1894). 
Τρία στοιχεία εξηγούν την αρνητική 
στάσι τού Marx έναντι τής θρη
σκείας: 6 διαλεκτικός υλισμός του 
καί ή ντετερμινιστική σύλληψις τής 
ιστορίας καί τής ηθικής του. 'Ο 
Marx επηρεάστηκε πολύ από τον 
Feuerbach, πού θεωρούσε κάθε 
θρησκεία σαν απαίσια πλάνη, πού 
άντιτίθεται στήν μορφωτική πρόοδο 
καί καταστρέφει κάθε ενεργητικό
τητα τού ανθρώπου καί κάθε πεποί- 
θησι στον εαυτόν του. Ξεκινώντας 
από αυτές τις ιδέες ό Marx, οι
κοδόμησε ένα ολόκληρο άθεϊστικό 
φιλοσοφικό καί υλιστικό σύστημα, 
πού απορρίπτει κάθε πίστι σε μία 
ύπερφυσική πραγματικότητα. Οι α
πόψεις του επί τού θέματος είναι σα
φείς: « Η  θρησκεία είναι τό δπιον 
τών λαών», «ό κομμουνισμός αρ
χίζει μέ τον αθεϊσμό», ή κριτική

τής θρησκείας είναι ή βάσις κάθε 
κριτικής», «μισϋ> όλους τούς Θεούς». 
"Οσον αφορά την ιστορία κατά τον 
Marx δέν είναι τά άτομα αυτά 
πού μπορούν νά επηρεάσουν την ροή 
τής ιστορίας, άλλά αποκλειστικά 
παράγοντες οικονομικοί καί υλικοί. 
'Ο Marx οφείλει αυτή τήν ντε- 
τερμινιστική σύλληψι στον Hegel 
(1770 - 1831). Κατά τον Hegel όλα 
αναγκαστικά συνδέονται μέσα στήν 
ιστορία. Μία έξέλιξις κατά μία 
κατ εύθυνσι ακολουθείται πάντοτε 
από μία έξέλιξι κατ’ αντίθετο κατεύ- 
θυνσι, μετά μία τρίτη περίοδο ενώ
νει τά καλύτερα στοιχεία τών δύο 
προηγουμένων, κατά τό σχήμα: θέ
σης, άντίθεσις, σύνθεσις. Κατά τον 
Marx θά τεθή τέρμα στήν έξέλιξι 
όταν ό κομμουνισμός φθάση τον 
σκοπό του καί δημιουργήση μία κοι
νωνία χωρίς τάξεις. Προηγουμένως 
θά πρέπει νά συνέχιση ή πάλη τών 
τάξεων, οι έργαζόμενοι θά πρέπει 
νά ενωθούν για ν’ άποσπάσουν από 
τήν κυβερνώσα τάξι τό κεφάλαιον 
καί τά μέσα παραγωγής καί νά 
ιδρύσουν τήν δικτατορία τού προλε
ταριάτου πού ακόμη είναι ή καλυτέρα 
δυνατή μορφή κοινωνίας έν αναμονή 
τής παντελούς καταργήσεως τών 
τάξεων.

Γιά τον Marx ή ’Εκκλησία είναι 
ένα έμπόδιο πού πρέπει νά έξαλειφθή 
διότι άντιτίθεται στήν αναγκαία 
αυτή έξέλιξι: είναι «άντιδραστική». 
Στήν πάλη τών τάξεων είναι μέ τό 
μέρος τού καπιταλισμού, πρέπει 
λοιπόν νά καταπολεμηθή δι’ όλων

τών μέσων. Ύπετίμησε όμως τήν 
πνευματική δύναμι αυτής τής ’Εκ
κλησίας καί δέν κατώρθωσε νά έλατ- 
τώση εις τό έλάχιστον τήν έπί- 
δρασί της. Κατά τήν μαρξιστική 
ηθική, δ,τι μπορεί νά έπιταχύνη 1 
τήν έξέλιξι τής ιστορίας προς τον 
σοσιαλισμό είναι καλό καί δίκαιο, 
δ,τι άντιτίθεται στήν ροή της είναι 
κακό. Στον σοσιαλιστικό κόσμο, τό 
κράτος είναι τό παν καί τό άτομο 
δέν είναι τίποτε. Διά τούτο οί κομ- 
μουνισταί μέ «ελαφρά συνείδησι» 
έχουν θυσιάσει μερικά εκατομμύρια 
άνθρώπων διά τής μεθόδου τών βα
σανιστηρίων, τών όποιων ή σκλη-
' Επάνω: Ό  "Αγιος Βασίλειος, μιά από 
τις ώραιότερες εκκλησίες τής Μόσχας. 
Κάτω: Ή  Μητρόπολις τής 'Αναλήψεως.
Εις τήν απέναντι σελίδα επάνω: Ί ί  Βυ
ζαντινή μητρόπολη τον Ά γ ιο ν  Γεώρ
γιον στο Νόβγκοροντ. Παρά τήν άθεί- 
στική προπαγάνδα τον μπελσεβικισμοϋ, 
ή πίστις είναι βσθειά ριζωμένη στήν 
καρδιά τον ρωσικόν λαόν.
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θήτης υπερβαίνει αυτήν τής 'Ιεράς 
Έξετάσεως και τοϋ Ναζισμού.

'Ο V. Lenine (1870-1924), 
ανέπτυξε τις θεωρίες τοϋ Marx και 

Γ τις πρόσήρμοσε στον .2Οον αιώνα: ή 
επίσημος κομμουνιστική θεωρία εί
ναι ό μαρξισμός - λενινισμός.

Αναφορικά με τήν θρησκεία ό 
Lenine ακολουθεί τό δόγμα τον 
Marx, ή θρησκεία δεν είναι παρά 
μία «αστική προκατάληψις» πού 
καθιστά τον άνθρωπο «σκλ.άβο των 
Θεών πού έπενόησε μόνος του» και 
επαναλαμβάνει τήν περίφημο φόρ
μουλα τοϋ Marx: ή θρησκεία είναι 
«τό δπιον των λ.αών». ’Εξ άλλου υπό 
τό ϊδιο πρόσχημα οι Χριστιανοί συλ- 
λαμβάνονται τώρα επειδή ήθέλησαν 
«νά μεταδώσουν στά παιδιά τους τό 
δηλητήριον τής θρησκείας». Πρά
γματι απαγορεύεται νά παρέχουν 
στά παιδιά καί ατούς νέους μία δι
δασκαλία θρησκευτική.

Αυτό τό «έγκλημα», πού χαρακτη
ρίζεται ώς «άποπ/.άνησις ανηλίκων», 
τιμωρείται με πολλά χρόνια φυ
λακή. Μετά τον θάνατο τοϋ Lenine 
τό 1924, ό I. Staline (1879 - 1953),

■ έλαβε τήν εξουσία. c Υπήρξε μία 
μακρά καί αιματηρή δικτατορία. 
«’Εκκαθάρισε», έβασάνιαε ή έξώ- 
ρισε εκατομμύρια ανθρώπους. Κατ’ 
άρχήν είχε σάν σκοπό τήν έμπέδωσι 
τοϋ κομμουνισμού στήν Σοβιετική 
"Ενωσι, μετά έστρεψε τήν ρωσική 
πολιτική προς μίαν παγκόσμιον ηγε
μονίαν διά τής προσαρτήσεως μετά 
τον πόλεμον τοϋ 1939 - 45 ενός με
γάλου μέρους τής ανατολικής Ευ
ρώπης καί κάνοντας έναρξι τής πε
ριόδου τοϋ «ψυχρού πολέμου».

Χωρίς αμφιβολία πρέπει νά ση- 
μειώσωμεν τήν πλ.έον επιεική στάσι 
τοϋ Staline προς τήν ’Εκκλησία 
κατά τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον. 
’Αλλά τότε είχε ανάγκη νά αναζωο
γόνηση τις παλαιός παραδόσεις καί 
νά ύποστηριχθή από τήν ’Εκκλησία 
στήν πατριωτική τον προπαγάνδα. 
Γι’ αυτό τό 1943 ή ’Ορθόδοξος Ρω
σική ’Εκκλησία ήδννήθη νά έκλέξη 
πατριαρχεϊον. Ό  Staline έφρόντισε 
όμως νά μήν δυνηθή αυτή ή ’Εκκλη
σία νά άποκτήση πραγματική αυ
τονομία καί εάν αι διώξεις είχαν 
βραδύτερον ρυθμό κατά τά τελευ
ταία έτη, οί δυσκολίες πού συναν
τούσε ή ’Εκκλησία δεν έπαυσαν.

Μετά τον θάνατο τοϋ Staline οί 
σχέσεις ’Εκκλησίας - Κράτους κα- 
θωρίστηκαν εκ νέου δι ενός διατά
γματος τής Κεντρικής ’Επιτροπής.

'Η  συμφωνία, υπογράφει ο α από τον 
νέο ν αρχηγόν τοϋ κόμματος Khrou- 
chtchev, έπρεπε νά έμποδίση νά βλά
πτονται τά δικαιώματα τών πιστών 
γιά νά μή ριζώσουν ακόμη περισσό
τερον αί «προκαταλήψεις». ’Αλλά 
μέ αυτά τά ωραία λόγια οί διά
δοχοι τοϋ Staline ήθελαν κυρίως 
νά σταθεροποιήσουν τήν θέσι τους. 
Ή  στάσις τοϋ Khrouchtchev απέ
ναντι στήν ’Εκκλησία δεν υπήρξε 
όλιγώτερο αρνητική όπως μαρτυ
ρούν οί όροι τοϋ διατάγματος: «τό 
κομμουνιστικό κόμα στηρίζεται στον 
Μαρξισμό - Λενινισμό καί στήν βάσι 
του, στήν υλιστική διαλεκτική. Δεν 
μπορεί νά κράτηση ούδετέρα στάσι 
έναντι τής θρησκείας, τής όποιας 
ή ιδεολ.ογία δεν έχει τίποτε τό επι
στημονικό. . . Ή  θρησκεία σκοτί
ζει τήν συνείδησι τοϋ ανθρώπου καί 
τον καταδικάζει εις παθητικότητα 
προ τών δυνάμεων τής φύσεως...».

Κατά τό τέλος τοϋ 1958 έξαπε- 
λύθη δριμεϊα άθεϊστική προπαγάνδα 
καί ή έφημερίς «Κομμουνιστής» 
έλυπεϊτο πού τόσοι Ρώσοι έργάται 
ήσαν ακόμη πιστοί καί ή νεολαία 
ύφίστατο ακόμη τήν έπίδρασιν τών 
θρησκευτικών πρόκαταλ.ήψεων πού 
προσέβαλλον ακόμη καί μέλη τοϋ 
κόμματος. ’Έπρεπε νά ένταθή ή 
άθεϊστική προπαγάνδα.

Τό Πάσχα τοϋ 1959 έλαβε χώραν 
σέ δλη τήν Σοβιετική "Ενωσι μία 
«έβδομός επιστημονικής άθεϊστ ική ς 
λογοτεχνίας» καί ίδρυσαν έδρα αθεϊ
σμού στο Πανεπιστήμιον τής Μό
σχας. Έδημιουργήθη επίσης ένας

«Οίκος επιστημονικού αθεϊσμού», 
άριθμών 500 γραφεία καί 15.000 
προπαγανδιστάς.

Ή  «Pravda» άνέφερε προ ολίγου 
χρόνου ότι ένα πλοίο άθεϊστικής απο
στολής παρέπλεε τήν επαρχία Vo
logda, μέ «ιεραποστόλους» άθέους, 
επιφορτισμένους νά κάνουν διαλέξεις 
καί νά προβάλλουν φιλμ πού έχουν 
σκοπό νά ενδυναμώσουν τον άθεϊσμό. 
Είναι ένα τυπικό παράδειγμα τής 
άθεϊστ ικής προπαγάνδας όπως εφαρ
μόζεται σήμερα σέ δλ.η τή Σοβιετική 
"Ενωσι.

Αυτή ή προπαγάνδα θεωρείται 
τώρα σάν τό πιο ισχυρό μέσον γιά 
τήν έκρίζωσι τοϋ Χριστιανισμού καί 
τών άλλων θρησκειών: ο μπολσε- 
βικισμός θά σκοτώση τήν θρησκεία, 
άπομακρύνοντας τήν νεολαία από 
τήν ’Εκκλησία διά μιας παιδείας χω
ρίς Θεό καί διά τής άθεϊστικής προ
παγάνδας. Ό  κομμουνισμός εξ άλ
λου αυτός καθ’ εαυτόν είναι μία 
θρησκεία πού ζητεί μία πλήρη δέ- 
σμευσι τοϋ άνθρώΛου. Διά τούτο 
δέν ή μπορεί νά ύποφέρη μία άλλη 
θρησκεία παρά τήν ίδική του καί 
είναι μάταιο νά ύποκρινώμεθα ότι ό 
κομμουνισμός καί ό Χριστιανισμός 
μπορεί νά συμβιβασθοϋν.

Γι’ αυτό ένας μεγάλος αριθμός 
Χριστιανών πίσω από τό σιδηροϋν 
παραπέτασμα άσκεϊ «παράνομη» 
δραστηριότητα σέ μία «μυστική» 
’Εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι πού 
μέχρι σήμερα έχουν φυλακισθή, μαρ
τυρήσει, πεθάνει...

N IL S  TO NNESSO N
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εΠΠΗΝΙΚΑ ΚΑΤηΟΙΟΚΤΙΚΑ
οτόν ΈΑΑηυοϊταΑικό Πόλεμο

Τ Ο ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής 2ας Νοεμβρίου 
τού 1940 στό αεροδρόμιο Σέδες 
γίνεται ό πρώτος συναγερμός. Ό  

διοικητής τής άεροπορίας διώξεως εΐ- 
δοποιεϊται ότι ένας σχηματισμός ιταλι
κών βομβαρδιστικών κατευθύνεται πρός 
τήν Θεσσαλονίκη. Ζητεί άμέσως τήν 
εγκρισι από τήν ΔΑΠ γιά  νά άπο- 

^ 5  γειώση τα καταδιωκτικά του. ‘Η έγκρι- 
σις, (μιά γραφειοκρατική λεπτομέρεια, 
πού πολλές φορές είχε δυσμενείς έπι- 
πτώσεις στήν δράσι τής ΕΒΑ) δέν άρ
γησε νά φθάση. Τά PZL τής 22ας μοί
ρας άρχισαν νά άπογειώνωνται μέ τόν 
έξαιρετικό γιά τήν έποχή έκείνη ρυθμό 
τριών άεροπλάνων κάθε δύο λεπτά. 
Ε π τά  έλληνικά καταδιωκτικά βρίσκον
ταν στον άέρα όταν φάνηκαν στόν ορί
ζοντα τά εχθρικά βομβαρδιστικά. "Η- 

. ταν περίπου τριάντα (τά περισσότερα 
τύπου Κάντυ) καί πετοϋσαν σέ πυκνό 
σχηματισμό μέ προφανή σκοπό νά 
βομβαρδίσουν τήν Θεσσαλονίκη. Οί 
πιλότοι τής 22ας μοίρας έπεσαν επάνω 
τους χωρίς δισταγμ καί πρώτο άπο- 
τέλ^μα τής έπιθέσεώς τους ήταν ή διά- 
λυσις τοϋ έχθρικοΰ σχηματισμού. Οί 
βόμβες ρίχτηκαν πρόωρα καί άσκοπα, 
καί στήν άερομαχία πού άκολούθησε, 
παρά τήν άριθμητική καί τεχνική ύπε- 
ροχή τών ’Ιταλών, ό εχθρός έχασε τρία 
άεροπλάνα. Τήν στιγμή πού ή άερο
μαχία τελείωνε πιά, όύποσμηναγός Μη- 
τραλέξης κυνήγησε μέ τό PZL του 
ένα βαρύ Ιταλικό βομβαρδιστικό καί 
τό άνάγκασε νά τραβήξη νοτιοανατο
λικά πρός τό βουνό Χορτιάτης. Δια
πίστωσε όμως ξαφνικά ότι τά πυρο- 
μαχικά του είχαν έξαντληθή. Ό  εχθρός 

» θά τού ξέφευγε. Πλησίασε λοιπόν άπο- 
φασιστικά πίσω του καί έκα ’ε κάτι 
πρωτάκουστο: «Έκρουσε» μέ τόν έλη<ά 
του τά πηδάλια ούράς τού Ιταλικού 
βομβαρδιστικού καί τά συνέτριψε. Τό 
έχθρικό άεροπλάνο αρχίζει νά πέφτη. 
Πέντε άλεξίπτωτα ανοίγουν καί οί 
Ιταλοί άεροπόροι κατεβαίνουν σιγά  
σιγά στήν Μακεδονική γή . ’Αλλά καί 
ό Μητραλέξης δέν μπορεί νά κρατηθή 
στόν άέρα. Ό  έλικάς του έχει παραμορ- 
φωθή άπό τήν πρόσκρουσι, Κατεβαί-

Στίς 2 Νοεμβρίου 1940 ό θρύ
λος τής Ιταλικής ’Αεροπορι
κής παντοδυναμίας διαλύθηκε. 
Τριάντα ’Ιταλικά άεροπλάνα, 
που κατευθύνονταν στη Θεσ
σαλονίκη, δέν μπόρεσαν νά 
φθάσουν τελικά στό στόχο 
τους. 'Επτά έλληνικά καταδιω
κτικά έπετέλεσαν τήν ήμερα 
εκείνη ένα άθλο άπό τούς πιο 
εντυπωσιακούς στόν Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Απέναντι: "Ενα σμήνος άπό Έλληνικά 
καταδιωκτικά τύπον PZL πετονν πάνω 
άπό την Άκρόπολι, λίγο πριν άπό τόν πό
λεμο. Κάτω: Ό  άρχηγός τής ελληνικής 
άεροπορίας κ τά τόν πόλεμο τον 1940, 
Τηλιός.

νει λοιπόν καί προσγειώνεται σέ κά
ποιο χωράφι. Ύστερα ψάχνει, βρί
σκει τούς ’Ιταλούς άεροπόρους, τούς 
φορτώνει σ’ ένα αύτοκίνητο καί γυ 
ρίζει θριαμβευτικά στήν βάσι του.

Τά Ιταλικά βομβαρδιστικά δέν πέτα- 
ξαν ποτέ πιά χαμηλότερα άπό πέντε 
χιλιόμετρα καί δέν πλησίαζαν, κατά 
κανόνα, περιοχές πού ύπήρχαν έλλη
νικά καταδιωκτικά. Καί ή ελληνική 
άεροπορική ήγεσία είδε μέ. περισσό
τερη αισιοδοξία τήν κατάστασι.

Ποιοί ήταν οί φόβοι, οί πολύ δικαιο
λογημένοι, τής έλληνικής άεροπορικής 
ήγεσίας, όταν ξεσποΰσε ό έλληνοϊταλι- 
κός πόλεμος; Τό πλήθος καί ή ποιότητα  
τής έχθρικής άεροπορίας.

Γιά πρώτη φορά άπό τήν άπελευ- 
Θέρωσι ή 'Ελλάδα πολεμούσε άπευθείας 
καί ούσιαστικά μόνη, μέ μίά χώρα πού  
είχε μεγάλη καί συγχρονισμένη _ πολε
μική βιομηχανία. Οί παλαιοί άντίπαλοί 
μας, Βούλγαροι καί Τούρκοι δέν είχαν 
τέτοια βιομηχανία. Μάχονταν καί αυ
τοί μέ άγορασμένο ή δανεικό ύλικό 
πού δέν έχει μεγάλες διαφορές άπό τό 
δικό μας. Τώρα τά πράγματα ήταν 
διαφορετικά.

Στό πεζικό ή έξέλιξις τής πολεμικής 
μηχανής ήταν σχετικά άργή. Καί 
αύτοί οί Βρεττανοί παρατάχτηκαν 
στήν άρχή μέ έλαφρά όπλα τού πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου. Οί βελτιώσεις 
στά πολυβόλα καί τό πυροβολικό δέν 
ήταν πολύ σημαντικές. Καί ή ’Αλβα
νία δέν ήταν χώρος'κατάλληλος γιά  
τάνκς. "Ετσι ένα παλιό Χότσκις σέ χέ
ρια ψυχωμένου "Ελληνα πολυβολητή  
μπορούσε νά άντιμετωπίση ένα τέλειο 
Φίατ καί ένα μάνλιγχερ μιάν Ιταλική 
άραβίδα. Ή διαφορά δέν έφθανε^ νά 
είναι συντριπτική γιά  τόν ένα άπό  
τούς άντιπάλους, όταν μάλιστα αύτός 
ήταν καλύτερος πολεμιστής καί είχε 
τό δίκιο μέ τό μέρος του. Στήν άεροπο- 
ρία όμως ή έξέλιξις ήταν ραγδαία καί 
ένα παλιό άεροπλάνο δέν μπορούσε, 
θεωρητικά τουλάχιστο, νά άντιμετω- 
πίση ένα σύγρχονο. Τό καινούργιο* κα
τά κανόνα, ήταν πολύ ταχύτερο καί 
είχε Ισχυρότερα πυρά. "Ηταν πολύ δύ-
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σκολο νά προσβληθή άπό ένα τταλιό.
’Αρκετά χρόνια, ιτρίν άπό τόν π ό 

λεμο, οί μεγάλες δυνάμεις δέν πουλού
σαν άεροπλάνα στίς μικρές, δηλαδή δέν 
πουλούσαν καινούργια άεροπλάνα. Τό 
Τό 1936 τρεις "Ελληνες αεροπόροι οί 
Μοσχοβίνος, Ποταμιάνος καί Κελαϊ- 
δής, γύρισαν, μέ έντολή τής κυβερνή- 
σεως, όλη σχεδόν τήν Ευρώπη γιά νά 
δούν ποιο αεροπλάνο άπ’ αύτά πού  
προσφέρονταν γιά  πούλημα ήταν τό 
καλύτερο. Ό  βασιλεύς Γεώργιος Β' 
έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά  τήν άπο- 
στολή αυτή καί συνεργάστηκε ό ίδιος 
πολλές φορές μέ τά μέλη της πριν ξεκι
νήσουν. 'Η επιτροπή πήγε στήν Γαλ
λία, ’Α γγλία, ‘Ολλανδία, Τσεχοσλο
βακία, Πολωνία κλπ. Διάλεξε δυό είδη 
άεροπλάνων. Τά άγγλικά Γκλαντιαίη- 
τορ καί τά Πολωνικά PZL, Τό G.L. είχε 
καλύτερη ορατότητα άπό τό PZL με
γαλύτερη άκτϊνα δράσεως καί ήταν 
πιό εύέλικτο. T0PZL είχε περιορισμένη 
ορατότητα, δέν ήταν ευέλικτο, είχε όμως 
μεγαλύτερη ταχύτητα (κάπου 360 - 

- 380 χιλιόμετρα) καί ισχυρότερα 
πυρά (τέσσερα πολυβόλα ή δυό πυρο
βόλα καί δυό πολυβόλα). Οί άεροπό- 
ροι προτιμούσαν τά Γκλαντιαίητορ 
άλλά τά PZL μπορούσαμε νά τά πλη
ρώσουμε, τουλάχιστο κατά ένα μέρος, 
μέ καπνά. "Ετσι παρηγγέλθησαν 36 
ΡΖΓ στήν Πολωνία. Μέ τά άεροπλάνα 
αύτά εφοδιάστηκαν οί τρεις μοίρες τής 
Α.Δ. 21η, 22α καί 23η πού συγκρο
τήθηκαν στό Σέδες. 'Υπήρχε καί 24η 
μοίρα στήν περιοχή ’Αθηνών μέ λίγα  
παλιά γαλλικά άεροπλάνα τύπου  
Μπλοκ. ‘Η μοίρα αύτή μετεστάθμευσε 
άργότερα στήν Λάρισα καί ύπήχθη 
στήν διοίκησι τής άεροπορίας διώξεως.

Φαίνεται όμως ότι δέν προσέφερε με
γάλες ύπηρεσίες γιατί τό ύλικό της 
ήταν άπηρχαιομένο.

’Αμέσως μέ τήν κήρυξι τοΰ πολέμου 
έπανδρώθηκαν οί τρεις μοίρες διώξεως 
στό Σέδες, καί γ ιά  νά άποφύγουν βομ
βαρδισμό στό έδαφος μετακινήθησαν 
σέ διάφορα βοηθητικά άεροδρόμια. Ή 
21η μοίρα μέ διοικητή τόν σμηναγό Κέλ 
λαν, έγκατεστάθη στό άεροδρόμιο Βα
σιλικής Καλαμπάκας μέ έντολή νά ύπο- 
στηρίξη τόν μαχόμενο στήν "Ηπειρο 
στρατό. Ή 22α, μέ διοικητή τόν σμη
ναγό ’Αντωνίου, στό άεροδρόμιο Με
γάλης Μίκρας μέ έντολή νά καλύπτη 
τήν περιοχή Θεσσαλονίκης. Καί ή 23η, 
μέ διοικητή τόν σμηναγό Θεοδωρό- 
πουλο, στάν ’Αμπελώνα Λαρίσης μέ 
άποστολή τήν προστασία τής περιο
χής Λαρίσης, Βόλου. Τό Σέδες έμεινε βά- 
σις άνεφοδιασμού. Ό  διοικητής τής άε
ροπορίας διώξεως άντισμήναρχος Κε- 
λαϊδής έμεινε στήν Μικρά.

Βασική άποστολή τής άεροπορίας 
διώξεως τις πρώτες ή μέρες τοΰ πολέμου, 
δέν ήταν τόσο ή ύποστήριξις τού μα- 
χομένου στρατού, όσο ή άναχαίτισις 
τών ιταλικών βομβαρδιστικών καί ή 
«προστασία τής έπιστρατεύσεως». Ή  
άποστολή αύτή, ή πιό άποφασιστική 
στήν διεξαγωγή τοΰ πολέμου, έξετε- 
λέσθη μέ άπόλυτη επιτυχία άπό τά 
καταδιωκτικά μας. ’Από τήν άλλη με
ριά ή άεροπορία βομβαρδισμού έξετέ- 
λεσε καί αύτή μέ ήρωισμό καί αυτοθυ
σία τήν δική της άποστολή, κατα- 
στρέφοντας τά άεροδρόμια τοΰ εχθρού 
καί εξαρθρώνοντας τίς συγκοινωνίες 
του. Ά λλά ή δρασις τών βομβαρδιστι
κών δέν περιλαμβάνεται στό κείμενο 
αυτό.

Τήν 2α Νοεμβρίου 1940, τήν Ιδια 
μέρα πού τά καταδιωκτικά τής 22ας 
μοίρας διέλυσαν τόν έχθρικό σχηματι
σμό πάνω άπό τήν Θεσσαλονίκη, ή 
8η μεραρχία ζήτησε έπιμόνως τήν προ
στασία τής άεροπορίας γιατί τά Εχθρι
κά άεροπλάύα βασάνιζαν τά τμήματά 
της. Τρία PZL τής 21ης μοίρας άπο- 
γειώνονται άπό τό βοηθητικό άερο
δρόμιο Βασιλικής Καλαμπάκας μέ άπο
στολή νά κάμουν μιά προσπάθεια άνα- 
κουφίσεως τής 8ης μεραρχίας. Ή άπο
στολή αύτή ήταν πολύ δύσκολη άν 
σκεφθή κανείς ότι τά PZL δέν μπορούσαν 
νά κρατηθούν στόν άέρα περισσότερο 
άπό μιά ώρα ή τό πολύ 70 λεπτά. "Ο
ταν έφθασαν πάνω άπό τό μέτωπο οί 
"Ελληνες άεροπόροι είδαν πολλά εχθρι
κά άεροπλάνα νά πολυβολοΰν τό πε
ζικό μας. ΤΗταν περίπου 15 Φίατ, 
άπό τά καλύτερα, καταδιωκτικά τής 
εποχής. Ά ν  μπλέκονταν σέ άερομαχία 
μαζί τους δέν ύπήρχε καμμιά έλπίδα 
νά γλυτώσουν. Ά λλά  καί άν ξέφευγαν 
ύστερα άπό δεκάλεπτη νά πούμε, άε
ρομαχία δέν θά είχαν καύσιμα νά γ υ 
ρίσουν στήν βάσι τους. Μέ τά πρω
τόγονα μέσα συνεννοήσεως πού είχαν 
οί τρεις "Ελληνες άεροπόροι πήραν μιά 
κοινή άπόφασι ήρωικής αυτοθυσίας: 
Έπίθεσις! Έπεσαν έπάνω στά ιταλικά 
μέ εκπληκτική όρμή. Τά εχθρικά άνυψώ- 
θηκαν άμέσως καί άπάντησαν στό πύρ. 
■Ήταν ένας άγώνας δραματικός καί άνι- 
σος. Οί "Ελληνες διάλεξαν άπό ένα 
Φίατ καί χύμηξαν έπάνω του μέ σκοπό 
νά τό ρίξουν μέ κάθε θυσία. Οϊ ’Ιταλοί 
ένοιωσαν μέ τρόμο έναν έξαγριωμένο 
άντίπαλο νά τούς πλησιάζη, χωρίς 
νά λογαριάζη τίς σφαίρες πού θρυμμά
τιζαν τά κρύσταλλα καί τρυποΰσαν τά

'Ελληνικά άεροπλάνα πετονν επάνω άπό τό άλβανικό μέτωπο ■ Η  ίμφάνισίς των εμψύχωνε τους στρατιώτες.
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φτερά του. Δέν είχαν παρά νά στρί
ψουν δεξιά άριστερά γιά  νά γλυτώ
σουν άπό αυτή τήν παράφορη προσπέ- 
λασι πού θά κατέληγε σέ σύγκρουσι. 
Οί "Ελληνες στρατιώτες παρακολου- 
Θοϋσαν κατάπληκτοι τά τρία PZL νά 
κυνηγούν ισάριθμα Ιταλικά, ένώ πιό  
πίσω δώδεκα ακόμα Φίατ χτυπούσαν 
όλα μαζί τούς έπίμονους διώκτες. Σέ 
λίγο τά τρία Φίατ πήραν φωτιά καί 
γκρεμίστηκαν στά ’Ηπειρωτικά βουνά. 
’Αλλά καί τά ελληνικά ήταν καταδικα
σμένα. Τά δυό έπεσαν διάτρητα άπό 
τις σφαίρες στήν περιοχή τής 8ης 
μεραρχίας. “Εμεινε τό τρίτο. Μέ μιά 
άγωνιώδη προσπάθεια κατάφερε νά 
άνυψωθή. Μά οί ’Ιταλοί τό κυνηγούσαν 
όλοι μαζί καί ταχύτεροι όπως ήταν τό 
πλησίαζαν άπό παντού. Τότε ό "Ελ
ληνας άεροπόρος χρησιμοποίησε τό 
κόλπο τής περιδινήσεως. Γκρεμίστηκε 
κυριολεκτικά στό χάος, άνάμεσα άπό 
τούς έκπληκτους έχθρούς, καί όταν 
πλησίασε στό έδαφος ισορρόπησε καί 
προσγειώθηκε σ’ ένα χωράφι μέ στε
γνές τίς δεξαμενές βενζίνης.

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας στά αε
ροδρόμια τής ’Αλβανίας οί ’Ιταλοί αε
ροπόροι μετέφεραν τίς ειδήσεις στούς 
συναδέλφους τους: «Αύτοί είναι τρελλοί. 
Λές καί θέλουν νά αύτοκτονήσουν 
όλοι!». Ή εικόνα αύτή τού φανατισμέ
νου "Ελληνα αεροπόρου, πού προσ
παθεί νά έξοντώση έναν αντίπαλο καί 
νά πεθάνη, καρφώθηκε άπό τότε στίς 

L Ψυχές τών Ιταλών αεροπόρων. Καί 
| ίσως άπετέλεσε τήν κύρια αίτια τής 

άνεξήγητης έπιφυλακτικότητος πού  
έδειξαν σ’ όλο τόν Αλβανικό πόλεμο.

Μέ δύσκολες αποστολές προστασίας 
τοΰ στρατού ξηράς, μέ έπιθέσεις κατά

τών έχθρικών βομβαρδιστικών καί 
συνοδείες δικών μας, πέρασαν οί πρώτες 
ήμέρες τού πολέμου. Ή έπιστράτευσις 
ξεπέρασε τό κρίσιμο στάδιο καί σημαν
τικές δυνάμεις στρατού προωθήθηκαν 
στό μέτωπο.

"Οταν ολοκληρώθηκε ή έπιστράτευ- 
σις, ή διοίκησις τής ΑΔ έγκαταστάθηκε 
μαζί μέ τήν 22α καί 23η μοίρα στό 
άεροδρόμιο Άμπελώνος Λαρίσης. Ή 
21η έμεινε στήν Βασιλική. ’Από τά άε- 
ροδρόμια αύτά τά καταδιωκτικά άρχι
σαν τακτικές πτήσεις ύποστηρίξεως τού 
στρατού. Χαρακτηριστικό τής δρα- 
στηριότητός των είναι ότι μόνον τήν 
14η Νοεμβρίου τά ελληνικά καταδιω
κτικά έκαμαν 42 έξόδους πάνω άπό τόν 
τομέα τού Γ' σώματος στρατού σέ 
σχηματισμούς 4 - 5  αεροπλάνων.

Τήν 15 Νοεμβρίου άεροπλάνα καί 
τών τριών μοιρών συνεκρούσθησαν μέ 
έχθρικά βομβαρδιστικά έπάνω άπό τόν 
τομέα τού Γ' σώματος. Ό  εχθρικός 
σχηματισμός διαλύθηκε, άλλά τά πυ
κνά σύννεφα έμπόδισαν τήν συνέχισι 
τής αερομαχίας. Οί πιλότοι μας άνέ- 
φερον τήν κατάρριψι ένός ιταλικού. Δι
κό μας δέν έπεσε κανένα.

Μετά άπό τρεις μέρες, τήν 18η Νοεμ
βρίου, έγινε στόν τομέα στρατιάς Δ. 
Μακεδονίας μεγάλη άερομαχία μέ άπο- 
τέλεσμα νά καταρριφθούν 5 Ιταλικά 
βομβαρδιστικά Κάντυ καί 2 καταδιω
κτικά Φίατ. Στήν άερομαχία αύτή 
χάθηκαν καί τρία ελληνικά.

"Οταν τά ελληνικά τμήματα έλευθέ- 
ρωσαν τήν Κορυτσά, ή 22α καί 23η 
μοίρα πήραν έντολή τοΰ ύπουργείου 
νά μετασταθμεύσουν στό βοηθητικό 
αεροδρόμιο Πτολεμαίδος. Ή 21η έμεινε 
πάλι στήν Βασιλική. Ό  διοικητής τής

ΑΔ άνέφερε στό ύπουργείο ότι τό 
άεροδρόμιο Πτολεμαίδος δέν ήταν κα
τάλληλο τόν χειμώνα. Τό ύπουργείο 
όμως έπέμεινε καί οί δυό μοίρες προσ
γειώθηκαν εκεί τήν 7η Δεκεμβρίου. 
Ά π ό  τό άεροδρόμιο αύτό τά ελληνικά 
καταδιωκτικά έφθαναν γρήγορα στό 
μέτωπο, άλλά καί όταν τελείωναν τά 
καύσιμά τους άνεφοδιάζονταν στό 
άεροδρόμιο τής Κορυτσας. "Ολα πή
γαιναν καλά γιά  μερικές μέρες. Μετά 
ήρθε τό χιόνι νά έπιβεβαιώση τούς 
φόβους τού διοικητού ΑΔ. Στίς 12 
Δεκεμβρίου άρχισε ή κακοκαιρία. Ό  
χώρος πού χρησιμοποιούσαν γιά  άερο
δρόμιο σκεπάστηκε άπό ένα μέτρο 
χιόνι. Οί κινητήρες πάγω σαν καί 
χρειάζονταν διαδικασία γιά νά ξεπα
γώσουν. Τό χειρότερο όμως διαπιστώ
θηκε όταν έβγαλαν τά χιόνια άπό τόν 
διάδρομο καί προσπάθησαν νά άπο- 
γειωθούν : Πάγος. Καί ή άπογείωσις 
άδύνατη. Κανένας άπό τούς πιλότους 
δέν μπόρεσε νά πετάξη. Ούτε ό ίδιος 
ό Κελαϊδής πού ήταν ϊκανώτατος άε
ροπόρος δέν κατάφερε νά άπογειωθή. 
Τό αεροπλάνο γλιστρούσε δεξιά άρι
στερά καί ύπήρχε κίνδυνος νά άνα- 
τραπή. Δέν τούς έμενε παρά νά περιμέ
νουν τήν καλοκαιρία. Τά περισσότερα 
καταδιωκτικά μας παγιδεύτηκαν έτσι 
στούς πάγους. Τό άεροδρόμιο δέν είχε 
άντιαεροπορική προστασία καί άν τά 
άνακάλυπταν οί ’Ιταλοί μπορούσαν νά 
τά κάψουν στέλνοντας ένα μονάχα 
Φίατ.

Ό  διοικητής κατέβηκε στήν Πτο- 
λεμαίδα, άγόρασε όσο άσπρο πανί 
βρήκε, σκέπασε τά άεροπλάνα καί πε- 
ρίμενε. Ό  καιρός όμως άντί νά στρώνη, 
αγρίευε. Τό χιόνι άνέβαινε καί τήν

Πολωνικό αεροπλάνο P .Z .L . Μέ σκάφη αύτοϋ τον τύπον είχε έφοδιασθή ή έλληνική Αεροπορία τό 1940.
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’Επάνω: "Ελληνες πιλότοι μέ τον αρχηγό τής αεροπορίας διώξεως κ. Έ μμ. Κελαϊδήν. ’Απέναντι: ’Ηρωικοί πιλότοι τής 22ας μοίρας
διώξεως, παοατεταγμόνοι οτό αεροδρόμιο Σόδες τής Θεσσαλονίκης. " L ^

•παραμονή των Χριστουγέννων, ατό 
σττιτάκι, ττού έμεναν oi -πιλότοι, έπι- 
κρατούσε μια σιωπή απελπισίας. "Ολοι 
βαρύθυμοι κάπνιζαν, βημάτιζαν νευ
ρικά, κοίταζαν τον ουρανό. Ό  διοι
κητής προσπαθούσε πάλι νά έπικοι- 
νωνήση μέ τήν στρατιά. Σέ λίγο ακού
στηκε νά φωνάζη.

— Θά τά διοίλύσω! Δέν υπάρχει 
άλλη λύσις . . . ’Αναλαμβάνω έγώ. . . 
είμαι υπεύθυνος σας λέω. Σέ πέντε μέ
ρες . .  . Πού θέλετε νά τά πάω; Πέντε 
μέρες μόνο.

Τά Χριστούγεννα τού 1940 άρχισε 
ή πιό παράξενη χερσαία έπιχείρησις 
στήν Ιστορία τής άεροπορίας μας. 
Διοικητής, πιλότοι, ύπαξιωματικοί, 
σμηνίτες μουντζουρωμένοι ώς τά αύτιά 
κομμάτιαζαν ένα ένα τά άεροπλάνα 
καί τά φόρτωναν σέ μεγάλα αύτοκί- 
νητα. Μετά άνοιξαν δρόμο μέσα στά 
χιόνια μέχρι τό Άμύνταιον. ’Εκεί 
φόρτωσαν τά κομμάτια στό τραίνο καί 
τά πήγαν στό Σέδες. Σέ έξη μέρες άκρι- 
βώς τά άεροπλάνα ήταν πάλι συναρμο- 
λογημένα. Τήν 3η Ίανουαρίου προσ
γειώθηκαν στό άεροδρόμιο Ίωαννίνων 
έτοιμα νά δράσουν. Χωρίς τήν δραμα
τική πρωτοβουλία τού διοικητού τά 
καταδιωκτικά θά έμεναν εκεί θαμ
μένα ώς τόν Μάρτιο, δηλαδή σχεδόν 
ώς τό τέλος τού πολέμου.

"Οταν άκούστηκε ότι οί “Αγγλοι 
παρεχώρησαν στήν Ελλάδα μερικά 
Γκλαντιαίητορ, οί πιλότοι μας σκο
τώθηκαν ποιος νά τά πρωτοπάρη.

— Πρέπει νά έλεγχθούν, νά δοκιμα
στούν , φώναζαν οί “Α γγλοι τεχνικοί 
πού τά συνόδευαν, θά σάς σκοτώσουν!.

Ποιός τούς άκουγε. Οί "Ελληνες άε-

ροπόροι ώρμησαν μέσα στά μικρά δι- 
πλάνα, έβαλαν μπροστά τίς μηχανές 
καί τράβηξαν γιά  τόν βορρά μέ όση 
ταχύτητα τραβούσε ό μοναδικός τους 
έλικας. Ή 21 πήρε 12 GL. Καί συμ
πληρώθηκαν τά κενά των άλλων μοι
ρών.

Οί άρχές τού 1941 βρίσκουν τήν 
διοίκησι τής ΑΔ καί τίς 21 καί 22 
μοίρες στον Κατσικά Ίωαννίνων. Ή 
23η γυρίζει στό άεροδρόμιο Θεσσαλο
νίκης γιά  τήν προστασία τής περιο
χής. ’Από τόν Κατσικά ή πρώτη γραμ
μή είναι κοντά καί οί ΙπιΘέσεις των 
καταδιωκτικών πυκνώνουν. Λίγο άρ- 
γότερα άνοίγεται τό άεροδρόμιο τής 
Παραμυθιάς καί μετασταθμεύουν σ’ 
αύτό καί οί τρεις μοίρες. ’Από τήν 
Παραμυθιά οί άεροπόροι μας άναπτύ- 
σουν τήν μεγαλύτερη δραστηριότητα 
τού πολέμου. Πλάι στήν ΡΑΦ πού έχει 
έγκατασταθή στά ελληνικά άεροδρό- 
μια τά ταλαιπωρημένα ελληνικά άερο
πλάνα άγωνίζονται ήρωικά κατά τού 
εχθρού πού έχει τώρα έφοδιασθή μέ τά 
τελειότερα MAC.

Τήν 25η Ίανουαρίου τά ελληνικά 
καταδιωκτικά συναντήθηκαν πάνω άπό  
τήν Κλεισούρα μέ 18 ιταλικά βομβαρδι
στικά. Στήν αερομαχία πού άκολού- 
θησε έπεσαν τρία έχθρικά. Τήν ίδια μέρα 
έιγνε καί άλλη αερομαχία στήν Δ. Μα
κεδονία. Οί πιλότοι τής 23ης άναφέρουν 
ότι έριξαν καί αύτοί δυό έχθρικά.

Ή αεροπορία διώξεως παραπονεϊται 
πώς τό δύκτιο προειδοποιήσεως δέν 
λειτουργούσε μέ ικανοποιητική ταχύ
τητα. Μεσολαβούσε καί ή διαδικασία 
έγκρίσεως τών άπογειώσεων άπό τήν 
ΔΑΠ καί πολλές φορές τά καταδιω

κτικά έπαιρναν έντολή νά άπογειωθούν 
όταν τά έχθρικά άεροπλάνα είχαν φθά- 
σει πάνω άπό τόν στόχο τους. Εύτυ- 
χώς πού οί ’Ιταλοί πιλότοι άκολου- 
θούσαν τό ίδιο δρομολόγιο στήν έπι- 
στροφή καί έτσι μπορούσαν νά τούς 
στήνουν ένέδρες οί "Ελληνες. 'Οπωσδή
ποτε ή προσβολή τών Ιταλικών βομ
βαρδιστικών ήταν πολύ δύσκολη ϋπό- 
Θεσις, γιατί είχαν πάντα συνοδεία, ήταν 
γρήγορα, πετούσαν πολύ ψηλά καί 
είχαν πολυβόλα μέ μεγαλύτερο βελη
νεκές. Ή μάχη κατ’ άνάγκην κρινό- 
ταν στόν τομέα τής εύελιξίας.

Μπήκε ό Φεβρουάριος. Ό  καιρός 
ήταν πάντα βροχερός. Τά άεροπλάνα, 
δικά μας καί ξένα, δέν μπορούσαν μέρες 
ολόκληρες νά δράσουν.Τήν 9η Φεβρουά
ριου όμως τό πρωί τά σύννεφα ψή
λωσαν καί ό ήλιος έλαμψε στίς χιονι
σμένες κορυφές τών ’Ηπειρωτικών βου
νών. ’Αεροπλάνα καί τών τριών μοιρών 
άπογειώθηκαν άπό τήν Παραμυθιά καί 
πέταξαν πάνω άπό τήν περιοχή Χάνι 
Μπαλαμπάνι Κλεισούρας Πρεμετής. "Η
ταν 10 PZL καί 4 β Ι/Α λλά  ή άπροσδό- 
κητη καλοκαιρία δέν δημιουργούσε ευ
καιρία μόνο γιά  τήν Ε.Β.Α. Ξαφνικά 
φάνηκαν στόν βορρά 12 έχθρικά βομ
βαρδιστικά καί 10 διώξεως. Τ άΡ Ζ Τ τά  
χτύπησαν κατά μέτωπον. Τά 4 GL 
άνέβηκαν ψηλά καί έπεσαν πάνω στά 
βομβαρδιστικά. Τό πρώτο έχθρικό 
άεροπλάνο κάνει στροφή καί φεύγει 
βορειοανατολικά σέρνοντας μιά μα- 
κρυά μαύρη αύρά. "Ενα άλλο πέφτει 
σάν βολίδα καί καρφώνεται στήν γη, 
άνατολικά άπό τήν Κλεισούρα. Τά 
PZL γκρεμίζουν καί αύτά δυό Φίατ. Σέ 
λίγο όμως ξεπετιούνταί άπό τά άραιά
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ

σύννεφα άλλα δέκα Ιταλικά καταδιω
κτικά. Ή  κατάστασή γίνεται δύσκολη 
γιά τούς αεροπόρου; μα;. Ό  ηρωικό; 
Γιαννικώστα; σκοτώνεται καί τό PZL 
του συντρίβεται στί; χοράδρε; τη; 
Κλεισούρα;. "Ενα άλλο PZL μέ τραυ
ματισμένο πιλότο καταφέρνει νά προσ- 
γειωθή σ’ ένα χωράφι στην Κακαβιά. 
’Αλλά τήν κρίσιμη εκείνη στιγμή, οί 
’Ιταλοί επηρεασμένοι άπό έναν άδι- 
καιολόγητο φόβο διακόπτουν τήν αε
ρομαχία καί φεύγουν. Οί "Ελληνε; 
παρατηρούν τήν φυγή έκπληκτοι. 
Τρία ιταλικά βραδυποροϋν καί χάνουν 
ύψο;. Είναι ίσω; χτυπημένα. ’Αλλά 
καί τά ελληνικά έχουν ζημιέ; καί 
οπωσδήποτε δέν έχουν καύσιμα νά τά 
καταδιώξουν . . .

Πέρασαν πάλι μερικέ; μέρε; μέ σπο
ραδικέ; πτήσει; καλύψεω; του στρατού. 
Τήν 20η Φεβρουάριου 18 καταδιωκτικά 
μα;, συναντούν στό Σεντέλι διπλάσια 
έχθρικά. "Υστερα άπό ένα άγώνα γε
μάτο πείσμα, οί "Ελληνε; διώκτε; κα- 
τάφεραν νά προστατεύσουν τά βομ
βαρδιστικά καί νά καταρρίψουν τρία 
εχθρικά άεροπλάνα.

Αύτή ήταν καί ή τελευταία σημαν
τική σύγκρουσι; στό άλβανικό μέτωπο. 
Τί; πρώτε; μέρε; τού Μαρτίου ή άερο- 
πορία διώξεω; παίρνει έντολή νά 
έγκαταλείψη τήν Παραμυθιά. Ή Γερ
μανική απειλή άπλώνεται κιόλα; έπάνω 
άπό τά Βαλκάνια καί ή έλληνική στρα
τιωτική ήγεσία άνησυχεϊ.

Τί θά γίνη άν οί Γερμανοί είσβάλουν 
ξαφνικά μέσω Βουλγαρία;; ‘Η ίσχνή 
άεροπορία διώξεω; πρέπει νά είναι 
έτοιμη νά κάνη καί στήν περίπτωσι 
αύτή τό καθήκον τη;. 'Η άποχώρησι; 
άπό τήν Παραμυθιά μπορεί νά ήταν 
καί μέτρο προνοία;: Νά μήν κατα
στραφούν τά καταδιωκτικά μα; στό 
έδαφο; άπό καμμιά ξαφνική εχθρική 
έπίθεσι.

Ή 21η μοίρα σταθμεύει στήν Πτο- 
λεμαίδα πού δέν έχει πιά χιόνια. Ή 
23η στήν Λάρισα. Καί ή 22α, μέ τήν 
διοίκηση στό Σέδε;. Οί πτήσει; πάνω  
άπό τό μέτωπο άραιώνουν άναγκαστι- 
κά. Καί άκριβώ; αύτέ; τί; μέρε; οί ’Ιτα
λοί πραγματοποιούν τήν μεγάλη του; 
έπίθεσι στήν ’Αλβανία.

Ή δική μα; άεροπορία διώξεω; ύ
στερα άπό μιά έκπληκτική δράσι τεσ
σάρων μηνών χαμηλώνει τόν τόνο. 
Πολλοί άπό τού; άσσου; τη; είναι νε
κροί. Αρκετά άεροπλάνα χάθηκαν καί 
τά ύπόλοιπα είναι ταλαιπωρημένα σέ 
άπελπιστικό σημείο. ’Ανταλλακτικά 
δέν ύπάρχουν, οί συγκοινωνίε; γίνον
ται πιό δύσκολε;, ή τεχνική πρό παντό; 
ύπεροχή τού έχθρού είναι άφόρητη 
τώρα. Ό  αίματηρό; διάλογο; στού; 
ούρανού; περιορίζεται πιά στήν ΡΑΦ 
καί τήν ένισχυμένη ιταλική άεροπορία. 
Καί δμω;, όταν σέ λίγε; μέρε; σκίασαν 
τόν έλληνικό ούριανό τά σμήνη τή; 
τρομερή; Λουφτβάφε τά φτωχά έλλη- 
νικά καταδιωκτικά ύψωσαν τό άνά- 
στημά του; άκόμα καί μπροστά στά 
Μέσσερσμιτ τά άκαταμάχητα. ’Αλλά 
αύτό είναι μιά άλλη ίστορία. Ηρωι
κή καί δοξασμένη όττω; καί ή πρώτη.

Τά τρία πολεμικά άνακοινωθέντα του Γενικού 
Στρατηγείου Ελλάδος.

•  Αί ίταλικαι στρατιωτικού δυνάμεις προσβάλλουν άπό τής 5,30' 
σήμερον τά ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως τής Έλληνοαλβα- 
νικής μεθορίου. Αί ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται τοΰ Πατρίου 
εδάφους.

•  Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας ίταλικαι δυνάμεις ποικίλης 
ισχύος έξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ήμετέρας δυνάμεις άμυ- 
νομένας σθεναρώς· ’Αγών ένετοπίσθη επί τής μεθορίου γραμμής. 
Παρά τής εχθρικής άεροπορίας έβλήθησαν στρατιωτικοί τινες 
στόχοι άνευ ζημιών. Βόμβαι ριφθεΐσαι έπΐ τής πόλεως Πατρών 
εσχον θύματα έκ τοϋ άμάχου πληθυσμού.

•  Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός 28ης πρός τήν 29ην περιω- 
ρισμέναι τοπικαί ένέργειαι έπαφής. Κατά τήν διάρκειαν τής ή
μέρας 29ης ’Οκτωβρίου ό εχθρός διέθεσεν έν Ήπείρω ίσχυράς 
δυνάμεις μετ’ ελαφρού καί βαρέος πυροβολικού. Αί ήμέτεραι κι
νήσεις έκτελούνται έπΐ τή βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου. 
Εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν ή κατάστασις παραμένει άμετά- 
βλητος. Δρδσις έχθρικής άεροπορίας άσθενεστάτη.



Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ  Μ Ι Χ Α Η Λ  ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ

’Απελευθέρωση 
άπό την άνάγκη.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΣΤΗΡΙΖΑ ποτέ στή ζωή 
μου δτι οί σημερινές ώργανωμένες αν
θρώπινες κοινωνίες, ή πρόοδος καί ό πο
λιτισμός είναι τά τέκνα των Ολικών αναγ
κών τοϋ ανθρώπου. Μεγάλα συστήματα 
φιλοσοφικά καί πολιτικά τό υποστηρί
ζουν αυτό. Είμαι όμως πρόθυμος ν’ άσπα- 
σθώ τήν διατύπωση, ότι τά πάντα είναι 
προϊόν τών άναγκών τοϋ άνθρώπου,όχι 
μόνο τών Ολικών. Καί τούτο, γιατί έρχε-

πράγματα, που καί Ολικά άν είναι, δέν 
ικανοποιούν πλέον αυτό πού εννοούμε 
όταν λέμε Ολικές άνάγκες. Αυτή ή διαρκής 
ζήτηση, είναι τό πλαίσιο τής προόδου, 
τοΰ πολιτισμού καί τής κοινωνικής 
όργανώσεως.

'Ολόκληρη ή άνθρώπινη_ Ιστορία είναι 
ό άγώνας νά ικανοποιηθούν οί άνάγκες 
Ολικές καί μή Ολικές, ή ορθότερα: οί άνάγ
κες τής έπιβιώσεως καί οί άνάγκες πέραν 
τής έπιβιώσεως. Ή άνθρώπινη δραστη- 
ριότης πού ονομάζεται οικονομία, δέν 
άναφέρεται μόνο, όπως έσφαλμένα π ι
στεύεται άπό πλείστους, καί δή καί επι
στημονικά άσχολουμένους μέ αυτήν, σέ Θέ
ματα Ολικών άναγκών. ’Εκτός του ότι 
άναφέρεται καί σέ θέματα μή Ολικών άναγ
κών, είναι άφ’ έτέρου τόσο πολύπλοκη, 
τόσο άναμεμιγμένη μέ όλες τίς άλλες δρα
στηριότητες τού ανθρώπου, ώστε πρέπει 
νά διορθώσουμε τίς άντώήψεις μας και 
όταν λέμε οικονομία, νά εννοούμε τήν 
άνθρώπινη δραστηριότητα για τήν έπάρ- 
κεια σέ όλα, γιά τήν άπελευθέρωση, διά 
τής ΐκανοποιήσεως καί τού κορεσμού, 
τού ανθρώπου άπό κάθε είδους άνάγκη.

Πέρα άπό τήν άνάγκη.

ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ λίγο καιρό πίσω. Ό  
πρόγονός μας σήκωνε τό χέρι του καί 
έκοβε καρπούς άπό τά δέντρα καί ικανο
ποιούσε τήν άνάγκη τής πείνας. Έκοβε 
φύλλα καί έσκέπαζε τή γύμνια του. Καθό
ταν στό πέρασμα τού λόγγου ή στό πέ
ρασμα τοΰ ποταμού καί σκότωνε ζώα ή 
ψάρια, καί έτσι δημιουργούσε πλούτο 
καί ποικιλία στήν τροφή του. Θά ήρθε 
ασφαλώς κάποια ώρα, πού έγκατεστημέ- 
νος σέ εύφορα μέρη, δέν κουραζόταν νά 
ίκανοποιή τίς άνάγκες του. Μήπως νομί
ζει κανείς ότι σταμάτησε ή προσπάθειά 
του; Κάθε άλλο. Μόλις Ικανοποιήθηκαν 
οί άνάγκες, άρχισε νά θέλη περισσότερα 
καί άρχισε νά Θέλη τήν ποικιλία. Ίσως 
καί τήν ποιότητα. Ίσως καί απολαύσεις 
πέρα άπό τίς άμεσες άνάγκες, άπό αύτό 
τό είδος πού τό λέμε θρησκευτικές, ή 
αισθητικές. ’Αλλά καί άν άκόμα έμενε 
στΙς Ολικές μόνον άνάγκες, άν ζοϋσε κοντά 
στις χουρμαδιές, ήθελε νά έχη καί πορτο
κάλια, έστω καί άν οί χουρμάδες άρκοΰ- 
σαν νά τόν τρέφουν. Μετά τήν έπάρ- 
κεια, ή ποσότητα. Καί μετά τήν ποσό
τητα, ή ποικιλία. Ή ποικιλία όμως δέν 
είναι Ολική άνάγκη. Καί ή ποικιλία, δέν 
τελειώνει ποτέ.

"Ας υποθέσουμε όμως ότι έφτασε, καί σέ 
ποσότητα, καί σέ ποικιλία, σέ πολΟ πλα- 
τειά έπίπεδα. Μήπως σταμάτησε ή άνα-

ζήτηση; Ό τα ν οί άνάγκες τού άφισαν 
έλεΟΘερο χρόνο, άπό τήν μιά μεριά έδη- 
μιούργησαν τίς άνάγκες τής ψυχαγωγίας 
του, ένώ άπό τήν άλλη άρχισε νά παρα- 
τηρή γύρω του καί ν ά σκέπτεται. Είναι 
ένα άξιόλοδο άποδεικτικό, ότι δέν είναι 
ή κοινωνία καί ό πολιτισμός γέννημα τών 
Ολικών άναγκών, τό ότι στην ’Ανατολή, 
όπου ή ζωή ήταν πάντοτε εύκολώτερη 
καί άνετώτερη, γεννήθηκαν οί μεγάλες 
θρησκείες, καί οί μεγάλοι πολιτισμοί.

Εκτός άπό τήν ποικιλία, πού θά μένη 
άκόρεστη καί άπληστη στόν αίώνα τόν 
άπαντα, συνυπάρχει πάντοτε καί ένα 
άλλο τεράστιο ήθικό πρόβλημα, ότι 
άλλοι έχουν λιγώτερα άπό τά βασικά, 
καί άλλοι πολΟ περισσότερα. "Ας τούς 
ονομάσουμε συμβατικά φτωχούς καί 
πλούσιους. "Ο,τι όμως καί άν κάνουμε γιά  
νά δώσουμε στοΟς φτωχούς όσα χρειά
ζονται, ουδέποτε πρόκειται νά τους ικα
νοποιήσουμε, γιατί καί αύτοί ουδέποτε 
θά άρκεσθούν στά βασικά. Ένώ άπό τήν 
άλλη μεριά, είναι πολΟ βάναυσο, πολΟ 
αΟΘαίρετο, καί παραπολΟδημοκοπικό, δη
λαδή ψεύτικο καί άρκετά απάνθρωπο, νά 
θέλουμε ν’ άφαιρέσουμε άπό τους πλού
σιους, γιά  νά δώσουμε στοΟς φτωχούς, 
πού θέλουν νά γίνουν κΓ αύτοί σάν τούς 
πλούσιους. Έν τούτοις, έπιπολαίως αυτή 
τήν βαναυσότητα καί τήν δημοκοπία, τήν 
θεωρούμε πράγμα δίκαιο, ή άκόμα καί 
ήθικό.

Ό  ’Ιησούς μας έδίδαξε νά ζητάμε μόνο 
τόν άρτο τόν έπιούσιο, τόν άπαραίτητο 
καί καθημερινό, δηλαδή νά περιοριζώ- 
μαστε στήν ικανοποίηση τών αμέσων 
Ολικών άναγκών μας, χωρίς νά ένδια- 
φερώμαστε ούτε γιά τήν ποσότητα. Καί 
μάς έδίδαξε νά δίνουμε τόν δεύτερο χι
τώνα σ’ αυτόν πού δέν έχει ούτε πρώτο. 
’Ά ν όμως ή τροφή βρίσκεται κάπως εύ
κολα στά εύκρατα κλίματα τής ’Ανατο
λής, όλο τό διάστημα τού χρόνου, πώς νά 
συστήσουμε τόν άρτο τόν έπιούσιο στόν

κάτοικο τής Εύρώπης, όπου τούς έννιά 
μήνες στοΟς δώδεκα ή κακοκαιρία δέν τού 
επιτρέπει έπί ποινή θανάτου διά τής πεί- 
νης νά ένδιαφερθή μόνο γιά τήν σήμερον; 
Καί άν δώσουμε τό δεύτερό μας ίμάτιο 
σ’ αυτόν πού έχει πρώτο τί έκερδίσαμε, 
άφού κι’ έμεις μένουμε άνικανοποίητοι, 
επιθυμώντας πάντοτε ένα δεύτερο ίμά
τιο, καί ό άλλος επίσης μένει άνικανο- 
ποίητος, ζητώντας νά έχη κι’ αυτός ένα 
δεύτερο ίμάτιο, όχι γιά νά τό δωρήση σέ 
κάποιο τρίτο, άλλά γιά  τόν έαυτό του, 
γιατί είναι γυμνός καί άπό ένα δεύτερο, 
όχι μόνο άπό άνα πρώτο, ίμάτιο. Ό  
άνθρωπος δέν είναι φτωχός ή πλοό)σιος 
άπό ένα ή άπό πολλά ίμάτια. Γιαύτό πιό 
πάνω χρησιμοποίησα τούς δύο αύτοΟς 
όρους συμβατικά. Ό  άνθρωπος είναι άπό 
μέσα του φτωχός ή πλούσιος. Καί γιαυτό 
άλλος είναι πολύ φτωχός μέ δέκα ίμάτια,
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καί άλλος είναι πολύ πλούσιος μέ ένα μόνο 
ίμάτιο.

‘Η κυριολεξία στή διδασκαλία τού 
’Ιησού Χριστού πρέπει νά έκληφθή μόνο 
σάν μεταβατική προς μία περίοδο ισορ
ροπίας, όπου ή ίκανοποίησι των ανθρώ
πων, καθώς καί πρέπει νά έκληφθή σέ μιά 
γενικώτερη έξήγηση, ότι ό άνθρωπος 
πρέπει ν’ άποφεύγη τό περιττό καί τό 
πλεόνασμα, άν θέλη νά έγγίση εύκολώ- 
τερα τά κράσπεδα τής ευτυχίας καί τής 
γαλήνης.

Τήν ίδιαν άπάντηση, τής άποφυγής 
τού περιττού, μέχρι μάλιστα έκμηδενί- 
σεως των Ολικών άναγκών, έδοσαν καί 
πολλοί φιλόσοφοι καί σοφοί, από τά 
παληά χρόνια μέχρι σήμερα. ’Εκτός άπό  
πλεΐστα θρησκευτικά καί φιλοσοφικά 
συστήματα τής ’Ινδίας καί τής "Απω ’Ανα
τολής, τυπικό παράδειγμα γιά  μας τούς 
Εύρωπαίους είναι οΐ Κινικοί φιλόσοφοι, 
δάσκαλοι τής κατ’ εξοχήν διδασκαλίας τής 
απαλλαγής τοΰ άνθρώπού άπό τίς φρον
τίδες ίκανοποιήσεως των υλικών άναγκών, 
καί επομένως τής άποκτήσεως τής τέ
λειας ανεξαρτησίας του. 'Αν όμως ό πε
ριορισμός τών Ολικών άναγκών προϋ- 
ποθέτη κάποιαν επάρκεια άγαθών γιά  
όλους, πώς νά εξασφαλίσουμε αύτή τήν 
έπάρκεια γιά όλους τούς άνθρώπους, χω 
ρίς ιδιαίτερες φροντίδες καί χωρίς πάν
τοτε αύξανομένη εργασία; Ά ν  όλοι 
γίνουμε κυνικοί φιλόσοφοι, ποιος θά 
μάς τρέφη καί ποιος θά μάς ντύνη; Ή 
τροφή καί τό ντύσιμο δέν είναι χυδαίες 
ή τελοσπάντων κατώτερες μέριμνες τού 
άνθρώπού. Συγκρινόμενες μέ άλλες μέρι
μνες έρχονται δεύτερες. Ά λλ ’ αύτό δέν ση
μαίνει πώς εκμηδενίζονται, ή πώς δέν 
έχουν τήν άξια τους.

Έν πρώτοις, οί μέριμνες όταν ικανο
ποιούνται άπό τό ίδιο τό Ινδιαφερόμενο 
άτομο, (θυμηθήτε τόν ’Απόστολο Παύλο, 
πού εργαζόταν σκηνοποιός γιά νά ϊκα- 
νοποιή τίς βιοτικές του άνάγκες), τό κα
θιστούν πραγματικά άνεξάρτητο άπέ- 
ναντι όλων τών άλλων καί άξιοπρεπές, 
καί ύστερα τού δίνουν τίς προϋποθέ
σεις ν’ άνεβάση τόν βίο του σέ άνώτερα 
επίπεδα καλλιέργειας, αύτής τής καλλιέρ
γειας . πού βλασταίνει καί καρποφορεί

Είναι γνωστό καί δεδομένο, οτι ή κοινω
νία μας είναι καταναλωτική. Μπορεί όμως 
νά χαρίση στον άνθρωπο τήν ευτυχία, ή 
μήπως τοΰ αυξάνει τό άγχος καί τήν κατά- 

θλιιρι;

πάνω άπό τήν ικανοποίηση τών βασικών 
άναγκών, πέρα άπό τό άναγκαΐο, μέσα 
στό χώρο τής περίσσιας, τής καλλιέρ
γειας πού συνοπτικά όνομάζουμε πολιτι
σμό. “Αν δέν ήσαν έτσι τά πράγματα, οί 
πρωτόγονες κοινωνίες θά ήσαν περισσό
τερο προηγμένες άπό τίς πολιτισμένες.

Ή  καταναλωτική 
κοινωνία.

ΑΠΟ ΟΣΑ έξέθεσα μέχρι τώρα, φαίνε
ται καθαρά πώς ύπάρχουν δύο δρόμοι 
στό άλυτο πρόβλημα τών άναγκών μας. 
Ό  πρώτος δρόμος είναι ό περιορισμός 
αύτών τών άναγκών. Ό  δεύτερος δρόμος 
είναι ή διαρκής ικανοποίηση τών διαρκώς 
αύξανομένων άναγκών. Παραμερίζω τό 
πρόβλημα τής άνέχειας, τής φτώχειας, 
τό όποιο είναι οπωσδήποτε μεταβατικό 
ή παροδικό, ή έμφανίζεται εκεί όπου λείπει 
ή πρόβλεψη τής αΰριον, ή όταν ή τεμπελιά 
έχει περισσότερα ποσοστά χρόνου άπό 
τήν εργασία. Λαοί πού κατεστράφησαν 
ολοκληρωτικά άπό τόν πόλεμο, δέν άντι- 
μετώπισαν τό φάσμα τής φτώχειας. Γιατι 
Ιργάστηκαν. Καί λαοί πού ζούν κάτω 
άπό καλύτερες φυσικές συνθήκες πεινούν 
καί γυμνητεύουν, διατί τρέφουν παρα- 
πολλούς τεμπέλητες μεταξύ τους.

Ούτε ύπάρχει ώς μόνιμο καί βασικό 
θέμα, ή κάλυψη τών άναγκών τών εύρι- 
σκομένων σέ άδυναμία νά καλύψουν άπό 
μόνοι τους τίς άνάγκες τους. Γιατί μέσα 
στήν ικανοποίηση τών άναγκών τών

άνθρώπων, είναι καί ή μέριμνα γιά  τούς 
άδυνάτους.

Ά ς ξαναγυρίσουμε στόν πρώτο δρόμο, 
στον περιορισμό τών άναγκών. Μέχρι 
πού φτάνει αύτός ό περιορισμός; Στό 
μίνιμουμ τής διατροφής στό μίνιμουμ του 
ντυσίματος, στό μίνιμουμ τής στέγης 
στό μίνιμουμ τών κοινωνικών εύκολιών. 
Δηλαδή, ν’ άρκούμεθα στις άπαραίτητες 
θερμίδες, καί όχι σέ κάποια άπόλαυση 
τής γεύσεως, στά άπαραίτητα φορέματα, 
σ’ ένα δωμάτιο καί σέ μερικές στοιχειώ
δεις κοινωνικές υπηρεσίες. Λίγο - πολύ, ή 
κατάσταση αύτή μάς θυμίζει κάποιους 
προγόνους πριν 4 — 5 χιλιάδες χρόνια, 
πού άσφαλώς δέν είναι κατάλληλοι γιά  
υποδείγματα. "Η μάς θυμίζει τόν Ά γ ιο  
’Ιωάννη τόν νηστευτή. Δέν μπορούμε λοι
πόν νά έπιδιώξουμε τό μίνιμουμ τών υλι
κών άναγκών. Γιατί αύτό θά έσήμαινε 
περισσότερες δυσκολίες καί χειροτέρευση 
τών όρων διαβιώσεως τού άνθρώπού.

"Ας πάρουμε τόν δεύτερο δρόμο. Μέ
χρι πού φτάνει ή ικανοποίηση τών άναγ- 
κών; Δέν ύπάρχει όριο. 'Η ικανοποίηση 
τής οποιοσδήποτε άνάγκης, άνοίγει τόν 
δρόμο γιά κάποιαν άλλην άνάγκη, δη
μιουργεί τήν άκόρεστη δίψα γιά κάτι 
άλλο, καί ή δίψα αύτή γεννάει τήν αιώ
νια άπληστία. Ούτε λοιπόν είναι πρα- 
κτικώς δυνατή ή τελική, ή τελειωτική 
ικανοποίηση.

Παραμερίζοντας τώρα λίγο τήν θεωρη
τική συζήτηση, ή οποία μάς έπρόσφερε 
τήν τοποθέτηση του θέματος, είναι καιρός 
νά έλθουμε στήν εποχή μας, στήν κοινω
νία μας καί τά προβλήματά της.

Είναι γνωστό καί δεδομένο ότι ή κοι
νωνία μας είναι κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ή .  
Μ’ αύτό θέλουμε νά πούμε ότι ή κυριώ- 
τερη επιδίωξή της είναι νά δίνη στά μέλη 
της όσα τό δυνατόν περισσότερα άγαθά, 
πού εύκολύνουν τή ζωή, τήν κάνουν 
άπολαυστική, καί γεμίζουν τόν άνθρωπο 
μέ όλων τών είδών τίς άνέσεις. Πάνω σ’
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αύτή τή βούληση, οργανώνεται τά κρό
το?, ο! επιστημονικοί όργανισμοί, ή οι
κονομία, ή παιδεία, ή ζωή. Τό κρότο? 
ύπόρχει γιά νά δημιουργή εύκαιρίε? 
παραγωγή? καί διανομή? αγαθών έν 
άσφαλείφ καί είρήνη. Οί έπιστήμονε? 
παραμέρισαν τι? θεωρητικέ? έρευνε? καί 
καταγίνονται στό νά άνακαλύπτουν διαρ
κώ? εύκολίε? καί άνέσει?, γιατί αύτού τού 
είδους την έργασία τού? πληρώνει ή κοι
νωνία. Ή οικονομία παράγει καί διακινεί 
μαζικά αγαθά, μέσα σέ ύπερεθνικέ? ή πο- 
λυεθνεϊ? έπιχειρήσει?, στό σούπερ - τάν- 
κερ, καί σούπερ - άεροπλάνα, στό σού
περ - μάρκετ, καί σέ όλα τά είδη σούπερ. 
‘Η παιδεία κυριολεκτικά σκοτώνεται τήν 
σήμερον, νά παραγάγη τεχνικού? καί 
έπαγγελματίε?, πού θ’ αύξήσουν τήν 
παραγωγή καί θά προωθήσουν τήν κατα
νάλωση στά πιό άπίθανα επίπεδα. Καί ή 
ζωή τοΰ καθενό? μα?, άλαφιασμένη άπό  
τΐ? προσφορέ?, άγωνίζεται ν’ άπορρο- 
φήση όσο τό δυνατόν περισσότερα άπό 
τά προσφερόμενα άγαθά.

Έτσι έδημιουργήθηκε τό πρόβλημα 
τή? καταναλωτική? κοινωνία?. "Ολοι μα? 
εργαζόμαστε γιά νά παραγάγουμε όσο 
τό δυνατόν περισσότερα. Καί όλοι μα? 
σκοτωνόμαστε άπό τό πρωί ώ? τό 
βράδυ, γιά  νά κερδίσουμε όσο τό δυνατόν 
περισσότερα χρήματα, γιά  νά μπορούμε 
ν’ αγοράζουμε όσο τό δυνατόν περισσό
τερα άγαθά. "Οταν τά έσοδά μα? είναι
5.000 δραχμέ? τό μήνα, άγωνιζόμαστε νά 
τί? κάνουμε 6.000, γιά  νά αισθανθούμε λί- 
γην άνεση καί γιά  νά  περιορίσουμε τό 
άγωνιώδε? κυνηγητό τών άναγκών μα?. 
Καί μόλι? φτάσουμε τί? 6.000, άρχίζουμε 
τήν προσπάθεια, χωρί? νά τό καταλα
βαίνουμε, γιά τί? 7.000. Καί ούτω καθ’ 
έξης, χωρί? ποτέ νά φτάσουμε στά λιμάνι. 
"Οπου καί άν πάμε, τού? Λαιστρυγόνε? 
καί τού? Κύκλωπε?, αύτά τά άδηφάγα 
τέρατα, τά κουβαλούμε μαζί μα?, μέσα 
μα?.

Τι νά κάνουμε; .Νά σταματήσουμε κά
που τί? άνάγκε?, γιά  νά σταματήσουμε καί 
τό άγχο? τή? έξευρέσεω? πόρων, ώστε 
άπελευθερώνοντα? χρόνο ν’ άπολαύσουμε 
ό καθένα? καί τή ζωή, πού τήν σπατα- 
λάμε στην εξεύρεση πόρων καί τήν άνα- 
καλύπτουμε όταν είναι πλέον άργά νά 
τήν άπολαύσουμε; Ά λλ ’ άν άρχίσουμε 
νά περιορίζουμε τί? άνάγκε? μα?., είτε θά 
πλεονάση ή παραγωγή, είτε θά περιορι- 
σθή ό κύκλο? τών έργασιών, είτε θά 
μειωθή θεληματικά ή άθέλητα, τό εισό
δημα, άτομικό καί έθνικό. Καί μιλάω έδώ 
γιά έθνικό εισόδημα, γιατί καί τό κρότο?, 
τό κάθε κρότο? εκτελεστή? τών άποφά- 
σεων τών πολιτών, διαρκώ? προγραμ
ματίζει περισσότερη παραγωγή, περισ
σότερη κατανάλωση, περισσότερη δια
κίνηση τού χρήματο?. Αύτό πού θεω
ρούμε συζητήσιμο, τάν περιορισμό έστω 
καί κατ’ έλάχιστο τών άναγκών, είναι 
έντελώ? άνεπίτρεπτο: ‘Η οικονομία θά 
καταρρεύση. Καί θά παρασύρη καί τά 
όποιαδήποτε επίπεδα διαβιώσεω?, καί 
τά πάντα. Κι’ άν κανεί? θεληματικά περιο- 
ρίση τήν παραγωγή, θά τόν θεωρήσουμε 
δολιοφθορέα.

Ό  περιορισμό? τών άναγκών, ή τό 
σταμάτημα άπλώ? στό επίπεδο που 
βρισκόμαστε, άποκλείεται όπω? είδατε, 
έπί ποινή καταρρεύσεω? τών πάντων. Ό  
άνθρωπο? είναι δέσμιο?, σκλάβο?, τή? 
καταναλωτική? κοινωνία?. Είναι ύπο-

" Ενα άπό τά συστήματα μέ τά όποια 
μπορεί νά λυθή τό άγχώδες πρόβλημα τής 
καταναλωτικής κοινωνίας, είναι νά περιο
ρίσουμε τήν παραγωγή, άφίνοντας στον 
κάθε πολίτη περισσότερο χρόνο, γιά νά τόν 
διάθεση στην προσωπική τον καλλιέργεια 

καί ψυχαγωγία.

χρεωμένο?, είτε τό θέλει είτε όχι, έστω 
καί γιά νά διατηρήση μόνο τά όσα κα
τέχει, νά εργάζεται σάν τό ζώο, γιά νά 
συντηρή τήν διαρκώ? αύξανομένη πα
ραγωγή, γιά νά ίκανοποιή τί? έπίση? 
διαρκώ? αύξανόμενε? άνάγκε?, πού υπο
τίθεται ότι τού εύκολύνουν τό βίο. Μέχρι 
τή στιγμή πού ό καρκίνο? ή τό έμφρα
γμα, άσθένειε? όφειλόμενε? κατ’ έξοχήν 
στήν καταναλωτική κοινωνία, τόν λυ
τρώνουν άπό τό άγχο? νά δυσκολεύη καί 
νά λιγοστεύη τή ζωή του έν όνόματι μια? 
δήθεν άνετώτερη? ζωή?. "Η μέχρι τή 
στιγμή πού τό σύμπλεγμα ή ή έμμονη 
ίδέα, ή ή μονοτονία, ή ή κόπωση τού 
νευρικού συστήματο? καί ό κλονισμό? 
τών νεύρων, λόγςρ φόρτου έργασία? ή 
πιεστικών έπιδιώξεων, τού καταστρέ
φουν τόν μηχανισμό τού αύτοελέγχου καί 
τόν φέρουν στήν μακαριότητα τή? άνεύ- 
θυνη? ζωή?, τή? κοινώ? έπονομαζομένη? 
τρέλλα?.

Περιορισμός 
τών απαιτήσεων.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ κανεί? νά σκεφθή ένα 
σύστημα, πού νά χωράη καί τά δύο, καί 
τήν καθήλωση, άν μή τόν περιορισμό, τών 
άναγκών σ’ ένα ώρισμένο έπίπεδο, καί 
τήν συντήρηση τών υψηλών έπιπέδων 
παραγωγή?. Τό πρώτο, δηλαδή τόν πε
ριορισμό τών άναγκών, θά μπορούσε νά 
τό έπιτύχη, είτε μέ δωρεάν διανομέ?, είτε 
καί μέ έπί άντιτίμερ διανομέ? άπό τό κρό
το? τών βασικών άγαθών, είτε μέ αύξηση 
τή? φορολογία? τή? έσωτερική? κατα- 
ναλώσεω?, ώστε νά συγκρατήση τήν 
κατανάλωση σέ ρυθμιζόμενα καταναλω- 
τικά'έπίπεδα. ’Αλλά γιά νά ϋπάρξη κρό
το? καί κυβέρνηση, πού νά μπορούν νά 
εφαρμόσουν τέτοια συστήματα, είτε πε- 
ριωρισμένων διανομών, είτε βαρεία? κατα

ναλωτική? φορολογία?, θά πρέπει προ
καταβολικά οί πολίτε? νά θελήσουν καί 
νά στηρίξουν μιά τέτοια πολιτική. Ποιό? 
δμω? δέχεται περιορισμού? καί ποιό? βα
ρύτερε? φορολογίε?; Καί δέν θά μπορούσε 
νά έπιτύχη τό δεύτερο, δηλαδή ή στα
διακή ύψωση τή? παραγωγή?, άν κα- 
τώρθωσε βέβαια νά έπιτύχη πρώτα τόν 
περιορισμό τή? καταναλώσεω?, μέ τό νά 
κάνη εξαγωγή τήν περισσευούμενη παρα
γω γή, γιά νά μήν πέση ό ρυθμό? τή? 
παραγωγή? καί άποδιοργανωθή τό όλο 
σύστημα λειτουργία? τή? ώργανωμένη? 
κοινωνική? ζωή?. Τούτο τό δεύτερο όμω?, 
ή διαρκή? άνοδο? τή? παραγωγή? καί ή 
εξαγωγή τη?, προϋποθέτουν δύο πρά
γματα. "Οτι οί χώρε? στί? όποϊε? γίνε
ται ή εξαγωγή τών περισσευούμενων 
άγαθών έχουν άντίθετα συστήματα, δη
λαδή έξακολουθούν νά έχουν καταναλω
τική κοινωνία, ότι καί αύτέ? εργάζονται 
διαρκώ? περισσότερο, γιά νά δημιουρ
γούν διαρκώ? ύψηλότερο εισόδημα, καί ν’ 
άπορροφούν όχι μόνο τή δική του? παρα
γω γή, άλλά καί τήν ξένη, καί ότι δέ
χονται, μαζί μέ τά άγαθά, νά τού? κά
νουμε έξαγωγή καί τά προβλήματά μα?. 
Διότι τελικά δέν κάνουμε τίποτε άλλο, 
άπό άπλή μετατόπιση τού προβλήματό? 
μα?, τοπική καί τελικά χρονική. "Αν.και 
αύτέ? οί χώρε? θελήσουν ν’ άπαλλαγοΰν 
άπό τό ίδιο πρόβλημα, πού ταλαιπω
ρούσε κι’ έμά? μέχρι τήν ώρα πού βρή
καμε τή λύση νά τού? φορτώσουμε, θά 
σταματήσουν τί? είσαγώγέ?, καί τότε θά 
υποφέρουμε άπό ύπερπαραγωγή, μέ όλα * 
τη? τά επακόλουθα.

Μήπω? θά είναι φρόνιμο νά κάνουμε 
τότε έξαγωγέ? δωρεάν, σάν ένα εϊδο? 
άπορροφήσεω? τή? υπερπαραγωγή?, χω 
ρί? συγχρόνω? νά άνεβάζουμε τό δικό 
μα? καταναλωτικό έπίπεδο; ’Αλλά τό σύ
στημα αύτό θά μπορούσε νά εφαρμοστή, 
άφού πρώτα ικανοποιήσουμε όλε? τί? δι- 
κέ? μα? άνάγκε?, γιατί κανεί? δέν θά ήθελε 
νά τού λείπη κάτι καί νά έργάζεται γιά  
νά δοθή σέ κάποιον άλλο. Καί μή μά? δια- 
φεύγη ότι καί ό δεχόμενο? τήν δωρεά θά 
είχε άντιρρήσει?, γιατί θά προτιμούσε 
πρώτε? ύλε? νά τού δώσουμε καί όχι 
έτοιμα προϊόντα, γιά νά μπορή νά 
δώση έργασία στού? δικού? του έργαζό- 
μενου?. "Αν όμω? δώσουμε πρώτε? ύλες 
άντί γιά έτοιμα προϊόντα, τότε είναι πού 
θά δυσκολέψουμε άκόμα περισσότερο τά 
προβλήματά μα?.

"Η μήπω? θά μπορούμε άκόμα νά έφαρ- 
μόζουμε άτιμώρητα τήν πανάρχαια οί- I 
κονομική λύση, είτε τοποθετήσεω? τή? 
ύπερπαραγωγή?, είτε περιορισμού τών 
άπαιτήσεων, πού όνομάζεται πόλεμο?;

Τελευταίο σύστημα νά λυθή τό α γχώ 
δες πρόβλημα τή? καταναλωτική? KOt- 
νωνία?, είναι νά περιορίσουμε τήν παρα
γω γή, άφίνοντα? καί στον καθένα πο
λίτη περισσότερο χρόνον έλεύθερο, νά τόν 
διαθέση στήν προσωπική του καλλιέρ- > 
γεια καί τήν ψυχαγωγία. Νά τήν πε
ριορίσουμε προγραμματισμένα. ’Αντί νά 
σχεδιάζουμε πενταετή προγράμματα οι
κονομική? άναπτύξεω?, μέσα στά όποια 
νά προγραμματίζουμε διαρκώ? περισσό
τερα άγαθά, νά σχεδιάζουμε πενταετή 
προγράμματα περιορισμού τή? κατανα
λώσεω?. Καί προγραμματισμού τή? ίκα- 
νοποιήσεω? τών άναγκών. Παραδείγμα- 
το? χάριν, ένα ψυγείο στόν καθένα, ένα 
ραδιόφωνο καί ένα αυτοκίνητο στόν κα-
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θέυα καί οΟτω καθ’ έξης. Ποιός όμως έχει 
τίς ίδιες ανάγκες μέ τόν διπλανό του, ποιός 
έπιδιώκει τά προγράμματα, ττοιός θά 
βρή τήν ευχαρίστησή του μέσα στην 
κομμένη στά ίδια γιά  όλους μέτρα ζωή; Ό  
ένας Θά τταίρνη ένα κιλό καφέ καί δέν θά 
τοϋ χρειάζεται καθόλου. Καί ό άλλος θά 
τταίρνη τό ίδιο κιλό καφέ, καί θά τοϋ είναι 
έλάχιστος. Βέβαια, μέ τήν έττιβολή του 
κράτους μπορούμε νά πείσουμε καί τους 
δύο πώς είναι ευχαριστημένοι καί εύτυ- 
χεΐς. 'Αλλά γιά πόσο;

Ό  περίφημος πολιτειολόγος τοϋ 16ου 
αίώνος, ό Νικολό Μακιαβέλλι, λέει στόν 
‘Ηγεμόνα ότι «αυτό που ταιριάζει κα
λύτερα σέ μιά δημοκρατία, είναι πολίτες 
φτωχοί καί κράτος πλούσιο».

Γράφει; «Ό  πολίτης τά θέλει όλα άπό 
τό κράτος καί γιά  τόν έαυτό του. Ζητάει 
διαρκώς περισσότερα. Πάσχει άπό άθερά- 
πευτη βουλιμία. Ή όποία βουλιμία υπο
χωρεί μόνο μπροστά στή δύναμη τοϋ 
ίσχυροτέρου. Νά είναι λοιπόν τό κράτος 
πλούσιο, γιά νά είναι Ισχυρό, οπότε καί 
σταματάει τήν έσωθεν καί έξωθεν βουλι
μία».

Ποιός όμως, μετά άπό τούς τελευταίους 
πολέμους, θά άνεχθή τέτοιους σκοπούς 
στό σημερινό κράτος; Καί ποιός θά μπορή 
νά δώση στόν καθένα κατά τίς έπιθυμίες 
καί κατά τίς άνάγκες του; Τό κράτος τό 
θέλουμε ισχυρό καί πανίσχυρο, όχι γιά  
νά μάς περιορίζη, άλλά γιά νά μάς δίνη 
περισσότερα καί νά μάς όξασφαλίζη τήν 
χωρίς κινδύνους νομή τους. Αύτή είναι ή 
κατ’ έξοχήν φιλοσοφία καί πολιτική 
πράξη των λεγομένων άστών, ποΰ σχε
δόν είμαστε όλοι μας.

Υ λ ικ ές  άνάγκες 
και ηθική.

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τό πρόβλημα των υλι
κών μας άναγκών άπό τής σκοπιάς τής 
επιθυμίας τοϋ καθενός μας, όπως κατα
λήξαμε προηγουμένως κάνουμε μιά θε
μελιώδη μετατόπισή του. Τό μεταθέτουμε 
στόν μέσα μας κόσμο. Οί υλικές άνάγκες 
γίνονται άντικείμενο τοϋ έσωτερικου κό
σμου τοϋ άνθρώπου, κάτι δηλαδή πού 
έκφεύγει άπό τίς ρυθμιστικές καί τίς κατα
σταλτικές Ιδιότητες κάθε κοινωνίας, κάθε 
νομοθεσίας, κάθε έξουσίας. Οί έπιθυμίες 
εκφράζουν τόν έσωτερικό άνθρωπο μέσα 
στόν έξωτερικό κόσμο. 'Οπότε τό πρό
βλημα τής καταναλωτικής κοινωνίας, γ ί
νεται πρόβλημα κοσμοθεωρίας καί σκο
πών τής ζωής, (οί έπιθυμίες καί ή βού
ληση. τοϋ άνθρώπου θέτουν σκοπούς 
στή ζωή του), δηλαδή γίνεται μιά 
πλευρά τών αίωνίων προβλημάτων τής 
■ άνθρώπινης ζωής. Γίνεται θέμα τής ποιό- 
τητος, καί τά τέτοια σημασιολογικά καί 
άξιολογικά θέματα τά λέμε ήθικά ή θρη
σκευτικά θέματα. Πάντοτε οί έπιθυμίες 
πού δίνουν σημασία καί άξια σέ όλα τά 
άλλα, καί Ιδίως στά υλικά άγαθά, ήσαν 
άντικείμενο τής ’Ηθικής καί τής θρησκείας, 
καί ποτέ δέν ήσαν θέμα τής νομοθεσίας 
καί τής έξουσίας.

Ή κοινή, παραδείγματος χάριν, στόν 
μέγιστον άριθμό τών άνθρώπων έπι- 
δίωξη τού πλούτου, σημαίνει συγκέν
τρωση ύλικών άγαθών, πάνω καί άπό τό 
άναγκαϊο, περίσσια άγαθών. Ό  πλοΰ. 
τος γίνεται βασικός σκοπός τής ζωής. 
Ό  πλούτος όμως έξακολουθεΐ νά είναι

δεύτερης ποιότητος έπιδίωξη, όταν ή 
στενότητα τών υλικών άγαθών είναι 
άκόμα δεδομένη σ’ όλες τίς κοινωνίες, 
καί τις πιό πλούσιες, όταν υπάρχουν 
άκόμα σ’ όλες τίς κοινωνίες πολλοί, που 
ίχσυν άγαθά κάτω άπό τό άπαραίτητο 
ή τό άνεκτό, ή όταν άκόμα υπάρχουν 
ολόκληρες κοινωνίες πού στερούνται.

Καί όχι μόνον αυτό. Ά λλ ’ όπως τόσον 
έναργώς σημειώνει ό Πλάτων στήν Πο
λιτεία του, αυτοί πού έχουν περίσσια, 
άτομα ή λαοί, ή κράτη, θέλουν νά κατο
χυρώσουν στό προβλεπτό μέλλον ή καί 
στό διηνεκές, τήν περίσσια τους. Καί τότε 
καταφεύγουν στήν δύναμη, πού άκριβώς 
λόγερ περίσσιας έχουν τίς δυνατότητες 
καί νά τή Θρέψουν. Καί τότε άρχίζουν 
άλλα μεγάλα προβλήματα τής ήθικής καί 
τής πολιτικής γιά τά άτομα καί γιά τούς 
λαούς, καί τά κράτη. Προβλήματα πού δη 
μιουργοϋν μεγάλες άναστατώσεις, μεγά
λους πολέμους, κατάρρευση κοινωνιών 
καί πολιτισμών. ’Ιδού πέος οί έπιθυμίες 
γίνονται θέματα κοσμοθεωρίας καί ’H6t- 
κής·

"Ενας άλλος μελετητής του προβλήμα
τος άπό αύτή τήν όψη, ήταν ό Άλέξης. 
ντέ Τοκεβίλλ. Ό  καλός αύτός άνθρωπος 
πήγε στήν ’Αμερική τό πρώτον ήμισυ 
τού 19ου αίώνα. ’Απογοητευμένος άπό 
τήν διάψευση τών ιδανικών τής Γαλλι
κής Έπαναστάσεως μέσα στήν ίδια 
τήν νικήτρια κοινωνία πού αύτή έδη- 
μιούργησε, καί άκούγοντας^ πώς στήν 
άλλη άκτή τοϋ ’Ατλαντικού βλάστησε 
μιά νέα κοινωνία, ισορροπημένη καί δη
μοκρατική, ξεκίνησε γιά τή γή  τής νέας 
έπαγγελίας, όπως καί τόσοι άλλοι. 
’Αλλά έγύρισε καί άπό έκεϊ άπογοητευμέ- 
νος. "Εγραψε τότε ότι ό άνθρωπος προ
τιμά τήν Ισότητα άπό τήν έλευθερία. 
Γιατί ή ισότητα πληρώνει τοίς μετρη- 
τοίς καί άμέσως, ένώ ή έλευθερία χρεώνει 
τό μέλλον. Καί δεύτερον, προτιμά τήν 
ισότητα, γιατί ή ισότητα είναι ένα άμεσο 
καί «δημοκρατικό » έμπόδιο στήν πλεονε
ξία τών ολίγων. ’Αντί νά περιορίζη τίς 
άνάγκες, άπλώς προσπαθεί νά κάνη ίση 
κατανομή τους. Καί τρίτον, γιατί άπλού- 
στατα ή Ισότητα διαμοιράζει κατά τό 
μάλλον ίσα τήν πλεονεξία σέ όλους.

Ό  Τοκεβίλλ έχει κάποιο δίκηο: Ή δη
μοκρατία, βέβαια ή άληθινή δημοκρατία, 
καί όχι ή άπλή πολιτειακή μορφή, δια
τρέχει τόν έσχατο κίνδυνο άπό τό πά
θος τής ίσότητος έν πλεονεξία, ή άπό τήν 
διαρκώς, λόγω ίσης πλεονεξίας, άνερ- 
χομένη κατανάλωση. Γιατί ό καταναλω
τικός ψηφοφόρος θά ύποστηρίζη πάντοτε 
αύτόν πού Θά τοϋ ύπόσχεται νά τοϋ δώση 
περισσότερα (πόσο λίγοι, πόσον έλάχι- 
στοι είναι έκεϊνοι πού δέν θέλουν τά περισ
σότερα), ένέρ θά άποστρέφεται πάντοτε 
έκεϊνον πού Θά τοϋ ζητάη νά βάλη φρένο 
στίς ύλικές του άξιώσεις.

"Ομως ή πείρα όλων τών αίώνων μάς 
διδάσκει ότι όσοι έδωσαν περισσότερα 
έκάλεσαν μετά τόν λαό νά πληρώση τίς 
διαφορές, διότι τά «περισσότερα» δέν 
σταματούν πουθενά. Ή άληθινή Δημο
κρατία, τό λέγω παρεπιπτόντως, δέν 
στηρίζεται ποτέ στήν περισσότερη κατα
νάλωση. Στηρίζεται πάντοτε στήν πε
ρισσότερη, άν αύτό σημαίνει καί ποιό
τητα, Παιδεία. Καί ή περισσότερη Παι
δεία δίνει στόν άνθρωπο τό πολύτιμο 
μέτρο, τήν αύτάρκεια, περιορίζοντας έτσι 
τίς ύπερβολικές ύλικές άπαιτήσεις.

Αντίδραση 
στήν πλεονεξία.

ΧΩΡΙΣ νά τό έπιδιώξουμε, γλυστρή- 
σαμε στά χωράφια τής φιλοσοφίας καί 
τής θρησκείας, ένώ ξεκινήσαμε γιά τό πώς 
θ’ άπαλλοεγοΰμε άπό τό λαχάνιασμα νά 
κερδίζουμε διαρκώς περισσότερα, γιά νά 
Ικανοποιούμε τίς διαρκώς περισσότερες 
άνάγκες μας, χωρίς ποτέ νά βρίσκουμε τέ
λος. Ή άντίδραση στήν άνερχομένη 
διαρκώς κατανάλωση δέν προήλθε ποτέ 
άπό τούς θεωρητικούς ή άπό τούς κρα
τικούς φορείς τής οίκονομίας. Προήλθε 
άπό τούς πνευματικούς άνθρώπους τής 
κάθε έποχής, ή άπό κινήματα μέ φιλοσο
φική θεμελίωση.

’Από όσα μάς είναι γνωστά, ό προφή
της Άμώς τοΰ Ισραήλ, 750 χρόνια πρό 
Χριστού, κατηγορεί τούς άπληστους τής 
έποχής του, πού σωρεύουν πλούτο καί 
πολυτέλεια; «’Αγελάδες τής Βασάν, λέει 
σκληρά στίς γυναίκες, παρομοιάζοντάς 
τες μέ τίς παχειές άγελάδες τής εύφορης 
κοιλάδος τής Βασάν, σείς πού καταπα
τείτε τούς πεινασμένους καί καταθλίβετε 
τούς φτωχούς, σείς πού λέτε στούς άν
τρες σας φέρτε νά πιούμε, θά σάς άπο- 
διώξουν μέ τίς δικέλλες καί θά έξέλθετε 
άπό τά έρείπια». Πρός τιμή του ό άν
θρωπος πολύ νωρίς τό θέμα τής άπλη- 
στίας τό έθεώρησε θέμα άνθρωπισμού.

Στά άρχαιοελληνικά χρόνια, άντί
δραση στήν καταναλωτική κοινωνία ήταν 
ή φιλοσοφία τών κυνικών, οί όποιοι εί
χαν άρκεσθή στήν έλεημοσύνη καί σ’ ένα 
πιθάρι.

’Αργότερα, όταν ρίζωσε ό Χριστια
νισμός, χωρίς ναΐ νά θεραπεύση τούς άν
θρώπους άπό τήν κατάρα τής πλεονεξίας, 
βρέθηκαν μερικοί άσυμβίβαστοι Χριστια
νοί, πού άντιδρώντας έφυγαν άπό τίς 
κϊχτά τόπους ’Εκκλησίες, τίς χριστια
νικές ληλαδή κοινωνίες, καί πήγαν στίς 
έρημιές, οί άναχωρηταί, καί έκεϊ έφήρμο- 
σαν τήν κοινοκτημοσύνη καί τήν ολιγάρ
κεια. Μερικοί μάλιστα άντιδρώντας έν- 
τονώτερα, γύρισαν πίσω, καί γιά νά 
άποσπάσουν τούς άνθρώπους άπό τήν 
πολλή κατανάλωση, πού άποκοιμίζει τόν 
πόθο γιά  τήν αίώνια ζωή, μεταχειρίστη
καν τά πιό παράξενα μέσα. "Αλλος έκανε 
τόν τρελό (Συμεών ό διά- Χριστόν Σά
λος), καί άλλος άνέβηκε σ' ένα στύλο, 
στόν όποιο έμεινε περισσότερο άπό δέκα 
χρόνια (Συμεών ό Στυλίτης).

’Αντίδραση καί στίς μεσαιωνικές κατα
ναλωτικές κοινωνίες τής Εύρώπης ήσαν 
πολλοί μοναχοί, πού άπετέλεσαν τά
γματα ζητιάνων, καί άποζουσαν άπό 
τήν Ιερή έπαιτεία στό όνομα τού Χρι
στού.

Καί στά τελευταία χρόνια, άντίδραση 
στήν καταθλιπτική καταναλωτική κοι
νωνία μας είναι οί Χίππιδες, άτομα πού  
άρνούνται τά  άγαθά καί τίς άνέσεις καί 
άδιαφοροΰν γιά  τήν κοινωνία. Οί Χίπ- 
πιδες αύτοί, έπειδή δέν μπορούν νά γε- 
φυρώσουν τήν άδιαφορία τούς πρός τήν 
κοινωνία μέ τίς ύποχρεώσεις πού ένα 
σύγχρονο κράτος φορτώνει στούς πολί
τες του γιά νά τούς παρέχη άσφάλεια καί 
όλα τά άλλα, τελικά έκτρέπονται σέ 
καθαρά άντικοινωνικές έκδηλώσεις, τίς 
όποιες έκμεταλλεύονται όλων τών είδών 
οί έκμεταλλευταί, κόκκινοι, ή μαύροι ή ά
σπροι.
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Ό  σύγχρονός μα? Τζούλιαν ΧάξλεΟ, βιο
λόγος μεγάλου κύρους, γιό? τού ΧάξλεΟ, 
μαθητου καί συνεχιστού τοϋ έργου τοϋ 
Δαρβίνου, μελετώντα? τό ττρόβλημα τή? 
σύγχρονη? κοινωνία? τή? πλεονεξία?, 
έγραψε μόλι? πριν έλάχιστο χρόνο ότι ό 
άνθρωπο? έχει ανάγκη άπό μιά νέα θεό
τητα, γιά νά τόν συγκράτηση άπό τό 
ασταμάτητο κυνηγητό τοϋ πλούτου. Νά 
μείνη, λέει ή θρησκεία, ν’ άντικατασταθή 
ό Χριστιανισμό?. Μιά θρησκεία, στηριζό- 
μενη πάνω στην επιστήμη καί στόν 
ανθρωπισμό, πάνω στην έπιστημονική 
έξέλιξη καί πάνω στήν πρόοδο των αν
θρώπων. «’Εξελικτικό? οΰμανισμό?», τή 
λέει.

Πραγματικά είναι συγκινητική ή έπι- 
δίωξη νά βάζουμε μπροστά τήν επι
στήμη καί τόν άνθρωπισμό. Μπορεί ή 
επιστήμη νά μά? έδωσε πριν είκοσι πέντε 
χρόνια τό Άουσβιτ? ή τήν Χιροσίμα, 
άλλά άν συνδυασθή μέ τόν οΰμανισμό, 
θά πάρη άλλο δρόμο. 'Οπότε, άν εν
νοούμε καλά, ό ΧάξλεΟ ζητάει πρόοδο, δι
καιοσύνη καί άγάπη. Καί οπότε, άν 
παραμερίσουμε τή γλώσσα τή? κάθε έπο- 
χή?, ξαναγυρίζουμε σέ όσα διδάσκει καί 
ή παλαιά μα? θρησκεία. Καί μάλιστα τά 
διδάσκει μέ άπλούστερα λόγια, γιά όλου? 
όχι μόνο γιά όσου? διαβάζουν καί εν
νοούμε τά_ βαθυστόχαστα έπιστημονικά 
βιβλία τοϋ Ιουλίου ΧάξλεΟ.

’Αξιολογικά θέματα.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ τά συστήματα καί ο! πρα
κτικέ? λύσει?, εφαρμόστηκαν σ’ όλου? τού? 
αϊώνε? πού πέρασαν πριν άπό μά?. Καί ή 
έλεγχομένη κατανάλωση, καί οί κρατι
κέ? διανομέ? καί τά προγράμματα οικονο
μική? άναπτύξεω? των άλλων μέ δωρεάν 
έξαγωγέ? άπό τί? βοηθούσε? χώρε?, καί οΐ 
πόλεμοι καί τά πάντα. Καί εξακολουθούν 
νά έφαρμόζωνται, κάτω άπό διάφορα 
φανταχτερά ονόματα, όπω? παραδεί- 
γματο? χάριν, «Βοήθεια πρό? τί? ϋπό 
άνάπτυξιν χώρε?», «Σχέδιον Μάρσαλλ», 
«Σχέσει? καπιταλιστική? ’Αμερική? καί 
’Ερυθρά? Κίνα?», «Κομεκόν», «Ε.Ο.Κ.» 
καί λοιπά. "Οπω? άποδεικνύεται, ή κατα
ναλωτική κοινωνία, προκειμένου νά προ- 
χωρήση, σαρώνει καί ιδεολογικά εμπόδια 
καί πολιτικά καί όλα. "Ολοι προσπα
θούν νά βάλουν στό χέρι πρώτε? ΰλε? 
καί καύσιμα, γιά νά δίδουν εργασία στού? 
δικού? του?, καί νά εξασφαλίζουν άγορέ?, 
γιά  νά μήν άνοδιοργανώνεται ή διαρκώ? 
αύξανομένη παραγωγή του?. Τό ότι δέν 
Ιφθάσαμε ποτέ σέ μιά ικανοποιητική 
λύση, πού νά έξισορροπήση τού? βασι
κού? παράγοντα? τή? παραγωγή? καί τή? 
καταναλώσεω? τών αγαθών, αύτό καί 
μόνο μά? βεβαιώνει πώ? ή οίκονομία 
θά είναι πάντοτε εμπειρική επιστήμη, δη
λαδή δέν θά μά? δώση τίποτε τό θετικό 
έκ τών προτέρων, καί ότι ίσω? δέν θά 
βρούμε ποτέ τήν τελική λύση.

’Αν θέλουμε νά δούμε τό πρόβλημα τή? 
καταναλωτική? κοινωνία? σωστά, πρέ
πει νά τό πάρουμε άπό τού? οικονομολό
γου? καί νά τό δώσουμε στού? φιλοσό
φου? καί μάλιστα στού? ήθικολόγου? καί 
τού? ανθρώπου? τή? δεοντολογία?. Πολύ 
ορθά καί πολύ διορατικά, καί πολύ φι- 
λάνθρωπα, τό θεώρησαν θέμα δικό του? 
όλοι οί ίδρυταί Θρησκειών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ
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Ή  άφηρημένη τέχνη ονομάζεται τέχνη αινιγματική. Φαίνεται όμως, δτι 
δέν είναι οΰτε καν αίνιγμα. Γιατί τό αίνιγμα επιδέχεται μιά μόνο ερ
μηνεία. Τό έργο όμως τής άφηρημένης τέχνης τό ερμηνεύει κάθε ένας 
όπως θέλει. Έ χει χίλιες έρμηνεϊες, γιατί δέν έχει πράγματι καμμιά, άφοϋ 

δέν θέλει νά πή τίποτε.

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ λεγομένη τέχνη, παρ’ 
όλο πού θεωρείται άπό πολλού? 
πώ? έχει πιά έπιβληθή στήν κοι

νωνία, όμω? παραμένει καί σήμερα σάν 
«σημείο άντιλεγόμενο». Γιατί ύπάρχουν 
άκόμη άρκετοί που έχουν σοβαρού? λό
γου? ν’ άμφισβητούν τήν άξια τη? σάν 
τέχνη? καί, φυσικά, οί εκπρόσωποί τη? 
έχουν άπέναντι σ’ αύτού? τή δική τόυ? 
απολογητική. Ή άπολογητική αύτή γε
μίζει άτέλειωτε? σελίδε? βιβλίων πού είναι 
άφιερωμένα στήν προσπάθεια γιά μιά 
θεωρητική θεμελίωση καί δικαίωση τή? 
μοντέρνα? τέχνη?. ’Αλλά προτού νά εξε
τάσω με μερικέ? βασικέ? «θέσει?» τή? άπο
λογητική? αύτή? ά? έλθωμε νά δούμε τί 
εννοούμε πρώτα μέ τόν όρο μοντέρνα 
τέχνη.

Ύφίσταται βασική όρολογική διάκριση 
καί άντιδιαστολή μεταξύ σύγχρονη? καί 
μοντέρνα? τέχνη?. Ή σύγχρονη τέχνη 
είναι εκείνη πού άνταποκρίνεται στί? 
άνάγκε? τή? εποχή?. Άπό· τήν άποψη 
αύτή καί ή παραδοσιακή τέχνη ήταν 
σύγχρονη γιά τήν εποχή τη?. Μέ τόν 
όρο όμω? «μοντέρνα» τέχνη τήν έπανα- 
στατική εκείνη τάση πού φάνηκε στήν 
άρχή τού αιώνα μα? καί θέλησε νά σπά
σει κάθε δεσμό μέ τήν παράδοση. Τήν 
τάση αύτή εκπροσωπούν κυρίω? ό κυ
βισμό? τού Picasso, ή άνεικονική'τέχνη, 
ή κηλιδογραφία ό σουρεαλισμό? τού 
Salvator Dali μέ τά άλογικά έργα. "Ο
λε? αύτέ? οί τεχνοτροπίε? μέ άνάλογε? τά- 
σει? καί στήν γλυπτική, περιλαμβάνονται 
στό γενικό όρο μοντέρνα ή άφηρημένη 
τέχνη.

Ή πρώτη λοιπόν θέση τή? άπολογη
τική? τή? μοντέρνα? τέχνη?, στηρίζεται

στήν παραδοχή ότι ό καλλιτέχνη? προ
σπαθεί νά έκφράσει πάντα τήν Ιποχή 
του. Καί, έπομένω?, σήμερα πού ζοΰμε 
στήν άτομική καί διαστημική έποχή δέν 
μπορεί ό σύγχρονο? καλλιτέχνη? νά χρη
σιμοποιήσει τά παλαιά παραδοσιακά 
έκφραστικά μέσα γιά νά έκφράσει τήν 
σύγχρονη εποχή. Χρειάζεται νέου? τρό
που? καί νέα έκφραστικά μέσα καί αύτά 
άκριβώ? τού τά προσφέρει ή μοντέρνα 
τέχνη.

Δέν μπορούμε, φυσικά, νά άρνηθούμε, 
ότι ή άναζήτηση γιά νέε? μορφέ? καί 
νέου? έκφραστικού? τρόπου? βρίσκεται 
πάντα μέσα στήν έξελικτική πορεία τή? 
τέχνη? ττού θά πάρει ερεθίσματα γιά  
έμπνευση καί άπό τή σύγχρονη δια
στημική έποχή. Ά λλά αύτό είναι άλλο 
καί άλλο είναι ή δουλική υποταγή στό 
μοντέρνο, τό όποιοδήποτε μοντέρνο, 
άρκεΐ νά έχει κόψει κάθε δεσμό μέ τή παρά
δοση. Κάνει? δέν ισχυρίζεται ότι πρέπει 
νά μείνωμε γιά πάντα στά κλασσικά καί 
παραδοσιακά πρότυπα. Στό τέλο?, αυτό 
θά ίσοδυναμούσε μέ μιά μορφή δουλεία? 
στόν κλασσικισμό. Καί είμαστε άντί- 
θετοι σέ κάθε μορφή δουλεία?.

Ό  σύγχρονο? λοιπόν καλλιτέχνη? 
είναι ελεύθερο? νά χρησιμοποιήσει καί 
άλλου? τρόπου? καί άλλα μέσα πού θά 
τά θεωρήσει πρόσφορα στό σκοπό του. 
’Αντίστοιχα, ό σύγχρονο? άνθρωπο? είναι 
διατεθειμένο? νά παραμερίσει τό κλασσικό 
καί παραδοσιακά καί νά δώσει τή θέση 
του σέ κάτι νέο. . ’Αλλά, φυσικά, μέ τήν 
προϋπόθεση ότι τό νέο αύτό θά τού προσ
φέρει αληθινή αισθητική συγκίνηση. Για
τί, στό τέλο?, αύτό ένδιαφέρει τό κοινό. 
Τό κλασσικό έργο πού περιφρονεί ή μον-
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τέρνα τέχνη προσφέρει καί σήμερα αλη
θινή καί άβίαστη αισθητική συγκίνηση, 
αφού τό αληθινά ώραϊο είναι ώραϊο γιά  
κάθε εποχή. Γι’ αύτό καί τά αριστουργή
ματα, λόγου χάρη, τοϋ Φειδίου ή τοϋ 
Michel Angelo είναι ώραϊα καί σήμερα 
όπως καί στήν έποχή πού πρωτοέγιναν. 
Τότε λοιπόν θά δεχθώ νά άφήσω τό πα
λαιό έργο τέχνης πού μέ συγκινεϊ αι
σθητικά, όταν τό επαναστατικά νέο 
πού διεκδικεϊ τή Θέση του μοϋ προσφέρει 
καί αυτό αντίστοιχη αληθινή αισθητική 
συγκίνηση. Γιατί, μή ξεχνάμε, καί ό 
κλασσικισμός, όπως άλλως τε καί όλη 
ή ιστορία τής τέχνης, έχει γραφή άπό 
έπαναστατικά βήματα πού κάθε νεώτερο 
συγκινούσε τό κοινό έξ ίσου ή καί περισ
σότερο άπό τό παλαιότερο. 'Αλλά ή 
έπανάσταση τής μοντέρνας τέχνης, έκτός 
άπό τήν περιφρόνησή της πρός τήν παρά
δοση, δέν κατώρθωσε νά προσφέρει μέ 
τά έργα της καμμιάν άληθινή αισθητική 
συγκίνηση στό σύγχρονο μέσο μορφω
μένο άνθρωπο.

‘Η τέχνη άκόμα μπορεί νά είναι καί 
αφαιρετική. Νά χρησιμοποιήσει δηλαδή 
ό καλλιτέχνης καί τήν άφαίρεση προκει- 
μένου νά άποφύγει τή φωτογραφική 
ομοιότητα μέ τή φύση, γιά  νά τονίσει ένα 
ιδιαίτερο σημείο στό θέμα του. Γι’ αύτό 
καί καταλαβαίνομε τήν πρόθεση τοϋ 
σύγχρονου καλλιτέχνη νά άπομακρυνθή 
άπό τή νατουραλιστική τέχνη πού ξεπέ
φτει στή στεγνή μίμηση. "Αλλο όμως 
άφαίρεση καί άλλο διαστρέβλωση καί 
κακοποίηση τής μορφής. "Αλλο τέχνη 
άφαιρετική καί άλλο άφηρημένη. Ή άφη- 
ρημένη τέχνη καταργεί κάθε θέμα. ’Ενώ 
ή άφαιρετική άφαιρεΐ επουσιώδη χαρα
κτηριστικά γιά  νά ζωντανέψει περισσό
τερο τό θέμα της. Γιά νά φέρουμε ένα 
παράδειγμα άπό τήν Ιστορία τής τέχνης, 
ό καλλιτέχνης τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, 
θέλοντας νά συμβολίσει μέ τό έργο του 
αύτό τή θεά τοϋ έρωτα, έκανε καί αΰτόί 
άφαίρεση. Άφαίρεσε δηλαδή έπουσιώ&η 
χαρακτηριστικά ένός συγκεκριμένου προ
σώπου καί συγκέντρωσε όλη τή δύναμη 
καί τή μαστοριά τής σμίλης του γιά  νά 
παρουσιάσει τά γυναικείο κάλλος καί 
τήν όμορφιά μέ τόσο τέλειες άναλογίες 
πού ύποτίθεται πώς δέν βρίσκονται τέ
τοιες σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. "Ετσι μ’ 
αυτή τήν άφαίρεση ό καλλιτέχνης πα
ρουσίασε ένα άληθινό άριστούργημα.

’Αφαίρεση, λοιπόν, να!. ’Αλλά τό ζή
τημα είναι ώς πού θά πρέπει νά φθάσει 
αύτή ή άφαίρεση γιά νά μή καταντήσει 
καρικατούρα. Γιατί καί τό δένδρο τό κλα
δεύεις γιά νά ζωντανέψει καί νά άνθή- 
σει περισσότερο. ’Αλλά άμα τό κόψιμο 
προχωρήσει πέρα άπό ώρισμένο σημείο 
τότε τοϋ κόβεις μαζί καί τήν ικμάδα τής 
ζωής. Καί, φαίνεται, ότι ή άφηρημένη 
τέχνη ξεπέρασε αυτό τό εύαίσθητο ση
μείο τής ζωής.

’Αλλά ή μοντέρνα άνεικονική τέχνη ισ
χυρίζεται άκόμη πώς είναι ένας ίμπρεσ- 
σιονισμός τών βιώσεων τού βαθύτερου 
είναι μας καί όχι τών έντυπώσεών άπό τά 
φαινόμενα. "Οτι, δηλαδή, άποβλέπει στό 
νά έκφράσει τό πολύπλοκο καί άπύθμενο 
βάθος τοϋ ψυχικού κόσμου καί νά είσ- 
δύσει καί άποκαλύψει τόν πολυδαίδαλο 
χώρο τοϋ ύποσυνειδήτου τής άνθρώπινης 
ψυχής. Αύτή λοιπόν ή περιπετειώδης 
πορεία στά βάθη τοϋ ύποσυνειδήτου 
όδηγεϊ τόν σύγχρονο καλλιτέχνη σέ συν

θέσεις άμορφες, σκοτεινές, άφηρημένες, πού 
δέν παριστάνουν τίποτε τό γνωστό. 
"Ετσι ή τέχνη τοϋ παρόντος έγινε τέχνη 
μαντική, γιατί τά μηνύματά της μένουν 
αινίγματα γιά λύση. Μοιάζουν μέ κραυ
γές άναρθρες σχεδόν, πού ή άσυνταξία 
καί τό διφορούμενο κυριαρχούν έντονα, 
χωρίς σύμβολα άναφοράς πρός τόν 
εξωτερικό κόσμο. ’Από τήν άποψη αύτή 
ή σύγχρονη τέχνη δέν είναι μόνο άντι- 
παραστατική, άλλά καί άντικοινωνική, 
είναι σχεδόν άντιτέχνη, ύποκειμενική, 
μυστική, όπως ή μαγεία. Τό μόνο της 
θέμα είναι νά μήν έχη θέμα.

Ή άφηρημένη λοιπόν τέχνη ονομάζε
ται τέχνη αινιγματική. ’Αλλά, φαίνεται, 
ότι δέν είναι ούτε κάν αίνιγμα. Γιατί τό 
αίνιγμα έπιδέχεται μιά μόνο ερμηνεία. 
Τό έργο όμως τής άφηρημένης τέχνης 
τό ερμηνεύει κάθε ένας όπως θέλει. "Εχει 
χίλιες ερμηνείες γιατί δέν έχει πράγματι 
καμμιά, άφού δέν θέλει νά πή τίποτε.

Θέλει όμως ή μοντέρνα τέχνη νά παρι
στάνει καί τή σύγχρονη Πυθία. Καί 
καταφεύγοντας σέ άσυνάρτητα σχήματα, 
ισχυρίζεται ότι είναι τέχνη μαντική. 
’Αλλά τότε οί χρησμοί της, άν ύπάρχουν, 
μένουν άκατανόητοι γιά τούς πολλούς. 
Νάναι άρα γε μιά νέα Σφίγγα πού κρα- 
τάει ζηλότυπα τά μυστικά της; Δέν ξέρω. 
Πάντως δέν είναι τέχνη. Γιατί τέχνη θά πή 
μαστοριά, πού έχει τή δύναμη νά προ- 
καλή στό θεατή αισθητική συγκίνηση. 
Ά π ό  τήν τέχνη δέν περιμένουμε γρι- 
φώδη αινίγματα καί άκατάληπτους χρη
σμούς. Στό τέλος, όλοι μπορούμε νά κά- 
νωμε καρικατούρες καί νά τις προβά- 
λωμε σάν τέχνη τής Πυθίας. Ά λλά τότε 
πιά δέν σοβαρολογούμε. Ή καλλιτεχνία

είναι τό θείο δώρο πού έχουν οί προικι
σμένοι καί ταλαντούχοι καλλιτέχνες νά 
προσφέρουν μέ τή μαεστρία τοΰ χρω
στήρα τους ή μέ τή δύναμη τής σμίλης 
τους τή Θεία άπόλαυση τής αισθητικής 
συγκινήσεως, πού είτε σέ γοητεύει μέ 
τήν απαλή καί γλυκειά της όμορφιά, είτε 
σέ συγκλονίζει μέ τό ρωμαλέο της μήνυμα. 
Οί καλλιτέχνες αύτοί ήσαν άνέκαθεν λί
γοι. Σήμερα οί μοντέρνοι καλλιτέχνες έγι
ναν άναρίθμητοι. Μήπως καί μόνο τό 
γεγονός αύτό μάς λέει πολλά;

Φαίνεται, πάντως, ότι ό μοντέρνος καλ
λιτέχνης δέν πολυσκοτίζεται έάν ή τέχνη 
του συγκινεϊ ή όχι τόν σύγχρονον άν
θρωπο. Άφού ύψωσε τή σημαία τής έπα- 
ναστάσεως κατά τού κατεστημένου καί 
τής παραδόσεως, προσπαθεί νά βρή καί 
νά χρησιμοποιήσει τούς πιό άλλόκοτους 
τρόπους καί σχήματα, άρκεϊ νά μή θυμί
ζουν παραδοσιακή τέχνη. Δικαίωμά του 
θά πήτε νά τό κάνει. Ά λλά  τότε καί δι
καίωμά μας νά άποστρέφωμε τά βλέμμα
τά μας άπό τέτοια έργα.

Ά λλά οί οπαδοί τής έπαναστάσεως 
αυτής λησμόνησαν έπί πλέον πώς ή μον
τέρνα τέχνη τόύ σήμερα θά είναι τό κατε
στημένο τοΰ αύριο, πού μέ τήν σειρά 
του, θά πρέπει καί αύτό νά άπαρνηθή 
καί νά διαγράψει τή σημερινή μοντέρνα 
τέχνη καί νά άναζητήσει κάτι διαφορε
τικό. "Ετσι όμως, μέ τό κυνήγημα τού 
νέου χάριν τοϋ νέου, ό καλλιτέχνης μετα
βάλλεται σέ δούλο τοϋ μοντερνισμού καί 
στήν ύποδούλωση αύτή δέν διστάζει 
νά θυσιάσει καί τήν αίσθητική συγκίνηση 
καί όμορφιά, πού είναι ή πεμπτουσία τής

(Συνέχεια εις τήν σελ. 779)
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ, Καθηγ. ’Αμερικάνικου Κολλεγίου Θηλέων

Λογω  ̂τής μονώσεως καί τής σκληραγωγίας πού νπήρ- 
χε στο Σινά, στοιχεία απαραίτητα για μια ολοκληρω
μένη ασκητική ζωή, ή περιοχή έγινε πόλος ελξεως γ ι’ 
αντους πού ήθελαν ν’ αφιερωθούν ψυχικά καί σωματικά 
στη λατρεία τον αληθινού Θεού. ' Υπήρχε άμεση άνάγκη 
γιά  ̂ ένα οργανωμένο κοινόβιο. Μοναστήρι δηλαδή. Τό 
κενό ήλθε να το καλνψη γενναιόδωρα ό αντοκράτορας 
Ιουστινιανός, πού με πλούσια έπιχορήγησι έγινε ό κτί- 

τωρ τού Καθολικού (ναού) τής μονής καί τού μεγάλου 
τείχους πού ζώνει τό μοναστήρι προστατευτικά άπό επι
δρομές βαρβάρων αλλοφύλων.

Σ ΥΜΦΩΝΑ, μέ τήν ευλαβή παράδοσι 
στις άρχές του 4ου μ.Χ. ai. ζούσε 
στήν ’Αλεξάνδρεια τής Αίγυπτου 

«νεάνις σοφωτάτη καί λαμπρότατη, ώ- 
ραία κατά τήν όψιν καί κατά τήν καρ
διάν» άπό πριγκιπική οικογένεια ΑΙκατε- 
ρίνα όνομαζόμενη.' Ό  βίος καί ή πολι
τεία τής πανευφήμου αυτής μάρτυρος 
έγινε άντικείμενο βαθειάς ίστορικής με
λέτης. Τούτο όφείλεται στό παράδοξο 
γεγονός ότι, ένώ όλοι οι σύγχρονοί της 
ιστορικοί σιωπούν γιά τή ζωή καί δράσι 
της, ή άλλοι τήν συγχέουν μέ τήν ’Αλε
ξανδρινή φιλόσοφο τού 4ου αί. Ύπατία, 
ό μόνος πού μιλά διεξοδικά γι’ αότήν είναι 
ό ιστορικός Εύσέβιος. Πολλές όμως μεγα- 
λοστομίες καί μεταπτώσεις τόν χαρα- 
κτη ρίξουν όπως τούς περισσοτέρους βυ
ζαντινούς ιστορικούς. ’Αναφέρει λοιπόν 
ό Εύσέβιος :

Ή  μόνη πού άντιστεκόταν σέ άνήθικες 
πράξεις ήταν ή σοφωτάτη νεανις Αίκα- 
τερίνα. Ή  δύναμις καί ή γοητεία της ήταν 
πνευματική καί όχι σαρκική, καί γιά τούτο 
όταν πίστεψε στόν Χριστό καί βαπτίσθηκε 
ή έκκλησία τής έδωσε τό όνομα Αίκατε- 
ρίνα, πού πολλοί παραδέχονται πώς 
προέρχεται άπό τό Άει-καθαρΐνα (πάν
τοτε - καθαρϊνα δηλαδή).

Τά έκκλησιαστικά Συναξάρια, πού 
είναι άπλώς ευσεβείς διηγήσεις κι έτσι 
πρέπει νά τά δεχθούμε, άναφέρουν χωρίς 
βέβαια αύτά νά έπαληθεύωνται ιστορικά 
πώς ή Αικατερίνη ήταν κόρη τού βασι
λίσκου τής Άλεξανδρείας Κώνστα, ό 
όποιος έπιμελήθηκε τήν μόρφωσί της 
άπό τήν παιδική της ήλικία. "Οταν διε- 
δόθη ότι ή Αικατερίνη μετεστράφη στόν 
Χριστιανισμό, καί αύτή δέν τό διέψευσε, 
ό Μαξιμίνος διέταξε τήν μορφωμένη νέα 
νά κάμη δημόσια συζήτησι μέ 50 είδωλο- 
λάτρες σοφούς γιά «ν’ άποδειχθή ή πλάνη 
τής χριστιανικής πίστεως». Ή  συζήτησις 
έπραγματοποιήθη στήν πιό κεντρική καί 
εΰρύχωρη πλατεία τής ’Αλεξάνδρειάς 
μπροστά στά φιλοπερίεργα μάτια ένός 
μεγάλου πλήθους, πού άπό πολύ πρωί είχε 
γεμίσει τήν πλατεία γιά νά παρακολου- 
θήση τόν σχετικό διάλογο. Τό έξαγόμενο 
τής δημόσιας αύτής συζητήσεως ύπήρξε 
συντριπτικό γιά τόν Μαξιμίνο, πού κα
θιστάς στόν κήπο τού παλατιού περίμενε 
μέ άνυπόμονη βεβαιότητα τά καλά μαν
τάτα τής νίκης τής πατροπαράδοτης εί- 
δωλολατρείας έπάνω στήν νέα πίστι. 
’Αλλά ένώ έδειχναν τά πράγματα πώς θά 
νικήσουν στό διάλογο οί σοφοί τών ει
δώλων, κάτι τό πολύ άναπάντεχο συνέβη: 
Καί οί 50 σοφοί έπείσθησαν γιά τήν όρ- 
θότητα καί τήν πνευματική ύπεροχή τών 
έπιχειρημάτων τής Αίκατερίνας κι άσπά- 
σθηκαν τόν Χριστιανισμό! ΤοΟτο τό γε
γονός έρέθισε τόσο τόν ήγεμόνα, ώστε 
διέταξε τήν άμεση σύλληψι, τή μαρτυρική 
άνάκρισι καί τόν διά τροχού θάνατο τής 
πάνσοφης Αίκατερίνας.

Ή  παράδοσι, πού τά θέλει όλα μέ θρυ
λικό χαρακτήρα νά γίνουν, διηγείται 
πώς άγγελοι μετέφεραν τά λείψανα τής 
άγιας πάνω στις φτερούγες τους καί τά 
άπόθεσαν στήν ψηλότερη κορυφή τού 
Σιναίου όρους, πού φέρει μέχρι σήμερα τ’ 
όνομά της άκόμη καί στ’ άραβικά, 
«Τζεμπέλ Κατερίν». Πολλοί προσκυνη
τές τών παλαιοτέρων χρόνων διηγούνται 
πώς είδαν σκαλισμένο σ’ έναν άπότομο 
βράχο, άκριβώς στό σημείο όπου τό τι- 
μιώτατο σώμα τής μάρτυρος άφέθη άπό 
τούς άγγέλους, τό σχήμα τού σκηνώματος
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της σκαλισμένο στό βράχο κατά τρόπο 
θαυματουργικό καί βέβαια παράδοξο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Υπάρχουν Ιστορικές μαρτυρίες πού 
άναφέρουν πώς άσκητές υπήρχαν στό 
όρος Σινά (σκόρπιοι καί άνοργάνωτοι 
βέβαια), πολύ πριν τό κτίσιμο τής μονής 
άπό τόν ’Ιουστινιανό τόν 6ο αιώνα. ’Επι
γραφές μαρτυρούν, ότι οί πρώτοι χριστια
νοί προσκυνητές - μοναχοί έφθασαν στό 
Σινά στό τέλος τού Βου ή άρχές τού Γου 
μ. X. αί. Σύμφωνα μέ τό 'Οδοιπορικό τής 
Αιθέριας τής προσκυνήτριας, πού γρά
φτηκε γύρω στά 450 μ.Χ., άσκητές πατέ
ρες ζούσαν έκεΐ «βίον ήσύχιον καί, σε
μνόν». ’Αναφέρει άκόμη τό κείμενο, ότι 
ύπήρχε μικρός ναΐσκος στην άγια κορυφή

Λόγφ τής μονώσεως καί τής σκληραγω
γίας πού ύπήρχε στό Σινά, στοιχεία απα
ραίτητα γιά μιά όλοκληρωμένη άσκη- 
τική ζωή, ή περιοχή έγινε πόλος έλξεως 
γι’ αύτούς πού ήθελαν ν ’ άφιερωθοΰν ψυ
χικά καί σωματικά στή λατρεία τού άλη- 
θινοϋ Θεού. Ύπήρχε άμεση άνάγκη γιά 
ένα όργανωμένο κοινόβιο. Μοναστήρι 
δηλαδή. Τό κενό ήλθε νά τό καλύψη γεν
ναιόδωρα ό αύτόκράτορας ’Ιουστινιανός, 
πού μέ πλούσια έπιχορήγησι έγινε ό κτί- 
τωρ τού Καθολικού (ναού) τής μονής 
καί τού μεγάλου τείχους πού ζώνει τό μο
ναστήρι προστατευτικά άπό έπιδρομές 
βαρβάρων άλλοφύλων. Βέβαια ή ιστορική 
άλήθεια είναι πώς ό ’Ιουστινιανός χρεια
ζόταν ένα δυνατό έκκλησιαστικό καί 
στρατιωτικό κέντρο ν ’ άκμάζη καί ν ’ 
άκτινοβολή τήν πνευματική αίγλη τής

αύτοκρατορίας καί τήν στρατιωτική της 
δύναμι στούς γύρω άραβικούς λαούς, μιά 
καί πού ή περιοχή ήταν άκριτική τών συ
νόρων τής βυζαντινής πολιτικής δικαιο
δοσίας.

Γράφει λοιπόν γιά τή μονή ό Ιστορι
κός : «Είς τόν ’Ιουστινιανόν άπεδόθη 
καί «νταρά» (διάταγμα δηλαδή), ή όποια 
άλλοτε μέν όνομάζεται (όρισμός) καί 
άλλοτε (χρυσόβουλλον). Κατ’ αύτήν ό 
προϊστάμενος τού Σινά έπρεπε νά είναι 
άρχιερεύς καί νά φέρη τόν τίτλον τού 
’Αρχιεπισκόπου Σινά καί Ραϊθώ. Πάντως 
σπουδαίοι άνδρες κατέλαβον τό άξίωμα 
τούτο κι ένώ ήσαν άρχιερεΐς ταυτοχρόνως 
ήσαν καί ήγούμενοι τής μονής.

Καί ό θρύλος συμπληρώνει τήν ιστο
ρία: «Τόν 7ο αιώνα ξεχύθηκαν οί Ά ρ α 
βες, μέ τόν Μωάμεθ έπικεφαλής, γιά νά 
κατακτήσουν τόν κόσμο. Δέν άργησαν 
νά φθάσουν στήν Πετραία ’Αραβία καί 
στό Σινά. Σύμφωνα μέ τήν πάγια παρά- 
δοσι πού ύπάρχει άνάμεσα σέ χριστιανούς 
καί μουσουλμάνους, ό ίδιος ό Μωάμεθ 
ήλθε έπάνω στό Σινά γιά νά τιμήση τή 
μνήμη τού Μωΰσή καί παραχώρησε στή 
μονή τόν περίφημο (άχτιναμέ) του, δη
λαδή μιά διαθήκη γραμμένη σέ μεμβράνη, 
πού τή σφράγισε μέ τήν παλάμη του. (Ή  
γνησιότητα τού ίεροΰ τούτου έγγράφου 
έχει άμφισβητηθή άπό πολλούς ειδικούς 
ιστορικούς καί παπυρολόγους, άπό άλ
λους όμως όχι). Μέ τό προστατευτικό 
αύτό έγγραφο άνεγνώρισε στή μονή ό 
προφήτης τού Ίσλάμ προνόμια πού έξα- 
σφάλισαν τήν ϋπαρξί της, καί διεκήρυξε 
ότι όποιος Μουσουλμάνος τά παραβιάση 
«περιφρονεϊ τήν θρησκείαν αύτοΰ — μή

Απέναντι: Ή  Ά γ ια  Αικατερίνη. Στό κέν
τρο είκονίζεται ή Ά γ ια  καί γύρω σκηνές 
τοϋ μαρτυρίου της. Χαρακτηριστικό έργο 
τής μοναστικής τέχνης τοϋ 12ου-13ου 
αιώνα. Φυλάσσεται στήν πινακοθήκη τής 
Μονής. Έπάνω: Αριστερά κηρόχυτη ει
κόνα παριστάνουσα τόν "Αγιο Πέτρο. 
Δεξιά βυζαντινή εικόνα τοϋ 12ου αιώνα.

Ό  προφήτης Ήλίας.
0 £  ^  ρ ρ  .ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ .

γένοιτο, Θεέ! — καί καθίσταται άξιος 
τού άναθέματος, είτε Βασιλεύς είναι ού- 
τος ό παραβάτης, είτε πτωχός».

Μετά φόβου Θεού, τόν καιρό τής 
Τουρκοκρατίας, οί σουλτάνοι τήραν τό 
έγγραφο στήν Πόλι καί άφησαν στή μονή 
κεκυρωμένα άντίγραφά του. Ή  αύθεντι- 
κότητά του άμφισβητήθηκε μερικές φο
ρές, γεγονός ώστόσο είναι ότι οί Μου
σουλμάνοι κυρίαρχοι τής περιοχής Ά ρ α 
βες, Τούρκοι, Μαμελοΰκοι, τό σεβάσθη- 
καν κ’ έξακολουθοΰν νά τό σέβωνται. Βέ
βαια, στούς σκοτεινούς αιώνες, ή μονή 
πέρασε δύσκολες περιόδους καί κινδυ
νέυσε συχνά. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
κάποτε, πιθανώτατα κατά τόν 11 ον αί., 
άναγκάσθηκε, γιά νά έξευμενίση έναν 
έπιδρομέα, νά χτίση δίπλα οτόν κεντρικό 
ναό της ένα τζαμί, πού σώζεται μέχρι σή
μερα καί πού λέγεται μάλιστα, ότι στή
θηκε σέ λίγες ώρες, καθώς πλησίαζε ό 
έχθρικός στρατός. Τελικά όμως, μπορούμε 
νά πούμε ότι ή έπίσημη ίσλαμική έξουσία 
έτήρησε, σέ όλες τις έποχές τόν πατρο
παράδοτο λόγο τού προφήτη.
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ΠΡΟ ΪΣΤΟ ΡΙΚΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ
Σ τ ή ν  π ε ρ ι ο χ ή

Λ Π Ο τήν αρχαιότητα ήταν γνωστό 
* *  ότι στά στρώματα των πετρω
μάτων τής λεκάνης της Μεγαλο- 
πόλεως υπήρχαν άπολιθωμένα οστά 
μεγάλων διαστάσεων. Τό 160 μ.Χ. 
ό περιηγητής Παυσανίας γράφει γιά 
τά οστά αύτά, πού οί άρχαΐοι νόμι
ζαν ότι ανήκαν στούς Γίγαντες.

'Ο Τάκης Κανδηλώρος στήν « 'Ι
στορία τής Γορτυνίας» (1898) γρά
φει: «Έπιστεύετο ότι καί ή γιγαν
τομαχία έγένετο αύτόθι έξωθεν τής 
Τραπεζοϋντος, παρά τόν ’Αλφειόν, 
εις θέσιν «Βόθος» καί «’Ολυμπίας 
πηγή», ένθα... έθυον οί ’Αρκάδες 
άστραπαϊς, θυέλλαις καί βρονταϊς» 
(Παυσ. Η. (8), 32, 5).

Ό  Ν.Δ. Μωραΐτης στήν «'Ιστο
ρία τής Τεγέας» (1932) στό Α' κε
φάλαιο, στήν § «Παλαιοτάτη ’Αρ
καδία, δάση, ζώα καί άπολιθώμα- 
τα έν αύτή», σελ. 2, περιγράφοντας 
τήν υψηλή καί ψυχρή αύτή χώρα τής 
Πελοποννήσου γράφει:

«Άλλ’ ένεκα καταιγίδων βιαιοτά- 
των καί συρράξεων καταστραφέντα 
τά'. δάση καί καλυφθέντα ύπό ΐλύος 
άπηνθρακώθησαν. Ή  καταστροφή 
των δασών συμπαρέσυρε εις τόν θά
νατον καί τά γιγαντιαΐα ζώα καί 
πλήθος άλλων ζώων, τών οποίων οί 
σκελετοί, καλυφθέντες άπό μακρο- 
τάτου χρόνου, άπελιθώθησαν έπί πα- 
χυτάτου στρώματος γαιανθράκων. 
’Απειρία τοιούτων οστών προκατα
κλυσμιαίων ζώων άποκαλύπτεται εις 
τά μεθόρια Γορτυνίας καί Μεγαλο- 
πόλεως, ήτις παλαιότατα ήτο λίμνη, 
προ τής διαρρήξεως τών όρέων καί 
τής διαρρεύσεως τοϋ ’Αλφειού. Ενός 
έλέφαντος ή κεφαλή άνευ χαυλιο
δόντων ζυγίζει 400 όκάδας. Τό μή
κος τοϋ μηριαίου όστοΰ αύτοϋ είναι 
1,25 μ. τό πλάτος λεκάνης 1,45 μ., 
οί χαυλιόδοντες 3,00 μ. μήκους, άλ
λου δέ έλέφαντος 3,10 μ.

«’Απείρους αιώνας, δύο τουλάχι
στον εκατομμύρια έτη, προηγήθη- 
σαν ημών οί γιγαντιαΐοι ούτοι πρό
γονοι !.»

Τ ό 1902 άπό τυχαίο γεγονός έγινε 
γνωστός ό άπολιθωμένος κόσμος 
τής ’Αρκαδίας στήν περιοχή τής

τ ο ϋ  ’Α λ φ ε ι ο ύ

Μεγαλοπόλεως. Τό θέρος τοϋ έτους 
έκείνου, παραπόταμος τοϋ ’Αλφειού, 
πού περνά άπό τό χωριό Καλύβια 
Καρυών, πλημμύρισε άπό καταρρα
κτώδη βροχή, παρέσυρε μέ ορμή τό 
χώμα στις όχθες του καί έφερε σε 
φώς ένα χαυλιόδοντα έλέφαντος μή
κους έπάνω άπό 3 μ. ’Έγιναν διαβή
ματα τοϋ τότε καθηγητοΰ καί Ε 
φόρου τοϋ Φυσιογνωστικοΰ Μου
σείου Κ. Μητσοπούλου καί τοϋ τότε 
Έπιμελητοΰ τοϋ ΐδίου Μουσείου 
Δρος Θεοδ. Σκούφου καί ή Ελληνι
κή Κυβέρνησις χορήγησε χρηματικό

Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Ι Σ :
Νεκροταφείο
προϊστορικών
ζώων

ποσό γιά άνασκαφές. ’Από τις άνα
σκαφές στά χωριά ’Ίσωμα καί Μουσ- 
σακλά ήλθαν στό φώς πολλά άπο- 
λιθωμένα λείψανα μεγαθηρίων: έλέ- 
φαντες, ιπποπόταμοι, ρινόκεροι, μα
στόδοντα, άλογα, βοοειδή, χοίροι,

έλάφια, γαζέλλες, ύαινες, κάστορες, 
πουλιά, χελώνες.

Τά άπολιθωμένα ευρήματα, βά
ρους 2 τόννων καί 610 χιλιογράμ- 
μων, μετεφέρθησαν στήν ’Αθήνα, 
όπου τοποθετήθηκαν στά υπόγεια 
τοϋ Γεωλογικοΰ καί Παλαιοντολο
γικού Μουσείου τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. ’Εκεί παρέμειναν μέχρι 
τό 1959.

Ό  καθηγητής τής Γεωλογίας καί 
Παλαιοντολογίας Μάξιμος Κ. Μη- 
τσόπουλος, στις αρχές τοϋ 1959, 
άνέθεσε στον ’Επιμελητή τοϋ Μου
σείου τήν μελέτη καί έπεξεργασία 
τής Παλαιοπανίδος. Τά άπολιθωμέ- 
να ευρήματα άπεστάλησαν στό Πα
λαιοντολογικό Μουσείο Μονάχου, 
όπου μελετήθηκαν καί έπεστράφη- 
καν μετά τήν έπεξεργασία καί με
λέτη. Τοποθετήθηκαν γιά μουσεια- 
κή χρήσι στό Παλαιοντολογικό Μου
σείο ’Αθηνών. Μέ τά άπολιθωμένα 
ευρήματα τής Παλαιοπανίδας ασχο
λήθηκε ό υφηγητής κ. ’Ιωάννης Κ. 
Μελέντης, ό όποιος έγραψε ειδικές 
μελέτες.

Γιά τό ίδιο θέμα έχει γράψει ό Γ. 
Κ. Γεωργαλάς τό άρθρο: «Ή  λεκά-

’ Αριστερά: Ό  πελώριος άπολιθωμένος 
χανλιόδονς άλέφαντος, καθώς αποκαλύ
πτεται στό ’Ίσιωμα Μεγαλοπόλεως κατά 
τις άνασκαφές τον 1902 (Φωτ. τοϋ καθη- 
γητοϋ Θ. Σκούφου) Κάτω: ’Απολιθώματα 
μεγαθηρίων. Φυλάσσονται στό Παλαιο

ντολογικό Μουσείο ’Αθηνών.
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νη τής Μεγαλοπόλεως νεκροταφεΐον 
Προϊστορικών ζώων» στήν Πελο- 
ποννησιακή Πρωτοχρονιά (σ. 16 - 
21, 1964) καί άλλοι.

Στήν Κεντρική Πελοπόννησο άπό 
τις γεωλογικές μεταβολές πού έγιναν 
στο πέρασμα τοϋ χρόνου βρήκαν διέ
ξοδο τά νερά τής λίμνης (λεκάνης 
Μεγαλοπόλεως), τά δάση καταπλα
κώθηκαν άπό χώματα, άπό άλλεπάλ- 
ληλες καταβυθίσεις τοϋ πυθμένος 
τής λεκάνης, κι έγιναν λιγνίτες. Πολ
λά οστά ζώων μετεβλήθησαν σέ ά- 
πολιθώματα. Καί σέ άλλες περιφέ
ρειες βρέθηκαν άπολιθώματα, ό
πως στήν Ζάτουνα τό 1969.

Τό 1963 άνακοίνωσις τοϋ Άκα- 
δημαϊκοΰ Κ. Μητσοπούλου, άνέ- 
φερε: «Τον Αύγουστο 1963, ένεκα 
διαβρώσεως τής κοίτης τοϋ ’Αλ
φειού ποταμού πλησίον τοϋ σιδη
ροδρομικού σταθμού Μπηλαλίου Με
γαλοπόλεως, ήλθε εις φως υπερμε
γέθης κεφαλή βάρους 300 περίπου 
χιλιογράμμων. Πλησίον τού σημείου 
άνευρέσεως τού κρανίου καί εντός 
ποταμολιμναίων άποθέσεων τού α- 
νωτέρου πλειστοκαίνου άνευρέθη έ- 

|t- πιπροσθέτως καί θραύσμα χαυλιό- 
δοντος μήκους 1,50 μ. καί διαμέ
τρου 17 έκατοστών. 'Η  μελέτη των 
όδόντων καί τού κρανίου άπέδειξαν 
ότι πρόκειται περί άντιπροσώπου 
τού υποείδους «Palaeodoxon An- 
tiquus Germanicus». To εύρημα 
έχει έξαιρετικήν σημασίαν διότι 
κρανία τού υποείδους τούτου είναι 
σπάνια».

Γενικά ή ’Αρκαδία, προϊστορική, 
πρωτοϊστορική, άρχαιοτάτη καί άρ- 
χαία, είναι ή κατ’ εξοχήν ποιμενική 
χώρα μέ τις ευφρόσυνες καί ειδυλλια
κές βουνοπλαγιές πού έξυμνήθηκαν 
άπό τούς ποιητάς όλων των αιώνων. 
’Από τά δασωμένα, άπότομα βουνά 
της, ρυάκια κατρακυλούν κελαρύ
ζοντας τά νερά τους, πηγές άναβλύ- 
ζουν, όπου κατά τούς ποιητάς λού
ζονται Νύμφες, Νηρηίδες καί Μού
σες. 'Ο ’Αρκαδικός θεός Πάν παίζει 
τήν μαγική ποιμενική φλογέρα του. 
Κατά τον Δανιήλ Κουήν: «"Οπου 
άδει θηρεύουσα ή ’Αρκαδική θεά 

’ Άρτεμις καί όπου άκούγεται ό Πάν 
συρίζων μολπάς (τραγούδια)».

«Κι εγώ γεννήθηκα στήν ’Αρκα
δία», είπε ό Σίλλερ.

«’Αρκάδες Άπιδανήες, ’Αρκάδες, 
ο'ί καί πρόσθεν Σεληναίης ύδέονται 
ζώειν», γράφει ό ’Απολλώνιος Ρό
διος (4, 261, 4).

ΑΘΑΝ. Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Πρ ι ν  μ ι β ό  α ι ώ ν α

Ή  Διεύθυνσις ’Αστυνο
μίας Πόλεων ’Αθηνών άνα- 
κοινοΐ δτι κατά τούς διε- 
ξαχθησομένους τήν Δ ευ
τέραν 25 τρέχοντος ιππι
κούς αγώνας έν τώ Πανα
θηναϊκού Σταδίω ίσχύου- 
σιν τά έ ξ η ς :

Πάντα τά οχήματα θά 
φθάνω σιν εις τό Στάδιον 
διά τής λεωφόρου ’Ό λγα ς , 
θά άποβιβάζω σι τούς έπι- 
βάτας αύτών προ τής γ έ 
φυρας τοϋ Σταδίου καί θά 
άναχωρώσι διά τής όδοΰ 
Ή ρώδου τοϋ ’Α ττικού. ’Ε
ξαιρετικούς τά φέροντα ε
πισήμους θά δύνανται νά 
μεταβαίνωσιν εις τό Στά
διον καί διά τής όδοΰ Ή -  
ρώδου τοϋ ’Α ττικού. Ή  
άποβίβασις τών έπισήμων 
θά γίνεται προ τής εισόδου 
τοϋ Σταδίου, ή δέ στάθ- 
μευσις τώ ν όχημάτων 
τούτων ένθεν καί ένθεν 
τής Π λατείας.

Διά τήν στάθμευσιν τών 
ιδιωτικών όχημάτω ν ώρί- 
σθη ή μεταξύ Ή ρώδου τοϋ 
’Αττικοΰ καί Λεωφόρου 
’Ό λγας οδός Ζ αππείου.

Ή  κίνησις προς τό Π αγ- 
κράτι καί έκ τοϋ Παγκρα

τίου προς τήν πόλιν θά γ ί
νεται διά τής όδοΰ Ρ ηγίλ- 
λης καί Γεφύρας τοϋ 'Α 
γίου Σπυρίδωνος.

Οι έχοντες ΙΟΟδραχμα 
(χρώ ματος πρασίνου) ει
σιτήρια καί οί έχοντες εί- 
δικάς προσκλήσεις θά εί- 
σέλθουν διά τής δεξιάς 
πλευράς. Οί έχοντες 15 
δραχμα (χρώ ματος κίτρι
νου) θά είσέλθουν διά τής 
άριστεράς καί οί έχοντες  
10 δραχμα (χρώ ματος λευ
κού) διά τώ ν έκατέρωθεν 
κλιμά κ ω ν.

Έ ν  τέλει συνιστά εις 
τούς θεατάς όπως μή έγεί- 
ρωνται τών θέσεών των 
καί ΐστανται όρθιοι, ϊνα μή 
έμποδίσωσι τήν θέαν εις 
τούς όπισθεν καθημένους. 
'Ομοίως μετά τήν λήξιν 
τών άγώ νω ν, όπως άνα- 
μείνωσι τήν έξοδον τών 
έπισήμων καί μή σπεύ- 
σωσι νά κατέλθωσιν έκ 
τών θέσεών των εις τούς 
διαδρόμους προς άποφυγήν  
συνωστισμού κατά τήν έ
ξοδον .
Έ ν  Ά θήναις τή 2 3 .4 .’27 

*0 ’Α στυν. Διευθυντής 
I . ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
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ΚΑΤΑ τήν διάρκειαν τής τριακονταε
τούς θητείας μου είς τήν ύπηρεσίαν 
τοϋ Νόμου, τό πλείστον τής. όποιας 

υπηρέτησα μέ τόν Σερίφη τοϋ Westche- 
ί ster, είχα πολλές έπιτυχίες. Πιστεύω 

Ε' όμως δτι αυτή ή περίπτωσις πού θά σας 
διηγηθω πρέπει νά είναι ή πλέον περι
πετειώδης καί ένδιαφέρουσα άπό όλες 
όσες είχα λάβει μέρος.

Ό λ α  άρχισαν ήσυχα κατά τύχη, όταν 
ό βοηθός τοϋ σερίφη παρηκολούθησε 
έναν κακοντυμένον άνδρα, νά στοιχι- 
ματίζη μεγάλα χρηματικά ποσά στόν 
'Ιππόδρομο. Μία λεπτομερής ερευνά τοϋ 
θέματος άπεκάλυψεν ότι ό άνθρωπος 
αύτός, τοϋ όποιου τό όνομα ήτο Salva
tore Rinaldo, ήτο άναμεμειγμένος στην 
έμπορία ναρκωτικών καί ότι σύντομα 
θά έλάμβανε ένα μεγάλο φορτίο ήρωΐνης 
άπό τήν Ιταλία. ’Αργότερα έγινε γνωστό 
ότι τό φορτίο προωρίζετο νά μπή στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής άπό 
τό Λιμάνι τής Ν. Ύόρκης στις 20 ’Οκτω
βρίου 1960, μέ τό ’Ιταλικό πλοίο τής 
γραμμής Saturnia.

Τό πρωί τής 20ης ’Οκτωβρίου τοϋ 
1960 έγώ μαζί μέ άλλους συναδέλφους 
άπό τό γραφείο τοϋ Σερίφη καί άρκετούς 
άλλους άπό τό γραφείο Ναρκωτικών, έ- 
φθάσαμε στήν περιοχή όπου ήτο ή κα- 
τοικίατοϋ έν λόγιρ, στά προάστεια τής 
Ν. Ύόρκης. Είχαμε έφοδιασθή μέ δλατά  
είδη τών φωτογραφικών καί κινηματο
γραφικών μηχανών, μέ άσυρμάτους είς τά 
αύτοκίνητα, μέ φορητούς άσυρμάτους διά 

I τούς πεζούς, όπλα, κ.λ.π. Οί ’Αστυνο
μικοί είχον κατανεμηθή κατά γκρούπ σέ 
ειδικά αύτοκίνητα καί έγώ μαζί μέ τρεϊς 
άλλους εύρισκόμεθα σέ ένα φορτηγάκι. 
Κατά τις 5.30' τό πρωί ό έν λόγφ έθεάθη 
νά μπαίνη σέ ένα μικρό φορτηγό αύτο- 
κίνητο μαζί μέ ένάν άλλο άνδρα, ό όποιος 
είχε φθάσει έκεί μόνον μερικά λεπτά πρό 
τής άναχωρήσεώς των. Οί δύο άνδρες 
στό φορτηγό κατευθύνθησαν πρός τήν 
Ν. Ύόρκη, μία άπόστασι περίπου 20 
μίλια, όπου καί παρκάρισαν τό αύτοκί- 
νητό τους πολύ κοντά στήν προβλήτα 
τοϋ Λιμανιού.

Οί ’Αστυνομικοί άκολούθησαν τό φορ
τηγό, έναλλασσόμενοι συνεχώς, ώστε νά 
μή τραβήξουν τήν προσοχή τών παρα- 
κολουθημένων. Οί δύο άνδρες έθεάθησαν 
νά σηκώνουν ένα μεγάλο γκρι κιβώτιο 
πού ήταν τοποθετημένο σέ ένα αύτοκί- 
νητο άρτοποιείας καί τελικώς τράβηξαν 
γιά τό σπίτι του.

Πριν όμως φθάσουν στό σπίτι του, οί 
’Αστυνομικοί σταμάτησαν τό αύτοκί- 
νητο καί έκαναν έρευνα. Ά πό τήν έρευνα 
άνευρέθη φορτωμένο έπάνω στό αύτ/το τό

'Απέναντι: Ή  κατοικία τον Rinaldo 
στά προάστεια τής Ν. Ύόρκης. Είς αυτήν 
τήν σελίδα έπάνω: Τό κιβώτιο, στόν πυθ
μένα τοϋ όποιον έκρυπταν το ναρκωτικά. 
Κάτω: Ή  ήρωίνη καί τά μετρητά τον 

Rinaldo

κιβώτιο τό όποιον καί έφαίνετο ότι είχε 
' κατασκευασθή άπό ένα καλόν ξυλουργό. 
Όπως μπορείτε νά δήτε στή φωτογρα
φία, τό κιβώτιο τοϋ όποιου ή διεύθυνσις 
ήταν κακογραμμένη, άπευθύνετο στόν 
Pietro Torente in Leadice στήν Καλλι- 
φόρνια. Ό  πυθμήν τοϋ κιβωτίου ήτο 
ψεύτικος καί περιείχε 10 κιλά άγνής 
ήρωΐνης 100 %. Τό έσωτερικό τοϋ κι
βωτίου ήτο γεμάτο μέ μικρά κουρέλια, 
κουβέρτες καί μερικό ύλικό γεμίσματος 
παιχνιδιών. Ό λ ο ι μας εϊμεθα χαρούμενοι 
γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής. Μιά 
λεπτομερής έρευνα πού έγινε στήν κα
τοικία τοϋ συλληφθέντος είς τήν όδόν 
Rich Aveneu, άπεκάλυψεν ότι μία ντου
λάπα τοϋ σπιτιοϋ είχε ένα μυστικό ντου
λάπι. Αυτό τό μυστικό ντουλάπι εύρέθη 
άπό ένα άστυνομικό τής υπηρεσίας Ναρ
κωτικών τών Ηνωμένων Πολιτειών, ό 
όποιος ύποπτεύθη ότι πιθανόν νά είναι 
κρυφό ντουλάπι άπό τόν θόρυβο πού 
έκανε όταν κτύπησε τήν ντουλάπα μέ 
τό χέρι του. Μέσα σ’ αύτό τό κρυφό ντου- 
λαπάκι εύρέθη 1 1/2 λίμπρα άγνή ήρωΐνη 
καί 23.000 δολλάρια σέ μετρητά. Ό  
Rinaldo, ό όποιος είχε ένοικιάσει τό άκί- 
νητο πού έμεινε, δέν ήταν Ικανοποιημέ
νος άπό τό μερίδιο τής μοιρασιάς, έκλεβε 
ένα μικρό μέρος άπό κάθε φορτίο πού 
έφθανε στήν Νέα · Ύόρκη, καί τό που
λούσε άργότερα βάζοντας κατά μέρος 
τά χρήματα.

Ή  ένέργεια νά άνοιγή τό ντουλαπάκι 
δέν ήτο καί εύκολη καί έχρειάσθη νά 
έλθη ένας ειδικός ξυλουργός. Ή  όλη 
έπιχείρησις άνοίγματος τοϋ κρυφού ντου
λαπιού καθώς καί ή όλη κατασκευή τοϋ 
ντουλαπιού έκινηματογραφήθη άπό τήν 
ύπηρεσίαν Ναρκωτικών, γιά νά χρησι- 
μοποιηθή σάν έκπαιδευτικό φίλμ στίς 
σχολές διώξεως τών Ναρκωτικών τής 
Ούάσινγκτων D.C. Ό  φίλος μας ό Salva
tore Rinaldo καθώς καί ό βοηθός του 
Maheo Palmeri (Οί δύο πού είχαν σηκώ
σει τό κιβώτιο στό λιμάνι) ώδηγήθησαν 
στό Δικαστήριο καί έτιμωρήθησαν έπιει- 
κώς όμως, διότι έλήφθη ύπ’ όψιν ή βοήθεια 
πού έδωσαν στίς καταδιωκτικές ’Αρχές. 
Καί οί δύο άνδρες έδωσαν σημαντικές 
πληροφορίες γύρω άπό τό διεθνές δίκτυο 
κυκλοφορίας τών Ναρκωτικών καί τά 
μέλη του, δύο έκ τών όποιων εύρέθησαν 
βασανισμένα καί δολοφονημένα.

Τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1962 οί άρχηγόί τοϋ 
δικτύου αύτοϋ Vincent Mauro, Frank 
Karuso καί Salvatore Maneri, συνελή- 
φθησαν στήν Ισπανία γιά τήν συνεργα
σία τους μέ τό Charles «Lucky» Luciano 
τόν νεώτερο. Τόν Φεβρουάριο τοϋ ίδιου 
χρόνου ένδεκα μέλη αύτοϋ τοϋ δικτύου 
κατεδικάσθησαν σέ φυλάκισι άπό 5 έως 
25 χρόνια. Τό δίκτυο αυτό κυκλοφορίας 
Ναρκωτικών περιελάμβανε τίς Ηνωμέ
νες Πολιτείες, Καναδά, ’Ιταλία, Γαλλία.
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ΤΟ ΚΡΥΦΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Γράφει ό Δ. Σιατόπουλος. Μεγάλο 
Βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

’Αριστερά: "Ελλην πολεμιστής τής έπαναστάσεως. Εις τήν απέναντι σε
λίδα, «Το Κρυφό Σχολειό» τοΰ Νικολάου Γκύζη. Τά κρυφά σχολειά, 
υπήρξαν στά μαύρα χρόνια τής δουλείας οί συντηρητές τής εθνικής συ- : 
νειδήσεως και προετοίμασαν, όταν ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου τήν 
εθνική παλιγγενεσία.

Ο Ι ΣΤΕΡΝΕΣ ηλιαχτίδες, καθώς 
έπεφταν ά π ’ του αψηλό φεγγίτη 
τοΰ θόλου μπροστά στην ώραία 

πύλη, έμοιαζαν μέ τέλια χρυσά μιας 
αόρατης κιθάρας, πού άπό στιγμή σέ 
στιγμή θά ηχούσε μιά υπερκόσμια με
λωδία. Πέρα, στό χιονισμένο ακόμα 
Βέρμιο, ό ήλιος έγερνε στή δύση κά
νοντας τις κορφές ν’ άστραφτογιαλί- 
ζουν. Ό  ρασοφορεμένος γέροντας από
σωσε τή διδαχή.

—Ό  Ρήγας, παιδιά μου, είναι σω
στός "Ολυμπος γιά  τό "Εθνος σέ γνώση 
καί πατριωτισμό... "Οσο τόν διαβά
ζεις τόσο χαίρεσαι τό λόγο του... 'Εμ
πρός, τώρα, γράψτε τό μάθημα, τήν 
πρώτη στροφή α π ’ τό «Θούριο». . .

Τά πέντε παιδόπουλα καθισμένα 
σταυροπόδι κατάχαμα στις πλάκες τής 
εκκλησίας, πάνω στά πιστρωμένα κον- 
τοκάπια τους, έσκυψαν στά πινακίδια. 
"Ενα άπ' αύτά, ό Βλαχάβας, σήκωσε μέ 
τόλμη τό χέρι.

—Μέσ' στ' άλλα έργα του, άγιε γού
μενε, μας είπες ότι έγραψε καί τό «πο
λίτευμα». ΤΙ πάει νά πει τούτο:

— Χαίρομαι, Θανάση, πού πάντα σ’ 
αρέσει υά ρωτάς. Ή φιλομάθεια είναι 
τρανή άρετή. Τό «πολίτευμα» τού 
Ρήγα είναι μιά Ελλάδα άυαστημέυη 
απάνω σ’ ολόκληρο τό Μπαλκόνι. . . 
Σ’ αύτό τό έργο του, ό μεγάλος έκεΤ-

νος, ονειρεύτηκε τό ξαυαγέυυημα τού 
Βυζαντινού Ελληνισμού σέ μιά δημο
κρατία μέ όλα τά παλιά ιδεώδη τού γέ
νους μας, αλλά καί μιά ισοτιμία των αν
θρώπων μέσα σ’ αύτή, ά π ’ όποια φυλή 
κι άν κρατάνε . . . ’Αλαφρό χτύπημα  
στήυ πόρτα έκοψε τό λόγο. Ή φωνή 
ενός νιοΰ καλόγερου έφτασε βιαστική.

—"Αγιε Γέροντα σέ γυρεύουν, είν’ 
ανάγκη. . .

Άφησε τό στασίδι ό Ανθέμιος καί 
βγήκε στό κατώφλι.

— ΤΙ συμβαίνει Κοσμά; Δέν τέλεψα 
ακόμα τό μάθημα . . .

Ό  καλόγερος μίλησε μέ προφύλαξη.
—’Ήρθε στό μοναστήρι ό καπετάυ 

Τσάμης ό Καρατάσος, άρρωστος. Τόν 
έβαλα στό ήγουμενεΐο καί σέ καρτερεί...

— Εύλογη μένος ό καλός μου Δημή- 
τριος . . .Μόνος ήρθε;

— Μόνος του γιά νά μή δώση στό- 
χο. . .

— Στάσου στό πόδι μου νά κάμουν 
τά παιδιά τήν αντιγραφή, βάλτε τους 
νά φάνε καί μόλις πέσει τό σκοτάδι, 
διώξτε τα άπ’ τήν πόρτα τής Δραμπά- 
λας, νά πάνε στά καλύβια τους . . .

Ό  Κοσμάς μπήκε στήν έκκλησιά κι 
έκλεισε πίσω του τήν πόρτα. ‘Ο γέ
ροντας τράβηξε σκυφτός γιά τ ’ άντι- 
κρυνό κτίριο, πού βρισκόντουσαν τά 
κελιά καί τό ήγουμενεΐο. "Ηταν άντρας

ψηλός μέ μακρυά χέρια κι αποφασιστικό j 
περπάτημα. Στήν όψη του είχε γράψει 
ό καιρός μιά πολύ πουεμέυη ιστορία εύ- ! 
θύνης.

Ξάφνου ένα παράξενο προαίσθημα 
τούσφιξε τήν καρδιά. Κάτι σάν κουτο
ζύγωμα καταιγίδας πού πριν έρθη 
σαρώνει τή γής ανελέητα μέ δυνατούς 
ανέμους. Κι όμως τήν ώρα τούτη ήταν 
ένα γλυκό Απριλιάτικο δειλινό κι ό 
τόπος εύώδιαζε άπ’ όλες τις μεριές. 
Μπήκε στήν άπλόχωρη κάμαρη αρκετά 
ανήσυχος. Ό π οτε στή ζωή του είχε 
νοιώσει τέτοιο προαίσθημα ποτέ δέν 
έπεσε έξω. «Κύριε των Δυνάμεων. . .» 
ψιθύρισε καί προσπάθησε νά φανεί όσο 
γινόταν πιό ήρεμος.

Ό  υιοφερμέυος είχε ξεζωστεί τ ’ άρ
ματα καί μισοκοιμώταυ απάνω σ’ ένα 
φαρδύ σοφά μέ τήν πλάτη στόν τοίχο.
Στό κροτάλισμα τού μάνταλου πετά- )  
χτηκε άπάνω. Μιά γλυκειά τρυφεράδα j 
φώτισε τά δυό πρόσωπα, καθώς βρέ- j 
θηκαν άντίκρυ. Αγκαλιάστηκαν. ‘Η 
φωνή τού ήγούμενου βγήκε βραχνή, 
γιομάτη συγκίνηση.

— Καλώς ορίζεις, παιδί μου, Τσάμη, 
στή Μονή τής Δοβράς. . . Σάς άκούμε 
καί σάς καμαρώνουμε τούς κλέφτες καί 
τούς άρματωλούς τ ’ Ό λύμπου καί τοΰ 
Βέρμιου άλλά δέ σάς βλέπουμε . . .

— Καλώς σάς βρίσκω, άγιε γέροντα...
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«Το %ον</ό σκολειό». ' Υπό Νικολάου Γκνίη. Συλλογή θιοψίλη

Φροντίζουμε ν’ άλαργιεύουμε άττ’ τό 
μοναστήρι, νά μήν τραβήξουμε πάνω  
σας τήν όχτρητα των ’Οθωμανών.

—Ή άλήθεια είναι πώς ό Μπέη? τής 
Βέρροιας άφορμή γυρεύει . . .

— Θ’ ανταμωθούμε κάποτε μέ τόν 
περίφανο τόν Ά βδούλ Ά μπού . . .

— Τώρα, πού τόν έκαμαν καί πασά, 
ποιος τόν κρατεί. . .

Προχωρούν καί κάθονται. Ό  Τσά- 
μης πιάνει μ’ ένα μορφασμό τό μέτωπό 
του.

—"Ενας πονοκέφαλο? μ’ έχει ξεκλα- 
ρίσει δώ καί τρεί? μέρε? . . . Λές κι ένα 
σφυρί μού χτυπάει μερόνυχτα τό κρα
νίο . .  .

Φέρνει ό γέροντα? τή φαρδιά παλάμη 
του στό μέτωπο τού παλληκαριού.

— Δέν έχει? θέρμη . . .  Θά γιατροπο- 
ρέψεις Ιδώ άπόψε. ‘Ως ταχειά τό γιόμα 
θά είσαι περδίκι. “Εχω ενα καλό βοτάνι 
γιά τοΰτε? τί? ζαλάδες, παλιώτερα μ’ 
έπιαναν καί μένα . . .

— Γι αύτό ήρθα, μοΰ τόπε ό πατέρας 
μου . . .

— Καλή του ώρα τ ’ άδερφοπιστοΰ 
μου τού Τάση. ... Πάντα μέ θυμάται καί 
γνοιάζεται τό κοινόβιο τής πατρίδος 
του . . .

—"Ολοι γνοιαζόμαστε γιά  τό μονα
στήρι τής Δοβράς καί τό κρυφό σχο
λειό, πού λειτουργάς έδώ . . . "Αγιος ό

κόπος νά μεταλαμπαδεύετε στά έλληνό- 
πουλα τά γράμματα τής φυλής μας...

— Νά είστε καλά. . . Σέ σάς έχει τήν 
απαντοχή τής λευτεριάς ήΜακεδονία. . . 
Μιά φλόγα θεριεύει στά μάτια τού γέ
ροντα. Χαμηλώνει προφυλακτικά τή 
φωνή. Πώς πάει ό άγώνας στό νοτιά, 
ώρέ Δημήτρη παιδί μου; Τί γίνεται ή 
’Επανάσταση; ’Εσείς έδώ τί κάνετε; 
Αύτά πές μου . . .

— Καίγεται τό πελεκούδι άπ’ τόν πε
ρασμένο μήνα στόΜωριά καί στή Ρού
μελη. . . . Οί Μαυρομιχαλαϊοι λευτέ
ρωσαν τήν Καλαμάτα. Οί Κολοκοτρω- 
ναίοι κι οί Ντεληγιανναϊοι ζώνουν τήν 
Τριπολιτσά κι ή ώρα τήν έχει νά πέσει. 
Ό  Ήσαΐας τού Σαλώνου μέ τό Διάκο, 
τόν Ά ντρούτσο καί τό Διοβουνιώτη 
ξεθεμελιώνουν τή Ρούμελη. . . Κι έμεϊς 
έδώ μήνυμα τού Ύψηλάντη καρτε
ρούμε νά τό βροντίξουμε . . .

—"Εχετε πολλούς στόν νταϊφά σας οί 
Καρατασαίοι;
—Έφτακόσιους ό πατέρας μου καί πεν
τακόσιους έγώ. . . Τούς πιό πολλούς, 
τούτη τήν ώρα στή Μακεδονία, τούς 
έχει ό Μανώλης ό Παππάς, ό Σερ- 
ραϊος ό τραπεζίτης. Φτάνει τις τέσσε- 
ρες χιλιάδες.

— Μαθεύτηκε πώς έδωκε όλο τό 
βιός του γιά  τόν άγώνα . . .

—’Αλήθεια είναι, καθώς καί τά πέντε

του παιδιά . . . Τώρα οργανώνει καί 
τούς Αγιορείτες, θά ξεπεράσουν τις δυό 
χιλιάδες κι αύτοί . . .

—Μπράβο τού λεβέντη. . . Τέτοιοι 
πατριώτες σφυρηλατούν τήν έθνεγερ- 
σία . . .

—‘Ο πατέρας μου κι έγώ έχουμε τά  
πόστα δώθε άπ’ τή Θεσσαλονίκη. 
Μαζέψαμε κι όλη τή λιανούρα τών 
καπετανέων τού Ό λύμπου καί πιά- 
σαμε τά βουνά τής Νιάουσας . . .

Μιλάνε κι όπως ξετυλίγεται τό τρα
γούδι τούτο τής λευτεριάς, ένα γλυκό 
φώς χύνεται στά πρόσωπα, πού άπλώ- 
νεται παντού τριγύρω, ένα φώς άνέ- 
σπερο, πού φωτίζει τή φυλή ά π ’ τά  
πολύ παλιά τά χρόνια σέ καιρούς σκο
ταδιού . . .

’Απάνω στήν κουβέντα, μέσα στην 
ήσυχη ώρα φτάνει στ’ αύτιά τους βαρύ 
μακρυνό ποδοβολητό άπό δυνατή κα- 
βαλαρία . . . Σηκώνονται κι οί δυό 
άνήσυχοι. Κοιτάει ό ηγούμενος άπ’ τά 
παραθύρι τή στράτα καί φιδοτσακιέ- 
ται. Προσπαθεί νά μή δείξη ταραχή.

— Καβαλαρία τούρκικη πορεύεται 
γιά τό μοναστήρι . . . Πού έτυχε; Μή 
γνοιάζεσαι. Περαστικοί θάναι. . . "Ερ
χονται νά ποτίσουν τά ζωντανά καί νά 
πάρουν καί κάμποσα φλασκιά κρασί.., 
Τάχουμε συχνά κάτι τέτοια. Στό μαγε- 
ρειό, πέρα στήν άκρη τής αύλής, ύπάρ-
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Το μοναστήρι τον Ποονσσον. Άπετέλεσε κέντρο εθνικής αγωγής ατά 400 χρόνια τής σκλαβιάς.

χη καταπαχτή, πού φέρνει στό λόγγο  
τής Δραμπάλας. Μόλις κατεβής όμως 
άπ’ τή γλαβανή θά βρεθείς σέ κάμαρη 
γιομάτη ρούχα, τρόφιμα κι άρματα. 
Είναι τό μυστικό κελάρι μα?. Φόρα ένα 
ράσο καί μείνε κεΐ ώσττου νά φ ύγουν.. . 
Σηκώνεται καί βηματίζει σ’ ενα ντου
λάπι. ’Ανοίγει καί κάτι ψάχνει. Τό 
βρίσκει καί ξανακλείνει. Γυρίζει στόν 
Τσάμη καί τοΰ άπλώνει κλωνάρια ενός 
σκούρου ξερού χορταριού. Νά, πάρε 
καί τό βοτάνι. Μάσα το άρκετή ώρα 
καί κατάπινε τήν πικράδα του. Λίγο - 
-λίγο θά σ’ άφίνει ό πονοκέφαλοί- . .

Τήν ίδια ώρα στην πόρτα προβά
λει κι ό Κοσμάς.

— Μέ τήν καβαλλαρία έρχεται Kt ό 
ίδιος ό Ά βδούλ Ά μπού, γνώρισα 
τό φαρί του, κάνει άνήσυχος.

Ρίχνει τό βλέμμα πέρα στη στράτα 
ό ηγούμενος καί γιομίζει ταραχή.

— Τά παιδιά . . . Τά παιδιά, Κοσμά... 
Κατέβα γρήγορα καί διώξτα άπ’ τήν 
καταπαχτή γιά *τή Δραμπάλα. . .  Γύ
ρισαν οί καλόγεροι ά π ’ τά χτήματα;

—Ό χ ι  ακόμα. Μόνον ό Ίσάκιος κι ό 
Γλύκων ό μάγερας είναι κάτω . . .

—Μή χασομεράς . . .  Ή αγωνία κορυ- 
φώνεται στά χαρακτηριστικά τού γέ
ροντα. Διώξτε τά σκολιαρούδια καί 
νά κατεβεϊ μαζί κι ό Ίσάκιος νά τά οδη
γήσει . . . "Αν τά βρει ό καταραμένος 
Ά βδούλ Ά μπού θά τά σφάξει, όπως 
έκαμε καί στή Νάουσα κι αλλού. . . 
Ό π ο υ  καταλαβαίνει κρυφό σχολειό πέ
φτει καί σφάζει, ριμάζει, ξεθεμελιώνει. . .

Κοιτάει κι ό Καρατάσος μακρυά τό  
τουρκικό ιππικό καί μέ τό έμπειρο μάτι 
του λογαριάζει πώς δέν ξεπερνάνε τούς 
έκατό. Μπροστά ξεχωρίζει τον Μπέη 
τής Βέρροιας καί δίπλα τό σερασκέρη 
του.

— Ξέρει τί κάνει, ό άθλιος, ψιθυρί
ζει . .  . Τή γνώση πολεμάει, τήν παι
δεία, τό ξύπνημα τού ραγιά. Αύτά 
φοβάται . . .

—Μάχεται τά έλληνικά γράμματα 
σάν τόν σατανά, λέει ό Κοσμάς, βημα
τίζοντας γιά  τήν πόρτα. Στή ρίζα χτυ
πάει τή χριστιανοσύνη κι άς είναι 
δικό της βλαστάρι, γενίτσαρος . . .

Κάνει νά τόν άκολουθήσει κι ό Κα
ρατάσος, μά ό ήγούμενος τούς κόβει 
τό δρόμο. Τούς φέρνει στό βάθος τοΰ 
ήγουμενείου σέ μιά πόρτα, πού τήν κρύ
βει ένα βαρύ άλικο ύφαντό μ’ ένα χρυ
σοκέντητο έσταυρωμένο στή μέση. Ξε
κλειδώνει κι άνοίγει.

—Ά π ό  δώ κατεβήτε, νά μή σάς δει 
κανένα μάτι άπό πέρα . . .

Οί δυό άντρες, μπροστά ό Κοσμάς 
καί πίσω ό Τσά'μης, κατεβαίνουν. Ό  
ήγούμενος κλείνει ξωπίσω τους χωρίς 
νά κλειδώσει. Μιά πέτρινη σκάλα, πού 
φωτίζεται άμυδρά άπό δυό - τρεις μι
κρές φεγγιτότρυπες τούς οδηγεί σ’ ένα 
πλατύσκαλο. Ά π ό  κεϊ ξεκινάνε δυό διά
δρομοι, πού μυρίζουν μούχλα κλεισού
ρας. Ό  ένας τραβάει εύθεία κι ό άλλος 
κάνει αριστερά. Ό  Κοσμάς πού προ
πορεύεται παίρνει τόν δεύτερο.

—Ό  άλλος πού πάει; Ρωτάει ό Καρα
τάσος.

— Στήν καταπαχτή τού μαγερειού, 
πού φέρνει στό βουνό, άποκρίνεται 
ό Καλόγερος κι άνοίγει τή μαθημένη 
δρασκελιά του . . . Τούτος πού πήραμε 
θά μάς βγάλει στήν έκκλησιά, στ’ άγιο 
βήμα . . .

Ά π ό  μιά πόρτα, πού ά π ’ τήν άλλη 
της όψη είναι ντουλάπι, μπαίνουν στό 
ιερό τής εκκλησίας. Τά παιδόπουλα πε
ριμένουν σέ μιά γωνιά μέ τά πινακίδια 
στά χέρια. Καθώς βλέπουν τόν Καρα- 
τάσο έπιβλητικό, μέσα στή φαρδιά του 
κάπα καί τή χρυσοκέντητη φέρμελη, μέ 
τό καρυοφίλι στά χέρια καί τά φλωρο- 
καπνισμένα του τ ’ άρματα, βλεφαρί- 
ζουν μέ θαυμασμό καί δέν τόν χορταί
νουν. Βγαίνουν όλοι μαζί γρήγορα - 
- γρήγορα καί χάνονται στό βάθος τής 
αύλής, πού τή γυροφέρνει ψηλός μαν-

τρότοιχος σωστό καστρί.
Τό μοναστήρι τής Δοβράς άπ’ τά 

παλιώτερα τής Μακεδονίας, ήταν ένας 
χώρος μέ βαρύτιμη έθνικοθρησκευτική 
παράδοση. "Ενα πολύτιμο ύλικό άπό  
σπάνια βιβλία καί περγαμηνές, ιερά 
σκεύη κι άμφια, καθώς καί μεγάλης τέχ
νης είκόνες κι άγιογραφίες τό πλού
τιζε καί φυλαγόταν μέ πολλή προσοχή 
κι εύλάβεια. Σ’ όλο τόν καιρό τής σκλα
βιάς, έξ άλλου, λειτουργούσε δώ άπό 
μορφωμένους μοναχούς καί κρυφό σχο
λειό, ποΰδινε μιά πρώτη μάθηση στά 
παιδιά, άνάβοντάς τους καί τ ’ άγιο φώς 
τής έθνικής πίστης. Παλιώτερα έφτανε 
κάθε χρονιά στά πενήντα μαθητούδια. 
Κάτω άπό τό θόλο τής Βυζαντινής 
έκκλησιάς του αιώνες όλόκληρους, δε
νόταν ή παλιώτερη μέ τή νεώτερη πα
ράδοση τού γένους, τό δοξασμένο χτές 
μέ τό σκλάβο σήμερα, προετοιμάζον
τας ένα έλεύθερο αύριο. Μιά αδιάκοπη 
παλλίροια δόξας καί πόνου, έλευθερίας 
καί μόχθου στάθηκε πάντα ή ιστορία 
τών 'Ελλήνων.

Οί Τούρκοι έπίσημοι ξεπέζεψαν κι 
όλας στήν αύλή. Ή ύπόλοιπη κα
βαλλαρία σκορπίστηκε γύρω στή μονή 
γιά  τήν καλλίτερη φύλαξη, όπως γινό
ταν σέ τέτοιες ώρες. Ή μυστική άγωνία  
τού Ανθέμιου είχε φτάσει στό κατα- 
κόρυφο. Ό  Διοικητής τής Βέρροιας τό 
ζύγωσε σάν πεπρωμένο. "Ηταν βα
ρύς, άγέλαστος σήμερα, άντίθετα μ’ 
άλλες φορές πού πολιτευόταν μέ τά ’ 
λόγια.

Ή ζωή τοΰ Ά βδούλ Ά μπού είχε 
περάσει άπό πολλά σκαλοπάτια. Γεωρ- 
γιανός άπό χριστιανική οικογένεια, 
νωρίς σέ ήλικία 17 χρόνων πιάστηκε 
σκλάβος, φυλακίστηκε, βασανίστηκε 
καί μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινού
πολη. Γιά νά σωθεί άσπάστηκε τόν 
μουσουλμανισμό καί γιά  νά ζήσει 
κατατάχθηκε στό στρατό. Γρήγορα μέ 
τήν παλληκαριά καί τήν έξυπνάδα του
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κέρδισε τήν έμτπστοσύνη των άφεντά 
δων. Στόν τόπο του είχε μάθει καλά 
καί τήν 'Ελληνική γλώσσα μέ τά γράμ
ματα, πράγμα πού τούς διευκόλυνε νά 
πληροφορούνται άπ’ τά μυστικά έγ
γραφα πού πέφταν στά χέρια τους όλες 
τις κινήσεις των ραγιάδων. Μερικές 
τέτοιες «καλές ύπηρεσίες» τόν έφεραν 
ώς τόν Σουλτάνο, πού τόν φίλησε καί 
τόν γιόμισε χρυσάφι, ξεδιψώντας τον 
κι άπό πολλές άλλες φιλοδοξίες του. 
Ή πόρτα τής έπιτυχίας μπροστά του 
ήταν όρθάνοιχτη καί διάβηκε τό κα
τώφλι της. "Εγινε φανατικός ’Οθωμα
νός. Πολέμισε τούς Γάλλους στήν 'Η
λιούπολη, διωρίστηκε αύτοκρατορικός 
ταμίας στό Μοναστήρι καί τελικά 
Μπέης τής Βέρροιας. Κι έδειξε τόσο 
ζήλο στή θέση αύτή, πού δώ καί λίγες 
μέρες έφτασε τό φιρμάνι, πού τού δι
νόταν τό άξίωμα τού Πασά. Μάλιστα- 
ψιθυριζόταν ότι προορίζεται γ ια  τό 
πασαλίκι τής Θεσσαλονίκης. Κι όμως 
κανένα σημάδι αυτής τής εύδαιμονίας 
δέν φανέρωνε τήν ώρα τούτη τό πρό
σωπο τού Ά βδούλ Ά μπού, μπροστά 
στόν ήγούμενο τής Δοβράς. ’Εκείνος 
λύγισε τό ψηλό του κορμί σ’ ένα τε
μενά.

— Καλώς ορίζεις πασά μου, στό φτω
χικό μας κοινόβιο . . . Συγχαρητήρια 
καί γιά  τό νέο τρανό άξίωμα. Γρήγορα 
καί σουλτάνος στήν Πόλη . . .

—Μόνο γι αύτό πού ξεστόμισες, 
γούμενε, μπορώ νά σέ κρεμάσω τ ’ ανά
ποδα . . . Πάμε άπάνω . . . "Ελα καί σύ 
σερασκέρη. . . Είπε κι άρχισε ν’ άνε- 
βαίνη τή σκάλα. Ό  γέροντας άκολού 
θησε μ’ ένα στενοχωρημένο χαμόγελο.

—Ό  λόγος τό λέει άφέντη μου . . .  Ή 
εύχή δέν έχει ξεσυνέρια. . . ’Απόρησε 
όμως κοιτώντας στήν αύλή. Μά . . . Τί 
κάνουν ο! σπαχήδες καί ξεθεμελιώ
νουν; Τί ψάχνουν νά βρουν;

Ό  σερασκέρης τόν έσπρωξε νά συνε
χίσει τ ’ άνέβασμα.

— Ξέρεις έσύ καλά τί ψάχνουν νά 
βρουν . . . ’Ανέβα καί θά τά πούμε . . . 
Μπαίνουν καί οί τρεις στό ήγουμενεϊο. 
Ό  Ά βδούλ Ά μπού ξεζώνεται τ’ άρ
ματα καί τ’ άκουμπάει στό σοφά. Βη
ματίζει καί κάθεται σέ μια πολυθρόνα. 
Ό  σερασκέρης βγάζει μόνο τις δυό βα
ρείες πιστόλες του καί τΙς άφίνει στό 
μικρό γραφείο.

—’Ελπίζω νά μείνετε νά φάμε, λέει ό 
"Ανθιμος, φεγγάρι θάχει άπόψε. . . Νά 
εϊπώ νά φέρουν τά τραταρίσματα;

Ό  Πασάς, μέ τά φρύδια σμιχτά, κά
νει νόημα στόν άκόλουθό του ’Α γά νά 
κλείση τήν πόρτα. Μιλάει άργά.

—"Αφισε, γούμενε, τά τραπέζια καί 
τά τραταρίσματα κι άποκρίσου ντρίτα 
σ’ αύτό πού θά σέ ρωτήσω. "Εμαθα πώς 
μεταρχίνησες νά λειτουργάς στό μονα
στήρι τής Δοβράς τό κρυφό σχολειό μ’ 
όλο πού τόχω άπαγορέψει στόν τόπο  
μου, άλήθεια είναι;

— Δέ λειτουργάω κανένα σχολειό τι
μή μένε μου Πασά . . .

— Καί τά τσοπανόπουλα τί θέλουν 
καί ροβολάνε δώ τ ’ άποσήμερα; Δέκα 
νοματέοι μού τόχουν εϊπεί, κάνει αγριε
μένος ό σερασκέρης.

—"Ερχονται καί βοηθάνε τίς δου
λειές καί τούς δίνουμε ένα πιάτο φαί. . .

Στραβοκοιτάει ό Ά βδούλ Ά μπού, 
τόν Άνθιμο.

— Γιατί; Δέν φτάνουν οί καλόγεροι 
γιά  τίς δουλειές;

— Λιγόστεψαν, έπιασαν τίς πολι
τείες πολυχρονεμένε μου πασά.

Ό  Σερασκέρης φέρνει τό βλέμμα 
γύρω  στίς γιομάτες βιβλιοθήκες τού 
ήγουμενείου.

— Τήρα . . Τήρα κιτάπια. . . Τήρα 
φυλλάδες καί βιβλία. . . Ταύτα διαβά 
ζει καί μουρλαίνεται ή σπορά τού 6at- 
μόνου . . .

— Τίς πολιτείες ή τό κ λ a ρ I έπια
σαν οί λύκοι; Λέει ό Πασάς, κοιτών
τας πάντα μέ μισόκλειστα μάτια;

Ό  γέροντας άποτολμάει ένα χαμό
γελο κι ένα λόγο στήν παλιά καρδιά 
τού Άβδούλ Άμπού.

— Πώς νά πειθαρχίσει ό νηστικός καί 
κατατρεγμένος λαός, άρχοντά μου;

Ό  Α γάς τών άρμάτων άπό κεϊ γ ί
νεται θηρίο . . .

— θ ά  σάς πειθαρχήσει τό γιαταγάνι 
μας . . .

— Δέ βαρεθήκατε νά σφάζετε τόσα 
χρόνια. . .

—"Οσο κι άν σφάζουμε άνθρωποι δέ 
γίνεστε . . .  Κι ούλο τό κακό βγαίνει 
άπό τούτα δώ, τά καταραμένα σας τά 
γράμματα. Τ ή ρ α . . .  τήρα κιτάπι 
καί κακό . . Βάϊ, βάϊ, βάϊ τί παλαβωμά- 
ρες θά λένε μέσα . . .

Γίνεται σιωπή. Στήν αύλή έξακο- 
λουθεΐ ό θόρυβος καί οί κουβέντες ά π ’ 
τούς στρατιώτες πού ψάχνουν μάταια. 
Ό  Ά βδούλ Ά μπού χαϊδεύει τά γένια 
του, γιομάτος χολή.

—"Ωστε καμώνεσαι, γούμενε, πώς δέ 
λειτουργάς κρυφό σχολειό . . .

— Πώς μπορούσα νά παρακούσω τήν 
προσταγή σου, πασά μόυ;

— Τ’ όρκίζεσαι στήν πίστη τού Χρι
στού σου αύτό πού λές;

— Τό ράσο πού φορώ δέν έπιτρέπει 
νά παίρνω γιά τίποτα όρκο . . .

— Τότε δίνεις τό λόγο τής τιμής σου 
καί τής φυλής σου;

— Φτωχοί μοναχοί κλεισμένοι όξω 
ά π ’ τήν πόρτα τού κόσμου είμαστε, 
άφέντη μου . . . Μύρμηγκα δέν έβλαψα 
ποτέ . . .

— Γιατί δέν άποκρίνεσαι ντρίτα;
Ά π ό  κάτω φτάνουν, άξαφνα, φω

νές καί θριαμβολογήματα καί βήματα 
βιαστικά πού άνεβαίνουν τή σκάλα. 
Ό  σερασκέρης βγαίνει νά ίδεϊ τί γ ί
νεται. Ό  ήγούμενος κάθεται σ ’ ένα 
χαμηλό σκαμνί. Ό  Ά βδούλ Ά μπού  
σηκώνεται καί βηματίζει γύρω, τρι
γύρω, εξετάζοντας τά βιβλία. Περ
νάνε μερικές στιγμές.

— Είμαι σίγουρος πώς τό λειτουργάς 
τό κρυφά σχολειό παπά . . . μουρμου
ρίζει. Κι άν βρώ άπόδειξη γιά  νά μή 
μού πει τίποτα ή Ψηλή Πόρτα, θά σέ 
κάψω . . .

— Σύ γίνηκες μέγας καί πολύς, 
Ά βδούλ Ά μπού, άπ’ αύτά τά γράμ
ματα, μήν τό λησμονάς.  ̂ . .

—"Αλλα τά μάτια τού λαγού, "Αν
θιμε . . .

— Τί σέ πειράζουν τά φτωχά ραγια- 
δόπουλα σάν μαθαίνουν νά βάνουν τήν 
ύπογραφή τους;

— Αύτό προστάζει ό σουλτάνος κι ή 
διοίκησή μου . . . Δέν μπορώ νά παρα
κούσω . . .

Ή φωνή τού σερασκέρη άκούγεται 
άπ’ έξω άγρια, Θριαμβευτική . . .

— Αύτό γυρεύαμε . . Μπράβο σαΐνια 
μου . . . Γ ρήγορα στ’ άλογά σας καί 
τραβηχτήτε όλοι στή στράτα. Θά 
βάλουμε φωτιά στή σφηκοφωλιά.

Σηκώνεται γιομάτος άγωνία ό γέ
ροντας. Ό  Ά βδούλ Ά μπού γυρίζει καί 
κάθεται στό σοφρά σά νά μήν άκουσε 
τίποτα. Ή πόρτα άνοίγει καί κλείνει 
μέ πάταγο. Μιλάει ό Πασάς πρίν ό 
άλλος προλάβει ν’ άνοίξει τό στόμα 
του.

— "Εγιναν όπως τά είπα, κουμπούρ - 
- άγά, τερτιπλή;

— Σοφός άνθρωπος είσαι δοξασμένε 
άφέντη·. . . "Ολα όπως τά πρόβλεψες. .. 
Ψάχνοντας οί σπαχήδες τριγύρω, έπια
σαν έκεϊ παραπάνω, στή Δραμπάλα, 
πέντε σκολιαρούδια πούφευγαν άπό 
διάβα μυστική άπ’ τό μοναστήρι, μέ 
τά πινακίδια στά χέρια . . . Τάδειραν 
κι ένα ά π ’ αύτά μαρτύρισε . . . Δώ καί 
λίγη ώρα ό γούμενος τούς έκανε στήν 
εκκλησία κρυφό σχολειό . . . "Ενα άλλο 
τόσκασε τόν κατήφορο στό λόγγο , 
Βλαχάβας τ ’ όνομά του, μά που Θά 
πάει Θά τό πιάσουν . . .

—Άφεριμ . . . Λέει άργά, βαρειά ό 
Ά βδούλ Ά μπού . . . Τώρα τήν έχω 
τήν άπόδειξη . . . "Ωστε δέ σ’ άφίνει 
τό ράσο νά πάρεις τόν όρκο, καλογερό- 
παπα;

Λυγάει τό κορμί γιομάτος δάκρυα 
ό γέροντας κι άνοίγει τίς παλάμες.

—"Ελεος ' άφεντάδες μου . . . Σκο
τώστε μένα κι άφΐστε τ ’άθώα νήπια. . . 
Σέ τίποτα δέ φταίνε τά δύστυχα, πού 
μαθαίνουν λίγα γράμματα . . .

— Φίδια γίνονται νά μάς πνύξουνε 
τό δοβλέτι, φωνάζει άγριεμένος ό σε
ρασκέρης. Τηράτε τά χάλια στό Μω- 
ριά καί στή Ρούμελη . . .

— Ζωή καλή καί πολιτισμός είναι, 
άγά μου, τά γράμματα κι όχι έγκλημα... 
"Ολα τά γράμματα καί τά δικά μας 
καί τά δικά σας . . . Μαλακώνουν τόν 
άνθρωπο, τού δίνουν γνώση, τού διώχ
νουν τά  κακά αισθήματα . . . Γιατί τά 
μάχεσθε;

— Φτάνουν τά λόγια, λέει άπ’τή θέση 
του ό Ά βδούλ Ά μπού. Δέσε τό γού
μενο καί πρόσταξε νά δέσουν καί τούς 
καλογέρους, θ ά  τούς πάρουμε στή 
Βέρροια . . . Καί βάλτε φωτιά στό μο
ναστήρι . . .

Πέφτει στά γόνατα ό "Ανθιμος μ’ 
άπόγνωση . . . Σέρνεται στά πόδια τού 
πασά.

—"Οχι αύτό, γιά  όνομα τού θεού, ' 
άφέντη μου . . . Μήν καταστρέφεις τ ’ 
άρχαϊο κοινόβιο. Υ πάρχουν άνεκτί- 
μητα κειμήλια κι έργα τέχνης δώ μέσα... 
Βιβλία κι άγιογραφίες, πού δέν ξανα
γίνονται . . .

Τόν κλωτσάει ό Ά βδούλ Ά μπού καί 
τόν ρίχνει άνάσκελα.

— Στόν άνεμο καί σύ καί τά ψευτο
κειμήλια . . . Μή χασομεράς, σερα- 
σκέρη.

Ό  άλλος τραβάει ένα λουρί κι άρπά- 
ζει ά π ’ τό χέρι τόν γέροντα, πού βογ- 
γάει.

— Σήκω άπάνω νά σέ λιταρώσω, 
όχεντρας γένα καί θά τά πούμε στή 
Βέρροια . . .

Ξαφνικά στό βάθος τού ήγουμενείου 
βροντάει ή πόρτα μέ πάταγο πίσω  
άπό τό ύφαντό μέ τόν έσταυρωμένο 
καί προβάλλει ό Καρατάσος μέ δυό
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κουμπούρες στά χέρια. ‘Η όψη του δείχ
νει πώς δέ λογαριάζει τίποτα τούτη τήν 
ώρα. Ή φωνή του πέφτει σαν κεραυ
νός.

— Στον τόπο, ώρέ . . . Στον τόπο  
σκυλιά καί σας έφαγα καί τούς δυό . . . 
Είμαι ό Τσάμης ό Καρατάσος . . . Μια 
λέξη άν βγάλετε θά πεθάνετε στο ίδιο 
αίμα . . .

Πίσω του βγαίνουν μέ κουμπούρες 
στά χέρια ό Κοσμάς κι ό Γλύκωνας ό 
μάγερας, ένας θεώρατος καλόγερος μέ 
κάτι χέρια σάν κουπιά. Ό  πασάς γ υ 
ρίζει κίτρινος σάν τό λεμόνι.

—Ό  Τσάμης ό Καρατάσος; ΤΤοΰ ξε
φύτρωσες έδώ, ώρέ γκιαούρη κλεφταρά;

—’Ηρθες νά κάψεις τό κρυφό σχολειό 
έ; Τώρα Θά λογαριαστούμε Ά βδούλ  
Ά μπού . . . Σύρτωσε τήν άλλη πόρτα  
Κοσμά . . .

Ό  καλόγερος δρασκελάει καί συρτώ- 
νει τήν πόρτα. Ό  ηγούμενος σηκώ
νεται καί στέκει μπροστά στό παρά
θυρο. Ό  Σερασκέρης κάνει μέ τρόπο νά- 
ζυγώσει στό τραπέζι πούχει τίς π ιστό
λες. Τό βαρύ χέρι τοΰ Γλύκωνα τόν 
προλαβαίνει καί τοΰ κατεβάζει μιά 
σφαλιάρα τρομερή. Φέρνει δυό βόλτες 
έκεΐνος καί σωριάζεται, βογγώντας, στό 
πάτωμα μέ τίς μύτες-γιομάτες αίμα.

— Μέ σκότωσες άναθεματισμένε. . .
— Κι άν σηκωθείς άπ’ αύτοΰ ποΰπε- 

σες, λέει ό μάγερας, αύριο τά μούτρα 
σου δέν θά τά γνωρίζεις . . .

— Κατάρα, κάνει άφρισμένος ό Ά β 
δούλ Ά μπού τί παιχνίδι είναι τούτο. . .

— Κάμεις πάθεις καρδιά μή σέ πονέ
σει, πασά μου, λέει ό Καρατάσος. Ήρθε 
ή ώρα νά πληρώσεις κι έδώ θά ίδούμε τά 
κουράγια σου, όχι μέ τούς άθώους κα
λογέρους . . .

— Καί μιά τρίχα νά μάς πειράξετε 
θά καεί ή Βέρροια κι όλα τά χωριά . . .

— Θά σέ πάρω στό λιμέρι μου κι άπό 
κεΐ θά κουβεντιάσω μέ τό σαράΐσου. . . 
"Ολοι σέ Θέλουν ζωντανό καί πιότερο 
ή φαμελιά σου . . .

— Είναι ζωσμένο τό μοναστήρι άπ' 
ούλες τίς πάντες, μή χαζολογάς Καρα- 
τ ά σ ο . . .

—Ά π ό  κεϊ πού θά σάς περάσω γώ  δέ 
Θά σάς πάρει κανένας χαμπάρι, μήν 
ελπίζεις . . . Γυρίζει στούς καλογέρους 
μέ σπουδή. Γρήγορα, παιδιά, δέστε 
τους καί φιμώστε τους καί στή μυστική 
διάβα . . .

Ό  ηγούμενος δίνει ένα κομμάτι πανί 
στό σερασκέρη νά σκουπίσει τά αίματα 
καί ξαναστέκεται μπροστά στό παρά
θυρο, κρύβοντας έτσι μέ τήν πλάτη  
του κάθε κίνηση μέσα στήν κάμαρη. 
Σπάει ό Ά βδούλ Άμπού.

— Στάσου ώρέ Τσάμη Καρατάσο νά 
κουβεντιάσουμε . . .

— Θά τά πούμε κεϊ πού θά πάμε. . .
— Ά ν  μαθευτεί, τούτο τό χουνέρι, 

κάνει ό σερασκέρης καθώς σκουπί
ζεται, θά μάς κρεμάσει, ό σουλτάνος, 
στις πόρτες τών σεραγιών μας . . .

—"Οποιος χάνει πληρώνει, κουμ- . 
πούρ - άγά, λέει ό Τσάμης.

Ό  πασάς νομίζει πώς επιασε μέ τούτο 
τά λόγο μιά άκτίνα φώς.

—Ά ν  είναι γιά παράδες, ώρέ ρωμιέ, 
μολόγα πόσα θέλεις; Γιά ένα φιλότιμο 
ζούμε . . .

— Δέ θέλω τά γρόσια σου καί τά  
φλωριά σου . . .

— Τότε τί γυρεύεις; Βάλε τούς όρους 
σου νά τελεύουμε . . .

Ό  σερασκέρης πάει νά σηκωθεί, μά 
ρίχνει μιά ματιά στή χερούκλα τοΰ 
Γλύκωνα καί ξανακάθεται ήσυχος. Ό  
γέροντας άπεμβαίνει συνδιαλλακτικά. 
Ή φωνή του έχει ένα τρέμουλο, πού 
προδίνει θέληση γιά  μιά ειρηνική διέ
ξοδο στή δραματική ώρα.

—Ό  θεός δοκιμάζει τή δύναμή του 
άπάνω στά δυνατώτερα άπό τά  
πλάσματά του, παιδιά μου . . .  Ή 
καλή γνώμη είναι καθώς τό βρόχινο 
νερό πού ποτίζει τή διψασμένη γης. . . 
Άφίστε τούτο τό φριχτό παιχνίδι 
τού μίσους κι άς πρυτανεύση τό φρονι- 
μώτερο . . .

— Δέ μοΰ λές πασά, κάνει ό Καρα
τάσος, μπορώ νά σάς σφάξω ή νά σάς 
ξεφτιλίσω καί τούς δυό, στό δοβλέτι 
σας, έτσι ξαρμάτωτους ποΰ σάς έπιασα 
τούτη τή στιγμή;

— Τό μπορείς ώρέ. Τί τά θέλεις αύτά;
— Σύ άν ήσουνα στή Θέση μου δέ θά 

τόκανες;
— Δέ θά τ ’ άπόφευγα, μήτε καί θά τό 

παραλείψω άν μοΰ πέσεις κάποτε στά 
χέρια . . .

—Ά μποτες ν’ άνταμωθούμε σέ μάχη 
καί νά σέ μάθω τ’ άρματα . . .

— Πές τώρα τί γυρεύεις άπό μάς νά 
ξεμπερδεύουμε . . .

—"Ορος πρώτος: Νά μείνουν λεύτερα 
τά παιδιά νά πάνε στά σπίτια τους καί 
νά μήν πειραχτοΰν οί φαμελιές τους. 
"Ορος δεύτερος: Ν’ άφίκεις ήσυχο τό 
μοναστήρι τής Δοβράς όσο ζεϊς έσΰ 
καί διαφεντεύεις τούτο τόν τόπο . . .

Σηκώνει τά μάτια πάνω του ό Ά β 
δούλ Ά μπού. Τά βλέμματά τους σμί
γουν σάν γυμνά σπαθιά. Κοιτάζει γύρω  
του καί νοιώθει σάν μέσα σέ καράβι ποΰ  
βουλιάζει. Ζυγιάζει τή στιγμή ψύ
χραιμα καί ρεαλιστικά. Ά ν  άρνηθεΐ 
τόν περιμένει θανατερή περιπέτεια. Οί 
ρωμιοί θά τόν τραβήξουν στίς κατα- 
παχτές καί τρέχα γύρευε. Ά ν  φωνάξη 
κι άντισταθεί θά πεθάνει. Κι είναι τό 
ίδιο θανατερή άνοησία νά παίξει έτσι 
άδοξα μιά τέτοια ζωή καί σταδιοδρο
μία. Ανάμεσα στίς δυό άπελπισίες αύτό 
πού τού ζητάει ό Καρατάσος είν’ ένα 
τίποτα. Καμώνεται πώς παλεύει νά 
πάρει τήν άπόφαση. Άφίνει νά περά
σουν λίγες στιγμές. Σέρνει βαρειά τή 
φωνή.

— Δεχτά καί τά δυό, σάν τής μάνας 
μου τό γάλα . . .

— Τ’ ορκίζεσαι στήν πίστη σου καί 
στήν τιμή σου;

— Στήν πίστη μου καί στήν τιμή 
μου, μπέσα γιά  μπέσα . . .

— Τίποτ’ άλλο λέει ό Τσάμης. Έ 
χουνε νά τό κάμουνε πώς δέν πάτησες 
ποτέ τό λόγο σου . . . Γίάρτε τ’ άρ
ματά σας καί πηγαίνετε στό καλό . . .

Γίνεται μιά παράξενη σιωπή. Κανέ
νας δέν τολμάει νά ταράξη τούτο τό 
ξετύλιγμα τής ώρας. Ζώνονται ξανά 
τά όπλα τους οί ’Οθωμανοί καί προ
χωρούν στήν πόρτα σοβαροί. Βγαί
νουν κι άρχίζουν νά κατεβαίνουν τή 
σκάλα.

Ό  ήλιος έχει χαθεί πίσω ά π ’ τό 
Βέρμιο καί τά πρόσωπα παίρνουν, 
λίγο - λίγο, ένα χρώμα μπακιρέ- 
νιο . . .

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  ΕΠΟΠΟΙΙΑ 

Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Υ

Τ οΰ Λογοτέχνου - δημοσιογράφου 

κ. Σπύρου Παναγιωτοπούλου

ΤΑΝΕ Κυριακή, 27 Όκτω- 
βρίου τοϋ 1940 όταν ό ’Ιταλός 

πρεσβευτής κόμης Γκράτσι έλαβε 
εντολή νά έπιδώση στην 'Ελληνική 
Κνβέρνησι τό γνωστό αναίσχυντο τε
λεσίγραφο, που έλεγε πώς η στάσι 
της απέναντι τής ’Ιταλίας ήταν άν- 
τίθετη άπό κείνη που υπαγορεύουν, 
«οί συνθήκες τής καλής γειτονίας» 
και πολλές άλλες ψευδολογίες, και 
απαιτούσε ν’ άφεθοϋν ελεύθερα τά 
φασιστικά στρατεύματα «νά κατα
λάβουν ορισμένα στρατηγικά ση
μεία τής Χώρας», μέ τήν προσθήκη 
ότι «τά όπλα θά σαρώσουν κάθε άν- 
τίστασι». Τό περιεχόμενό του έκανε 
κατάπληξι στον ’Ιταλό πρεσβευτή, 
άν και δέν άγνοοϋσε τό τί μαγει
ρεύονταν στή Ρώμη. Πρώτον γιατί 
ένόμιζε πώς ή διακοίνωαις εκείνη θ’ 
αργούσε νά φτάση καί δεύτερον γιατ’ 
είχε τήν ελπίδα πώς θά ήτανε λιγώ- 
τερο απαιτητική. Αυτός ό άνθρω
πος, όπως τουλάχιστον δείχνεται 
άπό τό βιβλίο τών άπομνημονευμά
των του, πού έξεδάθη λίγο καιρό 
μετά τήν κατάρρευσι τοϋ ναζιστι- 
κοϋ καθεστώτος καί τό θρίαμβο τών 
Συμμαχικών όπλων, δέν ήτανε τυ
φλωμένος άπό τήν ψεύτικη αίγλη 
τοϋ Ντοϋτσε. Καί δέν έδίστασε νά 
γράψη πώς τό Δεκαπενταύγουατο 
τοϋ Σαράντα ό Μουσσολίνι διέπραζε 
τό έγκλημα τής Τήνου.

Τό φορτίο πού ωφειλε νά σηκώση 
ό Γκράτσι ήτανε βαρύ. Γ ι’ αύτό καί 
πολύ βασανίστηκε όσο ν’ άποφα- 
σίση νά προβή στό διάβημα. Τέλος, 
άργά τή νύχτα τής Κυριακής έκάλεσε
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τό στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσ
βείας, τον εβαλε να όδηγήση το αυτο
κίνητό τον, πήρε μαζί κ’ ένα διερμη
νέα καί πήγε στην Κηφισιά, όπου 
έμενε ό Κυβερνήτης. ’Ήτανε τρεις 
τό πρωί δταν έφτασ’ εκεί. "Ολοι κοι
μόντανε, μόνον ένας σκοπός αγρυ
πνούσε. ’Άκονσε αυτός τό διερμη
νέα να λέη πώς ήταν απόλυτη άνάγκη 
να. ξνπνήση τον Πρόεδρο κ’ έσπενσε 
νά ειδοποίηση τό προσωπικό. ’Αμέ
σως βρέθηκαν όλοι στο πόδι. Πέρα
σαν όμως κάμποσα λεπτά τής ώρας 
όσο ν’ άνοιξη ή πόρτα κι αυτά τά λε
πτά, σημειώνει ό Γκράτσι, «μάς 
φαινόντανε ατέλειωτα· στέκαμε μέ 
σφιγμένη καρδιά στη σκέψι ότι από 
καθήκον γινόμαστε συνένοχοι μιας 
τέτοιας ατιμίας». Τέλος φάνηκε δ 
’ίδιος δ Μεταξάς μέ τά νυχτικά του, 
πρυ πάνω τους είχε ρίξει ένα ελα
φρό παλτό, πλησίασε σέ μιά μικρή 
πόρτα, γνώρισε τον πρεσβευτή καί 
τον έμπασε μέσα, άφήνοντας στο 
δρόμο τούς άλλους δυό. Κυρτωμένος 
από τό βάρος τής αισχύνης ό ’Ιταλός 
διπλωμάτης, είπε κομπιάζοντας μό
λις βρέθηκε στο μικρό σαλόνι τοΰ 
εξοχικού σπιτιού πώς είχε εντολή 
από τήν Κυβέρνησί του νά δώση την 
άνακοίνωσι πού κρατούσε στο χέρι. 
Πήρε τό φάκελλο δ Μεταξάς, τον 
άνοιξε καί «μέ χέρια πού τρέμαν 
ελαφρά», καθώς ισχυρίζεται ό Γκρά- 
τσι, διάβασε τό εκτενές, στή γαλλική 
γλώσα γραμμένο ιταλικό τελεσίγρα
φο. "Οταν έφτασε στο τέλος, πήρε 
μιά βαθειάν αναπνοή, ξανάρριξε μιά 
βιαστική ματιά στο αισχρό κεί
μενο, όχι βέβαια γιά νά τό ξανα- 
διαβάση άλλά γιά νά τού δοθή και
ρός νά ζυγίση καλά τήν άπάντησι, 
κ’ έπειτα, αφού κοίταξε επίμονα 
μέσα στά μάτια τον ’Ιταλό, είπε 
σιγανά : «Πόλεμος, λοιπόν;» Αυτός 
έσκυψε χάμου τό κεφάλι καταντρο- 
πιασμένος, αναστατωμένος, κι άρ
χισε νά τά μασάη. "Οχι, προς Θεού» 
"Οχι. Θά μπορούσαν ν’ άποφύγουν 
τον πόλεμο . .  Η  Ο ίδιος προσωπικά 
πίστευε, πώς ή 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησι δέν θάπρεπε νάχη άντίρρησι 
στο νά περάση δ ’Ιταλικός στρα
τός . . . Έ ξ  άλλου, πρόσθεσε, υπήρχε 
περιθώριο χρόνου. Ή  προέλασι θά 
γινότανε τά χαράματα . . .

Τά χαράματα. Μετά 2 - 3  ώρες 
δηλαδή. Καί στο μεταξύ έπρεπε νά 
λάβη γνώσιν ό βασιλεύς, νά ενημερω

θούν οι άρχηγοί των 'Ελληνικών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, νά σνγκληθή τό 
Υπουργικό Συμβούλιο, νά δοθούν 
εντολές στις φρουρές των συνόρων.

"Υστερα αστό λίγα δευτερόλεπτα δ 
Πρόεδρος ρώτησε τό Γκράτσι αν 
ήξερε ποιά ακριβώς σημεία τής ελ
ληνικής γής επιθυμούσε νά καταλάβη 
ή ’Ιταλία. "Οταν εκείνος τον βε
βαίωσε πώς δέν εΐχε τήν παραμι
κρήν ιδέα, δ τόσο ψύχραιμος στρα
τιώτης δέ μπόρεσε νά κρύψη τήν 
άγανάκτησί τον. "Εκανε μιά βίαιη 
χειρονομία, καί μέ φωνή σταθερή 
είπε κοφτά: "Οχι. "Οπως εΐχε κά
νει δ Λεωνίδας τής Σπάρτης κι δ 
Κωνσταντίνος Παλαιολ.όγος, όπως 
έκαναν τόσοι καί τόσοι μεγάλοι άν
τρες τής άθάνατης τούτης Χώρας 
στήν διάρκεια των πέντε χιλιάδων 
χρόνων τής δραματικής τους πο
ρείας.

Δευτέρα πρωί, ώρα έξι, ακούστη
καν οί σειρήνες. Ό  κόσμος πετά- 
χτηκε από τον ύπνο, αναστατωμένος. 
"Αλλοι βγαίνανε στά παράθυρα, άλλοι 
στά μπαλκόνια, άλλοι ατούς δρό
μους. "Αν κ’ έτζουζε τό αγιάζι τής 
φθινοπωρινής αυγής, έβλεπες γυναι- 
κοΰλες τού λαού καί κυρίες τού κό
σμου νά προβάλλουν μέ τά νυχτικά, 
έβλεπες παιδιά μισόγυμνα κι ιύρι- 
μους άντρες ντυμένους όπως - όπως, 
νά ρωτάνε μέ τρόμο τι τρέχει. "Οταν 
όμως σέ λ.ίγο μαθαίνανε, οί άλλο κα
μένες από τό δέος τού άγνωστου 
κινδύνου μορφές έφωτίζονταν από 
μιά δυνατή εσωτερική λάμψι. "Ολη ή 
πίκρα πού εΐχε κατακαθήσει στις

ψυχές κι όλο τό άχτι, είχανε φεύγει. 
Γελαστά ήταν τά πρόσωπα των 
παιδιών καί τών γερόντων, τά μά
τια τών παλληκαριών καί τών ώρι
μων άντρων πετούσανε σπίθες. Τά 
χείλη έψελναν τον ’Εθνικόν "Υμνο, 
λέγανε προσευχές ανάκατες μέ κατά- 
ρες, μέ ζητωκραυγές μέ λογής λογής 
παιάνες. Τό επίσημο διάγγελμα πού 
άκούγονταν άπό τ ’ ανοιγμένα στή 
διαπασών ραδιόφωνα, ξανάφερνε στή 
μνήμη τό «Νϋν υπέρ πάντων άγών» 
τών Σαλαμινομάχων. Σέ λίγο πλημ 
μύρισε άπό γαλανόλευκες ή ελληνική 
πρωτεύουσα, πού τήν έλουζε ένας 
άργυρόχρυσος ήλιος. "Ολοι οί κεντρι
κοί δρόμοι γέμισαν άπό ζωηρές συν
τροφιές. Μαθητούδια κ’ έφηβοι βαδί
ζανε χειροπιασμένοι μέ ηλικιωμένους, 
παιδούλες όλων τών τάξεων μέ νοι- 
κοκυράδες μεστωμένες. Προχωρού
σαν προς τό κέντρο μέ άκράτητον 
ενθουσιασμό, μέ βήματα γοργά καί 
σταθερά, μέ τό κεφάλι ψηλά καί τις 
γροθιές σφιγμένες. "Ολοι ένοιωθαν 
νά φουσκώνη τά στήθη τους ένας 
άέρας λεβεντιάς, νά τούς πυρώνη τις 
καρδιές ή φλόγα τής πατριδολα- 
τρείας, πούχε εξαφανίσει κάθε έπι- 
φύλαξι, κάθε δισταγμό καί κάθε 
λογής διαφορά, κ’ ενώσει σφιχτά 
τον έλλ.ηνικό λαό. Πριν άκόμα κατα
λάβουν τις θέσεις τους οί αρμόδιοι, 
παρουσιάζονταν στις σχετικές υπη
ρεσίες έφεδροι άνυπομονώντας νά 
ντυθούν τό χακί καί νά τραβήξουν 
τό συντομώτερο γιά τό μέτωπο. ’Α 
γόρια δεκαοχτώ, δεκαεπτά καί δε- 
κάξι άκόμα χρόνων μ ’ επιμονή ζη
τούσαν νά τά πάρουν στο στρατό. 
Κοπέλλες, ειδικευμένες καί μή, σπεύ- 
δανε ν’ άναλάβουν εθελοντικήν υπη
ρεσία στά ορεινά χειρουργεία καί 
εις άλλες στρατιωτικές μονάδες.

'Η  ’Αρετή, «γνώσις, άνδρεία, σω
φροσύνη καί υπέρ πάντα δικαιο
σύνη» κατά τον μεγαλύτερο φιλόσοφο 
τών αιώνων Σωκράτη, εΐχε καταυ
γάσει τήν άθάνατην ’Ελλ,άδα καί 
πάλι. Τήν έκανε νά σπιθοβολάη απ’ 
άκρη σ’ άκρη. Καί ή Δόξα καί ή 
Τιμή καί ή Νίκη είχαν άρχίσει άπό 
τις πρώτες κιόλας ώρες τής άτιμης 
εισβολής τών φασιστικών ορδών 
νά ετοιμάζουν άμάραντα στεφάνια, 
γιά νά στολίσουν μ ’ αυτά τά μέ
τωπα τών περήφανων καί θαρραλέων 
υπερασπιστών τού Πατρίου εδά
φους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ Α Ξ Ι Α Ι

Τ Ο ΔΙΚΑΙΟΝ είναι «κανών» συμπερι
φοράς καί προϋποθέτει όργανωμένην 
κοινωνίαν. Οΰδεμία κοινότης άν- 

θρώπων δύναται νά ύπαρξη χωρίς δίκαιον. 
"Η φύσις τοϋ δικαίου άπορρέει έκ τής φύ- 
σεως τοϋ ίδιου τοϋ ανθρώπου. Ούτος 
είναι έν δν πεπροικισμένον μέ διάνοιαν 
καί έλευθερίαν. Έκ τής διαπιστώσεως 
ταύτης άπορρέουν ταυτοχρόνως ή δυνα- 
τότης τοϋ δικαίου καί ή άναγκαιότης 
τούτου.

Τό δίκαιον είναι δ υ ν α τ ό ν ,  διότι οί 
άνθρωποι έχουν τήν ικανότητα νά δια
κρίνουν ποΰ είναι τό καθήκον καί νά κα
τανοήσουν τούς κανόνας ύπό τό κράτος 
τών όποιων ζοϋν.

Τό δίκαιον είναι ά ν α γ κ α ί ο ν ,  διότι 
πρέπει ό έν κοινωνίμ βίος νά διάγεται μέ 
τάξιν. Χωρίς δίκαιον τό παν θά ήτο άπρό- 
βλεπτον καί άβέβαιον. Δέν θά έγνώριζε 
κανείς πώς νά ρυθμίση τάς ιδίας αΰτοϋ 
πράξεις, διότι δέν θά ήδύνατο νά προ- 
βλέψη έκείνας τών συνανθρώπων του. Έάν 
όλοι ήσαν ένάρετοι καί πάλιν θά έχρειά- 
ζετο δίκαιον πρός ρύθμισιν τοϋ ΐδιωτικοϋ 
βίου.

Ό λ α  τά τμήματα τοϋ δικαίου συνιστοϋν 
έν σύνολον, τό όποιον καλείται ΤΑΞΙΣ. 
(Είς τό διεθνές δίκαιον σήμερον κατα
τάσσουν καί σχέσεις ατόμων πρός άλλο- 
δαπά Κράτη). Ή  τάξις αϋτη ύπέρκειται 
τών άτόμων, ών ρυθμίζει τάς πράξεις καί 
κατευθύνει τήν κοινωνικήν ζωήν.

.Ά λλ ’ έάν τό δίκαιον έχει ώς πρώτον 
σκοπόν τήν έπιβολήν μιάς ώρισμένης 
τάξεως, άκολουθεί έπίσης,έτερος σκοπός, 
περισσότερον ούσιώδης άπό τόν πρώτον, 
ό όποιος είναι ή «πραγματοποίησις» τής 
δικαιοσύνης, έν φ μέτρω τοϋτο είναι δυ
νατόν είς ένα κόσμον παραδεδομένον 
εις πλείστας άνεπαρκείας καί έλλεί- 
ψεις — αί όποΐαι είναι άχώριστοι άπό 
τήν άνθρωπίνην φύσιν. Δέν άρκεΐ, κατά 
τήν Πανεπιστημιακήν διδασκαλίαν τοϋ 
Walter Yung, οί νόμοι νά είναι σεβαστοί 
(obeies), πρέπει καί νά είναι δίκαιοι. 
Ό θεν ή δικαιοσύνη είναι μία πραγματι- 
κότης ύπεράνω τοϋ δικαίου, έκ τής έπάλ- 
ξεως δέ ταύτης «κρίνει τις τούς νόμους». 
Τά άρθρα τοϋ νόμου δέν ταυτίζονται 
πρός τό δίκαιον. Δέν είναι (λέγει) δ 
Yung, τό δίκαιον «une poussiere de

regies eparses dans T arsenal des lois». 
Τό δίκαιον είναι κάτι πολύ βαθύτερον 
άπό τούς νόμους ή τούς κανονισμούς. 
Είναι ένα πρότυπον άνθρωπίνης διαγω
γής τό όποιον βυθίζει τάς ρίζας του μέσα 
είς τήν ή θ ι κ ή ν  σ υ ν ε ί δ η σ ι ν τ ο ϋ  
λ α ο 0 καί τό όποιον σχηματίζει (ή θά 
ώφειλε νά σχηματίζη) έν δλον έναρμό- 
νιον, έν σύστημα ίσόρροπον, τοϋ όποιου 
ό λ α  τ ά  μ έ ρ η  είναι άλληλέγγυα τά 
μέν πρός τά δέ. Οί ιδιαίτεροι κανόνες 
τούς όποιους άναγιγνώσκει τις μέσα είς 
τούς κώδικας ή τούς κανονισμούς δέν 
είναι παρά σ υ ν έ π ε ι α  κ α ί  έ φ α ρ -  
μ ο γ ή τών γενικών άρχών καί θεμελιω
δών έννοιών, αί όποΐαι σχηματίζουν (απο
τελούν) la substance profond du droit.

Γνώσις τοϋ δικαίου είναι πρό παντός 
γνώσις τών άρχών, τών έννοιών έξ ών 
άπορρέουν αί ιδιαίτεροι συνέπειαι. Δι’ 
αυτούς τούς λόγους τό «δίκαιον» είναι 
άντικείμενον γνώσεως (νομικής έπιστή- 
μης). Ώ ς τοιοϋτο τό δίκαιον παρουσιά
ζει τρεις όψεις : μίαν κοινωνικήν, έτε
ρον λογικήν, καί τρίτην, ήθικήν.

α) Τό δίκαιον άναφέρεται είς μίαν κοι
νωνικήν πραγματικότητα, είς έν κοινω
νικόν «δεδομένον». Δέν έπαρκεΐ άφ’ 
έαυτοϋ. Υπάρχει είς λειτουργούσαν κοι
νωνίαν— είναι κατά μέγα μέρος ή άντα- 
νάκλασις μιάς άνθρωπίνης κοινωνίας. Τό 
έλληνικόν δίκαιον π.χ. δέν είναι «κρεμμα- 
σμένο είς τόν άέρα». Δέν είναι αυθαίρε
τον έργον ένός νομοθέτου τό δίκαιον. Οί 
νόμοι μιάς Χώρας πρέπει ν ’ άνταποκρί- 
νωνται είς τάς κοινωνικός, ήθικάς καί 
οικονομικός άνάγκας τής Κοινότητος. Ή  
άποψις τοϋ Μοντεσκιέ, καθ’ ήν «οί νό
μοι πρέπει νά είναι «ίδιοι» διά τόν λαόν 
διά τόν όποιον προορίζονται, καί ότι 
είναι πολύ τυχαϊον νά άρμόζουν είς έτε
ρον, θεωρείται ξεπερασμένη σήμερον.

"Οθεν τό δίκαιον είναι, κατά μέγα μέ
ρος, προϊόν τής κοινωνικής ζωής. Διά 
τόν λόγον δέ τοότον έξελίσσεται καί με
τασχηματίζεται άδιακόπτως, παρά τήν 
αιωνιότητα ώρισμένων άρχών του (σή
μερον έξεκολάφθη δίκαιον τοϋ διαστή
ματος).

β) Τό δεύτερον στοιχεΐον τοϋ δικαίου 
είναι τάξεως λογικής καί τυπικής. Τό δί
καιον έκφράζεται διά τής γλώσσης καί

'Υπό ΒΑΣ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
Πρωτοδίκου

τών λέξεων (αί όποΐαι έμφανίζουν ιδέας, 
έννοιας), έχει δέ ιδιαιτέραν γλώσσαν 
(λεκτικόν) έκφράσεως, διά τήν μεγαλυ- 
τέραν δυνατήν «άπόδοσιν καί άκρίβειαν». 
Ό θεν ή έπιστήμη τοΰ δικαίου έχει άνάγ- 
κην λογικής. Έ ξ άλλου αί έννοιαι καί αί 
άρχαί αί όποΐαι άποτέλοϋν τήν ΰλην τοϋ 
δικαίου, έχουν μεταξύ των σχέσεις λογι
κός είτε πρόκειται νά τάς άναλύση τις ή 
νά τάς γνωρίση σχέσεις άποκλεισμοΰ ή 
μή, γένους πρός είδος, συνέπειαν κλπ.

γ) Τό ήθικόν στοιχεΐον τοϋ δικαίου, 
δέν είναι τό όλιγώτερον ένδιαφέρον καί 
χωρίζεται σήμερον έκ τοϋ κοινωνικού 
τοιούτου.

Τό δίκαιον, λέγει ό πολύς W. Yung, 
τείνει είς πραγματοποίησιν τής δικαιο
σύνης. Ώ ς άντικείμενον γνώσεως καί 
μελέτης, τό δίκαιον είναι ένα μέρος τής 
ήθικής, ένα τμήμα τής έπιστήμης τοϋ 
«καλοϋ καί τοϋ κακοϋ». Τό δίκαιον δέν 
είναι μία γνώσις τής φύσεως, ή όποια ζη
τεί νά γνωρίση αύτό τό όποιον είναι, αλλά 
μία γνώσις τής άνθρώπινης διαγωγής 
(κανονική) ή όποια θέλει νά γνωρίση τό 
δέον γενέσθαι. Ό  νομικός «άποφαίνεται» 
όταν διαπιστώση ότι τό α ή β πράγμα 
περιγράφεται ύπό τοϋ νόμου— ’Αλλά ή 
κυρία δράστη ριότης αΰτοϋ συνίσταται είς 
τό νά θέση κρίσεις έπί τών άξιών. Δέν 
λέγει μόνον: αύτό έπιτρέπεται, έκεΐνο 
όχι. Ά λ λ ’ όφείλει νά εΐπη έπίσης: αύτό 
είναι δίκαιον, ή εύχητέον, έκεΐνο άδικον, 
καί καταδικαστέον. Παντοϋ, άνά πάσαν 
στιγμήν ό νομικός όφείλει νά έκτιμά 
καταστάσεις. Ή  νομική έπιστήμη είναι 
γνώσις τών άξιών.

Αί π ο ν η ρ ί α ι  κ α ί  τ ά  τ ε χ ν ά 
σ μ α τ α .

Αί άξίαι ευρίσκουν τήν έκφρασίν των 
μέσα είς τάς θεμελιακός άρχάς αί όποΐαι 
έμπνέουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, 
προσδιορίζουσαι τήν σημασίαν καί τό 
πνεύμα. Τοιαϋτα είναι λ.χ. ή άνεξαρτησία 
τής Χώρας, ό δημοκρατικός σχηματι
σμός τοϋ Κράτους, τά διαιώματα καί αί 
έλευθερίαι τοϋ πολίτου, ή προστασία τοϋ 
άνθρωπίνου προσώπου, ό σεβασμός δο- 
θείση'ς ΰποσχέσεως, ή τήρησις τής κα
λής πίστεως είς τάς κοινωνικάς σχέσεις.

Θά παρατηρήση τις ότι ό πίναξ ούτος 
είναι πάρα πολύ αισιόδοξος καί ότι προσ-
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κρούει είς τήν πραγματικότητα; β ά  εΐπη 
ότι ό σημερινός κόσμος δίδει περισσό
τερον τήν έντύπωσιν τού έγωϊσμοϋ τής 
πονηριάς καί τής βίας (υπό ποικίλας 
μορφάς), άτινα άποτελούν αρνησιν τού 
δικαίου καί τής δικαιοσύνης; Άπαντή- 
σαμεν ήδη ότι τό δίκαιον δέν είναι αύτό 
τό όποιον είναι, άλλά αύτό τό όποίον 
εδει νά είναι!

Περιγράφει τήν διαγωγήν ή όποια 
είναι αναγκαία πρός συντήρησιν τής κοι
νωνίας καί πρός «πραγματοποίησιν» τής 
δικαιοσύνης, κατά τό μέτρον όπου ό μέ
σος πολίτης θά είναι ικανός νά τήν τη- 
ρήση πραγματικής. Οί νόμοι έκφράζουν 
έν ιδεώδες, άλλ’ εν ιδεώδες προσιτόν είς 
τούς πολίτας. Οί πονηροί, οί άμελεϊς καί 
οί άδιάφοροι τούς παραβιάζουν. "Οθεν 
δέν είναι όρθόν νά διατιμήσωμεν τό δί
καιον μέ ιδεαλισμόν καί παραγνώρισιν 
τής πραγματικότητος. Είναι όμως έπίσης 
τελείως σφαλερόν νά κατηγορήσωμεν 
τούς νόμους ότι προστατεύουν τόν έγωϊ- 
σμόν καί τήν άπάτην. Οί νόμοι είναι άτε- 
λεϊς. ’Αναζητούν, έπικοινωνοΰντες μέ 
άλλας κοινωνικός δυνάμεις ΝΑ ΜΕΙΩ
ΣΟΥΝ τό ύψος τής άδικίας ή όποια κατα
δυναστεύει τόν κόσμο, άλλά έκεϊ δέν 
φθάνουν κατά τόν αύτόν W. Yung, παρά 
κατά τρόπον (μέτρον) π ά ρ α  π ο λ ύ  
άσθενή.

Τά πολύ μεγάλα προήλθον συχνώς είς 
αύτόν τόν κόσμον, άπό τούς νομικούς. Ή  
νομική έπιστήμη είναι ή θαυμασιωτέρα 
τών έπιστημών. Ο καλός νομικός όφείλει 
νά άντιμετωπίζη τό δίκαιον ύπό τό πρί
σμα τούτο : κοινωνικόν, λογικόν καί ήθι- 
κόν (στοιχεία τού δικαίου). Έ ν πρώτοις 
θά πρέπει νά γνωρίζη τήν κοινωνίαν τού 
καιρού του, τό πνευματικόν της έπίπεδον, 
τήν βιολογικήν σύνθεσιν, τάς παραδό
σεις, τάς άνάγκας, τάς ελπίδας του, ών 
λεπταίσθητος είς τό «παιχνίδι» τών κοι
νωνικών δυνάμεων, είς τήν έξέλιξιν τών

Ιδεών καί τών ήθών. Κατά δεύτερον λό
γον, όφείλει νά έχη πεποιθήσεις, φωτει
νός Ιδέας, νά άκριβολογή, νά όδηγή τάς 
σκέψεις του μέ τάξιν. Τέλος όφείλει νά 
έμψυχοΰται (νά έμπνέεται) άπό έν ιδεώδες 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΝ δικαιοσύνης.

Ό ταν συγκεντρώνη αΰτά τά έφόδια (d’ 
ordre intellectuel et moral) έχει άξιοπρέ- 
πειαν, άνθρωπιστικήν κουλτούραν. Τό 
δίκαιον δέν είναι μόνον γνώσις είναι 
καί τέχνη (τού καλού καί τού δικαίου). 
Ή  τέχνη τού νομοθέτου ό όποιος θεσπί
ζει τούς νόμους, έκείνη τού δικηγόρου ό 
όποιος συμβουλεύει ένα πελάτην, έκείνη 
τού δικαστοΰ ό όποιος έρμηνεύει καί 
έφαρμόζει τόν νόμον, απαιτούν λεπτό
τητα, bon sens βαθείαν γνώσιν τού άν- 
θρωπίνου. Τό Πανεπιστήμιον δέν είναι 
έπαγγελματική Σχολή. Ή  άσκησις τού 
έπαγγέλματος άπαιτεϊ καλλιέργειαν, μόρ- 
φωσιν γενικωτέραν. Είς αξιοπρεπής νο
μικός, δέν έφαρμόζει τήν ρουτίναν «τών 
έτοιμων συνταγών», νοεί τήν βαθείαν 
σημασίαν τών κανόνων τούς όποιους 
έφαρμόζει, γνωρίζων τήν προέλευσιν, τόν 
σκοπόν καί τήν άξίαν. Ή  καλλιέργεια 
δέν είναι μόνον μία ποσότης γνώσεων άλλ’ 
έπίσης ένας τρόπος τού σκέπτεσθαι, είς 
προσανατολισμός τού πνεύματος, μία 
πνευματική «συμπάθεια» έναντι ώρισμέ- 
νων προβλημάτων.

Ό  σχηματισμός τού πνεύματος προϋ
ποθέτει μέθοδον. Ό  σκοπός τών νομικών 
μελετών καί δή τών άνωτέρων, δέν είναι 
τόσον νά γνωρίζη ό έκπαιδευόμενος έκ 
τών προτέρων τήν λύσιν είς όλα τά προ
βλήματα πού θά συναντήση, όσον ν ’ άπο- 
κτήση τήν μέθοδον ή όποια έπιτρέπει τήν 
λύσιν τούτων (Ή  καλλιέργεια είναι πνευ
ματικός σχηματισμός). ·

Τό θεμελιώδες θέμα τού (πεπαιδευμέ
νου) νομικού: νά γνωρίζη ποΐαι είναι αί 
κοινωνικοί καταστάσεις αί όποϊαι άπαι- 
τούν μίαν νομικήν ρύθμισιν καί είς ποιας

λύσεις ήχθησαν ό νομοθέτης καί τά Δικα
στήρια (έγχώρια καί ξένα). Τό κοινωνιο
λογικόν στοιχείον είναι «είς θέσιν» νά 
έκτιμήση καλλίτερον ό νομοθέτης, παρά ό 
δικαστής.

Ό  νομοθέτης έκφράζει τόν παλμόν τής 
λαϊκής συνειδήσεως, ζυγίζει τάς άξίας, 
προσδιορίζει τήν μορφήν καί τό περιεχό- 
μενον τού κανόνος. Είς τήν Ελβετίαν, οί 
όμοσπονδιακοί νόμοι τίθενται υπό τήν 
κρίσιν τού λαού διά δημοψηφίσματος, έάν 
συγκεντρωθούν τριάκοντα χιλιάδες(30.000 
ύπογραφαί καί πρόκειται περί θέματος 
γενικωτέρου ένδιαφέροντος (άρθρ. 89 
§ 2 Συντάγματος τού 1874). Τήν 21.3.1976 
καλείται ό έλβετικός λαός ν ’ άποφανθή 
έπί πρωτοβουλίας τών συνδικάτων καί 
ένός αντισχεδίου όμοσπονδιακοϋ, άνα- 
φερομένων είς τό πρόβλημα τής συμμε
τοχής τών έργαζομένων είς τήν διοί- 
κησιν (έκμετάλλευσιν) τών έπιχειρήσεων.

Κατά τό άρθρ. 34 έδ. 1 στοιχ. β τού 
Συν/τος, ή 'Ομοσπονδία δικαιούται νά 
νομοθετή είς σχέσεις άφορώσας έργοδό- 
τας καί έργαζομένους κυρίως έπύ τής 
ρυθμίσεως άπό κοινού ζητημάτων ένδια- 
φερόντων τήν έπιχείρησιν καί τό έπάγ- 
γελμα (Κατά γενικόν κανόνα, τά Καντό 
νια δικαιούνται νά νομοθετούν μόνον έπί 
ύλης δημοσίου δικαίου). Οί νομικοί δι
χάζονται έπί τής δυνατότητος εύρείας 
συμμετοχής τών υπαλλήλων, έστω καί είς 
έπίπεδον έκμεταλλεύσεως. Ό  καθηγητής 
Μ. Aubert θεωρεί δυνατήν τήν συμμετο
χήν ταύτην, βάσει τών κειμένων διατά
ξεων. Ό  εισηγητής τού άντισχεδίου άν- 
τιθέτως, καθηγητής Huber υποστηρίζει 
διάφορον γνώμην (μή συμμετοχήν).

'Υπό τοιαύτην μορφήν τίθενται ένώπιον 
τού νομικού τά ζητήματα τού δικαίου έν 
γένει καί καλείται ούτος νά στεγάση τήν 
έλευθερίαν είς τόν χώρον τών λοιπών ά- 
ξκδν. Ή  πραγματικότης ταυτίζεται πρός 
τήν άλήθειαν.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΠΟΙΗΣΙΙΣ:

Ψ Α Χ Ν Ο Ν Τ Α Σ . . .
Άνασκαλοϋσα εΙκόνες και βιβλία, πάμπολλα 
αναζητώντας απελπισμένα την αλήθεια, 
μ ’ άγνή καρδιά, μέ μάτια καθάρια και άδολα, 
μέ τής άγάπης τό γαλάζιο φως, άπό συνήθεια.

Κι έπεσε ξάφνου τό γαλάζιο φώς πάνω στο Σταυρό 
που κείτονταν σέ σκοτεινό σημείο ξεχασμένος 
και έλαμψε πιότερο άπό κρυμμένο θησαυρό, 
ό τόσο άγαπητός και ό τόσο μισημένος.

Ξεχύθη φώς γαλήνιο κι’ έσκόρπισε τά σκότη, 
ήταν ή άλήθεια π ’ έψαχνα νά βρώ πολύ καιρό, 
πολύγνωρη σ’ δλονς μας, άκόμη. άπό τήν νιότη. 
Ιδανική, παρήγορη, άπόρθητο άχυρό.

Και μόνο στη θέα σου Σταυρέ, ένοιωσα γαλήνη, 
έχάθηκε ή άπελπισία, έσβησαν τά πάθη, 
είσαι ο ήλιος τής καρδιάς και τής ψυχής  ̂ σελήνη 
μά δέ σ’ άναγνωρίζουμε, πληρώνουμε τά λάθη.

"Αν τό σταυρό σαν σύμβολο ύψωση στη καρδιά του 
πλούσιος σέ αισθήματα θά γίνη ό καθένας 
και ή άλήθεια θά βρίσκεται πάντοτε σιμά του 
δέν θά ύψωθή στο διάβα του κίνδυνος ονδένας.

ΤΕΤΡΑΔΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Άρχιφύλαξ

ΣΤΟ Ε Ρ Η Μ Ο Κ Κ Λ Η Σ Ι
Πανώριο έξωκκλήσι μου στο βράχο ριζωμένο, 
φωτοπερίχυτο μικρό, στο κόσμο ξακουσμένο.
ΤΩ ! τη φωνή σου πού γλυκά, τό σήμαντρο σημαίνει, 
κοντά στο γλυκορόδισμα οπ’ ή αυγή προβαίνει, 
μέ πόνο άκούω, κι’ έρχομαι στήν ερημιά κοντά σου, 
προσκυνητής, λυράρης σου, τής τόσης ομορφιάς σου ! !

Κ ι’ αν κάποτε στο διάβα του, ό χρόνος σέ λυγίσει, 
κι’ αν τής ζωής σου τή μορφή—τήν όψη σου—τή σβύση 
τ ’ ολόφωτο καντήλα σου, πηγή τής ομορφιάς σου, 
θά καίει σάν παρήγορη ελπίδα τής χαράς σου, 
και τού φτωχού καλόγηρου, θ’ άκοϋς τή ψαλμωδιά του.

ΣΠ ΥΡΟ Σ Π Α Π ΑΔΑΚ Η Σ
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Αριστερά: Ή  Μονή Διονυσίου, μια από 
τις σπουδαιότερες τον ’Αγίου ’Όρους. 
Επάνω: Τοιχογραφία στο παρεκκλήσια 
τον Ά γιο υ  Δ ημητρίον τής Μονής Βατο- 
πεδίον. Κάτω: Τοιχογραφία τον Πρωτά
του τών Καρυών. Τά Είσόδια τής Θεοτό
κον. Άπέντατι επάνω: Θρησκευτική τε- 

τελετή εις "Αγιον "Ορος.



.

ΕΚΕΊ Ο Π Ο Υ  Α ΙΩ Ν Ε Σ  ΖΕΙ Α Κ Ο Μ Η  
Η Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Υ  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ο Υ

Οί πιο πολλοί επισκέπτες τοΰ 'Αγίου Όρους μιλούν γιά 
τή φύση, τά μνημεία τής τέχνης καί εκφράζουν τον θαυ
μασμόν τους. Καί δικαίως. Εκείνο όμως πού πρωταρχικά 
πρέπει να προβάλλεται είναι ό κόσμος τής αγάπης, ή γα
λήνη καί ή συνεχής δοξολογία καί προσευχή πρός τον 
Κύριο καί προ πάντων ή έσωτερική άνάταση ή κάθαρ
ση κι’ ό λυτρωμός, ή εξομολόγηση καί ή θεία κοινωνία 

πού αξιώνεται ό πιστός επισκέπτης.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ  κ. I. Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η Σ

ΤΟ ΠΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΠΝΠΒΙΩΝΕΙ
y  ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεν-

L·- χος «’Αστυνομικών Χρονικών» 
ό φίλος Στρατηγός κ. Άχιλλεύς 
Τάγαρης δημοσίευσε ένα πολύ εν
διαφέρον άρθρο γιά τό "Αγιον Ο
ρος, στο όποιο διαφαίνεται η αγάπη 
τον γ ι’ αυτό και σωστή εκτίμηση 
τής εθνικής και θρησκευτικής άπο- 
στολής του. 'Όμως ό κ. Τάγαρης 
μας δίδει τις εντυπώσεις τον από ενα 
μόνο από τά είκοσι μοναστήρια τοΰ 
’Άθω, τή μονή Ξηροποτάμου, που 
είναι και ιδιόρρυθμη και φαίνεται 
δτι δεν έχει ένημερωθή γιά τήν άνα- 
γεννητική πνοή πού φύσηξε με τη 
θεία Πρόνοια στο περιβόλι τής Παν
αγίας, μένοντας μέ τήν εικόνα τής έγ- 
καταλείψεως πού ορισμένα αγιορειτι- 
κά μοναστήρια παρουσίαζαν πριν λίγα 
χρόνια. Γι’ αυτό καί θίγει τό θέμα 
τής έπανδρώσεως των μονών. Μι
λάει επίσης γιά μέτρα πού πρέπει 
να παρθοϋν γιά τήν προστασία τοΰ 
’Όρους από τις πυρκαγιές. ’Εδώ 
μάς βρίσκει απολύτως σύμφωνους. 
Ά ς  δούμε όμως τά πράγματα μέ τή 
σειρά.

"Ενας θεσμός, δΛως δ Άγιορει- 
τικός Μοναχισμός, πού εδράζεται

σέ υψηλά Ιδανικά μέ τήν νπερχι- 
λιετή ιστορία του καί τή μεγίστη 
προσφορά του πρός τό ’Έθνος καί 
τήν ’Ορθοδοξία, δέν ήταν δυνατόν 
νά ύποκύψη στον κλυδωνισμό των 
σύγχρονων καταλυτικών καιρώιν. 
Γιατί έχει στερεά θεμέλια καί κανέ
νας κοσμικός άνεμος δέν μπορεί να 
περάση τις θεοφρούρητες πύλες τής 
χερσονήσου τον. "Ετσι εκεί που 
διάφοροι άρχισαν νά μιλούν γιά 
έρήμωση τών μοναστηριών καί νά 
προτείνουν ποικίλες λύσεις για την 
αντιμετώπιση τον φαινομένου, ένας 
από αυτούς, ό κ. I. Βασιλείου «εν τή 
απελπισία» του είχε προτείνει νά 
μεταφερθοϋν εκεί καταδικοι, αφού 
ή ’Εκκλησία μας συγχωρεϊτόν άμαρ- 
τωλό που μετανοεί. . .- ιδού δτι με 
τή χάρη τον Θεού τα μοναστήρια 
γεμίζουν καί πάλι από θεοφορονμε- 
νους νέους μοναχούς, οι περισσό
τεροι από τούς οποίους είναι επι
στήμονες: θεολόγοι, φιλολογοι, μη
χανικοί, γιατροί κ.λπ. Ό  κάθε επι
σκέπτης τοΰ ’Όρους αισθάνεται τη 
νέα ακμή πού παρατηρεϊται εκεί.

’Αναφέρω χαρακτηριστικά τό γε
γονός δτι στις μέρες μας τά κοινο-
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’Επάνω : 'Αγιορείτες μοναχοί σέ ώρα ακολουθίας. Κάτω: Ή  Μονή Σίμωνος Πέτρας.
(Φωτ. I. Βασιλείου)

βια τοϋ Άγιωνύμου "Ορονς έγιναν 
13 από 11 πού ήταν ώς τελευταία και 
από δσο γνωρίζω σύντομα καί άλλα 
ιδιόρρυθμα μοναστήρια, θα. γίνουν 
κοινόβια, διαγράφεται δέ προοπτική 
νά επικράτηση εξ ολοκλήρου τό κοι- 
νοβιακό σύστημα, σε ολόκληρο τό 
’Όρος, γεγονός ιδιαίτερα σημαν
τικό, άφοϋ ή κοινοβιακή ζωή είναι 
εκείνη πού εκφράζει τή χριστιανική 
ισότητα καί αγάπη. ”Οπως είναι 
γνωστό, ή ιδιορρυθμία επικράτησε 
σε ορισμένα μοναστήρια σέ περιό
δους οικονομικής δυσπραγίας, όταν 
τά κοινόβια δεν ήταν δυνατό νά συν
τηρηθούν. Τώρα, πού τέτοιοι λόγοι 
δεν ύφίστανται ιδίως για τά μεγάλα 
μοναστήρια τοϋ "Ορους, όπως είναι 
ή Μεγίστη Λαύρα, τό Βατοπαιδι καί 
ή μονή Ίβήρων, έλπίζεται δτι καί 
σ’ αυτά θά έφαρμοσθή τό κοινοβιακό 
σύστημα με ευχάριστες επιπτώσεις 
γιά ολόκληρη τήν άγιορειτική πολι
τεία.

"Ενα καλό σημάδι είναι ή επάνο
δος τού Βατοπαιδίου στο παλαιό 
ημερολόγιο. ’Εμείς βέβαια δεν εί
μαστε παλαιοημερολογίτες, κατα
νοώντας ποιοι λόγοι επέβαλαν στήν 
’Εκκλησία τήν προσαρμογή στο νέο 
ημερολόγιο, δμως χαιρόμαστε είλι- 
κρινά τήν επάνοδο τοϋ Βατοπαι- 
δίου, γιατί δπως είναι γνωστό τό 
"Αγιον "Ορος είναι ή ζωντανή συνέ
χεια τοϋ Βυζαντίου καί πρέπει 
«πάση θυσία» νά κρατάη τις παρα

δόσεις. "Υστερα, είναι καί κάτ1 
ακόμη εξ ίσου σημαντικό. Στή ζωή 
των 'Αγιορειτών μοναχών έχει θέση 
προέχουσα ή τιμή τής μνήμης των 
’Αγίων τής πίστεώς μας καί πολύ 
σωστά, έκεϊ στο "Ορος, στο Προπύρ
γιο τής ’Ορθοδοξίας υστέρα από τή 
δοξολογία τοϋ Κυρίου τοϋ παντός, 
αποδίδονται οι δέουσες τιμές στούς 
Άγιους οσίους καί μάρτυρες, πού 
δόξασαν τό δνομά του καί ήθλησαν 
τον εύγενή καί ωραίο αγώνα τοϋ 
’Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Κάθε 
μέρα στο Ά γιον  "Ορος είναι καί μιά 
γιορτή προς τιμήν ενός Ά γιου  μας. 
Τό νέο ημερολόγιο τοϋ Βατοπαιδίου 
εμπόδιζε ώς χθές τον κοινό εορτα
σμό, τώρα δμως μέ τήν πολύ σωστή 
επάνοδό του στο παλαιό, ή ειρήνη καί 
ή ομόνοια άποκαταστάθηκε στον 
Άθω .

Μοϋ δόθηκε ή ευκαιρία ατά τα
ξίδια πού πραγματοποίησα στο άγιο 
Βουνό τά τελευταία χρόνια νά δια
πιστώσω «ίδίοις δμμασιν» τήν υψηλή 
στάθμη, στήν όποια βρίσκεται σή
μερα ό Άγιορειτικός Μοναχισμός. 
"Εζησα κοντά στούς μοναχούς καί ή 
ψυχή μου χάρηκε τό γαλήνιο περιβάλ
λον τους, τις χριστιανικές τους ενα
σχολήσεις, τήν ορθόδοξη προσήλωση, 
τον ενάρετο βίο. Καί έξετίμησα 
τήν προσφορά τους στή διαφύλαξη 
καί διάσωση τών πολύτιμων θυσαυ- 
ρών, τής φιλολογίας, τής τέχνης, 
τής αρχιτεκτονικής, τής ’Ορθοδο

ξίας καί τοϋ Βυζαντίου, πού δια
σώζει τό "Αγιον "Ορος εις «αιώνας 
αιώνων».

’Ανέβηκα στή Σιμό:τετρά (Σίμω
νος Πέτρα) καί είδα μέ χαρά πόσο 
εύρυθμα λειτουργεί τό κοινόβιο, μετά 
τήν εγκατάσταση στο ώς χθές έγκα- 
ταλελειμμένο μοναστήρι τής συνο
δείας τοϋ °Ηγουμένου Αίμηλιανοϋ α
πό τά Μετέωρα. Καί ωφελήθηκα ψυ
χικά άπατή συναναστροφή νέων φω
τισμένων μοναχών μέ ευρύτατη παι
δεία καί θεολογικές σπουδές. Φέρνω 
τώρα στο νοϋ τις γλυκειές μορφές 
τοϋ ιερομόναχου Διονυσίου, τοϋ ’Ιου
στίνου μά καί τοϋ καλοϋ μου παπα - 
Ρηγίνου, κι ας μήν έχη ετούτος ό 
τελευταίος τά πτυχία τών άλλων, 
δπως κι ό μακαρίτης γέροντας Σιμω- 
νοπετρίτης πού μοϋκοψε καί μοϋ 
πρόσφερε τό μοναδικό γαρούφαλο 
τής γλάστρας του. Γνωρίζω πά>ς ή 
αναφορά καί μόνο τών ονομάτων 
τους, θά τούς πληγώση. Ξέρω τήν 
ταπεινοφροσύνη τους, μά νομίζω πώς 
τά παραδείγματά τους πρέπει νά 
προβάλλωνται.

Καί τι νά πώ γιά τό περίφημο 
μοναστήρι τοϋ Όσιου Γρηγορίου, 
τό τόσο νοικοκυρεμένο καί καθαρό. 
’Εδώ προΐσταται μιά από τις έξο- 
χώτερες μορφές τοϋ Άγιορειτικοϋ 
Μοναχισμού σήμερα, ό Άρχιμ. 
Γεώργιος Καψάνης, άνδρας μέ σπου
δαίο ποιμαντικό έργο στο Φάληρο 
καί στή Χαλκίδα καί συγγραφέας 
σοβαρών επιστημονικών εργασιών. 
Ό  αρχιμανδρίτης Γεώργιος ήταν 
εντεταλμένος υφηγητής τής Θεο- 
λογικής Σχολής ’Αθηνών, τά παρά
τησε δλα κι άφοσιώθηκε στή μονή 
Γρηγορίου, ή όποια στις μέρες του 
έχει μεταβληθή σέ διαρκές σεμινά
ριο ορθόδοξης θεολογίας. Στο μονα
στήρι αυτό ακόμη καί τά φασολάκια
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Ό  συγγραφέας τοϋ άρθρου κ. I. Χατζηφώτης με Α γιορείτες μοναχούς στον άρσανά τής 
Σιμωνό]τετράς τό καλοκαίρι τον 1975

τά καθαρίζουν λέγοντας τούς χαιρε
τισμούς.

Στη μονή Διονυσίου 6 γέροντας 
« Γαβριήλ έχει άποσυρθή πια καί την 
\ ηγουμενεία άνέλαβε πριν λίγο καιρό 

ό Έφραίμ. "Ετσι τό κοινόβιο θά 
άναδιοργανωθή καί ό παλαιός ηγού
μενος πού τόσα προσέφερε στο" Αγιο 
"Ορος καί έγινε πασίγνωστος για τά 
βιβλία καί τις εργασίες του, θά χαρή 
ατό τελευταίο στάδιο τής ζανής του 
τη συνέχιση τής αξιόλογης παραδό-

Ι σεως, πού ό ίδιος δημιούργησε. 
’Αντιπρόσωπος τοϋ μοναστηριού αυ
τόν στην ΓΙερά Κοινότητα τοϋ ’Α 
γίου "Ορους στις Καρυές είναι σή
μερα ό περίφημος μοναχός Θεόκλη
τος Αιονυσιάτης, κορυφαία μορφή 
τοϋ μοναχισμού τοϋ "Αθω. ’Αμφι
βάλλω αν πολλές θεολογικές αυθεν
τίες τοϋ καιρού μας είναι ικανές 
νά συγκριθοϋν μαζί τον. Ό  πατήρ 
Διονύσιος διευθύνει καί τό πολύ 
αξιόλογο περιοδικό τοϋ Ά γιον  "Ο
ρους «Αθωνικοί Διάλογοι», πού 
διακρίνεται γιά τό υψηλό πνευμα
τικό τον επίπεδο.

’Αληθινή αγαλλίαση όμως μοϋ 
προξένησε ή ανασυγκρότηση τοϋ 
Κουτλονμουσιοϋ, τής κοντινότερης 

. μονής ατήν άγιορειτική πρωτεύουσα. 
’Εκεί πού πριν άπό καιρό κυριαρ
χούσαν ή έρήμωση καί ή εγκατά
λειψη τό μοναστήρι αναστηλώνεται 
καί ή συνοδεία τοϋ γέροντα ’Ιωσήφ 
άπό τή Νέα Σκήτη έδωσε άληθινή 
ζωή στο κοινόβιο. Στή συνοδεία αυ
τή ανήκει καί ό γνωστότατος σνγ- 
γραφεύς θεολογικών έργων μοναχός 
Νικόδημος ( κατά κόσμον .Βασί
λειος Μπιλάλης), βιογράφος τοϋ 
o f ίου ’Αθανασίου καί εκδότης των 
έργων τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, πού 
είναι σήμερα άντιπρόσωπος τοϋ μο
ναστηριού στήν 'Ιερά Κοινότητα 
κι ένας άπό τούς τέσσερις επιστά
τες. Ό  πατήρ Νικόδημος αναπτύσ
σει μέ ζήλο αξιέπαινη δραστηριό
τητα μέ τό ενδιαφέρον του γιά φλέ
γοντα ζητήματα τοϋ "Ορους.

Στή Μονή Φιλοθέου δέν μπόρεσα 
νά ψθάαω. ’Ακούω όμως ότι εκεί 
τό κοινόβιο υπό τον πατέρα Έ 
φραίμ, περιλαμβάνει 60 μοναχούς, 
μορφωμένους καί ευσεβείς, καί λει
τουργεί υποδειγματικά. Ή  μονή 
Σταυρονικήτα, πανελλήνια γνωστή 
άπό τή σπουδαία έκδοση πού τής 
αφιέρωσε ή ’Εθνική Τράπεζα, μέ 
τή φωτισμένη καθοδήγηση τοϋ αρχι
μανδρίτη Βασιλείου καί τήν παρου
σία εύπαίδευτων μοναχών, παρά

τις οικονομικές άντιξοότητες, πού 
άντιμετωπίζει λόγω έλλείψεως πό
ρων είναι κι αυτή ένα λαμπρό κοι
νόβιο. 'Η  μονή Κωνσταμονίτου άνε- 
βίωσε κι αυτή μέ τή μετάβαση εκεί 
ώς ηγουμένου μοναχού άπό τή Σι- 
μωνόπετρα. Στή ρωσική μονή ΓΙαν- 
τελεήμονος έπιτράπηκε άπό τό ' Υ
πουργείο ’Εξωτερικών καί εγκα
ταστάθηκαν πριν λίγο καιρό 15 
Ρώσοι μοναχοί. Μιά εικόνα τής 
άναγεννήσεως πού πραγματοποιεί
ται σήμερα στο "Ορος μάς δίνει τό 
παρακάτω απόσπασμα από γράμμα 
πού μοϋ έστειλε πριν λίγες μέρες 
ό ιερομόναχος Διονύσιος 6 Σιμωνο- 
πετρίτης (27.8.1976):

«Η μείς έν άλαλαγμώ, μυστικά) 
καί άποήχω έξαγγέλλομεν καθ’ ημέ
ραν τό σωτήριον τοϋ Θεού ημών. 
Αυτές τις ημέρες έχομε 3 - 4  χειρο- 
τονίες κι’ άλλες τόσες κουρές μονα
χών στο Μοναστήρι. Γίνεται λόγος 
τώρα νά μάς έλθουν οι Μοναχοί άπό 
τό παλαιό μας Μοναστήρι, τό Μεγάλο 
Μετέωρο, δι’ έπάνδρωσιν άλλης Ά -  
γιορειτικής Μονής».

Οί πιο πολλοί επισκέπτες τοϋ 
Ά γιου  "Ορους μιλούν, γιά τή φύση, 
τά μνημεία τής άρχιτεκτονικής καί 
τής τέχνης, γιά τά χειρόγραφα καί 
τά παλαιά βιβλία τών μοναστηριών 
κι εκφράζουν τον θαυμασμό τους. 
Καί δικαίως. ’Εκείνο όμως πού 
πρωταρχικά πρέπει νά προβάλλεται 
είναι ό κόσμος τής αγάπης, ή γαλήνη

κι ή συνεχής δοξολογία καί προ
σευχή προς τον Κύριο καί προ πάν
των ή εσωτερική άνάταση, ή κάθαρση 
κι ό λυτρωμός, ή εξομολόγηση καί ή 
θεία κοινωνία πού άξιώνεται ό πι
στός επισκέπτης. Τό πλησίασμα στο 
Χριστό, τό φώς τοϋ κόσμου, ή 
απλότητα, τό εγκάρδιο περιβάλλον, 
ή συμπροσευχή μέ τούς μοναχούς. 
Κι οί συζητήσεις οί άτέρμονες 
στις αυλές τών μοναστηριών μέ τούς 
μοναχούς πού θά τύχη νά εύκαιροϋν 
καί οί όποιες άναγκαστικά σταμα
τούν άπό τό τάλαντο πού καλεϊ γιά 
τις ιερές ακολουθίες. Κουβέντες ει
ρηνικές, χριστιανικές, μακριά άπό 
τά κοσμικά θέματα. Μόνο τά εθνικά 
ζητήματα έρχονται καί ξανάρχονται. 
Ό  εθνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος 
στο "Ορος. Οί ελληνικές σημαίες 
είναι άναρτημένες μέσα στούς ναούς, 
στο δεσποτικό. ’Ανησυχία γιά τήν 
Κύπρο, γιά τούς πρόσφυγες, γιά 
τήν τύχη τοϋ νησιού. Καί πολλοί 
Κύπριοι μοναχοί. "Οπως καί νά 
τό κάνωμε, ο Ελληνισμός είναι 
ενιαίος. Τό βλέπει κανείς καθαρά 
αυτό στο "Αγιο "Ορος. Στον εξωτε
ρικό τοίχο τής ιδιόρρυθμης μονής 
Ξηροποτάμου είναι γραμμένο μέ 
άσπρη μπογιά ένα σύνθημα πολύ πιο 
διαφορετικό άπό αυτά πού συνήθως 
άφθονοϋν στούς δρόμους τής ’Αθή
νας: «Ζήτω ή ηρωική Κύπρος!» 
Πόσα στ’ αλήθεια, δέν μας διδάσκει 
τό Άγιώνυμον "Ορος!
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Δεν πρέπει νά παραλείψω τούς 
ερημίτες, τούς άγιους άσκητάδες, 
πού ζοϋν με ελάχιστο παξιμάδι, πού 
θά τούς στείλουν τά μοναστήρια και 
λίγο νεράκι και άγρυπνοϋν προσευ
χόμενοι νοερά στον Κύριο. "Οποιος 
φθάσει ως τά απόμακρα κελλιά κι’ 
ερημητήριά τους θαυμάζει τον ηρωι
σμό και αημασιολογεί τη δύναμη 
τής πίστης των άνθρώπων αυτών, 
πού ή αφιέρωσή τους στον Θεό καί 
ή άπάρνηση τοϋ ματαιότατου κόσμον 
μας μαρτυράει την ψυχική τους 
ευγένεια καί τό ταπεινό φρόνημα. 
Δεν θά ήταν υπερβολή άν γράφαμε 
δτι οι δυνατοί αυτοί χαρακτήρες 
εξυψώνουν τον άνθρωπο. Ό  γέρον
τας Παισιος είναι ένας από αυτούς 
πού βιώνουν στις μέρες μας τό 
υψηλό τούτο ήθος.

Στη σκήτη τής Μικράς 'Αγίας 
Ά νης διαμένει ή «άηδών» τοϋ ’Ό 
ρους, ό σεβάσμιος μοναχός Γεράσιμος 
Μικραγιαννανίτης, πασίγνωστος γιά 
τούς αμέτρητους ύμνους, τά κοντάκια 
καί τις ακολουθίες, πού έχει συνθέ
σει προς τιμήν νεομαρτύρων καί 
νεωτέρων 'Αγίων. Ό  γέροντας Γε
ράσιμος, πού τιμήθηκε από τη Με
γάλη τού Χριστού ’Εκκλησία καί 
την ’Ακαδημία ’Αθηνών, συνεχίζει 
την καλύτερη βυζαντινή ύμνογρα
φ ική παράδοση. Στη μονή 'Αγίου 
Παύλου, ο μοναχός Θεοδόσιος, υπεύ
θυνος τής βιβλιοθήκης, δείχνει ζωηρό 
ενδιαφέρον γιά την επίλυση τών προ
βλημάτων τοϋ "Ορους. ’Αναγκα
στικά περιορίζομαι στήν αναφορά 
ορισμένων παραδειγμάτων κι’ έτσι 
αναπόφευκτα αδικώ τό σύνολο τών 
άλλων, τό σύνολο τών άνωνύμων, 
άλλά γνωρίζω την ταπεινοφροσύνη 
τους κι’ ελπίζω στήν κατανόησή 
τους.

Ό  "Αγιος Μερκούριος, τοιχογραφία τοϋ 
Πρωτάτου τών Καρύων. (Φωτογραφία Π. 
Μυλωνά). Τό "Αγιον ' Ορος αποτελεί ένα 
απέραντο Βυζαντινό Μουσείο μέ χιλιάδες 
ανεκτίμητους θησαυρούς, πού μέ πολλή 
φροντίδα διέσωσαν οι μοναχοί διά μέσον 

τών αιώνων.

Τό υψηλό πνευματικό επίπεδο τοϋ 
'Αγίου "Ορους σήμερα παρουσιά
ζουν μέ τον πιο ανάγλυφο τρόπο, με
ρικά βιβλία 'Αγιορειτών τών τελευ
ταίων χρόνων. ’Απολογητικά, θεο
λογ ικά, θρησκειολογικά, εκκλησια
στικά. Τέτοια είναι οι «’Αθηνικοί 
Διάλογοι» καί ό «Γρηγόριος Πα- 
λαμάς» τοϋ Θεοκλήτου Διοννσιάτη, 
ή «Ποιμαντική Διακονία κατά τούς 
ιερούς κανόνες» τοϋ Καθηγουμένου 
τής μονής Γρηγορίου ’Αρχιμ. Γεωρ
γίου, ή «'Αγιορειτική Μαρτυρία» 
τοϋ Προηγουμένου τής μονής Διονυ
σίου ’Αρχιμ. Γαβριήλ, ό «'Όσιος 
’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης» τοϋ Νι
κοδήμου Μπιλάλη, τά «’Αποκαλυ
πτήρια μιας άγιομάχου μοναχής» 
( αναίρεση τών βλασφημιών τής 
Μαγδαληνής μοναχής κατά τοϋ θαυ
ματουργού 'Αγίου Νεκταρίου) τοϋ 
μοναχού Θεοδωρήτου, ή «Μονα
χική ’Απολογία» τοϋ Θεοδοσίου 
'Αγιοπαυλίτον, τό περιοδικό «'Ό
σιος Γρηγόριος», πού άρχισε νά 
έπανεκδίδη ή μονή Γρηγορίου, τό 
περιοδικό «’Αθωνικοί Διάλογοι», πού 
ήδη άνεφέρθηκε κ. ά. Νά, μιά από 
τις σημαντικώνερες προσφορές τοϋ 
"Ορους στήν παραπαίονσα καί άθεΐ- 
ζονσα εποχή μας.

'Η  Κυβέρνηση καί μάλιστα ό 
ίδιος ό Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαί
τερο ενδιαφέρον γιά τό "Αγιο "Ορος 
αναγνωρίζοντας τήν τεράστια ση
μασία του γιά τό "Εθνος καί τήν 
’Ορθοδοξία. ’ Αποφασίσθηκε μά
λιστα, ώς πρώτη δόση, ή χορήγηση
20.000.000 δραχμών γιά τή συντή
ρησή του. ’Εκτός όμως από τήν 
ενίσχυση αυτή πού προορίζεται γιά 
συγκεκριμένο σκοπό, ή άθωνική 
πολιτεία πρέπει νά βοηθηθή γενι
κών ερα γιά νά άντιμετωπήση τις 
οικονομικές δυσχέρειες, πού δη- 
μιουργήθηκαν μέ τήν Απαλλοτρίωση 
τών έκτος τοϋ "Ορους μετοχιών 
τών μονών. Τά θέματα, πού ιδιαί
τερα τήν απασχολούν καί όπως 
έχουν έκτεθή άπό τήν ’Επιτροπή 
τύπου τής ίεράς Κοινότητος, μετά 
τό πέρας τών εργασιών τής 'Ιεράς 
Αισενιαυσίου καί τής ’Εκτάκτου 'Ιε

ράς Διπλής Συνάξεως τοϋ 'Αγίου 
"Ορους, πού συνήλθαν στις Καρυές 
άπό τις 2 ως τις 4 Σεπτεμβρίου 
1976, είναι τά εξής:

«α . Τό θέμα μετοχιακών μισθω
μάτων, ένα χρόνιαν αλλά καί σοβα- 
ρότατον πρόβλημα. Πρόκειται περί 
τής άπαλλοτριώσεως έκτάσεως καλ
λιεργησίμου τών 'I. Μονών 1.000.000 
στρεμμάτων έκτος τοϋ 'Αγίου "Ο
ρους κατά τά έτη 1923 - 1933. Κα
τά τήν γενομένην συμφωνίαν ή τότε 
Κυβέρνησις άνέλαβε τήν ύποχρέω- 
σιν τής «έσαεί» άποδόσεως εις τάς 
Είκοσιν 'Ιεράς Μονάς ελάχιστου εν
οικίου συνολικού ποσοϋ προπολεμι- 
κώς 15.000.000 δραχ. έτησίως, ήτοι 
15 δρχ. κατά στρέμμα. Ά λ λ ’ άπό τοϋ 
1944 ή τότε Κυβέρνησις παρεβία- 
σε τήν συμφωνίαν καί, άφοϋ πρώτον 
έχαρακτήρισε τήν οφειλήν ώς δή
θεν «χαριστικήν ένίσχυσιν», ύπε- 
βίβασεν αυτήν μέχρι μηδενισμού. 
Μόλις δη λ. μ ετ’ επιμόνους άγώνας 
τών 'I. Μονών, αποδίδεται τό 113 
τοϋ προπολεμικού ποσοϋ, ήτοι
6.000.000 δρχ., άναλογία. 6 δρχ. 
κατά στρέμμα. "Αν δέ ληφθή νπ’ 
δψιν δτι μεταπολεμικούς κατεπατή- 
θησαν καί αί πέριξ τών άπαλλοτριω- 
θεισών άκαλλιέργητοι τότε εκτά
σεις 2 - 4.000.000 στρεμμάτων, τό 
διδόμενον μίσθωμα μηδενίζεται κυ- 
ριολεκτικώς, άναλογοϋν εις 4 - 2  
σημερινός δρχ. έτησίως κατά στρέμ
μα. ’Αντί τής μετά τοϋ Τιμαρίθμου 
έτησίας Αναπροσαρμογής, τό Ανω
τέρω μίσθωμα παραμένει τήν τελευ- 
ταίαν δεκαετίαν (1966 - 1976) εις 
τό αυτό ύψος τών 6 εκατομμυρίων, 
άποκείμενον εις τήν κρίσιν τοϋ έκά- 
στοτε 'Υπουργού έπί τών Οικονομι
κών.

Ά λ λ ’ αί συνέπειαι έκ τής τοιαύ- 
της άποστερήσεως τής μόνης έκτος 
τοϋ Ά γ .  "Ορους περιουσίας τών 'I. 
Μονών ( έντός τοϋ βραχώδους καί 
δασώδους "Ορους δεν υπάρχουν παρά 
έλάχιστοι καλλιεργήσιμοι χώροι, ώς 
κήποι κλπ.) υπήρξαν καί είναι Ανυ
πολόγιστοι. Πολλαί '1. Μοναί, παρά 
τά άντιθέτως καί ίσως σκοπίμως 
διαδιδόμενα, Αντιμετώπισαν καί Αντι
μετωπίζουν ζήτημα έπιβιώσεως, τά 
αιωνόβια κτίριά των παρέμειναν καί 
παραμένουν Ασυντήρητα καί ήμιερει- 
πωμένα, ένώ πολλά έξαρ τήματά 
των (Σκήται, Κελλία κλπ.) έχουν 
σχεδόν έρειπωθή. Ούδεμία άνανέω- 
σις, Αλλ’ ουδέ συντήρηαις ή το καί 
είναι δυνατόν νά γίνη εις τάς Βι- 
βλιοθήκας, τά Ανεκτίμητα κειμή-
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Ata κλπ. ’Εάν δέ δεν έπάλαιον κυ
ριολεκτικούς οι ' Αγιορείται Πατέρες 
μόνοι διά την στοιχειώδη συντήρη- 
σιν και φύλαξίν των και την δωρεάν 
επί αιώνας φιλοξενίαν των συνεχώς 
αυξανόμενων προσκυνητών, το μο
ναδικόν εις τον κόσμον αυτό φρού- 
ριον και θησαυροφυλάκιον τής ’Ορ
θοδοξίας θά έκινδύνευε τον έσχατον 
κίνδυνον. Πολλαί δέ 'I. Μ  oval ελ
λείψει πόρων ήδη μελετούν σοβαρώς 
την διακοπήν τής φιλοξενίας τών 
προσκυνητών, παρά την άντίθετον 
θέλησιν αυτών έναντι τοϋ αίωνο- 

• βίου τούτου άγιορειτικοϋ εθίμου. 
Πρόκειται, λοιπόν, όχι δ’ έν οικο
νομικόν ζήτημα, άλλα διά ζήτημα 
αμέσως συνδεόμενον μετά τής συν- 
τηρήσεως και διατηρήσεως τής μο
ναδικής πολιτιστικής και πνευμα
τικής κληρονομιάς τοϋ 'Αγίου ’Ό 
ρους.

β’ Τό θέμα τής σχέσεως 'Αγ. 
”Ορους καί ’Αρχαιολογικής Υ π η 
ρεσίας. 'Η  Ι.Α.Σ., έχουσα έπίγνω- 
σιν τοϋ πλούτου τής πνευματικής 
παραδόσεως, αλλά καί τοϋ χώρου, 
τής Αρχιτεκτονικής, τών κειμηλίων 
καί τών έν γένει βυζαντινών μνη
μείων καί θησαυρών τοϋ 'Αγίου “Ο
ρους, άπεφάσισεν όπως προσλάβη 
ένδεδειγμένον ειδικόν ’Αρχαιολό
γον ως σύμβολον τής 'Ιεράς Κοι- 
νότητος.

'Ως πρός τό θέμα τών σχέσε
ων 'Αγ. ”Ορους καί λοιπών κρατι
κών 'Υπηρεσιών, καί συγκκριμένως 
περί διορισμού παρά τή Διοική
σει 'Αγ. ’Όρους επιστημονικού προ
σωπικού, ή Ι.Δ.Σ. ένέμεινεν εις την 
προγενεστέραν άπόφασιν αυτής, περί 
τοϋ μη διορισμού τοϋ προσωπικού 
τούτου. Κατά την άνακοίνωσιν δέ 
τής άποφάσεως ταύτης πρός την 
Διοίκησιν τοϋ 'Αγίου ’Όρους ή Ι.Δ. 
Σ. έλαβε παρ’ αυτής την διαβεβαίω- 
σιν δτι ούδείς τοιοϋτος διορισμός 
μέχρι τοϋδε έγένετο, πλήν τοϋ Άνα- 
πληρωτοϋ Διοικητοϋ καί ενός νπο- 
γραμματέως, μετά την άντίθετον 
άπόφασιν τοϋ 'Αγίου .’Όρους.

Ούτως, αί σχετικαί άνάγκαι εις 
επιστημονικός μελέτας καί εργα
σίας, ώς προέτεινεν ή Ι.Δ.Σ., δύ- 
νανται νά ίκανοποιώνται κάλλιστα 
υπό τοϋ επιστημονικού επιτελείου 
τής Νομαρχίας Χαλκιδικής ή τοϋ 
'Υπουργείου Β. 'Ελλάδος μετά σχε
τικήν αϊτησιν τής 'I. Κοινότητας 
καί τών 'I. Μονών».

I. Μ. ΧΑΤΖΗ Φ Ω ΤΗ Σ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ  
ΜΙΜΗΣΙΝ

ΤΗΝ ΕΣΩΣΑΝ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟ

0  ΗΡΩΙΣΜΟΣ Δ Υ Ο  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Μέ κ ίν δ υ ν ο  τ ή ς  ζ ω ή ς  τ ο υ ς  ό ά σ τ υ φ ύ λ α ξ  Μ ακρής 
κ α ι ό ά σ τ υ φ ύ λ α ξ  θ εμ ε λ ή ς  έ σ ω σ α ν  τή ν  τε λ ε υ τα ία  
σ τ ιγ μ ή  τή ν  Ι5χρονη  Κ. Ε. τή ν  ό π ο ια  « κ α τ ά π ιε »  ό 
θ α λ α σ σ ιν ό ς  β ο ύ ρ κ ο ς  τ ή ς  ά κ τ ή ς  τοΟ Δ έ λ τα  Φ α λ ή 
ρου . Μ ια α κόμ η  ά π ό  τ ι ς  χ ιλ ιά δ ε ς  π ρ ά ξ ε ις  α υ το θ υ 
σ ία ς  κ α ι ά γ ά π η ς  π ρ ό ς  τ ο ν  σ υ ν ά θ ρ ω π ο  τ ώ ν  «ή- 

ρ ώ ω ν  τ ή ς  ά σ φ ά λ το υ » .

Μετά τον Ιω ά ν ν η  Δά- 
μπαση, γ ια  τον όποιο  
γράψαμε στο προηγούμε 
νο τεύχος μας, μιά νέα 
περ ίπτω σ ι ήρωϊσμοϋ και 
αυτοθυσίας άστυνομι- 
κών, έρχεται νά έπιβεβαι- 
ώση τήν άγά πη  τής ’Α
στυνομίας Π όλεων π ρ ό ς  
τον πολίτη καί τό « π ι
στεύω» τώ ν μελών της 
πού  δεν είνα ι άλλο άπό  
τήν προστασ ία  τής ζω ής, 
τή ς τιμής καί τής περ ιου
σ ίας τώ ν  συνανθρώ πω ν 
τους.

Τό περιστατικό πού 
θά περιγράφουμε είναι

ένα άπό  τά πολλά, τά 
συνηθισμένα περ ιστατι
κά, πού  άντιμετω πίζουν 
καθημερινώ ς οί άστυνο- 
μικοί, κατά τήν άσκησι 
τοϋ έπίμοχθου άλλά ύ- 
ψηλοΰ καί ωραίου έργου, 
τό όπο ιον  έτάχθησαν νά 
ύπηρετοΰν.

Είναι άπόΎευμα τής 23- 
7-76. “Ενα περ ιπολικό  τής 
’Αμέσου Δ ράσ εω ς μέ 
στο ιχεία  Α.Π. 1016 έκτε- 
λεϊ ύπηρεσία στήν π α ρ α 
λιακή Λεωφόρο Ποσει- 
δώ νος.

τΗ ταν ή ώρα Ι61δ περ ί
που όταν ένα ς  μικρός
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φθάνει φανερά ταραγμ έ
νο ς γ ια  νά  πληροφορή- 
ση τούς δύο άστυφύλα- 
κες τού περ ιπολικού , δτι 
μία γυνα ίκ α  έπεσε με τα 
ρούχα στην προβλήτα 
τού Φ αληρικοΰ Δέλτα και 
εξαφανίσθηκε.

’Α πό τη στιγμή αύτή 
άρχισε νά  ξετυλίγετα ι τό 
άπλό, μά τόσο άληθινό 
σενάριο τής δ ιασώ σεω ς 
ενός ανθρώ που. Οί δύο 
άστυφύλακες τρέχουν 
π ρ ο ς  τό σημείο πού ΰπέ- 
δειξε ό μικρός, άλλά κα
νένα ίχ ν ο ς  τής άτυχης 
γυ να ίκ α ς  δεν φαίνεται. 
Π ρέπει νά  σημειωθή δτι 
στο σημείο αύτό τό βά
θος τής θαλάσσης είνα ι 
περισσότερο ά πό  δύο μέ
τρα και τό νερό π ά ντα  
θολό, άπό  τά  λάδια  τω ν 
θαλαμηγώ ν πού εΰρί- 
σκονται έκεΐ καί άπό  
άλλες άκαθαρσίες. Στήν 
άγω νιώ δη  προσπάθεια  
των δύο άστυνομικώ ν νά 
εντοπίσουν τό σημείο ό
που ενδεχομ ένω ς θά εύ- 
ρίσκετο ή παθοϋσ α  ό ά- 
στυφύλαξ Μακρής ’Α πό
στολος διέκρινε στήν έ- 
π ιφ άνεια  μ ικρές φυσαλί- 
δες. ’Α μέσως καί χω ρ ίς  
νά άφαιρέση τίποτε άπό  
τή στολή του, βούτηξε 
στα βρωμόνερα καί έφθα 
σε μέχρι τό βυθό. Παρά 
τή μηδαμινή σχεδόν όρα 
τότητα, κατώρθωσε, ψα- 
χουλεύοντας μέ τά χέρια  
καί τα πόδ ια  του, νά βρή 
τή γυνα ίκα  κολλημένη 
στο βούρκο μέ δλο της 
τό σώμα. Π ροσπάθησε 
νά τήν άνασύρη κρατώ ν
τα ς  την άπό  τά  ρούχα, 
τά όπο ια  όμω ς έμειναν 
στα χέρια  τού Μακρή, χ ω 
ρίς διόλου νά  μετακινη- 
θή τό σώμα τή ς μ ισοπε
θαμένης νέας.

Α. Μ Α Κ Ρ Η Σ  

Α. ΘΕΜΕΛΗΣ

Σέ δεύτερη προσπά- 
θειά του ό Μακρής τήν 
ά ρπαξε άπό  τή μέση καί 
κατόρθωσε νά  τήν φέρη, 
μέχρι σχεδόν τήν έπιφά- 
νεια. Τήν τελευταία  ό
μως στιγμή, ή παθοΰσα  
τον άρπαξε άπό  τό λα ι
μό καί έφερε τά π όδ ια  
της γύρω  στή μέση τού 
αστυνομικού. Τό άποτέ- 
λεσμα ήταν νά βυθι- 
σθούν ξανά  καί οί δυό. 
Ό  Μακρής κρατώ ντας 
π ά ντα  τή γυνα ίκ α  στήν 
αγκα λ ιά  κόλλησε ό ίδ ιο ς  
στο βούρκο. Ό  κ ίνδυνος 
να  π ν ιγο ύ ν  καί οί δυό 
ήταν φανερός. Τότε ό 
άστυφύλακας, μέ ένα δυ
νατό χτύπημα έξουδετέ- 
ρωσε τή νεαρή γυνα ίκα , 
έγκατέλειψε τά  π α π ο ύ 
τσ ια  του στο βυθό καί μέ 
πραγμ ατικά  ΰπεράνθρω - 
πη προσ πά θεια  τήν έφε
ρε στήν έπιφάνεια . Έ ν  
τώ  μεταξύ στο σημείο 
έκεϊνο είχε φθάσει μέ μία 
βάρκα ό άστυφ ύλακας 
Θ εμελής ’Α πόστολος, 
στήν όποια  καί άνέσυρε 
τό άκίνητο σώμα τής γ υ 
να ίκ α ς καί τον  μισολυπό 
θυμό πλέον  άστυφύλακα 

Μακρή. Στήν άκτή ό 0 ε -  
μελής έφήρμοσε τεχνητή 
άναπνοή  μέ άποτέλεσμα, 
μετά άπό  λ ίγο  ή Ι5χρονη 
Κ.Ε. νά  άνακτήση πλή 
ρω ς τ ις  α ισθήσεις της.

Τήν ήρωϊκή π ρ ο σ π ά 
θεια τώ ν δύο άστυφυλά- 
κων καί τή διάσω σι τή ς 
νεα ρά ς αύτόχειρος, απο
δέχθηκαν μέ ένα  θερμό, 
αύθόρμητο χειροκρότη
μα όσοι βρέθηκαν έκεΐ. 
Τήν π ρ ά ξ ι τους χειρο
κροτούμε καί εμείς καί 
τούς προβάλουμε, ώ ς  ΰ- 
πόδειγμ α  άνθρώ που καί 
δημοσίου λειτουργού.
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ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ  είναι τόσον
συναρπαστικόν από την σκέψιν, 

δτι κάποτε θά δννηθώμεν νά έπι- 
κοινωνήσωμεν με ετέρους ουρανίους 
πολιτισμούς. Ή  επαφή μας με άλ
λους διαστημικούς πολ.ιτισμούς θά 
μάς κατέκλυζε με απειρίαν γνώσεων 
και θά μάς έδιδεν απαντήσεις διά 
την έννοιαν τής καθολικής ζωής εις 
το Σόμπαν, ύφ’ ο'ιανδήποτε μορφήν, 
διά την σημασίαν τής ζωής των 
έμβιων δντων και κυρίως διά τον 
σκοπόν ύπάρξεως τοϋ άνθρωπον. 'Η  
προσφιλής αυτή επαφή, ενώ μέχρι 
πρό τίνος άνήκεν εις την σφαίραν 
τής φαντασίας καί του ονείρου, σή
μερον, χάρις εϊς την εκρηκτικήν αν- 
ξησιν των επιστημονικών καί τεχνι
κών γνώσεων, θεωρείται ώς δννα- 
μένη νά έπιτευχθή. Τά πρώτα βή
ματα προς τοϋτο είναι: ή συγκέν- 
τρωσις πειστικών ενδείξεων δτι ή 
ζωή λογικών δντων δεν είναι σπά
νιά εις το Σόμπαν, ώς καί αΐ προ- 
σπάθειαι διά τήν άνίχνευσιν λογικών 
εκδηλώσεων τών δντων τούτων. 
Εις τό άπειρον Σόμπαν υπάρχουν 
πολλά τρισεκατομμύρια γαλαξιών 
καί έκαστος τούτων έχει μερικάς 
εκατοντάδας δισεκατομμυρίων Ή 
λιων (6 ήμέτερος έχει 200 δισεκατ. 
Ήλιων). Ο "Ηλιος μας είναι εις 
εκ τούτων καί μάλιστα σννηθεστά- 
του τύπον, ανευ προνομιακής τίνος 
κατασκευής. Είναι, δθεν, λογικόν 
νά υποθέσω μεν δτι ή δημιουργία καί 
ή νπαρξις τοϋ Ήλιου μας μετά τοϋ 
πλανητικοϋ του συστήματος είναι 
φαινόμενον έπαναληφθέν ανυπολο
γίστους φοράς εις τήν ιστορίαν τοϋ

Σύμπαντος, καί τό όποιον θά έπα- 
ναληφθή άναριθμήτους φοράς καί 
εις τό άπειρον μέλλον. ’Επίσης αί 
γνωστοί μας συνθήκαι άναπτύξεως 
τής ζωής πρέπει νά έχουν έπαναλη- 
φθή εις άναριθμήτους περιπτώσεις 
καί είναι δυνατόν νά ύφίστανται καί 
εις απειροπληθή άλλα πλανητικά 
συστήματα, με τά όποια έχει προι- 
κισθή λίαν σημαντικόν ποσοστόν 
εκ τών υπαρχόντων Ήλιων.

Α ί ώς δίνω καί πλεϊσται αλλαι σχε
τικοί επιστημονικοί σκέψεις, έπι- 
βεβαιοϋν, ώς μάς λέγει ό σοφός 
καθηγητής τής ’Αστρονομίας Φ. 
Ντρέικ, δτι εις τό Λ ιάστημα υπάρχει 
εις τεράστιος αριθμός πολιτισμών. 
"Ετερος διαστημικός σοφός, ό κα
θηγητής Λή Ντάμπριτζ τονίζει: 
« Η  ϋπαρξις ζωής πέραν τής Γής, δεν 
πρέπει νά μάς έκπλήσση, διότι είναι 
βέβαιον δτι υπάρχει. Θά πρέπει νά 
έκπλαγώμεν, εάν δεν δυνηθώμεν νά 
τήν άνεύρωμεν».

Ή  σύγχρονος τεχνολογία μάς 
έδώρησεν ήδη πρακτικά μέσα επι
κοινωνίας με τον κόσμον τοϋ Δια
στήματος, ώς τά ισχυρότατα ραδιο
τηλεσκόπια, τά ραδιοσήματα καί 
τάς ακτίνας «λέηζερ», καί ίσως θά 
μάς δωρήση μελλοντικώς πυραύ
λους δυναμένους νά διανύσουν εκα
τοντάδας ετών φωτός, όπότε θά δύ- 
νανται δι’ αυτών νά φθάσουν οι άν
θρωποι εις τήν περιοχήν τών πλησιε- 
στέρων διαστημικών πολιτισμών. 
Διά τών ήδη εις τήν διάθεσίν μας 
διαστημικών μέσων επικοινωνίας 
πρέπει νά άντλήσωμεν άστρονομικάς 
καί βιοχημικάς πληροφορίας, προς

καθορισμόν τής ύπάρξεως τεχνο- 
λογικώς προηγμένων πολιτισμών εις 
τον ήμέτερον Γαλαξίαν, με πρώτον 
βήμα τον καθορισμόν τής άποστά- 
αεως τούτων από τής Γής, καί μέ 
δεύτερον τον τεχνολογικόν τρόπον 
προσεγγίσεώς των ( δηλ. εάν θά είναι 
ό τρόπος αυτός ραδιοηλεκτρικός ή 
πυραυλικός ή άλλος).

Ό  αριθμός τών κατωκημένων 
ύπό λογικών δντων πλανητών τών 
ηλιακών συστημάτων τοϋ Σύμ— 
παντός καί επομένως ό αριθμός τών 
διαστημικών πολιτισμών έξαρτά- 
ται από πολλούς παράγοντας.

Ό  βασικώτερος εκ τών παρα
γόντων τούτων είναι ό αριθμός τών 
υπαρχόντων 'Ηλιων - αστέρων (με
τά ή ανευ πλανητών). Εις τον Αρι
θμόν τοϋτον επιδρά ο ρυθμός γενέ- 
σεως καί θανάτου τών Ήλιων εν
τός έκάστου γαλαξίου. "Εχει έξακρι- 
βωθή δτι εις τον ήμέτερον Γαλα
ξίαν γεννάται εις 'Ήλιος κατ’ έτος, 
προστιθέμενος εις τά 200 δισεκ. 
τών ύπαρχόντων Ήλιων αύτοϋ, έκ 
τών οποίων τινές θνήσκουν συν τή 
παρόδιο τοϋ χρόνου μέ ακαθόριστον 
ρυθμόν, πάντως άνάλογον τών γεν
νήσεων. "Ωστε ό αριθμός τών Ή 
λιων τοϋ Γαλαξίου μας είναι γενικώς 
σταθερός, καί επομένως καί τών 
Ήλιων τοϋ Σύμπαντος.

Έρωτάται ήδη : Πόσοι έκ τών 
Ήλιων τούτων έχουν πλ.ανήτας; ' Υ- 
πελογίσθη δτι τό ήμισυ τοϋ άριθμοϋ 
τών Ήλιων τοϋ Γαλαξίου μας, καί 
κατ’ έπέκτασιν τοϋ Σύμπαντος, 
είναι διπλοί αστέρες, ένώ τό έτερον 
ήμισυ είναι άπλοι αστέρες - 'Ήλιοι, 
αλλά μετά πλανητικού συστήματος. 
Τό τελευταίον τοϋτο προκύπτει από 
τό εξής : Ή  συνοδεία παντός Ή 
λιον - άστέρος, είτε ύπό συντρό
φου Ήλιον, είτε ύπό πλανητικού συ
στήματος, είναι ύποχρεωτικόν άστρο 
νομικόν φαινόμενον, ανευ έξαιρέ- 
σεως, καθόσον τά δεύτερα συνοδά 
ουράνια σώματα έκάστου κυρίου Ή 
λιου ( σύντροφος 'Ηλιος ή πλανή- 
ται) είναι απαραίτητα διά τήν 
νπαρξίν τον, σύμφωνα μέ τήν διαδι
κασίαν γενέσεως καί διατηρήσεως 
εν δράσει τών Ήλιων, ώς τόπος 
άποθέσεως τής «στροφορμής» τής
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΗΣΧΟΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Στρατηγού Άχιλλέως Τάγαρη 
Εταίρου τής Έλλην. Άστρ/κής Εταιρείας

’Απέναντι επάνω: Γύρω στο 2000 μ.Χ. 
υπολογίζεται νά πατήση ό άνθρωπος  ̂τον 
"Αρη. ’Επάνω: 'Η  εποποιία τον άνθρωπον 
για την άνακάλυψι τής Σελήνης άρχισε το 
1959 και έστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. 

Στη φωτογραφία μία τελειωτάτη 
διαστημική συσκευή.

νεφελώδους (Ιατρικής ύλης, ήτις 
σχηματίζει τους 'Ηλιους. 'Η  άπό- 
δοσις αντη γίνεται μετά την δη
μιουργίαν των 'Ηλιων και διαρ- 
κεϊ μέχρι τον θανάτου των. 'Ο ήμέ- 
τερος "Ηλιος άποθέτει την στρο- 
φορμήν τον εις τους γιγαντιαίονς 
πλανήτας του Δία και Κρόνον κυ
ρίως, οι όποιοι απέχουν τόσον αυ
τόν, όσον ο'ι σύντροφοι 'Ήλιοι μετα
ξύ των εις τα συστήματα των δι
πλών άστέρων. Κάτι άνάλογον θά 
σνμβαίνη και εις τους λοιπούς Ή 
λιους τοϋ Σύμπαντος, πατέρας πλα
νητικών συστημάτων, ο'ι όποιοι θά 
άποθέτουν την στροφορμήν των είς 
γιγαντιαίονς πλανήτας των.

Οντω, θεωρία και γεγονότα άπο- 
δεικνύουν, ώς λέγουν ο'ι αστρονό
μοι, ότι δ αριθμός τών Ήλιων τοϋ 
Σύμπαντ ος, είναι κατά 50%, πε
ρίπου, αριθμός ηλιακών πλανητικών 
συστημάτων, εις τά όποια δεν 
υπάρχει συνοδός δεύτερος 'Ήλιος, 
άλλά συνοδοί πλανήται ποικίλου με
γέθους, εξ ών τινές ύποχρεωτικώς 
τεράστιοι. "Ωστε εις τον ήμέτερον 
Γαλαξίαν υπάρχουν 100 δισεκατομ. 
ηλιακά πλανητικά συστήματα· καί 
είς ολόκληρον το Σόμπαν μερικά 
τρισεκατομμύρια. Διεπιστώθη ότι ό 
εγγύτερος "Ηλιος είς τον ήμέτερον, 
ό «Πρόξιμα» του αυτόν Κενταύρου 
(άπόστασις 4,2 ετών φωτός) περι
βάλλεται υπό πλανητών. ’Επί τοϋ 
παρόντος γνωρίζομεν καλώς εν μό
νον πλανητικόν σύστημα, τό ήμέ
τερον. Α ί προσπάθειαι τών αστρο
νόμων στρέφονται νϋν έντόνως προς 
την κατενθυνσιν τής μελέτης ενός

τουλάχιστον ετέρου πλανητικού έν- 
δογαλαξιακοϋ συστήματος. Τούτο, 
λέγουν, θά καταστή δυνατόν νά 
έπιτενχθή διά παρατηρήσεων εκ 
τροχιακών ή σεληνιακών αστερο
σκοπείων.

"Ετερος παράγων καθοριστικός 
τών κατοικήσιμων υπό λογικών 
όντων πλανητών είναι ή άνεύρεσις 
τοιούτων πλανητών με προσφόρους 
συνθήκας διά τήν ζωήν.

'Ως μάς υπαγορεύουν αί γεωκεν
τρικοί μας γνώσεις, καί ή εκ τού
των προκύπτουσα ανάλογος λογική, 
μόνον ολίγοι εκ τών πλανητών ενός 
οίουδήποτε πλανητικού συστήματος 
θά ήσαν κατάλληλοι διά τήν γένεσιν, 
άνάπτυξιν καί συντήρησιν ζωής. 
Συμφώνως μέ τήν γεωκεντρικήν λο
γικήν μας εις πλανήτης είναι κατάλ
ληλος διά τήν ζωήν, έφ’ όσον αί επι
φανειακοί θερμοκρασίαι του κυμαί
νονται μεταξύ τής ζέσεως καί τής 
πήξεως τοϋ νδατος. Παρ’ ήμίν τούτο 
συμβαίνει είς 3 ήμετέρους πλανή
τας (Γήν, ’Άρην, Δία), ήτοι τό 
30% τοϋ συνόλου των. Ή  αναλο
γία αυτή δυνατόν νά ίσχύη είς 
άπαντα τά πλανητικά συστήματα 
τοϋ Διαστήματος. 'Επομένως ζωήν 
δύνανται νά φέρουν επ’ αυτών πλα- 
νήται τριπλάσιοι είς άριθμόν τών 
μετά πλανητών Ήλιων ή 50%  
περισσότεροι τοϋ συνόλου τών Ή 
λιων.

Λαμβάνομεν ήδη ώς δεδομένην, 
διά τούς κατοικήσιμους πλανήτας, 
τήν βασικήν ώς άνω συνθήκην, ευ
νοούσαν τήν ζωήν. Θά καταστή δυ
νατή ή γένεσις καί άνάπτυξις ταύτης,
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περαιτέρω, εάν νφίστανται και αί 
άναγκαΐαι συνθήκαι, δηλ. άφθονα 
και άπάσης τής γνωστής ποικιλίας 
χημικά στοιχεία, επί των πλανη
τών τούτων, ώς καί πηγαί ενέρ
γειας, προερχόμενοι εκ των Ήλιων 
των, οι όποιοι θά τους έξαποστέλ- 
λονν υπεριώδη ακτινοβολίαν, φως 
καί θερμότητα. Καί τά χημικά στοι
χεία άφθονοϋν εις τό Σόμπαν, εις 
παν ουράνιον σώμα, καί δεν είναι μό
νον προνόμιον τής Γής· καί αί ώς 
άνω πηγαί ένεργείας έκχνονται 
αφειδώς νφ’ όλων τών Ήλιων επί 
δισεκατομμύρια έτη καί περιλούουν 
τούς πλάι’ήτας των, χωρίς τούτο 
νά είναι προνόμιον μόνον τού Ή 
λιον μας. Προκύπτει, δθεν, δτι δ 
ώς άνω καθορισθείς ασύλληπτος 
μύγας αριθμός πλανητών θά παρα- 
γάγη ασφαλώς ζωήν. Ούδείς απο
κλείει την ϋπαρξιν ζωής επί απάν
των τών πλανητών, ανεξαρτήτως 
συνθηκών, ένθα αυτή θά έχη προ- 
σαρμοσθή άναλόγως.

’Άλλος καθοριστικός παράγων τού 
άριθμοϋ τών κατοικήσιμων υπό λο
γικών οντων πλανητών είναι ή δυνα- 
τότης γενέσεως καί άναπτύξεως 
νοημοσύνης εις τά έμβρια οντα, τά 
όποια κατοικούν επ’ αυτών. Ή  
δημιουργία νοημοσύνης είναι δυ
νατή, τούτου όποδεικνυομένου με 
την ακόλουθον σειράν σκέψεων: Ευ
θύς ώς έμφανισθή ζωή επί ενός πλα
νήτου ή άνάπτυξις αυτής θά αντι
μετώπιση πάντοτε την έλλειψιν τρο
φής, λόγω, κυρίως, τής περιορισμέ
νης επιφάνειας τού πλανήτου, αλλά 
καί εξ άλλων αιτιών. Ή  έλλειψις 
αύτη δημιουργεί τον άδυσώπητον 
ανταγωνισμόν μεταξύ τών έμβρίων 
οντων, άπάσης τής κλίμακος τής 
ζωής. Προϊόν τού ανταγωνισμού 
τούτου είναι ή άνάπτυξις σωματικών 
καί ψυχικών προσαρμογών διά πρόσ- 
κτησιν ικανοτήτων έπιβιώσεως. Ά -  
ποδεικνύεται εκ τής μακράς Ιστορίας 
τών έμβρίων οντων τής Γής δτι 
έπιβιοϋν τά νοημονέστέρα εκ τού
των, τά όποια αναπτύσσονται καί 
επικρατούν, μέ άπόλυτον επικρά- 
τησιν τού νοημονεστέρου, δπερ εις 
την Γήν είναι ό άνθρωπος. ’Αποτε
λεί, δθεν, φυσικόν φαινόμενον τό δτι 
ή γένεσις καί ή άνάπτυξις τής νοη
μοσύνης είναι προϊόν τής διαδικα
σίας επιλογής καί έπιβιώσεως εις 
τον αγώνα ύπάρξεως τών έμβρίων 
οντων. Ή  διαδικασία αυτή είναι 
φανερόν δτι έπιτελεϊται εις οίονδή- 
ποτε κατοικήσιμον πλανήτην.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑΝ 
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

JANET KERN
Μετάφρ. Άστυν. Δ/ντοΰ κ. I. Σταθαρα

Λίγες παρήγορες λέξεις είναι πολύ πιό εύπρόσδεκτες άπό σελίδες 
γεμάτες μέ κούφια καί οχληρά λόγια. Θά πρέπει νά άρχίζη καί 

νά τελειώνη κανείς τό γράψιμο μέ ευτυχισμένες άναμνήσεις.

ΥΜ ΒΑΙΝΕΙ στο καθένα μας κά
θε μέρα. ’Εκεί στη πένθιμη στή

λη κάποιας έφημερίδας ίσως ίδήτε 
ένα γνώριμο άνομα, οπότε θά πρέπει 
νά γράψητε μία συλλυπητήριον έπι- 
στολή. ’Αλήθεια, λίγα θλιβερά κα
θήκοντα είναι πιό δύσκολα άπό αυτό. 
Τώρα τελευταία, υστέρα άπό τό θά
νατο τής μητέρας μου έδιάβασα άλες 
τις συλλυπητήριες έπιστολές, πού 
έλαβα. "Ο,τι άπεκόμισα άπό αυτές 
πιθανόν νά μπορέση νά βοηθήση τούς 
άλλους.

Πρώτα - πρώτα πρέπει νά έχητε 
ύπ’ δψιν σας δτι ό κύριος σκοπός 
μιας έπιστολής συμπόνοιας καί πα
ρηγοριάς δεν είναι τόσο γιά νά τι- 
μήσητε τό νεκρό, δσο γιά νά βοηθή- 
σητε τούς ζωντανούς. Ό  στόχος 
σας λοιπόν θά πρέπει νά είναι ή 
προσπάθειά σας νά άνακαλέσητε τό 
χαρούμενο παρελθόν καί δχι νά συσ- 
σωρεύσητε κάρβουνα έπάνω στη φω
τιά τής λύπης.

Γ ι’ αυτό τό λόγο, νά γράφετε γιά 
τη ζωή τού έκλιπόντος καί δχι γιά τό 
θάνατο. Νά γράφητε στή γλώσσα τής 
ξεχασμένης προς στιγμήν ευδαιμο
νίας καί δχι τής τωρινής οδυνηρής 
τραγωδίας. Κάθε πρόσωπο τεθλιμ
μένο θά μπορούσε νά πλησιάση στή 
τύχη μέσα ατό σωρό τών συλλυπη
τηρίων έπιστολών καί νά προλάβη 
αυτό τό χαρακτηριστικό σχόλιο: «Τί 
μεγάλο πένθος καί συμφορά σάς 
βρήκε, τις σκέψεις μου τις απα

σχολεί συνεχώς ή τραγωδία σας». 
Πόσο δμως πολύ πιό φρόνιμος ήταν 
ό φίλος πού μοΰ έγραφε: «Πάντοτε 
θά θυμάμαι τον εύθυμο καί χαρού
μενο τύπο τής μητέρας σου, τήν φι
λικότητά της καί τήν έκλεπτυσμένη 
της ψυχή. ’Άνθρωποι σάν αυτή δεν 
γεννιούνται συχνά. Καί οί δυό σας, 
σύ καί ό πατέρας σου εΐσασταν ευ
τυχισμένοι».

Νά έχητε ύπ’ δψιν σας δτι λίγες 
παρήγορες λέξεις είναι πολύ πιό εύ
πρόσδεκτες άπό σελίδες γεμάτες μέ 
κούφια καί οχληρά λόγια. Καί θά 
πρέπει νά προσπαθήτε νά άρχίζητε 
καί συνεχίζετε τό γράψιμο μέ ευτυ
χισμένες αναμνήσεις. Κάθε άναπό- 
λησις τής μορφής τής μητέρας μου, 
ζωντανής, μέ ανακούφιζε. Μού έπρο- 
ξένησε μιά απέραντη αγαθοποιό 
έπίδρασι ή ανάγνωση μιάς έπιστο
λής πού έλαβα άπό κάποιο υπάλ
ληλο καταστήματος πού έγραφε γ ι’ 
αυτή: «Τί εύχαρις καί γαλήνια άπλό- 
της. "Αν καί τήν είδα μιά φορά μο
νάχα πού ήρθε μαζύ σας στο μαγαζί 
γιά ψώνισμα θά τήν θυμάμαι πάν
τοτε» Καί ποιά θαυμάσια ζωντανή 
εικόνα τής μητέρας μου ήρθε στο 
νοϋ μου μέ τήν άνάγνωσι αυτής τής 
έπιστολής! Κατά κάποιο λόγο πολ
λοί άνθρωποι θεωρούν μιά επιστολή 
παρηγοριάς σάν ύποχρέωσή τους νά 
κάνουν ένα κήρυγμα στο ήδη ύποφέ- 
ροντα άπό τή λύπη παραλήπτην. Θά 
πρέπει νά έχητε ύπ’ δψιν σας δτι τό
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προσωπικό σας πιστεύω, μπορεί νά 
μη είναι σύμφωνο με εκείνο πού ό 
πάσχων από τη θλίψη προσωπικώς 
πιστεύει και βρίσκει παρήγορο. Έ ν  
όνόματι της συμπάθειας και φιλευ
σπλαχνίας «μη απευθύνετε σε εν a 
τεθλιμμένο τη χιλιοειπωμένη ηχηρή 
φράση, δπως«ό καιρός θεραπεύει, ό 
χρόνος είναι γιατρός». Δεν θά σάς 
πιστεύση, απλώς θά νομίση ότι δεν 
μπορείτε νά καταλάβετε τό βάθος 
τής οδύνης του. «"Υστερα από λίγο 
θά ξεχάσης» είναι 'επίσης μιά έξ 
ίσου οδυνηρή φράσις. Τό τελευταίο 
πράγμα στο κόσμο πού επιθυμεί κά
νεις είναι νά ξεχάση. Πιο πάνω από 
δλα πρέπει νά συγκρατήσθε από τοΰ 
νά δοκιμάζητε απόλαυση και ικανο
ποίηση από εκείνες τις πιο άλαζονι- 
κές από δλες τις κοινότυπες εκφρά
σεις : «Θά σάς έχρειάζετο πολύ 
γιά . . .» Ή  συμβουλή δεν μπορεί νά 
άποτελή ένα τρόπο παρηγοριάς.

’Εάν δεν έχετε γράψει μέσα σ’ 
ένα μήνα μή έπιχειρήτε νά γράψητε. 
Στή διάρκεια των ημερών πού ακο
λουθούν αμέσως υστέρα από τό σοκ 
τού χαμού ενός προσφιλούς προσώ
που υπάρχει παρηγοριά και θεραπεία 
στή πλημμύρα τών συλλπυητηρίων 
επιστολών.

*Έρχεται δμως κάποια στιγμή πού 
δ τεθλιμμένος θά πρέπει νά άσχοληθή 
με τή καθημερινή ρουτίνα καί δεν 
είναι σωστό νά τον έξαναγκάσωμε 
νά έπανέλθη στή θλίψη. Βρίσκεται

βέβαια ακόμα στο στάδιο πού έχει 
άνάγκη παρηγοριάς - αυτή δμως πα
ρέχεται καλύτερα τώρα μέ τή σιω- 
πηρότητα, από μία καλή συντροφιά 
καί δχι μέ λόγια. Δεν θά έπείραζε ή 
μελέτη υποδειγμάτων συλλυπητη
ρίων επιστολών. Συνιστώ ένα πρό
τυπον πού έχει γρ αφή από τον Χά- 
ρολντ Τζ. Λάσκυ καί απευθύνεται 
στο δικαστή ”0  λιβερ Γουέντελ Χόλμς 
επί τώ θανά τω τής Κυρίας Χόλμς τό 
1929.

«Ξέρετε πόσο μεγάλο χώρο έχετε 
πιάσει καί οι δυό σας μέσα στις

καρδιές μας», έγραφε, «’Έκρυβε 
αυτή μέσα της μέ δλ.η της τήν έπι- 
φυλακτικότητα καί τή σιωπή της ένα 
αίσθημα στοργής καί πνεύμα αγά
πης. Καί μέ τό νά σάς βλέπωμε μαζύ 
ήταν ένα μάθημα γιά τήν ομορφιά 
τής αγάπης. Ξέρω δτι τά πράγματα 
δεν μπορούν νά ξαναγίνουν δπως 
ήταν γιά σάς. ’Αλλά, θέλω νά θυ
μάστε δτι τό σπίτι σας έχει γίνει 
από αυτή γιά μένα, καθώς καί γιά 
δλους, ένας τόπος προσκυνήματος 
αγάπης καί δτι δσο θά ζοϋμε θά τή 
θυμούμασθε μέ βαθειά αγάπη».

Την 13-9-76 80 δόκιμοι αστυφύλακες προσέφεραν εθελοντικώς αίμα εις τό Δρακοπούλειον "Ιδρυμα, τό όποιον καλύπτει τις εις αίμα 
ανάγκες όσων πάσχουν από την ασθένειαν τον Κούλεη. Στή φωτογραφία οί εθελοντές αιμοδότες μετά τονΎ ποδ /ντοϋ τών Αστυνομικών

Σχολών κ. Κ. Κουβέλη και τον αρμοδίου επιστημονικού προσωπικού.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΘΑ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ;

Τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Γεγονός βέβαιο.
Ό  θάνατος είναι τό πιό βέβαιο γεγονός 

τής ζωής μας. Κανείς από όσους έζησαν 
έπάνω στόν πλανήτη μας δέν έμεινε γιά 
πάντα. Πού είναι οί πατέρες μας, οί παπ
πούδες μας, οί συγγενείς μας; Ποΰ είναι 
τόσοι καί τόσοι μεγάλοι τής γής, πού τά 
όνόματά των έγράφησαν εις τάς δέλτους 
τής ιστορίας; Ό λοι, άνεξαιρέτως όλοι, 
ήλθαν στόν κόσμον, έζησαν καλά ή άσχη
μα καί έφθασαν στό τέλος. Κάποια ήμέρα 
έκλεισαν τά μάτια καί μιά ταφόπετρα έκά- 
λυψε τό σαρκίον των. Αύτό είναι τό κοι
νόν χρέος πού έχουν νά έκπληρώσουν 
όλοι οί άνθρωποι. Ό σ ο ι έγεννήθησαν, 
είναι βέβαιον ότι καί θά πεθάνουν. Μόνο 
πού κανείς δέν ξεύρει πότε θά έλθη ή ώρα 
του. Βέβαιος γιά τούτο ό θάνατος, μά άβε- 
βαία ή ώρα καί ή στιγμή του.

Αυτήν τήν άλήθεια έπιβεβαιώνει ή 
καθημερινή πραγματικότης. Ά νοΐξτε τις 
έφημερίδες καί διαβάστε πόσοι κάθε μέρα 
πεθαίνουν είτε άπό άσθένειες, είτε άπό 
άτυχήματα, είτε άπό γηρατειά. Μόνιμη 
είναι ή στήλη τών κηδειών σ’ αότές. Πάν
τοτε γεμάτη μέ ονόματα μικρών καί με
γάλων, νέων καί γέρων, γνωστών στους 
πολλούς καί άγνώστων. ’Από καμμιά πόλι, 
άπό κανένα χωριό δέν λείπει τό Κοιμητή
ριο, ό χώρος όπου θάπτονται οί νεκροί, 
καί οί μαυροφορεμένες μάνες καί σύζυγοι 
άφθονούν σέ κάθε μέρος. Πόσα δάκρυα, 
πόσοι άναστεναγμοί, πόσος πόνος πάνω 
στή γή μας έξ αιτίας τού θανάτου. Πρό
σωπα προσφιλή μας, συγγενικά, άγαπητά 
δέν θά τά ξαναδούμε έδώ κάτω, φεύγουν 
γιά τό αιώνιο, όπως λέμε, ταξίδι, καί οί 
καρδιές μας σχίζονται καί τά στήθη φου
σκώνουν καί τά μάτια γίνονται άστείρευτη 
πηγή όδυρμών καί δακρύων. Ναι, δέν 
είναι μόνο όσοι ένοιωσαν κοντά των τό 
φρικτό δρέπανο τού θανάτου, πού τόν 
έγνώρισαν, είναι όλοι πού τόν ξέρουν 
έστω κι’ άπό μακρυά, έστω κι’ άν δέν 
έκτύπησε άκόμη τήν θύρα των, έστω κι’ 
άν δέν έβαψε στά μαύρα τό σπίτι των.

Τακτική Στρουθοκαμήλου.
Ά λ λ ’ αύτό τό τόσο βέβαιο καί σίγουρο 

γεγονός, τό τόσο γνωστό καί άναγκαΐο, 
πολλοί ούτε κάν θέλουν νά σκέπτωνται. 
Κι’ ούτε θέλουν νά γίνεται συζήτησις γι’

αύτό. Ό που άκούσουν λόγο γιά θάνατο 
τό θεωρούν γρουσουζιά. 'Αν συναντήσουν 
στό δρόμο κηδεία, πασχίζουν νά ξεχά- 
σουν τό «μακάβριο» θέαμα, κτυπώντας 
ξύλο. Έτσι αποφεύγουν, όπως πιστεύουν, 
τό μεγάλο κακό. Ά ν  πάλι τό κοινωνικό 
καθήκον τούς έπιβάλη νά παραστοΰν σέ 
κηδεία, σπεύδουν μετά τό πέρας τής άκο- 
λουθίας νά πλυθούν καλά πριν μποΰν στό 
σπίτι των, έτσι γιά νά άφήσουν έξω τόν 
θάνατο. Κι’ άν άκούσουν καμμιά κουκου
βάγια νά φωνάζη ή κανένα σκυλί νά 
άλυχτά τή νύχτα κυριεύονται άπό φόβο. 
Κάπου έκεΐ κοντά, λένε, παραμονεύει 
ό θάνατος. Μέ κανένα τρόπο δέν θέλουν 
νά τόν σκέπτωνται, έστω κι’ άν τό λογικό 
τους τούς λέει πώς δέν θά τόν άποφύγουν 
κάποια μέρα. Έ τσι κάνουν σάν τήν στρου
θοκάμηλο, πού κρύβει τό κεφάλι της μέσα 
στήν άμμο όταν τήν κυνηγούν Οί κυνηγοί, 
νομίζοντας πώς έπειδή δέν βλέπει αύτή 
τίποτε, δέν τήν βλέπουν κι’ αύτοί, ένώ 
τό πελώριο σώμα της είναι έξω άπό τό 
χώμα. Τό ίδιο κάνουν καί οί άνθρωποι πού 
όχι μόνο φοβούνται μά καί άποφεύγουν 
κάθε σκέψι γιά τό θάνατο.

Είναι άράγε τέρμα;
Ά λ λ ’ είναι άραγε σωστή ή στάσις αυτή 

άπέναντι στό θάνατο; Ποιά πρέπει νά 
είναι ή άπάντησις στό έρώτημα τούτο;

Ά ν  ό θάνατος ήταν άπλώς τό τέρμα όχι 
μόνο τής έπιγείου ζωής μας, άλλά καί 
όλης τής ύποστάσεώς μας' άν μ’ αύτόν 
τελείωναν μιά γιά πάντα όλα όσα είχαμε 
σάν άποστολή μας' κι’ άν ή πλάκα τοΰ 
τάφου ήταν τό έπιστέγασμα, τό όριστικό 
καί μόνιμο, τής ζωής μας, τότε δίκαια θά 
έπρεπε νά νοιώθουμε αποστροφή πρός τό 
θάνατο. Θά είχαμε κάθε δικαίωμα νά τόν 
θεωρούμε σκοτεινό κι’ απαίσιο σφετερι
στή τής ζωής μας, μιά καί ή κρύα του 
παρουσία θά έκοβε τό νήμα της καί θά 
μάς παρέδιδε στήν άνυπαρξία καί στή 
φθορά. Ά λλά  βέβαια τά πράγματα δέν 
είναι έτσι.

Ό  θάνατος είναι μιά πύλη πού μάς όδη- 
γεΐ στήν αιωνιότητα. Μπορεί τό σώμα 
μας νά παραδίδεται στή φθορά μέ τόν θά
νατο. Ή  ψυχή όμως ζή αιώνια. Καί μέ τό 
θάνατο περνά στόν χώρο τής αίωνιότητος, 
έκεί όπου είναι πλασμένη νά ύπάρξη γιά 
πάντα. Ή  άθανασία τής ψυχής, πού σάν 
δόγμα γίνεται δεκτό άπό όλους σχεδόν 
τούς λαούς άπ’ τά πιό άρχαία χρόνια, είναι 
ή έπιβεβαίωσις αύτής τής άληθείας. Μιά 
άλλη χώρα, φωτεινή καί μακαρία, διανοί- 
γεται καθώς πέφτει ή αύλαία τής παρού- 
σης ζωής, άποκαλύπτοντας κόσμους ω
ραίους καί μυστικούς. Είναι ή χώρα τών 
πνευμάτων, ή βασιλεία τοΰ Θεού. Κανείς 
δέν μπορεί νά προσπελάση στόν χώρο 
αύτόν, άν δέν διέλθη άπό τήν δοκιμασίαν 
τού θανάτου. Γι’ αύτό όσοι όνειρεύον- 
ται τήν χώρα έκείνη καί νοσταλγούν νά 
ζήσουν σάν πολϊται της, βλέπουν τόν θά
νατο σάν μία άναγκαία διέξοδο, σάν θύρα 
πού όδηγεϊ στή ζωή Καί στόν αιώνιο I 
Κύριό της.

Αύτή ή άντίληψις, ή τόσο γνώριμος καί 
οικεία στόν χώρο τοΰ χριστιανισμού, 
ύπήρξεν ή αιτία τόσον τών ένθουσιαστι- . 
κών έσχατολογικών τάσεων πού παρετη- I 
ρήθησαν κατά τά πρώτα χρόνια τής χρι- .1 
στιανικής Εκκλησίας, όσον καί τής κά
ποιας οίκειότητος μέ τήν όποια οί γνή
σιοι χριστιανοί άντίκρυσαν άνέκαθεν τό 
φαινόμενον τοΰ θανάτου.

Σέ τι ωφελεί 
ή μνήμη τοΰ θανάτου.

Οί πραγματικά φωτισμένοι χριστιανοί 
όχι μόνο δέν φοβούνται τόν θάνατο, άλλά
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καί συχνά σκέπτονται, βέβαιοι πώς άπό 
τή συνεχή αύτή μνήμη του προέρχονται 
πολλά πνευματικά όφέλη. Άλλωστε είναι 
τουλάχιστον παράδοξο νά θέλης νά λη- 
σμονήσης κάτι πού όπωσδήποτε ύπάρχει 
καί θά σέ βρή. Γι’ αύτό ή θετική στάσις 
τών χριστιανών έμπρός εις τόν θάνατο, 
τούς έδωσε τήν δύναμιν νά έκμεταλλευ- 
θοϋν γιά πνευματικό κέρδος τήν ϋπαρξί 
του, πιστεύοντας άκράδαντα πώς γι’ αύ- 
τούς ό θάνατος ήταν τό εισιτήριο πού θά 
τούς έξησφάλιζε άνέφελη πορεία γιά τήν 
ούρανία πατρίδα. Έ τσι μέσα στά πλαί
σια τού χριστιανισμού, ό θάνατος πήρε 
ένα τελείως διαφορετικό χρώμα, όσο δέ 
πιό πνευματικά κατηρτισμένος είναι κα
νείς, τόσο περισσότερο νοιώθει τήν οι
κειότητα μέ αύτόν καί εύπρόσδεκτα άνα- 
μένει τήν ελευσίν του, όταν ό Κύριος τό 
θελήση.

Βέβαια, όπως είπαμε, διά τόν χρι
στιανό ή περί θανάτου καί τέλους συζή- 
τησις ούτε μακάβρια είναι, ούτε γρου- 
σουζιά φέρνει. Άντιθέτως πολύ ώφελεϊ 
κάθε σκέψις γύρω άπό αύτόν, γιατί κρα- 
τάει τόν άνθρωπο σέ έπαφή μέ τήν μα
ταιότητα τού κόσμου καί τήν πραγματι
κότητα. Αυτή ή ρεαλιστική άντιμετώπι 
σις τού πράγματος προσφέρει τεράστιες 
υπηρεσίες στόν πνευματικό καταρτισμό 
τού πιστού. Τόσο θεωρητικές, όσο καί 
πρακτικές. Καί άξίζει νά τις έπισημά- 
νουμε τώρα στή συνέχεια.

1. ’Ο ρ θ ή  κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ι α κ ή  
τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς .

Ό τα ν σκέπτωμαι συχνά τόν θάνατο 
άποκτώ σωστή άντίληψη όλων τών δια
στάσεων τού είναι μου καί τού περιβάλ
λοντος μου. Τοποθετούμαι σωστά άπέ- 
ναντι στό μεγάλο πρόβλημα τού σκοπού 
τής ζωής καί τού προορισμού μου. Πεί
θομαι ότι είμαι περαστικός διαβάτης άπό 
τήν ζωή αύτή. Ό  ιερός Χρυσόστομος 
ονομάζει χαρακτηριστικά τή ζωή αύτή 
πανδοχείο. Γιάνά δείξη τήν προσωρινό
τητα πού τήν διακρίνει. Ναί, όλοι φεύ
γουν σιγά - σιγά. Ό λ ο ι καί όλα πεθαί
νουν. Σύμφωνοι είναι όλοι στό σημείο 
τούτο. Έδώ κάτω δέν ύπάρχει μονιμότης. 
Ό λ οι καί όλα είναι προσωρινά. Σήμερα 
ύπάρχουν καί αΰριον φεύγουν. Ή  μονι
μότης βρίσκεται άλλοΰ, έκεΐ όπου κατευ- 
θυνόμεθα. Πατρίδα μας είναι ό ούρανός. 
Ή  γή είναι ό τόπος τής έξορίας μας. 
Παραμένομε έδώ όσο ό Θεός θελήση. 
Έπειτα περνάμε στήν άλλη ζωή. Έκεΐ 
είναι ή μόνιμη θέσι μας.

Ό  Αβραάμ, σύμβολο πιστού στό Θεό 
ανθρώπου, νοιώθοντας έντονα αύτή τήν 
προσωρινότητα, δέν θέλησε νά κτίση μό
νιμο κατοικία, άλλ’ έμεινε σέ σκηνές, πε- 
ριφρονώντας έτσι τή γήινη μονιμότητα 
κι’ άνταλλάσσοντάς την μέ τήν προσδοκία 
τού αίωνίου. «Έξεδέχετο γάρ τήν τούς θε
μελίους έχουσαν πόλιν, ής τεχνίτης καί 
δημιουργός ό Θεός». Έφοβεΐτο δηλ. μή
πως ή λάμψις τής γής τού στερήση τήν 
άπόλαυσι τού ουρανού. Γι’ αυτό έμεινε 
σ’ όλη του τή ζωή άνέστιος, προσμένοντας 
τήν ώρα πού θά κατοικούσε στά φωτι
σμένα παλάτια τής άνω 'Ιερουσαλήμ.

Έ τσι μπορούμε νά έξηγήσουμε καί 
έκείνο πού ό Παύλος έγραφε πρός τούς 
Φιλιππησίους ότι δηλ. γι’ αύτόν «τό θα- 
νεΐν (ήτο) κέρδος». Κανείς δέν μπορεί 
νά κατανοήση τόν λόγο τούτο άν δέν

συνειδητοποιήση τήν έδώ προσωρινό
τητα, σέ συσχετισμό μέ τήν έκεΐ αιωνιό
τητα. Έπειτα δέν είναι μόνο ή έδώ προ- 
σωρινότης. Είναι καί ή έδώ ματαιότης. 
Διαπρύσιος κήρυκάς της πάλι ό θάνατος. 
Θέσεις μεγάλες καί τρανές, χρήματα καί 
κτήματα πολλά, δόξες καί μεγαλεία, όλα 
ισοπεδώνονται κάτω άπό τό βάρος τού θα
νάτου. Σαρώνονται κυριολεκτικά τά πάντα 
καί καλύπτονται άπό τό μάρμαρο τού τά
φου. Πόσο ώφέλιμη είναι μιά έπίσκεψι 
στό Κοιμητήριο. Περιδιαβάζοντας κα
νείς στά γραφικά του δρομάκια, στέκεται 
έμπρός σέ όνόματα περιφανή, σέ «τζά
κια», σέ λογιότητες, σέ φίρμες. Ό λ α  
άμίλητα, βουβά στέκονται, άλαλοι μάρ
τυρες περασμένου κάλλους. Κι’ άν δέν 
ήταν ή άρετή πού μένει είς τόν αιώνα, τί
ποτε δέν θά μπορούσε νά ξεπεράση τού 
χρόνου τό φράγμα. Πολλοί άνθρωποι δί
δουν σημασία στόν κόσμο τούτο, σέ πρά
γματα μικρής άξίας. Καί πασχίζουν ν ’ 
άποκτήσουν πλούτο καί δόξα. Α λλά  ή 
πικρή γι’ αύτούς άλήθεια είναι ότι «ού- 
παραμένει ό πλούτος, ού συνοδεύει ή 
δόξα, έπελθών γάρ ό θάνατος ταΰτα πάντα 
έξηφάνισται».

’Εκείνος πού σκέπτεται πώς θά πε- 
θάνη δέν άφήνει τόν έαυτό του νά παρα- 
συρθή σέ ματαιόδοξες ένέργειες πού καί 
τό άτομο έκθέτουν καί τήν ψυχή βλά
πτουν. Δέν χάνει ποτέ τό κέντρο βάρους 
καί παραμένει προσγειωμένος. Δρά καί 
κινείται, δημιουργεί καί μεγαλουργεί, 
πάντοτε όμως κάτω άπό τό πρίσμα τής 
αίωνιότητος. Συμπεριφέρεται μέ γνώ
μονα τό αιώνιο τής ψυχής του συμφέρον. 
Μέσα στήν καρδιά του δέν έπιτρέπει νά 
βροΰν καταφύγιο μάταιες σκέψεις καί έπι- 
διώξεις. Βλέπει πώζ αύτές δέν έχουν καμ- 
μιάν άξίαν. ’Αξιολογεί μέ όρθοφροσύνη 
τής ζωής τά βήματα. Δίνει στό κάθε 
πράγμα τήν πραγματική του σημασία. Δέν 
ύπερτιμά, ούτε υποτιμά τίποτε.

Ό  Βενιαμίν Φραγκλϊνος είχε δια
τάξει νά γράψουν έπάνω στήν πλάκα τού 
τάφου του τά έξής: «’Ενθάδε κείται ό Βε
νιαμίν Φραγκλϊνος, πρώην τυπογράφος. 
Τό σώμα του είναι σάν τό έξώφυλλο ένός 
βιβλίου, πού οί σελίδες του δέν βρίσκον
ται έδώ μέσα. Τό έξώφυλλο αύτό θά φα- 
γωθή άπό τά σκουλήκια. ’Αλλά τό βιβλίο 
δέν θά χαθή. ..» . Οί φράσεις αύτές δείχ
νουν τήν όρθή κοσμοθεωριακή τοποθέ- 
τησι πάνω στό πρόβλημα τού θανάτου καί 
τής μετά θάνατον ζωής. Ό  ’Ιούλιος Σι
μόν άναφωνοΰσε μελαγχολικά καί τρα
γικά: «Γεννήθηκα μέ τήν άγνοια. Έζησα  
μέ τήν άμφιβολία. Πεθαίνω μέ τήν άβε- 
βαιότητα. ΤΩ ύπέρτατον Ό ν , λυπήσου 
με». Αύτό είναι τό κέρδος πού έχουν οί 
μακράν τού Χριστού άνθρωποι. Ό  θά
νατος γι’ αυτούς είναι ένα άνατριχια- 
στικό άκρωτήρι πίσω άπ’ τό όποιο δέν 
βλέπουν τί υπάρχει. Έτσι μέ τήν άγνοια 
σάν όδηγό κυλούν τις ήμέρες τής ζωής 
των, ρίχνονται μέ τά μούτρα στήν άπό- 
κτησι άγαθών ευτελούς άξίας καί φθά
νουν στό τέλος χωρίς έλπίδα καί χωρίς 
φώς.

2. Έ γ ρ ή γ ο ρ σ ι ς  κ α ί  σ υ ν ε χ ή ς
έ π ι φ υ λ α κ ή  κ α τ ά  τ ή ς  ά μ α ρ -
τ ί α ς.

Ό  θάνατος είναι τό τίμημα τής αμαρ
τίας. Είναι ή τιμωρία πού ό Θεός έδωσε 
στόν άνθρωπο γιά τήν άμαρτία. Μεταξύ

τής άμαρτίας καί τού θανάτου ύπάρχει 
σχέσις αιτίου καί αίτιατοΰ. Τό ένα φέρνει 
τό άλλο. Επομένως ή θύμησι τού θανά
του φέρνει στό νοΰ τό αίτιό του καί υπα
γορεύει στόν άνθρωπο τή ζωή τής άρετής, 
τής άποφυγής τής άμαρτίας.

’Αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν νά άμαρ- 
τάνη κανείς σάν σκέπτεται πού καί πού 
τόν θάνατο; Καί πώς είναι δυνατόν νά μή 
προάγεται κανείς στό δρόμο τής πνευ
ματικής ζωής σάν ένθυμεϊται πώς θά πε- 
θάνη; Έάν ό σκληροτράχηλος πλούσιος 
έσκέπτετο πότε - πότε ότι έρχεται καί θά
νατος, δέν θά έφέρετο τόσο σκληρά στούς 
άδυνάτους. Καί ό άνειλικρινής, πού χρη
σιμοποιεί τό ψεύδος γιά νά κερδίση χρή
ματα, δέν θά τολμούσε νά φερθή έτσι άν 
έσκέπτετο πώς θά άποθάνη καί τίποτε δέν 
θά πάρη μαζί του. Καί ό άδικος δέν θά 
άδικοΰσε τόν φτωχό, άν θυμόταν πώς ό 
θάνατος θά τόν φέρη έμπρός είς τόν άδέ- 
καστον κριτήν. Καί ό έχων μίσος καί 
κακίαν θά προσεπάθει ν ’ άπαλλαγή άπ’ 
αύτά, άν δέν άφηνε νά ξεθωριάση μέσα 
του ή άνάμνηοις τού θανάτου. ΤΩ, άλή- 
θεια. Πόσον διαφορετικά όλοι μας θά 
συμπεριφερώμεθα άν ένεθυμούμεθα συ
χνά τό μέλλον καί βέβαιον τού θανάτου 
γεγονός. Πόσον διαφορετική θά ήταν ή 
κοινωνία μας καί πόσον όμορφα θά κυ
λούσαν οί μέρες μας.

Τήν άλήθεια αύτή είχε τονίσει ό σο
φός τής Π. Διαθήκης γράφοντας : «έν 
πάσι τοϊς έργοις σου μιμνήσκου τά 
έσχατά σου καί είς τό αιώνα ούχ’ άμαρ- 
τήσεις». Ναί. Αμαρτάνουμε γιατί έχουμε 
τήν ψευδαίσθησι πώς θά μείνουμε έπί πο
λύ ζωντανοί. Ξεχνάμε πώς άνά πάσαν 
ώραν ήμπορεΐ νά φύγουμε άπό τήν ζωήν, 
όπως τόσοι άλλοι. Πουλούμε τήν ψυχή 
μας στόν διάβολο καί λυπούμε τόν καλό 
μας άγγελο γιατί ύπολογίζουμε στά 
πολλά χρόνια πού μάς μένουν. Πόσον 
άπατώμεθα. Ό  θάνατος κρούει γειτονικές 
θΰρες κάθε μέρα, κάποτε θά κρούση καί 
τήν ίδικήν μας. Καί τότε; Πόσον όμορφα 
θά είναι γιά μάς ή ώρα έκείνη όταν θά 
έχωμε συμμορφώσει τήν ζωή μας σύμ
φωνα μέ τις άπαιτήοεις τής χριστιανι
κής μας πίστεως.

Ό  λαός τό λέει αυτό μέ άπλά λόγια, 
όταν κουνά τό κεφάλι μπροστά στις άδι- 
κίες πού γίνονται, στά μίση πού φωληά- 
ζουν στις καρδιές καί στή σκληρή δια
γωγή τού ένός πρός τόν άλλο, μονολο
γώντας πώς δέν θά μείνουμε αιώνια στή 
γή, ούτε θά πάρουμε μαζί μας μίση καί 
κακίες. Τήν τόσο άπλή όμως αύτή άλή- 
θεια δέν θέλουμε νά τήν ξέρουμε, γι’ αύτό 
καί άφήνουμε τήν άμαρτία νά μάς κυ- 
ριεύη. Οί παλαιοί μοναχοί, πού ήξευραν 
πόση σημασία καί τί ρόλο παίζει γιά τήν 
άποφυγή τής άμαρτίας ή συχνή ένθύ- 
μησι τού θανάτου, έβαζαν συνήθως μπρο
στά των μ'ά νεκροκεφαλή. Έ τσι δέν 
ξεχνούσαν ποτέ τόν θάνατο. Καί είναι 
διδαχή πού βγαίνει μέσα άπό τά πατερικά 
βιβλία πώς κάθε μοναχός πρέπει νά θυ
μάται τόν θάνατο κάθε βράδυ πού πηγαί
νει νά πλαγιάση, σκεπτόμενος πώς τό 
κρεββάτι του μπορεί νά γίνη φέρετρό του. 
Ναί, έτσι σκέπτονται οί πιστοί καί οί 
πνευματικά προωδευμένοι. Οί άλλοι οί 
ρηχοί, οί άνθρωποι τού κόσμου καί τής 
άμαρτίας δέν θέλουν ν ’ άκούσουν γιά θά
νατο. Τούς πιάνει σύγκρυο. Έ τσι όμως 
μίχνονται άφοβα στή ζωή τής άμαρτίας
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καί μολύνονται, χωρίς νά ύπάρχη γι’ αυ
τούς κάποιος φραγμός.

3. Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  γ ι ά  τ ό  
μ ε γ ά λ ο  τ α ξ ί δ ι .

Αύτή είναι ή πιό πρακτική συνέπεια 
τής συχνής μνήμης τού θανάτου. Τό ότι 
δηλ. λαμβάνουμε τά μέτρα μας γιά νά μή 
μας πιάση «στον ύπνο» ή φοβερή του 
ώρα. Όπως είπαμε ό θάνατος είναι γεγο
νός βέβαιο. ’Αβέβαια όμως είναι ή ώρα 
πού έρχεται. Ή  Ά γ. Γραφή λέγει πώς 
ό θάνατος έρχεται «ώς κλέπτης έν νυ- 
κτί» δηλ. άθόρυβα, χωρίς νά τόν περιμένη 
κανείς, χωρίς νά γίνη άντιληπτός. Τούτο 
σημαίνει πώς ό καλός χριστιανός πρέπει 
νά είναι άνά πάσαν στιγμήν έτοιμος γιά 
τό αιώνιο ταξίδι. Πόσοι όμως είναι έτοι
μοι;

Ή  πείρα στό σημείο τούτο είναι πολύ 
πικρή. Οί περισσότεροι, λησμονώντας 
πώς κάποτε θά φύγουν γιά τό ταξίδι αύτό, 
λησμονούν νά έξασφαλίσουν τό εισιτή
ριο τής αίωνιότητος. Ρίχνονται μέ τά 
μούτρα σέ άλλες έπιδιώξεις, συνήθως 
βιοποριστικές, καί αφήνουν τό θέμα αύτό 
στό περιθώριο. Έρχεται ξαφνικά ό θά
νατος καί τούς άππάζει απροετοίμαστους. 
Τί τραγική στιγμή Θεέ μου. Νά φεύγης 
γιά τήν αιωνιότητα γυμνός άπό κάθε έφό- 
διο, χωρίς εισιτήριο εισόδου στήν βασι
λεία τού Θεού, χωρίς άρετές, χωρίς μετά
νοια. Φοβερό καί νά τό σκέπτεται κα
νείς. Πόσον όμως διαφορετικά είναι τά 
πράγματα, όταν κανείς, φέρνοντας τό θά
νατο στό νοΰ του, προσπαθή νά έτοιμά- 
ζεται γιά τήν άλλη ζωή. Τότε προσέχει 
καί δέν αίφνιδιάζεται. Περιμένει, έχον
τας έξασφαλίσει όσο γίνεται τόν έαυτό 
του. Κάνει σκέψεις λογικές. Λέγει π.χ. 
όπως άπέθαναν τόσοι καί τόσοι, θά πε- 
θάνω μιά μέρα καί έγώ. Σύμφωνα μέ στα
τιστικές πού ύπάρχουν, κάθε χρόνο σ ’ 
όλον τόν κόσμο πεθαίνουν 1,5 έκατομμύ- 
ριο άνθρωποι. Κάθε λεπτό, πεθαίνουν 4 
άνθρωποι. Δέν γνωρίζω μόνο τό πότε θά 
πεθάνω. Γι’ αύτό νά είμαι έτοιμος, ώστε 
όταν ό θεός θελήση νά μέ πάρη, νά πο- 
ρευθώ χαρούμενος μαζί του.

Πολλοί άνθρωποι, μή θέλοντας νά άρ- 
χίσουν μιά προετοιμασία γιά τήν ώρα τού 
θανάτου, τά βάζουν μέ τόν Θεό πού δέν 
έκαμε νά γνωρίζη ό καθένας πότε έρχεται

ή ώρα του. Έτσι λένε, άν δηλ. γνωρί
ζαμε πότε θά πεθαίναμε, θά είχαμε καιρό 
νά προετοιμασθοΰμε. Ή  άποψι αύτή είναι 
άστήρικτη. Εύτυχώς πού δέν ξέρουμε πότε 
πεθαίνουμε. Γιά σκεφθήτε νά τό ξέραμε. 
Πόσο δυστυχισμένοι θά εϊμασταν καθώς 
θά βλέπαμε νά πλησιάζη έκείνη ή ώρα. 
Πόσο δυστυχισμένοι θά ήσαν οί δικοί 
μας, όταν ήξεραν πότε θά μάς χάσουν. Τί 
άθυμία θά κατελάμβανεν όσους θά πέθαι- 
ναν νέοι, τί άπραγία όσους θά πέθαιναν 
γέροι. Ή  ζωή θά ήταν γεμάτη κλάμματα. 
Ό λ ο ι θά έκλαιγαν. Καμμιά έλπίδα δέν 
θά φύτρωνε πάνω στή γή. Ό λ α  θά ήταν 
βαμμένα μαύρα. Πολλοί δέν θά άρχιζαν 
κάν τήν δράστη ριότητά των. Ό  κόσμος 
θά έστερεΐτο πολλά. Τώρα όμως ό πάν
σοφος Θεός τά έχει ρυθμίσει όλα όπως 
πρέπει. Δέν γνωρίζουμε τή ώρα μας, γι’ 
αύτό καί μπαίνουμε μέ αισιοδοξία στή 
ζωή, δημιουργούμε, μεγαλουργούμε καί 
προσφέρουμε καί στόν έαυτό μας καί στό 
σύνολο. Τό άγνωστο μάλιστα τής ώρας 
τού θανάτου μάς άναγκάζει νά είμαστε 
πάντοτε έτοιμοι, μακρυά άπό τήν άμαρ- 
τία, έξομολογημένοι, μέ τήν καρδιά κα
θαρή, μέ τήν ψυχή λευκή έτοιμοι στό κά
λεσμα τού μεγάλου μας Πατέρα τού Θεού. 
Έ τσι άποφεύγουμε τήν άμαρτία καί γινό
μαστε ένάρετοι.

Μιά ενστασι.
Πολλοί, άκούοντας πώς πρέπει νά 

σκεπτώμαστε συχνά τόν θάνατο, λένε: μά 
έτσι, άν δηλ. όλοι αρχίσουν νά σκέπτων- 
ται συνεχώς τόν θάνατο, θά παραλύση 
ή ζωή καί κανείς δέν θά έχη όρεξι γιά 
τίποτε. Θά περιμένουν όλοι μοιρολατρικά 
τήν ώρα τους καί κανείς δέν θά κινήται. 
Ή  ενστασι αύτή είναι άδικαιολήγητη καί 
καθαρά θεωρητική. Γιατί μέ τό νά σκέ
πτεται κανείς συχνά τόν θάνατο μόνο τήν 
άμαρτία κατορθώνει νά άποφύγη καί όχι 
τήν δουλειά. Προσγειώνεται μάλιστα 
όμαλά, καταλαβαίνει τήν θέσι του μέσα 
στήν κοινωνία καί προσπαθεί νά είναι 
έν τάξει μέ τις ύποχρεώσεις του. Ό  άν
θρωπος πού δέν ξεχνά πώς θά πεθάνη, 
είναι πρότυπο οικογενειάρχου, φίλου, 
προϊσταμένου, συνεργάτου. ’Αποφεύγει 
κάθε κακό, κάθε τι πού θά τόν καταστήση 
ένοχο άπέναντι στό Θεό. Ένφ έκεΐνος 
πού νομίζει πώς θά ζήση αιώνια έδώ

κάτω, έκεΐνος καί άδικεϊ καί συκοφαντεί 
καί άμαρτάνει.

Ό  ιεροκήρυκας
Κάποτε ένας ιεροκήρυκας πήγε σέ μιά 

πάλι γιά πρώτη φορά. Στό τέλος τού κη
ρύγματος του είπε πώς θά ξαναπερνοΰσε 
άπ’ τό μέρος έκεΐνο έπειτα άπό πολύ και
ρό. Μέχρι τότε-είπε-σεΐς θά άκοΰτε μέ 
προσοχή τόν άλλο ιεροκήρυκα πού μέ
νει έδώ κοντά σας. ’Απόρησαν οί άν
θρωποι. Δέν ήξεραν νά μένη έκεΐ κοντά 
τους κανένας άλλος ιεροκήρυκας. Γι’ 
αύτό καί ρώτησαν. Ποιος είναι αύτός ό 
άλλος ιεροκήρυκας, πού λές νά τόν 
άκούμε όσο θά λείπης; Κι έκεΐνος άπήν- 
τησε: Τό νεκροταφείο. Αύτός είναι ό κα
λύτερος ιεροκήρυκας πού ύπάρχει. Δι
δάσκει άφωνα τή ματαιότητα τής ζωής, 
τήν άνάγκη τής άρετής, τήν πραγματική 
άλήθεια. Κηρύττει μέ στεντόρεια φωνή 
τήν συνεχή έγρήγορσι, τήν ορθή κοσμο- 
θεωριακή τοποθέτησι, τήν έτοιμότητά 
μας. Καί μάς ύπενθυμίζει ότι είμαστε 
θνητοί.

’Αδελφοί μου. "Ας μή ξεχνάμε ποτέ τόν 
θάνατο. Είναι τούτο πολλαπλώς ώφέλιμο 
γιά μάς, γιά τήν ψυχή μας, γιά τό αϊώνιρ 
μέλλον μας. Ό ταν είδωλολάτραι στήν 
αρχαιότητα μάς δίδουν τέτοιο παράδει
γμα - θυμηθήτε τό «μέμνησο ότι θνητός 
εί»-φαντασθήτε τήν εύθύνη μας. Ό  θά
νατος έρχεται, είτε τό θέλουμε, είτε όχι. 
Μοΰ έρχονται τώρα στό νοΰ τά σοφά λό
για ένός ξένου συγγραφέως: «Πόσον είναι g 
μωρά καί σκληρά ή καρδία τού άνθρώ- 
που, ή όποια σκέπτεται μόνον τά παρόντα 
καί δέν μεριμνά περί τών μελλόντων. Εις 
δλας τάς σκέψεις καί τάς πράξεις σου 
πρέπει, νά είσαι τοιοΰτος, ώσάν νά έπρό- 
κειτο νά άποθάνης σήμερον. 'Αν έχης 
άγαθήν συνείδησιν, δέν θά φοβήσαι τόν 
θάνατον πολύ . . . "Αν δέν είσαι προητοι- 
μασμένος σήμερον πώς θά είσαι αύριον;... 
Ά ν  είδες τινά νά άποθνήσκη, γνώριζε ότι 
καί σύ θέλεις διέλθει διά τής αύτής δο
κιμασίας. Ό ταν είναι πρωία, γνώριζε ότι 
πιθανόν νά μή ίδης τήν έσπέραν, καί όταν 
είναι έσπέρα, μή είσαι βέβαιος, ότι θά 
φθάσης μέχρι τής άλλης πρωίας. Πάντοτε, 
λοιπόν, έσο έτοιμος καί φρόντιζε νά ζής 
κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ό θάνατος 
νά μή σέ εύρη άπροετοίμαστον».
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ΕΠΙΚΑΙΡΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ

τ ο

ΑΙΓΑΙΟ
ΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ
ΜΑΣ..!

ΤΑΚΗ Δ ΟΞ Α

Σιωπή για μιά στιγμή!
Τούτη τήν ώρα σιωπή . . .  Νά σταματήσει ό χρόνος, 
νά κλείσει μέ τά χέρια του δλου τοΰ κόσμου τις φωνές, 
τοϋ χτες τις μνήμες πού ξυπνάν, τοΰ σήμερα τά πάθη
— ν’ άφουγκραστοΰμε τήν καρδιά τοΰ Αιγαίου, τοΰ Αιγαίου μας, 
καθώς τριγύρω μας σιμώνει.

Άφρόκρινα ή θάλασσα μαζεύει καί σκορπίζει, 
κι όπως τ’ άγέρι δρόλαπας κι δπως τ’ άγέρι χάδι 
τή μοίρα τοΰ νεροΰ τή μυστική κρυφά διαφεντεύει, 
πότε τραγούδι λυρικό στ’ αδράχτι ποθογνέθει
— πότε πολέμου σάλπισμα κηρύχνει δίχως φόβο.
Σάμπως θαρρείς τή μιά φορά ό ’Αλκαίος τραγουδάει 
τον έρωτά του στής Σαπφώς τή σάρκα τήν πασίχαρη, 
σάμπως τήν άλλη τή φορά νά γύρισε ό Ρήγας
νά ξαναπεϊ στούς "Ελληνες τό μέγα θούριο του.

Καθρέφτης, δές, τό πέλαγο! Καί στ’ άνοιχτά του μάτια
ή ’Ιωνία στέκεται νά δει τό πρόσωπό της
πριν τό ρημάξουν οί Σελτζούκηδες πριν τό μαράνουν Τούρκοι,
τότε πού ή Έφεσο έρόδιζε στά δυό τά μάγουλά του
κι ή Σμύρνη φεγγοβόλαγε στο μέτωπό του στέμμα.
Τώρα οί ρίζες της μιλάν κι άνιστοροΰν τό Γένος 
τοΰ Ίωνα πού άπ’ τή σπορά τοΰ Έ λληνα πορεύτη 
κι άνοιξε τή χρυσόφορη πηγή τής Ρωμιοσύνης.
Κι άπ’ τά δεσμά τοΰ Βόσπορου σά χίμαιρα ή Πόλη 
τοΰ Κωνσταντίνου όρθωσε τό έφτάλοφο κορμί της 
νά ξαναδεΐ στά κύματα πού τήν κοιτάν μέ δέος, 
ποιά ήταν ή πορφύρα της τής γής ή κυβερνήτρα 
πριν ό σατράπης Πορθητής τήν πνίξει μέσ’ στό αίμα.
Αές καί ή Πόλη λαχταρά άπ’ τοΰ Αιγαίου τό στόμα 
ν’ άκούσει νά ορκίζεται ή Παναγιά στ’ άλήθεια 
«πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δίκιά μας θάναι!»

Χάρμα ή θάλασσα κυλά.. . Κι άπ’ τό βαθύ βυθό της 
ξάφνου πετιέται ολόσωμος ό βασιλιάς Αίγέας 
σά νά μήν έπεσε ποτές άπό τόν Παρθενώνα, 
καί τό Θησέα καρτερεί μέ τ’ άσπρο τό κατάρτι 
νάρθει νά πει πώς τό Μινώταυρο έσκότωσε καί πάλι.
Νάτος κι ό Ίκαρος, ό γιός τοΰ Δαίδαλου ακέριος, 
περιδιαβάζει γελαστός σέ ξέρες κι άκρογιάλια 
πού δέν τρομάζει μήγαρις ό ήλιος μέ φοβέρα 
τραβήξει τό λεπίδι του καί ρίξει τά φτερά του 
πάνω στής Σάμου ή στής Χιός τή ζαχαρένια χούφτα, 
στοΰ Ψηλορείτη τήν κορφή, στήν άγκαλιά τής Σκιάθου.
Κι άπό τούς κόρφους τούς πολλούς κρυφά τής Μικρασίας 
ή Ιστορία βγάζοντας τής Συφοράς τό δράμα 
δλο μετράει τούς Έλληνες καί μετρημό δεν έχουν, 
αύτοί πού βάψαν κόκκινη τοΰ πέλαγου τή μοίρα, 
κι αύτοί πού τούς κυνήγαγαν οί άνεμοι τοΰ μίσους.

Νά ή καρδιά τοΰ Αιγαίου μας! Τήν ώρα τούτη σμίγουν 
θρύλοι καημοί καί ήρωες, πληγές καί άγιοι πόθοι 
σέ μιά φωνή πού τοΰ Θεοΰ ό μέγας είν’ ό λόγος, 
τοΰ Δίκιου ή απόφαση κι ή προσταγή τοΰ Εθνους, 
σά νάρχεται άπ’ τ’ ουρανού τά χείλη τά πανίερα 
καί διαλαλεϊ περήφανα στή γή άπ’ άκρη σ’ άκρη: 
σ’ αυτήν εδώ τή θάλασσα πού βάφτισε ο Αίγέας, 
μονάχα ή Γαλανόλευκη θά κυματίζει πάντα!
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Η ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΝ ΕΞ 
ΕΓΚΑΗΑΠΑΙΟΑΟΓΙΚΗΙ ΑΠΟΙΟΕΠΙ

Εισαγωγή

'Η  άρπαγή ανηλίκων αποτελεί 
είδος της γενικωτέρας κατηγορίας 
εγκληματικών πράξεων, των οποίων 
άντικείμενον είναι ή άρπαγή άν- 
θρωπων. Τό θέμα, ύπ’ αύτήν την 
γενικωτέραν έποψιν, παρουσιάζει 
ιδιαίτερον έγκληματολογικόν ενδια
φέρον, μεταξύ άλλων, καί διότι 
τοιαΰται πράξεις καθίστανται όλονέν 
και συχνότερον φαινόμενα τής συγ
χρόνου κοινωνίας.

Άντικείμενον τής παρούσης μι- 
κρας μελέτης άποτελεΐ ή άρπαγή 
άνηλίκων έξ έγκληματολογικής ά- 
πόψεως2, αφορμή αυτής τά πρό
σφατα εις τήν ήμετέραν κοινωνίαν 
παρουσιασθέντα κρούσματα, τά ό
ποια συνεκλόνισαν τήν κοινήν γνώ- 
μην, ήτις καί έπέδειξεν ευαισθησίαν 
άξιέπαινον καί παρήγορον.

'Η  άρπαγή άνηλίκων είναι έκ των 
πλέον τραγικών έγκλημάτων, άφ’ 
ενός μέν έξ άπόψεως διακινδυνεύ- 
σεως τής ζωής του θύματος, άφ’ 
ετέρου δέ έξ άπόψεως προκαλουμέ- 
νης οδύνης εις τούς οικείους τού
του. 'Υπάγεται εις τήν κατηγορίαν 
εκείνων τών αντικοινωνικών3 πρά
ξεων, αί όποϊαι θίγουν βαθύτατα 
καί τιτρώσκουν άνεπανορθώτως τά 
συλλογικά συναισθήματα τοϋ οί
κτου, τής διανθρώπινης άλληλεγ- 
γύης καί αύτούς τούτους τούς ορούς

ύπάρξεως τοϋ κοινωνικού συνόλου.
Μία γενική διάχυτος κατάστασις 

ηθικής καί ψυχολογικής α ν ο μ ί α ς 4 
άγει πλεΐστα άντικοινωνικά άτομα 
εις τήν άνανέωσιν5 έγκληματικών 
μεθόδων, προς πραγμάτωσιν γνω
στών καί παμπαλαίων σκοπών. 'Η 
φιλοχρηματία λ.χ. άνέκαθεν ύπήρ- 
χεν ώς κίνητρον πλείστων όσων 
άντικοινωνικών πράξεων. 'Η  άρ
παγή άνηλίκων άποτελεΐ μίαν νέαν 
μέθοδον — οσάκις βεβαίως αΰτη τε
λείται ένεκεν χρησιμοθηρικών κι
νήτρων — ήτοι το έπακολούθημα τής 
προσαρμογής τής έγκληματικής δρα- 
στηριότητος εις τήν σύγχρονον μορ
φήν τής κοινωνίας, άποβλέπουσα, 
κατ’ αρχήν, είς τήν πραγματοποίη
σή χρηματικού κέρδους, σκοπός 
άνέκαθεν παρακινών πολλούς έγκλη- 
ματίας.

Τό θέμα, ώς εΐκός, παρουσιάζει 
καί άξιόλογον νομικόν ένδιαφέρον- 
ευελπιστοΰμεν ότι συντόμως θά άκο- 
λουθήση καί ή ύπό τό πρίσμα τοϋ 
Ποινικοΰ Δικαίου έξέτασις τού
του.

'Η παρούσα έργασία διαιρείται 
εις τρία τμήματα. Τό πρώτον άνα- 
φέρεται είς τάς άρπαγάς άνηλίκων 
τάς διαπραττομένας προς άναζήτη- 
σιν λύτρων, τό δεύτερον άφορα εις 
τάς άρπαγάς άνηλίκων τάς τελουμέ
νας ένεκεν ψυχικών άνωμαλιών τοϋ 
δράστου, τό δέ τρίτον εις τήν πρό- 
ληψιν.

Α.—'Αρπαγαί άνηλίκων δκιπρατό- 
μεναι ένεκεν χρισιμοθηρικών κι

νήτρων. *

Ή  σημασία τών κινήτρων διά τήν 
σύγχρονον έγκληματολογίαν είναι 
άποδεδειγμένη6. Τό έγκλημα ώς 
πραξις άνθρώπου άποτελεΐ έκδήλω- 
σιν τοϋ ψυχικοΰ κόσμου7, καί ώς 
ψυχική τοιαύτη έκδήλωσις άπορ- 
ρέει έκ τών κινήτρων. 'Η έρευνα 
τής ψυχογενέσεως τής πράξεως, 
άποτελοΰσα τήν sine qua non μέ
θοδον, προς κατανόησιν αυτής, προϋ
ποθέτει καί τήν άναζήτησιν τών κι
νήτρων.8.

Τά κίνητρα μετά τών αφορμών 
(αΐ έν τώ περιβάλλοντι ύπάρχουσαι 
δυνατότητες προς τέλεσιν πράξεως 
τίνος) άποτελοΰν έν τή περιπτώσει 
τής άρπαγής άνηλίκων σημαντικωτά 
τους τομείς έρεύνης. Λέγοντες χρη- 
σιμοθηρικά κίνητρα άναφερόμεθα είς 
τάς περιπτώσεις όπου ό δράστης 
τοϋ έγκλήματος αναμένει ώφελήματα 
περιουσιακής φύσεως έκ τής τελέ- 
σεως τούτου, καί είδικώτερον, τά 
λεγάμενα λύτρα.

'Οσάκις ή άρπαγή άνηλίκων, προς 
χρησιμοθηρικούς σκοπούς, τελεί
ται υπό δράστου ή συνηθέστερον 
υπο όμάδος δραστών, τότε ένέχει 
καί τό στοιχεΐον τοϋ ψυχολογικοΰ 
έκβιασμοΰ. 'Ο Α άπάγει τήν άνή- 
λικον Β έκβιάζων τον γονέα αύτοΰ 
Γ είς καταβολήν λύτρων προς άπό-

»
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Ή  άρπαγή άνηλίκων είναι 
έκ των πλέον τραγικών εγ
κλημάτων, άφ’ ενός μεν εξ 
άπόψεως διακινδυνεύσεως 
τοΰ θύματος, άφ’ ετέρου δε 
εξ άπόψεως προκαλουμένης 
οδύνης εις τούς οικείους 
τούτου. Τό έγκλημα αυτό θί
γει βαθύτατα τά συλλογικά 
συναισθήματα τοΰ οίκτου, 
τής διανθρώπινης άλληλεγ- 
γύης καί αυτούς τούτους 
τούς ορούς ύπάρξεως τοΰ κοι
νωνικού συνόλου.

δοσιν τοΰ ανηλίκου. Εύρισκόμεθα ε
νώπιον ένδς στυγνοϋ καί άνοικτίρμο- 
νος εκβιασμού. Τό τέκνον, ό καρπός 
τοΰ άνθρώπου, άπετέλεσεν καί άπο- 
τελεΐτό κέντρον, τον πυρήνα όλοκλή- 
ρουσχεδόν τής ύποστάσεως τοΰ γεν- 
νήτορος. Τοιούτου εΐδους ψυχολογι
κός έκβιασμός, τιτρώσκει βαθύτατα 
τον γεννήτορα καί, μέσω μιας διαδι
κασίας ψυχολογικής ταυτίσεως μετ’ 
αύτοΰ, ολόκληρον τό κοινωνικόν συ
ν ολον.

’Εξεταστέος δμως ένταϋθα καί ό 
παράγων, άφορμαί προς τελεσιν 
τοιούτων πράξεων9. Λίαν ατυχίας, αι 
ως άνω άφορμαί δεν είναι άνάγκη 
όπως άναζητηθοϋν εις τον υποψή
φιον δράστην, διότι ό σύγχρονος 
τρόπος ζωής τάς δημιουργεί και τας 
προσφέρει άφ' έαυτου. Είναι προ
φανές ότι άφορμαί προσφερόμεναι, 
ούτως είπεΐν, έκ τοΰ περιβάλλοντος 
εις τον υποψήφιον δράστην άγουν 
εύκολώτερον εις πράξεις άντικοι- 
νωνικάς *άπ’ ότι εις την αντίθετον 
περίπτωσιν όπου ο δράστης μονος 
οφείλει να άναζητήση ή να δημιουρ- 
γήση αύτάς10. Τυγχάνει ^πάγκοι
νους'γνωστόν, ότι εις την σύγχρονον 
κοινωνίαν ή γυνή εργάζεται και 
συμμετέχει ένεργώς εις την εν γενει 
κοινωνικήν δραστηριότητα μιας δε
δομένης χώρας. Συνεπώς κινείται 
έκτος τής συζυγικής έστίας πολύ 
συχνότερον η προτερον και πολλακις 
εύρίσκεται υποχρεωμένη όπως εγκα-
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Εις αυτήν τήν σελίδα: Ό  'Αμερικανός Φρέντερικ Γονντς, ο όποιος μαζν μέ δύο φίλους 
του οργάνωσε πριν λίγο καιρό τήν απαγωγή 26 μικρών μαθητών μέ τό λεωφορείο τους 
γιά νά ζητήαη λύτρα. 'Απέναντι: Ό  Μπροϋνο Χάονπτμαν, ό άπαγωγεύς τον τέκνου 
τον Αίντμπεργκ. Κατεδικάσθη εις θάνατον καί έκάθησε στήν ηλεκτρική καρέκλα.

ταλείπη το τέκνον αυτής εις τάς 
φροντίδας έτέρου, έπ’ άμοιβή συνή
θως, προσώπου ή καί εις τάς χει- 
ροτέρας των περιπτώσεων τελείως 
μόνον11.

Σημειωτέον επίσης, ότι οί ανήλι
κοι εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν κι
νούνται μόνοι εις τάς μεγαλουπόλεις 
πολύ συχνότερον άπ’ ότι πριν, προς 
μετάβασιν καί επιστροφήν έκ τοϋ 
σχολείου κ.ο.κ.

Δεν πρέπει νά παραγνωρισθή έξ 
άλλου ό παράγων τής «διαλύσεως 
τής οικογένειας», φαινόμενον του 
όποιου τά έγκληματογόνα άποτε- 
λέσματα ουδέποτε θά τονισθοΰν άρ- 
κετά. 'Η διάλυσις τής οικογένειας 
άγει εις μίαν χαλαρωτάτην έπίβλε- 
ψιν τοϋ άνηλίκου- ούτος άπέχει των 
μαθημάτων του, περιφέρεται άνά 
τάς οδούς (corner boys) ζή καί 
κινείται έντός περιβάλλοντος όπου 
συναντά άτομα υπόπτου προελεύ- 
σεως καί, συνελόντι εΐπεΐν, «ολι
σθαίνει» εις τήν θέσιν υποψηφίου 
θύματος εγκληματικών πράξεων, αί 
όποΐαι έχουν ώς θύματα άνηλίκους12, 
ως π.χ. άπαγωγαί, εις βάρος του 
άσέλγειαι, χρήσις ναρκωτικών 
κ.ο.κ.13.

Δεδομένης έξ άλλου τής βεβαιό- 
τητος έκ τής οποίας διακατέχεται 
ό προς χρήματα άποβλέπων καί 
άρπάσσων άνήλικον, ότι δηλ. οί 
γονείς αύτοϋ θά καταβάλουν τελι- 
κώς οίοδήποτε ποσόν καί άν τούς 
ζητηθή, έχομεν ένώπιόν μας εν σύμ
πλεγμα έγκλη ματογόνων ευκαι
ριών, αί όποΐαι καί διευκολύνουν 
άλλά καί επηρεάζουν εις τήν λή- 
ψιν τής εγκληματικής άποφάσεως 
καί εις τήν ύλοποίησιν ταύτης14 
(passage a Γ acte)15.

'Η  άρπαγή άνηλίκων προς πορι- 
σμόν περιουσιακών ώφελημάτων εί
ναι έγκλημα τό όποιον, κατ’ άρχήν, 
άπαιτεΐ τήν συνεργασίαν πολλών 
προσώπων. Τοιούτου είδους πρά
ξεις διαπράττονται συνήθως ύπό 
«οργανωμένων, έπαγγελματιών εγ
κληματιών16. Τυγχάνει γνωστόν ότι 
τό ώργανωμένον έγκλημα άποτελεΐ 
κατάστασιν ένδημικήν εις τάς συγ
χρόνους κοινωνίας17. Ψυχροί, κυνι- 
νικοί, εύφυεΐς καί προνοητικοί οί 
κατ’ επάγγελμα έγκληματίαι18 έκ- 
μεταλλεύονται εις τό έπάκρον τάς 
συνθήκας τοϋ συγχρόνου βίου προς

τέλεσιν εγκλημάτων καί άντικοι- 
νωνικών έν γένει πράξεων.

'Η  άρπαγή άνηλίκων διαπράττε- 
ται συνήθως ύπό όμάδος έγκλημα- 
τιών. Εις αΰτάς ύπάρχει ό «έγκέ- 
φαλος» όστις φέρει όλα τ’ άνωτέρω 
άπαριθμηθέντα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τοϋ έξ επαγγέλματος 
έγκληματίου καί ό «έκτελεστής». 
Συνήθως, εις τάς μορφάς έγκλημα- 
τικότητος εις τάς όποιας επιδίδον
ται αί ομάδες19 τών έξ επαγγέλματος 
έγκληματιών, ό «έκτελεστής» είναι 
άτομον άβουλον, χαμηλού νοητικαΰ 
έπιπέδου, εξάρτημα καί άθυρμα εις 
τάς χεΐρας τοϋ «έγκεφάλου» (ούτω 
G. Heuyer).

Είδικώς όμως διά τάς άρπαγάς 
άνηλίκων, αί όποΐαι τελούνται ύφ’ 
ομάδων έγκληματιών ή κατάστασις 
έχει άλλως. Διακριτέαι δύο περι
πτώσεις: α) οσάκις εύρισκόμεθα
προ άρπαγής άνηλίκου βία τελου- 
μένης, ό «έκτελεστής» έχει συνή
θως τά ώς άνω περιγραφέντα χαρα
κτηριστικά, β) οσάκις όμως εύρι
σκόμεθα προ τής αύτής πράξεως 
πανουργία τελουμένης, τά πράγματα 
διαφέρουν. ’Ενταύθα άπαιτεΐται πει
θώ, δεξιοτεχνία, πειστικότης καί 
τό κυριώτερον έμφάνισις έμπνέουσα 
εμπιστοσύνην εις τον άνήλικον, δι’ 
αυτό καί συνηθέστάτα «έκτελεστής» 
εις τήν περίπτωσιν αύτήν είναι 
άτομον τού ώραίου φύλου20.

'Αρπαγή άνηλίκου τελουμένη προς 
πορισμόν περιουσιακών ώφελημά
των, διαπράττεται ύπ’ άτόμων έχόν- 
των κατ’ άρχήν, πλήρως τό κατα- 
λογιστόν τών πράξεών των. ’Απο
τελεί δε κτήμα τής συγχρόνου 
έγκληματολογίας, ή-διαπίστωσις ότι 
οί έπαγγελματίαι τού εγκλήματος 
(κατηγορία, ήτις σαφώς καί άπαραι- 
τήτως πρέπει νά άντιδιαστέλλεται 
άπό τούς χρονίους καί ύποτρόπους 
τοιούτους)21 είναι άτομα άντικοινω- 
νικά, έξόχως επικίνδυνα δέ, διότι 
ή άντικοινωνικότης των καί ή έλλει- 
ψις στοιχειωδών άνθρωπιστικών 
συναισθημάτων (έλλειψις ήτις καί 
τούς κατατάσσει μεταξύ τών ψυχο
παθών έν γένει έγκληματιών) συνο
δεύεται, κατ’ άρχήν, άπό ευφυΐαν 
κανονικήν22.

Παράδειγμα άρπαγών άνηλίκων 
ενεκεν χρησιμοθηρικών κινήτρων έ- 
χόμεν πολλά. Τό γνωστότερον είναι

ή άρπαγή τού μικρού Lindebergh 
ή όποια έλαβε χώραν τον Μάρτιον 
τού 193223. Ό  πατήρ του, Charles 
Lindebergh, διάσημος χάρις εις 
τήν πτήσιν του ύπεράνω τού ’Α
τλαντικού, ήτο τό πραγματικόν ε’ί- 
δωλον τής έποχής έκείνης. Έζητή- 
θησαν λύτρα τά όποια καί κατε- 
βλήθησαν παρ’ όλα ταΰτα ό μικρός 
εύρέθη δολοφονημένος. Τό έγκλημα 
τούτο άνεστάτωσε τήν κοινήν γνώ
μην τών Η.Π.Α. καί άπετέλεσε τήν 
άφορμήν προς ψήφισιν ειδικού νό
μου, τού Lindbergh Kidnaplaw», 
όστις προβλέπει τήν κινητοποίησιν 
καί τής 'Ομοσπονδιακής άστυνο- 
μίας καί τών Τοπικών άστυνομικών 
άρχών είς περιπτώσεις άρπαγής 
άνηλίκων.

Έτέρα, σπουδαία καί αύτή, άρ
παγή άνηλίκου προς καταβολήν χρη
μάτων, έλαβε χώραν έν Γαλλία τον 
’Απρίλιον τού 1960. Θύμα, καί αύ
τήν τήν φοράν, ήτο ό υιός διασήμου 
άνδρός, τού Jean - Pierre Peugeot, 
γνωστού μεγαλοβιομηχάνου. Ά — 
παχθέντος τού υιού αυτού Eric, ό 
πατήρ κατέβαλε τεράστιον χρημα
τικόν ποσόν καί, γενικώς, συνεμορ- 
φώθη προς τάς έντολάς τών άπαγω- 
γέων. 'Ο μικρός Eric εύρέθη χαί- 
ρων άκρας υγείας, ολίγον άργότερον. 
Άξιοσημείωτον ένταΰθα, ότι εις τών 
δραστών έδήλωσεν ότι άνέκαθεν 
έπεθύμει νά μιμηθή τούς άπαγωγεΐς 
τού μικρού Lindbergh24.
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Β.—'Αρπαγαΐ ανηλίκων τελούμεναι 
ενεκεν ψυχικών ανωμαλιών τοΰ 

δράστου.
'Αρπαγαΐ ανηλίκων δεν τελούνται, 

μόνον για λόγους χρησιμοθηρικούς. 
'Η Δικαιοσύνη καλουμένη δπως 
έκφέρη την κρίσιν της έπί τοιούτων 
υποθέσεων εύρισκεται, πολλάκις, 
ένώπιον δράστου παρουσιάζοντος 
διαταραχάς εις τάς ψυχικάς αύτοϋ 
λειτουργίας.

α) 'Αρπαγαΐ τελούμεναι Ενεκεν 
ολ ιγοφ ρ ενία ς .

Κατά Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η ν  : «Κεν
τρικό γνώρισμα των όλιγοφρενικών 
θεωρείται ή πρωϊμότατη άνακοπή 
της διανοητικής άνάπτυξης, τό άρ- 
γότερον ώς την νηπιακή ήλικία»25.

'Η ολιγοφρενία ύπόκειται, ώς 
γνωστόν, εις τάς έξης τρεις δια
βαθμίσεις:26 μικρόνοια, βλακεία, 
ιδιωτεία. Σαφώς πρέπει νά διακρί- 
νωμεν τάς καταστάσεις ολιγοφρε
νίας από την γεροντικήν άνοιαν. 'Ως 
παραστατικώς έξεφράσθη έπί τοΰ 
θέματος ό πολύς Ε. De Greef: «Ό  
πάσχων έκ γεροντικής άνοίας άπόλ- 
λυσι- ό όλιγοφρενής ποτέ δεν άπέ- 
κτησέ τι ή δεν έχει είσέτι άποκτή- 
σει- εύρισκεται εις καθυστέρησιν»27.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων τών όλιγοφρενών, ή 
επιστήμη έπισημαίνει καί τήν άνι- 
κανότητα αύτών προς στάθμισιν τών 
έκ τών πράξεων τών έπερχομένων

συνεπειών28, δπερ καί τούς άγει εύ- 
κολώτερον είς τέλεσιν έγκληματικών 
πράξεων. Κατά τον J. Leaute29 
μεταξύ τών όλιγοφρενών οί μικρό- 
νοες άντιμετωπίζουν, περισσότερον 
τών υπολοίπων όλιγοφρενών, τον 
κίνδυνον τελέσεως άντικοινωνικών 
πράξεων λόγω άκριβώς τής ώς άνω 
προαναφερθείσης ιδιότητάς των, τής 
άνικανότητος δηλαδή, προς πρόβλε- 
ψιν τών συνεπειών τών πράξεών 
των. Πρέπει νά τονισθή έξ άλλου, 
δτι άν έκ τής κατηγορίας τών όλι- 
γοφρενών, οί μικρόνοες είναι οί 
περισσότερον έγκληματοϋντες, τούτο 
οφείλεται καί είς τό δτι οί μετρίως 
καί βαρέως όλιγοφρενεΐς τυγχά
νουν άντικείμενον ειδικών φροντίδων 
έκ μέρους τής Πολιτείας, καί ώς 
έκ τούτου εύρίσκονται εις πραγμα
τικήν άδυναμίαν τελέσεως άντικοι- 
νωνικών πράξεων.

Είδικώτερον, πολλάκις, νεάνιδες 
ύπολελειμμένου νοητικοϋ καί πά- 
σχουσαι, γενικώτερον, άπό άνωμα- 
λίας τού χαρακτήρος30 προβαίνουν 
εις άρπαγάς άνηλίκων άνευ ούδε- 
μιας έπιγνώσεως τών πράξεών των. 
Τά ιατροδικαστικά χρονικά31 άνα- 
φέρουν π.χ. τήν έξής περίπτωσιν: 
Γυνή, ωραίας έμφανίσεως, είκοσι 
καί έπτά ετών, παρουσιάζεται είς 
οικίαν γνωστών της ζητούσαν νά τής 
έπιτραπή δπως συνοδεύση τήν κόρην 
αύτών, ήλικίας εξη ετών, είς τελε
τήν τινα. Μετά άπό ώρισμένον χρο

νικόν διάστημα καί δεδομένου δτι 
ή ώς άνω γυνή δεν έδωσεν σημεΐον 
ζωής, οί γονείς άνέφερον τήν έξα- 
φάνισιν είς τάς άρχάς. 'Η  νέα γυνή 
άνεκαλύφθη συντόμως είς ξενοδο- 
χεϊον τών Παρισίων δπου καί κα- 
τώκει- έπορίζετο τά προς τό ζήν 
πωλοΰσα άντικείμενα ευτελούς άξίας 
έν μέση όδώ. Ή  άρπαγεϊσα άνήλικος 
ευρέθη είς άρίστην κατάστασιν. 'Η 
έξέτασις τοΰ ποινικού μητρώου τής 
δράστιδος, άπέδειξεν δτι αΰτη καί 
κατά τό παρελθόν είχε καταδικασθή 
δι’ άρπαγάς άνηλίκων.

'Η  έπακολουθήσασα ψυχιατρική 
αύτής έξέτασις άπέδειξεν δτι τό 
πνευματικόν της έπίπεδον ήτο σαφώς 
κατώτερον τοΰ μέτριου, έπασχεν δηλ. 
έξ ολιγοφρενίας ελαφρού βαθμού32. 
'Η  προσοχή αύτής έτύγχανεν άστα- 
θής, ή μνήμη άσθενής καί, τό κυ- 
ριώτερον, ή κριτική, έν γένει, ίκα- 
νότης ήτο άνεπαρκής. 'Η  παιδεία 
της ήτο χαμηλού επιπέδου- κατά 
τήν συζήτησιν μέ τούς ιατρούς ήτο 
ήρεμος καί εύγενής. "Οταν ήρωτήθη 
διά τούς λόγους, οϊτινες τήν ώθησαν 
είς τήν άρπαγήν τής κορασίδος, 
άπήντησεν άορίστως άναφερομένη 
είς τήν άγάπην, τήν οποίαν έτρεφεν 
διά τούς άνηλίκους έν γένει. 'Η  ίδια 
θεωρεί τον έαυτόν της άνίκανον προς 
τεκνοποιίαν καί ώς έκ τούτου ύπο- 
φέρει. Ειπεν έπίσης δτι δεν δύναται 
νά άνεχθή τό θέαμα δυστυχισμένων 
μικρών παιδιών, καί δι’ αύτόν τον 
λόγον άπήγαγε τήν ώς άνωτέρω άνή- 
λικον, διότι είδε δηλ. τήν μητέρα 
αύτής νά τήν μεταχειρίζεται κατά 
τρόπον αύστηρόν. Έτόνισεν, δτι έν 
πάση περιπτώσει, πρόθεσίς της ήτο 
ή άπόδοσις τής άνηλίκου είς τούς 
οικείους αύτής, άλλ’ δτι ή άστυνο- 
μία άπλώς τήν έπρόλαβεν.

Παν συναίσθημα ένοχής ελλεί
πει33 καί ή ιδία άδυνατεΐ νά άντι- 
ληφθή διατί οί άλλοι, τό περιβάλλον 
της, άποδίδουν τοιαύτην σημασίαν 
είς τάς πράξεις της αύτάς.

Τελικώς άπεφασίσθη ό έγκλεισμός 
τής δράστιδος είς ψυχιατρεΐον προς 
θεραπείαν καί παρακολούθησιν.

'Η  έπικινδυνότης τής κατηγορίας 
αύτής τών άσθενών τυγχάνει άξιό- 
λογος34. Έ κ τοΰ δτι δεν είναι έμφα- 
νώς διάφοροι έκ τών υπολοίπων 
μελών τοΰ κοινοβίου, άφήνονται 
έλεύθεροι καί άνεπίβλεπτοι. Δεδομέ
νης δέ τής έλλείψεως ήθικών συναι
σθημάτων καί άναστολών, ή έγκλη- 
ματικότης των καθίσταται καί έπι- 
κίνδυνος καί συχνή35.
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β ) Ά ρπ αγαΙ τελούμενοι ύπό 
παρανοϊκώ ν.

’Ενταύθα έχομεν ύπ’ οψει άρπαγάς 
άνηλίκων, τελουμένων ύπ’ άτόμων 
πασχόντο:>ν έκ χρονίου παραληρήμα- 

. τος (delire chronique )36. Οί άσθε- 
νεΐς δημιουργούν εις τάς περιπτώσεις 
αύτάς «ολόκληρο παρερμηνευτικό 
σύστημα» ( Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η ς )  περί 
τής άναληθείας τοϋ οποίου είναι αδύ
νατον νά πεισθοΰν37, διότι οί ασθε
νείς είναι καθ’ ολοκληρίαν πεπει
σμένοι περί τής όρθότητος τοϋ περιε
χομένου τούτου' εντεύθεν έξ άλλου 
προκύπτει καί ή ειδοποιός διαφορά 
μεταξύ παραληρήματος καί εσφαλ
μένης ή ψευδοϋς έντυπώσεως ή δο
ξασίας. ’Ενώ δηλαδή, δύναται νά 
πείση τις περί τοϋ εσφαλμένου καί 
άναληθοΰς μιας γνώμης ή δοξασίας, 
τοΰτο είναι άδύνατον εις την περί- 
πτωσιν άτόμων πασχόντων έκ παρα
νοϊκών διαταραχών.

'Η  διάγνωσις έξ άλλου τοιούτων 
καταστάσεων, ώς έκ τής ευκολίας 
μεθ’ ής παρέχουν ούτοι την Moti
vation τής πράξεώς των, είναι σχε- 
τικώς εύκολος38.

'Η έπιστήμη δέχεται επίσης, ότι 
άτομα πάσχοντα έκ παρανοειδών 
ιδεών, δυνατόν νά άχθοΰν εις έγ- 
κληματικάς πράξεις καί μάλιστα εις 
βαρύτατα κατά τής ζωής έγκλή- 
ματα39. ·

Παρανοϊκοί δυνατόν νά προβοΰν 
εις άρπαγάς άνηλίκων, ύπό την 
έπιρροήν τών πεπλανημένων πεποι- 
θήσεών των. Άνευρίσκομεν οΰτω εις 
τά ιατροδικαστικά χρονικά40 πολ- 
λάς περιπτώσεις άρπαγής άνηλί
κων ύπό παρανοϊκών, έξ ών ώς 
παράδειγμα, έ'στω ή άκόλουθος : Ή  
άστυνομία άνευρίσκει πτώμα άρ- 
ρενος άνηλίκου. Κατόπιν τής γενο- 
μένης ιατροδικαστικής έξετάσεως 
άπεδείχθη ότι ό θάνατος έπήλθεν 
διά στραγγαλισμού.41 Συγχρόνως 
παρέχεται ή πληροφορία περί έξα- 
φανίσεως μικροΰ τίνος παιδός, τοϋ 
όποιου ή περιγραφή συνέπιπτεν μέ 
τήν τοϋ άνευρεθέντος πτώματος. 
Μετ’ ολίγον χρονικόν διάστημα, οί 
διερρευνώντες τήν ύπόθεσιν λαμ
βάνουν μήνυμά τι, έν τώ όποίω άγνω 
στος ύπογράφων XXX έβεβαίου ότι 
αύτός έστραγγάλισε τον άνήλικον, 
περιγράφει λεπτομερώς τοΰτον καί 
παρέχει λεπτομέρειας, αί όποΐαι 
δέν είχον, ούτε διά τοϋ Τύπου άπο 
καλυφθή42. Προσδιορίζει δέ ότι προέ- 
βη εις τήν πράξιν αυτήν (στραγγα
λισμός τοϋ παιδός) διότι ζητήσας

λύτρα δέν έλαβε αύτά. Ό  διάλογος 
μεταξύ τοϋ XXX καί τής ’Αστυνο
μίας μέσω τοϋ Τύπου, συνεχίζεται 
έπί τεσσαράκοντα ημέρας καί έχομεν 
έν συνόλω τεσσαράκοντα καί έννέα 
τοιούτου είδους μηνύματα! Ό  XXX 
διηγείται μετ’ έκδήλου ίκανοποιή- 
σεως τήν πράξιν του. Καθίσταται 
οϋτω παγκοσμίως γνωστός καί τε- 
λικώς συλλαμβάνεται.

Ή  ιατρική έξέτασις, εις ήν ύπε- 
βλήθη, άπεφάνθη ότι έπρόκειτο περί 
άτόμου πάσχοντος έκ παραληρήμα
τος μεγαλείου43. Διά νά καταστή 
γνωστός καί διάσημος: α) Προέβη 
εις εν άποτρόπαιον έγκλημα, άσκο- 
πον καί άνεξήγητον διά τον κοινόν 
άνθρωπον καί βον) ήγνόησε τελείως 
τούς στοιχειώδεις κανόνας άσφα- 
λείας, άποκαλύψας τά πάντα εις τον 
Τύπον.

'Η  έπικινδυνότης τών ώς άνω ά
τόμων είναι γνωστή. Αί πράξεις των 
ένέχουν ιδιομορφίας καί είναι δυσ
χερής ή έκ μέρους τών άρμοδίων 
άρχών άντιμετώπισίς των. Εΐδικώ- 
τερον, όσον άφορα εις τήν άρπαγήν 
άνηλίκων γνωρίζομεν περιπτώσεις 
«πεφωτισμένων» μυστικοπαθών, οί 
όποιοι άπάγουν άνηλίκους διά νά 
τούς μεταδώσουν τήν σοφίαν των 
κλπ. Πολλάκις άσθενεϊς τής κατη
γορίας αυτής προβαίνουσιν εις έγ- 
κλήματα τελείως άνεξήγητα έξ άπό- 
ψεως κινήτρων" αύτό άκριβώς τό χα
ρακτηριστικόν τοϋ έγκλήματος, τό 
άνεξήγητον δηλ. τούτου, οδηγεί εις 
τήν άπομόνωσιν καί έντοπισμόν τοϋ 
δράστου44.

γ )  'Αρπαγαί άνηλίκων ύπό γενετη-
σίως ανω μάλω ν άτόμ ω ν. ( 45)

Ένταΰθα ή άρπαγή τοϋ άνηλί
κου, δέν άποτελεΐ εΐμή τό προστά- 
διον, τήν προϋπόθεσιν καί έν γένει 
τό μέσον, προς ίκανοποίησιν τών 
διεστραμμένων τάσεων τοϋ δράστου. 
’Επειδή καθ’ ημάς, εις σχεδόν έκά- 
στην περίπτωσιν όπου άνήλικος κα
θίσταται θΰμα σεξουαλικώς άνωμά- 
λων άτόμων, ένυπάρχει καί τό στοι- 
χεϊον άρπαγή, άδιαφόρως τοϋ πώς 
τελείται αύτη, δι’ αυτό έθεωρήσαμε 
σκόπιμον νά έξετάσωμεν καί τάς πε
ριπτώσεις αύτάς.

Συνηθέστατα έχομεν περιπτώσεις 
άρπαγής άρρένων άνηλίκων, μικράς 
ήλικίας, ύπό δραστών τούς οποίους 
ή σύγχρονος έπιστήμη χαρακτηρί
ζει ώς παιδεραστάς46. 'Ο Ε. Mezger 
δέχεται τήν παιδοφιλίαν ώς αύτο-

τελή γενετήσιον άνωμαλίαν ήτις χα
ρακτηρίζεται άπό τήν ροπήν τών 
γενετησίων ένστικτων προς τούς 
άνηλίκους47. Δέν άποκλείει δέ τήν 
πιθανότητα συγγένειας τής ανω
τέρω διαστροφής μετά τής ομοφυλίας 
'Ο Ε. Seelig48 χαρακτηρίζει ώς 
παιδεραστάς (pedophiles) «άτομα, 
τά όποια έχουν τήν τάσιν όπως ικα
νοποιούν τάς γινετησίους αυτών 
άνάγκας μετ’ άνηλίκων)). Κατ’ αυ
τόν πρόκειται άφ’ ενός μέν περί 
νεαρών άτόμων τά όποια λόγω τού 
άωρου τής προσωπικότητάς των 
ορρωδούν ένώπιον προσώπων τού 
αντιθέτου φύλου, άφ’ ετέρου δέ περί 
άτόμων προκεχωρημένης ή καί μέ
σης ήλικίας, τά όποια είτε λόγ<μ αδυ
ναμίας, είτε λόγω μιας ψυχοπαθη- 
τικής ιδιοσυστασίας στρέφονται εις 
τούς άνηλίκους προς ίκανοποίησιν 
τών έπιθυμιών των.

Έν γένει, πρέπει νά σημειωθή, 
ότι κατά τών ήθών έγκλήματα, μέ 
άνηλίκους ώς θύματα, διαπράττον- 
ται εν τή μεγίστη αύτών πλειοψη- 
φία ύπό άτόμων προκεχωρημένης 
ήλικίας" θύματα δέ είναι άνήλικοι 
άμφοτέρων τών φύλων49.

'Η  τραγικότης τών ώς άνω εγκλη
μάτων είναι αύταπόδεικτος. Κατά 
Η. Goppinger εις τούς άνηλίκους 
θύματα τοιούτων πράξεων, ώς συνέ
πεια τών τραυματιστικών εμπει
ριών, άς ύπέστησαν, δημιουργοΰνται 
νευρώσεις, τάς όποιας έφερεν εις τό 
φώς τής ήμέρας ή ώυχανάλυσις50.

Τά ιατροδικαστικά χρονικά, καί 
επί τών προκειμένων περιπτώσεων, 
είναι πλουσιώτατα51. Γνωρίζομεν 
ουτω τήν περίπτωσιν άρρενος άνη
λίκου, ήλικίας έπτά έτών, τήν έξα- 
φάνισιν τού οποίου κατήγγειλεν εις 
τάς άρχάς ή μήτηρ αύτοΰ. Όλίγας 
ήμέρας άργότερον ό ανήλικος εύ- 
ρέθη περιπλανώμενος άσκόπως. 'Η 
ιατροδικαστική έξέτασις, εις ήν ύπε- 
βλήθη, άπέδειξεν ότι ούτος ύπέστη 
πράξεις άσελγεΐς. ’Ολίγον άργό
τερον άνεκαλύφθη ό ένοχος. Ούτος 
ήτο άγαμος, ήλικίας τεσσαράκοντα 
καί τεσσάρων έτών, εύφυής, άσθε- 
νοΰς ύγείας καί μέτριας μορφώσεως. 
Οί ψυχίατροι άπεφάνθησαν ότι πά
σχει έκ νευρώσεως, παρουσιάζων 
σειράν ολόκληρον ένδιαφερόντων 
συμπτωμάτων. Ούτος, έξ άπόψεως 
γενετησίου δραστηριήτητος ήτο σχε- 
τικώς άνίκανος, είχε σοβαρά προ
βλήματα ύπνου καί διακατείχετο 
ύπό μιας έπιθετικότητος έναντίον 
τών γυναικών. Οί έξετασθέντες αύ-
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τον ψυχίατροι άπεφάνθησαν δτι τά 
αίτια της πράξεώς του έδει να άνα- 
ζητηθοϋν εις τραυματιστικάς έμπει- 
ρίας, άς έδοκίμασεν κατά τήν παι
δικήν του ηλικίαν. Δεδομένης δέ τής 
έναντίον των γυναικών έπιθετικο- 
τητός του, ούτος άνεζήτει τήν ίκα- 
νοποίησιν συνερχόμενος μεθ’ ομοφύ
λων. 'Η  αρπαγή άνηλίκων, συνε
πώς, ήτο ό μόνος τρόπος μέσω του 
οποίου ήδύνατο ούτος νά έπιτύχη 
τήν ίκανοποίησιν τών έστω καί 
άσθενών γενετησίων του ορμών.

Τονιστέον οτι, ώς παρατηρεί και 
ό A. Cohen, ή άντίδρασις του κοι
νωνικού συνόλου έναντίον τών δρα
στών σεξουαλικών εγκλημάτων έπί 
άνηλίκων, είναι τόσον έντονος, ού
τως ώστε αΐ Άρχαί πιέζονται υπό 
τής κοινής γνώμης προς λήψιν δρα
στικών μέτρων ΐνα άνακαλυφθή καί, 
έν συνεχεία, τιμωρηθή ό δράστης52.

Γ.—Ή  πρόληψις.(53)

' Η Θυματολογία54, νεώτατος κλά
δος τής έν γένει Εγκληματολογίας, 
αποτελεί ένταϋθα άναντικατάστατον 
άρωγόν. ’Όντως, καθ’ ήμάς, τό θϋμα 
πρέπει, έπί του προκειμένου έγκλή- 
ματος, νά άποτελή τον πυρήνα κάθε 
προλήψεως. ’Έχομεν ώς θύμα ή βρέ
φος, οπότε ή έλλειψις αύτοδυνάμου 
προστασίας καί άντιδράσεως είναι 
ολική, ή παΐδα, οπότε ύφίσταται 
μέν μία κατ’ αρχήν δυνατότης άντι- 
δράσεως, είναι δεδομένον δμως τό 
ευπιστον καί άφελές, λόγω ήλικίας, 
τοϋ χαρακτήρος, οπότε καταλήγο- 
μεν έκ νέου εις μίαν άδυναμίαν ου
σιώδους προστασίας. Εύρισκόμεθα 
δηλαδή, προ ενός άνυπερασπίστου 
καί κατ’ άρχήν55 άθώου, άμετόχου έν 
τή έκκινήσει τής πράξεως καί έκ τοϋ 
περιβάλλοντος του έξαρτωμένου θύ
ματος. 'Η άνωτέρω διαπίστωσις 
πρέπει νά άποτελέση καί τον πυρήνα 
πάσης προσπάθειας προς πρόληψιν 
τοιούτων έγκλημάτων.

Σημαντικώτατος, καί έδώ, ό ρό
λος τής Μητρός. "Αν μέν ό άνήλικος 
είναι βρέφος είσέτι, δέν πρέπει ποτέ 
νά τό έγκαταλείπη οόδ’ έπ’ έλάχι- 
στον μόνον. Είς ήν περίπτωσιν εύ- 
ρίσκεται ούτος είς στάδιον κινητικής 
αύτοτελείας, οφείλει νά τοϋ παρα- 
στήση ένεργώς τούς κινδύνους οΐ 
όποιοι έλλοχεύουν.

Ή  δημιουργία ειδικών οργάνων, 
έκπαιδευομένων προς τοΰτο, τά 
όποια θά έχουν καθήκοντα έπιβλέ- 
ψεως τών άνηλίκων εις τούς χώ-

Πολλές φορές οί ανήλικοί αποτελούν 
θύματα σεξουαλικούς άνωμάλων.

ρους, οί όποιοι οδτοι συχνάζουν
(έξοδος έκ τών Σχολείων, άλση 

κλπ.) θά ήτο σκόπιμος καί λυσιτε
λής.

Βασικόν έγκληματολογικόν ρό
λον δύνανται νά οφείλουν νά διαδρα
ματίσουν ένταϋθα τά μέσα μαζικής 
έπικοινωνίας, τά όποια δι’ άνακοι- 
νώσεων καί έπεξηγήσεων είς γλώσ
σαν καταληπτήν καί παραστατικήν 
οφείλουν νά έξηγήσουν είς τό κοινόν 
τούς κινδύνους, οί όποιοι απειλούν 
τούς άνηλίκους έκ τοιούτων πρά
ξεων. Έ κ τής στάσεως τούτων καί 
έκ τοϋ συναισθήματος ευθύνης, ΰφ’ 
ου διέπονται, έξαρταται έν πολλοΐς 
καί ή έπιτυχής έκβασις τής προ
σπάθειας τών άρμοδίων άρχών προς 
άνεύρεσιν τοϋ θύματος καί σύλλη- 
ψιν τοϋ δράστου.

Επίλογος

Ή  προκειμένη έργασία, τυπο
ποιούσα τήν πραγματικότητα, προ- 
σεπάθησε νά δώση τάς άδράς γραμ- 
μάς τοϋ θέματος. Γνωρίζομεν τήν 
ποικιλίαν56 τών έκδηλώσεων τής 
ζωής καί δέν άγνοοΰμεν τον πλού
τον τής άνθρωπίνης φαντασίας. 'Η 
έπιτακτική δμως ανάγκη σαφή
νειας καί άπλουστεύσεως μάς ώδή- 
γησαν είς τήν μερικήν τυποποίησιν 
καί σχηματοποίησιν τής πραγμα
τικότητας57.

'Η άρπαγή άνηλίκων υπάγεται είς 
τήν κατηγορίαν έκείνων τών έγκλη- 
ματικών πράξεων, αί όποϊαι θίγουν 
ύπαρξιακώς, ούτως είπεΐν, τούς 
κοινωνούς. Δύο στοιχεία, άλληλο- 
συγκρουόμενα καί άντιφατικά, άνα-

δύονται κατόπιν τής προσπάθειας 
προς μίαν όντολογικήν σύλληψιν τής 
ώς άνω έγκληματικής πράξεως:

Τό πρώτον, άποτρόπαιον καί άπο- 
κρουστικόν, είναι ή κατάστασις τού 
άνθρώπου, δστις μηχανεύεται τό κα
κόν, νά μή σέβεται ούτε τάς έλαχί- 
στας, τάς «πρώτας» έκείνας άξίας, 
αί όποϊαι θεμελιοΰν τήν κοινήν ζωήν. 
Άναφερόμεθα ένταϋθα είς τούς άπα- 
γωγεΐς άνηλίκων χάριν χρήσιμο- 
θηρικών ωφελημάτων, δι’ ους καί 
άρμόζει τό homo homini lupus est 

To δεύτερον στοιχεΐον είναι τρα
γικόν καί άδυσώπητον. Είναι ό πό
νος, ή άσθένεια τής ψυχής καί τού 
πνεύματος, ή άδυναμία έπικοινω- 
νίας μετά τού περιβάλλοντος. 'Ως 
έλεγεν καί ό Ε. De Greef, ένταϋθα 
ή έγκληματική πράξις δέν άποτελεΐ 
είμή άπάντησιν τοϋ συγκεκριμένου 
άνθρώπου, τού τόσον προσδιωρισμέ- 
νου έκ τής προσωπικής του ιστορίας, 
είς έν πρόβλημα είς έν δίλημμα: Είς 
τήν πρώτην περίπτωσιν μεμφόμεθα 
τήν άντικοινωνικήν χρήσιν τής έλευ- 
θερίας- έδώ υπάρχει ό άδυσώπητος 
determinismus τής άσθενείας. Τό 
νοσηρόν κύκλωμα άσθένεια — οδύνη 
— έλλειψις δυνατότητος έπικοινω- 
νίας μετά τού περιβάλλοντος καί, 
συνεπώς, άδυναμία προσαρμογής είς 
τάς άξίας τούτου, άντιπροσωπεύουν 
ένταϋθα οί άπαγωγεΐς άνηλίκων 
ένεκα ψυχικών άνωμαλιών.
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ΘΕΜ ΑΤΑ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Η Σ Ω Σ Τ Η  
ΟΔΗΓΗΣΙΣ

’Α π ό ψ ε ι ς  

έ ν ό ς
ε ι δ ι κ ο ύ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ένας άνακριτής έπί υπό
πτων θανάτων καί υποθέσεων άπευ- 
θύνθηκε σέ στοιχεία άρχείων θέλον

τας ν ’ άποδείξη δτι ή φυσιολογική κατά- 
στασις τών όδηγών πάνω άπ’ τά 60 έγκυ- 
μονεϊ κινδύνους. Αΰτό, όπως κι όλες οί 
γενικότερες σχετικά μέ τήν όδήγησι δέν 
είναι δυνατόν νά λεχθή μέ άκρίβεια καί 
λεπτομέρεια. Υπάρχουν πολλοί «νέοι» 
έβδομηντάρηδες όπως καί πολλοί «γέροι» 
τών πενήντα πού όδηγοϋν: κατά τή γνώμη 
μου κανένα σύνολο όδηγών μιας όποιασ- 
δήποτε ήλικίας, μεγάλης ή μικρής δέν 
έχει τό μονοπώλιο τής καλής ή κακής 
όδηγήσεως.

Λέγοντας αυτά όμως, νομίζω ότι είναι 
λάθος τό νά δίνουμε δίπλωμα όδηγήσεως 
στά 17 μέ προοπτική νά συνέχιση ό ίδιος 
άνθρωπος νά όδηγηθή μέχρι τά 90 του 
(έάν βέβαια είναι τόσο τυχερός νά ζήση 
τόσο) χωρίς νά προκαλέση κάποιο άτύ-
χημα·

Βεβαίως θά έπρεπε νά ΰπάρξη κάποιο 
άνώτατο όριο ήλικίας, τό όποϊο θά καθο
ριζόταν κατόπιν ιατρικής άποφάσεως καί 
πού θά ήταν γύρω στά 65 χρόνια. ’Αλλά 
καί μετά άπ’ αύτό τό όριο ποιος δέν θά 
παρουσίαζε κάποιο Αποδεικτικό ίκανό- 
τητος; "Ενα τέτοιο πιστοποιητικό θά 
μπορούσε νά άγορασθή άπό τόν όδηγό 
χωρίς έτσι νά ύπάρχη εύθύνη άπό μέρους 
τής Υπηρεσίας 'Υγείας. Θά χρειαζό
ταν μόνο μιά άπλή διαπίστωσις τοϋ για
τρού ό όποιος θά έκρινε άν ό ένδιαφερό- 
μενος ήταν ικανός ή όχι γιά νά έχη άδεια
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Το πριϊιτο μέρος, τον βέλον; (μέχρι τής -καθέτου λεπτής γραμμής) δείχνει τι)ν αποστάτη πού θά έχη διανύση τό αυτοκίνητο (αναλό
γιο; τής ταχύτητας) από την στγμή πού θά παρουΟιασθή έκτακτη ανάγκη φρεναρίσματος, μέχρι τής στιγμής που ό οδηγός θά αντί
δραση, βάζοντας τό πόδι τον πάνω στο πεντάλ τον φρένου. Τό δεύτερο μέρος δείχνει την άπόστασι πού χρειάζεται νά σταματήση εν
τελώς ένα αυτοκίνητο, από την στιγμή πού τό πόδι τον οδηγού πιέζει τό πεντάλ τού φρένου. Είναι γνωστό οτι 3 F t (πόδια) είναι 
1 μέτρο. Και επίσης τό 1 μίλι είναι Ίσο μέ 1,8 χιλιόμετρα. Δηλαδή οί αποστάσεις στο παράδειγμα τής φωτογραφίας μας είναι 75 πόδια 

ή 25 μέτρα κι ή ταχύτητα των 30 μιλιών, 50 χιλιόμετρα, και τά 50 μιλιά είναι 83,3 χιλιόμετρα.
όδηγήσεως, πράγμα πού θά σήμαινε ότι 
ό έξεταζόμενος θά ώδηγοΰσε γιά ένα, δύο 
ή τρία χρόνια.

Κατά τή γνώμη μου έχει γίνει υπερ
βολική χρήσις των διαφόρων γενικοτή
των γύρω άπό τούς νεαρούς όδηγούς, 
(Ιδιαίτερα γιά κείνους πού όδηγοΰν αύ- 
τοκίνητα σπόρ) όδηγούς πού καπνίζουν 
τσιμπούκι, πού φορούν κασκέτα καί δέν 
τελειώνουμε πουθενά, ένώ συγχρόνως οί 
παλιές προκαταλήψεις γιά τις γυναίκες 
όδηγούς είναι έκατομμύρια.

'Εχω κάνει τέστ σέ όδηγούς όλων τών 
ήλικιών καί τών δύο φύλων: Καί διαφέ
ρουν μεταξύ τους καταπληκτικά. "Ενα 
άπό τά μέλη τού ΙΑΜ (Ίνστιτούτ οφ 
"Αντβανστ Μότοτορίστς) μοΰ ζήτησε νά 
δοκιμάσω τόν γυιό του πού ήταν 17 χρό
νων καί 10 μηνών: ό νεαρός έφθασε μέσα 
σέ μιά Ά σ τον Μάρτιν καί στή συνέχεια 
μοΰ προσέφερε τήν πιό γλυκειά, τήν πιό 
μαλακή, τήν άσφαλέστερη καί πιό προο
δευτική όδήγησι. Ή ταν ή πιό εύχάριστη 
έμπειρία όδηγήσεως πού είχα ποτέ.

"Οταν είπα στόν πατέρα του πόσο κα
λός όδηγός ήταν, μοΰ είπε ότι ό γυιός του 
ώδηγοΰσε σέ ιδιωτικούς δρόμους άπ’ 
όταν ήταν 9 έτών. Μόλις έκλεισε τά 17 
πήρε τό δίπλωμα καί πήρε μαθήματα 200 
ώρών άπό ένα άπόστρατο άστυνομικό, 
καθηγητή έξπερτ, τών όδηγών τού Σώ
ματος.

Μάς λένε ότι οί νέοι κάτω τών 24 έτών 
έχουν ένα τρομαχτικό ποσοστό εύθύνης. 
’Αντίθετα έμεΐς οί γονείς πρέπει νά φέ

ρουμε μέρος τής εύθύνης γι’ αυτό, ένώ 
είμαστε πρόθυμοι νά ξοδέψουμε όσαδή- 
ποτε γιά τις σπουδές τους, δέν κάνουμε 
τό ίδιο γιά τό δίπλωμα όδηγήσεως. Ό ταν 
έχουν περάσει τά θεωρητικά τέστ, χρειά
ζονται όπωσδήποτε 15 ή 20 ώρες μαθή
ματα πάνω στήν «τέχνη» τής όδηγήσεως. 
Τά τελευταία 25 χρόνια έχω δώσει δια
λέξεις μπροστά σέ χιλιάδες νεαρών όδη
γών, σέ λέσχες αύτοκινήτου καί στρα
τιωτικές βάσεις πάνω σ’ αυτό τό θέμα. 
Άνεκάλυψα ότι δέν υπάρχει βασικά τί
ποτα τό άσχημο μέ τούς νέους, άλλά βα
σικά έμεΐς πρέπει νά τούς καθοδηγήσουμε, 
καί ιδιαίτερα μέ τό παράδειγμά μας στούς 
δρόμους.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΙ’ Η ΤΑΧΥΤΗΣ

Πρόσφατα έλαβα ένα γράμμα πού με
ταξύ άλλων έλεγε καί τά έξής:

«’Εάν πρόκειται νά έπιτρέψετε σ’ ένα 
δεκαοχτάρη νά γίνη μέλος τού ΙΑΜ 
κλάμπ, έγώ δέν θά έχω τότε καμμία σχέσι 
μαζί σας».

Προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν 
κάποιος νέος πού έχει κάνη τόν κόπο νά 
παρακολουθήση μαθήματα γιά προχω
ρημένους όδηγούς άπ’ όποιαδήποτε σχολή 
σέ συνεργασία μέ τήν τροχαία θέλει νά 
γίνη μέλος τού ινστιτούτου μας. Πι
στεύω ότι πρέπει νά τούς άφήνουμε νά 
μάθουν άπό τις έμπειρίες μας παρά άπ’ τά 
δικά τους σφάλματα.

Ούτε κι’ έγώ είμαι υπέρ τής σχολής

πού λέει ότι «ή ταχύτης σημαίνει κίν
δυνο». Δέν υπάρχει τίποτα τό έπιλήψιμο 
στήν γρήγορη όδήγησι έάν γίνεται στό 
σωστό χρόνο καί στό σωστό μέρος καί 
όπωσδήποτε μέ τήν αϊσθησι τής ύπευθυ- 
νότητος.

Ό  σκοπός τού ΙΑΜ είναι ή μείωσις τών 
τροχαίων δυστυχημάτων καί νομίζουμε 
ότι ό καλύτερος τρόπος γιά νά έπιτευχθή 
αυτός ό σκοπός είναι ή διαπαιδαγώγησις 
τών όδηγών. "Οταν ήμουν στήν ένεργό 
δράσι, είχα νά κάνω μέ πολλά δυστυχή
ματα καί είδα τήν δυστυχία πού χτυπούσε 
τις οικογένειες τών θυμάτων, ώστε σιχά- 
θηκα τήν άπάθεια μέ τήν όποια φαίνεται 
ότι άντιμετωπίζουμε τά αύτοκινητιοτικά 
δυστυχήματα. Περίπου 80.000 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν στήν Εύρώπη τόν περασμένο 
χρόνο καί μπορείτε νά φαντασθήτε τί θό
ρυβος θά γινόταν έάν αύτοί οί νεκροί 
ήταν θύματα κάποιου πολέμου ή κάποιας 
κολλητικής ασθένειας.

Έξήτασα πολλές γυναίκες όδηγούς, 
άπό έπαγγελματίες όπως τήν Σέϊλα Βάν 
Ντάμμ καί τήν Νάνσυ Μίτσελλ, μέχρι 
νοικοκυρές πού ώδηγούσαν γιά διασκέ- 
δασι ή πηγαίνοντας γιά τά καθημερινά 
τους ψώνια. Οί καλύτερες ήταν τόσο 
καλές όσο οί καλύτεροι άνδρες, κι όπως 
λέει τό παλιό ποίημα «όταν είναι καλές 
είναι πολύ καλές' όταν είναι κακές. . .» — 
τέλος πάντων.

Κατάλαβα λοιπόν ότι οί γυναίκες είναι 
καλύτερα έξωπλισμένες ψυχολογικά άπ’ 
ότι οί άντρες. Δέν έχω δή ποτέ μου μία
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γυναίκα ν’ άπειλη έναν άλλο όδηγό, ή νά 
βρίζη χυδαία ή νά μπαίνη σέ μιά στροφή 
μειωμένης όρατότητος μέ 30 μίλια τήν 
ώρα.

ΠΕΡΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

Σέ μιά δεδομένη κρίοι μπορούν νά 
είναι πολύ ψύχραιμες, όπως άνεκάλυψα 
μιά φορά δταν ένα όμορφο μανεκέν περ
νούσε Από τέστ τού ΙΑΜ. Προχωρούσαμε 
σ’ εναν πολυσύχναστο δρόμο όταν ένα 
ταξί ξαφνικά ξεκίνησε κι έγραψε μιά 
στροφή σέ σχήμα 'Υψιλον άκριβώς 
μπροστά μας. Ή  λέϊντυ πού όδηγούσε άν- 
τέδρασε περίφημα καί γλύτωσε τό τρα
κάρισμα γιά μερικές ίντζες. ’Αμέσως 
κατέβασε τό παράθυρό της, φώναξε δυ
νατά άλλά ήρεμα «Κάμπυ!»

«'Ορίστε λέϊντυ» άποκρίθηκε ό όδηγός 
τού ταξί, κι έκείνη συνέχισε στόν ίδιο 
πάντα τόνο.

« Ά ν  ξέρης κι άλλα τέτοια άνόητα ά- 
στεία, φύλαξέ τα γιά τό τσίρκο».

Μετά άπ’ αυτό ξεκίνησε έντελώς ήρεμη, 
χωρίς καμμιά νευρικότητα ένώ Αντίθετα 
οί περισσότεροι γιά νά μή πώ όλοι οί 
άνδρες θά συνέχιζαν έκφράζοντας κρί
σεις κι’ έπικρίσεις γιά τόν όδηγό τού 
ταξί.

Τό ταχυδρομείο μού έρχεται καθημερι
νά φορτωμένο μέ γράμματα καί υποδεί
ξεις γιά υποχρεωτικά τέστ άντιδράσεων, 
τέστ διαθέσεων, φόρμες γιά γραπτά τέστ, 
γιά νυχτερινή όδήγησι καί τέστ όδηγή- 
σεως πάνω σέ πάγο καί σέ όμίχλη. Πρέπει 
όμως νά θυμηθούμε ότι ή ύπηρεσία πού 
παραχωρεί τά διπλώματα φέρνει σέ πέρας 
τουλάχιστον δυόμισυ έκατομμύρια τέστ 
τό χρόνο. ’Εάν έπρόκειτο νά συμπερι- 
ληφθοϋν όλα αύτά τά προτεινόμενα τέστ, 
ή περίοδος άναμονής προτεραιότητος γιά 
τήν έξέτασι τών ύποψηφίων άπό μερικές 
έβδομάδες θά γίνονταν χρόνια.

’Αλλά άς έξετάσουμε άπό κοντότερα 
τά υποδεικνυόμενα τέστ. Ή  άντίδρασις 
μπορεί νά διαφέρη σέ χρόνο άπό μέρα 
σέ μέρα κι έξαρτδται άπό τό πώς αισθα
νόμαστε, άπό τό άν είμαστε κουρασμένοι 
ή έξαντλημένοι, άν είμαστε άνήσυχοι ή 
νευριασμένοι. Τότε, σέ τέτοιες στιγμές 
οί πιθανές άντιδράσεις, μπορεί νάναι δύο 
ή τρεις διαφορετικές γιά τόν ίδιο έρεθι- 
σμό. Είναι προτιμώτερο καί άσφαλέστερο 
νά έχουμε Ισχυρή αύτοσυγκέντρωσι, 
παρατηρητικότητα καί συμβιβαστικότητα 
στό ν ’ άποφύγουμε κάποια «δύσκολη» 
στιγμή, παρά νά βάλουμε σέ δοκιμασία 
τά Αντανακλαστικά μας.

Ή  όδήγησις είναι νοηματική διεργα
σία : Ό  έγωϊσμός κι ή άρνητικότητα 
είναι σέ άμεση σχέσι μέ τόν διαξιφισμό.

Γι’ αύτό άνέκαθεν ήταν εύχαρίστησί μου 
νά κάθομαι δίπλα σέ κάποιον πού όδηγεϊ, 
Ιδιαίτερα δέ άν αΰτός ήταν όδηγός Αγώ
νων ή διάσημος συγγραφέας αύτοκινη- 
τιστικών θεμάτων.

Ήμουν, παραδείγματος χάριν, πρόσ
φατα μέ δύο πολύ γνωστά πρόσωπα σέ 
κάποιον εύρωπαϊκο αύτοκινήτάδρομο, μ’ 
έναν άπ’ αύτούς νά όδηγή πολύ γρήγορα. 
Τό κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν ότι 
όδηγοΰσαν μαλακά, φερόμενοι μέ μεγάλη 
εύγένεια στούς άλλους όδηγούς. Βρί
σκονταν πάντα στό σωστό σημείο τού 
δρόμου, έχοντας πάντα τήν σωστή ταχύ
τητα στό κιβώτιό τους. Τό πιό σπουδαίο 
ήταν ότι κανείς άπ’ τούς δυό τους δέν ρι
σκάριζε ποτέ. Ή  ταχύτητά μας ήταν όλη 
τήν ώρα συνεπής μέ τήν Ασφάλειά μας 
καί τή διαμόρφωσι τών συνθηκών τού 
δρόμου.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΙ

Ό ταν κάποτε ρώτησα ένα διαπρεπή 
παθολόγο γιά τό τι νόμιζε σάν τήν πιό 
ρεαλιστική καί άνθρώπινη παρότρυνσι, 
αύτός άπάντησε: «Νά ξέρης τόν έαυτό 
σου καί νά όδηγής άνάλογα». Κι ένώ ή 
τροχαία μπορεί νά μετρήση τήν κατα- 
νάλωσι τού οινοπνεύματος, δέν υπάρχει 
ένα άνάλογο δοκιμαστήριο όπου θά μπο
ρούσε κανείς νά φυσήξη μέσα του καί νά 
έχουμε τήν άκριβή ένδειξι τής κοπώ- 
σεως — τούς κινδύνους τούς όποιους 
έγκυμονεί δείχνουμε νά τούς άγνοοΰμε. 
Γιατί ή κούρασι μπορεί νά παίξη πολλά 
κι άπίθανα παιχνίδια. Μερικά χρόνια 
πριν είχα νά κάνω κάποια όμιλία Απ’ τό 
ραδιόφωνο κι ή άπόστασι ήταν άρκετά 
μεγάλη. Δανείστηκα τότε ένα πολύ γρή
γορο αύτοκίνητο καί έκείνη τήν έποχή 
δέν ύπήρχαν όρια ταχύτητος στούς αύ- 
τοκινητοδρόμους Μέ διασκέδασε τόσο 
πολύ ή όδήγησις, ώστε τελειώνοντας τό 
πρόγραμμα άποφάσισα νά άκυρώσω τήν 
διαμονή μου στό ξενοδοχείο καί νά έπι- 
στρέψω τήν ίδια ήμέρα.

Αύτό πού παρετήρησα ήταν ότι στα
ματώντας στά φανάρια, δέν μπορούσα νά 
συνειδητοποιήσω πότε άναβε τό πράσινο 
καί έτσι περιμένοντας, τό φώς γίνονταν 
πάλι κόκκινο. Αύτό τό γεγονός μέ έξε- 
νεύρισε φοβερά. Σταμάτησα γιά νά πάρω 
κάτι γιά φαγητό, πλύθηκα κι άφοΰ έκανα 
ένα μικρό περίπατο μέ τά πόδια, συνέχισα 
τό ταξίδι τού γυρισμού. Σ’ όλη τήν υπό
λοιπη διαδρομή δέν «συνέβη» κανένα 
άλλο άνησυχητικό φαινόμενο.

Δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία: όδη- 
γούμε όπως αισθανόμαστε. "Οταν ή συγ- 
κέντρωσις μας, έξαφανίζεται άπ’ τήν κού- 
ρασι οί άντιδράσεις μας μειώνονται στό

έλάχιστο. Οί περισσότεροι άπό μάς έχουν 
βρεθή σέ «άσκημες» μέρες πού όλα στό 
δρόμο δείχνουν «τρέλλΑ», όλοι φαίνον
ται σάν νά αύτοκτονοΰν. Ό τα ν συμβαί
νει αύτό τό περίεργο φαινόμενο έπιβάλ- 
λεται νά σταματήσουμε σέ μιά άκρη καί 
ρωτήσουμε τόν έαυτό μας: «Φταίνε αύτοϊ 
ή Έγώ;»

"Αν ή άπάντησι είναι: «ΕΓΩ» τότε κάτι 
πρέπει νά γίνη. Ξεκουραστήτε ώς δτου 
μπορέσετε νά δώσετε στήν δδήγησή σας 
τήν άπαιτουμένη αύτοσυγκέντρωση, προ
σοχή καί κρίσι καί συνεχίστε νά ώδηγήτε 
σιγά ώς τή στιγμή πού θάχετε άποκτήση 
τή φόρμα σας έντελώς.

Σέ πολλούς κάποια στάσις έξ αίτιας 
ένός τρακαρίσματος είναι καθημερινή 
ρουτίνα. Ά λ λ ο ι πάλι χρησιμοποιούν τά 
φρένα τους μόνο σέ περίπτωσι άνάγκης, 
κι αύτό άποτελεΐ τό γεγονός τής ήμέρας.

Δέν θά μού άρεσε ή ιδέα τού νά γράφω 
τέστ, νομίζοντας ότι έτσι θά γίνη ό κό
σμος καλύτερος. Είναι πιό σπουδαίο νά 
ύπάρξη αΰτή ή καλυτέρευσις στήν πρα- 
χτική έφαρμογή τής όδηγήσεως. Καί 
Ακόμα σπουδαιότερο πιστεύω ότι είναι 
νά πείσουμε τά παιδιά μας ότι ή έξασφά- 
λισις τού διπλώματος όδηγήσεως είναι ή 
άρχή κι όχι τό τέλος τής όδηγικής του 
έκπαιδεύσεως.

Τό ξέρω καλά αύτό, γιατί όδηγώ 42 
χρόνια κι άκόμα μαθαίνω.

Έ νας άνησυχητικός άριθμός περι
πτώσεων άναφέρεται στούς όδηγούς πού 
προκαλοΰν σωματικές βλάβες σέ άλλους 
όδηγούς. Θυμάμαι πολύ καλά ότι είδα 
κάποτε σέ ένα σταθμό αύτοκινήτων ένα 
ζευγάρι ήλικιωμένο, μέ τόν άντρα νά αί- 
μορραγή άπ’ τή μύτη καί τό σαγόνι του. 
Όπως μού έξήγησε, ώδηγοΰσε σ’ ένα 
στενό δρομάκο καί κάποιο αύτοκίνητο τόν 
άκολουθοΰσε. Φτάνοντας σέ κάποιο ση
μείο πού ό δρόμος πλάταινε, τό αύτοκί
νητο πού άκολουθούσε τούς προσπέρασε, 
καί φρενάρισε μπροστά τους κλείνοντάς 
τους τό δρόμο. Ό  όδηγός τού αυτοκινή
του βγήκε άπ’ τό δικό του ήρθε στό πίσω 
αύτοκίνητο, άνοιξε τήν πόρτα καί έγρον- 
θοκόπησε τόν ήλικιωμένο όδηγό λέγον
τας: «Αύτό γιά νά μάθης νά μή «σέρνεσαι» 
πάνω στούς δρόμους έμποδίζοντας τούς 
πίσω σου νά πάνε στή δουλειά τους».

Ή  γνώμη μου είναι ότι ή μοναδική τι
μωρία γι’ αύτούς πού άποδεικνύουν μέ τις 
πράξεις τους ότι είναι άνίκανοι νά συγ
κρατήσουν τά συναισθήματά τους, είναι 
ή άφαίρεσις τού διπλώματος τους γιά 
πάντα.

ΤΖΩΡΤΖ Α-Ι-ΛΖ
Δ)ντής τού Βρεταννικού Ινστιτούτου 

Προχωρημένων 'Οδηγών

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς, προσφέρουν μεγάλην υπηρεσίαν προς 
τόν εαυτόν τους, τήν κοινωνίαν και τήν πατρίδα. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
προσφέρουν έκλεκτή πνευματική τροφή μέ ποικιλία μελετών και θεμάτων.
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Τοΰ ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ

Ο Λ Ο Ι  έχουμε σ χη μ α τισμ ένη  κ ά 
ποια  Ιδέα γ ια  τους κ α τά  φαν

τα σ ίαν  ασθενείς. Ε ίνα ι αυτο ί πού  
φ αντάζοντα ι, πώ ς έχουνε κάθε ε ί 
δους άρρώ στεια , πού έ τν χ ε  νά δια
βάσουνε σε κανένα περιοδικό από  
εκείνα  πού έχουν άναλάβει νά μ ο ρ
φώσουν τον κόσμο καί ία τρ ικώ ς, ή 
πού έχουνε ακούσει από κανένα γν ω 
στό ή κα ί ά γνω στό  τους ακόμα. Κ ά 
νουν διάφορους σ υλλογισμούς καί 
κ α τα λήγο υν  στο  σ υμ πέρα σμ α , πώ ς  
κ ι’ αυτο ί έχουνε από την  Ιδια άρρώ- 
στεια . Ε ύκολα  τό π ισ τεύουνε αυτό  
αλλά κα ί εύκολα τη ν  άπαρνιοϋνται 
την  άρρώ στεια  αυτή  γ ιά  νά π α ρα 
δεχτούνε κάποια  άλλη νεω τέρας  
έκδόσεως. Ή  ζω ή τα ύ τώ ν  τω ν άν- 
θρώπων είναι μ α ρτυρ ική , υποφέρουν  

ϊφυχικά, είναι δέ ανίκανοι νά άντι-  
δράσονν. "Ε νας π ρ α γμ α τικ ά  άρρω
στος υποφέρει λ ιγώ τερο , το υλά χ ι
στον ψ υχικά , γ ια τ ί  α ν τ ιμ ετω π ίζε ι 
τήν άρρώ στεια  του  μ ε  τον ( α )  ή ( β )  
επ ισ τημονικό  τρόπο κα ί στο  τέλος, 
γράφει σ τά  παλ.ηά του  τά  π α π ο ύτσ ια  
γιατρούς καί για τροσόφ ια , αδια
φορεί κα ί χα ίρετα ι τ ις  μ έρες  τή ς  
ζωής του  σάν τον κάθε γερό  άνθρωπο 

Δ εν  θά άσχοληθώ  περ ισσότερο  μ ε  
τούς κ α τά  φαντασίαν ασθενείς καί 
ιέ τ ι  μ έσ α  α ν τιμ ετω π ίζο υμ ε  τήν  

κα τάσταση α υτή , άλλος είναι ό σκο
πός μου , θά πώ  λ ίγα  γ ιά  μ ιά  άλλη  
δραματική  π ερ ιπ έτε ια  σ τή ν  όποια 
ιιπλέκονται οί π ρ α γμ α τικ ά  άρρω στοι 

είναι αυτή ή π ερ ιπ έτε ια , οι κατά  
αντασίαν άρρώ στειες, πού  άνσκά
πτουν πάνω  τους οι διάφοροι εί- 

κοί.
"Α ν  ένας άρρω στος ά π ο γο η τευ -  

ιένος άπό τό  π α ρ α τρ ά β η γμ α  τή ς  
άρρώ στειας του , ξεκινήση άπό τό  
\π ί τ ι  του  ένα π ρ ω ί καί πάρη σβάρνα  
ολους τούς γ ια τρ ο ύς  τή ς  κάθε ειδ ικό
τητας, καρδιολόγο, σ τομ αχολόγο , έν- 
ερολόγο, ήπ α το λό γο , άμοιβαδολό- 
•ο, ενδοκρινολόγο, σεξολ.όγο καί 
ο γή ς  λο γή ς  άλλο . . . λό γο , τό  
ράδυ τελειώ νοντας άλες αυτές  τ ις  
ίζ ιτε ς  ατούς γ ια τρούς, θά δ ιαπ ι-  

ιτώ ση , π ώ ς κουβαλάει μ α ζύ  του  τό

λ ιγώ τερο  πενήντα  συντα γές , πού ή 
κάθε μ ιά  θά άντιπροσω πεύη  τή  σοφία  
το ύ  κάθε ειδικού, θά έχουν δμω ς  
ένα κοινό σημείο  τα υ τισ μ ο ύ , τή ν  
υπόσχεση  τή ς  κα λής κα ί γρ ή γο ρ η ς  
για τρ ιά ς .

Α υ τά , ά γα π η τέ  μου  ανα γνώ στη , 
δεν είνα ι υπερβολή , παρέλειψ α μ ά 
λ ισ τα  νά σοϋ π ώ , πώ ς ό καθένας 
ειδικός θά σε σ τείλη  στο  μ ικροβ ιο 
λόγο , τον άκτινολόγο  γ ιά  διάφορα... 
γρ α φ ή μ α τα  κα ί ό καθ’ ένας, φ το ΰ  κ ι’ 
άπό τή ν  άρχή , γ ια τ ί ,  λέει, έ χ ε ι ε μ 
π ισ τοσύνη  σέ γνω στο ύς του  ερ γα 
στηριακούς, κ ι’ άρχίζει τό  μ εγά λο  
δράμα τώ ν εργα στηρ ιακώ ν εξ ε τά 
σεων, αύριο σ τ ις  9 το  π ρ ω ί θά’ρθήτε  
νηστικός, λ ίγο  καφέ γ ια τρ έ  μου; 
" Α  μ π ά , οχι γ ια τ ί  δπω ς θά ξέρετε  
ή μάλλον δέν ξέρετε, θά έχουμε  
εσφαλμένα ά π ο τελέσ μ α τα  κα ί επειδή  
οι ερ γα σ τη ρ ια κ ές  εξετά σ εις  είναι 
δσες κα ί ή άμ μος τή ς  θαλάσσης καί 
σέ δλες π ρ έπ ε ι νά π η γα ίνη ς  νη σ τι
κός, καταλαβαίνεις, ά γα π η τέ  μου, τ ί  
ζω ή χαρισάμενη  θά περνάς. "Α ν θέ- 
λης νά άπ οφ ύγης δλη αυτή τή ν  π ερ ι

π έτε ια , συμμορφώ σου μ έ  τή  σ υμ 
βουλή μου. Α ισθάνεσα ι, πώς κ ά τι  
δέν π η γα ίν ε ι καλά σ τήν  υ γε ία  σου, 
πώς κ ά τ ι τό  καινούργιο σοϋ παρου
σ ιά σ τη κε; ή π ρ ώ τη  σου επίσκεψ η  
θά γ ίνη  στον ο ικογενειακό σου γ ια 
τρό, άν δέν δ ιαθέτης τέτο ιον , θά 
κ α τα φ ύ γη ς  σ ’ έναν παθολόγο  πού  
δέν έχει σ τενή ε ιδ ικό τη τα , π ερ ιω -  
ρισμένη δηλαδή σέ ένα έντόσθιό σου, 
σάν κ ι’αυτούς πού άνέφερα π ιο  πάνω. 
Μόνο ό γ ια τρ ό ς  αυτός π ρ έπ ε ι νά  
γίνη  ό επ ισ τη μονικός σου τροχονό
μος, πού θά σού δείξη ποιο  δρόμο  
π ρ έπ ε ι νά άκολ,ουθήσης γ ιά  νά βρής  
τή  γ ια τρ ε ιά  σου.

Κ ά τ ι  άλλο, π ά ντο τε  νά κλεινής τά  
αυτιά  σου σέ κ ά τ ι συνηθισμένο, 
υστερόβουλο ή κα ί ανυστερόβονλο  
άκόμα, δέν π ά ς  καί στον τά δε, έχ ε ι 
καλή φ ή μ η , τό Ιατρείο του  κα τή ν-  
τη σ ε  προσκυνητάρ ι, π ή γα ιν ε  καί 
θά μ ο ύ  σχω ρνάς τά  πεθαμένα , δέν 
έχε ις  άλλω στε νά χά ση ς κα ί τ ίπ ο τε , 
μ έσ α  σ ’ δ  λα τά  έξοδα, δέ χά λα σ ε  ό 
κόσμος καί ένα πεντα κοσά ρι, άκόμα. 
Π οιος σ κ έπ τε τα ι τό  π εντακοσάρι, σέ 
π ή ρ ε  πού σέ π ή ρ ε  τό  π ο τά μ ι. ’Ά ν  
δέν κλε ίσ η ς  τά  αυτιά  σου, δπω ς σοϋ  
ε ίπ α , ξεκινάς λοιπόν καί π ά ς  στο  
φ ημισμένο  δχ ι πλέον γ εμ ά το ς  ε λ π ί
δες αλλά β εβ α ιό τη τα , π ώ ς επ ί τ έ 
λους κ ά τι θά γ ίν η  κα ί μ έ  τή  δική  
σου άρρώ στεια. ’Α π ο τέλ εσ μ α , μ π ο 
ρ ε ί δμω ς, π ρ ά μ μ α  π ιθανώ τερο, νά μ ή  
σέ φ ω τίσ η  περ ισσότερο  άπό τούς  
προηγούμενους, ο πότε  θά συμβή  
τούτο  δώ. Δ έν  είναι μόνο πού θα 
πάη χαμένο τό  πεντα κοσά ρικο , άλλα  
ύστερα  άπό τή ν  α π ο τυχ ία  κ ι ’ απ’ 
αυτόν πού  περ ίμενες  τόσα , θά σοϋ  
γεννηθή  ή μόνιμη  ιδέα, άλλοίμονο  
δέν έχω  γ ια τρ ε ιά , π ή γα , καί π ο ύ  δέν 
π ή γ α  καί στον π ιο  φ ημ ισμένο , πού  
νά μή ν  έσωνα νά π έρ να γα  τό  κα 
τώ φ λι του  κα ί τ ίπ ο τε  δέν έγ ινε , δε 
θά βρεθή άνθρωπος νά μ έ  γ ια τρέψ η;  
Θά γ ίνη ς  δυστυχισμένος, γ ια τ ί  θά 
χά ση ς  τή ν  εμπ ισ τοσύνη  σου σ τήν  
επ ισ τή μ η  κα ί κα τα δικα σμένη  σέ 
ά π οτυχία  κάθε προσπάθειά  σου γ ια  
νά ξαναβρής τή ν  υ γεία  σου.
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Μ Υ Κ Η Ν Α ΪΚ Ο Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ
Στην Αϊδουβα ιοϋ 

’Αρχαιολογικού Μουοείου Άδηυών
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ

'Η γνωριμία τού Μυκηναϊκού πο
λιτισμού οφείλεται κυρίως στον 
Γερμανό άρχαιολόγο Ερρίκο Σλή- 
μαν, ό όποιος οδηγούμενος από 
την παράδοσιν, άρχισε τό 1876 νά 
άνακαλύπτη πίσω από τήν Πόλη 
των Λεόντων τούς περίφημους λακ- 
κοειδεϊς τάφους τού πρώτου βασι
λικού περιβόλου των Μυκηνών.

I I  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ καί σπουδαίο
ι * τερη σέ σημασία αίθουσα τοΰ 
Ά ρχ |κοΰ Μουσείου των ’Αθηνών 
είναι ή αίθουσα των Μυκηναϊκών 
εκθεμάτων.

Μέσα λοιπόν σ’ αύτήν τήν «Μ υ- 
κ η ν α ί α» αίθουσα, δπως ονομά
ζεται, πού πρωτοαντικρύζει ό κάθε 
επισκέπτης του Μουσείου μας, στε
γάζονται ταξινομημένα, μέ καλαί
σθητο τρόπο στις κρυστάλλινες προ
θήκες των, δ,τι καλύτερο είχε νά 
παρουσιάση ή Τέχνη τών αρχαίων 
Μυκηναίων.

'Η Τέχνη πού άρχίζει άπό τούς 
τεχνίτας έκείνους, πού πελέκησαν 
καί έκτισαν τούς πελώριους ογκό
λιθους στά Κυκλώπεια τείχη καί 
τελειώνει στούς δημιουργούς τών 
καλλιτεχνικών κτερισμάτων τών μυ
κηναϊκών τάφων, τα όποια έ'φερε 
στο φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη.

Οί ιστορίες, ώς -γνωστόν, τών 
ήρώων τοΰ Τρωϊκοϋ Πολέμου καί 
ό θρύλος τών άρχαίων Μυκηνών 
έγοήτευσαν πραγματικά τον άρ- 
χαιόφιλο άπό τήν Γερμανίαν έμπο
ρον Ερρίκον Σλήμαν, ό όποιος καί 
άρχισε τις άνασκαφές του τό 1874, 
διά νά άποκαλύψη μέσα στήν ήρεμη 
σκηνογραφία τοΰ άργίτικου κάμπου 
τον σκούρο δγκο τών άρχαίων Μυ
κηνών, πού δεσπόζει 290 περίπου 
μέτρα ψηλός καί περιτειχισμένος

άπό πελώρια τείχη, πού μόνον Κύ
κλωπες μπορούσαν νά τά κτίσουν.

Τό πρώτο τό όποιον άπεκάλυψαν 
αΐ άνασκαφαί τοΰ Σλήμαν εις τάς 
Μυκήνας ήσαν οί περίφημοι τάφοι 
τών άρχαίων Μυκηναίων, γεμάτοι 
οί περισσότεροι άπό χρυσά κτερί- 
ρίσματα, πού ήσαν στολίδια τού 
νεκρού. Είς αύτά άκριβώς τά πρώτα 
ταφικά ευρήματα τοΰ Σλήμαν έβα- 
σίσθη ή Ελληνική άρχαιολογική 
εταιρεία καί έσυνέχισε τάς άνασκα- 
φάς καί ήρχισε τήν μελέτη τοΰ πο
λιτισμού, πού ώνομάσθηκε «Μ υ- 
κ η ν α ϊ κ ό ς».

Λέγοντας Μυκηναϊκόν πολιτισμόν 
έννοοΰμεν τον πολιτισμόν έκεϊνον, ό 
όποιος μέ κέντρον τάς Μυκήνας, 
άπό τάς οποίας έλαβε τό δνομά του, 
κατέκτησεν ολόκληρη σχεδόν τήν 
λεκάνη τής Μεσογείου καί έκυριάρ- 
χησεν είς τήν περιοχήν αυτήν έπί 
πέντε αιώνες (1.600 π. X. 1.100 
π .Χ .). 'Η Μυκηναϊκή εποχή, ή 
οποία ονομάζεται καί ' ϊ  σ τ  ε— 
ρ ο ε λ λ α δ ι κ ή ,  υποδιαιρείται εις 
τρεις περιόδους: α) Τήν Π ρ ώ ι μ η  
ή 'Υστεροελλαδική: 1600-1580- 
1500 π.Χ. β) Τήν Μέ σ η  ή 'Υστε
ροελλαδική II: 1500 - 1425 καί γ) 
Τήν Ν ε ω τ έ ρ α  ή 'Υστεροελλα
δική III: 1425 - 1100 π.Χ.

'Ο δρος Μ υ κ η ν α ϊ κ ό ς  ό 
όποιος χρησιμοποιείται δεν είναι

Είς τήν απέναντι σελίδα: Κεφαλ.ή Σφίγγας άπό άσβεστη. Είς αυτήν τήν σελίδα. ' Αργνροϋν 
ταυροκέφαλον ρυτόν. 'Εκ τοΰ Βασιλικόν τάφου IV τών Μυκηνών (16ος αιώνπ.Χ)
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”Ενα άτιό τά χρναά κντιελλα τον Βαψειον τον 15ον τι.Χ. αιοονα. Ατιο τα αριατονργηματα τον Εθνικόν Αρχαιολογικού Μονοειον.

τυχαίος ή συμπτωματικός, αλλά 
επιβεβαιώνει την κυρίαρχον θέσιν 
ένός κέντρου, της «π ο λ υ χ ρ ό
σ ο ι  ο Μ υ κ ή ν η ς .  . .», δπως άλ
λωστε χαρακτηριστικά τδ 'Ομηρικόν 
έπος μάς πληροφορεί’ τδ κέντρον 
δέ αύτδ ήτο ή καθέδρα των ’Ατρει
δών βασιλέων.

'Η  γνωριμία του Μυκηναϊκού πο
λιτισμού οφείλεται κυρίως, ώς προα- 
νεφέρθη, εις τήν άνασκαφήν των Μυ
κηνών, πού εγινεν άπδ τδν 'Ερρί
κον Σλήμαν. 'Οδηγούμενος ό Σλή- 
μαν άπδ τήν παράδοσιν, πού διέ- 
σωσεν δ περιηγητής Παυσανίας, 
άρχισε τδ 1876 νά άνακαλύπτη πίσω 
άπδ τήν Πύλη τών Λεόντων τούς 
περίφημους λακκοειδεΐς τάφους τοΰ 
πρώτου βασιλικού περιβόλου τών 
Μυκηνών. Μέσα εις αυτούς τούς 
τάφους εύρέθησαν οί άπαράμιλλοι 
Μ υ κ η ν α ϊ κ ο ί  θ η σ α υ ρ ο ί  
τών χρυσών κτερισμάτων. Τά κτε- 
ρίσματα ήσαν στολίδια τού νεκρού. 
Τά περισσότερα μάλιστα είναι κατα
σκευασμένα άπδ άτόφιο Αίγυπτιακδ 
χρυσάφι, δπως λ.χ. τά χρυσά προ
σωπεία, διαδήματα βασιλέων, χρυσά

δακτυλίδια, σκουλαρίκια, ζυγοί καί 
χρυσά έλάσματα, λαβές ξιφών κ.ά. 
Εις τήν νεκρικήν δέ μάσκαν τού Ά - 
γαμέμνονος παρατηροΰμεν δτι: 'Ο 
Μυκηναϊκές χρυσοχόος έχει με έξαι- 
ρετική επιτυχία άποδώσει έπάνω 
εις τδν μαλακδν χρυσδν τά χαρα
κτηριστικά τού προσώπου τού νε
κρού βασιλέα τών ’Ατρειδών.

'Ο έπισκέπτης τού Μουσείου, σή
μερα, κοιτάζοντας τά χρυσά νεκρικά 
προσωπεία της μυκηναϊκής αιθού
σης, κάνει ενα νοερδ ταξίδι εις τήν 
Άργολική πεδιάδα καί άναλογί- 
ζεται δλην τήν ιστορία τοΰ μοιραίου 
άρχοντόσπιτου τών ’Ατρειδών, πού 
ή κακή του μοίρα τού έπεσώρευσε 
τόσα δεινά.

’Αλλά καί τά μυκηναϊκά ξίφη μέ 
τις ολόχρυσες λαβές δέν είναι όλι- 
γώτερον έντυπωσιακά. Πέντε ξίφη 
καλοδουλεμένα άπδ τδν μυκηναϊον 
οπλουργόν εκτίθενται μέσα εις τήν 
κρυστάλλινη προθήκη τοΰ μουσείου. 
Προέρχονται άπδ τδν δον βασιλικόν 
τάφον τών άρχαίων Μυκηνών. Είναι 
βέβαιον, δτι τά ξίφη αυτά τά κρα
τούσαν στά στιβαρά τους χέρια

οΐ ομηρικοί ήγεμόνες, οί όποιοι μέ 
τδν λαόν τους έδημιούργησαν εν« 
τόσον τέλειον πολιτισμόν, πού κυ
ριαρχούσε τδ άγωνιστικδν πνεύμα 
σάν τδ κυριώτερον χαρακτηριστικό1, 
γνώρισμα τοΰ βίου τών ’Αχαιών.

Ό  έπισκέπτης της μυκηναϊκής αι
θούσης τοΰ μουσείου εύκολα μπορεί 
νά διακρίνη αυτήν τήν άγωνιστικήν 
διάθεσιν τών ’Αχαιών, εάν προσέξω 
τήν ράχη τών μυκηναϊκών ξιφών, πού 
είναι διακοσμημένη μέ σκηνές πολέ
μων καί κυνηγίων. Είκονίζονται Μυ- 
κηναΐοι ώπλισμένοι μέ άσπίδες, τόξα 
καί άκόντια νά κυνηγούν λιον τάρια.

Ό  Μυκηναϊκός πολιτισμός, μολο
νότι παρουσιάζει πολλά κοινά ση
μεία μέ τδν Μινωϊκόν, είναι έντε- 
λώς διαφορετικός εις τδν χαρακτήρα c 
του. Πρόκειται διά μίαν καθαρώι 
έλληνικήν δημιουργίαν. Οί άνθρωποι 
τής μυκηναϊκής Ελλάδος μέ τήι 
πρόοδον τοΰ χρόνου προώδευσαν 
τόσο πολύ, ώστε τά κρατίδια που 
ίδρυσαν σάν φυλή άπέβησαν σπου
δαία κέντρα μυκηναϊκού πολιτισμού! 
καί παρουσίασαν μίαν έξαιρετικήνί 
υλικήν καί καλλιτεχνικήν άκμήν.
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Η ΙΛΑΡΟ ΤΡΑΓΩ Δ ΙΑ  Τ Η Σ  ΑΔ ΙΑΦΟΡ ΙΑΣ  
Α Ν Α Μ Ε Σ Α  Σ Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ Σ

ΤοΟ Δημοσιογράφου 
κ. Σπ. ΚΙΟΥΡΑΝΗ

Ο ΤΑΝ ένας άνδρας καί μια γυ
ναίκα άποφασίζουν νά ένώσουν 

τίς τύχες τους καί νά προχωρήσουν 
μαζί στον δύσκολο δρόμο τής ζωής, 
δεμένοι μέ τίς χρυσές άλυσίδες του 
γάμου, υποτίθεται δτι, έκτος άπό 

, τήν αγάπη τους, έχουν κοινές φιλο
δοξίες, κοινά ενδιαφέροντα καί προ 
παντός, έναν κοινό σκοπό, εύτυχία 
γιά τούς ίδιους καί γιά τήν οικογέ
νεια πού θά δημιουργήσουν. Προ
παντός, γ ι’ αύτήν, γιατί ή δημιουρ
γία οικογένειας, είναι ό κύριος σκο
πός τοϋ γάμου.

’Αλλά, ή δημιουργία οικογένειας 
προϋποθέτει εύθϋνες, πού οί σύζυγοι 
πρέπει νά τίς άντιλαμβάνωνται καί 
νά τίς μοιράζωνται έξ ίσου.

"Ενα παιδί, πού έρχεται στο κό
σμο χωρίς νά τό ζητήση, δικαιού
ται ν’ άπαιτήση, έκτος άπό τήν κα
θημερινή τροφή του καί τίς περι
ποιήσεις τής μητέρας του, καί τήν 
γαλήνια καί χαρούμενη οικογενειακή 
άτμόσφαιρα, στήν οποία θά μπο- 
ρέση νά άναπτυχθή άρμονικά. Αύτό 
τό δικαίωμα κανένας δέν μπορεί νά 
τοϋ τό άρνηθή.

Γιά νά βρή, όμως τό παιδί αύτή 
τή γαλήνια καί χαρούμενη άτμό- 
σφαιρα, οί σχέσεις των γονέων του 
πρέπει νά είναι άρμονικές. Εΐλι- 
κρινά άρμονικές.

Γιατί, ή επιφανειακή, ή τεχνητή 
άρμονία, δέν ξεγελά τό παιδί.

’Από τούς πρώτους μήνες τής 
ζωής του, δ ι α ι σ θ ά ν ε τ α ι ,  τ ί  
πάει ή δέν πάει καλά μέ τούς γονείς 
του. Κι’ δταν κάτι δέν πάη καλά, 
τό παιδί ύποφέρει καί ή άνάπτυξή 
του έπηρεάζεται δυσάρεστα.

Αύτό τό δεδομένο πρέπει νά 
παίζη ρυθμιστικό ρόλο, στις σχέσεις 
μεταξύ των γονέων.

Βέβαια, δυό άνθρωποι, πού συναν
τιόνται στά είκοσι, είκοσιπέντε ή 
τριάντα τους 'χρόνια προερχόμενοι 
άπό διαφορετικά περιβάλλοντα, με- 
γαλωμένοι μέ διαφορετικό τρόπο, 
είναι φυσικό νά έχουν διαφορές με 
ταξύ τους.

’Αλλά, άπό τή στιγμή πού άπο
φασίζουν νά ένώσουν τίς ζωές τους 
καί νά δημιουργήσουν μιά νέα οι

κογένεια, αύτές οί διαφορές χαρα- 
κτήρος πρέπει νά συμβιβάζωνται 
μέ άμοιβαίες υποχωρήσεις καί όχι 
νά μετατρέπωνται σέ μόνιμες άντι- 
θέσεις.

Θά ήταν τραγικό λάθος, αν λέ
γαμε, δτι ένας άνδρας καί μιά γυ
ναίκα, πού γίνονται πατέρας καί μη
τέρα, δέν αντιλαμβάνονται τίς εύ
θϋνες τους, άπέναντι των παιδιών 
πού φέρνουν στον κόσμο.

Τό πρόβλημα είναι, άν άντιμε- 
τωπίζουν σωστά αύτές τίς εύθϋνες, 
άν κάνουν αυτό πού πρέπει γιά ν’ 
άνταποκριθοΰν στις ύποχρεώσεις 
τους άπέναντι των σπλάχνων τους.

Χωρίς άμφιβολία, άγαποΰν τά 
παιδιά τους, μέ τόν ίδιο τρόπο καί 
στον ίδιο βαθμό.

Σέ κάθε άνδρα ύπάρχει ή φυσική 
έπιθυμία νά γίνη πατέρας δπως καί 
σέ κάθε γυναίκα υπάρχει ή λαχτάρα 
νά γίνη μητέρα. Αύτός είναι ένας 
απαράβατος φυσικός νόμος.

Τό περίεργο είναι, δτι ή ίκανο- 
ποίησι αύτής τής φυσικής έπιθυ- 
μίας δέν φέρνει πάντα τό ποθούμενο 
άποτέλεσμα.

Τό παιδί πού γεννιέται, είναι, βέ
βαια ή κοινή δημιουργία δύο άν- 
θρώπων πού άγαπιοΰνται. Είναι 
ό καρπός τής άγάπης τους, πού λο
γικά, θά έπρεπε νά κάνη στενώτερο 
καί στερεώτερο τό δεσμό τους. Κι’ 
δμως, καμμιά φορά, αύτός ό ώραΐος 
καρπός, αύτό τό άγαπημένο παιδί, 
άντί νά τούς ένώνη τούς χωρίζει!

Πώς εξηγείται αυτό τό περίεργο 
φαινόμενο;

'Η  άπάντησις είναι άπλή.
'Ως χθές, ή σύζυγος ήταν ολοκλη

ρωτικά δοσμένη στον σύζυγό της, 
έτοιμη νά ίκανοποιήση κάθε έπι
θυμία του, νά τοϋ άνταποδώση στο 
διπλάσιο τήν άγάπη του.

Ξαφνικά, τό σκηνικό άλλάζει. 
Ένας καινούργιος άνθρωπος μπαί
νει στο σπίτι, μιά καινούργια άγάπη 
γεννιέται στήν καρδιά τής συζύγου, 
πού έχει γίνει μητέρα.

Βέβαια, αύτή είναι μιά διαφορε
τική άγάπη, άλλά έχει συχνά σάν 
άμεσο άποτέλεσμα νά μετατοπίζη τό 
κέντρο τών ένδιαφερόντων της άπό 
τόν σύζυγο στο παιδί.

'Η  χθεσινή σύζυγος ζοΰσε γιά τόν 
άνδρα της, ντυνόταν, χτενιζόταν, 
μακιγιαριζόταν γιά τόν άνδρα της, 
μαγείρευε γιά τόν άνδρα της, στό
λιζε τό σπίτι γιά τόν άνδρα της καί 
τόν ύποδεχόταν πάντοτε μ’ ένα γοη
τευτικό χαμόγελο, γεμάτο εύτυ-
χ£«·

Ή  σημερινή μητέρα δέν έχει 
καιρό νά χαμογελάση. Είναι διαρ
κώς σκυμμένη στο παιδί της. Παρα
μελεί τόν έαυτόν της, τό σπίτι της, 
άκόμα καί τόν άνδρα της, γιά χάρι 
τοϋ παιδιού της, τής καινούργιας 
άγάπης της.

'Ο άνδρας ωστόσο, δέν καταλα
βαίνει αύτή τήν άλλαγή. ’Ανακαλύ
πτει ξαφνικά, δτι ή παρουσία τοϋ 
παιδιού τοϋ στέρησε πολλά προνό
μια.

Πιστεύει δτι αύτό τό παιδί, πού 
τό άγαπά σάν πατέρας, τόν έκτόπισε 
άπό τήν καρδιά τής γυναίκας του.

Στήν άντίληψή του, τό ενδιαφέ
ρον τής συζύγου του γιά τό παιδί 
τους, γίνεται άδιαφορία γ ι’ αύτόν. 
Καί άπαντά μέ τήν ίδια άδιαφορία.

Γίνεται δύστροπος, γυρίζει άργά 
τό βράδυ, κοιμάται σέ χωριστό 
κρεββάτι ή σέ χωριστό δωμάτιο, 
γιατί δέν μπορεί νά ύποφέρη τό 
κλάμα τοϋ μωροΰ. Τοϋ μωροΰ 
του. . .

Πρόκειται γιά μιά συνηθισμένη 
παρεξήγηση, πού παίρνει συχνά τόν 
χαρακτήρα . . . ιλαροτραγωδίας. . . .

Γιατί, τό παιχνίδι τής άδιαφορίας, 
δταν παρατείνεται, παγώνει τίς σχέ
σεις μεταξύ τών συζύγων καί φέρ
νει στήν επιφάνεια τίς διαφορές τους 
μετατρέποντάς τις σέ άντιθέσεις.

Καί τότε, τό άγαπημένο παιδί γί
νεται θΰμα . . .

Κι’ δμως αύτό τό παιδί, θά ήταν 
μιά μεγάλη πηγή χαράς καί γιά 
τούς δυό συζύγους, άν ή μητέρα δέν 
ξεχνούσε δτι είναι συγχρόνως καί 
σύζυγος. Ά ν  ήξερε δηλαδή, νά μοι- 
ράζη τίς δυό άγάπες της, άν έξα- 
κολουθούσε νά ντύνεται καί νά 
γίνεται ωραία γιά τόν άνδρα της, · 
δσο είναι στοργική γ ι ά  τ ό π α ι δ ί 

• τ η ς .
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ΑΥΤΟ!  Π Ο Υ  Ε Ξ Ο Ν Τ Ω Σ Ε  Ο Α Μ Ι Μ Η Τ Ο Σ  ΜΠΑΐΡΑΚΤΑΡΗΣ
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Τοϋ Άστυν. Β' κ. Σ. Άντωνάκου
* Απέναντι: ’Αστυνόμος τής Δημοτικής ’Αστυνομίας κατά την ’Οθωνική περίοδο. 'Η  ’Αστυνομία εκείνη δεν κατόρθωσε να άπαλλάζη 

την 'Ελληνική πρωτεύουσα από τούς παλληκαραδες τοϋ Ψυρρή, πράγμα που επετυχε αργότερα ο ι παιρακταρης.

Ία στήθια μου κατάντησαν 
βασάνων κατοικία 
που κατοικούν οί λέοντες 
καί δλα τα θηρία. "Αχ ! Βάχ !

Αύτή ήταν ή επωδός τοϋ τραγουδιού 
πού έλεγαν οΐ διαβόητοι κουτσαβάκη
δες στήν Παλαιό 'Αθήνα. "Ηταν μιά έποχή, 
πού, στήν μικρή τότε πρωτεύουσα τοϋ 
Ελληνικού Κράτους, κάθε έννοια νόμου 
και τάξεως είχε καταλυθή. Οί κουτσαβά
κηδες ήσαν μιά άπό τις κυρκώτερες αίτιες. 
Τό όνομά τους τό πήραν άπό τόν Δη- 
μήτρη Κουτσαβάκη, ένα ψευτοπαλλη
καρά τής Τρούμπας. Ό  Κουτσαβάκης, 
βαρκάρης τό επάγγελμα, ήταν γιά πολλά 
χρόνια τό φόβητρο τής πειραιώτικης συ
νοικίας, ιδίως μεταξύ των άνθρώπων τοϋ 
σιναφιοΰ του.

Γιά τήν ιστορία καί πριν άκόμη «ζή- 
σωμε» άπό κοντά τούς «σύγχρονους» 
κουτσαβάκηδες πρέπει νά άναφέρωμε ότι 
τό φρούτο» των νταήδων καί παλληκα- 
ράδων είναι πολύ παλαιό, άσχετα άν δέν 
πήρε τήν μορφή μέ τήν όποια εμφανί
στηκε στόν περασμένο αιώνα. Στά χρό
νια άκόμη τοϋ ‘Ομήρου, είναι γνωστοί 
οί βριαροι καί ταλαυρίνοι. Στό Β' κεφά
λαιο τής Ίλιάδος, πού άναφέρεται σέ 
ένα καβγά στά στρατόπεδο των ‘Ελλή
νων, άνακαλύπτουμε ένα άρχαϊο «κου
τσαβάκη». Πρόκειται γιά τόν Αΐτωλό Θερ
σίτη άπό τήν Καλυδώνα. "Οπως άνα- 
φέρει ό "Ομηρος, ήταν ό άσχημότερος άπό 
τούς "Ελληνες πολεμιστάς. Καμπούρης, 
κουτσός, στραβοπόδαρος, κακομούτσου
νος. Καί δέν έφθαναν μόνο τά σωματικά 
Ιλαττώματα. "Ηταν στό έπακρο καβ
γατζής, άθυρόστομος, θρασύς καί εϊρων. 
Κάποτε τόλμησε νά σηκώση καί τό κα
κοφτιαγμένο του σουλούπι καί στόν Ά -  
γαμέμνονα καί νά τοϋ μιλήση μέ «νταη- 
λίκι». «Πάλι μαζί μας, ρέ Άτρείδη τά 
έβαλες. Δε σού φτάνει τόσο πλιάτσικο 
καί τόσες όμορφες γυναίκες, πού έμεϊς 
οί ’Αχαιοί σοϋ οίκονομάμε άπό τά χω 

ριά πού κυριεύουμε; "Ε, ρέ, δειλοί καί 
άνανδροι 'Αχαιοί, δέ σηκωνόμαστε νά κά
νουμε πανιά γιά τήν πατρίδα». Αύτή του 
τήν αυθάδεια τήν πλήρωσε άκριβά όθερ- 
σίτης, γιατί εξόργισε τόν Όδυσσέα, ό 
όποιος μέ μερικές μαγκουριές τόν άνάγκασε 
νά ζαρώση σέ μιά γωνιά, κάτω άπό τά 
γιουχαίσματα των άλλων στρατιωτών. 
Τήν άθυροστομία του αυτός ό «μάγκας» 
τοϋ ελληνικού στρατοπέδου τήν πλήρωσε 
μέ τήν ζωή του, όταν είρωνεύθηκε τόν 
Άχιλλέα, πού τόν σκότωσε μέ τις γρο
θιές του.

‘Ημέρες «δόξας» γνώρισε ό «κουτσα- 
βακισμός» κατά τήν έλληνιστική περίοδο, 
ιδίως στήν Αλεξάνδρεια, πού, όπως είναι 
γνωστό, ήταν τότε μιά πόλις πολυάν
θρωπη μέ μεγάλη εμπορική καί κοσμική 
κίνησι. Πολλοί άπό τούς γλεντζέδες ήσαν 
θορυβώδεις, ορμητικοί καί άνά πάσαν 
στιγμήν έτοιμοι «γιά παρεξήγησι». Χω
ρίς σοβαρή αφορμή τραβούσαν μαχαίρια 
καί άλλα όπλα, έσπαζαν πιάτα καί αγ
γεία, άναστάτωναν τήν πόλι ολόκληρη 
τήν νύκτα. Στήν κωμωδία του «Φίλιπ
πος», ό Μνήσαρχος αναφέρει μιά στιχο
μυθία ένός «κουτσαβάκη» τής εποχής πού 
δέν είχε καί πολύ στό ΰφος καί στό λεκτικό 
άπό εκείνες πού άκουγαν οί παλαιότεροι 
’Αθηναίοι στοΰ Υυρρή καί στήν όδό Ά -  
θηνάς: «Ξέρεις τί σημαίνει νά τά βάνης μέ 
άντρες σάν καί εμάς, πού μασάμε σπα
θιά άκονισμένα καί πού γιά προσφάι 
τρώμε άναμμένα δαδιά; ’Εμάς ό ύπηρέτης 
άντί γιά στραγάλια μάς σερβίρει αιχμές 
άπό βέλη καί σπασμένα δόρατα. Εμείς 
άντί γιά προσκεφάλια, χρησιμοποιούμε 
θώρακες καί ασπίδες. Τά πόδια μας πε- 
τάνε τόξα καί σφεντόνες, στά κεφάλια μας 
άντί γιά στεφάνια φοράμε καταπέλτες».

Καιρός όμως, νά γυρίσωμε καί πάλι 
στούς «κοντινούς» μας κουτσαβάκηδες, 
πού όσο κι άν τρομοκρατούσαν μέ τά 
«καμώματά» τους τούς παπούδες μας, 
άποτελοΰσαν ωστόσο γραφικό στοιχείο 
τής «παλιάς καλής εποχής». Τήν αρχή

τού κουτσαβακισμού στήν σύγχρονη 
εποχή πρέπει νά τήν άναζητήσωμε στά 
πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσι χρόνια, 
όταν ίδρύθηκε ή Δημοτική ’Αστυνομία, 
στήν όποια καί άνετέθη ή άστυνόμευσις 
τής νέας τότε πρωτευούσης τού ‘Ελληνι
κού Κράτους, τών ’Αθηνών.

Τήν διοίκησι τής Δημοτικής ’Αστυνο
μίας είχε ό δήμαρχος, ό όποιος συνήθως 
χρησιμοποιούσε τά όργανά του γιά  ΐδιο- 
τελεΐς κομματικούς σκοπούς, άφού όλοι οί 
άστυνομικοί ήσαν πολιτικοί φίλοι τού 
δημάρχου καί απολύονταν σέ περίπτωσι 
άποτυχίας του στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές. Οί άστυνομικοί αύτοί ήσαν οί 
περίφημοι καπουκεχαγιάδες, όπως τούς 
ονόμαζε ό άθηναϊκός λαός. Στολή ομοιό
μορφη δέν ύπήρχε. Κάθε ένας φορούσε τήν 
πολύχρωμη καί ποικιλόμορφη ενδυμα
σία τοΰ τόπου του. Οί Ρουμελιώτες φο
ρούσαν κοντή καί οί Μωραΐτες μακρυά 
φουστανέλλα, οί νησιώτες βράκα, οί χω 
ρικοί τής ’Αττικής πανωβράκια κ.λπ. 
Τά μόνα διακριτικά τής ύπηρεσίας τους 
ήσαν τό στέμμα επάνω στό φέσι ή στήν 
μαντήλα καί τό άστυνομικό ρόπαλο. 
"Οσο γιά τούς τρόπους άνακρίσεως, αύ
τοί ακολουθούσαν τήν πιό «εξελιγμένη» 
γιά τήν εποχή μέθοδο.

«Οί ύπαστυνόμοι καί οί κλητήρες» γρά
φει ό ιστορικός Γ. Άσπρέας «συνεκεν- 
τροΰντο εις τήν δημαρχίαν κάθε πρωί καί 
έδιναν τήν ήμερησίαν άναφοράν μεταξύ 
ναργιλέδων, καφέδων, τσιμπουκίων καί 
σιγάρων. Οί ίδιοι ώδηγούσαν δεμένους 
κατά κανόνα τούς κακοποιούς, οΰς είχαν 
συλλάβει, οιμώζοντας καί όλοφυρομένους, 
όχι τόσον έκ τού ξύλου, τό όποιον είχον 
άφθόνως δοκιμάσει, άλλ’ έκ τού φόβου 
τού επικειμένου μπουνδρουμίου καί τοΰ 
βούρδουλα. Ή άνάκρισις διεξήγετο προ- 
σωπικώς άπό τόν διευθυντήν καί διεκα- 
νονίζετο συνήθως άπό τά «Κέφια» τής 
πρωίας. Μιά δυσάρεστος περιπέτεια τής 
νυκτός, ένα δύσπεπτο στιφάδο, μιά κα- 
κοβαλμένη φωτιά ναργιλέ, μιά κακοανα-



«Τό κύρτωμα των ώμων, είναι γνώ
ρισμα απαραίτητο τών κουτσαβά
κηδων. Ζωνάρι κόκκινο στή μέση 
καί κάμα ή πιστόλι από πίσω. 
Παντελόνι κάτω στενό. Στην μπου- 
τουνιέρα ή στ’ αύτΐ γαρύφαλλο. 
Μαλλιά κατσαρά, κουρεμένα βαθειά 
στό σβέρκο καί μακρυά εμπρός μέ 
αφέλειες λαδομένες, φωνή προ- 
σποιητώς βραχνή. "Υπαρξις κατ’ 
εξοχήν περιφρονοϋσα τήν Αστυ
νομίαν. Μυρίζει σκόρδο καί κρασί 
αιωνίως. Είναι αδύνατον νά ζήση 
χωρίς ερωμένη, χωρίς τράπουλα καί 

χωρίς... κρατητήριο!»

θρεμμένη μυίγα τού καλοκαιριού, ή ένα 
ύπερβολικό κρύο χειμερινής πρωίας, έξε- 
σττοΰσαν εις τήν ράχην τού κατηγορου
μένου, δστις άπήγετο όπισθάγκωνα σφι- 
χτοδεμένος διά τά περαιτέρω. ’Αλλά καί 
εκείνοι, οίτινες άπελύοντο, παρεπέμποντο 
μέχρι τής θύρας μέ τιμητικά τινά λακτί
σματα καί άναμνηστικές σβερκιές».

Πλήρης άνασφάλεια καί φόβος έπικρα- 
τούσε μεταξύ τών ήσύχων πολιτών, τών 
οποίων ή ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία, 
βρίσκονταν στήν διάθεσι τοΰ πρώτου τυ
χόντος κακοποιού. Τό τραγικό είναι, ότι 
τά κράτος παρέμενε άπλός θεατής τής 
καταστάσεως, γιατί αύτό επέβαλλαν τά 
κομματικά συμφέροντα τών έκάστοτε 
κυβερνώντων. «Τό κράτος», συμπληρώνει 
ό Άσπρέας, «άντί νά έπιδιώξη τήν βελ- 
τίωσιν τής ’Αστυνομίας καί τήν έκρίζωσιν 
τού φυτωρίου τής παλληκαρωσύνης άφή- 
κε τήν ’Αστυνομίαν εις τήν αύτήν καί χεί- 
ρονα άθλιότητα καί ένεκολπώθη τήν αύ- 
θαιρεσίαν καί τήν κακουργίαν τών άνη- 
Θίκων πολιτών, οίτινες ολίγον κατ’ ολίγον 
ηϋξάνοντο καί έπληθύνοντο. Τά κόμματα 
καί οί ίδιοι οί πολιτικοί άρχηγοί έστρα- 
τολόγησαν είς τάς τάξεις των τούς «γεν
ναίους» αύτούς, οίτινες ολίγον κατ’ ολίγον 
έξησφάλισαν ύπέρ αυτών τιμητικάς θέ
σεις εις τάς φατρίας καί παχυτάτας άργο- 
μισθίας, πρός δέ καί τήνιάσυδοσίαν άπέ- 
ναντι τών νόμων».

Φωτεινές έξαιρέσεις άποτελούσαν μερικά 
όργανα, τά οποία, μέ μόνο όπλο τήν 
προσωπική τους παλληκαριά προσπα
θούσαν νά επιβάλλουν τό νόμο, παρά 
τήν εχθρότητα, μπορούμε νά πούμε, τού 
κράτους καί παρά τά άνύπαρκτα μέσα. 
Γνωστοί ήσαν ό Βαρατσανος, ό Κατσαν- 
δρής, ό Κοσσονάκος καί άλλοι διευθυνταί 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.

Κάτω άπό αυτές τις συνθήκες καί γιά νά 
προστατεύουν τήν πριουσία καί τήν σω
ματική τους ακεραιότητα πολλοί ’Αθη
ναίοι μίσθωναν μέ δικές τους δαπάνες τούς 
λεγομένους «παλληκαράδες», πού φρου-
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Άριατερά: Ό  Δημήτριος Μπαϊρακτάρης σε πίνακα τον ζωγράφον I. Παπαγιάννη, ό 
όποιος φιλοτεχνήθηκε τό έτος 1891 και ανήκει ήδη στη συλλογή Ε. Κοντλίδη. Κάτω: 
Ή  οδός Πανεπιστημίου, όπως ήταν πριν από έκατό περίπου χρόνια. ’Απέναντι: Μία άπό 
τις γραφικότητες τής ’Αθήνας, τον περασμένου αιώνα: Πετροπόλεμος στην Πλάκα. 
Με πολύ κόπο οι Αστυνομικοί τής έποχής προσπαθούν να άποκαταστήσουν τήν τάξη, ι

ροϋσαν τά σπίτια καί τα καταστήματα 
τους. ’Αϊτό αυτούς καί αϊτό άλλα κακο
ποιό στοιχεία, πού έβρισκαν στήν πρω
τεύουσα πεδίο δράσεως καί χάρις στην 
άνικανότητα τής ’Αστυνομίας καί τήν 
άδιαφορία τοϋ Κράτους, «πληθύνθηκε» 
σιγά - σιγά ό έσμός των κουτσαβάκη
δων, άπό τούς οποίους, όπως προανα- 
φέρθηκε ύπέφερε ή ’Αθήνα, μέχρι τής πρώ
τες δεκαετίες τής δυναστείας τοϋ Γεωρ
γίου Α'.

Είπαμε προηγουμένως, ότι όνομά- 
στηκαν κουτσαβάκηδες, άπό τόν ψευτο
παλληκαρά τής Τρούμπας Δημήτρη Κου
τσαβάκη. Κατά μία άλλη περισσότερο 
ύποστηριζομένη έκδοχή, αύτοί οί πρώην 
«μπράβοι» των κομμάτων λέγονταν κου
τσαβάκηδες, γιατί, όταν έβάδιζαν, κού- 
τσαιναν τεχνητά, παριστάνοντας τούς 
«νταήδες». Οί κουτσαβάκηδες, έκτός άπό 
τό χαρακτηριστικά «μάγκικο» βάδισμα, 
γνωρίζονταν κυρίως άπό τήν ιδιότυπη 
γιά τήν έποχή έκείνη περιβολή καί τήν 
έξωφρενική κόμμωσι. Φορούσαν συνή
θως σακκάκι καί παντελόνι μέ μεγάλο 
καρρώ ή χρωματιστό ριγέ. Τό παντελόνι 
γινόταν «τζογέ», δηλαδή πολύ στενό 
στούς άστραγάλους. Ή μέση τυλιγόταν 
άπαραιτήτως άπό πλατύ μακρύ ζωνάρι, 
πού άρχιζε άπό τό στήθος καί τελείωνε 
κάτω άπό τόν άφαλό. Μέσα στό ζωνάρι 
έκρυβαν τήν «διμούτσουνη» (πιστόλα 
μέ δυό κάννες) τό μαχαίρι, τό τσακμάκι, 
τήν καπνοσακκούλα κ.ά. Τά παπούτσια  
ήσαν πάντοτε τριζάτα στιβάλια μέ ψηλό 
τακούνι, στενά καί μυτερά, μαύρα καί 
άλειμμένα μέ λίπος χοιρινό. ’Απαραί
τητο «εξάρτημα» ήταν ή ρεπούμπλικα 
μέ τόν όρθιο τεπέ και τήν μαύρη κορδέλλα 
γύρω - γύρω, πού τήν έλεγαν «χλίψη». 
"Οσον άφορά στό ζωνάρι πρέπει νά συμ- 
πληρώσωμε, ότι άπό τήν άκρη του ήταν 
έλεύθερο, ώστε νά σέρνεται κάτω. Αύτό 
έκαναν γ ιά  νά γίνη ή «παρεξήγηση», νά 
πατήση δηλαδή κάποιος άπό άπροσεξία

τό ζωνάρι, ώστε νά δώση τήν άφορμή 
στόν κουτσαβάκη, γιά  κάποιο έπεισό- 
διο, πού πολλές φορές ήταν όδυνηρό γιά  
άτυχή διαβάτη, πού πλήρωνε άκριβά 
τήν «άπροσεξία» του. ’Από τό ζωνάρι 
των κουτσαβάκηδων καθιερώθηκε καί ή 
γνωστή μέχρι σήμερα φράσις: «"Εχει 
άπλωμένο τό ζωνάρι του γιά καβγά». 
Τόν γνήσιο κουτσαβάκη τέλος χαρακτή
ριζε ή μαγκούρα καί τό κομπολόι μέ τίς 
χονδρές χάνδρες, πού έπρεπε νά κρατά 
άπαραιτήτως πάντοτε στό χέρι.

Τήν περιβολή συμπληρώνει ή χαρα
κτηριστική μαλλούρα, καύχημα όλων 
των κουτσάβων, πού τήν περιποιούνταν 
μέ Ιδιαίτερη φροντίδα καί μεράκι. Τά 
μαλλιά άλείφονταν πάντοτε μέ άφθονο 
λάδι, ώστε νά γυαλίζουν. Τά διατηρού
σαν μακρυά καί έπεφταν σάν «άφέλεια» 
στό μέτωπο, σκεπάζοντας συνήθως τό 
ένα μάτι. Τό μουστάκι, ήταν ένα άκόμη 
γνώρισμα τής «μαγκιάς» καί τής «παλ- 
ληκαριάς» των κουτσαβάκηδων. Φρόν
τιζαν νά μεγαλώνη όσο τό δυνατόν περισ
σότερο. Πολλοί τό έρριχναν κάτω χαμηλά 
στό σαγόνι. Μερικοί έπιδείκνυαν μέ κα
μάρι τά μπράτσα καί άλλα σημεία τοΰ 
σώματός τους, πού ήσαν γεμάτα άπό 
τατουάζ, μέ παραστάσεις γυμνών γυ 
ναικών, μέ άγκυρες, μέ τετράστιχα, πού 
κατέκριναν τήν «άτιμη κενωνία» κ.ά. 
’Εκτός άπό τήν περιβολή, ό «καλός» 
κουτσαβάκης, έπρεπε νά έχη «ύφος», τό 
γνωστό στήν γλώσσα τους «νταηλίκι» 
καί νά είναι έτοιμος κάθε στιγμή «νά 
βάλη στήν θέσι του» όποιον τυχόν τολ
μούσε νά τόν στραβοκοιτάξη.

Σχετικώς άπό έφημερίδα τής έποχής 
άντιγράφομε τά έξής χαρακτηριστικά: 
«’Απαραίτητη ή έμφάνισις τών κουτσα
βάκηδων στούς καυγάδες καί στίς έκλο- 
γές. Κάθε πολιτικό σαλόνι έχει καί τούς

δικούς του. Τό κύρτωμα τών ώμων άπα- 
ραίτητο. Ζωνάρι κόκκινο στή μέση καί 
κάμα ή πιστόλι άδειο άπό πίσω. Παν-ί 
τελόνι κάτω στενό κι άπάνω φαρδύ. Πα
πούτσια μυτερά, καινούργια. Γελέκο 
καταργημένο ώς έπί τό πλεΓστον. Σακ
κάκι κοντό μαύρο καί σταυρωτό. Στήν 
μπουτουνιέρα ή στ’ αύτί γαρούφαλο. 
Πουκάμισο κατεβαστό καί χρωματιστό. 
Γραβάτα τίποτε. Μαλλιά κατσαρά, κου- 
ρεμμένα βαθειά στό σβέρκο καί μακρυά 
έμπρός μέ άφέλειες λαδωμένες. Καπέλλο 
μαύρο μέ πλατείς γύρους καί μαύρη σκέπη, I 
βαλμένο ή στραβά ή πίσω ή μπρος, 
ποτέ όμως ίσια. Χέρι μέ δαχτυλίδια ψεύ
τικα καί γοργώνες ή φείδια. ’Απαραίτητο 
νά προεξέχη τού σουρτούκου χοντρή 
μάλλινη φανέλλα γυρισμένη. ’Εάν δέν 
κρατή άλυσσιδίτσα, θά κρατή λεπτοκα- 
μωμένην βίτσα. Φωνή προσποιητώς 
βραχνή. Ό  όμιλία του συγκεκομμένη 
μοιάζει μέ άνάγνωσι τηλεγραφήματος. 
"Υπαρξις κατ’ έξοχήν περιφρονούσα τήν 
’Αστυνομίαν. Μυρίζει σκόρδο καί κρασί 
αίωνίως. Είναι άδύνατον νά ζήση χωρίς 
έρωμένη, χωρίς τράπουλαν καί χω-( 
ρίς . . . κρατητήριο!»

Ή περιοχή τής «δραστηριότητος» I 
τών κουτσαβάκηδων ήταν κυρίως ή συ-! 
νοικία «Ψυρρή». Γιά τήν όνομασία τη j 
ύπάρχουν πολλές έκδοχές. Κατά μί. 
άποψι ονομάσθηκε έτσι άπό ένα παλακ j 
έκκλησάκι, πού ύπήρχε έκεϊ τού Αγίου { 
Αθανασίου τού «Ψυρρή», δηλαδή τού 
Ψαριανού. Ά λλοι ύποστηρίζουν, ότι τήν 
όνομασία έδωσαν στήν συνοικία αύτί 
τών Αθηνών, οί διάφοροι έπήλυδε i 
άστεγοι καί πεινασμένοι, πού έφθασα | 
έδώ μετά τό 1835. "Οπως ή λέξις «μαί 
ρος» στήν καθομιλουμένη σημαίνει δ> | 
μόνο τόν μελαψό, καί έν γένει τόν κακό 
μοίρη, έτσι καί «ψυρρής» σημαίνει τόν:
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ττάμτττωχο, αλλά καί τόν γεμάτο άττό 
ψείρες καί άκαθαρσίες.

Ή συνοικία Τυρρή άττοτελοϋσε, κά
στρο απροσπέλαστο γιά  την ’Αστυνομία 
καί χώρο έπικίνδυνο γιά τούς φιλήσυχους 
’Αθηναίους. Τ6 πέρασμα άπό τίς παρό
δους τοϋ Τυρρή ήταν πραγματικός άθλος 
γιατί οί κούτσαβοι παραμόνευαν τούς 
περαστικούς, γιά  νά δημιουργήσουν 
έπεισόδιο, νά τούς πετάξουν άκαθαρσίες 
κ.ά. Ή κατάστασις είχε φθάσει σέ σημείο 
άπελπιστικό. Ό  λαός άπαιτοϋσε άπό τήν 
κυβέρνηση νά λάβη μέτρα καί νά καθα- 
ρίση τήν πρωτεύουσα άπό τήν άσυδο- 
σία καί τήν τρομοκρατία αύτών των 
παρασίτων, πού ήσαν στήν πραγματι
κότητα κράτος έν κράτει. Γιά τούς τραμ
πούκους τοϋ Τυρρή έγραφε ό Σουρής τό 
1880:

«Ή ταν ακόμη εποχή άγρια κα'ι μεγάλη 
ακόμη έβασίλευαν τά τόσα κοντσαβάκια, 
ακόμη οί Μπαλαφάρηδες έζοϋσαν καί οί

άλλοι
μέ τούς στραβούς τούς κονκκους των 

καί μέ τά κοντοβράκια, 
καί μιά κουμπούρα δίκαννη μέ κάμα καί

μαχαίρι
καί σ’ έσφαζαν γιά  χωρατό ήμερα μεση

μέρι . . .»

Θά έπρεπε νά ήταν πολύ τυχερός εκεί
νος πού θά έβγαινε ζωντανός, άπό τοϋ 
Τυρρή, έπειτα άπό παρεξήγησι μέ τούς 
βούτσαβους καί αυτό, βεβαίως, άν έσκυβε 
τό κεφάλι καί ζητούσε ταπεινά συγγνώμη. 
Διαφορετικά, τόν περίμεναν οί διπλο- 
κουμπονριές. Ή άσυδοσία των κακοποιών 
αύτών στοιχείων, οφειλόταν, πρέπει νά 
τό έπαναλάβωμε, στις «άβάντες» τών 
«ύψηλά ίσταμένων», πού τούς προστά
τευαν. Ό  κομματάρχης θά παρενέβαινε 
γιά νά τούς άποφυλακίση άν συλλαμ- 
βάνονταν, γιά  νά τούς άθωώση στό δικα
στήριο καί νά τούς κρύψη πολλές φορές

στό σπίτι του, άν καταδιώκονταν. Ή 
άνθρώπινη ζωή γιά τούς κουτσαβάκη
δες δέν είχε καμμιά άξία.

Τήν άφόρητη κατάστασι προσπάθησε 
χωρίς άποτέλεσμα, νά θεραπεύση ή πολι
τεία. Χρειάσθηκε νά ίδρυθή ένα νέο άστυ- 
νομικό σώμα, τοϋ οποίου νά ήγηθή ένας 
πράγματι έντιμος καί άποφασισμένος 
άρχηγός, γιά νά άπαλλάξη τήν ελληνική 
πρωτεύουσα άπό τά καρκινώματα τού 
κουτσαβακισμοΰ, πού έξευτέλιζαν κάθε έν
νοια κράτους καί ήθικής. Ό  μεγάλος πο
λιτικός, ό Χαρίλαος Τρικούπης, ίδρυσε τήν 
λεγομένη Στρατιωτική ’Αστυνομία, ή ο
ποία, όσο κι άν δέν κατάφερε νά ίκανο- 
ποιήση πλήρως τίς προσδοκίες τού ίδρυ- 
τοϋ της, άποκατέστησε, πάντως, σέ με
γάλο βαθμό τήν τάξι, ιδίως στήν ’Αθή
να,στήν οποία διευθυντής διορίστηκε ό 
πολύς Δημήτριος Μπαϊρακτάρης.

Ό  Μπαϊρακτάρης γεννήθηκε τό 1833 
στό ’Αγρίνιο καί κατήγετο άπό σου- 
λιωτική οικογένεια. τΗταν «μέτριου άνα- 
στήματος, ευτραφής, μέ χονδρήν κεφα
λήν, μελαχροινός, όλιγόλογος, αύστη- 
ράς έκφράσεως, δεδοκιμασμένης γενναιό- 
τητος, ψύχραιμος, δίκαιος, ευυπόληπτος». 
'Ως άξιωματικός τού ελληνικού στρατού 
είχε λάβει μέρος στήν Κρητική έπανάστασι 
τού 1866, όπου καί διακρίθηκε. Προηγου
μένως είχε δοκιμασθή στά αποσπάσματα 
τής Μεσσηνίας, όπου «περιφανείς ύπηρε- 
σίας προσήνεγκεν είς τήν Δημοσίαν 
’Ασφάλειαν, άπαλλάξας τών φυγοδίκων 
τήν Μεσσηνίαν καί τρεις άλλους νομούς 
τής Πελοποννήσου».

Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
διορίστηκε τό 1893 μέ τόν βαθμό τού 
ταγματάρχη. ”Αν καί δέν προερχόταν άπό 
τήν ’Αστυνομία, διέθετε έμφυτα άστυνο- 
μικά προσόντα. Τά προσόντα αυτά, σέ 
συνδιασμό μέ τήν έπιμονή, τήν άποφασι- 
στικότητα καί τό άκατάβλητο πείσμα 
του, είχαν σάν άποτέλεσμα νά έξυγιανθή 
ή ’Αθήνα άπό τό άγος τών παλληκαρά-

δων τού Τυρρή καί τών άλλων έγκλη- 
ματικών στοιχείων, πού είχαν δημιουρ
γήσει ένα κλίμα φοβίας καί άβεβαιότητος, 
άπαράδεκτο γιά μιά μικρή καί ειρηνική 
πρωτεύουσα, όπως ήταν τότε ή ’Αθήνα. 
Άρθρογράφος τής έποχής έγραφε χαρα
κτηριστικά.: «Ποιος δέν ένθύμεϊται τάς 
κωμικωτάτας έκείνας διά τών κεντρικωτέ- 
ρων τής πρωτευούσης οδών παρελάσεις 
άνθρώπων μέ κάτωχρον έκ τής άϋπνίας 
πρόσωπον καί έξωγκωμένους όφθαλμούς, 
οίτινες, έν συνοδεία άστυφυλάκων έκρά- 
τουν έπί τών νώτων άνεστραμμένην τού 
χαρτοπαιγνίου τήν τράπεζαν, είχαν δέ 
καί τό στήθος παρασημοφορημένον μέ ρή
γας κούπα καί φάντες μπαστούνι; Ποιος 
έλησμόνησε τούς σωρηδόν άγομένους 
καθ’ έκάστην ύπό τών άστυφυλάκων κου
τσαβάκηδες, τών όποιων αί μέ τόσην 
έπιμελημένην άτημελησίαν πίπτουσαι έπί 
τοΰ μετώπου σγουροί λαδωμέναι άφέ- 
λειαι, τά σουβλερά είς τά άκρα ύποδή- 
ματα καί τά ώς έλαστικόν συσφιγγόμενα 
πλησίον τών άστραγάλων πανταλόνια 
ήσθάνοντο τήν έπαφήν τής γιγαντιαίας 
ψαλίδος τού δημίου - άστυφύλακος.; “Η 
τάχα έπαραδειγμάτιζεν όλιγώτερον ή 
τιμωρία τού σκουπίσματος τών δρόμων, 
είς ήν ύπεβάλλοντο όλοι έκείνοι, όσοι κατά 
τήν διάρκειαν τής προηγουμένης νυκτός 
συνελαμβάνοντο άδιαφόρως έδώ κι έκεϊ 
παραβαίνοντες άστυνομικάς διατάξεις;»

Άφοΰ ό Μπαϊρακτάρης μελέτησε τά 
πρόβλημα καί τά αίτια τής άποτυχίας 
τών προκατόχων του κατέληξε στό συμ
πέρασμα, ότι όχι μόνο ή σωματική, άλλά 
προπάντων ή ψυχολογική βία θά είχε 
άνασταλτικά άποτελέσματα στούς κακο
ποιούς αύτούς, πού ήσαν γνωστοί γιά  
τά ιδιότυπα «πιστεύω» τους έπάνω στήν 
τιμή, στήν άξιοπρέπεια καί στήν έλευ- 
θερία τού άτόμου. Ό  Μπαϊρακτάρης, δί
καιος καί άδέκαστος, χωρίς νά ύπολογίζη  
τίς ύποδείξεις καί τίς «συμβουλές», μερικές 
φορές μάλιστα, ούτε τίς πιέσεις τών κομ-
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ματικών παραγόντων, έθεσε άμέσως σέ 
εφαρμογή τό σχέδιό του. Πρώτη του 
δουλειά, καί άφοΰ προηγουμένω$ έξαν- 
τλήθηκαν οί συστάσεις πρός τούς τραμ
πούκους, ήταν νά τούς «σπάση τόν 
τζαμπουκά», νά τούς προσβάλη τό 
«νταηλίκι» καί προς αυτή τήν κατεύ- 
θυνσι έλαβε σύντομα καί δραστικά μέτρα. 
Καί πρώτα πρώτα τά εξωτερικά γνωρί
σματα τοϋ «παλληκαρα». Αύτά ήταν, 
όπως είπαμε, τό μουστάκι, οί αφέλειες, 
τό ζωνάρι, τό μισοφορεμένο σακκάκι 
κ.λπ.

Σέ πρώτο στάδιο οί κουτσαβάκηδες 
έξευτελίζονταν μέ «ήπια» μέσα. Τούς κού
ρευε τις Αφέλειες «έν χρώ» τούς ξύριζε τά 
μουστάκια, τούς έκοβε τά μανίκια πού  
κρέμονταν, τις μύτες των παπουτσιών καί 
τό ζωνάρι πού σέρνονταν. Γιά τις λιγδω
μένες αφέλειες, είχε στρατολοχ-ηθή ειδι
κός κουρέας μέ μιά μεγάλη ψαλίδα. Μέ 
τήν ίδια Ψαλίδα κοβόταν τό ριχτό μανίκι 
καί τό περίσευμα τοϋ ζωναριού. "Ε
πειτα άπό αυτή τήν «περιποίησι» οί 
«νταήδες», αφήνονταν ελεύθεροι, αλλά 
δέν τολμούσαν νά «ξεμυτίσουν» στήν 
«πιάτσα». Πολλοί χάνονταν οριστικά άπό 
τού Ψυρρή, άλλοι περίμεναν νά ξανα- 
φυτρώσουν τά μαλλιά τους καί άλλοι 
τέλος παρακαλούσαν νά τούς κλείσουν 
στήν φυλακή, πού τήν θεωρούσαν προ
τιμότερη άπό τόν έξευτελισμό καί τήν 
«άτίμωσι».

"Οταν ό Μπαϊρακτάρης είδε, ότι ή 
μέθοδός του άρχισε νά έχη τά πρώτα 
καλά άποτελέσματα σκέφθηκε νά έφαρ- 
μόση πιό αύστηρά μέτρα πρός τήν 
κατεύθυνσι αύτή. "Οσοι, μετά τό κού
ρεμα καί τό κόψιμο τού ζωναριού εξακο
λουθούσαν νά είναι άμετανόητοι, ύπέ- 
κειντο στήν ποινή τοΰ δημοσίου δια- 
συρμοΰ. Αύτούς, πού τά όργανα τού 
Μπαϊρακτάρη συνελάμβαναν νά οπλο

φορούν, ή νά προκαλούν μέ άξιόποινες 
πράξεις τούς πολίτες, τούς μετέφεραν 
στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι. Έκεΐ τούς 
έκλειναν ολόκληρη τήν εβδομάδα στό 
κρατητήριο, ώς τό Σάββατο, πού θά γι
νόταν ή «διαπόμπευσις». Τόπος τής 
«τελετής» ήταν άλλοτε τό προαύλιο τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως, πού τότε 
βρισκόταν στήν Πλατεία Κλαυθμώνος, 
όπου τό Σάββατο γινόταν ή λαϊκή άγορά. 
Οί κούτσαβοι μεταφέρονταν έκεΐ δεμένοι 
καί κουρεμένοι Στήν μέση τής πλατείας 
στηνόταν ένα σιδερένιο άμόνι καί κάτω 
ένα σφυρί. ’Αφού συγκεντρωνόταν τό 
«φιλοθέαμον κοινόν» ό Μπαϊρακτάρης 
καλοΰσε έναν - έναν τούς «παλληκαρά- 
δες» καί τούς διέτασσε νά άφήσουν κάτω 
τις πιστόλες, τά γιαταγάνια, τά μαχαί
ρια, τις κάμες καί τά άλλα «σύνεργα», 
πού έδιναν στούς θρασύδειλους αύτούς 
κακοποιούς «άέρα» καί «νταηλίκι». "Ε
παιρναν στήν συνέχεια τά όπλα καί τά 
έσπαζαν μέ τά ίδια τους τά χέρια επάνω 
στό άμόνι. "Οποιος άρνιόταν, δεχόταν 
τόν βούρδουλα στό κεφάλι άπό τόν ίδιο 
τόν Μπαϊρακτάρη, πού ήταν ή μεγαλύ
τερη προσβολή γιά  τούς κουτσαβάκηδες. 
Γνωστό ήταν γιά τήν περίπτωσι τό δί
στιχο:

Μιά ξυλιά μέ τό καμτσίκι 
είν’ αιώνιο ρεζιλίκι . . .

«Ό  βούρδουλας», γράφει καί πάλι ό 
ιστορικός Άσπρέας, «ή ταπείνωσις καί ό 
έξευτελισμός έπέφεραν τάχιστα άποτε
λέσματα. Ό  Μπαϊρακτάρης δέν ήρκεϊτο 
νά δίδη διαταγές άλλά τάς έξετέλει αυτός 
ούτος προσωπικώς. Έβύθιζε μέσα είς τήν 
μπότταν του τόν βούρδουλα καί έξεκί- 
νεμ Είσέβαλλεν έντός τών καταγωγίων 
τών κακοποιών καί έπέπιπτεν ώς κεραυ
νός κατά παντός θαμώνος. Οί εϋζωνοι

συνεπλήρουν τόν όλεθρον. Συνελάμβανον .j 
άπό τά λιπαρά μαλλιά τούς καρηκομόον- 
τας κακοποιούς, τούς άφώπλιζον καί 
τούς ώδήγουν δέσμιους είς τήν ’Αστυ
νομίαν, όπου τούς έκρήμνιζον είς τά 
μπουνδρούμια . . .

»Ό  Μπαϊρακτάρης έπιτυχών πλήρη 
έλευθερίαν ένεργείας είς τό εξυγιαντικόν 
του έργον καί ύπά τής κυβερνήσεως Τρι- 
κούπη καί ύπό τής κυβερνήσεως θ . Δε- 
ληγιάννη, έπέβαλε κατά τής πληθύος τών 
κακοποιών δύο ειδών πρωτοτύπους έξευ- 
τελισμούς. Τούς ήνάγκαζε νά θρυμματί
ζουν τά όπλα τών διά τών ίδιων των χει- 
ρών άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου τούς ύπέ- 
βαλλεν είς τραγικήν κουράν καί κατα
στροφήν τών άκρων τών παραδόξων 
ένδυμάτων καί ύποδημάτων των. Οΰτω 
τούς έταπείνου καί τούς έξηυτέλιζεν ενώ
πιον τού λαού, όστις άναθαρρήσας ήρχισε 
νά τούς περιβάλλη διά χλεύης. Ό  θρυμ- 
ματισμός τών όπλων έγένετο κατ’ άρχάς 
ώς είδος λαϊκής έορτής έν τέρ μέσω τής 
πλατείας τού παλαιού Δημοπρατηρίου. 
’Εκεί έστήνετο ένα σύνηθες σιδηρούν 
άμόνι, παρ’ αύτώ, μία σιδηρά βαρεία 
σφύρα καί συνεσωρεύοντο τά όπλα τής 
έβδομάδος: παντός είδους πιστόλαι, δύ- 
καννα, μονόκαννα, ρεβόλβερ μέ καψούλια, 
μάχαιραι, έγχειρίδια, χατζάρια, γιατα
γάνια, κάμες.

»Οί κακοποιοί ώδηγούντο ένώπιον τής 
παραδόξου έκείνης προπαρασκευής έν 
μέσω κουστωδίας εύζώνων, άθλιοι καί 
συντετριμμένοι, μέ ξυρισμένα κεφάλια καί 
χαρακτηριστικός ραβδώσεις μελανάς καί 
ύποκυάνους, τά πασιφανή ίχνη βουρδου- 
λικής θωπείας, διετάσσοντο δέ ένας - ένας 
νά άνεύρη τά όπλα του, νά τά θέση έπί 
τοΰ άμονίου καί νά τά θραύση μέ τήν 
βαρειάν. Ή τελετή αϋτη έγένετο ύπό τούς 
άλαλαγμούς καί τήν χλεύην τοΰ λαού,
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όστι; παρηκολούθη τά ιδιόρρυθμον έκεινο 
δημόσιον θέαμα. Ό  τρομοκράτη; παλλη- 
καρά; καί κακοποιό; άπελύετο καί έξηφα- 
νίζετο».

Ή έξαφάνισι; γινόταν φυσικά ΰττό τά 
«γιουχαίσματα» τη; «γαλαρία;» καί τήν 
καταδίωξι τη; «μαρίδα;». Τό ττόσο βα
ρύ; ήταν γιά του; κουτσαβάκηδε; αυ
τό; ό έξευτελισμό; φαίνεται καί άττό τό 
ακόλουθο ανέκδοτο: Γιά νά άποφύγη τήν 
διαπόμπευσι στην Πλατεία Μοναστηρα- 
κίου κάποιο; κούτσαβο; καί έω; ότου 
γίνουν τά μαλλιά καί τά μουστάκια του, 
προτίμησε νά μείνη στήν φυλακή. Πα- 
ρουσιάσθηκε λοιττόν στον Μπαϊρακτάρη 
καί τοϋ είπε σιγά: «Κύριε διευθυντά, έγώ 
σκότωσα τόν Παληατσάρα». Ό  Παληα- 
τσάρα; ήταν καί αυτό; κάττοιο από τά 
έγκληματικά στοιχεία, πού δεν είχε 
άνακαλυφθή ό δολοφόνο; του. Ό  τετρα
πέρατο; Μπαϊρακτάρη; κατάλαβε ότι ό 
νταή; «ομολόγησε» μιά ανθρωποκτονία, 
γιά νά άποφύγη τόν έξευτελισμό. Γύρισε 
λοιπόν καί τοϋ είπε: «Σοϋ τόν χαρίζω καί 
αύτόν». "Ετσι καί αυτό; ό κουτσαβάκη; 
οδηγήθηκε μαζί μέ τού; άλλου; στό Μο
ναστηράκι.

"Επειτα άπό τά μέτρα πού πήρε ό 
Μπαϊρακτάρη;, οί παλληκαράδε; τα
πεινωμένοι καί έξευτελισμένοι χάθηκαν 
άπό τού Υυρρή καί τά άλλα «στέκια» 
των ’Αθηνών. Αύτοί οί «άνίκητοι» νταή- 
δε;, πού γιά τό πέταγμα τή; μύγα; έκα
ναν καβγά καί φοβέριζαν μέ δολοφονία 
τόν περαστικό πού τού; πατούσε τό 
ζωνάρι, «μαζεύτηκαν», καί όπω; έλεγε 
ό λαό;, μετεβλήθησαν σέ «κορέου;». Ό  
βούρδουλα; τοϋ Μπαϊρακτάρη έξασφάλι- 
σε στού; Αθηναίου; τήν ήσυχία καί τήν 
σωματική του; άκεραιότητα. Τά κακοποιά 
στοιχεία τού Ψυρρή, αναγκάσθηκαν νά 
ύποταγοϋν στόν νόμο, νά έγκαταλεί-

’Ηφαίστου στό χώρο τής ’Αρχαίας ’Αγοράς σ

ψουν τήν ασυδοσία καί νά προσηλω
θούν σέ έντιμε; έργασίε;.

Ό  Μπαϊρακτάρη; έγινε φόβητρο γιά  
όλου; τού; παράνομου; των ’Αθηνών: 
«Εί; τό λεξιλόγιον τή; έντιμου τών λωπο
δυτών χορεία;, τών κουτσάβων, τών 
ταραχοποιών έν γένει, τό. όνομα τού κ. 
Μπαϊρακτάρη είναι ταυτόσημον πρό; τό 
τού κακού δαίμονο;, τή; σφαίρα; τού τη
λεβόλου, τού όβουζίου, τή; θεότητο; τοΰ 
ολέθρου καί τή; καταστροφή;. Καί διά 
νά είπη τι; τήν αλήθειαν, ο! άξιόλογοι 
ούτοι κύριοι, οί ύπό τήν σκέπην καί τήν 
θαλπωρήν τών θεσμών τή; χώρα;-άτυ- 
χεϊ; θεσμοί - βιούντε; καί άναπτυσσόμενοι 
δέν έχουν καθόλου άδικον. Διότι ποιο; 
άλλο;, ή ό κ. Μπαϊρακτάρη; είναι έκεΐ- 
νο;, όστι; κατώρθωσε έντό; έλαχίστου 
άναλόγω; χρονικού διαστήματο; νά μά; 
άπαλλάξη τή; μάστιγο; τή; συστηματι
κή; χαρτοπαιξία; έντό; ένό; καί μόνον 
μηνό;, τού Δεκεμβρίου τοΰ 1893, έξα- 
φανίσα; διά τών πρωτοτυποτάτων του 
αστυνομικών διατάξεων τά χαρτοπαι- 
κτικά κέντρα, τά άποτρόπαια έκεΐνα κα
ταγώγια, έν οί; ή τιμή προσεφέρετο θύμα 
πρό τού βωμού τή; φαυλοτάτη; άνηθικό- 
τητο;;».

Ή λατρεία τού λαού στό πρόσωπο  
τού Μπαϊρακτάρη ήταν παροιμιώδη;. 
Μόνον οί τραμπούκοι, φυσικά τόν έχθρεύ- 
ονταν καί κάπου-κάπου καί ή τότε άντι- 
πολίτευσι;, πού δέν άφηνε φυσικά ευ
καιρία, γιά λόγου; φθηνή; δημαγωγία;, 
νά έπιτίθεται κατά τού άγνού αυτού πα
τριώτη, μέ άπώτερο βεβαίω; στόχο τήν 
κυβέρνησι. Γιά τί; «άντιδράσει;» αύτέ; 
τή; άντιπολιτεύσεω; έγραφε χαρακτηρι
στικά έφημερίδα τή; έποχή;: «'Όταν όλα 
τά άλλα σωφρονιστικά μέτρα δέν ϊσχυον, 
ό τίμιο; καί αυστηρό; στρατιώτη; (ό 
Μπαϊρακτάρη;), ό τά καθήκον καί τήν 
πειθαρχία ώ; δόγματα πίστεω; λατρεύων,

γκραβονρα τοϋ 1890.

δέν έδίσταζε πολλάκι; νά έφαρμόζη, κατά 
τών λωποδυτών ΐδίφ, τό ξύλον τή; γνώ- 
σεω;. Είναι άληθέ;, έφώναξαν, τότε έξε- 
λαρυγγίσθησαν μάλιστα τινά τών δημο
σιογραφικών οργάνων τή; άντιπολιτεύ- 
σεω;. Τά αιώνια έκεΐνα «καταπατειται τό 
Σύνταγμα, παραβιάζονται οί θεσμοί, ή 
άνεξαρτησία τού πολίτου δέν είναι πλέον 
σεβαστή» αντήχησαν δΓ εκατομμυριο
στήν φοράν. Καί μ’ όλα ταΰτα έκαστο; 
ίδιαιτέρω; άνωμαλόγει τό άναγκαΐον καί 
άλάνθαστον ώ; έπί τό πλεϊστον τού μέ
τρου. Ό  γράφων, τουλάχιστον, φρονεί 
άδιστάκτω;, ότι άν ή καταγώνα καί ό 
βούρδουλα; δέν έτίθεντο εΐ; τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν, εί; τά; έφημερίδα; θά διε- 
τίθετο .ολόκληρο; στήλη γιά τήν άνα- 
γραφή τών κλασσικών έκείνων φράσεων: 
Οί δράσται έδραπέτευσαν, δέν συνελή- 
φθησαν, διατελοΰν άγνωστοι κ.λ.π.».

Αυτό; ήταν ό διαβότητο; Μπαϊρακτά- 
ρη; «ό άστυνόμο;-θηρίον όπώ; όχι ολί
γοι τόν φαντάζονται. "Επρεπε όμω; 
νά τόν έγνώριζον καί ώ; άνθρωπον, ώ; 
χαρακτήρα. Θά έμεναν κατάπληκτοι πρό 
τού βουνού τή; άντιθέσεω;. ’Αγαθό;, άγα- 
Θώτατο;, άρνίον. Τού κάμνει κακόν νά 
σκοτώση καί μυϊγαν άκόμη. Φιλοστορ- 
γώτατο; ώ; πατήρ, τύπο; οικογενειάρ
χου. Πατριώτη; δέ ένθουσιωδέστατο;. 
’Α γαπά πρώτα τόν Θεόν καί έπειτα τήν 
πατρίδα του, τήν οποία ονειροπολεί νά 
ϊδη μεγάλην».

Μετά τήν άπομάκρυνσι τού Μπαϊρα- 
κτάρη, οί τραμπούκοι άνεθάρρησαν γιά  
λίγο άλλά δέν άπέκτησαν ποτέ πιά τήν 
παλιά του; δύναμι. Τό «κράτο;» του;, 
πού σαράντα ολόκληρα χρόνια, κατε
ξευτέλιζε κάθε έννοια δικαίου καί εΰνο- 
μουμένη; πολιτεία;, είχε οριστικά διαλυθή. 
"Ενα; αγνός "Ελληνα;, οπλισμένο; μέ 
πείσμα καί άδολο πατριωτισμό, είχε 
κάνει γιά άλλη μιά φορά τό θαύμα του.
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Ό  Παγκόσμιος ’Οργανισμός Υγείας τονίζει, ότι τό 
οινόπνευμα είναι υπεύθυνο για τά σοβαρώτερα από 
τά τροχαία ατυχήματα: Στο 47% των θανατηφόρων 
τροχαίων ατυχημάτων. Στο 25% των σοβαρών, αλλά 
μή θανατηφόρων. Στο 17,5% των ατυχημάτων, πού 

προκαλοΰν μικρές σωματικές και ύλικές ζημίες.

ΟΙΝΟΣ ΕΥΦ ΡΑΙΝΕΙ καρδίαν!
’Αλλά και τροφοδοτεί τά νοσο

κομεία ατυχημάτων... Πράγματι, τό 
οινόπνευμα είναι υπεύθυνο γιά τά 
περισσότερα άπό τά τροχαία ατυ
χήματα. Δεν είναι βέβαια, ή μονα
δική αίτια των ατυχημάτων αυτών. 
’Αποτελεί όμως έναν αποφασιστικό, 
αναμφισβήτητο, έπιβαρνντικό παρά
γοντα.

Ή  επιστημονική μελέτη τής έπι- 
δράσεως τον οινοπνεύματος στήν 
όδήγησι τροχοφόρων άπετέλεσε τό 
αντικείμενο πολλών πειραματικών 
ερευνών. Καί τούτο άπό πολλά τώρα 
χρόνια. Τά αποτελέσματα τών πει
ραμάτων τούτων άποδεικνύουν κατά 
τρόπον άναμφισβήτητο ότι, όλες 
οι δραστηριότητες, όλες οι πνευμα
τικές καί σωματικές ικανότητες πού 
απαιτούνται γιά τή σωστή όδήγησι 
διαταράσσονται, κατά μεγαλύτερη 
ή μικρότερη άναλογία, άπό τή χρήσι 
οινοπνεύματος.

’Αλλά ή πειραματική ερευνά στά 
εργαστήρια έπρεπε νά συμπληρωθή 
καί στον τόπο τών άτυχημάτων, γιά 
νά γίνουν συγκρίσεις μεταξύ άνθρώ- 
πων πού έπαθαν άτύχημα κι’ αυ
τών πού δεν έπαθαν. Μεταξύ εκεί
νων πού είχαν χρησιμοποιήσει οι
νόπνευμα κι’ αυτών πού δέν χρη
σιμοποιούν.

'Η  πληρέστερη καί πιο ενδια
φέρουσα σχετική μελέτη τού τύπου 
τούτου είναι ή πραγματοποιηθεϊσα 
στο Μίτσιγκαν τών Η .Π .Α. άπό 
τον καθηγητή Μπόρκεσταίν πριν 
μερικά χρόνια. Ή  μελέτη περιέ
λαβε 13.000 οδηγούς τροχοφόρων. 
Ή  άνάλυσι τών αποτελεσμάτων 
απέδειξε τή σημασία τού οινοπνεύ
ματος σάν αίτιολογικοϋ παράγοντα 
τών άτυχημάτων. 'Ο κίνδυνος νά 
γίνη άτύχημα άπό έναν οδηγό τού 
όποιου τό αίμα περιέχει οινόπνευμα 
σέ άναλογία 0, 6°/w είναι διπλά
σιά άπό τον κίνδυνο γιά ένα οδηγό 
που δέν έχει διόλου οινόπνευμα στο 
αίμα του.

Ή  πιθανότητα άτυχήματος είναι 6 
έως 7 φορές μεγαλύτερη γιά τον 
οδηγό πού έχει στο αίμα του ένα 
γραμμάριο κατά λίτρο αίματος. Γιά 
περιεκτικότητα 1,5 °/00 ό κίνδυ
νος είναι 25 φορές μεγαλύτερος.

ΠΟΙΚΙΛΛΟ ΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

’Ακόμα καί μέ μικρές ποσότητες 
οινοπνεύματος τής τάξεως τού

* ’Ey. της «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»
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Εις την απέναντι σελίδα καί επάνω: Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. ‘Από το αρχείο τής Τροχαίας ’Αθηνών. Υπολογίζεται, οτι το
οινόπνευμα είναι υπεύθυνο γιά τό 30%  των τροχαίων άτυχηματων.

0,53° Iοο οί κίνδυνοι ατυχήματος αυ
ξάνουν αισθητά, ποικίλλουν (ίμως 
σημαντικά από άτομο σέ άτομο. 
’Από πυκνότητα όμως, 0, #0/οο οί 
ατομικές διαφορές εξαφανίζονται και 

I όλα τά άτομα πρακτικά κινδυνεύουν 
εξ Ισον.

Ή  διαπίστωσι αυτή πού εξάγεται 
από την ενρεία μελέτη τοϋ Μπόρ- 
κενσταϊν καί πού επιβεβαιώθηκε 
από μεταγενέστερες μελέτες εξηγεί 
γιατί τό επίπεδο άλκοολαιμίας τής 
άξεως τοϋ O,80j00 θεωρήθηκε σάν 

τό ανώτατο άνεκτό από παρά πολ
λές ευρωπαϊκές χώρες, μετά από 
είσήγησι τής ευρωπαϊκής συνελεύ- 
σεως των υπουργών συγκοινωνιών 
καί μέ σύμφωνη γνώμη τοϋ Π αγ
κοσμίου ’Οργανισμού 'Υγείας. ’Από 
αυτό τό επίπεδο καί πάνω, ή άλκοο- 

*λαιμία αποτελεί τον κυριώτερο υπεύ
θυνο παράγοντα γιά την δημιουργία 
τροχαίων ατυχημάτων. "Οπως δια
πιστώθηκε εξ άλλου καί από άλλες 
πολιτισμένες χώρες, τό δριο αυτό 
αποτελεί καί τό σύνηθες άνώτατο 
δριο καταναλώσεως οινοπνεύματος 
στις κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Τό ποσοστό γιά τό όποιο τό οι

νόπνευμα αποτελεί την κυριώτερη 
αιτία τροχαίων ατυχημάτων, εξά
γεται από διάφορες στατιστικές 
μελέτες πού έχουν γίνει σέ διά
φορες χώρες. 'Ο Παγκόσμιος ’Ορ
γανισμός ' Υγείας από καιρό τόνισε 
δτι τό οινόπνευμα είναι υπεύθυνο 
γιά τά σοβαρώτερα από τά τροχαία 
ατυχήματα:

— Στο 47% τών θανατηφόρων 
τροχαίων άτυχημάτων.

— Στο 25 % τών σοβαρών αλλά μη 
θανατηφόρων άτυχημάτων.

— Στο 17,5% τών άτυχημάτων 
πού προκαλοϋν μικρές σωματικές 
καί υλικές ζημίες.

Κ Α Ι ΣΤΟ ΥΣ Π ΕΖΟΥΣ

Ή  ’Εθνική Άντιαλκοολική 'Εται
ρία τής Γαλλίας, βασιζομένη σέ διά
φορες επιστημονικές μελέτες πού 
γίνηκαν στή Γαλλία, υπολογίζει δτι 
τό οινόπνευμα είναι υπεύθυνο ή άπο- 
τελεϊ έπιβαρυντικό παράγοντα στο 
30% τών τροχαίων άτυχημάτων.

’Αλλά τό οινόπνευμα δέν είναι 
μόνον επικίνδυνο γιά τούς οδηγούς 
οχημάτων. Είναι επικίνδυνο καί γιά

τούς πεζούς. Σύμφωνα μέ στατιστι
κές μελέτες τό οινόπνευμα είναι 
υπεύθυνο γιά 10 — 20% τών τρο
χαίων άτυχημάτων σέ βάρος πεζών. 
' Υπεύθυνο επίσης είναι καί γιά 
πολλά εργατικά άτυχήματ α. Ή  
συμμετοχή του στο είδος τών άτυχη
μάτων αυτών υπολογίσθηκε άπό τον 
καθηγητή Μέτς σέ 15% περίπου 
τοϋ συνόλου.

Παρ’ δλο δτι δέν υπάρχει καμμιά 
θετική στατιστική μελέτη, θεωρεί
ται βέβαιο δτι τό οινόπνευμα είναι 
υπεύθυνο καί γιά άλλα είδη άτυχη
μάτων καί κυρίως γιά τά άτυχήματα 
πού γίνονται μέσα στα σπίτια. ’Έ μ 
μεση άπόδειξι τοϋ γεγονότος δόθηκε 
άπό ένα Γάλλο γιατρό πού διαπί
στωσε δτι τό 50% τών είσαγομέ- 
νων σ’ ένα νοσοκομείο τών Παρι- 
σίων γιά παθήσεις άλκοολικής αι
τιολογίας, παρουσίαζαν στή συστη
ματική άκτινογραφία τοϋ θώρακος 
παλιά κατάγματα πλευρών, πού πολ
λές φορές οί ίδιοι οί πάσχοντες άγνο- 
οϋσαν πότε τά είχαν ύποστή.

Γ. Κηλαϊδίτης 
’Ιατρός
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Έμφάυισις

ίβιωτώή ζωή των άστυυομώώυ
Ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ία  α π ο τ ε λ ε ί  τ ό ν  υ α θ ρ έπ τ η ν  
τοΰ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  μ ια ς  χ ώ ρ α ς  u a i  υ α τά  
σ υ ν έ π ε ια ν  έ ιι τ η ς  έ μ φ α ν ίσ ε ω ς  τώ ν άστυ- 
ν ο μ ιιιώ ν  β α θ μ ο λ ο γ ε ίτ α ι  u a i  υ π ό  τώ ν ε ν 
τ ο π ίω ν  u a i  υ π ό  τώ ν ξ έ ν ω ν , ή  ό λ η  έυ π ο -  
λ ιτ ισ τ ιυ ή  ά ν ά π τ υ ξ ις  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  τ α ύ τ η ς .

Ε ΥΠ ΡΕΠ Η Σ  έμφάνισις καί ή 
έν γένει καλή παράστασις τών 

αστυνομικών υπάλληλων αποτε
λεί, αναμφισβήτητους, τόν σπου- 
δαιότερον παράγοντα δημιουργίας 
ευνοϊκής προδιαθέσεως τοϋ κοινοϋ 
υπέρ τής ’Αστυνομίας και τούτου 
ενεκεν, δέον τό θέμα τοϋτο νά τνγ- 
χάνη τής διαρκούς φροντίδας και 
μερίμνης αυτών καί τής διοική- 
σεως.

'Η  έμφάνισις τών αστυνομικών 
υπαλλήλων έξαρτάται, άφ’ ενός μεν 
από τήν προσωπικήν καί σωματικήν 
διαμόρφωσιν καί διάπλασιν ενός 
έκάστου εξ αυτών, άφ’ ετέρου δε 
από τήν κατάστασιν τής στολής των 
καί τοϋ τρόπου, γενικώτερον, κατά 
τόν όποιον οϋτοι φέρουν ταύτην.

Τό πρώτον θέμα, άνήκει έξ ολο
κλήρου εις τήν ευθύνην τής διοική- 

} σεως, ήτις κατά τάς έκάστοτε ενερ
γού μένας κατατάξεις, οφείλει νά 
έπιλέγη, προς κατάταξιν εις τό 
’Αστυνομικόν Σώμα, τούς υποψη
φίους εκείνους, οι όποιοι συγκεν- 
τροΰν τά περισσότερα, άπό τής 
πλευράς ταύτης, προσόντα, λαμβά- 
νονσα σοβαρώς ύπ’ όψει της, δτι ή 
άρχική έλλειψις τών προσόντων αυ
τών, δέν δύναται ν’ άναπληρωθή με

τήν πάροδον τοΰ χρόνου, οντε μέ 
τήν εκπαίδευαιν, ούτε μέ τήν επαγ
γελματικήν πείραν.

Τό έτερον όμως θέμα, δπερ είναι 
μέ τήν κατάστασιν τής στολής, άπό 
πλευράς τύπον, ποιότητος ύφάσμα-

Οί άστννομικοι υπάλληλοι πρέπει νά φέ
ρουν ύπερηφάνως τήν στολήν των, τήν 
όποιαν νά έπιμελώνται συνεχώς, ώστε νά 
διατηρήται καθαρά, σιδερωμένη και εις 
καλήν πάντοτε κατάστασιν. Ή  κακή έμ- 
φάνιαις τής στολής αποβαίνει εις βάρος 
τής άποδόσεως και τής άξιοπρεπείας τοϋ 

Αστυνομικού Σώματος

τος καί κανονικότητος αυτής, βαρύ
νει δχι μόνον τήν διοίκησιν, άλλά 
περισσότερον τήν πολιτείαν καί αυ
τούς τούτους τούς άστ υνομικούς 
υπαλλήλους.

Ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ,  ώ ς γ ν ω 
σ τ ό ν ,  ε ι ς  έ κ ά σ τ  η ν χ ώ ρ α ν  
ά π  ο τ ε λ ε ί  τ ό ν  κ α θ ρ έ π τ η ν  
τ ο ϋ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  α υ τ ή ς  
καί κατά συνέπειαν, εκ τής έμφα
νίσεως τών άστυνομικών υπαλλήλων 
καί τϋΰ τρόπου, κατά τόν όποιον 
οϋτοι έκτελοϋν τά καθήκοντά των, 
βαθμολογείται εις τά δμματα, δχι 
μόνον τών υπηκόων της, άλλά καί 
τών έπισκεπτομένων τήν χώραν άλ- 
λοδαπών, ή δλη εκπολιτιστική άνά- 
πτυξις τής χώρας ταύτης.

Τούτου ενεκεν, ή μέν πολιτεία 
έχει βασικήν ύποχρέωσιν, δπως, 
μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, φρον- 
τίζη, ινα παρέχωνται προς τούς 
Αστυνομικούς υπαλλήλους τά άναγ- 
καια μέσα κάί έφόδια διά μίαν ευ
πρεπή καί καθ’ δ λα σύγχρονον καί 
πολιτισμένην έμφάνισιν αυτών, ή δέ 
διοίκησις, δπως, άφ’ ενός μεριμνά 
διά τήν έγκαιρον προμήθειαν τής 
αναγκαίοιίσης ποσότητος καί καταλ
λήλου ποιότητος υφάσματος, ώστε 
νά έπιτυγχάνηται ή έπιβαλλομένη
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ομοιομορφία, άφ’ ετέρου δέ ν’ άσκή 
αϋτη τον προσήκοντα έλεγχον κατά 
παντός αστυνομικού υπαλλήλου διά 
τάς τυχόν, επί τού θέματος τούτου, 
σημειουμένας παραλείψεις.

Έ κ  τής μακρύς παρατηρήσεως, 
έχει διαπιστωθή ότι, οι κατώτεροι 
ιδία αστυνομικοί υπάλληλοι, λόγω 
τής νεαρας των ηλικίας, έχουν το 
αίσθημα τής φιλαρεσκείας άνεπτν- 
γμένον εις βαθμόν μεγαλύτερον άπό 
τούς αξιωματικούς των, οιτινες, κα
τά κανόνα, τυγχάνουν πρεσβύτεροί 
των εις την ηλικίαν.

Συμφέρον, λοιπόν, τής υπηρεσίας 
τυγχάνει, όπως καταλλήλως καλ- 
λιεργή καί έκμεταλλεύηται την 
φιλαρέσκειαν ταύτην των υπαλλή
λων της, όσον αφορά την έμφάνισίν 
των.

Διά νά έπιτευχθή, όμως, τούτο 
πρέπει νά τεθούν εις την διάθεσιν 
αυτών καί τά ανάλογα μέσα διά την 
κατασκευήν ευπρεπούς στολής, διότι 
άλλως τό ενδιαφέρον των υπαλλή
λων συγκεντρούται μόνον εις ό,τι 
αφορά την έμφάνισίν των εν πολι
τική περιβολή, γεγονός όπερ απο
βαίνει επί ζημία τής υπηρεσιακής 
αυτών έμφανίσεως.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, πρέπει 
νά φέρουν ύπερηφάνως την στολήν 
των καί νά μή φοβούνται τό φώς ή 
αποφεύγουν τήν δημοσιότητα, λόγω 
τής πτωχικής των έμφανίσεως, διότι

ούτως άθελήτως δημιουργούνται εις 
αυτούς αισθήματα κατωτερότητας, 
πράγμα όπερ έπιδρά λίαν δυσμενώς 
έπί τού κύρους καί τής έπιβλητικό- 
τητός των.

Παραλλ.ήλως όμως οι αστυνομικοί 
υπάλληλοι πρέπει νά επιμελούνται 
συνεχώς τής κανονικότητος τής στο
λής των καί νά καταβάλλουν πάσαν 
προσπάθειαν, όπως διατηρούν αυ
τήν καθαρόν, σιδερωμένην καί εις 
καλήν πάντοτε κατάστασιν, νά έχουν 
δέ διαρκώς ύπ’ όψει των ότι ό πλέον 
πειθαρχικός υπάλληλος είναι έκεϊ- 
νος, όστις φέρει κανονικώς τήν στο
λήν του.

Α λλά  καί ή διοίκησις πρέπει αύ- 
τεπαγγέλτως ν’ άσκή συνεχή έπο- 
πτείαν καί συστηματικόν έλεγχον 
έπί τού θέματος τούτου καί νά ένεργή 
τακτικάς καί έκτάκτους έπιθεωρή- 
σεις τών αστυνομικών υπαλλήλων, 
ώστε νά έπιτυγχάνηται ή πλήρης 
συμμόρφωσις αυτών εις ό,τι αφορά 
τήν ομοιόμορφον, ευπρεπή καί κα
νονικήν έμφάνισίν των.

Άτυχώ ς, παρ’ ήμίν, τό θέμα τής 
στολής τών κατωτέρων, ιδία, αστυ
νομικών υπαλλήλων, παρά τάς μα- 
κράς περιπέτειας, τάς οποίας έδο- 
κίμασεν, άπό τής συστάσεως τού 
Σώματος μέχρι σήμερον, δεν δννά- 
μεθα νά ειπωμεν ότι εϋρε τούτο όρι- 
στικώς τήν ικανοποιητικήν του λύ- 
σιν.

Τούτο, βεβαίως, δεν οφείλεται εις

τήν υπαιτιότητα τής διοικήσεως, 
διότι ή διοίκησις, κατά τά τελευταία 
ιδία έτη, άποδεδειγμένως κατέβαλε 
καί καταβάλλει εξαιρετικός προσπά
θειας καί φροντίδας διά τήν ικανο
ποιητικήν ρύθμισιν τού ζωτικού διά 
τήν ’Αστυνομίαν τούτου θέματος, 
λόγω όμως τής διαδικασίας, ήτις 
ύποχρεωτικώς ακολουθείται διά τήν 
προμήθειαν τού υφάσματος τής στο
λής τών κατωτέρων αστυνομικών 
υπαλλήλων, αι προσπάθειαι αϋται 
δεν έπιφέρουν καί τά έπιδιωκόμενα 
αποτελέσματα καί τό πρόβλημα 
έξακολουθεϊ νά παραμένη δυσεπίλυ- 
τον.

Παρά ταϋτα, πρέπει νά όμολο- 
γηθή ότι, τελευταίως, χάρις εις τήν 
λήψιν σειράς αποτελεσματικών μέ
τρων έκ μέρους τής διοικήσεως, ση
μαντική βελτίωσις έσημειώθη εις 
τήν καθόλου έμφάνισίν τών αστυνο
μικών υπαλλήλων, τούτο δεν δι
καιολογεί τήν αισιοδοξίαν ότι, τό 
όλον θέμα, θά εύρη λίαν συντόμως 
τήν ικανοποιητικήν λύσιν του, ώστε 
καί άπό τής πλευράς ταύτης οι αστυ
νομικοί υπάλληλοι, όχι μόνον νά μή 
υστερούν έναντι τών άλλων κρα
τικών οργάνων, άλλά νά έχουν καί τό 
προβάδισμα έναντι αυτών, όπως 
έχουν τούτο εις πάσαν άλλην έκπο- 
λιτιστικήν έκδήλωσιν καί πρόοδον.

Δεν αρκεί, όμως, μόνον ή καλή 
έμφάνισις τών αστυνομικών νπαλ-
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Δεν αρκεί μόνον ή καλή εμφάνισες των 
αστυνομικών ' Υπαλλήλων διά νά προκαλέ- 
σουν μίαν εύνοίκήν προδιάβεσιν των πολι
τών υπέρ τής ’Αστυνομίας, άλλ’ απαιτεί
ται ίπ ι πλέον και ή ευπρεπής εν γένει 

παράστασις αύτών.

λήλων όιά νά προκαλέση μίαν ευ
νοϊκήν προδιάβεσιν των πολιτών 
υπέρ τής ’Αστυνομίας, άλλ’ απαι
τείται επί πλέον και ή ευπρεπής εν 
γένει παράστασις αύτών.

Τούτο είναι θέμα, το όποιον 
έξαρτάται εξ ολοκλήρου σχεδόν από 
τούς ίδιους τούς αστυνομικούς υπαλ
λήλους και είναι συντήρησις τού 
βαθμού τού πολιτισμού των, τής οι
κογενειακής των άνατροφής και τής 
συναισθήσεως,^ ήν έχουν ούτοι όσον 
άφορά τάς υποχρεώσεις καί τάς εύ- 
θύνας των έναντι τού Σώματος, εις 
τό όποιον υπηρετούν.

Δεν πρέπει, δηλαδή, οί αστυνο
μικοί υπάλληλοι νά φροντίζουν μόνον 
νά έχουν καθαράν στολήν καί νά επι
μελούνται τής κανονικότητος ταύ
της, αλλά παραλλήλως πρέπει, μετά 
τού αυτού ενδιαφέροντος, νά επιμε
λούνται καί τής ατομικής των κα- 
θαριότητος καί τού εύπρεπισμοϋ 
των εν γένει, ώστε ή παράστασις 
των από τής πλευράς ταύτης νά 
είναι σύμφωνος προς τάς άρχάς τής 
κοσμιότητος καί τής σοβαρότητος 
καί τάς απαιτήσεις τού συγχρόνου 
πολιτισμού.

Τούτου ενεκεν, πρέπει νά ξυρί
ζονται καθημερινώς καί κανονικώς 
καί περιποιούνται τήν κόμην των,

κόπτοντες αυτήν συχνά καί κατά 
τρόπον κανονικόν καί άποφεύγοντες 
νά διατηρούν διακριτικάς «φ α β ο -  
ρ ί τ α ς» ή νά κτενίζουν ταύτην 
κατά τρόπον μαρτυρούντα έλλειψιν 
σοβαρότητος καί άνδροπρεπείας.

’Επίσης, νά φροντίζουν διά τήν 
καθαριότητα τού προσώπου καί τού 
σώματός των, νά πλένουν τακτικά 
τούς όδόντας καί τά ώτά των, ν’ 
άλλάσσουν εσώρουχα καί νά καθα
ρίζουν καί νά κόπτουν συχνά καί 
κανονικά τούς όνυχάς των καί γε
νικώς νά μεριμνούν, όπως, άπό τής 
πλευράς ταύτης, ή παράστασις των, 
εις πάσαν περίπτωσιν, είναι άψογος, 
ώστε αί εντυπώσεις τού κοινού, όσον 
αφορά τήν κοινωνικότητα καί τον 
βαθμόν τού πολιτισμού τών άστυ- 
νομικών υπαλλήλων νά είναι πάν
τοτε ευχάριστοι.

'Ο καθαρός άνθρωπος επισύρει 
τήν έκτίμησιν καί τήν ύπόληψιν τών 
συνανθρώπων του καί αποσπά τήν 
αγάπην καί τήν εμπιστοσύνην αύτών, 
ενώ ό άκάθαρτος είναι εις πάσαν 
περίπτωσιν άποκρουστικός.

Οί αστυνομικοί, πρέπει διαρκώς 
νά ενθυμούνται, ότι ή καθαριότης 
είναι τό ήμισυ τής αρχοντιάς καί, 
ενώ στοιχίζει τόσον ολίγα, αποδί
δει έξαιρετικώς πολλά.

β) Α  ί π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  σ υ 
ν ή θ ε ι α ι κ α ί  ό τ ρ ό π ο ς  τ ή ς  
ι δ ι ω τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς  τ ώ ν  α 
σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον, 
ότι αί προσωπικοί συνήθειαι τών 
αστυνομικών υπαλλήλων έχουν καί 
τήν άνάλογον έπίδρασίν των επί τής 
κοινής, έν γένει, γνώμης καί ότι 
αύται, λίαν σοβαρώς, επηρεάζουν 
τήν δημιουργίαν ευνοϊκής ή μή 
προδιαθέσεώς τών πολιτών υπέρ ή 
κατά τής ’Αστυνομίας.

Α ί κακαί συνήθειαι τών αστυνομι
κών υπαλλήλων προκαλοϋν μεγαλυ- 
τέραν ζημίαν άπό τήν κακήν συμπε
ριφοράν αύτών, διότι, όπως ή έμφά- 
νισις, οντω καί ή κακή συνήθεια, 
κατά κανόνα, υποπίπτει εις τήν 
άντίληψιν μεγάλου αριθμού πολιτών 
καί προκαλεϊ αυτομάτως τάς δυσμε
νείς εντυπώσεις αύτών εις βάρος 
τής ’Αστυνομίας, έστω καί αν δεν 
έπραγματοποιήθησαν ιδιαίτεροι έπα- 
φαί μετά τών οργάνων της.

Τούτου ενεκεν, οί αστυνομικοί 
υπάλληλοι πρέπει, μ ετ’ ιδιαιτέρας 
προσοχής καί έπιμελείας, ν’ απο
φεύγουν νά έκδηλοϋν δημοσίως νευ
ρικότητα, άνησυχίαν ή άλλην κίνη- 
σιν, ήτις μαρτυρεί έλλειψιν γαλήνης, 
ηρεμίας καί υπομονής.

’Επίσης, δεν επιτρέπεται νά σφυ
ρίζουν ή νά άδουν ή νά πτύουν εις 
τάς όδούς καί νά καπνίζουν, έφ’ όσον 
είναι διατεταγμένοι έν υπηρεσία ή νά 
συνομιλούν με πολίτας, τάς γυναί
κας καί τά ηλικιωμένα πρόσωπα,

(Συνέχεια εις τήν σελ. 770)
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I

Ό  ακρ ί τας
τού Ελλην ικού  νότου

'Η μικρή ττολίχνη του Καστελλορίζου είναι κτισμένη άμ- 
φιθεατρικά. Σώζονται άκόμη οι δμορφες έκκλησίες της. 
Μια άττό αυτές, ή μεγαλοπρεπέστερη, των 'Αγίων Κων
σταντίνου και Ελένης, ό καθεδρικός ναός του νησιού, *  

έχει κτισθή με κολώνες και υλικό που οί Καστελλο- 
ριζιοί πήραν άπό τό ναό του "Απόλλωνα στα Πάταρα.

“  ΕΚΟΜΜΕΝΟ άπ’ τά ύπόλοιπα Δω- 
“  δεκάνησα, άφημένο θαρρείς στό 
“ “ έλεος τού ΘεοΟ, άρμενίζει μέσα στή 
θάλασσα τό γραφικό Καστελλόριζο, μιά 
χούφτα άπό βράχια έρημωμένα άπ’ τις 
καταστροφές. Ό  έπισκέπτης θά αίσθανθη 
βαριά τήν ψυχή του περιδιαβάζοντας 
άνάμεσα στά μισοκατεστραμμένα σπίτια 
καί στις έγκαταλειμμένες αυλές. Κάποιο 
παράθυρο χτυπάει άπό τό φύσημα τού 
άγέρα καί νέκρα βασιλεύει παντού. Οί 
λιγοστοί κάτοικοι τού νησιού είναι συγ- 
γεντρωμένοι σήμερα στην παραλία περι- 
μένοντας τή βοήθεια, τά τρόφιμα, τήν έλ- 
πίδα πού τό βαπόρι τής άγονης γραμμής 
θά φέρη άπό τή Ρόδο. Ά λλοτε οί δρόμοι 
μέ τήν ’Ανατολή ήταν άνοιχτοί. ’Αντάλ
λασσαν μέ τούς γείτονες τά προϊόντα 
τους κι’ έφεραν στό νησί τό φημισμένο 
βούτυρο καί άλλα άγαθά. Έμεναν τότε 
στό Καστελλόριζο καί πολλοί ναυτικοί 
καί κυκλοφορούσε χρήμα άφθονο. Νοι- 
κοκυραίοι οί κάτοικοι τού άτυχου νη
σιού φρόντιζαν τά σπίτια τους καί είχαν 
τόν τρόπο τους. Μέ τήν άλιεία καί τή 
ναυτιλία είχαν προοδέψει. Είχαν δικά 
τους καράβια, κι’ έκαναν μεταφορές καί 
έμπόριο. Ά π ό  τά μέσα τού 18ου αιώνα 
πολλοί άπ’ αύτούς έγκαταστάθηκαν στήν 
άντικρυνή Μικρασιατική Λυκία καί έδη- 
μιούργησαν άληθινές άποικίες. Τό νησί 
τους άγονο καί ξερό δέν προσφερόταν 
γιά τή γεωργία. ’Εδώ βρήκαν εύφορη

γή καί τήν καλλιέργησαν. Τό Καλαμάκι, 
ό Άντίφελλος, τά Μΰρα, τά Κάκκαβα, 
ό Φοίνικας ώς τήν καταστροφή τού 1922 
ήταν γεμάτα Καστελλοριζιούς καί έσφυ- 
ζαν άπό έλληνικό πληθυσμό.

Ή  μικρή πολίχνη τού Καστελλορίζου 
είναι κτισμένη άμφιθεατρικά. Σώζονται 
άκόμη οί δμορφες έκκλησίες της. Μιά 
άπό αύτές, ή μεγαλοπρεπέστερη, τών 
Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, ό κα
θεδρικός ναός τού νησιού, έχει κτισθή 
μέ κολώνες καί υλικό πού οί Καστελλορι- 
ζιοί πήραν άπό τό ναό τού Απόλλωνα  
στά Πάταρα. Τό σχολείο τού νησιού τό 
έκτισε ό Λουκάς Σαντραπές. ’Εδώ δίδα
ξαν φωτισμένοι δάσκαλοι, δπως ό Ά -  
χιλλεύς Διαμαντάρας, συστηματικός με
λετητής τής λαογραφίας καί τής γλωσσο
λογίας τού Καστελλορίζου καί ό Μιχαήλ 
Γ. Πετρίδης, μετέπειτα γυμνασιάρχης 
στήν ’Αθήνα, ποιητής, πεζογράφος καί 
μελετητής τού λαϊκού πολιτισμού τού 
νησιού. Στήν κορυφή βρίσκεται τό κά
στρο, κτΐσμα τού Σωσικλή Νικαγόρα, πού 
άνακαινίσθηκε άπό τόν Μεγάλο Μάγι- 
στρο τών 'Ιπποτών Φερδινάρδο ντ’ 
Έρρεντιά. Ά πό τό κάστρο (καστέλλο) 
αυτό έπήρε καί τήν όνομασία του τό νησί. 
’Επειδή ή πολίχνη είναι κτισμένη στά 
ριζά τού καστέλλου (Καστελλόριζο). 
Ώρισμένοι υποστηρίζουν δτι ή όνομα
σία του όφείλεται στό κόκκινο χρώμα τών 
βράχων ή στά έρυθρά οικόσημα τού ντ’

Έρρεντιά, άπό τά όποια οί Ιππότες τού 
έδωσαν τό όνομα Castel Rougio, Castel 
Rosso, πού οί ντόπιοι τά παρέφθειραν σέ 
Καστελλόριζο. Α λλά  τά τοπωνύμια ένός 
τόπου δέν τά φέρουν οί ξένοι σ’ ένα τό
πο, τά βρίσκουν. Τό φυσικό είναι δτι 
άκουγαν Καστελλόριζο καί δέν μπορού
σαν νά έννοήσουν τή λέξη, έτσι τήν μετέ
τρεψαν σέ Castel Rougio, πού τήν έβρι
σκαν πιό σωστή. Όμως τά βράχια τού 
Καστελλορίζου δέν είναι κόκκινα. Έ 
χουν μόνο κοκκινόχωμα σέ μερικές σχι
σμές, πού δέν φαίνεται άπό μακριά ούτε 
ήταν δυνατό άπό δυό - τρία οικόσημα νά 
όνομασθή όλόκληρο τό κάστρο. Άκόμη 
δέν είναι σωστό αύτό πού ύποστηρίζει 
δτι ό Ντ’ Έρρεντιά δέν έκτισε τό κάστρο, 
άλλά ύπήρχε άπό τήν άρχαιότητα. Ά ν - ι 
τίθετο άπαντούν στή Ρόδο καί τήν Κρήτη 
τοπωνυμία, δπως Ριζόρος, Κάστελλος 
κ.λ.π., ένώ ή λέξη καστέλλος είναι ήδη ! 
σέ χρήση άπό τούς Βυζαντινούς (Ήσύ- φ  
χιος κ.λ.π.), οί όποιοι τήν πήραν άπό τά 
λατινικά. Έ τσι άπό νωρίς οί Καστελλορι- 
ζιοί έλεγαν τόν τόπο τους Καστελλόριζο.
Τήν όνομασία αύτή άπό παρετυμολογία 
οί ίππότες μετέτρεψαν σέ Castel Rougio, 
Castel Rosso.

* * *

Στά νοτιοανατολικά παράλια τού Κα
στελλορίζου, σέ άπόσταση μιας ώρας μέ 
πετρελαιοκίνητο άπό τό λιμάνι, βρίσκε-
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ται ή Τρύπα τοϋ Παραστά ή Φώκιαλη, 
όπως τήν έλεγαν γιά τις φώκιες πού κα- 
τοικοϋοαν έκεϊ άλλοτε. Είναι ένα από τά 
πιό φαντασμαγορικά σπήλαια τής Με
σογείου, άνώτερη άπό τήν Grotta azzurea 
τού Κάπρι στή Νεάπολη τής ’Ιταλίας, 
πράγμα πού ομολόγησε καί ό ίδιος ό βα
σιλιάς Βιττόριο Έμμανουέλε, όταν τήν 
έπισκέφθηκε.

Μόλις ό έπισκέπτης τής σπηλιάς πέ
ραση τή μικρή καί χαμηλή τρύπα εισό
δου της, άντικρύζει ενα σκοτεινό καί απέ
ραντο χάος καί δέν ξέρει πού βρίσκεται. 
Ό σ ο  προχωρεί ή βάρκα, διακρίνεται τό 
μικρό στόμιο τής σπηλιάς, ίδιο μέ γαλά
ζια τρύπα. Σέ λίγο τό χάος σκορπίζεται 
καί τό διαδέχεται ενα φωτεινό γαλαζό- 
χρωμο πρίσμα πού ύποβάλλει τόν έπι- 
σκέπτη μέ τή φαντασμαγορική του όψη. 
Ή  λιμνούλα τής σπηλιάς μοιάζει μ’ ενα 
γαλαζοπράσινο καθρέφτη και οί γύρω 
κρεμαστοί βράχοι καί σελαγιστοί σταλα- 
χτίτες ντύνονται σ ’ ενα διάφανο φωτεινό 
χρώμα. Στις προεξοχές τών άγκυλωτών 
κρεμαστών αύτών βράχων διακρίνονται 
νεροφαγωμένα μεγαλόσωμα τμήματα, 
πού δίνουν τήν έντύπωση έξωτεικών 
στοιχιών.

Ή  σπηλιά τού Παραστά έχει 75 μέτρα 
μάκρος καί 40 πλάτος καί ό πανήψυλος 
πελεκητός θόλος της άπλώνεται σέ 35 
μέτρα. Ά πό τή σπηλιά θά πρέπει νά βγή 
ό έπισκέπτης στήν κατάλληλη ώρα γιά

νά προλάβη τήν παλλίρροια τοϋ πελάγους, 
πού βυθίζει τό στόμιό της βαθιά στό νερό.

* * *
Τό Καστελλόριζο ήταν κατοικημένο 

άπό τά πανάρχαια χρόνια. Βρέθηκαν 
κυκλώπεια πολυγωνικά καί ίσαγωνικά τεί
χη, λίθινα έργαλεΐα. Σπήλαια, προϊστο
ρικοί πελέκεις καί σαρκοφάγο μυκηναϊκά 
κτερίσματα. Τό 1913 βρέθηκε στό ορο
πέδιο τοϋ Ά γίβυ Γεωργίου ενα χρυσό στε
φάνι τής μυκηναϊκής έποχής, τό όποιο 
στάλθηκε άπό τούς Καστελλοριζιούς 
καί τοποθετήθηκε στό ’Εθνικό ’Αρχαιο
λογικό Μουσείο. Μετά τούς ’Αχαιούς, 
ήλθαν στό νησί Δωριείς, πού πήραν μέρος 
στή Δωρική Έλάπολι. Τό Καστελλόριζο 
άκολουθεΐ κι’ αύτό τήν τύχη τών Δωδε
κανήσων ώς τό 1916. Τούς Ρωμαίους 
διαδέχονται οί Βυζαντινοί καί τόν 14ο 
αιώνα φθάνουν οί Ιππότες πού μένουν 
ώς τό 1522, πού ό τελευταίος Μεγάλος 
Μάγιστρος Βιλιέρ ντέλ έλ Άντάμ παρέ
δωσε τή Δωδεκάνησο στό σουλτάνο 
Σουλεϊμάν τόν μεγαλοπρεπή, μετά τήν 
πτώση τής Ρόδου. Κατά τή διάρκεια τής 
Έπαναστάσεως τό νησί έρημώθηκε. Οί 
Καστελλοριζιοί έστειλαν τά γυναικό
παιδα στήν Κάρπαθο, τήν Κάσο καί τήν 
’Αμοργό καί οί ίδιοι πήραν ένεργό μέρος 
στον ιερό άγώνα μετατρέποντας τά έμπο- 
ρικά πλοία τους σέ πολεμικά. Στό ιστο
ρικό άρχεϊο Σύμης, πού βρίσκεται σή

μερα στή Ρόδο, υπάρχει έγγραφο πού άνα- 
φέρει ότι Καστελλοριζιοί κατενίκήσαν 
δυό τουρκικά πλοία στόν κόλπο τής ’Ατ
τάλειας. Μετά τό 1916 τό Καστελλόριζο 
γράφει τήν ξεχωριστή ιστορία του. Τό 
καταλαμβάνουν πρώτα οί Γάλλοι καί 
μετά οί ’Ιταλοί, γιά νά άπελευθερωθή 
μέ τήν ύπόλοιπη Δωδεκάνησο τό 1947 
καί νά ένσωματωθή στήν 'Ελλάδα ένα 
χρόνο άργότερα.

’Επίσημα τό νησί ονομάζεται Μεγίστη. 
Ή  ονομασία αύτή άναφέρεται άπό τήν 
άρχαιότητα, γιατί τό Καστελλόριζο είναι 
τό μεγαλύτερο άπό τά γύρω νησάκια. Ό  
Στράβων τό μνημονεύει μέ τό όνομα Κι- 
σθήνη ένώ οί Άραβες τό άποκαλοϋν 
Μαγιάς καί οί Τοϋρκοι Μείς, μέ παρα
φθορά τοϋ αρχαίου όνόματος. Όμως ή 
ονομασία πού έχει έπικρατήσει είναι ή 
βυζαντινή Καστελλόριζο. Οί κάτοικοί 
του λέγονται Καστελλοριζιοί καί ποτέ 
Μεγιστεΐς. Σήμερα έχουν σκορπίσει οτά 
πέρατα τής γής. Πολυάριθμες καστελ- 
λοριζιακές άποικίες υπάρχουν στή Ρόδο, 
στόν Πειραιά, στήν Αθήνα, στήν Αίγυ
πτο, στήν Αύστραλία, στήν Αμερική. 
Στό νησί, αυτοί πού έμειναν δέν ξεπερνοϋν 
τούς 200. Πραγματικοί Ακρίτες κρατούν 
υψηλά τή σημαία τοϋ Ελληνισμού καί 
μάχονται καθημερινά μέ ένα πλήθος βιο
τικές δυσκολίες. Νά τούς άποκαλέσουμε 
ήρωες δέν θάναι υπερβολή.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 767)

εκτός εάν οϋτοι άπενθννωνται προς 
αυτούς.

Πρέπει ν’ αποφεύγουν τάς δημο
σίως γιγνομένας εκδηλώσεις μεγά
λης οικειότητας προς τούς πολίτας 
ή και τούς συναδέλφους των, ώς και 
να συζητούν μετ’ αυτών, κατά τρό
πον θορυβώδη και άσννήθως ζωη
ρόν, νά σείουν δυνατά και επί μα
κράν χρόνον τάς χεΐράς των κατά 
τούς χαιρετισμούς των η νά κτυποϋν 
αυτούς εις την πλάτην εις ένδειξιν 
φιλικότητας, ενθουσιασμού καί άγά- 
πη·ς·Τέλος, δεν πρέπει νά καθαρίζουν ή 
νά σκαλίζουν τούς δνυχάς των η 
την ρίνα των, καθ’ δν χρόνον συνο
μιλούν ή νά θέτουν τα δάκτυλα τών 
χειρών εις τό στόμα των ή τάς 
χεΐράς των εις τά θυλάκια η όπισθεν 
τής ράχεώς των ή νά πλησιάζουν καί 
νά κύπτουν πολύ εις τό πρόσωπον 
τού συνομιλητού των εις ένδειξιν 
εμπιστοσύνης. Διότι πιθανόν ή ανα
πνοή αυτών νά είναι δυσάρεστος καί 
νά ένοχλή τά πρόσωπα, μετά τών 
οποίων συνομιλούν καί πρέπει αι 
ενοχλήσεις αϋται, έστω καί αν έχουν 
την αιτιολογίαν των εις μία1> ’ιδιο
τροπίαν, νά μή προκαλούνται ανευ 
υπηρεσιακού λόγου.

Παραλλήλ.ως οι αστυνομικοί υ
πάλληλοι πρέπει νά δώσουν την αυ
τήν προσοχήν καί εις τήν στάσιν 
αυτών κατά τάς έπαφάς των μετά 
τού κοινού, ώς καί τον τρόπον τής 
ιδιωτικής των ζωής.

'Η  στάσις τών αστυνομικών υπαλ
λήλων είναι εξ ίσου σπουδαία διά 
τήν δημιουργίαν ευμενούς προδια- 
θέσεως, όσον καί ή έμφάνισις καί ή 
εν γένει παράστασις αυτών. Έκδη- 
λοϋται δε αυτή με τήν έκφρασιν τού 
προσώπου των, τον τρόπον τής ομι
λίας των τήν φωνήν των, τάς λέ
ξεις, τάς οποίας χρησιμοποιούν καί 
τάς πράξεις των, γενικώς, αΐτινες 
πρέπει νά μαρτυρούν φιλικότητα καί 
προθυμίαν νά εξυπηρετήσουν τό κοι
νόν, τό όποιον υπηρετούν.

’Επί τού θέματος τούτου, οι 
αστυνομικοί υπάλληλοι, δεν πρέπει 
νά λησμονούν δτι είναι οι δημόσιοι 
ύπηρέται τού κοινού, διωρισμένοι, 
είδικώς, διά τήν έξυπηρέτησιν αυτού 
καί συνεπώς δεν πρέπει, διά τής στά
σεως των καί τής τακτικής των εν 
γένει, νά δίδουν τήν έντύπωσιν, δτι 
είναι ύπερόπται καί ακατάδεκτοι ού
τε ύπερπρόθυμοι μέχρις όχληρίας καί 
καταδεκτικοί μέχρι δουλικότητος.

Πρέπει νά κρατούν τήν προθυμίαν 
των εις τά πλαίσια τής σοβαρότητος 
τού κρατικού λειτουργού καί τής 
έθνικής καί επαγγελματικής υπηρε
σιακής των υπερηφάνειας καί αξιο
πρέπειας, ν’ αποφεύγουν δε τήν έκ- 
δήλωσιν σαρκασμού, ειρωνείας καί 
προπέτειας εις πάσαν περίπτωσιν, 
έστω καί προκαλούμενοι.

’Αλλά, όταν δμιλούμεν περί σο
βαρότητος, δεν έννοούμεν δτι πρέπει 
οντοι διαρκώς νά είναι βλοσυροί 
καί νά έχουν ύφος αυστηρόν, ώστε 
νά προκαλοϋν τό δέος τών άπλοϊκών, 
αλλά δτι πρέπει ν’ αποφεύγουν τάς 
εκδηλώσεις έκείνας, αΐτινες μαρτυ
ρούν γελοιότητας καί επιπολαιότη
τας ή υποκριτικήν σοβαροφάνειαν.

Πρέπει, ακόμη, νά έχουν τήν ψυ
χραιμίαν καί τήν ικανότητα, νά δια
τηρούν τήν αυτοκυριαρχίαν καί τήν 
μακροθυμίαν των εις πάσαν κατά
στασή άντιξοότητος καί ν’ αποφεύ
γουν νά θέτουν εαυτούς εις τό ίδιον 
επίπεδον με τούς παραβάτας τών 
νόμων, ακόμη δε καί με τούς ύβρι
στός των.

Αυτό, βεβαίως, είναι ενίοτε ύπερ
βολικά δύσκολον καί απαιτεί υπομο
νήν καί στωϊκότητα ασυνήθη, πλήν ή 
ικανό της τών καλών αστυνομικών 
μόνον εις τάς εκτάκτους περιπτώσεις 
δοκιμάζεται.

"Οταν δμως οϋτοι γνωρίζουν δτι 
ή αυτοπειθαρχία καί ό αυτοέλεγχος 
παρέχουν εις αυτούς τήν δυνατότητα 
νά συγκροτούνται εις τον νόμιμον 
υπηρεσιακόν δρόμον καί εις τά 
πλαίσια τής ένδεδειγμένης υπηρε
σιακής άγωγής, ή δυσκολία αυτή 
αισθητώς αμβλύνεται.

'Ωσαύτως, κατά τάς συνομιλίας 
των, πρέπει νά είναι λίαν προσεκτι
κοί ν’ αποφεύγουν τάς αισχρολογίας 
ή τήν χρησιμοποίησιν φράσεων ή λέ
ξεων, αΐτινες δύνανται νά παρερμη
ν ενθούν.

'Η  ομιλία τού ανθρώπου είναι ή 
λυδία λίθος τής ανατροφής καί τού 
έν γένει χαρακτήρος αυτού, αι δε 
φράσεις, τάς όποιας χρησιμοποιεί, 
τό κριτήριον τής καθόλου μορφώσεως 
τούτου.

01 αστυνομικοί, δταν ομιλούν, δεν 
πρέπει νά φωνασκούν καί νά χειρο
νομούν, διότι, δταν υψώνουν τον τό
νον τής φωνής των, δίδουν τήν έντύ- 
πωσιν δτι φιλονικούν.

Πρέπει νά ομιλούν καθαρά, με 
σωστήν αρθρωσιν, μέ ύφος πράον, 
ήρεμον καί μαλακόν, χωρίς θυμούς 
καί εκνευρισμούς, αλλά καί χωρίς

στόμφον, αύταρχικότητα καί επι
ταγήν.

Πρέπει, επίσης, νά δίδουν ιδιαι
τέραν προσοχήν καί εις τήν έκφρα- 
σιν τού προσώπου καί τού βλέμ
ματός των.

Τό βλέμμα είναι ή έκφραστικω- 
τέρα έκδήλωσις τών διαθέσεων καί 
τών συναισθημάτων τού ανθρώπου. 
Είναι ο καθρέπτης τής ψυχής αυτού 
καί προδίδει τον χαρακτήρα, τά 
αισθήματα, τάς σκέψεις του καί τήν 
δλην προσωπικότητά του.

'Η  αγωγή τού βλέμματος είναι 
πολύ σπουδαία διά τήν άσκησιν τού 
αστυνομικού έργου καί πρέπει τούτο 
νά έπισύρη ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον 
απάντων τών αστυνομικών ύπαλλή 
λων.

Γενικώς, οι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι, δεν πρέπει νά λησμονούν, δτι 
αι καλαί συνήθειαι αυτών καί ό ευ
γενικός τρόπος τής έν γένει συμπε
ριφοράς των, άποτελούν τούς σπου- 
δαιοτέρους προπαγανδιστάς, περί τής 
αξίας καί τής χρησιμότητος τής 
αστυνομικής υπηρεσίας, ώς καί τούς 
καλλίτερους πράκτορας τού πολι
τισμού καί τής είρηνεύσεως καί δτι, 
άμφότεροι οι παράγοντες οϋτοι, ση- 
μαντικώς διευκολύνουν αυτούς εις 
τήν επιτυχίαν τού έργου των, καί 
τήν έκπλήρωσιν τής αποστολής των, 
έναντι τής πολιτείας καί τής κοινω
νίας, τήν όποιαν υπηρετούν.

’Αλλά, παραλλήλως, καί ή ιδιω
τική ζωή τών αστυνομικών υπαλλή
λων ασκεί σοβαρωτάτην έπίδρασιν 
επί τής διαμορφώσεως τής κοινής 
γνώμης, δσον αφορά τήν αξιοπρέ
πειαν καί τήν ηθικήν συγκρότησιν 
τής αστυνομικής υπηρεσίας.

Τό κοινόν αναμένει από τούς 
αστυνομικούς, μ ετ’ ιδιαιτέρου ενδια
φέροντος, νά εφαρμόζουν αυτοί πρώ
τοι εκείνα, τά όποια διακηρύσσουν.

,Τούτου ένεκεν, οί αστυνομικοί 
υπάλληλοι πρέπει νά διάγουν μίαν 
υποδειγματικήν ζωήν καί νά δίδουν 
ιδιαιτέραν προσοχήν εις δ,τι αφορά 
τήν διαγωγήν καί τάς εκδηλώσεις 
των ώς ατόμων.

Δίδοντες τον δρκον τού αστυνομι
κού υπαλλήλου ό,ναλαμβάνονν καί 
τήν ύποχρέωσιν νά παραιτηθούν από 
ώρισμένα προνόμια, ατινα αναγνω
ρίζονται εις τούς άλλους πολίτας.

Δεν έχουν, ώς έκ τούτου, τό δι
καίωμα νά διάγουν έλενθέρως καί 
σύμφωνα μέ τάς ιδιοτροπίας ή τάς 
αντιλήψεις των, ούτε νά υποκύπτουν
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άνεξελέγκτως είς τάς άνθρωπίνονς 
άδνναμίας των.

Είς έκάστην περίπτωσιν, ■ οφεί
λουν, προ πάσης ένεργείας των, νά 
έρεννοϋν και εξετάζουν, ποιαν άπή- 
χησιν θά έχη είς τό κοινόν ή τοιαύτη 
πράξις των καί αν είναι δυνατόν 
αυτή, ώς εκ τής φύσεώς της, νά πα- 
ρεξηγηθή.

Οι αστυνομικοί δεν πρέπει μόνον 
νά γνωρίζουν καί ν’ αποφεύγουν τάς

κακάς πράξεις, άλλά καί νά αποφεύ
γουν την έμφάνισιν αυτών.

Είς την ιδιωτικήν των ζωήν δεν 
επιτρέπεται νά έχουν συναναστρο- 
φάς καί δοσοληψίας μετ’ άμφιβόλου 
έντιμότητος πρόσωπα, οϋτε νά κά- 
μνουν αλόγιστον χρήσιν οινοπνευ
ματωδών ποτών ή νά παραδίδωνται 
είς την χαρτοπαιξίαν ή διασκεδά
σεις, αιτινες δεν κρίνονται, άπό πά
σης άπόψεως, αδιάβλητοι.

Τό κοινόν έχει την άπαίτησιν, 
όπως οι αστυνομικοί υπάλληλοι είναι 
ύπεράνω πάσης ανθρώπινης αδυνα
μίας καί κακής έξεως ή συνήθειας 
καί δεν συγχωρεί είς αυτούς καί την 
έλαχίστην παρεκτροπήν, οϋτε καν 
την έκδήλωσιν ευθυμίας, έφ’ όσον, 
αϋτη εξέρχεται τών πλαισίων τής 
σοβαρότητος τών καθηκόντων των.

t  ΑΘ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Άστυν. Δ/ντής Α'

ΥΓΕ Ι Α  ΚΑΙ  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ Ι Α
IX Α Τ Α  τον διαπρεπή έπι- 

*» στήμονα Νέλ Τάνλορ ή 
σημασία τής φυσικής υγείας 
είναι ολοφάνερη γιά την έκ- 
πλήρωσι τοΰ ύψηλοτέρου σκο
πού τής ζωής. 'Ο άνθρωπος 
στην πορεία τής έξελ.ίξεώς του 
τείνει νά κερδίση συνειδητό- 
τατα καί κατά κάποιο βαθμό 
έλεγχο στά πεδία τής ϋλης άπό 
την όποιαν συντίθεται τό 
σύμπαν.

'Ο άνθρωπος μπορεί νά 
άναπτύση τις νοητικές καί 
πνευματικές του ικανότητες, 
επειδή όμως όλες αυτές εκφρά
ζονται ατό φυσικό πεδίον διά 
μέσου τον εγκεφάλου, τών 
νεύρων, τών αδένων καί άλλων 
οργάνων τον φνσικοϋ σώματος 
είναι ανάγκη νά έχη κανείς 
υγιές σώμα, ώστε νά χρησι- 
μοποιή είς τό έπακρον άλες 
εκείνες τις ιδιότητες πού άνέ- 
πτνξε στά υψηλότερα πετά- 
γματά τον.

Π ό σ ο  ν ά τ ρ ώ μ ε ;  'Η  
υπερβολική ορεξις οφείλεται 
συνήθως σε άδενικές διαταρα
χές. ' Υπάρχουν καί άλλοι 
παράγοντες άγνωστοι ακόμη. 
Πάντως ή παχυσαρκία είναι 
τό αποτέλεσμα τής πολυφα
γίας, δηλαδή τής λήψεως 
περισσοτέρας τροφής άπό όσην 
απαιτεί 6 μεταβολισμός τον 
σώματος. Τό σώμα δεν μπορεί 
νά άπορρίψη τήν τροφή άπαξ 
τον δοθή, ώστε τό περίσευμα 
άποθηκενεται σέ λίπος. Ό  
μόνος άσφαλής τρόπος κατα- 
πολεμήσεως τής ανξήσεως 
βάρους είναι ή κατανάλωσις

Ή  παχυσαρκία είναι αποτέλεσμα τής 
πολυφαγίας. Τούτο σημαίνει, δτι ό άν
θρωπος, παίρνει περισσότερη τροφή άπό 
εκείνη που χρειάζεται, άπό εκείνη δηλαδή 
πού άπαιτεί ό μεταβολισμός τον σώματος. 
"Οταν ή τροφή δοθή ατό σώμα, τό τελευ
ταίο αύτό δεν μπορεί νά τήν άπορρίψη. 
’Έτσι τό περίσσευμα άποθηκενεται σέ 
λίπος.

τροφών πλουσίων σέ πρωτεΐ
νες, βιταμίνες καί μεταλλικά, 
άλλ.ά πτωχών σέ θερμίδες. Ή  
παχυσαρκία μπορεί νά είναι 
καί μπορεί νά μήν είναι πα
θολογική κατάστασις, πάντως 
ευνοεί τήν έπίθεσι πολλών 
άσθενειών καί ή στατιστική 
τών άσφαλιστικών εταιρειών 
τό πολύ πάχος μέ τήν βραχύ
τερη ζωή. Ή  μελέτη τής πο
ρείας τής άμερικανικής διαί-

της κατά τά τελευταία χρόνια 
δείχνει δτι τό 1910 τά 30%  
τον συνόλου τών θερμίδων 
προήρχοντο άπό τά λίπη στήν 
διατροφή, τό 1950 τό ποσο- 
στόν άνέβηκε σέ 40 % καί τό 
1960 σημειώθηκε περαιτέρω 
άνοδος, ή όποια είναι παράλ
ληλη μέ τήν άνοδο τών καρ
διακών καί γενικά κνκλοφο- 
ριακών νοσημάτων.

Ή  γ υ μ ν α σ τ ι κ ή .  ’Ε 
κτός άπό τήν ύπερβολική τρο
φή, τό πάχος οφείλεται σέ 
έλλειψι άσκήσεως τον σώμα
τος. ”Ενας γιατρός είπε: «’Εάν 
οι άνθρωποι συνήθιζαν νά έπι- 
δίδωνται σέ κάποια μορφή 
άθλητισμον ή άσκήσεως, οί 
θάλαμοι άναμονής τών ια
τρείων μας θά είχαν λιγώτε- 
ρον κόσμο». Πολλά άπό τά 
διαιτητικά προβλήματα είναι 
ριζωμένα σέ συναισθηματικές 
ρήξεις, πού έχουν ώς αποτέ
λεσμα τήν χρόνια πολυφαγία. 
Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις 
χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό 
παιγνίδι ή κάποια γυμναστική, 
άλλά καθημερινή. Τό τονίζω, 
ή άσκησις δέν πρέπει νά είναι 
εβδομαδιαία ή τρισεβδομα- 
διαία, άλλά καθημερινή.

Κ α θ α ρ ό  τ η ς  τ ρ ο φ ή ς .
■ Περιττό νά πούμε δτι τά τρό

φιμα πρέπει νά μή περιέχουν 
δηλητηριώδεις ουσίες, δπως 
συντηρητικά, ή άλλες ουσίες 
άλλοιωτικές, δπως χρωστικές, 
γευστικές κ.λ.π. πού έχουν 
επιβλαβή αποτελέσματα στήν 
υγεία μας.
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Δ ε ξ ιά : Σ κοπός άστυφύλαξ μέ θερινή στολή 
στήν Κέρκυρα τό έτος 1922. Κάτω: Π ασχαλι
νό γλ έντ ι στο κέντρο «Π αναθήνα ια»  εις τό 
Τέρμα Π ατησίω ν τό Π άσχα τοϋ 1937. Ό  Ά -  
ξ /κ ό ς  ε ις  τό μέσον είνα ι ό 'Α στυνόμος Κα- 
νελόπουλος. 'Α π ένα ντι: 'Έ να ιστορικό κτή
ριο τή ς Κ ερκύρας. "Η Α στυνομ ική  Σχολή. 
Κατεστράφη τό Ι94Ι άπό  τους Ιτα λ ικ ο ύ ς  
βομβαρδισμούς. (Ε ύγενής προσφ ορά  τοϋ έ.σ. 
’Α στυνόμου κ. Στ. Π α π α γεω ργίου ).



Μ ΙΑ Π Ρ Ο ΣΦ Ο ΡΑ
TQN «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ  Μ ΑΣ Ο Π Ω Σ  ΤΗΝ Ε ΙΔΕ  

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

Ή  ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία όράσεως, ιστορία 
αγώνων, ιστορία προσφοράς προς τον Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. 
Τής ιστορίας αυτής έλάχιστο δείγμα αποτελεί «Τό "Αλμπουμ τής Αστυ
νομίας Πόλεων» εις τό όποιον δημοσιεύονται κατ’ Αποκλειστικότητα 
παλαιαΐ Ανέκδοτοι φωτογραφίαι.

10 ΑΛΜΠΟΥΜ
τ η :  α ϊτ υ η ο μ ια ι  π ο α εο η



Και τα δύο τμήματα επάνω καί κάτω αποτελούν μίαν και την αυτήν φωτογραφίαν, ή όποια διά τεχνικούς λόγους έχωρίσθη εις δύο. Είκο- 
νίζονται οι ανδρες τής 'Αστυνομικής Δ /νσεως Πατρών τό έτος 1932. Εις τό μέσον διακρίνεται 6 τότε’ Αστυνομικός Δ /ντής και μετέπει τα 
'Αρχηγός τοϋ Σώματος Ιωάννης Σπόρου, οί 'Αστυνόμοι Γιαννοϋτσος, Κωνσταντάρας, Χαϊδεμένος και Άλεξόπουλος. Εις τήν απέναντι 
σελίδα : 'Επίσημος στολή τής Τροχαίας 'Αθηνών τό έτος 1938. Διετίθετο υπό τής Διοικήσεως Πρωτευούσης. Οί τροχονόμοι είναι οί

Στ. Παπαγεωργίου και Χρ. Νίκον.





Χ Ρ Υ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  ΤΗΣ Ι Σ Τ ΟΡ Ι ΑΣ  ΜΑΣ

« Ο Χ Ι »

Τ Ο Υ  Ε.Α. Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  κ. I. Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

— «Τ ό δ έ τ ή ν  Π ό λ ι ν  σ ο ι  5 ο ΰ -  
ν α ι ,  ο ΰ τ ’ έ μ ό ν έ σ τ  ί ν ο ϋ τ ’ 
ά λ λ ο υ  τ  ι ν ό ς τ ω ν  κ ά τ ο ι κ ο ύ  ν
το» ν έν  τ α ύ τ η .  Κ ο ι ν ή  γ ά ρ  γ ν ώ 
μη,  π ά ν τ ε ξ  α ύ τ ο π ρ ο α ί ρ έ τ ω ς  
ά π ο θ α ν ο ΰ μ ε ν  κ α ί  ο ΰ  φ ε ι σ  ό- 
μ ε θ α τ ή ς  ζ ω ή ς  η μ ώ ν » ,  ήτο ή 
απάντησες Τοϋ τελευταίου ΓΤαλαιολόγου 
5 έκατονταετηρίδων εις τόν Πορθη
τήν Μωάμεθ, όστις πρό των τειχών τής 
Βασχλίδος τοϋ έπρότεινε νά παραδώση 
ταύτην καί νά άπέλθη μέ δλας τάς τιμάς.

— «Μ ο λ ώ ν λ α β έ», άπήντησε υπε
ρήφανα ό Λεωνίδας πρό 2000 ετών είς τόν 
Ξέρξην, ήγούμενον μυριάδων βαρβάρων 
διά τήν κατάληψιν τής Ελλάδος.

« Λ ά β ε τ ε  γ ή ν  κ α ί  ΰ δ ω ρ δ σ ο  
θ έ λ ε τ ε »  είπαν οί ’Αθηναίοι πρό 25 
αίώνων ρίπτοντες είς βαθύ φρέαρ τούς 
Πρέσβεις τοϋ Μεγάλου Βασιλέως οί όποιοι 
ήλθον νά ζητήσουν τήν υποταγήν των. 

«ΟΧΙ:»,  άπήντησε αποφασιστικά, πα- 
• ληκαρίσσα, λακωνικά καί άξιόπρεπα, ό 

"Ελλην Πρωθυπουργός έξ όνόματος τής 
Αίωνίας Ελλάδος είς τόν άντιπρόσωπον 
τοΰ ίταμοϋ Δικτάτορος, δστις τήν Ιστο
ρικήν εκείνην πρωίαν τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940 μετέβη νά ζητήση τήν ΰπο- 
δούλωσιν τής 'Ελλάδος.

« Ά θ ά ν ά ; τ η  κ α ί  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  
χ ώ ρ α :

Δέν έλογάριασες ποτέ άπό τής έμφα- 
νίσεώς σου είς τόν πλανήτην θυσίας καί 
αίμα, δέν ΰπελόγισες ποτέ κέρδη καί ζη
μίας, δέν έλαβες ποτέ Οπ’ όψει ούτε έζή- 
τησες άνταλλάγματα δταν ήπειλείτο ό 
Βράχος τόν όποιον ή Μοίρα’ σου κα- 
θώρισε ώς κατοικίαν σου, οσάκις ό Πο
λιτισμός έκινδύνευε, οσάκις ή ’Ελευθερία 
τοϋ κόσμου ΰφίστατο τήν κακομεταχεί
ριση; βαρβάρων έπιδρομέων.

—Έτσι καί πρό 36 χρόνια σάν τώρα.
—Ή το μιά φθινοπωρινή γαλήνια νύ

χτα. Λίγο πριν χαράξη ξεκίνησε ό 
Γκράτσι γιά  τό σπίτι τοϋ Ελληνος Πρω
θυπουργού μέ τό ίταμό τελεσίγραφο στή 
τσέπη καί μέ άπόλυτη βεβαιότητα στή 
καρδιά ότι έπί τέλους έπραγματοποιείτο 
τό όνειρο δεκάδων αιώνων τής Ρώμης. 
Τό όνειρο τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
τό δνειρο τής έκριζώσεως τοΰ ύπερηφά- 
νου άντιζήλου άπό τήν Μεσόγειον, τήν 
Μάρε Νόστρουμ Τό όνειρο τόσων Ρω
μαίων αΰτοκρατόρων πού θά ηύτύχει έπί 
τέλους ό Πάτρωνάς του νά τό κάνη πρα
γματικότητα.

— Γιατί τάχα καί άμφέβαλλε;
Ποιός θά έφρασσε τόν δρόμον πρός τήν 

έκπαλαι αντίζηλον πρωτεύουσα: ΤΙ έλεγεν 
ή φρόνησες; ΤΙ έπέτασσεν ή λογική;

Τί άπεδείκνυον οί άριθμοί; ’Οκτώ έκα- 
τομμύρια λόγχες ή ’Ιταλία! Πόσας οί 
"Ελληνες; Χιλιάδες άρματα καί άεροπλάνα, 
έκατοντάδες σιδηρόφρακτοι μεραρχίαι είς 
τήν διάθεσιν τής Αυτοκρατορίας! Ό  άντί- 
παλος; λίγει κουτσουμεραρχίες I . . .

Αρμάδα υπερήφανη καί κραταιά, απέ
ναντι . . . σέ λίγα πριλιοκάραβα I 
- — Πρός βορράν ό Σύμμαχος Φύρερ έχει 
σαρώσει τό παν. Κράτη τεράστια καί 
ίσχυρά άνηρπάγησαν άπό τήν λαίλαπα

τής Γερμανικής βίας ώς χάρτινος Πύργος. 
'Η κραταιά Γαλλία, τό ύπερήφανον Βέλ- 
γιον, ολόκληρος ή Βόρειος Εύρώπη καί ό 
υπόλοιπος κόσμος πιέζεται άπό τόν 
έφιάλτην τοϋ τρόμου.

Καί αύτή ακόμη ή άγέρωχος ’Αγγλία  
τήν στιγμήν αυτήν άγωνια καί άσχάλλει 
άπό τά άλλεπάλληλα καί φοβερά πλή
γματα τοϋ άνοικτίρμονος αντιπάλου. 
Μόνη καί άβοήθητη στό ρημαγμένο 
βράχο της περιμένει τήν μοιραίαν στι
γμήν. Καί θά τολμήση λοιπόν ή μικρά 
καί έξουθενωμενη ‘Ελλάς ν’ άσεβήση πρός 
τήν ίσχυράν όπιταγήν; θά τολμήση κάν 
καί νά σκεφθη ν’ άνακόψη τήν θριαμβευ
τικήν πορείαν τών Λύκων καί τών ήρωϊ- 
κών Βερσαλλιέρων πρός Νότον; όταν 
μάλιστα γνωρίζει ότι ή φίλη της Σερβία 
αδιαφορεί πρός τήν ύπόθεσίν της καί ό 
θανάσιμος έχθρός της, ή Βουλγαρική 
ύαινα παραμονεύει νά σκυλεύση τό 
πτώμα της; Αύτά ασφαλώς έσκέπΤετο ό 
έξοχώτατος Γκράτσι. Αύτούς τούς ύπο- 
λογισμούς έκανε ξαπλωμένος στά μαλακά 
μαξιλάρια τοΰ αυτοκινήτου του, όταν 
μετέβαινε τή χλιαρά εκείνην νύκτα στήν 
εξοχική κατοικία τοΰ "Ελληνος Πρωθυ
πουργού I Ίσως μάλιστα νοερώς νά προε
ξοφλούσε τήν άπειρον ψυχικήν άγαλ- 
λίασιν πού θά έπροξένει στόν μελανο- 
χίτωνα πάτρωνά του όταν μετ’ όλίγον 
θά τοΰ άπέστελλε τό εΰχάριστον τηλε
γράφημα τής ύποταγής τής Ελλάδος καί 
τήν ύπερηφάνειαν τής Έντας, διά τήν 
πραγματοποίηση» τοΰ δνείρου της ότι 
μετ’ όλίγον 'Ελληνίδες σκλάβαι θά έκυ- 
ΤΓτον πρό τών ποδών της, όνειρον τό 
οποίον δέν κατώρθωσε νά πραγματο- 
ποιήση πρό δυόμισυ χιλιάδων έτών ή 
"Ατοσσα τοΰ Δαρείου.
' — Καί ένα μόνον δέν έσκέφθη.

— Κάτι τό ούσιώδες δέν ύπελόγισαν.

Τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή ν  ψ υ χ ή ν .  Τήν 
ύπέρλαμπρον τρισχελιετή Ελληνικήν 
Ιστορίαν. Τήν οδύνην τοΰ Ελληνικού 
λαού διά τόν άνανδρον τορπιλλισμόν 
τής " Ε λ λ η ς  τ ο υ .

— Δέν έσκέφθη ακόμη ότι ποτέ τό ‘Ελ
ληνικόν Έθνος δέν κατεπρόδωσεν τήν 
Ίεράν άποστολήν είς τήν οποίαν τό 
έταξε ή θεία Πρόνοια.

— Δέν ύπελόγισε ότι δέν ήτο δυνατόν 
ή ελληνική φυλή νά έγκαταλείψη τήν 
γνησίαν θυγατέρα της, τήν θείαν ’Ελευ
θερίαν έκθετον καί έπροστάτευτον έναντι 
τής βαρβάρου επιβουλής.

— Δέν έφαντάσθη ότι ό κίνδυνος όν 
διέτρεχεν ό πολιτισμός σάρξ έκ τής σαρ- 
κός τοΰ Ελληνισμού, θά έτασσε τόν 
Ελληνισμόν άπέλπιδα καί έξαλλον παρα
στάτη του.

— Δέν ένεθυμήθη ότι ό όρκος τών ’Α
θηναίων ήτο τ ό « Ο ύ  π ο ι ή σ ω μ ε ν

Είς τήν απέναντι σελίδα επάνω: Γυναίκες 
τής Πίνδου. ”Εργο τον εκλεκτού γλύπτου 
κ. Νικόλα. Τό σλάΐτς παρεχωρήθη υπό τοϋ 
Ιδιου πρός τό περιοδικόν μας. Κάτω: 
’Από τή μάχη τής Πίνδον. Λεπτομέρεια 
άπό πίνακα τοϋ Ά λέκου Άλεξανδράκη.



π ε ρ ί  π λ ε ί ο ν ο ;  τ ό  ζ ε ϊ ν  τ ή ; 
’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ; »  καί ότι τό σύμβολον 
παντό; "Ελληνο; ήτο τό «Τ ε θ ν ά ν α ι 
κ α λ ώ ;  μ ά λ λ ο ν  ή ζ ε ϊ ν  α ί σ- 
χ  Ρ ώ 5».

Δέν έσκέφθη ότι διά τήν έπικράτησιν 
των υψηλών τούτων έννοιών και των 
εϋγενεστάτων Ιδανικών τής Πίστεω;, 
Πατρίδος, ’Ελευθερία; καί Πολιτισμού, 
έναντι τή; ύλιστική; βαρβαρότητο; καί 
τή; Δεσποτική; βία;, ή ’Αθάνατο; ‘Ελ
λά; ήγωνίσθη ανέκαθεν πότε μέ τήν έπτα- 
βόητον άσπίδα τών ‘Ομηρικών ηρώων, 
πότε μέ τό δόρυ τού Μαραθωνομάχου, 
πότε μέ τά; τριήρει; τή; Σαλαμϊνο; καί 
πότε μέ τά καρυοφίλια τού αρματολού 
καί τό μπουρλότο τού Κανάρη, μικρά 
πάντοτε εις υλικήν δυναμικότητα, έναντι 
τών αντιπάλων της, αλλά πελώρια εις 
ψυχικόν σθένο; καί πίστιν είς τόν αγώνα 
της, δίκην Δαυίδ πρό; Γολιάθ, καί δΓ 
αυτό πάντοτε ήθικώ; νικήτρια.

— Καί έμεινε κατάπληκτο; καί άναυδο; 
εί; τό άπροσδόκητον Ο X I τη; ‘Ελλάδο;, 
καί σκυμμένο; άπό τήν ντροπήν πού 
άθελά του έννοιωσε άπό τήν υπερήφανη 
άρνησι καί τό ήθικό μεγαλείο τη;, πελιδνό; 
ΰπό τό βάρο; τη; ήθική; καταπτώσεως - 
έγύρισε στό Μέγαρό του, διά νά άντι- 
κρύση τώρα τό πρωϊνό ήφαίστειο πού 
έδημιούργησε τήν ‘Ελληνική ψυχή ή άγα- 
νάκτησι; διά τό θρασύ τελεσίγραφό του.

— Στριγγιά ή φωνή τών Σειρήνων υψώ
νεται ώ; διαμαρτυρία κατά τη; αδικία;! 
Τήν κατάπληξιν τη; άγουροξυπνημένη; 
Πρωτευούση; διαδέχεται ένα; τρελλό; 
ένθουσιασμό;, ένα έξαλλον παραλήρημα, 
μιά εκρηκτική μανία μίσου; καί έκδι- 
κήσεω; κατά τού θρασέο; καί άνάνδρου 
εϊσβολέω;.

— Κάνει; "Ελληνα; δεν έσκέφθηκεν γιά  
ύποχώρησι. Σέ κανενό; τήν ψυχήν δέν 
είσεχώρησε ό φόβο;. Κανί*; δέν συνεζή- 
τησε τό παράτολμο τού εγχειρήματος 
Κανεί; δέν υπελόγισε ότι φυσικόν ήτο νά 
κονιορτοποιηθή μέσα σέ λίγε; μέρε; άν 
όχι ώρε; ή άοπλο; Ελλά;, άπό τήν 
συντριπτικήν ύπεροχή τη; κραταιά; τού 
Μουσουλίνι Αύτοκρατορία;. "Ολοι οί 
"Ελληνε; ένί στόματι καί μια καρδία ανέ
κραξαν « Κ α λ ύ τ ε ρ α  μ ι ά ;  ώ ρ α ;  
’Ε λ ε ύ θ ε ρ η  ζ ω ή » . . .  «”1 τ ε ΓΤαΐ- 
δ ε ; Ε λ λ ή ν ω ν » . . .  «τ ο ϊ ; κ ε ί 
ν ω ν  ρ ή μ α σ ι  π ε ι θ ό μ ε ν ο ι . »

— Μέσα σέ λίγα λεπτά ή φλόγα τη; 
Πρωτευούση; ξεχύθηκε σέ όλη τή χώρα. 
Σέ πόλει; καί χωριά, σέ βουνά καί σέ 
κάμπου; άπό τόν ψηλορείτη ώ; τήν 
Πίνδο γιά ν ’ άνάψη τήν τεράστια πυρ- 
κα'ίά καί νά γεννήση τόν κεραυνό πού 
διοχετεύοντα; τό συμπεπυκνωμένο ήλεκ- 
τρισμό του σταϊ; άκαϊ; τη; λόγχη; τών 
λιγοστών φαντάρων τών συνόρων τι; 
μετέβαλε σέ πύρινε; ρομφαΐε; καί έκδική- 
τριε; τιμωρού;, προ τών οποίων οί Θρα
σύδειλοι είσβολεΐ; κατάπληκτοι καί περί
φοβοι έτρέποντο εί; φυγήν άδειάζοντε; 
περίτρομοι τά λίγα χιλιόμετρα τού ίερού 
έδάφου; εί; τό όποιον πρό ωρών τόσον 
προδοτικά, ύπουλα καί αιφνιδιαστικά 
είχον εισχωρήσει.

— Καί έπηκολούθησε τό άθάνατο Νεοελ
ληνικόν έπο; έφάμιλλον άν όχι άνώτερον 
τών άγώνων τη; φυλή; μα; κατά τήν 
μακραίωνα Ιστορία τη; ύπέρ τού πολι
τισμού καί τη; έλευθερία; τού κόσμου.

—Ή Π ί ν δ ο ; ,  ή Κ ο ρ υ τ σ ά ,  τ ό

Ί β ά ν, ή Μο ρ ά β α ,  τ ά  Π ό γ ρ α -  
δ ε τ σ ,  τ ό  ’Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ,  τ ό  
Τ ε π ε λ έ ν ι ,  ή Χ ε ι μ ά ρ ρ α ,  ή Τ ρ ε μ -  
π  ε σ ί ν α άνέδειξαν τό ψυχικόν μεγα- 
λεϊον τη; ‘Ελλάδο;, τά παιδιά τή; οποία; 
μέ τόν άφθαστον ήρωϊσμόν του; καί τήν 
ύπέροχον αυτοθυσίαν του;, άνευ ύλικών 
μέσων άντετάχθησαν πρό; τά; σιδηρο- 
φράκτου; λεγεώνα; μιά; κραταιά; Αύτο
κρατορία;, τήν όποιαν τελικώ; κατεξευ- 
τέλισαν καί κατενίκησαν.

"Εγραψαν μέ τό τίμιον αίμα των μία 
νέα σελίδα, τήν λαμπροτέραν άπό τά; 
λαμπροτέρα; τή; ‘Ιστορία; τη;.

—’Απέδειξαν εί; τόν κόσμον ότι είναι 
γνήσιοι τών άρχαίων προγόνων των 
Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων ά- 
πόγονοι.

—Έβροντοφώνησαν ότι ή Ελληνική 
ψυχή δέν έπαυσε νά είναι ό άνιδιοτελή; 
σημαιοφόρο; πάση; εύγενοΰ; προσπά
θεια; ύπέρ τών άνθρωπίνων ιδεωδών καί 
τή; ιδέα; τή; Πατρίδο;.

—Ήνάγκασαν τήν άνθρωπότητα ν’ 
άτενίση εκπληκτικά τά βλέματά τη; πρό; 
τό ήθικόν μεγαλείον τή; ‘Ελλάδο; καί νά 
παραδεχθή Ινδομύχω; ότι « Ι δ ο ύ  τ ό 
”Ε θ ν ο ; τ ό  ό π ο ι ο ν  ά ξ ι ζ ε  ι». 
«"Ε ω ; τ ώ ρ α  λ έ γ α μ ε  ο ί  Έ  λ η 
ν έ ;  π ο λ ε μ ο ύ ν  σ ά ν  ή ρ ω ε ;, 
τ ώ ρ α  θ ά  ξ έ ρ ω μ ε  ό τ ι  ο ί  ή ρ ω ε ;  
π ο λ ε μ ο ύ ν  σ ά ν  τ ο ύ ;  " Ελ λ η -  
ν α ;».

— Δέν ΙκάμφΘη ή 'Ελληνική ψυχή στήν 
τεραστίαν αύτήν προσπάθειαν, ούτε 
έθεώρησεν ότι τό καθήκον τη; καί ή ύπο- 
χρέωσί; τη; συνετελέσθη εί; τά χιονι
σμένα καί άπρόσιτα βουνά τή; ’Αλβα
νία; άπό τά ύψη τών όποιων υπέδειξε 
καί έξέπεμψε τήν πρώτην τή; συμμαχι
κή; νίκη; Λαμπιδόνα.

—"Οταν ό Γερμανικό; Χείμαρο; ορμητι
κό; καί άπειλητικό; κατείρχετο διά νά 
σπεύση εί; βοήθειαν τού καταπτύστου 
ήττημένου συμμάχου καί συνενόχου του 
ή κατάκοπο; καί καταπληγωμένη ‘Ελ
λά; δέν έδίστασε άνερχομένη εί; τά πλέον 
δυσθεώρητα επίπεδα αύτοθυσία; καί 
ψυχική; άντοχή; νά άντιτάξη καί τό δεύ
τερον «ΟΧΙ» καί νά φωτίση τήν οικου
μένην μέ δύο άκόμη άναλαμπά;, νά έπι- 
τελέση δύο άκόμη θαύματα, τόν άθλο 
τού Ρ ο ΰ π ε λ  καί τήν έποποιίαν τή; 
Κ ρ ή τ η ; .

— Δύο θαύματα πού έχάρισαν στήν 
ήνωμένη παράταξι τών Συμμάχων τί; 
περίφημε; έξ εβδομάδες πού άνέτρεψαν 
τήν Πολεμικήν κατάστασιν ύπέρ αύτή; 
καί μετέβαλον όριστικώ; τόν ροΰν τού 
άγώνο; κατά τή; βία; καί τή; βαρβαρό- 
τητο;.

— Μά ήτο μικρά καί ύπέκυψεν πρό τού 
όγκου τών Τιτάνων.

— Πυκτό τό σκοτάδι τή; σκλαβιά; 
ήκολούθησε τήν υπέρτατη αύτή προσπά
θεια, τήν άφθαστη έποποιΐα, τί; υπέρλαμ
πρε; νίκες

Οί δάφνε; έμαράνθηκαν.
Οί ήττημένοι τή; χθέ; μετεβλήθησαν σέ 

θρασεΐ; κατακτητά; διά νά σκορπίσουν
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στήν δοξασμένη χώρα τήν πείνα, τήν 
δυστυχία καί τόν θάνατο.

Συντρίμμια καί έρείπια παντού 
Καταστροφή καί Έρήμωσι.

Άτίμωσι καί τουφεκισμοί.
Πένθη καί Στρατόπεδα.
Κόκκαλα καί τάφοι.

Τρεΐς μαζί κατακτητές άμιλλώνται ποιός 
νά ύπερβάλη τόν άλλο σέ βαρβαρότητα 
καί καταστρεπτική μανία.

"Ομως άπό τό έρεβος αυτό έκπηδά 
σιγά - σιγά ή καθολική τοϋ "Εθνους άντί- 
στασις καί ή δίψα τής ελευθερίας δημιουρ
γεί τό Άλαμέϊν καί τό Ρίμινι καί τέλος 
τήν συντριβήν τής βίας καί τήν άπε- 
λευθέρωσιν, διά τήν διατήρησιν τής 
όποιας καί πάλιν, σκληρώς αγωνίζεται 
σήμερον.

"Υστερα άπ’ όλα αυτά, ύστερα άπό 
τόσους τίτλους καί τόσα έγκώμια, δι
καιολογημένα περιμέναμε τήν πραγμά- 
τωσιν των Εθνικών μας δικαίων καί τήν 
άποκατάστασιν των δυσαναλόγων κατα
στροφών τού έστω καί πάντοτε όχι σπου
δαίου ’Εθνικού μας πλούτου. Δέν ζητή
σαμε έδαφικές Ιπεκτάσεις στίς πλούσιες 
πεδιάδες γειτόνων, παρ’ όλο πού είχαν 
διαπράξει βαρύτατες άδικίες είς βάρος 
μας, καί σέ προηγουμένους πολέμους.

Ζητήσαμε μόνο τά άγονα έκεϊνα ξερο
βούνια, πού αίώνες τώρα κατοικοϋνται 
άπό ψυχές 'Ελληνικές καί άποτελοϋν άνα-

πόσπαστον τμήμα μιας γνωστής άπό 
τούς Πανάρχαιους χρόνους 'Ελληνικής 
περιοχής.

Μάς τά άρνήθηκαν όλα καί μάλιστα 
έκεΐνοι άπό τούς συμμάχους πού έντελώς 
ιδιαίτερα ωφελήθηκαν άπό τήν βροντή 
τοϋ «ΟΧΙ» μας.

. ’Ελεύθεροι τώρα άς στρέψωμε τήν 
σκέψιν μας τήν ίεράν αύτήν στιγμήν πρός 
τούς ήρωϊκούς νεκρούς τοϋ Τιτανείου 
τούτου άγώνος.

Καθήκον ίερόν μάς έπιβάλλει τήν εύ- 
λάβειαν καί τόν σεβασμόν πού όφείλο- 
μεν είς τήν αίωνίαν μνήμην έκείνων οί 
όποιοι έθυσιάσθησαν υπέρ τής Πίστεως, 
τής ’Ελευθερίας καί τής Πατρίδος.

Διά τοϋ τίμιου αίματός των έθεμε- 
λιώθη τό σιδηροπαγές βόθρον άπό τοϋ 
ύψους τοϋ οποίου ή Νίκη έσήμανε τόν 
πρώτον καί δεύτερον Πανηγυρικόν της 
παιάνα είς τήν ΰφήλιον.

—Ή ήρωϊκή θυσία των έζωντάνεψε τά 
τσουρουφλισμένα φτερά τής έλευθερίας 
στό ύπερήφανο πέταγμά της στά πέρατα 
τής Οικουμένης. Καί έσωσε τόν κυνδυ- 
νεύοντα πολιτισμόν άπό τήν υλιστικήν 
βίαν κατά μεσαιωνικήν βαρβαρότητα.

Ό  θάνατός των κατέστησεν ύπερήφα- 
νον διά μίαν άκόμη φοράν τό "Εθνος μας 
καί παρέσχε είς αύτό τούς άκαταμαχή- 
τους τίτλους καί τάς χρυσός περγαμηνάς, 
δι’ ών παρεκάθησε καί παρακάθεται ώς

νικητής μεταξύ τών Νικητών είς τήν 
Τράπεζαν τής Ειρήνης καί τά άδιάσεί· 
στα έπιχειρήματα μέ τά όποια διεκδικεϊ 
ήδη καί θά έπιτύχη τήν άξιοποίησιν τών 
τεραστίων θυσιών του.

Διότι ή δικαίωσις τών πόθων τού 
‘Ελληνικού "Εθνους δέν είναι δυνατόν 
παρά νά πραγματοποιηθή παρ’ όλας 
τάς άντιδράσεις τών αιωνίων εχθρών της.

Οί Ισχυροί τής γής οί όποιοι είναι καί 
Ισχυροί Σύμμαχοί μας δέν είναι δυνατόν 
παρά ν’ άναμνησθοϋν τής πελώριας 
συμβολής τής 'Ελλάδος, ήν άνέλαβον 
οϋτοι κατά τής βίας καί ν’ αποδώσουν 
είς αύτήν δικαιοσύνην άνάλογον πρός 
τάς θυσίας της, τάς καταστροφάς της, 
τούς ήρωϊκούς άγώνας της καί τό μεγά- 
λον ποσοστόν της, είς τήν κοινήν Νίκην 
καί έπικράτησιν.

Δέν είναι δυνατόν νά σφαγιασθούν τά 
δίκαια τής ‘Ελλάδος διότι ούτε ή ήθ«ή 
έχρεωκόπησεν είσέτι, ούτε ή δικαιοσύνη 
άπέθανεν, ούτε καί ή εύγνωμοσύνη έξέ- 
λιπε άπό τάς καρδίας έκείνων, οί όποιοι 
διεκήρυξαν ότι έπολέμησεν ύπέρ τών 
εύγενεστέρων τής άνθρωπότητος ’Ιδα
νικών

— Τό δίκαιον τελικώς θ’ άποδοθή είς 
τήν 'Ελλάδα, διότι πλήν τών άνω άναμ- 
φισβητήτων τίτλων μας έχει προβλεφθή 
ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΛΛΑΣ έν τή αίωνία τοϋ 
θεού προθέσει.
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'Από 5 έως 8 Αύγουστον ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων ανμμετέσχε στις έορταστικές εκδηλώσεις, που έγιναν 
στη Φοαγκφονρτη τής Δυτικής Γερμανίας, μέ τήν ευκαιρία τής όργανώσεως εκεί ΙΟημέρου αφιερωμένου στήν 'Ελλάδα. 

Στή φωτογραφία μας χαρακτηριστικό στιγμιότυπο (Σχετικό ρεπορτάζ είς τήν σελίδα 822)
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Η ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 711)

άληθινής καί γνήσιας τέχνης. Ά λλα μέ 
τόν τρόπο αύτό ή τέχνη άρνιέται πιά τόν 
ίδιο τόν έαυτό της.

θέλησαν ακόμη οί ύποστηρικταί τής 
_ μοντέρνας τέχνης νά παραλληλίσουν τήν

I άφηρημένη ζωγραφική καί γλυπτική μέ 
τή μουσική, που τή χαρακτηρίζουν κι’ 

I αυτή σαν άφηρημένη τέχνη, γιατί δέν έχει 
I λένε συγκεκριμένο Θέμα καί χρησιμοποιεί 
I άφηρημένα σύμβολα καί ήχους.

Ι Ά λλά έδώ γίνεται μία σύγχυση. Γtori 
ή μουσική, ή παραδοσιακή τουλάχιστο, 
I έχει θέμα. Έδώ τή θέση τού ματιού τήν 

1 παίρνει τό αυτί. Καί οί ήχοι είναι μιά νέα 
1 γλώσσα που δέν λέει μέν λέξεις, έκφράζει 
I όμως συναισθήματα, Τή γλώσσα, βέβαια, 
I αυτή δέν τήν καταλαβαίνουν όλοι. Α λλά  
1 όλοι αισθάνονται τή συγκίνηση καί τή 
I χαρά τής μουσικής άρμονίας. Γιατί ή 
1 άληθινή μουσική μέ τό ρυθμό καί τήν 
I ενότητα στήν ποικιλία τών διαφόρων 
I ήχων τών μουσικών οργάνων, παρου- 
I σιάζει ένα σύνολο πού σέ μαγεύει. Έφ’ 
I όσον λοιπόν ένα μουσικό κομμάτι προσ- 
1 φέρει στόν άκροατή τή συγκίνηση αύτή, 
[ τότε είναι τέχνη. Γιατί, φυσικά, ήχους 
1 ακούει τό αύτί μας στό δρόμο κάθε μέρα. 
I Α λλά αύτοί, όχι μόνον δέν μας συγκι- 

νοϋν, άλλά καί μάς κουράζουν άφάνταστα. 
Γι’ αύτό καί ή «άφηρημένη μουσική» πού 
θέλησε νά άποτελέση τό μουσικό άντί- 
στοιχο τής άφηρημένης ζωγραφικής καί 
γλυπτικής, κατήντησε ένα τυχαίο καί 
άτακτο συνονθύλευμα ήχων καί κρό
των σάν αύτούς πού ακούει κανείς άφθο
νους στή καθημερινότητα τής ζωής. "Ετσι, 
άπό τή μουσική άρμονία φθάσαμε στό 
θόρυβο(').

’Αλλά τότε ό οποιοσδήποτε άξεστος 
άνθρωπος θά μπορεί νά δημιουργήσει 
θορύβους καί κρότους καί νά ισχυρί
ζεται κΓ αύτός ότι κάνει τέχνη πού δέν 
τήν καταλαβαίνουμε. ’Αλλά πλέον είναι 
φανερό πώς έτσι περάσαμε τά σύνορα τού 
σοβαρού καί βρισκόμαστε στήν περιοχή 
τού γελοίου. Μουσική τέχνη, όπως εί
παμε, είναι τό θείο δώρο τού ταλαντού
χου μουσικού πού μπορεί μέ τά πλήκτρα 
ή τίς χορδές τών μουσικών οργάνων νά 
προσφέρει τήν ψυχικήν απόλαυση τής 
μουσικής άρμονίας. Είναι ή μουσική πού 
πραγματικά δέν τήν χορταίνεις νά τήν 
άκούς. Είναι ή μουσική πού άντέχει στό 
χρόνο. "Εχει άρα τό χαρακτηριστικό τής 
γνήσιας καί άληθινής τέχνης.

’Αλλά οί συνθέτες τής μοντέρνας «άφη
ρημένης» μουσικής ισχυρίζονται, ότι μέ 
τούς άτακτους αύτούς ήχους καί κρότους 

( θέλουν νά έκφράσουν τό χάος καί τήν 
άγωνία τής έποχής μας.

Τό χάος αύτό καί τήν άγωνία τά ζή 
ό σημερινός άνθρωπος άρκετά έντονα 
καί δέν χρειάζεται νά τά έπαυξάνει μέσα 
του ή μοντέρνα μουσική. ’Αντίθετα, ό 
σύγχρονος άνθρωπος περιμένει άπό τήν 
μουσική νά τόν ξεκουράσει ψυχικά άπό τό 
καθημερινό άγχος, μεταφέροντάς τον μέ 
τή μαγεία τής τέχνης της στούς όμορφους 
κόσμους τής μουσικής άρμονίας, σάν τό 
μελωδικό κελάδημα τών πουλιών στήν

έξοχή που ξεκουράζει άπό τήν ένταση 
τής πολυθόρυβης πόλης.

Καί έπειδή ό λόγος περί άφηρημένης 
μουσικής θά άναφέρωμε έδώ ένα άνάλογο 
έπιχείρημα πού προβάλλεται άπό τούς 
άπολογητές τής μοντέρνας μουσικής σέ 
σχέση μέ τή θρησκευτική καί έκκλησισ- 
στική μουσική. Προβάλλεται δηλαδή ή 
άξίωση πώς πρέπει σήμερα καί ή έκκλη- 
σιασΤική καί θρησκευτική μουσική νά 
έκμοντερνισθή, χρησιμοποιώντας γιά τό 
σκοπό της τή σύγχρονη μουσική τής 
τζαζ καί π όπ  μουσικής. Καί ή άξίωση 
αύτή στηρίζεται στό συλλογισμό, ότι 
όπως ό Σεβαστιανός Μπάχ καί οί άλλοι 
μεγάλοι τής έκκλησιαστικής καί θρη
σκευτικής μουσικής έγραψαν μουσική 
τής ίδικής τους έποχής, έτσι καί σήμερα 
πρέπει νά γραφή μιά μοντέρνα έκκλη- 
σιαστική μουσική πού νά χρησιμοποιή
σει τή σύγχρονη οίκεία πιά στό κοινό 
γλώσσα τής μοντέρνας μουσικής. Γιατί, 
ρωτούν, πρέπει ό σημερινός άνθρωπος 
νά λατρεύει τό θεό, χρησιμοποιώντας 
σώνει καί καλά τή μουσική άλλων περα
σμένων έποχών;

Ό  συλλογισμός αύτής τής προτάσεως 
έχει βέβαια λογική, άλλά μόνο λογική, 
άνώ άναφέρεται σέ θέμα πού δέν είναι 
ζήτημα μόνο λογικής. Γιατί, κανείς φυ
σικά δέν θά μπορούσε νά άποκλείσει 
λογικά τή δυνατότητα γιά μιά νέα σύγ
χρονη έκκλησιαστική μουσική. Ούτε άκό- 
μη νά ίσχυρισθή ότι μέ τόν ’Ιωάννη Σε
βαστιανό Μπάχ τερμάτισε πιά όριστικά 
τό μέλλον της ή θρησκευτική μουσική. 
Τό θέμα όμως δέν είναι αύτό. Τό θέμα είναι 
ότι ό Μπάχ, όταν συνέθετε τίς περίφημες 
καντάτες του ή τά χορικά του, τά συνέ
θεσε σάν ταλαντούχος βέβαια μουσικός 
άλλά καί μαζί σάν π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ς  
ά ν θ ρ ω π ο ς  γιά άληθινά προσευχο
μένους ανθρώπους, σέ μιά προσευχομένη 
•έποχή. Καί ή μουσική του δημιουργία 
είναι ζυμωμένη μέ τό άρωμα τής προ
σευχής καί τής βαθειάς του πίστεως. 
Ά λλα ή έποχή μας δέν είναι προσευ
χομένη έποχή. Γι’ αυτό καί δέν νομιμο
ποιείται, δέν έχει τό δικαίωμα νά κάνει 
νέα έκκλησιαστική μουσική. ’Εμείς πάντως 
οί Έλληνες είχαμε τήν τύχη νά έχωμε 
έναν ’Ιωάννη Σακελλαρίδη πού ήταν ένα 
άνάστημα, τό μοναδικό, άλήθεια, μέχρι 
τώρα τής νεωτέρας έκκλησιαστικής μας 
μουσικής. Ά λλο  θέμα βέβαια ότι δυστυ
χώς δέν τόν προσέξαμε, ένώ άν τόν είχαν 
άλλοι πιό προηγμένοι λαοί θά τόν είχαν 
προσέξει περισσότερο. Γιατί ό ’Ιωάννης 
Σακελλαρίδης ήταν ό ταλαντούχος μου
σικός πού συνέθεσε μιά θεσπέσια καί ιερο
πρεπέστατη σύγχρονη έκκλησιαστική 
μουσική σάν πιστός καί προσευχόμενος 
άνθρωπος, γιά άληθινά πιστούς καί 
προσευχομένους άνθρώπους καί όχι γιά  
δούλους τού μοντέρνου. Γιατί ήξερε πώς 
στά ιερά καί τά όσια δέν μπορείς νά είσαι 
μοντέρνος, άφού τά ιερά καί τά όσια δέν 
είναι «μοντέρνα».

Ή έπίκληση τέλος καί ό παραλληλισμός 
τής άφηρημένης τέχνης μέ τά μαθηματικά 
πού χρησιμοποιούν άφηρημένα σύμ
βολα, είναι τούλάχιστον άφελής. Γιατί τά 
μαθηματικά μέ τά άφηρημένα τους σύμ
βολα, πού είναι σέ τελευταία άνάλυση 
μιά στενογραφία τής λογικής, προσφέ
ρουν μέν μεγάλες υπηρεσίες στή ζωή, 
άλλά δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τή τέχνη

ούτε άλλως τε πρόβαλλαν ποτέ καμμιά 
τέτοια άξίωση.

Έτσι, τό άνεικονικό καί άλογικό στοι
χείο πού μπήκε καί θρονιάστηκε στή 
μοντέρνα τέχνη, έκοψε τίς γέφυρες τής 
επικοινωνίας της μέ τό κοινό. Γ ιατί 
έκοψε τόν έσωτερικό διάλογο πού άσυ- 
ναίσθητα πραγματοποιείται πάντα άνά- 
μεσα στό έργο τέχνης καί στόν θεατή. Ή 
τέχνη μιλάει μέ είκόνες. Καί εικόνες πού 
δέν ύπάρχουν ή δέν έχουν θέμα, πώς θά 
μιλήσουν στόν θεατή; Ά λλά ή μοντέρνα 
τέχνη, άγκαλιάζοντας άπό τή γέννησή 
της τή μηδενιστική φιλοσοφία, ώδηγή- 
θηκε τελικά στήν άπάρνηση κάθε άντι- 
κειμενικής άξίας. Μέ τό σύνθημα «ή τέχνη 
γιά  τήν τέχνη» άδιαφόρησε γιά τόν άν
θρωπο. Καί τελικά κατάντησε νά χάσει 
καί τή τέχνη καί τόν άνθρωπο.

Καί όμως, άν θέλει ή τέχνη νά ξαναβρή 
τό δρόμο της, πρέπει νά προσέξει καί νά 
υπηρετήσει τόν άνθρωπο. Αύτό, βέβαια, 
δέν σημαίνει καθόλου τέχνη κατά παραγ
γελίαν ή τέχνη κατευθυνομένη. Ή τέχνη 
πρέπει νά είναι καί νά μείνει έλεύθερη. 
‘Αλλά  καί Ισορροπημένη καί άνθρώπινη. 
Στά μέτρα τού άνθρώπου. Καί στόν ση
μερινό κουρασμένο καί βασανισμένο άπό 
τήν άγωνία τών καιρών άνθρωπο νά τού 
προσφέρει μέ τή γλυκύτητα τής ομορ
φιάς καί τή δύναμη τής πηγαίας έμπνεύ- 
σεως τή ψυχική ξεκούραση, έπιχέοντας 
μέ τόν τρόπο της «έλαιον καί οίνον» στις 
πληγές του. Καί αύτή ή άποστολή θά 
κάνει τήν τέχνη άληθινή, γιά  άληθινούς 
καί ισορροπημένους άνθρώπους. Ά λ-  
λοιώτικα θά σέρνει τά βήματά της, πάντα  
ισχνή καί σκελετωμένη μέσα στήν παγω 
νιά τού άλογικοΰ καί τού άνεικονικοΰ, 
στή χώρα τών τεράτων καί τής άσχήμιας, 
πού μοιάζει σάν γεύση κολάσεως.

Μέ άλλα λόγια, πρέπει ό σύγχρονος 
καλλιτέχνης νά άποκτήσει αίσθημα εύ- 
Θύνης. Καί αύτό τό αίσθημα θά τού τό 
δώσει μόνο ό σωστός κοσμοθεωριακός 
του προσανατολισμός καί ή γνήσια 
έπαφή του μέ τίς αιώνιες πνευματικές 
άξιες. Αύτή ή έπαφή μέ τίς πνευματικές 
άξιες καί ή στροφή πρός τόν άνθρωπο, θά 
δώσουν στόν ταλαντούχο καλλιτέχνη 
φτερά καί έμπνευση γιά νά κάνει έργα πού 
θά διατηρούν τήν άξία τους στούς αίώνες, 
σάν τούς ναούς τού ’Ικτίνου καί τού Α ν 
θεμίου ή τ ’ άγάλματα τού Πραξιτέλη καί 
τού Michelangelo.

Τότε θά είναι δικαιολογημένη ή βά
σιμη ελπίδα γιά  μιάν άληθινή άναγέννηση 
τής τέχνης, πού δέν θά είναι πιά θήραμα 
τών χιμαιροκυνηγών τού μοντέρνου, 
άλλά μιά νέα πηγαία καλλιτεχνική δη
μιουργία πού θά βγή άπό τά ερείπια 
άκριβώς τού σημερινού χάους σάν τ ’ 
άστέρι πού πρόβαλλε αίφνης ολόλαμπρο 
στό νυχτωμένο χάος τού άπειρου. "Η, 
γιά  νά Θυμηθούμε καί τήν ώραία είκόνα 
τού Διονυσίου Σολωμού, σάν τό λου
λούδι πού φύτρωσε στό χάσμα: «Τό 
χάσμα πού άνοιξ’ ό -σεισμός κΓ εύθύς 
έγιόμισ’ άνθη!».

1) Ό  αναγνώστης ας δοκιμάσει ν’ ά- 
κούσει ένα δίσκο μέ σύγχρονη ήλεκτρονι- 
κή-πρωτοποριακή, όπως τή λένε, μουσική 
καί ας πή τίμια, στόν έαυτό του τουλάχι
στον, άν άντέχει νά τόν ακούσει γιά δεύ
τερη καί τρίτη φορά I
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ΠΡΙΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ά ττα γω γεύ ς  αξιω μ ατικός ·  Μ ονομαχία εις Γουδί. ·  ’Α πρέπεια  
στρατιώ του ·  Τ ροχα ίο ι δ ιατάξεις . · ’Α πόπειρα  στραγγαλ ισ μού  
γ υ να ικ ό ς  ·  Τ α ρα χώ δεις σκηναι εις τό Π ανεπιστήμιον ·  Χει- 
ρ ο υργε ϊον  εις τά  Ά σ τυ ν . Τμήματα ·  Μ άγισσα εν Ά θ ή ν α ις

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (8 ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟΥ) 1895

ΜΙΣΟΓΥΝΗΣ ό έπί τών ’Εσωτερικών 
ύπουργός! ”Η τούλάχιστον έχθρός της 
«Νέας Γυναικός», της γυναικός τής έπο- 
χής, τής όργώσης προς τήν πρόοδον, 
της όπαδοϋ των νεωτέρων Ιδεών. Αυτό 
τουλάχιστον μαρτυρεί ή νέα του εγκύ
κλιος πρός τους νομάρχας τοϋ Κράτους, 
ή όποια ζητεί νά τάς στερήση καί τοϋ 
ελάχιστου εκείνου έπί τοϋ οποίου λελη- 
θότως ήρχισαν άπό καιρού τώρα νά 
άμφισβητοϋν δικαιώματα. Τοϋ νά πα- 
ρίστανται δηλ. κατά τάς έκλογάς εις 
τάς κάλπας τών διαφόρων υποψηφίων 
ύπέρ τών οποίων ένδιαφέρονται — τώ
ρα τελευταίως μάλιστα έθεάθησαν τοιαϋ- 
ται καί ώς σφαιριδιοδόϊδες — καί εκεί 
δΓ ενός μειδιάματος, δΓ ενός γλυκού λό
γου, μέ θυσίαν κανενός βλέμματος, χω 
ρίς νά ανοίξουν τό στόμα των είς παρά- 
κλησιν, ή μόνον γιά  νά προφέρουν τό 
όνομα τοϋ υποψηφίου των, νά προσπα
θούν νά κερδίσουν μίαν ψήφον ύπέρ τοϋ 
εΰνοουμένου των.

Οί Καρυάτιδες στις άνταυγείες τον δει
λινού. Δημοσιενθηκε σέ γερμανικά 

ηεριοδικό.

«Τό τοιοϋτον όμως — λέγει ή εγκύ
κλιος — άντιβαίνει εις τό Σύνταγμα, κατά 
τό όποιον αί γυναίκες δέν έχουν τό δι
καίωμα τοϋ έκλέγειν καί Ικλέγεσθαι καί 
συνεπώς δέν δύνανται νά παρίστανται 
είς τά εκλογικά τμήματα ύπό ούδεμίαν 
ιδιότητα. Διά τούτο παραγγέλλεί νά 
άπαγορευθή ρητώς είς τάς κυρίας ή 
είσοδος είς τά έκλογικά τμήματα κατά 
τάς προσεχείς δημοτικός έκλογάς».

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (9 ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟΥ) 1895

ΑΠΑΓΩΓΕΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΕΙς άν- 
θυπολοχαγός άπήγαγε νεάνιδα, ήν ώ- 
δήγησεν έξωθεν τοϋ Πειραιώς. Οί συγ
γενείς τής κόρης ειδοποίησαν τήν Διεύ- 
θυνσιν τής ’Αστυνομίας, έφρόντισαν δέ, 
συγχρόνως περί τής άνακαλύψεως τών 
άπαχθέντων. "Ηδη, ό άνθυπολοχαγός 
παρουσιάσθη είς τήν ’Αστυνομίαν μετά 
τής κόρης καί ή ύπόθεσις έλαβε τήν νό
μιμον οδόν.

Πώς εύρέθη εκεί, παρά τίνος έξεδιώ- 
χθη, πού εύρίσκετο, δέν ήδυνήθη νά 
είπη. Θά μετενεχθή είς τήν ενταύθα Διεύ- 
θυνσιν τής ’Αστυνομίας καί θά τοποθε- 
τηθή είς κανέν φιλανθρωπικόν κατά
στημα.

Α λλά δέν είναι φοβερόν, παιδίον τριε- 
τές νά ρίπτεται έκθετον είς τούς δρό
μους, καί δέν είναι κάτι τι άπίστευτον 
διά τούς συγγενείς του, νά ύποστώσιν 
δλην τήν θυσίαν τής τριετοϋς συντηρή- 
σεως τοϋ παιδιού καί έπειτα νά τό άφή- 
σουν έρημον είς τούς δρόμους; Ώ , άν

είχε γονείς, αν είχε μητέρα τό άτυχές!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 (14) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1895

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Χθες, είς τήν θέσιν 
Γουδί έγένετο μονομαχία μεταξύ τών 
κ.κ. Σ. Δελαπόρτα, άνθυπολοχαγοϋ 
καί Θεοδ. Λάσκαρη, ένεκεν έπεισοδίου 
έν τώ θεάτρω «Όμονοίας». Οί άντίπαλοι 
άντήλλαξαν μίαν βολήν είς 20 βημά
των άπόστασιν, άνευ άποτελέσματος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 (15) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1895

ΤΑ έκλογικά όξύνονται έν Πειραιεΐ, 
είς επικίνδυνον βαθμόν. Οί φίλοι τοϋ κ. 
Μουτσοπούλου, βαρέως φέροντες τήν 
εγκατάλειψήν των ύπό τού κ. Σκυλίτση, 
έκτρέπονται είς επικινδύνους σκηνάς, α! 
όποΐαι έπαναληφθεΐσαι χθές παρ’ ολί
γον νά καταλήξουν είς αιματοχυσίαν. 
Πυροβολισμοί άντηλλάγησαν, υελοι πα
ραθύρων καί κεφαλαί ανθρώπων έθραύ- 
θησαν, καί έν γένει τά πράγματα γορ- 
γώς βαίνουσι πρός πλήρη εμφύλιον 
σπαραγμόν! Προχθές, άπέκλεισαν τήν 
οικίαν τοϋ κ. Σκυλίτση καί, βουλευτήν 
αύτόν καί άξιωματικόν τοϋ Ελληνικού 
Στρατού, άπεκάλουν δι’ ονόματος τό 
όποιον δέν έπρεπεν ούδέ κάν νά ένθυμη- 
θοϋν οί εκλογείς Πειραιώς.

Οί φίλοι τοϋ κ. Σκυλίτση έκρατήθη- 
σαν εύτυχώς, άλλως θά είχομεν θλιβε
ρός σκηνάς. Ό σοι γνωρίζουν τόν Πει
ραιά θά είξεύρουν ότι οί φίλοι τοϋ κ. 
Σκυλίτση έκ λαϊκών στρωμάτων οί 
πλεϊστοι όρμώμενοι δύνανται νά προβώ-
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Δεξιά: Ή  ’Αθήνα, όπως ήταν στά χρόνια 
Γεωργίου τοΰ Α '. Εις την απέναντι σελίδα: 
Τό 'Εθνικό μας Καποδιστριακό Πανεπι
στήμιο στά μέσα τον ΙΘ’ αίώνος.

σιν sis μάλλον έπίφοβα κινήματα διά νά 
ύπερασπισθοΰν τόν αρχηγόν των, καί 
επομένως δεινή προοιωνίζεται ή κατά
στασή αϋτή αν έξακολουθήση.

Συνιστώμεν είλικρινώς διά τοϋτο εις 
τήν Κυβέρνησιν νά γρήγορή έπί τού 
Πειραιώς, καί νά συστήση πλείονα άμε- 
ροληψίαν εις τά αστυνομικά όργανα. 
"Αλλως έπ’ αυτήν Θά πέση ή ευθύνη διά 
τά συμβησόμενα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 (28) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895

Τό Θέαμα περί ώραν 1 μ. μ. τής χθές: 
’Ακριβώς προ τής ΔιευΘύνσεως τής ’Α
στυνομίας καί τών γραφείων μας διήλθεν 
ίππος γηραλέος λευκός, αγροτικός, σα
μαροφορών καί φέρων δύο άναβάτας. 
"Ενα στρατιώτην τοΰ Συντάγματος τού 
Διαδόχου — όχι νεοσύλλεκτον — μακαρίως 
καθήμενον έπί τού σαμαριού κατά τόν 
άνετον τρόπον τόν όποιον κοινώς ονομά
ζουν «χιώτικα», κρατούντα μεταξύ τών 
σκελών τήν κωδωνίζουσαν ξιφολόγχην 
καί έπιχαρίτως μειδιώντα, καί ένα χωρι
κόν εις τά οπίσθια, ρυπαρόν, έχοντα κρε
μασμένους ένθεν καί ένθεν τούς γυμνούς 
καί άνίπτους πόδας.

’Ακοσμοτέραν στάσιν στρατιώτου ού- 
δέποτε είδομεν έν μέσαις Άθήναις! Πολ
λοί διαβάται ίσταντο καί προσέβλεπον 
μετ’ οίκτου τήν παρέλασιν. Ούδείς δέ 
αξιωματικός παρέτυχεν, όπως καταβι- 
βάση άπό τού ίππου τόν αύτοσχέδιον 
ιππέα καί άποστείλη αύτόν όπου του 
ήξιζε.

Μετά τό οΐκτρόν αύτό συμβάν το προ 
ολίγων ημερών άναγραφέν περί στρα
τιωτών έν ύπηρεσία, ήτοι μέ πλήρη οπλι
σμόν, διερχομένων τήν οδόν Σταδίου έν- 
τός «Βιζαβί», νομίζομεν έπάναγκες όπως 
ό κ. Φρούραρχος, όν διακρίνει καί ζήλος 
πολύς εις τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος 
καί λατρεία πρός τήν στρατιωτικήν αξιο
πρέπειαν, προβή εις έκδοσιν στοιχειώ
δους τινός οδηγού συμπεριφοράς τών 
οπλιτών άνά τάς οδούς τών ’Αθηνών.

ΤΡΙΤΗ 17 (29) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895

Άριθ. 25.712
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
‘Η Διεύθυνσις τής Διοικητικής Αστυνομίας 

’Αθηνών καί Πειραιώς
Λαβόντες ύπ ’ όψιν αίτησιν τού Κων

σταντίνου Μπάρδη καί τήν ύπό σημε
ρινήν ημερομηνίαν έ.έ. συνεπεία διαταγής 
ημών ύποβληθεΐσαν ήμίν κτηνιατρικήν 
έκθεσιν τών παρ’ ήμϊν κ.κ. Άστυκτηνιά- 
τρων, πιστοποιούμεν ότι αϊ έν τφ  έπί 
τής όδοΰ Μαρίας Βουστασίω τού άναφε- 
ρομένου γαλακτοκόμου ένσταυλιζόμεναι 
δέκα τρεις (άριθ. 13) άγελάδες παρουσι- 
άζουσι τά άπαιτούμενα στοιχεία Υγείας, 
αί τροφαί αύτών είσί καλής ποιότητος, ό

σταύλος έν ώ ένσταυλίζονται αύται είναι 
καλώς διηρυθμισμένος, έχων προαύλιον 
εύρύ καί καθαρόν πλακόστρωτον, δεξα
μενής μετ’ άφθονου έκ τών κοινών τής 
πόλεως ύδραγωγείων ΰδατος, δεξαμενής 
λιθόκτιστου πρός έναπόθεσιν τής κό
πρου, σταύλοι καθαροί εύρύχωροι έπαρ- 
κώς καί καταλλήλως αεριζόμενοι, μέ έδα
φος πλακοσανιδόστρωτον καί οχετών 
πρός διοχέτευσιν τών ούρων καί μετά 
μαρμάρινης λεκάνης, τά δέ έν χρήσει άγ- 
γεϊα είσί καθαρά. Τό βουστάσιον τούτο 
δύναται νά λειτουργή κανονικώς, έντός 
τής πόλεως.
’Εν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1895 

Ό  Διευθυντής 
Δ. ΜΠΑΤΡΑΚΤΑΡΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 (30) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1895

Έκ τών τελευταίων άστυνομικών δια
τάξεων κάποιας έπαρχίας. Ό  λόγος περί 
τών ποδηλάτων, τών διερχομένων έπί 
τού δικύκλου ή τρικύκλου των κεντρικούς 
δρόμους. Τά καθήκοντά των: "Οταν συ- 
ναντώνται μέ ίππους, οίτινες ήθελον φο- 
βηθή, δέον νά κατέρχωνται άμέσως τού 
ποδηλάτου καί νά προσπαθώσιν, έν 
άνάγκη, «όπως καταπραήνωσι τόν θυ
μόν ή τόν φόβον τού ίππου».

Τό ζήτημα είναι ότι δέν μας ύποδεικνύει 
καί τόν τρόπον τής καταπραΰνσεως.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (2/11) 1895

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙ- 
ΚΟΣ: Τήν παρελθοΰσαν νύκτα, άγνω
στος εΐσελθών εις τήν πλησίον τού Πολυ
τεχνείου οικίαν τοΰ υποστρατήγου Κυ- 
δωνάκη άπεπειράθη νά στραγγαλίση  
τήν χήραν σύζυγον αύτοΰ. Συλλαβών 
αύτήν άπό τοΰ λαιμού διά τών χειρών 
του, τήν έρριψε χαμαί, άλλά δέν κατώρ-

θωσε νά έπιτύχη τού δολοφονικού σκο
πού του. ‘Ως συνένοχοι συνελήφθησαν 
οί ύπηρέται τής οικίας, Δ. Χριστοδού 
λου, καί Δέσπω Διακάκη, οίτινες καί κατά 
τήν πάλην τού άγνώστου τούτου μετά 
τής άτυχούς γυναικός παρίσταντο άπα- 
θεΐς θεαταί.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (4 /11) 1895

Ζωηράν έπροξένησεν έντύπωσιν ή 
άπό κοινού σύστασις τών δύο ύπηρετών, 
τών άποπειραθέντων νά κλέψωσι τήν κυ
ρίαν Κυδωνάκη. Συνεφώνησαν ό εϊς νά 
τής βουλώση τό στόμα διά νά μή φωνάζη 
— καί έν άνάγκη βέβαια νά τήν πνίξη—καί 
ό άλλος νά κλέψη τά χρήματα, έως 10 χιλ. 
δραχμών. Ό  πρώτος δέν κατώρθωσε νά 
τής βουλώση τό στόμα καί έτράπη εις φυ
γήν. Ό  άλλος έπήγε νά κοιμηθή ήσυχος 
εις τό δωμάτιόν του, διότι ήτο ύπηρέτης 
τής κυρίας Κυδωνάκη.

Είνε άξιοπερίεργος ή άφέλεια, μεθ’ ής 
διηγούνται τό άποτυχόν κατόρθωμά των 
οί δύο νεαροί έγκληματίαι — είνε μόλις 
Ιδετείς άμφότεροι — καί ό τρόπος κατά 
τόν όποιον ένόμισαν ότι Θά διέπραττον τό 
έγκλημα χώρίς ν’ άναγνωρισθοΰν. Μία 
άπόδειξις, ότι ή ιδέα τοΰ έγκλήματος 
άποτυφλώνει τούς δράστας, έπιβεβαιώ- 
νουσα συγχρόνως καί τήν πασίγνωστον 
παροιμίαν ότι «ό Θεός άγαπά τόν κλέ
πτην, άλλ’ άγαπά καί τόν νοικοκύρην...».

ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (5 /11) 1895

ΧΘές τήν νύκτα εις νέος καλοκαμωμένος, 
πλατύστηθος μέ καινουργή ένδύματα καί 
μαστίγιον εις τήν χεϊρα διέτρεχε τάς 
οδούς τής πρωτευούσης.

Ή θέα του, ύποπτος ολίγον έκαμεν 
έντύπωσιν εις τούς άστυφύλακας, τών 
όποιων αί ύπόνοιαι ηύξησαν, όταν είδον



δτι ύπό τόν ττΐλον έκρυπτετο άδαώς πως 
μακρά κόμη, Συνελήφθη λοιπόν καί ήχθη 
εις τήν ’Αστυνομίαν.

’Εκεί τι έβεβαιώθη; Έβεβαιώθη ότι ό 
ευειδής αυτός νέος ήτο καλλιπάρειος υπη
ρέτρια, έξήλθε δέ οΰτω μετημφιεσμένη 
πρός άναζήτησιν τοϋ έραστοϋ της, στρα
τιώτου, ώς λέγεται. Τά ένδύματα ήσαν 
τοϋ κυρίου εις όν ΰπηρέτει, είνε δέ οΰτος 
ό κ. Πεταλας καί τήν ώραν έκείνην απού
σιαζε τής οικίας του ευρισκόμενος είς τό 
θέατρον.

Ή τολμηρά υπηρέτρια παρεδόθη σή
μερον είς τόν κύριόν της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (6)11) 1895

ΝΕΑΙ ΤΑΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΚΗΝΑΙ ΕΝ ΤΩ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ: Αί ταραχώδεις των 
φοιτητών σκηναί κατά των φοιτητριών 
έπανελήφθησαν σήμερον αϋθις έν τώ Χη- 
μείω, κατά τό μάθημα τοϋ κ. Άργυρο- 
πούλου. Τό έδώλιον, έφ’ οϋ κάθηνται αί 
φοιτήτριαι, άναρπαγέν ΰπό τών φοιτη
τών, μετεβιβάσθη άπό χειρός είς χεϊρα, 
άποκομισθέν έξω τής παραδόσεως. Έπί 
τέλους, ή έμφάνισις δύο αξιωματικών 
ακροατών τοϋ μαθήματος, οΐτινες φαί
νεται ένέπνευσαν μείζονα αίδώ είς τους 
θορυβοϋντας φοιτητής, έδωκε τέλος είς 
τήν ταραχώδη σκηνήν. ’Εννοείται ότι 
ώς τοϋ κ. Χρηστομάνου πρό ή μερών, 
οΰτω καί τοϋ κ. Άργυροπούλου οί λόγοι 
σήμερον ήχησαν είς ώτα μή άκουόντων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 (13) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895

“Οχι μόνον ορθόν, άλλά καί άναγκαϊον 
έπιβαλλόμενον ΰ π ’ αυτών τών πραγμά
των είνε τό Οπό τίνος αστιάτρου προτα- 
θέν είς τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας 
μέτρον περί χορηγήσεως προχείρου χει

ρουργείου είς τά διάφορα αστυνομικά 
τμήματα τής πόλεως.

Ή παροχή τών απαραιτήτων υλικών 
καί τών άναγκαιοτάτων έργαλείων, ολί
γος μουσαμάς, ολίγον αντισηπτικόν 
ύδωρ, έπίδεσμοι καί άλλα τινα μικράς ση
μασίας είδη, δύνανται νά άποτελέσουν 
άναγκαιότατον χειρουργεΐον προχείρου 
υπηρεσίας διά τά ένταϋθα τμήματα καί 
τό έν Φαλήρω. Ή δαπάνη δι’ όλα τά τμή
ματα δέν θά ϋπερβή τάς 500 δραχμάς, 
διότι τά πλείστα τών απαραιτήτων έφο- 
δίων δύνανται νά ληφθώσιν έκ τών στρα
τιωτικών αποθηκών, αρκεί τό ΰπουργεΐον 
τών ’Εσωτερικών, δεχόμενον τήν πρακτι- 
κωτάτην ταύτην πρότασιν, νά ένεργήση 
τά δέοντα.

Τραυματισμοί καί άλλα δυστυχήματα 
συχνότατα είς τήν υπηρεσίαν τών αστιά
τρων περιεχόμενα Θά ευρίσκουν πρόχει
ρον θεραπείαν καί θά άποσοβήται ούτως 
ό πρώτος κίνδυνος. Διά τούτο έλπίζομεν 
ότι ή σύστασις τών προχείρων χειρουρ
γείων ταχέως θά πραγματοποιηθή.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4 (16) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895

Οϊ νομίζοντες ότι έξέλιπεν ή δεισιδαιμο
νία έν μέσαις Άθήναις Θά άναγκασθοΰν νά 
μεταβάλωσι τήν πεποίθησίν των καί έξ 
άλλων, ιδία δέ έκ τίνος χθεσινού κωμικού 
συμβάντος.

Χθες τήν έσπέραν κόσμος πολύς είχε 
συναθροισθή έξωθεν ενός καταστήματος 
γυναικείων πίλων έπί τής όδοϋ Έρμοϋ. 
Τρεξίματα παίδων, προσκλήσεις γραιών, 
γέλια, άπορίαι. Τί συνέβαινε; Κάποια μά
γισσα, ρικνή καί ρακοφορεμένη γραία, 
είχε «ρίξει τά μάγια». 'Η διευθύντρια τοϋ 
καταστήματος έθορυβήθη καί έκ φόβου 
έκάλεσεν άλλην γραίαν νά λύση τά μά
για. Πώς ή δευτέρα μάγισσα ήκύρωσε

τήν άπόφασιν τής πρώτης καί τίνι τρόπω  
έσώθη τό κατάστημα άπό τήν ένέρ- 
γειαν τών μαγικών, δέν άντελήφθησαν 
ούτε αύτοί οί αρμόδιοι υπάλληλοι τοϋ 
υπουργείου τής Παιδείας, παρά τό όποιον 
ή κωμική σκηνή έλαβε χώραν.

Σήμερον τήν πρωίαν, είχομεν μίαν μι- 
κράν διαδήλωσιν έκ 200 περίπου άνδρών 
καί παίδων. Προηγείτο μία χειράμαξα, 
ήκολούθουν δύο τρεις αστυφύλακες καί 
όπισθεν ήτο ή ούρά τής διαδηλώσεως ή 
μάλλον διαπομπεύσεως άποτελουμένη 
έκ χαμινίων θορυβούντων.

Αίτιος όλων τούτων ήτο είς γνωστός 
λωποδύτης, Γ. Ντόκος όνόματι, όστις 
έκλεψεν ολόκληρον μαγειρεΐον: καζάνια, 
χύτρας, ταψιά, κουτάλας κλπ. Οϊ αστυ
νομικοί προσέδεσαν τά κλαπέντα έπί τοϋ 
σώματος τοϋ λωποδύτου καί τόν ώδή- 
γησαν διά τής οικίας του, όπως τόν κα
μαρώσουν οί συγγενείς του. Ά λλ ’ επειδή 
έκ τοϋ βάρους τών κλαπέντων χαλκών 
αγγείων δέν ήδύνατο νά βαδίση, τόν 
έθεσαν έπί χειραμάξης καί τόν μετέφεραν 
είς τήν ΔιεύΘυνσιν τής ’Αστυνομίας, όπου 
διελύθη τό πλήθος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 (17) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1895

Συνειθίσαμεν νά άκούωμεν άναιμάκτους 
πάντοτε μονομαχίας καί διά τούτο μάς 
φαίνεται αξία αναγραφής ή προχθεσινή 
αιματηρά μονομαχία μεταξύ δύο αξιω
ματικών. Ό  μέν είναι ΰπολοχαγός τοϋ Οί- 
κονομικοΰ, ό δέ ΰπολοχαγός τοϋ Υλι
κού Πυροβολικού, καί ένεκεν έπεισοδίου 
διά προσωπικούς λόγους έλυσαν τήν 
διαφοράν των δι’ όπλων είς τά Πατήσια.

Άντήλλαξαν, λοιπόν, πολλούς σπα
θισμούς, συνεπεία τών οποίων έτραυ- 
ματίσθησαν άμφότεροι είς τό πρόσωπον.
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ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΝΤΑΡΦΑΝΟΣ άπόμεινε ό δεκαπεν- 
τάχρονος Σώτος Καλδής, άπό τ ’ 
ορεινό Άργολικό χωριό τό κατα- 

πράσινο, πού οί κάτοικοί του ήτανε κυ
νηγοί καί ξυλοκόποι. Αύτός ό ίδιος, τό 
περασμένο καλοκαίρι, πού τό σχολείο 
ήτανε κλειστό, πήγαινε στό λόγγο κ’ 
έκοβε ξύλα, τά στίβαζε όμορφα - όμορφα 
καί τά φόρτωνε στή μούλα τους τή. σιδε
ριά. Ό  πατέρας του, πού ξεκλεβότανε 
γιά  νά χτυπήση κανένα λαγό, καμμιά 
πέρδικα, τόν καμάρωνε όταν, γυρίζον
τας άπό τό κυνήγι, έβλεπε πώς είχε μα
ζέψει τόσα ξύλα.

— Τοϋ χρόνου πού θά τελειώσης τό Γυ
μνάσιο, τούπε μιά μέρα θά σέ μάθω κ’ 
εσένα νά κυνηγάς.

Δέν πρόλαβε νά τόν μάθη. Πριν ακόμη 
χειμωνιάση καλά — καλά κηρύχτηκε ή 
έπιστράτευσι.

Τέλη ’Οκτωβρίου, όταν άποχαιρέτησε 
τή γυναίκα του καί τό Σώτο ό Καλδής. 
Πήγαινε γεμάτος ενθουσιασμό στά κα
κοτράχαλα ήπειρωτικά βουνά νά χτυ
πήση κΓ αυτός τόν ύπουλο έχθρό — μπαμ
πέση τόν έλεγε — πού τόλμησε νά πα- 
τήση τό τίμιο ελληνικό χώμα, θαρρών
τας ότι μέ τή μεγάλη του δύναμι, σέ 
άντρες καί σέ πυρομαχικά θάμπαινε στήν 
’Αθήνα πολύ πριν περάση μιά βδομάδα.

Χωρίστηκαν δίχως συγκινήσεις, δίχως 
δάκρυα, γιατί κ’ οί τρεις είχαν ατσαλώσει 
τίς ψυχές τους μέ τό πατριωτικό πάθος.

Φρόντιζε τή μανούλα του στοργικά 
τό παλληκάρι, τήν ψύχωνε όταν τήν 
έβλεπε συλλογισμένη.

—Μή στενοχωριέσαι, μητέρα. Θά ξα- 
νάρθη ό πατέρας, σύντομα μάλιστα. Καί 
Θάειναι δοξασμένος, νικητής. Δέ βλέπεις 
πώς τούς πήραμε σβάρνα, πώς όπου 
νάειναι θά τούς ρίξουμε στή θάλασσα;

"Ολο κάτι τέτοια τής έλεγε. Μά δέν 
ήτανε γραφτό νά βγή αληθινός.

Παραμονή Χριστουγέννων ήταν, όταν

έφτασε στό χωριό ένα έπίσημο έγγραφο. 
Τόχε στείλει ή Διοίκησι τής μονάδας πού 
ύπηρετούσε ό Καλδής. «Έπεσε πολεμών
τας ήρωϊκά άπό μιά χειροβομβίδα πάνω  
σ’ ένα έχθρικό πολυβόλο, πού τώχε ό 
ίδιος άνακαλύψει καί καταλάβει», έγραφε.

'Η χήρα ήταν απαρηγόρητη. Καί τι 
δέν έκανε ό Σώτος γιά  νά σταλάξη μπάλ
σαμο στήν πληγωμένη της καρδιά. "Ως 
καί τόν άρρωστο καμώθηκε γιά  νά τήν 
συγκινήση, νά βγάλη τόν παλιό πόνο 
μ’ έναν καινούργιο. Τοϋ κάκου! "Εμενε 
βουβή κΓ ασάλευτη στό παραγώνι σάν 
άλλοπαρμένη κΓ ούτε νερό δέν έβαζε στό 
στόμα της. ’Ακόμα κΓ όταν έπεσε στό 
κρεββάτι μέ ψηλόν πυρετό, δέν έλεγε νά 
πιή δυό δάκτυλα γάλα. "Ωσπου πήρε πιά 
τόν κατήφορο, κΓ ένα ανοιξιάτικο πρωινό 
έκλεισε τά δακρυοποτισμένα μάτια της 
κ’ έφυγε γιά  κόσμους άλλους.

Μονάχος του άνοιξε τόν τάφο ό Σώ
τος, μονάχος του τήν άλλαξε καί γέμισε 
τή φτωχική της κάσα μέ τά πιά όμορφα 
αγριολούλουδα τής πλαγιάς, τοϋχε τό 
κουράγιο νά πάη νά μαζέψη, χαράζοντας.

"Ενας καλός γείτονας, ποϋχε συγγένεια 
μακρυνή μέ τή μακαρίτισσα, τοϋ παρα
στάθηκε τόν πρώτο καιρό. Τόν παρη
γόρησε, τοϋδωσε συμβουλές. Δυό — τρεις 
φορές τή βδομάδα τόν έπαιρνε στό σπίτι 
του νά φάνε άντάμα, κάθε τόσο τού- 
στελνε δ,τι μπορούσε. Καί δέν έπαυε νά 
τοϋ λέη τί πρέπει νά κάνη, καί τόν βοη
θούσε νά ξεπουλάη σέ καλή τιμή τά ξύλα 
πού μάζευε στό λόγγο.

Μά ήρθανε μέρες θλιβερές. Οί ναζίδες 
άναγκάσανε τό στρατό μας νά συνθη- 
κολογήση· οί φασίστες, μέ τίς δικές τους 
πλάτες, ήρθανε νά μαγαρίσουνε τόν τόπο  
μας τόν ίερό. Ρημάξαν τά σπίτια, λιγό
στεψαν οί σοδειές, τά ζώα αρχίσανε νά 
ψοφάνε άπό τήν ξενηστικομάρα. Τά κάθε 
λογής όπλα παραδόθηκαν στήν αστυνο
μία τής πολιτείας. "Ετσι σταμάτησε καί

τό κυνήγι. Μαύρη φτώχεια έπεσε στό 
μικρό χωριό. ΚΓ ό πονόψυχος γείτονας 
στερήθηκε τό λάδι καί τό στάρι, μέ λίγο 
καλαμπόκι πού τοϋχε μήνει πάσχιζε νά 
πορευτή. Προτού νά τοϋ κάνη λόγο, ό 
Σώτος άποτραβήχτηκε άπό μόνος του, 
μιά καί δέν μπορούσε πιά νά τοϋ πηγαίνη 
κανένα κυνήγι, καθώς έκανε πρώτα.

Μές στήν απελπισία του τό παλληκάρι 
θυμήθηκε ξαφνικά έναν παλιό του συμ
μαθητή τοϋ Δημοτικού, πού ήξερε πώς 
έμενε σ’ ένα απόμερο λιμάνι κοντά στήν 
Έρμιόνη. Τόν είχε ανταμώσει σ’ ένα 
άργείτικο μαγαζί πρίν άπό μήνες, τόν 
είχε άκούση νά μιλάη γιά τό μέρος όπου 
δούλευε. ΈΙταν ένα παιδί πού δέν έπαιρνε 
τά γράμματα κΓ όλοι στό Δημοτικό τόν 
λέγανε μπουζουκοκέφαλο, παρατσούκλι 
ταιριαστό, γιατί κ’ έξωτερικά τό κεφάλι 
του ήτανε παράξενο, μά είχε πολλά χα
ρίσματα: Κ’ έξυπνάδα είχε καί γρηγορο- 
σύνη καί καλή καρδιά.

"Εμεινε άγρυπνος όλη τήν νύχτα, καί 
τήν αύγή, μέ παρμένη τήν απόφαση 
έκανε δέμα κάτι λίγα ρουχαλάκια, πήρε 
καί δυό καλά στολίδια πού βρισκόντανε 
στό σπίτι, νά τ ’ άλλάξη στό "Αργος μέ 
τρόφιμα, κ’ έφυγε σάν κλέφτης άπό τό 
χωριό.

ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ έκανε ώσπου νά πάη κείθε 
κάτω. Περπατούσε ζαλισμένος κΓ δλο 
ρωτούσε γιά νά τοϋ δείχνανε τό δρόμο. 
Τέλος έφτασε στό Κρυφό Λιμάνι!

Τό τί χαρές έκανε ό φίλος του μόλις 
τόν άντίκρυσε, δέ λέγεται. Κι’ άς ήτανε 
κ’ έκεϊνος ολομόναχος, θλιμμένος, ρημα
γμένος. "Οταν έμαθε πώς ό Σώτος είχε 
όρφανέψει, είπε στενάζοντας :

— Κ’ έγώ, πές.
— Δηλαδή; τόν ρώτησε, Παραξενεμέ- 

νος.
—Ή μάννα μου κ’ ή μικρή είναι χρόνια 

πεθαμένες. Τίς χτύπησε ή βλογιά. ΚΓ ό
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πατέρας ζή - δέ ζή, «’Αγνοούμενος» λέει 
ή ύπηρεσία.

— Καί τώρα, πώς τά φέρνεις βόλτα 
Στάμο; (Ξέχασα νά σας τό π ώ ! έτσι τόν 
έλεγαν).

—"Οσο γ ι’ αύτό δέν έχω παράπονο. 
’Εδώ, σέ τούτο τό μέρος τό έρημικό, πο- 
ρεύουμαι καλά, ψαρεύω. Δέ βρίσκω πράμα 
πολύ, μά καθώς είμαι μοναχός — γιατί θέ
λει κότσια νά ζής στήν έρημιά, ξέμακρα 
άπό τόν κόσμο, μπορεί καί γιατί λίγοι 
τό ξέρουνε τό λιμανάκι, όλο καί κάτι 
πιάνω. Έ χω  καί μιά ψαροπούλα, τή 
βρήκα άπό τόν πατέρα μου, καί μ’ αύτή 
πηγαίνω μέρα παρά μέρα πότε στή μιά 
πολιτεία, πότε στήν άλλη καί μοσκο- 
πουλάω τά ψάρια. Πές καλύτερα πώς τ’ 
άλλάζω, μέ λάδι, μ’ άλεύρι, μέ όσπρια. 
Πιότερο άξίζουν αύτά άπό τά λεφτά. . .

— Τώρα, τί λές; Θά μπορέσω νά ζήσω 
κι’ έγώ κοντά σου κάνοντας ό,τι μού πής;

—Ά ν  θά μπορέσης! ’Εμείς οί δυό, παι
δί μου, δέ θ’ άργήσουμε νά γίνουμε νοικο- 
κυραΐοι. Δέν ξέρεις άπό ψάρεμα, είσαι 
βουνήσιος· καλά. Μά έγώ θά σέ μάθω. 
Τώρα στήν άρχή θά τραβάς κουπί, θά  
πηγαίνης νά πουλάς ό,τι περισσεύει — 
γιατί πρέπει πρώτα έμεΐς νά τρώμε 
καλά — κ’ έτσι δέ θά χάνω καιρό, θ ά  κοι
τάω μονάχα τό καλάρισμα. ’Αργότερα 
θά μάθης καί τήν ψαρική. . .

"Εμεινε λοιπόν στό Κρυφό Λιμάνι ό Σώ- 
τος, κι’ άπό τήν άλλη μέρα κιόλας βάλθηκε 
νά ταράξη τήν ήσυχία τους, δέν ήτανε 
βέβαια νά μάθη κουπί. Δέν τά πολυκατά- 
φερνε στήν άρχή, σύντομα όμως πήρε 

■ τό ντόρο.
— Βρέ σύ, πάς νά μέ ξεπεράσης! τού 

φώναξε ένα συνεφιασμένο δειλινό ό Στά- 
μος, τή στιγμή πού πατούσε στή στεριά.
Πώς δέν τουμπάρησες μέ τούτο τόν τρελ- 
λοσορόκο; ’Αλλοίμονο μου άν θά γενής β 
ψαράς. Λέπι δέ θ’ άφήσης γιά  μένα!

Γελάσανε κ’ οί δυό, πήγανε στή σπηλιά r 
τήν όμορφη πούχε γιά  στέκι του ό Στά- 
μος, ψήσανε κάτι καβούρια. Μέ τόν πα-/ 
λιόκαιρο τίποτα δέν είχε τσιμπήσει στά . . 
δίχτυα. Καλά ποΰ πρόλαβε νά τά 
ζέψη ό μικρός θαλασσόλυκος, άλλοιώς
θενά ήτανε χαμένα. ____

Ή ταν όλόφωτη ή άλλη μέρόζ σεϊα γα 
λήνη βασίλευε. Πάνω άπό τό πρό& κύμα 
πετούσανε πλουμιστά χελιδονόψαΜΚΧξι- 
νάζονταν κάπου δέκα όργιές άκραγγςζον- 
τας τά νερά, βουτούσανε καί ξαναβγαί
νανε, παίζανε. Ό  Σώτος, πού γιά πρώιΥ| 
φορά τάβλεπε, θαρρούσε πώς όνειρεύε* 
ται. Στεκόταν ολόρθος, ώρα πολλή δίχ· 
νά βγάζη λέξι.

— Κάτσε άφού σ’ άρέσει καί χάζευε, 
φώναξε άπό μακρυά ό Στάμος, πού τρα
βούσε βιαστικά κατά τήν ψαρόβαρκα. 
Δουλειά δέν έχεις. ’Εγώ πάω νά ρίξω τι 
δίχτυα.

Είχε καθίσει μοναχός κι’ άπραγος ώς τό 
μεσημέρι. Ό  άλλος βρισκόταν έξω άπό τό' 
λιμανάκι. "Οταν ένοιωσε κούραση πήγε] 
κι’, έκατσε σ’ έναν μπάγκο φυσικό άπό: 
γκριζογάλανη πέτρα καί βάλθηκε νάί 
συλλογιέται. . . Πώς μπορούσε νά ζή 
τόσος κόσμος άλάργα άπ’ αύτό τ’ άκριβό 
δώρο τού θεού πού λέγεται θάλασσα; 
Τούτο, έλεγε μέσα του, είν’ ένα πράμα γε
μάτο ζωή, γεμάτο χαρές. Καλό είναι καί 
τό βουνό, μά δέ γίνεται νάν τού παραβγή.
"Εχει κάτι βαρετό. Είναι μονότονο. ’Ενώ 
ή θάλασσα άλλάζει όλοένα. Πότε είναι 
χαδιάρα σάν πλάσμα άνθρώπινο πού

φλογίζεται ά π ’ άγάπη, πότε άγριο καί 
δυνατό όπως ένας γίγαντας. Εκεί πού 
βλέπεις τό νερό διάφανο κι’ άτάραχο, ξε
σηκώνεται ξαφνικά καί γίνεται άνήμερο 
θεριό, γίνεται κοπάδι άπό αμέτρητα ψά
ρια πού κυνηγούσε τό ένα τ’ άλλο. Σάν 
είναι μπονάτσα τήν αύγή, βλέπεις τή 
θάλασσα τριανταφυλλένια, μενεξεδιά, κι
τρινοπράσινη τό μεσημέρι, χρυσαφένια 
τό δειλινό, όλοπόρφυρη ή μαβιά, μπλάβα 
ή άτσαλόχρωμη. Καί τή νύχτα μέ τά 
φεγγάρι θωρεΐς νά σπιθίζη μιά πλατειά 
άσημένια ζώνη άπάνω της, νά τρεμο
παίζουν πέτοιλα μαλαματένια, νά ραίνε
ται ή κοιλιά της άπό τάληάτάργυρά. . .

— Σ υγγνώ φ ^, άκουσε νά|^<$υρίζη π ί
σω του κάπ|>ρ|%ι

Γύρισε ξαφΛασ^νος καί είδε * α ν  άνδρα 
νέο, ψηλό, ^ά^γνο,'μέ χα κ | φϊβεσιά, μ’
ένα χονδρςέ μπαστούνι στ’ έζπστερό χέρι.

— Πού ξεφύτρωσε αύτό^ ------1β—
Δέν τόν πηρί μέ καλ£^”Π·' 

είχε άνακαλύ

ρωτήθηκε, 
,ξενός πού 

πού

έρχόταν καλόδεχτος. Καί, ποιός μπορούσε 
νά ξέρη, ίσως νάτανε κανένας έχθρός, κα
νένας κακός άνθρωπος.

Ω στόσο κατάφερε νά κρατήση τήν ψυ
χραιμία του. ΤΙ θά τούς έκανε στό 
κάτω-κάτω; Μήπως είχε κιμέρι κα
νένας άπό τούς δυό; μήπως είχαν πάρε - 
δώσε μέ τή δικαιοδσύνη;

— Τί ζητάτε; ρώτησε εύγενικά.
—”Αν δέ σάς πειράζει, άποκρίθηκε ό

ξένος, θάθελα νά καθήσουμε κεϊ δά νά μι
λήσουμε. "Εχω πολλά νά σάς πώ.

Μείνανε άμίλητοι κάμποση ώρα. Τέ
λος ό λιγνός άντρας άνοιξε τό στόμα του: 

—Ό  φίλος σας είν’ έδώ; είπε.
— Ποιός φίλος μου;
—Ό  Στάμος.
—Αί, τόν ξέρετε;
—Έ γώ προσωπικώς όχι. Μά έχω συ

στάσεις.
—’Από ένα Κρανιδιώτη, πού τού προ

μηθεύει ψάρια.
—Ά ! . . .
Πρίν προχωρήση ό Σώτος, ό άλλος 

έβγαλε μιά φωτογραφία άπό τήν τσέπη 
του.

— Αύτόν, έκανε δείχνοντάς τον.
— Δέν τόν γνωρίζω τόν άνθρωπο, μά 

τούτος είναι βέβαια ό Στάμος.
—Εκείνος πού βλέπετε μέ ώδήγησε γιά  

νά σάς βρώ. Δέν ήξερε καλά τό μέρος, όλο 
κι' άοριστίες μούλεγε. Βασανίστηκα πολύ 
όσο νάρθω. Δ,έν ήθελα κιόλα νά ρωτήσω 
κανένα, δέν ήθελα νά πώ λεπτομέρειες. 

^ Πήγαινα ψαχτά, δυό μέρες τώρα.
— Γιατί;

Γιατί πρόκειται γιά κάτι πολύ σο- 
,βα(ί8*_Πέ5 τε μου όμως, έχει μάθει τίποτα  
-γιά τόν πατέρα του ό Στάμος;

" —"Οχι. Μόνο πώς θεωρείται άγνοού- 
μενος.

— Αύτό τό ξέρω. Προσωπικά πιστεύω 
πώς ζεΐ.

— Μακάρι.
— Σεϊςέ^ε^τούς γονείς σας;
—Έ)χι»συστυχώς. Ό  πατέρας μου σκο

τώθηκε στήν "Ηπειρο κΓ ή μητέρα πέ- 
θανε άπό τόν καημό της. Είμαι πεντάρ
φανος, δέν έχω παρά τό Στάμο. Είμαστε 
σάν άδέρφια . . .

"Υστερα άπό σιωπή λεπτών ό Σω- 
τος είπε;

— θ ’ άργήση ό Στάμος. θέλετε νά 
κάνετε καμμιά βόλτα στό πέρα γιάλι; 
Μήπως προτιμάτε νά ψάξω γιά κανένα 

^ίαβούρι; "Ετυχε, βλέπετε, νά μήν έχου
με τίποτα στή σπηλιά . . .
_ή—:Εκεί μένετε ; Τί ώραία ! . . . Γιά
ιένα__μή νοιαζόσαστε, δέ θέλω τίποτα.

κουβεντιάσουμε, άν δέν σάς πειρά
ζει, όσο νάρθη ό σύντροφός σας . . Έ γώ  
λοιπόν λέγομαι Βαρλάμης Άνδρέας. Είμαι 
' ϊμος αξιωματικός τού Ναυτικού. Κα
νονικά θάπρεπε νά βρίσκωμαι στή Μέση 

^Ανατολή όπως τόσοι συνάδελφοί μου. 
’53"Τ& ’Αρχηγείο όμως μέ ύποχρέωσε νά 

μείνω στήν Ελλάδα. Είμαι σύνδεσμός 
του.

Λέγοντας αύτά ξεκούμπωσε τό ιδιόρ
ρυθμο ξεχειλωμένο σακκάκι του κ’ έβγα
λε μέ προσοχή μιά ταυτότητα πού είχε 
τήν είκόνά του.

—Κοιτάξτ’ έδώ. Είμ’ έγώ, μέ διαφο
ρετικό όμως όνομα ή έπάγγελμα. 

—Χαίρομαι πολύ. Σώτος Καλδής. 
Σφίξανε τά χέρια.
—Τώρα άγαπητό μου παιδί, είπε ό 

Βαρλάμης, θάθελα νά ξέρω άν πιστεύετε
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στην ιδέα τής Πατρίδας κι’ αν θάσαστε 
πρόθυμος νά έργασθήτε γιά τήν άττε- 
λευθέρωσί της.

—Νά έργασθώ μόνον; άποκρίθηκε 
ζωηρά τό παλληκάρι . . . Νά θυσιασθώ! 
Τ’ ορκίζομαι στην ψυχήν των γονιών 
μου.

—Εύγε. ’Από τήν πρώτη στιγμή κα
τάλαβα πώς είχα νά κάνω μέ γενναίο 
'Ελληνόπουλο . . . "Εχουμε ένα σχέδιο 
πού αν πετύχη θά βοηθήση πολύ τόν 
αγώνα. ’Αλλά πρέπει νά μιλήσουμε 
πλατιά γ ι’ αϋτό. Είναι καλύτερα νά εϊ- 
ποϋμε όταν θάναι έδώ κι’ ό Στάμος. Στό 
μεταξύ πέστε μου: τί γράμματα ξέρετε;

—Μιά τάξι μοϋ λείπει γιά νά βγάλω  
τό Γυμνάσιο.

—Ά , καλά. Κι’ ό φίλος σας ;
—Αυτός μόνο τό Δημοτικό τέλειωσε. 

Δέν τού πολυαρέσουν, ξέρετε τά γράμ
ματα. Είν’ όμως άξιος, θαρρετός, καί 
ψημένος θαλασσινός.

—Τόσο τό καλύτερο. Ό  ένας θά συμ- 
πληρώση τόν άλλο.

Φλεγότανε άπό περιέργεια ό Σώτος 
Καλδής. "Ηθελε καί καλά νά μάθη σάν τί 
ήταν έκεϊνο πού έπρεπε νά κάνη. Μά 
όσο κι’ άν παρακάλεσε τό Βαρλάμη, δέν 
μπόρεσε νά τού άποσπάση τό μυστικό.

—Μή βιάζεστε, θ ά  τά πούμε σέ λίγο, 
τοϋ άπάντησε.

Κανά δυό ώρες αργότερα είχε ξαναγυ- 
ρίσει ό μικρός ψαράς, κρατούσε περα
σμένο σέ βούρλο ένα μεγάλο ζοφάρι 
πούχε πιάσει μέ τή συρτή.

Παραξενεύτηκε βλέγοντας έναν άγνω
στο στά λημέρια του, σύντομα όμως 
έγινε ή γνωριμία κι’ άρχισε ή κουβέντα. 
Ή ταν ευχαριστημένος, είπε, πέτυχε νά 
πιάση κείνο τό ψάρι. Δίχως αυτό θά 
μέναμε νηστικοί όλη μέρα, θάπρεπε 
νάειναι καλή ή καλάδα, μά θ’ αργούσε 
πολύ νά τραβήξη τά δίχτυα . . .

Είχε αρχίζει νά τσούζει ό ήλιος, γ ι’ 
αύτό πήγαινε στή σπηλιά. Τό ψάρι 
καθαρίστηκε καί ρίχτηκε στή χύτρα, 
άναψε ή φωτιά, κ’ έπειτα βγήκαν έξω 
κ’ οί τρεις καί καθήσανε στόν ίσκιο ποΰ 
έρριχνε μιά προεξοχή τοϋ βράχου. Τότε 
ό ’Ανδρέας Βαρλάμης ^ινοιξε τά χαρτιά 
του, είπε πώς έχει μαζί του ένα μικρο- 
σκοπικόν ασύρματο. Μ’ αύτόν θά μπο
ρούσαν νά δέχώνται μηνύματα άπό τή 
βάσι καί νά στέλνουνε κΓ αύτοί δικά 
τους. Μιά νύχτα, πού θά τούς ώριζε, 
έπρεπε νά κινήσουν καί νά πάνε σέ κά
ποιο σημείο, πού δέν ήτανε πολύ μακριά, 
καί νά καταστρέψουν ένα εχθρικό παρα
τηρητήριο. Τό υλικό θά τούς τόφερνε μό
νος του σύντομα. Δύσκολη κ’ έπικίνδυνη 
ήταν ■ ή έπιχείρησι. Βασιζότανε, είπε, 
στόν πατριωτισμό, τήν εξυπνάδα καί 
τήν ψυχική τους δύναμι. "Αν παρουσιά
ζονταν εμπόδια θά τούς ειδοποιούσε . . .

Μείνανε σύμφωνοι, δώσανε τά χέρια, 
σωπάσανε. Λίγο αργότερα ρίχτηκαν μέ 
κέφι στό φαΐ.

"Εγερνε ό ήλιος όταν οί δυό σύντροφοι 
μείνανε μόνοι. Ό  Στάμος σηκώθηκε νά 
πάη γιά τά .δίχτυα* καί ό Σώτος βάλθη- 
κε νά συλλογίζεται τό τρόπο πού θά 
κατάφερναν νά πετύχουν τό σκοπό τους. 
'Οραματιζόταν μιά σπουδαία νίκη. Σά 
νάβλεπε μπροστά του τό παρατηρητή
ριο νά τινάζεται στόν αέρα, θυμότανε 
τό πώς έκαμε πολύ μικρός, σφηκοφωληά.

Τήν άλλη νύχτα άκούστηκε ό ασύρ

ματος. Τούς καλοΰσε ό Βαρλάμης γιά  νά 
τούς πή πώς όλα πηγαίνανε καλά καί νά 
ρωτήση άν είχαν τίποτα νά τού αναφέ
ρουν. "Οχι, δέν είχαν. ’Απόλυτη ήσυχία 
βασίλευε, κανείς δέν είχε φανή άπό κεϊ.

Τήν παράλλη βραδιά φάνηκε ό αξιω
ματικός. "Ητανε φορτωμένος μ’ ένα τσου- 
βαλάκι γεμάτο βαλανίδια, πού μέσα του 
είχε κρύψει τό ύλικό γιά τήν άνατίναξι. 
Φαινότανε πολύ κουρασμένος, άργησε ν ’ 
άνοιξη τό στόμα του.

Ό ταν, άργότερα φάγανε κάτι κ’ ήπιανε 
λίγο κρασί, καταστρώσανε τό σχέδιο 
τής επιδρομής, μ’ όλες του τις λεπτομέ
ρειες. Δέν έβλεπε παρά νά όριστή ή μέρα 
κ’ ή ώρα . . .

Μιά βδομάδα πέρασε δίχως καμμιά 
είδησι άπό τή βάση. ’Ανήμερα τ ’ Ά γι- 
Άνδρέα, χαράζοντας, δόθηκε ή διταγή: 
"Επρεπε νά δράσουν τήν ίδια νύχτα.

—Μωρέ, τή μέρα τής γιορτής του διά
λεξε ό καπετάνιος, είπε ό Στάμος.

— Είναι γουρική. Στό εϊκοσιένα, όχι 
στό είκοσιδύο πιο σωστά, μιά τέτοια 
νύχτα μπήκε στό Παλαμήδι ό Στάϊκος 
Σταϊκόπουλος άποκρίθηκε ό Σώτος.

— Πώς τό θυμήθηκες ;
— Ό  παππούς τού πατέρα μου ήταν 

πρωτοπαλλήκαρό του. Λαβώθηκε μά
λιστα ξώπετσα πάνω στά τείχη . . .

— Λοιπόν δέν έχει ψάρεμα σήμερα. 
Ξάπλα κι’ ό άγιος θεός, άφοΰ μάλιστα 
είναι μεγάλη γιορτή, θ ά  δουλέψουμε 
γερά τό βράδυ μέ τό κουπί. Πρέπει να 
είμαστε σέ καλή φόρμα

Ξεκινήσανε μέ καλόν καιρό τήν ώρα 
ποΰ τρεμοφέγγανε ψηλά λίγα άστέρια. 
Δέ μιλούσανε, πασχίζανε μήν κάνουν θό
ρυβο κι’ είχαν άνοίξει διάπλατα τά μά
τια τους γιά  νά βλέπουν άν φαίνεται 
κανένα πλεούμενο. Σιμώνοντας στ ώρι- 
σμένο σημείο στάθηκαν μαλακά κι’ ήταν 
όλο μάτι κι’ άφτί. "Ενα λαδοφάναρο φώ
τιζε τό έσωτερικό τού παρατηρητηρίου, 
διακρίνοντας ένα ώπλισμένο σκοπό.

Δέσανε παράμερα τή βάρκα καί ριχτή
κανε στή θάλασσα. Είχανε μάθει νά κο
λυμπάνε κάτω άπό τά νερά, τά σύνερ
γ ά  τους ήταν έξασφαλισμένα σ’ ένα ει
δικό κουτί. "Αμα πατήσανε στή στεριά 
ό Σώτος σκαρφάλωσε στό χαμηλό βρά
χο, σύρθηκε ως τό κτίριο, κι’ άνοιξε μέ τό 
εργαλείο πού τους είχαν στείλει μιά τρύ
πα. Σ’ αύτήν έχωσε τό έκρηκτικό μηχά
νημα, έβαλε έπειτα τό φυτίλι, ξεμάκρυ
νε, τ ’ άναψε, κι’ έτρεξε στή βάρκα.

Λίγες στιγμές ύστερώτερα μιά λάμψι 
φώτισε τόν ούρανό καί τή θάλασσα, ένας 
κρότος δυνατός άκούστηκε, καθώς καί 
φωνές ναζίδων πού χάνανε τή ζωή τους.

Είχαν ξαναβρή τή γαλήνη τά νερά, 
τό φεγγάρι άρχιζε νά ξεμυτίζη γελαστό 
πίσω άπό τό καμπουρωτό ξεροβούνι, 
όταν οί δυό φίλοι φτάνανε στή σπηλιά. 
"Ητανε μουσκεμένοι, κουρασμένοι, άλλά 
γεμάτοι περηφάνεια γιά  τήν έπιτυχία 
τής αποστολής τους.

Άνάψανε φωτιά, άλλάξανε ρούχα καί 
πέσανε σέ βαθύν ύπνο, πού κονταυγή 
τόν τάραξε ή μεταλλική φωνή τοϋ άσυρ- 
μάτου.

Είπε τό σύνθημα ό ’Ανδρέας Βαρλά
μης κ’ ύστερα τούς έπλεξε τό έγκώμιο. 
Τελείωσε μέ τούτη τή φράσι :

«Είσαστε άξιοι τής Πατρίδος κι’ οί δυό. 
Τό Κρυφό Λιμάνι θά μείνη στήν ιστορία 
τού Λυτρωμοΰ»!

Υ ΠΑΡΧΟΥΝ ώρισμένα περιστατικά 
στήν ιστορία τών λαών, πού όσα 
χρόνια καί άν περάσουν, δέν μπορούν 

νά ξεχαστοϋν καί πρό παντός έκεΐνα πού 
έχουν ριζώση στή ψυχή τών άνθρώπων, 
σάν άποτρόπαια έγκλήματα, βαρβαρότη
τας καί κτηνωδίας.

Έ να τέτοιο περιστατικό θά άναφέρω, 
σχετικά μέ τήν όλοκληρωτική κατα
στροφή μιας Ελληνικής πόλεως τό 1922, 
στή Μ. Ά σία, τόν ξεριζωμό καί σφαγια- 
σμό τών κατοίκων της, κατά τόν πιό 
άπάνθρωπο καί θηριώδη τρόπο.

Είναι έθνική άνάγκη νά άναφέρωνται 
τέτοια περιστατικά, γιά νά άναβαπτί- 
ζεται τό φρόνημα τών νεωτέρων, άφοΰ 
άποτελοϋν δοκιμασίες τής φυλής.

Τό 1453, όταν έπεσε ή Κωνσταντινού
πολη, διαλύθηκε ή πανίσχυρη βυζαντινή 
αυτοκρατορία.

Τό 1922 ήλθε τό τέλος τού Μικρασια
τικού Ελληνικού πολιτισμού πού δέν 
έπαψε μέχρι τότε νά έχη σάν σύμβολό 
του τήν όρθοδοξία. Ή  πόλις αύτή, πού 
ήταν άπό τις πλουσιώτερες καί σπουδαιό
τερες τής Μικρας ’Ασίας, είναι ή Κυδω
νιά, τό όνομαστό καί τραγουδισμένο 
Ά ϊβαλί. Σαράντα χιλιάδες ψυχές είχε. 
Ό λ ο ι Έλληνες. ’Από τόν Σουλτάνο εί
χαν χορηγηθή ειδικά προνόμια, μέ απο
τέλεσμα νά δημιουργηθή ενα ξεχωριστό 
καθεστώς, μιας αύτονόμου σχεδόν Ε λλη 
νικής Πολιτείας.

Εκεί άνθησαν τά γράμματα. Σπουδαία, 
ή μεγάλη ’Ακαδημία άπό τις λίγες σχολές 
τού σκλαβωμένου Ελληνισμού. Σ’ αύτή 
δίδαξαν μεγάλοι διδάσκαλοι όπως, ό Γρη- 
γόριος Σαράφης, ό Θεόφιλος Καΐρης καί 
άλλοι.

"Ηταν μοιραίο όμως, ή όμορφη Ε λλη 
νική αύτή πόλη, νά καταστροφή καί οί 
Έ λληνες κάτοικοί της, άλλοι νά γνωρί
σουν τήν πίκρα τοϋ ξεριζωμού καί άλλοι 
νά σφαγιασθοΰν κατά τόν πλέον άπάν
θρωπο τρόπο άπό τά λεφούσια τού Του
ρκικού στρατού.

Ή  τραγωδία άρχισε άμέσως μετά τήν 
άποχώρησι τού Ελληνικού στρατού. 
Στις 29 Αύγουστου τό 1922, μπήκαν οί 
Τούρκοι στήν πόλη, τήν ώρα πού οί κά
τοικοι παρακολουθούσαν μέ κατάνυξι 
τήν θεία λειτουργία, στήν έκκλησία τού 
Τιμίου Προδρόμου καί άκουγαν μ’ εύλά- 
βεια τις προσευχές τοϋ γέροντα Μητρο
πολίτη Γρηγορίου «Κύριε, Κύριε έπί- 
βλεψον έξ ούρανοΰ, τήν άμπελον τού
την . . . » .

Τήν ώρα έκείνη, σάν αστραπή σκόρπισε 
ή φοβερή είδηση. «Οί τσέτες έφθασαν». 
Στήν άρχή άμηχανία, όπως πάντα, κατό
πιν πανικός. Άμέσως σταμάτησε ή θεία 
λειτουργία. Ό λ ο ι ξεχύθηκαν ατούς δρό
μους τρομαγμένοι. Οί ιερείς μάζεψαν βια
στικά τά ιερά κειμήλια. Τά πάντα νέκρω
σαν.

Ά πό μακρυά άκούστηκε ποδοβολητό 
άλογων. Ή ταν μιά μικρή όμάδα Τσετών. 
Ό  άρχηγός της Καχιρμάν Έφές, έπισκέ- 
φθηκε άμέσως τόν Μητροπολίτη καί 
τού φέρθηκε μέ σεβασμό. Μιά μικρή συμ
φιλίωση, πού δέν κράτησε πολύ, γιατί 
σέ λίγο, στις 6 τού Σεπτέμβρη άρχισαν 
νά φθάνουν μέσα στήν πόλη, μονάδες
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τού τακτικού τουρκικοΟ στρατού.
ΟΙ πρόκριτοι τοΟ Άϊβαλί, μέ χόν Μη

τροπολίτη, βγήκαν άπό τήν πόλη νά τούς 
ύποδεχτοΟν. Τί άλλο μπορούσαν νά κά
νουν; Αύτοί πέρασαν άπό μπροστά τους 
μέ περιφρόνηση χωρίς νά τούς δώσουν 
καμμία σημασία. Ή ταν μιά σκληρή δο
κιμασία. Στη συνέχεια έφθασε τό ιππικό. 
Οί στρατιώτες άσύδοτοι άφέθηκαν έλεύ- 
θεροι, νά κάνουν ότι θέλουν. Τότε άρχι
σαν οί λεηλασίες, ληστείες, οί βιασμοί. 
Οί κάτοικοι έξυλοκοπούντο καί έξευτελί- 
ζοντο κατά τον πιό έλεεινό καί βάρβαρο 
τρόπο, καί τούτο, γιατί ήσαν "Ελληνες, 
γιατί ήσαν χριστιανοί.

’Αλλά σάν νά μήν έφθαναν αύτά, δέν 
άργησε νά φανή στήν πόλη ή τετάρτη 
τουρκική μεραρχία πεζικού, τό χασάν 
άσκέρ, πού ήταν μιά όμάδα ληστών καί 
έγκληματιών. Ό  άρχηγός της Καντρή - 
Μπέης κάθε άλλο παρά άνθρωπος, δέν 
δέχθηκε τόν Μητροπολίτη καί τού παρήγ- 
γειλε νά μή ξαναπατήση γιά νά τόν δή. Ό  
Μητροπολίτης καρτερικά δέχθηκε αυτή 
τήν προσβολή. Μετά πήγε νά έπισκευθή 
τόν διοικητή τού σώματος, τόν Σαμπρή 
Πασά καί νά τόν παρακαλέση νά σταμα- 
τήση τά έγκλήματα κατά τού έλληνικοΰ 
στοιχείου. Πήρε όμως καί άπό αυτόν τήν 
ίδια άπάντηση. Τί άλλο μπορούσε νά 
κάνει; Έφυγε άπογοητευμένος. Μετά 
άπό αύτά άρχισε ή συστηματική έξόν- 
τωσις τού έλληνικοΰ πληθυσμού. Στήν 
άρχή οί τοΰρκοι ζήτησαν νά παρουσια- 
σθοΰν όσοι άπό τούς Έλληνες είχαν 
ύπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό. Αυ
τοί πού παρουσιάσθηκαν χάθηκαν. Μετά 
έπιασαν πολλούς, σάν ύποπτους ότι 
έκρυβαν όπλα. Καί ήσαν αύτοί πάρα 
πολλοί. Καί τούτοι έξηφανίσθησαν. Ή  
άγωνία καί ό φόβος πλημμύρισε τις ψυ
χές τών κατοίκων πού κορυφώθηκε όταν 
μιά άλλη διαταγή έλεγε νά παρουσιασθοΰν 
όλοι οί Έ λληνες πού είχαν ήλικία άπό 
18 έως 35 έτών. Αύτούς τούς μετέφεραν 
στό έσωτερικό τής ’Ασίας καί τούς δολο
φόνησαν μέ πολυβόλο. Λίγοι έπέζησαν, 
μάρτυρες τού τρομερού αυτού δράματος.

Καί σάν νά μήν έφθαναν αύτά, άλλη 
διαταγή. Ό σ ο ι έπιθυμοΰν νά άναχωρή- 
σουν, νά τό κάνουν μέσα σέ 24 ώρες. 
Ό σ οι δέν φύγουν θά μεταφερθοΰν στό 
έσωτερικό τής ’Ασίας. Πώς όμως νά φύ
γουν; Καί μέ τί τρόπο; Τότε άρχισε τό 
μεγάλο μαρτύριο τού ξεριζωμού. Οικο
γένειες σκόρπισαν, άσθενείς καί νήπια 
έγκατελείφθησαν μέσα στή φρίκη τής 
φυγής, όπου ύστερα άπό τόσα μαρτύρια, 
βιασμούς, λεηλασίες καί ληστείες έβλε
παν τόν θάνατο νά τούς περιζώνη.

"Επρεπε κατά τή διαταγή νά συγκεν
τρωθούν γιά έλεγχο στό οίκημα τού Έγ- 
γλεζόπουλου, στή μικρή παραλία. Πόσοι 
όμως μπορούσαν νά φύγουν, νά σωθούν. 
Ό  μητροπολίτης έκανε μιά νέα προσπά
θεια, γιά νά ζητήση λίγο χρόνο νά σώση 
τό ποίμνιό του.

Πήγε πάλι στόν Σωματάρχη, τόν Σαμ
πρή Πασά. ’Εκείνος άρνήθηκε καί μέ ά- 
παίσιο καί βάναυσο τρόπο τού παρήγγει- 
λε ότι, ή προθεσμία είναι ή ίδια καί νά 
μή ζητά τίποτα.Ό άξιος ιεράρχης δέν έχα
σε τό θάρρος του, σήκωσε τό γηρασμένο

Ή  γέφυρα τοϋ Μέλητος ποταμού στή 
Σμύρνη λίγο πριν τόν ξεριζωμό τοϋ 'Ελ
ληνισμού

ΟΧΙ... ΑΥΤΑ 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ

κορμί του καί κυττάζοντας κατάματα τόν 
άξεστο άξιωματικό τού άπάντησε «τό ξέ
ρω ότι θέλετε νά μάς έξαφανίσετε όλους. 
’Αλλά, «τί έβρεξε ό ούρανός καί δέν τό 
δέχτηκε ή γή». Στή προκυμαία τού ’Αϊ
βαλή στό μικρό λιμάνι, παίζεται τό με
γάλο δράμα. Ά νδρες, γυναίκες καί παι
διά άνακατωμένοι, ό ένας πάνω στόν άλλο 
μέ βουρκωμένα μάτια άναζητοΰν μιά σα
νίδα σωτηρίας. Νηστικοί, κουρασμένοι, 
άρρωστοι, παρακαλοΰν τόν Θεό νά τούς 
λυτρώση, νά τούς σώση.

Ό  Μητροπολίτης Γρηγόριος παρήγ- 
γειλε στούς ιερείς νά φύγουν νά σωθούν. 
Ό  ίδιος παρέμεινε, δέν έγκατέλειψε τό 
ποίμνιό του, καί στις παρακλήσεις τών 
ίερέων καί τις συμβουλές τού ’Αμερικα
νού καί Γάλλου προξένου νά φύγη γιατί 
ήταν σοβαρά άρρωστος, ό άκατάβλητος 
ιεράρχης άπάντησε «Ποτέ ό καλός ποι- 
μήν δέν έγκαταλείπει τό ποίμνιόν του, 
είς τούς λύκους. Έγώ πρέπει νά φύγω 
τελευταίος», Ό τα ν τού είπαν πάλι, ότι 
πρέπει νά φύγη γιατί είναι άρρωστος, 
άπάντησε. « Ό  ποιμήν είτε άσθενής, είτε 
όδοιπόρος όφείλη νά ϊσταται στή θέση

του. Αύτά ισχύουν γιά τό ποίμνιον».
Τί ύπέροχα λόγια, τί μεγαλοψυχία άν- 

θρώπου, τί άγια συμπαράστασις. Μετά 
άπό αύτά, ό Μητροπολίτης, στηριζόμε- 
νος στόν ’Αρχιμανδρίτη του, πήγε στό λι
μάνι νά άποχαιρετήση τούς συγκεντρω
μένους καί τούς ίερείς. Τότε συνέβη κάτι 
άφάνταστο. Μιά τουρκική όμάδα, πλη
σίασε τούς ίερείς καί τούς διέταξε νά 
τούς άκολουθήσουν μέ τά πράγματά 
τους. Ό  Γρηγόριος έπεμβαίνει καί λέ
γει σεμνά, ότι έχουν τήν άδεια τού φρου
ράρχου νά φύγουν. Αΰτό έχει συμφωνηθή. 
«Πότε οί Τούρκοι τήρησαν τις συμφω
νίες».

Έ τσι ό ιεράρχης, μπροστά στούς ίερείς, 
μέ συνοδεία τούς έξαγριωμένους τούρ- 
κους, μέ βρισιές καί κάθε είδους ταπει
νώσεις, σύρθηκε άπό τούς κεντρικούς 
δρόμους τής πόλεως, στή φυλακή. ’Εκεί
νοι πού έφευγαν, σάν τά τρομαγμένα που
λιά, άντίκρυζαν μέ δάκρυα στά μάτια τόν 
μεγάλο γέροντα, τόν ιεράρχη τους, άνυ- 
περάσπιστο νά άναβαίνει μέ θάρρος τόν 
Γολγοθά τού μαρτυρίου του.

Στις φυλακές ήσαν καί άλλοι πρόκριτοι 
πού περνούσαν άνομολόγητα μαρτύρια. 
Πέρασαν τέσσερες μέρες έκεΐ, γεμάτες 
άγωνία καί φρίκη. Μετά όλοι αύτοί οί 
άθώοι, σύρθηκαν έξω άπό τήν πόλη, όπου 
άρχισε ή σφαγή τών 22 ίερέων. Τούς 
έσφαξαν μέ άποτρόπαιο καί διαφορετικό 
τρόπο τόν καθένα, μπροστά στά μάτια 
τών άλλων. Τελευταίο άφησαν τόν άγέ- 
ροχο ίεράρχη Γρηγόριο, πού μέ τά μάτια 
στυλωμένα στόν ούρανό προσηύχετο. 
«Πάτερ άφες αΰτοϊς, ού γάρ οίδασι τί 
ποιοΰσι». Ό ταν τελείωσε ή σφαγή τών 
ίερέων, ό έπικεφαλής τών βαρβάρων 
στρατιωτικών (ήταν μιά όμάδα Τσετών) 
είπε στόν Μητροπολίτη, «έσένα παπά 
δέν θά σέ σφάξω» Πράγματι μπροστά στόν 
ίεράρχη είχε άνοίξει ένα λάκκο, γιά νά 
τόν θάψη ζωντανό. Καί τότε έγινε τό με
γάλο θαύμα. Προτού προφθάσει νά τόν 
ρίξη στόν άνοικτό λάκκο, ό άσθενής 
ιεράρχης έπεσε νεκρός. Ό  Θεός τήν τε
λευταία στιγμή τόν έσωσε άπό τό φοβερό 
μαρτύριο. Τόν πήρε μαζί του στούς ού- 
ρανούς. "Ας είναι εύλογημένο τό όνομά 
του. Έ τσι προσετέθη ένας άκόμη μάρτυ
ρας. Ό  Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρη- 
γόριός.

’Από τούς κατοίκους τού Άϊβαλί, πού 
ήσαν όλοι Έλληνες, λίγοι γλύτωσαν τή 
σφαγή. Μαζί τους, ή μάννα μου, πού 
όσο τή κυττάζω στά μάτια βλέπω όλη τήν 
τραγωδία τού ξεριζωμού. Τήν τραγωδία 
τού Ελληνικού ξεριζωμού τής Μικρός 
Ασίας.

Τίποτε τό Ελληνικό δέν άφησαν στό 
Ά ϊβαλί. Έμειναν μόνον τά κόκκαλα χι
λιάδων άδικοσκοτωμένων, πού σάν φαν
τάσματα τραβούν τή μνήμη μας κοντά 
τους.
Γ ιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα 
μακρόσυρτα τραγούδια άνατολίτικα 
λυπητερά,
πώς ή ψυχή μου σέρνεται μαζί σας. 
Είναι χαμένη άπό τή μουσική σας 
καί πάη μέ τά δικά σας τά φτερά.

Ό χ ι . . .  αύτά δέν μπορούν νά ξεχαστοΰν
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨ ΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1

Δρος ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΣΗΓΙΑΝΝΗ 
Ά ρχ / τρου— Βακτηριολόγου

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου καί τέλος)

4. ΒΑΚΤΗ ΡΙΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ -Ο Ρ Ο 
ΛΟ ΓΙΑ

α. *Η προπαρασκευή .
Κατά τήν αρχαιότητα, ώ? καί μέχρι τοΟ 17ου αίώνο?, αί 

έπιδημίαι άπετέλουν μόνιμον μάστιγα τή? Εύρώπη?. Ή πα- 
νώλη?, ή χολέρα, ή ιλαρά, ή ευλογιά, ή διφθερίτι?, ό έξανθη- 
ματικό? τύφο? καί άλλαι, ένάσπειρον τόν τρόμον. Τόσον ολίγα  
έγνώριζον περί αυτών, ώστε τά? ώνόμαζον «λοιμόν», μή δυ- 
ζάμενοι νά διαφοροποιήσουν τά συμπτώματά των.

(1 )  Τ ό  μικροσκοπίου

ΆνεκαλύφΘη πιθανότατα τό 1590, άπό τού? Γιοχάνε? καί 
Ζαχαρία Γιάσσεν. Ό  Γαλιλαίο? τό άνήγαγεν εις αξιόλογου 
μέσον επιστημονική? έρεύνη?. 'Ο "Αντον φόν Λέβενχουκ 
(1632 - 1723), κατασκευαστή? φακών, παρετήρησε διά πρώ- 
την φοράν πρωτόζωα εί? λιμνάζοντα ΰδατα, θεωρούμενο? ό 
πατήρ τη? πρωτοζωολογία? καί βακτηριολογία?. Τ’ άποτε- 
λέσματα έκ τη? χρησιμοποιήσεω? τοϋ νέου οργάνου εί? τήν 
έρευναν δέν θά καθυστερήσουν νά καταστούν μεγαλειώδη.

(2 ) Τ ό  ά καρι

Ό  Τζιασίνο Τσετόνι (1637 - 1788) άνεκάλυψεν, ότι τό αί
τιον τη? ψώρα? ήτο τό «άκαρι», τό όποιον έπολλάπλασιάζετο 
δι’ ώών. Αΰτη ύπήρξεν μία άπό τά? μεγαλυτέρα? άνακαλύψει? 
τοϋ 17ου αίώνο?, διότι κατέστη άντιληπτόν, ότι αόρατα οντά
ρια ήδύναντο νά προκαλέσουν τά? μεταδοτικά? ποθήσει?.

β. Ή  θεμελιώ δης άψετηρία.
Τό 1713 καί 1716, έγένοντο δύο άνακοινώσει? εί? τήν Βα

σιλικήν Εταιρίαν τοϋ Λονδίνου, ύπό τών Εμμανουήλ Τι- 
μόνη καί ’Ιακώβου Πυλαρινοΰ, άφορώσαι εί? μέθοδον έμβο- 
λιασμοΰ έναντι τη? ευλογία?, δΓ ΰλικοΰ έκ ττύου άσθενοϋ? 
άνθρώπου. Βάσει έπιστολή? τοϋ Κωνσταντίνου Σάθα, πολύ  
προγενεστέρα? τών άνωτέρω άνακοινώσεων, θεσσαλή γυνή, 
διενήργει προληπτικόν δαμαλισμόν, διά τη? χρησιμοποιήσεω? 
πύου, άσθενούση? έξ άφθώδου? πυρετού άγελάδο?. Έπρόκειτο 
περί θαύματο?. Ή παρατηρητικότη? τού λαού τη? γονίμου 
ε!? πνεύμα Έλλάδο?, διά τη? θεσσαλή? γυναικό?, (πραγμα
τοποίησε τήν μεγαλύτερου ίσω? άνακάλυψιυ έπί τή? θεραπευ
τική? άυά τού? αίώνα?, τήν δι’ έμβολιασμού πρόληψιυ τών 
μεταδοτικών νόσων, μίαν σωτηρίαν διά τό άνθρώπιυου γέ- 
υο? άφετηρίαυ.

Έν τούτοι?, ή θεμελιώδη? αΰτη άνακάλυψι? φέρεται ύπό 
■έτερον όνομα εί? τήν ιστορίαν. Τού Έντουαρτ Τζένερ (1749 - 
- 1823), σεμνού έπιστήμουο? καί έυσαρκωτού τών άρχών τού 
Ίπποκράτου?. ’Εργαζόμενο? εί? άγροτικήν περιφέρειαν, 
έπληροφορήθη ύπό τών χωρικών, ότι οί προσβληθίντε? ύπό  
εύλογία? τών αγελάδων, δέν προσεβάλοντο ύπό τή? εύλογία? 
τών ανθρώπων. Έπειραματίσθη έπί 25 έτη. Τό 1896, ένε- 
βολίασε παϊδα διά πύου ληφθέντο? έκ φλυκταίνη? χωρική?, 
μολυνθείση? έξ εύλογία? δαμάλεω?. Έυ συνεχεία διεπίστωσε, 
ότι ή «δαμάλειο? λύμφη», ήτοι τό υλικόν δαμαλισμού, δέν 
άπέβαλε τήν άνοσοποιητικήν αύτή? ιδιότητα, κατόπιν πολ
λαπλών διελεύσεων εί? ανθρώπου? καί ήτο κατάλληλο? δΓ 
έμβολιασμού?. Ή καθιέρωσι? τού δαμαλισμού ύπό τού Τζένερ

συυήντησευ άρκετήυ άντίδρασιυ. Τού ήμφεσβητήθη ή πατρό- 
τη? τή? άνακαλύψεω?. Έν τούτοι? ό Τζένερ συνέλαβε τό θέμα 
ύπό νέαυ έποψιυ, τό ύπέβαλευ εί? τόν άπαραίτητου έπιστημο- 
υικόυ έλεγχον καί καθιέρώσε τήν λαϊκήν πρακτικήν, ή οποία 
ήτο περιωρισμέυη εί? στενά έδαφικά όρια, εί? έπιστη μουικήυ 
έφαρμογήυ, παγκοσμίου κλίμακο?. Τό αποτέλεσμα ήτο θριαμ
βευτικόν. τΗτο ή νίκη έναντίον τού θανάτου, εί? όφελο? ολο
κλήρου τή? άνθρωπότητο?.

γ. Ό  βιασμός τή ς φύσεω ς.

Ό  Λουΐ Παστέρ (1821 - 1895), έκκινών έκ τή? παρατη- 
ρήσεω? ότι οί ήμιεδρικοί κρύσταλλοι έστρεφον τό επίπεδου 
τού πολωμένου φωτό? καί ότι τό «πενικίλιουμ γλάουκουμ» 
έτρέφετο μόνον άπό τήν δεξιόστροφου μορφήν τού τρυγικού 
όξεω?, έθεσε τά? βάσει? τή? καλλιεργεία? τών μικροβίων. 
’Ερευνών έν συνεχεία νόσον μεταξοσκωλήκων, παρετήρησε 
μέ τήν βοήθειαν τού μικροσκοπίου, διά πρώτην φοράν, τήν ^ 
παθογόνου δράσιυ ένό? μικροοργανισμού. Συυέδεσε τό αίτιον 
τών ζυμώσεων τού οίνου, τή? άσθενεία? τών μεταξοσκωλή
κων καί τά? μεταδοτικά? νόσου? εί? τά ζώα καί τόν άνθρωπον, 
δΓ ένό? μεγαλοφυού? πνευματικού άλματο? καί διά σειρά? 
πειραματικών έφαρμογών, παρέδωσε εί? τά? μελλοντικά? γε
νεά?, έν μεγαλοπρεπέ? σύστημα καταπολεμήσεω? τών νόσων.
Ή πρώτη έρευνα άφεώρα εί? τόν άνθρακα, άσθένειαν τών 
προβάτων. Άπέδειξεν, ότι τό αίτιον τή? νόσου ήτο μικροορ
γανισμό?. Κατά τήν διάρκειαν Ιρευνών του έπί τοΰ μικροβίου 
τή? χολέρα? τών ορνίθων, παρετήρησεν, ότι όρνι? έμβολ’.α- 
σθεΐσα διά μικροβίων παλαιά? καλλιέργεια? έπέζησεν, έν άν- 
τιθέσει πρό? τά? υπολοίπου?, αί όποίαι έμβολιασθεϊσαι διά 
προσφάτων καλλιεργειών έθανον. Ή αύτή όρνι?, έμβολιασθεϊσα 
έν συνεχεία διά θανατηφόρου δόσεω? μικροβίων, έπέζησεν.
Ό  Παστέρ συνεπέρανεν, ότι ή παλαιά καλλιέργεια άπέβαλε 
τήν λοιμογόνον αύτή? δύναμιν, ένώ διετήρησεν τήν άνοσο- 
ποιητικήν τη? Ικανότητα. Ή φαινομενικώ? άπλή αΰτη παρα- 
τήρησι? συνιστά όλοκλήρωσιν συστήματο? ύπό τού Παστέρ. 
ήτοι τήν διά τεχνικού τρόπου έπεξεργασίαν τών άντιγόνων, 
πρό? παρασκευήν έμβολίων.

Ή άνακάλυψι? τή? θεσσαλή? χωρική? καί τού Τζένερ έπί 
τού δαμαλισμού έστηρίζετο εί? τήν «δαμάλειον λύμφην», ήτοι 
έμβολιαστικόν ύλικόν, παρασκευασθέν ΰπό τή? φύσεω?. Ό  
Παστέρ συνεχίζει τήν έποποιΐαν τών έμβολίων, διά νέα? θε- 
μελιώδου? άνακαλύψεω?, ή όποία στηρίζεται εί? τόν διά τεχνι
κών μέσων βιασμόν τή? φύσεω?, πρό? παρασκευήν υλικού, 
μετά μειωμένη? λοινογόνου δυνάμεω?.

Οΰτω, παρήγαγε τό έμβόλιον τού άνθρακο? καί τό έφήρμο- 
σεν εί? άγροτικήν έκμετάλλευσιν εί? τήν Μερλύν, τό 1881. ’ Εκ 
των 24 έμβολιασθέύτων προβάτων, έπέζησαν άπαντα, ένώ V 
τά υπόλοιπα χρησιμοποιηθέντα, έθανον έκ τή? μολύνσεω?. 
Κύμα ένθουσιασμού έξέσπασεν εί? ολόκληρον τήν Γαλλίαν.

Παραλλήλω?, συνεχίζει τά? έργασία? του έπί τή? λύσση?.
’Εκ λυσσώντων κυνών, καλλιεργεί τό άγνωστον νοσογόνου | 
αίτιου εί? έγκεφάλου? κονίκλων καί κατόπιν σειρά? διαβάσεων 
παρατηρεί έξασθένησιν τή? λοιμογόνου δυνάμεω? αύτού.

Τό 1885, έμβολιάζει παϊδα δηχθέντα ύπό λυσσώντο? κυ- 
νό?. Ό  Παϊ? έσώθη. Εί? μίαν άνευ προηγουμένου έκδήλωσιν εύ- 
γνωμοσύυη? καί ένθουσιασμού, συνεκεντρώθησαν χρήματα 
έξ όλων τών χωρών, διά τήν άνέγερσιν ’Ινστιτούτου. Τό 1888, 
ένεκαινιάσθη εί? Παρισίου? τό Ίνστιτούτον Παστέρ.
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δ. Τό δ ίδυμον τή ς  βακτηριολογίας.
Ό  Ρόμπερτ Κώχ (1843- 1910) δεσπόζει είς τήν βακτη

ριολογίαν όσον καί ό Παστέρ. Είργάσθη παραλλήλως μέ αύ- 
τόν έπΐ τοΰ μικροβίου τοϋ άνθρακος. Έν συνεχεία, άνεκάλυψε 
νέαν μέθοδον καλλιέργεια? των μικροβίων είς ζελατινοϋχον 
ζωμόν, διά τη? οποίας καθιερώθη ή αρχή των στερεών υπο
στρωμάτων καί ή οποία ϊσωξ αποτελεί τήν μεγαλυτέραν του 
ανακάλυψαν. Δι’ αυτή? κατέστη δυνατή ή λήψης καθαρών καλ
λιεργειών μικροβίων, γιγαντιαΐον βήμα είς τήν έρευναν τών αί- 
τίων τών μολυσματικών ασθενειών, παρασκευήν εμβολίων, αν
τιβιογραμμάτων κλπ. Τό 1882, άνεκάλυψε τό μικρόβιον τής φυ- 
ματιώσεως. Τό 1883, μετέβη εις ’Αλεξάνδρειαν, ένθα έμαίνετο ή 
χολέρα, άπεμόνωσε τό μικρόβιον καί κατεπολέμησε τήν έπιδη- 
μίαν. Έν συνεχεία, άπεμόνωσε τό αίτιον τοής πυροπλασμώ- 
σεως είς τά βοοειδή καί έπέλυσε προβλήματα επί τής ασθέ
νειας τοϋ ύπνου καί τής έλονοσίας. Τό 1905, τοϋ άπενεμήθη 
τό βραβείον Νόμπελ.

Ό  τρίτος είς τήν σειράν τών μεγάλων βακτηριολόγων 
ϋπήρξεν ό Πάουλ Έ ρλιχ (1854). Ό  Κώχ, χρωματίζουν ήπαρ, 
παρατηρεί στοιχεϊον είς σχήμα κρυστάλλου. "Ητο τό μι
κρόβιου τής φυματιώσεως. Ό  “Ερλιχ έπρότεινε μέθοδοί χρώ
σεως αυτού, ή οποία χρησιμοποιείται καί σήμερον. Έν συνε
χεία έθεσε τάς πρώτας βάσεις τών «πλευρικών άλύσεων», 
θεωρίαν τήν οποίαν ένεπνεύσθη άπό τήν ΰπόθεσιν τοϋ Κε- 
κυλέ, περί τών δακτυλίων τοϋ βενζολίου, ήτοι έξαγωνικοΰ 
πυρήνος, τάς κορυφάς τοΰ οποίου κατελάμβανον άτομα 
άνθρακος, συνδεδεμένα άσταθώς μετά πλευρικών άλύσεων 
ύδρογόνου, ευκόλως ϋποκαθισταμένου. Τήν εικόνα αυτήν 
έφήρμοσεν είς τό πρωτόπλασμα, ήτοι σταθερόν πυρήνα μετ’ 
ασταθών πλευρικών άλύσεων, τούς υποδοχείς, οί όποιοι 
έπέτρεπον τήν ένωσιν μετά τών τροφών καί τήν έξουδετέ- 
ρωσιν τών τοξινών αίτινες έν συνεχεία άπεβάλοντο είς τό αίμα. 
Ή είκών αΰτη άπετέλεσε τήν βάσιν τών μελετών έπΐ τής άνο- 
σίας καί τών όρολογικών αντιδράσεων καί έπέτρεψεν είς τόν 
Βάσσερμαν τήν άνακάλυψιν τής περιφήμου άντιδράσεως, πρός 
άνίχνευσιν τής συφιλίδος.

ε. Αί ά ντιτο ξ ίνα ι.
Ό  Έμιλ φόν Μπέριγκ (1854 - 1917), έκκινών άπό έρεύνας 

έπί τής άνοσίας τών ποντικών, άνακαλύπτει, ότι 6 ορός τοΰ 
αίματος έμβολιασθέντων διά τοϋ αντιστοίχου άντιγόνου ζώων 
διαθέτει ιδιότητας έξουδετερώσεως δύο ισχυρών τοξινών. Τοΰ 
τετάνου καί τής διφθερίτιδος. Μετά τοϋ Σιμπασαμούρο Κι- 
τασάτο, έδημοσίευσε μελέτην μετά μεθόδου, ή οποία ήνοιξεν 
νέαν δυνατότητα ύψίστης σημασίας είς τήν θεραπείαν τών 
λοιμωδών νοσημάτων, διά τής έξουδετερώσεως τής έκκρινομέ- 
νης τοξίνης. Ή διφθερϊτις, γνωστή άπό τής έποχής τού Ίπ
ποκράτους μάστιγξ, άπεδεκάτιζεν άτομα μικράς ήλικίας. Τό 
1891, διενηργήθη έπιτυχώς ή πρώτη όροθεραπεία είς κορα
σίδα έτοιμοθάνατον έκ διφθερίτιδος, δι’ όροϋ ληφθ(ντος έκ 
προβάτου. "Ητο μία άπό τάς μεγάλας νίκας, είς τόν στίβον τής 
καταπολεμήσεως τής παιδικής θνησιμότητος. Τό 1901, τοΰ 
άπενεμήθη τό βραβείον Νόμπελ.

ζ. ΟΙ συγκλονιστικο ί μηχανισμοί.
( I )  Α ί  ομάδες αίματος

Μετά τήν ανακάλυψην τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος, ή 
μελέτη τών ομάδων αύτοϋ, έν συνδυασμώ μέ τήν παραγωγήν 
φαινομένων άνοσίας, αναφυλαξίας καί άλλεργίας, ύπήρξεν ό 
δεύτερος μεγάλος σταθμός, είς τήν μελέτην τών Ιδιοτήτων αύ- 
αύτοΰ.

Ό  Λέβενχουκ έμέτρησε τό μέγεθος τών έρυθρών αίμο- 
σφαιρίων, ό δέ "Ερλιχ άνεκάλυψεν, ότι τά αίμοσφαίρια είναι 
τό τελικόν στάδιον τοΰ μετασχηματισμού κυττάρων, παρα- 
γομένων είς άλλο σημείον τοΰ σώματος. Αί έργασίαι αϋται 
άπετέλεσαν τήν βάσιν τής συγχρόνου αίματολογίας. Τό 1895, 
ό Ζύλ Μπορντέ άνεκάλυψε τήν ιδιότητα τοϋ πλάσματος τοΰ 
αίματος ζώων, πρός συγκόλλησιν τών ξένων έρυθρών αιμο
σφαιρίων, διά τής όποιας έπεξηγήθη τό αίτιον τοΰ κυκλοφο- 
ριακού «κολάπσους» κατά τάς μεταγγίσεις, λόγω συγκολλή- 
σεως τών ξένων έρυθρών αίμοσφαιρίων έντός τών αίμοφόρων 
αγγείων τού λήπτου.

Ό  Κάρλ Λανστάϊνερ (1868- 1943), τό 1901, άνεκάλυψεν, 
0Tt τό πλάσμα ώρισμένων ανθρώπων συνεκόλλα τά έρυθρά 
αίμοσφαίρια μερικών άλλων, όχι όμως όλων τών ληπτών. 
Συνεπέρανεν, ότι τό αίμα τών ανθρώπων διαφέρει λόγω πα
ρουσίας ή άπουσίας ένίων ίδιοσυστασιακών παραγόντων, βά

σει τών όποίων άπεδείχθη, ότι ύφίστανται τέσσαρες τύποι 
(όμάδες) αίματος. Τό αίτιον τό όποίον προεκάλει τήν συγ- 
κόλλησιν τών έρυθρών αίμοσφαιρίων, ήτο ή άσυμβατότης τών 
ομάδων αύτών μεταξύ των. Έν συνεχεία, άνεκάλυψεν μετά 
τοΰ Βήνερ, ότι έάν διενηργεϊτο μετάγγισις αίματος πιθήκου 
(ρέζους) είς κόνικλον, ό έν συνεχεία λαμβανόμενος ορός τοΰ 
κονίκλου συνεκόλλα, τά έρυθρά αίμοσφαίρια τοΰ πιθήκου κα
θώς καί τά έρυθρά αίμοσφαίρια μέρους τών ανθρώπων. Τό 
85% τών ανθρωπίνων αίμάτων είναι ρέζους θετικόν, τό 
15% είναι άρνητικόν. ‘Η άνάμιξίς των προεκάλει τό φαινόμε- 
νον τής άσυμβατότητος. Ούτως, ώλοκληρώθη ή μελέτη τών 
άσύμβατοτήτων τοΰ αίματος, διά τής όποιας ή μετάγγισις 
κατέστη ακίνδυνος. Έν συνεχεία, ό παράγων ρέζους έπέτρεψεν 
είς τόν Λέβιν τήν άνακάλυψιν τοΰ αίτιου τής «αιμολυτικής 
νόσου τών νεογεννήτων» καί τήν μέθοδον Θεραπείας αύτής.

(2) Ή  άνοσία

’Από τής άρχαιότητος ήτο γνωστόν, ότι ένιαι μεταδοτικοί 
άσθένειαι προσβάλλουν δεδομένον άτομον μίαν μόνον φοράν 
είς τήν ζωήν του, τό καθιστούν δηλαδή Ικανόν ν’ άμύνεται 
έναντι δευτέρας προσβολής. Ό  δαμαλισμός ϋπήρξεν ή πρώτη 
άπόδειξις τής δημιουργουμένης άντιστάσεως καί έπεβεβαιώθη 
διά τών έμβολίων τοΰ Παστέρ. Διά τής άνοκαλύψεως ύπό τοΰ 
Μπέρινγκ, τής δυνατότητος παθητικής άνοσοποιήσεως, άπε
δείχθη, ότι ό όργανισμός παράγει ούσίας, τ ’ άντισώματα, αί 
όποϊαι έξουδετερώνουν τ’ άντιγόνα, ήτοι ούσίας (μικρόβια, το- 
ξίνας, δηλητήρια), αίτινες είσαγόμεναι έντός τοΰ όργανισμοΰ 
παράγουν τ ’ άντισώματα, διά τής κινητοποιήσεως τοΰ αμυν
τικού δυναμικού τοΰ σώματος.

Παρέμενεν όμως τό έρώτημα τής δυνατότητος τού οργα
νισμού ν’ άναγνωρίζη τό ξένον σώμα, ώς καί ν’ αντιδρά άπο- 
λύτως είδικώς διά τών αντισωμάτων, έναντι τών άντιγόνων. 
Πρώτος ό "Ερλιχ διετύπωσε τήν Θεωρίαν τών «κλειδών» καί 
τών «κλείθρων». "Οταν συμπίπτη ή «κλείς» μετά τού «κλεί
θρου», άποδεσμεύονται οί μηχανισμοί καί παρουσιάζεται 
τό φαινόμενου τής συγκολλήσεως τοΰ αίματος. Ό  Λανστάϊνερ 
ένσωματώνει έντός τοΰ συστήματος τό σύνολον τοΰ μηχανι
σμού τής άνοσίας. Άποδεικνύει τήν ΰπαρξιν νέων στοιχείων, 
τά όποια ό οργανισμός αναγνωρίζει, διά μηχανισμού έχον- 
τος σχέσιν μέ τήν χημικήν σύνθεσιν τών άντιγόνων. Ούτως, 
αί τοξίναι, τά συγκολλητογόνα κλπ., παράγουν τάς άντι- 
τοξίνας, τάς συγκολλητίνας κλπ. ήτοι άντισώματα τά όποια 
άντιστοίχως προκαλούν τήν έξουδετέρωσιν τών άντιγόνων. 
Διά τήν παραγωγήν τών αντισωμάτων αύτών, άπαιτεϊται 
ή εύαισθητοποίησις τού οργανισμού, ένώ διά τάς ομάδας αί
ματος, τ ’ άντισώματα ύφίστανται φυσιολογικώς.

(3) Ά ν α φ υ λ α ξ ία ι  - άλλεργίσ

Ό  Σάρλ Ρισέ (1850- 1935) έκαμε μίαν συνταρακτικήν 
άνακάλυψιν, τήν οποίαν τό 1902 περιέγραψεν ώς κάτωθι. 
«Αί έτερογενεΤς κολλοειδείς οϋσίαι ένιέμεναι είς ζώον διά δευ- 
τέραν φοράν έχουν θανατηφόρον ένέργειαν, είς δόσιν μικρο- 
τέραν, άπό τήν πρώτην έλαχίστην θανατηφόρον δόσιν». 
Τό φαινόμενον ώνόμασεν αναφυλαξίαν, ήτοι έλλειψην φυλά- 
ξεως, τήν όποιαν άναπτύσσουν οί οργανισμοί, κατόπιν 
έπανειλημμένης χορηγήσεως ώρισμένων ούσιών. Τό φαινό- 
μενον αύτό τής «άναφυλακτικής κρίσεως» άποτελεί στοιχεϊον 
τοΰ εύρυτέρου πεδίου τών «άλλεργιών», καταστάσεως δυσα
νεξίας τοϋ οργανισμού έναντι τού αντιγόνου, άσχέτως τής 
φύσεως αύτοΰ. Μέ τάς διαπιστώσεις αύτάς, μία νέα φυσιοπα- 
θολογική πραγματικότης λαμβάνει έπιστημονικήν έκφρασιν. 
Μία μεγάλη ποικιλία παθολογικών καταστάσεων άπό τοΰ 
βρογχικοΰ άσθματος έως τής κνηδώσεως, άντιμετωπίζονται 
ύπό νέον πρίσμα. Τό 1913 άπενεμήθη είς τόν Ρισέ τό βρα- 
βεϊον Νόμπελ.

η. ‘Η σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  νίκη.

Ή πολιομυελίτις έμάστιζεν άνευ έλέους τά παιδιά είς όλον 
τόν κόσμον. ‘Η πρώτη καλλιέργεια τοΰ ίοΰ έπετεύχθη ύπό 
τών Φλέξνερ καί Νογκούκι. Ό  "Αλπερτ Σέϊμπιν (1946) άπέ- 
δειξε μετ’ άλλων έρευνητών, ότι ό ίός είσέρχεται διά τού στό
ματος καί άποβάλλεται διά τών κοπράνων. Μετά πολυετείς 
έρεύνας, διεχωρίσθησαν τρία στελέχη. Τό 1954, ό ’Ιωνάς 
Σώλκ παρασκεύασεν άντιπολυομυελιτικόν όρον έκ νεκρών 
Ιστών. Τά 1956, ό Σέϊμπιν παρεσκεύασεν έμβόλιον έκ ζώντων 
ίών, πλέον αποτελεσματικόν καί εύθηνόν τοΰ προηγουμένου, 
μετά δυνατότητος μαζικής χρησιμοποιήσεως αύτοΰ καί ύτό 
τών πλέον πτωχών χωρών. Ό  Σέϊμπιν παρητήθη τών δικαιω
μάτων τής άνακαλύψεώς του.
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5. Ν ΕΥΡΟ Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΙA
α. To νευρικόν σύστημα.

Ό  Τσάρλς Μπέλ (1774- 1842) έρέθισεν έμπροσθίαν ρί
ζαν νωτιαίου νεύρου, διαπιστώσας μυϊκήν σύσττασιν των 
άντιστοίχων μυών. Ούτως, άπεδείχθη, ότι τό νευρικόν σύ
στημα είναι δυνατόν νά μελετηθή διά μηχανικών μεθόδων. 
Ό  Ζυλιέν Λεγκαλουά (1770 - 1814) διειτίστωσεν, ότι τραυ
ματισμοί ώρισμένης περιοχής τού προμήκους, προκαλεΐ 
άπνοιαν. Ό  Φράνς Γκάλ (1758- 1889) διετύπωσε μίαν θεω
ρίαν περί έγκεφαλικών έντοπίσεων, ούχΐ σοβαράν είς τό σύνο- 
λόν της, άλλα μέ εύνοϊκάς επιπτώσεις έπΐ των μεταγενεστέ
ρων μελετητών. Μέ αφετηρίαν τόν Γκάλ, ό Πώλ Μπροκά 
(1824- 1880), ένετόπισεν τό «κέντρον τοϋ λόγου», ή κατα
στροφή τοϋ όποιου προεκάλει αδυναμίαν ομιλίας. Ή άνα- 
κάλυψις αΰτη άνετίναξε τάς τελευταίας βιταλιστικάς πεποι 
Θήσεις καί προετοίμασε τό έδαφος διά τήν θεωρίαν τοϋ Ίβάν 
ΤΤέτροβιτς Παυλώφ (1849 - 1936), περί τών «έξηρτημένων 
αντανακλαστικών».

ρ. Ή  ψ υχολογία .
ΕΙς τήν άρχαιότητα, αί ψυχικαί παθήσεις άπεδίδοντο είς 

τήν έπίδρασιν δαιμονικών δυνάμεων ή άστρικών έπιρροών. 'Η 
τολμηρά προσπάθεια τοϋ Ίπποκράτους ν’ άπορρίψη τήν 
«Θείαν» φύσιν τής επιληψίας (περί ίερας νούσου) δέν είχε 
συνέχειαν. Κατά τόν Μεσαίωνα, αί προλήψεις, αί δεισιδαιμο
νία!, ή άγνοια καί ή ιδιότυπος φύσις τών ψυχικών παθήσεων, 
ηύνόουν τήν μεταφυσικήν έρμηνείαν των καί τήν έφαρμογήν 
αναλογών θεραπειών. Έπεζήτουν τήν θεραπείαν διά τών 
θαυμάτων καί ΰπέβαλλον τους, ασθενείς είς μαρτύρια, διά τής 
προσδέσεως αύτών δΓ άλύσεων είς άφυσίκους στάσεις, έντός 
ανθυγιεινών κελλίων. Ό  Γκ. Ε. Στάλ απέδιδε τάς ψυχικάς 
παθήσεις είς φυσικά αίτια καί είς κακήν λειτουργίαν ώρισμένων 
οργάνων καί άνεγνώρισε τήν άλληλεπίδρασιν σώματος καί 
ψυχής. Ό  Φιλίπ Πινέλ (1745 - 1826) πρώτος άπηλευθέρωσε 
τούς «σεληνιαζομένους» έκ τών δεσμών των, μέ αποτέλεσμα 
τήν βελτίωσιν τών αποτελεσμάτων. Μία νέα μέθοδος είχε 
γεννηθή, έμπνεομένη έκ κατανοήσεως καί συμπαραστάσεως 
πρός τούς ψυχοπαθείς.

(1) Τό υποσυνείδητον

Ό  Σίγκμουντ Φρόϋντ (1856 - 1939) προεκάλεσεν άνα- 
στάτωσιν είς τήν ψυχοθεραπευτικήν. Διά νά άνακαλύψη είς 
τόν ασθενή τραύματα καί τάς άπωθημένας άναμνήσεις του, 
εγκαταλείπει τήν ΰπνωσιν καί καταφεύγει είς τήν μέθοδον τών 
«ελευθέρων συνειρμών». Ούτως, έγεννήθη ή ψυχανάλυσις, 
νέα μέθοδος ψυχοθεραπείας, κάτι μεταξύ έξομολογήσεως καί 
άνακρίσεως. Οί Λόϊερ καί Γιούνγκ άποδεικνύουν, ότι οί 
Φροϋδικοί μηχανισμοί είς τάς νευρώσεις, αί φαντασία! τών 
ονείρων, αί άπωθημέναι πράξεις ένυπάρχουν καί είς τήν σχι
ζοφρένειαν. Ή θεωρία τής άπωθήσεως τών ένστικτων, τών 
προγενεστέρων φάσεων τής παιδικής ήλικίας, τής έπιθετικό- 
τητος, τοϋ οίδιποδείου συμπλέγματος, τής συναισθηματικής 
μεταβιβάσεως καί έξυψώσεως, έν συνδυασμψ μετά τής σε- 
ξουαλικότητος, αποτελούν ούσιαστικά σημεία ψυχαναλύσεως. 
"Οσον διά τήν «κεφαλειώδη έννοιαν τού ύποσυνειδήτου», ώς 
τήν ώνόμασεν ό Γιούνγκ, αυτή φωτίζει όχι μόνον τά πεδία 
τής ψυχοπαθολογίας, αλλά καί τήν ομαλήν ψυχολογίαν, ώς 
είναι ή λαογραφία, λογοτεχνία, αί αντιδράσεις τών μαζών, τά 
ήθη καί έθιμα κ.λπ.

Ούδείς άπέδειξεν πλέον έναργώς άπό τόν Φρόϋντ, ότι ό 
άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση άνευ όνείρων.

(2 ) Ή  πλύσις εγκεφάλου
Ό  Ίβάν Παυλώφ (1849 - 1936) κατώρθωσεν νά παρα- 

σκευάση «γαστρικόν θήλακον» έκ τοϋ όποιου έλάμβανε κα
θαρόν γαστρικόν υγρόν καί παρηκολούθει τήν πορείαν καί 
τάς μεταβολάς τών τροφών. ’Από τούς πεπτικούς άδένας 
έμελέτησε κυρίως τούς σιελογόνους. Παρετήρησεν, ότι ό 
σίελος, άπεκρίνετο όχι μόνον είς τήν θέαν αλλά καί είς τήν 
άνάμνησιν τής τροφής. Άπέδειξεν, ότι ό μηχανισμός έχει τήν 
έστίαν του, τόσον είς τόν φλοιόν τών ήμισφαιρίων τοϋ έγκε- 
φάλου είς τήν περιοχήν τών όπτικών νεύρων, όσον καί είς 
τό κέντρον παραγωγής σιέλου τοϋ προμήκους μυελου. Κατά 
τήν διέγερσιν, άποκαθίσταται προσωρινός δεσμός μεταξύ 
τών δύο έστιών, τόν όποιον ώνόμασε συμβατικόν (έξηρτη- 
μένον) άντανακλαστικόν. Μετά τήν έγκατάστασιν τοϋ δεσμού 
άρκεϊ ή θέα ή ήχος ύποδηλών τροφήν, διά νά προκαλέση σιε
λόρροιαν. Ό  Παυλώφ ήθέλησε νά ΰποδηλώση, ότι τ ’ άντα-
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νακλαστικά αύτά δέν είναι μόνιμα καί έξαρτώνται άπό πολ
λούς παράγοντας, έν άντιθέσει πρός τά μόνιμα, ώς τής άμύ- 
νης ένώπιον άπροόπτου κινδύνου, τά όποια είναι ένστι- 
κτώδη. Τό σημαντικόν όμως είναι ότι τ ’ άντανακλαστικά 
αύτά δύνανται νά παραχθοϋν κατά τήν βούλησιν τού διε- 
νεργούντος τήν ψυχολογικήν έπέμβασιν. Τό έργον του άπο- 
τελεΐ μνημεϊον τής άνθρωπίνης σκέψεως. Διά τοϋ στομάχου 
τοϋ κυνός, ό Παυλώφ κατώρθωσε νά είσέλθη είς τήν σκέψιν 
τοϋ άνθρώπου καί νά έξηγήση πολλάς ψυχολογικάς καί λει- 
τουργικάς έκδηλώσεις αύτού.

6. ΑΙ Θ ΕΡΑ Π ΕΥΤΙΚ Α Ι ΜΕΘΟΔΟΙ

α. Ή  π ερ ίο δο ς  τή ς  άρχα ιότητος.
’Εκ τών άπολιθωμάτων συμπεραίνεται ότι διενηργούντο 

χειρουργικά! έπεμβάσεις, ώς άνατάξεις καταγμάτων, άκρωτη- 
ριασμοί κλπ.

Είς τήν Αίγυπτον έχρησιμοποίουν πολύπλοκους συντα- 
γάς, έκ ζωικών, φυτικών, καί ορυκτών ύλικών. Έγνώριζον 
τούς ύποκαπνισμούς καί έχρησιμοποίουν καταπραϋντικά 
πρός άνακούφισιν έκ τών πόνων.

Οί Κρήτες έχρησιμοποίουν τό άσπλήνιον έναντίον τών 
παθήσεων τού σπληνός, τούς βολβούς τοϋ κρίνου διά τάς 
ραγάδας τών μαστών καί τά έγκαύματα κλπ.

Ή θεραπεία είς τά ’Ασκληπιεία, διενηργεΐτο διά τής χάριτος 
τού Ασκληπιού, ό όποιος μέσψ τών όνείρων τών άσθενών, 
ύπεδείκνυεν είς τούς ιερείς τήν κατάλληλον θεραπείαν. Αύται 
περιελάμβανον ύπνωτικά βότανα, διουρητικά άφεψήματα, 
έλαφρά καθαρκτικά, πιθανώς έμμετικά κλπ. Αί Θεραπεϊαι έβα- 
σίζοντο είς τήν υποβολήν, τό εύνοϊκόν κλίμα τά ιαματικά λου
τρά, τάς άφαιμάξεις, τάς χειρουργικάς έπεμβάσεις κλπ. Ή 
πρώτη φαρμακολογική κωδικοποίησις έγένετο ΰπό τού Διο- 
σκορίδου (1ος μ.Χ. αιών), ή όποια έχρησιμοποιήθη καί κατά 
τήν Ρωμαϊκήν περίοδον.

Οί Ρωμαίοι άρχικώς ήσαν λίαν έπιφυλακτικοί. Ό  Κά- 
των (234 - 149) π.Χ .), γράφει είς τόν υιόν του. «Οί Έλληνες 
άπεφάσισαν νά έξοντώσουν τούς βαρβάρους καί μάλιστα έπ’ 
άμοιβή. Σοΰ άπαγορεύω νά καταφεύγης είς αύτούς». Αί θε
ραπεία! άναλόγως τής σχολής, συνίσατντο είς ψυχράν ύδρο- 
Θεραπείαν, διαιτητικήν, κανόνας υγιεινής, ιαματικά λουτρά, 
μαλάξεις, άφαιμάξεις, καθαρτικά, διουρητικά, χειρουργικάς 
καί μαιευτικάς έπεμβάσεις κλπ.

β. Ή  π ερ ίο δο ς  τοϋ Μ εσαίωνος,
'Η θεραπευτική ήκολούθησεν τάς ώς άνω γενικάς κατευ

θύνσεις. Είς τήν φαρμακολογίαν ή συμβολή τών Αράβων 
ύπήρξεν σημαντική. Έμελέτησαν μέγαν άριθμόν ζωικών, φυ
τικών καί ορυκτών ιαματικών προϊόντων. Τό «μπεζοάρ», 
ήτοι τό αίγαγρόπιλον, σχηματιζόμενον είς τόν στόμαχον 
τών μυρηκαστικών έκ συγκεκολημένων ύπό τών πεπτικών 
υγρών τριχών, είς σχήμα σφαιροειδές, έθεωρεΐτο θαυματουρ
γόν.

γ. Μέχρι τή ς ά να γεννή σ εω ς.
Έχρησιμοποιήθη ή παραδοσιακή Θεραπευτική. Προσε- 

τέθη τό ξύλου τής Γαϊουάκης ή «ίέρόξυλον» ώς πανάκεια 
κατά τής συφιλίδος καί τό «ρακί» τό όποιον έθεωρεΐτο θαυ
ματουργόν. Παραλλήλως άπηυθύνοντο είς τήν μαγείαν καί 
τήν άλχημείαν. Διά τών άποκρύφων γνώσεων παρεσκευά- 
ζοντο φίλτρα καί συνετάσσοντο ώροσκόπια. Έχρησιμο- 
ποιοΰντο οί πολύτιμοι λίθοι ώς τό τοπάζιον, τό όποιον 
λόγω άντιστοιχίας χρωματισμού, έθεωρεΐτο δραστικόν έναν
τίον τοΰ ίκτέρου. Ό  υδράργυρος, τό άντιμόνιον, τό όπιον 
καί τά παράγω γά του, όφείλοντο είς τήν έξέλιξιν τής άλχη- 
μείας πρός τήν χημείαν, διά τήν παρασκευήν φαρμάκων.

δ. Ό  17ος αιών.
Έχρησιμοποιήθη έν νέον άξιόλογον φάρμακον, τά παρά- 

γω γον τοΰ φλοιού τής Κίνας, ή κινίνη, διά τήν άντιμετώπισιν 
τών έλωδών πυρετών. Επειδή όμως έξηφάνιζεν τήν άσθέ- 
νειαν,. άνευ άπομακρύνσεως τών «χυμών», βάσει τών τότε 
έπικρατουσών παθογεννετικών άπόψεων, έξεφράζοντο φό
βοι ότι έδημιούργει, Ιτέρας νοσογόνους καταστάσεις. Ή 
καθιέρωσις τής κινίνης ύπό τού Σύντεχαμ, συνετέλεσεν έμμέ- 
σως είς τάς άναθεωρήσεις τών άρχών τής φυσιολογίας. Έν 
συνεχεία είσάγονται ό καφές, ό καπνός καί τό κακάοκαί μελε-



τοϋνται αί έπαγγελματικαί νόσοι των έρχατών όρυχείων, 
μεταλείων, των τεχνιτών τυπογραφείων, χρωμάτων κλπ. 
καί ένώ αναγνωρίζεται ή αδυναμία θεραπείας έκ δηλητηριω
δών ουσιών, συνιστάται διά πρώτην φοράν ή προληπτική 
θεραπευτική, πρόδρομος τής κοινωνικής προνοίας.

ε. Ό  18ος αιών.
(1) Τ ά  συστήματα

Κατά τό σύστημα τού Μπράουν, ή νόσος άντιμετωπίζετο 
διά φαρμάκων τών οποίων ή ένέργεια ήτο άντίθετος πρός τήν 
ενέργειαν τής αίτιας τής νόσου. ”Ολαι σχεδόν αί άσθένειαι 
κατετάσσοντο είς τάς άσθενικάς έν σχέσει μέ τό νευρικόν σύ
στημα καί τά ένδεδειγμένα φάρμακα ήσαν τά διεγερτικά ώς 
τό οινόπνευμα, ή καμφουρά, ό αιθήρ, περιέργως δέ καί τό 
όπιον.

Ό  Ραζόρι άντιστρέφει τό ώς άνω σύστημα θεραπείας καί 
χορηγεί έξασθενητικά φάρμακα ώς άντιμόνιον, δακτυλίτιδα 
καί διενεργεί άφαιμάξεις. Αί ώς άνω άρχαί άπεδείχθησαν κατα
στροφικοί.

Ό  Στάλ (θεωρία τοϋ φλογιστού), έχρησιμοποίει ζϋμας, ό 
Μέσμερ τόν ζωικόν μαγνητισμόν καί ά Χάνεμαν τά όμοιπαθη- 
τικά φάρμακα.

(2) Ή  Θεμελιώδης άνακάλυψις

Τό έμβόλιον τής εύλογίας, συνιστά τά μεγαλοπρεπή προ
πύλαια εισόδου εις τήν σύγχρονον θεραπευτικήν.

ζ. Ι9ος και 20ός αιών.
(1) Ή  πρόληψις τών νόσων

Ή άνακάλυψις τών μικροβίων κατέστησεν δυνατήν τήν 
άνάπτυξιν τών έμβολίων καί ορών. Παρασκευάσθησαν τά 
έμβόλια τοϋ άνθρακος, λύσσης, τετάνου, διφθερίτιδος, πο
λιομυελίτιδας, ιλαράς κ.ά. Τό όνειρον όμως τής καταπολεμή- 

κ σεως όλων τών μεταδοτικών νόσων δι’ έμβολίων, καί ορών, 
δέν έπραγματοποιήθη εϊσέτι, λόγω προβλημάτων, σχέσιν 
έχόντων μέ τήν εσωτερικήν δομήν ένίων έκ τών μικροοργανι
σμών.

(2) Α ί έσω έκκρίσεις

Μετά τήν διερεύνησιν τής γλυκογεννετικής λειτουργίας 
τοϋ ήπατος, ήνοιξεν ή οδός πρός άνακάλυψιν τής ινσουλίνης, 
κορτιζόνης καί όρμονών. Πρός ρύθμισιν τών έκκρίσεων καί 
τοϋ μεταβολισμού, είσήχθησαν αί βιταμίναι καί τά ΐχνοστοι-
χεϊα.

(3) Ή  ΧημειοΘεραπεία

(α )  Τ ά  χημικά παρασκευάσματα

Πρώτος ό "Ερλιχ έχρησιμοποίησεν έπιτυχώς τήν φουξί-

νην, τό κυανοΰν καί τό Ιρυθρόν τοϋ τρυπανίου, έναντίον τής 
τρυπανοσωμιάσεως τών ζώων.

Μετά τήν άνακάλυψιν τής ώχρας σπειροχαίτης ϋπό τοϋ 
Φρίτς Σάουντινγκ, ό "Ερλιχ άφοσιώθη είς τήν μελέτην τών 
άρσενικούχων φαρμάκων. Παρεσκεύασεν τήν «σαλβαρσά- 
νην» ή «606», μέ σπουδαία αποτελέσματα άλλά καί πολλάς 
παρενεργείας. Μετά άπό νέας προσπαθείας, κατέληξεν είς τήν 
«νεοσαλβαρσάνην» ή «914», τό όποιον κατέστη τό μοναδικόν 
φάρμακον έναντίον τής συφιλίδος, μέχρις τής άνακαλύψεως 
τής πενικιλλίνης.

(β) Α ί  σουφλοναμίδαι

Ή βασική άνακάλυψις έγένετο ϋπό τοϋ Ντόμανγκ (1892 - 
- 1964) καί άφεώρα είς τήν μικροβιοκτόνον δράσιν τοϋ «προν- 
τοζίλ» (1935), τής πρώτης σουλφοναμίδης ήτις ένεκαινίασεν 
τήν έποχήν τής χημειοθεραπείας. Μολύνων χιλίους λευκούς 
μΰας διά καθαρας καλλιέργειας στρεπτόκοκκων, κατωρθωσεν 
νά έπιτύχη θριαμβευτικήν νίκην, χορηγών είς αύτούς τήν 
νέαν ούσίαν. Τ’ άποτελέσματα άνεστάτωσαν τήν θεραπευτι
κήν.

’Εν συνεχεία άπεμονώθη ή δραστική χημική όμάς είς τό 
Ίνστιτοΰτον Παστέρ, ϋπό τοϋ Τρεφουέλ καί οΰτω τό όνε.ιρον 
τοϋ "Ερλιχ, περί τής «μείζονος άποστειρώσεως» κατέστη 
πραγματικότης.

(γ) Ή  Πενικιλλίνη
Ό  ’Αλεξάντερ Φλέμινχκ πειραματιζόμενος μετά διαφόρων 

είδών εύρώτων, διεπίστωσεν ότι τό «πενικίλλιουμ νότατουμ» 
κατεϊχεν έντονους βακτηριοκτόνους ιδιότητας. Δέν κατώρθω- 
σεν όμως ν’ άπομονώση τήν δραστικήν ούσίαν. Μετά 15 έτη, 
παρετήρησεν έπί καλλιέργειας μικροβίων, τήν άνάπτυξιν 
εύρώτος, μέ ζώνην άπηλαγμένην μικροβιακών αποικιών, 
πέριξ αΰτοϋ. Ή άνακοίνωσις έγένετο τό 1929, άνευ έτέρας 
συνεχείας.

Τό 1941, οί Φρόλεϋ καί Τσαίην έκκινώνες έκ τών μελετών 
τοϋ Φλέμινγκ έπέτυχον τήν άπομόνωσιν παρασκευάσματος 
πενικιλλίνης, έξαιρετικώς δραστικού άλλά εις άνεπαρκείς π ο
σότητας. Έν συνεχεία έπέτυχεν τόν είκοσαπλασιασμόν τής 
άποδόσεως τοϋ άντιβιοτικοϋ στελέχους. Ή άντιβιοθεραπεία 
είχεν γεννηθή. ’Από τότε, τ ’ άντιβιοτικά έσωσαν περισσοτέρους 
άσθενεΐς, άπ’ όσους, όλαι αί άλλαι θεραπευτικοί μέθοδοι, όμοϋ 
λαμβανόμεναι.

Τό 1945, άπενεμήθη τό βραβεϊον Νόμπελ άπό κοινού, είς 
τούς Σέρ Αλεξάντερ Φλέμινγκ, Σέρ Χάουαρντ Φλόρεϋ καί 
τόν καθηγητήν Τσαίην

«"Ολαι παρέρχονται. Μόνον αί άλήθειαι τής έπιστήμης 
δύνανται, ίσως, νά διεκδικήσουν τήν αιωνιότητα»

Σάρλ Ρισέ (1850 - 1935)
«Ώφελέει μή βλάπτειν»

‘Ιπποκράτης (460 - 356 π.Χ .)
Αί τρεις αΰται λέξεις, συνιστοϋν έσαεί, τήν πεμπτουσίαν 

τής έπιστημονικής έν γένει ήθικής.

Τάς ποωίνάς ώρας τής 18-8-76 τόν ’Αρχηγόν τής Α .Π . κ. Τζίμαν έπεσκέφθη είς τό γραφεΐον του παρουσία καί 
τον Β'. Ύπαρχ. κ. Κωτσοπονλου είς άποχαιρετιστήριον έπίσκεψιν ό άποχωρήσας έξ 'Ελλάδος ποέσβνς τοϋ ’Ι

σραήλ κ. RAH A RA H AM IM  TIMOR.
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΑΗΓΟΥ
ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔ ΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΙΑΣ

Το θέμα τής ασφαλείας είναι ύψίστης σημασίας διά τούς νεαρούς οδηγούς. Τά στα
τιστικά στοιχεία των τροχαίων άτυχημάτων δεικνύουν σταθερώς ηύξημένην συχνό
τητα τραυματισμών καί θανάτων εις τάς ομάδας νέων ήλικιών. Τό ύψηλόν ποσο- 
στόν τροχαίων άτυχημάτων εις τούς νέους άποδίδεται συνήθως είς απειρίαν και 

έλλειψιν ύπευθήνου καταρτίσεως εις την όδήγησιν οχήματος.

ΗΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ 6ννοια ή ύπεισερ- 
χομένη είς τήν άνάλυσιν τής συμπε
ριφοράς άντιδράσεως τοΟ όδηγοϋ 

όχήματος είναι ό χρόνος άντιδράσεως, 
όστις είς τήν κλασσικήν άλλα καί τήν 
νεωτέραν ερευνάν έχρησιμοποιήθη εύ- 
ρότατα ώς μεταβλητή σχετιζομένη πρός 
τά σφάλματα διαφόρων χειρισμών (Choc- 
holle, 1963 — Falmagne, 1965) καί όστις 
έλέγχεται διά τής έξετάσεως τών διαφό
ρων άντανακλαστικών. ’Αλλά, δυνάμεθα 
νά εϊπΛμεν ότι ό όδηγός είναι, 6ν τινι 
μέτρω, ύπεύθυνος διά τά άντανακλαστικά 
του. ’Ασφαλώς ή όρθή κίνησις ένδέχεται 
νά άποδειχθή άνεπαρκής διά τήν άποφυ- 
γήν του άτυχήματος διότι δέν έγένετο 
έγκαιρος, άλλ’ ή έκλογή τής καλυτέρας 
κινήσεως δέν είναι θέμα «τύχης» ή «κα- 
κοτυχίας» ύπό τήν κοινήν έννοιαν. Ώ ς  
έκ τούτου, δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν 
έξ ίσου ότι έκαστος όδηγός έμφανίζει 
τά άντανακλαστικά τών όποιων «είναι 
άξιος». Έ ξ άλλου, δίδοντες πέραν τοϋ 
δέοντος σημασίαν είς τά άντανακλαστικά 
λησμονοϋμεν ότι ό πράγματι ικανός όδη
γός είναι έκεΐνος ό όποιος οπανίως μό
νον χρειάζεται νά άνατρέξη είς τά 
άντανακλαστικά του είς τάς έπικινδύ- 
νους καταστάσεις, διά τόν άπλούστατον 
λόγον ότι γνωρίζει νά προβλέπη τήν έξέ- 
λιξιν τών καταστάσεων καί δύναται, συ
χνά, νά τάς έμποδίζη νά καθίστανται έπι- 
κίνδυνοι. Χρειάζεται τά άντανακλαστικά 
διά νά άντιμετωπίση κανείς χωρίς δυσά- 
ρεστον συμβάν μίαν αίφνιδίαν όλίθησιν, 
άλλά διά νά προσαρμόση τήν ταχύτητά 
του είς τήν κατάστασιν τοϋ καταστρώμα
τος τής όδοΰ ή διά νά άντικαταστήση έγ

καιρος ένα έφθαρμένον άεροθάλαμον τών 
έλαστικών ουδόλως χρειάζεται άντανα
κλαστικά. Ή  μέση νοημοσύνη ύπεραρκεϊ. 
Κατά συνέπειαν, τά «ικανοποιητικά άν
τανακλαστικά» δέν άποτελοδν θειον δώ- 
ρον ώρισμένων προνομιούχων όδηγών. 
Αί άντιδράσεις, άκόμη καί αί ταχεΐαι, τοϋ 
όδηγοϋ προβάλλουν έν πολλοίς ώς άπο- 
τέλεσμα πείρας τήν όποιαν ό καθείς δυνα
τόν νά έχη ή νά μή έχη τήν θέλησιν νά 
άποκτήση. Ά φ ’ έτέρου, δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν ότι όσον σπανιώτερον 
ό όδηγός έχει άνάγκην ταχειών άντιδρά- 
σεων τόσον καλύτερον όδηγεΐ. ’Ισχύει 
δηλαδή άναλλοίωτον τό κλασσικόν άπό- 
φθεγμα ότι ή πρόληψις είναι προτιμω- 
τέρα τής θεραπείας έν πάση περιπτώσει. 
Θά έπρεπε λοιπόν νά όμιλώμεν κάπως 
όλιγώτερον περί «άντανακλαστικών» καί 
κάπως περισσότερον περί «ίκανότητος 
σκέψεως» τοϋ όδηγοϋ.

Ίδιάζουσαν βαρύτητα, μεταξύ τών δια
φόρων άντανακλαστικών, έχουν τά έξηρ- 
τημένα άντανακλαστικά, τά όποια θεμε- 
λιοϋνται ύπό μορφήν αύτομάτου έξεως 
καί υπεισέρχονται έντονος είς τήν έν γέ- 
νει άνθρωπίνην συμπεριφοράν. Ή  άξια 
των διά τήν όδήγησιν έπεβεβαιώθη πειρα- 
ματικώς πρό πολλών έτών, ότε είς τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας κατεσκευάσθη έν 
βιομηχανικόν φορτηγόν αύτοκίνητον, μέ 
μηχανισμόν όδηγήσεως τοιαύτης, διατά- 
ξεως ώστε έν πηδάλιον, τό όποιον ό χει
ριστής έχειρίζετο διά τής άριστερας χει- 
ρός έστρέφετο πρός τά δεξιά (κατά τήν 
κίνησιν δεικτών ώρολογίόυ διά νά στρέψη 
τό όχημα πρός τά άριστερά καί άντιστρό- 
φως. Έπρόκειτο δηλαδή άκριβώς περί

τοϋ άντιστρόφου τής κανονικής όδηγή
σεως ένός αύτοκινήτου ή άλλου όχήμα
τος. Κατά συνέπειαν, παν όδηγός τοϋ 
τοιούτου πειραματικού όχήματος άντε- 
μετώπιζε τό πρόβλημα νά άντιταχθή είς 
τήν ίσχυράν έξιν (τήν έκδηλουμένην ύπό 
μορφήν έξηρτημένου άντανακλαστικοΰ), 
νά στρέψη τό πηδάλιον πρός τά δεξιά 
διά μίαν δεξιάν στροφήν. Σωματικοί βλά- 
βαι, τραυματισμοί καί κατάγματα, μηχα
νικοί βλάβαι καί καταστροφή τών όχη- 
μάτων ταχέως έπεβεβαίωσαν τούς κιν
δύνους τούς άναφαινομένους κατά τήν 
προσπάθειαν άγνοήσεως ή άντιστροφής 
ένός φυσιολογικού τύπου συμπεριφοράς 
(De Reamer, 1958). Ή  γνώσις αύτη άπο- 
κτά Ιδιαιτέραν πρακτικήν σημασίαν κατά 
τήν σχεδίασιν καί βιομηχανοποίησιν πά- 
σης συσκευής ή μηχανήματος άπαιτοΰν- 
τος κινήσεις τού χειριστοΰ άντιθέτους 
πρός τούς φυσιολογικούς τύπους συμπε
ριφοράς. Επίσης, ιδιαιτέραν σημασίαν 
έχει, πρός πρόληψιν άτυχημάτων, όταν 
π.χ. όδηγοί αύτοκινήτων προερχόμενοι έκ 
κρατών τής ήπειρωτικής Ευρώπης διαπε- 
ραιώνται μετά τού όχήματος των είς τήν 
Μεγάλην Βρεταννίαν, ένθα ή όδήγησις 
όχήματος γίνεται πάντοτε έπί τού έριστε- 
ρού ήμίσεος τού καταστρώματος τής 
όδοΰ. Ή  όταν όδηγός όχήματος έθισμέ- 
νος είς όχημα φέρον τό πηδάλιον εις πρό
σθιόν καί άριστεράν θέσιν κληθή νά όδη- 
γήση όχημα φέρον τό πηδάλιον είς προ- 
σθίαν καί δεξιάν θέσιν. ’Εκτός τών άντα
νακλαστικών, υπάρχουν πολλαί άλλαι 
έννοιαι τρεχούσης χρήσεως καί χρήζου- 
σαι περαιτέρω άναλύσεως, ώς ό «αίτιος 
άτυχημάτων», ή «όρθή όδήγησις», ό
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«πεπεισμένος όδηγός» κλπ. Αύται όμως 
στερούνται συγκεκριμένης λειτουργικής 
βάσεως καί φαίνεται νά προέρχωνται έξ 
άντιλήψεων a priori ή έξ θεωριών διατυ- 
πωθεισών διά τάς άνάγκας τοϋ όλου θέ
ματος τής συμπεριφοράς, σπανιώτατα 
δέ ή ουδέποτε προέρχονται έκ διαπιστω- 
θέντων στοιχείων καί γεγονότων (Schaw, 
J958). Κατά συνέπειαν, έπιβάλλεται όπως 
αί έννοιαι αύται άναλυθοϋν έν συναρτήσει 
πρός τήν πραγματικότητα καί δή έντός 
τοϋ πλαισίου τής γενικής προσαρμογής 
πρός τήν κυκλοφορίαν.

Ό σ ο ν  άφορά εις τάς διαφόρους με
θόδους αί όποϊαι έφαρμόζονται διά τήν 
άνάλυσιν τής συμπεριφοράς, αύται συνί- 
στανται εις ύποκειμενικήν παρατήρησιν, 
έμπειρικήν περιγραφήν, εκθεσιν έπί τή 
βάσει αυτοκριτικής, χρήσιν κλιμάκων 
μετρήσεως καί χρησιμοποίησιν μηχανη
μάτων μετρήσεων.

Ή  υποκειμενική παρατήρησις έχει 
περιωρισμένην άξίαν διότι στερείται συ
στηματικής βάσεως καί παρέχει ώς έπί 
τό πλείστον άκατέργαστον υλικόν διά 
περαιτέρω έπεξεργασίαν.

Ή  έμπειρική περιγραφή, έξ άλλου, πα
ρέχει δεδομένα λίαν διαφόρου άξίας καί 
έν πάση περιπτώσει στερούμενα στερεάς 
βάσεως διά τήν θεμελίωσιν κρίσεων.

Πλησιέστερον πρός τήν πραγματικό
τητα φαίνεται νά πλησιάζη ή αυτοκριτική 
τοϋ όδηγοϋ, κατά τήν όποιαν όμως προ
βάλλει συνηθέστατα τό άκόλουθο δί
λημμα: ή θέσις τήν όποιαν λαμβάνει τό 
κυκλοφοροΰν άτομον, ώς έκδήλωσις τής 
συμπεριφοράς του, άποτελεί μεταβλητήν 
τής έν λόγω συμπεριφοράς ή μέθοδον

περιγραφής αυτής; 'Ως φαίνεται, ή αύ- 
τοπαρατήρησις τοποθετείται είς ένδιά- 
μεσον κατάστασιν, δεδομένου ότι άφ’ 
ένός μέν άποτελεί άσφαλώς έκδήλωσιν 
τής συμπεριφοράς, άφ’ έτέρου δέ παρέ
χει πολυτίμους ένδείξεις καί χρησίμους 
βάσεις διά τήν άνάπτυξιν μεθόδων περι
γραφής. Τοιαϋται ένδείξεις προέκυψαν 
κατά τήν χρησιμοποίησιν «έρωτηματο- 
λογίου αύτοκριτικής» ύπό τών Schuster 
καί Guilford (1961) καί ύπό τών Levo- 
nian καί Case (1961). Ό  Macfarland 
(1954) φρονεί ότι αί συνεντεύξεις (ύπό 
μορφήν έρωτηματολογίων) καί αί έμπι- 
στευτικαί άφηγήσεις δύνανται νά ρί- 
ψουν φώς είς τά αίτια τών κρίσιμων 
καταστάσεων τών διατυπουμένων έντός 
τής κυκλοφορίας. Ούτος άναφέρει ότι 
κατά μίαν έμπιστευτικήν έρευναν μεταξύ 
πιλότων αεροπλάνων προέκυψε, συμ- 
φώνως πρός τάς έμπιστευτικάς άφηγήσεις 
τών ίδιων τών πιλότων, ότι περίπου τά 
50% τοϋ συνόλου τών σφαλμάτων όδη- 
γήσεως ώφείλοντο είς κάποιον χειρισμόν 
διενεργηθέντα μετά σχετικής Απερισκε
ψίας. 'Ο Hoyos (1961) έξήτασεν 191 
όδηγούς τή βοήθεια 25 όμάδων έρωτή- 
σεων άφορωσών είς τήν συνείδησιν τοϋ 
κινδύνου, τήν έννοιαν τής άσφαλείας, τήν 
συμμόρφωσιν πρός τάς διατάξεις καί τούς 
κανονισμούς καί τήν συμπεριφοράν έναντι 
τών άλλων κυκλοφορούντων άτόμων. Ή  
περίοδος τής παρατηρήσεως έκάλυπτεν 
όκτώ καί ήμισυ έτη, προέκυψεν δέ άπο- 
τελέσματα άσφαλοΰς διαγνωστικού ένδια- 
φέροντος είς ό,τι άφορά είς τήν έννοιαν 
τής άσφαλείας, τήν συμμόρφωσιν πρός 
τάς διατάξεις καί τήν συμπεριφοράν

έναντι τών άλλων όδηγών καί τών πεζών.
Βασικόν μειονέκτημα τής έκθέσεως έπί 

τή βάσει τής αύτοκριτικής είναι ή δυ
σχέρεια ήτις έμφανίζεται όταν θελήση τις 
έκ τής ύποκειμενικής άφηγήσεως νά 
έξαγάγη συμπεράσματα άφορώντα είς τήν 
πραγματικήν συμπεριφοράν. Ή  δυσχέ
ρεια αϋτη καθίσταται πλέον έκδηλος είς 
τήν περίπτωσιν σφάλματος όδηγήσεως, 
διότι υπεισέρχονται ένδεχομένως πηγαί 
σφάλματος συγκινησιακής φύσεως (π.χ. 
τάσις αύτοδικαιολογήσεως) δυνάμεναι 
νά έπηρεάσουν ούσιωδώς τά δεδομένα 
τής παρατηρήσεως. Παρ’ όλα ταϋτα, 
όμως, ή άνάλυσις τής αύτοκριτικής δια
τηρεί τήν άξίαν της ώς μέσον άντλήσεως 
πληροφοριών, λίαν χρησίμων διά τήν 
περαιτέρω διερεύνησιν τής συμπεριφοράς 
τοϋ όδηγοϋ.

Ή  πρώτη προσπάθεια συστηματικής 
περιγραφής τής συμπεριφοράς έγένετο 
διά τής έφαρμογής τής κλίμακος τών 
Roger - Lauer (Lauer, 1957). Ή  έν λόγω 
κλίμαξ υποδιαιρείται εις δύο μέρη.

Τό πρώτον μέρος περιλαμβάνει 12 
κατηγορίας συμπεριφοράς, κατά τό μάλ
λον ή ήττον άνεξαρτήτους ή μία τής 
άλλης. Είς τήν άρχήν, ή κλίμαξ, έχρη- 
σίμευε διά τήν έκτίμησιν τής προόδου τών 
μαθητευομένων όδηγών, σύν τφ χρόνφ 
όμως έθεμελιώθη ή άξια της καί χρησι
μοποιείται ώς κριτή ριον τής άκριβείας 
τών διαφόρων συσκευών καταγραφής τών 
τρόπων όδηγήσεως (ταχύτης, κατεύθυν- 
σις, τροχοπέδησις, έπιτάχυνσις κλπ.). 
Επίσης αϋτη εύρεν έφαρμογήν ώς κρι
τή ριον έγκυρότητος τών τεχνητών άναπα- 
ραστάσεων τών συνθηκών κυκλοφορίας.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

'Υπό τήν σύγχρονον μορφήν της, ή κλί- 
μαξ Roger - Lauer (Roger - Lauer Trai
ning Inventory) περιλαμβάνει εις τό πρώ
τον μέρος της τάς κάτωθι κατηγορίας 
συμπεριφοράς, μέ πέντε ύποδιαιρέσεις 
έκάστην:

I. Προσοχή. — 1. Καλή συγκέντρω- 
σις 2. Επηρεάζεται μερικώς 3. Επηρεά
ζεται 4. Ταράσσεται άρκετά εόκόλως 5. 
Ταράσσεται ευκόλως.

II. Παρατήρησις καί έτοιμότης πνεύ
ματος. — 1. Ταχύτης, άκρίβεια 2. ’Ακρί
βεια, μεθοδικότης 3. Βραδύτης, άλλά 
άκρίβεια. 4. Ταχύτης, άλλά άνακρίβεια 5. 
Βραδύτης καί άνακρίβεια.

III. Κυριαρχία τής συγκινησιακής κα- 
ταστάσεως — 1. Λίαν ήρεμος 2. "Ηρεμος 
3. Κατά τό μάλλον ή ήττον ήρεμος 4. 
’Ολίγον νευρικός 5. Λίαν δειλός.

IV. Στάσις. — 1. Βέβαιος διά τόν έαυ- 
τόν του, ύπερόπτης. 2. Πέραν τού δέοντος 
βέβαιος διά τόν έαυτόν του 3. Προσεκτι
κός, βέβαιος 4. Διατακτικός, οόχϊ πλή
ρους βεβαιότητος 5. Μεγάλη έλλειψις 
βεβαιότητος.

V. Στάσις κατά τήν έργασίαν. — 1. 
Συγκεντρούται είς τό έργον του 2. Έν- 
διαφέρεται δι’ ότι πράττει 3. ’Αδιάφορος 
δι’ δ,τι πράττει 4. Φαίνεται νά πλήττη 5. 
Περιφρονεί δ,τι πράττει, είναι κυνικός.

VI. Γνώσεις καί κατανόησις. — 1. Γνώ
σεις πλήρεις καί λεπτομερείς 2. Πληρο- 
φορημένος έπί τών περισσοτέρων ση
μείων 3. Γνώσεις γενικοί, οόχί λεπτομε
ρείς 4. Γνωρίζει όλίγα μόνον σημεία 5, 
Τελεία έλλειψις γνώσεων.

VII. Κατανόησις τών παραγγελμάτων. 
— 1. Κατανοεί τάς διδομένας όδηγίας, θέ
τει έρωτήσεις 2. Συμμορφοΰται έπακρι- 
βώς πρός τάς όδηγίας 3. ’Απομακρύνεται 
τούτων. 4. Χρειάζεται νά τοϋ έπαναλη- 
φθοϋν 5. Ούδέν ένδιαφέρον, ούδεμίαν 
προσπάθειαν καταβάλλει.

VIII. Στάσις είς τό πηδάλιον. — 1. Ά 
νετος, φυσική 2. ’Αρκετά άνετος 3. ’Ελα
φρώς τεταμένη 4. Λίαν νευρικός 5. Τε
λείως άκαμπτος.—

IX. Κινήσεις. — 1. Ταχείαι άσφαλεϊς, 
2. Κανονικοί, λογικοί 3. Βραδεϊαι, άκρι- 
βείς. 4. Διστακτικαί, απότομοι 5. Δυσχε
ρείς, έσφαλμέναι.

X. "Εννοια τής μηχανής καί του χώ
ρου. — 1. Γνωρίζει νά χρησιμοποιή τάς 
μηχανάς 2. Ένδιαφέρεται διά τήν μηχα
νικήν 3. Κατανοεί τάς γενικάς έννοιας 4. 
Έλλειψις ΐκανότητος διά τήν μηχανικήν 
5. Έκδηλος έλλειψις μηχανικής δεξιό- 
τητος.

XI. Έκτίμησις τής στενότητος τών 
όδών καί τών άποστάσεων. — 1. ’Αδιά
φορος καί άφροντις 2. ’Ολίγον κάτω τού 
μέσου δρου 3. Μέτριος ύπ’ αύτήν τήν άπο- 
ψιν 4. ’Αρκετά προσεκτικός καί συνετός 5. 
Λίαν συνετός.

XII. Παρατήρησις τών συνθηκών τού 
περιβάλλοντος. — 1. Προσέχει έλάχιστα 
2. ’Ολίγον άμελής έπί τοϋ θέματος τού
του. 3. Προσέχει άπό καιρού είς καιρόν 4. 
Άρκετά συνετός 5. Άκρως προσεκτικός 
διά τά πέριξ.

Διά τήν βαθμολογίαν, ύπολογίζομεν 5 
βαθμούς είς τό έπίπεδον 1,4 βαθμούς είς 
τό έπίπεδον 2,3 βαθμούς είς τό έπίπεδον 
3,2 βαθμούς είς τό 4 καί 1 βαθμόν είς τό 5, 
έξαιρέσει τών κατηγοριών XI καί XII 
δπου βαθμοί καί έπίπεδα συμπίπτουν.

Τό δεύτερον μέρος τής κλίμακος είναι 
είδικώς άφιερωμένον είς τάς άπαιτήσεις

τής κυριαρχίας έπί τοϋ όχήματος. Τό μέ
ρος τοΰτο περιλαμβάνει 15 κατηγορίας, 
ύποδιηρημένας είς έπτά έπίπεδα (Α,Β, 
C + , C, C —, D, Ε):

Έκίννησις
Έξακρίβωσις τής καταστάσεις πορείας
Έ λεγχοι
Κατεύθυνσις
Σηματοδότη σις
Σήματα διά τής χειρός
Στάσις
Άπομάκρυνσις πλαγία.
Άπομάκρυνσις εύθεϊα
Κίνησις αύθυτενής
Στροφή πρός τά δεξιά
Στροφή πρός τά άριστερά
Προσοχή είς τήν όδόν
Εύγένεια έναντι τών πεζών καί τών
άλλων όδηγών
Στάσις
Ό  Lauer ταξινομεί τούς όδηγούς συμ- 

φώνως πρός τήν έξής κατανομήν συχνο
τήτων: κατηγορία Α καί Ε 5 % έκάστη, 
Β καί D  10 % έκάστη, C +  καί C — 20 % 
έκάστη καί C 30%  τοϋ συνόλου τών 
περιστατικών.

Ά λλ η  προσπάθεια περιγραφής τής 
συμπεριφοράς έγένετο ύπό τών Smith, 
Cummings καί Sherman (1957) μέ ειδικόν 
άντικειμενικόν σκοπόν. Οί έρευνηταί ού- 
τοι καθώρισαν εν πρόγραμμα έκπαιδεύ- 
σεως τών όδηγών, έντός τοϋ πλαισίου τοϋ 
όποιου τό ούσιωδέστερον σημείον είναι 
ή άπόκτησις τής ΐκανότητος άναγνωρί- 
σεως καί άντιμετωπίσεως μιας έπικιν- 
δύνου καταστάσεως. Τό πρόγραμμα τοϋτο 
βασίζεται σύν τοίς άλλοις έπί κλίμακος 
έπιτρεπούσης νά έκτιμήση τις τήν έκτα- 
οιν κατά τήν όποιαν ό όδηγός κατέστη 
κύριος τών συγκεκριμένων σημείων τοϋ 
προγράμματος Π.χ. έάν παρατηρή τά συμ- 
βαίνοντα πέριξ τοϋ οχήματος του, έάν 
διέρχεται τάς διασταυρώσεις μέ κατάλ
ληλον ταχύτητα, έάν προβλέπη τά έμπό- 
δια, έάν αντιδρά φυσιολογικώς έναντι 
αΰτών κ.λ.π. Ή  κλϊμαξ διενεργείται πρό 
καί μετά τό πέρας τοϋ προγράμματος 
έκπαιδεύσεως.

Ό  H.F. Kaiser (άναφέρεται ύπό Hoyos, 
1965) καθώρισε πρός μελέτην τής συμπε
ριφοράς τών όδηγών έπτά παράγοντας.

Παράγων Α: όδήγησις μέ δεξιοτε- 
χνίαν, έξαίρετος άντίδρασις 

Παράγων Β : σύνεσις, άγχος καί δι
σταγμός

Παράγων C : όδήγησις ταχεία 
Παράγων D: ήρεμος, στάσις ύπομο- 

νής
Παράγων Ε : στάσις σταθερά, όδεύου- 

σα κατ’ εύθείαν πρός τόν στόχον 
Παράγων F: άκαθόριστος άμφιβολία 
Παράγων G: τάσις άπολύτου έπιβολής 
Ή  βαθμολόγησις διενεργείται ύπό δύο 

παρατηρητών κεχωρισμένως καί έξά- 
γεται ό μέσος όρος τών δύο τιθεμένων 
βαθμών.

Έ π’ αύτοΰ δμως δέον νά ληφθή ύπ’ 
δψιν γεγονός ίσχΰον καί διά τάς άλλας 
άναφερθείσας μεθόδους καί ή έπίδρασις 
τήν όποιαν άσκεί ή παρουσία τών δύο 
βαθμολογήσεων έπί τής συμπεριφοράς 
τών ύπό έξέτασιν όδηγών.

Έτερος τύπος παρατηρήσεων τή βοη- 
θείςι κλιμάκων βασίζεται εις τήν παρα- 
τήρησιν ώρισμένων μόνον συνιστωσών, 
διαχωριζομένων άπό τής συνόλης συμπε
ριφοράς. ’Ενδεικτικόν παράδειγμα τοιαύ- 
της έρεύνης είναι ή έργασία τοϋ Barch

(1960) έπί τής σηματοδοτήσεως τών άλ- 
λαγών πορείας έκ μέρους τών όδηγών. 
Κατ’ αύτήν κατεγράφησαν αί άλλαγαί 
πορείας, ή σηματοδότησίς των, ή άπό- 
σταοις άπό τής διασταυρώσεως κατά τήν 
όποιαν έδόθη τό σήμα καί ή άπόστασις 
τοϋ παρατηρουμένου όχήματος άπό άλλου 
άκολουθοΰντος αύτό. Αί παρατηρήσεις 
ήσαν τυχαία καί διήρκεσαν έπί δύο έτη, 
έξ αύτών δέ προέκυψαν δτι τό ποσοστόν 
τών διδόντων σήμα όχημάτων παρέμενε 
σταθερόν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
παρατη ρήσεως καί ηϋξανεν αίσθητώς 
δταν τό ύπό θεώρησιν όχημα ήκολου- 
θεΐτο ύπό άλλου άπό άποστάσεως μικρο- 
τέρας τών 150 μέτρων.

Είς προγενεστέρας έρεύνας, οί Barch, 
Nangle καί Trumbo (1957) καθώρισαν έπί- 
σης τήν σχέσιν μεταξύ τής σηματοδοτή
σεως καί τοϋ φύλλου τοϋ όδηγοϋ καί 
εύρον ότι αί γυναίκες δίδουν σήμα συχνό- 
τερον άπό 6,τι οί άνδρες. ’Εννοείται βε
βαίως δτι ή συχνότης τής σηματοδοτή
σεως είναι έπίσης συνάρτησις τοϋ εί
δους διασταυρώσεως.

Τελευταία χρησιμοποιουμένη μέθοδος 
διά τήν μελέτην τής συμπεριφοράς είναι 
τά διάφορα μηχανήματα μετρήσεων, ή δέ 
εισαγωγή των συνωδεύθη ύπό τάσεως έγ- 
καταλείψεως πάσης περιγραφής ύποκει- 
μενικοϋ χαρακτήρος. Έκ τών κλασσικω- 
τέρων δοκιμασιών τοϋ είδους τούτου είναι 
ή περιγραφεϊσα ύπό τών Lauer καί Suhr 
(1958), περιλαμβάνουσα μεταξύ άλλων 
διαδρομήν άποστάσεως 8 μιλίων μέ 
δχημα είδικώς διευθετηθέν καί φέρον συ
σκευήν καταγράφουσαν τάς κινήσεις είς 
τό πηδάλιον, τήν λειτουργίαν τής τρο
χοπέδης, τήν λειτουργίαν τοϋ έπιταχυν- 
τοΰ κ.λ.π. Συγχρόνως μέ τούς έν λόγοι 
έρευνητάς, ό Abele (1957) είσήγαγε συ
σκευήν μετρήσεως καταγράφουσαν τάς 
ταχύτητας τάς τροχοπεδήσεις, τάς έπι- 
ταχύνσεις, καθώς καί τήν έκτασιν, τόν 
τύπον καί τόν άριθμόν τών άλλαγών κα- 
τευθύνσεως.

Είς τάς πλέον προσφάτους δοκιμασίας 
χρησιμοποιούνται έπίσης φωτογραφικοί 
μέθοδοι, παρέχουσαι τήν δυνατότητα 
καταγραφής ύπό μορφήν άπεικονίσεως 
τών ούσιών έξωτερικών συνθηκών τής 
κυκλοφορίας κατά τήν έξεταστικήν δια
δρομήν. Ό  Greenshields (1959) έπενόη- 
σεν έν μηχάνημα έπιτρέπον τήν ταυτό
χρονον καταγραφήν τής συμπεριφοράς 
τοϋ όδηγοϋ καί τών συνθηκών τής κυκλο
φορίας.

Έτερον έκτεταμένον πρόγραμμα έρευ- 
νών έπί τοϋ θέματος τούτου είναι ή σειρά 
μελετών τών Snider καί Rockwell (1962), 
καθ’ άς έχρησιμοποιήθη αύτόματον κατα
γραφικόν μηχάνημα τής συμπεριφοράς 
τών όδηγών μή όρατόν ύπ’ αύτών (τοπο- 
θετημένον έπί τής σκεπής τοϋ όχήματος 
καί φωτογραφίζον συγχρόνως τά διάφορα 
καταγραφικά μηχανήματα καί τό εξωτε
ρικόν περιβάλλον πρό τοϋ αύτοκινήτου). 
Διά τοϋ μηχανήματος τούτου λαμβάνον- 
ται αί έξής πληροφορίαι:

—’Εξωτερικοί συνθήκαι τής κυκλοφο
ρίας (κατάστασις τής όδοϋ, πυκνότης τής 
κυκλοφορίας, αποστάσεις έν συναρτήσει 
πρός τό δχημα).

— Κίνησις τοϋ αύτοκινήτου (έπιτά- 
χυνσις, ταχύτης είς πάσαν περίπτωσιν).

—Ένέργειαι τοϋ όδηγοϋ (θέσις τοϋ πη
δαλίου, μέτρησις όλων τών κινήσεων τοϋ 
πηδαλίου, ένέργειαι έπί τοϋ έπιταχυντοϋ,
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ένέργειαι έπί τής τροχοπέδης, θέσις τοϋ 
ποδός έπΐ τοΟ ένός καί τοΟ άλλου πλήκ
τρου).

Γενικώς, αί φωτογραφικοί μέθοδοι, διά 
τής άναπτύξεως διαφορικών μέσων κατα
γραφής, παρέχουν έν πόση περιπτώσει 
πολύτιμα στοιχειώδη αποτελέσματα.

Τό γενικόν συμπέρασμα έξ όλων τών 
ανωτέρω σκιαγραφουμένων έρευνών είναι 
ότι, ασχέτως χρησιμοποιουμένης μεθό
δου, ή περιγραφή τής συμπεριφοράς 
περιλαμβάνει εϊτε ένδείξεις πρωτογενείς 
είτε ένδείξεις δευτερογενείς. Αί πρωτο
γενείς άφοροϋν εις γεγονότα υποκείμενα 
είς άμεσον παρατήρησιν: στάσις εις τό 
πηδάλιον, σύστημα τού κινητήρος, ταχύ- 
της κλπ. Ώρισμένα έκ τούτων, ώς εΐδο- 
μεν, δύνανται νά καταγράφουν ύπό μηχα
νημάτων. Αί δευτερογενείς ένδείξεις 
είναι έκεϊναι αί όποίαι συνάγονται έκ τών 
πρωτογενών τοιούτων: συγκέντρωσις, προ 
σοχή, πνεύμα άσφαλείας κλπ. Ή  ταξινό- 
μησις τού συνόλου τών ένδείξεων είναι 
δυνατή τόσον άπό σκοπιάς χαρακτηρι
σμού τών δεδομένων όσον καί άπό σκο
πιάς συστηματικής χαρακτηρολογίας τού 
όδηγοΰ. Οΰτω, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν: 
συμπεριφοράν προσανατολισμού, άντι- 
δράσεις τού ατόμου, ψυχοκινητικήν καί 
τεχνικήν τής όδηγήσεως, ύφος όδηγήσεως 
καί πειθαρχίαν. Εννοείται ότι άπασαι αί 
κατηγορίαι αύται έχουν έκάοτη τά προ- 
βλήματά της έντός τού πλαισίου άναλύ- 
σεως τής συνόλης συμπεριφοράς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, άπό πλευράς 
κ  μελέτης τής συμπεριφοράς, ή σύγκρισις 

τών στοιχείων τών προερχόμενων έκ πα
ρατηρήσεων άφ’ ένός μέν νέας ήλικίας άφ’ 
έτέρου δέ ήλικιωμένων όδηγών όχημά- 
των. Αί δύο όμάδες αύται, παρουσιάζουσαι 
τόν μεγαλύτερον άριθμόν άτυχημάτων, 
καθίστανται συχνά θύματα χαρακτηριστι
κών τύπων έσφαλμένης συμπεριφοράς, 
είναι δέ λίαν πιθανόν νά πρόκειται περί 
άντικτύπων ώρισμένων στάσεων, ψυχο
φυσικών ιδιομορφιών καί κοινωνικής 
άγωγής ήτις ποικίλλει εύρέως άπό ήλι
κίας είς ήλικίαν.

Είδικώς είς τήν περίπτωσιν τών νεαρών 
όδηγών, μεγάλη μερίς τών νέων καί τών 
δύο φύλων σήμερον γίνονται έρασιτέχναι 
όδηγοί Ιδιωτικού αυτοκινήτου πρό τής 
συμπληρώσεως τού οίκοστοΰ έτους τής 
ήλικίας των. Ύφίσταται δέ άναμφισβη- 
τήτως έπίδρασις τού αότοκινήτου έπί τοϋ 
τύπου τής συμπεριφοράς καί έπί τής πο
λιτιστικής συγκροτήσεως τής νεολαίας. 
Τά συνήθη προβλήματα, εις δ,τι άφορά 
είς τήν χρήσιν τού αύτοκινήτου, περι
λαμβάνουν τήν σχολικήν έπίδοσιν, τήν 
κοινωνικήν προσαρμογήν καί τήν άντι- 
κοινωνικήν συμπεριφοράν. Τό θέμα τής 
άσφαλείας είναι ύψίστης σημασίας διά 
τούς νεαρούς όδηγούς. Τά στατιστικά 
στοιχεία τών τροχαίων άτυχημάτων δει
κνύουν σταθερώς ηύξημένην συχνότητα 
τραυματισμών καί θανάτων είς τάς όμά- 
δας νέων ήλικιών. Τό υψηλόν ποσοστόν 
τροχαίων άτυχημάτων είς τούς νέους 
άποδίδεται συνήθως είς άπειρίαν καί έλ- 
λειψιν ύπευθύνου καταρτίσεως είς τήν 
όδήγησιν οχήματος. Οΰχ’ ήττον όμως, 
κατά τά τελευταία έτη διαφαίνεται σαφώς 
ή έπίδρασις τής γενικής στάσεως καί τής 
προσωπικής ίκανότητος προσαρμογής 
έπί τής συμπεριφοράς τοϋ όδηγοϋντος 
άτόμου.

'Η λεγομένη «άνταρσία τών νέων» ήτις

Ενα άκυμη θύμα τών τροχών. Ά π ό  τό 
αρχείο τής Ύποδ /νσεως Τροχαίας 

’Αθηνών.

φαίνεται άνάγλυφος είς τάς μελέτας έπί τοϋ 
τροχαίου άτυχήματος, μήπως είς τήν ού- 
σίαν είναι «παραίτησις τών γονέων»; Κα- 
τανοοϋν άράγε οί γονείς δτι άντιμετωπί- 
ζουν τό πρόβλημα ούχί νά παραιτηθοϋν 
τής έξουσίας των, αλλά νά έκλέξουν με
ταξύ τών έξουσιών: (1) έξουσία γονέων, 
(2) έξουσία τών νέων (εύθύνη), (3) έξου
σία τής πολιτείας, (4) φυσικοί νόμοι. Οί 
γονείς είναι δυνατόν νά παραιτηθούν τοϋ 
πρώτου είδους έξουσίας. Ούχ’ ήττον όμως, 
έάν ή ευθύνη τών νέων δέν καλλιεργηθή 
καλώς καί έάν ή έξουσία τής πολιτείας 
είναι άνεπαρκής διά νά καταστείλη τήν 
άτακτον συμπεριφοράν, τότε οί φυσικοί 
νόμοι έχουν τάς άναποφεύκτους καί 
ένίοτε τραγικός έπιπτώσεις των.

Οί γονείς συνήθως κατατρέχονται ύπό 
τοϋ βασανιστικού έρωτήματος πότε νά 
μεταβιβάσουν τήν έξουσίαν. Ευθύς ώς ό 
νέος δείξη υπεύθυνον χειρισμόν μιάς 
έξουσίας, οί γονείς του έχουν ύποχρέωσιν 
νά τόν βοηθήσουν καί προτρέψουν νά 
έτοιμασθή διά τό έπόμενον βήμα τοϋ 
αΰτο-ελέγχου. Ή  γνώσις τοϋ κινδύνου 
όμως έκ μέρους τών γονέων' δέν αρκεί. 
’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή γνώσις τοϋ 
κινδύνου έκ μέρους τών τέκνων καί ό 
έπαρκής έλεγχος.

Κατά τήν διερεύνησιν τών άτυχημάτων 
νέων καί προκεχωρημένης ήλικίας όδη
γών, ό Hakkinen (1954) εύρε διαφοράς 
μεταξύ αύτών ώς πρός τό είδος τοϋ άτυ
χήματος. 'Ομοίως κατά τάς παρατηρήσεις 
τοϋ Goldberg (1963), τά άτυχήματα τά 
έπισυμβαίνοντα είς όδηγούς ήλικίας 
κάτω τών 30 έτών χαρακτηρίζονται ύπό 
υπερβολικής ταχύτητος καί ύπό ριψο- 
κινδύνων έλιγμών, ένώ τά έπισυμβαί
νοντα είς όδηγούς άνω τών 65 έτών χαρα
κτηρίζονται ύπό παραγνωρίσεως τής προ- 
τεραιότητος. Άναλύων σειράς άτυχημά
των (100 περιπτώσεων) προκληθέντων 
ύπό όδηγών οχημάτων κάτω τών 25 καί

άνω τών 60 έτών ό Hoyos (1965) εύρεν, 
όμοϋ μετά συγχρόνως διενεργηθεισών 
ίατρο - ψυχολογικών έξετάοεων ίκανότη
τος, δτι ό μεγαλύτερος άριθμός άτυχημά
των τών ήλικιωμένων ατόμων προεκαλοϋν- 
το μέ σχετικώς μικράν ταχύτητα καί σχε
δόν πάντοτε έν συναρτήσει πρός έσφαλμέ- 
νον προσανατολισμόν. Άντιθέτως, τά ά- 
τυχήματα τών νέων έλάμβανον χώραν μέ 
σχετικώς μεγάλας ταχύτητας καί ώφεί- 
λοντο είς ποικιλίαν αιτιών, μέ προεξάρ- 
χον στοιχεϊον τήν στάσιν αυτών έναντι 
τοϋ κινδύνου. Ό  πλημμελής προσανατο
λισμός τών ήλικιωμένων όδηγών δέν δύ- 
ναται νά άποδοθή είς όργανικά αίτια, 
έκτος έάν θεωρηθούν ώς εύελικτικαί λει- 
τουργίαι άπαναστολής ή έπιβράδυνσις 
τών αισθητηριακών λειτουργιών, ή άνε- 
πάρκεια τής θεωρητικής έκτιμήσεως τών 
καταστάσεων καί ή αδυναμία έκτιμήσεως 
τής ταχύτητος τών άλλων κυκλοφορούν
τα ι όδηγών.

Οί Heegner (1956), Rome! (1959) καί 
Lewrenz (1964) έρμη νεύουν τάς πλημ
μελείς προσαρμογάς τών όδηγών κατά 
τήν νεότητα καί τό γήρας ώς όφειλομένας 
είτε είς μίαν έγωκεντρικήν παρόρμησιν 
είτε είς άπώλειαν τής αισθητηριακής όλο- 
κληρωμένης λειτουργικότητος. Ούτοι 
διεπίστωσαν χαρακτηριστικούς τύπους 
άτυχημάτων, μέ ειδικήν συμπεριφοράν, 
έν δψει τοϋ κινδύνου, άναλόγως τής ήλι
κίας τοϋ άτόμου. Κατά γενίκευσιν, θά 
ήδύνατό τις νά διαχωρίση τύπους άτυχη
μάτων τυπικών τής μιάς ή τής άλλης 
ήλικίας καί νά πιθανολογήση ώς αίτια 
αύτών τάς βασικάς μεταβολάς τών ψυ
χοφυσικών Ικανοτήτων κατά τάς διαφό
ρους περιόδους τής ζωής, τάς ιδιοτυπίας 
τάς συνυφασμένας μέ τόν κοινωνικόν ρό
λον τοϋ άτόμου έν συναρτήσει πρός τήν 
ήλικίαν καί τά κίνητρα τά άπορρέοντα 
έκ τής τελευταίας ταύτης.

’Εξ άλλου, δυνάμεθα νά δεχθώμεν με
γαλύτερον κίνδυνον άτυχήματος είς τάς 
περιόδους δπου ή δόμησις τής προσωπι- 
κότητος τοϋ άτόμου είναι άσταθής καί 
δπου τοΰτο είναι ύποχ ρεωμένον νά κι- 
νητοποιήση περισσοτέρας δυνάμεις διά 
νά άντισταθή έναντι τοϋ κινδύνου. Ό  
Richter (άναφέρεται ύπό Siebenbrodt, 
1956) βασισθείς έπί τής άναλύοεως
17.000 έπαγγελματικών άτυχημάτων, διέ- 
κρινε τό άτομον τό ύποκείμενον είς 
άτύχημα «είς κρίσιμον περίοδον», τό 
υποκείμενον «συνήθως» καί τό ύποκεί
μενον «ίδιοσυστατικώς. Τά άτομα ευ
ρισκόμενα είς «κρίσιμον περίοδον», δη
λαδή τά ύφιστάμενα έπί τι χρονικόν 
διάστημα τάς συνέπειας μιάς οξείας προ
σωπικής κρίσεως τής ιδιωτικής ζωής 
των, θεωρούνται ώς περισσότερον έκτι- 
θέμενα είς τόν κίνδυνον άτυχήματος, 
άλλ’ ό κίνδυνος οΰτος έλαττοϋται ή έκμη- 
δενίζεται μέ τήν πάροδον τής κρίσεως. 
Ε π ’ αύτοϋ δμως προκύπτει άνάγκη έν- 
νοιολογικοϋ προσδιορισμού τής περιό
δου τής χαρακτηριζόμενης ώς «κρίσι
μου». Οί Cobliner καί Shatin (1962) άν- 
τιμετωπίζουν τόν έννοιολογικόν τοϋτον 
προσδιορισμόν άναλύοντες τήν συμπερι
φοράν καί τήν ζωήν έν γένει όδηγών 
μέ άτυχήματα καί όδηγών άνευ άτυχημά
των. Ούτοι δέχονται τό άτύχημα ώς σύγ- 
κρουσιν είς τόν χώρον τών ψυχολογικών 
δυνάμεων, έκ τών όποιων άλλαι είναι 
άτυχη ματογόνο ι καί άλλαι άντιτίθενται 
είς τό άτύχημα («άντισταθμιστική συμ-
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περιφορά»). Καί τά δύο είδη ταϋτα δυνά
μεων έπιδρούν έπί τής συμπεριφοράς τοΟ 
όδηγοϋ. Έπϊ ισορροπίας αυτών ό κίν
δυνος άτυχήματος περιορίζεται είς τό 
έλάχιστον, είναι δυνατόν όμως ή Ισορρο
πία, ή άντιστάθμισις, νά χάσουν τήν άπο- 
τελεσματικότητά των προσωρινώς, έπί 
τι χρονικόν διάστημα, τό όποιον καθο
ρίζεται άκριβώς ώς ή κρίσιμος περίοδος.

Ό  Mac Guire (1956), μεταξύ στρατιω
τικών όδηγών σημειούντων έπί έβδομά- 
δας ή έπί μήνας παραβάσεις τής κυκλο
φορίας ή άτυχήματα ή άπλώς έκτιθεμένων 
είς κίνδυνον άτυχήματος, διέκρινε πολλά 
άτομα έμφανίζοντα τάσιν άγχους καί 
άμφιταλαντευόμενα ώς πρός τήν συμπερι
φοράν των μεταξύ ύπερδιεγέρσεως καί 
αναστολής. Τά άτομα ταύτα είχον έπί- 
γνωσιν τών υπηρεσιακών καί των κοι
νωνικών εύθυνών των, παρέμενον όμως 
έπικίνδυνοι όδηγοί καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής κρίσεώς των.

Οί Hoyos καί Winkler (1962α) διακρί
νουν τρεις μορφάς διαταραχής τής προ
σαρμογής έν σχέσει πρός τήν κρίσιμον 
περίοδον τών όδηγών όχημάτων:

Ή  πρώτη μορφή περιλαμβάνει άτομα μέ 
όξεϊαν κρίσιν, έμφανίζοντα άστάθειαν 
όλοκλήρου τής προσωπικότητάς των, μέ 
περιοδικός διαταραχάς άντανακλώσας έφ’ 
όλοκλήρου τής δραστηριότητός των.

Ή  δευτέρα μορφή διαταραχής χαρα
κτηρίζει ύπό προσπάθειας άντισταθμί- 
σεως τής κρίσεως διά συνεχούς τάσεως. 
Τά έν λόγω άτομα αποβάλλουν πάσαν έν
νοιαν προφυλάξεως καί δημιουργούν 
έπικινδύνους καταστάσεις, μή έχοντα 
έπίγνωσιν τών συνεπειών τής συμπεριφο
ράς των.

Τά άτομα τέλος τά έμφανίζοντα τήν τρί- 
την μορφήν διαταραχής έχουν είς τό πα
θητικόν των συνεχείς αποτυχίας είς όλους 
τούς τομείς τής ζωής. Ύπό τό κράτος 
τής συγκινησιακής διεγέρσεώς των, 
ταύτα έχουν τάσιν πρός έσφαλμένους

χειρισμούς κατά τήν όδήγησιν, έν περι- 
πτώσει δέ έκδηλώσεως άτυχήματος πε
ριέρχονται είς κατάστασιν πανικού.

Ή  ύπόθεσις περί τής «κρίσιμου περιό
δου» ένισχύεται έτι περαιτέρω έκ τής 
συσχετίσεως τών άτυχημάτων πρός τάς 
νόσους. Πράγματι, όπως τά άτυχήματα 
οΰτω καί αί νόσοι ούδέποτε έπέρχονται 
τυχαίως, όπως δέ αί κρίσιμοι περίοδοι 
οΰτω καί αί νόσοι έμφανίζουν ένίοτε τάσιν 
έπιπτώσεως ηύξημένην καί περιοδικήν 
(Hinkle καί Wolff, 1957). Ή  ύπόθεσις δέ 
αύτη έχει πρόσθετον άξίαν καί διότι 
έπιτρέπει τήν άνάλυσιν τών έπικρατουσών 
δυναμικών σχέσεων μεταξύ άναπτύξεως 
τής προσωπικότητος, κοινωνικής θέσεως, 
σωματικής ιδιοσυστασίας, κινήτρων καί 
άτυχήματος, δυναμένη νά προσφέρη θε
τικός πληροφορίας περί τής πιθανότητος 
προλήψεως τού τροχαίου άτυχήματος. 
Έ ν κατακλεΐδι, έντός τού πλαισίου τής 
ψυχοδυναμικής άναλύσεως τής συμπερι
φοράς θά πρέπει νά τονισθή καί ή βαρύ- 
της τού παράγοντος τής αυτογνωσίας 
έκ μέρους τού όδηγού. Ό  Pierre Daninos 
έλεγεν ότι ύπάρχουν δύο άδυναμίαι τάς 
όποιας ούδέποτε ό άνθρωπος άναγνωρί- 
ζει. Ούδείς ήκούσθη νά όμολογή: «Δέν 
έχω τήν αίσθησιν τού χιούμορ» ή «δέν 
όδηγώ αύτοκίνητον καλώς». Ή  τελειο- 
ποίησις τού όδηγού είναι ίσως πρό παν
τός άλλου ή άγωγή τής προσοχής. Ό  
πλέον άσφαλής όδηγός δύναται νά όρι- 
σθή ώς ό άντιλαμβανόμενος συγχρόνως 
τόν μεγαλύτερον άριθμόν στοιχείων συν- 
θετόντων μίαν κάποιαν «κατάστασιν», 
τής κυκλοφορίας καί ταξινομών άμέσως 
ταύτα είς τήν όρθήν ίεράρχησιν. Ό  όδη
γός όφείλει νά είναι άνά πάσαν στιγμήν 
έτοιμος δ ιά . τήν μεγαλυτέραν έκπληξιν, 
τούτο δέ άποτελεϊ ούσιώδες τμήμα τής 
προσοχής τήν όποιαν άπαιτεΐ ή όδήγη- 
σις. Μία τοιαύτη συμπεριφορά είναι 
ιδιαζόντως έπιθυμητή είς τήν κυκλοφο
ρίαν, ή όποια διαρκώς διδάσκει κάτι είς

τόν όδηγόν μέχρι τού τέλους τής στα
διοδρομίας του. Είς τήν κυκλοφορίαν, 
ούδεμία μορφή περιστάσεων έπαναλαμ- 
βάνεται κατά τόν αύτόν άκριβώς τρόπον. 
Βασική άρχή παραμένει κατά συνέπειαν μ  
νά είναι ό όδηγός είς θέσιν νά άντιμετω- 
πίση ό,τιδήποτε ήθελε συμβή, άκόμη 
καί σειράν άπροβλέπτων γεγονότων. 
Δυνάμεθα μάλιστα νά προσθέσωμεν ότι 
έν έκ τών μεγαλυτέρων διδαγμάτων τής 
όδηγήσεως όχήματος είναι νά μή έκπλήσ- 
σεταί τις διά τίποτε, νά μή άφίεται νά 
παρασυρθή ούτε ύπό ένθουσιασμού ούτε 
ύπό άπογοητεύσεως πρό ούδεμιάς κατα- 
στάσεως. Πολλά άτυχήματα, πράγματι, 
θά είχον άποφευχθή, έάν πολλοί όδηγοί 
δέν παρέλυον έξ ένός είδους «έλξεως 
τού μοιραίου» κατά τήν άρχήν μιας 
σειράς έπεισοδίων καταληξάντων είς 
καταστροφήν έξ αυτού τούτου τού γενο
νότος.

Έλέχθη προσφυώς ότι σωστός όδηγός 
είναι ό έχων καλήν αύτοαγωγήν. Ά 
κόμη, ή καλή συμπεριφορά κατά τήν 
κυκλοφορίαν, κατά τήν όδήγησιν, είς 
κάθε περίστασιν, είναι έκδήλωσις καλώς 
νοουμένου έγωϊσμοΰ. Ή  «νίκη» τήν 
όποιαν κατάγομεν διά προσπελάσεως 
άντικανονικώς φάλαγγος όχημάτων άπο- 
τελεΐ ήτταν διά τό σύνολον, άρα καί δι’ 
ήμάς τούς ίδιους. Τό αύτοκίνητον, νοού- 
μενον είς τόν όρθόν προορισμόν του, 
δέον νά είναι δργανον άνεξαρτησίας καί 
ούχί μέσον έκδηλώσεως άτομικισμοΰ. Ή  
κίνησις ή όποια φαινομενικώς μάς εύ- 
νοεϊ είς βάρος τών άλλων δέν έντάσσε- κ 
ται ούτε είς τήν λογικήν ούτε είς τήν ήθι- 
κήν τής κυκλοφορίας. Ύπό τήν έννοιαν 
ταύτην, ή όδήγησις, όπως δύνανται δι’ 
υίοθετήσεως αύστηρών μέτρων έναντίον 
τής μέθης τών όδηγών νά άποτελέση έμ
μεσον τρόπον άγώνος έναντίον τού άλ- 
κοολισμού, δύναται έξ ίσου καλώς νά 
συμβάλη είς τήν άνάπτυξιν τής έννοιας 
τής άγωγής τού πολίτου.

Τάς ποωίνάς ώρας τής 9-8-76, ό ’Υπουργός Δημ. τάξεως κ. Σταμάτης, ουνούευόμένος ύπό τον Γεν. Γραμματέως τοϋ 
Ιδιου 'Υπουργείου κ. Μπάλκου, τον ’Αρχηγόν Α .Π . κ. Τζίμα καί τοϋ Β' Ύπαρχηγοϋ κ. Κωτσοπονλον, παρηκολονθηαε 
είς Γουδί ασκήσεις διαλνσεως οχλοκρατικών εκδηλώσεων ύπό τών Μονάδων Άποκαστάσεως Τάξεως τής Μηχανοκινήτου

Ύποδ /νσεως. Είς τήν φωτογραφίαν σχετικόν στιγμιότυπον.



Σ Τ Η Ν  ΑΓ ΑΠΗ
Τοΰ Άστυν. Β' κ. Μ. Φελώνη

«ΤΙ καί άν ταΐς γλώσσαις 
των άνθρώπων λαλώ καί των 
’Αγγέλων; τί καί άν έχω προ
φητείαν καί είδώ τα μυστήρια 
πάντα καί πάσαν τήν γνώσιν; 
’Αγάπη δέ μή έχω, μηδέ είμί, 
γέγονα χαλκός ήχων καί κίμ- 
βαλον άλαλάζουν».

Μ’ αύτά τά υπέροχα λόγια 
όμιλεΐ ό Μεγάλος των Εθνών 
Απόστολος Παϋλος για τήν 

άγάπη, γιά τη λέξη αυτή πού 
άν καί έχει μόνον τρεις συλ
λαβές, όμως περικλείει άνυ- 
πέρβλητη άξια καί άσύλληπτο 
μεγαλείο. Ή  άγάπη δεν συγ- 
κρίνεται μέ όλα τά πλούτη τοΰ 
Κόσμου, είναι κάτι πού δεν 
ζητιανεύεται άλλα προσφέ- 
ρεται, είναι άρετή πού στέ
κεται ψηλότερα άπ’ όλες. 'Η 
άγάπη είναι ύμνος μέ θείο 
περιεχόμενο, είναι "Υμνος 
Θεϊκός, ύμνος πού μιλά στις 
πονεμένες ψυχές τών άνθρώ
πων.

'Η  άγάπη συγκινεΐ, ή άγά
πη άνακουφίζει, ή άγάπη συγ- 
χωρεϊ, ή άγάπη ξεκουράζει 
καί έξαγνίζει.

«Άγάπη έστί Θεός καί 
Θεός έστίν άγάπη καί ό μένων 
έν τή άγάπη έν τώ Θεώ μέ
νει καί ό Θεός έν αύτώ».

Μ’ αύτές τις λέξεις άρχίζει 
τό Εύαγγέλιό του ό ’Ιωάννης.

Χωρίς άγάπη δέν ύπάρχει 
ζωή,· χωρίς άγάπη δέν ύπάρ- 
χει ύγεία, δέν υπάρχει εύτυ- 
χία, δέν υπάρχει γαλήνη.

Τήν άγάπη τήν θέλουν όλοι 
οΐ άνθρωποι ότι κι’ άν πι
στεύουν, όποιοι καί άν είναι, 
όπου κι’ άν βρίσκωνται. 'Η 
αγαπη προς τον συνάνθρωπο 
είναι τροφή πνευματική, είναι 
τό Θείο νάμα τής έρήμου, είναι 
τό άλας τής γής, είναι τό φως 
τοΰ Κόσμου.

’Αλήθεια, πόσο όμορφη, πό
σο ωραία, πόσο ύπέροχη, είναι 
αύτή ή λέξη. Πόσο μεγαλείο, 
πόση μεγαλοπρέπεια, πόση 
αρμονία καί τί ύπέροχο νόημα 
περικλείει.

Στή λέξη αύτή περικλείεται 
ή διδασκαλία ’Εκείνου, πού 
σταυρώθηκε γιά νά σώση άπό 
τήν άμαρτία τό γένος τών άν
θρώπων.

’Εκείνος πού άγαπά συγχω- 
ρεΐ, καθώς ’Εκείνος συγχώ
ρησε τό ληστή πάνω στο 
Σταυρό. ’Εκείνος πού άγαπά 
συμπαραστέκεται καί συμμε
τέχει στις χαρές, στις λύπες, 
στά βάσανα, στούς πόνους, 
στους καϋμούς, όπως ’Εκείνος 
άφησε γιά μάς τό Θείο Του 
Θρόνο, γιά νά κατέβη στή γή, 
νά κουβεντιάση μαζί μας, νά 
πικραθή γιά μάς, νά προδοθή 
άπό μάς, νά σταυρωθή γιά μάς 
καί τέλος νά άναστηθή γιά 
μάς, γιά νά μάς χαρίση τήν 
αιωνιότητα καί τήν άθανα- 
σία.

’Έγινε ’Εκείνος γιος τοΰ 
’Ανθρώπου, γιά νά γίνουμε 
έμεϊς γιος τοΰ Θεοΰ.

Ά γά πη ! Αιώνιο πνευμα
τικό νέκταρ, Ά γά πη ! Α κα
τάλυτη πηγή στοργής. Ά 
γάπη άφθαρτη μέσα στή δο
κιμασία τοΰ πανδαμάτορα χρό
νου. 'Η  Άγάπη άς βασιλεύη 
στον κόσμο γιά νά καθοδηγή 
τά βήματά μας καί τώρα καί 
στή μακρυνή, τήν άπιαστη αι
ωνιότητα . . .

"Οπως κάθε χρονο, έτσι και εφετος έωρτάσθη ή μνήμη τοϋ Ά γ ιο ν  Παντελεήμονος, εις τό εκκλησάκι τον Ά γιου , εις τήν 
Παιδικήν Στέγην Έκάλης. Εις τήν φωτογραφίαν σχετικόν στιγμιότύπον άπό τήν περιφοράν τής Ίεράς Είκόνος. Τήν θείαν 

λειτουργίαν παρηκόλονθησαν οι κυρίες τον Ό μιλον Φίλων ’Αστυνομίας καί πολλοί κάτοικοι τής περιοχής.
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ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΑ  
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

H U lT Q M iim  IK A K Q T I2  ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ»
ΚΑΙ ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ Χ Α Τ Ζ Α Κ Ο Υ
Ε ίσ α γγελέω ς Π ρω τοδικώ ν *■

ΙΚΑΝΟΤΗΣ προς καταλογι
σμόν ορίζεται ύπό της επιστή

μης1 ώ ς  ή ψ υ χ ι κ ή  κ α τ ά -  
σ τ ά σ ι ς  τοΰ πνευματικώς ωρίμου 
καί πνευματικώς ύγιοϋς άνθρώπου, 
ό όποιος έ χ ε ι ά δ ι α τ ά ρ α- 
κ τ ο ν  τ η ν  σ υ ν ε ί δ η σ ι ν .

Άνικανότης προς καταλογισμόν— 
— έκτος των περιπτώσεων των κω
φαλάλων καί των παίδων κατά τά 
άρθρα 23 έδ. α', 121 έδ. α' καί 126 
έδ. α' Π .Κ .— υπάρχει κατά τό 
άρθρον 34 Π.Κ. όταν ό δράστης 
πράξεως, προβλεπομένης έν τφ νόμφ 
ώς άξιοποίνου, έστερεϊτο, έν ώ 
χρόνω διέπραξε ταύτην, ένεκα νο- 
σηράς διαταράξεως των πνευμα
τικών λειτουργιών ή διαταράξεως 
της συνειδήσεως, της ίκανότητος 
νά άντιληφθή τό άδικον της πρά- 
ξεώς του ή νά ένεργήση συμφώνως 
τή περί τούτου άντιλήψει του. Ή - 
λαττωμένη δέ ή ίκανότης προς 
καταλογισμόν είναι κατά τό άρθρον 
36 Π.Κ., έάν έκ τίνος τών έν άρθρω 
34 άναφερομένων ψ υ χ ι κ ώ ν  κ α 
τ α σ τ ά σ ε ω ν  δεν έξέλιπε μέν 
έντελώς, έμειώθη δμως ούσιωδώς 
αυτή. Εις άμφοτέρους αυτούς τούς 
βαθμούς έκλείψεως της προς κατα
λογισμόν ίκανότητος, περιλαμβάνον
ται δύο κατηγορίαι αιτίων, προκα- 
λούντων τάς καταστάσεις αύτάς: Ή  
νοσηρά διατάραξις τών πνευματι
κών λειτουργιών καί ή παροδική 
διατάραξις τής συνειδήσεως. Γίνε
ται δέ δεκτόν2 ότι την παροδικήν 
διατάραξιν (πλήρη ή ούσιώδη) της 
συνειδήσεως δύναται νά προξενήση 
κ α ί  ή ψυχική ορμή. ’Άλλος, έκτος

τής προς καταλογισμόν ίκανότητος, 
όρος τοΰ καταλογισμού είναι η 
ύπαιτιότης, περιλαμβάνουσα τον δο- 
λον καί τήν αμέλειαν.

Ή  ύπαιτιότης ορίζεται έν τή 
έπιστήμη3 ώς ή προσωπική στάσις 
τού δράστου έναντι τής τελεσθει- 
σης ποινικώς άξιολόγου άδικοπρα- 
γίας, έκ τής οποίας δυνάμεθα να ει-

Ό  βρασμός ψυχικής ορμής, ορίζεται ώς 
ψυχική νπερδιέγερσις έξ άποτόμου και 
αιφνίδιας ύπερεντάσεως συναισθήματος η 
πάθους τινός (λ.χ.  οργής, φοβον, έρωτος, 

ζηλοτυπίας).

πωμεν δτι αύτός ύπήρξεν ό ψυχικός 
αίτιος αύτής, μή συμμορφωθείς προς 
τάς προσταγάς τοΰ δικαίου.

Έ κ  τούτων, προκύπτει δτι αί 
μέν περιπτώσεις ίκανότητος, ήλατ- 
τωμένης ίκανότητος καί άνικανό- 
τητος προς καταλογισμόν, αποτε
λούν βαθμίδας κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  
ψυχικής ήρεμίας καί ταραχής αύτής, 
ή δέ ύπαιτιότης άποτελεϊ ψ υ χ ι 
κ ή ν  σ τ ά σ ι ν  τοΰ δράστου έναντι 
τοΰ άποτελέσματος.

Περαιτέρω: Εις τον Π.Κ. έγκα- 
τελείφθη ή μνεία τοΰ δρου τής προ
μελέτης ώς στοιχείου διακριτικού 
τοΰ φόνου (προς δν αντιστοιχεί το 
έν παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 299 Π.Κ. 
έγκλημα) άπό τής άναιρέσεως (προς 
ήν άντιστοιχεΐ ή έν παραγρ. 2 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου έλαφροτέρα του μορ
φή). Ώ ς δέ είναι γνωστόν έκ τών 
προπαρασκευαστικών έργασιών4 τοΰ 
Π.Κ. τοΰτο συνέβη λόγω τών άμ- 
φισβητήσεων τάς οποίας προεκάλεσε 
ή έννοια τής προμελέτης5.

Εις τήν έν άρθριρ 299 παρ. 2 
Π.Κ. έλαφροτέραν μορφήν τής έκ 
προθέσεως άνθρωποκτονίας ειδο
ποιός διαφορά έναντι τής έν παρ. 1 
βασικής μορφής τοΰ έγκλήματος 
είναι ό βρασμός ψυχικής ορμής. 
Περί αύτοΰ είχε μέν γίνει παγίως 
δεκτόν δτι άποτελεϊ είδος δόλου, τον 
λεγόμενον άπρομελέτητον6, τό γε
γονός δμως, τόσον δτι εις τό κεί
μενον τής διατάξεως (229 παρ. 2 
Π.Κ.) δέν χαρακτηρίζεται τό στοι- 
χεΐον αύτό ώς άπρομελέτητος δό- 
* Έ κ τών «ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
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λος (ουδέ κάν γίνεται μνεία περί 
άπρομελετήτου, ώς άλλοτε έν άρ
θρω 293 Π .Ν .), δσον καί ότι εις 
τήν αίτιολογικήν έκθεσιν7 γίνεται 
ρητή μνεία δτι «ό διακριτικός δρος 
μεταξύ των εγκλημάτων φόνου καί 
άναιρέσεως δέον νά τεθή, έν τη μετά 
τής ψυχικής ηρεμίας ή μετά βρασμού 
ψυχικής ορμής άποφάσει», διευκο
λύνει πολύ εις τήν άνάπτυξιν των 
ακολούθων σκέψεων προς ορθήν το- 
ποθέτησιν τοϋ δλου θέματος.

Ό  βρασμός ψυχικής ορμής — ό 
όποιος διά τήν εφαρμογήν τής παρ. 
2 τοϋ άρθρου 299 Π.Κ. άπαιτεΐται 
νά συντρέχη κατά τά χρονικά σημεία 
δύο γεγονότων, τής άποφάσεως καί 
τής έκτελέσεως τής ανθρωποκτο
νίας — ορίζεται ώς ψυχική ύπερ- 
διέγερσις, έξ αποτόμου καί αιφνί
διας ύπερεντάσεως συναισθήματος 
ή πάθους τίνος (λ.χ. οργής, φόβου, 
έρωτος, ζηλοτυπίας), άχθεΐσα, κατά 
τήν συμβολικήν έκφρασιν τοϋ νό
μου, εις κατάστασιν βρασμοΰ, ώστε 
νά έκλείπη ή ψυχική ήρεμία, ή 
άπαιτουμένη προς στάθμισιν των 
ώθούντων εις τήν πράξιν καί των 
συγκρατούντων άπ’ αύτής αιτίων. 
Έάν δμως ή τοιαύτη ψυχική κατά- 
στασις έξιχθή εις τον άνώτατον αύ
τής βαθμόν εύρισκόμεθα τότε προ 
διαταράξεως τής συνειδήσεως άπο- 
κλειούσης τήν προς καταλογισμόν 
ικανότητα κατ’ άρθρον 34 Π.Κ.8.

Έ κ τούτων, αλλά καί έκ τής λο
γικής καί τής εμπειρίας, συνάγεται 
δτι ή καλουμένη ψυχική ορμή καί ή 
προεκταθεΐσα διαβάθμισις ύπερδιε- 
γέρσεώς της αποτελούν ψ υ χ ι κ ά ς 
κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  καί δχι είδος 
ψυχικής στάσεως τοϋ δράστου καί 
δτι αί ψυχικριί αΰταί καταστάσεις 
κλιμακοΰνται, άνιόντως, εις ου
σιώδη καί πλήρη διατάραξιν τής 
συνειδήσεως άναλόγως τοϋ βαθμοΰ 
έκλείψεως τής ψυχικής ήρεμίας του. 
Μεταξύ τής ψυχικής καταστάσεως 
τοϋ βρασμοΰ ψυχικής ορμής καί τής 
έν άρθρω 36 (έν συνδ. προς 34) Π.Κ. 
άναφερομένης καταστάσεως τής πα
ροδικής, έκ ψυχικής ορμής ουσιώ
δους διαταράξεως τής συνειδησια
κής διαύγειας ούδέν διακρίνεται 
ύπάρχον στοιχεΐον εύδιαγνώστου δια 
φοράς, ποσοτικής ή ποιοτικής.

Εις τήν περίπτωσιν τής παροδι
κής, έκ ψυχικής ορμής, ουσιώδους 
διαταράξεως τής συνειδήσεως πρέπει 
νά έ'χωμεν μίαν ψυχικήν κατάστασιν 
ύπερεντάσεως τοϋ συναισθήματος 
μέχρι βρασμοΰ (καί μόνον, διότι

περαιτέρω φθάνει ή ύπερέντασις είς 
τό ΰψιστον σημεΐον, τό όποιον έπά- 
γεται πλήρη διατάραξιν). Καί άν- 
τιστρόφως: Έ κ τοϋ βρασμοΰ ψυχι
κής ορμής παράγεται μία ψυχική 
κατάστασις ούσιώδους διαταράξεως 
τής συνειδήσεως.

Είς τήν διάταξιν τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 299 Π.Κ. καθιεροΰται έλα- 
φροτέρα μορφή τοΰ έγκλήματος τής 
άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως συγ- 
κειμένη έκ τοΰ (έν παρ. 1) βασικοΰ 
έγκλήματος ώς πυρήνος9 καί τής 
προσθήκης τοΰ ψυχολογικού στοι
χείου τοΰ βρασμοΰ τής ψυχικής ορ
μής κατά τε τήν άπόφασιν καί τήν 
έκτέλεσιν τοΰ έγκλήματος. Ή  προσ
θήκη, έν τή ούσία της, συνίσταται 
είς τήν συνδρομήν, κατ’ άμφότερα 
τά άνωτέρω χρονικά σημεία καί μό
νον κατά τό χρονικόν σημεΐον τής 
συμπτώσεως των δύο γεγονότων 
(άποφάσεως καί έκτελέσεως), ειδι
κής περιπτώσεως παροδικής ού
σιώδους, άλλά μόνον έκ ψυχικής 
ορμής10, δηλ. έκ σφοδράς συγκινή- 
σεως, διαταράξεως τής συνειδή- 
σεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει καί 
μόνον, ή είδικώς περιγραφομένη καί 
άπαιτουμένη ήλαττωμένη προς κα
ταλογισμόν ίκανότης, άποτελοΰσα 
στοιχεΐον διαμορφώσεως τοΰ έγ
κλήματος τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 
299 Π.Κ. άγει είς πλαίσιον ποινής 
καθείρξεως 5 — 20 έτών, ήτοι ήπιώ- 
τερον, κατά τό κατώτατόν του όριον, 
έκείνου τό όποιον άπειλεΐται κατ’ 
άρθρ. 83 έδ. α.' Π.Κ. έν υπάρξει 
ήλαττωμένης ίκανότητος προς κατα
λογισμόν κατ’ άρθρον 36 Π.Κ., έξ 
οίασδήποτε άλλης11 νοσηράς ή μή12 
ούσιώδους διαταράξεως τής συνει- 
δήσεως. Ή  διαφορά αύτή τής ποι
νικής μεταχειρίσεως δικαιολογεί
ται έκ των άπαιτητικωτέρων, έναντι 
τοΰ άρθρου 36 Π.Κ., προϋποθέσεων 
έφαρμογής τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 
299 Π.Κ. Δηλ. κυρίως έκ τοΰ γεγο
νότος ότι ή έλαττοΰσα τήν προς 
καταλογισμόν ικανότητα μεγάλη έλ- 
λειψις ψυχικής ήρεμίας δεν άρκεΐ 
(ώς έν άρθρω 36 Π.Κ.) νά ύφίστα- 
ται μόνον κατά τήν στιγμήν τής τε-, 
λέσεως άλλά καί τής άποφάσεως, 
πράγμα πού αποκτά ιδιαιτέραν ση
μασίαν οσάκις άποδεικνύεται ότι 
αύτά τά γεγονότα δεν συμπίπτουν 
χρονικώς.

Έ φ ’ όσον έν τώ έγκλήματι τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 299 Π.Κ. δια- 
πιστοΰται ιδιαιτέρα έφαρμογή ήπιω- 
τέρας ποινικής μεταχειρίσεως έξ

αιτίας ήλαττωμένης προς καταλογι
σμόν ίκανότητος, έκ βρασμοΰ ψυχι
κής ορμής, έπεται ότι ταύτοχρονος 
μετά τής άνω διατάξεως έφαρμογή 
τοΰ άρθρου 36 έν συνδυασμώ προς 
τό άρθρον 83 έδ. β' Π.Κ. πρέπει νά 
άποκλεισθή. Διότι τοΰτο θά άπετέ- 
λει λογικόν πλεονασμόν, όδηγοΰντα 
ε ί ς  ά ν ε υ  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ο ΰ  
λ ό γ ο υ  ύπέρ τό προσήκον μέτρον 
περαιτέρω μείωσιν τής τιμωρίας. 
'Ο αύτός λόγος δι’ όν κατέρχεται τό 
πλαίσιον ποινής είς πρόσκαιρον κά- 
θειρξιν είς τήν άνθρωποκτονίαν, έν 
βρασμώ ψυχικής ορμής, ήτοι κατά 
βάσιν ό λόγος τής ήλαττωμένης προς 
καταλογισμόν ίκανότητος, θά άπε- 
τέλει καί τον λόγον τοΰ περαιτέρω 
υποβιβασμού τής ποινής είς— τό 
πλαίσιον τής στερήσεως τής έλευ- 
θερίας άπό 2 έως 12 έτη, άν γίνη 
κ α ι  π α λ ι ν  δεκτή δυνατότης 
μειώσεως τής ποινής κατ’ άρθρον 
83, λόγω ήλαττωμένης προς Κατα
λογισμόν ίκανότητος, βάσει τοΰ άρ
θρου 36 Π.Κ. Καί τοΰτο είναι 
π ρ ο φ α ν ώ ς  άδικαιολόγητον.

Έάν υπάρχει βεβαίως ά λ λ ο ς  
λόγος έτι ήπιωτέρας, έναντι τοΰ 
πλαισίου τής κατ’ άρθρον 299 παρ. 
2 Π.Κ. ποινής, τιμωρήσεως, τότε 
είναι εύλογος, έν συνδρομή των έλα- 
φρυντικών περιστάσεων τοΰ άρθρου 
84 Π.Κ.13, ή έλξις είς έφαρμογήν 
τοΰ κατ’ άρθρον 83 έδ. β' Π.Κ- 
ποινικοΰ πλαισίου14.

'Η  δυνατότης ταύτοχρόνου έφαρ
μογής των διατάξεων των άρθρων 
299 παρ. 2 καί 36 Π.Κ. πρέπει νά 
άποκλεισθή καί οσάκις διαπιστοΰται 
συνδρομή καί βρασμοΰ ψυχικής ορ
μής καί παροδική έξ άλλης αίτιας 
ούσιώδης διατάραξις τής συνειδή- 
σεως15 ή νοσηρά ούσιώδης διατά- 
ραξις των πνευματικών λειτουρ
γιών. Διότι ή σύμπτωσις τών παρα
γόντων αύτών είς κάθε συγκεκριμέ- 
νην περίπτωσιν δύο μόνον ένδεχό- 
μενα έμφανίζει16. ’Ή  ή σύμπτωσις 
αυτή θά έχη συνισταμένην προκα- 
λοΰσαν πλήρη διατάραξιν τών πνευ
ματικών λειτουργιών καί τής συνει- 
δήσεως, δηλ. άνικανότητα προς κα
ταλογισμόν, ότε έλκεται είς έφαρ
μογήν τό άρθρον 34 Π.Κ. ή δεν θά 
κατορθώση νά ύπερβή17 τον βαθμόν 
τής ήλαττωμένης προς καταλογι
σμόν ίκανότητος, οπότε έν συν
δρομή τών όρων τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 299 Π.Κ. θά έ π ι μ ε- 
τ ρ η θή κατ’ άρθρ. 79 παρ. 3 Π.Κ.

(Συνέχεια εις τήν σελ. 803)
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ΕΠΙΙΜΙΕΕ 
TOR VIHPEEIDI 

ΜΜ1ΕΙ1Σ
Μ Ε τήν κατηγορία τής ληστείας παρε- 

πέμφθη στόν είσαγγελέα Πειραιώς 
ό εικοσάχρονος Χαράλαμπος Δά- 

τσιος, πού ύπό τήν άπειλή ένός μικρού 
Κρητικού μαχαιριού λήστεψε μέσα στόν 
Ηλεκτρικό Σταθμό τόν ταμία τής Εμπο
ρικής Τραπέζης Παν. Άδαμόπουλο, 34 
έτών :

Ό  δράστης τής ληστείας, παλαιός γνώ
ριμος τής ’Αστυνομίας, είχε άποφυλακι- 
σθή άπό τις φυλακές Βουλιαγμένης στίς 
5 Αύγουστου. Σ’ αύτό τό μικρό χρονικό 
διάστημα ό Δάτσιος άνεβοκατέβαινε στόν 
Πειραιά άπό τό σπίτι του στά Πατήσια, 
γιατί δούλευε στή Δραπετσώνα. Είχε, 
λοιπόν παρατηρήσει μέ τό έμπειρο μάτι 
τού παλαιού διαρρήκτη ότι στήν αίθουσα 
τού ’Ηλεκτρικού υπήρχε ένα ταμείο τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, όπου κάθε βράδυ 
πήγαινε ό ΰπάλληλος πού μάζευε τις εισ
πράξεις άπό τόν ήλεκτρικό σιδηρόδρομο 
καί τά τρόλλεύ.

Στίς 12.15 μετά τά μεσάνυχτα τής 25-8- 
76 έβαλε ένα μαχαίρι στή τσέπη του καί 
πήγε «γιά νά κάνη τή μεγάλη μπάζα». 
Τύλιξε τό μαχαίρι σ ’ ένα χαρτονόμισμα, 
όπως ό Βενάρδος τήν καραμπίνα στήν 
άνθοδέσμη καί πλησίασε τόν ταμία γιά 
νά τού τό άλλάξη. Ό  ταμίας φάνηκε πρό
θυμος. Όταν,όμως, είδε τό μαχαίρι τάχασε 
καί τοΰφυγαν οϊ δεσμίδες μέ τά χιλιάρικα 
άπ’ τά χέρια.

Αύτό περίμενε καί ό νεαρός Δάτσιος. 
Χωρίς νά χάση καιρό άρπαξε μιά δεσμίδα 
τών 50.000 καί τόβαλε στά πόδια άπό τή 
μεγάλη είσοδο τού παραλιακού δρόμου. 
Ό ταν συνήλθε άπό τό σόκ, ό Άδαμόπου- 
λος έβαλε τις φωνές καί κάλεσε βοήθεια. 
Ή ταν όμως άργά.

Οί ύπάλληλοι καί οί λίγοι έπιβάτες πού 
έτρεξαν πίσω άπό τόν κακοποιό δέν κατά- 
φεραν νά τόν πιάσουν, γιατί είχε χαθή 
μέσα στό σκοτάδι τής όδοΰ Κόνωνος. 
Φαίνεται όμως ότι δέν ήταν «τυχερός».

Σέ μία γωνία τής όδοΰ Παλαμηδίου, ό 
σκοπός άστυφύλακας άντελήφθη μέσα

στή νύχτα κάποιον νά τρέχη. "Ετρεξε κι’ 
αύτός άπό πίσω καί σέ λίγο ό νεαρός λη
στής έπεσε στά χέρια τού άστυνομικού 
καί τών πολιτών πού είχαν τρέξει γιά 
βοήθεια.

’Από τά κλεμμένα χιλιάρικα βρήκαν 
έπάνω του μόνο 20 χιλιάδες. Οί 30.000 
είχαν σκορπισθή στό δρόμο καθώς έτρεχε 
γιά ν ’ άποφύγη τή σύλληψι.

Νεαροί κλέφτες
Καλλυντικά καί άπορρυπαντικά έκλε

βαν τρεις νεαροί, πού πιάστηκαν άπό τήν 
’Ασφάλεια Πειραιώς.

Πρόκειται γιά τούς Γ. Κυριακοΰλη, 20 
έτών, άεργο, Τερ. Άνδριανόπουλο, σερ
βιτόρο, 19 έτών καί Δ. Ζαρίκα, 19 έτών, 
έπιπλοποιό.

Οί 3 νεαροί πιάστηκαν στίς 3 τά ξη
μερώματα μέσα στήν άποθήκη γενικού 
έμπορίου τού Μιχ. Λουτράκη, στήν όδό 
Μουτσοπούλου 104, Καμίνια, νά κλέ
βουν καλλυντικά καί άπορρυπαντικά.

Άνακρινόμενοι οί κλέφτες ώμολόγη- 
σαν πώς έκλεβαν έπί 3 μήνες άπό τήν 
άποθήκη αύτή διάφορα είδη, πού φτά
νουν τις 500.000 δραχμές.

Τά κλεμμένα τά πωλοϋσαν σέ 4 έμπο
ρους τού Πειραιώς, πού τ’ αγόραζαν μισο
τιμής.

Οί κλέφτες προφυλακίστηκαν καί οί 
έμποροι παραπέμφθησαν γιά κλεπταπο- 
δοχή.

¥

Τέσσερες άνηλίκους μέ πρώϊμη διαρ- 
ρηκτική καρριέρα συνέλαβαν τά όργα
να τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς. 
Τριάντα έπτά κλοπές καί διαρρήξεις εί
χαν διαπράξει οί 4 πιτσιρίκοι, 15 καί 16 
έτών, σέ διάστημα μικρότερο άπό ένα 
χρόνο :

17 μοτοποδήλατα, πού άφοΰ τά χρη
σιμοποιούσαν γιά τή διαρρηκτική δράσι 
τους, τά έγκατέλειψαν κατεστραμμένα.

Διέρρηξαν έπτά αύτοκίνητα καί έκλε
ψαν άπ’ αύτά διάφορα είδη: Κασσετό- 
φωνα, ραδιόφωνα, μηχανές, χαρτοφύλα
κες καί χρήματα.

Διέπραξαν όκτώ κλοπές χρημάτων άπό 
οικοδόμους σέ διάφορες οικοδομές.

Τέλος διέρρηξαν ένα περίπτερο άπ’ τό 
όποιο έκλεψαν τσιγάρα, σοκολάτες, άνα- 
πτήρες κλπ.

’Αλλοδαποί Πορτοφολάδες
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ νά κλέψουν τό πορ

τοφόλι τού άστυνομικού πού τούς παρα
κολουθούσε καί συνελήφθησαν.

Τό «πάθημα» συνέβη σέ δύο Κολομβια- 
νούς, τόν Κάρλος Μοντενέγκρο Ρεμπέ- 
ρια, 43 έτών καί τήν Φλώρα Ά λμπα  
Ντετορέλ Βάργκας, 28 έτών. Ή σαν στό 
ύπόγειο τής πλατείας Όμονοίας καί προ
σπαθούσαν νά κλέψουν πορτοφόλια. 'Ο
πότε σέ μιά στιγμή — πού τούς έπλη- 
σίασε ό άστυνομικός πού τούς παρακο
λουθούσε — αύτοί δέν έδίστασαν νά τού 
«έπιτεθοΰν» γιά νά τού ξαφρίσουν τό 
πορτοφόλι. Φυσικά ό άστυνομικός ήτο 
μέ πολιτικά.

¥
ΕΝΑ άκόμη διεθνή πορτοφολά συνέ

λαβε ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς, έπ’ 
αΰτοφώρω μέσα στόν 'Ιερό Ναό τού 'Α
γίου Σπυρίδωνος, τήν ώρα πού προσπα
θούσε νά ξαφρίση τά «παραφουσκωμένα» 
πορτοφόλια τών Σ. Άθανασάκου καί 
Σπ. Δρόσου.

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ, πού συνελήφθη τήν ώρα 
πού ό Ιερέας εύλογοΰσε ένα γάμο, είναι 
άπό τήν Κοσταρίκα. ’Ονομάζεται Μάριο 
Λουΐς Ροντρίγκουεζ, είναι 24 έτών καί 
ήρθε στόν Πειραιά στίς 18 τρέχοντος άπό 
τήν ’Ιταλία.

ΚΑΤΑ τήν προανάκρισι άποκαλύφθηκε 
ότι ό Ροντρίγκουεζ είναι μέλος διεθνούς 
σπείρας πορτοφολάδων άπό τις Λατι-
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νοαμερικανικές χώρες, πού τελευταία 
έχουν συλληφθή έν δράσει στήν ’Αθήνα 
καί τόν Πειραιά.

Τό Αύτόφωρο Τριμελές Πλημμελειο- 
. δικείο Πειραιώς, στό όποιο παραπέμφθη- 

κε ό Κοσταρικανός πορτοφολάς τού έπέ- 
βαλε 7μηνη φυλάκισι χωρίς άναστολή καί 
έξαγορά.

Ιδχρονος «ποντικός»
ΑΔΥΝΑΜΙΑ στά . . .  περίπτερα είχε ό 

Ιδχρονος Γ. Λίβανός, πού συνελήφθη τήν 
21-7-76 στό οπίτι του, Έλευθ. Βενιζέλου 
63, στόν Πειραιά.Ό Ιδχρονος «ποντικός» 
είχε διαρρήξει 12 περίπτερα, άπ’ όπου 
έκλεψε 55.000 δρχ. καθώς καί διάφορα 
άντικείμενα (ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, 
κασέττες, νυχοκόπτες) πού τά πουλούσε 
σέ. . . άλλους περιπτερούχους! Ό  Λίβα
νός ήταν γνωστός στήν ’Αστυνομία άπό 
παλαιότερες κλοπές.

Κακοποιών «άφέλεια»
ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ έπεσαν στήν παγίδα! 

Έκλεψαν κοσμήματα κι έπειδή δέν μπο
ρούσαν νά τά πουλήσουν, θέλησαν νά τά 
έπιστρέψουν στό θύμα μ έ .. . έκπτωσι. Κι 
ένώ τά κοσμήματα ήσαν άξίας 600.000 
δρχ. αύτοί ζητούσαν μόνο 30.000 δρχ.!

ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ τής 27ης ’Ιουλίου άγνω
στοι διέρρηξαν τό σπίτι τού γνωστού μο- 
ντελίστ Φιλήμωνος Φαλκονάκη, στήν όδό 
Σορβόλου 6 κι’ έκλεψαν τιμαλφή άξίας 

^  600.000 δρχ. Λίγες μέρες άργότερα αίφνι-
δίως, ένας άγνωστος έτηλεφώνησε στόν 
Φιλήμωνα καί τού είπε ότι θά τού έπιστρέ- 
ψη τά τιμαλφή άν τού δώση 30.000 δρχ.! 
Τό θύμα δέχθηκε, άλλά ειδοποίησε τήν 
’Ασφάλεια ’Αθηνών. Οί ’Αστυνομικοί 
τόν συνεβούλευσαν νά δεχθή κατ’ άρχήν, 
άλλά νά διαπίστωση άν είναι πράγματι τά 
δικά του κοσμήματα. Έ τσι θύμα καί δρά
στης ξανατηλεφωνήθηκαν καί ό άγνω
στος είπε ότι θ’ άφηνε δυό - τρία τιμαλφή 
στήν Παιδική χαρά Κουκακίου. Πρα
γματικά ό Φιλήρων διεπίστωσε ότι τά 
κοσμήματα ήσαν δικά του καί συνεφώ- 
νησε τελικά μέ τόν άγνωστο νά τού δώ-

Εις τήν απέναντι σελίδα: Ρεμπέρια Κάρ- 
λος. ’Αλλοδαπός πορτοφολάς. 'Επάνω: 
'Αθανάσιος Κεντηστός: 'Επικίνδυνος διαρ
ρήκτης. Κάτω ’Αριστερά: Ντόναλντ Κόλλ. 
”Αγγλος 45 ετών. "Εφερε χασίς άπό τό 
’Αφγανιστάν. Δεξιά: Μπάρμπαρα”Αχλερς. 
Γερμανίδα, φίλη τοϋ Ντόναλντ.

ση 19.000 δρχ. Έπήγε ό δράστης στό 
άτελιέ τού θύματος γιά τήν. . . δοσολη
ψία, άλλά έκεί, ώς ήταν φυσικόν, συνε
λήφθη. Πρόκειται γιά τόν Ά θ. Θ. Κεν- 
τηστό, 19 έτών, άπό τούς Γαργαλιάνους. 
Σέ λίγο συνελήφθη κι’ ένας συνεργάτης 
του 17χρονος. Καί τά κοσμήματα έπε- 
στράφησαν στόν Φιλήμωνα.

Ά π ό τή Γερμανία μέ . . .  
βουλημία

ΑΠΟ τή Δυτική Γερμανία μέ . . .  βου
λημία ήλθε ό 19χρονος Βασ. Τσικόλας. 
Είχε σκοπό νά διαπράξη μερικές... λη
στείες, άλλά όργανα τής ’Ασφαλείας 
Πειραιώς τόν έπιασαν στό ξενοδοχείο 
«Δελφίνι», στήν όδό Λεωχάρους, στό 
λιμάνι, πάνω πού ε ίχ ε .. .  «κάνει τήν 
πρώτη μπάζα του»!.. .

Στά χέρια του κατασχέθηκαν δυό «αύ- 
τόματα» στιλέττα, καθώς καί ένα μαγνη
τόφωνο, μιά ήλεκτρική ξυριστική μη
χανή κι ένα πορτοφόλι μέ 4.500 δρχ., 
κλεμμένα όλα άπό ένοικους τού ξενοδο
χείου. Βρέθηκε έπίσης πάνω του μιά 
άρμαθιά μέ κλειδιά γιά. . .  όλες τις κλει
δαριές!

Ό  νεαρός Τσικόλας άπεστάλη στόν 
εισαγγελέα.

Σπάνια δενδρύλλια χασίς
ΟΙ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΙ τής Γεωπονικής 

δέν είχαν ξαναδή τέτοια δενδρύλλια χα- 
σίς σάν αύτά πού καλλιεργούσε ό Ίω. 
Ραντζάς, 46 έτών, στό σπίτι του, στήν 
48η πολυκατοικία τής Δραπετσώνας.
Η 'Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών 

Πειραιώς πού τά άνεκάλυψε τά παρέδωσε 
στούς ειδικούς βοτανολόγους γιά νά τά 
έξετάσουν. Ή ταν τέτοια ή ποιότητα τών 
δενδρυλλίων πού καλλιεργούσε ό . . . φι- 
λανθής καί παλαιός έμπορος ναρκωτικών, 
ώστε κάθε δενδράκι τού άπέδιδε 690 
γραμμάρια άκατεργάστου χασίς. ’Από τήν 
έρευνα πού έγινε στό σπίτι τού Ραντζά,

βρέθηκαν 50 γραμμάρια «φούντα» πού 
τήν είχε κρατήσει γιά δική του χρήσι. 
Ο Ραντζάς μαζί μέ τά. . . καλλωπιστικά 

φυτά του προσήχθη στόν Εισαγγελέα καί 
έν συνεχείμ προεφυλακίσθη.

Πέθανε άπό βαρβιτουρικά
ΠΕΘΑΝΕ τήν 10.8.76 μόλις έλαβε 

βαρβιτουρικά χάπια! Τραγικό θύμα ό Γ. 
Ν. Φιλιππίδης, 46 έτών, πού έφιλοξενείτο 
στό σπίτι τού φίλου του Σ.Α. ’Αθανασό- 
πουλου, έτών 41, στόν Κολωνό. Προ
χθές τό βράδυ ό Φιλιππίδης έπήρε τά χά- 
πια και προσέφερε και στόν φίλο του 
’Αθανασόπουλο. Λίγο άργότερα ό Φιλιπ
πίδης ύπέκυψε. Τό πτώμα του μετεφέρθη 
στό νεκροτομείο, ένώ τά σπλάχνα του θά 
έξετασθουν στό τοξικολογικό έργαστή- 
ριο. Ό  Φιλιππίδης ήταν γνωστός τοξι
κομανής.

Νέα «εσοδεία» ναρκωτικών
ΤΡΕΙΣ νέες συλλήψεις λαθρεμπόρων 

καί κατόχων ναρκωτικών Ένήργησε ή 
’Ασφάλεια ’Αθηνών. Πρόκειται γιά ένα 
ζεύγος ’Αγγλογερμανικών καί μιά νεαρή 
’Αμερικανίδα. Οί δύο πρώτοι πιάστηκαν 
στό Καβούρι. Ή  δεύτερη πιάστηκε σέ 
δρόμο τής Πλάκας.

’Από τό μακρυνό ’Αφγανιστάν μέ ένα 
κιλό χασίς έφθασαν στήν Ελλάδα ό 
45χρονος "Αγγλος Ντόναλντ Κόλλ καί ή 
26χρονη φίλη του Γερμανίδα Μπάρμπαρα 
"Αχλερς. Μπήκαν μέ τό καινούριο «Πεζώ 
403» τού "Αγγλου άπό τή Γιουγκοσλα
βία. ’Απέφυγαν νά περάσουν άπό τήν 
τουρκοελληνική μεθόριο, λόγφ ηύξημέ- 
νου έλέγχου, ό όποιος γίνεται τόν τελευ
ταίο καιρό, γιά τόν. . . φόβο τών λαθρεμ
πόρων ναρκωτικών. Καί αυτό έπειδή 
στήν Τουρκία τό χασίς πουλιέται όπως 
τά μαντήλια. Πέτυχαν νά περάσουν τόν 
έλεγχο στά σύνορα, χωρίς νά «χάσουν τό 
έμπόρευμα» καί νά συλληφθοΰν γιά εισα
γωγή ναρκωτικών. Ό  «μαύρος θάνατος» 
ήταν καλά κρυμμένος πίσω άπό τά φανά
ρια τού «Πεζώ». Έφθασαν στήν ’Αθήνα 
καί άραξαν στό Καβούρι.
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Τήν τοποθεσία τούς συνέστησε κά
ποιος Σουδανός πού συνάντησαν στην 
Πλάκα. Ή λθαν σέ έπαφή μαζί του μέσω 
ένός Ά γγλου λαθρεμπόρου ναρκωτικών 
ήδη κρατουμένου σέ έλληνικές φυλακές. 
Ό  Ά γγλος τούς ύπέδειξε σέ έπιστολή 
του, νά έπικοινωνήσουν μέ τόν «Άράπη» 
στήν Πλάκα. Ό  «Άράπης» τούς συνέ
στησε νά καταλύσουν στό Καβούρι καί 
θά τούς έστελνε έκεϊ τήν. . .  πελατεία. 
Καί ή. . . έραβοαγγλογερμανική συνερ
γασία άρχισε. Τό ζευγάρι Εγκαταστάθηκε 
στό «Πεζώ» τό όποιο χρησίμευε καί 
γιά. . . ξενοδοχείο ύπνου.

Χώρισαν τό χασΐς σέ «δόσεις» τών 
τριών, πέντε καί σαράντα γραμμαρίων. Τό 
συσκεύασαν προσεκτικά σέ άλουμινό- 
χαρτο, ένώ μιά μικροσκοπική ζυγαριά 
χρησίμευε γιά τό μέτρημα τής ποσότητας. 
Ά λλα  ή υπαίθρια άγορά έπεσε σύντομα 
στήν προσοχή τών καταδιωκτικών Α ρ 
χών. Καί ό προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Ασφαλείας 
Αθηνών κ. Ά ντ. Αντωνίου, κατά- 
στρωσε τά σχέδιά του. Μπήκε σέ έφαρ- 
μογή ή μέθοδος τοϋ «άγοραστή». Καί 
πάνω στις διαπραγματεύσεις ό Ά γγλος  
καί ή Γερμανίδα βρέθηκαν δεμένοι μέ 
χειροπέδες. Ή  δεύτερη σύλληψι έγινε 
στήν Πλάκα. Ή ταν ή 19χρονη Αμερικα
νίδα Κάθριν Τζόνσον, πάνω στήν όποια 
βρέθηκαν δισκία «LSD» καί μαριχουάνα. 
’Ισχυρίστηκε, ότι τήν μαριχουάνα άγό- 
ρασε στήν Κέρκυρα καί τό «LSD» στό 
Άμστερνταμ. "Ολοι άπεστάλλησαν στόν 
Εισαγγελέα.

*

ΝΕΑ «σοδειά» λαθρεμπόρων ναρκω
τικών, μάζεψαν στήν Πλάκα καί στήν 
'Ομόνοια, εις τά μέσα ’Ιουλίου, άστυνο- 
μικοί τής ύπηρεσίας διώξεως τής Α σφα
λείας Αθηνών καί κατέσχον 500 γρ. 
μαριχουάνας καί βαρβιτουρικά, κάψουλες 
«ρομιντόν». Οί συλλήψεις έγιναν τις νυ
κτερινές ώρες, άφοΰ προηγουμένως παρα
κολουθούν™ οί κινήσεις τών «έμπορων 
τού άργοϋ θανάτου». Έ νας άπό τούς 
συλληφθέντες είχε δραπετεύσει άπό τό 
Καρπενήσι στό όποιο έξέτιε 3ετή ποινή 
έκτοπίσεως γιά έμπορία ναρκωτικών. 
Στή Πλάκα, σάν παλιοί άθώοι πραμα-

Ά π ό  άριστερά προς τά δεξιά: Μιχαήλ 
Κανακάρης, Έ μ . Σέργης κα'ι Νικ. Γκιον- 
λιστάνης. Διέθεταν μαριχουάνα οέ διάφο
ρα κακόφημα κέντρα τής Πλάκας. Κάτω: 
Δενδρύλλιο χασ'ις απ’ αυτά που καλλιερ
γούσε ό ’Ιωάννης Ραντζής στό σπίτι τον. 
στήν 48η πολυκατοικία τής Δραπετσώνας.

τεφτάδες διέθεταν τή μαριχουάνα σέ 
νεαρούς πού σύχναζαν στις ντισκοτέκ. 
Οί άστυνομικοί τούς κύκλωσαν καί βρή
καν τό «πράμα» πάνω τους. Συλληφθέν
τες είναι ό 30χρονος Μιχ. Κ. Κανακάρης, 
ό όποιος έχει έκτοπισθή στό Καρπενήσι 
γιά τρία χρόνια, Νικ. Θ. Γκιουλιστάνης 
31 έτών καί ό 20χρονος Έμμ. Ν. Σέρ
γης. Καί οί τρεις άπεστάλλησαν στόν 
εισαγγελέα. Μέ κάψουλες βαρβιτουρικών 
πιάστηκε στήν 'Ομόνοια καί ό 45χρονος 
Νικ. Π. Καρατζόγλου, ό όποιος έδιώκετο 
μέ άνακριτικόν ένταλμα γιά ναρκωτικά. 
Διοχέτευε τόν «άργό θάνατο», στους 
τοξικομανείς τής περιοχής. Ό  Καρατζό
γλου, ό όποιος προσήχθη στόν εισαγγε
λέα, άρνήθηκε νά άποκαλύψη τόν φαρ
μακοποιό πού τού παρέδωσε τά βαρβι- 
τουρικά χωρίς συνταγή γιατρού.

'Υπανθρώπων «έργα»
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ οί λεπτομέρειες 

τού κτηνώδους βιασμού άπό τούς άπαί- 
σιους βιαστές τής διανοητικής άνάπηρης 
νέας I. Ν. Κάθε ένας άφοΰ προέβαινε 
σέ άσελγεϊς πράξεις, έκανε «πάσα» τήν 
άτυχη κοπέλλα στόν έπόμενο. Έκάλεσαν 
μάλιστα κι’ έναν έκτο, πού άρνήθηκε νά 
πάρη μέρος στό όργιό τους. Οί πέντε βια- 
σταί είναι οί: Χρ. Παρώδης, 25 έτών, 
Κωνστ. Χατζηλεοντής 23 έτών, Γ. Πα
ρώδης, 29 έτών, Νικ. Κατσανος, 23 έτών, 
καί Μιχ. Γαρυφάλλου. Ή  τραγωδία τής 
νεαρής κοπέλλας άρχισε τό πρωί τής 6ης 
8.76 άπό τόν Χρ. Παρώδη, πού τήν βρήκε 
σέ κάποιο δρόμο τής Δραπετσώνας. Τήν 
έβαλε στό φορτηγό του καί τήν πήγε σέ 
έρημική τοποθεσία τού Ά γ. ’Ιωάννη 
Καρρέα, όπου τήν έβίαοε καί προέβη 
σέ βρωμερές πράξεις εις βάρος της.

Στή συνέχεια, τήν πήγε σέ μιά οικοδο
μή, στήν όδό Τζαβέλλα 139 (Νίκαια), 
όπου έργαζόταν ό Κων. Χατζηλεοντής 
καί ό όποιος τήν έβίασε, μέ τήν σειρά 
του! Ό  ίδιος, ό Χατζηλεοντής, ειδο
ποίησε κατόπιν τούς Γ. Παρώδη, Κα- 
τσάνο καί Γαρυφάλλου, οί όποιοι τήν 
έβίασαν ό ένας μετά τόν άλλον!

Α φού, λοιπόν, Ικανοποίησαν τά κτη
νώδη ένστικτα, άφησαν τήν Ι.Ν. αί- 
μόφυρτη στήν οικοδομή καί έφυγαν. Τις 
πρώτες πρωινές ώρες τής 7ης 8-76 ή 
κοπέλλα, μέ σοβαρή αίμορραγία στά 
γεννητικά της όργανα, σηκώθηκε καί 
άρχισε πάλι νά περιπλανάται, ώσπου στήν 
όδόν Λαοδικείας, στή Νίκαια, έξω άπό 
μιά πολυκατοικία, έπεσε άναίσθητη. 
’Εκεί τήν βρήκε μιά γυναίκα καί ειδο
ποίησε τήν ’Αστυνομία. Τώρα, οί 5 παρα- ί 
πέμπονται στόν Εισαγγελέα, μέ τις κατη- κ  
γορίες τής καταχρήσεως είς άσέλγειαν 
καί τής διεγέρσεως τής κοινής περιέρ
γειας. Ή  κατηγορία τού βιασμού δέν τούς 
άπηγγέλθη, διότι Ισχύει μόνον έάν γίνη ! 
είς βάρος ύγιών άτόμων καί όχι ,διανοητι- * 
κώς άναπήρων, όπως ή Ι.Ν. Ό  Είσαγ 
γελέας τούς παρέπεμψε είς τόν Α' άνα- 
κριτήν, ό όποιος τούς έδωσε τήν 48ωρη 
προθεσμία, πού ζήτησαν. Ή  μητέρα τής 
Ι.Ν. καί ή παθοΰσα ζήτησαν τήν ποινική 
δίωξι τών κατηγορουμένων.
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ΗΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ 
ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 799)

η ποινή εντός των — εύνοϊκωτέρων- 
έναντι τοϋ κατ’ άρθρον 83 έδ. «' 
συνδ. προς 36 Π.Κ. πλαισίου — ο
ρίων της 20ετοΰς μέχρι, κατιόντως, 
δετούς καθειρξεως. Κατά τήν έπι- 
μέτρησιν αύτήν θά σταθμισθοϋν όλα 
τα αίτια μειωσεως της ψυχικής ηρε
μίας.

Ή  διάταξις όμως τοΰ άρθρου 36 
Π.Κ. έφαρμόζεται επί της βασικής 
μορφής τοϋ έγκλήματος τής αν
θρωποκτονίας έκ προθέσεως (299 
π«Ρ· Ι ,Π ,Κ .)»  οσάκις πρόκειται 
περί ουσιώδους διαταράξεως των 
πνευματικών λειτουργιών ή τής συ- 
νειδήσεως, άντιστοίχως, έκ νοση- 
ράς ή παροδικής αιτίας, χωρίς 
όμως νά συντρέχουν, εις τήν δευτέ- 
ραν περιπτωσιν, πλήρως αί προϋπο
θέσεις τής εφαρμογής τής παρ. 2 
τοϋ άρθρου 299 Π.Κ. Τοΰτο θά 
συμβή όταν άποδεικνύεται ότι ή μέν 
άπόφασις τής καταστροφής τής ζωής 
άλλου άνθρώπου έλήφθη έν ήρέμω 
ψυχική καταστάσει, έπραγματο-- 
ποιήθη όμως μεταγενεστέρως. Καί 
τότε, ενώ θά ύπήρχεν έλπίς καί 
πιθανότης, νά έπετρέπετο ή πρα- 
γματοποίησίς της, λόγω λειτουρ
γίας ορθών άνασταλτικών σκέψεων 
και επικρατήσεως τής φρονήσεως, 
παρά ταΰτα, έξ αιτίας ούσιώδους 
διαταράξεως τής συνειδήσεως, ένεκα 
λ.χ. βρασμοΰ ψυχικής ορμής, έκ τί
νος συμπτωματικής άφορμής, δέν έ- 
ξέλιπεν μέν παντελώς, έμειώθη όμως 
ουσιωδώς ή ίκανότης τοΰ δράστου 
είτε (σπανίως) νά άντιληφθή τό 
άδικον τής πράξεώς του είτε (συνη- 
θέστερον) νά ένεργήση συμφώνως τή 
περί τούτου άντιλήψει του19. *Η 
διάγνωσις τών προϋποθέσεων έκα- 
τέρας περιπτώσεως (άρθρ. 299 παρ.
2 ή 36 έν συνδ. προς 299 παρ. 1 
Π.Κ.) είναι ζήτημα πραγματικόν.

Επομένως ή ποινική εύθύνη τής 
τετελεσμένης άνθρωποκτονίας έκ 
προθεσεως κλιμακοΰται, έκ τής βα- 
ρυτέρας προς τήν έλαφροτέραν, ώς 
εξής:

2) Βασική μορφή τοΰ έγκλήμα
τος μετά ήλαττωμένης προς κατα
λογισμόν ίκανότητος (άρθρ. 36) ή 
έλαφρυντικής περιστάσεως τοΰ άρ
θρου 84 παρ. 2 Π.Κ. ποινή : κά- 
θειρξις 10 — 12 έτών (83 έδ. a
Π.Κ.).

3) Έλαφροτέρα μορφή: άνθρω- 
ποκτονία έκ προθέσεως έν βρασμώ 
ψυχικής ορμής, άνευ οΐουδήποτε λό
γου μειώσεως τής ποινής (299 παρ. 
2 Π.Κ.) ποινή : κάθειρξις 5 έως 20 
ετών.

4) Η άνωτέρω έλαφροτέρα μορ- 
φη μετά έλαφρυντικής περιστάσεως 
τοΰ άρθρου 84 παρ. 2 Π.Κ.20 ποινή: 
φυλάκισις 2 έτών μέχρι καθείρ- 
ξεως 12 έτών (84 έδ. β' Π .Κ .).

Τελευταία βαθμίς, όπου όμως 
ελλείπει ή ποινική εύθύνη λόγιο άνι- 
κανότητος προς καταλογισμόν: ’Αν
θρωποκτονία έκ προθέσεως (299 
Π.Κ.) μετά πλήρους είτε νοσηράς 
διαταράξεως τών πνευματικών λει
τουργιών είτε παροδικής τοιαύτης 
τής συνειδήσεως κατ’ άρθρον 34 
Π.Κ.

1) Χωραφα Ποιν. Δίκαιον έκδ. όγδοη 
1966 σ. 234, Μπουροπούλου Έρμ. Π.Κ. 
τ. Α' σ. 82.

2) Χωραφα ένθ. άνωτ. σελ. 235 ύπο- 
σημ. 3, Μπουροπούλου ένθ. άνωτ. σελ. 
102, Αίτιολ. έκθ. Π.Κ. 1929 έκδ. Ζα- 
χαρ. σελ. 101, 102, I. Ζησιάδη Ποιν. 
Δίκαιον Γεν. Μ. τ. Α' σελ. 445.

3) Χωραφα ένθ. άνωτ. 236, Μπουρο- 
πουλου ένθ. άνωτ. σελ. 83, παρεμφερώς. 
Ποινικά Χρονικά Τόμος ΚΣΤ'

4) Αίτιολ. έκθ. ένθ. άνωτ. σελ. 287, 
Πρακτικά Άναθ. Έπιτρ. Τόμ. Α' σελ. 
280 καί 402, Γάφου Ποιν. Δικ. Εΐδ. μέ
ρος τ. Δ σελ. 23 — 24, Άνδρουλάκη, 
Ποιν. Δίκαιον, Είδ. μέρος, τ. Α' σελ. 42, 
Α. Στάϊκου 'Ερμ. Π.Κ. τ. Γ' σελ. 
159.

5) Η προμελέτη πάντως ώς έννοια 
ένέχουσα σχεδιασμόν, όργάνωσιν καί προ- 
παρασκευήν τοϋ έγκλήματος είναι στοι- 
χεϊον χρήσιμον πρός διάγνωσιν τοΰ βα- 
θμοϋ( ψυχικής ήρεμίας τοϋ δράστου κατά 
τήν άπόφασιν καί την τέλεσιν τοΰ έγκλή
ματος. Ν. Άνδρουλάκη ένθ. άνωτ. σελ. 49.

1) Βασική μορφή τοΰ έγκλήμα
τος άνευ έλαφρυντικών (299 παρ. 1 
Π.Κ.) ποινή : θάνατος ή ισόβιος 
κάθειρξις.

6) Ή  διάκρισις προμελετημένου καί 
άπρομελετήτου δόλου δέν είναι επιτυχής. 
Άλλωστε προμελετάται ή έκτέλεσις τοΰ 
έγκλήματος καί όχι ό δόλος. Ν. Άνδρου
λάκη ένθ. άνωτ. σ. 42 ϋποσ. 22.

7) Αίτιολ. έκθ. ένθ. άνωτ. σελ. 289.
8) Χωραφα ένθ. άνωτ. σελ. 265, 

Μπουροπούλου ένθ. άνωτ. τόμ. Α' σ. 
102 καί Β' σελ. 467, Γάφου ένθ. άνωτ. 
σ. 25, Α. Στάϊκου Έρμ. Π.Κ. τόμ. Γ' 
σ. 173, Α.Π. 552 καί 435/1970, Π.Χ. 
ΚΑ 152 καί 112, Α .Π. 207/69, Π.Χ. 
ΙΘ/367.

ο ο ο ^ π ^ ϊγκλημα ~7iQ παρ· 1 τοΰ άρθρου 299 11.Κ.^ περιλαμβάνεται ολόκληρον έν
παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου, ήτοι κατά τε 
την  ̂ αντικειμενικήν καί υποκειμενικήν 
του υπόστασιν. "Οπως έν παρ. 1 οϋτω καί 
εις την περιπτωσιν της παρ. 2 τοΰ άρ
θρου 299 Π.Κ. άπαιτεΐται ή κατ’ άρθρ. 27 
παρ.1  Π.Κ., πρόθεσις καί έπομένως άρκεϊ 
και ενδεχόμενος δόλος θανατώσεως έτέ- 
ρου άνθρώπου.

10 [ Ά λλοι παράγοντες ούσιώδους πα
ροδικής διαταράξεως τής συνειδήσεως 
λ.χ. μέθη του υπνου, υπνοβασία, κατα- 
στάσεις λυκόφωτος τής συνειδήσεως —περί 
ων βλ. είς ^παραπομπάς άνωτέρω ύποση- 
μειωσεως αριθ. 2 — προφανώς άποκλείον- 
ται.4

11) Δηλ. έκτος τής ψυικής ορμής.
, 12) Βλ. τάς λοιπάς περιπτόίσεις έν 
υποσημειώσει 10.

13) 'Οσάκις ή_ ψυχική όρμή οφείλεται 
είς οργήν, αυτομάτως θά άνακύπτη πάν
τοτε ^θέμα έφαρμογής τοΰ έλαφρύντικοΰ 
οτι ο δράστης «παρεσύρθη έξ όρνϊίς» 
(άρθρ. 84 εδ. γ̂  Π .Κ .). Τό έλαφρυντικόν 
αυτό, εν συνέπεια άλλωστε πρός τά προε- 
κτεθεντα περί τοΰ λόγου άποκλεισμοΰ τής 
εφαρμογής τοΰ άρθρου 36 έπί τοΰ έγκλή
ματος τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 299 Π.Κ. δέν 
πρέπει να ληφθή ύπ’ οψει^έν προκειμένω, 
διότι δεν άποτελεϊ ά λ λ ο ν  λόγον ήπιώ- 
τερας, κατ άρθρον 83 Π.Κ. τιμωρήσεως 
αφοΰ τό ψυχολογικόν γεγονός τής σφο- 
δράς όργής·^έλήφθη, ήδη, ύπ’ όψει ώς 
στοιχεΐον τοΰ έγκλήματος.

14) Το πλαισιον τούτο άλλωστε όποιοι 
καξ 0<i° L λογοι μειωσεως τής ποινής καί 
άν υπάρχουν δέν έπρόκειτο, ένεκα τής δια- 
ταξεως του άρθρου 85 Π.Κ., νά μετα- 
βληθή.

15) Βλ. περιπτώσεις έν ύποσημειώσει 
ύπ’ άριθ. 10.

16) Θα είναι ζητημα διαγνώσεως πρα
γμάτων έκάστοτε ποιον έκ τών δύο έχει 
πραγματωθή.

17) 'Ο βαθμός τής ήλαττωμένης ίκα
νότητος πρός καταλογισμόν άλλωστε είναι 
δ μόνος ένδιάμεσος βαθμός ήλαττωμένής 
ψυχικής ήρεμίας ό όποιος κατά νόμον 
άναγνωρίζεται.

18) Μπουροπούλου ένθ. άνωτ. τ. Β' σελ. 
466, Γ. Καπετανάκη Ποινικός Κώδιξ 
έκδ. 1960 σελ. 471, Α .Π. 231/1939  
Α.Π. Ε. Γ' σελ. 210, Α .Π. 782/1931,
Θ. ΜΓ' σ. 202, Α . Π.  93 /1915  Θ. 
ΚΖ'σ. 5.

19) Δι’ αυτής τής διαβαθμίσεως άπο- 
φεύγεται τό άνεπιεικές έπακόλουθον, άν ή 
πράξις δέν είναι δυνατόν νά ΰπαχθή είςτήν 
έλαφροτέραν μορφήν τής παρ. 2 τοΰ άρ
θρου 299 Π.Κ., νά υπάγεται, έν έλλεί- 
ψει άλλου έλαφρυντικοΰ, κατ’ εύθεϊαν είς 
τήν βαρυτέραν τής παρ. 1 άνευ δυνατότη- 
τος ένδιαμέσου σταθμοΰ, οσάκις έκ τών 
περιστάσεων, λόγω ουσιώδους ψυχικής 
ταραχής, ύπαρξάσης μόνον κατά τήν τέ- 
λεσιν τής πράξεις, ένδεδειγμένη παρί- 
σταται ή ήπιωτέρα έναντι τής έν παρ. 1, 
τιμώρησις.

20) Εξαιρείται τό έλαφρυντικόν τής 
παρωθήσεως έξ οργής, οσάκις ή ψυχική 
όρμή όφείλεται είς οργήν βλ. έν. υποση
μειώσει άριθμ. 13.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ πράξις τής οδύσσειας 
τήζ Άμερικανίδος λαϊκής ήρωΐδος 
πού τήν άποκαλούσαν Μάμα Μπάρ

κερ, τελείωσε σάν αρχαία ελληνική τρα
γωδία, όπου δλα τά πρόσωπα πεθαί
νουν άπό βίαιο θάνατο καί οί θεαταί ανα
ρωτιούνται αν θά μείνη κανείς ζωντανός 
γιά  νά κλείση τήν αυλαία.

"Οταν ή αυλαία έπεσε συμβολικά επάνω 
στό δραματικό τέλος τήζ Μάμα Μπά- 
ρκερ, ή διαβόητη γκανγκστερίνα είχε 
τά άψυχα χέρια της σπασμωδικά σφι
γμένα στό αυτόματο δπλο της, πού ήταν 
ακόμη ζεστό. Δίπλα της, τό πτώμα του 
μικρότερου γιου της, Φρέντυ, μέ ένα 
περίστροφο των 45 πεσμένο κοντά στό 
χέρι του. "Ενα άλλο στοιχείο τοϋ δρά
ματος ήταν δτι τά δυό αυτά πρόσωπα 
διατηρούσαν άπό καιρό αιμομικτικές 
σχέσεις μεταξύ τους.

Τό σκηνικό ήταν καί αυτό παράξενο. 
’Ήταν ένα ξύλινο σπιτάκι,, άπομονωμένο 
στήν όχθη τής λίμνης Βέιρ, μέσα στοάς 
βάλτους, γεμάτους άπό κροκοδείλους τής 
Φλόριντα. "Ενας άλλιγάτωρ είχε προκα- 
λέσει τόν χαμό τής Μάμα Μπάρκερ 
καί μαζί της τόν χαμό καί τού μικρότερου 
γιοΰ της.

Οί κάτοικοι τής περιοχής τόν ονόμαζαν 
γέρο Τζό καί ήταν φημισμένος, γιατί κα
νείς ποτέ δέν είχε κατορθώσει νά τόν σκο- 
τώση ή νά τόν αίχμαλωτίση. 'Ο Φρέντυ 
Μπάρκερ καί ό "Αλβιν Κάρπις, ένα άλλο 
εκλεκτό μέλος τής συμμορίας, είχαν έπιχει- 
ρήσει παρ’ δλα αύτά νά σκοτώσουν τόν 
γέρο Τζό.

Σέρνοντας ένα ζωντανό χοίρο γιά δό
λωμα πίσω άπό ένα μηχανοκίνητο πλοιά
ριο, έρεύνησαν δλη τήν λίμνη Βέιρ, άνα- 
ζητώντας τόν γέρο Τζό, οπλισμένοι μέ 
αύτόματα. Γύρισαν όμως καί αυτοί 
άπρακτοι όπως τόσοι άλλοι.

Ή ίστορία τού γέρο Τζό είχε φθάσει 
στά αυτιά τής άστυνομίας άπό κάποιον

άνθρωπο τής συμμορίας, πού είχε συλ- 
ληφθή τελευταία. "Οταν άστυνομικοί 
συνέλαβαν άργότερα τόν "Αρθουρ Ντοκ 
Μπάρκερ, ένα άπό τούς τέσσαρες γιους 
τής Μάμα Μπάρκερ, βρήκαν άνάμεσα στά 
χαρτιά του ένα χάρτη, όπου είχε ση- 
μειώσει μέ ένα κύκλο τήν λίμνη Βέιρ.

"Εβγαλαν τότε τό συμπέρασμα, δτι 
ή λίμνη θά ήταν τό μέρος δπου ζούσε ό 
φημισμένος άλλιγάτωρ καί δτι τό τελευ
ταίο κρησφύγετο των Μπάρκερ θά 
έπρεπε νά βρίσκεται κάπου εκεί κοντά 
στις όχθες τής λίμνης. "Ετσι, στις 16 ’Ια
νουάριου 1935, στις πεντέμιση τό πρωί, 
δεκατέσσερες άστυνομικοί τής Ειδικής 
Όμάδος καταδιώξεως τού Σικάγου κύ
κλωσαν τό ξύλινο σπίτι καί κάλεσαν τούς 
ενοίκους του νά παραδοθοΰν.

Ή τρομερή Μάμα Μπάρκερ άπάντησε 
μέ μιά ριπή αυτομάτου. Οί άστυνομικοί 
άνοιξαν τότε πϋρ καί, δταν μία ώρα άργό
τερα, μπήκαν στό κρυσφύγετο των 
γκάνγκστερς, άντίκρυσαν μόνο δυό πτώ
ματα.

Ή κοπέλλα πού έμεινε στά χρονικά 
σάν Μάμα Μπάρκερ, έμελλε, φαίνεται, εκ
τός των άλλων, νά έχη καί διάφορα ονό
ματα. Στήν εφηβική της ήλικία ήταν γνω 
στή μέ τό όνομα «Άριζονα» Καιητ 
Κλάρκ. Οί γονείς της ήσαν άπλοι ορεσί
βιοι χωρικοί σκωτικοϊρλανδικής κατα
γωγής, άλλά μπορεί νά έρρεε καί λίγο ιν
διάνικο αίμα στις φλέβες τους. Τό βουνό 
τής πατρίδος της ήταν τό "Οζαρκ.

Τό 1892, στά είκοσι της χρόνια, ή 
Καίητ πανδρεύθηκε τόν Τζώρτζ Μπάρ
κερ, ένα τίμιο άλλά φτωχό έργάτη χωρίς 
μέλλον. Αύτός ό ήσυχος άνθρωπος δέν 
θά μπορούσε νά φαντασθή ποτέ μέ ποιο 
τρόπο ή γλυκεία του Καίητ Θά έκανε τό 
όνομά του νά μείνη στήν ίστορία. Στά 
χρόνια πού πέρασαν, ό φιλόπονος Τζώρτζ 
Μπάρκερ απέκτησε μαζί της τέσσερα παι
διά, τέσσερα γερά άγόρια: τόν Χέρμαν,

τόν Λούντ, τόν "Αρθουρ καί τόν Φρέντ, 
πού γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν σέ μιά 
έρειπωμένη καλύβα ανθρακωρύχων, κοντά 
στά Τζοπλιν, στήν Πολιτεία Μισσούρι.

Αύτή ή μικρή κωμόπολις έπρόκειτο νά 
άποκτήση μεγάλη στρατηγική σημασία 
στήν διάρκεια των έχΘροπραξιών, πού 
έγιναν άπό τό 1933 ως τό 1935 μεταξύ 
άστυνομικών καί γκάνγκστερς. Βρίσκε
ται ακριβώς στό σταυροδρόμι τεσσάρων 
Πολιτειών (Άρκάνσας, Όκλαχόμα, Κάν- 
σας, Μισσούρι).

Οί κακοποιοί, πού τούς καταδίωκε ή 
αστυνομία σέ μιά άπό αυτές τις Πολι
τείες, άρκοΰσε νά διασχίσουν λίγα μι
λιά, γιά  νά βγούν έξω άπό τά όριά της 
καί νά ξεφύγουν άπό τήν δικαιοδοσία τών 
’Αρχών της. Οί αστυνομικοί κάθε Πολι
τείας άπέφευγαν προσεκτικά νά στερή
σουν άπό τούς συναδέλφους τους τής 
γειτονικής Πολιτείας τήν τιμή νά άναμε- 
τρηθούν μέ άντιπάλους τής φήμης του 
Τζών Ντίλλινγκερ, τής Μπόνυ Πάρκερ 
καί τού Κλάιντ Μπάροου, τούΜπαίημπυ 
Φαίης Νέλσον, ή τού Μασίν Γκάν Κέλλυ.

"Οσες κατηγορίες καί άν άποδώση 
στήν Μάμα Μάρκερ ή ίστορία, δέν μπο
ρεί νά μή τής αναγνώριση, ότι ύπήρξε 
καλή μητέρα. Προστάτευε τά παιδιά της 
μέ μιά άγρια τρυφερότητα, πού δέν έπρό- 
κειτο νά λιγοστέψη ποτέ. Καθώς καί οί 
τέσσερες άπό μικρά ήσαν άλήτες, χρόνια 
άγωνιζόταν νά τούς ύπερασπισθή άπό 
τις κατηγορίες τών γειτόνων καί τις διώ
ξεις τής τοπικής άστυνομίας. Γιατί οί 
τέσσερες νεαροί κακοποιοί είχαν συνε
χώς δοσοληψίες μέ τήν άστυνομία άπό τά 
πρώτα παιδικά τους χρόνια.

Αύτή τήν εποχή ή Καίητ άπέκτησε 
καί τόν περίφημο τίτλο τής Μάμα, τής 
μητέρας πού μέ ύπερβολικό ζήλο προ
στατεύει τούς νεοσσούς της. Ή Καίητ 
Μπάρκερ ήταν προικισμένη μέ εξαιρετι
κές ικανότητες τραγωδού καί θά ήταν μιά 
περίφημη Ίοκάστη. Ή άλήθεια είναι, δτι, 
στήν πραγματικότητα, έπρόκειτο νά 
παίξη αύτό τόν ρόλο τέσσερες φορές.

Είχε, εκτός άπό τά άλλα της φυσικά 
προσόντα, τήν ικανότητα νά κλαίη κατά 
βούλησιν. Μέ ποταμούς δακρύων καί μέ 
συνταρακτικούς θρήνους, δέν δυσκολευό
ταν καί πολύ νά πείση τούς λίγο ή πολύ 
αυστηρούς έκπροσώπους τού νόμου ότι 
καί οί τέσσερες νεαροί κακοποιοί, οί γιοί 
της, ήσαν άθώα πλάσματα, άδικημένα 
άπό τήν κακία καί τόν φθόνο τοΰ κό
σμου.

Αυτά τά δήθεν άθώα άγγελούδια, δέν 
έφθασαν άσφαλώς ποτέ ώς τις πύλες τού 
Παραδείσου, χωρίς σέ αύτό νά φταίη ή 
θρησκευτική αγωγή τους. Ή Μάμα τούς 
οδηγούσε κάθε Κυριακή μέ μεγάλη εύλά- 
βεια στήν έκκλησία καί δέν τούς έπετρεπε 
ποτέ νά λείψουν άπό τις τοπικές θρη
σκευτικές συγκεντρώσεις, πού είχαν σκοπό 
τήν άνανέωσι τής πίστεως. Καταγόταν 
άπό μιά άπόκεντρη άγροτική περιοχή, 
πού οί ’Αμερικανοί ονομάζουν ακόμη καί
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Η Ο ΙΚΟ ΓΕΝ Ε ΙΑ  ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡ ΙΚΗ

Μ  I f S S i f l l

Κατά τήν δεκαετία 1930 -1940, μια πρωτοφανής άναζωπύρωσι τής έγκληματικότητος
εμφανίσθηκε στήν ’Αμερική.

Ή  συμμορία τής Μ ά μ α  Μ π ά ρ κ ε ρ  εμεινε διάσημη στήν ιστορία τοΰ εγκλήματος.

Εις την απέναντι σελίδα επάνω: 'Η Μάμα 
Μπάρκερ και τα παιδιά της σκοτώθηκαν 
έπειτα από λνσώδη αγώνα κατά τών Αστυ
νομικών που τους είχαν κυκλώσει. Στη 
φωτογραφία τά πτώματά τους. ’Εδώ 
επάνω: "Ενα από τά όπλα, πού χρησιμο

ποιούσε ή συμμορία Μπάρκερ.

σήμερα ζώνη τής Βίβλου, όπως όνομά- 
ζουν άλλες περιοχές ζώνη τοΰ καλαμπο
κιού ή τής πατάτας.

'Η Μάμα Μπάρκερ φρόντιζε σέ όλο 
αυτό τό διάστημα νά μή άμελοϋν τά 
προοδευτικά παιδιά της τήν τήρησι τών 
Δέκα Εντολών. Μέ τόν ίδιο όμως ζήλο, 
τούς προέτρεπε νά αγνοήσουν τήν Τ ε 
τάρτη. "Οπως άλλες μητέρες φιλοδοξού
σαν νά γίνουν οί γιο! τους πλούσιοι τρα
πεζίτες ή σπουδαίοι πολιτικοί, ή Μάμα 
Μπάρκερ όνειρευόταν νά γίνουν οί δικοί 
της διάσημοι γκάνγκστερς. "Ας μή ξε
χνούμε, ότι στήν ’Αμερική τής δεκαετίας 
1930 - 1940, ό γκανγκστερισμός ήταν μιά 
ασχολία, πού έθεωρεϊτο σχεδόν ισότιμη 
καί όχι λιγώτερο άξιοπρεπής άπό αυτήν 
τοΰ τραπεζίτη ή τού πολιτικού.

Σπανίως μητέρα είχε τήν ίκανοποίησι 
νά δή τΙς συμβουλές της νά πιάνουν τόσο 
τόπο. Τά τέσσερα άγόρια της είχαν πε
ράσει άπό διάφορες φυλακές, στήν ήλικία 
που άλλα παιδιά πηγαίνουν στό σχολείο. 
’Επειδή ήξερε καλά, OTt ή παρουσία γυ 
ναικών σέ αυτού τού είδους τίς «δου
λειές» δημιουργεί προβλήματα, ή Καίητ 
Μπάρκερ άπομάκρυνε ζηλότυπα άπό τους 
γιους της, ποΰ τώρα ήσαν έφηβοι, όλα τά 
κορίτσια, πού έδειχναν ιδιαίτερο ένδια- 
φέρον γ ι’ αύτούς. Γιά νά μή αισθανθούν 
όμως τήν μοναξιά τους, δεχόταν καί τούς 
τέσσερες γιούς της διαδοχικά μέ ένα τρόπο 
πού ή ήθική καταδικάζει αύστηρά. Αύτό 
έπιτρέπει τώρα στούς σύγχρονους ’Αμε
ρικανούς ψυχολόγους, πολύ υπερήφα
νους πού άνακάλυψαν τόν Φρόυντ μέ 
καθυστέρησι μισού αιώνα, νά ύποστη- 
ρίζουν δογματικά ότι καί οί τέσσερες 
κακοποιοί ήσαν τά άθώα θύματα ένός 
ακατανίκητου οίδιποδείου συμπλέγμα
τος.

Τό 1915 ή οικογένεια Μπάρκερ έγκα- 
τέλειψε τό Τζόπλιν τού Μισσούρι καί 
έγκαταστάθηκε στήν Τούλσα τής Όκλα-

χόμα. Ή Τούλσα ήταν άκόμη μιά πόλις 
άνοικτή. σέ όλους, όπου οί κάου - μπόυς 
καί αύτοί πού έψαχναν γιά πετρέλαιο πή
γαιναν νά άναπαύσουν, ή μάλλον νά 
άδειάσουν τά γεμάτα όπλα τους.

Σέ αύτή τήν άτμόσφαιρα, πού εύνοούσε 
άπόλυτα τά σχέδιά τους, οί Μπάρκερ δέν 
άργησαν νά άναδειχθούν. Είχαν όμως 
καί μερικά άτυχή ματα τεχνικής φύσεως, 
πού στοίχισαν μερικά χρόνια φυλακή 
στόν "Αρθουρ, στον Φρέντ καί στον 
Λούντ.

Ή Καίητ Μπάρκερ έν τώ μεταξύ είχε 
είδικευθή καί ώργάνωσε τίς διαρρήξεις 
τραπεζών καί τίς ένοπλες ληστείες. Είχε 
τήν ικανότητα νά διευθύνη τήν μικρή 
συμμορία της μέ τό στρατηγικό ένστικτο 
ένός αρχηγού κομμάντος. Τό σπίτι της, 
πλούσια καί ακαλαίσθητα έπιπλωμένο, 
είχε γίνει ό τόπος συναντήσεως καί τό 
κρησφύγετο (έπί πληρωμή) όλων τών 
«σκληρών» τής Όκλαχόμα καί τών γειτο
νικών Πολιτειών. Ή άλήθεια ήταν, ότι οί 
σκληροί εκείνης τής εποχής στήν Όκλα- 
χόμα ήσαν πραγματικά σκληροί.

Μετά άπό δώδεκα χρόνια έντονης δρά
στη ριότητος οί Μπάρκερ δέν ανήκαν 
άκόμη στούς κύκλους τών σκληρών γκάνγ 
κστερς, τού big time. Ή έπιχείρησίς τους, 
έθεωρεϊτο μιά μικρή οικογενειακή συμμο
ρία.

Τό 1927, ό νεαρός Φρέντ συνελήφθη 
σέ μιά έπιχείρησι ένοπλης ληστείας στό 
Κάνσας καί φυλακίσθηκε στό Λάνσινγκ. 
"Επειτα ό Χέρμαν καί αύτός σέ μιά ένοπλη 
ληστεία, πού άπέτυχε, προκειμένου νά 
συλληφθή προτίμησε νά αύτοκτονήση.

Τόν ίδιο χρόνο, 1927, πού υπήρξε τόσο 
πλούσιος σέ δραματικά γεγονότα, ό 
Τζώρτζ Μπάρκερ, ό άνδρας τής Καίητ, 
έγκατέλειψε τήν έπικίνδυνη σύζυγό του 
καί άπό τότε έξαφανίσθηκε... Αύτός ό 
έντιμος πολίτης χρειάσθηκε τριάντα ολό
κληρα χρόνια γιά νά καταλάβη έπί τέλους.
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Ό  "Αλβιν Κάρπις (αριστερά), δ «Κρήπυ», όπως τον έλεγαν οι φίλοι τον. Πρωταθλητής 
σφαίρας στην πρώτη τον νεότητα, έμεινε τριάντα δύο χρόνια φνλ.ακή. Άποφυλακίσθηκε 
τό 1968. rΗταν ό κνριώτερος συνεργάτης τής συμμορίας τής Μάμα Μπάρκερ, πού περι- 
ελάμβανε ανάμεσα στα μέλη της ένα από τούς δράστες τής τρομερής σφαγής τού Ά γιου  

Βαλεντίνον σέ ένα γκαράζ τον Σικάγου τό 1929 (φωτογραφία δεξιά).

Μ Α Μ Α  Μ ΠΑΡΚΕΡ

Ό  Φρέντυ Μπάρκερ άποφυλακίσθηκε 
τό 1931 καί δυό μήνες άργότερα ήλθε νά 
τόν συνάντηση στό σπίτι τής Μάμα 
Μπάρκερ ό "Αλβιν Κάρπις, ό καλύτερος 
φίλος πού είχε άποκτήσει στις φυλακές 
τοϋ Λάνσινγκ. Αυτή ή συνάντησις ση
μείωσε ένα Ιστορικό σταθμό στήν έπο- 
ποίία τής ληστρικής οικογένειας, γιατί 
Ιγινε πολύ γρήγορα ή συμμορία Μπάρ
κερ - Κάρπις. Τό πραγματικό όνομα του 
Α λβιν Κάρπις ήταν "Αλμπιν Καρπάβιετς 
Είχε γεννηθή στόν Καναδά τό 1907, άπό 
γονείς Λιθουανούς. Ή οικογένεια «κα
τέβηκε» αργότερα ώς τήν Τοπήκα τού 
Κάνσας, όπου ό νεαρός «μπόυ» διακρί- 
θηκε, κερδίζοντας τό τοπικό πρωτάθλημα 
στό παιχνίδι τής σφαίρας. Είναι ένα 
σπόρ, πού τό πρωτάθλημά του τό διεκ- 
δικοΰν μέ μανία, ακόμη καί σήμερα στις 
‘Ηνωμένες Πολιτείες καί όχι μόνο οί νεα
ροί «μπόυς». .
• ’Αργότερα ό νεαρός Α λβιν διακρί- 
θηκε μέ άλλο τρόπο, πού τόν έστειλε σέ 
αναμορφωτήριο καί δέν άργηνε νά κάνη 
τήν Θριαμβευτική του είσοδο στις φυλα
κές τοϋ Λάνσινγκ. "Οταν βγήκε άπό έκεΐ, 
ό πρώην πρωταθλητής τής σφαίρας είχε 
γίνει γνωστός μέ τό όνομα "Αλβιν 
«Greepy» Κάρπις, "Αλβιν ό_ «τρομερός», 
έξ αίτιας τοϋ διαπεραστικού του βλέμ
ματος, πού προκαλούσε πάντοτε ένα 
ρίγος τρόμου.

Ή Μάμα Μπάρκερ γοητεύθηκε άμέσως 
άπό τόν νεαρό "Αλβιν καί τόν δέχθηκε 
σάν γιό της, ακόμη καί στό κρεββάτι της. 
’Εξ άλλου ή θερμή Καίητ είχε αντικατα
στήσει τόν άνδρα της μέ κάποιο "Αρθουρ 
Ντάνλοπ, στόν όποιο όμως, καθώς φαί
νεται, δέν είχε άρκετή εμπιστοσύνη. "Ενα 
πρωί, τό πτώμα του βρέθηκε γυμνό, τρυ-

πημένο άπό έξ σφαίρες, στήν όχθη μιας 
λίμνης τοϋ Ούισκόνσιν.

Κοντά στό πτώμα βρέθηκε ένα γυναι
κείο γάντι μέ κηλΐδες αίματος. Ή Μάμα 
Μπάρκερ, είχε έκτελέσει ή ίδια τόν 
Ντάνλοπ, γιατί τόν ύποπτευόταν, ότι 
άπό έρωτική αντιζηλία, είχε άναφέρει 
στήν αστυνομία τις έγκληματικές δρα
στηριότητες τοϋ "Αλβιν καί τοϋ Φρέντυ.

Στήν πραγματικότητα, ή ίδιοκτήτρια 
τοϋ σπιτιού της είχε «κελαϊδήσει», όπως 
λένε οί ’Αμερικανοί. Τής είχε γεννηθή μιά 
άπορία καθώς έβλεπε τούς δυό άνδρες νά 
κυκλοφορούν πάντοτε κρατώντας θή
κες βιολιού, ένώ ό μόνος ήχος, πού άκου- 
γόταν άπό τό σπίτι, ήταν τό τρίξιμο τού 
κρεββατιοΰ τής Μάμα Μπάρκερ.

Οί θήκες τού βιολιού περιείχαν φυσικά 
αύτόματα. Τά κουτιά τών μουσικών αυ
τών όργάνων ήσαν ένας ιδεώδης κρυψώ
νας γιά τό είδος αύτό τών όπλων. Ή 
άστυνομία καταδίωκε τώρα τόν "Αλβιν 
καί τόν Φρέντ γιά  τόν φόνο ένός σερίφη 
τού Μισσούρι. ‘Η συμμορία χρειάσθηκε 
πολλές φορές νά άλλάξη καταφύγιο στά 
χρόνια πού άκολούθησαν.

’Εκτός άπό τις έξέχουσες προσωπικό
τητες, όπως ό Μπάρκερ καί ό Κάρπις, 
στόν κόσμο τών γκάνγκστερς ύπήρχαν 
καί άλλα σημαντικά πρόσωπα, πού ίσως 
θεατρικός συγγραφεύς θά θεωρούσε τε
λείως άκατάλληλα γιά νά παίξουν κά
ποιο ρόλο σέ τραγωδία.

‘Ο ένας άπό αυτούς ήταν ό Φράνκ 
«Τζέλλυ» Νάς, (Φράνκ ό «ζελές») ένας φα
λακρός άνθρωπάκος μέ άγαθό καί άσή- 
μαντο παρουσιαστικό. Στήν πραγματι
κότητα ήταν ένας έπικίνδυνος διαρρή
κτης τραπεζών τής έποχής, στις Η νω 
μένες Πολιτείες. Τό παρατσούκλι «τζέλλυ», 
πού τού είχαν δώσει, σήμαινε στήν χαρα
κτηριστική γλώσσα τών γκάνγκστερς, 
μιά έκρηκτική ύλη, πού χρησιμοποιούσαν 
οί ειδικευμένοι γιά τήν άνατίναξιν τής 
πόρτας τών χρηματοκιβωτίων.

Μέ δυό μόνο έπιθέσεις, ό Νάς, ό Φρέντ 
καί ό "Αλβιν, λήστεψαν 400.000 δολλάρια 
(ποσό σεβαστό γιά τήν έποχή) άπό δυό 
τράπεζες, τού Κάνσας καί τής Νεμπρά- 
σκα.

Ένα άλλο παράξενο πρόσωπο τής 
τραγωδίας Μπάρκερ - Κάρπις ήταν ό 
Φρέντ Γκαίτς. Εθελοντής πιλότος αερο
πλάνου στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο, πρωταθλητής σέ διάφορα σπόρ, 
πτυχιοΰχος τού Πανεπιστημίου τού Ίλ- 
λινόις, ήταν ό κλασικός τύπος τοΰ ’Αμε
ρικανού «μπόυ», μέ κοντοκομμένα μαλλιά, 
ύψηλός, δυνατός, κουτός καί φανατικός 
πατριώτης. Είχε καί αύτός καταδικασθή 
γιά βιασμό τό 1925.

Ό  μεγαλύτερος όμως «τίτλος τιμής» 
τού Γκαίτς ήταν, ότι (κατά τήν γνώμη 
μερικών ιστορικών) ύπήρξε ένας άπό τούς 
έκτελεστάς τών έπτά μελών τής συμμο
ρίας Μόραν, πού δολοφονήθηκαν στό 
Σικάγο, στό περίφημο έπεισόδιο, τό 
γνωστό μέ τό όνομα ή σφαγή τού 'Αγίου 
Βαλεντίνου τού 1929. Αύτή ή σφαγή 
αποδόθηκε στόν "Αλ Καπόνε, στήν πρα

γματικότητα όμως ή ύπόθεσις παρέμεινε 
σκοτεινή. Κανείς ποτέ δέν καταδικάσθηκε 
ούτε καί κατηγορήθηκε γιά τήν έπταπλή 
αύτή σφαγή.

"Ενα άλλο μέρος τής συμμορίας τών 
Μπάρκερ, τό ίδιο τυπικά ’Αμερικανός, 
ήταν ό Ερυθρόδερμος Βόλνεϋ Νταίηβις. 
Ή έρωμένη τοΰ "Εντνα Μάρραιη, ήταν 
γνωστή μέ τό όνομα ή «Λησταρχΐνα πού 
φιλά», γιατί φιλούσε παθητικά τά θύ
ματά της στό στόμα, άφού πρώτα τά λή
στευε.

Κοντά στόν γνήσιο Ερυθρόδερμο, τόν 
Τσηρόκη Νταίηβις, πρόσωπο κλασικό τών 
ταινιών ούέστερν τής σειράς, έμφανιζό- 
ταν στήν σκηνή, ένσαρκώνοντας τόν τύπο  
τού γιατρού, πού ήταν άλλοτε διάση
μος καί πού τώρα είχε καταντήσει ρά
κος άπό τό άλκοόλ.

Κανένας ήθοποιός όμως, δέν θά μπο
ρούσε νά παίξη τόσο καλά στήν όθόνη 
τόν ρόλο τού ξεπεσμένου γιατρού, όπως 
τόν έπαιζε ό γιατρός Τζόζεφ Π. Μόραν 
στήν πραγματικότητα. Εκτός άπό έκ- 
τρώσεις, ό δόκτωρ Μόραν είχε είδικευθή 
στόν τομέα τής αισθητικής χειρουργικής. 
Δηλαδή, έκανε άγνώριστα τά πρόσωπα 
καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τών 
κακοποιών. Μέ αυτό τόν τρόπο, χειρούρ- 
γησε τόν "Αλβιν Κάρπις, τόν "Αρθουρ καί 
τόν Φρέντυ Μπάρκερ, πού ήσαν κατα
ζητούμενοι άπό τήν άστυνομία γιά τρεις 
φόνους. Ό  διασημότερος όμως πελάτης 
του ήταν ό Τζών Ντίλλινγκερ, ό άνθρω
πος στόνόποΐο τό F.B.I. (‘Ομοσπονδιακό 
Γραφείο Ερευνών), είχε δώσει τόν τίτλο 
τού ύπ ’ άριθμόν Ένα Δημοσίου Κινδύ
νου.

"Οπως όλοι οί μέθυσοι, ό γιατρός 
Μόραν ήταν δυστυχώς κάπως φλύαρος. 
Ένα βράδυ σέ κάποιο νυχτερινό κέντρο 
τού Τολήντο στό Ό χάιο, όπου έπινε 
συντροφιά μέ τούς έπικίνδυνους πελά
τες του, έκανε τήν άπρονοησία νά καυ- 
χηθή.;

«Σάς έχω όλους στο χέρι!».
Έφυγε άπό τό κέντρο μέ συνοδεία δυό 

άπό τούς γκάνγκστερς, πού τόν πήγαν 
ένα μικρό περίπατο μέ πλοίο στήν λίμνη 
"Ηρη. ’Από τότε κανείς δέν τόν ξαναεϊδε. 
Λίγο καιρό άργότερα, ό Φρέντ Μπάρκερ 
είπε έπάνω σέ αύτό τό θέμα :

«Ό  δόκτωρ Μόραν δέν θά χειρουρ- 
γήση πιά . . . τά ψάρια τόν έχουν τώρα 
καταβροχθίσει». (Λίγες ημέρες πριν άπό 
τόν τελευταίο περίπατο τού γιατρού 
Μόραν, ό διασημότερος πελάτης του, 
Τζών Ντίλλινγκερ, έκτελέσθηκε άπό άστυ- 
νομικούς μπροστά στόν κινηματογράφο 
«Μπάιογκραφ», στό Σικάγο, στις 22 
’Ιουλίου 1934).

Ή Μάμα Μπάρκερ καί οΐ άνδρες της 
είχαν έν τώ μεταξύ έπιτύχει δυό «δου
λειές», άπό τις πιό επικερδείς τής σταδιο
δρομίας τους. Δυό άπαγωγές έναντι λύ
τρων, πού είχαν γίνει τής μόδας μετά 
τήν άπαγω γή τοΰ βρέφους του Λίν- 
τμεργκ, τό 1932. "Ενα άπό τά θύματα, 
ήταν ό Ούίλλιαμ Χάμ, ένας πλούσιος ζυ- 
θοποιός τού Σαίν - Πώλ τής Μιννεζότα.
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Τ6 δεύτερο, ήταν ό "Εντουαρντ Μπρέμερ, 
ένα? βαθύπλουτο? τραπεζίτη? καί ζυ- 
θοποιό? άπό τήν ιδία πόλι.

’Αντίθετα άπό δ,Tt είχε συμβή μέ τήν 
ΰπόθεσι Λίντμεργκ, οί δυό άνδρε? βγήκαν 
ζωντανοί άπό τήν περιπέτεια. Ή οίκο-» 
γένεια του? καί οί συνεταίροι του?, είχαν 
πληρώσει τό ποσό των λύτρων: εκατό 
καί διακόσιε? χιλιάδε? δολλάρια αντιστοι
χώ? στην συμμορία Μπάρκερ - Κάρπι?.

Οί φιλοδοξίε? τη? Μάμα Μπάρκερ εί
χαν πραγματοποιηθή. Τά boys (άγόρια 
τη?) άνήκαν τώρα στό big time. Πλή- 
θο? άστυνομικοί τού? καταδίωκαν, οί 
τσέπε? του? ή σαν γεμάτε? άπό πάκα 
χαρτονομισμάτων καί οί φωτογραφίε? 
του? τοιχοκολλημένε? στά άστυνομικά 
τμήματα δλων των Πολιτειών τη? ’Αμε
ρική? (όπω? γίνεται γιά τού? επικίνδυ
νου? κακοποιού?, πού καταζητούνται 
άπό τήν άστυνομία).

Ή Ταρπηία Πέτρα όμω? (άπό όπου ο' 
άρχαϊοι Ρωμαίοι γκρέμιζαν τού? προδό- 
τε?), έξακολουθούσε πάντοτε νά βρίσκε
ται κοντά στό Καπιτώλιο, θά μπορούσε 
ΐσω? νά σκεφθή ή Μάμα Μπάρκερ, άν 
μερικοί ’Αμερικανοί δέν είχαν τήν έντύ- 
πωσι ότι τό Καπιτώλιο ήταν . . .  κι
νηματογράφο?. Δυό πράγματα έπέ— 
σπευσαν τήν συμβολική πτώσι άπό τό 
ΰψο? τού φημισμένου βράχου. Τό πρώτο 
ήταν ό νόμο? Λίντμπεργκ, πού θεωρούσε 
τήν άπαγω γή «έγκλημα ομοσπονδιακό». 
Αύτό σήμαινε, δτι οί πράκτορε? τού 
F.B.I. είχαν δικαίωμα νά συλλάβουν σέ 
όλε? τί? Πολιτεϊε? τού? καταζητουμένου? 
άπαγωγεΐ?. Τό δεύτερο ήταν δτι ή έπιρ- 
ροή τή? Μάμα Μπάρκερ στού? γιού? τη? 
είχε λιγοστέψει πολύ.

"Επειτα άπό είκοσι χρόνια, τό οιδιπό
δειο σύμπλεγμα είχε χάσει τήν άμαρτωλή 
του γοητεία. Έν τφ  μεταξύ, ή Μάμα 
Μπάρκερ είχε παχύνει καί πλησίαζε τά 
εξήντα. Οί άλλοι γκάνγκστερ?, πού ήσαν 
τώρα μέλη τή? συμμορία?, είχαν φέρει 
μαζί του? τά νέα καί όμορφα κορίτσια τρυ? 
καί τότε οί γιοι Μπάρκερ κατάλαβαν τί 
είχαν χάσει τόσο καιρό.

"Οπω? όλοι οί άνδρε?, πού έχουν τί? 
τσέπε? του? γεμάτε? χαρτονομίσματα, 
δέν δυσκολεύθηκαν νά άποκτήσουν όμορ
φε? καί νεαρέ? έρωμένε?. Ή Πώλα "Αρμόν, 
τό «κορίτσι» τού Φρέντυ, ήταν μάλιστα 
καί άπόφοιτο? μια? άπό τί? άριστοκρα- 
τικώτερε? σχολέ? τοΰ Νότου τών Η νω 
μένων Πολιτειών. Ή έρωμένη τού Κάρ
πι?, μιά μελαχροινή καλλονή, μόλι? δέκα 
οκτώ έτών, ήταν μιά άπό τί? τρεϊ? άδελ- 
φέ? πού είχαν όλε? δεσμό μέ γκάνγκστερ?.

‘Η παρουσία ώραίων κοριτσιών είναι 
πάντοτε μιά πηγή διχόνοια? σέ μιά όρ- 
γάνωσι έγκληματιών, όπω? άκριβώ? 
καί σέ pta όργάνωσι τιμίων άνθρώπων. 
’Επηρεασμένοι άπό τί? έρωμένε? του?, με
ρικοί άπό τού? «μπόυ?» έγκατέλειψαν τήν 
συμμορία του?, ή γιά νά προχωρήσουν 
σέ άλλε? συμμορίε?, ή άκόμη χειρότερα, 
σύμφωνα μέ τί? άντιλήψει? τή? Μάμα 
Μπάρκερ, νά προσπαθήσουν νά ζήσουν 
τίμια.

'Η συμμορία άρχισε νά διαλύεται 
σιγά - σιγά. Ή ένότη? τη? ήταν ή δύνα- 
μι? πού τή? είχε Ιπιτρέψει νά προκαλή καί 
νά άντιστέκεται στον νόμο τόσα χρόνια. 
Ή διάλυσι? έκανε τά μέλη τη? νά ζήσουν 
σάν φυγάδε?, κυνηγημένοι άπό τού? 
άνδρε? τού F .B .I.

Ή άρχή τού τέλου?, είχε φθάσει μέ τήν

σύλληψι τού "ΑρΘρουρ Ντόκ Μπάρκερ. 
Ή έκατόμβη όμω? δέν τελείωσε μέ τόν 
θάνατο τή? Μάμα καί τού Φρέντυ Μπάρ- 

' κερ άπό τί? σφαΐρε? τών άστυνομικών τού 
Ειδικού Σώματο? τού Σικάγου.

Ό  Ντόκ Μπάρκερ έπρόκειτο καί αύτό? 
νά σκοτωθή άπό τί? σφαΐρε? τών αυτο
μάτων τών φυλάκων τοΰ Άλκατράζ, 
όταν άποπειράθηκε νά δραπετεύση τό 
1939. Τόν ίδιο χρόνο ό άδελφό? του 
Λούντ, βρήκε τραγικό θάνατο. Τόν 
σκότωσε ή γυναίκα του, πυροβολώντα? 
τον μέ περίστροφο.

Τά πέντε μέλη τού τρομερού κουϊν- 
τέττου Μπάρκερ, είχαν όλα πεθάνει άπό  
βίαιο θάνατο. "Ηταν μιά πραγματική οι
κογένεια ’Ατρειδών τοΰ Νέου Κόσμου. Ό  
Α λβιν Κρήπυ Κάρπι?, είχε συλληφθή 
στήν Νέα ’Ορλεάνη άπό μιά δύναμι 
Τζή - μέν μέ έπί κεφαλή? τόν άρχηγό τού 
F.B .I. Έντγκαρ Χοΰβερ αύτοπροσώπω?. 
Αύτό ήταν μιά έξαιρετική τιμή, πού έγινε 
στόν ύπ' άριθμόν "Ενα Δημόσιο Κίνδυνο 
τή? έποχή?, άπό τόν ύπ ’ άριθμόν "Ενα 
τή? άντιθέτου παρατάξεω?, τού Νόμου.

Ό  "Αλβιν Κάρπι? άποφυλακίσθηκε 
τόν Νοέμβριο τοΰ 1968, άφοΰ έμεινε 
τριάντα δυό χρόνια στί? φυλακέ? τοΰ 
Άλκατράζ καί τού Μάκ - Νήλ "Αιλαντ. 
"Οταν επανήλθε στήν κοινωνία, μετά 
άπό τριάντα δυό χρόνια, ό Χοΰβερ ήταν 
πάντοτε ό ύπ’ άριθμόν "Ενα τού F .B .I. 
"Οσο γιά  τόν Κάρπι? είναι ένα? άπό τού? 
λίγου? ’Αμερικανού?, πού έχοντα? απο
κτήσει τόν τίτλον τού ύπ ’ άριθμόν "Ενα 
Δημοσίου Κινδύνου, κατόρθωσε νά έπι- 
ζήση καί νά κυκλοφορή έλεύθερο? στήν 
πατρίδα του.

ROGER DELORME
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ΑΦΟΡΜΗ
ΤΡΟΧΑΙΑ

ΤΑ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α  
2 0 0  Ε Τ Ω Ν  Α Π Ο  

Τ Η  Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι  Τ Ο Υ

’Έγγραφο τής Ε.Λ.Π.Α.

Με αφορμή τον διαρκώς αύξα- 
νόμενο αριθμό των θυμάτων άπό 
τροχαία δυστυχήματα, ή ΕΛΠΑ  
άπέστειλε στους 'Υπουργούς Παι
δείας, Μεταφορών - Επικοινωνιών, 
Δημοσίων Έργων καί Δημοσίας 
Τάξεως τύ ακόλουθο έγγραφο: 
«Κύριε Υπουργέ,

Ζωηρή άνησυχία συνέχει όσους 
καθ’ οΐονδήποτε τρόπο άσχολοϋν- 
ται μέ τό αυτοκίνητο έξ αιτίας 
τοϋ θλιβερού άπολογισμοΰ της 
έξόδου τών αυτοκινητιστών κατά 
τό πρόσφατο έορταστικό τριήμερο. 
Μέ 22 νεκρούς καί δεκάδες τραυ
ματίες, ή έξοδος αυτή μετεβλήθη 
σέ πραγματική εκατόμβη καί τό 
γεγονός αυτό πρέπει, έπί τέλους, 
να προβληματίση σοβαρά όλους 
τούς, αρμοδίους κρατικούς παρά
γοντες. Χρειάζεται μιά βαθύτερη 
μελέτη τοϋ όλου προβλήματος δε
δομένου ότι τά μέτρα τού έχουν 
ληφθή ώς τώρα κάθε άλλο παρά 
άποτελεσματικά άποδεικνύονται.

Ή  ΕΛΠΑ φρονεί ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει νά δοθή στό θέμα 
τής κυκλοφοριακής άγωγής δεδο
μένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό τών 
τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται 
στήν άγνοια τών κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας άπό μέρους μιας ση
μαντικής μερίδας οδηγών ή στήν 
μή τήρησί τους όχι άπό άγνοια 
άλλά άπό έλλειψι πνεύματος πει
θαρχίας καί κοινωνικής ύπευθυ- 
νότητος. Καί στις δύο περιπτώ
σεις κό κακό προέρχεται άπό τό 
έλλιπές σύστημα έκπαιδεύσεως καί 
έξετάσεως τών υποψηφίων οδηγών 
πολλοί άπό τούς όποιους άποκτοϋν 
τήν άδεια όδηγήσεως χωρίς νά 
γνωρίζουν όλους τούς κανόνες τής 
άσφαλοϋς κυκλοφορίας ή χωρίς νά 
έχουν συνειδητοποιήσει τούς κιν
δύνους πού συνεπάγεται τυχόν 
παράβασίς τους.

Είναι, λοιπόν, άναγκαϊο νά έ- 
φαρμοσθή άμέσως ό νέος νόμος 
περί έκπαιδεύσεως καί έξετάσεως 
τών υποψηφίων οδηγών σέ συν
δυασμό μέ τήν ταχεία καθιέρωσι 
μαθήματος κυκλοφοριακής άγωγής 
στά σχολεία καί γενικώτερα στά 
παιδιά. Πολλές φορές έχει τό θέμα 
αυτό θιγή καί μάλιστα έξεκίνησαν 
κατά διαστήματα, ώρισμένες προ
σπάθειες χωρίς όμως νά γίνη τί
ποτα τό συστηματικό καί μόνιμο, 
έπειδή οί άρμόδιοι δέν έχουν άντι- 
ληφθή άκόμη πόση σημασία έχει 
ή έκπαίδευσι όλων όσων χρησιμο
ποιούν τούς δρόμους άπό νεαρής 
ήλικίας. Καί όμως, μία απλή ματιά

σέ όποιοδήποτε εύρωπαϊκό κρά
τος θά μας έδινε τό παράδειγμα.

’Επειδή όμως απείθαρχοι καί 
άσυνείδητοι οδηγοί θά ύπάρχουν 
πάντα, είναι μιά έπιτακτική άνάγκη 
νά άποκτήσουμε πληρέστερη καί 
πιό ούσιώδη άστυνόμευσι τών δρό
μων μας, τουλάχιστον έκείνων πού 
παρουσιάζουν τούς σοβαρώτερους 
κινδύνους. Έ φ’ όσον οί άνδρες 
τής Τροχαίας δέν επαρκούν γιά ν’ 
άντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές 
τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, 
είναι άπαραίτητο νά συγκεντρώ
νουν τήν δραστηριότητά τους στούς 
τομείς εκείνους στούς οποίους δια- 
κυβεύεται ή ζωή τών άνθρώπων καί 
νά μή κατατρίβωνται σέ, ώς έπί τό 
πλεϊστον, έπουσιώδεις παραβάσεις. 
’Αντί γιά τις γνωστές «παγίδες» 
πού άποβλέπουν στήν βεβαίωσι 
παραβάσεων θά ήταν πολύ προτι
μότερη ή έμφανής παρουσία τών 
οργάνων τής τάξεως στούς δρό
μους, μία παρουσία πού θ’ άποτε- 
λοΰσέ άνασταλτικό παράγοντα γιά 
τούς έκ συστήματος παρανομοϋν- 
τες οδηγούς. Είναι έπί τέλους και
ρός ν’ άντιληφθοΰν όλοι ότι ή πρό- 
ληψι τής παραβάσεως έχει μεγα
λύτερη άξια άπό τήν τιμωρία της. 
Καί στό σημείο αυτό έχουμε τήν 
γνώμη ότι χρειάζεται μία ριζική 
καί ρεαλιστική άναθεώρησι τής νο
μοθεσίας ώστε νά προβλέπωνται 
πολύ αύστηρότερες ποινές γιά τις 
πραγματικά έπικίνδυνες παραβά
σεις (π.χ. παραβίασι έρυθροΰ φω
τός σηματοδότη, ένιαίας διαχωρι- 
στικής γραμμής καταστρώματος 
κλπ).

Έ νας άκόμη σοβαρός παράγων 
προκλήσεως τροχαίων άτυχημάτων 
είναι, άσφαλώς, ή άνεπάρκεια άλλά 
καί ή άνασφάλεια τοϋ όδικοΰ δι
κτύου τής χώρας πού δέν άνταπο- 
κρίνεται πιά στις άπαιτήσεις τής 
σημερινής κυκλοφορίας. 'Π ΕΛΠΑ  
δέν άγνοεΐ ότι ή έπίλυσι τοϋ προ
βλήματος αύτοΰ άπαιτεΐ μακρο
χρόνια καί πολυδάπανα έργα, άλλά 
είναι τής γνώμης ότι καί στό 
έγγύς μέλλον μπορεί νά έπέλθη 
βελτίωσι τής καταστάσεως, μέ τήν 
κατάλληλη σηματοδότησι ή οποία 
τώρα - όπως έπανειλημμένα έχει 
τονίσει - είναι έλλιπεστάτη καί έπι- 
κίνδυνη μάλιστα.

Έ φ ’ όσον άποφασισθή ή λήψις 
δραστικών μέτρων - τά όποια, άλ
λωστε, έπιβάλλονται γιά νά στα- 
ματήση αύτή ή αιματοχυσία στούς 
δρόμους μας - ή ΕΛΠΑ είναι πρό
θυμη νά συμβάλη στήν εύόδωσί 
τους μέ όλες της τις δυνάμεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΑΙΣΤΡΙΑΣ

Ό  Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς  
τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς

ι

Ο  ΚΟΜΗΣ Καποδίστριας άφίκετο είς 
'Ελβετίαν μετά τοϋ Ιππότου Λεμ- 
πζέλτερν, έκτακτου ’Απεσταλμένου 

τής Αυστρίας. Πρό τής έκ Βιέννης άνα- 
χωρήσεως αώτων ήτο ήδη άποφασισμέ- 
νον μεταξύ τών Συμμάχων Δυνάμεων, 
ότι ή 'Ελβετία θά παρέμενεν οϋδετέρα.
’Εν τούτοις, έπειδή αί σύμμαχοι στρα- 
τιαί θά έδει άναποφεύκτως νά διαβώσι 
τόν Ρήνον καί καταλάβωσι καί χρησιμο- 
ποιήσωσι διά πολεμικάς ένεργείας μικρόν 
μέρος τής 'Ελβετικής Χώρας, ό Καποδίσ- 
τριας προέτεινεν όπως σεβόμενοι κατ’ 
άρχήν τήν άναγνωρισθεϊσαν ουδετερό
τητα, αί Σύμμαχοι Δυνάμεις ζητήσωσι 
τήν συγκατάθεσιν τών 'Ελβετικών ’Αρ
χών καί δηλώσωσιν, ότι ένεκα τής κατο
χής τού Βαλαί ύπό τής Γαλλίας θά κατα
λάβωσι μέν μέρος τοϋ Μπάλ, άλλ’ ότι θά 
έκκενώσωσιν αύτό εύθύς ώς ή Γαλλία 
έγκαταλείψη τό Βαλαί. Ούτως έξησφα- 
λίζετο μέν ή διάβασις τοϋ Ρήνου, άλλά 
παρέμενεν άθικτος ολόκληρος ή 'Ελβετία, 
ή έσωτερική αύτής όργάνωσις ούδαμώς 
διεταράσσετο, καί καθίστατο σεβαστή ή 
ΓΤραξις τής Μεσολαβήσεως, ή δοθείσα 
ύπό τοϋ Βοναπάρτου. ‘Η πρότασις αύτή 
έτυχε πλήρους τής έπιδοκιμασίας τοϋ 
Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου καί τό όλον 
ζήτημα έκανονίσθη συμφώνως πρός αύ- L 
τήν. Ά λλά δέν παρήλθε πολύς χρόνος 
άπό τής άφίξεώς των εις 'Ελβετίαν, καί 
άπροσδοκήτως προσελθών ήμερον τινά 
πρός τόν Καποδίστριαν ό Λεμπζέλτερν 
άνήγχελλεν ότι ό πρίγκηψ Σχβάρζενμ- 
περχ, ήγούμενος τής Αύστριακής στρα
τιάς, διέβη τόν Ρήνον, πλησίον τοϋ 
Μπάλ. Συγχρόνως δέ έπεδείκνυεν είς τόν 
Καποδίστριαν, άκρως καταπλαγέντα έκ 
τής άγγελίας τής πράξεως τούτης δι’ ής
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παρεβιάζετο ή 'Ελβετική Ούδετερότη;, 
έττιστολήν τού Μέττερνιχ έν τή οποία 

|Νκ έφέροντο τά επόμενα :
«Συμφώνω; πρό; νέα; συμφωνία; γενο

μένα; μεταξύ των Α.Α.Μ.Μ, ώ; μαρτυρεί- 
ται διά τοϋ έπισυνημμένου έγγραφου, 
άπεφασίσθη ή διάβασι; των συμμαχι
κών στρατών διά τή; ‘Ελβετία;. Δια- 
τάσσεσθε νά άνακοινώσετε τούτο εί; τήν 
Ελβετικήν Κυβέρνησιν νά προσκλαλέσετε 
τόν Καποδίστριαν νά συνυπογράψη τήν 
άνακοίνωσιν.

—Α λλά ποϋ εϊνε τό έπισυνημμένον 
έγγραφον, ήρώτησε ό Καποδίστρια;.

— Μά είνε έπισυνημμένον ένταύθα, άπε- 
κρίθη ό Λεμπζέλτερν.

— Ποϋ λοιπόν;
— Ποία έπιλησμοσύνη. Ό  κλείσα; τήν 

έπιστολήν έλησμόνησε νά τό έπισυνάψη.
— Πολύ περίεργο; έπιλησμοσύνη άλη- 

θώ;, παρετήρησεν ό Καποδίστρια;.
— Συμφωνώ. Α λλά τούτο δέν Θά σα; 

έμποδίση άπό τού νά υπογράψετε. 
’Εννοείτε τήν σπουδαιότητα τού πρά- 
γματο;.

—’Ακούσατε, είπεν ό Καποδίστρια;, 
ΕΙνε αργά. Δέν Θά στείλετε τήν άνακοί- 
νωσιν απόψε. Αΰριον τό πρωί θά όμιλή- 
σωμεν έκ νέου. ’Έχω ανάγκην τή; νυκτό; 
διά νά σκεφθώ.

—Ό  Λεμπζέλτερν Ιπέμενεν. Ά λλ’ ό Κα- 
ποδίστρια; ύπέδειξεν ότι άπέβαινεν δλω; 
ανωφελή; ή επιμονή του καί οΰτω; έχω- 
ρίσθησαν.

Τήν έπομένην έν τούτοι; πρό; μεγί- 
στην έκπληξιν τού Λεμπζέλτερν ό Κα- 
ποδίστρια; έπέστρεψεν ύπογεγραμμένην 
τήν άνακοίνωσιν.

— «Τώρα, είπεν, αναχωρώ εύθύ; άμέ- 
σω;. Μετά τά; ύποσχέσει;, ά; εδωκα εί; 
τήν Ελβετικήν Κυβέρνησιν δέν εννοώ νά

Τό Ναύπλιο όπως ήταν τά πρωί

• ΰποστώ τά; δικαία; μομφά; αύτή;, άλλ’ 
ούδέ θέλω νά δικαιολογήσω τόν έαυτόν 
μου διά διαταγών τά; οποία; δέν έλαβον».

Τήν ίδιαν στιγμήν πράγματι ό Καπο- 
δίστρια; άνεχώρει εί; Βιέννην διά νά έκ- 
θέση τά γενόμενα εί; τόν Αύτοκράτορα.

Ποια ήταν τά αίτια τά όποια ώθησαν 
τόν Καποδίστριαν νά προβή εί; τήν 
τολμηράν πράξιν τή; ύπογραφή; τοιαύ- 
τη; άνακοινώσεω; παρά τά; κατηγορη
ματικά; διαταγά; τού Αϋτοκράτορο; έν 
σχέσει πρό; τήν Ελβετικήν ουδετερό
τητα;

Ή διάβασι; τού Ρήνου είχε συντελεσθή. 
'Η άποδοκιμασία καί άποκήρυξι; αύτή; 
θά έπέφερεν τήν διαίρεσιν καί παράλυσιν 
τή; ιερά; Συμμαχία; κατά τήν μάλλον 
κρίσιμον στιγμήν. Τό γεγονό; ήτο γεγο- 
νό;. ΤΗτο λυπηρόν διά τήν Ελβετίαν, 
άλλά θά ήδύνατο νά μεταβληθή εί; πλεο
νέκτημα καί εύτύχημα δΤ αύτήν καί τούτο 
έπεισε τόν Καποδίστριαν νά άποφασίση 
άμέσω;. Έγνώριζεν ότι πολλαί ραδιουρ- 
γίαι έσωτερικαί καί έξωτερικαί ήνούντο 
εί; δύναμιν τοιαύτην, ώστε νά παρέχεται 
ή έλπί; ή μάλλον νά δημιουργήται ή πε- 
ποίθησι; παρά τοΐ; Βερναίοι;, ότι ούδέν 
θά ήτο εύκολώτερον έν λίαν προσεχεί 
μέλλοντι τή; έπανακτήσεω; τή; άρχαία; 
αύτών κυριαρχία; έπί τών Βωδοάζων 
καί τών Άργοβιανών. ’Απεσταλμένοι 
Αύστριακοί έκηρύσσοντο φανερά ύπέρ 
τών τεκταινομένων. Ύπό τών παλαιών 
καντονίων κατά τών νέων, καί ύπεστή- 
ριζον αύτά, έρμηνεύοντε; οΰτω τόν μύ- 
χιον πόθον καί σκοπόν τού Αύστριακού 
’Ανακτοβουλίου, όστι; συνίστατο εί; 
τήν έκμηδένισιν τή; Πράξεω; τή; Μεσο- 
λαβήσεω; καί μεταρρύθμισιν τών 13 
καντονίων. ’Αλλά τό σχέδιον τούτο, 
πραγματοποιούμενον, θά Ιρριπτε τήν

μετά τήν επανάσταση χρόνια.

Ελβετίαν εί; χαώδη κατάστασιν καί θά 
παρέβλαπτε τό έργον τών Συμμάχων 
Δυνάμεων. Αί ταραχαί αΐτινε; θά έδη- 
μιουργούντο έκ τούτου εί; Ελβετίαν, 
θά ύπεβοήθουν τόν Βοναπάρτην καί έπί 
τή ύποθέσει άτυχιών καί ήττών τών 
Συμμάχων ή Ελβετία θά έθυσιάζετο εί; 
τήν έκδίκησιν τή; Γαλλία;.

Ό  Καποδίστρια; λοιπόν ύπέγραψε τήν 
άνακοίνωσιν μέ τήν έξή; τριπλήν πρό- 
θεσιν :

1) — Νά σώση τήν Ελβετίαν.
2) — Νά έμποδίση τήν διαίρεσιν τών 

Συμμάχων Δυνάμεων.
3) — Νά συλλάβη τήν Αυστρίαν εί; 

τήν ίδιαν αύτή; παγίδα, έξαναγκάζων 
αύτήν πράγματι νά καθιερώση τήν πρά
ξιν, ή; έπεζήτει τήν έκμηδένισιν.

"Αμα τή εί; Βιέννην άφίξει τού Καπο- 
δίστρια έπεσκέφθη τά μάλλον σημαίνοντα 
μέλη τού Αυστριακού ’Ανακτοβουλίου. 
Ό  Μέττερνιχ όστι; διετέλει έν σφοδρά 
άγωνία ώ; πρό; τήν στάσιν τού Καπο- 
διστρίου, ήκουσε μετά πλείστη; χαρά; 
καί άνακουφίσεω; ότι ύπέγραψε, τόν 
ευχαρίστησε μετά θερμή; ύπερχειλού; 
άγαλλιάσεω; καί τού έπεδαψέλευσε πλεί- 
στα; όσα; φιλοφρονήσει; καί περιποιή- 
σει;. Ό  Καποδίστρια; Ιξήγησε τότε εί; 
τόν Μέττερνιχ, ότι ύπέγραψε τήν γενομέ- 
νην πράξιν διότι έπέβαλλε τούτο τό συμ
φέρον τή; Ιερά; Συμμαχία;. Ά λλά συγ- 
χρόνω; παρέστησε σαφώ; ότι ήγνόει πώ; 
ό Αύτοκράτωρ θά έξελάμβανε τό πράγμα, 
ότι τό συντελεσθέν γεγονό; ήτο μεγί
στη; σπουδαιότητο;, ότι πάντω; θά έδει 
νά άναμένη τήν έκδήλωσιν αυστηρά; 
δυσαρέσκεια; τού Αύτοκράτορο; καί ότι 
Κύριο; οίδε τί θά άπήτει καί έπέβαλλεν 
εί; άντάλλαγμα.

ΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
Δημοσιογράφο;
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’Από τοΰ παρόντος τεύχους τά «’Α
στυνομικά Χρονικά» καθιερώνουν 
τήν παρούσα στήλη, ή όποια θά 
έρευνα και θά σχολιάζη τό καλό 
ελληνικό βιβλίο. Τή στήλη έπιμε- 
λεΐται ό γνωστός λογοτέχνης-κρι
τικός καί παλαιός συνεργάτης τού 
περιοδικού μας κ. Γιάννης Χατζη- 
φώτης. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
ευχαριστούν τόν εκλεκτό διανοού
μενο γιά τήν προσφορά του αυτή.

Ε υ ά γ γ ε λ ο ν - ’Α β έ ρ ω  φ - Το-
σ ί τ σ α: «Φωτιά καί τσεκούρι!»
Ελλάς 1946-49. Συνοπτική ιστο
ρική μελέτη. «Βιβλιοπωλεϊον της
«’Εστίας», σχ. 8ο μ., σελ. 504.

Ό  ’Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
τής χώρας μας κ. Ευάγγελος Ά βέ-  
ρωφ - Τοσίτσας δεν είναι μόνο ένας 
διακεκριμένος πολιτικός άνδρας, αλ
λά κι ένας πολύ άξιόλογος λογο
τέχνης καί συγγραφέας. Τά μυθι
στορήματα καί τά διηγήματά του 
έχουν ξεχωρίσει γιά τήν ποιότητα, 
τό περίτεχνο ύφος καί τή βιωμένη 
απόδοση καταστάσεων καί περιστα
τικών. Τό βιβλίο πού παρουσιά
ζομε εδώ δεν είναι βέβαια λογοτεχνι
κό, είναι όμως εθνικό. Είναι ή ιστο
ρία μιας άπό τις πιο κρίσιμες πε
ριόδους στήν ιστορία τοΰ νεοελληνι
κού βίου, τών γεγονότων 1946-1949 
καί τών προηγηθέντων. Είναι σε 
όλους γνωστή ή άγωνιστική προ
σωπική Ιστορία τοΰ κ. Άβέρωφ, 
γ ι’ αυτό καί είναι ευτύχημα ότι 
συγγραφέας με τή δική του πείρα 
καί γνώση καταπιάσθηκε μέ τό 
καυτό θέμα. Κι είναι ακόμη γνωστό 
μέ ποιά κριτήρια καί άπό ποιούς 
καλάμους γράφονται συνήθως έργα 
τοΰ είδους.

"Ας μή νομισθή όμως ότι ο κ. 
Άβέρωφ χρησιμοποίησε άνάλογη 
μέθοδο. Κάθε άλλο. Δεν υπάρχει 
σελίδα τοΰ βιβλίου του άπό τήν 
όποια νά λείπη ή άντικειμενικότητα 
ή τό συναίσθημα ευθύνης. "Οπως 
πολύ σωστά τονίσθηκε κι άπό τήν 
ξένη κριτική, γιατί τό βιβλίο κυ
κλοφόρησε πρώτα στα γαλλικά, - 
γράφτηκε μέ παραγγελία γαλ.λικοϋ 
εκδοτικού οίκου, - «οι τριακόσιες 
τόσες σελίδες του αποτελούν μιά 
έκθεση λιτή άκριβολόγο καί προσε
κτική, δέν είναι ούτε κατηγορητή
ριο, ούτε υπεράσπιση». Πρόκειται 
δηλαδή γιά ένα βιβλίο επιστημονικό. 
Αλλά όπως καί νά τό κάνωμε, όσο

κι αν ό συγγραφέας περιορίζεται 
στήν έρευνα, τά γεγονότα τά ίδια 
μιλούν στον άναγνώστη καί τόν βοη
θούν νά συλλάβη τήν «πεμπτου
σία» τής όλης ύποθέσεως. Καί νά 
διδαχθή πολλά καί νά πληροφορηθή 
περισσότερα.

Δέν περιορίζεται τό βιβλίο τού 
κ. Άβέρωφ γιά ορισμένο μόνο κοι
νό, άπευθύνεται στον κάθε καλής 
πίστεως, στον καλοπροαίρετο άνα
γνώστη καί σέ τούτο συντελεί κατά 
κύριο λόγο τό νηφάλιο καί άφανά- 
τιστο ύφος τού συγγραφέα. ’Αξίζει 
επίσης νά τονισθή ή συστηματική 
άναδίφηση τού κ. Άβέρωφ σέ άρ- 
χεϊα καί άλλες πηγές, πού άξιο- 
ποιήθηκε στις σελίδες τού βιβλίου 
μέ τόν πιο πρόσφορο τρόπο. ’Απο
καλυπτικό, εξ άλλου, καί ιδιαίτερα 
πλούσιο είναι τό φωτογραφικό του 
υλικό. Μεθοδική καί επαγωγική ή 
διάταξη τού βιβλίου. Χωρίζεται σέ 
δύο μέρη, άπό τά όποια τό πρώτο 
είναι εισαγωγικό. ’Εδώ ό κ. Ά βέ-  
ρωφ κάνει μιά ιστορική επισκόπηση 
τού Κ.Κ.Ε., άναφέρεται στον έλλη- 
νοϊταλικό πόλεμο καί εξετάζει τήν 
περίοδο 1943 - 1945. Στο δεύτερο 
μέρος καταπιάνεται συστηματικά 
μέ τήν περίοδο 1946 -1949 καί 
καταλήγει μέ τήν πίστη του στήν 
ειρηνική επίλυση τών γεωπολιτικών 
διαφορών καί στις δημοκρατικές 
αρχές.

"Ενα έργο πού δέν παγιδεύει τόν 
όποιοδήποτε άναγνώστη του, άλλα 
τόν βοηθάει νά βρή μόνος του τήν

άλήθεια. Καί αυτή είναι άσφαλώς 
ή πιο σημαντική προσφορά τού κ. 
Άβέρωφ στον τόπο μας καί στή 
νεότητα.

*

Σ τ ε φ ά ν ο υ  Σ  ί ν ο υ: ’Αναδρομή 
στή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Κύ
πρου. ’Αθήνα 1976, σχ. 4ο, σελ. 
158, είκον.

Στις σημερινές πολύ δύσκολες 
συνθήκες, πού περνάει τό κυπριακό 
τμήμα τού 'Ελληνισμού, εργασίες, 
όπως αυτή τού Καθηγητή τού ’Εθνι
κού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. 
Στεφάνου Σίνου δέν πραγματο
ποιούν μόνο επιστημονικό, άλλά 
εξυπηρετούν κυρίως εθνικό σκοπό. 
Πρόκειται γιά τήν πρώτη παρου
σίαση ευρύτερης έρευνας πού άνέ
λαβε τό Σπουδαστήριο ’Αρχιτεκτο
νικής Μορφολογίας καί Ρυθμολο
γίας τού Πολυτεχνείου μας άπό 
τήν εποχή ήδη τού Π. Μιχελή καί 
ύστερα άπό αίτημα τής Δ ιευθύνσεως 
’Αρχαιοτήτων τής μεγαλονήσου. Δυ
στυχώς τά γεγονότα τού ’Ιουλίου 
1974 άνέκοψαν τήν πολύ σπουδαία 
αυτή έρευνα, πού περιορίσθηκε έτσι 
στις περιοχές τής Καρπασίας, τής 
Μεσαορίας, τού Τροόδους καί τής 
Κερύνειας. Πρέπει, ωστόσο, νά ση- 
μειωθή ότι υπάρχει προοπτική νά 
συνεχισθή στο μέλλον στά ελεύθερα 
τμήματα τού νησιού.

Ή  πρώτη αυτή παρουσίαση τοΰ 
υλικού, πού συγκεντρώθηκε άπό τόν 
διάδοχο στήν έδρα τού Μιχελή,



Ό  Υπουργός ’Εθνικής ’ Λ μόνης κ. Έ . 
Άβέρωφ. Ή  πνευματική τον προσφορά 
είναι γνωστή καί έξω άπό την 'Ελλάδα.

1 Καθηγητή Στέφανο Σίνο και τούς 
συνεργάτες τον, με τον σοβαρό επι
στημονικό τρόπο πού γίνεται καί 
καθώς άναφέρεται σέ τουρκοπατη- 

«· μένες περιοχές τής Κύπρον, απο
κομίζει τη βαθύτατη εκτίμηση καί 
την ειλικρινή συγκίνησή μας. Μετά 
από αναφορά στή γή καί τό τοπίο, 
μελετιόνται οι οικισμοί σέ σχέση μέ 
τον άνθρωπο (κοινότητα - σπίτι), ή 
οργάνωση τον ελευθέρου χώρον των 
οικιών, τά δομικά στοιχεία καί ή 
διάπλασή τους ( οί τοίχοι, ξύλινες 
κατασκευές - οί καμάρες, οί πόρτες, 
τά παράθυρα καί άλλ,α ανοίγματα 
των τοίχων) καί οι τύποι και οί 
μορφές τών οικιών ( τό μακρυνάρι 
καί ή οργάνωσή τον, επεκτάσεις 
τον μακρυναριοΰ καί εξέλιξη τον 
τύπου, τά μακρννάρια μέ τις καμά
ρες, τά ορεινά σπίτια καί τό σπίτι 
μέ τό πορτίον).

Πλούσιο φωτογραφικό ύλικό συ
νοδεύει κάθε κεφάλαιο τον βιβλίου, 
ενώ στα ’Επιλεγόμενα γίνονται 
χρήσιμοι συσχετισμοί καί εξάγονται 
σαφή συμπεράσματα. ’Εδώ κατα
γράφεται καί ή παλαιότερη βιβλιο- 

ι γραφία. 'Ο λόγος τον βιβλίου είναι 
ζωντανός νεοελληνικός καί διανθί
ζεται μέ πολύτιμες λαογραφικές 
αναφορές. Γενικά πρόκειται γιά ένα 
γλαφυρό ανάγνωσμα μέ πολλαπλή 
σημασία. .Αυτό τό αντιλαμβάνεται 
αμέσως κανείς άπό τό γεγονός δτι 
«οί οικονομικοί καί κοινωνικοί μετα
σχηματισμοί, πού άκολούθησαν τήν 
ανάπτυξη τον τόπον καί ή διάδοση

τής σύγχρονης τεχνολογίας επιτά
χυναν τήν εγκατάλειψη καί τήν 
καταστροφή τής παραδοσιακής κα
τοικίας περίπου ομοιόμορφα σέ δλο 
τό νησί», δτι «μέσα σέ ένα σχετικά 
μικρό χρονικό διάστημα αλλοιώ
θηκε άνεπανόρθωτα μιά μακραίωνη 
παράδοση στή δόμηση» καί δτι «ή 
λαϊκή έκφραση δέν μπορεί πιά τις 
πιο πολλές φορές νά άποτελέση 
σέ δλη της τήν έκταση αντικείμενο 
τής ζωντανής λαογραφίας καί, στον 
οικιστικό τομέα, ή μελέτη αρχίζει 
αναγκαστικά νά άνήκη ολοένα καί 
περισσότερο στήν περιοχή τών ιστο
ρικών ερευνών.» Τή βαρύνονσα εξ 
άλλου σημασία τον έργου δείχνει 
μέ ένάργεια τούτη ή παρατήρηση: 

«Μέσα στή μακροχρόνια κατα
πίεση, πού θά σννεχισθή μέ τήν 
τουρκική (1571 - 187Η) καί αγγλι
κή κατοχή (1878- 1959) ό "Ελ- 
λ.ηνας κάτοικος τοϋ, νησιού θά διατή
ρηση τήν ελληνικότητα στήν αρχι
τεκτονική δημιουργία του, ακόμα 
καί δταν χρησιμοποιή λεπτομέρειες 
παρμένες άπό ξένα πρότυπα. Τό πε
δίο της ωστόσο θά περιορισθή άναγ- 
καστικά κυρίως στήν κατοικία, άλλά 
καί στις μικρές εκκλησίες τής υπαί
θρου. 'Η  λαϊκή δημιουργία στήν 
Κύπρο άποκαλνπτει έτσι συνάμα καί 
τήν πιο γνήσια ελληνική έκφραση 
στήν τέχνη τής νεώτερης ιστορίας 
τ  οϋ νησιού».

Τό συμπέρασμα αυτό βασισμένο 
σέ άαφαλή δεδομένα καί τεκμήρια 
προσδιορίζει καί τήν εθνική άξια 
τής εργασίας αυτής, που υπηρετεί 
τόσο τήν άρχιτεκτονική μορφολο
γία καί ρυθμολογία δσο καί τή λαο
γραφία. Τό βιβλίο έχει άκόμη καί 
κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς ή άνά- 
πτνξη τών οικισμών συνδέεται μ ’ 
εκείνη τής κοινωνίας. Μέσα άπό τις 
σελίδες του τό ελληνικό μεγαλονήσι 
άναδεικνύεται μέ άκέραιη τήν ομορ
φιά πού διακρίνει τον πολύπαθο 
χώρο καί τούς άνθρώπους τον.

*

Γ ι ά ν ν η  Π. Γ  κ ί κ α: Μουσικά 
όργανα καί λαϊκοί δργανοπαικτες 
στήν 'Ελλάδα. Α' Νότια Εύβοια 
καί Σκϋρος. Πρόλογος Σίμωνος 
Καρά. ’Αθήνα 1975, σχ. 4ο, σελ. 
96 -}-103 πίν. -)- 6 σκοποί καί 
τραγούδια +  1 χάρτης.

Ό  Γιάννης Γκίκας είναι ένας 
άπό τούς πιο σεμνούς καί άξιό- 
λογους λογοτέχνες μας μέ ελληνική 
καρδιά καί γνήσια πατριωτική διά

θεση. Τό ώς τώρα έργο τον, λογο
τεχνικό καί λαογραφικό πείθει άκρι- 
βώς δτι ή 'Ελλάδα σ’ δτι πιο ώραιο 
καί πιο υψηλό έχει νά παρουσιάση, 
άποτελεϊ μόνιμο μαγνήτη τών ενδια
φερόντων του. Θυμίζω άπλώς τά 
διηγήματά του γιά τά Κάστρα τον 
Είκοσιένα, τή μυθιστορηματική βιο
γραφία πού έγραψε γιά τον Μεγαλέ- 
ξανδρο, τά μελετήματά του γιά τήν 
πατρίδα τον Εύβοια. Τό βιβλίο γιά 
τό όποιο θά γίνη εδώ λόγος είναι 
μία άκόμη έξιέπαινη προσφορά του, 
μέ τήν όποια διερευνάται μιά άπό 
τις κυριώ τερες πτυχές τ  οϋ λαϊκόν 
μας πολιτισμού καί διασώζονται 
σημαντικά στοιχεία τής ελληνικής 
παραδόσεως.

Στήν έρευνα αυτή τον κ. Γκίκα 
έσπρωξαν οί ίδιοι λόγοι που παρώ
θησαν τον κ. Σίνο νά έργασθή πάνω 
στή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Κύ
προν. Διαπίστωσε ό συγγραφέας δτι 
μέρα μέ τή μέρα ό τεχνικός πολιτι
σμός καταστρέφει τή γνήσια λαϊκή 
μουσική μας παράδοση καί πήρε 
στή σειρά τά χωριά τής πατρίδας 
τον, γιά νά συλλέξη καί νά κατα- 
γράψη δ,τι άπόμεινε καί άναφέρε
τ αι ατούς λαϊκούς δργανοπαικ τες καί 
τά όργανά τους. Δούλεψε μέ κέφι καί 
μεράκι, άλλά καί μέ επιστημονική 
μέθοδο. Τό υλικό πού συγκέντρωσε 
τό μελέτησε άπό πολλές πλευρές καί 
έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα. Το
ποθέτησε έτσι τον κοινωνικό ρόλο 
τών λαϊκών δργανοπαικ τών, συγ
κέντρωσε τά ιστορικά στοιχεία πού. 
υπήρχαν, έπισήμανε απεικονίσεις 
μουσικών δργάνων σέ μοναστήρια 
καί μελέτησε τήν ιστορική εξέλιξη 
τών δργάνων. ’ Ενδιαφέρθηκε γιά 
τις κουμπανίες καί τά επαγγέλματα 
τών δργανοπαικ τών καί άναδίφησε 
στο παρελθόν τής μουσικής κινή- 
σεως τής εύβοϊκής πρωτεύουσας, 
δπου τό 1934 είχε ίδρνθή καί σω
ματείο δργανοπαικ τών μέ τήν δνο- 
μασία «Όρφεύς». Συστηματικά τέ
λος μελέτησε τό θέμα του στή νότια 
καί τή βόρεια Καρυστία καί στή 
Σκύρο. Τό ύλικό του τό τεκμηρίωσε 
μέ λεπτομερείς παραπομπές καί 
σημειώσεις καί τό πλούτισε μέ σπά
νιες φωτογραφίες. Φρόντισε άκόμη 
νά δώση ένα πολύτιμο ευρετήριο καί 
παρά τό γεγονός δτι ή εργασία του 
είχε περισσότερο λαογραφικό χαρα
κτήρα, ό ίδιος ήχογράφησε καί πα
ρουσίασε μέ μεταγραφή σέ νότες 
τ  οϋ άκούραστου καί πάντοτε ενθου
σιώδους κ. Σίμωνα Καρά τον κα-

811



βοντορίτικο σνρτό, γαμήλια πατι
νάδα κι άλλους σκοπούς και τρα
γούδια από την Εύβοια.

Είναι κατάδηλος 6 μόχθος τον, 
άλλά και ή κριτική και συνθετική 
του ικανότητα και ή ενημέρωσή του. 
"Ολα αυτά και πάνω άπ’ δλα το 
θερμό ενδιαφέρον κ ’ ή αγάπη του 
για τον γενέθλιο τόπο τον τον βοή
θησαν να φέρη σε αίσιο πέρας την 
ευγενική προσπάθεια πού άνέλαβε. 
Γιατί καμμιά αμφιβολία δεν υπάρ
χει δτι με τό βιβλίο αυτό ό Γιάννης 
Γκίκας άρχισε μια εθνική εργασία, 
για τήν όποια τού αξίζει κάθε συν
δρομή καί έπαινος.

Θά ήταν κοινός τόπος νά άνα- 
φερθή ή σημασία κι ο ρόλος τής μου
σικής στή ζωή τον "Ελληνα ανθρώ
που, δπως καί ή υψηλή ποιότητα 
καί πνοή πού τή διακρίνει. Γ ι’ αυτό 
βιβλία σάν αυτό τοϋ κ. Γκίκα πρέπει 
νά ένισχνωνται κι από τήν Πολιτεία, 
ώστε νά όλοκληρώνωνται τό ταχύ
τερο καί νά μή κινδυνεύουν από τις 
έκάστοτε δυνατότητες τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.

*

Θ ε ό δ ω ρ ό ν  Β. Κ ω ν σ τ α ν 
τ ί ν ο  υ: ’Εκκλησιαστής. Ποιη
τική άπόδοσις. ’Αθήνα 1976, 
σχ. 8ο, σελ. 71.

Είναι γνωστή ευρύτερα ή ποιη
τική προσφορά τον θεολόγον κ. 
Θεοδώρου Β. Κωνσταντίνου στον 
θρησκευτικό χριστιανικό ποιητικό 
λόγο καί έχουν έκτιμηθή από μεγά
λους διανοητές τά πολυπληθή έργα 
του σε ευμενέστατες βιβλιοκρισίες 
καί μελέτες. Σημειώνω άπλώς δτι 
με τό έργο του επανειλημμένα είχε 
άσχοληθή ό αείμνηστος κορυφαίος 
φιλόλογος καί παιδαγωγός καί φιλ.ό- 
σοφος Κ.Δ. Γεωργούλης. Τό νέο 
βιβλίο τον κ. Κωνσταντίνον, πού 
κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό είναι 
μιά ποιητική απόδοση στή νεοελ
ληνική γλώσσα τοϋ «’ Εκκλησια- 
στοϋ», ενός από τά διδακτικά βιβλία 
τής Παλαιάς Διαθήκης, πού έγραψε 
στά γεράματά τον ό Σολομών, δ πε
ρίφημος δημιουργός τον "Ασματος», 
των «Παροιμιών» καί τής «Σο
φίας». Καί μπορεί βέβαια τό έργο 
αυτό νά μή βρίσκεται στο ποιητικό 
ύψος τοϋ «"Ασματος», είναι δμως 
μιά μεγαλόπνευστη ποιητική δη
μιουργία με βαθύ φιλοσοφικό περιε
χόμενο, πλούσια εμπειρία καί γνή
σιο θρησκευτικό αίσθημα. Δεδομέ
νου μάλιστα δτι τό πρωτότυπο είναι 
δυσνόητο σε πολλά σημεία, είναι 
βέβαιο δτι ή τόσο λαγαρή καί δου
λεμένη ποιητική απόδοση τοϋ μου

σοτραφούς ποιητή καί θεολόγου κ. 
Κωνσταντίνου θά βοηθήση τό ευρύ 
κοινό στήν προσέγγιση ενός κειμέ
νου μέ αιώνια καί αδιάφθορη αξία. 
Δείγματος χάριν δίνω τήν αρχή τής 
προσεγμένης αυτής άποδόσεως:

«Ματαιότης ματαιοτήτων»· χλιδή, 
κλέος - «τά πάντα ματαιότης»· τοϋ 
παρόντος - αίώνος κι αν δλες οί στι
γμές εΐν’ όντως - χαρούμενες, στο 
τέλος παν ματαίως. Τι θά κερδίση 
ό άνθρωπος κι άν ζήση - «έν μόχθοι» 
επί τής γής, κι άν άποκτήση - δλα 
τοϋ κόσμου τά αγαθά; Τοϋ κάκου !- 
Θά ’ρθή ή στιγμή στά χείλη του νά 
σβήση - τό «δλα είναι μάταια» κι 
ίδιο στόμα δράκου,- στή γή δπως 
θενά ίδή, τό σκάμμα λύκου».

Συγκρίνοντας κανείς τήν απόδοση 
τοϋ κ. Κωνσταντίνου μέ τό πρωτό
τυπο διαπιστώνει δτι ό ποιητής δέν 
άκολούθησε δουλικά τό κείμενο, 
άλλά ανέπτυξε σχετική ελευθερία, 
πού καί τον χαρακτηρισμό «ποιη
τική άπόδοσις» καί δχι «μετάφρα- 
σις» δικαιολογεί καί στήν εργασία 
του προσδίδει τον χαρακτήρα τοϋ 
προσωπικού. Πουθενά δμως δέν 
απομακρύνεται από τό πνεϋμα τοϋ 
Σολομώντα καί τοϋτο ασφαλώς 
οφείλεται στή θεολογική του κατάρ
τιση. Είναι γ ι’ αυτό Ιδεώδες δταν 
τήν απόδοση τέτοιων κειμένων ανα
λαμβάνουν πνευματικοί άνθρωποι μέ 
τό ποιητικό τάλαντο καί τή θεολο- 
γική ειδικότητα τοϋ κ. Κωνσταντί
νου, ώστε ό αναγνώστης νά έχη στή 
διάθεσή του ένα πιστό κείμενο, πού 
θά τον βοηθήση στήν κατανόηση τών 
ύψηλ.ών νοημάτων ενός Σολομώντος.

*

Ν  έ σ τ  ο ρ α Μ ά τ σ α :  Ό  σπό
ρος τοϋ σταριού. Βιβλιοπωλεϊον
τής «’Εστίας», ’Αθήνα 1975, σχ.
8ο μ., σελ. 196 +  38 πίν.

Ό  Νέστορας Μάτσας έχει άνα- 
δειχθή μέ τή συστηματική ενασχό
λησή του πάνω σέ θέματα τοϋ λαϊκού 
μας πολιτισμού σέ αισθητικό τής 
ελληνικής λαογραφίας. Ή  ευαισθη
σία του, οί λογοτεχνικές του ικανό
τητες, ή πλατειά ενημέρωσή του καί 
ή προσωπική έρευνα καί άναζήτηση 
μάς έδωσαν ώς τά τιάρα, κοντά 
στο πλ.ούσιο καί πολύχυμο πεζο- 
γραφικό του έργο, τρία σημαντικά 
βιβλία στον χώρο αυτό, δπως είναι ή 
«Στέγη από ουρανό» ( σαρακατσά- 
νικο οδοιπορικό), τό «Περβόλι μέ 
τά χαμένα παραμύθια» καί ό «Σπό
ρος τοϋ σταριού». Τά δυο τελευταία 
βιβλία άποτελοϋν άντίστοιχα τον 
πρώτο καί δεύτερο τόμο τοϋ «'Ελ

ληνικού Λαϊκού Πολιτισμού» του. 
Χωρίς τον επιστημονικό φόρτο καί 
τήν ειδική τεχνική παρουσίαση τών 
λαογραφικών μελετών, τά κείμενα 
τοϋ Νέστορα Μάτσα, λαγαρά καί 
ουσιαστικά, σκύβουν μέ αγάπη πάνω 
στις εκδηλώσεις καί στά φαινόμενα 
τοϋ λαϊκοϋ μας πολιτισμού καί άνα- 
σύρουν από αυτά δλη τή μαγευτική 
ομορφιά,; πού περικλείνουν. Σκάβει 
βαθιά στις ρίζες μας ό Μάτσας καί 
ανασύρει άληθινούς θησαυρούς. "Ο
πως ο ίδιος χαρακτηριστικά ση
μειώνει:

«Μήτε πού μπορώ πιά νά με
τρήσω τούς σπόρους τοϋ σταριού πού 
σύναξα στο χωραφάκι τοϋ Θεού... 
Κάθε σπόρος κι ένας λόγος. Κάθε 
λόγος καί μιά ρίζα από τό πολύπαθο 
δέντρο τής Ρωμιοσύνης . . . "Αν
θισε τό δέντρο, κάρπιαε τό δέντρο, 
μαράθηκε τό δέντρο. Άλλά έμεινε 
ό σπόρος. Πού έγινε πάλι λόγος».

Καί γιά τι δέν μάς μιλάει ο Νέ
στορας Μάτσας στο γοητευτικό νέο 
βιβλίο του από τό πλούσιο λιβάδι 
τοϋ νεοελληνικού πολιτισμού: γιά 
καλικαντζαρούδια καί νεράιδες, γιά 
τό κάλεσμα τοϋ νεροϋ καί τής μοί
ρας καί γιά τό κάλεσμα τής φωτιάς 
( ’Αναστενάρια), γιά τό άλώνι τοϋ 
φεγγαριού καί τις φωνές τής λί
μνης (μηνύματα καί προ μαντέματα), 
γιά τον μαστραπά τοϋ χαζό-Γιάννη, 
τήν αγάπη τών χεριών, τά μαντή
λια, τά λουλούδια, τό χαμογέλιο, τήν 
κυρά τής έγνιας καί τής αγάπης ( τή 
Μάνα), τούς πνευματικούς δασκά
λους τοϋ τόπου ( δπως ήταν στήν 
αρχαιότητα ό "Ομηρος καί στις 
μέρες μας ό εξαίσιος Φώτης Κύν- 
τογλου) κι ακόμη γιά τούς τόπους 
τοϋ ελληνικού μύθου, καθώς είναι ή 
Κρήτη, ή "Ηπειρος, τ ’ Άμπελάκια. 
Κι δλα αυτά από πρώτο χέρι, από 
προσωπικές περιηγήσεις καί επι
σκέψεις, άπό μαρτυρίες γερόντων 
καί γεροντισσών. Γνωρίζει ό Μά
τσας πώς νά επισημαίνει τον σπόρο 
τοϋ σταριοϋ καί νά τον άξιοποιεϊ. 
Καί ή προσφορά του είναι μεγάλη 
τώρα πού ό τεχνικός πολιτισμός 
κοντεύει, ν’άφανίση σημαντικό τμήμα 
άπό τον ανεκτίμητο λαϊκό μας πο
λιτισμό.

Λαογράφος καί λογοτέχνης μαζί 
μπόρεσε νά έίσδύση στήν καρδιά 
τής ελληνικής ομορφιάς καί νά μάς 
κάνη κοινωνούς χαρακτηριστικών 
εικόνων, στοιχείων καί φαινομένων 
της. Παράλληλα συγκέντρωσε πλού
σιο φωτογραφικό υλικό καί δη
μιούργησε ένα βιβλίο γεμάτο ελλη
νική ποίηση.
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Δ η μ ή τ ρ η Σ τ  α μ έ λ λ ο ν :  
Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη. «’Αλ
καίος», ’Αθήνα 1975, αχ. 8ο μ., 
σελ. 192.
“Αν ή 'Ελλάδα έπιβιώνη σάν πο- 

r λιτιατική αξία μέσα στους καταλυ
τικούς ανέμους των συγχρόνων και
ρών κι ακόμη αν μπόρεσε σάν εθνό
τητα να ξεπεράση τόσες δοκιμασίες 
και τόσους κινδύνους, αυτό τό οφεί
λει πρώτ’ απ’ όλα στις παραδόσεις 
της. Γιά τή σημασία τους έχουν τόσα 
πολλά γραφτή, πού θά ήταν κοινός 
τόπος νά τά έπαναλάβω. ’Εκείνο πού 
θέλω νά υπογραμμίσω είναι δτι και 
στις μέρες μας ευτυχώς, υπάρχουν 
άνθρωποι πού πηγαίνουν «κατά τοΰ 
ρεύματος», πού έχουν άντιληφθή δτι 
πρόοδος δεν σημαίνει νά γκρεμί
σο) με δ,τι καλό έχομε φτιάξει, άλλά 
νά οικοδομήσομε πάνω στις στε
ρεές βάσεις τής εθνικής μας παρα- 
δόσεως.

"Ενας από τούς ανθρώπους αυ
τούς στον τόπο μας είναι ό κ. Δη- 
μήτρης Σταμέλος. "Ο,τι τον δια
κρίνει είναι πίστη στην 'Ελλάδα, 
στενή σύνδεση με τις ρίζες μας, 
αξιοποίηση των πολύτιμων εθνικών 

»· μας παραδόσεων. Με τον Σταμέλο 
και μερικούς άλλους νέους πνευμα
τικούς άνθρώπους, δπως είναι ο 
Γιάννης Γκίκας, πού άναφέραμε 
παραπάνω, επιβιώνει τό πνεύμα τοΰ 
’Ίωνα Δραγούμη, τού Δημ. Πι- 
κιώνη, τής ’Αγγελικής Χατζημι-

χάλη και των άλλων 'Ελλήνων, πού 
ανάλωσαν τή ζωή τους στήν προ
βολή και την αξιοποίηση τού λαϊκού 
μας πολιτισμού. Συστηματικός με
λετητής τής 'Ελληνικής Λ αργραφίας 
ό Σταμέλος, μάς έδωσε πρόσφατα 
μιά πρώτης τάξεως δουλειά, εξαι
ρετικά χρήσιμη καί πολύ σημαν
τική, τή «Νεοελληνική Λαϊκή Τέχ
νη», όπου εξετάζει 'ιστορικά καί 
αισθητικά τις πηγές, τούς προσα
νατολισμούς καί τις κατακτήσεις 
της από τον 16ο αιώνα ώς τήν 
εποχή μας, τεκμηριώνοντας τά γρα- 
φόμενά του μέ εξαντλητική βιβλιο
γραφία, πού καθιστά τό έργο πρα
γματικό εγχειρίδιο γιά μιά ολοκλη
ρωμένη γνωριμία μέ τή λαϊκή της 
τέχνη, δπου, δπως εύστοχα είχε 
παρατηρήσει ό Πικιώνης αντανα
κλώνται τά πιο υψηλά ιδανικά τού 
άνθρώπου: ή θρησκεία, ή οικογέ
νεια, ή πατρίδα. "Αν τώρα άναλο- 
γισθοϋμε τό εύρος τής εργασίας τού 
κ. Σταμέλου (ή άσημουργία - χρυ
σοχοΐα, ή ξυλογλυπτική, ή λιθο
γλυπτική, ή κεντητική, ή ζωγρα
φική, ή κεραμική, ή υφαντική τον 
απασχολούν εξ ίσου) καί τήν ιστο
ρική δομή καί τό άπλωμά της σέ 
σχολές καί δημιουργούς, θά έκτι- 
μήσωμε τή σπουδαιότητα τοΰ πο
λύμοχθου έργου του, πού ξεχωρίζει 
μέσα στη σύγχρονη προχειρογραφία 
μέ τήν υπευθυνότητα καί έπιστη- 
μονικότητά του.

'Ο κ. Σταμέλος τρέφει αληθινό 
πάθος γιά τον λ.αϊκό μας πολιτισμό 
κι αυτό κατορθώνει νά τό μεταδώση 
καί στον αναγνώστη του. Τι με
γαλύτερο κέρδος γιά τον τόπο καί 
τις παραδόσεις του;

*

Κ ύ π ρ ο υ  Χ ρ υ σ ά ν θ η :  ’Εκλο
γή από τό έργο τοΰ Νικολάου. Γ. 
Πολίτη. «'Ελληνικός Πνευματι
κός "Ομιλος Κύπρου», Λευκωσία 
1974, σχ. 8ο, σελ. 76.

Μιά υπεύθυνη επιλογή βασικών 
κειμένων τού πατέρα τής 'Ελληνικής 
Λαογραφίας Νικολάου Γ. Πολίτη, 
φροντισμένη μέ γνώση από τον 
ακάματο εργάτη των Κυπριακών 
Γραμμάτων Δρα Κύπρου Χρυσάνθη. 
Περιλαμβάνονται λόγος τού Πολίτη 
γιά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο 
(1908), λόγος του προς τούς φοιτη
τές (1906), τό άρθρο του «'Έλληνες 
ή Ρωμιοί;», τά μελετήματα «Γνω
στοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων», 
«Λαογραφία» καί «Τό σκουφίν τού 
βαρυπνά» κι ακόμη ΓΙρολεγόμενα 
τού κ. Χρυσάνθη, χρονολόγιο τον 
Πολίτη, επιλογή βιβλιογραφίας καί 
δυο κείμενα γιά τον Πολίτη, τού 
Παλαμά καί τού Δροσίνη.

Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία 
δτι ή προσεγμένη αυτή επιλογή είναι 
ένα σημαντικό βοήθημα γιά τήν 
εθνική μας αυτογνωσία.

Μικροί κατασκηνωτές των Παιδικών Έξοχων τής Ά στυν. Πόλεων εις τήν μεγάλην αίθουσαν, τραγουδούν μετά τό δείπνο.
Σχετικώς γράιφομεν εκτενέστερου εις τήν δ' εξωφύλλου μας.
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ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ
I N C I i

Πράιιτορες τέλεια έιιπαιδευμένοι 
δρουν σε όλες τις χώρες τοϋ

ιιόσμου*

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΟ 
ΑΡΧΙΣΕ ΤΗ ΔΡΑΣΙ ΤΗΣ ΤΟ 1927.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ  1975 ΤΗΝ ΔΙΗΥΟΥΝΕ Ο ΚΑΝΓΚ ΣΕΝΓΚ

4

'Ο φυσικός έπιστήμων Τσέν Χαουέ - Σέν, πού θεωρείται ένας άπό τούς πρωτοπόρους των διαστημικών^ ερευνών , 
στην Κίνα. Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες διηύθυνε τό εργαστήριο τής Πασαντένα για τις μελετες με θέμα την θερμο
πυρηνική πρόωσι. 'Η  επιστροφή του στην Κίνα τό 1955 άπετέλεσε ιιιά λαμπρή επιτυχία των πρακτόρων τοϋ Μαο.

ΔΟΣ Τόξου, άριθμός 15, στό Πε
κίνο. "Ενα αυστηρό κτίριο μέ τήν 
έπιγραφή : Υπουργείο Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Μακρυές σειρές άπό ποδηλά
τες, ντυμένοι μέ γκριζοπράσινες φόρμες, 
περνούν μπροστά του κοιτάζοντας χωρίς 
περιέργεια τά λιγοστά υπηρεσιακά αυτο
κίνητα πού είναι σταματημένα στην εί
σοδο. Ά π ό  τά αυτοκίνητα κατεβαίνουν 
μερικοί Οπάλληλοι πού χάνονται στήν 
πύλη τοϋ μεγάλου κτιρίου. Πρόκειται, 
φαίνεται, γιά τήν έδρα μιας άπό τίς τόσες 
κυβερνητικές υπηρεσίες. Στήν πράγματι-, 
κότητα τό κτίριο καί ή «κοινωνική του 
πρόσοψις» κρύβουν τό «στρατηγείο» της 
κινεζικής μυστικής υπηρεσίας. Ιδρυτής 
τής όργανώσεως είναι ένας άνθρωπος μέ 
λιπόσαρκο πρόσωπο καί χονδρά γυαλιά. 
"Ενας άνθρωπος πού άσκεϊ τεράστια επιρ
ροή στό εσωτερικό τής δομής τής κοινω
νίας τής Κίνας, όχι μόνο γιατί κατέχει 
τήν πέμπτη θέσι στήν ιεραρχία τοϋ Κόμ
ματος, άλλά καί γιατί διευθύνει συγχρό
νως τίς ύπηρεσίες κατασκοπίας καί άντι- 
κατασκοπίας.

Τό όνομά του είναι Κάνγκ Σένγκ-καί 
προέρχεται άπό μιά οικογένεια πλουσίων 
γαιοκτημόνων. Ή κινεζική μυστική ύπη- 
ρεσία είναι δικό του έργο. Ή αύτοκρατο- 
ρική Κίνα ύπήρξε πάντα γόνιμο έδαφος 
γιά τήν άνάπτυξι δικτύων κατασκοπίας 
καί μυστικών όργανώσεων. Ά λλά μόνον 
μέ τόν Κάνγκ ή κατασκοπία έγινε έπιστή- 
μη καί ή μυστική ύπηρεσία άποτελεσμα- 
τικό καί λειτουργικό όργανο.

Ό  Κάνγκ Σένγκ γεννήθηκε τό 1899

στό Τσού Τσένγκ τής έπαρχίας Σαντούνγκ 
στά μισά τοϋ δρόμου μεταξύ Πεκίνου καί 
Σαγκάης. Τήν έποχή εκείνη βασίλευε στήν 
Κίνα ή αύτοκράτειρα Τσού Χσί καί οί 
Μπόξερς έπαναστάτησαν κατά τής ξένης 
κυριαρχίας. Ά π ό  τά παιδικά του χρόνια 
ό Κάνγκ δέν μπορούσε νά άνεχθή τόν 
πατέρα του καί τήν άστική παιδεία. Έ - 
φθασε στό σημείο νά άρνηθή καί τό άλη- 
θηιό όνομά του Τσάο Γιούν. Η-ίταν μιά 
έξαιρετικά επαναστατική πράξις γιά ένα 
νεαρό Κινέζο των άρχών τοϋ 20ου αιώνα, 
όταν ό σεβασμός στούς προγόνους ήταν 
άπόλυτο καί άδιαφιλονίκητο άξίωμα. 
"Οταν πήγε στήν Σαγκάη γιά νά σπου- 
δάση ήταν άπό τούς πρώτους πού γρά
φηκαν στήν κομμουνιστική όργάνωσι 
νεολαίας. Τό 1924 μπήκε στό Κόμμα όπου 
άνέλαβε τήν όργάνωσι τοϋ συνδικαλι
σμού.

’Εκείνη τήν έποχή, ή κινεζική δημο
κρατία πού διαδέχθηκε τό αϋτοκρατορικό 
καθεστώς στις 10 ’Οκτωβρίου 1911, έκανε 
τά πρώτα βήματα. Βήματα δύσκολα, έφ’ 
όσον δέκα χρόνια μετά τήν έγκαθίδρυσί 
της ή χώρα βρισκόταν άκόμη στό άπόλυ
το χάος μετά άπό τρεις έμφυλίους πολέ
μους. Δυο άνθρωποι έμφανίσθηκαν στό 
πολιτικό προσκήνιο, άγνωστοι στόν 
πολύ κόσμο, άλλά κατοπινοί πρωτεργά
τες τής ιστορίας τής Κίνας. Στό πρώτο 
συνέδριο τοϋ Κινεζικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, τήν 1η Ιουλίου 1921, έξελέγη 
γραμματεύς ένας ήσυχος καί εξαιρετικά 
καλλιεργημένος νέος. Τό όνομά του ; Μάο 
τσέ Τούνγκ. Τόν Ιανουάριο τοϋ 1924 ό

πρόεδρος Σούν Γιάτ Σέν αποφάσισε νά 
ίδρυση τήν Στρατιωτική Σχολή τής 
Βαμπόα καί έμπιστεύθηκε τήν διοίκησί 
της στόν Τσάνγκ Κάι Σέκ, ένα άπό τούς 
πιό λαμπρούς άξιωματικούς.

Στό μεταξύ, στήν Σαγκάη, ό Κάνγκ 
Σένγκ έξακολούθησε τήν πολιτική του 
δραστηριότητα. Ή πόλις βρισκόταν 
άκόμη κάτω άπό ξένη κατοχή καί άπο- 
τελοΰσε τά μεγαλύτερο κέντρο δράσεως 
τής διεθνούς κατασκοπίας στήν Κίνα. 
Χώρος ιδανικός γιά τήν έκπαίδευσι τοϋ 
Κάνγκ. Τό Κόμμα τοϋ άνέθεσε τήν εύθύνη 
τής διοργανώσεως μιας αύτόνομης μυστι- ■ 
κής ύπηρεσίας. Βρισκόμαστε στόν Α πρί
λιο τοϋ 1927 τήν παραμονή τών αίματη- 
ρών εκκαθαρίσεων πού διέταξε ό νέος 
πρόεδρος Τσάνγκ Κάι Σέκ. Ό  Κάνγκ 
διηύθυνε τίς πρώτες επιχειρήσεις άπό 
ένα κτίριο στά γαλλικό έδαφος τής Σαγ- 
κάης. Μένοντας σέ ξένο έδαφος ξέφευγε 
άπό τούς άνδρες τοϋ Τσάνγκ Κάι Σέκ καί 
πρόσφερε καταφύγιο σέ πολλούς κομ- 
μουνιστάς ήγέτες. Στήν περίοδο αυτή 
άπέκτησε πολλά άξιώματα καί τό 1933 ί 
έφυγε γιά τήν Μόσχα γιά  νά μελετήση 
τήν τεχνική όργάνωσι τών σοβιετικών 
μυστικών ύπηρεσιών.

Γύρισε τέσσερα χρόνια άργότερα κατά 
τήν διάρκεια τής ιαπωνικής εισβολής καί 
έγκατέστησε τό στρατηγείο του στό Γε- 
νάν, στό Βόρειο Σενσί κοντά στά σύνορα 
τής Μογγολίας. Ά λλά άπό κείνη τήν

* Έκ τής «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟ
ΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ».
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στιγμή έπαψε νά δρά δημοσίω;. 'Ακόμα 
Kat στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ό Κάνγκ 
προτίμησε νά εργάζεται στήν σκιά καί νά 
δρά έπί οκτώ χρόνια στην παρανομία. 
Τό 1946 παραχώρησε τήν θέσι του στό 
Λ1 Κό Νούνγκ, σύντροφό του άπό τήν 
εποχή τή; Σαγκάης. Ό π ω ; καί ό Μάο 
πίστευε στήν τακτική τής «στρατηγική; 
όπισθοχωρήσεω;» μέ σκοπό τήν «διατή- 
ρησι τών δυνάμεων καί τήν προπαρα- 
σκευή τη; άντεπιθέσεω;». Αυτό άκριβώ; 
έκανε καί ό Κάνγκ. Τήν έποχή έκείνη 
καμμιά πληροφορία γύρω άπό τί; ενέρ
γειες του δέν άκουγόταν.

Ή Εσωτερική Υπηρεσία ’Ασφαλεία; 
είναι δουλειά τη; Λαϊκή; ’Αστυνομία;, 
ένό; πραγματικού στρατού άπό 250.000 
άνδρε; βοηθουμένου; άπό μερικέ; έκατον- 
τάδε; χιλιάδε; «έθελοντά;» δηλαδή πολϊ- 
τε; πού αισθάνονται μέρο; τού κράτου; 
καί κινητοποιούνται γιά  τήν ύπεράσπισί 
του. Στήν Κίνα δίνουν μεγάλη πίστι στό 
«τάν-τσού», τόν κίνδυνο πού προέρχεται 
άπό τού; κατασκόπου; τού ιμπεριαλι
σμού. "Ετσι ό τουρίστα; πού παίρνει 
μιά κάπω; ύποπτη φωτογραφία δέν 
θά πρέπει νά άπορήση άν ένα; άπλό; πε
ραστικό; τού κατάσχεση τήν φωτογρα
φική μηχανή καί τόν όδηγήση στό πλη- 
σιέστερο αστυνομικό τμήμα.

"Οσο γιά  τοΰ; παραδοσιακού; κατα
σκόπου;, έχουν πολύ λίγε; δυνατότητε; 
δράσεω; στήν Κίνα. "Ολοι οί ξένοι διπλω- 
μάτε; ΰφίστανται διακριτική άλλά πλήρη 
έπιτήρησι. Ζούν τελείω; άπομονωμένοι.

Οί επιχειρήσει; κατασκοπία; στό εξω

τερικό άνατίθενται σέ κεντρικού; όργα- 
νισμού; τού Πολιτικού Γραφείου πού ύπά- 
γονται στον Κεντρικό "Ελεγχο Κατασκο
πία;. Οί οργανισμοί αύτοί είναι : τό Γ ρα
φείο ’Ερευνών, πού συντονίζει τήν ερ
γασία τών μυστικών πρακτόρων τού 
εξωτερικού, τό τμήμα Διεθνών Συνδέ
σεων, πού άσχολεϊται μέ τήν περισυλλο
γή τών πληροφοριών, ή Επιστημονική 
καί Τεχνολογική ’Επιτροπή ’Εθνική; 
Άμύνη;, όπου διεκπεραιώνονται οί υπο
θέσει; οί σχετικέ; μέ τήν άτομική ένέρ- 
γεια καί γενικά τί; έπιστημονικέ; άνακα- 
λύψει;. Τέλο; ή Υπηρεσία Στρατιωτικών 
Πληροφοριών, πού άναφέρεται στό προ
σωπικό τών πρεσβειών καί συλλέγει στοι
χεία γύρω άπό τό πολεμικό δυναμικό 
τών άλλων χωρών.

Πολύ λίγα γνωρίζομε όμω; γιά  τήν 
δραστηριότητα αύτών τών τεσσάρων 
ύπηρεσιών. Οί Ηνωμένε; Πολιτείε; καί 
ή Σοβιετική "Ενωσι; πού γνωρίζουν στήν 
εντέλεια τί; μεθόδου; ένεργεία; καί τού; 
πράκτορε; ή μιά τή; άλλη;, παραδέχον
ται ότι άγνοούν έντελώ; τί; κινεζικέ; 
ΰπηρεσίε; κατασκοπία;.

■ Είναι άλήθεια ότι πολύ σπάνια συλ- 
λαμβάνονται Κινέζοι κατάσκοποι καί 
πολύ σπάνια έπίση; άποτυγχάνουν. Συ- 
νήθω; αύτοί είναι οί μεγαλύτερε; πηγέ; 
πληροφοριών γιά  τί; άντίπαλε; μυστικέ; 
οργανώσει;. Ή στάσι; τή; Κίνα; άπέναντι 
στήν κατασκοπία είναι τελείω; διαφορε
τική άπό έκείνη πού επικρατεί σέ όποια- 
δήποτε άλλη χώρα τοΰ κόσμου. Γιά τού; 
Κινέζου; ό κατάσκοπο; δέν είναι κάτι πού

εύκολα Θυσιάζεται. Ποτέ δέν χρησιμοποι
ούν στρατιέ; πρακτόρων ούτε άποφασί- 
ζουν νά στείλουν ένα άνθρωπό του; σέ 
μιά άποστολή πού Θά καταλήξη στή σύλ- 
ληψί του. ’Εκεί όπου οί Ρώσοι ή οί 
’Αμερικανοί στέλνουν μιά «τρόικα» ή μιά 
«ομάδα», οί Κινέζοι χρησιμοποιούν ένα 
πληροφοριοδότη μόνο χωρί; νά μετα
κινήσουν κανένα έπαγγελματία πρά
κτορα.

"Ενα άπό τά λίγα στοιχεία πού είναι 
γνωστά γιά τού; Κινέζου; κατασκόπου; 
είναι ή γνώμη του; γιά τήν Ρωσική 
KGB: «Είναι μιά υπηρεσία κατά τό καπι
ταλιστικό πρότυπο, κακότεχνη, δαπανη
ρή, παράλογη καί ξεπερασμένη».

Οί Κινέζοι άντίθετα Θεωρούν τήν κα
τασκοπία κυρίω; σάν μέσο γιά τήν άπό- 
κτησι περισσοτέρων γνώσεων σέ όποιο- 
δήποτε έπίπεδο. Γι’ αύτό τόν σκοπό συγ
κεντρώνουν όλα τά Λείμενα καί τί; δημο
σιεύσει; πού κυκλοφορούν έξω άπό τήν 
Κίνα. Τό ύλικό πού συγκεντρώνουν στέλ- 
λεται στό Πεκίνο, στήν ταχυδρομική θυρί
δα 88, πού άνήκει στά δυό διεθνή βιβλιο
πωλεία τό1 «Βάιβε Σουντιάν» καί τό 
«Γκουάζι Σουντιάν». Όμάδε; ειδικών 
άναλύουν κατόπιν τά διάφορα δεδομένα 
άναζητώντα; τήν σωστή του; χρήσι. 
Σχολαστική δουλειά πού άποφέρει όμω; 
καλά άποτελέσματα.

Τό 1966, ό "Εντγκαρ Χοΰβερ, διευ
θυντή; τότε τού FBI έλεγε στήν κατά- 
θεσί του ένώπιον τή; Υποεπιτροπή; 
Έρεύνη; τή; Γερουσία;: «Τό πρόβλημα 
τή; άσφαλεία; όσον αφορά στήν Κομ-
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μουνιστική Κίνα έχει λάβει τεράστιες δια
στάσεις. Διπλασιάσαμε τούς κόπους μας 
τούς τελευταίους μήνες. Ή Κίνα άνέ- 
τπτυξε δραστηριότητα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες μέ σκοπό την άπόκτησι πληρο
φοριών τεχνικής φύσεως, πού δέν θεω
ρούνται άπόρρητες καί πού στέλλονται 
άπό εδώ στά βιβλιοπωλεία καί στις τε
χνικές ύπηρεσίες της. Έφ’ όσον στην Κίνα 
οί επιστημονικές έρευνες είναι άκόμη πε
ριορισμένες, είναι λογικό νά ύποθέσωμε 
ότι οί Κινέζοι θά καταφύγουν σέ άλλα 
μέσα, όπως ή κατασκοπία, γιά νά άπο- 
κτήσουν τις πληροφορίες πού δέν μπο
ρούν νά κερδίσουν φανερά».

Ά ν  καί στά τελευταία χρόνια τής 
ζωής του ό Χοΰβερ έδειχνε ύπερβολική 
καχυποψία, στήν περίπτωση αύτή είχε 
δίκιο νά άνησυχή. Ά π ό  πολύ καιρό οί 
Κινέζοι στρατολογούσαν πράκτορες ανά
μεσα στούς ομοεθνείς τους στό έξωτερικό 
καί άφιέρωναν κόπο καί χρόνο γιά νά 
πείσουν τά πιό διακεκριμένα μέλη τών 
κοινοτήτων τους νά γυρίσουν στήν πα
τρίδα. Πολλές τέτοιες άποστολές άποδεί- 
χθηκαν καρποφόρες. 'Ανάμεσα στούς 
άξιολογώτερους άνθρώπους πού γύρισαν 
στήν Κίνα είναι ό στρατηγός Λ1 Τσούνγκ 
Γιεν άλλοτε αντιπρόεδρος τής ’Εθνικι
στικής Κίνας καί ό Τσέν Χσουέ Σέν έφευ- 
ρέτης τοΰ κινεζικού πυρηνικού πυραύλου.

Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, πράκτορες 
τοΰ Κάνγκ Σένγκ είχαν διεισδύσει στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν Α γγλ ία  μέ

σκοπό νά άποκτήσουν πληροφορίες γιά  
τις νέες ανακαλύψεις στόν τομέα τών άτο- 
μικών έρευνών. Πολύ γρήγορα ό Κάνγκ 
άντελήφθη άπό τον τόπο τής αυτοεξο
ρίας του ότι ό τρόπος αύτός ήταν πολύ
πλοκος καί δέν άπέδιδε παρά πενιχρά 
άποτελέσματα. Μιά άπό τις φράσεις 
πού άνέφερε συχνά ήταν : «Ό  σωστός 
δρόμος είναι ό πιό άπλός».

Στήν περίπτωσι αύτή άποφάσισε ότι 
ό άπλούστερος δρόμος ήταν νά χρησιμο- 
ποιήση Κινέζους έπιστήμονες πού' έργά- 
ζονταν στό έξωτερικό. ’Αρκετοί άπό αυ
τούς βρίσκονταν σέ άμερικανικά έργαστή- 
ρια. Διάλεγαν δυό τρόπους «δολώματος».

Ά π ό  παλιά οί άνθρωποι τού Κάνγκ 
έμαθαν νά χρησιμοποιούν τά κινέζικα 
εστιατόρια τού έξωτερικού γιά τις έπι- 
χειρήσεις κατασκοπίας. Οί μετανάστες 
περνούν συχνά άπό κεΐ άναζητώντας ένα 
κομμάτι άπό τή μακρινή πατρίδα καί 
φλυαρούν άπερίσκεπτα. "Αν λοιπόν είναι 
σημαντικά πρόσωπα, άπό τις φλυαρίες 
τους μπορεί νά διαρρεύση κάποια σημαν
τική πληροφορία. Ό  πράκτωρ πού έχει 
διεισδύσει στό κέντρο καί έργάζεται σάν 
σερβιτόρος·έχει τά αύτιά του ανοιχτά καί 
σημειώνει όλα όσα λέγονται. Μετά τόν 
πόλεμο όλα τά κινέζικα εστιατόρια γύρω  
άπό τις άμερικανικές έπιστη μονικές ύπη
ρεσίες έγιναν κέντρα ωτακουστών γιά τήν 
κινεζική κατασκοπία.

Τό άλλο σύστημα είναι ή άποστολή 
ενός γράμματος πρός τούς έπιστήμονες

μέ μιά πρόσκλησι έπιστροφής στήν πα
τρίδα. Δέν ύπάρχει τυποποιημένο κεί
μενο. Κάθε γράμμα είναι προσαρμοσμένο 
στήν ειδική περίπτωσι. Πότε γράφει ένας t 
συγγενής. Πότε ή κυβέρνησις ειδοποιεί 
τόν επιστήμονα γιά  τήν άρρώστια ή τό _ 
θάνατο ενός οικείου του καί ζητά τήν πα
ρουσία του στήν Κίνα.

Πρός τό τέλος τού 1949 ένα άπό αύτά 
τά γράμματα έφθασε στό Κάλτετς, στό 
σπίτι τού διευθυντοϋ τού έργαστηρίου 
τής Πασαντένα γιά  τήν πυρηνοθερμική 
πρόωσι. Ό  άνθρωπος αύτός ονομαζόταν 
Τσέν Χσουέν Σέν καί είχε πάει στις Η νω 
μένες Πολιτείες τό 1935. Πήρε πτυχίο  
μηχανικού άεροναυπηγικής άπό τό «Τε
χνολογικό ’Ινστιτούτο τής Μασσαχου- 
σέττης». Στό Κάτλετς συμμετείχε στις 
πρώτες έρευνες στόν τομέα τής πυραυλι
κής. Τό γράμμα τού γνωστοποιούσε ότι 
ό πατέρας του ήταν άρρωστος καί έπι- 
θυμούσε νά τόν δή. Ό  Τσέν ετοίμασε 
άμέσως τά χαρτιά του γιά τήν άναχώρη- 
σι, άλλά έμποδίσθηκε άπό τό FBI πού 
θεώρησε ύποπτη τήν άπαίτησί του νά 
μεταφέρη στήν Κίνα οκτακόσια κιλά βι
βλία.

’Αργότερα έγιναν έρευνες γύρω άπό τό 
άτομό του καί άνακαλύφθηκε ότι άπό τό 
1938 ήταν γραμμένος στό ’Αμερικανικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Δύο πράκτορες τής 
Cl Α πού είχαν εισχωρήσει στό Κόμμα κα
τέθεσαν έναντίον του. Τό Γραφείο Μετα- 
ναστεύσεως άποφάσισε νά τόν άιτελάση

r

Κάτω: Ό  ιδρυτής τής Κινεζικής Μυστικής Υπηρεσίας Κάνγκ Σένγκ (πρώτος αριστερά) σε μια δημοσία έκδηλωσι τον Απρίλιο τον 1967. 
Πέθανε τόν Δεκέμβριο τον 1975. ’Απέναντι: Πράκτωρ τής κινεζικής υπηρεσίας άσφαλειας στον Πνργο Γκραν Μονφλερυ στην Γενεύη.



άλλά ή Ούάσινγκτον ανακάλεσε τήν άπό- 
φασι. Ot μυστικές πληροφορίες πού είχε 
στην κατοχή του ό Τσέν θά ζημίωναν 

¥* τίς Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο τό 1955 
δόθηκε ή άδεια για τήν άναχώρησί του.

Στήν Κίνα ό Τσέν διορίσθηκε μέλος 
τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών καί άρχισε 
νά εργάζεται γιά τό Μυστικό Πυρηνικό 
Συμβούλιο, όπου μιά ομάδα επιστημόνων 
είχε άχίσει ήδη τις έρευνες ΰπό τήν καθο- 
δήγησι τοΰ Τσέν Σάν Τσάνγκ, βοηθού 
καί συνεργάτη τού Φρειδερίκου καί τής 
Μαρίας Ζολιό-Κιουρί πριν άπό τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό  Τσέν βοήθησε 
σημαντικά στά πειράματα. Γιά τά υπό
λοιπα φρόντισαν οί μυστικές υπηρεσίες 
πού προμήθευαν τις είδήσεις γιά τις τε
λευταίες επιστημονικές άνακαλύψεις Ρώ
σων καί ’Αμερικανών. Στις 16 ’Οκτωβρίου 
1964 έγινε ή πρώτη άτομική δοκιμή 
στήν Κίνα μέ μιά βόμβα ουρανίου 235.

Ή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε γίνει 
πιά ένα πολύ άποτελεσματικό όργανο. 
Τόν Αύγουστο τού 1963 ό Κάνγκ Σένγκ, 
πού τόν προηγούμενο χρόνο είχε προα- 
χθή στήν Κεντρική Επιτροπή τού Κόμ
ματος, έξέφρασε στούς υπευθύνους γιά  
τήν κατασκοπία καί τήν άντικατασκοπία 
στήν διάρκεια ένός συνεδρίου γιά τόν 
συντονισμό τών ένεργειών τους, τήν ίκα- 
νοποίησί του γιά τό έργο που είχε έπι- 
τελεσθή τά τελευταία χρόνια. Στήν διάρ
κεια τών άποστολών τους στό εξωτερικό 

•  οί πράκτορες τού Πεκίνου χρησιμοποιούν 
διπλωματικά προσχήματα ή άλλες «προ
σόψεις έπισημότητος». "Αλλοι υπάγονται 
στά γραφεία τής «Χσίνουα Σέ», τού πρα
κτορείου Τύπου Νέα Κίνα. Τό πρακτορείο 
αύτό ιδρύθηκε τό 1932 καί ονομάσθηκε 
άρχικά Πρακτορείο Τύπου τής Έρυθράς 
Κίνας. ’Αργότερα, τά 1937, μέ τήν Ιαπω
νική εισβολή κομμουνισταί καί έθνικισταί 
σχημάτισαν κοινό μέτωπο δίνοντας στό 
πρακτορείο τό όνομα Νέα Κίνα.

Ή έδρα τού πρακτορείου βρίσκεται στό 
Πεκίνο. Εξήντα γραφεία του είναι σκορ
πισμένα σέ όλο τόν κόσμο. Πρώτη του 
δουλειά είναι ή συλλογή περιοδικών, εφη
μερίδων καί δημοσιεύσεων κάθε είδους 
καί ή άποστολή τους στό Πεκίνο όπου 
άμέσως μεταφράζονται καί διοχετεύονται 
καταλλήλως. Συχνά όμως οί υπάλληλοί 
του κατηγοροΰνται γιά κατασκοπία καί 
άπελαύονται άπό τις χώρες πού τούς φι
λοξενούν. "Οπως στήν περίπτωσι τού 
Βάνγκ Βάϊ Τσέν καί τού Τσού Τσίνγκ 
Τούνγκ άνταποκριτών τής Νέας Κίνας 
στήν Βραζιλία πού καταδικάσθηκαν τό 
1964 καί έπαναπατρίσθησαν άμέσως. "Η 
όπως στήν περίπτωσι τού Βάνγκ Τέ 
Μίνγκ ύπευθύνου τής «Χσίνουα» στήν 
Κένυα, πού κηρύχθηκε άνεπιθύμητος καί 
άπελάθηκε σέ είκοσι τέσσερις ώρες, 

t Ά λλά αύτές είναι άρκετά σπάνιες 
περιπτώσεις. Γενικά ή δρασις τών πρα
κτόρων τοΰ Πεκίνου γίνεται μέ διακριτικό
τητα καί μυστικότητα. Μόνο μιά φορά 
οί Κινέζοι κατάσκοποι βρέθηκαν σέ άσχη
μη θέσι. Τό έπεισόδιο έγινε στήν 'Ολ
λανδία τήν νύχτα τής 16ης Ιουλίου 1966. 
"Ολα άρχισαν μέ τήν άνακάλυψι ένός 
άνθρώπου πεσμένου στό πεζοδρόμιο 
μπροστά στόν άριθμό 17 τής οδού Πρίνς 
Μαουριτσλάαν στήν Χάγη. Ή ταν Κινέ

ζος καί φαινόταν νά ύποφέρη. Κάποιος 
τόν είδε άπό ένα παράθυρο καί είδοποίησε 
τήν άστυνομία. "Οταν όμως έφθασαν οί 
άστυνομικοί ό άνθρωπος είχε έξαφανισθή.

Ό  πληροφοριοδότης είπε ότι 6 Κινέ
ζος μεταφέρθηκε άπό τό έσωτερικό τοΰ 
σπιτιού πού ήταν κατοικία τού Τρίτου 
Γραμματέωςτής Κινεζικής Πρεσβείας. Ό  
τραυματίας ήταν ένας μηχανικός σαράντα 
δύο ετών, ό Χσού Τσού Τέκι πού είχε 
έλθει άπό τήν ’Ασία μέ οκτώ συναδέλφους 
του γιά νά λάβη μέρος σέ κάποιο διεθνές 
συνέδριο πού εκείνες τις ημέρες τελείωνε 
τις εργασίες του.

Οί άστυνομικοί άρχισαν νά ύποψιά- 
ζωνται κάτι, όταν οί Κινέζοι πού έμεναν 
στό σπίτι άρνήθηκαν νά άνοίξουν τήν 
πόρτα. Μετά άπό πολλές συζητήσεις δέ
χθηκαν νά έπιστρέψουν σέ ένα άστυνομι- 
κό καί ένα νοσοκόμο νά περάσουν. Ό  
Χσού μεταφέρθηκε στό νοσοκομείο. Ά π ό  
τίς εξετάσεις διαπιστώθηκαν κάταγμα 
στό κρανίο, θλασις τών πλευρών καί τραύ
μα στήν σπονδυλική στήλη. ’Ενώ ένας 
άπό τούς συνοδούς του άπασχολοΰσε 
τόν γιατρό οί άλλοι εξαφανίσθηκαν μέ 
τόν τραυματία. Τό ύπουργεϊο ’Εξωτε
ρικών κάλεσε άμέσως τόν Κινέζο επιτε
τραμμένο καί τόν ένη μέρωσε γιά  τό γεγο
νός. Καμμιά άντίδρασις άπό τούς Κινέ
ζους τις επόμενες ή μέρες. Μετά άπό έπα- 
νειλημμένες προκλήσεις ό έπιτετραμμένος 
έμφανίσθηκε καί δήλωσε ότι ό Χσού ήταν 
νεκρός. Τό γεγονός έλαβε διεθνείς διαστά
σεις. Τό πρακτορείο Νέα Κίνα κατηγόρη
σε τούς Δυτικούς. Ή ολλανδική άστυνο
μία πίστευε ότι ό Χσού είχε προσπαθήσει 
νά λιποτακτήση.

Ζήτησε τό πτώμα γιά  νεκροψία καί 
ήθελε νά άνακρίνη τούς οκτώ συναδέλ
φους τοΰ Χσού. Ή άπάντησις ήταν κατη
γορηματική άρνησις. Οί Κινέζοι παρέ
δωσαν τελικά τό πτώμα σέ ένα γραφείο 
κηδειών. Ό  έργολάβος κάλεσε τόν ίατρο- 
δικασή γιά νεκροψία. Τά πόρισμα έλεγε : 
«βίαιος θάνατος». "Αρχισε τότε μάχη 
άνάμεσα στά δυο μέρη. Οί Κινέζοι συσ
πειρώθηκαν γύρω άπό τήν πρεσβεία τους 
καί άρνοΰνταν νά μιλήσουν. Οί ‘Ολλαν
δοί έβαλαν Φρουρά έξω άπό τό κτίριο.
Γιά πέντε μήνες οί δυό ομάδες παρέμειναν 
στις θέσεις τους. Οί έφημερίδες καί ή τη- 
λεόρασις παρακολουθούσαν τήν κίνησι 
στήν περιοχή είκοσι τέσσερις ώρες τό ει
κοσιτετράωρο. Τό κτίριο τής πρεσβείας 
είχε γίνει θέαμα γιά τούς τουρίστες. Τέ
λος, στις 29 Δεκεμβρίου, κλείσθηκε μιά 
συμφωνία. Μερικοί ύπάλληλοι τοΰ ύπουρ- 
γείου ’Εξωτερικών συνοδευόμενοι άπό 
δυό δικηγόρους καί ένα διερμηνέα έγιναν 
δεκτοί στό έσωτερικό τής πρεσβείας. 
"Εμειναν εκεί μιάμιση ώρα, άλλά ό χρό
νος πού τούς παραχωρήθηκε ήταν ελά
χιστος γιά τίς έρευνες πού ήθελαν νά 
διενεργήσουν. Τήν επομένη οί οκτώ συνά
δελφοι τοΰ Χσού έπέστρεψαν στήν πα
τρίδα τους καί ένα πλέπλο σιωπής έκά- 
λυψε τήν ύπόθεσι. Αύτή είναι ή πιό σκο
τεινή ύπόθεσις στήν ίστορία τής κινεζικής 
κατασκοπίας. Τά τελευταία χρόνια πολύ 
σπάνια βρίσκονται ειδήσεις στις έφημερί
δες γιά  τήν δραστηριότητα τών Κινέζων 
κατασκόπων.

Ό  Κάνγκ Σένγκ είχε έξαφανισθή καί 
πάλι άπό τό προσκήνιο. Γιά πέντε ολό

κληρα χρόνια δέν έπαιρνε πιά μέρος στίς 
έπίσημες τελετές, δέν διηύθυνε καμμιά 
άποστολή στό έξωτερικό. "Οταν γιά άλ
λη μιά φορά παρατηρήθηκε ή άπουσία 
του άπό τόν εορτασμό τής Πρωτομαγιάς 
τοΰ 1971, κάποιος ξένος διακινδύνευσε τήν 
ύπόθεσι ότι είχε πέσει σέ δυσμένεια. Ά λ 
λά οί περισσότεροι τόν άντέκρουσαν π ι
στεύοντας ότι ό Κάνγκ Σένγκ είχε κατα- 
φύγει καί πάλι στήν τακτική τής «στρα
τηγικής ύποχωρήσεως».

Κάποτε ό Σένγκ είχε πή : «Ό  άνθρω
πος πού βρίσκεται στά βουνά ένα σίγουρο 
καί μακρινό καταφύγιο, φέρεται σοφά για
τί όχι μόνο παύει νά έρχεται σέ έπαφή μέ 
λανθασμένες ιδέες, άλλά καί γιατί γίνεται 
άνεξάρτητος καί γεμάτος πίστι στίς δι
κές του δυνάμεις. Κατορθώνει νά έπιζήση 
μέ αύτόν τόν τρόπο καί άν μπορή νά γνω 
ρίζει τί κάνει ό έχθρός του δέν άφήνει 
τούς πράκτορές του νά συλληφθοΰν, άλ<· 
λά τούς παίρνει μαζί του ώσπου νά βε- 
βαιωθή ότι έχει όλες τίς άπαραίτητες 
πληροφορίες γιά νά τούς ξαναστείλη 
στήν μάχη. Οί "Αγγλοι έχασαν τήν πρω
τοβουλία γιά  δυό χρόνια στόν Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο γιατί δέν κατάλαβαν τήν 
σημασία αύτής τής προειδοποιήσεως. 
"Αφησαν τούς εχθρούς νά διαλύσουν τά 
δίκτυά τους στήν Εύρώπη».

Ό  Κάνγκ Σένγκ πέθανε στίς 16 Δε
κεμβρίου 1975 καί, σύμφωνα μέ τήν παρά- 
δοσι πού δημιούργησε, τό όνομα τοΰ 
διαδόχου του παραμένει άπόλυτα μυστι
κό.

MARKO TROPEA
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I ΓΥΝΑΙΚΕΣ άστυνόμοι 
προσφέρουν στήν Μεγάλη 

Βρεττανία σπουδαίες υπηρε
σίες. Μιά γυναίκα για νά γί- 
νη άστυνόμος πρέπει νά είναι 
στήν ιδιωτική της ζωή υπό
δειγμα ενάρετης καί αύστη- 
ρής νέας. Διάφοροι καθηγηταί 
άναλαμβάνουν νά τήν εκγυ
μνάσουν, νά τήν διδάξουν πώς 
νά συλλαμβάνη ή πώς νά προ- 
φυλάγεται άπό τούς κακοποι
ούς, νά τής μάθουν τούς κανο
νισμούς καί τις άστυνομικές 
διατάξεις.

Οί γυναίκες άστυνόμοι άνα
λαμβάνουν τήν έπίβλεψι τών 
παιδιών, τών άπροστάτευτων 
γυναικών κι’ αύτές άνακρίνουν 
κι’ έπιβλέπουν τις γυναίκες 
πού έγκλημάτησαν. Χρησιμο
ποιούνται σέ λεπτές καί έμπι- 
στευτικές ύπηρεσίες στις ό
ποιες ή άνάμιξις πόλισμαν θε
ωρείται άδιακρισία. Περισ
σότερο στήν δίωξι απαίσιων 
μεγαιρών πού παρασύρουν ό
μορφες νέες σέ τραγικές περι
πέτειες. Το εμπόριο της λευ
κής σαρκός έ'χει μειωθή ση
μαντικά στήν ’Αγγλία.

«Μιά Άγγλίδα γιά νά γίνη 
άστυνόμος πρέπει πρώτα νά 
κλεισθή σέ σχολή πού νά έχη 
χαλύβδινη πειθαρχία. Νά τούς 
δυναμώση τον χαρακτήρα καί 
νά τις κάνη νά μήν έπηρεάζων- 
ται άπό άνατριχιαστικές τρα
γωδίες, άλλά νά έκτελοϋν τό 
καθήκον τους.

Τό πράγμα όμως δέν είναι 
καί εύκολο ! Γιατί οί γυναίκες 
έχουν στο βάθος τής ψυχής 
τους άπέραντη τρυφερότητα 
κι’ έρχονται στιγμές πού έπη- 
ρεάζονται άπό τον συνομιλητή 
τους πού χάνουν τό θάρρος 
τους καί τήν έπιβολή τής θε- 
λήσεώς τους. Γιατί, ως γνω
στόν, οί μεγάλες τυχοδιώκ- 
τριες κι’ οί γυναίκες τού υπο
κόσμου ξέρουν νά προσποι
ούνται τις δυστυχισμένες καί 
νά ίσχυρίζωνται πώς έπεσαν 
θύματα!

» Στήν αρχή, τά μαθήματα 
τούς φαίνονται βαρειά. Κατό-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΟΙ

Γ ΥΝΑΙ ΚΕΣ
ΣΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ά γγλ ίδ α  άστννομικός τής 
Σκώτλαντ Γνάρδ.

πιν όμως συνηθίζουν καί δια
τηρούν τήν ψυχραιμία τους. 
«Στή σχολή μαθαίνουν νά πα
ρακολουθούν τις σκηνές τής 
άναπαραστάσεως στυγερών δο
λοφονιών, νά συνηθίζουν στή 
θέα κοφτερών μαχαιριών καί 
στούς κρότους τών πυροβολι

σμών. "Αλλο μάθημα είναι τό 
μάθημα τής σκληραγωγίας». 
Μαθαίνουν πυγμαχία, συνηθί
ζουν τά χτυπήματα καί σκλη
ραίνουν τό σώμα τους, ώστε νά 
μή πονούν όταν τις χτυπάνε!

»ΚΓ άφοΰ οί καθηγηταί 
τους, μάθουν τούς νόμους καί 
τις άστυνομικές διατάξεις, κα
τόπιν τις διδάσκουν ένα σωρό 
πράγματα γιά τήν προστασία 
τών κοριτσιών καί τούς δί
νουν χρήσιμες πληροφορίες 
πώς νά προφυλάγωνται άπό 
τις διάφορες έπιθέσεις.

Άφοΰ τελειώσουν τά προ
καταρκτικά αυτά μαθήματα, 
οί καθηγηταί τις ξεχωρίζουν 
άναλόγως τής κλίσεως πού έ
δειξαν σέ άστυνομικούς - παι- 
δονόμους, σέ λαγωνικά, σέ α
στυνομικούς διώξεως, σ ε- 
ρευνήτριες καί σέ όλους τους 
κλάδους τής άστυνομίας. Καί 
άφοΰ τις διδάσκουν, δ,τι πρέ
πει νά ξέρη μία άστυνόμος 
τής ειδικότητάς της, καί κα
τόπιν εξετάσεων, τούς επι
τρέπουν νά φορέσουν τήν στο
λή τών αστυνομικών.

»Όταν ονομαστούν άστυ- 
φύλακες, τις στέλνουν στά 
πιο έπικίνδυνα κέντρα ή λιμά
νια γιά ν’ άποκτήσουν τήν πεί
ρα πού τούς χρειάζεται. Κα
τόπιν τις ξαναφέρνουν στόΛον- 
δΐνο, όπου τις άναθέτουν υ
πεύθυνες ύπηρεσίες μ’ εμπι
στοσύνη.

»Κι’ άλήθεια, οί γυναίκες 
άστυνόμοι ξεπερνούν πολλές 
φορές καί τούς άρρενας συνα
δέλφους μέ τά εκπληκτικά 
τους κατορθώματα.

Ό  δημοσιογράφος Φάλ- 
μουθ άναφέρει ότι στο Λονδί
νο μία άστυνόμος, ή Τόϋ 
Σκότς, άρχηγίνα παρακολου- 
θήσεως τυχοδιωκτριών, τήν 
όποιαν οί Ά γγλοι άποκαλοΰν 
«τήν τολμηρότερη γυναίκα» 
είχε λάβει μέρος σέ μιά σκο
τεινή καί μυστηριώδη ύπόθεσι, 
τήν όποιαν έξιχνίασε χάρις 
στήν εξυπνάδα της. Καί ιδού 
ή ύπόθεσις: «Στο Χάϋδ Πάρκ 
προ μηνών είχε βρεθή τό πτώ-

<
t
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μα γυναικός ντυμένης μέ κομ
ψότητα. ’Έφερε ένα τραϋμα 
στο δεξιό κρόταφο, άπό τό ό
ποιο είχε προέλθει ό θάνατος. 
Δίπλα στο πτώμα άνεκαλύ- 
φθη μικρό γυναικείο πιστόλι. 
Έ κ πρώτης δψεως φαινόταν 
βτι έπρόκειτο περί κοινής αύ- 
τοκτονίας. Στην τσάντα της 
υπήρχε σημείωμα στο όποιο 
ή «αύτόχειρ άνέφερε δτι αύ- 
τοκτονεϊ γιά λόγους αισθημα
τικούς».

'Η  άστυνόμος Ρόϋ δεν έμει
νε ευχαριστημένη άπό την 
γνωμάτευσι τοϋ ίατροδικα- 
στοϋ ούτε άπό την έξέτασι 
των δακτυλικών άποτυπωμά- 
των.

Εξήγησε στους άνωτέρους 
της δτι «μιά γυναίκα πού θέ
λει ν’ αύτοκτονήση, ποτέ δεν 
καταφεύγει στο Χάϋδ Πάρκ 
μέ έξωμη τουαλέττα. Είμαι 
βέβαιη, είπε, δτι δέν πρόκει
ται περί αύτοκτονίας. Οΐ άνώ- 
τεροί της έγέλασαν μέ τούς 
συλλογισμούς της. ’Εν τού- 
τοις ή άστυνόμος κατώρθωσε 
νά διαπιστώση δτι έπρόκειτο 
περί εγκλήματος. Αύτή ή νέα, 
τούς είπε, ώνομαζόταν Μάρ- 
λυ ’Άντους, είχε παρασυρθή 
στο Χάϋδ Πάρκ άπό φίλη της, 
την Κέλλυ Μπέριλ, πού την 
είχε δολοφονήσει γιά νά τήν 
έκδικηθή, γιατί της είχε πάρει 
τον φίλο της. Αύτή είχε γρά
ψει καί τό σημείωμα πού εύ- 
ρέθηκε στην τσάντα της νε
κρής. "Οσο γιά τά δακτυλικά 
άποτυπώματα τής.Μάρλυ πού 
υπήρχαν πάνω στο πιστόλι, 
δπως ώμολόγησε ή δολοφόνος 
της, αύτή μέ τό μαντήλι της 
καθάρισε τά δικά της άποτυ
πώματα καί υστέρα έσφιξε τό 
πιστόλι στο δεξί χέρι τής νε
κρής. Έ τσ ι έμειναν πάνω σ’ 
αύτό τά ίχνη του καί ή άστυ- 
νομία νόμισε δτι έπρόκειτο 
περί αύτοκτονίας. . . ’Έτσι, 
δπως βλέπετε, οί γυναίκες ά- 
στυνόμοι είναι δαίμονες, γιατί 
συνδυάζουν μέ τό ταλέντο τών 
άστυνομικών καί δλην τήν γυ- 
ναικείαν πονηριά τους!

ΜΙΑ ΕΠΙ ΤΥΧΙ Α 
ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η

ΣΥΑΛΗΨΙ Σ
ΤΟΥ

ΠΟΛΕ

Τ  Ο ΚΕΝΤΡΟΝ Άλλοδα- 
’ πών ’Αθηνών, ή άφανής 

καί εις τούς περισσοτέρους 
σχεδόν άγνωστος αύτή υπηρε
σία τής 'Υποδιευθύνσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας, είχε τελευ
ταία μιά σημαντική έπιτυχία, 
ή οποία είχε δχι μόνον πανελ
λήνιο, άλλα καί διεθνή άπήχη- 
σι, διότι έξύψωσε τό κΰρος καί 
τήν ικανότητα τής έλληνικής 
’Αστυνομίας καί συνέβαλε τά 
μέγιστα εις τήν έδραίωσιν τοϋ

αισθήματος άσφαλείας, έκ τής 
διεθνούς τρομοκρατίας.

Τήν 21-7-1976 καί περί 
ώραν 22.15, συνελήφθη άπό 
όργανα τοϋ Κέντρου ’Αλλοδα
πών, ό γερμανός τρομοκράτης 
Pohle Rolf - Ludwig, μέλος 
τής έν Γερμανία καί άλλαχοΰ 
δρώσης άναρχικής όργανώσε- 
ως «ΜΠΑΑΝΤΕΡ - ΜΑΤ Ή 
ΧΟ® »

'Ο έν λόγω γερμανός κατε- 
ζητείτο ύπό τής INTERPOL 
διότι: Τό έτος 1971 εις Mu
nich Δ. Γερμανίας μέ ψευδή 
στοιχεία ταυτότητος καί πλα
στά έγγραφα, ένοικίασε άστυ- 
νομικάς στολάς καί αύτ/τα 
καί άγόρασε πυροβόλα όπλα, 
διά λογαριασμόν τής ώς άνω 
όργανώσεως. 'Ωσαύτως τον 
Μάρτιον τοϋ 1972 έπυροβόλη- 
σεν έναντίον ’Αστυνομικού είς 
Munich, άντεστάθη δέ κατά 
τήν σύλληψίν του, πυροβολή- 
σας κατ’ άστυνομικών. Κατε- 
δικάσθη διά τά άδικήματα αυ
τά είς τήν ποινήν τών 6 έτών 
καί 5 μηνών, πλήν άφέθη έλεύ- 
θερος ύπό τής Γερ. Κυβερνή- 
σεως τήν 27-2-1975, άνταλ- 
λαγείς, μεθ’ άλλων 4 τρομο
κρατών φυλακισμένων ωσαύ
τως, μέ τον ’Αρχηγόν τοϋ Χρι- 
στιανοδημοκρατικοΰ Κόμμα
τος καί ύποψήφιον Δήμαρχον 
Βερολίνου κ. Lorenz - Peter, 
τον όποιον είχεν άπαγάγει ή 
όργάνωσίς του.

Τό πλέον άξιόλογον έν προ- 
κειμένω είναι τό γεγονός δτι 
είς τό Κέντρον ’Αλλοδαπών έ- 
δόθησαν τήν ιδίαν ήμέραν φω- 
τογραφίαι τοϋ έν λόγω τρο
μοκράτου, ληφθείσαι προ έ
τών καί μέ ήλλοιωμένα τά χα
ρακτηριστικά του σήμερον. 
Μόνον μέ αύτές ήδυνήθη έντός 
2 ωρών νά άνεύρη καί συλλά- 
βη τον Πόλε. Βεβαίως θά ή
ταν περιττό νά τονισθή δτι τό 
γεγονός έσχολιάσθη εύμενώς 
καί μέ τά πλέον κολακευτικά 
λόγια άπό τον ελληνικό καί 
διεθνή τύπο, θά άποτελέση δέ 
μίαν έκ τών πλέον άξιολόγων 
έπιτυχιών, εις τήν ιστορίαν τής 
Έλλην. ’Αστυνομίας.
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Ξ Ε Ρ Ε Τ Ε  Ο Τ Ι . . .
— Οί πρώτοι έκτροφεϊς μεταξοσκώληκα 

βρέθηκαν κάπου στην Κίνα τό 30 π.Χ. Τότε 
δέν ήξεραν ακόμα τήν χρήσι του, πού μα
θεύτηκε και διαδόθηκε σιγά-σιγά. Μέχρι 
τότε τά χρησιμοποιούσαν οί Κινέζοι ψα
ράδες γιά δόλωμα.

—Ό  Γάλλος άεροπόρος Ρολάν Γκαρρός 
(1888-1918) έκτος άπό τό δτι είχε κατα
κτήσει πολλά άεροπορικά πρωτεία καί 
διέσχισε πρώτος τή Μεσόγειο μέ κατ’ ευ
θείαν πτήσι άπό τή Νίκαια στή Μπιζέρτα, 
επινόησε καί τήν βολή τού πολυβόλου 
μέσα άπό τήν κινούμενη έλικα, συγχρονί
ζοντας τή βολή μέ τόν ρυθμό περιστρο
φής τής έλικος. Ό  Γκαρρός ύπήρξε επίσης 
ό πρώτος πού κατέρριψε γερμανικό άερο- 
πλάνο στόν Α' παγκόσμιο πόλεμο, δπου 
καί σκοτώθηκε σέ άερομαχία.

—Οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι είχαν τή συνή
θεια νά κρατούν στά σπίτια τους έναν με
γάλο άριθμό άπό γάτες. Τ'ις είχαν μάλιστα 
σέ δωμάτια κΓ δταν πέθαιναν τις τύλιγαν 
σέ λευκούς επιδέσμους, δπως καί τούς άν- 
θρώπους. ”Αν έπιανε τό σπίτι φωτιά, τό 
πρώτο πράγμα πού θά προστάτευαν ήταν 
οί ιερές τους γάτες.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΠΓΚΟΣΓΠΙΠ NED
Ά π ό  τ ή ν  « έπ ίδ ο σ ι»  τώ ν ιια ιια π ο ιώ ν  u a i  τή  

δ ρ ά σ ι τ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς .

•  Αύτοδιαττόμπευσι στο Μπέλφαστ ·  Έ κτέλεσ ις  μέ γκι- 
λοτίνα ·  Μασκοφόροι στο Ιτα λ ικ ό  'Υ π ουργε ίο  ’Εργα
σ ίας ·  Ρώσος πρω ταθλητής σκακιοϋ ζητεί πολιτικό 
άσυλο ·  Σύλληψις εμπόρου π λα σ τώ ν  χαρτονομισμά- 

Σύλληψις σαδιστοΰ δολοφόνου ·  Ληστεία Τρα- 
π έζη ς .

των

—Γιά μιάν άγνωστη αιτία, πού δέν μπο
ρούν νά προσδιορίσουν οί ειδικοί, οί ζέ- 
βρες δέν παθαίνουν απολύτως τίποτε άπό 
τό δάγκωμα τής μίγας τσέ-τσέ.

-—Ή νυχτερίδα δέν έχει καθόλου στομά
χι. Ή τροφή της πηγαίνει κατ’ εύθεϊαν στά 
έντόσθια.

—Οί Ιάπωνες άποδίδουν τήν έφεύρεσι 
τής βεντάλιας, πού διπλώνει, στόν εθνικό 
τους ήρωα Άτσουμόρι, πού έζησε τόν 
12ο αιώνα.

—Σέ πολλά νεκροταφεία τής Ούγγαρίας, 
οί σταυροί τών τάφων έχουν διαφορετικά 
χρώματα, άνάλογα αν πρόκειται γιά παιδί, 
οπότε ό σταυρός έχει χρώμα μπλέ, γιά 
ενήλικο, οπότε είναι μαύρος, ή γιά άτομο, 
πού πέθανε άπό βίαιο θάνατο, όπότέ ό 
σταυρός είναι κόκκινος.

—Σύμφωνα μέ μιά παλιά συνήθεια, πού 
Ισχύει στό Βέλγιο, οί γονείς πού άποκτοΰν 
τό έβδομο κατά σειράν άρρεν τέκνο τους, 
έχουν τήν τιμή νά τούς βαπτίση τό παιδί 
τους ό ίδιος ό βασιλεύς, αύτοπροσώπως.

Λύσις Άστυν. Προβλήματος

Παρά τό γεγονός δτι κανένας δέν πήγε 
στην εφημερίδά γιά νά παραλαβή τό 
γράμμα μετά τήν δημοσίευσι τής αγγελίας, 
ό Καρούμπους ελαβε μιά άπάντησι στό 
δικό του. "Οσο γιά τό δτι ό Τζέραλντ 
Κέσλ ήταν άγνωστος στό ξενοδοχείο, αύτό 
άποδεικνύει δτι χρησιμοποιούσε ψεύτικο 
ονομα.

Ό  Καρούμπους άπάντησε στην άγγελία 
μετά άπό προτροπή τής γυναίκας του. 
”Αρα, ή μοναδική λογική έξήγησι είναι 
δτι ή κ. Καρούμπους πληροφόρησε τόν 
Χέμουελ (τόν έραστή της) δτι ό άντρας της 
άπάντησε στήν άγγελία καί ό Χέμουελ 
τού έγραψε χωρίς νά πάρη τό γράμμα του 
άπό τήν έφημερίδα καί τόν ώδήγησε στό 
μέρος δπου τόν δολοφόνησε.

Κ20

Σ Ε «ΣΕΗ»-κλάμπ» καί χαρτοπαικτική 
λέσχη, είχαν μετατρέψει «μετά τις 
ώρες έργασίας» τό . . . νεκροτομείο 

τής Νέας Ύόρκης ένας ύπάλληλός του, 
ένας όδηγός αυτοκινήτου κι ένας άνεργος 
αγρότης, άνεκοίνωσε χθες ή αστυνομία.

Γιά τήν καλύτερη μάλιστα έξυπηρέτησι 
τών πελατών οί εφευρετικοί επιχειρημα
τίες χρησιμοποιούσαν τις νεκροφόρες 
καί τά αυτοκίνητα τού Δήμου, γιά νά με
ταφέρουν τά «κορίτσια» στά ραντεβού 
πού τούς έκλειναν οί ίδιοι μέ τό τηλέφωνο 
τού νεκροτομείου.

Ή  «μηχανή» αύτή, πού έπέφερε κέρ
δη 8.000 δολλάρια τήν έβδομάδα, ελει- 
τούργησε έπΐ άρκετούς μήνες, μέχρι τή 
στιγμή πού ή άστυνομία κατώρθωσε νά 
πιάση τούς άδίστακτους «επιχειρηματί
ες» έπ’ αύτοφώρω.

Πράγματι, άπέστειλε τρεις γυναίκες 
άστυνομικούς πού εμφανίσθηκαν σάν 
ίέρεις τής ’Αφροδίτης, οί όποιες έπιθυ- 
μοϋσαν νά συνεργασθούν μέ τήν «έπιχεί- 
ρησι» κατά τό τριήμερο τού ούΐκ-έντ.

Όπως έδήλωσε έκπρόσωπος τής Δημο
τικής Επιτροπής, τά «κορίτσια» έχρέω- 
ναν τούς πελάτες 50 έως 250 δολλάρια, 
άπό τά όποια τά 60% κρατούσαν οί ίδιες 
καί τό 40% έλάμβαναν οί «επιχειρηματίες

ΑΥΤΟΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΙ στό Μπέλφαστ. 
Ό  νεαρός υποχρεώθηκε νά κυκλοφορή μέ 
τήν έπιγραφή «Είμαι ένας κλέφτης πια
σμένος άπό τήν UVF» στήν πλάτη του. 
Ή  UVF είναι ή παράνομη έξτρεμιστική 
προτεσταντική όργάνωσι, Εθελοντική 
Δύναμι τού Οΰλστερ : Ό  νεαρός είναι 
ένας άπό τούς τρεις πού συνέλαβε καί 
κατεδίκασε γιά διάρρηξι καί κλοπή σπι- 
τιών ή όργάνωσι. Οί δύο δέχτηκαν νά 
υποβληθούν στήν ποινή πού τούς έπέ- 
βαλε. Διαπόμπευσι γιά δυό μέρες στους 
δρόμους τού Μπέλφαστ. Ό  τρίτος πού 
άρνήθηκε έδάρη άνηλεώς καί πυροβο- 
λήθηκε στό πόδι. Ή  άστυνομία τόν 
μετέφερε σέ νοσοκομείο, ένώ οί δυό...

αύτοδιαπομπευμένοι οδηγήθηκαν μέ συνο 
δεία σέ Τμήμα.

— ΜΕ ΓΚΙΛΛΟΤΙΝΑ έξετελέσθη 
τήν 25.7.76 στή Μασσαλία ό 22 έτών 
Κριστιάν Ρανούσι γιά τήν άπαγωγή 
καί τήν δολοφονία 8έτιδος καρασίδος. 
Τό 1974, ό Ρανούσι είχε άπαγάγει τήν 
Μαρία Ντολάρες Ράμπλα καί τής έκοψε 
τό λαρύγγι. Ό  Ρανούσι είναι ό πρώτος 
πού έκτελεΐται στήν Γαλλία, άφ’ δτου 
ό κ. Ζισκάρ ντ’ Έσταίν, πολέμιος τής 
θανατικής ποινής, έξελέγη Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας πριν άπό δύο χρόνια.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ένοπλοι μασκοφόροι εισέ
βαλαν στις 26.7.76 τό πρωί στό ιταλικό 
υπουργείο ’Εργασίας, στήν Ρώμη καί 
άφαίρεσαν ποσό 465 έκατομμυρίων λι- 
ρεττών (περίπου 25 έκατομμύρια δραχμών) 
πού προορίζετο γιά τήν μισθοδοσία τού 
προσωπικού καί άλλες τρέχουσες δαπάνες 
τού υπουργείου. Οί δράστες ώρμησαν στό 
λογιστήριο τού υπουργείου καί, άφοΰ 
έρριξαν μερικές δακρυγόνες χειροβομ
βίδες, άκινητοποίησαν τούς υπαλλήλους 
πού έκείνη τή στιγμή έκαναν καταμέτρη
ση έβαλαν τά κλοπιμαία σέ σάκκους πού 
είχαν μαζί τους καί διέφυγαν άνενόχλη- 
τοι μέ αυτοκίνητο πού τούς περίμενε στήν 
είσοδο τού ύπουργείου.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Τετάρτη. — Ό  Ρώ
σος πρωταθλητής σκακιοΰ Βίκτωρ Καρο- 
νόϊ ζήτησε πολιτικό άσυλο στήν 'Ολ
λανδία, άνακοίνωσε τό όλλανδικό υπουρ
γείο Δικαιοσύνης. Ό  Κορονόϊ 45 έτών, 
ό όποιος συμμετείχε σέ άγώνες σκακιοΰ 
πού είχε διοργανώσει ή άμερικανική 
έταιρία «Ι.Β.Μ.», μετέβη χθές τό πρωί 
σέ άστυνομικό τμήμα τού Άμστερνταμ 
καί ύπέβαλε τό αίτημά του γιά πολιτικό 
άσυλο στήν Ολλανδία. Στήν συνέχεια 
μετεφέρθη σέ μυστική διεύθυνσι μέχρις 
οτου τό όλλανδικό ύπουργεΐο Δικαιοσύ
νης άποφασίση γιά τό άν θά ίκανοποιήση 
τό αίτημά του.



Τό δικαστήριο της Όπόλε της Πολω
νίας κατεδίκασε 21 άτομα, σέ ποινές κα- 
θείρξεως μέχρι δέκα ετών, για τήν συμ
μετοχή τους στή συμμορία, πού έκλεβε 
κρέατα. Ή  έφημερίδα «Τριμπούνα Λούν- 
του», πού άνέγραψε τήν πληροφορία, δεν 
άνέφερε πότε διεξήχθη ή δίκη.

'Ένας άπό τούς κατηγορουμένους κατε- 
δικάσθη σέ κάθειρξι 10 ετών καί άλλοι 
οκτώ συγκατηγορούμενοί του καταδικά
σθηκαν σέ ποινές κυμαινόμενες από πέντε 
έως έννέα έτη καθείρξεως, μέ τό αίτιολο- 
γικό, ότι έκλεψαν κρέας άπό κρατικές 
άποθήκες. ’Άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι 
καταδικάσθηκαν σέ ποινές 18 μηνών καί 
4 έτών φυλακίσεως.

*
Συνελήφθη στις Κάννες ό έμπορος πλα

στών χαρτονομισμάτων ’Αθανάσιος Γεωρ- 
γόπουλος, γνωστός μέ τό . . . διεθνές του 
όνομα Ζώρζ Τάσσο, μαζί μέ τον συνεργά
τη του Ζάν Ζάκ Μορεσάλ, στήν κατοχή 
τού οποίου βρέθηκαν δύο πλαστά χαρτονο
μίσματα τών 20 καί 50 δολλαρίων.

Ή  ύπόθεσι άρχισε στις 14 Αύγούστου, 
όταν ή αστυνομία κατέσχε στήν θυρίδα 
τραπέζης τών Παρισίων 22.000 πλαστά 
άμερικανικά δολλάρια, πού άνήκαν σέ 
κάποιο Ροζέ Σελλάμ. Ή  σύλληψί του ώδή- 
γησε σ’ έναν άνθρωπο τού ύποκόσμου όνό- 
ματι Ίσραέλ Κίβοβιτς πού ώμολόγησε 
ότι άγόρασε τά πλαστά χαρτονομίσματα 
άπό τον Ζώρζ Τάσσο.

*

Ό  Φράντς Κάρλ Ντητλερ, ό σαδιστής 
δολοφόνος τού Σάλτουβουργ, συνελήφθη 
τήν νύκτα της Τετάρτης προς τήν Πέμπτη 
σέ μιά αίθουσα τυχερών παιγνιδιών της 
Φραγκφούρτης.

Τή νύκτα της Τρίτης προς τήν Τετάρτη 
ό Ντητλερ είχε φονεύσει καί κατακρεουρ
γήσει μέσα στο δωμάτιό της μιά γυναίκα, 
πού είχε τυχαία συναντήσει καί γνωρίσει.

Ό  Φράντς Κάρλ Ντητλερ, κατακρεούρ
γησε τό πτώμα του θύματός του, της Χέλ- 
γκα Κραίπφιλ, 35 έτών, πού τήν είχε 
πείσει νά τον άκολουθήση στο δωμάτιό του 
μέ πρωτοφανή άγριότητα. Τό στήθος καί 
ή κοιλιά τής άτυχης γυναίκας είχαν άνοι- 
χθή μέ μαχαίρι, ένα πηρούνι είχε καρφώσει 
στήν καρδιά της, ένα χέρι της είχε άπο- 
κοπή άπό τή μασχάλη καί ψαλιδιές είχαν 
χαραχθή στο πρόσωπό της.

*

Μέ τήν ίδια μέθοδο τής «ληστείας Τρα
πέζης του αίώνος» πού χρησιμοποίησαν 
πριν 4 εβδομάδες στήν Νίκαια, ή ίδια συμ
μορία έσκαψε σήραγγα άπό τήν οποία 
είσήλθε στο κτίριο ύποκαταστήματος τής 
Τραπέζης Σοσιετέ Ζενεράλ, στήν καρδιά 
τού Παρισιού καί άδειασε άπό τό πολύτιμο 
περιεχόμενό τους, 191 θυρίδες πελατών.

Ή  Αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται 
γιά τήν ίδια συμμορία πού διέρρηξε τήν 
Τράπεζα τής Νίκαιας καί τά μέλη της 
γνωρίζουν καλά τό άποχετευτικό δίκτυο 
τών Γαλλικών μεγαλουπόλεων.

Οί φύλακες τής Τραπέζης καί οί έπι- 
θεωρητές τού άποχετευτικού δικτύου ά- 
κουσαν ύποπτους κρότους στά ύπόγεια 
τού κτιρίου τό Σαββατοκύριακο καί ειδο
ποίησαν τήν άστυνομία, άλλά εκείνη δέν 
διεπίστωσε τίποτε το άσυνήθιστο. Τό σύ
στημα συναγερμού τής Τραπέζης λειτουρ-

' Αστυνομικοί έχουν κυκλώσει τό κτίριο 
τής γαλλικής Τραπέζης, στο κέντρο τών 
Παρισίων, οπού έγινε ή μεγάλη ληστεία.

γούσε θαυμάσια άλλά ή ληστεία δέν άνε- 
καλύφθηκε έξ αιτίας ένός άνεξηγήτου 
«άνθρωπίνου σφάλματος».

Ή  άξια τού περιεχομένου τών 191 θυ
ρίδων — σέ ράβδους χρυσού, χρυσά νομί
σματα, κοσμήματα ή καί χρήματα — ύπο- 
λογίζεται σέ πέντε έκατομμύρια δολλάρια. 
Τό προϊόν τής διαρρήξεως τού ύποκατα
στήματος τής ιδίας Τραπέζης στήν Νί
καια είχε ύπολογισθή άπό 8 έως 10 έκατομ
μύρια δολλάρια. Πάντως άκριβής υπο
λογισμός τής αξίας τών πολυτίμων πού 
έκλάπησαν δέν μπορεί νά γίνη επειδή οί 
περισσότεροι άπό τούς πελάτες φοβούμενοι 
τήν ’Εφορία, άποφεύγουν νά δηλώσουν τήν 
πραγματική άξια τού περιεχομένου τών 
θυρίδων τους.

'Όπως καί στήν διάρρηξι τής Νίκαιας, 
έτσι καί στο Παρίσι ή συμμορία :

Άφησε έπί τόπου τις συσκευές οξυγό
νου καί τά άλλα εργαλεία πού χρησιμο
ποίησε γιά τήν διάρρηξι.

Εξαφανίστηκε πολύ πριν άνοίξει ή Τρά
πεζα καί άνακαλυφθή ή κλοπή.

Χρησιμοποίησε τό σύστημα άποχετεύ- 
σεως τής Γαλλικής Πρωτευούσης πού 
έχει μήκος 1.300 μιλίων καί άνοιξε τρύπα 
σέ χαλύβδινη θύρα κάτω άπό τήν γέφυρα 
Λουΐ Φιλίπ 300 μέτρα άπό τό κτίριο τής 
Τραπέζης.

Διέρρηξε τις θυρίδες μία προς μία.
Διέθετε προμήθειες τροφίμων καί νερού 

καί σύστημα έξαερισμοΰ γιά νά τροφοδο
τείται μέ οξυγόνο.

«Δούλεψε» κατά τήν διάρκεια τής τριη
μέρου άργίας άπό τό Σάββατο μέχρι τήν 
Δευτέρα.

Κοντά στούς φτωχούς καταθέτες ήταν κι’ 
ένα — πάμπλουτο — θύμα. Είναι ό συμπα- 
πατριώτης μας καί διάσημος στή Γαλλία 
κυρίως τραγουδιστής Ζώρζ Μουστάκι. 
Τις καταθέσεις του είχε στή «Σοσσιετέ 
Ζενεράλ» τήν Παρισινή Τράπεζα πού 
παράτολμοι ληστές άδειασαν άπό τό περιε
χόμενό της, έπωφελούμενοι τής τριήμερης 
άργίας. Ή  είδησις δέν άναφέρει τί θησαυ
ρούς περιείχε ακριβώς ή θυρίδα τού Μου
στάκι.

Και στήν Ελλάδα

Ά πό όργανα της Υπηρεσίας διώξεως 
απατεώνων της Γενικής ’Ασφαλείας Πει
ραιώς συνελήφθη, κατόπιν συντόνων ανα
ζητήσεων, ό έπικίνδυνος καί πολυώνυμος 
άπατεώνας Δημήτριος Μιχαλάτος, ή Μι- 
χαλάκης ή Μιχαήλ ή Μιχελής, έτών 43 
κάτοικος Ρέντη.

Ά πό μηνός έλυμαίνετο την περιοχήν 
Άθηνών-Πειραιώς εις βάρος επιχειρήσεων 
αγοράζοντας διάφορα είδη καί πληρώνον
τας μέ έπιταγές χωρίς άντίκρυσμα.

Ό  δράστης έμφανιζόταν άλλοτε σαν έρ- 
γοστασιάρχης ή ώς διατηρών βουστάσιο 
στον Άσπρόπυργο ή καί μέ άλλα έπαγγέλ- 
ματα καί «άγόραζε» διάφορα είδη μέ τό 
δηλωθέν έπάγγελμα. Φρόντιζε δμως νά 
πραγματοποιή τις «άγορές» του μεταξύ 
2.30-3 μ.μ. οπότε οί Τράπεζες είναι κλει
στές καί δέν είναι δυνατόν νά γίνη έπαλή- 
θευσι γιά τό άκάλυπτο ή μή τών έπιταγών 
τηλεφωνικώς.

Συνολικώς ό δράστης είχε καρπωθή 
είδη άξίας 250.000 δρχ. Παρεπέμφη στήν 
εισαγγελία γιά τά περαιτέρω.

*

Κοσμήματα καί άλλα τιμαλφή, άξίας
850.000 δρχ., είχε «ξαφρίσει» άπό διά
φορα σπίτια, πού διέρρηξε στο Χαλάνδρι, 
στήν Κηφισιά καί στήν ’Αθήνα, ό σεση
μασμένος κακοποιός ’Αγησίλαος Γισδάκης 
38 έτών, ναυτικός καί πιάστηκε άπό τά 
όργανα τής ’Ασφαλείας Πειραιώς στήν 
Τρούμπα, κατά τήν ωρα πού διαπραγμα
τευότανε νά πουλήση ένα δακτυλίδι.

Ό  Γισδάκης τήν καρριέρα του στις διαρ
ρήξεις τήν άρχισε άπο πολύ νωρίς. Είναι 
τακτικός τρόφιμος τών φυλακών μέ βε- 
βαρυμένο ποινικό μητρώο καί τήν ιδιότητα 
τοϋ ναυτικού τήν χρησιμοποιούσε μετά 
άπό κάθε γερή «μπάζα» πού έκανε, γιά νά 
πουλάη τά κλοπιμαία.

Τήν τελευταία διάρρηξι ό Γισδάκης τήν 
διέπραξε στις 12 Αύγούστου. Κατά τον 
κλασικό τρόπο διέρρηξε τό σπίτι τής Ζωής 
Γιαννακοπούλου στήν οδό Έθν. ’Αντιστά
σεως 66 στο Χαλάνδρι καί πήρε μεγάλο 
άριθμό χρυσαφικών καθώς καί διάφορα 
τιμαλφή άξίας 350.000 δραχμών.

’Εκτός, δμως άπό τή δι άρρηξι αυτή, 
ό Γισδάκης ώμολόγησε κα ί άλλες έξη διαρ
ρήξεις πού έκανε σέ διάφορα σπίτια τού 
Χαλανδρίου, τής Κηφισίας, τής Έκάλης 
καί τών ’Αθηνών.

Συνολικά ή άξια τών κοσμημάτων πού 
έκλεψε άπ’ τά σπίτια αυτά (βραχιόλια, 
δακτυλίδια, ρολόγια, άντίκες, άναπτήρες, 
μπιμπελώ, Κασσετόφωνα καί είδη ρου
χισμού) άνέρχονται στο ποσό τών 500.000 
δραχμών.

Τά κλοπιμαία ό Γισδάκης τά πουλούσε 
σέ τιμές ευκαιρίας, κάτω άπό τήν πρα
γματική τους άξια, σέ διάφορους άργυρα- 
μοιβούς καί παλιατζήδες, οί όποιοι τά 
άγόραζαν έν γνώσει τους δτι ήταν κλεμ
μένα.

’Εναντίον τών κλεπταποδόχων Έμμ. 
Σπιταλιωράκη, Δημ. Συρρή καί Νικήτα 
Βασιλειάδη ασκήθηκε αύτεπάγγελτος δίω- 
ξι γιά παράβασι τοϋ άρθρου 3.94 τοϋ Π.Κ. 
περί άποδοχής καί διαθέσεως προϊόντων 
έγκλήματος. Ό  αυτουργός τών κλοπών 
Γ ισδάκης προφυλακίσθηκε στον Κορυδαλ
λό.
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Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
"Εδωσε σειράν συναυλιών με την ευκαιρίαν 
τοΰ Ελληνικού ΙΟημέρου.

ΑΠΟ 5 εως 8-8-76 ή Φιλαρμονική τής 
’Αστυνομίας Πόλεων έλαβε μέρος 
στις έορταστικές έκδηλώσεις, πού 

έγιναν στή Φραγκφούρτη τής Δυτικής 
Γερμανίας, μέ τήν όργάνωσι έκείσε έλ- 
ληνικοϋ ΙΟημέρου ΰπό τόν τίτλον «ΚΑ- 
ΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΣ». Τούς καλλιτέχνες 
άστυνομικούς υποδέχτηκε κατά τήν άφιξί 
τους στό άεροδρόμιο τής Φραγκφούρτης 
ό Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. 
Βάσσης, ό υπάλληλος τού έργοστασίου 
HOECHST, τό όποιον διωργάνωσε τήν 
έκδήλωσιν, κ. Fischer καί ώς διερμηνεύς 
έπίσης υπάλληλος τού έργοστασίου κ. 
Παπαδόπουλος.

Μετά τάς άναλόγους φιλοφρονήσεις 
καί τήν έπίσκεψιν των 'Ελλήνων ’Αστυ
νομικών εις τά άξιοθέατα τής περιοχής, 
έγένετο τήν 11ην ώραν τής 7-8-76 εις τό 
κέντρον τής Φραγκφούρτης, παρέλασις 
τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ή όποια, παιανίζουσα έλληνικά έμ- 
βατήρια κατεχειροκροτήθη ΰπό τοΰ πλή
θους τών παρατυχόντων. Λίγο άργότερα, 
έμπροσθεν τοΰ Δημαρχιακού Μεγάρου

τής Πόλεως έδόθη πανηγυρική συναυλία, 
τήν όποια παρηκολούθησε ό Δήμαρχος 
καί οί άλλες άρχές τής Φραγκφούρτης 
καί πλήθος κόσμου. Τή συναυλία, άκο- 
λούθησε μικρά δεξίωση στήν Αίθουσα 
Τελετών τοΰ Δημαρχείου, κατά τήν ό
ποιαν ό ’Αρχιμουσικός ’Αστυνόμος κ. 
Μπουκουβάλας, έπέδωσε στον Δήμαρχο, 
έκ μέρους τοΰ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας 
κ. Τζίμα αναμνηστικά δώρα.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας ή Μπάν- 
τα τής ’Αστυνομίας έδωσε δύο άκόμη συ
ναυλίες, μία στό γήπεδο τοΰ HOECHST 
καί μία στή μεγάλη πλατεία μπροστά από 
τό Παλάτι τοΰ Χέκστερ. Τή δεύτερη έκ- 
δήλωση παρακολούθησαν πρερισσότερα 
τών 10.000 άτόμων, μεταξύ τών όποιων 
ήσαν Υπουργοί τοΰ 'Ομοσπονδιακού 
Κράτους τής Έ σσης, ό Δήμαρχος τής 
Φραγκφούρτης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας κ.ά. Στή συναυλία αύτή, πού άρχισε 
μέ τό γνωστό Γερμανικό έμβατήριο «Γειά 
σου φίλε» παρουσιάσθησαν κυρίως έλ
ληνικά κομμάτια, τά όποια προεκάλεσαν 
φρενίτιδα ένθουσιασμοΰ στούς όμογενεϊς

τής Φραγκφούρτης άλλά καί στούς Γερ
μανούς, οί όποιοι συνεχώς έξέσπων εις 
ζωηρά χειροκροτήματα.

Ή  4η ήμέρα τής παραμονής τής φιλαρ
μονικής μας στήν Φραγκφούρτη καλύ
φθηκε μέ συναυλία στόν προαναφερθέντα 
χώρο καί μέ τή συμμετοχή της στή μεγά
λη έορταστική πομπή, πού παρήλασε διά 
τών όδών τοΰ HOECHST. Τήν έπομένη 
9-8-76 πραγματοποιήθησαν τρεϊς συναυ
λίες. Μετά τό τέλος τής τελευταίας, πού 
έγινε στό προαύλιο τοΰ έργοστασίου 
HOECHST, ή Μπάντα έπαιξε έλληνικούς 
χορούς, τούς όποιους μέ δάκρυα χαράς 
καί έθνικής ύπερηφανείας, έχόρευσαν οί 
έλληνες έργάτες τοΰ προαναφερθέντος 
βιομηχανικοΰ συγκροτήματος.

Τήν 10.30 ώραν τής 11-8-76 καί μετάάπό 
ειδική πρόσκλησι, οί "Ελληνες άστυνο- 
μικοί έπεσκέφθησαν τό ’Αρχηγείο τής 
’Αστυνομίας τής Φραγκφούρτης, όπου 
καί έπαιάνισαν διάφορα έμβατήρια καί 
έξεναγήθησαν εις τάς έγκαταστάσεις 
τής ’Αστυνομίας, ΰπό τοΰ Δ/ντοΰ κ. Wo- 
gel. Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας έδόθη 
νέα συναυλία στήν κεντρική πλατεία τής 
Φραγκφούρτης. Τή συναυλία αύτή, πού 
ήταν έκτος τοΰ ΙΟημέρου προγράμματος, 
ώργάνωσε τό Ελληνικό Γενικό Προξε
νείο καί ή ’Αστυνομική Δ/νσις Φραγκ
φούρτης. Τό βράδυ, άκολούθησε δεξίωσις 
πού έδόθη πρός τιμήν τών άνδρών τής 
Φιλαρμονικής, στό Μέγαρο τοΰ ’Αρχη
γείου τής ’Αστυνομίας, στήν όποιαν 
παρέστησαν ό Δ/ντής κ. Wogel καί πολ
λοί άξ/κοί καί κατώτεροι άστυνομικοί 
τής Φραγκφούρτης.

Γενικώς οί έμφανίσεις τής Φιλαρμονι
κής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος στή Δυ
τική Γερμανία άπετέλεσαν μιά εύκαιρία 
προβολής τής 'Ελλάδος καί τής ’Αστυ
νομίας, έσχολιάσθησαν δέ εύμενέστατα 
άπό τόν Γερμανικό τύπο. Πρός τόν ’Αρχι
μουσικό κ. Μπουκουβάλα καί πρός όλους 
τούς συναδέλφους τής ’Αστυνομικής 
Μπάντας, ή στήλη μας αισθάνεται τήν. 
άνάγκην νά έκφράσει τά θερμά της συγ
χαρητήρια.

Στις φωτογραφίες κάτω χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τις εμφανίσεις τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας στις έκδηλώσεις. Δεξιά, 
απο τη συναυλία τής 7-8-76 που έδόθη εμπρός άπό τό Δημαρχιακό Μέγαρο τής Φραγκφούρτης και άφησε τις καλύτερες τών έντνπώσεων.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Ο Σ
Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

*Η ’Αστυνομία Πόλεων ττρωταθλήτρια 
εϊς τό άγώνισμα Καλαθοσψαιρίσεως 
’Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμ. ’Ασφα

λείας.

Τ Ο ΤΜΗΜΑ ’Αθλητισμού τού Α.Α. 
ΤΤ., μετά τήν κατάκτησιν τού 
πρωταθλήματο? κολυμβήσεις Ε.Δ. 

καί Σ.Α. πού διεξήχθη προσφάτω? els 
Χίον, ώ? καί τού τοιούτου σκοποβολή?, 
προσέθεσεν είς τό ενεργητικόν του μίαν 
ακόμη άξιόλογον έπιτυχίαν ε!ς τήν 
ιστορικήν πόλιν των Πατρών.

Ή άήττητο? όμά? Καλαθοσφαιρί
σ εις  τη? Α. Πόλεων μέ τά? ένθουσιώ- 
δεις έμφανίσει? τη?, κατήγαγε καί πά
λιν περιφανή θρίαμβον, κατακτήσασα 
κι έφέτο? τό Πρωτάθλημα Καλαθο
σφαιρίσεις Ε.Δ. καί Σ.Α.

Οΐ άγώνε? διεξήχθησαν άπό 14 - 18/ 
7.1976 εί? τό Γυμναστήριον τη? Ένώ- 
σεω? ’Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π) 
μέ τήν συμμετοχήν τών αντιστοίχων 
'Ομάδων Στρατού, Π. Ναυτικού, ’Αε
ροπορία?, Χωρ/κή?, Λιμενικού καί 
’Αστυνομία? Πόλεων.

Ή έιπβλητική έμφάνισι? τών αθλη
τών μα? κατέπληξε του? θεατά?.

Ή πλήρη? τεχνική κατάρτισι?, ή 
ομοιογένεια καί ή μεταξύ των συνοχή 
καί συνεργασία, αποτέλεσμα μακρο
χρονίου πολυμόχθου προετοιμασία? 
ϋπό τήν επίβλεψην καί καθοδήγησιν 
τοΰ λαμπρού προπονητού μα? κ. Δη- 
μητρίου Στεφανίδη, μέλου? τη? παλαια? 
χρυσή? πεντάδο? τοΰ Πανελληνίου Γ.Σ., 
συνετέλεσαν εί? τήν δημιουργίαν μια? 
εξαιρετική? αθλητική? προβολή?.

Οί θαυμάσιοι καί σπάνιοι διά τό 
‘Ελληνικόν «ΜΠΑΣΚΕΤ» συνδυασμοί 
πού μόνο σέ άγώνε? μεταξύ μεγάλων 
επαγγελματικών ομάδων θά μπορούσε 
κάνει? νά άπολαύση, προεκάλεσαν ρίγη 
συγκινήσεις καί ενθουσιασμού μεταξύ 
τών πολυπληθών θεατών οί όποιοι 
καθημερινώ? έδιδαν τό παρόν, γιά νά 
χειροκροτήσουν τού? άθλητά? μα? καί 
νά παρακολουθήσουν τά πλημμυρι
σμένα άπό δημιουργικότητα καί φαν
τασίαν παιχνίδια των.

Εύχάριστο? ,διαπίστωσι? τών εφετι

νών άγώνων ύπήρξε τό γεγονό?, ότι 
όλαι αί συμμετέχουσαι όμάδε? άπετε- 
λούντο άπό συμπαγή καί καλογυμνα
σμένα σύνολα, μέ αποτέλεσμα τήν συ
νεχή εναλλαγήν τών σκόρ καί τήν 
άποκορύφωσιν τού συναγωνισμού. ’Ι
διαίτερα ή όμά? τού Στρατού Ξηρά? 
άποτελουμένη κατά κανόνα άπό νεα
ρού? καί άγνώστου? στρατευμένου? 
παίκτα?, κατέπληξε κυριολεκτικώ? μέ 
τά? άριστα? έμφανίσει? τη?, κατακτή
σασα έπαξίω? τήν δευτέραν θέσιν.

Ή ’Αστυνομική Όμά? έσημείωσε κα
τά σειράν τά κάτωθι άποτελέσματα :
Ά σ τ/μ ία  Πόλεων - ’Αεροπορία 91 - 70

» - Στρατό? 74 - 72
» - Ναυτικόν 83 - 65
» - Λιμενικόν 89 - 60
» -Χωρ/κή 8 1 -7 3

Κατά τήν διεξαγωγήν τών άγώνων 
καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τή? έκδη- 
λώσεω? έπεκράτησε πραγματικόν πνεύ
μα εΰγενού? άθλητική? καί άγωνιστική? 
άμίλλη?. ιδιαίτερα δέ έντυπωσίασεν ή 
έπιδειχθεϊσα άψογο? συμπεριφορά όλων 
τών στρατευμένων άθλητών, οί όποιοι 
ουδέποτε έξετράπησαν τών ορίων τή? 
πειθαρχία?, άκόμη καί εί? τά? πλέον 
κρίσιμου? ή άμφισβητουμένα? φάσει?, 
κατά τά? όποια? θά ήδύνατο νά κριθή 
τό άποτέλεσμα τοΰ άγώνο?.

Ή ψυχραιμία, ή λογική καί ή σύνεσι? 
έπρυτάνευσαν εί? όλα? τά? περιπτώ- 
σει?, πράγμα τά όποιον έσχολιάσθη λίαν 
κολακευτικώ? καί άφησε άριστε? έντυ- 
πώσει? εί? τού? παράγοντα? καί φιλά
θλου? τών Πατρών.

Έτσι, διά μίαν άκόμη φοράν,Ένοπλοι 
Δυνάμει? καί Σώματα Άφαλεία?, δί
δουν τό παράδειγμα τή? συναδελφώ
σεις  καί άνιδιοτελού? συνεργασία? καί 
άγκαλιασμένα τά στρατευμένα νειάτα 
βαδίζουν μαζί πρό? τά? Λεωφόρου? 
πού οδηγούν εί? τού? θριάμβου?.

Τήν τελετήν ένάρξεω? καί λήξεω? τών 
άγώνων, παρηκολούθησαν, ό κ. Δή
μαρχο? Πατρέων, ό Στρατιωτικό? Διοι
κητή? Πελοπονήσου. ό 'Ανώτερο? 
Δ/τή? Χωρ/κή? Πελοπονήσου Τα- 
ξίαρχο? κ. Καλογερόπουλο?, ό Διευ
θυντή? ’Αστυνομία? Πατρών, Γενικό? 
Άστυν. Δ/ντή? κ. Μπαλόπουλο? Ιωάν
νη?, οί ’Εκπρόσωποι τών ’Αρχηγείων 
Κλάδων Ε.Δ. Σ.Α., άνώτατοι καί ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί καί πλήθο? φιλά
θλων.

Τό εσπέρα? εί? Κ.Ε.Τ.Χ. Πατρών, ύπό 
τή? όργανωτρία? Όμάδο? τού Π. 
Ναυτικού, έδόθη δεξίωσι? εί? ήν παρευ- 
ρέθησαν άπαντε? οί άνωτέρω έπίση- 
μοι, οί άθληταί καί πλήθο? προσκε
κλημένων, οί όποιοι εί? άτμόσφαιραν 
έγκαρδιότητο? συνεχάρησαν τού? άθλη
τά? καί ’Αρχηγού? τών ομάδων καί 
άντήλλαξαν προπόσει? καί φιλοφρονή
σει?. Ούτω εκλεισεν καί ή έκδήλωσι? 
αυτή, ή οποία όμολογουμένω? ύπήρξεν 
άπό πάση? πλευρά? άρίστη.

Ή ’Αστυνομική· Δ /vat? Πατρών πα- 
ρέσχε πάσαν βοήθειαν καί συμπαρά
στασην πρό? τού? όργανωτά? καί τά 
μέλη τών συμμετεχουσών όμάδων καί 
συνέβαλεν οΰτω τά μέγιστα εί? τήν 
πλήρη έπιτυχίαν τή? όλη? έκδηλώ- 
σεω?.

ΔΗΜ. ΞΕΝΑΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’.

Ή  Ο μάς Καλαθοσψαιρίσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια κατέχτησε και πάλι 
εφέτος τό πρωτάθλημα καλαθοσψαιρίσεως 'Εν. Δυνάμεων και Σωμ. ’Ασφαλείας που

έγινε στην Πάτρα.
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ΜΙΑ σημαντική έπιτυχία πού συνεκί- 
νησε τήν κοινή γνώμη καί έσχο- 
λιάσθη άπό τόν έλληνικό τύπο, 

είχε ή 'Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού 
Νομίσματος. Ά πό πληροφορίες καί άπό 
τήν κατάλληλη παρακολούθησε διεπι- 
στώθη, ότι ό ’Ορφανός Νικόλαος τού 
’Αντωνίου ετών 50, συνοδός κλινοθεσίων 
τής άμαξοστοιχίας «ΕΛΛΑΣ - ΕΞΠΡΕΣ» 
τής γραμμής ’Αθηνών - Μονάχου^ βχρη- 
σιμοποιεϊτο λόγω τής θέσεώς του ύπό 
διαφόρων άτόμων, πρός παράνομον άγορα 
πωλησίαν χρυσού, χρυσών νομισμάτων 
καί έξαγωγής έκ τής χώρας δραχμών καί 
ξένου συναλλάγματος.’Από τή συνεχή πα- 
ρακολούθησι διεπιστώθη ότι ή ’Ορφανός 
συνηργάζετο μέ τόν Κωνσταντίνου Κων/ 
νον τού Νικολάου έτών 55 έμπορον, μέ 
τόν όποιον συνηντάτο πρό, άλλά καί 
μετά τήν άφιξίν του έκ τού έξωτερικοΰ. 
Διά τό ιστορικόν τής συλλήψεως τού 
’Ορφανού καί τής άποκαλύψεως τού 
έκτεταμένου λαθρεμπορίου συναλλάγμα
τος τό διαβιβαστικόν τής Υ.Π.Ε.Ν χρη
ματιστηρίου πρός τόν κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κών άναφέρει μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξής :

Τήν 5.8.1976 καί περί ώραν 18.45 ό 
’Ορφανό? Νικόλαος κατήλθεν τής οι
κίας του κρατών άυά χείρας τάς άπο- 
σκευάς τοϋ ταξιδείου καί έπιβιβασθείς 
αυτοκινήτου ταξί έφθασεν είς τόν Στα
θμόν Λαρίσης είσελθών εις τά Γραφεία 
«ΒΑΓΚΟΝ - ΛΙ», τής οποίας άπό πολ
λών ετών τυγχάνει υπάλληλος. Ό  είρη- 
μένος παρακολουθούμευος συνεχώς άφή- 
κεν τάς άποσκευάς του εντός τοϋ Γ ρα
φείου, περιεβλήθη τήν υπηρεσιακήν του 
στολήν, έτοποθέτησε τά υπηρεσιακά 
έγγραφα καί Μπλοκ είς τήν βαλίτσα του 
καί άνέλαβε κανονικώς υπηρεσίαν, τελών 
έν αναμονή εισόδου τής άμαξοστοιχίας 
είς τόν Σταθμόν. Ά μα τή άφίξει τής προο- 
ριζομένης διά Μονάχον Δ. Γερμανίας άμα
ξοστοιχίας, παρέδωκε τάς άποσκευάς 
είς τόν μεταφορέα τοϋ Γ ραφείου καί 
άνήλθεν τοϋ οχήματος Κλιναμαξών προ-

ΕΠ ΙΤΥΧΙΑ  ΤΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ Σ Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΛΑΘΡΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜ ΑΤΟΣ

Εις χεϊρας τών λαθρεμπόρων κατεσχέθησαν 3.100.000 
δρχ, 6.000 δολλάρια, 7.840 μάρκα Δυτ. Γερμανίας, 3.800 

φράγκα Γαλλίας καί 120 δινάρια Γιουγκοσλαυίας.

κειμένου νά τάς παραλάβη. Ευθύς ώς 
ό̂  μεταφορεύς έλαβεν άνά χεϊρας τήν βα
λίτσαν τοϋ ’Ορφανού, όστις άνέμενεν 
επί τής βαθμίδος τού όχήματος, διά νά 
τήν παραδώση, συνελήφθη επί τόπου καί 
έκλήθη ΰπό τοϋ επικεφαλής τής όμάδος 
Αστυνόμου κ. Γ. Νιστικούλη νά δηλώση 
σαφώς περί τοϋ περιεχομένου ταύτης. 
Οΰτος έδήλωσεν κατ’ έπανάληψιν ότι ή 
βαλίτσα περιέχει μόνον τά ατομικά του 
είδη καί τά υπηρεσιακά έγγραφα καί οΰ- 
δέν έτερον, πλήν αυτών. Ήρωτήθη εΐ- 
δικώτερον Ιάν ή βαλίτσα περιέχη χρή
ματα ή συνάλλαγμα καί πάλιν άπήντησεν 
ότι οϋδέν έξ αυτών ΰφίσταται έν αυτή.

Αί άποσκευαί μετεφέρθησαν εις τό γρα- 
φεϊον τής εταιρείας, ένθα έπηκολούθησεν 
έρευνα, κατά τήν όποιαν διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις χρημάτων καί συναλλάγματος, 
τών οποίων τήν ΰπαρξιν διαρρήδην είχεν 
άρνηθή ό ’Ορφανός, δΓ ό καί προσήχθη είς 
τό Αστυνομικόν Κατάστημα τής Υ.Π.Ε.Ν. 
Χρηματιστηρίου, πρός περαιτέρω έξέ- 
τασιν.

Τά χρήματα εϊχον τοποθετηθή εντός 
τής βαλίτσης είς δέματα έπιμελώς συσ
κευασμένα καί περιτετυλιγμένα διά χάρ
του πολυτελείας καί σελοτέϊπ. Κατά τήν 
καταμέτρησιν διεπιστώθη ότι, αί μέν 
δραχμαί άνήρχοντο εις τά ποσόν τών 
(3.100.000) Τριών εκατομμυρίων εκατό 
χιλιάδων, είς χιλιόδραχμα, εκατοντά
δραχμα καί πεντηκοντάδραχμα, τό δέ 
συνάλλαγμα είς : α) Δολλάρια Η.Π.Α.
6.000, β) Μάρκα Δ. Γερμανίας 7.840 
D. Μ., γ )  Φράγκα Γαλλίας 3.800 F.F. 
καί δ) Δινάρια Γιουγκοσλαβίας 120. Τό 
ποσόν τοϋτο τό όποιον κατά λίαν αρι
στοτεχνικόν τρόπον είχεν συσκευασθή κα- 
τεΐχεν παρανόμως ό ώς άνω ’Ορφανός 
Νικόλαος, διά νά τό τοποθετήση εντός 
τής Καμπίνας τοϋ ’Οχήματος Κλινα
μαξών, άφοΰ είχεν έπιβιβασθή διά τήν 
συνοδείαν τούτου είς τήν αλλοδαπήν, 
δεδομένου ότι, είς ότι άφορα τάς Ελλη
νικά? Δραχμάς δέν δικαιούται, καθ’ ό ύπάλ 
ληλος τής εταιρείας «ΒΑΓΚΟΝ - ΛΙ», ρη- 
τώς άναφερομένου έν τώ Νόμςρ (Άρθρον

0

J  I Ι ϋ
Επάνω αριστερά: 'Ο Νικόλαος ’Ορφανός, 

συνοδός κλινοθεσίων τής άμαξοστοιχίας 
«’Ελλάς-’Εξπρές». Στα χέρια του κατε- 
σχέθησαν εκατομμύρια λαθραίου συναλ
λάγματος. Επάνω: Κων /νος Κων /νον. 
Συνεργάτης τοϋ ’Ορφανόν. ’Απέναντι: 
"Ενα μέρος άπό τά κατασχεθέντα χαρτο
νομίσματα.
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8 παραγρ. 3 Α.Ν. 1703/39) νά φέρη μεθ’ 
έαυτού περισσοτέρας των 750 δραχμών, 
κατόπιν άποφάσεως τής Νομισματικής 
'Επιτροπής. "Οσον άφορα τό κατεχό- 
μενον συνάλλαγμα, δέν εδικαιούτο νά 
φέρη, μεθ' εαυτού ποσόν πέραν τού έν τφ  
Διαβατηρίω του άναγραφομένου ϋπό 
μιας των έν Έλλάδι Τραπεζών.

Ό  'Ορφανός Νικόλαος έξεταζόμενοϊ 
ϋπό τών 'Αξιωματικών τής Υπηρεσίας, 
ήρνήθη νά άποκαλύψη τούς συνενόχους 
του ώς καί τήν προέλευσιν καί τόν προο
ρισμόν τών κομιζομένων ϋπ ’ αυτού χρη
μάτων, α»ινα έδικαιολόγησεν ότι απο
τελούν περιουσίαν του, καί ότι προέβη 
εις τήν πράξιν, ήτοι τά παρέλαβεν μεθ' 
εαυτού τήν τελευταίαν στιγμήν τής άνα- 
χωρήσεώς του λόγω προηγηθείσης φι
λονικίας μετά τής συζύγου του καί πρός 
έκφοβισμόν της, πλήν θά τά έπέστρεφεν 
είς αυτήν πρό τής άναχωρήσεώς του, 
άφοΰ προηγουμένως τήν έκάλει τηλεφω- 
νικώς νά προσέλθη είς τόν Σταθμόν έκ τής 
οίκίας της.

’Εκτός τών χρημάτων άνευρέθησαν 
καί έτερα έγγραφα ώς καί σημειώσεις διά 
τών οποίων άποδεικνύεται ότι ό προα- 
ναφερθείς 'Ορφανός διενέργει λαθρεμπό- 
ριον Δραχμών καί Συναλλάγματος είς 
διεθνή κλίμακα. Τοιαύτα είναι : α) Ή 
ϋπ’ άριθ. 085 - 21777313/31.7.1976 φορ
τωτική τής άεροπορικής εταιρείας Swis
sair, δυνάμει τής οποίας οϋτος τήν άνω- 
τέρων ήμερομηνίαν (31.7.76) εύρισκό- 
μενος είς Μονάχον Δυτικής Γερμανίας, 
άπέστειλεν πρός τόν Rico Meier Τραπέ- 
ζης Πίστεως Ελβετίας ’Αεροδρομίου Ζυ
ρίχης έν δέμα βάρους 6,5 κιλών μικτόν, 
περιέχον χαρτονομίσματα τό όποιον 
ήσφάλισεν άντί τοΰ ποσού 100.000 
Μάρκων Δυτικής Γερμανίας είς τήν εται
ρείαν τούτην. Κληθείς δέ ούτος ΐνα πα- 
ρέξη έξηγήσεις περί τής κατοχής τής 
φορτωτικής ήτις φέρει καί τήν ύπογραφήν 
του, άνέφερεν άορίστως ότι παρεκλήθη 
ϋπό τοΰ καταστήματος Orien Export 
Import οδός Gchwanthaler Strasse 32 
τού Μονάχου νά άποστείλη τό δέμα, ένφ 
φέρεται ό ίδιος ώς Orient (Έ ξαγωγαί - 
Είσαγωγαί), είς τόν Rico Meier τής Τρα- 
πέζης Πίστεως 'Αεροδρομίου Ζυρίχης. 
Καί ένώ πρόκειται περί γλωσσομαθούς 
Αίγυπτιώτου, άπέκρυψεν τό περιεχό- 
μενον τοΰ δέματος, ένφ τούτο ρητώς ανα
γράφεται έπί τής ύπογραφείσης ϋπ’ αυ
τού φορτωτικής, ότι πρόκειται περί 
Τραπεζογραμμ ατίων (Χαρτονομισμάτων) 
άγνώστου βεβαίως προελεύσεως, άλλά 
ώς σαφώς προκύπτει έκ τής φορτωτικής 
ταύτα ήσφάλισεν άντί ποσού 100.000 
Μάρκων Δ. Γερμανίας. 'Επί τής φορτωτι
κής δέν έδήλωσεν αξίαν διά τήν μεταφο
ράν (N V D ) καί ένεφάνισεν τό εμπόρευμα 
άνευ άξίας (N .C .V .) β) Άνευρέθησαν εί- 
σέτι δύο δακτυλογραφημένα σημειώματα 
έκ τών οποίων τό έν αναφέρει τήν διεύ- 
θυνσιν καί τηλέφωνον τοΰ Rico Meier, 
τό δέ δεύτερον όμιλεϊ περί έσωκλείσεως 
άγνώστου ποσού χρημάτων, λευκός χώ 
ρος πρός άναγρσφήν έν τώ κειμένψ, δι’ ού 
παρακαλείται ό παραλήπτης όπως μετα- 
τρέψη ταύτα είς δολλάρια 'Αμερικής 
καί πιστώσει τόν λογαριασμόν του. γ )  
έκ τής κατασχέσεως δύο έπισκεπτηρίων 
(καρτών) διαπιστούται ότι ταύτα άνή- 
κουν τό μέν έν είς τόν Rico Meier τής Τρα- 
πέζης Πίστεως τής Ζυρίχης, είς τόν όποιον

άποστέλλει ό 'Ορφανός τά χρήματα 
καί τό έτερον είς τήν Orient - Export - 
Import Μονάχου άπό γραφεία τής 
οποίας οσάκις μεταβαίνει οΰτος είς Μο
νάχον, αποστέλλει έπ’ όνόματί του τά 
έξαχθέντα έξ Ελλάδος χαρτονομίσμα
τα.

’Ακολούθως άνεζητήθη καί συνελήφθη 
καθ’ οδόν πρός τήν οικίαν του ό Κων
σταντίνου Κων/νος, τήν 22αν ώραν περί
που τής αυτής 5.8.1976, όστις έξεταζό- 
μενος ήρνήθη μέν τήν συμμετοχήν του 
είς τήν παρούσαν ύπόθεσιν, καί άπε- 
δέχθη μόνον τήν μετά τού ’Ορφανού γνω 
ριμίαν. Ό  είρη μένος ένώ άνέμενεν εις τήν 
αίθουσαν άναμονής τού Χρηματιστη
ρίου, ένθα στεγάζεται ή Υπηρεσία μας, 
προκειμένου νά έξετασθή, προέβη είς τήν 
καταστροφήν διαφόρων σημειώσεων έκ 
τής άντζέτας του ώς καί έπισκεπτηρίων, 
τά δέ τεμάχια χάρτου άπέρριψεν κάτωθι 
τών καθισμάτων τής αιθούσης, προκει
μένου νά συγκάλυψη τήν προαναφερθεΐ- 
σαν συνεργασίαν μετά τού ’Ορφανού 
καί τυχόν άλλων προσώπων. Ίσχυρίσθη 
δέ ότι είς τήν πράξη; του προέβη, ΐνα μή 
άνευρεθώσι έπ’ αυτού προσωπικαί του 
σημειώσεις τών οποίων δέν έπρεπε νά 
λάβη γνώσιν ή σύζυγός του. Ό  ισχυρι
σμός του οϋτος άπεδείχθη άπολύτως 
ψευδής, διότι τά άνευρεθέντα τεμάχια 
συνελλέγησαν καί έκ τής συγκολλήσεώς 
των άποδεικνύουν ότι, πρόκειται περί 
έπισκεπτηρίων (καρτών) τής Orient - 
Export - Import Μονάχου μετά σχε
διαγράμματος είς τήν έτέραν όψιν, καί 
τής Swiss Credit Bank Ζυρίχης, καί 
συνεπώς είναι αί αΰταί κάρται πρός έκεί- 
νας τάς οποίας κατεΐχεν ό ’Ορφανός Νι
κόλαος, καί τάς οποίας έπεχείρησεν νά 
έξαφανίση πρός συγκάλυψιν τής συνερ
γασίας των.

Πέραν τών ανωτέρω παρετηρήθη ότι 
ώρισμέναι δέσμαι χιλιοδράχμων έκ τών 
κατασχεθέντων χρημάτων ήσαν τής αύτής 
σειράς έκδόσεως καί συνεχομένου άριθμού. 
Είς μίαν δέσμην κατασχεθέντων είς χεί- 
ρας τού ’Ορφανού, διαφόρων σειρών,

διεπιστώθη ότι ύπήρχον χιλιόδραχμα τής 
σειράς 09Α άπό άριθ. 461103 έως καί 
46Π10, είς τόν χαρτοφύλακα τού Κων
σταντίνου ότε ήρευνήθη άνευρέθησαν 
πολλά χιλιόδραχμα καί διεπιστώθη ότι 
μεταξύ αυτών ύπήρχον τοιαύτα τής σει
ράς 09Α ήτοι τό 09 A - 461 102 καί έν 
συνεχεία άπό 461113 έως καί 461122 
συμπεριλαμβανομένου. Δηλαδή ή άνω- 
τέρω σειρά τού Κωνσταντίνου συνε- 
πληροΰτο έάν έτοποθετοΰντο μεταξύ τοΰ 
461102 καί 461113 τά χιλιόγραμμα τού 
’Ορφανού. Ή μή άνεύρεσις τοΰ ύπ’ άριθ. 
461111 καί 461112 τού Κωνσταντίνου 
καθώς έπίσης καί 461123 έως καί 461136 
τού ’Ορφανού δικαιολογείται έκ τού γε
γονότος ότι ώς καταθέτει τό ζεύγος Κων
σταντίνου, πρό τής συλλήψεώς του τήν 
22αν ώραν είχον μεταβή είς κατάστημα 
τής Νέας Σμύρνης, άπόδειξιν τού οποίου 
μας έπέδειξεν ό Κωνσταντίνου καί ήγό- 
ρασεν τοΤς μετρητοΤς ήλεκτρικόν ψυγεΐον 
καί κουζίνα άξίας 25.000 δραχμών.

Δέον νά σημειωθή ένταΰθα ότι ό 
Κωνσταντίνου Κων/νος άπησχόλησεν 
τήν ύπηρεσίαν καί τάς Δικαστικάς Ά ρ- 
χάς, δΓ ήθικήν αυτουργίαν είς έξαγωγήν 
συναλλάγματος, μεταξύ τού οποίου καί 
δραχμαί είς 100 δραχμα καί ότι είς τό 
χρηματικόν ποσόν τοΰ οποίου κατε- 
σχέθη είςχείραςτοΰ ’Ορφανού (3.100.000) 
ύπήρχον καί 4.850, εκατοντάδραχμα 
(485.000) άτινα μετατρέπονται είς άπά- 
σας τάς Εύρωπαϊκάς χώρας, έν συγκρίσει 
πρός τά έτερα Ελληνικά χαρτονομίσματα, 
είς ξένον συνάλλαγμα εϋχερέστερον καί 
είς τιμήν μεγαλυτέραν τών άλλων τραπε
ζογραμματίων.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» αίσθά- 
νονται τήν άνάγκην νά συγχαρούν όλους 
τούς άστυνομικούς τής Υ.Π.Ε.Ν., οί 
όποιοι έργασθέντες μέ ζήλον και πολύ 
πέραν τοΰ συνήθους ωραρίου ύπηρεσίας 
κατώρθωσαν νά έξαρθρώσουν μίαν έπι- 
κίνδυνον σπείραν, ή οποία χωρίς άμφι- 
βολίαν θά έζημίωνε τά μέγιστα τήν 
έθνικήν μας οίκονομίαν.
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Ο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  ΚΑΙ  ΤΟ Π Α Ι Δ Ι
«Διατί ό ’Αστυνομικός πρέπει νά περιβάλλη μέ τήν άγάπη του τό παιδί» ήταν τό θέμα των έφε- 
τεινών εξετάσεων των υποψηφίων διά τήν Σχολήν ’Αξ/κών Άστυν. Πόλεων, εις τήν ’Έκθεσιν 
’Ιδεών. Δύο υποψήφιοι, οΓ άρχιφύλακες κ.κ. Άποστολάκης Βασίλειος καί Βλαχοδημητρόπουλος 
Βασίλειος ετυχον του βαθμού 19, πρωτεύσαντες οΰτω εις τήν Έκθεσιν ’Ιδεών. Τα κείμενα δη

μοσιεύονται άντιστοίχως έν συνεχεία.

Σ ΜΙΛΕΤΕ πάλι Δάσκαλε ψυχές . . .» 
Μέ τούς ανωτέρω λόχους, προ

τρέπει ό ποιητής τόν "Ελληνα διδά 
σκαλον, τόν Ιεροφάντην αυτόν τής έθνι- 
κής μας παραδόσεως, τόν έκ των δημιουρ
γώ ν τοϋ 'Ελληνικού μεγαλείου, νά λά
ξευση τήν ψυχήν τοϋ νέου άνθρώπου.

Δεδικαιολογημένη, απολύτως, ή προ
τροπή τοϋ ποιητοΰ καί έπιτυχής ό χαρα
κτηρισμός τοϋ ίεροϋ έργου, τό όποϊον 
έπιτελεΐ ό μύστης των ’Εθνικών μας Δι
καίων, ό 'Ελλην διδάσκαλος.

Ό  διδάσκαλος μεταδίδει είς τόν νέον 
βλαστόν τοϋ έθνους ότι άπαραίτητον έφό- 
διον ύπάρχει,διά νά έπιτύχη εις τήν ζωήν.

Δέν είναι μόνον, όμως, τό Σχολεΐον, ή 
κιβωτός αΰτη τών ιερών μας Δικαίων, 
τό όποιον μεταδίδει τήν άγάπην, νά οί- 
κοδομήση φιλοπονίαν καί όλας έκείνας 
τάς άρετάς, αί όποϊαι πρέπει νά κοσμούν 
τόν άνθρωπον.

Ύφίσταται καί ή ’Αστυνομία, ό έξ ίσου 
Ιερός θεσμός πρός τήν ’Εκκλησίαν καί τό 
Σχολεΐον, ή όποια άφ’ ής ένεφανίσθη είς 
τό προσκήνιον τής κοινωνίας δίδει, προ
σφέρει, μάχεται, θυσιάζεται καί μοχθεί, 
διά νά προάσπιση o,Tt εύγενές, ώραΐον 
καί ιδανικόν ύπάρχει είς τήν ζωήν.

'Ημείς οί ’Αστυνομικοί είμεθα ιεραπό
στολοι.

Ναί, τό διακηρύττομεν μετά παρρησίας, 
είμεθα ιεραπόστολοι !

Ό  βίος μας, αί πράξεις μας, άποτελοϋν 
άδιάσειστα στοιχεία περί τής άληθείας 
τών άνωτέρω.

Ζώμεν είς μίαν έποχήν, ή οποία κυο
φορεί τόν θρίαμβον ή τήν καταστροφήν.

Αί ύποχρεώσεις μας είναι ηύξημέναι, 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν.

Όφείλομεν, ώς ήθικοί διδάσκαλοι, νά 
δεικνύωμεν τά σημεία τής ορθής πορείας 
είς τήν ζωήν.

Ή άγάπη πρός πάντας πρέπει νά κα- 
ταστή βίωμα, πρέπει νά άποτελή τόν 
κανόνα, ό όποιος θά μετρά καί θά προσ- 
διορίζη τήν προσπάθειάν μας.

Ιδιαιτέραν εύαισθησίαν είς τό θέμα τού
το, πρέπει νά διακρίνη ή άγάπη τών 
’Αστυνομικών πρός τό παιδί.

Τό παιδί, ή χρυσοφόρος έλπίς τού "Ε
θνους, τό μέλλον τής χώρας, πρέπει νά 
καταστή άντικείμενον, στοργικού ένδια- 
φέροντος ύφ’ ήμών.

Πρέπει νά τυγχάνη, πάντοτε, ιδιαι
τέρα^ μεταχειρίσεως. Πρέπει νά γνωρίζη, 
ότι ό ’Αστυνομικός είναι ό φύλαξ άγγελος 
αύτοΰ, είναι ή προστατευτική σκιά, ή 
οποία τό περιβάλλει άπό τούς τόσους 
κινδύνους.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άπό τής ίδρύσεώς του έστηρίχθη είς τήν 
άγάπην τών πολιτών.

Αΰτη τό ένέπνευσε, τό έστήριξε καί τό 
έθέρμανε είς χαλεπούς καιρούς.

Αυτήν τήν άγάπην πρέπει καί ήμείς 
νά άναζητήσωμεν, νά τήν άξιοποιήσω- 
μεν, νά τήν καταστήσωμεν κτήμα μας.

Αύτήν πρέπει νά μεταδώσωμεν πρός 
πάντα τά μέλη τής κοινωνίας. ’Ιδία, νά 
περιβάλλωμεν τό παιδί μέ στοργή καί 
ειλικρινή άγάπην. Νά τού μεταδώσωμεν 
ό,τι εύγενές, ώραΐον καί Ιδανικόν ύπάρ- 
χει είς τήν ζωήν.

Διότι, τό παιδί, ή άμορφη αϋτη μάζα 
έχει τήν άνάγκην όλων μας. "Εχει ανάγ
κην τής πατρικής άγάπης όλων ήμών. 
’Ιδιαιτέρως ήμών τών διακονούντων ύψί- 
στους σκοπούς.

"Οταν τό παιδί περιβληθή, ύφ' ήμών, 
ύπό συνεχούς άγάπης, τότε τούτο τό 
έκερδίσαμεν. Τότε θά τού χαράξωμεν τήν 
ορθήν γραμμήν πλεύσεως είς τήν ζωήν. 
Τότε θά τό κοσμήσωμεν μέ όλας τάς άρε
τάς τάς άπαραιτήτους είς τήν ζωήν.

Ή πράξις πρός τούς νέους, ή ύπερβολι
κή άγάπη τού ’Ιησού Χριστού, άς κατευ- 
θύνη τά βήματά μας. Τότε θά οίκοδομή- 
σωμεν καί θά παραδώσωμεν είς τάς έπερ- 
χομένας γενεάς μίαν νέαν, μεγάλην, ισχυ
ρόν καί εύτυχή ‘Ελλάδα.

Ο  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, οίονδήποτε βα
θμόν καί θέσιν κατέχει έν τή ’Αστυ
νομική οίκογενεία, είναι εκπρόσω

πος τής εξουσίας καί φορεύς αύτής. ’Εν 
τή έκτελέσει τών καθηκόντων του έρχε
ται είς έπαφήν μέ όλους τούς άνθρώπους, 
πόσης τάξεως, γένους, ήλικίας, κοινωνι
κής θέσεως. Ή φύσις τών καθηκόντων του 
τόν φέρνει κοντά είς τόν οίονδήποτε άν
θρωπον. Είναι πολύπλευρον καί πολυσχι
δές τό έργον τού ’Αστυνομικού. Ό  ’Αστυ
νομικός είναη λειτουργός. ’Εκτελεΐ καί 
χρέη δικαστοΰ. Καί διά τόν θεόν καί τήν 
θρησκείαν θά όμιλήση καί εργον παιδα
γω γού θά προσφέρη.

"Εν όμως, άπό τά σπουδαιότερα καθή
κοντα τού ’Αστυνομικού είναι ή διαρκής, 
ή άστείρευτος άγάπη του πρός τό παιδί. 
Τό οίοδήποτε παιδί. "Οπως ό γεωργός 
θά φροντίση τό δενδρύλλιόν του, θά τό 
σκαλίση, θά τό ποτίση, θά τό φράξη, 
διά νά μή καταστροφή άπό τά ζώα, θά 
τό στερεώση διά νά μή τό ξεριζώση ή 
μανία το ανέμου, διά νά μεγαλώση καί 
άποδώση γλυκείς καρπούς, οΰτω καί ό 
’Αστυνομικός πρέπει νά φροντίση τό 
παιδί. Τό παιδί, ώς έκ τής ήλικίας του, 
έχει εΰπλαστο ακόμη καί σώμα καί χαρα
κτήρα. ’Εμείς, μέ καταλλήλους παραινέ
σεις πρέπει νά παροτρύνωμε τό παιδί 
διά νά γυμνάζη τή σώμα του. Διότι «νοΰς 
ύγιής έν σώματι ύγιεϊ». Διότι τό σώμα 
είναι τό ένδιαίτημα τής ψυχής. Είς άρ
ρωστο σώμα άσθενική καί ή ψυχή. Παραλ- 
λήλως πρέπει νά προτρέπωμε τό παιδί 
είς τό νά καλλιεργή τό πνεύμα του. Νά μή 
παραμελή τά μαθήματά του, διότι διά 
τής παιδείας ή κοινωνική πρόοδος, ή έπί 
τά βελτίω άνέλιξις καί ό πολιτισμός. Ό  
’Αστυνομικός πρέπει νά έμφυσή είς τά 
παιδί τήν εύγενή άμιλλα, διότι δι’ αύτής 
ή καλλιτέρευσις τής ζωής καί τής έπιστή- 
μης. Μαζί όμως μέ αύτά ό ’Αστυνομικός

μέ έπιδεξιότητα καί τέχνην πρέπει νά 
σφυρηλατή χαρακτήρα καί ήθος ύψηλόν 
είς τόν νέον βλαστόν.

Ό  άνθρωπος «φύσει άρέγεται τού εί- 
δέναι». Τό παιδί όμως άκόμη περισσό
τερον έχει έμφυτον τήν περιέργειαν, δια
κατέχεται άπό άσβεστον δίψαν πρός μά- 
θησιν. Είναι δέ εΰπλαστος ό χαρακτήρας 
του καί ή ψυχή του. Καί όμως ό καλλιτέ
χνης έπεξεργάζεται καλλίτερον τήν εύ- 
πλαστον μάζαν, οΰτω καί τό παιδί δια- 
πλάθεται καλλίτερον. Ό  ’Αστυνομικός 
λοιπόν πρέπει νά ξεδιψά τό παιδί, αλλά 
καί νά συντηρή άσβεστον τήν φλόγα του 
πρός μάθησιν, έπί πλέον δέ πρέπει νά 
γνωρίζη καλώς ότι ή νεαρά του ήλικία 
τού έππρέπει νά τό γαλούχηση πρός τά 
ύψηλά ϊδεώδη, διά νά καταστή γόνιμον 
μέλος τής κοινωνίας. Μέ τήν έλληνοχρι- 
στιανικήν του διδασκαλίαν, θά τού έμ- 
φυσήση τήν φιλοπατρίαν καί τήν άγά
πην καί σεβασμόν πρός τόν άληθινόν 
θεόν. Μέ τά ήθοπλαστικά του κηρύγματα 
θά έμφυσήση τόν σεβασμόν πρός τούς 
γεννήτοράς του καί τούς πρεσβυτέρους 
του, προσέτι δέ καί τήν άγάπην πρός 
τόν πλησίον. Μέ περικοπάς έκ τής τε 
πολιτικής καί θρησκευτικής ιστορίας θά 
τό κάμη όραματιστή τού ώραίου καί 
τοΰ εύγενοΰς, ύψηλόφρονα, γενναιον καί 
φίλο τής ελευθερίας, διότι «εύψυχον τό 
έλεύθερον, τό δ’ έλεύθερον τό εύδαιμον».

Τά παιδιά, οί̂  νέοι, είναι τό μέλλον, 
είναι ή έλπίς τού έθνους. Αύτά αύριο θά 
άδράξουν τήν σκυτάλη τοΰ Έθνους καί 
λέγοντες «άμμες δέ γ ’έσώμεθα πολλέρ κάρ- 
ρονες» θά πρέπει νά είναι ικανοί νά οδηγή
σουν τό έθνικόν σκάφος είς τά ύψηλά του 
πεπρωμένα. Ά λλ’ όχι μόνον αύτό. Πρέπει 
νά δημιουργήσουν πολιτισμόν τοιούτον, 
ώστε νά διέλθη τά σύνορα καί νά βοηθή
σουν σύμπαντα τόν κόσμον. Διά νά έπι- 
τευχθή ύψηλήή πρόοδος αύτή, πρέπει ο! 
νέοι νά έθισθουν είς τήν άκάματον εργα
σίαν καί έρευναν καί οΰτω νά καταστούν 
άριστοι έπιστή μονές, άριστοι ήγέται. 
Πρέπει, όμως, νά καταστούν καί ένάρετοι 
άνθρωποι, διότι «πάσα έπιστήμη χωρι- 
ζομένη άρετής πανουργία οΰ σοφία φαί
νεται».

Νά λοιπόν διατί ό ’Αστυνομικός πρέ
πει νά περιβάλλη μέ τήν άγάπην του τό 
παιδί. Διότι διά τής συνεχούς παρουσίας 
του είς τόν κόσμον τοΰ παιδιού τό καθι
στά γόνιμον καί ένεργόν μέλος τής κοινω
νίας. Τού έμφυσεΐ τάς άρετάς έκείνας, αί 
όποϊαι άναδεικνύουν όχι μόνον τό άτομο 
άλλα καί τό σύνολον.

Άκολουθούντες λοιπόν τήν ρήσιν τού 
Χριστού «"Αφετε τά παιδία έλθεϊν πρός 
με» πρέπει ό καθένας ’Αστυνομικός νά 
προσφέρη τόν καλλίτερον εαυτόν του διά 
τό οίοδήποτε παιδί. Ή ήθική του ίκανο- 
ποίησις ότι έξεπλήρωσε τό καθήκον του, 
θά είναι ή άμοιβή του. Πρωτίστως όμως, 
ό ’Αστυνομικός πρέπει νά κοσμήται ύπό 
άρετών.

I
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ΓΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ 'Εντεταλμένο Υφηγητή 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη; 
καί συνεργάτη των «Α. X.» κ. ΣΤΕ

ΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ έξεδόθη ή βιο
γραφία τοϋ τελευταίως έκλιπόντος δια
πρεπούς καθηγητού τής ’Εγκληματολο
γίας Δ. Καρανίκα. Τιτλοφορείται : «Δη- 
μήτριος I. Καρανίκας (1902 - 1976), σελ. 
21, Σχήμα 4ον, Βιβλ. Άντων. Σάκκουλα. 
ΕΙς μνήμην τοϋ μεγάλου έκληματολόγου, 
παραθέτομεν σύντομον περίληψην τοϋ 
βιβλίου τοϋ κ. Άναγνωστάκη :

«Ό  Καρανίκας ΰπήρξεν ένας από τούς 
θεμελιωτές τής 'Εγκληματολογίας καί 
Σωφρονιστικής στή Χώρα μας. Παράλλη
λα ασχολήθηκε μέ τά θεωρητικά βάθρα 
τοϋ Ελληνικού Π.Κ. καί έξέφρασε αρκετές 
πρωτότυπες ιδέες στις Ποινικές Έπιστή- 
μες.

Υποστήριξε ένθερμα τήν ένοποίηση 
τοΰ Ποινικού Δικαίου, τουλάχιστον στίς 
χώρες τής Ευρωπαϊκής ‘Ενώσεως καί 
υπόδειξε τις βάσεις ενός Ευρωπαϊκού 
Ποιν. Κώδικα.

Έπίστευε στό ιδεώδες τοΰ Νεοχουμανι- 
σμού στό Π. Δίκαιο.

"Αφησε παράδοση στή έγκληματολο- 
γική καί σωφρονιστική έρευνα στήν 
‘Ελλάδα μέ σαράντα περίπου εργασίες 
πού δημοσιεύτηκαν στή Θεσσαλονίκη 
μέ τήν προσωπική του συμβολή καί 
παρότρυνση.

"Ηταν άντιπρόσωπος τής Ελλάδας 
στις κυριώτερες διεθνείς έγκληματο-ποι
νικές 'Οργανώσεις, όπως μαρτυρούν τά 
30 άρθρα ξένων συγγραφέων πού κατα- 
χωρήθηκαν στόν τιμητικό του Τόμο 
(1966 - 1970). Τέλος, ό Καρανίκας, έρ- 
γάστηκε μέ ιδιαίτερη αφοσίωση γιά τήν 
αποκατάσταση τών παρεκτρεπομένων 
ανηλίκων καί τών άποφυλακιζομένων, 
ένώ ταυτόχρονα καταπιάστηκε μέ όλα 
τά καυτά ποινικά προβλήματα τής επο
χής του.

Πιό ειδικά, ή συμβολή τού Καρανίκα 
σκιαγραφειται' άπό τίς ακόλουθες άπό- 
ψεις στό Πόινικό Δίκαιο, τήν ’Εγκλημα
τολογία καί τή Σωφρονιστική :

α) ’Από τή συστηματική επεξεργασία 
τών μέτρων ασφαλείας μέ τή σχετική 
διάρθρωση τών Ποινικών Κωδίκων (όπου 
παράλληλα πρός τό έγκλημα τοποθετεί 
καί τήν έννοιαν τού έγκληματία, τής γε
νικής έπικινδυνότητας, τής έπικίνδυνης 
συμπεριφοράς καί τού έπικίνδυνου έγκλη
ματία). ’Επίσης άπό τήν πρωτότυπη διά
κριση πού κάνει τών χρόνια επικινδύ
νων έγκληματιών, σέ ήμιεπικίνδυνους καί 
ύπερεπικίνδυνους, μέ πρόβλεψη διά
φορων μέτρων άντιμετωπίσεώς τους.

’Ακόμα, άπό τή λύση πού προτείνει στό 
δυσεπίλυτο πρόβλημα τού χαρακτηρι
σμού τού πολιτικού έγκλήματος, τής θέ- 
σεως πού παίρνει στό ζήτημα τής έλευ- 
θερίας τής βουλήσεως στό Ποινικό Δί
καιο (έδώ ύποστηρίζει ότι είμαστε ύπο- 
χρεωμένοι νά δεχτούμε τήν ελευθερία 
τής βουλήσεως, γιατί άλλοιώς δέν είναι 
δυνατόν νά εύσταθήση ό ανταποδοτικής 
χαρακτήρας τής ποινής· ή ελευθερία αυτή 
στηρίζεται στό ότι ή βούληση ένεργεϊ 
ύπό τήν επίδραση έλαττηρίων καί έτσι 
μπορεί νά έπηρεαστή καί νά κατευθυνθή 
εποικοδομητικά : "Οταν ένα άτομο έγκλη- 
ματή σημαίνει ότι δέν έπηρεάζεται ή 
βούλησίς του, ούτε άπό τά ήθικά έλαττή- 
ρια, ούτε άπό τό γενικό συγκρατητικό 
έλαττήριο πού δημιουργεί ή άπειλή τής 
ποινής).

’Ακόμα, άπό τίς άπόψεις του γιά  τήν 
ένοποίηση τοΰ Ποιν. Δικαίου στίς ευρω
παϊκές χώρες γιά τό όποιο μιλήσαμε πιό 
πάνω καί τέλος, άπό τίς άπόψεις του 
γιά τό Νεοχουμανισμό στό Ποιν. Δί
καιο, τόν όποιο θεωρεί ιδανικό τού 20ού 
αιώνα καί φρονεϊ ότι σήμερα άντιπρο- 
σωπεύεται άπό τή Σχολή τής (νέας) 
Κοινωνικής Άμύνης, όντας μία προέκταση 
τής ιδέας τοΰ θεού ’Απόλλωνα κατά τήν 
Πλατωνική καί Άριστοτέλειο σύλληψη 
(δηλ. ιδανικό όνότητας λόγου καί ζωής, 
έπιστήμης καί αισθήματος, Ιδέας καί 
πραγματικότη τος).

β) Ά π ό  τίς εμπεριστατωμένες έρευνές 
του γιά τούς άπατεώνες καί ιδιαίτερα άπ’ 
τήν άνάλυση τού τύπου τοΰ μεγαλοα
πατεώνα καί τών ειδικών μορφών τής 
άπάτης στήν ‘Ελλάδα: Γιά τόν μεγα
λοαπατεώνα δέχεται 0Tt δέν πρόκειται 
περί ψυχολογικού τύπου, αλλά, βασικά, 
γιά έγκληματία έξ έπαγγέλματος πού δέν 
ύποχωρεΐ μπρος σέ κανένα έμπόδιο, στήν 
επίτευξη τών στόχων του.

Ακόμα άπ’ τήν άνάλυση πού κάνει 
τών επικίνδυνων άνηλίκων, τούς όποιους 
κατατάσσει συστηματικά σέ ήθικά έγκα- 
ταλελειμμένους ήθικά διεφθαρμένους καί 
έγκληματοΰντες, μέ πρόταση έξαιρετικά 
ένδιαφερόντων μέτρων γιά κάθε κατη
γορία, μαζί μέ τήν επέκταση τής άρμο- 
διότητας τού Δικαστή άνηλίκων άντί 
τήν προτίμηση όποιωνδήποτε άλλων 
διοικητικών οργάνων, όπως συμβαίνει 
σήμερα σέ μερικές χώρες.

Ά π ό  τήν αιτιολόγηση τοΰ έγκλήμα
τος τήν οποία θεωρεί άρκετά δυσχερή καί 
βασισμένη στό δυναμισμό τών διαφόρων 
παραγόντων (βιολογικών - περιβαλλον- 
τολλογικών), έξ αίτιας τής πάλης πού 
διεξάγεται άνάμεσά του. (Έδώ ύπο-

ΚΑΘΗΓ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

δείχνει τή σημασία τής έφαρμογής τής 
ψυχοβιολογικής έξετάσεως τών έγκλη
ματιών, μαζί μέ μερικές άλλες μεθόδους)

Ά π ό  τίς πρωτότυπες έρευνές του γιά  
τούς ύπότροπους έγκληματίες γιά  τούς 
οποίους είχε συμπεράνει ότι ένα μεγάλο 
μέρος τής ύποτροπής τους εμφανίζεται 
στούς πρώτους 6-12 μήνες μετά τήν έκτι- 
ση τής στερητικής ποινής τής έλευθερίας, 
ώστε πρός αύτή τήν κατεύθυνση πρέπει 
νά στραφή ολόκληρη ή έγκληματολογική 
πολιτική (χωρίς νά θεωρήται ύπότροπος 
άπλώς καί μόνο εκείνος πού ξανακάνει 
έγκλημα, σέ μιά πενταετία χωρίς άλλη 
ένδειξη κ.λπ.).

Τέλος, άπ’ τήν ψυχολογική άνάλυση 
τοΰ φονέα, όπου προσεγγίζει τίς άπόψεις 
τοΰ Αριστοτέλη (φόνος άπό πάθος 
κ.λπ.) καί τοΰ άναιρέτη,. όπου έξαίρει 
τήν έπίδραση τών παραγόντων τού πε
ριβάλλοντος.

γ )  Ά π ό  τή συστηματική επεξεργασία 
τής Σωφρονιστικής Έπιστήμης, Στή 
δίτομη «Σωφρονιστική» του διαρθρώνει 
τήν Επιστήμη αύτή σέ Νομική (ή Δο
γματική), Έγκληματολογική Παιδαγω
γική καί Έγκληματολογική Πολιτική. 
Τόν πρώτο Κλάδο διαχωρίζει σέ Δίκαιο 
Έκτελέσεως, Δίκαιο έκτίσεως καί Δίκαιο 
Σωφρ. Υπαλλήλων, τόν δεύτερο, κατανέ
μει σέ Ψυχολογία τών κρατουμένων, Ψυ
χολογία τών σωφρονιστών καί Σωφρονι
στική μεταχείριση, ένώ τόν τρίτο θεωρεί 
σάν τήν άρτιότερη στήν πράξη διαμόρ
φωση στήν πράξη ολοκλήρου τοΰ συστή
ματος τής σωφρονιστικής καί μετασωφρο- 
νιστικής μεταχειρίσεως.

Πιό ειδικό ένδιαφέρον παρουσιάζουν, ό 
δυσχερής ορισμός τής Σωφρονιστικής, 
ολόκληρη ή άνάπτυξη τοΰ Δικαίου τής 
Έκτίσεως (ή Σωφρονιστικού Δικαίου), ή 
ή έξέταση τών ξεχωριστών μορφών τής 
έκτίσεως τών στερητικών ποινών τής 
έλευθερίας καί μάλιστα τού Προοδευτικού 
Συστήματος, ή ύπόδειξηγ τής έκτίσεως 
τών μέτρων άσφαλείας /Καί ιδιαίτερα 
στούς άνηλίκους, ή παρουσίαση τών 
διαφόρων ψυχολογικών ' τόπων τών 
κρατουμένων (12 συνολικά), ή σημασία 
πού άποδίδει στή σωφρόνιστική έργα- 
σία καί μάλιστα στίς Αγροτικές Φυλα
κές καί ή άνάπτυξη τοΰ -.Κεφαλαίου τής 
Γενικής Α γω γή ς τών κρατουμένων».

Κρίνομε τή βιογραφία αύττ^σάν άξια 
γιά κάθε έπαινο καί σάν παρουσιάζουσα 
ολοκληρωμένη τήν εικόνα τοΰ έκλιπόν- 
τος άνδρός, τού οποίου ή παρουσία έξα- 
κολουθεϊ νά παραμένη ζωντανή μπρο
στά μας.
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ΜΕΤΑ τό φαγητό, ήρθε ή ωρα 
για τον ’Αστυνομικό Επιθεω

ρητή Φόρτνεϋ, νά διηγηθή μια άπό 
τις πολλές του περιπέτειες, όπως 
ήταν ή συνήθειά του. «Στή δουλειά 
μου, άρχισε, είναι γεγονός ότι συ
ναντά κάνεις τις πιο άπίθανες υπο
θέσεις. ’Εδώ υπάρχει κάτι, πού μοϋ 
έ'δωσε τήν άπόδειξι πού χρειαζό
μουν τόσο πολύ, στήν ύπόθεσι Κα- 
ρούμπους πού τήν είχατε βρή τόσο 
ένδιαφέρουσα»

Καί λέγοντας αυτά, έ'δωσε στούς 
φιλοξενουμένους του τό άπόκομμα 
μιας έφημερίδος μέ μιά μικρή άγ- 
γελία, ή οποία έλεγε :

«Ζητείται δακτυλογράφος. 'Υψη
λός μισθός καί εξασφαλισμένη καρ- 
ριέρα για ένα νεαρό πού μιλάει για- 
πωνάζικα. Μόρφωσι καί καλοί τρό
ποι άπαραίτητοι. Κ.Ρ. 165. ’Απαν
τήσεις στήν έφημερίδα».

— Δέν βλέπω νά ύπάρχη καμμία , 
άπόδειξι έδώ άναφώνησε ένας άπό 
τούς έπισκέπτες. Νομίζω ότι ή 
άγγελία αυτή είναι άπολύτως έν τά
ξει.

'Ο ’Επιθεωρητής χαμογέλασε.
—Έ τσι, απάντησε, τό άπόκομμα

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Ή  μ ιιιρ ή  ά γ γ ε λ ία

αύτό μοϋ πρόσφερε τον κυριώτερο 
κρίκο στήν αλυσίδα των άποδεί- 
ξεων πού είχα μαζέψει. Είχα πλη- 
ροφορηθή προηγουμένως ότι ό Τζάκ 
Χέμουελ, διατηρούσε ερωτικές σχέ
σεις μέ τήν γυναίκα τοϋ Καρούμ- 
πους. Μέ τήν προτροπή τής γυναί
κας του, ό Καρούμπους άπάντησε 
στήν άγγελία, καί στή συνέχεια, 
έλαβε μιαν άπάντησι όπου τοϋ ζη
τούσαν μιά προσωπική συνάντηση. 
'Όπως άποδείχτηκε, ή συνάντηση 
έκείνη ήταν μέ τον θάνατο.

Καί ό έπιθεωρητής συνέχισε: Κα- 
ρούμπους, μάς είπε ότι δέν τά πή
γαινε καί πολύ καλά τελευταία μέ 
τον άντρα της, καί ότι τήν τελευταία 
φορά πού τον είδε ήταν τότε πού ό 
Καρούμπους έφυγε γιά τον Σουάν- 
σκοτ γιά νά φροντίση γ ι’ αυτήν τήν 
ύπόθεσι της άγγελίας.

Μέ ένα τηλεφώνημα στήν έφη
μερίδα πού είχε δημοσιεύσει τήν 
άγγελία, άνακάλυψα ότι είχε δοθή 
άπό κάποιον Τζέραλντ Κέσλ, πού 
έμενε στο Ντυμαρύ Ότέλ. Θυμή
θηκαν τήν λεπτομέρεια αυτή, γιατί, 
ένώ ό Κέσλ τούς τηλεφώνησε γιά νά 
ρωτήση άν είχε καμμιά άπάντησι 
καί αύτοί τοϋ άπάντησαν καταφα
τικά, δέν πήγε νά τήν παραλάβη.

Σημειωτέον ότι αύτός ό Κέσλ 
ήταν άγνωστος στο ξενοδοχείο 
«Ντυμαρύ».

’Επί πλέον ή κ. Καρούμπους μέ 
πληροφορίες, ότι ό άνδρας της είχε 
άπαντήσει στήν άγγελία αύτή μέ 
ένα ιδιόχειρο γράμμα, ότι είχε κακό 
γραφικό χαρακτήρα καί ότι ήταν 
άριστερόχειρας.

Προς στιγμήν μπερδεύτηκα, εξε
τάζοντας όλα αυτά τά άποδεικτικά 
στοιχεία, άλλά τελικά άνακάλυψα 
πώς ό Καρούμπους ώδηγήθηκε στο 
θάνατο.

— Δέν καταλαβαίνω τίποτα, ξέ
σπασε μία κυρία τής συντροφιάς.

ΕΣΕΙΣ;
(Ή  λύσις εις τήν σελ. 820)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας ’Αθηναίος, παρεπονείτο κάποτε 
στον Σωκράτη, δτι ένας συμπολίτης τους, 
καίτοι αύτός τόν χαιρέτησε δέν τοϋ αν
ταπέδωσε τόν χαιρετισμό. Καί τότε ό με
γάλος φιλόσοφος ρώτησε τόν ’Αθηναίο.

—’Αν συναντούσες στόν δρόμο έναν 
άνθρωπο μέ μικρότερο ανάστημα άπό 
σένα θά σέ στενοχωροϋσε αυτό;

—Ό χ ι, βέβαια, Σωκράτη, άπήντησε 
έκείνος.

— Τότε, λοιπόν, συνέχισε ό Σωκράτης 
γιατί σέ στενόχωρε! τό ότι συνήντησες 
έναν άνθρωπο μέ χειρότερους τρόπους άπό 
σένα;

*

Ό  ’Αγησίλαος, όβασιλεύς των Σπαρ
τιατών, γιά ν ’ άποδείξη στούς συμμάχους 
τής Σπάρτης, πόσο οί συμπατριώτες του 
ήσαν έμπειροι πολεμισταί, διέταξε ·σέ μιά 
έκστρατεία νά καθήσουν όλοι οί σύμμα
χοι άνακατεμένοι, οί δέ Λακεδαιμόνιοι 
χωριστά. Καί τότε μέ τόν κήρυκα ζήτησε 
ό ’Αγησίλαος νά σηκωθούν όλοι οί κε- 
ραμοποιοί. Μόλις σηκώθηκαν αύτοί, φώ
ναξε δεύτερους τούς σιδηρουργούς, έπει
τα, τούς ξυλουργούς, κατόπιν τούς κτίστες 
καί όλους τούς άλλους τεχνίτες. Μέ αύτόν 
τόν τρόπο σηκώθηκαν όλοι σχεδόν οί 
σύμμαχοι, ένώ άπό τούς Λακεδαιμονίους 
κανένας γιατί, όπως είναι γνωστόν, σ ’ αύ- 
τούς δέν έπιτρεπόταν ούτε τέχνη νά μα
θαίνουν ούτε όποιοδήποτε έπάγγελμα νά 
έξασκοΰν.

Τότε ό ’Αγησίλαος γέλασε καί είπε: 
«Βλέπετε, γενναίοι μου, πόσους περισσό

τερους στρατιώτες στέλνουμε έμεΐς άπό 
σας!»

*

Ό ταν ό Βασιλεύς τών Μακεδόνων 
Φίλιππος ένίκησε τού Θηβαίους εισέ
βαλε εις τήν Πελοπόννησο καί έπλησίασε 
τήν πόλι τής Σπάρτης, πού είχε όμως 
μείνει ούδετέρα στό πόλεμο Μακεδονίας - 
Θηβών.

Ό  Φίλιππος προκειμένου νά έπιτεθή 
έναντίον τών Περσών έζήτησε καί άπό 
τούς Σπαρτιάτες, όπως έκανε καί μέ τις 
ύπόλοιπες πόλεις τής Ελλάδος, νά τόν 
άναγνωρίσουν άρχοντα τής Ελλάδος 
στήν έκστρατεία πού έτοίμαζε. Καί τότε 
ή περήφανη Σπάρτη άντϊ άλλης άπαντή- 
σεως τοϋ παρήγγειλε : « Ά ν  νομίζης, 
ότι ή νίκη σου σέ έκανε μεγαλύτερον άπ’ 
ό,τι ήσουνα, μέτρησε τή σκιά σου.».

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Πού είναι τά βιβλία 
σου;

Ό  μαθητής: Δέν έχω.
Ό  δάσκαλος: Δέν έχεις βιβλία; Καί τί 

θά έλεγες έσύ γιά κάποιον πού πηγαίνει 
νά έργασθή χωρίς τά έργαλεϊα του;

Ό  μαθητής: Ό τι είναι έπιστάτης. . .

Σ’ ένα άμερικάνικο έργαστήριο είχαν 
τοποθετήσει στόν τοίχο τήν έξής πινα
κίδα :

Κορίτσια, άν είναι φαρδειές οί φούστες

σας προσέχετε τις μηχανές. Ά ν  είναι 
στενές, προσέχετε τούς έργάτες.

ΓΝΩΜΙΚΑ

Ό  φθόνος είναι τό έλκος τής ψυχής 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

*

Δέν παραδεχόμαστε τά μικρά μας έλατ- 
τώματα παρά γιά νά πείσουμε τούς άλ
λους ότι δέν έχουμε μεγάλα.

ΛΑ ΡΩΣΦΟΥΚΩ

Οί άνθρωποι είναι περισσότερο πρό
θυμοι ν’ άνταπο δώσουν τό κακό, άπό τοϋ 
νά ξεπληρώσουν τό καλό πού τούς έκα
ναν

*

Τά έλαττώματα τών μεγάλων είναι ή 
παρηγοριά τών μικρών

ΝΤΙΣΡΑΕΛΙ
*

Θά άξιζε περισσότερο νά προστεθή ζωή 
στά χρόνια, παρά χρόνια στή ζωή.

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΡΕΛ

Ό  γνωστικός άνθρωπος γνωρίζει τόν 
άμαθή, γιατί ύπήρξε κάποτε καί ό ίδιος. 
Αντίθετα ό άμαθής δέν γνωρίζει, τόν 
γνωστικό, γιατί δέν ύπήρξε ποτέ γνωστι
κός.

ΣΕΝΕΚΑΣ
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'Υπάρχουν άνθρωποι πού αρπάζουν άπό 
τά μαλλιά μόνο τις εύκαιρίες πού φοράνε 
περρούκα.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
*

Ό  άνθρωπος δέν είναι φτιαγμένος γιά τήν 
έργασία: Άπόδειξι. . . ότι τόν κουράζει!

ΤΡΙΣΤΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΠΑΡΟΙΜΟΙΕΣ

Χθες έπλάσθη ή κούνια του, καί σήμερα 
ή φασκιά του. (Λέγεται έμπαικτικώς γιά 
όσους κρύβουν τά χρόνια τους).

*

Κάψε λαγό νά ίδής πηδήματα!

(Παρώτρυνε κάποιον γιά νά γνωρίσης 
τό προτέρημα ή τό έλαττωμά του).

"Ολοι γυρεϋαν τό σεισμό κι ό μαραγκός 
γυναίκα. (Λέγεται γιά τούς άνθρώπους 
πού στήν κοινήν συμφορά, έπιδιώκουν 
τήν δική τους εύτυχία).

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

1. Ά ν ώ τ α τ ο ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  Άστ  υ ν ο μ ί α ς  
Π ό λ ε ω ν

α. Σ ύ ν θ ε σ ι ς  
Συντίθεται έκ των κάτωθι :
1) Τεσσάρων (4) έν ένεργείηι ’Αντιστράτηγων τοϋ 

Στρατού Ξηρας, όριζομένων δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουρ- 
γοϋ Δημοσίας Τάξεως, προτάσει τοϋ Άρχηγοΰ Ενό
πλων Δυνάμεων.

Ό  αρχαιότερος τούτων έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου. 
Διά τής αυτής άποφάσεως ορίζονται καί τά αναπληρω
ματικά μέλη.

2) Τοϋ ’Αρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων.
Περί τής συνθέσεως προβλέπει τό άρθρον 35 παρά

γραφος 2 στοιχεΐον α τοϋ Ν.Δ. 139/1969, δπερ παρα
πέμπει εις τά τής συνθέσεως τοϋ άρθρου 34 παρ. 2 
στοιχεΐον α (Άνώτατον Συμβούλιον Χωροφυλακής). Ή  
ύπό στοιχεΐον α παρ. 2 τοϋ άρθρου 34 Ν.Δ. 139/1969 
διάταξις άντικατεστάθη δι’ άρθρου μόνου τοϋ Ν.Δ. 
1092/1972 (ΦΕΚ 4 τ. Ά ) .  

β. Ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς
Τό Άνώτατον Συμβούλιον Αστυνομίας Πόλεων είναι 

αρμόδιον : (άρθρον 4 παράγραφος 4 τοϋ Ν. 295/1976 
ΦΕΚ 84/12.4.1976 τ. Α').

Ή  διάταξις τής παραγράφου 2 στοιχεΐον β τοϋ άρ
θρου 35 ΝΔ 139/1969 ώς άντεκατεστάθη δι’ άρθρου 
μόνου τοϋ Ν.Δ. 283/1969 (ΦΕΚ 181 τ. Α ') δέν ισχύει 
νΰν).

1) Διά τήν κρίσιν των Ύπαρχηγών Αστυνομίας Πό
λεων.

2) Διά τήν έπανάκρισιν των Ύπαρχηγών, οπότε 
τοϋτο συμπληροϋται διά τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Στρατοΰ 
Ξηρας ώς Προέδρου καί τοϋ Άναθεωρητοΰ Α' τάξεως 
Προέδρου τοϋ Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καί τού
του μή ύπάρχοντος, παρ’ έτέρου έν ένεργεία Αντιστρά
τηγου τοϋ Στρατοΰ Ξηρας.

3) Διά τήν έπανάκρισιν των Αξιωματικών άπό τοϋ 
βαθμοΰ τοϋ Αστυνόμου Α' τάξεως μέχρι τοϋ Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντοΰ. Χρέη είσηγητοΰ έκτελεΐ ό 
Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων.
2. Ά ν ώ τ ε ρ ο ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
Π ό λ ε ω ν

α. Σ ύ ν θ ε σ ι ς  
Συντίθεται :
(1) ’Εκ τοϋ Άρχηγοΰ Αστυνομίας Πόλεων, ώς 

Προέδρου.
(2) Δύο (2) Ύπαρχηγών Αστυνομίας Πόλεων.
(3) Δύο (2 ) Γενικών’Αστυνομικών Διευθυντών, 
β. Ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς :
Είναι Αρμόδιον.
1) Διά τήν κρίσιν τών Αξιωματικών Αστυνομίας 

Πόλεων άπό τού βαθμοΰ τοϋ Αστυνόμου Α' τάξεως 
μέχρι τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως.

2) Διά τήν έπανάκρισιν τών ’Αξιωματικών Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ Ύπαστυνόμου Β' 
τάξεως μέχρι τοϋ Αστυνόμου Β' τάξεως.

(3) Διά τήν κρίσιν τών Γενικών Αστυνομικών Διευ
θυντών οπότε τούτου μετέχουν, άντί τών Γενικών Αστυ

νομικών Διευθυντών, δύο (2) Υποστράτηγοι τού Στρα
τοΰ Ξηρας.

Έν άνυπαρξίοι ή κωλύματι Ύπαρχηγοΰ ή Γενικών 
Αστυνομικών Διευθυντών, τού Συμβουλίου μετέχουν 
Υποστράτηγοι τοϋ Στρατοΰ Ξηρας.

Χρέη Είσηγητοΰ έκτελεΐ Ύπαρχηγός ή Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής οριζόμενος ύπό τού ’Αρχη
γού.

Περί τής συνθέσεως καί άρμοδιότητος τού Ανω
τέρω Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων νΰν ισχύουν αί 
διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παράγραφος 2 τού Ν. 295/1976 
(ΦΕΚ 84/12.4.1976 τ. Α ').

Ή  διάταξις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 35 τού 
Ν.Δ. 139/1969 δέν ισχύει, θεωρείται καταργηθεΐσα ώς 
άνω.

3. Συμβούλιον Αστυνομίας Πόλεων 
α. Σ ύ ν θ ε σ ι ς  
Συντίθεται :
1) Έξ ένός Ύπαρχηγοΰ Αστυνομία Πόλεων, ώς 

Προέδρου.
2) Δύο (2) Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, άνα- 

πληρουμένων έν άνυπαρξία ή κωλύματι ύπό Αστυνομι
κών Διευθυντών Α' τάξεως.

3) Δύο (2) Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως. 
β. Ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς
Είναι άρμόδιον
Διά τήν κρίσιν τών Αξιωματικών άπό τοϋ βαθμοΰ 

τοϋ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως μέχρι τοϋ Αστυνόμου Β' 
τάξεως.

Χρέη είσηγητοΰ έκτελεΐ Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
τάξεως οριζόμενος ύπό τοϋ Προέδρου τού Συμβουλίου.

Περί τής συνθέσεως καί άρμοδιότητος τοϋ Συμβου
λίου Αστυνομίας Πόλεων ισχύουν νΰν αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 4 παράγραφος 3 τοϋ Ν. 295/1976 (ΦΕΚ 84/12. 
4.1976 τ. Ά ).

Αί διατάξεις τών παραγράφων 4, 5 καί 6 τού άρθρου 
35 τού Ν.Δ. 139/1969 δέν ισχύουν νϋν.

4. Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 4 παράγραφος 6 
τού Ν. 295/1976 τά συμβούλια κρίσεως προς προα
γωγήν τών Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων καί 
Άνθυπαστυνόμων καθίστανται αρμόδια καί διά τήν 
έ κ δ ί κ α σ ι ν  τ ώ ν  π ε ι θ α ρ χ ι κ ώ ν  π α ρ α 
π τ ω μ ά τ ω ν  α ύ τ ώ ν ,  έφαρμοζομένων κατά τά 
λοιπά τών διατάξεων τών οικείων νόμων (νΰν Ν.Δ. 
343/1969).

5. 'Ωσαύτως διά τής διατάξεως τού άρθρου 4 παρά
γραφος 5 τοϋ Ν. 295 /1976 τ ά σ υ μ β ο ύ λ ι α  κ ρ ί 
σ ε ω ς  τ ώ ν  Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  τ ώ ν  Σ ω μ ά 
τ ω ν  Α σ φ α λ ε ί α ς  καθίστανται άρμόδια κ α ί 
δ ιά  τ ά ς  λ ο ι π έ ς  ύ π ο θ έ σ ε ι ς  τών ύπαγομέ- 
νων εις ταΰτα Αξιωματικών (οικονομικά αιτήματα - πο- 
λυετία - εύδόκημα - Ικδοσις άποφάσεων δυνάμει τών 
διατάξεων τών άρθρων 20 παρ. 5 καί 6, 21 παρ. 4, 
31 παρ. 3 τού Ν.Δ. 139/1969).

6. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 13 καί 17 τοϋ 
Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176 τ. Ά )  καθίστανται άρμό
δια, διά τήν κρίσιν καί έπανάκρισιν τών Άνθυπαστυνό
μων, τά διά τήν κρίσιν τών Αξιωματικών Αστυνομίας 
Πόλεων προβλεπόμενα συμβούλια ήτοι νΰν άρμόδια 
είναι τό Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν κρί
σιν καί τό Άνώτερον Συμβούλιον Αστυνομίας διά τήν 
έπανάκρισιν.
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Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως τήν 

09.27 ώραν τής 4-7-76 ό ΛΑΦΑΝΤΖΗΣ 
Διονύσιος τοϋ Εύαγγέλου, έτών 49, όστις 
έφερε μεθ’ έαυτοΟ μάχαιραν.

Συνελήφθησαν τήν 02.35 ώραν τής 2- 
7-76 έντός τού κλαπέντος ύπ’ άριθ. ΖΑ 
1371 ΙΧΕ αύτ-του καί προσήχθησαν είς 
Υ.Γ.Α. διάτα περαιτέρωοί Μ .Β.έτών 18, 
καί Β. Δ. έτών 18.

Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρφ τήν 24ην 
ώραν τής 2-7-76 άποπειρώμενος τήν διάρ- 
ρηξιν τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΧ 6410 ΙΧΕ αύτ-του 
ό ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Στέφανος τού Λου
κά, έτών 23, σερβιτόρος.

Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν είς 
Υ.Γ.Α. διά τά περαιτέρω δύο άλλοδαποί 
έκ Χιλής, οΐτινες άφήρεσαν πορτοφόλια 
άπό τούς άναμένοντας έπιβάτας τής άφε- 
τηρίας γραμμής ’Ηλιουπόλεως.

Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως 
καί προσήχθησαν εις Υ.Γ.Α. διά τά πε
ραιτέρω οί α) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικήτας τοδ Κων/νου, έτών 22. β) ΝΤΟΥ 
ΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ Ευσταθίου, έτών 
22, οΐτινες έπέβαινον τοϋ κλαπέντος ύπ’ 
άριθ. ΕΣ 6691 ΙΧΕ αύτ/του.

Συνελήφθησαν τήν 04.13 ώραν τής 
19-7-76 κατόπιν καταδιώξεως καί προσή
χθησαν είς Υ.Γ.Α. διά τά περαιτέρω οί α) 
Σ.Σ. έτών 17 καί β) Μ,Β. έτών 19, σιδη
ρουργός, διότι άνευρέθησαν έπ’ αυτών καί 
κατεσχέθησαν διαρρηκτικά έργαλεϊα.

Συνελήφθησαν τήν 02.22 ώραν τής 
26-7-76 κατόπιν καταδιώξεως καί προσή
χθησαν είς Υ.Γ.Α. οί α) Κ.Ι. έτών 18 
καί β) Π.Δ. έτών 19, οΐτινες διέρρηξαν 
περίπτερον καί άφήρησαν χρήματα καί 
διάφορα είδη.

Συνελήφθη τήν 22.15 ώραν τής 28-7-76 
έντός διαμερίσματος τό όποιον είχε προη
γουμένως διαρρήξει καί προσήχθη είς 
Υ.Γ.Α. διά τά περαιτέρω ό ΨΑΡΑΚΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, έτών 25, μηχανι
κός αύτ/των, έκ τοϋ διαμερίσματος είχεν 
άφαιρέσει τό ποσόν τών 6.000 δραχ. καί 
3 χρυσά νομίσματα.

Συνελήφθη τήν 02.15 ώραν τής 29.7.76 
κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη είς 
Υ.Γ.Α. ό Α.Ν. έτών 17, όστις άπεπειράθη 
νά άφαιρέση τήν ΰπ’ άριθ. ΒΝ 485 δικ. 
μοτ/ταν. Είς τόπον έγκατέλειψε δικ. 
μοτ/τον άνευ άριθμοϋ κυκλοφορίας. Έ φε
ρε δέ μεθ’ έαυτοϋ καί διαρρηκτικά έργα- 
λεϊα.

Συνελήφθη τήν 01.30 ώραν τής 6-8-76 
κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη είς 
ΛΣΤ' τμήμα ό ΚΑΖΑΣ Δημήτριος τοϋ 
Χρήστου, έτών 32, οικοδόμος, όδηγών 
τό κλαπέν ύπ’ άριθ. ΒΙ 6398 ΙΧΕ αύτ/τον.

Συνελήφθησαν τήν 02.30 ώραν κατό
πιν άναζητήσεων καί προσήχθησαν είς 
Ζ' Παρ/μα, οί α) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣΕύάγ- 
γελος τοϋ Έμμαουήλ έτών 22, καί β) 
ΒΟΓΛΑΣ Παναγιώτης τοϋ ’Επαμεινών
δα, οΐτινες έπέβαινον τοϋ κλαπέντος 
ύπ’ άριθ. 663-Ζ-1169 ΙΧΕ αύτοκινήτου.

Συνελήφθησαν τήν 03.50' ώραν τής 
7-8-76 καί προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α. οί 
α)ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγγελος, έτών 25 
β) ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος έτών 
28 άδελφός τοϋ πρώτου γ) ΓΥΜΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ Συμεών τοϋ Κων/νου έτών 22 καί δ) 
Μ.Μ. έτών 18, διότι άπεπειράθησαν νά 
άφαιρέσουν τό ύπ’ άριθ. ΖΒ 9172 ΙΧΕ 
αύτ/τον.

Συνελήφθη τήν 04.45 ώραν τής 7-8-76 
κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη είς 
Δ' Α/Τ ό Β.Κ. έτών 20, όστις μετά τριών 
είσέτι άτόμων διαφυγόντων τήν σύλληψιν, 
άφήρεσαν τό πορτοφόλιον τοϋ ΚΑΖΑ- 
ΤΖΗ Νικηφόρου τοϋ Χρήστου, έτών 26, 
περιέχον 150 δραχ.

Συνελήφθη έντός καφέ-Μπάρ καί προ
σήχθη είς Δ.Α/Τ ό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Γεώργιος τοϋ Τριανταφύλλου, έτών 30, 
σιδηροκατασκευαστής, διότι έφερε μεθ’ 
έαυτοϋ ύπερμεγέθη μάχαιραν.

Συνελήφθη καί προσήχθη είς Β' παρ/μα 
διά τά περαιτέρω άλλοδαπός έκ Γαλλίας, 
φοιτητής, όστις άφήρεσεν έκ καταστήμα
τος περιοχής Β' τμήματος δακτυλίδια 
άξίας 800 δραχμών.

Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν είς 
ΙΕ' Α/Τ οί α) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 2) 
ΒΑΤΩΛΗΣ Δημήτριος καί 3) ΠΟΥΛΙΑΣ 
Σωτήριος, αΐτινες προσεπάθησαν νά 
διαρρήξουν κατάστημα ποτών

Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί 
α) Ε.. Κ. έτών 17 καί β) Μ.Α. οΐτινες άφή
ρεσαν έκ τών θυλακίων τής περισκελίδος 
τοϋ ΣΚΑΛΤΣΑ Γεωργίου τό ποσόν τών
3.000 δραχμών.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΝ καί ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 
1976

α) Έκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας 
είς τό τηλέφωνον «100» είς 34.964 περι
πτώσεις.

β) Μετέφερε είς Νοσοκομεία καί Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών 706 αΐφνιδίως 
άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν 
είς 683 παθόντας είς Τροχαία άτυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 168 άτομα 
διατελοϋντα έν μέθη.

δ) Ένήργησε έλεγχον είς 107 Κέντρα 
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν 
τών άνηλίκων.

ε) Έδωσε λύσιν είς 2.902 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) "Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών 
είς 4.260 περιπτώσεις.

ζ) Έπελήφθη εις 1.588 συγκρούσεις 
μέ ύλικάς ζημίας.

η) Άνεΰρε καί παρέδωσε είς τούς κα
τόχους των 74 κλαπέντα όχήματα.

θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ θορύβων, άπηύθυνε 3.137 συστά
σεις καί εύρέθη είς τήν δυσάρεστον θέ- 
σιν νά έπιδώση κλήσεις είς 1.860 παρα- 
βάτας.

Η
ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ

ΕΝ. Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν

Τήν 29ην Αύγούστου 1976 είς τό 
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, 
έωρτάσθη μέ επισημότητα ή ήμέρα 
τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Τζίμας Θεό
δωρος, οί Ύπαρχηγοί κ.κ. Παπα- 
γεωργίου Χαράλαμπος καί Κωτσό- 
πουλος Δημήτριος καί άπαντες οί 
’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί Υ 
πάλληλοι τοϋ ’Επιτελείου.

Τον πανηγυρικόν της ημέρας έξε- 
φώνησεν ό ’Αστυνόμος Α'. κ. Δρα- 
κόπουλος Γεώργιος, όστις μεταξύ 
άλλων εϊπεν :

«Ή γεωγραφική θέσις τής Πατρίδος 
μας, γέφυρα επικοινωνίας όλων τών Λαών 
καί πεδίον συγκρούσεως όλων τών ιδεών, 
τήν έφερε πάντοτε είς τό προσκήνιου τών 
μεγάλων πολεμικών συρράξεων. Κατά 
τήν μακραίωνα ιστορίαν της, έδέχθη πλει- 
στάκις τάς Ιπιθέσεις διαφόρων επιδρο
μέων, πολυαρίθμων καί ισχυρών. Οί πρό
γονοί μας, οί προπάτορες καί άδελφοί 
μας ϋπερημύνθησαν πάντοτε τών ίερών 
καί οσίων τής Φυλής μας. Άντετάχθησαν 
είς τάς επιθέσεις καί Ιπιβουλάς, όπερα’.·- 
θρώπως, καί ΰπερήσπισαν μέ έκατόμβας 
αίματος τήν πατρώαν γήν, τούς βωμούς, 
τάς εστίας, τήν πνευματικήν μας κληρο
νομιάν καί τάς Έθνικάς μας παραδόσεις. 

Μέ τόν ήρωϊσμόν καί τήν αυτοθυσίαν των 
διεφύλαξαν τήν Εθνικήν μας έλευθερίαν 
καί διέσωσαν τάς ΰψηλοτέρας πνευμα
τικός άξίας καί τάς άκαταλύτους ήθικάς 
άρχάς, έπί τών όποιων στηρίζεται ό σύγ
χρονος πολιτισμός.

Οί Έλλι-πς δέν υπήρξαν ποτέ φιλο
πόλεμοι. Λ πήρξαν καί είναι μόνον γεν
ναίου Υπήρξαν καί είναι μόνον άυδρείοι. 
Καί έθυσίασαν πάντοτε προθύμως καί
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γενναιοφρόνως καί αύτήν τήν ζωήν των 
διά τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν 

Λ τής Πατρίδος, διότι έπίστευαν καί πι
στεύουν, OTt Πατρός τε καί μητρός καί 
των άλλων προγόνων απάντων τιμιώ- 
τερον καί σεμνώτερον καί άγιώτερον εί
ναι ή Πατρίς. Θεματοφύλακες αυτή; τής 
Upas πνευματικήs παρακαταθήκης, των 
ανυπερβλήτων εις σοφίαν προγόνων μας, 
έμεγαλούργησαν είς όλους τούς υπέρ 
πίστεως καί Πατρίδος αγώνας των, καί 
έδημιούργησαν τούς θρύλους καί τά με
γαλεία τής Φυλής, άνυψώσαντες είς π α γ 
κόσμια σύμβολα τήν ανδρείαν καί τήν 
πολεμικήν των αρετήν».

'0  ομιλητής άνεφέρθη περαιτέρω 
είς τά σημαντικώτερα ιστορικά γε- 

j γονότα τοϋ ’Έθνους καί κατέληξεν 
ώς έξης :

«Διά τούς "Ελληνας ή ιστορία επανα
λαμβάνεται. Οί θρύλοι καί τά μεγαλεία τής 

I Φυλής επαληθεύουν συνεχώς τήν ρήσιν :
I «Ή Ελλάς προώρισται νά ζήση καί θά 

ζήση». Διά νά μεγαλουργή, διά νά καθο- 
δηγή, διά νά παραδειγματίζη τούς 
μικρούς καί αδυνάτους, τούς μεγάλους καί 
ισχυρούς, τούς δούλους καί τούς ελευθέ
ρους. Θά ζήση διά νά φωτίζη όλους τούς 
Λαούς όλων των εποχών, Θά ζήση διότι 

I όπως είπε ό Γκαίτε, είναι διά τήν άνθρω- 
Γ πότητα ό,τι ό νους καί ή καρδία, διά 
I τόν άνθρωπον.

Ή προνομιούχος γεωγραφική θέσις 
I καί τό πνευματικόν μεγαλεϊον τής Παν
ί αρχαίας Πατρίδος μας θά κινούν πάντοτε 

τόν φθόνον καί τάς κατακτητικός ορέ
ξεις τών ποικιλωνύμων τυράννων καί 
βαρβάρων. Τό άποδεικνύει ή ιστορία μας 
παλαιό καί πρόσφατος, τό έπιβεβαιοΰν 
αί παροΰσαι κρίσιμοι στιγμαί, τάς οποίας 
αντιμετωπίζει τό "Εθνος.

0 ! προαιώνιοι έχθροί τού γένους, ασύγ
κριτοι εις δολιότητα, βαναυσότητα καί 
ατιμίαν, εχοντες καταληφθή άπό αμόκ 
παραφροσύνης καί σωβινιστικής έξαλλω- 
σύνης, έπιδιώκουν, περιφρονοΰντες πά
σαν αρχήν δικαίου καί ήθικής, τήν έπέκ- 
τασιν τής κυριαρχίας των έπί τών 'Ελλη
νικών έδαφών καί χώρων.

Τό 1974, διά πρωτοφανούς είς τήν ιστο
ρίαν ανέντιμου τρόπου, έπετέθησαν μέ 
όλον τό βάρος τής πολεμικής των μηχα
νής, κατά τής μαρτυρικής καί αόπλου 
'Ελληνικής Κύπρου. Μέ τήν γνώριμον 
βαρβαρότητα, μοχθηρίαν καί απανθρω
πιάν των τά στίφη τού ’Αττίλα, κατέ- 
λαβον διά πυράς καί σιδήρου, τό ήμισυ 
σχεδόν τής μεγαλονήσου καί έπεδόθη- 
σαν εις τό έξοντωτικόν των έργον, εις βά
ρος του φιλοπροόδου καί φιλειρηνικού 
‘Ελληνικού πληθυσμού της. Καί ό σταυρός 
τού μαρτυρίου εξακολουθεί μέχρι σήμε
ρον νά λυγίζη τά γόνατα τών αδελφών 
μας, ό δέ ακάνθινος στέφανος τής δου
λείας νά ματώνη τό ύπερήφανον μέτω- 
πον καί τήν γενναίαν ψυχήν των.

Ό  δυνάστης, αχρείος καί ιταμός δέν 
έχει άναστολάς καί ήθικούς δισταγμούς.
Ή δολία κατάκτησις τών ολίγων καί άο
πλων αδελφών μας Κυπρίων, έξήψε τό

θράσος του καί ήρέθισε τήν βουλημίαν 
καί τάς άρπακτικάς του διαθέσεις. Μέ τήν 
χαράκτηρίζουσαν αύτόν άπύθμενον αναί
δειαν καί άνεξάντλητον πανουργίαν ήγει
ρε νέας αξιώσεις καί διεκδικήσεις έπί τών 
'Ελληνικών νήσων τού Αιγαίου καί τής 
Ύφαλοκρηπΐδος αύτών. Περιφρονεΐ τά 
διεθνές δίκαιον καί τάς διεθνείς συμβά
σεις, έκτοξεύει άπειλάς καί απαιτεί παρα
χωρήσεις. Οί απόγονοι τών καννιβάλων 
πιστεύουν ότι θά μάς πτοήσουν καί θά 
ένδώσωμεν εις τάς παραλόγους καί παρα
νόμους αξιώσεις των.

"Ας γνωρίζουν όμως οί άπιστοι, ότι οί 
"Ελληνες δέν λιποψυχούν καί δέν φυγο
μαχούν. Οί φρικαλέοι άλλαλαγμοί των 
δέν εμποιούν φόβον είς τό καθαρόν πνεύ

μα καί τήν γενναίαν 'Ελληνικήν ψυχήν. 
Το άγριον ποδοβολητόν των καί τά στυ
γερά των έγκλήματα έξάπτουν τήν ‘Ελ
ληνικήν άνδρείαν καί χαλυβδώνουν τήν 
Εθνικήν θέλησιν διά τήν νίκην ή τήν 

θανήν.
"Ας γνωρίζουν οί άρουραΐοι τοϋ πνεύ

ματος ότι ή ‘Ελλάς τής σήμερον δέν κάμ
πτεται καί δέν συνθηκολογεί, μέ ταπει
νωτικούς όρους. Τά στρατευμένα τέκνα 
της και ό Λαός της έν άπολύτω ομοψυχία 
καί κάτω άπό τήν άξίαν πολιτικήν καί 
στρατιωτικήν των ηγεσίαν ίστανται 
φρουροί άκοίμητοι. Μέ ψυχραιμίαν, θάρ
ρος και αποφασιστικότητα αναμένουν τήν 
προσταγήν τού ’Αρχηγού τής ύπευθύ- 
νου Κυβερνήσεώς των διά νά βροντοφω- 
νήσουν τό «μολών λαβέ» καί τό «τάν 
ή έπί τάς».

Καί τότε οί τρωγλοδΰται τού πολιτι
σμού Θά γνωρίσουν τήν χαλιβδίνην ρομ
φαίαν τού ήρωϊσμοΰ καί τής πολεμικής 
αρετής τών ‘Ελλήνων. Τότε Θά μάθουν 
πώς οί "Ελληνες ύπερασπίζονται τήν 
τιμήν, τήν έλευθερίαν καί τήν ’Εθνικήν 
των άξιοπρέπειαν καί άκεραιότητα.

Τότε θά άντιληφθοΰν ότι ή ‘Ελλάς είναι 
καί θά παραμείνη ό προμαχών τής έλευ- 
θερίας καί όλων τών ήθικών άξιών. Ό  
κυματοθραύστης τής βαρβαρότητος καί 
άναισχυντίας. Ή Πατρίς τής άνδρείας καί 
τής Πολεμικής ’Αρετής τάς όποιας τιμώ- 
μεν σήμερον.

Αί ψυχαί τών ήρώων καί μαρτύρων 
άδελφών μας όλων τών ’Εθνικών θριάμ
βων ππερουγίζουν είς τούς αιθέρας έν 
άγαλλιάσει καί μάς προσκαλούν νά άνα- 
φωνήσωμεν» :

Ζήτω τό "Εθνος
Ζήτω αί "Ενοπλοι ‘Ελληνικά!
Δυνάμεις».

Επάνω: Ό  αμίλητης Άστυν. Α' κ·. Γ. Δρακόπουλος. Κάτω: Μία αποψις τοϋ ακροατη
ρίου είς τη Αίθουσαν Τελετών τον Α .Α .Π .
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'Ο άρχιφύλακας κύτταξε ϋταθερά τόν Τζό Κέρριγκαν κάτω από τά πυκνά φρύδια τον.

Η Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η  “ΦΛΟΡΙΝΤΑ»
"Ολα 'έδειχναν δτι ήταν τό αύτοκίνητο τής γυναίκας του εκείνο πού είχε προκαλέσει τό θανατη
φόρο άτύχημα. Τί σημασία είχε αν ή Τόνυ άρνιόταν την ένοχή της; Είχε πή πολλές φορές στό 

παρελθόν ψέματα... Μπορούσε τώρα νά τήν πιστέψη;

"Ενα G u v a p n a G i iu o  άοτυνομιιιό διήγημα 
γραμμένο άπό τον Ρίτσαρντ Ρέϋ.

ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑΣ της Τροχαίας 
ήταν ένας κοντόχοντρος άνδρας, 
τριάντα έτών περίπου, καί λεγόταν

Φέϊτς.
Ώδήγησε τον Τζό Κέρριγκαν στον 

πρώτο όροφο τοΰ τμήματος καί τοϋ είπε 
νά περιμένη στό μικρό δωμάτιο έξω άπό 
τό γραφείο τοϋ διοικητοϋ.

—Πότε, έπί τέλους, θά μοϋ επιτρέψετε 
νά δώ τή γυναίκα μου; ρώτησε άνήσυχα ό 
Τζό.

— Πρέπει νά περιμένης λίγο, άπάντησε 
ό Φέϊτς.

’Εκείνη τήν στιγμή, ένας αστυνομικός 
μέ στολή βγήκε άπό τό γραφείο τοϋ διοι- 
κητοΰ καί άφησε τήν πόρτα μισάνοιχτη. 
Ό  Τζό μπόρεσε νά δη τήν γυναίκα του, 
τήν Τόνυ, νά κάθεται νευρικά στήν άκρη 
της καρέκλας της, μπροστά στό γραφείο 
τοΰ διοικητοϋ. Τά μάτια της έδειξαν τρόμο 
όταν άνεγνώρισε τον σύζυγό της.

— Δεν τό έκανα έγώ αυτό, φώναξε μέ 
σπασμένη φωνή.

*0 Φέϊτς πλησίασε καί έκλεισε τήν 
πόρτα.

— Τί συνέβη τέλος πάντων, Φέϊτς, 
φώναξε ό Τζό. Μοϋ τηλεφωνείς στό γρα

φείο μου έπειδή ξέρεις ότι εργάζομαι μέχρι 
άργά τό βράδυ καί μέ άναστατώνεις. 
Μοϋ λές ότι ή Τόνυ είναι μπλεγμένη άσχη
μα. Δέν ήξερα ότι δημιουργείς παρόμοιες 
ιστορίες γιά μικροπαραβάσεις τροχαίας.

— Τά πράγματα δέν είναι τόσο έπιπό- 
λαια, όσο τά φαντάζεσαι, έκανε ό Φέϊτς 
κουνώντας λυπημένα τό κεφάλι του.

*0 άρχιφύλακας κύτταξε σταθερά τον 
Τζό Κέρριγκαν κάτω άπό τά πυκνά φρύδια 
του.

— ’Απόψε, λίγα λεπτά μετά τίς όκτώ, 
συνέχισε, ένα αύτοκίνητο τραυμάτισε θα
νάσιμα ένα μικρό άγόρι. "Ενας αΰτόπτης 
μάρτυρας δέν μπόρεσε νά συγκρατήση 
τόν άριθμό κυκλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου. 
Είπε, όμως, ότι ήταν μιά κόκκινη «Φλο- 
ρίντα» . . .

— Καί επειδή ή Τόνυ έχει μιά κόκκινη 
«Φλορίντα», υποθέσατε πώς . . . άρχισε 
νά λέη ό Τζό, αλλά ό Φέϊτς τόν έκοψε μέ 
μιά κίνησι τοΰ χεριοΰ του.

— Ένα κομμάτι, κρύσταλλο άπό τό 
μπροστινό φανάρι, συνέχισε, έκοψε τόν 
λαιμό τοΰ παιδιοΰ . . .

Ή  φωνή τοΰ Φέϊτς έγινε πένθιμη.
— Τό άγόρι πέθανε ένώ τό μετέφεραν

στό νοσοκομείο, συμπλήρωσε.
Ό  Τζό Κέρριγκαν άρχισε νά τρέμη. 

Καταλάβαινε ποΰ άκριβώς ήθελε νά κατα- 
λήξη ό Φέϊτς, άλλά τό μυαλό του άρνιόταν 
νά τό δεχθή.

— Ή  Τόνυ, είπε ό Φέϊτς, τήν έχει 
άσχημα. ”Αν σοΰ έβαζε άρσενικό στήν 
σούπα σου, τό δικαστήριο πιθανόν νά τήν 
άθώωνε. Δέν είναι δυνατόν, όμως νά τήν 
συγχωρήση όταν τραυματίζη μέ τό αυτο
κίνητό της ένα παιδί καί τό εγκαταλεί
πει ετοιμοθάνατο . . .

Ό  Τζό άρχισε νά νοιώθη πανικό. Πι
θανόν ή Τόνυ νά είχε τραυματίσει άθελα 
της ένα παιδί, άλλά δέ θά τό άφινε άβοή- 
θητο, προσπαθώντας νά γλυτώση τήν 
τιμωρία.

Κύτταξε άνήσυχα τό πρόσωπο τοΰ Φέϊτς 
πού είχε γίνει τώρα άνέκφραστο.

—Άρχιφύλαξ, είπε, οί άνδρες σου έκα
ναν ένα τρομερό λάθος.

— Έλα νά δής γιά νά πεισθής κι’ έσύ, 
μόρφασε εκείνος.

Κατέβηκαν στό υπόγειο όπου υπήρχε 
τό γκαράζ τοΰ τμήματος τής Τροχαίας. 
Δυο τεχνικοί κάτι έψαχναν στό μπροστι
νό μέρος τοΰ αύτοκινήτου τής Τόνυ. Τά
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πουκάμισά τους ήταν μουσκεμένα άπό 
ιδρώτα. Τό δεξί μπροστινό φανάρι της 
«Φλορίντα» ήταν στραπατσαρισμένο και 
τό κρύσταλλο σπασμένο.

Έ νας άπό τούς τεχνικούς πλησίασε 
τόν άρχιφύλακα.

— Τό έλέγξαμε, είπε. Αύτό είναι τό 
αυτοκίνητο.

— Μπορείτε να τό άποδείξετε καί στά 
δικαστήριο; ρώτησε ό Φέϊτς.

— Κυτταξτε και μόνος σας.
'Ο Φέϊτς πήρε στά χέρια του ένα αιχ

μηρό κομμάτι κρύσταλλο άπό τό σπα
σμένο φανάρι. Ό  Τζό Κέρριγκαν ένοιωσε 
άρρωστος. Τό κρύσταλλο αύτό είχε επάνω 
του κηλϊδες αίματος.

— Οί χειρουργοί τό έβγαλαν άπό τόν 
λαιμό τοϋ παιδιού, είπε 6 Φέϊτς, μέ φωνή 
πού φανέρωνε περισσότερο θυμό παρά 
θρίαμβο. Κύτταξε καλά,

Έπιασε μέ προσοχή τό αιχμηρό κομ
μάτι καί τό έβαλε στο πλαίσιο τοϋ φανα
ριού. Ταίριαζε άπόλυτα μέ τό ύπόλοιπο 
μέρος τού κρυστάλλου πού είχε παραμείνει 
στή θέση του.

Τά αυτιά τού Τζό βούιξαν. Ή  καρδιά 
του πλακώθηκε. ’Αναγκάστηκε νά παρα
δεχτή δτι τό αύτοκίνητο της Τόνυ είχε 
χτυπήσει τό παιδί.

— Αύτό δέν σημαίνει, πάντως, δτι τό 
αύτοκίνητο τό ώδηγοΰσε ή Τόνυ, είπε μέ 
σιγουριά.

Ό  Φέϊτς κούνησε τό κεφάλι του μέ 
οίκτο.

— Πάμε πάλι έπάνω, είπε. 
Ξαναγύρισαν χωρίς νά άνταλλάξουν

ούτε λέξι στο μικρό δωμάτιο, έξω άπό τό 
γραφείο τού δικαστοΰ. Ό  Φέϊτς είπε 
στο Τζό νά περιμένη έκεϊ, ένώ ό ίδιος 
μπήκε μέσα. Ά πό τή θέσι του αύτή, ό 
Κέρριγκαν μπόρεσε νά άκούση έξωργι- 
σμένες φωνές. Πότε-πότε διέκρινε τούς 
λυγμούς τής Τόνυ. Ό  θυμός καί ή άγωνία 
τόν είχαν πνίξει. Τό λεπτό πουκάμισό του 
είχε κολλήσει στούς πλατείς ώμους του. 
'Ο φόβος καί ή άνησυχία είχαν φουντώσει 
τό νεανικό πρόσωπό του.

Ή ταν έντεκα καί είκοσι δταν άνοιξε 
πάλι ή πόρτα. Πρώτα βγήκε ό δικαστής, 
έπειτα δυό άστυνομικοί καί μετά ό Φέϊτς. 
*0 άρχιφύλακας κύτταξε σκληρά τόν Τζό.

— Κύτταξε αν μπορής νά τής βάλης λίγο 
μυαλό, είπε ξερά. Δέν έχει νά κερδίση 
τίποτα μέ τό νά άρνήται τήν ένοχή της.

Ό  Τζό μπήκε στό γραφείο καί έκλεισε 
πίσω του τήν πόρτα. Ή  Τόνυ τού έρριξε 
ένα τρομοκρατημένο βλέμμα μέ τά θολω
μένα άπό τά δάκρυα μάτια της. Τήν τρά
βηξε στήν άγκαλιά του καί τήν έσφιξε 
προστατευτικά. Τό σώμα τής γυναίκας 
άναρρίγησε.

— Μή φοβάσαι, άγάπη μου, τής ψιθύ
ρισε ένθαρρυντικά. "Ολα θά διορθωθούν.

—’Ώ  Τ ζό ! Τ ζό ! είπε μέσα στούς λυ 
γμούς της ή Τόνυ. Δέν τό έκανα έγώ.

Ά πό τά μάτια της έτρεχαν δάκρυα.
•— Τό ξέρω πώς δέν χτύπησες έσύ τό 

παιδί, Τόνυ, τής είπε ό Τζό. Κάποιος άλ
λος είναι ό ένοχος. Κάποιος πού ώδηγοΰσε 
τό αύτοκίνητό σου στις οκτώ καί δώδεκα 
άκριβώς.

Ή  φωνή της φανέρωσε τώρα ένα μικρό 
θυμό.

—Έγώ ώδηγδΰσα, Τζό είπε. ’Έφυγα 
άπό τό σπίτι στις οκτώ άκρϊβώς καί στα
μάτησα τό αύτοκίνητο δίπλα σέ έκεϊνο 
τό μαγαζάκι άπό δπου άγοράζω συνήθως 
τά περιοδικά. Τότε άκουσα τις σειρήνες 
στήν όδό Έ λμ.

Ό  Τζό σκυθρώπιασε. Ή  γυναίκα του 
παραδεχόταν δτι ώδηγοΰσε ή ίδια δταν

συνέβη τό άτύχημα. Παραδεχόταν δτι 
βρισκόταν σέ έκεϊνο τό μαγαζί πού άπέχει 
ένα μόνο μίλι άπό τό μέρος δπου διαδραμα
τίσθηκε ή σκηνή. Ντρεπόταν γιά τόν έαυτό 
του πού σκεπτόταν έτσι, άλλά έκανε τή 
σκέψι δτι δποτε ή Τόνυ ήθελε νά πάη νά 
άγοράση περιοδικά, χρησιμοποιούσε τήν 
όδό ’Έλμ . . .

’Ά ν είχε χτυπήσει τό παιδί, είχε δλο 
τόν καιρό νά πάη στό μαγαζί εκείνο τήν 
στιγμή πού τό αύτοκίνητο τής Τροχαίας 
έφθασε στήν σκηνή τού δυστυχήματος !

— Τόνυ, είπε διατακτικά, πήγες σέ 
έκεϊνο τό μαγαζάκι άπό τήν όδό Έ λμ;

Τά μάτια τής γυναίκας βούρκωσαν πάλι.
— Έ τσι λέει ή άστυνομία, είπε. Α π ό

ψε, δμως, πήγα έκεϊ άπό τήν λεωφόρο 
Ράϊαν.

— Μά ποτέ δέν χρησιμοποιούσες αύτό 
τόν δρόμο . . .

Ή  φωνή τού Τζό κόπηκε άπότομα. Δέν 
μπορούσε νά συνεχίση. Ή  Τόνυ τόν 
κυττοΰσε μέ ένα βλέμμα πού τόν πλήγωνε.

— Ούτε κι’ έσύ μέ πιστεύεις, Τζό, 
είπε μέ παράπονο.

— Μά τό αύτοκίνητό σου, άγάπη μου, 
χτύπησε τό παιδί, είπε ό Τζό. Κύτταξε . . . 
ίσως δέν κατάλαβες τήν σύγκρουσι.

—Τζό, είπε μέ λυγμούς, ή Τόνυ. πί- 
στεψέ μ ε! Έγώ ώδηγοΰσα τό αύτοκίνητο 
άπόψε στις οκτώ καί είκοσι, καί δέν πήγα 
καθόλου άπό τήν όδό Έ λ μ ! Δέν σκότωσα 
έγώ τό παιδί.

Δυνατοί λυγμοί άνατάραξαν τό στήθος 
της.

— Είχα άγοράσει τά περιοδικά πού 
ήθελα, συνέχισε, καί ετοιμαζόμουν νά 
γυρίσω σπίτι. Μόλις είχα ξεκινήσει δταν 
μέ σταμάτησε ένας μοτοσυκλεττιστής τής 
Τροχαίας. ’Έψαχνε γιά μιά κόκκινη «Φλο
ρίντα» μέ σπασμένο τό μπροστινό φανάρι. 
Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς έγινε σέ 
αυτά τά χάλια τό δικό μου . . .

Ό  Τζό Κέρριγκαν κοίταξε τό δμορφο 
κορίτσι πού ήταν ή αγαπημένη του γυ
ναίκα καί θυμήθηκε κάτι πού τοϋ είχε πή 
κάποτε, δταν τήν πρωτοσυνάντησε.

Τήν είχε συναντήσει σ’ ένα φιλικό του 
σπίτι πριν δυό χρόνια. Ή  καρδιά του δέν 
άργησε νά μιλήση καί σύντομα τής ζή
τησε νά γίνη γυναίκα του. Τό περίεργο 
ήταν δτι κάθε φορά πού τής ζητούσε νά 
τού μιλήση γιά τό παρελθόν της έκείνη 
άλλαζε άμέσως κουβέντα. Έδειχνε κα
θαρά πώς τοϋ έκρυβε κάτι. Τελικά, είχε 
κατορθώσει νά τήν πείση νά τοϋ άποκα- 
λύψη τό μυστικό της.

Τά μάτια της είχαν βουρκώσει τότε 
καθώς τοϋ μιλοΰσε γιά τήν οΐκογένειά 
της. Οι γονείς της είχαν λησμονήσει τί 
σήμαινε συζυγική άρμονία. Διαρκώς καυ
γάδιζαν καί τελικά χώρισαν. Ό  μεγαλύ
τερος άδελφός της είχε σκοτωθή μ’ ένα 
κλεμμένο αύτοκίνητο. Ή  άδελφή της 
παντρεύθηκε ένα κακοποιό. Ή  ίδια με
γάλωσε μέσα στήν φτώχεια, τήν γκρί
νια καί τήν μιζέρια.

Κάποτε έλαβε μέρος σ’ ένα διαγωνισμό 
καλλονής. Γιά νά πάρη τό βραβείο, άναγ- 
κάσθηκε νά πή ψέμματα γιά νά κρύψη τήν 
ήλικία της. Μέ τά χρήματα τοϋ βραβείου, 
πλήρωνε τά δίδακτρα γιά νά παίρνη μα
θήματα λογιστικής. Κατώρθωσε, έτσι, 
νά άποκτήση τά άπαιτούμενα προσόντα 
καί νά προσληφθή σέ μιά έταιρία ώς ιδι
αιτέρα γραμματεύς.

Ό  Τζό τήν είχε τότε πιστέψει. Τώρα, 
δμως, θυμήθηκε δτι ή Τόνυ είχε πή στό 
παρελθόν ένα σωρό ψέματα, μέ σκοπό 
νά άποφύγη, δυσάρεστες συνέπειες τών 
πράξεών της. Καί άναρωτήθηκε άν δέν

ήταν δυνατόν νά συνέβαινε τό ίδιο γι’ άλ
λη μιά φορά . . .

Ακόμη δέν μέ πιστεύεις Τζό, είπε μέ 
άχρωμη φωνή ή Τόνυ.

'Ο άντρας της άκούμπησε μέ τρυφερό
τητα τό χέρι του στον ώμο της. Ή  Τόνυ 
τόν κύτταξε μέ μιά λάμψι έλπίδας στά 
μάτια της. Ή  φωνή της άκούστηκε παρα
κλητική.

—Τζό, πές μου πώς μέ πιστεύεις, ψι
θύρισε.

'Ο Κέρριγκαν κούνησε καταφατικά τό 
κεφάλι του ένώ ένας κόμπος στάθηκε στον 
λαιμό του. "Ολες οί ενδείξεις στρέφονταν 
έναντίον τής Τόνυ. Τό παρελθόν της, ή 
άπίθανη ιστορία της γιά τις βραδυνές 
κινήσεις της, τό σπασμένο κρύσταλλο . . .

Κι’ δμως, ό Τζό μπόρεσε νά διώξη δλες 
αύτές τις δύσπιστες σκέψεις του. Δέν ήξερε 
πώς πέθανε ό μικρός. Γιά ένα πράγμα, 
πάντως, ήταν βέβαιος: Ή  Τόνυ ήταν 
άθώα!

Έσκυψε κοντά στήν γυναίκα του.
— Πές μου τί άκριβώς συνέβη άπό τήν 

στιγμή πού έφυγες άπό τό σπίτι καί σέ 
συνέλαβε ή άστυνομία, ρώτησε. ’Ίσως νά 
ξέχασες κάτι πού θά άποδείξη τήν άθωό- 
τητά σου.

Ή  ευγνωμοσύνη χαράχθηκε στήν άκρη 
τών χειλιών τής Τόνυ.

—’Ήξερα πώς θά μέ πίστευες Τζό, 
ψιθύρισε. Έφυγα άπό τό σπίτι στις όκτώ 
άκριβώς. Θυμάμαι καλά τήν ώρα, επειδή 
τότε τελείωσε μιά έκπομπή συνεχείας 
τής τηλεοράσεως.

Ό  Τζό προσπάθησε νά κρύψη τήν άπο- 
γοήτευσί του.

—’Ίσως κάνης λάθος στήν ώρα, άγάπη 
μου, είπε. 'Υποθέτω πώς κάποιος έκλεψε 
τό αύτοκίνητό σου. Χτύπησε τό παιδί, 
τόν έπιασε πανικός, καί τό έπέστρεψε χωρίς 
νά πάρης είδησι . . .

— ’Ό χι Τζό, ξέσπασε ή γυναίκα. Είμαι 
βεβαία γιά τήν ώρα. Θ’ άργοΰσες νά γυ- 
ρίσης στό σπίτι, καί δέν εΰρισκα ηρεμία. 
Έφυγα άπό τό σπίτι στις όκτώ. Έκανα 
μιά μικρή βόλτα στήν λεωφόρο Ράϊαν. 
Έπειτα άπεφάσισα ν’ άγοράσω μερικά πε
ριοδικά, γιά νά έχω κάτι νά διαβάσω.

— Καί μόλις σταμάτησες πλάι στό 
μαγαζάκι άκουσες τις σειρήνες στήν όδό 
Έ λμ; είπε ό Τζό. ’Ίσως νά έγιναν δυό 
άτυχήματα έκεϊ. Αύτό έξηγεΐ πώς έκανες 
λάθος στήν ώρα.

Ή  Τόνυ κούνησε τό κεφάλι της.
—’Ό χι, Τζό, είπε. Ή  άστυνομία επι

μένει πώς δέν συνέβη έτσι. Ρώτησαν καί 
τόν ιδιοκτήτη τού μαγαζιοΰ. Κι’ αύτός 
άκουσε τις σειρήνες. Έ χουν τσεκάρει 
μέ άκρίβεια τήν ώρα. Λέει πώς είχα δλο 
τόν καιρό νά . . . σκοτώσω ένα παιδί, 
κι’ έπειτα νά σταματήσω έκεϊ.

Γι’ άλλη μιά φορά ό Κέρριγκαν προσ
πάθησε νά κρύψη τήν άπογοήτευσί του.

—Καί μετά τί έγινε Τόνυ; ρώτησε.
— Ήμουν ό τελευταίος πελάτης τού 

κυρίου Κέντρικ. Ετοιμαζόταν νά κλείση. 
Συζητήσαμε λίγη ώρα, καί μετά έφυγα. 
"Οταν βγήκα έξω, συνάντησα μιά ώραία 
γυναίκα πού έψαχνε νά βρή τό χαμένο 
γατάκι της. Ή ταν κοκκινομάλλα καί φο
ρούσε βραδυνή έπίσημη τουαλέττα. Παίρ
νω δρκο δτι ετοιμαζόταν νά πάη σέ κά
ποιο χορό. Μέ ρώτησε άν είδα τήν γάτα 
της. Τής άπάντησα άρνητικά. Τότε ξέ
σπασε σέ λυγμούς καί είπε πώς ή κορούλα 
της θά στενοχωριόταν πολύ. Θά πρέπει 
νά συζητήσαμε πέντε ή έξη λεπτά. Έ πει
τα τήν άφησα καί πήγα στήν άκρη τού 
μαγαζιού δπου είχα άφήσει τό αύτο
κίνητο. Λίγα λεπτά άργότερα, μέ στα-
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μάτησε ή άστυνομία, καί μ’ έφερε έδώ.
Ό  Τζό Κέρριγκαν δέν ήξερε τί νά πή. 

Ευτυχώς, άπό τήν δύσκολη αύτή θέσι τόν 
έβγαλε ό άρχιφύλακας Φέϊτς, πού μπήκε 
στο γραφείο.

—Άπεφάσισε νά μιλήση, Κέρριγκαν; 
ρώτησε τον Τζό.

— Σας έχει πή ήδη τήν αλήθεια, άπάν- 
τησε ό Τζό.

— ’Ακούσε Τζό, είπε ψυχρά ό Φέϊτς. 
Πήραμε τΙς πληροφορίες γιά τό παρελθόν 
της. Μάθαμε τήν ποιότητα της οικογέ
νειας της. Είναι καλύτερα νά μιλήση γιά 
νά έλαφρύνη τήν θέσι της. Δέν υπάρχει 
λόγος νά συνεχίσουμε τις έρευνές μας . . .

Ή  σκιά τρόμου άπλώθηκε στά μάτια 
της Τόνυ. Ό  Τζό τήν έσφιξε άπό τήν μέση.

— Μην άνησυχής, της ψιθύρισε πάλι 
προστατευτικά. Θά κάνω ό,τι μπορώ γιά 
σένα.

'Ο Τζό παρετήρησε πώς τά μάτια της 
γυναίκας του πλημμύρισαν μ’ ελπίδα. 
'Ο Κέρριγκαν γύρισε τό κεφάλι του. Αι
σθανόταν τύψεις γιά τίς ελπίδες πού της 
είχε δώσει, καί δέν ήταν βέβαιος άν τίς 
έκπληροϋσε.

Ό  Τζό Κέρριγκαν καί ό Φέϊτς βγήκαν 
άπό τό γραφείο. Ό  άρχιφύλακας τόν κύτ- 
ταξε προσεκτικά.

— Είναι δική σου δουλειά, αν θέλης νά 
πιστέψης τήν γυναίκα σου. Κέρριγκαν, 
είπε. Μή θέλης, όμως, νά παραστήσης τόν 
ντέτεκτιβ.

'Ο Τζό τόν κύτταξε άδιάφορα καί έφυγε.
Λίγο μετά μπήκε στό αυτοκίνητό του. 

ΤΙΙταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν στα
μάτησε έξω άπό τό μαγαζάκι. Τό ρολό 
του ήταν κατεβασμένο καί ό δρόμος έρημος. 
Ό  Τζό προχώρησε πρός τήν πόρτα. "Υπο
λόγισε ότι σ’ αύτό άκριβώς τό μέρος θά 
στεκόταν ή Τόνυ, ένώ μιλούσε μέ τήν 
κοκκινομάλλα, καί ζητούσε τήν χαμένη 
γάτα τής κόρης της. Έπειτα, πήγε έκεϊ, 
όπου ή Τόνυ είχε παρκάρει τό αυτοκίνητό 
της. "Αναψε ένα σπίρτο καί τό περιέφερε 
μέ προσοχή κατά μήκος τού πεζοδρομίου. 
Μέ τήν μικρή φλόγα μπόρεσε νά διακρίνη 
ένα κομμάτι κρύσταλλο. Γιά μιά στιγμή, 
ή έμπιστοσύνη του γιά τήν γυναίκα του 
εξαφανίσθηκε, καί ό Τζό αίσθάνθηκε ντρο
πή γι’ αύτό;

"Οταν έπέστρεψε στό μαγαζάκι, άνε- 
κάλυψε ότι κάτι τόν ένωχλοΰσε. Στήν 
άρχή, ή ιστορία τής κοκκινομάλλας πού 
ζητούσε τό χαμένο γατάκι της τού είχε 
φανεί άρκετά λογική. ΤΗταν όμως περίερ
γο τό γεγονός ότι μιά γυναίκα είχε διαθέ
σει πέντε μέ έξη λεπτά γιά συζήτησι, 
τήν στιγμή πού ή Τόνυ τής είχε πή ότι 
δέν είχε δή τό ζώο.

«Στήν προκειμένη περίπτωσι, σκέ- 
φθηκε ό Τζό, θά έψαχνε γιά τήν γάτα καί 
δέν θά έχανε άσκοπα τόν καιρό της».

'Ο Τζό Κέρριγκαν άπεφάσινε νά συγ- 
κεντρώση πληροφορίες. “Οπου έβλεπε 
φώς, έκανε δυό έρωτήσεις: "Αν είχε δή

κανείς μιά γυναίκα πού έψαχνε γιά τήν 
γάτα της, καί άν σ’ έκείνη τή γειτονιά 
έμενε καμμιά κοκκινομάλλα.

'Η άπάντησις σ’ αυτές τίς δύο έρωτή- 
σεις ήταν άρνητική. Ό  Τζό άρχισε νά υπο
ψιάζεται. Ή ταν βέβαιος, πλέον, ότι ή 
κοκκινομάλλα είχε πει ψέματα στήν Τόνυ. 
Μά, γιά πο:ό λόγο; 'Ο Κέρριγκαν δέν 
μπόρεσε νά δώση μιά λογική άπάντησι.

Ξαφνικά, θυμήθηκε πώς ή παράξενη 
έκείνη γυναίκα ήταν ντυμένη μέ βραδυνή 
τουαλέττα. Σκέφθηκε ν’ άρχίση τήν έρευνά 
του άπό τά «νάιτ-κλάμπ», τής οδού Ράϊαν. 
Ρώτησε τούς μπάρμαν, τούς θυρωρούς, 
τούς σερβιτόρους. Μάταιος κόπος όμως . .

Ή  ώρα ήταν περασμένες τρεις τό πρωί. 
'Ο Τζό ήξερε πώς τά περισσότερα νυ
χτερινά κέντρα θά είχαν κλείσει. Ά π ε-  
φάσισε πάντως, νά κάνη μιά τελευταία 
προσπάθεια καί ρώτησε στό κέντρο «Τό 
χρυσό ποτήρι».

Στή μικρή αίθουσα, ό Τζό διέκρινε μιά 
κοκκινομάλλα μέ μαύρη βραδυνή τουα
λέττα. "ίσως αύτή νά ήταν ή γυναίκα πού 
ζητούσε, σκέφτηκε. 'Ο σύνοδός της ήταν 
ένας ψηλός γεροδεμένος άντρας μέ πλα- 
κουτσωτή μύτη καί άσχημο, κακοφτια
γμένο πρόσωπο. 'Ο Τζό Κέρριγκαν τόν 
γνώρισε άμέσως. Ή ταν ό γνωστός γκάγ- 
κστερ Τζών Ντούνκαν.

'Ο Τζό πλησίασε καί κάθησε άπρόσ- 
κλητος στό τραπέζι της. ’Αγνόησε τόν 
άνδρα καί κύτταξε τήν γυναίκα.

— Βρήκατε τό γατάκι σας; ρώτησε 
τρυφερά.

‘Η κοκκινομάλλα ζάρωσε έλαφρά τό 
μέτωπό της. Τό στόμα της έδειξε έκ- 
πληξι. Στά μάτια της, έν τούτοις, υπήρχε 
μιά άνήσυχη σπίθα. Τελικά, έβαλε τά 
γέλια.

— Κάνετε λάθος, κύριε, είπε.
Ό  Ντούνκαν έδειχνε πώς διασκέδαζε. 

Παρ’ όλα αύτά, κινήθηκε ανήσυχα στήν 
καρέκλα του.

— Σας λέω γιά τήν γατούλα πού χάσατε 
έξω άπό ένα μαγαζί τής λεωφόρου Ράϊαν, 
έπέμεινε ό Τζό.

— Σταμάτα νά μας ένοχλής, φίλε, πέ- 
ταξε τότε άγρια ό Ντούνκαν. ’Αρκετά! 
Στρίβε!

Ό  Τζό γέλασε ξερά.
— Κάνεις λάθος άν νομίζης ότι θά φύ

γω. Δέν τό κουνάω άν δέν μάθω γιά ποιο 
λόγο αύτή ή γυναίκα είπε ψέματα στήν 
σύζυγό μου.

’Εκείνη τήν στιγμή, ό Τζό άκουσε πίσω 
του μιά μπάσα φωνή.

— Μήπως σ’ άνοχλεϊ ό φίλος Τζώνυ;
Ό  γκάγκστερ κούνησε τό κεφάλι του.
'Ο Τζό ένοιωσε δυό στιβαρά χέρια νά

τόν σηκώνουν στον άέρα καί τήν ίδια στιγ
μή, βρέθηκε έξω άπό τό κέντρο. Έξωρ- 
γισμένος σκέφθηκε νά δώση ένα γερό 
μάθημα στό γκαρσόνι πού τού είχε φερθή 
έτσι. Τελικά, όμως, στό μυαλό του έπε- 
κράσητε ή πιο λογική σκέψι: Θά ήταν

καλύτερο νά συνέχιση τήν έρευνά του γιά 
νά μπορέση νά σώση τήν Τόνυ.

Προχώρησε έτσι κατά μήκος τών παρ- 
καρισμένων αύτοκινήτων γιά νά πάη έκεϊ 
πού είχε άφήσει τό δικό του. Ξαφνικά 
είδε μιά κόκκινη «Φλορίντα». 'Η άνα- 1 
πνοή του έγινε βαριά. Παρετήρησε πώς 
τό δεξί μπροστινό φανάρι ήταν στήν θέσι 
του, άλλά στό πάνω μέρος τού νικέλινου 
πλαισίου, ύπήρχε . . . ένα βαθούλωμα I

Μιά ιδέα πέρασε σάν άστραπή άπ’ τό 
μυαλό τού Κέρριγκαν. Δοκίμασε τήν πόρ
τα τού αύτοκινήτου. "Ηταν άνοικτή. Μπή
κε μέσα. Στον βοηθητικό χώρο πού υπάρ
χει στό βολάν, βρήκε μιά τανάλια, μιά πέν
σα, ένα κατσαβίδι κι’ ένα κουτί σπίρτα . . .

"Οταν ό Τζό σήκωσε τό κεφάλι του, 
είδε τόν Τζών Νντούνκαν νά κάθεται στό 
πισινό κάθισμα καί νά τόν άπειλή μ’ ένα 
περίστροφο.

— Λοιπόν, είπε ειρωνικά ό γκάγκστερ. 
Βρήκες τήν αιτία, έ;

— Ναί, άπάντησε κοφτά ό Τζό.
Έ να δυνατό φώς είχε χυθή τώρα στό

μυαλό τού Τζό. Ό  Ντούνκαν, τρέχοντας 
στήν όδό Έ λμ, είχε χτυπήσει τό παιδί. 
’Επειδή ήταν σίγουρος ότι θά τόν έπιανε ή 
άστυνομία, μόλις είδε τήν «Φλορίντα» 
τής Τόνυ σταματημένη, σκέφθηκε ν’ άλ- 
λάξη τό ένοχοποιητικό μπροστινό δικό 
του φανάρι. Ένώ, λοιπόν εκείνος έκανε 
τήν δουλειά του, ή κοκινομάλλα φίλη του, 
πού τήν συνώδευε, άπασχολοΰσε τήν Τόνυ.

Ό  Κέρριγκαν είδε τόν Ντούνκαν νά 
τόν κυττάζη άπειλητικά. Ή  κοκκινομάλλα, 
είχε έρθη κι αύτή, καί στεκόταν στό καπώ 
τού αύτοκινήτου του. 'Ο Τζό κατάλαβε 
πώς χρειαζόταν δράσι. Αύτό τό ύποπτου 
παρελθόντος ζευγάρι είχε κατορθώσει νά 
ένοχοποιήση τήν Τόνυ . . .

"Ενα ταξί σταμάτησε έκείνη τή στι
γμή δίπλα στήν «Φλορίντα». 'Ο Τζό 
πάτησε μέ δύναμι τή μίζα, άνοίγοντας 
συγχρόνως τόν διακόπτη τής μηχανής. Τό 
αύτοκίνητο πετάχτηκε μπροστά σάν άφη- 
νιασμένο, κι’ έπεσε πάνω στό σταματη- 
μένο ταξί.

Ή  κοκκινομάλλα στρίγγλισε τρομα
γμένη. Ό  Ντούνκαν πήρε φόρα καί προσ
γειώθηκε στό πάρ-μπρίζ. Χτύπησε τό 
κεφάλι του καί έμεινε άν αισθητός.

Ό  Τζό Κέρριγκαν, βγήκε άπό τό αύτο
κίνητο καί καθησύχασε τόν ταξιτζή πού 
είχε βάλει τίς φωνές, δίνοντάς του εξη
γήσεις. Έπειτα τόν έστειλε νά είδοποιήση 
τήν άστυνομία.

Λίγα λεπτά άργότερα, ό άρχιφύλακας 
Φέϊτς, παραδέχθηκε χαμογελώντας ότι, 
τό άστυνομικό δαιμόνιο καί ή τόλμη τοϋ 
Τζό, είχαν σώσει τήν Τόνυ άπό βέβαιη 
καταδίκη. Οί τεχνικοί δέν δυσκολεύθηκαν 
νά άνακαλύψουν στό πλαίσιο τοΰ σπασμέ
νου μπροστινού φαναριού τοΰ αύτοκινήτου 
τής Τόνυ, τά δαχτυλικά άποτυπώματα τοΰ 
Τζών Ντούνκαν.
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Ν Ο Μ Ο
Νόμος υπ’ άριθ. 410

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων του Ποι- 
νικοϋ Κωδικός, τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καί 
άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έηφισάμενοι όμοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν 

Άρθρον 1.
Τό άρθρο 74 τοϋ Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ώ<5 

άκολούθως :
«’Άρθρον 74. 1. ’Εάν δ καταδικασθείς εις κάθειρξιν ή 

φυλάκισις τούλάχιστόν ένδς έτους είναι αλλοδαπός, τό δικα
στή ριον δύναται νά διατάξη την άπέλασιν αύτοϋ άπό τής χώ
ρας, έκτελουμένην εύθύς μετά την έκ των φυλακών οριστικήν 
άπόλυσίν του καί έν περιπτώσει άπολύσεως ύφ’ δρον, εύθύς 
μετά τήν έξοδόν του έκ των φυλακών.

, _Δ|->ν“τα1 επίσης τδ δικαστήριον νά διατάξη τήν άπέλασιν
άπό τής̂  χώρας παντός άλλοδαποϋ είς τον όποιον έπεβλήθη 
μέτρον ασφαλείας έκ τών έν άρθροις 69, 71 καί 72. Έ ν τή 
περιπτώσει ταύτη ή άπέλασις δύναται νά διαταχθή καί είς 
άντικατάστασιν τών μέτρων τούτων.

3. Οι ούτως απελαθέντες αλλοδαποί δύνανται νά έπιστρέ- 
ψουν είς την χώραν μόνον μετά πάροδον τριετίας άπό της 
άπελάσεως καί έφ’ 'όσον τήν έπιστροφήν έπιτρέψη ό 'Υπουργός 
Δικαιοσύνης».

Άρθρον 2.

Λ Ο Γ Ι Α
των, τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους, 
έκτος έαν ηπράξις τιμωρήται βαρύτερον δι’ έτέρας διατά- 
ξεως.

, ~■ Η παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 167 έχει καί έν προκει- 
μενω εφαρμογήν.

3. Εαν δια  ̂τών εις τάς προηγουμένας παραγράφους άνα- 
φερομένων πράξεων προεκληθησαν φθοραέ, αύται χαρακτηρί
ζονται ως διακεκριμέναι καί έπισύρουν κατά τοϋ υπαιτίου τάς 
εν άρθριρ 382 ποινάς».

Άρθρον 5.
Ιό άρθρον 167 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος αντικαθίσταται ώς 

άκολούθως :
«Άρθρον 167. 1. "Οστις μεταχειρίζεται βίαν ή άπειλήν 

βίας, ινα  ̂έξαναγκάση άρχήν τινα ή υπάλληλον εις τήν ένέρ- 
γειαν πραξεως άναγομένης είς τά κάθήκοντά των ή παρά- 
λειψιν ^νομίμου τοιαυτης, ώς καί ό βιαιοπραγών κατά υπάλ
ληλου ή προσώπου προσληφθέντος ή ετέρου υπαλλήλου προστρέ- 
ξαντος πρός υποστήριξιν τούτου, διαρκούσης τής νομίμου ένερ- 
γείας του, τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους, 
αποκλειομένης εις πάσαν περίπτωσιν της μετατροπής ή άνα- 
στολής ‘αύτής.

“■ ^αν περί ών ή προηγούμενη παράγραφος πράξεις 
ετελέσθησαν υπο οπλοφοροΰντος ή φέροντος μεθ’ έαυτοΰ άντι- 
κειμενα, δια τών οποίων δύναται νά προκληθή σωματική βλά- 
βη, ή υπό προσώπου έχοντος κεκαλυμμένα ή άλλοιωμένα, τά 
χαρακτηριστικά αυτοΰ η υπό πλειόνων, ώς καί έάν ό καθ’ ού 
εστραφη η πράξις διέτρεξε σπουδαιον προσωπικόν κίνδυνον, 
επιβάλλεται φυλακισις τουλάχιστον δύο έτών, έφ’ δσον ή πρά
ξις δέν τιμωρείται βαρύτερον ύπό έτέρας διατάξεως».

t Το άρθρον 97 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως :

«Άρθρον 97. Αί διατάξεις τών άρθρων 94 παρ. 1 καί 
96 παρ. 1 έχουν έφαρμογήν καί όταν, πριν ή ή καταγνωσθεϊ- 
σα έπί τινι άξιοποίνφ πράξει κατά τίνος ποινή άποτιθή όλο- 
σχερώς, παραγραφή ή χαρισθή έπέλθη καταδίκη αύτοϋ δι’ 
άλλην αξιόποινον πράξιν, οποτεδήποτε τελεσθεΐσαν».

Άρθρον 3.
1. Εις τό Κεφάλαιον Λ' τοϋ Ποιν. Κώδικος ό ύπότιτλος 

1 τροποποιείται ώς άκολούθως :
«1. ’Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων καί τής Κυ- 

βερνήσεως».
«Βία κατά πολιτικοΰ σώματος ή τής Κυβερνήσεως». 

t 2. Το άρθρον 157 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος άντικαθίσταται 
ώς άκολούθως :

«157. 1. Ό  διά βίας ή -δι’ άπειλής βίας έπιβάλλων είς 
την Βουλήν η τήν Κυβέρνησιν ή είς μέλος αύτών τήν έκτέ- 
λεσιν, παράλειψιν ή άνοχήν πράξεως άναγομένης είς τά κα
θήκοντα των, τιμωρείται διά καθείρξεως τούλάχιστον δέκα 
έτών. Ή  αύτή ποινή έπιβάλλεται .έάν ή πράξις στρέφεται 
κατά Άρχηγοΰ άνεγνωρισμένου κατά τόν Κανονισμόν τής Βου
λής πολιτικοΰ κόμματος.

2. Ό  υπαίτιος τών άνωτέρω πράξεων εναντίον νομαρχια
κών, δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή άλλου συμβου
λίου τοπικής αύτοδιοικήσεως ή μέλους αύτών, τιμωρείται διά 
φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους.

3. Ό  δημοσία περιϋβρίζων τήν Βουλήν, τιμωρείται διά φυ
λακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών. Έάν ή περιύβρισις έτε- ■ 
λέσθη κατά τίνος τών έν τή παραγράφω 2 συμβουλίων, έπι- 
βάλλεται ^φυλάκισις, μέχρι δύο έτών. Ή  ποινική δίωξις γί
νεται κατ’ αϊτησιν τής Βουλής ή τοϋ Συμβουλίου.

4. Τό δικαστήριον δύναται πρός ταϊς ποιναϊς ταύταις νά 
έπιβάλη καί στέρησιν τών έν άρθρω 63 άριθ. 1 άξιωμάτων 
καί θέσεων».

Άρθρον 4.
Είς τό Κεφάλαιον Λ' τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος καί μετά τό 

άρθρον 157 αύτοϋ προστίθεται άρθρον λαμβάνον τόν τί
τλον «Βία κατά πολιτικοΰ κόμματος» καί τόν άριθμόν 157Α, 
έχον οΰτω:

«Άρθρον 157Α. 1. "Οστις προβαίνει είς πράξεις βίας 
κατά γραφείων νομίμως λειτουργούντων πολιτικών κομμά-

Άρθρον 6.
Το άρθρον 197 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος άντικαθίσταται ώς 

άκολούθως :
t « Αρθρον 197. 1. Οστις χωρίς νά διαταράξη τήν κοινήν 

ειρηνην, εμποδίζει αυθαιρέτως τάς συνεδριάσεις υπηρεσιακού 
τίνος συλλόγου, συγκροτουμένου δυνάμει τοΰ νόμου πρός 
διεξαγωγήν δημοσίων υποθέσεων, ή νομίμως λειτουργοΰν- 
τος πολιτικοΰ κόμματος ή άνεγνωρισμένου κατά νόμον σω
ματείου, τών αρχών αυτών ή τών αρχών καί συμβουλίων κα- 
θιδρύματος τίνος, ή διαταράσσει σοβαρώς ταύτας διά διεγέρ- 
σεως θορύβου  ̂ ή άταξίας ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον, 
τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών.

2. Εαν η πράξις έτελέσθη έν σχέσει πρός συνεδρίασιν 
δικαστηρίου επιβάλλεται φυλάκισις τούλάχιστον έξ μηνών».

Άρθρον 7.
Το άρθρον 221 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος αντικαθίσταται 

ώς άκολούθως :
« Αρθρον 221. 1. ’Ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμα

κοποιοί, χημικοί καί μαΐαι, οίτινες έν γνώσει έκδίδουν ψευ
δείς πιστοποιήσεις προωρισμένας νά παράσχουν πίστιν παρά 
δημοσία, δημοτική ή κοινοτική άρχή ή παρά νομικώ προσώπω 
δημοσίου δικαίου ή παρ’ άσφαλιστική έπιχειρήσει ή δυναμέ- 
νας να βλάψουν έννομα καί ούσιώδη συμφέροντα άλλου προ
σώπου, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών καί διά 
χρηματικής ποινής. Έάν αί άνωτέρω ψευδείς πιστοποιήσεις 
προορ^ίζωνται διά δικαστικήν χρήσιν, οί_ έκδίδοντες ταύτας τι
μωρούνται διά φυλακίσεως τούλάχισον τριών μηνών καί διά 
χρηματικής ποινής, ώς καί άποστερήσεως τών έν άρθρω 63 
άριθ. 1 άξιωμάτων καί θέσεων.

2·_ Δια φυλακίσεως μέχρις ένός έτους τιμωρείται οστις 
ποιείται χρήσιν τοιαύτης τινός ψευδοΰς πιστοποιήσεως πρός 
έξαπάτησιν δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής άρχής ή νο
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άσφαλιστικής έπιχειρή- 
σεως. Εαν τής έκδοθείσης ώς άνω ψευδοΰς πιστοποιήσεως 
εγένετο δικαστική χρήσις, ό ποιούμενος τοιαύτην χρήσιν διά
δικος τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών».

Άρθρον 8.
Ή  παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 315 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος 

άντικαθίσταται ώς άκολούθως:
« Αρθρον 315 παρ. 2 Έάν ό παθών, έν τή περιπτώσει
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τοϋ άρθρου 308 είναι δημόσιος υπάλληλος, συνέβη δέ ή πρά- 
ξις κατά την έκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή διά λόγους σχε
τικούς προς την έκτέλεσιν αύτής, ή δίωξις χωρεϊ αύτεπαγ- 
γέλτως».

’Άρθρον 9.
Εις το Κεφάλαιον ΙΣΤ' τοϋ Ποινικού Κώδικος καί μετά 

τό άρθρον 315 αύτοϋ προστίθεται άρθρον, λαμβάνον τον τί
τλον «Έτμβαρυντικαί περιπτώσεις» καί τον αριθμόν 315Α, 
έχον ώς άκολούθως :

«’Άρθρον 315Α. 1. Έάν αί έν άρθροις 308 καί 309 τοϋ 
Ποινικού Κώδικος πράξεις έτελέσθησαν κατά δημοσίου ύπαλ- 
λήλου κατά την έκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή διά λόγους 
σχετικούς προς την έκτέλεσιν αύτής, επιβάλλεται εις μέν τήν 
περίπτωσιν τοϋ άρθρου 308 ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 
τριών μηνών, εις δέ τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 309 ποινή 
φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.

2. Ή  τέλεσις τών έν άρθροις 310 καί 311 έδάφ. πρώτον τοϋ 
Ποινικού Κώδικος πράξεων, έφ’ όσον αΰται στρέφονται κατά 
προσώπων έκ τών έν παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφε- 
ρομένων καί ύπό τάς έν τη αύτη παραγράφω περιστάσεις, 
συνιστφ ιδιαιτέρως έπιβαρυντικήν περίπτωσιν, δεν έπιτρέπε- 
ται δέ έπί τούτων μετατροπή ή άναστολή της ποινής».

Άρθρον 10.
Τό άρθρον 322 τοϋ Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται ώς 

άκολούθως :
«Άρθρον 322. Ό  δι’ απάτης ή βίας ή απειλής βίας συλ- 

λαμβάνων, άπάγων ή παρανόμως κατακρατών τινα, οϋτως 
ώστε ό συλληφθείς νά άποστερήται τής προστασίας τής Πο
λιτείας καί ιδία ό περιάγων τινά εις όμηρίαν ή άλλην παρο- 
μοίαν κατάστασιν στερήσεως τής έλευθερίας, τιμωρείται διά 
καθείρξεως. ’Εάν ή πραξις έγένετο προς τον σκοπόν εξαναγ
κασμού τοϋ παθόντος ή άλλου τίνος εις πράξιν ή παράλειψιν 
ή άνοχήν περί τής οποίας δέν ύφίσταται ύποχρέωσις αύτοϋ, 
τιμωρείται: α) δι’ ισοβίου καθείρξεως έάν ό άξαναγκασμός 
στρέφεται κατά τών έν άρθριρ 157 παρ. 1 σωμάτων ή προσώ
πων καί β) διά καθείρξεως τουλάχιστον δέκα έτών εις πάσαν 
άλλην περίπτωσιν».

Άρθρον 11.
Τό άρθρον 324 τοϋ Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται 

ώς άκολούθως :
«Άρθρον 324. 1. *0 άφαιρών άνήλικον άπό τών γονέων, 

τών έπιτρόπων ή παντός δικαιουμένου νά μεριμνήση διά το 
πρόσωπόν του, ή ό ύποστηρίζων έκουσίαν τοϋ άνηλίκου δια
φυγήν άπό τής έξουσίας τών άνω προσώπων, τιμωρείται διά 
φυλακίσεως. Έάν ό ανήλικος διέτρεξεν, ώς έκ τής ήλικίας 
του καί τής στερήσεως τής έπιμελείας, σπουδαΐον κίνδυνον 
ζωής ή βαρείας βλάβης τής υγείας του, ό δράστης τιμωρεί
ται διά φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους.

2. Έάν 6 άνήλικος είναι νεώτερος τών δέκα τεσσάρων 
έτών ή ό υπαίτιος έξετέλεσε τήν πράξιν έκ κερδοσκοπίας ή 
έπί τώ τέλει όπως μεταχειρισθή τον άνήλικον είς άσχολίας 
άνηθίκους ή έπιτύχη τήν μεταβολήν τής οικογενειακής τοϋ 
άνηλίκου τάξεως, τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα 
έτών.

3. Έάν ό ύπαίτιος τών είς τάς προηγουμένας παραγράφους 
πράξεων έσκόπει τήν εισπραξιν λύτρων ή τον έξαναγκασμόν 
είς τινα πράξιν ή παράλειψιν έπιβάλλεται κάθειρξις. Έ ν πε- 
ριπτώσει καθ’ ήν ούτος οικεία βουλήσει καί προ πάσης έκ- 
πληρώσεως όρου τίνος ή άξιώσεώς του, άπηλευθέρωσε και 
άπέδωσεν υγιή καί σώον τον άνήλικον, έπιβάλλεται φυλάκισις».

Άρθρον 12.
Τό άρθρον 334 τοϋ Ποιν. Κώδικος άντικαθίσταται ώς άκο

λούθως :
«Άρθρον 334. 1. Ό  παρανόμως είσδύων ή παρά τήν 

θέλησιν τοϋ δικαιούχου παραμένων είς τήν κατοικίαν έτέρου 
ή είς τό παρ’ αύτοϋ πρός έργασίαν χρησιμοποιούμενον χώρον 
ή είς περικεκλεισμένον χώρον κατεχόμενον παρ’ αύτοϋ, τιμω
ρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής 
ποινής.

2. Αί ώς άνω πράξεις ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή 
πραγμάτων, ώς καί πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ένερ- 
γούμεναι πρός τον σκοπόν παρεμποδίσεως τής έκδόσεως έφη- 
μερίδων ή περιοδικών, ώς καί τής έλευθέρας κυκλοφορίας α̂υ
τών ή βιβλίων, τιμωρούνται διά φυλακίσεως τούλάχιστον ένός 
έτους, μή έπιτρεπομένης είς πάσαν περίπτωσιν τής μετατρο
πής ή άναστολής τής ποινής.

3. "Οστις, παρανόμως εισδύει είς κατάστημα ή χώρον υπη
ρεσίας δημοσίας, δημοτικής κοινοτικής ή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου ή έπιχειρήσεως κοινής ώφελείας ή παρα
μένει είς τούς χώρους τούτους παρά τήν θέλησιν τής χρησι- 
μοποιούσης αύτούς υπηρεσίας, δηλουμένης αύτώ διά τοϋ 
νομίμου εκπροσώπου ή ύπαλλήλου της, προκαλών οΰτω διακο
πήν ή διατάραξιν τής ομαλής διεξαγωγής τής υπηρεσίας, τι
μωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον έξ μηνών.

4. Ή  ποινική δίωξις έπί τών περιπτώσεων τής παραγράφου 
χωρεϊ μόνον έπί έγκλήσει τοϋ δικαιούχου».

Άρθρον 13.
Τό άρθρο 394 τοϋ Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται ώς 

άκολούθως:
«Άρθρον 394. 1. Ό  έκ προθέσεως άποκρύπτων, άγορά- 

ζων, λαμβάνων ώς ένέχυρον ή άλλως πως δεχόμενος παρ’ έαυτώ 
πράγμα προελθόν έξ άξιοποίνου πράξεως ή μεταβιβάζων έτέρω 
τήν κατοχήν τοιούτου πράγματος ή συνεργών είς μεταβίβασιν ή 
οπωσδήποτε άσφαλίζων έτέριρ τήν κατοχήν αύτοϋ τιμωρείται 
διά φυλακίσεως, άνεξαρτήτως τοϋ άν είναι τιμωρητέος ή ού 
ό ύπαίτιος τού έγκλήματος έξ ού τό πράγμα προέρχεται.

2. Έάν ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον πράξις έχη 
άντικείμενον εύτελοΰς άξίας, ό δράστης τιμωρείται διά φυλα
κίσεως μέχρις έξ μηνών, ή δέ δοινική δίωξις χωρεϊ μόνον 
κατ’ έγκλησιν.

3. Πρός τά έξ άξιοποίνου πράξεως προερχόμενα πράγματα 
έξομοιοΰντα καί τό τίμημα αύτών, ώς καί τά δι’ αύτών προ- 
σπορισθέντα άντικείμενα.

4. Έάν ό ύπαίτιος έπιχειρή τοιαύτας πράξεις κατ’ έπαγ- 
γελμα ή κατά συνήθειαν ή ένήργησεν έξ ιδιοτέλειας ή πρό
κειται περί πράγματος ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας, έπιβάλλεται 
φυλάκισις τούλάχιστον έξ μηνών. Τό άρθρον 72 περί παραπομ
πής είς οίκον έργασίας έχει καί έν προκειμένιρ άφαρμογήν».

Άρθρον 14.
Τό άρθρον 417 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, ώς έτρο- 

ποποιήθη ύπό τού άρθρου 14 τοϋ Ν.Δ. 2493/1953 καί συν- 
επληρώθη ύπό τού άρθρου 20 τού Ν.Δ. 4090/1960, άντικα- 
θίσταται ώς άκολούθως :

«Άρθρον 417. Έ πί πλημμελημάτων έν γένει, έάν ό δρά
στης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω, άκολουθεΐται ή έν τοϊς έπο- 
μένοις άρθροις διαδικασίας έκτος έάν κατά τήν κρίσιν τοϋ εί- 
σαγγελέως συντρέχουν λόγοι μή έφαρμογής τής διαδικασίας 
ταύτης».

Άρθρον 15.

Τό άρθρον 425 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κα- 
ταργεΐται.

Άρθρον 16.
Τό άρθρον 426 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντι- 

καθίσταται ώς άκολούθως:
«Άρθρον 426. 1. Αί διατάξεις τών άρθρων 418 έως 424 

έφαρμόζονται άναλόγως, έάν ό δράστης πλημμελήματος, καί- 
περ μή καταληφθείς έπ’ αύτοφώρω, κρατήται έν φυλακή ή 
άλλω τόπω κρατήσεως καί τό πλημμέλημα έτελέσθη έν τώ 
τόπω ένθα κρατείται.

2. Είς τήν προκειμένη συνοπτικήν διαδικασίαν υπάγονται 
καί οί στρατιώται, όταν διά τό πραχθέν πλημμέλημα έκ τών 
έν άρθρω 417 άναφερομένων, ύπάγονται είς τά κοινά δικα
στήρια κατά τάς διατάξεις τοϋ Στρατ. Ποιν. Κώδικος».

Άρθρον 17.
Ή  παράγραφος 1 τού άρθρου 449 τοϋ Κώδικος Ποιν. Δι

κονομίας άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«Άρθρον 449. — 1. Ό  έκζητούμενος καί ό είσαγγελεύς 

έχουν τό δικαίωμα νά ζητήσουν παρά τοϋ συμβουλίου τήν άνα- 
βολήν τής συζητήσεως. Τό συμβούλιον δύναται νά άναβάλη την 
συζήτησιν έπί οκτώ τό πολύ ήμέρας.

Άρθρον 18.
Ή  παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 451 τού Κώδικος Ποιν. Δι

κονομίας άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
2. *0 Άρειος Πάγος άποφαίνεται έντός οκτώ ήμερων 

έν συμβουλίιρ έφαρμοζομένων άναλόγως τών άρθρων 448 καί 
450.

Ό  έκζητούμενος κλητεύεται έπιμελεία τοϋ είσαγγελέως 
τοϋ Άρείου Πάγου είκοσι τέσσαρας ώρας τούλάχιστον πρό 
τής συζητήσεως αύτοπροσώπως ή διά τού άντικλήτου του».



’Άρθρον 19.

Αί παράγραφοι 2 καί 3 τοϋ άρθρου 555 του Κωδικός Ποι
νικής Δικονομίας αντικαθίστανται ώς ακολούθως :

«2. Ή  έκτέλεσις ποινής στερητικής της ελευθερίας ανα
βάλλεται, έάν 6 καταδικασθείς προσεβλήθη μετά την άπαγγε- 
λίαν της καταδίκης έκ ψυχοπάθειας τοιαύτης, ώστε ένεκα ταύ- 
της να μη έχη συνείδησιν της έκτελουμένης ποινής.

3. Εις τάς περιπτώσεις τής παρ. 1 στοιχ. β' περίοδος δευ- 
τέρα καί τής παρ. 2 διατάσσεται συγχρόνως ή έν δημοσίω ψυ- 
χιατρείιρ, κατά προτίμησιν δικαστικφ, έγκλεισις τοϋ κατα
δίκου».

"Αρθρον 20.

Τό άρθρον 557 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικα
θίσταται ώς άκολούθως :

«Άρθρον 557. — 1. Ή  άρξαμένη έκτέλεσις τής στερητι
κής τής ελευθερίας ποινής δύναται νά διακοπή εις τάς έν άρ- 
θριρ 556 στοιχ. α, β, καί γ  περιπτώσεις, ώς καί είς τάς περι
πτώσεις των παραγράφων 2 καί 7 τοϋ παρόντος.

2. ’Εάν ό έκτίων τήν ποινήν νοσηλεύεται εις νοσοκομεϊον 
κατά τάς περί νοσηλείας των κρατουμένων διατάξεις, εύρί- 
σκεται δέ ενεκα νόσου βαρείας είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε ή 
έν οίωδήποτε τοιούτω νοσοκομείω συνέχισις τής νοσηλείας του 
δεν ήθελεν άποτρέψει άνήκεστον βλάβην εις την ύγείαν του 
ή κίνδυνον ζωής, δύναται, έφ’ δσον ή αποτροπή είναι δυνατή διά 
τής έν έτέρω νοσηλευτικοί ιδρύματι νοσηλείας του, είδικώς κα
τονομαζόμενου νά αίτήσηται τήν εισαγωγήν του είς τοϋτο προς 
συνέχισιν τής νοσηλείας του, ίδίαις αύτοΰ δαπάναις άποκλειο- 
μένης τής κατ’ οίκον νοσηλείας.

3. ’Επί τής ώς άνω αίτήσεως άποφαίνεται τό δικαστήριον 
κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 560, δι’ είδικώς καί εμπερι
στατωμένος ήτιολογημένης άποφάσεώς του, έκδιδομένης μετά 
α) γνώμην δύο ιατροδικαστών ή έν έλλείψει τούτων δύο ιατρών 
υπαλλήλων τοϋ δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, 
περί τής ανάγκης εισαγωγής τοϋ κρατουμένου είς τό ύπό 
τούτου προτεινόμενον νοσηλευτικόν ίδρυμα, β ) γνώμην τοϋ νο- 
σηλεύοντος τον αίτοΰντα νοσοκομείου καί γ ) δήλωσιν τοϋ ύπό 
τοϋ αίτοΰντος ΰποδεικνυομένου ετέρου νοσηλευτικού ιδρύματος, 
δτι τοϋτο δύναται νά άναλάβη τήν νοσηλείαν του.

4. Έ ν περιπτώσει άποδοχής τής αίτήσεως τό δικαστήριον 
διατάσσει τήν διακοπήν έκτελέσεως τής ποινής μέχρι πέντε 
μηνών, τοϋ χρόνου τούτου δυναμένου, έφ’ δσον ή άνάγκη διακο
πής έξακολουθή ΰφισταμένη, νά παρατείνεται έπί χρόνον μέχρι 
πέντε μηνών έκάστοτε, ύπό τοϋ αύτοΰ δικαστηρίου, αιτήσει τοϋ 
ένδιαφερομένου ή τοϋ είσαγγελέως, ύποβαλλομένη προ τής λή- 
ξεως τοϋ πενταμήνου. Ή  διακοπή διατάσσεται ύπό τόν δρον τής 
συνεχοΰς παραμονής καί νοσηλείας τοϋ καταδίκου είς τό όρι- 
σθέν νοσηλευτικόν 'ίδρυμα, δύναται δέ τό δικαστήριον προς 
έξασφάλισιν ταύτης νά έπιβάλη καί οίονδήποτε άλλον δρον.

5. Άντίγραφον τής άποφάσεώς έπιδίδεται είς τόν κατάδι- 
κον καί είς τόν διοικητικόν διευθυντήν τοϋ όρισθέντος νοση
λευτικού ιδρύματος, άπό τής είς αυτό δέ εισαγωγής τοϋ κατα
δίκου, περί τής οποίας συντάσσεται έκθεσις, ύπογραφομένη ύπό 
τοϋ ρηθέντος διευθυντοΰ ή έν απουσία τούτου ύπό τοϋ γραμμα- 
τέως τοϋ ιδρύματος καί τοϋ ένεργήσαντος τήν μεταγωγήν όρ- 
γάνου, άρχεται ή διακοπή τής ποινής.

6. 'Ο κρατούμενος, διά πάσαν έκ προθέσεως παράβασιν τε- 
θέντος δρου τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους. 
Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους τιμωρείται έπίσης ό διοι
κητικός διευθυντής τοϋ νοσηλευτικού ιδρύματος, έάν έκ προ
θέσεως παρέλειψε νά είδοποιήση άμελλητί τόν άρμόδιον εισαγ
γελέα πλημμελειοδικών περί πάσης διακοπής τής νοσηλείας 
τοϋ καταδικασθέντος καί περί πάσης έξόδου του έκ τούτου ή 
ήναντιώθη είς τήν διενέργειαν έλέγχου περί τών άνωτέρω έν 
τώ ιδρύματι κατά πάντα χρόνον. Έάν αί πράξεις αύται έτε- 
λέσθησαν έξ άμελείας ό δράστης τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρις έξ μηνών.

7. Είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, έφ’ δσον ή κατά τάς 
παραγράφους 2 έως 4 διαταχθείσα διακοπή δεν δύναται νά 
άποτρέψη άνήκεστον βλάβην υγείας ή κίνδυνον ζωής ή δέ άπο- 
τροπή αύτη είναι δυνατόν άποδεδειγμένως νά έπιτευχθή διά 
τής κατ’ οίκον νοσηλείας, τό δικαστήριον δύναται αιτήσει τοϋ 
καταδίκου νά διατάξη τήν έπί σκοπφ τοιαύτης νοσηλείας δια
κοπήν έκτελέσεως τής ποινής, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά 
τών διατάξεων τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ παρόντος.

8. 'Ο είσαγγελεύς διατάσσει τήν έκτέλεσιν τής διακοπείσης 
ποινής άμα τή λήξει τοϋ όρισθέντος χρόνου διακοπής ή τής 
δοθείσης παρατάσεως αύτοΰ».

Άρθρον 21.
Τό άρθρον 559 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικα- 

θίσταται ώς άκολούθως :
«Άρθρον 559. Τήν άναβολήν καί τήν διακοπήν τής έκτε

λέσεως τής ποινής διατάσσει:
α) Είς τήν ύπό στοιχ. β' περίπτωσιν τοϋ άρθρου 556 τό 

έκδόν τήν καταδικαστικήν άπόφασιν δικαστήριον.
β) Είς τάς περιπτώσεις τής παρ. 1 στοιχ. α' περ. δευτέρα, 

τής παρ. 1 στοιχ. β' καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 555, ώς καί 
τής ύπό στοιχ. α' περιπτώσεως τοϋ άρθρου 556, τό δικαστήριον 
πλημμελειοδικών έν τή περιφερεία τοϋ οποίου κρατείται ό κα- 
ταδικασθείς.

γ ) Είς τάς περιπτώσεις τής παρ. 1 στοιχ. α' περ. πρώτη 
τοϋ άρθρου 555, ώς καί είς τάς περιπτώσεις γ' καί δ' τοϋ 
άρθρου 556, ό έπιτετραμμένος ή ό έποπτεύων τήν έκτέλεσιν 
είσαγγελεύς, δι’ ήτιολογημένης διατάξεώς του.

δ) Είς τήν περίπτωσιν τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 557 τό δικα- 
στήριον τών έφετών είς τήν περιφέρειαν τοϋ οποίου κρατείται 
ό καταδικασθείς, συντιθέμενον έκ πέντε μελών)).

Άρθρον 22.
Τό άρθρον 16 τοϋ Ν.Δ. 743/1970 «περί τιμωρίας τών 

παραβατών τών νόμων, περί ναρκωτικών ουσιών κλπ.», άντι- 
καθίσταται ώς εξής :

«Άρθρον 16. 1. Κατά πάσαν περίπτωσιν καταδίκης διά 
τινα τών έν άρθροις 3 καί 4 πράξεων, τό δικαστήριον δύναται 
νά διατάξη τήν έκτόπισιν τοϋ καταδικασθέντος, πλήν άν οδτος 
είναι άνήλικος, έπί έν μέχρι πέντε έτη μακράν του τόπου κα
τοικίας ή καταγωγής αύτοΰ καί μακράν τής θαλάσσης, τών 
νήσων ή τών συνόρων. Ή  έκτόπισις έκτελείται έπιμελεία τοϋ 
είσαγγελέως τοϋ τόπου τής έκτίσεως τής ποινής καί τών 
άρμοδίων άστυνομικών αρχών, εύθύς μετά τήν έκτισιν τής 
ποινής.

2. Έ πί άπολύσεως ύφ’ δρον ή έκτόπισις έκτελείται άμα 
τή έξόδιρ έκ τής φυλακής. Είς περίπτωσιν άρσεως ή άνακλή- 
σεως τής ύφ’ δρον άπολύσεως τό ύπόλοιπον τής έκτοπίσεως 
έκτελείται μετά τήν έκτισιν τοϋ ύπολοίπου τής ποινής.

3. Προκειμένου περί άλλοδαπών ένηλίκων ή άνηλίκων 
καταδικαζομένων έπί παραβάσει τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Ν.Δ., τό δικαστήριον διατάσσει τήν ισόβιόν των άπέλασιν έκ 
τής χώρας έκτελουμένην κατά τά έν παραγράφιρ 1 τοϋ άρ
θρου 74 τοϋ Ποιν. Κώδικος οριζόμενα».

Άρθρον 23.
Είς.τό άρθρον 1 τοϋ Νόμου 233/1975 «περί έκκαθαρίσεως 

Συντακτικών Πράξεων καί Ψηφισμάτων περί ών ή παράγραφος 
1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ψηφίσματος τής 16/29 ’Απριλίου 1952 
καί περί παραγραφής εκλογικών τινων άδικημάτων», προ
στίθεται παράγραφος 3 έχουσα οΰτω:

«Εκκρεμείς δικογραφίαι διά παραβάσεις τοϋ Γ /1 952 Ψηφί
σματος, ώς καί τοϋ Α.Ν. 453/1945, τίθενται είς τό άρχεϊον 
διά πράξεως τοϋ άρμοδίου είσαγγελέως, τά δέ έκδοθέντα διω
κτικά έγγραφα έπιστρέφοντα άνεκτέλεστα».

Άρθρον 24.
Ή  παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 25 τοϋ Ν. 2058/1952 «περί 

μέτρων είρηνεύσεως άντικαθίστανται ώς έξής :
«1. Διά τούς καταδικασθέντας είς ποινήν στερητικήν τής 

έλευθερίας άνωτέραν τών έξ μηνών, πάσα ημέρα έργασίας έν 
ταΐς φυλακαΐς έκτελουμένη είτε διά λογαριασμόν τοϋ Κρά
τους είτε δι’ έκμισθώσεως προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρό
σωπα, ώς καί πάσα χειρωνακτική, βιομηχανική ή γραφική 
διά χειρός ή μηχανής καί έν γένει πάσα άλλη σχετική έργασία, 
δύναται νά ύπολογίζηται εύεργετικώς κατ’ άνώτατον 6ptov μέχρι 
δύο ήμερών έκτιθείσης ποινής. Τό μέτρον τοϋ ευεργετικού ύπο- 
λογισμοΰ τού χρόνου έργασίας τών κρατουμένων καθορίζεται 
άναλόγως τού είδους καί τής φύσεως τής έργασίας ή τής 
κατηγορίας τής φυλακής, διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων 
προτάσει τού Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Αί παράγραφοι 6 καί 7 τού αυτού άρθρου 25 τού Ν. 
2058/1952, προστεθείσαι δυνάμει τού άρθρου 30 τού Ν.Δ. 
4090/1960, καταργοΰνται.

3. Πάσα έτέρα, διάταξις άντικειμένης είς τό παρόν άρθρον 
καταργεΐται».

Άρθρον 25.
Είς τό άρθρον 27 τού Σωφρονιστικού Κώδικος προστίθεται 

παράγρ. 4, έχουσα ώς άκολούθως :
«4. Ή  εισαγωγή νοσοΰντος κρατουμένου είς νοσοκομεϊον
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πραγματοποιείται εις τό Νοσοκομεϊον Κρατουμένων ή είς έτε
ρον κρατικόν ή δημοτικόν νοσοκομεΐον, ή νοσοκομεϊον νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, άναλόγως της παθήσεως του 
κρατουμένου, κατά^τήν έν άρθρω 36 παρ. 7, έν συνδυασμω 
προς την παρ. 1 του άρθρου 39 διαδικασίαν. *Η παραμονή του 
κρατουμένου εις τό Νοσοκομεϊον διαρκεΐ έφ’ οσον χρόνον κρί- 
νεται αυτή άναγκαία πρός άντιμετώπισιν της καταστάσεως 
τής υγείας του, έπαναμετάγεται δέ οΰτος εις τό εις δ έκρα- 
τειτο ή είς έτερον Σωφρονιστικόν Κατάστημα, μετά γνωμά- 
τευσιν του διευθυντου του νοσοκομείου ή της οικείας κλινι
κής αύτοΰ».

Άρθρον 26.
t Ο  ̂ εισαγγελεύς έφετών οσάκις, κατά την κρίσιν αύτοΰ 
ενδεικνυται εκ σπουδαίων λόγων ή διεξαγωγή της συνεδριά- 
σεως εις τοπον άλλον του κατά τάς γενικάς διατάξεις κα- 
θορισθεντος, δυναται διά πράξεώς του νά όρίζη διά μέν ύπο- 
θέσεων άρμοδιότητος του τριμελούς ή πενταμελούς έφε- 
τειου Αθηνών ή του συμβουλίου έφετών ’Αθηνών, τον τόπον 
συνεδριάσεως τούτων έκτος της έδρας των, άλλ’ έντός της 
περιφέρειας αύτών, έπί δέ υποθέσεων άρμοδιότητος πλημ
μελειοδικείων τον τόπον συνεδριάσεως αύτών έν τη έδρα ή 
τή περιφέρεια έτέρου πρωτοδικείου του αύτοΰ έφετείου.

Μεταβατική Διάταξις.

’Άρθρον 27.
Δικαστικαί αποφάσεις περί διακοπής τής έκτελέσεως τής 

ποινής λογω άνηκέστου βλάβης τής υγείας καταδίκου έκδο- 
θεισαι μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος βάσει 
τής παρ. 2 περ. β' τοΰ άρθρου 555, έν συνδυασμω πρός τό 
άρθρον 557 τοΰ Ποιν. Κώδικος, διατηρούνται έν ίσχύι μέχρι 
λήξεως τοΰ έν αύταις όρισθέντος χρόνου διακοπής.

Άρθρον 28.
^Κ^ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ό  παρών νόμος ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ Η μώ ν  

σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.

Έ ν Άθήναις τή 10 Αύγούστου 1976
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς. 
Έν* Άθήναις τή 10 Αύγούστου 1976 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

¥

Νόμος όπ’ άριθ. 391
Περί τών αποδοχών των προσθέτων Χωροφυλάκων ’Αστυ

φυλάκων καί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τ ηφισάμενοι όμοφώνως μετά της Βουλής άπεφασίσαμεν :

’Άρθρον 1.
1. Οί πρόσθετοι Χωροφύλακες — ’Αστυφύλακες λαμβά

νουν τον βασικόν μηνιαΐον μισθόν τών έν ενεργείς όμοιοβά- 
θμων των της άντιστοίχου μισθολογικής κλίμακος' μετά τών 
επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, εύδοκίμου παραμονής, στο
λής καί τροφοδοσίας, κατά τά έν τή έπομένη παραγράφω ορι
ζόμενα. Όμοίως δικαιούνται υφάσματος διά μίαν χειμερινήν 
καί διά μίαν θερινήν στολήν άνά διετίαν, ώς καί διά μίαν 
χλαίνην άνά τριετίαν, τά έξοδα προμήθειας τού οποίου βα
ρύνουν τόν εργοδότην.

2. Διά τόν κανονισμόν τού βασικού μισθού καί τών επ’ αύτοΰ 
ύπολογιζμένων έπιδομάτων προσμετρεϊται είς τόν χρόνον τοΰ 
προσθέτου Χωροφυλακος — Άστυφύλακος καί ό χρόνος πρα
γματικής υπηρεσίας είς τό Σώμα έξ οΰ προέρχονται ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι δέν έτυχον συντάξεως. Αί άποδοχαί τών μέ- 
χρις ένάρξεως ισχύος τού παρόντος προσληφθέντων προσθέ
των Χωροφυλάκων — ’Αστυφυλάκων, έν ούδεμια περιπτώσει 
δύναται νά είναι κατώτεραι τών ήδη καταβαλλομένων.

Άρθρον 2.
’Από τής ισχύος τού παρόντος καταργοΰνται αί διατάξεις 

τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 755/1970 «περί προσθέτων Χωρο
φυλάκων — ’Αστυφυλάκων».

Άρθρον 3.
Αί ύφιστάμεναι όργανικαί θέσεις ’Αξιωματικών Είδικών 

Υπηρεσιών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων αύξάνον" 
ται κατά 13 Άστυκτηνιάτρους ώς άκολούθως :

’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως 1 
’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως 2 
’Αστυνόμοι Α' ή Β' τάξεως 10.

Π Ω Σ  «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΤΑ « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ  I Κ Α  Χ Ρ Ο Ν  I ΚΑ»
Έ ν Σαντιάγω Χιλής, τή 10η ’Ιουλίου 1976 

Κύριον Θεόδωρον Τζίμαν ’Αρχηγόν Ά στυν Πόλεων 
Ά  θ ή ν α ι
’Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ,

Τελευταίως καί διά πρώτην φοράν μέ μεγάλην εύ- 
χαρίστησιν έλάβομεν δύο τεύχη 478 - 79 καί 480 - 81 
τού Περιοδικού τής ύμετέρας υπηρεσίας «’Αστυνομικά 
Χρονικά» καί έπιτρέψατέ μας όπως συγχαρώμεν είλι- 
κρινώς τό Τμήμα έκδόσεως ώς καί τήν Δ/νσιν Συντά
ξεως τόσον διά τό λίαν ένδιαφέρον άστυνομικόν καί 
κοινωνικόν περιεχόμενον, έκτύπωσιν καί φωτογραφιών 
έπικαιρότητος, όσον καί διά τήν έξαιρετικήν έμφάνισιν 
καί καλλίστην ποιότητα χάρτου.

Λόγω τού ότι τό ’Αρχηγείον ’Αστ. Πόλεων τής Χιλής 
μάς άποστέλλει άντίτυπα τής μηνιαίας έκδόσεως τού πε
ριοδικού «CARABINEKOS DE CHILE» καί τό όποιον 
ταχυδρομοΰμεν εις διαφόρους Δ/νσεις τών ’Αστυνομικών 
Τμημάτων ’Αθηνών καί Πειραιώς, έθεωρήθη σκόπιμον 
νά άποσταλλώσιν τά ληφθέντα ώς άνω τεύχη εις τό 
’Αρχηγείον Α.Π. έν Σαντιάγω καί τού οποίου ό ’Αρχη
γός μάς παρεκάλεσε νά διαβιβάσωμεν τά συγχαρητήρια 
του ώς καί τών μελών τοΰ ’Αρχηγείου διά τό έξαιρετικόν 
ύφ’ όλας τάς άπόψεις περιοδικού «’Αστυνομικά Χρο
νικά» παρ’ ότι ώς είναι εύνόητον δέν άνταποκρίνονται 
καί είς τό περιεχόμενον έφ’ όσον έκδίδεται εις τήν 
άγνωστον δι’ αύτούς Ελληνικήν γλώσσαν.

Αεχθήτε κ. ’Αρχηγέ, τήν διαβεβαίωσιν τής άκρας 
έκτιμήσεως πρό σάς, ώς καί πρός τά μέλη τής ύμετέρας 
'Υπηρεσίας,

Μετά πόσης τιμής Γαβριήλ Κ. Μουστάκης 
Γενικός Πρόξενος

Κύριον Σ. ’Αντωνάκον,
’Αστυνόμον Βλ 
Διευθυντήν Συντάξεως
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»,
Καλλιδρομίου 12,
ΑΘΗΝΑΙ (706).
’Αγαπητέ συνάδελφε,

’Επιθυμώ νά σάς συγχαρώ διά τήν πάντοτε ύπέροχον 
καί αψογον έκδοσίν σας τών «’Αστυνομικών Χρονι
κών», τά όποια παρακολουθοΰμεν μετ’ έξαιρετικού 
ένδιαφέροντος. ’Επειδή, όμως, ό άριθμός τών άντιτύ- 
πων τά όποια ένίοτε καί εύγενώς μάς άποστέλλετε δέν 
είναι άρκετός διά νά κυκλοφορήσουν μεταξύ όλων τών 
’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί Τμημάτων τής Κυ
πριακής ’Αστυνομίας, παρακαλώ όπως, ό άριθμός τούτων 
αϋξηθή είς τούλάχιστον 20, έάν τούτο είναι δυνατόν.

2. Έάν ένδιαφέρεσθε διά τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
τής Κυπριακής ’Αστυνομίας, προθύμως θ’ άνταποκρι- 
θώμεν είς οίανδήποτε παράκλησίν σας.

3. Εόελπιστούντες ότι ή παρούσα μας θά τύχη ευμε
νούς άνταποκρίσεως έκ μέρους υμών καί προσβλέποντες 
ότι ή συνεργασία μεταξύ τών δύο άδελφών τμημάτων 
θά συσφιγχθή έτι περισσότερον καί θά άποβή πλέον 
καρποφόρος.

Μέ συναδελφικήν άγάπην,
(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ) 

’Αστυνόμος Β' 
’Αστυνομικός Αιευθυντής 

Τμήματος Δ'
(Δημοσίων Σχέσεων)
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I. Κ Α Α Υ Β ΙΤ Η Σ
Την 20-8.76 άπεβίωσε καί την επο- 

μένην έκηδεύθη έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοϋ 'Α
γίου Παύλου Κορίνθου δ έ.ά. Ά ρχη- 
γδς της ’Αστυνομίας Πόλεων ’Ιωάν
νης Καλυβίτης. Είς την κηδείαν τοΰ 
άειμνήστου διακεκριμένου άστυνομικοϋ 
παρευρέθησαν έκ μέρους της ’Αστυνο
μίας Πόλεων ό Β' 'Υπαρχηγός κ. Κω- 
τσόπουλος, ό Γεν. Άστυν. Δ/ντής κ. 
Καρακϊτσος, διμοιρία άποδόσεως τιμών 
καί ή μουσική τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος. Ό  ’Ιωάννης Καλυβίτης υπήρξε 
έκ των πρώτων στελεχών της ’Αστυνο
μίας, την οποία καί άγάπησε μέ άλη- 
θινό φανατισμό καί άγωνίστηκε γιά τό 
μεγαλείο της. ’Από της ίδρύσεώς της 
κατείχε τις σπουδαιότερες θέσεις, άφοϋ 
ήταν ό πρώτος άστυνομικός Δ/ντής 
όλων τών ’Αστυνομικών Δ /νσεων. 
Διεκρίνετο γιά τήν ευρύτατη μόρφωσι 
καί τά σπουδαία διοικητικά προ
σόντα. Πιστεύω του ήταν, ότι ή εφαρ
μογή τοΰ νόμου, έπιτυγχάνεται πάντοτε 
μέ τήν καλωσύνη, τήν ευγένεια καί τήν 
άψογο συμπεριφορά. Ό  ’Ιωάννης Κα
λυβίτης, υπήρξε έκτος τών άλλων καί 
έξαίρετος έργάτης τών γραμμάτων. 
Έγραψε δεκάδες άρθρα καί αύτοτελή 
έργα, πού καλύπτουν, όχι μόνο άστυ- 
νομικά, αλλά καί γενικώτερα κοινωνικά 
καί έπιστημονικά ζητήματα. Τά «’Α
στυνομικά Χρονικά», άπό τής έκδόσεώς 
των άκόμη, έφιλοξένησαν περισπού
δαστα άρθρα τοΰ άειμνήστου Καλυβίτη, 
τοΰ οποίου ή άγάπη προς τό περιοδικό 
μας, άλλά καί ή ήθική συμπαράστασις 
υπήρξε πολύτιμος.

Τήν κηδεία του, ή όποια, όπως προα- 
ναφέραμε έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τήν Κόρινθο, πλήν τών έν ένερ- 
γεία καί έν συντάξει άστυνομικών, 
παρηκολούθησαν πολλοί φίλοι καί συμ-' 
πολίτες τοΰ έκλιπόντος, έκπρόσωποι 
τών τοπικών άρχών καί έμίλησαν γιά 
τήν προσωπικότητα καί τό έργο του, ό 
έ.σ. ’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Νέρης, 
ό τ. ’Αστυν. Δ/ντής κ. Παρίσης καί ό 
’Επιθεωρητής Μ. Έκπαιδεύσεως κ. 
Σήφης Κόλλιας. Έ κ μέρους τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κατέθεσε στέφανον έπί 
τής σοροϋ του 6 Β' 'Τπαρχηγός κ. 
Κωτσόπουλος, τον δέ έπικήδειον έξε- 
φώνησεν ό Δ/ντής τών Άστυν. Σχο
λών; Γενικός Άστυν. Δ/ντής κ. Κα- 
ρακΐτσος, δ όποιος προπέμπων τόν 
έκλιπόντα είς τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν είπε συγκεκινημένος τά έξης :

«Σεβαστέ μας Αρχηγέ.
Μέ τήν ψυχή θλιμμένη καί συντετριμ

μένη τήν καρδιά κλίνουμε ευλαβικά τό

γόνυ προ τής σεπτής σοροϋ σου γιά νά 
σοϋ ποϋμε τό ύστατο χαϊρε.

Πέρασες σάν δλοφώτεινος άστέρας άπό 
τό Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, τό 
όποιον έλάμπρυνες μέ τήν λάμψη σου καί 
έμεγάλωσες μέ τήν δική σου μεγαλοσύνη.

Φεύγεις άείμνηστε Αρχηγέ. "Ομως 
στή θύμησή μας μένει βαθειά χαραγμένη 
ή ώραία μορφή σου, πού άποτελοΰσε 
παράδειγμα ήθους καί ψυχικής λεβεντιάς. 
Φεύγεις, όμως μένουν οί άρετές σου, αύ- 
τές οί άρετές, πού δέν άλλοιώνονται, ούτε 
φθείρονται, ούτε πεθαίνουν μαζί μέ τό 
φθαρτό άνθρώπινο σώμα.

Οί άρετές σου σεβαστέ μας Αρχηγέ, 
πού ώδήγησαν τούς παλαιοτέρους συνερ
γάτες σου, θά καθοδηγούν καί έμάς τούς 
νεωτέρους, στο δρόμο τοΰ καθήκοντος 
καί τής τιμής.

Νοιώθω, άείμνηστε Α ρχηγέ μεγάλη 
τήν τιμή, γιατί σέ μένα έλαχε ό κλήρος, νά 
σέ προπέμψω στήν τελευταία σου κατοι
κία. "Οσοι κι άν ακουστούν γιά σένα ύμνοι 
σεβαστέ μας Αρχηγέ, είναι άληθινά 
άνείμπορο νά δώσουν τό μέτρο τής άξίας 
σου ώς άνθρώπου καί δημοσίου λει
τουργού.

Ό  ’Ιωάννης Καλυβίτης γεννήθηκε στήν 
όμορφη Κόρινθο τό έτος 1886. Στό νεο
σύστατο τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κατετάγη μέ τόν βαθμόν του 
Αστυνόμου Α'. τό έτος 1922. Έ να χρόνο 
άργότερα έγινε Άστυνομικός Δ/ντής Β'. 
καί τό 1926 προήχθη είς Αστυνομικόν 
Δ/ντήν Α'. καί τό 1941 είς Αρχηγόν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποστρατευθείς 
λόγω δρίου ήλικίας τό 1946.

Ό  έκλιπών υπήρξε άπό τά πρώτα 
στελέχη τοΰ Σώματος, διά τοΰ όποιου 
τήν προκοπή άγωνίσθηκε, μέχρι τις τε
λευταίες άκόμα ώρες τής ζωής του.

Ό  ’Ιωάννης Καλυβίτης, υπήρξε δ 
πρώτος Άστυνομικός Δ/ντής καί τών 
τεσσάρων Δ/νσεων τής Αστυνομίας Πό
λεων, καί δ πρώτος Έλλην ’Αρχηγός τοΰ 
Σώματος. Τό πέρασμά του, τόσον άπό 
τήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα, όσον καί 
άπό τόν Πειραιά καί τήν Αθήνα, άφησε 
χωρίς άλλο έποχή καί υπήρξε άφετηρία, 
γιά μιά άναγεννητική άλλαγή στά Αστυ
νομικά πράγματα τής Ελλάδος.

Μέ συγκίνησι όλοι οί παλαιότεροι θυ
μούνται τόν λυγερόκορμο Αστυνομικό 
Δ/ντή μέ τό ευγενικό παρουσιαστικό, τό 
διαρκές χαμόγελο, τήν έπιβλητική προ
σωπικότητα.

Υπήρξε πραγματικά μιά μεγάλη προ
σωπικότητα τοΰ Δημοσίου βίου τής 
Ελλάδος δ ’Ιωάννης Καλυβίτης.

Μεγάλες μορφές τής συγχρόνου Ελλη
νικής Ιστορίας, όπως δ Ελευθέριος Βε- 
νιζέλος, έθαύμαζαν τόν έξοχο Αστυνο
μικό καί τόν συνεβουλεύοντο γιά σοβαρά 
’Εθνικά θέματα.

Ή  Αστυνομική του πείρα, ή βαθειά 
γνώσις τής κοινωνίας καί ή πολύπλευρος 
μόρφωσίς του, τοΰ έπέτρεψαν νά όδη- 
γήση σέ άσφαλές λιμάνι τό ’Αστυνομικό 
Σώμα, στά πρώτα δύσκολα βήματά του.

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, προσέφερε έκτος 
τών άλλων καί πλούσια συγγραφική έρ- 
γασία στή Νομική καί Αστυνομική έπι- 
στήμη τής χώρας μας.

Τά άρθρα του διέκρινε πάντα ή βαθειά 
κριτική γνώσις, ή έπιστημονική κατάρ- 
τισις καί μιά άσυνήθηστη γιά Αστυνομικό 
γλαφυρότητα, πράγμα πού κατέλεξε έπα- 
ξίως τόν Καλυβίτη στούς λίγους έκλε- 
κτούς τής διανοήσεως τών περασμένων 
έτών.

Είχε πρωτοφανή μνήμη καί άσυνήθη
στη διαύγεια πνεύματος. Αρκεί νά άνα- 
φερθή, ότι λίγους μήνες προ τοΰ θανά
του του έδημοσίευσε είς τά «Αστυνο
μικά Χρονικά» ένα περισπούδαστο άρθρο 
γύρω άπό τή λειτουργία καί τήν όργάνωσι 
τής Σκότλαντ - Γυάρδ.

Σεβαστέ μας ’Αρχηγέ ’Ιωάννη Κα
λυβίτη. Αγάπησες όσο κανείς άλλος τήν 
Αστυνομία μας, στήν ύπηρεσία τής 
οποίας άφιέρωσες τά ωραιότερα καί τά 
περισσότερα χρόνια τής ζωής σου, άλλά 
καί ή Αστυνομία σέ έτίμησε, μέ τό νά 
σοΰ έμπιστευθή τις πιό σπουδαίες τις πιο 
νευραλγικές υπηρεσίες της, σέ χρόνια μά
λιστα δύσκολα γιά τήν Πατρίδα.

Προικισμένος μέ άγάπη γιά τόν άν
θρωπο, πίστι στό Θεό καί στήν Έλλάδά, 
κατώρθωσες μέ τά ύπέροχα ψυχικά καί 
έπαγγελματικά σου προσόντα, νά έπι- 
βάλης τό Νόμο καί τήν Τάξιν στις πόλεις 
τής δικαιοδοσίας σου καί νά γίνης «φαι
νόμενο» εύγενείας καί άλτρουϊσμοΰ.

Μέ αυτές τις σκέψεις πλέκω τό στε
φάνι τής μνήμης σου καί σέ προβάλλω, 
είς όλους τούς Αστυνομικούς, είς όλους 
τούς άνθρώπους, ώς φωτεινό δδηγό, στό 
δρόμο τοΰ καθήκοντος, καί τοΰ ύψηλοϋ 
ιδεώδους, όσα κοσμούν καί ομορφαίνουν 
τή ζωή τών άνθρώπων.

’Αείμνηστε Αρχηγέ. Μέ οδύνη οί πα
λαιοί συνεργάτες σου, έμεϊς οί νεώτεροι 
Αστυνομικοί, οί φίλοι σου, σέ κατευοδώ
νουμε, στό αιώνιο, τό χωρίς γυρισμό τα
ξίδι σου.

Ή  θλΐψις μας είναι άβάσταχτη γιατί 
στερούμεθα ένός άκόμη άπό τούς στυλο- 
βάτες τοΰ Σώματος.

Στερούμεθα τών ωραίων συμβουλών 
σου, τήξ πνευματικής σου προσφοράς, 
τής μεγάλης σου έμπειρίας.

Τό χώμα τής Κορινθιακής γής, πού σέ 
λίγο θά σέ σκεπάση, άς είναι έλαφρό. 
Ό  Θεός άς άναπαύση τήν ψυχή σου.

’Ιωάννη Καλυβίτη.
Σεβαστέ μας Αρχηγέ.
Α ί ω ν ί α  σ ο υ  ή μ ν ή μ  η».

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» τών όποιων 
όπως έλέχθη δ ’Ιωάννης Καλυβίτης υπήρ
ξε έκ τών άξιολογωτέρων συνεργατών, εύ
χονται όπως ό Μεγάλος Θεός άναπαύση την 
ψυχή του. Τό χώμα τής Κορινθιακής γής, 
πού τόν σκέπασε, άς είναι έλαφρό. Ή  
μ ν ή μ η  τ ο υ ,  άς  ε ί ν α ι  αί  ων ι α.
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ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ
ΝΕΑ
Κάτω: Τήν "Αμεσον Λράσιν επεακέφθη, οπού καί ένημερώθη διά το έργον τής ' Υπηρεσίας 
ή 3η Κοινότης ’Ανιχνευτών ’ Αλεξανδρουπόλεως ή όποια έφιλοξενήθη εις ’Αθήνας ήπό 
τής τοπικής ’Εφορείας Προσκόπων Περιστεριού. Τους προσκόπους εις τάς επισκέψεις 
των σννώόευεν ό ”Εφορος 'Υπηρεσιών και φίλος των «’Αστυνομικών Χρονικά»’», κ.
’Αΐβαλιώτης. ’Απέναντι: Την 9 - 8 - 7 6  εις την Σχολήν Ά ξ/κ ώ ν Χωροφυλακής, έγε
νετό ή έναρξις τής λειτουργίας τοϋ Σχολείου Πληροφοριών, το όποιον παρηκολ.ονθη- 
σαν άξI κοί τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Την έναρξιν τών μαθη
μάτων έκήρνξε ό 'Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Σταμάτης. Παρέστησαν ό Γεν. Γραιι- 
ματεύς τοϋ Υ .Δ .Τ  κ. Μπάλκος οστις ώμίλησεν διά την σημασίαν και άξίαν των πλη
ροφοριών, οι ’Αρχηγοί Άστυν. καί Χωροφ. κ. κ. Τζίμας καί Κουτσιανάς, ό Α ρχηγός  
ΥΠΕΑ κ. Μανουσάκης, ό Προϊστάμενος Μ .Ε / Υ .Δ .Τ  κ. Καρδαράς καί άλλοι. Ιίίς τά; 
φωτογραφίας μας δεξιά ό κ. Μπάλκος δμιλών καί αριστερά μία αποψις τοϋ ακροατηρίου.

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
Κύριον Θεόδωρον Τζίμαν ’Αρχηγόν 

’Αστυνομίας Πόλεων Γ' Σεπτεμβρίου 11 
’Α θ ή ν α ς

Εΰχαριστοϋμεν θερμώς διά τήν εύ- 
γενή καλωσύνη πού είχατε καί πάλι 
να προσφέρετε τό κινηματογραφικόν 
συνεργεϊον διά τήν προβολήν ωραίων ται
νιών προς ψυχαγωγίαν τών παιδιών 
μας.

’Επίσης εΰχαριστοϋμεν καί 8ιά τήν 
έγκατάστασιν μεγαφώνων εις δύο έορτα- 
στικάς εκδηλώσεις τοϋ 'Ιδρύματος μας.

Μετά τιμής
ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ 

ΚΟΡΑΣΙΩΝ 
Ή  Πρόεδρος 

Θ. Ν. ΚΛΑΔΑ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας 
Πόλεων. ’Αρχηγόν κ. Θεόδωρον Τζίμαν 
Κύριε ’Αρχηγέ,

'Ως ήδη γνωρίζετε, άπό 28/6 έως καί 
4.7.76 έτελέσθη εις ’Αθήνας ύπό τής 
ΣΚΟΕ τό IX Βαλκανικόν Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Κινητού Στόχου.

Ή  επιτυχία τοϋ Πρωταθλήματος 
κατά γενικήν ομολογίαν οφείλεται κατά 
μέγα μέρος εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, 
ήτις μας έβοήθησεν, παντοιοτρόπως, 
διά τής διαθέσεως τόσον τοϋ προσωπι
κού όσον καί τής Μουσικής τοϋ Σώμα
τος κατά τάς Τελετάς ένάρξεως, λήξεως 
καί ’Απονομής ’Επάθλων εις τούς Νικη- 
τάς.

Ή  αγάπη τών στελεχών τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων πρός τήν Σκοποβολήν έχει 
διαπιστωθή πλειστάκις, ή παρασχε- 
θεϊσα όμως εξαίρετος βοήθεια θά ήτο 
άδύνατος άνευ τών κατευθύνσεων ενός 
δεδοκιμασμένου φίλου τής Σκοποβο
λής, ώς 'Υμείς κ. ’Αρχηγέ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
ΣΚΟΕ θεωρεί ύποχρέωσίν του όπως 
εύχαριστήση 'Υμάς προσωπικώς, τον 
’Αρχιμουσικόν καί τά Μέλη τής μουσι
κής ώς καί άπαν τό διατεθέν'προσωπικόν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν συμπα- 
ράστασιν καί βοήθειαν ήν προσφέρατε 
εις τήν έπιτυχή διοργάνωσιν τοϋ IX 
Βαλκανικού Σκοπευτικού Πρωταθλή
ματος.

Είς άνάμνησιν τής σημαντικής συμ
βολής σας σάς άποστέλλομεν τήν άνα- 
μνηστικήν Πλακέτταν τών IX Βαλκα
νικών ’Αγώνων καί σάς παρακαλοϋμεν 
νά δεχθήτε τάς θερμάς ευχαριστίας τής 
Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας τής. Ε λ 
λάδος.

Μετά πάσης τιμής 
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς 

Κ. ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΗΛ. ΒΑΛΑΤΑΣ

*

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Πρός τόν Άξιότιμον ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων ’Ενταύθα.
Κύριε ’Αρχηγέ, ι

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού 
'Ιερού Ναού Προφήτου Ήλιοΰ Παγ
κρατίου, προάγεται, διά τής παρούσης, 
ΐνα έκφράση πρός 'Υμάς, τόν ’Αρχη
γόν τού Έντιμοτάτου Σώματος τών 
’Αστυνομικών, τάς θερμοτάτας ευχα
ριστίας του, διά τήν παρουσίαν, βοήθειαν 
καί συμπαράστασιν τής ’Αστυνομίας 
κατά τήν πανήγυριν τοϋ ιερού μας 
Ναού τήν 20ήν ’Ιουλίου έ.έ.

’Ιδιαιτέρως ή φροντίς έπί ένα 48ωρον 
τού δραστήριου 'Υπαστυνόμου κ. Σπυ
ρίδωνος Τσάκου, μετά τών άνδρών του, 
ύπήρξεν σημαντική καί ιδιαιτέρως έξε- 
τιμήθη ύπό τού Συμβουλίου καί τοϋ 
Χριστεπωνύμου Πληρώματος. Εύγέ- 
νεια, κοσμιότης, άψογος έμφάνισις, 
διακριτική παρέμβασις όπου έπεβάλ- 
λετο.

Τοιαύτη έκπροσώπησις, Κύριε ’Αρχη
γέ, τιμά καί 'Υμάς καί τόν κ. Διοικητήν 
τοϋ Τμήματος άλλά καί ολόκληρον τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας.

Έ πί τούτοις διατελοΰμεν μετά πολ
λής έν Κυρίω άγάπης καί τιμής.
Διά τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
Ό  Προϊστάμενος τοϋ 'Ιερού Ναοΰ 
ΧΡΗΣΤ. Κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α ΓΡΙ
ΝΙΟΥ
Πρός τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων Γραφεΐον Δημοσίων Σχέσεων

’Αθήνας
Έχομεν τήν τιμήν νά Σάς γνωρίσω-
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μεν ότι αίσθανόμεθα έπιτακτικήν τήν 
άνάγκην νά Σας έκφράσωμεν τάς Θερ- 
μοτάτας εύχαριστίας μας, διά τήν συμ
μετοχήν εις τάς έκδηλώσεις των ΠΑ- 

! ΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ’76, τής Φιλαρμονι
κής του 'Υμετέρου Σώματος.

Δραττόμεθα τής εύκαιρίας νά τονί- 
σωμεν δτι ή έντυπωσιακή έμφάνισις 
ταύτης έγοήτευσε τούς πολυπληθείς 
άκροατάς καί ίκανοποίησεν άπολύτως 
το φιλόμουσον κοινόν τής πόλεώς μας 
καί τής γύρω Περιοχής.

Παρακαλούμεν όπως εύαρεστεθήτε 
καί δεχθήτε τά Θερμά συγχαρητήριά 
μας διά τον ’Αρχιμουσικόν καί τά λοιπά 
μέλη τής Φιλαρμονικής Σας.

Εύχαριστοΰντες καί εύελπιστοΰντες 
εις μελλοντικήν συνεργασίαν, διατελού- 
μεν

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑΣ Β. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

*

Προς τον Κύριον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
’Αθηνών

Δ/νσιν ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Άναφερόμενος εις τήν άπό 20-6-76 

έπιβολήν μου προς 'Υμάς καί τάς έπ’ αύ- 
τής διαταχθείσας ένεργείας, διά τής ύπ’ 
άριθ. 127794 Φ 2806 /26 -6 -76  σχετ. 
53116, εγγράφου Σας, ώς καί τό ύπ’ άριθ. 
5236/11-7-76 έγγραφον τού κ. Δ ι ο ι -  
κ η τ ο υ του ΚΖ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος ’Αθηνών, αισθάνομαι τήν ύποχρέω- 
σιν νά εύχαριστήσω τόσον ήμάς όσον καί 
’Εκείνον διά τάς ένεργείας Σας, άποσκο- 
πούσας, εις τήν διασφάλισιν τής κοινής 
ήσυχίας, εντός τών πλαισίων τών ύφιστα- 
μένων νόμων καί τού σεβασμού τών άμοι- 
βαίων δικαιωμάτων τών πολιτών. Ή

παρέμβασίς Σας ύπήρξε λίαν άποτελεσμα- 
τική ώς προς τό Θέατρον «’Αλίκη» καί 
μερική ώς προς τό έναντι τούτου Θέατρον 
τού θιάσου Χατζηχρίστου, οί θόρυβοι έκ 
τού οποίου άζημίως διά τήν έπιχείρησιν, 
μέ όλίγην καλήν θέλησιν, θά ήδύναντο νά 
μετριασθούν.

’Επαναλαμβάνω καί αύθις, τάς προς 
'Τμάς καί τό εύγενές Σώμα τής ’Αστυνο
μίας τών Πόλεων, εύχαριστίας μου.

Διατελώ μετά πλείστης τιμής.
Ε.Ν. ΡΟΚΑΣ - Δικηγόρος 
Συν/ρχης έν Πολ. Διαθ/τι

*

ΑΣΤΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ Β. ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ. ΓΗΡΟΚΟ- 
ΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Άξιότιμον Κύριον Γεώργιον Άγγελό- 
πουλον. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας 
Πειραιώς

Ή  ’Εφορεία τού καθ’ ήμάς 'Ιδρύμα
τος λαβοΰσα γνώσιν τού θερμού ενδια
φέροντος ύμών ύπέρ τών άπομάχων εις 
αύτό τροφίμων, οπερ έξεδηλώσατε διά 
τής διανομής, κατά τήν γενομένην ύφ’ 
ύμών έπίσκεψιν εις τό 'Ίδρυμά μας τήν 
3.7.76 άνά ενός παγωτού εις έκαστον έξ 
αύτών, ώς καί εις τό προσωπικόν, έκ- 
φράζει ύμΐν τάς θερμοτάτας αύτής εύ- 
χαριστίας.

Έπιθυμοΰμεν νά σάς βεβαιώσωμεν 
ότι χειρονομίαι ώς ή ύμετέρα, ήτις μαρ
τυρεί τά διακατέχοντα ύμάς χριστιανικά 
καί άνθρωπιστικά αισθήματα συμπαρα- 
στάσεως τής κοινωνίας, πράγμα τό 
όποιον συντελεί νά δοκιμάζουν εις τάς 
δυσμάς τού βίου των ψυχικήν εύφορίαν, 
τό δέ ένισχύουν καί ένθαρρύνουν πάντας 
ήμάς, τούς έχοντας τήν εύθύνην τής κα
λής καί εύρύθμου λειτουργίας τού Ί -

δρύματος, όπως συνεχίσωμεν τούς ύπέρ 
αύτοΰ μόχθους ήμών.

Μετά θερμών πατρικών εύχών 
καί έξαιρέτου τιμής 

Ό  Μητροπολίτης Πρόεδρος 
f  *0 Πειραιώς Χρυσόστομος 

Ό  Διευθυντής 
Σ.Ι. ΦΙΟΡΕΤΟΣ

*
Π ΕΙΡΑ Ί ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑ
ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Ο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
Προς τον ’Αστυνομικόν Δ /ντήν Πει
ραιώς Κον Γ. Άγγελόπουλον.

Ε ν τ α ύ θ α  
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά ,
Έ κ μέρους τού Δ /κοΰ Συμβουλίου 

τού Συνδέσμου μας καί διά λογαρια
σμόν τών Καταστηματαρχών ειδών 
λαϊκής τέχνης καί τουρισμού, οί όποιοι 
ανήκουν εις τήν δύναμίν του, εΐμεθα 
έξουσιοδοτημένοι νά διαβιβάσωμεν προς 
'Υμάς τάς εύχαριστίας των καί τήν 
ίκανοποίησίν των διά τήν έκ μέρους τών 
ύφ’ 'Υμάς 'Υπηρεσιών λήψιν δραστικών 
μέτρων προστασίας τού άγοραστικού 
κοινού, άλλά καί τής άξιοπρεπείας τών 
καταστημάτων μας άπό τά - εύτυχώς 
ολίγα—παρασιτικώς δρώντα άτομα, τά 
όποια άποκαλοΰνται «κράχτες».

Πράγματι ή έκ μέρους τών έν λόγω 
άτόμων «άγρα» πελατών, πέραν τού 
ότι άποτελεΐ παράνομον πράξιν, δίδει 
τήν έντύπωσιν τής ύπαναπτύξεως τής 
πόλεώς μας, ιδία εις τούς έπισκεπτο- 
μένους τον Πειραιά τουρίστας, ή οποία 
έντύπωσις άντανακλά εις τήν σοβαρό
τητα καί άξιοπρέπειαν τών τουριστικών 
μας επιχειρήσεων.

Σάς παρακαλοΰμε νά διαβιβάσητε τάς 
εύχαριστίας τών μελών τού Συνδέσμου 
μας εις τούς κ.κ. Διοικητάς τών Α' καί
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Β' ’Αστυνομικών Τμημάτων, ώς καί τοϋ 
Τμήματος Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Πειραιώς, οϊτινες άνέλαβον προσωπι- 
κώς τό θέμα καί έλαβον τα άναγκαΐα 
μέτρα διά τήν πάταξιν τής δράσεως τών 
έν λόγφ άτόμων, κυρίως μεταξύ αφελών 
ναυτικών ή άλλων άδαών προσώπων..

*0 Σύνδεσμός μας είναι άποφασισμέ- 
νος νά διαφυλάξη το υγιές τουριστικόν 
έμπόριον είς υψηλόν επίπεδον, προς 
τοϋτο δέ θά καταγγέλη οίοδήποτε άτο- 
μον, τό όποιον θά άπεπειράτο νά «με
σολαβή ση»μεταξύ άγοραστοϋ καί κατα
στήματος. Κατάστημα, έπίσης, μέλος 
τοϋ Συνδέσμου μας, τό όποιον ήθελε 
διανοηθή νά έχη οίανδήποτε σχέσιν μέ 
τά άτομα άΰτά, τό μέν θά καταγγέλλε
ται, τό δέ θά διαγράφεται τής δυνά- 
μεως τοϋ Συνδέσμου.

Μέ τήν διαβεβαίωσιν ότι θά έχετε τήν 
άμέριστον συμπαράστασίν μας έπί οίου- 
δήποτε θέματος τάξεως καί έφαρμογής 
τών Νόμων, διατελοϋμεν,

Μετά τής προσηκούσης τιμής 
*0 Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

διότι, μέ μεγάλην δικαιοσύνην κρίνατε 
ταϋτα.

Σάς είναι γνωστόν βέβαια, ότι, ό "Ομι
λος 32 ολόκληρα χρόνια περιβάλλει τήν 
’Αστυνομίαν μέ άγάπην καί πόσον καί 
μεϊς όλοι, εϊμεθα στενοχωρημένοι, διότι, 
είναι άπαράδεκτον οί άνθρωποι αυτοί 
πού άγωνίζονται μέρα νύκτα διά τήν περι- 
φρούρησιν τής ζωής καί τής περιουσίας 
τών πολιτών, νά εύρίσκωνται είς Νοσοκο
μεία, ώς έκ θαύματος δέ, όχι, εις Νεκρο
ταφεία.

Είμεθα υπερήφανες διότι Κύριοι τοϋ 
δικοΰ Σας κύρους, άναγνωρίζουν καί τι
μούν τούς κόπους καί τό έργον τών ’Α 
στυνομικών μας.

Καί πάλιν Σάς συγχαίρομεν διά τήν έκ- 
δήλωσίν Σας καί εύχόμεθα πάντοτε νά 
ύπάρχουν άνθρωποι μέ τήν ίδικήν Σας 
κρίσιν, δικαιοσύνην καί άμεροληψίαν.
Μετά μεγάλης έκτιμήσεως καί ευχαρι

στιών
Ή  Πρόεδρος 

Ευτυχία Ίωακείμογλου
Ή  Γενική Γραμματεύς 

Χριστίνα Παπαδάκη

διότι είς κάθε περίστασιν, άλλά κυρίως, 
υπό τάς σημερινάς περιστάσεις, ή συμπα- 
ράστασις όλων μας είς τήν ’Αστυνομίαν 
καί ό ειλικρινής έγών διά τήν έπίλυσιν τών 
δικαίων αιτημάτων της, πρέπει νά- 
άποτελή πρωταρχικόν καθήκον. Π ι
στεύω, οτι δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη εύ
ρυθμος κοινωνική δραστηριότης καί πρόο
δος, έάν δέν ύπάρχη ’Αστυνομία ύπό τάς 
άπαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν έπι- 
τέλεσιν τοϋ ύψηλοΰ έργου της. Δι’ αυτό, 
δέν παραλείπω ευκαιρίαν, άθορύβως νά 
πράττω πάν τό κατ’ έμέ δυνατόν έπί τών 
έκάστοτε θεμάτων, τά όποια άπασχολοΰν 
τήν ’Αστυνομίαν.

’Επί τή ευκαιρία, σάς έσωκλείω φωτο
αντίγραφου ένεργείας μου έπί τών θεμά
των τής ’Αστυνομίας, προς τον κ. Υπουρ
γόν Συντονισμού καί προγραμματισμοΰ, 
τήν όποιαν ένέργειάν μου, δέν έθεώρησα 
σκόπιμου νά δώσω είς τήν δημοσιότητα, 
διότι μέ ένδιαφέρει ή ουσία καί όχι ή αύ- 
τοπροβολή άνευ άποτελέσματος.

Νά είσθε βέβαια, ότι θά συμπαρίστα- 
μαι πάντοτε είς κάθε δίκαιον θέμα τής ’Α
στυνομίας καί είς κάθε άδικον έναντίον της 
έπίθεσιν.

Μετά τιμής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ  

Βουλευτής ’Αθηνών

*

Προς τόν κ. Διοικητήν τής ’Αμέσου Δρά 
σεως
Κύριε Διοικητά,

Διά τής παρούσης έρχομαι νά ευχα
ριστήσω Υμάς καί τούς συνεργάτας Σας, 
διά τήν εύγενή καλωσύνην ήν είχατε νά 
δεχθήτε καί νά ξεναγήσητε είς τάς έγ- 
καταστάσεις τής ’Αμέσου Δράσεως (Ό - 
μήρου-Σταδίου) μετά τόσης λεπτότητος 
καί εύγενίας, τούς μικρούς μου μαθητάς, 
οί όποιοι, έπί ήμέρας άρκετάς ομιλούν, 
περί τών εντυπώσεων των. Ύπερηφα- 
νεύομαι ώς Έλλην Πολίτης, διά τήν Ε λ 
ληνικήν ’Αστυνομίαν ή όποια γνωρίζει, 
νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας της έπί ύψη- 
λοΰ επιπέδου.

Δράττομαι τής ευκαιρίας, νά σάς προ
τείνω, μίαν είσέτι υπηρεσίαν, ήν δύνασθε 
νά προσφέρετε, είς τά ελληνικά νειάτα 
καί νά άποβή έπωφελής Έθνικώς καί 
έξηγοΰμαι . . . .

Ή  ύπό τήν Διεύθυνσίν σας υπηρεσία 
άντιμετωπίζει πολυάριθμα γεγονότα ήμε- 
ρησίως, άν αυτά τά γεγονότα τά συντάξει 
μία επιτροπή δημοσίων σχέσεων καί τά 
προβάλλει είς ένα εβδομαδιαίου περιοδι
κόν, θά έχετε προσφέρει ύψίστην υπηρε
σίαν είς τήν πατρίδα, διότι θά άτονήσουν 
αυτομάτως τά λιβελλογραφήματα τών 
περιπτέρων πού γέμουν φθοροποιού ύλης, 
καί θά άπαλλάξητε τήν κοινωνίαν μας 
μέ τό πλέον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ τρό
πον, άπό τήν μάστιγα αύτήν πού λέγε
ται ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ.

Τέλος τά έσοδα έκ τής πωλήσεως τού 
περιοδικού, ας είναι πρόσθετον, έσοδον, 
διά τό έπικουρικόν ταμείου συντάξεως 
τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δέξασθε τήν έκτίμησίν μου 
καί τήν άγάπην τών μικρών μαθητών μου.

Μετά τιμής
Ό  διευθυντής τής Σχολής 

Γ. ΚΟΤΜΕΝΤΑΚΟΣ 
Κλειοΰς 37-Χολαργός-τηλ. 6511526

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Είς τήν επιστολήν τού Ο.Φ.Α. ό Βου
λευτής κ. Τσαλδάρης άπήντησε διά τών 
έξής:

Κυρία Πρόεδρος
Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τό ΰπ’ άριθμ. 

Πρωτ. 82Φ52 ΰμέτερον τής 9ης τρεχ. μη
νάς, διά τοϋ όποιου έκφράζετε τήν συγκί- 
νησίν σας καί τά έν γένει αισθήματα τού 
'Ομίλου «Φίλοι ’Αστυνομίας ’Αθηνών», 
διά τήν θέσιν τήν όποιαν έλαβον υπέρ τής 
’Αστυνομίας έπί τών γεγονότων τών ’Α
θηνών, ύπό τών άναρχικών.

Μέ τήν σειράν μου, εύκαιρίας τυχού- 
σης, παρακαλώ, όπως, δεχθήτε τά θερμά 
μου συγχαρητήρια διά τήν δραστηριότητα 
τήν όποιαν άναπτύσσει ό ύπό τήν Προε- 
δρείαν σας "Ομιλος ύπέρ τής ’Αστυνομίας,

Ύπό τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών άπεστάλει 
πρός τόν Βουλευτήν ’Αθηνών κ. Τσαλδά- 
ρην ή άκόλουθος έπιστολή.

ΟΜΙΛΟΣ
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

’Αλεξάνδρου Σούτσου 5 

’Αξιότιμε Κύριε Τσαλδάρη
Βαθύτατα συγκεκινημένες άπό τά ώραΐα 

καί γεμάτα άγάπη καί συμπάθεια λόγια 
σας, πού διαβάσαμε είς τόν τύπον, ύπέρ 
τών ’Αστυνομικών καί τραυματιών τών 
τελευταίων γεγονότων, Σάς συγχαίρομεν,
Τήν 5ην μ.μ. ώραν τής 20-8-75 εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων έγένετο εναρξις τον Σ ε
μιναρίου Μεθόδων εκπαιδενσεως, τό όποιον παρηκολονθησαν άξ/κο'ι τής ’Αστυνομίας 
όλων τών βαθμών. Κατά τήν εναρξιν παρέστη ό Β' Ύπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος και 6 
Δ /ντής τών Σχολών κ. Καρακιταος, οί όποιοι καί ετόνισαν τήν σημασίαν τής έπιμορφώ- 
σεως τών εκπαιδευτών. Εις τήν φωτογραφίαν χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ
Την 23-8-76 άπεβίωσεν έν Άθήναις 

καί τήν έπομένην έκηδεύθη εις Α' Νεκρο- 
ταφεΐον ’Αθηνών, ό έ.σ. Άστυν. Δ /ντης 
Α. Λίναρης Γεώργιος τοϋ Ίωάννου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις Χίον τό έτος 
1895. Είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετά- 
γη μέ τόν βαθμόν τοϋ ύπαστυνόμου Α. 
τήν 24-4-1925.

Προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. 
Β. Τήν 3-12-1932, είς τόν βαθμόν τοϋ 
Άστυν. Α. τήν 9-7-1940, εις τόν βαθμόν 
τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Β' τήν 15-3-1946 
καί εις τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ 
Α' τήν 29-8-1952.

Άπεστρατεύθη τήν 1-1-1953, καταλη
φθείς ύπό τοΰ ορίου ήλικίας. Τήν κηδείαν, 
έκτος τών οικείων του, παρηκολούθησαν 

*1 πολλοί συνάδελφοι έν συντάξει καί έν 
ένεργεία, ώς καί πολλοί φίλοι.

Έκ μέρους τοϋ Αστυνομικού Σώματος 
παρέστη άντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής 
τόν Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Ψυχογιόν Ή -  
λίαν, δστις κατέθεσε στέφανον έπί τής 
σοροΰ καί προέπεμψεν τόν νεκρόν διά συγ
κινητικών λόγων, άναφερθείς είς τήν στα
διοδρομίαν, τό ήθος καί τήν προσωπικό
τητά του.

Τόν αείμνηστον συνάδελφον άπεχαιρέ- 
τησεν επίσης καί ό έ.σ. Άστυν. Δ/ντής 
Α. κ. Παρίσης Λεωνίδας, Γενικός Γραμ- 
ματεύς της Πανελληνίου Ένώσεως Ά πο- 
στράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων.

Ή  στήλη μας συμμεριζομένη τήν θλΐ- 
ψιν τών οικείων του, έκφράζει προς αύ- 
τούς τα θερμά της συλλυπητήρια καί εύ
χεται, όπως ή μνήμη του είναι α ί ω ν ί α. 
Ε λ α φ ρ ό  ας  ε ί ν α ι  τό  χ ώ μ α  
π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε .

ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
'Ένα άκόμη παλαιό μέλος της έθρή~

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ

ΦΕΥΓΟΥΝ
νησε προσφάτως ή Αστυνομία Πόλεων.

Πρόκειται περί τοϋ έ.σ. Άστυν. Δ /— 
ντοΰ Α. Μαρκοπούλου Αβραάμ. Τήν κη
δείαν τοϋ άειμνήστόυ Δ /ντοΰ, ήτις έγέ- 
νετο τήν έπομένην τοϋ θανάτου του 31-7- 
76 έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ τοϋ Νεκροταφείου 
Καλλιθέας, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου 
καί πολλοί έκ τών έν συντάξει καί έν ένερ- 
γείφ άστυνομικών.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 18-7-1903 
είς Σελένκεια Αδάνων Μ. Ασίας. Είς τό 
Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 26-1-1925 
μέ τόν βαθμόν τοϋ άστυφύλακος. Τήν 16- 
10-1934 προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ 
ΰπαστυν. Β', τήν 7-3-1941 είς τόν βα
θμόν τοϋ ΰπαστ. Α, τήν 31-12-1945 είς 
τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Β', τήν 27-7-1948 
είς τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Α. καί τήν 29- 
8-1952 είς τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ 
Β'. Άπεχώρησε λόγω ορίου ήλικίας τήν 
31-12-1958.

Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ 
άντιπροσωπείας του,ό έπικεφαλής τής ό
ποιας κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ 
του καί έξεφώνησε τόν έπικήδειον.

Τά Αστυνομικά Χρονικά εύχονται είς 
τούς οικείους του, τήν έξ ΰψους παρηγο
ριάν καί Α ί ω ν ί α  ά ς ε ί ν α ι  ή μ ν ή 
μη του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΡΑΣ
Τήν 1-9-1976 άπεβίωσεν καί τήν έπο

μένην έκηδεύθη έκ τοϋ Β'. Νεκροταφείου 
Αθηνών ό έ.σ. Άστυν. Δ/ντής Α' Μα- 
τζάρας Νικόλαος τοϋ Γεωργίου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1898 είς 
Σερμενΐκον Καρδίτσης. Είς τό Άτυν. 
Σώμα κατετάγη τήν 22-9-1921 μέ ’τόν 
βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος.

Τήν 18/12/1923 προήχθη είς ’Τπαστ,

Β', τήν 22-1-1925 είς 'Τπαστ. Α', τήν 
11-4-1931 είς Άστυν. Β', τήν 19-11-1935 
είς άστυν. Α', τήν 15-3-1946 είς Άστυν. 
Δ/ντήν Β', καί τήν 29-8—1952 είς Άστυν. 
Δ/ντήν Α'. Άπεστρατεύθη λόγω ορίου 
ήλικίας τήν 30-10-1953.

Τήν κηδείαν του, έκτός τών έν ένεργεία 
καί συντάξει άστυνομικών, παρηκολούθη
σαν οί οικείοι του, πολλοί φίλοι καί συγ
γενείς.

Τό Άστυν. Σώμα παρέστη δι’ άντιπρο- 
σωπείας του, ό έπικεφαλής τής όποιας 
Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Τασιόπουλος Σάβ
βας, κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ του 
καί έξεφώνησε τόν έπικήδειον.

’Εκ μέρους τής Πανελληνίου Ένώσεως 
Άποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας 
Πόλεων, παρέστη ό Γενικός Γραμματεύς 
αύτής Άστυν. Δ/ντής Α' έ.σ. κ. Λεωνί
δας Παρίσης, δστις προέπεμψεν τόν άπελ- 
θόντα, διά συγκινητικών λόγων, άναφερ
θείς είς τήν σταδιοδρομίαν, τό ήθος καί 
τήν προσωπικότητά του.

Συμμεριζομένη ή στήλη μας τό πέν
θος τών οικείων του, έκφράζει προς αυτούς 
τά θερμά της συλλυπητήρια καί εύχεται, 
δπως ή μνήμη του είναι α ί ω ν ί α .  Τ ό 
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  άς  ε ί ν α ι  έ λ α-  
φ Ρ ό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Τήν 8-8-76 άπεβίωσε ένταΰθα καί τήν 
έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ ίεροΰ Ναοΰ 
Τριών 'Ιεραρχών Καισαριανής, ό έ.σ. ’Α
στυνόμος Β. Άναστασιάδης ’Ιωάννης.

Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν οί 
οικείοι του, πολλοί έν ένεργεία καί συν- 
τάξει συνάδελφοι, συγγενείς καί φίλοι.

Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη, δι’ 
άντιπροσωπείας του, δ έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ 
του καί έξεφώνησε τόν έπικήδειον.

Ό  ’Ιωάννης Άναστασιάδης έγεννήθη 
είς τήν Κων/πολιν τό έτος 1904. Είς τήν 
Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη ώς άστυ- 
φύλαξ τό έτος 1926.

Είς τόν βαθμόν τοΰ άνθυπαστυνόμου 
προήχθη τήν 2-9-1943, είς τόν βαθμόν 
τοΰ ύπαστυν. Β. τήν 29-2-1944, είς τόν 
βαθμόν τοΰ ύπαστυν. Α. τήν 31-12-1947 
καί είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Β. τήν 
5-9-1956.

Άπεστρατεύθη λόγω ορίου ήλιγίας τήν 
29-12-1959. Τά «Α.Χ.» εύχονται δπως ό 
Πανάγαθος Θεός άναπαύση τήν ψυχή του. 
Α ί ω ν ί α  ή μ ν ή μ η  του.
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ΙΩΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 29-8-76 άπεβίωσε καί τήν έπομέ- 
νην έκηδεύθη ό έ.σ. ύπαστυνόμος Α. Άπο- 
στολόπουλος ’Ιωάννης τοϋ ’Αποστόλου.

'Ο έκλιπών έκηδεύθη εις τό Νεκροτα- 
φεΐον της Νεαπόλεως Πειραιώς, οπού τον 
προέπεμψαν εις τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν οΐ συγγενείς, οί φίλοι καί οί συνά
δελφοι, οί όποιοι έγνώρισαν καί άγάπησαν 
τον άείμνηστον συνάδελφον. Τό Σώμα της 
’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον πιστώς 
ύπηρέτησεν, έτίμησε τον έκλιπόντα δι’ 
άντιπροσωπείας έξ όλων τών βαθμών μέ 
έπικεφαλής άνώτερον άξ/κόν, ό όποιος 
προέπεμψε τον έκλιπόντα συνάδεφον, εις 
τήν τελευταίαν του κατοικίαν καί κατέ
θεσε στέφανον έπί της σοροϋ του.

Ό  ’Ιωάννης Άποστολόπουλος έγεννήθη 
τό έτος 1898 εις Μακρακώμη Ααμίας. 
Εις τήν ’Αστυνομίαν κατετάψη τό έτος 
1926 ώς άστυφύλαξ. Τήν 2-9-1943 προή- 
χθη εις τον βαθμόν τοϋ άνθυπαστυνόμου, 
τήν 15-9-1943 εις τον βαθμόν τοϋ ύπα- 
στυν. Β' καί τήν 31-12-1949 εις τον βα
θμόν τοϋ ύπαστυν, Α'.

Άπεστρατεύθη καταληφθείς ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας τήν 1-1-1953.

Προς τούς οικείους του ή στήλη μας 
εύχεται τήν έξ ύψους παρηγορίαν.Ό Πανά
γαθος Θεός ας άναπαύση τήν ψ υ χ ή ν  του. 
Ή  μ ν ή μ η  του,  άς είναι α ί ω ν ί α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
Τήν 12-7-1976 άπεβίωσεν συνεπεία 

τροχαίου άτυχήματος ό έν Μ.Δ. ύπαστυ
νόμος Α. Κουτράκης Παναγιώτης του Ε μ 
μανουήλ.

Ή  κηδεία του άτυχου συναδέλφου έγέ- 
νετο τήν έπομένην, έκ του Τερου Ναού 
(Όσιας Ξένης) της Νίκαιας Πειραιώς.

Εις ταύτην παρέστησαν έκτος τών συγ
γενών καί φίλων του, πάρα πολλοί έν ένερ- 
γεία καί συντάξει συνάδελφοι.

Τό Σώμα της ’Αστυνομίας εις ό άνήκε 
έν Μ.Δ. παρέστη δι’ άντιπροσωπείας, ύ 
έπικεφαλής τής οποίας κατέθεσε στέφανον 
έπί τής σορου του καί προέπεμψεν αύτόν 
διά συγκινητικών λόγων.

Ή  στήλη μας συμμεριζομένη τήν θλΐψιν 
τών οικείων του, εύχεται τήν έξ ύψους 
παρηγοριάν καί τήν άνάπαυσιν τής ψυχής 
αύτοΰ έν σκηναΐς δικαίων.

Α ί ω ν ί α άς είναι ή μ ν ή μ η  του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ
"Ενας άκούραστος έργάτης τών γραμ

μάτων καί θερμός φίλος της ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί τών «’Αστυνομικών Χρονι-

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. Κατά τον Λαμαρτϊνον παρακολου- 
θοΰσε τήν ευτυχία, έξυπηρετοΰσε τούς 
ισχυρούς, άπεχθάνετο τούς άδεξίους, 
καί έγκατέλειπε τούς δυστυχείς (έλα- 
φρώς άνορθόγραφον).

2. Αεπτά νημάτια. — Καί είς αύτά σπου
δάζουν (άρχικά).

3. Προϋποθέτει ύπαρξιν χιόνος. — Εις 
τον μΰλον. . . προηγούνται (άντι- 
στρόφως) — Ξενικός τίτλος εύγε- 
νείας.

4. Κτητικόν (πληθ.) — Περισσότερον 
γνωσταί είς τούς βενζινοπώλας (δημ.) 
— Άρχικά εταιρείας, έχούσης σχέ- 
σιν με τούς προηγουμένους.

5. Προσωνυμία της Παναγίας.
6. Ό  Χέοψ ήτο ό πρώτος της Δ' 

Μεμφιτικής δυναστείας. — Κοινώς λέ
γεται πρασινάδα (αίτ.)

7. Είς τήν ’Ιατρικήν ή προσωρινή δια
κοπή της λειτουργίας της άναπνοής,

κών» άπεβίωσε πριν λίγες μέρες στήν 
Καλαμάτα. Πρόκειται γιά τον γνωστό δη
μοσιογράφο, λογοτέχνη καί ιστορικό συγ
γραφέα Γιάννη Άναπλιώτη, τοϋ όποιου ή 
πνευματική προσφορά στήν ελληνική γραμ
ματεία ύπήρξε άνεκτίμητη. Ό  Γιάννης 
Άναπλιώτης, είχε δημοσιεύσει δεκάδες 
άρθρων ιστορικού καί λογοτεχνικού περιε
χομένου σέ έφημερίδες καί περιοδικά καί 
είχε έκδόσει άνάλογες πραγματείες. Γιά τό 
έργο του έτιμήθη μέ Α' Βραβείο άπό τήν 
’Ακαδημία ’Αθηνών. Τό περιοδικόν μας εύ
χεται προς τούς οικείους του τήν έξ ύψους 
παρηγοριάν. Τό χώμα της Μεσσηνιακής 
γης πού τον σκέπασε, άς είναι έλαφρό. Ή  
μ ν ή μ η  του,  άς είναι α ί ω ν ί α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Τήν 29-8-76 άπεβίωσε καί τήν έπομέ

νην έκηδεύθη είς τό Νεκροταφεΐον Νέας 
Σμύρνης, ό έκλεκτός συνεργάτης τών «’Α
στυνομικών Χρονικών», έπίτιμος ΙΙάρε- 
δρος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημή- 
τριος Μαγκριώτης. Οί άναγνώστες τού 
περιοδικού μας θά ένθυμοΰνται άσφαλώς 
τά περισπούδαστα άρθρα τού Δημητρίου 
Μαγκριώτη, ιδίως σέ θέματα Διοικήσεως 
καί όργανώσεως. Τό περιοδικόν μας εύ
χεται, όπως ό Πανάγαθος Θεός άναπαύση 
τήν ψυχήν τού έκλιπόντος έν Σκηναΐς Δι
καίων. Ή μ ν ή μ η  του,  άς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α.

όφειλομένη είς έλαττωματικήν διέ- 
γερσιν τού άναπνευστικοΰ κέντρου 
(αίτ.)

8. Ήχητικώς, ξενικόν γυναικεΐον ό
νομα. — Σύζυγος της Ροδόπης καί 
πατέρας τού έβρου, μεταμορφωθείς 
είς βουνόν, διότι ήσέβησε προς τόν 
Δία. (Μυθ.) Άρχικά ονόματος με
γάλης μορφής τού ’21.

9. Μονολεκτική άπάντησις. — Ά γχέμα- 
χον όπλον τών άρχαίων — "Ορος τής 
άντισφαιρίσεως.

10. ’Έτσι άποκαλεΐται καί ό πρωταγω
νιστής ένός έπεισοδείου. — Α μυν
τικός ’Οργανισμός, (άρχικά).

11. Μέ κληροδότημά του ίδρύθη είς Καλ
λιθέαν Αθηνών Σχολή τεχνικής μορ- 
φώσεως, πού φέρει καί τό όνομά του 
(αίτ.)

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Μετά τήν μάχη τών Κουνάξων 

(401 π .Χ .) έκάλεσε είς συνεστίασιν 
τούς άρχηγούς τών Μυρίων καί τούς 
έδηλητηρίασεν.

2. Παλαιός άμερικανός τραγουδιστής 
(έπώ ν).— ’Έχει τάς έξ έδρας του 
ήριθμημένας.

3. Ξενικόν νόμισμα. — Συμπεραίνει — 
Βιβλικόν πρόσωπον, γνωστόν άπό τό 
ομώνυμον Κανονικόν βιβλίον τής πα- 
λαιάς Διαθήκης.

4. Αρχαία πρόθεσις. — Σκαπτικόν γεωρ
γικόν έργαλεϊον. — Φθόγγος τής μου
σικής άλλά καί ξενική συγκατάβασις.

5. Περιοχή τής ΒΔ Εύρώπης, μοιρα
σμένη μεταξύ Ρωσίας, Φινλανδίας, 
Σουηδίας καί Νορβηγίας.

6. Ίσοδυναμεΐ μέ τό 1 /8 τού έμπορικού 
πήχεως. — Αύτά δέν διαφέρουν.

7. Είς τών τριών Μάγων πού έπεσκέ- 
φθησαν τόν Χριστόν μετά τήν Γέν- 
νησίν του.

8. Άρχικά τού ονόματος διατελέσαντος 
άρχηγοΰ τού Σώματος. — Μας χωρί
ζει άπό τ ή ν . . .  Γήν (Γενική).— 
γράμμα τής Αλφαβήτου.

9. Έφώτιζε τούς άρχαίους. — Κτητι
κόν. — ’Έδωσε τό όνομά του είς μίαν 
διαστροφήν.

10. Λέγεται καί άρνησικυριά (άντι- 
στρόφ)— Τοποθετημένη (κυριολ.)

11. Μέ τάς μελέτας του έπί τής νευρολο- 
γίας, έπηρέασε τήν σύγχρονον ιατρι
κήν ό άγγλος αυτός φυσιολόγος. 
(1867 - 1952).

(ί.Κο.)
Η λύσις είς τό έπόμενον 

ΑΤΣΙΣ ΠΡΟ ΗΓ. ΣΤΑΤΡΟΛΕΞΟΤ
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Την 18ην ώραν τής 17-8-76 στις Παιδικές Κατασκηνώσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στον Ά γ ιο  Ά νδρέα 'Α τ
τικής, πραγματοποιήθηκε εορτή, την όποιαν ώργάνωααν τά παιδάκια τής Β' κατασκηνωτικής περιόδου. Ή  εορτή 
είχε άφιερώθή στο ελληνικό χωριό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ποιήματα, τραγούδια, σκέτς καί έλληνικονς χο
ρούς, πού μέ εκπληκτική επιτυχία εξετέλεσαν τά παιδιά των άστυνομικών. Τήν έορτή παρηκολουθησαν 6 Β’ 
Ύπαρχηγός Α .Π . κ. Κωτσόπονλος, ό Δ /ντής τής Υ.Σ.Π .Α . κ. Σταθαράς καί οί γονείς τών κατασκηνωτών. Στις 

φωτογραφίες μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Επάνω: Ό  άρχηγός τής κατασκηνώσεως Αστνν. Β. κ.
Καραντώνης όμι/.&ν προ τής ένάρξεως τής εορτής. Κάτω : Ή  στιγμή τής υποστολής τής σημαίας.


