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Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

104. Θ έσις τοϋ  Γ  1Α στυνομ ικού Τ μ ήμ ατος (Π α γ κ ρ α τ ίο υ )  κα ι 
δράσ ις  αύτοϋ  κ α τά  την 3ην Δ εκεμ β ρίου  1944.

105. ’Α π ό π ειρ α  των κομμουνιστώ ν νά  επιτύχουν π αρ άδοση  τοϋ  
Τ μ ή μ ατος κα ι π ροπ αρασκευ ή  γ ια  επ ίθεση . Μ έτρα φρονρή- 
σεω ς κ α ί άμύνης τοϋ  Τ μ ή μ ατος.

106. Γ εγ ο ν ό τα  τής 4ης Δ εκ εμ β ρ ίου  1944. Π ρ ό τα σ ις  π αρ αδό -  
σεω ς τοϋ  Τ μ ήμ ατος. ’Ά ρν η σ ις  τον  Δ ιο ικη τοϋ  κ . Μ ουτο- 
γιάννη. Έ π ίθ ε σ ις  κ α τά  τοϋ  Τ μ ή μ ατος.

107. 'Α π όπ ειρα  'Α στυνομικού Δ ιευθυντοϋ νά επ ιτυχή  π αράδοση  
τον  Τ μ ή μ ατος  στους κομμουνιστής. 'Α π οπ ομ π ή  του  υπό  
τοϋ  κ. Μ ουτογιάννη. Ν έες επ ιθ έσεις  κ α τά  τοϋ  Τ μ ήματος.

108. Π ρ ο π α ρ ασ κ ευ ή  άνατινάξεω ς τοϋ  Τ μήματος. Ά π ο χ ώ ρ η σ ις  
κατόπ ιν  δ ιαταγή ς τής 'Α στυνομ ικής Δ ιευθύνσεω ς.

109. 'Α στυνομ ικοί δ ιακριθέντες  κ α τ ά  την άμυναν τοϋ  Γ  Α σ τ υ 
νομ ικού Τ μ ή μ ατος.

** *
’Αστυνομικού Τμήματος (Παγκρατίου) καί δράσις 

αύτοϋ κατά τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944.
Τό Κατάστημα τοϋ Γ  ’Αστυνομικού Τμήματος (Παγκρατίου) βρίσκεται 

στήν όδό Εύτυχίδου 45. Τό οίκημα τοϋ Τμήματος τούτου, λόγω τής τοποθεσίας 
του, ήτο λίαν επισφαλές. Έ κ το ς αύτοϋ ή περιοχή τοϋ Τμήματος τούτου περιβάλ
λεται προς τό έπάνω μέρος άπό τούς συνοικισμούς Καισαριανής καί Βύρωνος, δπου 
υπήρχε μεγάλος άριθμός κομμουνιστών.

Διοικητής του Τμήματος αύτοϋ κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα ήτο ό τότε 
’Αστυνόμος Α' κ. Παναγιώτης Μουτογιάννης.

Ό  κ. Μουτογιάννης μέ ολόκληρο σχεδόν τή δύναμη τοϋ Τμήματός του, κατό
πιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, τήν Κυριακή τής 3 -12-1944, 
είχε μεταβή στήν περιοχή τής πλατείας Συντάγματος, δπου έλαβε μέρος στην α7ΐα- 
γόρευση τοϋ παρανόμου συλλαλητηρίου τών κομμουνιστών.

'Η  δύναμις αύτή έπέστρεψε στο Τμήμα τήν 14ην ώραν.

-ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ

104. Θέσις του Γ
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105. ’Απόπειρα των κομμουνιστών νά επιτύχουν παράδοση τοϋ 
Τμήματος καί προπαρασκευή για τήν επίθεση. Μέτρα φρουρήσεως καί 
άμύνης τοΰ Τμήματος.

'Όταν ό κ. Μουτογιάννης μέ τή δύναμή του έπέστρεψε στο ’Αστυνομικό Κατά
στημα, έτοποθέτησε στάς παρόδους παρατηρητάς για τήν παρακολούθηση των κι
νήσεων των κομμουνιστών. Στις 4 μ.μ. (16ην ώραν) παρετηρήθη σέ μικρή άπόσταση 
άπότό ’Αστυνομικό Κατάστημα καί γύρω άπ’ αύτό, ασυνήθης κίνησις ενόπλων τοϋ 
Ε .Λ .Α .Σ . 'Ομάδες κομμουνιστών ανέβαιναν στις ταράτσες τών οικημάτων πού εύρί- 
σκοντο στις οδούς 'Υμηττού—Χρεμωνίδου—Άστυδάμαντος καί στην πλατεία Με
σολογγίου. Ταυτοχρόνως οί κομμουνισταί διέκοψαν τήν τηλεφωνική επικοινωνία.

Οί προετοιμασίες αυτές ήσαν προμηνύματα έπιθέσεως κατά τοΰ Τμήματος.
’Αμέσως λοιπόν ό κ. Μουτογι'άννης έλαβε έκτακτα μέτρα φρουρήσεως τοΰ 

Τμήματος, άλλα καί άμύνης κατά πάσης έπιθέσεως τών κομμουνιστών.
Προς τοΰτο έκλείσθη ή έξώθυρα τοΰ Άστυνομικοΰ Καταστήματος, ή οποία 

άπετελεΐτο άπό κινητό σιδερένιο κιγκλίδωμα καί ήσφαλίσθη προσωπικώς ύπό τοΰ 
Διοικητοΰ μέ χειροπέδες, τών οποίων τά κλειδιά έδόθησαν στον ’Αξιωματικό 'Υπη
ρεσίας, μέ συγκεκριμένες έντολές. Ταυτοχρόνως έτοποθετήθησαν στην ταράτσα τοϋ 
οικήματος έπί τής όδοΰ Ίφικράτους 4, τό όποιον συνέχεται καί δεσπόζει τοΰ Ά στυ- 
νομικοϋ Καταστήματος, ένοπλοι αστυνομικοί, ήτοι ό 'Υπαστυνόμος Β ' κ. Παπα- 
παναγιώτου Χρηστός, ό Άρχιφύλαξ 1.6 Τσαγανός Σταΰρος καί οί αστυφύλακες I. 39 
Λελούδας ’Ιωάν., 1.27 Καραίσκος Χαράλ., 1.58 ΚαραγιάννηςΧρηστός, 1.69 Στάμου 
Νικόλαος, 1.45 Φιορέντης ’Αριστείδης καί 1.24 Πανταζόγλου Θεόδωρος.

Ή  δύναμις τοΰ Τμήματος συμπεριλαμβανομένης καί της τοιαύτης τοΰ Πα
ραρτήματος ’Ασφαλείας άπετελεΐτο άπό τό Διοικητή, ’Αστυνόμο Α' κ. Παναγ., Μου- 
τογιάννη, άπό 2 ’Αστυνόμους, 7 'Υπαστυνόμους καί Άνθυπαστυνόμους, 7 Άρχιφύ- 
λακες καί 'Υπαρχιφύλακες καί 34 άστυφύλακες.

Έ κ το ς τής δυνάμεως αύτής εύρέθησαν εις τό Τμήμα καί ό ’Αστυνόμος Β ' 
κ. Άναστασόπουλος Βασίλειος τής Ε ' Ύποδ)νσεως, 'Υπαστυνόμος Α' κ. Άθανα- 
σιάδης Άθαν. τοΰ ’Επιτελείου τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως, 'Υπαστυνόμος Α' 
κ. Μαρκάκος Πέτρος τοΰ ΙΘ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί οί Άρχιφύλακες Γε- 
ρανέας Νικόλαος καί Γεωργοΰτσος ’Απόστολος.

Οί κομμουνισταί άντιληφθέντες τήν προπαρασκευή τοΰ Τμήματος προς άμυ
ναν, δέν έπεχείρησαν έπίθεση κατά τήν νύκτα τής 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944.

106. Γεγονότα τής 4ης Δεκεμβρίου 1944. Πρότασις παραδόσεως τοϋ 
Τμήματος. ’Άρνησις τοΰ Διοικητοΰ κ . Μουτογιάννη. ’Επίθεσις κατά τοΰ 
Τμήματος.

Τή Δευτέρα, 4η Δεκεμβρίου 1944 καί ώραν 6 .10 ', ένεφανίσθησαν στήν κλει
στή σιδερένια πόρτα τοΰ Τμήματος δύο οπλοφόροι τοΰ Ε .Λ .Α .Σ . καί ζητοΰσαν άπό 
τον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας Άνθυπαστυνόμο κ. Κ. Στεργιόπουλο νά ίδοΰν προ
σωπικώς τον κ. Διοικητή. 'Ο Διοικητής κ. Μουτογιάννης κατέβηκε κάτω καί ήρώ- 
τησε άπό τό έσωτερικό τής κλειστής καγκελένιας πόρτας τί θέλουν. ’Εκείνοι τοΰ 
άνεκοίνωσαν οτι κατόπιν διαταγής τοΰ Ε .Λ .Α .Σ . ώφειλε νά παραδώση τον οπλισμό 
τοΰ Τμήματος καί νά ταχθή μέ τό μέρος τοΰ λαοΰ. 'Ένας άπό τούς δύο τούτους ήτο 
ό 'Υποδιοικητής καί άνακριτής τοΰ Γ  τομέως Πολιτοφυλακής όνόματι Εύαγγελίου 
Τάκης. Τήν πρόταση αυτή άπέκρουσε χωρίς καμμιά συζήτηση ό κ. Μουτογιάννης. 
Οί κομμουνισταί αύτοί φεύγοντες είπαν στον διοικητή: «Θά λάβετε ύπ’ οψι σαςήοτι 
θά είστε υπεύθυνος γιά ό,τι θά συμβή καί θά έχουμε νά κάνουμε μέ σάς άποκλει- 
στικώς. Σάς τάσσουμε προθεσμία 10' λεπτών γιά νά παραδούσετε τον οπλισμό. 
Σκεφθήτε' άπό αύτή τή στιγμή, ή δύναμί σας είναι ύπό περιορισμόν. Κανείς δέν θά 
βγή ούτε θά μπή στο Τμήμα. Τά παράθυρα θά είναι κλειστά καί οΰτε θά βγή κανείς 
γιατί θά σάς θερίσουν τά εύστοχα πυρά τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.)).



'Ό κόκκινος Δεκέμβρης 3725

Ό  κ. Μουτογιάννης δεν έδωσε καμμιά άπάντηση στις άπειλές αυτές, άλλ’ 
αμέσως, μέ τήν πρόβλεψη ότι μπορούσε άπδ λεπτό σέ λεπτό της ώρας νά έκδηλωθή 
έπίθεσις των κομμουνιστών, έπιθεώρησε τούς σκοπούς άστυνομικούς τούς ένεψύ- 
χωσε καί τούς έφωδίασε μέ οσα πυρομαχικά υπήρχαν στο Τμήμα.

Στις 6.30' άκριβώς σέ μικρή άπόσταση άπό τό Τμήμα έτοποθετήθη ένα κομ
μουνιστικό συγκρότημα τηλεβόα (χωνιών), πού άνήγγειλε τά εξής: «’Αδέλφια 
αστυφύλακες παραδώστε τά όπλα σας καί ελάτε μέ τό μέρος του λαού. Οί συνάδελφοί 
σας του Βύρωνος καί τής Καισσαριανής προσεχώρησαν μέ τό μέρος μας». Αύτό 
έπανελαμβάνετο συνεχώς. Ταυτοχρόνως ένοπλοι ομάδες έλασιτών κατελάμβανον 
επίκαιρες θέσεις, σέ διάφορα σημεία γύρω άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα, σέ δια
σταυρώσεις δρόμων καί στις ταράτσες τών οικημάτων πού έδέσποζαν τοϋ Τμήματος.

Στις 7.15' π.μ. άρχισε έντονη έπίθεση μέ όπλα, πολυβόλα καί χειροβομβίδες. 
Τά σημεία προσβολής ήσαν κυρίως ή ’Ανατολική καί ή Β . Δ. πλευρά τοϋ Τμήματος. 
Στήν άρχή καί πριν άρχίση ή έπίθεσις έπεχειρήθη είσοδος άπό τήν κεντρική πόρτα 
τής οικίας, έπί τής όδοΰ Ίφικράτους 4, μιας όμάδος ένοπλων κομμουνιστών, ή οποία 
όμως άπετράπη άπό τούς άστυνομικούς πού είχαν έγκατασταθή στο σπίτι αύτό ύπό 
τον 'Υπαστυν. κ. Παπαπαναγιώτου Χρήστον. Τό Τμήμα έβάλλετο τή φορά αύτή άπό 
τρία σημεία, ήτοι άπό τή διασταύρωση τών οδών 'Υμηττού—Ίφικράτους, άπό τή 
διασταύρωση τών οδών Δωρίδος—Άριστάρχου καί άπό τήν οδό Άστυδάμαντος.

Στήν έπίθεση αύτή τών κομμουνιστών ύπήρξεν έντονος ή άμυνα τών άστυ- 
νομικών, έτσι πού οί έπιτιθέμενοι ήναγκάσθησαν νά σταματήσουν τά πυρά τους καί 
νά άρχίσουν τις απειλές μέ τον τηλεβόα (χωνί). Στις 8 π.μ. μάλιστα μίλησε μέ τό 
χωνί ό άποστάτης Ύπαστυνόμος τοϋ ΙΘ' Τμήματος Κωνσταντινίδης, ό όποιος άνε- 
κοίνωσε ότι όλα τά Τμήματα παρέδωσαν τον οπλισμό καί προσεχώρησαν μέ τό μέρος 
τοϋ λαοΰ, προσκάλεσε δέ τούς άστυφύλακες τοϋ Τμήματος νά κάνουν κι’ αύτοί τό 
ίδιο. Οί προσκλήσεις αύτές καί οί άπειλές, ότι έάν δέν παραδοθοϋν οί άστυνομικοί θά 
έκτελεσθοΰν οί οίκογένειές τους, συνεχίσθησαν. Παρ’ ολα αύτά όμως κανένας κλονι
σμός δέν παρετηρήθη μεταξύ τών άστυνομικών τοϋ I' Τμήματος, οί όποιοι παρέ- 
μειναν στις θέσεις των άποφασισμένοι ν’ άμυνθοΰν κατά τών κομμουνιστών.

107. Απόπειρα ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ νά επιτύχη παράδοση τοϋ 
Τμήματος ατούς κομμουνιστάς. ’Αποπομπή του ύπό τοϋ κ . Μουτογιάννη. 
Νέες έπιθέσεις τοϋ Τμήματος.

Στις 9 π.μ. τής ίδιας ήμέρας (4 -12 -1944), τό χωνί τών κομμουνιστών άνήγ- 
γειλε τά έξής : «Προσοχή! Προσοχή! ’Έρχεται νά σάς μιλήση ό Διευθυντής κ. Κου-
βαράκης».

Κείνη τή στιγμή ό διοικητής κ. Μουτογιάννης εύρίσκετο στον επάνω όροφο 
τοϋ Τμήματός του καί είδοποιήθη ότι τον έζήτει ό κ. Κουβαράκης. Κατέβηκε στήν 
ισόγειο στοά, όπου άντίκρυσε νά στέκεται έξω άπό τήν κλειστή καγκελένια πόρτα 
ό Διευθυντής κ. Κουβαράκης έν στολή, ό όποιος τοϋ είπε τά έξής : «Παναγιώτη 
μπορώ νά σου π ω ;»

Σ ’ αύτόν άπήντησεν ό κ. Μουτογιάννης ώς έξής :
«Τί θέλετε κ. Διευθυντά. Ζητούν τά όπλα, δέν έχουμε πειράξει κανέναν, άμα 

» τούς πειράζαμε ή τούς πειράξουμε θά έχουν δικαίωμα νά μάς έπιτεθοΰν. Τώρα 
» μπορείτε νά πηγαίνετε σάς παρακαλώ» καί έστρεψε τά νώτα γιά.νά άποχωρήση.

Ό  κ. Κουβαράκης είπε τότε : «’Έλα δώ βρέ άδελφέ νά σοΰ πώ, γιά νά άπο- 
φευχθή ή αιματοχυσία». Εις τούτον τότε ό κ. Μουτογιάννης άπήντησεν εις έντονον 
ύφος: «Πηγαίνετε κ. Διευθυντά». Ταυτοχρόνως ό 'Υπαστυνόμος κ. Άρλαπάνος ’Α
θανάσιος, ό όποιος εύρίσκετο στο βάθος καί άπέναντι άπό τήν έξώθυρα μέ τρεις 
άστυφύλακας, έτοιμάστηκε νά πυροβολήση λέγοντας: «Φύγετε κ. Διευθυντά θά χτυ
πήσω» καί τοΰτο γιατί δίπλα άπό τον κ. Κουβαράκη παρουσιάσθηκαν δύο ένοπλοι 
|λασίτες. Πράγματι ό κ. Κουβαράκης άπεχώρησε.



3726 'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

"Υστερα από λίγα λεπτά τής ώρας άρχισε νέα έπίθεση κατά του Τμήματος, 
μέ πυκνώτερα πυρά καί από όλα τά πέριξ σημεία μέ στόχο όλες τις πλευρές του 
οικήματος. 'Η  έπίθεσι αύτή, στην όποια οί αστυνομικοί άπήντησαν μέ εύστοχα καί 
έντονα πυρά, διήρκεσε μίση ώρα. Κατόπιν άρχισε πάλι ό τηλεβόας (τό χωνί) νά 
απειλή ότι έάν δέν παραδοθοϋν οί αστυνομικοί άμέσως θά άνατιναχθή τό Τμήμα.

Καί στις άπειλές αυτές οί άστυνομικοί δέν έδωκαν καμμιά άπάντηση καί πε- 
ρίμεναν σταθεροί στις θέσεις τους.

Στις 11 π.μ. ξανάρχισε ή έπίθεσι μέ έξαιρετικά σφοδρά πυρά, πού διήρκεσε 
μισή ώρα, ένώ οί αστυνομικοί ήμύνοντο σταθερά καί δέν έπέτρεπαν καμμιά προώ
θηση των κομμουνιστών.

Άφοΰ άπέτυχε καί ή τρίτη αυτή έπίθεσις, οί κομμουνισταί θέλησαν νά εφαρμό
σουν νέο σχέδιο έκπορθήσεως του Τμήματος. Συνεκέντρωσαν δηλαδή τά γυναικό
παιδα άπό τούς συνοικισμούς καί τά έφεραν στήν όδό 'Υμηττού, μέ σκοπό νά τά χρη
σιμοποιήσουν ώς προπύργιο, γιά νά μπορέσουν νά πλησιάσουν οί ένοπλοι στο Τμήμα. 
Μέσα στά γυναικόπαιδα αυτά είχαν τοποθετήσει καί τούς συγγενείς, τις μητέρες, 
τις γυναίκες καί τά παιδιά των άστυνομικών του Τμήματος, ώστε νά δεσμεύονται 
αύτοί νά πυροβολήσουν, όταν ό όγκος θά έπλησίαζε προς τό Τμήμα.

Εύτυχώς ή πορεία αύτή προς τό Τμήμα άπεφεύχθη, γιατί στις 12.15' μ.μ. 
έφτασε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα μέ αυτοκίνητο ’Άγγλος ταγματάρχης, μέ ένα 
"Ελληνα διερμηνέα. Ό  ταγματάρχης αύτός, αφού προηγουμένως διεπιστώθη άπό τό 
Διοικητή ότι ήτο πράγματι απεσταλμένος τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου, έζήτησε 
πληροφορίας σχετικώς μέ τά συμβάντα καί τοΰ άνεφέρθη ότι όλως άναιτίως οί κομ- 
μουνισταί έζήτουν νά αφοπλίσουν τούς αστυνομικούς καί ότι έπετέθησαν ένοπλους 
κατά το ύ ’Αστυνομικού Τμήματος γιά νά τό καταλάβουν.

'Ο ά.γγλος κατόπιν τούτων έκάλεσε στο Τμήμα τον έπί κεφαλής τής δυνάμεως 
τού Ε .Λ .Α .Σ . καί τον ήρώτησε σχετικά μέ τά αίτια τής έπιθέσεως, καθώς καί ποιες 
είναι οί άπόψεις των κομμουνιστών.

Ούτος όνόματι Οίκονομίδης, ταγματάρχης τοΰ Ε .Λ .Α .Σ ., όπως έλεγε, έδή- 
λωσε ότι έκτελεΐ έντολή τοΰ λαού καί ζητεί τήν παράδοση τών όπλων τοΰ Τμήματος.

Ό  άγγλος ταγματάρχης μετά τήν έξέταση αύτή άπεχώρησε, άφού προηγου
μένως τώ άνεφέρθη ιδιαιτέρως ύπό τοΰ Διοικητοΰ κ. Μουτογιάννη ότι τό Τμήμα 
λόγω έλλείψεως έπαρκών πυρομαχικών δέν θά μπορούσε νά άμυνθή έπί πολύ ακόμη, 
καίτοι μέχρι τής στιγμής έκείνης δέν είχε γίνει σπατάλη πυρομαχικών ύπό τής δυ
νάμεως τοΰ Τμήματος. Στο αύτοκίνητο τοΰ ’Αξιωματικού αύτοΰ διετάχθη καί έπέβη 
ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Άθαν. Άθανασιάδης, στον όποιο έδόθη έντολή νά παρουσια- 
σθή στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση καί ν’ άναφέρη τά τής καταστάσεως γενικώς.

108. Προπαρασκευή άνατινάξεως τοΰ Τμήματος. ’Αποχώρησις κα
τόπιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Μετά τήν άποχώρηση τοΰ άγγλου οί κομμουνισταί άρχισαν νά προετοιμά- 
ζωνται γιά νέα έπίθεση κατά τοΰ Τμήματος. Τό σχέδιό τους, τό όποιο έγνώσθη 
καταλλήλως, ήτο νά καταστρέψουν τήν έξώθυρα μέ τεθωρακισμένο αύτοκίνητο και 
κατόπιν μέ έκρηκτικές ύλες ν’ άνατινάξουν τό οίκημα. Τις ύλες θά τις έτοποθέτουν 
στά καταστήματα πού βρίσκονται κάτω άπό τό Τμήμα. Τοΰτο ήτο κατορθωτό, δε
δομένου ότι ή πλευρά τοΰ Τμήματος προς τήν όδό Εύτυχίδου λόγω τής θέσεως τούτου 
δέν παρείχε έπαρκή στηρίγματα άμύνης. _

’Ενώ λοιπόν οί προετοιμασίες αύτές έγίνοντο πυρετωδώς άπό τούς κομμου- 
νιστάς καί ό τηλεβόας (χωνί) έξέπεμπε γιά τελευταία φορά άπειλές καί προσκλή
σεις, οπο ς̂ παραδοθοϋν οί αστυνομικοί, κατέφθασε στις 13.30' (1.30' μ. μ .) ώρα 
ένοπλος περίπολος άγγλων μέ δύο αύτοκίνητα. Ό  έπί κεφαλής ’Αξιωματικός άφοΰ 
άνέπτυξε γύρω άπό τό Τμήμα τή δύναμή του, έδωσε έντολή στο Διοικητή τοΰ Τμή
ματος όπως ολόκληρος ή δύναμις άφοΰ παραλάβη τον οπλισμό της μόνον έγκατα-
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ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
'Τπό τοΰ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας 

κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
V I. Ε ίδη  β ιοκοινω νικώ ν νόσων. 

V II. Ε π ίλ ο γ ο ς .

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου 
καί τέλος)

Υ Ι. Είδη βιοκοινωνικών νόσων.
α) Ώ ς  κοινωνικά παθολογικά φαινόμενα δέον νά θεωρήσωμεν έν πρώτοις, 

πλήν τής έγκληματικότητος, τάς διαφόρους καταστρεπτικάς διά την ύπόστασιν τοΰ 
ανθρωπίνου πολιτισμού επικινδύνους κοσμοθεωρίας.

Ένταΰθα ανήκει λ.χ. ή άθε'ία, ή οποία άποτελεΐ έν μιαρόν ελάττωμα ένίων 
παγκοσμίων πολιτικών καί επιστημονικών κινήσεων, αί όποΐαι φαντάζονται ότι είναι 
προοδευτικά'., ότι άντικρύζουσι γυμνήν την πικράν άλήθειαν καί αί όποΐαι άρνοϋνται 
την υπαρξιν τοΰ Θεοΰ. Αίφνης ό άπαισιόδοξος αθεϊστής Σόπενχάουέρ αναφωνεί ότι 
ή ανθρώπινη ζωή δεν είναι ή θλίψεις, φροντίδες, φόβοι καί μία διαρκής πάλη έναντι ον 
τής αδυναμίας, τής στερήσεως καί τής άνάγκης. Αΰτη παρουσιάζει πάντοτε τήν όψιν 
μιας τραγωδίας, τήν τελευταίαν σκηνήν τής όποιας άποτελεΐ 6 θάνατος. Ευτυχής ό 
όχλος, κατά τον Σόπενχάουερ, ό όποιος δεν έχει συνείδησιν τής τοιαύτης δυστυχίας 
καί τραγικώς δυστυχείς είναι ή μεγαλοφυείς, οί όποιοι έννοοΰν ότι όλα ταΰτα τα 
περί Θεοΰ, περί θείας Προνοίας καί αιώνιας ζωής είναι έν μύθευμα, μία χίμαιρα ((γε
μάτη άπό τραγικόν μεγαλείον», «αέναος πηγή ήλιθιότητος καί δυστυχίας» (Ν. I.

λείψη άμέσως τό οίκημα καί μεταβή στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Τοΰτο καί 
έγένετο χωρίς νά σημειωθή καμμιά απώλεια.

'Ολόκληρος ή δύναμις άναδιοργανωθεΐσα κατόπιν, ένετάχθη σέ νέους σχηματι
σμούς αστυνομικών καί μετέσχε στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις πού έπηκολούθησαΊ. 
"Οταν άπεχώρησαν οί άστυνομικοί άπό τό Τμήμα, οί κομμουνισταί μπήκαν μέσα 
άλαλάζοντες καί τό έλεηλάτησαν κυριολεκτικώς, συμπλεκόμενοι γιά τό πλιάτσικο.

109. ’Αστυνομικοί διακριθέντες κατά τήν άμυναν τοϋ I' ’Αστυνο
μικού Τμήματος.

"Ολοι οί άξιωματικοί καί οί κατώτεροι άστυνομικοί τοΰ Τμήματος, πλήν έλα- 
χίστων μεμυημένων τό κίνημα, οί όποιοι ενώθηκαν μέ τούς στασιαστάς, έπετε- 
λεσαν πλήρως τό καθήκον το>ν καί έπέδειξαν αυτοθυσία καί ηρωισμό.

Διεκρίθησαν γιά τον ήρωϊσμό τους, ώς άνέφερεν ό Διοικητής κ. Μουτογιάννης 
οί 'Τπαστυώμοι Β ' κ. κ. Άρλαπάνος ’Αθανάσιος καί Παπαπαναγιώτου Χρήστος, 
οί Άρχιφύλακες Κ .139 Μαδοΰρος Κων.,14. Άρνίδης Λέανδρος καί 1.6 Τσαγκανός 
Σταύρος καί οί αστυφύλακες 1.39 Λελούδας ’Ιωάννης, 1.58 Καραγιάννης Χρήστος, 
I. 69 Στάμου Νικόλαος, I. 35 Άνδροΰτσος Ή λίας, 1.54 Νΐτσος ’Αθανάσιος, 1.45 
Φιορέντης ’Αριστείδης καί 1.32 Τζιλαλής Ευθύμιος.

(Στο έπόμενο ή δράσις ετέρων Υπηρεσιών τής Άστ/κής Δ/νσεως ’Αθηνών).
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Αούβαρι. 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας. Τόμος Β '. Άθήναι 1933», σ. 188, «Ν. Καζαν- 
τζάκη. Σόπενχάουερ. Έ γ κ . Λεξ. Κ. Έλευθερουδάκη. Τόμος 11. Άθήναι. 1931», 
σ. 618).

Τί κρίμα άλήθεια νά ύπάρχωσι γενικώς άνθρωποι, οί όποιοι παρασύρονται εις 
την άθεΐαν ! Καί 8μως όσον χωρεΐ τις βαθύτερον εις την ερευνάν τής επιστημονικής 
άληθείας, επί τοσοΰτον καταπλήσσεται προ τοϋ άσυλλήπτου μεγαλείου τής Θείας 
Δημιουργίας. Δεν έχουσιν άδικον εκείνοι, οί όποιοι είπον ότι ή άθεΐα είναι «μια 
μόδα, είναι ένα συμπέρασμα, οπού έ'φτασε τό άνθρώπινο μυαλό ζαλισμένο άπ’ τον 
ενθουσιασμό, πού τοϋ προξένησαν τα μεγάλα πραγματικώς κατορθώματα τής θε
τικής επιστήμης καί ό όποιος δεν του άφησε τον καιρό νά εκτίμηση σωστά την φι
λοσοφικήν άξίαν των επιστημονικών του ανακαλύψεων» (((’Ελισαίου Γιαννίδη. Το 
μεγάλο πρόβλημα. Άθήναι 1925» σ. 7 ). Ούτως οί καταλήξαντες εις την άθεΐαν 
«μετήλλαξαν την άλήθειαν τοϋ Θεοΰ έν τώ ψεύδει καί έσεβάσθησαν καί έλάτρευσαν 
τή κτίσει παρά τον κτίσαντα, ός έστιν ευλογητός εις τούς αιώνας» (προς Ρωμαίους 
I 25 .)

Μία άλλη έπικίνδυνος κοσμοθεωρία είναι ό υλισμός, ό όποιος άποκτηνώνει 
τον άνθρωπον καί ζητεί νά δημιουργήση έπί τής γής θρησκείαν τής σαρκός. Ούτος 
θεωρεί τό πνεύμα ώς αυταπάτην καί ώς άπλήν εκκρισιν καί λειτουργίαν του έγκε- 
φάλου. Ό  εγκέφαλος έκκρίνει την σκέψιν, ώς τά νεφρά έκκρίνουσι τό ούρος. 'Ο αύτός 
υλισμός εκλαμβάνει την ηθικήν ώς έφεύρεσιν καί άπάτην τοϋ κλήρου, δημιουργούσαν 
νευρώσεις εις τούς ανθρώπους, καί ό όποιος κλήρος επιζητεί νά διατηρήση τήν κλη- 
ροκρατίαν, εκμεταλλευόμενος τό συναίσθημα τοϋ φόβου, άπό τό όποιον διακατέχεται 
ή άνθρωπότης. 'Ο υλισμός, ύπεισερχόμενος καί εις τό έδαφος τής εγκληματολογίας, 
διδάσκει οτι, έφ’ οσον τό αύτεξούσιον τοϋ άνθρώπου είναι αυταπάτη καί φιλοσοφική 
χίμαιρα καί έφ’ όσον αί τύψεις τής συνειδήσεως είναι καθαρά μωρία, επεται ότι ό 
έγκληματίας είναι θΰμα τής κακή τή μοίρα δυσμενούς χημικής καί άρχιτεκτονικής 
συνθέσεως τοϋ εγκεφάλου του καί κατ’ ακολουθίαν άποβαίνει ακατανόητος καί πα
ράλογος πάσα πρόσκλησις τούτου προς ήθικήν άπολογίαν καί τιμωρίαν (La M ettrie). 
Καί όμως, ένώ ό υλισμός κομπορρημονεϊ, διότι νομίζει ότι μονοπωλεί τήν ευφυΐαν 
καί διότι νομίζει ότι συλλαμβάνει τήν γυμνήν πραγματικότητα, δεν είναι ικανός νά 
άντιληφθή μίαν άλλην άλήθειαν ήτοι ότι πέραν τής υλικής ύπάρχει καί μία άλλη 
πνευματική καί ηθική πραγματικότης καί ότι ό άνθρωπος δεν είναι μόνον ((κρέας 
καί κόκκαλα», ότι ή κοινωνία δεν είναι μία απλή κοινότης υλικών συμφερόντων, άλλ’ 
ότι είναι κυρίως μία ήθική πραγματικότης. Ή  ήθική αυτή πραγματικότης, ή όποια 
λέγεται κοινωνία τών ανθρώπων, άποτελεΐται άπό ιδέας, πίστεις, γνώσεις, συναι
σθήματα, άξιολογικάς κρίσεις, μέ μίαν λέξιν συνιστα πνευματικόν κόσμον, ό όποιος 
άποτελεΐ τήν ήθικήν άτμόσφαιραν, έντός τής όποιας άναπνέει τό πνεύμα ήμών. (((Δ. 
Μωραΐτου. Γενική Ψυχολογία. ’Έκδ. γ\ ’Αθήναι. 1955» σ. 12) («Παρθενίου Πο- 
λάκη. 'Η  χρεοκοπία τοϋ υλισμού. Περιοδ. 'Ιερός Πολύκαρπος τής 11 Αύγούστου 
1912. Σμύρνη» σ. 1148 έπόμ.). Καί όμως τό «φρόνημα τής σαρκός θάνατος· τό δέ 
φρόνημα τού πνεύματος ζωή καί ειρήνη» (Προς Ρωμαίους V III 6 ).

’Επικίνδυνον κοσμοθεωρίαν θεμελιοΰν καί αί α ν α τ ρ ε π τ ι κ ά  ί κ α ί  
α ν α ρ χ ι κ α ί  ΐ δ έ α ι .  Καί βεβαίως ύφίστανται αναρχικοί ύπό τήν εύγενή τής λέ- 
ξεως έννοιαν, ώς ό Τολστόϊ καί ό ’Τψεν, οί όποιοι ύπεστήριξαν ότι άντίκειται εις τήν 
άξιοπρέπειαν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος, έμπνεομένης ύπό ψυχικής εύγενείας 
και ορμής προς κοινωνικότητα, ή υπαρξις τών τυραννικών κανόνων δικαίου, οί όποιοι 
δεσμευτικώς ρυθμίζουν τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν καί έξευτελίζουσι τήν ίεράν 
έννοιαν τοϋ άνθρώπου. Άλλα βεβαίως, ώς παρετηρήθη εύστόχως, «ή θεωρία αΰτη 
παραγνωρίζει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς κατέχονται ύπό εγωισμού, 
μερικοί είναι κακοί, τινές δέ καί θηριώδεις, έλάχιστοι δέ οί άγιοι ή τουλάχιστον οί
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έχοντες ώς έμβλημα της ζωής των τό Σωκρατικόν παράγγελμα «εί άναγκαΐον εϊη 
άδικεΐν ή άδικεΐσθαι, έλοίμην άν άδικεΐσθαι(Παραδόσεις Εισαγωγής εις τήν Έ π ι-

καθηγητοΰ ΓΙαντείου Άνωτάτης Σχολής Πο-Στ,αυρου,στήμην του Δικαίου ύπδ Δ. 
λιτικών ’Επιστημών).

β) Βιοκοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενον, αποφασιστικόν διά τάς τύχας καί 
των μεμονωμένων άνθρώπων καί τής όλότητος, συνιστα καί ή δυστυχής πολυπληθής

ήν αντικοινωνικότητα. Διότι άφ’ ενός, ώς έχουσαι μειονεξίας, δεν είναι ικαναι να
άνταπεξέλθωσι νικηφόρους εις τον σκληρόν περί ύπάρξεως άγώνα, άφ’ ετέρου δέ 
διότι, εμφορούμενα.', υπό συμπλεγμάτων κατωτερότητος καί ψυχικών καρκινωμάτων, 
συναισθάνονται λανθάνον μίσος έναντι ον τών συνανθρώπων. (Γίνεται λόγος ((περί 
προδιαθέσεως εις τό έγκλημα». Σχετικώς «Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα. Εγκληματο
λογία. Τόμος Β '. Τεύχος Α/ Άθήναι 1947» σ. 17).

γ) Πλήθος βιόκοινωνικών δυστυχιών συνδέεται καί προς τήν γενετήριον 
ζωήν τών άτόμων.

’Ενταύθα ανήκει κατ’ εξοχήν ή βαρεία διαφθορά, ή οποία πλήττει κυρίως τον 
γυναικειον κόσμον, ή διαφθορά τής έταιριάσεως. Κοινωνική νόσος, ήτις συνιστα 
παγκόσμιον παθολογικόν φαινόμενον πάσης ανθρώπινης κοινωνίας καί πασης εποχής. 
Καί ή όποια σήμερον τροφοδοτείται άπό τον κόσμον τών εργατριών καί τών υπηρε
τριών, ιδίως έξ εκείνων, αί όποΐαι παρουσιάζουσιν έπιπολαιότητα, είναι βλακίκαι και 
νωθραί, άντικρύζουσι δέ τήν εργασίαν ώς κατάραν καί ώς αγγαρείαν. (’Εκπληκτικούς 
τεραστία ή σχετική διεθνής βιβλιογραφία. «Max Hagemann. Prostitution. W e- 
sen, Problemund Losungsversuche. Handworterbuch der Kriminologie. Berlin 
und Leipzig. 1936» σ. 392 έπ., «L. v. Wiese. Prostitution (Soziologie). Hendw 
der Sexualw issenschaften von M. Marcuse. 2 Aufl. Bornn 1926».

'Ομοίως ενταύθα ανήκει ό κύκλος τών πασχόντων έκ διαφόρων γενετηριων 
ανωμαλιών, αί όποΐαι τόσον διεφωτίσθησαν ύπό τής συγχρόνου Σχολής τής Ψυχα- 
ναλύσεως τού Sigmund Freud άλλ’ έξ άλλου καί τόσον παρερμηνεύθησαν έπικιν- 
δύνως ύπ’ αυτής. Ή  όποια μέ τον άφόρητον πανσεξουαλισμόν της ήθέλησε νά θεω- 
ρήση τήν γενετήριον ζωήν ώς αυτόχρημα τήν σπονδυλικήν στήλην τής διαμορφωσεως 
τού άνθρωπίνου χαρακτήρος καί τής ανθρώπινης διαγωγής καί ή οποία και αυτόν 
τον πολιτισμόν τής άνθρωπότητος έπεζήτησε νά άποδώση εις τήν δύναμιν τής γενε- 
τηρίου ορμής τών δημιουργικών άνθρωπίνων προσωπικοτήτων. («Igor A. Caruss. 
Ψυχανάλυσις καί σύνθεσις τής ύπάρξεως. Μετάφρ. ’Αθαν. Π. Καραντώνη. Άθήναι 
1953».—Μελέτα1, τού ’Ινστιτούτου ’Ιατρικής Ψυχολογίας καί Ψυχικής 'Υγιεινής).

Περί τήν γενετήριον ζωήν στρέφονται ομοίως καί αί παράνομοι συμβιώσεις 
καί αί παλλακεία1. (Θαυμασία ή σχετική δράσις τού πρωτοπρεσβυτέρου ’Ενορίας 
Άγιου Γεωργίου Έλευσΐνος Γεωργίου Θ. Πειρουνάκη. 'Όρα καί «Ένοριακά Χρο
νικά» τής 1 ’Ιανουάριου 1956, σ. 28 έπ. : «Νά προτιμάτε τή φρόνιμη διαιτησία στις 
διαφορές, άπό τή μάταιη πάλη, ή τούς δύσκολους δικαστικούς άγώνες». «Με έγ
καιρη καί άποτελεσματική έπέμβαση τού Πρεσβυτερίου, άρκετές δίκες ματαιώθη-· 
καν, αφού συμβιβάσθηκαν ή συμφιλιώθηκαν οί άντίδικοι. Συμφιλιώθηκαν σύζυγοι. 
Τακτοποίησαν τις διαφορές τους οικογένειες. Μέ προνοητικήν ένέργεια δεν έφθασαν 
άλλοι σέ διάστασι. Καί τριάντα τεσσάρων, ώς τώρα, παρανόμων συμβιώσεων, έγινε 
νομιμοποίησι καί ευλογία»).

Έ ν συνεχεία ένταΰθα άνήκει καί ό κύκλος τών αγάμων μητέρων, αί όποΐαι 
φέρουσιν εις τον κόσμον τό «γεμάτο άπό δυστυχία» πλήθος έξωγάμων καί έκθετων 
τέκνων. ’Αγάπην έζήτει ή μικρά καί άθώα παιδική των ψυχή καί άντί ταύτης συνην-
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τησε τήν «άπονιά». Δεν ήγαπήθησαν άπό τον έγκαταλείψαντα άσυνείδητον πατέρα, 
δέν ήγαπήθησαν οϋτε καν ύπό τής μητρός των, ή οποία τά άντικρύζει ώς δυσάρεστα 
σύμβολα τής ήθικής της πτώσεως καί ώς εμπόδια εις τήν άποκατάστασίν της. Τέλος 
δέν ήγαπήθησαν άπό τούς συνανθρώπους, οί όποιοι έπιδεικνύουσι περιφρόνησιν καί· 
παίζοντες τον ρόλον τού άναμαρτήτου βάλλουσι τον λίθον τοϋ χλευασμού. Καί τοιου
τοτρόπως «μία πονεμένη πικρία» πληγώνει τήν παιδικήν ψυχήν καί «τήν κάμνει» 
να πιστεύση δτι ό κόσμος είναι κακός, ότι είναι άγέλη θηρίων, ότι ζή συνεπώς εντός 
έχθρικοΰ περιβάλλοντος, «μέσα είς μίαν επικίνδυνον χώραν». Καί άσυνειδήτως σχη
ματίζει τήν έντύπωσιν ότι δέν δύναται νά συζητήση άρμονικώς μεταξύ τοιούτου 
περιβάλλοντος. Τοιουτοτρόπως τελικώς θανατοΰται ήθικώς ή ψυχή τού παιδιού, τό 
όποιον συναισθάνεται βαθύτατον μίσος εναντίον τής τοιαύτης άστοργου καί άδικου 
κοινωνίας των άνθρώπων, διότι τό έτραυμάτισεν, άν καί δέν έ’πταισε, καί διαμορ
φώνει άντικοινωνικόν χαρακτήρα, κηρύττον τόν πόλεμον έναντίον των συνανθρώπιυν.

στερα άπό αύτά, «είναι άνάγκη νά άπορήσιυμεν, διατί άπό τοιαύτα παιδία «γε
μίζει» ή φυλακή, τό πορνείου, τά σανατόριου, τό νεκροταφείου, ή άλητεία, ή τοξικο
μανία, ή έπαιτεία, ή άνατροπή καί ό μηδενισμός; («Tonnies. Uneheliche und ver- 
wairste Verbrecher. Studien liber Vorbrechertum κτλ. Krim. Abhandlungen 
έκδοθεΐσαι ύπό Franz Exner, Heft X IV . Leipzig 1930», «Gruhle. Die Ursachen 
der jugendlichen Verwahrlosng und K rim inalitat. Berlin 1912». «Kavol. 
Γ. Γαρδίκα. Εγκληματολογία. Τόμος B '. Τεύχος A\ Άθήναι 1947» σ. 11 έπομ.

δ) Θλιβεράν καί σοβαράν παθολογίαν τής κοινωνίας συνιστώσιν ωσαύτως 
«αι διαλελυμέναι οίκογένειαι». Άποκρούομεν μετά δυνάμεως τάς κινήσεις, αί όποΐαι 
εμφανίζονται ώς κομίζουσαι τήν πρόοδον καί αΐ όποΐαι έπιζητοΰσι νά κλονίσωσι 
και νά έξευτελίσωσι τόν άγιον θεσμόν τής «οικογένειας» ώς άπηρχαιωθέντα καί ώς 
δήθεν έπιζήμιον.

Άπορούμεν άπορίαν μεγάλην, πώς δέν διαβλέπουσιν οί επικίνδυνοι ούτοι 
άνθρωποι, πόσην τεραστίαν κοινωνικήν καί εκπολιτιστικήν δύναμιν περικλείει ή 
τοιαύτη οικογενειακή χριστιανική εστία! "Οτι ή κυψέλη τής οικογένειας είναι ή μικρά 
έκείνη κοινωνία, «μέσα εις τήν άγκαλιά τής όποιας πρόκειται νά διαπλασθή ό μέλλων 
κοινωνικός άνθρωπος, ό άνθρωπος τής «συμπόνιας» καί τής αυτοθυσίας. Καί ότι 
«όσο πιο πολύ ή οικογένεια θά παρουσιάση τόν τύπον μιας ιδεώδους ήθικής ένότητος, 
εις τήν όποιαν αί σχέσεις των μελών της θά διέπωνται άπό τήν ίεράν άγάπην», τόσον 
ο άνθρωπος, ό όποιος θά έξέλθη είς τήν έλευθέραν μεγάλην οικογένειαν τής κοινωνίας, 
θά παρουσιάζη ψυχικήν καί ήθικήν υγείαν. Δηλονότι θά διαπλάσση μίαν άξιοπρεπή 
άνθρωπίνην προσωπικότητα, ή όποια θά έχη πλήρη έπίγνωσιν διά τά καθήκοντα 
καί τάς υποχρεώσεις της άπέναντι τής όλότητος, έπιδιώκουσα όμοΰ μετά τής άτο- 
μικής της άναπτύξεως καί εύτυχίας ωσαύτως τήν ομαδικήν άνάπτυξιν καί ευδαι
μονίαν. («Χαριλάου Γκιτάκου. Οικογενειακή ειρήνη. Περιοδ. «’Ατομική Ψυχολο
γία». σ. 3—25. ’Αθήναι 1934». « Ή  άτομική ψυχολογία διακηρύττει ότι μέτρου τής 
ψυχικής υγείας καί τής καθόλου έξελίξεως τού άνθρώπου είναι ή ά γ ά π η. "Οσον 
μεγαλυτέρα είναι ή ’Αγάπη, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή ψυχική υγεία, όσον μικροτέρα 
είναι ή άγάπη, τόσον μικροτέρα είναι ή ψυχική ύγεία. Τό πολύ ή ολίγον, τό μικρόν ή 
μεγα τής ’Αγάπης ρυθμίζει τό πολύ ή ολίγον τής ψυχικής υγείας. Ά φ ’ ετέρου τήν 
κακίαν χαρακτηρίζει ώς πλάνην, ώς δεινήν άσθένειαν λυμαινομένην τήν ψυχήν τού 
ανθρώπου, ώς σταμάτημα τής ψυχικής έξελίξεως αύτού. Ή  κακία οίουδήποτε βα
θμού καί άν είναι καί οπωσδήποτε καί άν έκδηλούται, ούδέποτε πρέπει νά κινή'τήν 
οργήν, τήν άγανάκτησιν, πολύ δέ περισσότερον τήν έκδίκησιν ήμών. Τουναντίον ώς 
ασθένεια πραγματική τής ψυχής πρέπει νά άντιμετωπίζεται μέ τόν οίκτον μας, καθ’ 
ον τρόπον ό ιατρός άντιμετωπίζει μέ περισσότερον οίκτον τόν κατατρυχόμενον έκ 
βαρυτάτης νόσου άσθενή του»).
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ε) Παθολογίαν τής κοινωνίας άποτελοΰσι καί αί «αύτοκτονίαι». Αυξησις του 
δείκτου των αύτοκτονιών παρατηρεΐται κατά τήν διάρκειαν ψυχικών κρίσεων, τάς 
οποίας εύνοεΐ ή καταθυμική προσωπικότης, πολλώ μάλλον ή κυκλική ψυχική νόσος 
τής μελαγχολίας, κατά τήν όποιαν παρατηρεΐται καί τό άνατριχιαστικόν ψυχικόν 
φαινόμενον τής έπεκτάσεως τής προθέσεως προς αύτο'κτονίαν. Διότι ό μελαγχολικός, 
ζών ό ’ίδιος μέσα εις1 πένθος ψυχής, θέλει νά άπαλλάξη από αύτήν τήν τραγωδίαν όχι 
μόνον έγωΐστικώς τον εαυτόν του, άλλά ταυτοχρόνως καί τά άγαπημένα του πρό
σωπα, τήν σύζυγον, τά παιδιά του, τούς γονείς του, διό καί προβαίνει εις διοργάνωσιν 
άνατριχιαστικής ομαδικής οικογενειακής αύτοκτονίας.

Οί άνδρες φέρονται πλειότερον των γυναικών προς αυτοκτονίαν, τούθ’ όπερ 
άποδίδεται εις τήν μείζονα ροπήν τού άνδρικοΰ φύλου προς τάς άκρότητας και τας 
έκτροπάς. Έ κ  τής στατιστικής έδείχθη ομοίως καί ότι ώρισμέναι φυλαί, ώς ή Αυ
στριακή, ή Γερμανική καί ή Ελβετική, παρουσιάζουσι μεγαλυτέραν τάσιν προς αύ
τοκτονίας, προηγούμενα'.· σχετικώς εις άριθμόν αύτοκτονιών τής μέν Γαλλικής και 
Δανικής κατά συντελεστήν 4πλάσιον, τής δέ Ελληνικής καί άλλων κατά συντελε
στήν 25 πλάσιον. («Alexander Elster. Selbstmord Cin Kriminologischer, ethis- 
cher und sozialer Beurtrilung. Handworterbud der Kriminologie. L . Band. 
Berlin und Leipzig 1936» σ. 538 έπ .). (Ενδιαφέρουσα καί ή δρά.σις σχετικώς προς 
τάς αύτοκτονίας του Σταθμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών τού Βασιλικού ’Εθνι
κού Ιδρύματος).

στ) Κοινωνικήν μάστιγα άποτελοΰσι ομοίως οί άλήται καί οί έπαΐται. ’Εκ 
τούτων οί γνήσιοι άλήται παρουσιάζουσι ροπήν ίσχυράν προς διαρκή τήδε κακεΐσε 
περιπλάνησιν, έναλλαγήν βιωμάτων καί άποστροφήν προς ευρρυθμ,ον ζωήν και τα- 
ξιν. Έ ξ  άλλου οί γνήσιοι έπαΐται έμφανίζουσιν ίσχυράν ψυχικήν φοράν προς παρα- 
σιτικόν βίον. Άμφότεραι αί κατηγορία', αισθάνονται άπέχθειαν προς τάς κοπώσεις 
μιας διαρρυθμισμένης καί κανονικής εργασίας, ήτοι παρουσιάζουσι τήν ύπό τής ψυχο
παθολογίας καλουμένην φυγοπονίαν. Έπίδρασιν τού φυλετικού παράγοντος προς 
αλητείαν καί επαιτείαν άπαντώμεν εις τήν ιδιόρρυθμον φυλήν τών ’Αθιγγάνων. Έ κ  
τής Ελληνικής πραγματικότητος ένδιαφέρον παρουσιάζει ή περίπτωσις τών εις 
Κράβαρα κάτοικούντων, τούς όποιους ή φήμη τής προσφάτου ιστορίας τ ή ς ’Ελληνικής 
ζωής έ'φερεν ώς προσποιουμένους έπιτηδείως τύφλωσιν ή στρέβλωσιν, ΐνα έπαιτώσιν, 
άλώμενοι άνά τάς διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος ή άκόμη καί τής άλλοδαπής. Πα
ραστατική ή σχετική περιγραφή τού λογοτέχνου Α. Καρκαβίτσα «γιά τήν ξακου
σμένη ζητιανοφωληά τής Ρούμελης». «Καθένας πού θά πάγη στήν πόλη γιά δου
λειά του- τό τσοπανοΰδι πού θά πουλήση τό γάλα του καί ό χοντρονοικοκύρης πού θά 
ζητήση τό δικηγόρο του· ό άλλος πού έκλητεύτηκε μάρτυρας στο δικαστήριον, 
ώσπου νά εύρη καιρό νά κάμη τήν δουλειά του, δεν έννοεΐ νά πάγη στο κρασοπουλειό, 
εΐτε στον καφενέ νά καθίση. Γυρίζει τά σπίτια καί απλώνει χέρι σέ κάθε διαβάτη καί 
κάτι μαλλοκουρεύει. Τί έχει νά χάση. Τά παλιόρουχά του τά φορεΐ, τό χέρι ξέρει νά 
τό άπλώνη μέ άμίμητη ευκολία καί δεξιοσύνη. Γιατί νά χάνη λοιπόν τον καιρό του; 
Πέντε δέκα λεφτά νά συνάξη, ένα κομματάκι ψωμί, δυο έληές, ένα σάπιο κρέμυδο νά 
ρίξη στον κόρφο του, νά κατορθώση καί μόνο γυρίζοντας στο σπίτι νά φέρη άνέγγιχτο 
τό φαγί πού έπήρε γιά τό δρόμο, είναι άρκετή ευτυχία σ’ εκείνον...».'0 αυτός λογο
τέχνης περαιτέρω άναφέρεται εις τήν ειδικήν προς επαιτείαν έκπαίδευσιν, «έσυνή- 
θιζαν έκεΐ.,.οί εβδομηντάρηδες νά συνάζουν τά παιδιά στο χοροστάσι καί νά τά γυ
μνάζουν στής ζητιανιάς τά καμώματα. Έγυμναζόταν ή νεολαία, ή ελπίδα καί χαρά 
τού χωρίου, νά είναι άξια, αν οχι καλλίτερη τών πατέρων της» («Άνδρέου Καρκα
βίτσα. 'Ο Ζητιάνος», (νατουραλιστική ιστορία Κραβαρίτου επαίτου, παρουσιάζουσα 
μέγα κοινωνικόν ένδιαφέρον).

ζ) Μάστιγα τής κοινωνίας άποτελεΐ καί ή όμάς τών οίνοφλύγων καί τοξικο-
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μανών. Πρόκειται, περί των τραγικών έκείνούν συνανθρώπων, οίτινες ύπεδουλώθησαν 
εις τό οινόπνευμα ή εις τα καλούμενα δηλητήρια του λαού. Ή  χρήσις τών έν λόγω 
ούσιών είναι παμπαλαία, διότι άνέκαθεν ό άνθρωπος έπεζήτησε νά άνεύρη ουσίας 
αί όποΐαι θά ή σαν επιτήδειοι, ίνα έξασφαλίσωσιν εις αυτόν λήθην τών δεινών καί 
επίγειον παράδεισον. 'Η έκ τής οΐνοφλυγίας καί τοξικομανίας βλάβη τής κοινωνίας 
δέν είναι μόνον άμεσος, συνισταμένη εις την άντικοινωνικήν συμπεριφοράν τών εις 
ταύτας ύποδουλωθέντων, άλλα δυστυχώς καί έμμεσος, ήτοι άναφορικώς προς τούς 
πολλαχώς έπιβεβαρημένους έπιγόνους κατόπιν τής βλαστοφθορίας, ήτοι τής βλάβης 
τών γεννητικών κυττάρων. Εις την διεθνή έξάπλωσιν εΐδικώς τών τοξικών ούσιών 
ύποβοηθεί τό άποφέρον τεράστια κέρδη λαθρεμπόριον, τό άποκληθέν «λαθρεμπό- 
ριον του θανάτου». Τό τελευταίου, άφορμώμενον άπό αΐσχράς κερδομανίας, άγνοεΐ 
σύνορα, κέκτηται διεθνείς πλοκάμους καί έπεκτείνεται εις πάσας τάς ήπείρους τής 
ύφηλίου. Εύρίσκεται εις υψηλήν άνθησιν εις τάς άπομεμακρυσμένας χώρας τής έξω- 
τικής ’Ά π ω  ’Ανατολής, ιδίως εις την απέραντου Κίναν, έχει διακλαδώσεις εις τό Με
ξικού, εις την βόρειον ’Αμερικήν, άκμάζει εις την Αίγυπτον καί εις την ’Αφρικήν, εις 
την Γαλλίαν καί την Πολωνίαν καί άλλας χώρας. Σάλον προεκάλεσε πρό τινων έτών 
εις ολόκληρον την ’Ιταλίαν ή άποκαλυφθεΐσα πολύκροτος ύπόθεσις μεγάλης λαθρε
μπορίας τοξικών ούσιών Μοντέζι, εις ήν έφέροντο άναμεμιγμέναι έξέχουσαι προσω
πικότητες τής πολιτικής καί τής κοινωνικής ζωής τής ’Ιταλίας. Συστηματικαί έξα- 
γο^γαί ένεργοΰνται είς μεγάλην κλίμακα διά λαθραίων οδών καί τρόπων ύπό λαθρε
μπορικών τράστ, έμφανιζομένων ύπό μορφήν έντιμων επιχειρήσεων καί έντιμων 
έμπορικών οίκων μέ άξιολόγους έπωνυμίας καί μέ κεφάλαια άνυπολόγιστα, μέ τρα- 
πεζιτικάς συνδέσεις καί πρακτορεία άνά τά μεγαλύτερα έμπορικά κέντρα τής ύφη
λίου καί μέ όργάνωσιν, ήν θά έφθόνουν ισχυρότατοι νόμιμοι οικονομικοί έργανισμοί. 
Κρυπτογραφικοί κώδικες, διατηρήσεις γραφείο»;, μέγαρα, αυτοκίνητα, πλοία, πο
λυάριθμον προσωπικόν, πάντα ταϋτα άνήκουσιν είς τήν διάθεσιν τών έν λόγο; τραστ. 
(Σχετικώς «Σπ. Παξινοϋ. ’Έγκλημα, κοινωνία, άστυνομία. Έ κ δ . β' Άθήναι 1940» 
σ. 70 έπ., 90 έπ.. «Μιχαήλ Γ . Στριγγάρη. Χασίς. Άθήναι 1937», «Μ. Γ . Στριγγάρη. 
Ψυχιατροδικαστική. Άθήναι 1947», σ. 219 έπ. «Κωνστ. Γ . Γαρδίκα. ’Εγκληματο
λογία. Τόμος Α'. Άθήναι. 1949» σ. 236 έπ., 263 έπ.).

η) Φρικτόν κοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενου τής κοινωνίας συνιστα ού- 
σαύτως ή πενία. 'Υπό ταύτης πλήττεται μία μεγάλη τάξις τής κοινωνίας, παρ’ ή 
θάλλουσιν 6 πότος, ή πλευρΐτις, ή φυματίωσις, ή σύφιλις, ό υποσιτισμός, ή στενότης 
κατοικίας, τό υγρόν υπόγειον, τραχύτατοι όροι έργασίας, άμάθεια, πλημμελής 
αγωγή. Τοιαϋται είναι αί έντυπώσεις άπό τήν ζωήν χιλιάδων οικογενειών, δυστυχίας 
άφθονου καί είς τήν χώραν ήμών. Κατά τήν παρελθοΰσαν μόλις Κυριακήν άνεγνώσα- 
μεν τούς θλιβερούς στατιστικούς άριθμούς, τούς δοθέντας ύπό του 'Υπουργείου 
έπί τής Κοινωνικής Προνοίας καί άφορώντας είς τό λήξαν έτος 1955, καθ’ ούς έπί 
πληθυσμού 7.632.801 Ελλήνων κατοίκων, άπό συμφώνου προς τήν άπογραφήν τού 
έτους 1951, τά 39,25 ο/'ο τού 'Ελληνικού ’Έθνους, ήτοι 'Έλληνες 2.983.804, δια- 
θέτουσι προς ολοκληρωτικήν συντήρησίν των ούχί πλέον τών 8 δραχμών ήμερησίως. 
Οί οποίοι κινούνται «μέσα σέ μιά ζωή άπό εικόνας άγωνιώδους καί πλημμυρισμένης 
άθλιότητος». «'Η φτώχεια όμως είναι πάρα πολύ κακός σύντροφος καί καταστρε
πτικός οδηγός». Διότι δέν διαλύει απλώς «σπίτια», δέν διαλύει απλώς τήν σωματικήν 
ζωήν, άλλ’ άτυχώς διαλύει καί τάς ψυχάς. Είναι άνάγκη νά ή σοφός τις, ίνα άντι- 
ληφθή, είς τί οφείλεται ή τρομακτική αύξησις έντός τών λαϊκών μαζών τής ήθίκής 
πτώσεως ύπό τάς διαφόρους αυτής μορφάς; Καί «διατί έχει καταπέσει τόσον 
τό αίσθημα τής άξιοπρεπείας», διατί έξηυτελίσθη ή άξια τής άνθρωπίνης ζωής 
καί «πώς διαπράττονται τόσον ειδεχθή έγκλήματα;» (Έφημερίς ’Ελευθερία τής
8-4-1956).
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Παραστατικόν τό ποίημα του άειμνήστου καλλιτέχνου του λόγου Πολέμη διά 
την όλεθρίαν έπίδρασιν της πενίας :

«Ε ιπ ’ ό χρυσός στο μάρμαρο,
εγώ οδηγώ στα σκοτεινά του κλέφτη μου τό χέρι, 
εγώ ακονίζω του φονιά τό δίκοπο μαχαίρι, 
εγώ αγοράζω τήν τιμή καί την πουλώ στο δρόμο, 
εγώ νικώ τήν άρετή, καταπατώ τον νόμο, 
περίσσειες εΐν’ οί χάρες μου κι’ ή δύναμή μου μόνη, 
γκρεμίζει Θρόνους άπ’ έδώ, Θρόνους έκεϊ στηλώνει».

Θ) Θά ήδύνατό τις νά προσθέση, παρά τά ήδη δι’ άδροτάτων γραμμών σκια- 
γραφηθέντα ανθρώπινα δεινά, καί μίαν ολόκληρον άλλην σειράν κοινωνικών δυστυ
χιών. Έ π ί παραδείγματι θά ήδύνατό τις νά άναφερθή εις τον αναλφαβητισμόν, εις 
τήν πληγήν τής ρυπαρας καί «ξεπεσμένης» τέχνης, ή οποία έξευτελίζει τήν πολιτι
στικήν αξίαν τοϋ ωραίου, ώς καί εις τήν χυδαίαν καί κιτρίνην δημοσιογραφίαν, ή 
οποία εκχέει τό δηλητήριον τής χυδαιότητος καί τήν χολήν του μίσους εις τήν καρδίαν 
τών άναγνωστών της. Εις τό πάθος τής κυβείας, εις τήν καπηλείαν τών άνθρωπίνων 
δυστυχιών, εις τήν άστυφιλίαν καί εις τήν διαρροήν του εθνικού αίματος διά τής με- 
ταναστεύσεως. Θά ήδύνατό τις επίσης νά μνημονεύση τό πνεύμα τού κομματισμού 
εις τάς διαφόρους χώρας, όπερ δηλητηριάζει τήν πολιτιστικήν άξίαν τής πολιτείας, 
ή τό πνεύμα τού λεγομένου «ρεαλισμού» τής συγχρόνου άσκήσεως τής διεθνούς πο
λιτικής ή τής διεθνούς διπλωματίας, όπερ έν τελευταία αναλύσει σημαίνει στραγγα
λισμόν τής ήθικής. 'Ομοίως θά ήδύνατό τις νά παραπέμψη εις τήν άγωνίαν τών πο
λέμων, οί όποιοι τείνουν νά λάβωσι τρομακτικάς διαστάσεις κατόπιν τών νέων κατα- 
κτήσεων τού ανθρωπίνου πνεύματος έν τώ κύκλω τής άτομικής ένεργείας. ’Ή  εις 
τήν μάστιγα τής γενοκτονίας, ήτις έπληξε τό Ελληνικόν γένος κατά τήν τελευταίαν 
εποχήν, άφ’ ενός μέν διά τού παιδομαζώματος, άφ’ ετέρου δέ διά τών βανδαλισμών 
τής 6ης Σεπτεμβρίου 1955 έν Κωνσταντινουπόλει, άργότερον δέ καί έν Κύπρω. 
Περαιτέρω δέ βεβαίως θά ήδύνατό νά άναφερθή τις άνευ δισταγμού καί εις τό φαινό- 
μενον τής δουλείας τών άνθρώπων ύπό τό σχήμα τής συγχρόνου εποχής, ώς έν οψει 
τής καταδυναστεύσεως τών έγχρώμων συνανθρώπων ή τού άποικιακοΰ ιμπερια
λισμού έκ μέρους δυνάμεων, αί όποΐαι παρά ταύτα κομπορρημονοΰσιν έπί ήθικω 
πολιτισμό», τραγικόν παράδειγμα τού όποιου παρουσιάζουσιν οί έλεύθεροι πολιορκη- 
μένοι "Ελληνες τής ήρωϊκής μας Κύπρου.

Υ ΙΙ. ’Επίλογος.
L Καί θά ήδύνατό άπάσας τάς άνωτέρω κοονωνικάς νόσους καί πληγάς τού 

ανθρωπίνου γένους, άλλά ίσως καί πολλάς ά.λλας, νά διερευνήση ό έπιστήμων μιας 
Κοινωνικής Παθολογίας ιδίως ένθεν μέν άπό άπόψεως αιτιολογίας, ένθεν δέ άπό άπό- 
ψεως καταπολεμήσεως, διά θεμελιώσεως άπό τής μιας πλευράς μιας ιεραρχίας «Κοι
νωνικής Υγιεινής» καί άπό τής άλλης μιας άλλης ιεραρχίας τής «Κοινωνικής Θερα
πευτικής».

Π. Έ ν τοΐς προηγουμένοις έσκιαγραφήσαμεν διά βραχέων διαφόρους δυ
στυχίας τού γένους τών άνθρώπων, καταστρεπτικάς διά τον πολιτισμόν. Αί περί ών 
πρόκειται δυστυχίαι βεβαίως τελοΰσιν έν συναρτήσει στενή, κυρίως ένεκα τής άμοι- 
βαίας προς άλλήλας έπιδράσεως. Φυσικοί τω λόγω, κατά τής ύφ’ ήμών προταθείσης 
έντάξεως τούτων έν κλάδω δημιουργουμένης Κοινωνικής Παθολογίας, θά ήδύναντο 
νά προβληθώσι ποικίλαι άντιρρήσεις καί αιτιάσεις, ών δέν παραγνωρίζομεν ποσώς 
τήν άξίαν καί τήν σοβαρότητα. Φερ’ εΐπεΐν θά ήδύνατό τις νά άντιτάξη ότι πλεΐσται 
όσαι έκ τών άνω δυστυχιόίν υπάγονται θεωρητικώς εις τήν σφαίραν τού Διοικητικού



-

3734 Ίωάννου Παπαζαχαρίου

Δικαίου καί τής διοικητικής δράσεως. ’Ή  δτι ή κατ’ αύτόν τον τρόπον διευρυνομένη 
Ποινική ’Επιστήμη θά διέτρεχε τον κίνδυνον νά πελαγοδρομήση ή δτι θά έξηναγκά- 
ζετο νά παραιτηθή τής ονομασίας της. ’Ή  άκόμη δτι πλεΐσται δσαι κοινωνικά! πλη- 
γαί άντιμετωπίζονται ήδη έν τω πλαισίω τής ’Εγκληματολογίας ώς α’ίτια τής εγκλη
ματικότητας ή διά των έν τω πλαισίω του ποινικού δικαίου διαμορφωθέντων κατά 
τούς τελευταίους χρόνους άσφαλιστικών μέτρων.

Ά λ λ ’ δμως έναντίον των τοιούτων μορφών καί αιτιάσεων μεταξύ άλλων θά 
ήδυνάμεθα νά άντιτείνωμεν δτι δέν άντικρύζωμεν τδ δλον θέμα ώς όρολογικδν ή ώς 
θέμα θεωρητικής κατατάξεως, άλλ’ απλώς ώς ένιαΐον πρόβλημα τού πολιτισμού 
τής άνθρωπότητος, δπερ χρήζει συστηματικής ένιαίας άντιμετωπίσεως, τ.ε. ώς πρό
βλημα ενιαίου κοινωνικού άγώνος κατά των ποικίλων πολιτιστικών δυστυχιών, αΐ- 
τινες τιτρώσκουσι τδ γένος τών ανθρώπων. Χαρακτηριστικόν δέ είναι δτι πλείστας 
δσας βιοκοινωνικάς δυστυχίας προσπαθεί ή έπιστήμη, ή ποινική καί ή έγκληματολο- 
γική, νά αντιμετώπιση, έξευρίσκουσα σχέσεις αμέσους ή έμέσους πρδς τδ φαινό
μενου τής έγκληματικότητος (Λ. χ. τοιαύτην προσπάθειαν καταβάλλει ό Alexan
der Elster προκειμένου περί τής αυτοκτονίας (Selbstm ord) έν «Handw ortrr- 
buch der Kriminologie. 2. Band. Berlin und Leipzig 1936» σ. 538 έπ .).

Διά τών λεχθέντων ΐσως κατηγορηθώμεν έπί ούτοπία. Έ ν  πάση δμως περι- 
πτώσει έπιθυμούμεν νά τονίσωμεν δτι εις τάς άνωτέρω άνακοινώσεις προέβημεν 
κατόπιν σταθμίσεως καί τής πλευράς τής δυνατότήτος τής πραγμάτοποιήσεως. 
Βεβαίως άναγνωρίζομεν δτι οί νέοι οδτοι ορίζοντες τής έπιστημονικής δράσεως είναι 
δυσχερέστατοι, πλήν δμως νομίζομεν δτι πάντως είναι βαθμιαίως προσιτοί, έν ταύτώ 
δμως καί υψηλοί καί εύγενέστατοι, συντείνοντες εις τήν προώθησιν τού αξιολογικού 
πολιτισμού τής άνθρωπότητος.

Εις τάς σκέψεις ταύτας ώδήγησεν ήμάς ή θερμή πνοή μιας χριστιανικής αγά
πης, όδηγούσης εις τήν πάλην κατά τών δυστυχιών τών συνανθρώπων. Πόσον ώραΐον 
θά ήτο, έάν ή άνθρωπότης θά ήδύνατο νά έγκολπωθή τόν τοιοΰτον ούράνιον συνεκτικόν 
δεσμόν της, τδν δεσμόν τής αγάπης, «διά νά ήμπορέση μέ αύτδν τόν τρόπον» νά ζήση 
πλέον «έμπρακτον καί ζωντανόν τδ Εύαγγέλλιον» !

Καί διά τήν όποιαν άγάπην καί τού «έλαχίστου πλησίον» «ένας Θεός ένεσαρ- 
κώθη εις τήν μορφήν ενός άνθρωπίνου κορμιού όμοιου μέ τούς συνηθισμένους άνθρώ- 
πους καί έσταυρώθη έπάνω εις ενα σταυρόν άνάμεσα σέ δύο κακούργους ώς έσταυ- 
ρωμένη ’Αγάπη, ίνα άρη τάς άσχημίας, τάς κακίας καί τάς δυστυχίας τού κόσμου)).
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Καταπληκτικά περιστατικά διοράσεως με τήν βοήθειαν τηλεπά
θειας.—Πώς εξηγείται τό «κακομελέτημα».—'Η περίπτωσις τοΰ Π. 
Νιρβάνα.—'Ένα όνειρο πού σώζει δυο φίλους από έ'ναν... σκορπιόν!

Τοΰ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ
__________________________ Προέδρου της Ελληνικής Έ - ______________________________

ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών

"Οσοι δέν παρακολουθούν μέ προσοχήν τά εκτιθέμενα εις τάς στήλας των 
«’Αστυνομικών Χρονικών» φαινόμενα ίσως δέν έσχημάτισαν σαφή ιδέαν περί τοΰ 
ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ τηλεπάθειας καί διοράσεως.

Έ ν τούτοις τό ζήτημα δέν είναι δύσκολον.
1) Τ η λ ε π ά θ ε ι α  είναι είδος άσυρμάτου τηλεγράφου μεταξύ δυο εγκε

φάλων. 2) Δ ι ό ρ α σ ι ς είναι είδος ζωντανών άκτίνων Ραΐντγκεν, όπου ό ψυχαδυ- 
ναμισμός (ψυχή) τοΰ μέντιουμ, βλέπει διά μέσου τής ύλης ωσάν αυτή νά μή ύπήρχε 
ή σάν νά είναι διαφανής.

"Οταν κάποιος γνωρίζη τί είναι τό άντικείμενον πού μαντεύει τό μέντιουμ, ή ή 
λέξις πού διαβάζει μέσα εις εν α κλεισμένον φάκελλον, τότε δέν είναι πλέον διόρασις.

Ή  ραβδοσκοπία είναι καθαρά διόρασις, ή άνάγνωσις αγνώστων λέξεων εντός 
φακέλλων έπίσης, ή διάγνωσις άσθενειών, έ φ ’ ό σ ο ν  δ έ ν  τ ά ς  υ π ο π τ ε ύ 
ε τ α ι  ό ι α τ ρ ό ς ,  έπίσης. "Οταν όμως ύπάρχη ή υπόνοια περί αυτών, τότε δέν 
είναι δυνατόν ν’ άποκλεισθή ή τηλεπάθεια.

Απλούστατον πείραμα διοράσεως είναι νά γυρίζη κανείς τούς δείκτας τοΰ 
ωρολογίου χωρίς νά  τ ο ύ ς  β λ έ π η .  ’Άν τό μέντιουμ μαντεύη τήν θέσιν των, 
πρόκειται περί διοράσεως.

Παραθέτομεν μερικά σχετικά περιστατικά.
Κατά τό 1915, ό άκαδημαϊκός Παΰλος Νιρβάνας είχε καθ’ οδόν, έν Φαλήρω, 

μιάν ημέραν τήν έξης σκέψιν :
—Καιρό έ'χω νά πάθω καμμιά σοβαρά άσθένεια...
Συγχρόνως δέ, έπίσης αύθορμήτως έσκέφθη :
—Μ πα! Τί θέλω νά κακομελετώ !
Μετά 4—5 ήμέρας άνεπτύχθη εις τον λαιμόν του δοθιήν, ό όποιος έπροξένησε 

σοβαράν έρυσιπελατώδη μόλυνσιν πού έ'φερε εις πραγματικόν κίνδυνον τήν ζωήν του.
Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ό Νιρβάνας διησθάνθη, ίσως άπό άσυναισθή- 

τους ένοχλήσεις, τον έπωαζόμενον δοθιήνα καί ή διαίσθησις αύτή έπροξένησε τήν 
ανησυχίαν δι’ ένδεχομένην ασθένειαν.

Κα τά τό 1928 ή Κουρούκλη ώνειρεύθη ότι εις τήν πλατείαν Συντάγματος 
ένας μαΰρος μέ δρεπάνι έ'κοβε κεφάλια καί έπρόκειτο νά κόψη καί τήν μητέρα της. 
Αυτή τότε έ'πεσε είς τά πόδια του καί άρχισε νά τον παρακαλή. Μετά ένα μήνα λοιπόν 
η μητέρα της προσεβλήθη ΰπό τύφου καί παρωτίτιδος έκ τών οποίων μόλις έσώθη.

Ή  περίπτωσις αυτή είναι όμοια μέ τοΰ Νιρβάνα. Μόνον ότι έδώ ό έπωαζό- 
μενος τυφοειδής πυρετός θά παρουσιάζετο είς τήν μητέρα τής Κουρούκλη, ή δέ φαν
τασία τής ιδίας έσυμβόλιζε τον κίνδυνον τοΰ θανάτου ύπό δρεπανοφόρου άράπη.

Ή  σύζυγος τοΰ δημοδιδασκάλου Φιλ. Κακλαμάνου, γνωστή διά τάς διαι- 
σθητικάς της ιδιότητας, μίαν ημέραν ένω άπλωνε ροΰχα είς τήν ταράτσαν, ήκουσε 
κοράκια νά κράζουν. Έσχημάτισε τότε τήν έντύπωσιν ότι κάποιος θ’ άποθάνη είς 
τό γειτονικό σπίτι, όπου όλοι έν τούτοις ήσαν υγιείς. Τήν έντύπωσιν αύτήν μετέ- 
δωσεν άμέσως είς τον σύζυγόν της, είς τόν όποιον συνέστησε νά μήν άναφέρη τίποτε
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διά νά μή φαν η δτι «κακομελέτα». Τώ οντι δέν έπέρασαν πέντε μέρες και απεθανε 
άπδ οξείς ρευματισμούς ή κόρη έκείνου τού σπιτιού.

Μιαν άλλην ημέραν, ένω κατεγίνετο ή ϊδια μέ τό μαγείρευμα, ένόμισε δτι είδε 
έμπρός της ένα νεκρόν θειον της νά της λέγη :

—Έ  ! Τί κάθεσαι καί μαγειρεύεις! Πέθανε ή αδελφή σου ή Έργίνα...
Τό δραμα αυτό τής έκανε μεγάλην έντύπωσιν καί τό άνεκοίνωσε τρομαγμένη 

εις τον σύζυγόν της. ’Όντως δέ μετά τρέΐς ημέρας έπληροφορήθησαν τον προαναγ- 
γελθέντα θάνατον, ό όποιος συνέβη από γρίππην, άκριβώς τήν ώραν τοϋ οράματος.

Τό πρώτον μέρος τής περιπτώσεως αύτής είναι επίσης διόρασις έπίτή βάσει 
των οξέων ρευματισμών τής κόρης, πού θά τής έπρ'οξένουν τον θάνατον. Τό δεύτερον 
είναι τηλεπάθεια.

Ό  ιατρός Γεώργ. Παπαδάκης μου άνεκοίνωσε τό έξης περιστατικόν :
—Είχαμε πάει κυνήγι μέ τον φίλον μου κτηματίαν Μιλτ. Θεολόγου την επο

χήν τών τρυγονιών, προ ένός περίπου μηνός. Έκοιμηθήκαμε το βράδυ εις ενα παν
δοχείου τής Βούλας γιά νά βρεθούμε στη Βουλιαγμ.ένη πολύ πρωΐ. Περί ώραν δμως 
2 1/2 μετά μεσονύκτιον ό φίλος μου ξύπνησε. ’Εγώ, άντιληφθείς τούτο, τον ρώτησα 
μήπως ήταν ώρα νά ξεκινήσουμε.

—’Ό χι άκόμη... μοΰ απάντησε. ’Αλλά ώνειρεύθηκα δτι ένας μεγάλος σκόρπιός 
ήταν έπάνω άπό τό κεφάλι μου καί έτοιμαζόταν νά μέ τσιμπήση... Τό δνειρο ήταν 
τόσο ζωηρό, ώστε ξύπνησα. Καί νοιώθω δτι είμαι τόσο νευριασμένος, ώστε δεν θα 
μπορέσω νά ησυχάσω αν δέν πεισθώ δτι δέν συμβαίνει τίποτε... Ά τυχώ ς δέν μπορο» 
νά βρώ τά σπίρτα μου γιά νά Εδώ...

’Άναψα τότε τό ήλεκτρικό φαναράκι, καί πόση υπήρξε ή έ'κπληξίς μας δταν 
είδαμε εις τον τοίχον καί άκριβώς έπάνω άπό τό προσκέφαλον τού Θεολογου, έναν 
μεγάλο σκορπιό. Τον έσκοτώσαμε άμέσως.

Κατά τήν πλημμύραν τού Νοεμβρίου 1926 έπνίγη παρασυρθεις υπο τού Κη- 
φισσοΰ, περί ώρην 3 μ.μ. καί εις τήν θέσιν Ποδαράδες, ό μικρός πρόσφυξ Γεώργιος 
Κλείδας. Τό πτώμα του δέν κατορθώθη νά εύρεθή μέχρι βαθείας νυκτός ένεκα τής 
έκχειλίσεως τών ύδάτων. Περί τά έξημερώματα, ό πατήρ του, κοιμισμένος εις ένα 
κάθισμα, είδε μιά μαυροφόρα γυναίκα νά τον καλή.

—Σήκω νά βρής τό παιδί σου... τού έλεγε. ’Εδώ κοντά είναι...
Ή  έντύπωσις ήτο τόσον ισχυρά, ώστε ό πατήρ έξύπνησε ταραγμένος καί διη- 

γήθη τό ονειρον εις τήν γυναίκα του.
Τήν ιδίαν στιγμήν ό άπέναντί των κατσικών 17ετής Γεώργιος Γρίβας είδε 

τον μικρόν πνιγέντα νά κτυπα τήν θύραν του κρατώντας ένα κόκκινο φαναρι.
—Γιώργο! έλεγε... έλάτε νά μέ βγάλετε... Τώρα έβγήκα στο μεϊντάνι (έπι- 

φάνειαν). Βγήκε έξω τό χέρι μου!
Ό  Γρίβας έπήγε τό πρωΐ εις συνάντησιν τού πατρός τού μικρού, διηγήθησαν 

καί οί δυο τά όνειρά των καί έπήγαν ψάχνοντας μέχρι τής Κολοκυνθοΰς, ανευ απο
τελέσματος. ’Αλλά τότε ένα κοριτσάκι τούς ειδοποίησε δτι τό παιδί ευρεθη νεκρόν 
εις μίαν χαβούζαν παρά τό Μεταξουργεΐον, μέσα εις τήν λάσπην, από την οποίαν 
προεξείχε τό /έρι του! Τό ζωηρόν αύτό δνειρον οφείλεται εις διορασιν τού πατρος 
ή τού Γρίβα, οίτινες άντελήφθησαν τήν έμφάνισιν τού πτώματος και το μετέδωσαν 
τηλεπαθικώς ό ένας εις τον άλλον.

Ό  ιατρός Δ. Μακέδος είδε εις τό ονειρόν του δτι κάποια γνωστή κυρία τον 
έκάλει άλλόφρων εις βοήθειαν τού τέκνου της. Τήν έπομένην, ένω ό ίδιος ευρισκετο 
εις τήν οικίαν του, άκούει σπαρακτικάς κραυγάς εις τήν θύραν :

—Γιατρέ!! συμφορά μου! Τό παιδί μου γιατρέ! Σώσε το, το βρήκε κροτος.
ΤΗτο ή κυρία τού ονείρου τής όποιας τό μικρό είχε πάθει ποροξυσμόν κακο

ήθους πυρετού, ένώ μέχρι τής στιγμής έκείνης ήτο καλά.
Α Γ Γ . ΤΑΝΑΓΡΑΣ



Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ι Σ
TO NEON ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ (4)
-  ΠΩΣ Θ ’ ΑΠΑΛΑΑΓΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙ -
Γραμμένο άπό το Don W harton καί δημοσιευόμενο στο περιοδικό Reader’s 
Digest, κατά μετάφρασι του ’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Πρέπει τά  φρικιαστικά, τά γεμάτα τρόμο καί άγω - 
νία προγράμματα, των Σταθμών Τηλεοράσεως πού πα
ρουσιάζουν ζωντανά διάφορα Εγκλήματα, νά Εξακο
λουθήσουν νά δηλητηριάζουν καί νά Εκθέτουν σέ φοβε
ρό κίνδυνο τή διανοητική κατάστασι της νεότητάς μας ;

Είκοσι πέντε δολοφονίες διαπράττονται κατά μέσον δρον κάθε μήνα στή Ν. 
'Υόρκη. Τά προγράμματα όμως των Σταθμών Τηλεοράσεως τής Πόλεως αυτής 
περιλαμβάνουν περί τούς τριάντα φόνους κάθε ημέρα καί έκπέμπονται κυρίως κατά 
τις ώρες πού τά παιδιά παρακολουθούν την τηλεόρασι στά σπίτια τους.

Στά προγράμματα αύτά έκπέμπονται διάφορα γκαγκστερικά έργα πού είναι 
γεμάτα άπό φρίκη τρόμου καί άγωνίας, γιά τούς θεατάς.

Κατά τό πρώτο 6μηνο τού 1955 στο Λος ’Άντζελες τής Αμερικής διεπρά- 
χθησαν 48 φόνοι, ένώ σέ μιά έβδομάδα προεβλήθησαν 120 τοιοϋτοι στά προγράμ
ματα τών Σταθμών Τηλεοράσεως τής Πόλεως αύτής.

’Αναφορές τής ’Εθνικής Ένώσεως Βελτιώσεως τού Ραδιοφώνου καί Τηλεο
ράσεως δείχνουν δτι, τά προγράμματα τηλεοράσεως τού 1955 περιλαμβάνουν περι
γραφές καί έξιστόρησι στις έκπομπές πού κατά συνήθεια παρακολουθούν τά παι
διά, κατά πέντε φορές περισσότερες άπο δτι περιλάμβαναν τό 1951.

’Έ τσ ι, θεάματα περιέχοντα κύμα διαφθοράς έγκλημάτων, βίας, άγριότητος, 
σκληρότητος καί σαδισμοΰ παρακολουθοΰνται μέσα στά σπίτια μέ τις συσκευές 
τηλεοράσεως σ’ ολόκληρο τό έθνος.

Σέ μιά έρευνα πού έκαμε μιά επιτροπή άπό ενόρκους τό 1954, βρήκε πώς 
σέ μιά έβδομάδα μόνον τά προγράμματα τών Σταθμών Τηλεοράσεως τής Νέας

(1) Καίτοι οί συσκευές τηλεοράσεως δέν έχουν ακόμη εύρεϊα κυκλοφορία στήν 'Ελλάδα, 
κρίνεται σκόπιμος ή δημοσίευσις της μελέτης αύτής γιά νά τήν έχουν ύπ’ 6ψι των οί αρ
μόδιοι όταν θά καταστή δυνατόν νά έγκατασταθή καί στήν 'Ελλάδα πομπός Σταθμού Τη
λεοράσεως.
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Ύόρκης περιλαμβάνουν 7.065 περιγραφές έγκλημάτων. Καί ένώ τά δραματικά 
προγράμματα τής Ν. 'Υόρκης ώς ένα σύνολο περιλαμβάνουν κατά μέσον δρο 20 
βίαιες σκενές κάθε ώρα, τά προγράμματα τά παρακολουθούμενα απο τα παιδια περι
λαμβάνουν 38 τοιαϋτες κατά μέσον δρον κάθε ώρα.

'Όταν μιά υποεπιτροπή άπδ Γερουσιαστές έκαμε έρευνα στά προγράμματα 
στους τέσσαρες Σταθμούς Τηλεοράσεως τής Ούάσιγκτων, βρήκε δτι, το 1/4 του 
χρόνου άπο τις 4—10 μ.μ. διατίθεται γιά τήν εκπομπή σκηνών που περιγράφουν 
καί εξιστορούν εγκλήματα καί βίαιες πράξεις.

Στις πόλεις Σύλτ, Ντόβερ, Σικάγο, "Αγιο Φραντζΐσκο, Κανσας, Δαλλας, 
Άτλάντικ, Φλέβελαν καί Φιλαδέλφεια, ή έν λόγω επιτροπή διεπιστωσε επίσης οτι 
ό διατιθέμενος χρόνος γιά τήν εκπομπή έγκληματικών καί γκαγκστερικών σκηνών 
είναι τρομακτικά μεγάλος, δηλ. διατίθεται τό 1/5 τού χρόνου των προγραμμάτων.

’Επίσης άπο έρευνες πού έγιναν άποδεικνύεται δτι νεαρα παιδια μέχρι 15 
έτών διαθέτουν κατά μέσον δρον 22—27 ώρες τήν έβδομάδα μπροστά στη συσκευή 
τηλεοράσεως.

'Η  τηλεόρασις άκόμη χρησιμοποιείται άπο τις μητέρες γιά ν’ άφήνουν τά 
μικρά παιδιά τους έμπρός στή συσκευή καί ν’ άσχολούνται στή κουζίνα να ετοιμά
σουν τά φαγητά. ’Αλλά ένώ αυτές άσχολούνται νά ετοιμάσουν φαγητά γιά το στο
μάχι των, τά μυαλά των μικρών τρέφονται μέ τις. έκπεμπόμενες σκηνές τρομου, 
φόβου καί σκληρότητος. Γιατί δπως άναφέρει ή υποεπιτροπή ερευνης και όπως 
καί παραπάνω άνεφέρθη έκπέμπονται, ιδιαιτέρως κατά τις άπογευματινες ώρες, περι
γραφές διαφόρων έγκλημάτων, τά δέ μικρά παιδιά άρέσκονται ιδιαίτερα να παρακο
λουθούν τις σκηνές αύτές.

Έκάθησα μπροστά στή συσκευή τηλεοράσεως στο σπίτι μου κατα τις παι
δικές εκπομπές καί παρηκολούθησα δλη αυτή τή σαπίλα πού έκπεμπεται.

’Ιδού μερικές σκηνές πού παρηκολούθησα :
—"Ενας ’Ινδιάνος βασανίζεται συρόμενος άπο δυο άλογα σε δυο διάφορες κα

τευθύνσεις. Κατόπιν άφοΰ κεΐται κάτω άβοήθητος, πυροβολεΐται καί φονεύεται.
—Αιμα τρέχει άπο ένα ρολ—τόπ δπου βρίσκεται ένας μισοπεθαμένος απο̂  

τραύματα—"Ενα άναμμένο τσιγάρο τό κρατά ό εγκληματίας πάνω στο λαιμό ενός 
άλλου—"Ενας «ήρως» ρίπτει έναν άλλο βίαια κάτω, τον σύρει στα ποδιά του, τον ρί
πτει καί πάλιν κάτω, τον άρπάζει καί τον σηκώνει και τον ξανακτύπα κάτω. ^

—"Ενας τραυματισμένος δένεται σ’ ένα δένδρο καί κάποιος άλλος ακούεται 
νά λέγη: «’Αφήστε τον νά τον φάνε τά άγρια θηρία».

—Είδα έναν νά στραγγαλίζεται μ’ ένα σύρμα, έναν άλλο να τον βασανίζουν 
μέ τή φωτιά τής άσετυλίνης, ένα κορίτσι νά τό σκοτώνουν μ’ ένα εγχειρίδιο και ενα 
μικρό παιδί ν’ άπαγάγεται γεμάτο τρόμο καί φρίκη άπο εναν άγριο ληστη, την ώρα 
πού έτρεχε νά ξεφύγη άπο τό μέρος πού είχαν δολοφονήσει τον πατέρα του.

—Καί άκόμη τό πιο φρικιαστικό πού είδα εγώ καί τόσα έκατομμυρια θεατών 
πού παρακολουθούσαν τήν τηλεόρασι, ήτο ένα ωραίο παιδί δέκα ετοίν ν αρπαζη το 
κεφάλι ένός τραυματισμένου πού ήτο ξαπλωμένος σένα λάκκο με νερό και να το κτυπα 
πολλές φορές στο έδαφος. ;

—Αύτές οί σκηνές, είναι μερικές άπο τις πνευματικές τροφές πού προσφέρει 
μιά πόλις στά παιδιά μας, μ’ δλα τά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί η τηλεόρασις
γιά νά κάνη τή βία, φρίκη καί τρόμο περισσότερο εντυπωσιακά. _

*
* *  \ /

'Η  υποεπιτροπή άπο τούς Γερουσιαστάς βρήκε τόση σαδιστικη σκληρότητα
στήν τηλεόρασι κατά τά παιδικά προγράμματα που θ’ αρκοΰσαν μονο λίγες σκηνές 
γιά ν’ άποδειχθοΰν τά συμπεράσματά της !

’Ιδού μερικές σκηνές :
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_"Ενας άνθρο^πος άνασκολοπίζει έναν άλλον άπο τό στομάχι^ μ  ̂ένα σπαθί.
— Ένας άλλος συνθλίβει το χέρι ένός άνακριτοϋ, πατώντας στα δάκτυλά του

σ’ ένα σιδερένιο σκαλοπάτι. , , ,
_"Ενας, πού τον πέταξαν άπο ένα ψηλό παράθυρο, κομματιάζεται απανω στο

πεζοδρόμιο. „ , _ , <
_"Ενα κορίτσι άγωνιά γεμάτο πόνο και φρικη  ̂καθώς του έστριβαν το χέρι

του πίσω, τό δέ άλλο συνθλίβετο σ’ ένα συρτάρι πού έκλεινε. ) ,
—Μερικοί ισχυρίζονται δτι, άφοΰ δεν μπορεί στατιστικώς ν  αποδειχθη Οτι 

τα προγράμματα αύστά στην τηλεόρασι είναι αίτια τής παιδικής έγκληματικότητος
δέν μποοοϋαε να σκοτισθοΰμε περισσότερο. ,

Τούτο είναι παραλογισμός. Πώς μπορεί τέτοια θεάματα παρακολουθουμενα 
κάθε μέρα να μην έπιδράσουν πάνω στα μή ώριμα, στα εύφάνταστα καί χωρίς κρισι
ακόμη παιδιά μας; __ 5 , „

Ή  έγκληματικότης δημιουργεΐται απο πολλά αίτια. „ „ , , ,
Δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε επακριβώς καί στατιστικώς ότι αυτό το 

είδος τών θεαμάτων προξένησε έκείνου τού είδους τα εγκλήματα. Πράγματι όμως 
μπορούμε νά παρουσιάσουμε ένα βουνό άπό παραδείγματα πού πείθουν ότι, η παρα
κολούθησή στην τηλεόρασι ή στον κινηματογράφο^ σκηνών περιγραφής εγκλημάτων 
καί βίαιων πράξεων οδηγούν στήν άμιλλα και τη μιμησι. ^

Ό  Διευθυντής προστασίας τής Νεότητος στήν Καλλιφορνια Rem an btarlc 
άναφέρει ότι, «σέ συζητήσεις πού έκαμε τακτικά μέ παιδιά πού διεπραξαν εγκ η- 
ματα βρήκε ότι, Ακολούθησαν κατ’ εύθεΐαν τή μέθοδο πού είδαν στην τηλεόρασι».  ̂

Ό  Διευθυντής τής Κλινικής τού Μπροϋκλιν Ralph Banan που εχει ιδιαιτέ
ραν συνεργασίαν μέ τό Γραφείο τού Είσαγγελέως τών ανηλίκων, βλεπει, σπουδάζει 
καί μελετά 400 περίπου νεαρούς εγκληματίες κάθε χρόνο, καί άναφερει τα κατωτέρω 
συμπεράσματά του, για τήν έπίδρασι τέτοιων προγραμμάτων τηλεορασεως πάνω
σέ νεαρά πρόσωπα. , , , . Λ, 0 ,

’Έχουν τήν έντύπωσι ότι όλη ή ζωή είναι γεμάτη απο εγκλήματα. Μαθαίνουν 
τήν τέχνη, τρόπους καί μεθόδους τών «έγκληματιών». Για πολλούς διανοητικως ανω
μάλους νέους ή τηλεόρασις είναι ένα «προπαρασκευαστικό Σχολείο Εγκληματιών».

** *
Ιδιαίτερα παραδείγματα : , ,
—'Ένας ψυχίατρος στή Νέα 'Υόρκη άνέφερε την περιπτωσι ενός κοριτσιού

13 ετών πού παρακολουθούσε μιά εγκληματική σκηνή στήν τηλεόρασι. ( ;
'Όταν ή μητέρα του έγύρισε τό διακόπτη τής συσκευής και διεκόπη η εκπομπή, 

τό κορίτσι αύτό άρπαξε ενα μαχαίρι τής κουζίνας καί άπεπειράθη νά μαχαιρωση
τή μητέρα του. „ ,, . ,

—Στό Λος ’Άντζελες ένα παιδί 16 έτών είδε στην τηλεόρασι ενα έγκλημα με 
στραγγαλισμό, καί άκολούθως έστραγγάλισε ένα παιδί 6 έτών πού έκοιματο με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο πού είδε στήν τηλεόρασι. ,

Έ κ το ς αυτών ποία όμως είναι ή έπίδρασις τής παρακολουθησεως σκηνών φρί
κης, τρόμου καί φόβου, στήν υγεία τών παιδιών; , , „ , ,

''Η ιατρός Preston τού Πανεπιστημίου Στάντφορνρ ανεφερε προ ετο:>ν για τις 
άντιδράσεις τών παιδιών πού κατά συνήθειαν παρακολουθούσαν κινηματογράφο 
και ραδιόφωνο καί έκανε σύγκρισι μέ τις άντιδράσεις παιδιών που δεν παρακολουθού
σαν ούτε κινηματογράφο οΐΐτε ραδιόφωνο. Ή  παρακολούθησή πράξεων ^ιας, τρό
μου καί φρίκης αύξάνει κατά πολύ τή νευρικότητα τών παιδιών, προξενεί διαταρα
χές κατά τον ύπνο καί φόβους. ,

«Η ιατρός αΰτη βρήκε ότι ή παρακολούθησή τέτοιων σκηνών συχνά δημιουρ-
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γεΐ πώρουσι σ’ κύτους για τον πόνο των άλλων, καθώς επίσης μειώνει τό αίσθημα 
τοϋ οίκτου αυτών προς εκείνους πού υποφέρουν.

Η εψημερις της ’Αμερικανικής ’Ιατρικής Ένώσεους άναφέρει δτι τά ίδια 
συμπεράσματα ισχύουν καί γιά την τηλεόρασι, σέ βαθμό πολύ μεγαλύτερο, άφοϋ 
τα προγράμματα αυτής περιλαμβάνουν σκηνές πού είχαν περικοπή άπό τον κινημα
τογράφο. Οί πιο ήσυχες σκηνές, πού θά μπορούσαν ν’ άφήσουν μια στιγμή τό παιδί 
ν ανακουφισθή περικόπτονται. Τό άποτέλεσμα είναι ή συνεχής προβολή σκηνών 
σκληρότητος χωρίς ν’ άφίεται χρόνος προς άνακούφισιν.

Ο ιατρός F. W ertham  πού ώργάνωσε καί διηύθυνε τις πιο σπουδαίες ψυχια
τρικές κλινικές, αναφέρει ότι δεν βρίσκει άξια τά ύποστηριζόμενα άπό μερικούς 
οτι δηλ. μονον τα ανώμαλα διανοητικούς παιδιά επηρεάζονται άπό αύτά τά προ
γράμματα. «Κεθε παιδί» λέγει, «είναι ευαίσθητο, ευφάνταστο καί ικανό νά πλάσση 
στο μυαλό του σχέδια ολόκληρα». ’Αλλά καί άν άκόμη αύτό δέν έξάπτη τή φαντα
σία τών παιδιών καί δέν οδηγεί αύτά προς τήν έγκληματικότητα, δέν θά ήτο καλλί
τερο ν αποσχουν απο παρόμοια θεάματα; Γιατί θά έπρεπε νά τρέφωνται μέ ιστο
ρίες που τείνουν ν’ αμβλύνουν τά καλά τους αισθήματα καί νά αγριέψουν τήν οώιν
τους;

Η προβολή σκληρών καί φρικτών σκηνών καθώς καί ή προβολή εγκληματικών 
έργων υποστηρίζεται μέ τή δικαιολογία ότι αύτά τά προγράμματα διδάσκουν ότι 
το έγκλημα δεν τιμωρείται. Είναι άμιρίβολον άν ένα τέτοιο υιάθηαα είναι διδακτικό.
Μ
σ· 
σ
νομές πράξεις του.

c της ώρας παρα-

*
Τ , ~ *  *ΐ ι  μπορούμε να κάνουμε;
Εισηγούμαι όπως οί γονείς καθήσουν καί παρακολουθήσουν πολλά άπογεύ- 

ματα και βραδυα για να διαπιστώσουν τί βλέπουν καί τί άκοΰνε τά παιδιά τους στήν 
τηλεόρασι. Μετά νά γράψουν επιστολές διαμαρτυρίας στούς συντάκτες τέτοιων άπα- 
ραδέκτων προγραμμάτων.

Μιά τέτοια διαμαρτυρία θά είχε άσφαλώς μια σοβαρή άπήχησι.
Ενα δεύτερο διάβημά, θά ήταν ή ομαδική δρασις άπό τις Χριστιανοκοινωνι- 

κες οργανώσεις καί λέσχες τών γυναικών.
Αυτές θα μπορούσαν να οργανώσουν συμβουίιευτικές ομάδες παρακολουθή- 

σεως τών προγράμματος τηλεοράσεως καί έπειτα νά διαμαρτυρηθοΰν γιά τό περιε
χόμενό αυτός στους συντακτας, διευθυντάς τών Σταθμών Τηλεοράσεως, στήν αρμό
δια. Επιτροπή τής Γερουσίας καί στήν ’Εθνική "Ενωσι Βελτιώσειος Ραδιοφοςου 
καί Τηλεοράσεως.

Καμμια ενδειξις δεν υπάρχει ότι, μόνοι τους οί Σταθμοί Τηλεοράσεως θά με
λετήσουν τά πρόβλημα, χωρίς νά κεντρισθοΰν προς τούτο άπό τό κοινό.

Απο πολλά χρονιά υπήρχε ένας κώδιξ πού διεΐπε τή Βιομηχανία παραγωγής 
παρομοίων ταινιών, αλ7\α βέβαια δέν ήταν δυνατό, ό κώδιξ αύτός νά προβλέπη όλες 
τις λεπτομέρειες. ’Ακόμη δέ δέν προέβλεπε γιά τούς Σταθμούς Τηλεοράσεως γιατί 
δεν υπήρχαν, όταν συνετάχθη ο κώδιξ αύτός. Δέν πρέπει νά καθήσουμε μέ σταυρω- 
μενα̂  τα χέρια και ν’ αρκεσθοΰμε σέ συζητήσεις γιά κώδικες ή προτάσεις ή για πε
ραιτέρω έρευνες.

Η εκπομπή στην τηλεόρασι σκηνών φρίκης, τρόμου, σκληρότητος καί ή περι
γραφή εγκλημάτων εφθασε στο απροχώρητο, σάν μιά επιδημία, καί ώς τοιαύτη 
πρέπει νά άντιμετωπισθή καί νά θεαραπευθή.
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1 . ’Έννοια Διοικήσεως.
Κατά την διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος τοϋ Όργανισμοΰ καί Κανονισμών ’Αστυ

νομίας Πόλεων μάς έδόθη κατ’ έπανάληψιν άφορμή ν’ άναπτύξωμεν θέματα σχετικά 
μέ την διοίκησιν τοϋ Σώματος καί περί των καθηκόντων των άσκουντων την διοι-
κησιν βαθμοφόρων. , , Λ

Άποφεύγοντες κατά τό δυνατόν την αναπτυξιν ξηρών τύπων, οσάκις εδιόετο
ευκαιρία, έτονίζετο ιδιαιτέρως ό σοβαρός ηγετικός ρόλος τοϋ βαθμού σας, καθώς
καί παντός βαθμοϋ τοϋ Σώματος. „

Θά προσπαθήσωμεν ν’ άναλύσωμεν κατά τό δυνατόν την έννοιαν της λεξεως 
«Διοίκησις» καί τ ’ άπαιτούμενα διά την ένάσκησιν καλής διοικήσεως προσόντα του 

- ήγότορος, ώστε άναλαμβάνοντες εντός ολίγου τά καθήκοντα σας ως I παστυνομοί 
καί άσκοϋντες καί ύμεϊς διοίκησιν έν τω βαθμώ σας νά προσπαθήσητε ν αποδωσητε 
τά καλλίτερα δυνατά άποτελέσματα.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, όπως καί όλαι αί ώργανωμεναι Τπηρεσιαι, παρουσιά
ζεται ώς συνάρτησις δύο μεταβλητών παραγόντων. Τής «Διοικήσεως» άφ ενός και 
τών οργάνων έκτελέσεως τών εντολών της άφ’ ετέρου. Λέγοντες «Διοίκησιν» εννο- 
οΰμεν τούς ανθρώπους οίτινες ένασκοΰσι ταύτην, ήτοι τά όργανα διά των οποίων κα
θίσταται δυνατή ή έπίτευξις ένός ταχθέντος σκοποΰ άφ’ ενός καί ή επιβολή της πει
θαρχίας άφ’ ετέρου. Νοοϋμεν επίσης την έξουσίαν την όποιαν εν μέλος του Σώματος, 
ό κατά βαθμόν άνώτερος, άσκεΐ έπί τών υφισταμένων του, δυνάμει των ισχυοντων 
νόμων καί Κανονισμών.

Συνεπώς αί έννοιαι «Διοίκησις» καί «'Ηγεσία» είναι έννοιαι λίαν συναφείς. 
Ή  διαφορά των έγκειται εις τοΰτο. 'Η  «Διοίκησις» εντοπίζεται κατά το μάλλον 
ή ήττον εις τούς περιορισμούς τών κανονισμών διά την έναρμόνισιν των συλλογικως 
καταβαλλομένων προσπαθειών προς επιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού, θεωρεί
ται τρόπον τινά ή εκτελεστική έξουσία. 'Η  «'Ηγεσία» ώς έννοια εξερχεται^των πε- 

'  ριορισμών τούτων, άποτελεΐ τεχνικήν καί αφορά κυρίως τήν προσωπικήν επιρροήν, 
ήν έξασκεϊ ό ήγήτωρ έπί τοϋ τμήματός του. Πάντως άμφότεραι αί έννοιαι εφάπτον
ται μεγάλως καί δύνανται νά θεωρηθούν ταυτόσημοι. Ούτως όταν λεγωμεν «Διοικη- 
σι » δέν νοοϋμεν ξηρώς τήν δικαιοδοσίαν τήν χορηγουμένην ύπό τών νομών και την 
έφαρμογήν τών κανόνων τής πειθαρχίας, άλλά καί τήν ικανότητα του ηγητορος να 
έμπνέη καί νά έπηρεάζη τούς ύπ’ αυτόν, νά έπιβάλη εις τόλμημα του την^θελησιν 
του, έκφράζουσαν πάντοτε τάς άπαιτήσεις καί άνάγκας τής υπηρεσίας, ώστε όι 
αρμονικής συνεργασίας τών ύπ’ αυτών νά φέρη είς πέρας τό έργον, όπερ τω ανατί
θεται.

1. Διάλεξις έπί τη λήξει τών μαθημάτων της Σχολής Ύπαστυνόμων.
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2. Μορφαί Διοικήσεως.

.’Εξετάζοντες τήν διοίκησιν άπδ άπόψεως μορφής διακρίνομεν δύο τύπους 
ταύτης. Τήν συγκεντρωτικήν και τήν άποκεντρωτικήν. Είς τήν πρώτην επικρατεί 
το στοιχείου τής ισχύος καί ύπο το κράτος ταύτης περιορίζεται ή άνάπτυξις πρωτο
βουλίας. 'Η  άποκεντρωτική δεσμεύει τούς ύπο ταύτην, διότι είναι υποχρεωμένοι 
νά τηρούν τάς βασικάς οδηγίας, άλλ’ αφήνει εύρεΐαν πρωτοβουλίαν δσον άφορα τήν 
εκτέλεσιν. Άμφότεραι αί μορφαί αύται διοικήσεως, συμπληροϋσαι ή μία τήν άλλην, 
είναι απαραίτητοι ώς έχουσαι έφαρμογήν άναλόγως των περιστάσεων. Έ ν τούτοις 
φρονοΰμεν δτι διά τήν άντιμετώπισιν καί θεραπείαν των σημερινών άναγκών, ώς αύται 
εμφανίζονται ύπο τάς νέας μορφάς άστυνομεύσεως είς τά μεγάλη ιδίως αστικά κέν- 
στρα, ο Άξ/κός τής ’Αστυνομίας πρέπει σήμερον νά είναι περισσότερον προσηρμο- 
σμενος προς την αποκεντρωτικήν διοίκησιν. Ό  ήγήτωρ πρέπει νά παρέχη κατά τό
δυνατόν τήν ευχέρειαν καί τά μέσα είς τούς ύπ’ αυτόν ν’ άναπτύσωσι πρωτοβουλίαν.

ευ- 
■ικάς

ερον παρ' ήμΐν λόγω τής φύσεως τής υπηρεσίας 
μας κατα κανόνα προσαρμόζεται το άπεκεντρωτικόν σύστημα καί ό άστυνομικός 
βασει των γενικών οδηγιών καί άναλόγως τών παρουσιαζομένων περιπτώσεων δρα 
εξ ίδιας πρωτοβουλίας. Είς ώρισμένας δμως περιπτώσεις, κατά τάς οποίας ή ’Αστυ
νομία δρα προς επιβολήν τής τάξεως καί απαιτείται ομαδική τρόπον τινά ενέργεια, 
είναι απαραίτητον όπως έφαρμόζωνται άπολύτως αί ύπάρχουσαι διά τήν συγκεκρι- 
μενην περιπτωσιν διαταγαί, ό επί κεφαλής τής δυνάμεως νά είναι είς θέσιν νά έλέγχη 
τους υπ αυτόν, οίτινες καί δέον νά έκτελώσι τάς διαταγάς του αύστηρώς.

3 . Έννοια ήγήτορος.

Ιπ ο  τον δρον «Διοικητής» νοοΰμεν δλους τούς βαθμοφόρους τού Σώματος, 
απο τού βαθμού τού Άρχιφυλακος μέχρι τού βαθμού τού ’Αρχηγού. Πάντες ούτοι 
ασκοΰσι διοίκησιν και ηγούνται μιας μικρας ή μεγάλης δυνάμεως. 'Η  έννοια τού 
ηγητορος, τού αρχηγού μιας όμάδος, έμφανίζεται όμοΰ μέ τήν πρώτην παρουσίαν 
τού ανθρώπου επι τής γής. Ο άρχηγος άποτελεϊ κοινωνικήν άνάγκην καί είναι 
αναποσπαστως συνδεδεμενος με τήν άνθρωπίνην ομάδα. 'Ο πρώτος άνθρωπος ρέπων 
φυσικώς προς κοινωνίαν συνέπηξεν ομάδας είς τάς οποίας αυτομάτως άνεπήδησεν 
η έννοια τού αρχηγού. ’Αλλά καί είς έτερα δντα έκτος τού άνθρώπου εμφανίζεται 
ο °ΦΧγίΎ°ζ Ι^άς ομαδος (μελισαι—μύρμηγκες). Τούτο δεικνύει δτι ό αρχηγός μιας 
ομαδος είναι φυσική αναγκη, ώς ή συνισταμένη τής δράσεως ένός συνόλου. 'Η  ιστο
ρία καταδεικνύει αλαθητα τήν άδήρητον άνάγκην τού άρχηγοΰ. Ουδέποτε υπήρξε 
παράδειγμα ακέφαλου κοινωνικής όμάδος, είς οίανδήποτε δέ περίπτωσίν ένας απο
τελεί τον αρχηγόν, όστις διευθύνει, καθοδηγεί καί καθίσταται ό άξων τής όλης κι- 
νησεως και δράσεως μιας όμάδος ανθρώπων. 'Τπάρχει ή θεμελιώδης στρατιωτική 
αρχή καθ’ ήν εις κακός στρατηγός είναι προτιμώτερος δύο καλών. Ή  άρχή δέ αυτή 
εφαρμόζεται εις ολας τας εκδηλώσεις τού άνθρωπίνου βίου. Κατά τούς χρόνους τής 
εν Μαραθώνι μάχης οι δέκα στρατηγοί τών ’Αθηνών ενηλάσσοντο είς τήν άρχηγίαν 
τού Στρατού ανα πασαν ημέραν. Προ δμως τού έπαπειλουμένου κινδύνου τής εισβο
λής τών Περσών. αναγνωρισαντες τάς στρατηγικάς ικανότητας τού Μιλτιάδου, τον 
ανεδειξαν μονον αρχηγόν και ούτω έκτος τών άλλων παραγόντων κύριος συντελεστής 
τής λαμπράς νίκης τού Μαραθώνος ύπήρξεν καί ή ένιαία διοίκησις τών άγωνιζομέ-
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νων. Θυμοσοφικώτατα αποδίδει την άλήθειαν ταυτην η λαϊκή παροιμία « ό π ο υ  
λ α λ ο ύ ν  π ο λ λ ο ί  χ ο κ κ ό ρ ο ι  ά ρ γ ε I ν ά ξ η μ ε ρ ώ σ η».

4 . Προσόντα ήγήτορος.
Κατά την πρώτην έμφάνισιν της κοινωνίας λογω τοΰ απλοΰ τροπου ζωής και 

έκ τοΰ γεγονότος ότι αί διανοητικαί ικανότητες τοΰ συνόλου εύρίσκοντο εις νηπιώδη 
κατάστασιν, ό αρχηγός μιας όμάδος ηρκει να συγκεντρώνη^ σωματικήν καί ψυχικήν 
ρώμην. Μέ τήν πάροδον όμως τοΰ χρόνου αί πνευματικαί ικανότητες, ή άνδρεια, η 
αυτοθυσία, ή δικαιοσύνη άπετέλεσαν τάς βασικάς προϋποθέσεις διά την άνάδειξιν 
των αρχηγών. Ό  πανοΰργος Όδυσσεύς διά τοΰ Δουρειου Ιππου επεβληθη ως ηγε
τική μορφή εις τήν πολεμικήν κονίστραν τής 'Ομηρικής εποχής. ^

Ό  ήγήτωρ χαρακτηρίζεται ύπό τής υπηρεσίας ώς ανώτερος. Έκαστος δε 
βαθμός ήγήτορος οφείλει νά διαθέτη καί ν’ άκολουθήται ύπό ώρισμένων άναλόγων 
ιδιοτήτων καί προσόντων, τά όποια οΐ ύποδεέστεροί του αναμένουν να διαθέτη ο Διοι
κητής των, άκριβώς διότι θεωρείται ύπό τούτων ώς άνώτερος καί τίθεται ύπό τής 
ύπηρεσίας εις άνωτέραν έν σχέσει με αυτους θεσιν.  ̂  ̂ , , „ r ~

Ό  ήγήτωρ δεν νοείται μόνον ώς ό πιστός τηρητής των νόμων, ό ασκών ςηρως 
τήν δικαιοδοσίαν τήν χορηγουμένην αύτω ύπό των κανονισμών. Νοείται ώς εμ
πνευσμένος αρχηγός^ ώς ακούραστος εργάτης τής επαγγελματικής επάρκειας τοΰ 
τμήματός του, "ώς εθνικός παιδαγωγός, ώς παράδειγμα προς μίμησιν. Εις τον διοι
κητήν έγκειται απολύτως νά έμπνεύση τήν άνωτέραν άντίληψιν τοΰ καθήκοντος και 
τής πειθαρχίας, νά έμπνεύση εις τάς ψυχάς τών ύποδεεστερων του την εν αρμονία 
συνεργασίαν καί τήν έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομενού σκοπού. Ο Ας/κος τής Ασ^υ  ̂
νομίας άναλόγως.τοΰ βαθμοΰ του, ήγεΐται μικράς η μεγάλης δυνάμεως δέον δε η 
έπαγγελματική του κατάρτισις, ή μόρφωσις καί τό ήθος του νά εύρίσκωνται εις την 
επιθυμητήν εκείνην στάθμην, ώστε νά δύναται να επηρεαση τας ψυχας τών^υποδο 
στέρων του καί νά έμπνεύση εις τούτους τήν πίστιν και τον ενθουσιασμόν,  ̂ ινα ύυ- 
νηθή ν’ άνταποκριθή εΰδοκίμως εις τό τραχύ έργον του. Η επιτυχία τοΰ ςγγτορος 
δεν απορρέει έκ τής συμμορφώσεώς του προς κανόνας και υποδείγματα, αλλ εγκει 
ται εις τήν κατανόησιν τών δεσποζόντο^ν έκάστοτε γεγονότων μιας καταστασεως. 
Δεν άρκεϊ νά έχη τήν ικανότητα επιρροής καί ένώσεως ατόμων υπο την προσωπικό
τητά του, δέον τοΰτο νά συνδυάζηται καί με την ορθήν εκτιμησιν τών γεγονότων. 
Παραλλήλως προς τήν βαθεΐαν πίστιν, τήν ενεργητικότητα, τον προσωπικόν μαγνη
τισμόν, δν έξασκεΐ διά τής βουλήσεως καί τοΰ χαρακτήρος του, ό ήγήτωρ δέον να 
διαθέτη καί νοημοσύνην, ευφυΐαν, εύστροφίαν πνεύματος, ιδιότητες απαραίτητοι 
διά τήν ορθήν άντίληψιν μιας καταστάσεως. Ό  ήγήτωρ πρέπει νά καταβάλη κάθε 
προσπάθειαν, ύύστε έγκαίρως ν’ άντιλαμβάνηται τάς καταστάσεις καί έγκαιρος να 
έπεμβαίνη διά τήν συνταύτησιν τών προσπαθειών, διότι' τό παν είναι άποτέλεσμα 
τής καταλλήλου στιγμής. Ή  ποικιλία τών ύπό τοΰ ήγήτορος αναλαμβανόμενων ̂ κα
θηκόντων, ρόλων καί έργασιών είναι τόσον σύνθετος και μεγάλη, ώστε οφείλει ούτος 
ΐνα άνταποκρίνεται προς τήν αποστολήν του να διαθέτη ευρυτατην και πολυσχιδή 
μόρφωσιν καί έξοχους φυσικάς καί ψυχικάς ικανότητας. Διοικησις σημαίνει κατα 
κύριον λόγον, προνοεΐν, προβλέπειν καί προλαμβάνειν. Προς τοΰτο η ηγητωρ δέον 
νά διαθέτη κρίσιν, άντίληψιν όξεΐαν, άλτρουΐσμόν , αύταπάρνησιν, δραστηριότητα, 
ένεογητικότητα, άποφασιστικότητα καί ικανότητα ν’ άντιλαμβανηται και ν απο- 
φασίζη όρθιος ύπό δυσμενείς συνθήκας. ’Επίσης δέον νά διαθέτη τήν ικανότητα νά 
παρασύρη τούς άλλους εις τήν έκτέλεσιν τοΰ σκοπού καί ν’ άναπτύσση εις μέγιστον 
βαθμόν πρωτοβουλίαν. Πρέπει νά είναι εις θέσιν νά προλαμβάνη τά γεγονότα καί 
νά μή καταλαμβάνεται ύπ’ αυτών, καθώς έπίσης έκ τοΰ όγκου τών λεπτομερειών 
νά είναι εις θέσιν νά έπιλέγη τά ουσιώδη σημεία τοΰ παρουσιαζομένου προβλήματος.
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ΙΙρέπει έπίσης νά διαθέτη το προσόν του διοικεΐν. 'Η τέχνη του διοικεΐν είναι εκείνη 
ή οποία άποσπα άπό τούς κατωτέρους μας περισσότερον από τό παραδεκτόν άνώ- 
τατον δριον άποδόσεως. 'Ο ήγήτωρ πρέπει προ παντός ν’ άποκαταστήση μέ τούς 
κατωτέρους του προσωπικήν επαφήν στηριζομένην επί τής συναδελφότητος, χωρίς 
όμως νά χάση ούδέ σπιθαμήν τού κύρους του.

Αί συνιστώσα1, καί συνθέτουσαι τ ’ ανωτέρω βασικά προσόντα ιδιότητες καί 
ικανότητες ένυπάρχουσιν εις έκαστον άνθρωπον, άλλοτε εις μικράν καί άλλοτε εις 
μεγάλην άναλογίαν. "Οσοι έχουν τό εξαιρετικόν προνόμιον νά διαθέτουν εμφύτους 
τάς ιδιότητας ταύτας άποβαίνουν οί μεγάλοι κατά καιρούς ήγέται τής άνθρωπότητος, 
οϊτινες θέτουν τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς των καί παρασύρουν τούς λαούς 
εις διάφορα ιστορικά γεγονότα. ’Αλλά καί διά τής έκπαιδεύσεως, τής άγωγής καί 
τής άσκήσεως έν τή διοικήσει είναι δυνατόν ν’ άναπτυχθοΰν τά ήγετικά προσόντα 
εις επίζηλον βαθμόν.

5. Έργον τοϋ Διοικητοϋ.
'Η εξουσία ή ή Διοίκησις έν τή ’Αστυνομία ενασκείται ύπό του ήγήτορος, όστις 

δυναται νά είναι ’Αξιωματικός ή Άρχιφύλαξ. Αί άποστολαί καί αί εύθϋναι τάς οποίας 
άναλαμβάνει 6 ήγητωρ είναι πολυάριθμοι, διάφοροι μεταξύ των καί πάντοτε εξαι
ρετικής σοβαρότητος. Τό έργον τοϋ ’Αξιωματικού είναι βαρύ καί πλήρες βαρυτάτων 
ευθυνών. Ειδικώτερον ό Άξ/κός τής ’Αστυνομίας λόγω τής συνεχοΰς μεταμορφώ- 
σεως καί έξελίξεως τών κοινωνικών ιδεών καί τάσεων, διά νά δύναται νά ίσταται 
εις τό ΰψος τής άποστολής του καί είναι όντως ήγήτωρ καί αρχηγός έπιβάλλεται, 
αφ’ ένός μέν νά διαθέτη άδαμάντινον χαρακτήρα καί πλήρη φυσικήν καί ψυχικήν 
ρώμην, άφ’ έτέρου δέ νά είναι πενεπιστήμων. Ουτο  ̂ ό Άξ/κός έν τή έκτελέσει τοϋ 
έργου του καλείται : ,

α) Ν ά δ ι ο ι κ ή. Νά δύναται δηλαδή νά έπιβάλη τήν θέλησίν του, συμφώ- 
νως προς τάς άπαιτήσεις τής υπηρεσίας, ώστε νά έπιτυγχάνη τον καθορισθέντα 
σκοπόν.

β ) Ν ά έ κ π α ι δ ε ύ η κ α ί  ν ά έ κ π α ι δ ε ύ ε τ α ι .  ’Ή τοι νά μεριμνά 
περί τής έπαγγελματικής καταρτίσεως τοΰ Τμήματός του, ώστε τοΰτο νά είναι 
πάντοτε εις θέσιν ν’ άνταποκριθή εις τάς άπαιτήσεις τής ύπηρεσίας καί ν’ άποκτα 
τας εκάστοτε άπαιτουμένας γνώσεις καί ικανότητας προς έκπλήρωσιν τοΰ προορι
σμού του.

γ ) Ν ά έ π ι λ έ γ η  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν .  Νά δύναται δηλαδή νά έπιλέγη καί 
τοποθετή τά κατάλληλα πρόσωπα εις τάς καταλλήλους θέσεις καί καθήκοντα. Τοΰτο 
ενεχει σπουδαιοτάτην σημασίαν διά τήν ομαλήν καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής 
ύπηρεσίας.

δ ) Ν ά  μ ε ρ ι μ ν ά  δ ι ά  τ ό  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  τ ο υ .  Νά θέλη δηλαδή 
και νά είναι εις θέσιν νά έπιλύη κατά τον καλλίτερον δυνατόν τρόπον, ουδέποτε βε
βαίως έπί ζημία τών συμφερόντων τής ύπηρεσίας, τά διάφορα προσωπικά προβλή
ματα καί άνάγκας τών ύποδεεστέρων του. 'Η  διοικητική μέριμνα τών προϊσταμέ
νων προς τούς ύφισταμένους των άπετέλεσε πάντοτε τό κυριώτερον αίτιον καί σο
βαρόν κινητρον ύψηλής άποδόσεως έργασίας άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου τον συνδετικόν 
κρίκον ψυχικής έπαφής των.

ε )  Ν ά π ε ι θ α ρ χ ή  ό ’ί δ ι ο ς  κ α ί  νά δ ί ν α τ α ι  νά έ π ι β ά λ η  
τ η ν  π ε ι θ α ρ χ ί α ν .  Δηλαδή νά ύπακούη καί έκτελή πάντοτε μετά προθυμίας

άμφισβητηθή. 'Η πειθαρ
χία, ιδίως παρ’ ήμΐν πρέπει νά είναι συνειδητή καί νά διδάσκωμεν εις τούς ύποδε-
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εσπέρους μας ότι ή πειθαρχία κυρίως δέον νά έγκειται εις τον σεβασμόν προς τους 
ανώτερους των καί ούχίεΐς τον φόβον των ποινών. Εις την αρχαιαν Σπάρτην ή πει
θαρχία ήτο άπολύτως συνειδητή, έχουσα καταστή συμφυής ιδιώτης προς τα ατομα. 
Ό  συγγραφεύς Πολύδωρος 6 Άλκαμένους έρωτηθείς : «Δ ι α τ ι oj. Σ π α ρ τ ι α- 
τ α ι  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ σ ι ν  ά ν δ ρ ε ί ω ς» άπήντησεν: «Α ΐ δ ε ι σ θ α ι τ ο υ ς  
η γ ε μ ό ν α ς  έ μ α θ ο ν ου φ ο β ε ΐ σ 0 α ι». η ,

'στ) Ν ά δ ι α  τ η ρ ή ά κ μ α ϊ ο ν  τ ό ή θ ι κ ό ν φ̂ ρ ό ν η μ α τ ω ν υ π ο- 
δ έ ε σ τ έ ρ ω ν  τ ο υ .  Τούτο επιτυγχάνεται διά τής καλής διοικήσεως κ̂αι δια της 
έκπαιδεύσεως. Ή  άνάπτυξις τοΰ έργου διαφόρων ισχυρών 7τροσωπικοτητων, ^παρα
δειγμάτων έκ τής ιστορίας καί άλλων σχετικών συντελεΐ^πρός τούτο. Απο των μυ
θικών χρόνων καί καθ’ όλας τάς έποχάς μέχρι τών ήμερων μας ο παραγων του η ι- 
κοΰ άπετέλεσε τό κύριον χαρακτηριστικόν. Ή  ιστορία μας είναι πλ-ηρης περιπτώ
σεων ανδρείας καί ήρωϊκών πράξεων. Ό  Λεωνίδας όταν του έμηνυθη ότι θα είναι 
τόσα τά βέλη τών έχθρών, ώστε νά μή μπορούν οί Σπαρτιάται^οΰτε τον ήλιον να βλέ
πουν άπήντησε μέ τό γνωστόν « κ α λ λ ί τ ε ρ α ,  θ α  μ α χ ο μ ε θ α  κ α ι j η ο 
σ κ ι ά ν», δίδων ουτω τό παράδειγμα άφανταστου ηθικού μεγαλείου. __ ( /

Αί ανωτέρω ένδεικτικώς άναφερόμεναι περιπτώσεις διά τό έργον^του ηγη- 
τορος άποτελοΰν μικρόν μόνον μέρος τής πολυσυνθέτου καί πολυσχιδούς αποστολής 
του καί δεν πρέπει ποτέ νά λησμονή, ότι έχει ταχθή νά διοίκηση και διαπαιδαγώγηση 
άτομα ποικίλης- ψυχικής διαρθρώσεως.

6. Μέσα Διοικήσεως.
'Ο ήγήτωρ έχει εις την διάθεσίν του διάφορα μέσα δια να επιβαλη τα̂ ς απο 

ψεις του: υλικά, ψυχολογικά, ηθικά. Εις αυτόν όμως εναπόκειται, ιδίως σήμερον, 
ή έκλογή καί χρησιμοποίησις τών καταλλήλων μέσων. Άναμφισβητητως η χρησι- 
μοποίησις τώ ν‘καταλλήλων μέσων είναι συνάρτησις τής προσωπικής ιδιοσυγκρα
σίας τοΰ ήγήτορος καθώς καί τής γνώσεως τής ψυχολογίας του άνθρώπου. Ί  ο εν
διαφέρον διά την γνώσιν τού χαρακτήρος τών υποδεεστέρων μας καθιος και η εκμα- 
θησΕς τοΰ τρόπου χειρισμού αυτών δέον ν’ αποτελούν συνεχή μέριμναν ;θΰ ηγηιορος. 
•'Ας μή ξεχνάμε οτι ό άνθρωπος είναι ποικίλης καί διαφόρου ψυχοσυνθέσεως και οτι 
τό νά μπορούμε νά έχτιμήσωμεν ορθοος τα ενδιαφέροντα αυτόν ζ/]τ/]μα είναι πολ 
λες φορές τέχνη. Εις αύτό τό σημεϊον βασίζεται η τεχνική τής  ̂ ηγεσίας^ ;

'Ο Garnegi.e, ’Αμερικανός επιστήμων, εΐδικώς ασχοληθείς ^επι^τών σχεσοων 
τών άνθρώπων εις τό· βιβλίον του, «Πώς ν’ αποκτούμε φίλους και^πώς να επηρεα 
ζωμέ τούς ανθρώπους» αναφέρει τά έξης: "Οταν άσχολούμεθα με ανθρώπους ,̂ ας 
ένθυμούμεθα ότι δεν άσχολούμεθα μέ όντα λογικά. Άρχολούμεθα κυρίως^ με όντα 
αισθηματικά, όντα όρθούμενα από προκαταλήψεις και παρορμουμενα υπο̂  υπερη
φάνειας καί ματαιοδοξίας καί ότι ή έπιτίμησις είναι ένας επικίνδυνος  ̂σπινθήρ δυνα- 
μενος νά προκαλέση έκρηξιν εις τήν πυριτιδαποθήκην τής υπερηφάνειας».  ̂ ^

‘ Είναι φανερόν οτι διά νά έμβαθύνη ό ήγήτωρ εις τήν άνθ^ρωπινην ψυχήν και 
άντιληφθή τούς τρόπους, τά κενά καί τάς δυνατότητας μεταβολής τών κρίσεων και 
δοξασιών τών άτόμων πρέπει νά έχη άρτίαν επαγγελματικήν καί επιστημονικήν 
κατάρτισιν, θέλησιν, δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και προ̂  παντός διαθε- 
σιν νά έργασθή, ί'να φανή αντάξιος τής τιμής πού τω έγένετο, δηλαδη τής αναθεσεως 
τοΰ έργου τοΰ διοικειν ψυχάς. Ό  Διοικητής οφείλει να έχη την ικανότητα να 
λογή τούς υφισταμένους του, ν’ άνευρίσκη τας αρετας των και να τας αξιοποιή. Προ- 
πει νά δύναται νά κατανοή τάς άνθρωπίνους ικανότητας, αλλα και τας ανθρωπίνους 
αδυναμίας. Διά καταλλήλου μεταχειρίσεως, καθοδηγήσεως καί έμπνεύσεως δύνα- 
ται νά κάμη σπουδαΐον αύτόν πού θεωρείται άχρηστος.

Καλή καί ΐση μεταχείρισις των κατωτέρων μας θεωρείται ως το πρωτεύον
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στοιχείου καλής διοικήσεώς. 'Ο  τρόπος κολασμού των άξιοποίνων πράξεων των κα
τωτέρων μας δεν πρέπει νά δημιουργή αίσθημα κατωτερότητος καί άντιπάθειαν προς 
τον ηγήτορα. Πρέπει ν’ άντιλαμβάνεται ό κατώτερος ότι ή ποινή τω έπιβάλλεται 
προς τό συμφέρον του ίδιου καί τής όλότητος.

’Ά ς  είμεθα προσεκτικοί εις τάς εκφράσεις μας, καί αί πλέον άθωοι είναι δυ
νατόν νά πληγώσουν. 'Η  κρίσις των κατωτέρων μας δι’ ήμάς πρέπει νά είναι ομοιο
γενής κατά τό δυνατόν καί διά νά έπιτευχθή τούτο δέον έκτος τής προσωπικής άξίας 
του ήγήτορος ή μεταχείρισις νά είναι ομοιογενής, ίση καί ό κολασμός των παραπτω
μάτων ύπό τάς αύτάς συνθήκας ό αυτός. ’Αρχή άπαράβατος διά καλήν διοίκησιν είναι 
να αμείβωνται οί μετά ζήλου έκτελοϋντες τό καθήκον των καί νά τιμωρούνται οί 
παραμελοΰντες αύτό. ’Άνευ τηρήσεως τής αρχής ταύτης δεν δύναται νά ύπάρξη 
Σώμα άξιον τής άποστολής του. 'Η  άμεσος άμοιβή καί ή άμεσος ποινή έχουν τά καλ
λίτερα άποτελέσματα επί του ηθικού των κατωτέρων μας. Αύστηρότης, δικαιοσύνη, 
άλλά καί στοργή πρέπει νά είναι αί βάσεις τής Διοικήσεώς μας.

'Ομοίως ή μέθοδος του παραδείγματος θεωρείται ως ή καλλιτέρα μέθοδος 
διδασκαλίας, άγωγής, άλλά καί διοικήσεώς. Συχνά άκούομεν παραινέσεις προς τούς 
αναλαμβάνοντας οίαδήποτε διαπαιδαγώγησιν ώς: «νά δίνης τό καλό παράδειγμα» 
νά «είσαι παράδειγμα» κ.λ.π. 'Ο Κανονισμός μας εις τό άρθρ. 125 τονίζει ότι οί 
αστυνομικοί διά τής άπό πάσης άπόψεως καλής συμπεριφοράς των όφείλωσι νά παρέ- 
χωσιν εαυτούς «ύπόδειγμα» καλού πολίτου καί καλού δημοσίου λειτουργού. 'Ο ήγή- 
τωρ αποτελεί πάντοτε πρότυπον δια τούς ύπ’ αύτόν. 'Η  μίμησις είναι έμφυτος ίδιό- 
της εις τον άνθρωπον. Ή  χρήσις καί έκμετάλλευσις ταύτης είναι λίαν διαδεδομένη. 
Πλεΐσται ένέργειαι καί πράξεις τού άνθρώπου γίνονται κατά μίμησιν προτύπου ή 
παραδείγματος. 'Η δύναμις τού παραδείγματος άποδεικνύεται πολλάκις ό .μοναδι
κός παραγων δι’ ού τ ’ άτομα παρασύρονται εις τήν διά συνεργασίας έκτέλεσιν πρά- 
ξεως τινός. Διά καταλλήλων ομιλιών είναι εύκολον νά διεγείρωμεν εις τούς υποδε
εστέρους μας τήν επιθυμίαν νά φθάσουν ώρισμένον πρότυπον, νά καταστούν καλοί 
και χρήσιμοι. Δημιουργοΰμεν οΰτω μίαν αιτίαν μιμήσεως.’Ά ς  μή ξεχνάμε ότι ή έπι- 
θυμία νά κερδίσωμεν τον έπαινον καί τόν έκτίμησιν τών άνωτέρων μας υπάρχει, 
εις διάφορον βεβαίως βαθμόν, εις άπαντας τούς άνθρώπους. 'Η  έπιθυμία αυτή είναι 
ζωηροτέρα όταν τό άτομον βλέπει σαφέστερον τήν άμοιβήν ή τόν έπαινον. 'Ο ήγή- 
τωρ έχων ύπ’ όψιν τήν δύναμιν τού παραδείγματος πρέπει πάντοτε νά δίδη τό παρά
δειγμα τής λιτότητος, τής εγκράτειας, τής υπομονής, τών καλών τρόπων καί τού 
άμεμπτου ήθους. Οί κατώτεροι παρακολουθούν τάς θυσίας εις τάς όποιας υποβάλ
λονται οί άνώτεροι καί παραδειγματίζονται. Αυξάνει δέ ουτω ή έκτίμησις, 6 σεβα
σμός καί ή άγάπη προς αύτούς.

7 . Συμπεράσματα.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω προαναφερθέντων προκύπτουν σαφώς τά κάτωθι 
χρήσιμα διδάγματα :

α) Ή  Διοίκησις είναι τέχνη άλλά καί έπιστήμη. Είναι τέχνη διότι ευρίσκει 
τον κατάλληλον τρόπον βελτιώσεως τών ιδιοτήτων τού έμψύχου υλικού, έπιστήμη 
δέ διότι χειριζομένη έμψυχον υλικόν καθιστά τούτο παράγοντα επιβολής τής θελή- 
σεως τού ήγήτορος, έκφράζοντος τάς άπαιτήσεις τής υπηρεσίας.

β) 'Ο ήγήτωρ, ό άρχηγός μιάς όμάδος, άποτελεΐ κοινωνικήν άνάγκηνζ"είναι 
συμφυής μέ την κοινωνικήν τού άνθρώπου άποστολήν καί συνιστά προεξάρχον φαι
νόμενου εμφανιζόμενου άναγκαίως εις τάς ποικίλας έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης δρά- 
σεως. Ώ ς  άρχηγός άναδεικνύεται εκείνος, όστις διαθέτει μείζονας πνευματικάς καί 
σωματικάς ικανότητας καθώς καί ψυχικάς ιδιότητας.
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γ) Τό έργον του ήγήτορος είναι πλήρες ευθυνών άλλα καί υψηλόν, διότι κα
λείται νά διαπαιδαγώγηση καί διαπλάση άνθρωπίνους ψυχάς.

δ) Κατά τή άσκησιν των καθηκόντων μας ώς Άξ/κών, διοικούντων μικράν 
ή μεγάλην μονάδα, εχομεν ποικίλα μέσα εις την διάθεσίν μας άσκήσεως των καθη
κόντων μας αύτών, ουδέποτε όμως πρέπει νά λησμονώμεν, ότι κατά πρόύτον λόγον 
καλούμεθα νά διοικήσοψεν άνθρώπους καί συνεπώς οί κανόνες οί διέποντεςτάς σχέ-

δεεστέρων μας.
ε) "Ας μή λησμονώμεν ότι διά τούς κατωτέρους μας άποτελοΰμεν το πρό

τυπον μιμήσεως καί συνεπώς πρέπει νά παρουσιάζωμεν εις αυτούς το πρότυπον 
τούτο άπό πάσης άπόψεως άριστον καί άξιον μιμήσεως καί ότι τούτο έπιτυγχάνεται 
οχι διά σχοινοτενών θεωριών, άλλά διά τού παραδείγματος μας.

'Ως νέοι ’Αξιωματικοί είναι φυσικόν όταν διά πρώτην φοράν ελθητε εις επα
φήν μέ τούς κατωτέρους σας νά αίσθανθήτε κάποιον δισταγμόν. Τελειώσατε την 
θεωρίαν καί είσέρχεσθε εις την πράξιν. 'Ομοιάζετε προς χειρουργόν πού έκτελεΐ 
την πρώτην έπέμβασιν. Καλεΐσθε οχι μόνον ν’ άσκήσητε τ ’ άστυνομικά σας καθή
κοντα άλλά καί νά διοικήσητε τούς υποδεεστέρους σας.

"Αν προσέξητε, θά έπιβληθήτε καί θά καταστήτε ικανοί νά συνεχίσητε την 
λαμπράν παράδοσιν τού Σώματος.

Σάς εύχομαι καλήν επιτυχίαν εις τό έργον σας καί καλήν σταδιοδρομίαν.

'Υπό της Αστυνομικής Σχολής, έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν 

βιβλίον, ΰπό τον τίτλον : «Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας», 

χρησιμώτατον διά τάς είσαγωγικάς έξετάσεις Σχολών 'Υπαστυνό- 

μων καί Άρχιφυλάκων καί πολύτιμον βοήθημα διά πάντα αστυνο

μικόν. Οί έπιθυμοϋντες δύνανται νά προμηθεύωνται τούτο εκ τού 

Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής.



Η ΔΙΑ ΣΠ Α ΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

Ύπό 'Υπαστυνόμου Α' κ .
--------------------------------------------  Γ .  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ --------------------------------------------

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
1. ’Ω φέλιμό της έκ  τής γνώ σεω ς των απ οτελ εσ μ άτω ν  τω ν πυρηνικώ ν εκρήξεω ν.
2. Δ ιαφ ορά  μ εταξύ  ατομ ικ ή ς  βόμ βας κα ι β όμ β ας  κοινού τύπου.
3. Δ ιαφ ορά  μ ετα ξύ  ατομ ική ς  βόμ βας κα ί ύδρογονικής τοιαύτης.
4. Π ό τ ε  εγέν ετο  ή π ρ ώ τη  δοκιμή ατομ ική ς β όμ β ας.

** *
1. 'Ωφελιμότης έκ τής γνώσεως των αποτελεσμάτων των πυρη

νικών έκρήξεων.
'Η μελέτη των αποτελεσμάτων των άτομικών καί θερμοπυρηνικών έκρή

ξεων είναι λίαν επωφελής διά την σύνταξιν Σχεδίων, τόσον υπό των 'Υπηρεσιών Πο
λιτικής Άμύνης, προς προστασίαν του αμάχου πληθυσμού έξ ένδεχομένης έπιθέ- 
σεως διά παρομοίων όπλων, όσον καί υπό τών Έν07ϊλων Δυνάμεων, προς προστα
σίαν διαφόρων στρατιωτικών στόχων.

’Έχομεν την γνώμην ότι, έφ1 όσον τά πυρηνικά όπλα εύρίσκωνται ύπό την 
κατοχήν καί κρατών έχθρικώς διακειμένων προς ημάς, θά ήτο απαραίτητος ή γνώ-

Ύποβρύχιος εκρηξίζ ατομικής 
βόμβας, ή οποία ελαβε χώ 
ραν τήυ 25ην Ιουλίου 1946 
παρά σάς νήσους Μπικίνι τοϋ 
Ειρηνικού Ώκεανοΰ. Ή ϋψω- 
θεϊσα τεραστία στήλη ϋδατος 
έν εΐδει μύκητος, προεκάλεσε 
τήν βύθισιν πολλών πλοίων 
τά όποια εϊχον τοποθετηθή 
εις τό σημεΐον τής έκρήξεως.

σις τής φύσεως καί τής έκτάσεως τών κινδύνων τούς οποίους είναι δυνατόν νά δια- 
τρέξη'ό πληθυσμός τής χώρας, έκ πιθανής έπιθέσεως'διά τοιούτων όπλων.

Παρόμοιαι γνώσεις θά είναι περισσότερον ωφέλιμοι εις τούς άστυνομικους, 
οιουδήποτε βαθμού, λαμβανομένου ύπ’ όψει του γεγονότος ότι, συμφώνως τή κεί
μενη Νομοθεσία, εις αύτούς έχει άνατεθή ή όργάνωσις, έκπαίδευσις καί ή έν γένει 
καθοδήγησις τού άμάχου πληθυσμού. _

2 . Διαφορά μεταξύ ατομικής βόμβας καί βόμβας κοινού τύπου.
Τά άποτελέσματα έκ τής έκρήξεως μιας άτομικής βόμβας διαφέρουν, απο 

εκείνα τής έκρήξεως μιας βόμβας παλαιού τύπου μέ γόμωσιν έκ τροτύλης, κατά 
τά έξής :

α) Ή  έκρηξις τής άτομικής βόμβας είναι περισσότερον ισχυρά. Ή  έκλυο-



Τά άτομικά καί θερμοπυρηνικά δπλα 3749

μένη, κατά την εκρηξιν ταύτης, ένέργεια είναι πολλαπλασία εκείνης ή όποια άπελευ- 
θεροΰται κατά την εκρηξιν της μεγαλυτέρας βόμβας έκ τροτύλης. ’Έ χ ει ύπολογισθή 
ότι, κατά εκρηξιν των βομβών αί όποΐαι έρρίφθησαν εις τάς Ίαπωνικάς πόλεις Χ ι
ροσίμα καί Ναγκασάκι, τον Αύγουστον'του έτους 1945, άπεδεσμεύθη ενέργεια άντί- 
στοιχος προς εκείνην ή οποία θά ήδύνατο νά άποδευσμευθή άπό την ταυτόχρονον 
εκκρηξιν 20.000 τόννων τροτύλης (Τ .Ν .Τ .).

Αί εις ’Ιαπωνίαν ριφθεΐσαι άτομικαί βόμβαι, χιλιαπλάσιας ισχύος άπό την 
μεγαλυτέραν βόμβαν έκ τροτύλης, λέγονται καί τυπικαί ή βασικαί άτομικαί βόμβαι.

β) Κατά την εκρηξιν μιας ατομικής βόμβας έκπέμπονται ακτίνες Γάμμα, 
αί όποΐαι είναι αόρατοι, έχουν μεγάλην διεισδυτικήν ικανότητα καί επιδρούν έπι- 
βλαβώς εϊς τον άνθρώπινον οργανισμόν.

γ) Τά προϊόντα τής άτομικής έκρήξεως, παραμένοντα καί μετ’ αυτήν, εκπέμ
πουν ακτινοβολίαν ή όποια είναι έπικίνδυνος εϊς τούς ανθρώπους.

3 . Διαφορά μεταξύ άτομικής βόμβας καί ύδρογονικής τοιαύτης.
Ή  κατά τήν έ'κρηξιν μιας άτομικής βόμβας έκλυομένη ενέργεια προέρχεται 

άπό τήν σχάσιν ή διάσπασιν των πυρήνων των άτόμων ουρανίου, τό όποιον χρησι
μοποιείται ώς γόμωσις τής άτομικής βόμβας.

Οί πυρήνες των άτόμων τού ουρανίου, βαμβαρδιζόμενοι δι’ ούδετερονίων, δια- 
σπώνται. Κατά τήν διάσπασιν ταύτην ένα μικρόν μέρος τής ύλης ή μάζης τού πυ- 
ρήνος εξαφανίζεται, μεταβαλλόμενον εις ενέργειαν. Τό εις ένέργειαν μεταβαλλόμενον 
μέρος τής ύλης τού πυρήνος λέγεται έ λ λ ε ι μ μ α  μ ά ζ η ς .

Ά λλ’ όμως, δεν παράγεται ένέργεια μόνον έκ τής διασπάσεως ή σχάσεως των 
πυρήνων των άτόμων. ’Ενέργεια έπίσης δύναται νά παραχθή καί έκ τής ένώσεως των 
πυρήνων των άτόμων. Ή  ένωσις των πυρήνων αύτών δύναται νά έπιτευχθή διά τής 
έπιδράσεο^ς μεγάλης θερμότητος καί λέγεται σύντηξις ή θερμοπυρηνική άντίδρασις.

Τό φαινόμενον τής πυρηνικής συντήξεως παρατηρεΐται άνά πάσαν στιγμήν 
εις τον ήλιον, ό όποιος, εις κάθε δευτερόλεπτον, χάνει τέσσαρα μέχρι πέντε εκατομ
μύρια τόννους ύλης, ή οποία μεταβάλλεται εις ένέργειαν. Ή  κολοσσιαία ποσότης 
ένεργείας, ή οποία συνεχώς άποδεσμεύεται άπό τον ήλιον, δεν προέρχεται άπό πυρη- 
νικάς διασπάσεις, άλλ’ άπό θερμοπυρηνικάς συντήξεις.

Τοΰτ’ αύτό παρατηρεΐται καί κατά τήν εκρηξιν μιας βόμβας υδρογόνου.
Τά άτομα τού υδρογόνου, ύπό τήν έπίδρασιν μεγάλης θερμότητος, παραγομέ- 

νης έκ προηγουμένης διασπάσεως άτόμων ούρανίου, τό όποιον εις τήν περίπτωσιν 
τής υδρογονοβόμβας χρησιμοποιείται ώς έμπύρευμα, ένοΰνται καί σχηματίζουν 
άτομα ήλιου.

Κατά τήν ένωσιν αύτήν, τών πυρήνων τού υδρογόνου εϊς πυρήνας ήλιου, δημι- 
ουργεΐται έ'λλειμμα μάζης, ήτοι παράγεται ένέργεια.

Κατόπιν τούτων, παρατηροΰμεν ότι, κατά τήν εκρηξιν μιας άτομικής βόμβας, 
ή παραγομένη ενέργεια προέρχεται έκ τής διασπάσεως τών πυρήνων ούρανίου, ένώ 
ή έκλυομένη ένέργεια κατά τήν έ'κρηξιν μιας υδρογονοβόμβας προέρχεται έκ τής 
ένώσεως άτόμων υδρογόνου εϊς άτομα ήλιου.

Εϊς τήν πρώτην περίπτωσιν, έ'χομεν σχέσιν τών πυρήνων τών άτόμων, ενώ 
εις τήν δευτέραν, έ'χομεν ενωσιν ή σύντηξιν ή θερμοπυρηνικήν άντίδρασιν.

4 . Πότε έγένετο ή πρώτη δοκιμή άτομικής βόμβας.
'Η  διάσπασις τού άτόμου έπετεύχθη τό πρώτον ύπό ’Αμερικανών επιστημόνων 

εϊς τά έργαστήρια τού Πανεπιστημίου Κολούμπια, διαρκούντος είσέτι τού δευτέρου 
Παγκοσμίου πολέμου.

Εύθύς άμέσως μετά τήν διάσπασιν τού άτόμου, έπεδιώχθη ή κατασκευή άτο-



3750 Γ. Κανελλοπούλου—Τά ατομικά καί θερμοπυρηνικά όπλα

μικής βόμβας. Κατόπιν πολλών προσπαθειών καί πειραμάτων έπετεύχθη ή κατα
σκευή τής πρώτης άτομικής τό έτος 1945.

Πριν άκόμη χρησιμοποιηθή αυτή διά στρατιωτικούς σκοπούς, έπρεπε νά γίνη 
πειραματική χρησιμοποίησίς της, προκειμένου νά μελετηθούν τά ένδεχόμενα άπο- 
τελέσματα έκ τής άτομικής έκρήξεως.

Πράγματι, τήν 16ην ’Ιουλίου 1945, μετεφέρθη εις τό Άλαμογκόρντο του 
Νέου Μεξικού, ή πρώτη ’Αμερικανική ατομική βόμβα. Ταύτην έτοποθέτησαν έπί 
χαλύβδινου πύργου ύψους 30 μ. καί τήν έπυροδότησαν έξ ένός καταφυγίου ευρισκο
μένου εις άπόστασιν 9 χιλιομέτρων. ’Αμέσως μετά τήν πυροδότησιν, παρετηρήθη 
εκτυφλωτική λάμψις, ή οποία προήρχετο άπό τεραστίαν πυρίνην σφαίραν, διαφόρων 
χρωμάτων. Ήκολούθησεν ελαφρός σεισμός καί ισχυρόν ρεύμα θερμού άέρος. Ό  
χαλύβδινος πύργος, έπί τού οποίου είχε τοποθετηθή ή ατομική βόμβα, διελύθη κυ- 
ριολεκτικώς. ’Ακολούθως έσχηματίσθη μία πελώρια στήλη καπνού, ήόποίαέφθασε 
ταχέως εις ύψος οκτώ χιλιάδων μέτρων καί έσχημάτισε τό γνωστόν σχήμα μύκητος. 
Πέριξ τού σημείου εις τό όποιον είχε τοποθετηθή ό χαλύβδινος πύργος, έδημιούργήθη 
ένας κρατήρ άρκετοΰ μεγέθους καί έσημειώθη ή ΰπαρξις ραδιενέργειας.

"Ολα όσα έπηκολούθησαν τής άτομικής έκρήξεως είχον προβλεφθή ύπο τών 
’Αμερικανών επιστημόνων. ’Αφού έμελετήθησαν λεπτομερειακά ζητήματα, οί ’Αμε
ρικανοί ήτοιμάζοντο νά χρησιμοποιήσουν τήν άτομικήν βόμβαν διά στρατιωτικούς 
σκοπούς.

5 . Βομβαρδισμός ’ Ιαπωνικών πόλεων δι’ άτομικών βομβών.
Τό έτος 1945, συνεχίζετο άκόμη, μέ μεγάλην έντασιν, ό πόλεμος έναντίον τής 

’Ιαπωνίας. 'Η  άνακάλυψις τής άτομικής βόμβας ύπό τών ’Αμερικανών, έπραγμα- 
τοποιήθη εις τό πλέον κρίσιμον σημεΐον τού άγώνος καί ήλθε ν’ άνατρέψη αμέσως 
τήν πλάστιγγα ύπέρ αυτών.

'Ω ς πρώτος στόχος έξελέγη ή ’Ιαπωνική πόλις Χιροσίμα, έχουσα πληθυσμόν 
300.000 περίπου κατοίκων. Περί τήν 11ην ώραν τής 6ης Αύγούστου 1945, ένεφα- 
νίσθησαν ύπεράνω τής Χιροσίμα, τρία ’Αμερικανικά άεροπλάνα. Αί 'Ύπηρεσίαι 
Άεραμύνης τής πόλεως δεν έδωσαν σημασίαν εις τό γεγονός, καθ’ όσον τά έξέλαβον 
ώς άεροπλάνα άναγνωρίσεως. ΤΗσαν άλλωστε συνηθισμένοι άπό έπιδρομάς πολυα
ρίθμων ’Αμερικανικών άεροπλάνων, καί οΰτω δεν έθεώρησαν σκόπιμον νά δώσουν 
τό σύνθημα τού συναγερμού διά μίαν τόσον άσήμαντον έπιδρομήν.

'Η  μετ’ ολίγον έπακολουθήσασα ρϊψις καί έκρηξις τής άτομικής βόμβας εις 
ύψος 600 περίπου μέτρων, ύπεράνω τού κέντρου τής πόλεως Χιροσίμα, εύρεν άκα- 
λυπτον τό πλεΐστον τών κατοίκων.

Τ ά  άποτελέσματα ήσαν καταστρεπτικά. Οί νεκροί άνήλθον εις 70.000 περί
που καί ά.λλοι τόσοι ήσαν οί τραυματίαι.

Τής έκρήξεως τής έν λόγω βόμβας έπηκολούθησεν έκτυφλωτική λάμψις, 
θερμικόν καί ωστικόν κύμα. Τό ωστικόν κύμα ήτο τόσον ισχυρόν, ώστε προεκαλεσε 
καταστροφάς καί σοβαράς ζημίας εις τά κτίρια μέχρις άποστάσεως τριών περίπου 
χιλιομέτρων, οί δέ υαλοπίνακες τών κτιρίων έθραύσθησαν μέχρις άποστάσεως 12 
περίπου χιλιομέτρων. Μετά πάροδον άρκετών ημερών πολλοί έκ τών πολιτών ήσθε- 
νησαν καί άπέθνησκον διότι είχον προσβληθή ύπό ραδιενέργειας.

Πολλαί επίσης ήσαν αί άπώλειαι καί μεταξύ, τών ιατρών, νοσοκόμων και πυ
ροσβεστών, τών οποίων τό ποσοστόν άπωλείας εφθασε τά 80 ο/ο.

Τό μέγεθος τών άπωλειών, εις τήν πόλιν τής Χιροσίμα, οφείλεται, ώς και άνω- 
τέριυ έλέχθη, εις τό ότι δεν έδόθη τό σύνθημα τού συναγερμού, διά νά καλυφθούν 
οί κάτοικοι εις τά διάφορα καταφύγια.

Ά λ λ ’ εις τό μέλλον θά πρέπει ν’ άποδίδηται σημασία καί εις έν άκόμη άερο-
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Τον συνήντησα στην Πλατεία ’Αγάμων, περνούσε μέ τ ’ αυτοκίνητό του. Μόλις 
μέ είδε σταμάτησε, άνοιξε την πόρτα καί μ,οϋπε: «έμπα μέσα».

«Για καλό;» τον ρώτησα.
«Τί σέ νοιάζει; μπορεί πάλι κάτι νά βγή για τό περιοδικό σου».
Κάθησα δίπλα του. Είχε άρχίσει νά σουρουπώνη· άνάμεσίχ στις χαραμάδες 

πού σχημάτιζαν τά σύννεφα φαινόταν το τελευταίο χρυσάφι τού ήλιου, πού πήγε νά 
δύση. Κάπου έκεΐ στο Γαλάτσι, κοντά στά Νταμάρια, σταθήκαμε, λίγο παραπέρα 
ήταν σταματημένη μιά γκρίζα κατακαίνουργη Σεβρολέτ. "Ενα γυναικείο κεφάλι 
πρόβαλε άπο την πόρτα τού οδηγού καί μάς έγνεψε- καθήσαμε μέσα στο αυτοκίνητό 
της. Ή  γυναίκα ήταν ωχρή σάν πτώμα, καί μιλούσε μέ μεγάλη δυσκολία. ’Ιδού δέ 
τί μάς είπε

Λίγη ώρα πρωτύτερα είχε πάει μέ το αυτοκίνητο νά πάρη τον άντρα της άπο 
τό έργοστάσιο κι’ έπειδή είχε συμβούλιο τον περίμενε νά τελείωση. Τό μέρος είναι 
κάπως ερημικό. Παραπλεύρως τού έργοστασίου είναι ένα μεγάλο πρατήριο βενζί
νης. Καθότανε στο βολάν καί διάβαζε ένα βιβλίο, οπότε σέ μιά στιγμή άνοιξε ξαφνικά 
η δεξιά πόρτα καί ένας νέος εύσωμος, μέ τραγιάσκα κατεβασμένη έως τ ’ αυτιά, μπήκε 
μέσα, κάθησε δίπλα της κι’ έκλεισε τήν πόρτα.

«Τί θέλετε κύριε;» τον ρώτησε εκείνη φοβισμένα. «Βούλωστο γιατί...» τής 
απήντησε απότομα καί τήν ίδια στιγμή αίστάνθηκε τήν κάνη τού περιστρόφου, πού 
ο άγνωστος κρατούσε μέ τό άριστερό χέρι, νά τήν πιέζη στή δεξιά πλευρά, Ινώ μέ 
το δεξιό κρατούσε μιά έφημερίδα μπρος του γιά νά μή φαίνεται: ’Αμέσως σχεδόν 
είδε νά βγαίνη ό γνωστός της βενζινάς άπο τό πρατήριο καί νά φωνάζη «Βοήθεια! 
μ’ έκλεψαν ! ’Αστυνομία». Φαινόταν σάν νάχε κακοποιηθή, μέ τά μαλλιά άνω κάτω 
καί τά πουκάμισα έξω.

«Τράβα γρήγορα καί πάτα», τήν διέταξε ό άγνωστος, πιέζοντας άκόμη περισ
σότερο τήν κάνη στο πλευρό της. ’Εκείνη έβαλε μπρος, άνέπτυξε ταχύτητα κι’ άπε- 
μακρύνθησαν γρήγορα. Ό  άγνωστος πέταξε τήν έφημερίδα καί χαμογέλασε ικανο
ποιημένος πού ξέφυγε, πλήν εξακολουθούσε νά τήν άπειλή μέ τό πιστόλι, ενώ μέ 
τό άλλο χέρι έστριψε τον καθρέφτη τού βολάν προς τό μέρος του γιά νά ίδή μή τυχόν 
καί παρακολουθεϊτο. Ή  κυρία τότε έριξε μιά λοξή ματιά καί είδε τις «διαστίξεις» 
πού είχε πάνω στο χέρι του, ώς καί ένα ρολόι τό όποιον έδειχνε 19.40”, ενώ τό δικό 
της έλεγε 19.30 ' άκριβοίς.

πλάνον, διότι πιθανόν τούτο νά φέρη άτομικήν βόμβαν, καί ώς έκ τούτου θά πρέπει 
νά μεταδίδηται έγκαίρως τό σύνθημα τού συναγερμού καί νά καλύπτωνται οπωσδή
ποτε οί άνθρωποι.

’Εκ τού τρόπου τής καλύψεως θά έξαρτηθή τό μέγεθος τών άπωλειών μεταξύ 
τού άμάχου πληθυσμού, έκ μιας άτομικής έπιθέσεως.

(Εις τό προσεχές: Τά άποτελέσματα έκ μιας άτομικής έκρήξεως)



S75 2 Άλεξ. Κροκίδη—Οί στάμπες

Ή  «κίνησις» αυτή τής γυναίκας ύπέπεσε στήν άντίληψι του άγνωστου, ο οποίος 
τής είπε: «άσε τίς στάμπες μου κατά μέρος καί πάτα». «Γιατί πράγμα μιλάει;» διε- 
ρωτάτο ή κυρία ή οποία δεν καταλάβαινε τίποτε άπό στάμπες και εξακολουθούσε 
νά τρέχη σύμφωνα μέ τίς διαταγές του κακοποιού «δεξιά, άριστερα, στα ίσια» χωρίς 
νά ξέρη ποΰ πηγαίνει. «Π ώ ς θά τελείωση αύτή ή ιστορία; πώς θά ξεμπλέξω»; σκε- 
φτηκε ή γυναίκα καί ή κα.ρδιά της κτυποΰσε. Τέλος σώθηκε η βενζίνη και το αυτο
κίνητο σταμάτησε εκεί πού το βρήκαμε.

«Μην κουνηθής άπό τή θέσι σου άν δέν περάσουν 15’ λεπτά ! Καταλαβες;» τής 
είπε ό άγνωστος καί πήδησε έξω άπό τ ’ αυτοκίνητο. ’ Εκαμε δυο βήματα, κοντοστα- 
θηκε σάν κάτι νά θυμήθηκε καί ξαναγύρισε.

’Έβγαλε τότε τό μαντήλι του καί άρχισε νά σκουπίζη προσεκτικά την πόρτα 
τού αύτοκινήτου μέσα κι’ έξω, τά χερούλια, τά τελαρα του παράθυρου και τέλος το 
κάθισμα.

«’Ά ! ! τ ’ άποτυπώματα !» σκέφθηκε ή γυναίκα, ή οποία δέν τολμούσε ν’ άφήση 
τή θέσι της μή τυχόν καί δ κακοποιός τήν παρακολουθούσε. ’Αφού πέρασε το τέταρτο 
βγήκε έξω καί τηλεφώνησε στον Συνεργάτη μας άστυνόμο «X ».

«Τί άλλα χαρακτηριστικά κράτησες;» τήν ρώτησε αυτός.
«Θά ήταν 30 χρόνων, μάλλον ψηλός, μελαχροινός, φορούσε δερμάτινο καφέ 

σακκάκι καί γκρι τραγιάσκα», άπάντησε ή κυρία. .
«Θυμάσαι τί ζωγραφιές είχε στο χέρι του;»
«Φαινόταν σάν σταυρός, άλλ’ ακριβώς δέ μπόρεσα νά καταλάβω».
«Μήπως ήταν άγκυρα;»
Άκούμπησε τό πηγούνι πάνο:> στο χέρι της, σκέφτηκε λίγο καί απάντησε: «Μά

λιστα έχετε δίκαιο, ήταν άγκυρα, τώρα θυμάμαι καλα».
’Αφήσαμε τή γυναίκα καί προχωρήσαμε στο αυτοκίνητό μας.
«Μοΰ φαίνεται πώς τον έχω στά χέρια τό δράστη», μού είπε ό Συνεργάτης 

μας άστυνόμος «X». «Γιατί έκτος άπό τά χαρακτηριστικά τού δράστου πού μάς έδωσε 
ή κυρία, έχουμε καί τήν περιγραφή πού μάς έκανε, άπό τήν όποια βγαίνουν τρία ου
σιώδη «στοιχεία» εις βάρος του καί μία επίσης σπουδαία παράλειψις πού έκανε. Και 
ιδού τά στοιχεία:

1) Ό  δράστης οπωσδήποτε θά πρέπη νάναι σεσημασμένος. Αύτό βγαίνει 
άπό τή φρασεολογία του.

2 ) Θά πρέπη νά είναι ναυτικός, νάχη δουλέψη πολύ καιρό στή θάλασσα. Αυτό 
μάς τό δείχνει ή άγκυρα πάνω στο χέρι του. Συμφωνείς;» μέ ρώτησε.

« ’Απολύτως τού άπήντησα».
«Καί τώρα μήπως μπορείς νά βρής εσύ τό τ  ρ ί τ ο «στοιχείο» και την πάρα- 

λειψι πού έκανε ό δράστης;»
Έ δ ώ  δέν συνεφώνησα ! ( 1)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο επόμενον. Έ ν  τω μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώστα^ μας 
αστυνομικοί νά άποστείλουν μέχρι τής 6ης Αύγούστου έ. ε. τας απαντήσεις των καί θα δη- 
μοσιευθή ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

4 . Περίπτωσις Γ '.
Εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν, ή άναζήτησις του δολοφόνου ήτο περιορι

σμένη εις τούς άνδρας του στρατοπέδου. Συνήθως, όμως, «τέλειος» είναι ό φόνος

μια συμπτωματική καί άπρόβλεπτον άνθροοποκτονία. Παρ 
μεγάλο ποσοστο φόνο̂ ν ανήκει εις τήν κατηγορίαν αύτήν, μόνον ολίγοι μένουν ανεξι
χνίαστοι. Η περίπτωσις πού ακολουθεί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αν
θρωποκτονίας, ο̂ ς καί ή ετυμηγορία των ενόρκων τό έχαρακτήρισε. Συνεπώς ή ύπό- 
θεσις αυτή δεν εμπίπτει καθ’ ολοκληρίαν εις τήν κατηγορίαν των φόνων, πλήν όμως 
αποτελεί αφαιρεσιν ανθρώπινης ζοάής καί διά τον λόγον αυτόν κρίνεται σκόπιμον 
ν’ άναφερθή έδώ

Η σκηνή τού έγκλήματος αύτοΰ ήτο μια πόλις άνθρακωρύχων εις τήν Βό
ρειον Αγγλίαν. Τα άθλια λιθόκτιστα σπίτια της, χωρίς κήπους ή πρασιές, τό ενα 
κολλητα εις το ά.λλο, μέ μόνο τό πλακόστρωτο πεζοδρόμιο μπροστά άπό κάθε ένα, 
μαυρισμενα όλα από τήν καρβουνόσκονη των άνθρακωρυχείων, έσχημάτιζαν άκα- 
λαισθητες γραμμές καί έδιναν μιά άπέραντη πληκτική μονοτονία εις τήν πόλιν. 
Οταν έβρεχε, έβλεπε κανείς τούς δρόμους πλημμυρισμένους άπό άκάθαρτα νερά, 

σαν να είχαν μαζευτή εις τά σύννεφα πού τά έρριξαν όλοι οί ύπόνομοι τής ’Αγγλίας.
Κεντρον τής κοινωνικής ζωής τής πόλεως ήτο ή ’Αγορά, μιά πλατεία τρία 

περίπου εκτάριά, περιτριγυρισμένη άπό μιά δωδεκάδα δημόσια κτίρια, δύο ντάν- 
σιγκ (αίθουσες χορού) καί ένα κινηματογράφο. Ή  κεντρική οδός περνούσε άπό τή 
μια πλευρά τής πλατείας, συνέχιζε άνάμεσα εις τά σπίτια ένα περίπου χιλιόμετρο

περίπου μέτρα πιο μέσα άπό τό κεντρικό δρόμο, καί τά γύρο:> άρθρακωρυχεΐα.
Οί κάτοικοι τής πόλεως έδειχναν έκδηλα σημεία «σκληρής» ζωής. Είχαν ύπο- 

φερει κατα την οικονομική κρίσι τού 1930 καί, παρ’ όλας τάς αυξήσεις μισθών πού 
επηκολουθησαν μέχρι τού τελευταίου πολέμου καί τά μέτρα κοινωνικής μερίμνης 
που εληφθησαν δι’ αυτούς, ιδίως κατά τή μεταπολεμική περίοδο, έδιναν τήν έντύ- 
πωσι ότι εζοϋσαν εις διαρκή αμφιβολία διά τήν επαύριον. ’Έ τσ ι «γλεντούσαν» κυριο
λεκτικά τό παρόν. Ή σαν άνίκανοι καί διά τήν μικροτέραν οικονομίαν καί έσπατα- 
λοΰσαν το «βδομαδιάτικο τους» μέχρι δεκάρα εις τά χαρτιά, τά στοιχήματα καί τά 
οΐκοπνευματώδη-----ποτά.
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Κάθε Σαββατόβραδο οί περισσότεροι, νεαροί, άνδρες και γυναίκες της πο- 
λεως, έμαζεύοντο εις την άγορά. Πήγαιναν είς τα μπαρ ή τό χορό ή ήσαν «ουχί κο- 
σμίώς περιπτυγμένοι» μέσα εις τη σκοτεινήν αίθουσα του σινεμά ή, σχηματίζοντας 
μικρές ή μεγάλες συντροφιές, μιλούσαν για τ ’ άποτελέσματα των ιπποδρομιών. Τα 
μπάρ έκλειναν την 10 μ.μ.,τό σινεμά τελείωνε περίπου την 10.45 ' μ.μ.καί τά ντάνσ- 
σιγκ αδέιαζαν την 11 μ.μ. Μετά την ώραν αύτήν ή Πλατεία «έπηζε» απο κοσμο, 
άνδρες καί γυναίκες, τρεις ή τέσσαρες χιλιάδες άτομα κατά τους υπολογισμούς της 
’Αστυνομίας. «’Έκαναν βόλτες» καί έσπρώχνοντο μεταξύ των και σιγα-σιγα κατε- 
ληγαν είς τό «ζευγάρωμα» καί έξηφανίζοντο είς τούς δρόμους πού ώδηγοΰσαν εξω 
άπό την πόλι. Πολλοί πήγαιναν προς τον κεντρικό δρόμο. ’Άλλοι, αντί να πάνε κά
που μακρύτερα διά την «ίκανοποίησιν των απαιτήσεων τής στιγμής», προτιμούσαν 
τό σιδηροδρομικό Σταθμό ή τάς έγκαταστάσεις των γειτονικών ανθρακωρυχείων.

"Ενα τέτοιο Σαββατόβραδο, τό χειμώνα τού 1948, ένας απ’ αυτους «ψάρεψε 
μιά συντροφιά» χωρίς νά την ξέρη άπό πριν καί τήν ώδήγησε πρός τό Σταθμό και 
μπήκαν σέ μιά παληά παράγκα πού εύρήκαν διά νά «κάνη το κέφι του». Άλλα μέσα 
εκεί άρχισαν νά μαλλώνουν. Ή  γυναίκα κατά σύμπτωσιν ήτο κοινή και τού εζητησε 
χρήματα ή, όπως είπε αργότερα ό άνδρας, άπεπειράθη να τού παρη το πορτοφολι 
διά τής βίας. ’Ανεξαρτήτως όμως τής αιτίας, ό άνδρας έ'χασε την ψυχραιμίαν του, 
την έροιξε κάτω καί την έφόνευσε, καταφέροντας άλλεπάλληλα κτυπήματα μ ένα 
φτυάρι είς τό κεφάλι.

Τό πτώμα άνευρέθη τό επόμενο πρωί άπό τούς έργάτας πού έδούλευαν εκεί

Ό  ’Αρχηγός τού Σώματος κατέληξε είς την άπόφασι νά μή καλεση την Σκωντλαντ 
Γυάρδ καί άνέθεσε την ύπόθεσιν είς τούς ντέντεκτιβς τής 'Υπηρεσίας του.

Ό  τόπος τού έγκλήματος δεν άπεκάλυψε καί πολλά πραγματα. Η αίτια τού 
θανάτου ήτο προφανής. Τό μέσον, μέ τό όποιον προεκλήθη ήτο εκεί κοντά εις το 
πτώμα, χωρίς νά έχη δακτυλικά άποτυπώματα. Μετά άπό όχι και τοσο εύκολη έρευνα, 
διεπιστώθη ή ταυτότης τού πτώματος καί συνελέγησαν πληροφοριαι δια το ήθος 
καί τή ζωή του. ’Αλλά, έκτος άπό τά ολίγα αύτά στοιχεία, η ’Αστυνομία δεν είχε 
τίποτε άλλο διά νά έργασθή. Διεξήχθησαν γενικαί (άπό πόρτα σέ πόρτα) ερευναι 
είς τούς πέριξ τού Σταθμού συνοικισμούς καί ειδικώτερον είς τα διάφορά νόμιμα 
(έφωδιασμένα δι’ άδειας) κέντρα διασκεδάσεως καί καταστήματα τής Πλατείας.

Αί έ'ρευναι άπεκάλυψαν καί ένα άκόμη στοιχείο. Τό πορτοφολι τού θύματος 
εϊχεν άνευρεθή κοντά σ’ ένα μανδρότοιχο, περίπου 400 μέτρα μακρυα απο τον τοπο 
τού έγκλήματος. ’Ίχνη πελμάτων, πού εύρέθησαν έχει ,  έδειχναν ότι κάποιος είχε 
άναρριχηθή είς τό μανδρότοιχο. Οί ντέντεκτιβς συνεπέραναν άπ’ αυτα ότι ο καταζη
τούμενος δράστης θά έπρεπε νά είχε φύγει πρός τήν κατεύθυνσιν αυτή. Τώρα μπορού
σαν νά καθορίσουν, κατά προσέγγισι, τή διαδρομή πού ήκολούθησε ο δράστης και να 
υποθέσουν τή θέσι τής κατοικίας του, άπό τά ’ίχνη πού εύρήκαν. Περαιτέρω έρευναι 
είς τήν Πλατείαν άπεκάλυψαν, ότι τό θύμα είχε πάει είς ένα άπό τα δυο ντανσιγκ, 
διά νά χορέψη έκεΐνο τό βράδυ, άλλά έφυγε χωρίς παρέα όταν τελείωσε ο χορος.

Μετά άπ’ αύτά έτοιχοκολλήθησαν, παντού είς τήν πόλι, φωτογραφίαι τής γυ- 
ναικός σέ μεγέθυνσι καί έκκλήσεις τής Αστυνομίας, πού έκαλοϋσε οιονδηποτε που 
νά είχε συναντήσει τό θύμα τό βράδυ τού έγκλήματος, νά καταθέση δι’ αυτό. Αί τοι
χοκολλήσεις έφεραν μερικούς πού ένεθυμοΰντο ότι τήν είχαν δή εκείνο το βράδυ εις 
τό χορό, άλλά κανένας δεν ήτο είς θέσιν νά πή μέ ποιόν χόρευε ή ποιος ητανε μοο,ι 
της, κατά τή διάρκεια τού χορού καί μετά άπ’ αύτόν. ’Επί πλέον η εξετασις τών συγ
γενών της δέν «έβγαλε» τίποτα.
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Αί άκαρποι ενέργεια!, καί ή άδυναμία άνευρέσεως ενός διαφωτιστικοΰ στοι
χείου εις τό σκοτεινόν αυτό έγκλημα, έκανε την έξιχνίασί του νά «κολλήση» καί τούς 
αστυνομικούς νά χρησιμοποιήσουν άλλα, πιο δραστικά, μέσα διά τήν διαλεύκανσί 
του. Έπληροφορήθησαν άπό τήν τοπικήν ’Αστυνομίαν δλας τάς λεπτομέρειας τής 
κινήσεως τής Πλατείας κατά τά Σάββατα, ιδίως τά βράδυα, καί κατέληξαν νά έκ- 
μεταλλευθοΰν τήν διαπίστωσιν δτι τά ίδια περίπου άτομα έσύχναζαν έκεϊ. Τό έπό- 
μενο Σαββατόβραδο, τήν 10.45' μ.μ., άπέκλεισαν κάθε έξοδο τής Πλατείας καί «έμ- 
πλοκάρισαν» δλους αύτούς πού εύρέθησαν σ’ αυτήν. Καθώς κάθε ένας ή κάθε ζευγάρι 
προχωρούσε άνύποπτα νά φύγη άπό τήν Πλατεία, οί αστυνομικοί τό σταματούσαν 
καί τού ύπέβαλαν μερικάς ερωτήσεις διά τό προηγούμενο Σάββατο, τήν ίδια ώρα.

Έξητάσθησαν περισσότερα άπό δυο χιλιάδες άτομα. Πολλοί δεν ένεθυμοΰντο 
μέ ποιον ήσαν τότε, άλλοι το μόνο πού έγνώριζαν ήτο τό μικρόν δνομα τής συντρο
φιάς των τό βράδυ αύτό, άλλοι δεν ήδύναντο ούτε νά περιγράφουν αύτούς ή αύτάς 
πού ήσαν μαζί των. Έ π ί πλέον άλλοι δεν ήθελαν νά παραδεχθούν δτι έσύχναζαν εκεί, 
οχι επειδή είχε συμβή τό έγκλημα, άλλ’ έπειδή έφοβοΰντο τούς ή τάς συζύγους των. 
Οί ντέντεκτιβς ήλεγξαν δσο μπορούσαν περισσοτέρας καταθέσεις, μέ άποτέλεσμα 
νά περιορίσουν τον κύκλον των έρευνών εις εννέα άτομα, πού δεν ήδυνήθησαν νά 
εξηγήσουν κατά τρόπον ικανοποιητικόν πώς πέρασαν τό βράδυ τού εγκλήματος.

'Ο καθένας άπ’ αύτούς έξητάσθη πιο προσεκτικά άπό τον έπί κεφαλής τής 
'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας, πού τούς έκάλεσε νά έπαναλάβουν δσα είχαν πή καί νά έξη- 
γήσουν τάς αντιφάσεις πού διεπιστώθησαν κατά τήν έξακρίβωσίν των.Τούς ήρώτησεν 
άπό ποιον δρόμο πήγαν εις τό σπίτι τους, τί ένδύματα έφεραν τό βράδυ τού έγκλή- 
ματος, έάν είχαν πάει ποτέ εις τό Σταθμό καί άν ήξεραν τά παραπήγματα έκεΐ, 
ποιοι ήσαν οί φίλοι των, έάν έγνώριζαν τό θύμα, εις ποιο ντάνσιγκ έσύχναζαν καί 
ποιο ήτο τό συνηθισμένο τους μπάρ.’ Ηρώτησεν έπί πλέον νά τού πουν διά τήν ιστο
ρία τής ζωής των, διά τήν έργασίαν καίτό παρελθόν των, μέχρις δτου οί ντέτεκτιβς 
είχαν σχηματίσει πλήρη φάκελλο διά τον κάθε ένα άπ’ αύτούς. Κάθε γεγονός, πού 
ήδύνατο νά έλεγθή, ήλέγχετο άμέσως. ’Από τάς ένεργείας αύτάς αί ύποψίαι συνε- 
κεντρώθησαν εις ένα έκ των εννέα. ’Αλλά τό μόνο ψέμμα πού είχε πή—δτι δηλαδή 
ούδέποτε είχε μπή εις τό ντάνσιγκ πού τό θύμα είχε πάει έκεΐνο τό βράδυ, ένώ 
πήγαινε συχνά έκεί—δεν άποτελοΰσε άπόδειξιν τής ενοχής του.

Εις τον μεταξύ χρόνον οί ντέντεκτιβς άπέστειλαν τά ένδύματα καί των εννέα 
ύποπτων εις τό ’Εγκληματολογικόν ’Εργαστήριον τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, 
προς έξέτασιν. Αί έκθέσεις τού ’Εργαστηρίου άνέφερον δτι διεπιστώθη έργαστηρια- 
κώς ή ΰπαρξις ιχνών μικράς ποσότητος άνθρωπίνου αίματος εις τό παντελόνι τού 
ένός έξ αύτών, καί αυτός ήτο άκριβώς ό ύποπτος πού είχε πή τό ψέμμα. 'Η  προσοχή 
τών άστυνομικών συνεκεντρώθη τώρα σ’ αυτόν. Τον έξήτασαν έκ νέου καί τού πα
ρουσίασαν τό νέον έπιβαρυντικόν στοιχεΐον έναντίον του. Εις τάς προηγουμένας έξε- 
τάσεις του δέν είχε άναφέρει τό παραμικρό περί άτυχήματος εις τήν ζωήν τού ίδιου 
ή τών φίλων του, ώστε νά δικαιολογήται ή παρουσία άνθρωπίνου αίματος εις τά 
ένδύματά του. Μετά άπό αύτήν τήν «άστυνομικήν έπίθεσιν», ό ύποπτος παρεδέχθη 
τήν ήτταν του καί ώμολόγησε τήν ένοχήν του. Κατά τήν δίκην του, οί ένορκοι παρε- 
δέχθησαν δτι ό κατηγορούμενος είχε διαπράξει τό έγκλημα ύπό «άσυνήθως έξαιρε- 
τικήν πρόκλησιν» έκ μέρους τού θύματος, καί εις τήν ετυμηγορίαν των έκριναν τού
τον ένοχον άναιρέσεως, καί 6χι φόνου καί τό δικαστήριον τού έπέβαλε δωδεκαετή 
φυλάκισιν.

( Συνεχίζεται)



I  Στό διάβα τής νειότης
Ύπό κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ ,'Τπαστυνόμου Β'

Γιά νά τελειοποιήσης τον έαυτό σου, οφείλεις πρωτίστως νά τον παραδεχθής 
άτελή. Μελέτησέ τον άπό κάθε πλευρά. Πρέπει νά έρευνήσης μέ θέλησι καί ειλικρί
νεια τά βάθη τής ψυχής σου για ν’ άνακαλύψης τις κακές τάσεις τής άνθρωπίνης «ρύ
σεως. ’Έ χ εις  ύποχρέο^σι νά γνωρίζης καλά τδ Είναι σου καί, γιά νά τδ κατορθώσης, 
πρέπει νά έξετάζης τδν έαυτό σου μέ ψυχραιμία καί δίχως προκατάληψι. "Οταν γνω- 
ρίσης τις αδυναμίες σου, τά ελαττώματα, σου, τις όποιεσδήποτε ροπές, θά μπορέσης 
νά τιναχθής πάνω  άπδ τά ποταπά συμφέροντα καί νά άπαλλαγής άπδ τά πάθη πού 
συγκλονίζουν την κοινωνία, δπως είναι ή αλαζονεία, τδ προσωπικό συμφέρον, ή οργή, 
τδ πείσμα, ή υποκρισία, τδ ψεύδος, ή άδικία καί πολλά άλλα.

Νά διαβάζης μέ ενδιαφέρον την Ιστορία τής φυλής μας, δχι γιά νά θυμάσαι 
μερικές προσωπικότητες ή ηρωικές εκδηλώσεις τής πατρίδας μας, άλλά γιά νά βγά- 
λης ωφέλιμα συμπεράσματα γιά την ζωή καί τδ μέλλον τής Ελληνικής κοινωνίας. 
Πρέπει νάσαι στ’ αλήθεια υπερήφανος γιά την καταγωγή σου. Ποτέ σου δμως να 
μην άρκήσαι σ’ αύτό. Τά περασμένα ανήκουν στδ παρελθόν, στους χρόνους που π έ
ρασαν. Τδ παρελθόν νά τδ θυμάσαι μόνον γιά νά παρακινήσαι στη δημιουργία καλλι- 
τέρου μέλλοντος. 'Ολόκληρη ή άνθρωπότητα γνωρίζει δτι είμαστε απόγονοι τής 
μεγάλης καί δοξασμένης εκείνης γενιάς, ή όποια έτροφοδότησε μέ τδν υπέρλαμπρο 
πολιτισμό της ολόκληρο τδν κόσμο καί ή όποια μέ τή γλωσσά της υπήρξε ή φωτεινή 
λαμπάδα πού σκόρπισε τδ φως τής διδασκαλίας τού Θεού. Τδ αίμα, πού χύνεται πάν
τοτε στή χώρα μας γιά τήν έλευθερία, ποτέ δέν πήγε χαμένο. Ξέρομε έμεΐς οί "Ελ
ληνες πόσο βαρειά είναι ή κληρονομιά μας καί γι’ αύτδ θυσιάζομε πάντοτε δ,τι πολυ- 
τιμώτερο έχομε γιά τήν διατήρησι τής Ελληνικής Φυλής καί τού αρχαίου Ε λ λ η 
νικού πνεύματος. Δέν έχομε καμμιά άδικη ή παράλογη διεκδίκησι εις βάρος κανενος. 
Είμαστε δμως αποφασισμένοι νά διεκδικήσουμε μέ όποιαδήποτε προσωπική μας 
θυσία δλα δσα μάς άνήκουν.

Ν’ άγαπας τήν Ελλάδα καί νά σέβεσαι τήν τρανή αύτή ’Ιδέα. Νά εργάζεσαι 
γιά τδ μεγαλείο της καί τήν ευτυχία της. Ά ν  χρειασθή, δώσε τδ αίμά σου—φτά
νει μόνον νά προστατεύσης τήν ΰπαρξι της. Πρέπει νά πιστεύης στά πεπρωμένα 
τής Πατρίδος μας. 'Η Γαλανόλευκη Σημαία ας είναι γιά σένα τδ ορμητήριο. 
Πολλές γενιές πότισαν τδ κορμί τής μάνας μας Ελλάδος μέ τδν ιδρώτα νής 
λαχτάρας γιά τήν έλευθερία. Φύτρες πού έσπειραν τδ σπόρο τής ελευθερίας. 
Πόνος καί θέλησι στήνουν πάντοτε στις ψυχές τών άγωνιζομένων Ελλήνων, τρανό 
πανηγύρι. Αυτός ό πόνος κι’ αύτή ή θέλησι δμως χαρίζουν τήν έλευθερία. ’Έ τσ ι έγινε 
πάντοτε, τδ ίδιο καί σήμερα γίνεται. Πολύ σύντομα οί τύραννοι θά γυρίσουν στής 
άνάξιας γής των τις ομίχλες, δλο ντροπή, καί καταφρόνια. Κράτησε λοιπόν ψηλά 
τά λάβαρα τής Φυλής μας καί μή ξεχνάς πώς μέ παιδιά σάν κι’ εσένα καί άνδρες 
σαν δλους έμάς, ή Ελλάδα ποτέ δέν θά πεθάνη.

Φίλε μου. Λένε πολλοί δτι ό παράδεισος είναι στή γή. "Αν δμως ό παράδεισος 
βρίσκεται έδώ στή γή καί ή εύτυχία συνίσταται εις τήν άφθονωτέρα κατανομή τών 
υλικών άγαθών, τότε γιατί ό πλούσιος πού συνεχώς θησαυρίζει, συνεχώς καί βα
σανίζεται; Ά λλά μήπως έμεΐς οί άνθρωποι είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι; Ό  παρά
δεισος δέν φυτρώνει στή γή, άλλά βρίσκεται στήν ήρεμη συνείδησι. Φρόντισε λοι
πόν νάχης πάντοτε τήν συνείδησι σου έγρήγορη καί ποτέ νά μή θελήσης νά παρακου-
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σης τή φωνή της. Μόνον έτσι θά μπορής νάσαι άσφαλής καί βέβαιος οτι βαδίζεις 
τό σωστό δρόμο. Σ ’ όλα τα πράγματα υπάρχει κάποιο όριο. "Αν ξεπεράσης τό σύ
νορο αύτό, θά βρεθής ξαφνικά στον παραλογισμό. Χρειάζεται νάχης μεγάλη ικανό
τητα νά διακρίνης τό οριο αύτό καί, άφοϋ τό βρής,νά σταματήσης εκεί. Αύτό χαρα
κτηρίζει τούς λογικούς καί μέ νηφάλια συνείδησι άνθρώπους.

Σάν νέος πούσαι, κάποια μέρα θά νοιώσης νά κτυπάη γρήγορα ή καρδιά σου, 
στη θέα κάποιας κοπέλλας. Κ ι’ έδώ όμως δεν πρέπει νά ξεχνάς ότι είσαι άνδρας; 
’Οφείλεις νά φανής τίμιος καί ειλικρινής. ’Έ χεις ύποχρέωσι νά φερθής άπέναντί 
της όπως θάθελες νά φερθή ένας άλλος στην άδελφή σου. 'Ένας άνδρας πού σέβεται 
τις γυναίκες δεν θ’ άφήση ποτέ τον εαυτό του νά πέση τόσο χαμηλά, ώστε νά φερθή 
σάν κτήνος, ούτε θ’ άφήση μιά γυναίκα καί μάλιστα νεαρή νά καταστρέψη γιά χα- 
τήρι του τον έαυτό της, χάνοντας την άξιοπρέπειά της καί τό σεβασμό των άλλων. 
Μιά πολιτισμένη γυναίκα μπορεί νά έκτιμήση περισσότερο έναν άνδρα, όταν είναι άν
δρας όχι μόνο στό σώμα άλλά καί στην ψυχή, δηλαδή όταν είναι μυαλωμένος καί μέ 
ίπποτικά αισθήματα. 'Η  γυναίκα πού σου ταιριάζει θά βρεθή κάποια μέρα, αν μέχρι 
τότε δέν έχης κάνει καμμιά ανοησία. Στή γυναίκα αυτή θά βρής μια βαθύτερη και 
ήρεμώτερη μορφή αγάπης. ’Ασφαλώς άπό τήν νέα αύτή θά άπαιτήσης νάναι αγνή και

καί στις πραςεις σ' όλη σου τήν νεότητα. Τίποτε μή κρύψης στή γυναίκα που 
παντρευθής. Ά ν  άρχίση τήν έγγαμη ζωή σου μ’ ένα ψέμμα, τίποτε δέν θάναι ’κείνο
___ Λ μ Λ ^ Μ Λ / ν / ν ι τ ί  rr-r , -ρνι\ι V  η  ν  r  r r n n  Π )\Μ  ΥΐΒρ I f f  . t T O

πρόκειται είτε γιά κορίτσια. ’Από τέτοιες παρέες όχι μόνο δέν θά ώφεληθής τίποτε 
άλλά υπάρχει πιθανότης νά καταστραφής γιά πάντα. Μόνο μέ τήν λογικοτητα τής 
κρίσεως, πού πρέπει νά σέ διακρίνη, κ.αί τήν πλήρη κατανοησι του ζητήματος του 
γάμου, θά βρής τήν άγάπη τής γυναίκας πού σου ταιριάζει. Πάνω άπ’ όλα όμως μη 
βιαστής. Φτιάξε πρώτα τήν ζωή σου, δημιούργησε κάτι απόλυτα δικό σου. Δημιούρ
γησε μιά καρριέρα, ακολούθησε ένα επάγγελμα, έτσι ώστε να μπόρεσης μεθαύριο 
νά ζήσης τήν οικογένεια πού θά δημιουργήσης. Μη μπλεχθής γρηγορα-γρηγορα στά 
δίχτυα τών έφημέρων ερώτων, πού οπωσδήποτε θά σέ παρασύρουν άπό τον δρόμο 
πούχες χαράξει. Στήριξε τήν μελλοντική σου οικογενειακή ευτυχία, σέ μια αγνή 
κι’ άδολη άγάπη τών ψυχικών χαρισμάτων τής γυναίκας πού θά προτιμήσης σαν σύν
τροφο τής ζωής σου. Μή ξεχνάς ότι μαζί της θά ζήσης μιά ολόκληρη ζωή. ’Αξίζει 
λοιπόν νά προσέξης, μέ ιδιαίτερη προσοχή καί ξεχωριστό ενδιαφέρον, το θέμα αυτό. 
Οί μεγαλύτερες οικονομικές επιτυχίες δέν μπορούν νά παραβληθούν μέ την αγαπη μιας 
άφοσιωμένης γυναίκας.

Στήν άρχαία Ρώμη, ένας γέροντας καταδικάστηκε εις τον διά πείνης θάνατο. 
Ή  κόρη του συχνά τον έπεσκέπτετο στή φυλακή, καθώς δέ ήτο και έγγαμος, για 
νά διατηρήση στή ζωή τον γέροντα πατέρα της, τον εθηλαζε. Μ αυτό το τροπο περ
νούσαν οΐ μέρες χωρίς ό γέροντας νά πεθάνη. Τό γεγονός αύτό έκανε τους φυλακές 
νά ύποψιασθοΰν. ΙΊαρηκολούθησαν λοιπόν τήν κόρη και τότε με καταπληξι διε- 
πίστωσαν τήν οικογενειακή εκείνη σκηνή. Ή  στοργή αύτή τής κόρης, έκανεν τούς
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άρχοντες νά συγκινηθοΰν, μέ αποτέλεσμα νά χαρίσουν στό γέροντα όχι μόνο την ζωή 
άλλα καί την έλευθερία του.

Φίλε μου. Τί περιεχόμενο έχει ή άναφερθεΐσα περιπέτεια! Τί μεγαλείο καί τί 
άνωτερότης! ’Αλήθεια μήπως καί σύ, κι’ όλοι μας δέν έχομε τις ’ίδιες υποχρεώσεις 
προς τούς γονείς μας; ’Αλλά τί δυστυχία! Στη σημερινή μας εποχή αί νεώτερες ιδέες 
καί υλιστικές τάσεις, καταφέρουν έπικίνδυνα κτυπήματα κατά τής οικογένειας. 
Σιγά-σιγά ή οικογένεια έξασθενεΐ, ψυχορραγεί, κινδυνεύει νά διαλυθή. 'Η  αιτία 
βρίσκεται στο κακό παράδειγμα των άνδρών καί τήν αχαλίνωτη έλευθερία των γυ
ναικών άλλά καί στον στραβό δρόμο πού άκολουθεΐ συχνά ή νειότη. Θά πρέπη νέε 
μου,νά σταματήση τό κακό αυτό,γιατί άντίθετα, φοβερά καί δυσάρεστα θάναι τά επα
κόλουθα. ’Από μάς λοιπόν έξαρτάται νά κρατήσουμε ψηλά τον θεσμό τής οικογένειας. 
Ε μ ε ίς  θά πρέπη νά συνεχίσουμε τις παραδόσεις των πατεράδων μας, γιά νά διατη- 
ρηθή άναλλοίωτη ή Ελληνική Φυλή.

Νέοι καί νέες, σεις πού εΐσθε τό καμάρι όλαιν μας, ή έλπίδα μιας τρανής αυ
ριανής Ελλάδος προχωρήστε στο δρόμο τής ζωής σας μέ τά κεφάλια ψηλά καί υπε
ρήφανα. Κάνετε τή ζωή σας ένα διαρκές, ευγενικό καί τίμιο «θέλω». Στολίστε την 
μέ τά αιώνια καί πανέμορφα στολίδια τής ήθικής ζωής. Αουσθήτε στήν κολυμβήθρα 
των ώραίων τής αθάνατης πατρίδος ίδανικώιν. Φανήτε σαν γνήσια Ελληνόπουλα, σ’ 
όλες σας τις έκδηλώσεις. Ά ν  πιστεύετε στο Θεό καί στήν Ελλάδα, ή ζωή θά είναι 
γιά σάς τό πεδίον μιάς αληθινή ευτυχισμένης δημιουργίας. Θά εΐσθε οΐ νικηταί 
ένός ώραίου κι’ ευγενικού άγώνος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, διότι δεν μπορείτε νά είστε βέβαιοι διά τά; 
κινήσει; των. "Οταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, κορνά- 
ρετε άπό μακριά και ελαττώνετε τήν ταχύτητα τοϋ αυτοκινήτου σα;, γιά νά είστε 

βέβαιοι δτι δέν θά συμβή δυστύχημα.

y



Κ ΡΙΤ ΙΚ ΕΣ

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Κριτική τοϋ Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Αθηνών, 

γενομένη την 22)6)56
____________________  ύπό κ . ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ -------------------------------

’Ίσω ς νά μήν ξέρουν πολλοί πώς ή ’Αστυνομία μας έχει τήν πνευματική της 
εκπροσώπηση μέ τό δεκαπενθήμερο περιοδικό της: «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ », 
που έκδίδεται άπό τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων. Περιοδικά τοϋ είδους αύτοΰ 
μοιάζουν μ’ ένα είδος πνευματικής λέσχης, όπου οί άνθρωποι τοϋ ίδιου έπαγγέλματος 
συγκεντρώνονται καί ανταλλάσσουν πληροφορίες καί απόψεις για τή δουλειά τους, 
γνωρίζονται καλίτερα μεταξύ τους κι’ έτσι άποκτοϋν μια πληρέστερη συνείδηση τοϋ 
Συλλόγου πού ανήκουν καί τής γενικωτέρας υπηρεσίας πού προσφέρουν στο κοινό 
καί στο ’Έθνος. Ειδικά ή ’Αστυνομία Πόλεων, μπορούμε νά ποΰμε πέος είναι ένα 
άπό τά στερεά κρηπιδώματα τής δημοσίας ζωής τοϋ ’Έθνους. ’Εκπροσωπεί τό πνεύμα 
τής αγρυπνίας, τό μάτι τής προφυλάξεως πού είναι στυλωμένο επάνω στά σπίτια 
μας, επάνω σ’ έμας τούς ίδιους. ’Επιπροσθέτους, ή ’Αστυνομία, κατά τά τελευταία 
δεκαπέντε δραματικά χρόνια τής ζωής μας, ήγωνίσθη σθεναρά γιά τά ιδανικά τής 
Ελλάδος καί έπότισε κι’ αυτή τό δένδρο τής ελευθερίας μέ τό άφθονο αίμα των παι
διών της. Σέ κάθε ’Αστυνομικό Τμήμα, οί εικόνες των βαθμοφόρων καί των άστυ- 
φυλάκων πού κρέμονται άναμνηστικά στούς τοίχους, μαρτυρούν γιά τά θύματα πού 
έπεσαν κατά τήν τραγική περίοδο τοϋ φοβερού εκείνου Δεκεμβρίου. Καί τώρα, νά, 
ένας τόμ.ος των ((’Αστυνομικών Χρονικών» πού μάς άπεστάλη, ό τέταρτος τόμος, 
άποτελούμενος άπό 11 τεύχη, μάς έπιτρέπει νά εκτιμήσουμε άληθινά τήν ωραία 
πνευματική προσπάθεια τής ’Αστυνομίας μας, καί νά επαινέσουμε θερμά ένα περιο
δικό, επιμελημένο, σοβαρό, υπεύθυνο, σεμνό πού, καί τό έ'ργο τής ’Αστυνομίας κα
θρεφτίζει, άλλά καί στά όργανά της δίδει πλούσια στοιχεία άγωγής καί μορφώσεως. 
Τέλος πάντων ένα περιοδικό, πού μπορεί νά διαβαστή μέ περιέργεια καί άπό μή 
αστυνομικούς, φτάνει νά έχουν ενδιαφέρον γιά τό θέμα, όπως πρέπει νά έχη, άλλωστε, 
κάθε πολιτισμένος άνθοοοπος. Στή συνείδηση τοϋ πολλοΰ κόσμου, πού τόσο άγαπα 
τά άστυνομικά μυθιστορήματα, καθώς καί τά αστυνομικά φίλμς, ό αστυνομικός, 
γενικά, είναι ό ήρως πού έπειτα άπό μιά σειρά πολύπλοκων ενεργειών, καί πολλές 
φορές επικινδυνωδέστατα, άνακαλύπτει τελικά τον «άγνωστο δολοφόνο», κι’ έτσι 
επέρχεται ή «κάθαρσις τοϋ δράματος». ’Αλλά πρέπει νά ξέρουμε πώς πίσω άπό τήν 
αστυνομική δράση, προϋπόθεσή της απαραίτητη είναι σήμερα ή επαγγελματική μόρ
φωση, πού στηρίζεται σέ περισσότερες άπό μιά θετικές καί θεωρητικές επιστήμες, 
καί χρησιμοποιεί όλα τά μέσα τής εξελιγμένης τεχνικής νά καταδιώξη άποτελεσμα- 
τικά το «έγκλημα» αυτό, τό «έγκλημα» πού τόση διάδοση έχει στήν εποχή μας καί 
τόσες σατανικές μορφές παίρνει γιά νά παραπλανήση τούς διώκτας του. Στις σελίδες 
λοιπόν, τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», θά διαβάση κανείς πολλές μελέτες καί εργα
σίες σχετικές μέ τήν επιστημονική καταδίωξη τοϋ έγκλήματος, κι’ εδώ, καί σ’ άλλες 
χώρες. ’Επίσης θά παρακολουθήση τή δράση τών άστυνομικών μας γιά τό επικό κυ
νήγημα καί τήν ανακάλυψη τών κρυσφηγέτων τών διαφόρων κομμουνιστικών οργα
νώσεων. Θά παρακολουθήση αφηγήσεις συναρπαστικές παλαιών εγκλημάτων καί 
περίπλοκων άστυνομικών υποθέσεων, όπως εκείνη τής άρπαγής τοϋ παιδιού τοϋ δια- 
σήμου αεροπόρου Λίντμπεργκ.Άλλά επίσης δημοσιεύονται πολλές καί ώραίες μελέ
της μέ γενικώτερα ψυχολογικά καί κοινωνικά θέματα, ακόμα καί μέ θέματα καθα
ρούς ανθρώπινα, γιατί δεν πρέπει νά αγνοούμε, ότι σήμερα, επιστημονική ενέργεια δέν 
μπορεί νά νοηθή χωρίς μιά βαθυτάτη καί συγχρονισμένη μελέτη τής άνθρωπίνης φύ-
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Ή σοφία
Ή  άγνοια καί ή ήμιμάάεια

'Υπό χ. Κ . Ν ΙΑ ΣΚ Ο Υ, Ύ  —αστυνόμου Β'

Ή  άγνοια συνοδεύει τον άνθρωπον άπό της πρώτης στιγμής, καθ’ ήν άντι- 
κρύζει τό φως του ήλιου. Ά π ο τής στιγμής άκριβώς αύτής γεννάται καί το μυστή
ριον το όποιον άναποσπάστως συνοδεύει τον άνθρωπον. Καί είναι μέγα μυστήριον, 
διά την λύσιν του όποιου ούδεμίαν γνώσιν φέρει ό άνθρωπος άπο τής κοιλίας τής μη- 
τρός του. 'Ο  κόσμος, οστις τον περιβάλλει είναι κάτι το άγνωστον, τό μυστηριώδες. Ό  
ήλιος, τα άστρα, ή σελήνη, ή γή ολόκληρη είναι δι’ αύτόν άνεξερεύνητα οντα. 'Η  
φύσις ολόκληρη έμπρός του συνυφαίνεται μέ δυσεξήγητα φαινόμενα καί τό κάθε τι 
τό βλέπει να κινήται, νά ζή, να αισθάνεται, νά διαιωνίζηται, νά άποθνήσκη, χωρίς νά 
γνωρίζη τό διατί, τό πώς, τον τρόπον, τό πότε. "Ολα είναι μυστήρια καί δι’ όλα έχει 
άγνοιαν.

Αύτή όμως ή άγνοια κρατεί πιθανότητά τινα νά γίνη κάποτε σοφία ή μήπως μετα- 
βαλλομένη εις έπηρμένην ήμιμάθειαν, νομίζουσαν ότι είναι σοφία, άποκλείει τοιοΰ- 
τον έδεχόμενον; Τό παν έξαρτάται άπο αύτόν τον άνθρωπον, άπό τον τρόπον, τον 
όποιον θά έκλέξη, νά συμπληρώση τάς ελλείψεις τών γνώσεών του καί, τό κυριώτερον, 
άπό τήν άντίληψιν, την όποιαν θά έχη περί τών συμπληρώσεών του αύτών ή τών 
έλλείψεών του.

Τήν άγνοιάν του ό άνθρωπος, άπό τής πρώτης στιγμής άντιλαμβανόμενος, 
προσπαθεί νά τήν ΐκανοποιήση καί πρόςτοϋτο άρχίζει νά μελετά , νά έρευνα, νά διδά- 
σκηται, νά έπιδιώκη. 'Ο έκάστοτε βαθμός τών γνώσεών του θά είναι άνάλογος προς 
τον βαθμόν τής μελέτης του,'τών ερευνών του, τής διδασκαλίας του. "Οσον δέ περισ
σότερον ούτος θά μελετήση, θά έρευνήση, θά διδαχθή, τόσον πλησιέστερον θά φθάση 
προς τήν σοφίαν. Ή  άγνοια λοιπόν, ήτις κατά νόμον τής Φύσεως κατέχει τον άν
θρωπον, είναι έκείνη, ή οποία δύναται νά τον όδηγήση εις τήν σοφίαν. Δύναται, διότι 
είναι ενδεχόμενον νά τήν άφήση νά παραμένη άγνοια, αν όμως προσπαθήση νά συμ- 
πληρώση ταύτην θά άναζητήση, θά διεκδικήση, θά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν τών 
δυναμένων νά γνωρίζωσι καί θά μάθη περί τού οίουδήποτε θέματος, τό όποιον θά 
όρθοΰται έμπρός του, ώς μυστήριον.Άλλα άν, δι’ όλα τά θέματα, δι’ άπαντα τά προ
βλήματα τής ζωής, δι’ άπάσας τάς θεωρίας τών επιστημών, ή άγνοια τον όδηγήση 
εις τήν άναζήτησιν, άν αυτή διεκδικήση τήν άναπλήρο^σίν της άπό τήν γνώσιν, τότε 
άσφαλώς αύτή ή άγνοια θά μεταβληθή εις σοφίαν.

σεως. Κάθε νέα γνώση γιά τον άνθρωπο, γίνεται, ή μάλλον πρέπει νά γίνεται, καί 
κτήμα τής άστυνομικής συνειδήσεως, κι’ αύτή τήν έπιδίωξη τήν διακρίνομε καθαρά 
στις σελίδες τών «Αστυνομικών Χρονικών». Θά μπορούσαμε, άκόμα, πολλά νά πούμε

λώς πνευματική, άνθρώπινη καί επιστημονική εικόνα τής άστυνομικής όργανώσεως 
τής χώρας μας, σέ τρόπο πού δίκαια νά τήν άναγνωρίσουμε σά μια άπό τις καλύτερες 
κατακτήσεις καί πραγματοποιήσεις τού νεοελληνικού κοινωνικού πολιτισμού. ’Άν 
θέλετε νά πεισθήτε, δεν έχετε παρά νά ξεφυλλίσετε μερικά άπό τά τεύχη τών « Α 
στυνομικών Χρονικών».
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'Η  άγνοια είναι τό μέσον, τό όποιον οδηγεί προς την σοφίαν. 'Ο άνθρωπος 
καλείται νά τό χρησιμοποιήση. "Αν δεν χρησιμοποίηση τούτο, αιωνίως θά ζη εις τήν 
άγνοιαν. "Αν όμως άπόφασίση νά ποιήσηται χρήσιν τούτου άσφαλώς θά όδηγηθή 
εις τό τέρμα. Καί τέρμα δεν είναι τίποτε άλλο, άπό την σοφίαν. « Γ  η ρ ά σ κ ω α ε ι 
δ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο ς »  έλεγεν ό Σωκράτης καί δι’ αύτοΰ έδήλου ότι πάντα ή άγνοιά 
του τον ώδηγοϋσεν εις την μάθησιν, αύτή δέ ή συνεχής μάθησις τον έπλησίαζε προς 
την σοφίαν. 'Η  Παιδεία, ούσα, κατα τον Διογενην, εις μεν τα παιδια σωφροσύνη, εις 
τούς πτωχούς πλούτος καί εις τους πλουσίους στολισμός, και, αφού αυτή αυτή η-παι
δεία είναι τό μέσον, τό όποιον έχει εις την καθημερινήν της χρήσιν η αγνοια, δυνα 
μέθα κάλλιον νά άντιληφθώμεν ποιας πιθανότητας περικλείει αύτη, ϊνα όδηγήση 
τον άνθρωπον εις την σοφίαν.

’Αλλά, έποχούμενος ό άνθρωπος τής άγνοιας του καί άναζητών, διερευνών, 
έπιδιώκων την γνώσιν πού δέον νά στάθμευση; Κάπου...πουθενά, ίσως τούτο να μη 
έχη σημασίαν. Πρέπει όμως πρώτον να απόκτηση την πλέον αληθή γνώσιν, ήτις̂ ,. 
κατά τον Κομφούκιον, δεν είναι παρά ή γνώσις τού ανθρώπου τού τι γνωρίζει K&J· 
τού τί δεν γνωρίζει. "Αν αύτήν την γνώσιν δεν άποκτήση, άν σταθμεύση χωρίς··>ά 
φθάση εις τό τέρμα, άν κατέλθη τής άγνοιας του, τότε τά πάντα χάνονται. 'Η  ̂ ά
γνοια θά παύση πλέον νά προσφέρη τάς υπηρεσίας της, διότι θα παύση να τον ωθή 
προς την μελέτην καί την άναζήτησιν, θά παύση νά τον ύποκινή εις τον άγώνα τής 
μαθήσεώς του.

Ό  άνθρωπος, εις την περίπτωσιν αύτήν, κατέχεται άπό έπηρμένην ήμιμάθειαν, 
ή όποια τού φράσσει τον δρόμον προς τήν σοφίαν, καί άγνοών ότι άγνοεΐ καί νομίζων 
δ,τι γνωρίζει, άποκτα μίαν μερικήν γνώσιν, μίαν άσαφή αντίληψιν, εντεύθεν δε και η 
κρίσις του κάθε άλλο, παρά προς σοφίαν ομοιάζει και ουδεμιαν σχεσιν δυναται να εχη 
μέ τον ορθολογισμόν.

Γνωρίζει τά ήμισυ, ή περισσότερα, ή όλιγώτερα. ΆλλΛ τούτο δεν εχει σημα
σίαν, δσην σημασίαν έχει τό δτι ό άνθρωπος, χωρίς βοηθόν την αγνοιαν, την οποίαν 
νομίζει δτι άντικατέστησε μέ τήν γνώσιν, αίρεται εις ύψη, τα οποία έχουν δρομους 
όδηγοΰντας εις τήν άποτυχίαν, εις τήν έσφαλμένην λύσιν και αντιμετωπισιν πολλών, 
άπειρων, προβ?τημάτων τής ζωής.

Ή  άγνοια δίδει εις τό άνθρωπον τήν συναίσθησιν τής άξίας του, τό μέγεθος 
καί τήν άξίαν τών γνώσεων του, ή έπηρμένη δμως ήμιμάθεια αποκλείει τοιοΰτον ενδε
χόμενον. Τυφλώνει τον άνθρωπον. «"Οταν γνωρίζης κάτι» —λεγει ο Κομφουκιος 
«νά έπιμένης δτι τό γνωρίζεις. "Οταν δεν τό γνοκρίζης ομολόγησε το. Αυτό είναι 
γνώσις». ’Αλλά είναι δυνατόν αυτήν -την γνώσιν νά τήν περικλείη ή έπηρμένη ήμιμα- 
θεια; Τουαντίον αύτήν τήν γνώσιν τήν έχει μόνον αύτός ό οποίος μόνον οδηγόν έχει 
τήν άγνοιαν, διότι δι’ αύτής καί δύναται νά διαχωρίση τα όσα γνωρίζει απο εκείνα 
τά οποία αύτή πάλιν ή ιδία τον ωθεί νά μάθη.

'Η  άγνοια ομοιάζει μιας οδού. Τό τέρμα αύτής είναι η σοφία. Εις την αφετη
ρίαν της δλοι οί άνθρωποι εισέρχονται καί άλλοι μέν δεν βαδίζουν την ο δον ταυτην 
παραμένοντες συνεχώς εις τό σκότος, δηλ̂ αδή εις τήν συνεχή άγνοιαν, άλλοι δε του
ναντίον βαδίζουν. Οί τελευταίοι, ούτοι άν βαδίσουν συνεχώς την οδον ταυτην, άν 
δηλαδή εξαντλήσουν τήν άγνοιαν, θά φθάσουν εις τό τέρμα. Τό τέρμα δμως θά είναι 
ή σοφία, ή πλήρης γνώσις. Καί τούτο μοιραίως, άφού εξαντλήσουν ολην των την 
άγνοιαν, άντικαθιστώντες ταύτην μέ τάς γνώσεις, τάς έξερευνήσεις καί τά συμπερά
σματα τούτων. "Αν δμως δέν φθάσουν εις τό τέρμα καί σταματήσουν, θά συνοδεύονται 
πάντοτε ύπο τής ήμιμαθείας. "Αν πάλιν, καί τούτο είναι τό χείριστον, σταματών ο 
άνθρωπος εις τι σημεΐον, τό όποιον θά θεωρήση ώς τέρμα, ζήση εις τήν πλάνην του 
αύτήν καί αίρεται ύπό τής ήμιμαθείας του τυφλωμένος, έχων έσφαλμένας άντιλήψεις 
περί πολλών θεμάτων καί δίδων έσφαλμένην έξήγησιν πολλών φαινομένων, τότε ού-
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δέποτε είναι δυνατόν νά φθάση εις τήν σοφίαν. Ή  έπηρμένη ήμιμάθειά του του άπο- 
κλείει τό τοιούτον ένδεχόμενον.

Καί έδώ, όπως καί είς πολλά προβλήματα τής ζωής, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί 
δύο τρόπους έπιλύσεως τοΰ προβλήματος. Τούς : βιολογικόν καί άντιβιολογικόν. 
Καί ή μέν βιολογική λύσις, ή καί ορθή καί πρέπουσα, θά ώθή αιωνίως τον άνθρωπον 
εις τήν προσπάθειαν νά καλύψη τήν άγνοιάν του καί, κατά συνέπειαν, νάπλησιάση 
τήν σοφίαν, ή δέ άντιβιολογική, δημιουργούσα εις τον άνθρωπον τήν νόσον τής ήμι- 
μαθείας, άντί νά έπιλύση τό πρόβλημα, του αποκλείει πάσαν περίπτωσιν ν’ άτενίση 
τό φως τής άληθείας, τήν πλήρη γνώσιν, νά όξύνη τό πνεΰμά του, νά καλλιεργήση 
τήν σκέψιν του, ν’ άποκτήση τήν ορθήν λογικήν καί νά κατανοήση πλήρους αύτό πού 
λέγεται ζωή, θάνατος, φύσις, σύμπαν, ή τι άλλο.

Καί εις τήν άστυνομικήν ζωήν τοΰτ’ αύτό παρατηρεΐται. 'Ο τό πρώτον εισερ
χόμενος εις ταύτην, αν τήν άγνοιαν ύπό τής οποίας κατέχεται, παύση νά άντιλαμβά- 
νηται, νά έχη δηλαδή γνώσιν τού είδους καί τοΰ μέτρου ταύτης καί παύση αυτή νά 
τον ώθή προς τήν μελέτην τών τρόπων τής κατά τού έγκλήματος πάλης, τότε ούτος, 
καταλαμβανόμενος ύπό τής ήμιμαθείας καί ύπό ταύτης τυφλούμενος, θά άποκλείση 
οίονδήποτε ένδεχόμενον νά φθάση εις τήν σοφίαν. Καί έν προκειμένω σοφία δεν είναι 
άλλο τι, αλλα ή πλήρης γνώσις του τρόπου καί τών μέσων τού άντεγκληματικοΰ 
άγώνος.

Δέον λοιπόν ό άνθρωπος νά ζή συνεχώς ύπό τό κράτος τής άγνοιας του. "Αν 
άντιλαμβάνηται τούς νόμους ταύτης καί άν διακαής του έπιθυμία είναι ή άναπλή- 
ρωσις τής άγνοιας ταύτης ύπό τής γνώσεως, τότε άσφαλώς ούτος θά φθάση εις τήν 
σοφίαν, διότι ή άγνοια κρατεί πιθανότητας νά γίνη κάποτε σοφία. "Αν όμως παραβή 
τούς νόμους ταύτης καί τεθή ύπό τό κράτος τής ήμιμαθείας, τότε ουδέποτε θά φθάση 
εις τήν σοφίαν, διότι ή ήμιμάθειά, καί δή ή έπηρμένη τοιαύτη, άποκλείει τό τοιούτον 
ένδεχόμενον. Καί αύτό, νόμος τής Φύσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Δ ΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

’Απαγορεύεται ή κίνησις τού αυτοκινήτου προς τά πίσω, έκτος άν ύπάρχη εμπόδιο 
μπροστά. ’Αλλά τότε ή κίνησις πρός τά πίσω, πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη προ

σοχή καί άφοΰ βεβαιωθή ό όδηγός ότι δέν υπάρχει κανένας διαβάτης όπισθεν.



ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ζήτημα ζωής ή θανάτου
'Υπό κ. Σ .  Π ΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

—Παρακολούθησα προχτές μια σκηνή, πολύ ενδιαφέρουσα, στο τρόλλεϋ 
τής γραμμής Πατησίων, μέ ήρωα ένα πιτσιρίκο, πού κυριολεκτικά αναστάτωσε 
τό όχημα...

Είχε μπή μέ τή μαμά του στη λεωφόρο ’Αλεξάνδρας, φορτωμένος μέ τά 
παιχνιδάκια του... Δηλαδή πιστολάκια, μαχαιράκια, κουμπουράκια κι’ άλλα^άφθονο 
πολεμικό υλικό...

Μόλις μπήκε στο όχημα πρότεινε τό πιστολάκι του στον είσπράκτορα καί 
τοΰπε μέ άγρια φωνή :

—«Ψηλά τά χέρια, Ερυθρόδερμε...».
Ο... ερυθρόδερμος γούρλωσε τά μάτια καί απάντησε κοφτά :

—« Ά σ ε  μας παιδάκι μου ήσυχους... ’Έχουμε δουλειά...».
Τότε ό... άθωος πιτσιρίκος έπίεσε τή σκανδάλη καί, μέσα σ’ ένα έκκωφαντικό 

θόρυβο, ένας φελός τινάχτηκε άπ’ τ ’ άνοιχτό παράθυρο στο δρόμο...
Οί έπιβάτες τρομοκρατήθηκαν...Καί ήταν δυνατόν νά μην τρομοκρατηθούν ; 

Εποχή δύσκολη περνάμε... Πόλεμοι, συνταρακτικά γεγονότα, οικονομικές δυσχέ
ρειες μάς έχουν σπάσει τά νεύρα. Κι’ ένας τέτοιος θόρυβος, μέσα στή λαύρα τού με- 
σημεριοΰ, δέν είναι καί τόση ευχάριστη ψυχαγωγία! ! ! 'Οπότε έπενέβη ό παρατυχών 
άστυφύλαξ :

—«Κυρία μου, τό παιδάκι σας άς κρατήση τό πολεμικό μένος του για τό 
σπίτι του... Δέν θάπρεπε νά τού επιτρέπετε νά βγαίνη έξω μέ... τέτοια πανοπλία... 
’Ενοχλεί...)).

'Η  κυρία όμω ς  έθίγη :
—«Τά νεΰρά σου νά τά κρατήσης γιά τούς άνδρες τής ηλικίας σου, οχι γιά ένα 

αθώο μωρό... Φοβήθηκες μήπως σέ σκοτώση ; Νά τον πας μέσα γιά...παράνομο 
όπλοφορία!! !» .

Στο μεταξύ ό μικρός είχε ξανά γεμίσει τό... πιστολάκι του καί ετοιμαζότανε 
να... πυροβολήση, όταν έπενέβησαν οί έπιβάτες καί άφώπλισαν τον ταραξία, ύπό τις 
κραυγές καί τις κατάρες τής καλής μαμάς του...

Τό έπεισόδιο έγενικεύτηκε καί ή περίπτωση εξετάστηκε από τον ’Αξιωματικό 
Ιπηρεσίας τού Τμήματος τής περιφέρειας, όπου ή κυρία συνέχισε τό ύβρεολόγιό της 

εναντίον τής ’Αστυνομίας καί των άπαγορεύσεών της...
...Αύτό μοΰ θύμισε κάποιο άλλο έπεισόδιο, μέ ήρωΐδα πάλι μιά μητέρα, πού 

μου συνέβη στα πρώτά μου βήματα τής αστυνομικής μου σταδιοδρομίας...
Τό μεταφέρω πιστά, όπως συνέβη, γιατί είναι χαρακτηριστικό καί χρήσιμο 

νομ ίζω ..................................................................................................................................................

...Ή ταν ένα ήσυχο-ήσυχο δειλινό...
Οί δρόμοι τής γειτονιάς μου ήταν πλημμυρισμένοι κόσμο... Άνθρωποι κάθε 

ηλικίας καί τάξεως διάβαιναν από μπροστά μου σέ χίλιες στάσεις, καθώς βρισκόμουν 
σ’ ένα συνοικιακό κινηματογράφο, ύπηρεσία γιά τήν απαγόρευση εισόδου των ανή
λικων στο ακατάλληλο έργο πού παίζονταν. Τό άγιόκλημα τού άντικρυνού σπιτιού
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είχε ξαπλώσει τεμπέλικα πάνω στο μαντρότοιχο κι’ έμοιαζε σαν νά ρέμβαζε, κυττά- 
ζοντας μέ έκσταση τον Ούρανό...

Καί μέσα στον κινηματογράφο τά διαφημιστικά πανώ δεξιά κι’ άριστερά άπό 
την οθόνη, οί μικροπωλητές, μετά δροσιστικά ποτά, πού πηγαινοέρχονταν στους δια
δρόμους, οί θεατές μέ τά κοντομάνικα πουκάμισα καί τά μαντήλια στά μέτωπα και ή 
μουσική ενός γαργαλιστικού δίσκου, συνέθεταν μιά εικόνα καλοκαιριάτικης νυχτε
ρινής άπλότητος...

’Έ τσ ι είχαν τά πράγματα όταν έμφανίστηκε μιά κομψή κυρία, κρατώντας 
άπ’ τό χέρι τό ανήλικο άγοράκι της...

Τήν πλησίασα ευγενικά :
— «Κυρία μου...»
— «'Ο ρίστε...»
.— «Μέ συγχωρείτε, άλλ’ αν προσέξατε τό έργο είναι ακατάλληλο γιά άνη- 

λίκους...»
—«Τό πρόσεξα. Λοιπόν;...»
— «Νά γιά τό μικρό λέω... Δέν επιτρέπεται νά τό παρακολουθήση...».
— «Δέν είμαστε, μου φαίνεται, στά καλά μας... Άφοΰ τό επιτρέπω εγώ, η 

μητέρα του, θά τό απαγορέψετε έσεΐς;... Σάς παρακαλώ τό δάσκαλο στά παιδιά σας...»
— «Κυρία μου, μέ συγχωρείτε, άλλά παιδιά μου είναι όλα τά παιδιά αυτής 

» τής γειτονιάς πού υπηρετώ. 'Ορκίστηκα νά τά προστατεύω καί, άν χρειασθή, να 
» θυσιάσω καί τή ζωή μου γι’ αύτά. Γ ι’ αύτό άλλως τε μέ πληρώνετε...»

— «Δέν χρειαζόμαστε τήν... προστασίας σας. ’Έχουμε κι’ έμείς τή δύναμη νά 
τά προστατέψουμε...»

— «Δέν λέω... ’Έ χ ετε  δίκη ο... ’Αλλά ’ίσως κι’ έγώ νάχω λιγάκι δίκηο. Τό 
» αποψινό έργο είναι ένα έργο έντονης δράσεως, μέ ζωηρά χρώματα δολοφονιών 
» καί διαρρήξεων. Ποιος σάς έγγυάται λοιπόν ότι οί σκηνές αυτές δέν θά μείνουν 
» βαθειά χαραγμένες στή θύμηση του καλού σας παιδιού καί δέν θά έξασκήσουν 
» επάνω του κάποια βλαβερή έπίδραση ;»

—«’Αφήστε, σάς παρακαλώ, τις φιλοσοφίες. ’Άδικος κόπος. Έ γ ώ  θά περάσω...»
— «Μαντάμ λυπάμαι... λυπάμαι πολύ... μά δέν θά περάσετε».
—«'Ορίστε θράσος. Ό  κ. πόλισμαν μάς κάνει τώρα καί τον...παιδαγωγό».
—«Κυρία μου παραφέρεσθε, άλλά δέν μέ πειράζει έμένα.,.Δέν τό προσέχω... 

Προσέχω μόνο τό παιδάκι σας... Είναι τόσο χαριτωμένο!! Νά σάς ζήση... Σάς 
έξορκίζω λοιπόν καλή μου κυρία, μήν τού κάνετε κακό...»

— «"Ωστε δέν μ’ άφήνεις νά μπω; έ ;»
—«Κυρία μου αφήστε με νά σάς εξηγήσω...»
— «Δέν θέλω νά μοΰ έξηγήσης τίποτε, άναιδέστατε... Δώσε μου μονάχα τα 

στοιχεία σου καί θά σοΰ μάθω έγώ ποιανού άπαγορεύεις τήν είσοδο... ϋερεις ποια 
είμαι έγώ ;»

*
Ά λλα άς άφήσουμε καλύτερα τήν εύγενική αύτή κυρία πού είναι τοσο θυμω

μένη μαζί μου, γιατί δέν κάνει φίλοι μου ν’ άκούσετε τί μούπε άκόμα... Καί τί δεν 
μούπε ! ! Δέν πιστεύω όμως νά τήν δικαιολογείτε ; Αύτή ή άπαγόρευσις τής εισόδου 
τών ανηλίκων στά άκατάλληλα έργα, δέν στηρίζεται στο πείσμα, άλλά στήν άμυνα 
τής Κοινωνίας, εναντίον τής έγκληματικότητος...

Μέ τήν απαγόρευση αύτή ζημιώνεται βέβαια τό Δημόσιο, μά προστατεύονται 
τά παιδιά μας... Κι’ έσεΐς μπορεί νάχετε παιδιά... Δέν άποκλείεται.... Γ ι’ αυτό σ 
όλους σας άπευθύνουμαι τούτη τή στιγμή...

Ά κοΰτε μας κι’ εμάς καμμιά φορά... ’Εμείς βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα 
πού έσεΐς ούτε τά φαντάζεστε καν...



Ζήτημα ζωής ή θανάτου 3765

Είδαμε παιδιά σάν τά κρύα νερά, ολόδροσα, πανέμορφα παληκάρια, νά κά
νουν ληστείες καί φόνους καί σπουδαίες διαρρήξεις... Κ ι’ υστέρα στην ανάκριση, δια
πιστώσαμε ότι τά εγκλήματα αύτά τά έμπνεύσθηκαν άπό τον κινηματογράφο... Δεν
είναι ψέμματα... ’Αλήθεια σάς τό λέω... Σάς τό όρκίζουμαι...

*
* *...Πέρασαν άπό κείνο τό δειλινό δυο 'χρόνια... Δυο ολόκληρα χρόνια. Καί πέ

ρασαν τόσο γρήγορα!! Γιατί γρήγορα περνάν τά χρόνια... όπως στον κινηματο
γράφο... Κινηματογράφο είπα ;... Αύτό κάτι μου θύμισε... Την ιστορία πού σάς αφη
γήθηκα πάρα πάνω.

Θυμάστε έκείνη την κυρία μέ τό παιδάκι;., την θυμωμένη πού πήρε τά στοι
χεία μου καί μ’ έβρισε... τή θυμηθήκατε ; ’Έ ! άκοϋστε τώρα τό συνέχεια εκείνης 
τής κουβέντας μας.

Χ τές ήταν Κυριακή... Καί ξέρετε τί γίνεται κάθε Κ υριακή!!! Τά σπίτια όλα 
αδειάζουν... κι’ ό κόσμος ξεχύνεται στούς δρόμους... Καί, εδώ πού τά λέμε, πολύ 
καλά κάνει, μ’ αύτή μάλιστα την άνυπόφορη ζέστη...

’Εγώ πάντως δεν είχα βγή έξω ... Γιατί, άπλούστατα, ήμουνα υπηρεσία στο 
Τμήμα. Ρέμβαζα όμως άπ’ τό ανοιχτό παράθυρο του τηλεφωνικού θαλάμου, άκού- 
γοντας ένα γλυκό σκοπό άπό τό διπλανό κέντρο, όταν... πάλι αύτή ή κυρία... μέ τό 
παιδάκι της μάλιστα μαζί... ’Αλλά Θεέ μου, πώς ήταν έτσι δ μικρός ; Κατακόκκινος, 
κλαμμένος, σχισμένος, γκρατζουνισμένος...

—«Κυρίά μου...»
—«’Ώ ! ’Εσείς εδώ;»
—«Μάλιστα έδώ εγώ, γιατί έδώ είναι τό Τμήμα. Θέλετε τίποτε;»
—«’Ώ !»  Κ ι’ ή κυρία ξεσπα σ’ ένα δυνατό, σπαρακτικό κλάμμα.
—«Μαντάμ, σάς παρακαλώ μή κλαΐτε! Τί σάς συμβαίνει;...»
—«’Ώ ! Θεέ μου ! ! ! Τ ί κακό μέ βρήκε... Τό παιδί μου...»
—«Τί έπαθε κυρία μου τό παιδάκι σας;»
—«’Ά χ ! κύριε, νά ξέρ α τε!!! Τον τελευταίο καιρό έχει αντικαταστήσει όλα 

» τά παιχνίδια του μέ πιστολάκια, μαχαίρια, ραβδιά... Κ ι’ έχει μαζέψει στην κάμαρά 
» του τά πιο άπίθανα άστυνομικά μυθιστορήματα. Σκοτώνεται στο κλάμμα κάθε 
» φορά πού παίζουν ένα άστυνομικό φίλμ, γιά νά τό πάμε. Καί γιά νά μην τού χα- 
» λάσουμε χατήρι, τό πηγαίνουμε... Σήμερα λοιπόν πού παίζανε μέ τ ’άλλα τά παι- 
» διά, έτραυμάτισε ένα συμμαθητή του μέ σουγιά στά πλευρά... Πέστε μου τί νά 
»κάνω ; Είμαι μια δυστυχισμένη γυναίκα...»

'Η  θέση μου, καθώς βλέπετε, εΐναι δύσκολη. Νά τής θυμίσω τό έπεισόδιο τού 
κινηματογράφου;... Μά, μια παροιμία λέει ότι δεν μιλάνε γιά σκοινί στο σπίτι τού 
κρεμασμένου.. ! Σκύβω καλύτερα στο μικρό:

—«Γιατί, παιδί μου, τόκανες αύτό;»
— «’Έ τσ ι γίνεται στον κινηματογράφο μέ τούς κλέφτες καί τούς ’Αστυνόμους 

» ... "Αν είναι κακό τότε γιατί πάτε, εσείς οί μεγάλοι, καί τά βλέπετε καί τά χειρο- 
» κροτείτε κι’ όλας;.. . . . . .

....«Για τί πάμε, έμεΐς οί μεγάλοι, καί τά βλέπουμε, καί τά χειροκροτούμε 
κι’ ολας» μέ ρώτησεν ό μικρός...

’Α λήθεια !!! αύτό δεν τό σκέφτηκα ποτέ... Γιατί πάμε;... Ποιος ξέρει άράγε!
;|ί

*, *
Καί ή ιστορία συνεχίστηκε στις εφημερίδες, στά βιβλία τού Τμήματος καί 

στά Δικαστήρια... Καί έξ άφορμής της ή πλούσια, κομψή κυρία, έχασε τον ύπνο της, 
την ήσυχία της, τή φρεσκάδα της, τή χαρά της. Μά έτσι οπιος έγινε τοόρα, ράκος, 
σωστό, θάθελα πάλι νά την πλησιάσω καί νά τήςπ ώ : «Κυρία μου, έκάνατε ένα με- 
» γάλο λάθος, πού τό πληρώσατε πολύ άκριβά. Διηγηθήτε λοιπόν την περίπτωσή
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» σας στις άλλες μαννάδες, γιά νά σώσετε άπ’ τήν καταστροφή, χιλιάδες άλλα, ξέ- 
» νοιαστα κι’ εύτυχισμένα παιδάκια, πού, άπερίσκεπτα καί άμυαλα, έμεΐς, οί ΣΟΦΟΙ 
«Μ Ε ΓΑ Λ Ο Ι, τά σπρώχνουμε στο έγκλημα, πολλές φορές...»

«’Ώ  μαντάμ μέ βρίσατε, μά δεν σάς κράτησα κακία. "Ομως πόνεσα γιά τό 
» κατάντημα του παιδιού σας... πόσο πολύ πόνεσα, ποτέ δέν θά μπορέσετε νά μαντέ- 
» ψετε, γιατί—όπως σάς είπα κι’ κείνο τ ’ άπόγευμα—παιδιά μας είναι όλα τά παιδιά 
» πού κατοικούν στήν περιφέρειά μας. Καί ώρκιστήκαμε νά τά προστατεύουμε καί 
)) μέ τή ζωή μας άκόμα, άν χρειαστή....

** *

αγώνα, γιά τήν πρόληψη τής παιδικής έγκληματικότητος...
Ό  τύπος, τό ραδιόφωνο, οί διάφορες οργανώσεις αγωνίζονται απεγνωσμένα 

νά σώσουν τήν παιδική ηλικία, άπό τά νύχια τού ’Εγκλήματος...
Αύτά τά παιδιά είναι οί αυριανοί "Ελληνες πολίτες, τά. θεμέλια δηλαδή τού 

Ελληνικού Κράτους... Βοηθήστε όλοι σας, μέ όλες σας τις δυνάμεις, τή μάχη αύτή. 
Βγάλτε άπ’ τήν παιδική βιβλιοθήκη τό άρρωστημένο βιβλίο, απαγορεύστε τό εγκλη
ματικό έ'ργο καί διοχετεύστε τις νεανικές δυνάμεις σέ όμορφες κατευθύνσεις... ’Εμείς 
κάνουμε ό,τι μπορούμε...

Γονείς βοηθήστε μας. Πρέπει!
Τά ’Αστυνομικά Δελτία πρέπει νά πάψουν πια ν’ αναφέρουν τά παιδιά μας, 

μεταξύ των σεσημασμένων κακοποιών πού έπιβουλεύονται τά κοινωνικά άγαθά μας...
Μήν χαϊδεύετε παθολογικά τό παιδί... Μήν υποκύπτετε στις παράλογες άπαι- 

τήσεις του...
Φτειάχτε καλούς χαρακτήρες, άν θέλετε νά φτειάξετε μιά ομορφηΈλλάδα, 

σεβαστή στούς φίλους καί υπολογίσιμη στούς έχθρούς...
Ή  ’Αστυνομία σημαίνει προσκλητήριο...Κανείς δέν πρέπει νά. λιποτακτήση... 

Γιατί είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου τής φυλής μας...

Ύποχρέωσις τών οδηγών είναι νά διευκολύνουν πάντοτε τήν διάβασι τών πε
ζών καί πρό παντός τών γερόντων, τών παιδιών καί τών αναπήρων.



&

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν, του ’Αστυνομικού Σώματος, ό 'Τπαρχιφύλαξ Τσόλας Βασ. 
και οι αστυφύλακες: Κριάδης Λέων., Καλλιμάνης Ι ’εώργ., Ρίκκας Ρεώργ., Ά γγελί- 
δης Βασ. καί Φρίμας K ojv.

—Διαγράφονται τοΰ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας,ό άστυφύλαξ 
Άντωνοπουλος Κωνσταντίνος, διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Λουμάνης Κων/νος.

*
ΑΜ ΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

I

!

—'Ιπ ό  του κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος εις τούς κάτωθι 
αστυνομικούς υπαλλήλους της 'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας, διότι ούτοι ύπό την 
καθοδήγησιν του πρώτου, ένεργήσαντες μεθοδικώς καί έργασθέντες φιλοτίμως πολύ 
πέραν των κεκανονισμένων ωρών έργασίας έπέτυχον την έξιχνίασιν ύπερεβδομήκοντα 
κλοπών, διαπραχθεισών ύπό δύο σεσημασμένων κακοποιών, ώς καί τήν κατάσχεσιν 
καί άπόδοσιν του μεγαλυτέρου μέρους τών κλοπιμαίων:

1) Άστυν. Α' κ. Μητρόπουλον Ά λέξ. 2) Ύπαστυν. Α' κ.κ. Καρκούλιαν Γεώργ. 
και Γιαννημάραν Κων., 3 ) Άρχ/κα Παπακωνσταντίνου Νικ., 4 ) 'Υπαρχ. Ζώτον 
Νικ. καί 5) Άστ/κας Γκότσην Γεώργ. καί Μαραβίτσαν Παναγ.

—'Ομοίως υλική άμοιβή εις τούς άστυφ. Γρεβενιώτην Χρ., καί Χατζησΐμον 
Ευαγγ., διότι, έργασθέντες μετά ζήλου καί δραστηριότητος έπέτυχον τήν σύλληψιν 
τών άνωτέρω κακοποιών.

—’Επίσης δι’ άποφάσεων του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν 
αί κάτωθι άμοιβαί :

1. 'Υλική άμοιβή: Εις τούς α) 'Υπαστ. Α' κ. Πιπερόπουλον Νικ., καί άστ/κας 
Τσαγκαράκην Έ μ μ ., Καλαντζήν Βίκτ., Νικητάκην Έ μ μ . καί Σαμαράκον Θωμάν, 
διότι έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον 
την ανακάλυψιν καί σύλληψιν δραστών, σοβαρού άδικήματος κατά Φινλανδοΰ ναυ
τικού, β) Άρχ/κα Λεουδάκην Σιμ., καί άστ/κας Σταθόπουλον Δημ. καί Λύκον 
Δημ., διότι ούτοι, άναπτύξαντες ΐδιάζουσαν παρατηρητικότητα, ένδιαφέρον καί έξαι- 
ρετικόν ζήλον συνέβαλον σοβαρώς εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου σοβα
ρού άδικήματος.

γ ) Ά στυφ. Άθανασόπουλον Γεώργ., διότι ούτος έπιδείξας ΐδιάζουσαν παρα- 
τηρητικότητα καί έξαίρετον ζήλον συνέβαλεν σοβαρώς εις τήν άνακάλυψιν καί σύλ
ληψιν δράστου σοβαρού άδικήματος.

δ) Άστ/κας Σπυρόπουλον Ά θ ., Παπαντωνίου Θεόδ., Αρκούδαν Ά ντ., καί 
Βλάχον Νικ., διότι ούτοι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου κατώρθωσαν, έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος νά συλλάβωσι τούς δράστας σοβαρών κλοπών.

ε) Ύπαστυν. Α' κ. Τσάκωναν Κων., Άνθ/μον κ. Ταπεινόν Κυριακ. καί άστυφ. 
Κουράκον Λέων., Πάχον Έ μ ., Καστανάκην Εύστ., Μανδηλάκην Έ μ ., καί Νικήταν 
Μιχ., διότι ούτοι, ένεργήσαντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, 
έπέτυχον τήν σύλληψιν έπικινδύνων κομμουνιστών, διασπειρόντών άναρχικάς προ
κηρύξεις.

στ) Άστυν. Β ' κ. Κωτσόπουλον Διον., διότι, ώς προϊστάμενος τού Γ  Παραρ
τήματος Ασφαλείας, επέτυχε, δι’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί δραστηριότητος, νά δη- 
μιουργήση πληροφοριοδότας, παρασχόντας αύτώ άξιολόγους πληροφορίας κατά τήν 
έξιχνίασιν κλοπών περιπτέρων.
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ζ) Άστ/κα Άργυρέαν Χρ., διότι έπέτυχε την σύλληψιν επικινδύνου κακο
ποιού.

η) 'Τπαστυν. Α' κ. Άλεβιζάκον Μιχ., καί άστ/κας Λούφην Διον., Γαλάνην 
Άνδρ. καί Μπακατσαν Κων., διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου προ
θυμίας καί δραστηριότητος, έπέτυχον εντός, βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, τήν 
άνεύρεσιν κλαπέντος αύτοκινήτου καί τήν σύλληψιν των δραστών.

θ) Άστυν. Δ/ντήν Β ' κ. Πουλικάκον Παντ., Άστυν. Α' κ. Νικητάκην Νικ., 
'Τπαστυν. Α' κ. κ. Τιαννημάραν Κων. καί Πετρετην Κων., Άνθ/μον κ. Μπελεσιώ- 
την ’Ιωάν., ύπαρχ/κα Σαγώναν Χρ. καί άστ/κας, Κωνσταντόπουλον Σωτ., Λάμ
πρου Ά ριστ., Γάλλην Ά γ γ ., Θεοχαρόπουλον Θεοχ., ΓάτονΧρ., Μπεζιλιώτην Γεώργ., 
Σπανέαν Στεφ., Γκότσην Γ ., Σπίνον Δημ., Ποταμιάν Ά λ εξ ., Ταράκην Ίωάν., 
Παγκαλάκην Ίωάν., Γραβάνην Νικ., καί Μητρονάτσιον Κων., διότι ούτοι, ύπό τήν 
δεξιάν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν τού πρώτου, έργασθέντες μετά ζήλου καί ένδια- 
φέροντος πέραν των κεκανονισμένων ωρών, έπέτυχον, δι’ άοκνου καί μεθοδικής έρ- 
γασίας, τήν άνακάλυψιν παρακολούθησιν καί σύλληψιν υπαλλήλου τού Κεντρικού 
Ταχυδρομείου ’Αθηνών, κατηγορουμένου δι’ ύπεξαίρεσιν άλληλογραφίας προερχο- 
μένης έκ τού έξωτερικού.

2 . ’Έπαινος. Εις τούς: α) Άστυν. Α' κ. Τσέκον Άθαν., Άστυν. Β ' κ. Μανω- 
λέαν Κυρ., 'Τπαστυν. Α' κ. Τσουγκράνην Νικ., 'Τπαστυν. Β ' κ.Γλυνόν Δημ., Άνθ/μον 
κ. Παπαδημητρίου Ά λ έξ ., Άρχ/κα Θεοδώρου Χρ. καί άστ/κας Φλαράκον Λέων. 
Λαμπρόπουλον Σόλ., Τριανταφύλλου Άντων., Στόκαν Γεώργ., Δήμαν Γεώργ., Κον- 
τομϊχον Δημ., Αναγνώστου Γεώργ., Γυφτόπουλου Παν., καί Λούρην Χαρ., διότι 
ούτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ένδιαφέροντος πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν .δράστου 
σοβαρών άδικημάτων.

β) Άστυν. Δ/ντήν Β ' κ. Πουλικάκον Παντ., Άστυν. Α' κ. Παπαγιάννην 
Γεώργ., Άστυν. Β ' κ. Κουλέτσην Ίωάν., 'Τπαστ. Α' κ. Ζιάννην Διον., 'Τπαστ. 
Β ' κ. Παπαθανασόπουλον Γεώργ., Άρχ/κας Ζαφειριού Άναργ., Παπακωνσταντί
νου Δημ., καί Δαρειώτην Σωτ.,'Τπαρχ/κα Άναγνωστόπουλον Γεώργ., καί άστυφ. 
Πικιόν Εύάγ., Πιττόπουλον Νικ., Φιλίππου Μιχ., Δούκαν Βασ., Μαυρέλην Μιχ., 
Κακούσην Δημ., Σαραντάκον Στυλ., Κωνσταντόπουλον Ίωαν., Τζαβάραν Παν., 
Βελέντζαν Ίωάν. καί Μαραγκόν Δημ., διότι ούτοι, ύπό τήν αύτοπρόσωπον έπίβλε- 
ψιν καί καθοδήγησιν τών δύο πρώτων, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφο- 
σιώσεως προς τήν 'Υπηρεσίαν, κατώρθωσαν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος 
νά συλλάβουν δράστας κλοπής φορτηγού αυτοκινήτου πλήρους γεωμήλων.

γ ) Άστυν. Β ' κ. Κωτσόπουλον Διον., Άστυν. Α' κ. Μητρόπουλον Ά λεξ., 
'Τπαστυν. Α' κ. Γιαννημάραν Κων., Άρχ/κα Παπακωνσταντίνου Νικ., καί άστ/ 
κας Κολλιόπουλον Ίωάν., Μιχαλόπουλον Νικ., Μαραβίτσαν Παν., καί Φρυσίραν 
Κων., διότι ούτοι, ύπό τήν καθοδήγησιν τού πρώτου, άναπτύξαντος ΐδιάζουσαν δρα
στηριότητα καί έξαιρετικόν ζήλον, συνέτειναν, έργασθέντες μετά μεθοδικότητος καί 
ζήλου είς τήν έξιχνίασιν κλοπών διαρρήξεων περιπτέρων καί τήν σύλληψιν τών 
δραστών.

δ) Άστυν. Β ' κ. Γιαννακόπουλον Έ λ ., 'Τπαστυν. Α' κ. Πιπερόπουλον Νικ., 
Άρχ/κα Γεωργοΰτζον Σ ω τ., καί άστ/κας Τσαγκαράκην Έ μ ., Βαλάρην Δημ., Σα- 
μαράκον Θωμ., Βαλαντζήν Βικτ., καί Άργυρέαν Χρ., διότι ούτοι, έργασθέντες μετά 
ζήλου καί προθυμίας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν 11 κλοπών διαπραχθεισών ύπό έπι- 
κινδύνου κακοποιού, συλληφθέντος χάρις είς τήν παρατηρητηκότητα καί τό έξαι- 
ρετικόν^ένδιαφέρον προς τήν ύπηρεσίαν τού τελευταίου, άστ/κος Άργυρέα Χρ.

ε) 'Τπαστυν. Α' κ. Άλεβιζάκον Μιχ., καί άστ/κας Δούφην Διον., Γαλάνην 
Άνδρ. καί Μπακατσαν Κων., διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί
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δραστηριότητος, έπέτυχον, έντδς βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, την άνεύρεσιν 
κλαπέντος αυτοκινήτου και τήν σύλληψιν των δραστών.

'Ομοίως Άστυν. Α' κ. Γραμμένον Χρ., Άστυν. Β ' κ. Παπαγεωργίου Δημ., 
'Τπαστ. Α' κ.κ. Τσουγκράνην Νικ., καί Σκουληκάρην Γεώργ., καί άστ/κας Οίκο- 
νομάκον Παν., καί Παπαγαννάκου Ελένην, διότι ούτοι, έργασθέντες μετά ζήλου, συ- 
νέβαλον εις τήν περαίωσιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

3. Ευαρέσκεια. Εις τούς: άρχ/κα Γεωργοΰντζον Σωτ. καί άστ/κας Λάζαρην 
Βασ., Βαλάρην Βασιλ. καί Άλεξέαν Παρ., διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ ενδιαφέ
ροντος καί ζήλου προς τήν υπηρεσίαν, συνετέλεσαν εις τήν διαλεύκανσιν σοβαροτάτου 
ά.δικήματος τραυματισμού κατά Φινλανδοΰ ναυτικού.

—Διά Β. Δ/τος άπό 20-5-56, επετράπη εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' 
κ. Γεωργίου ’Αναστάσιον όπως δεχθή καί φέρη τό άπονεμηθέν αυτώ, παρά τής Α.Ε. 
τού Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας Παράσημον τού Ταξιάρχου Τάγματος
Διακεκριμένων 'Υπηρεσιών προς τήν Γερμανικήν Δημοκρατίαν.

*$ $
ΕΝ Θ Ο ΥΣΙΩ ΔΕΙΣ ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Α Ι ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

1

Έλάβομεν, καί λίαν εύχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρου, επιστολήν τού εξαι
ρέσου καί φιλοπροόδου Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχ. Πετρίδη, έξ αφορμής τής δημο- 
σιευθείσης εις τό περιοδικόν μας τουριστικής καμπάνιας διά τήν ώραίαν νήσον τής 
Ρόδου.

Εύχαριστούντες θερμώς τον κ. Δήμαρχον διά τά έν αύτή διαλαμβανόμενα φι
λικά αισθήματα, δραττόμεθα καί πάλιν τής ευκαιρίας νά τονίσωμεν τον ένθουσιασμόν 
τών έκδρομέων ’Αξιωματικών, καθηγητών καί δοκίμων διά τον φιλόξενον λαόν τής 
Ρόδου, κατά τήν πρόσφατον σχολικήν των έπίσκεψιν τού παρελθόντος μηνός.

'Η  επιστολή εχει ώς εξής :
Ά ξ . Κύριε Διευθυντά,
Εις χεΐρας μας τό ύπ’ άριθ. 671 Φ74/1/1/ τής 7ης ’Ιουνίου 1956 ύμέτερον 

έ'γγραφον ώς καί τά ύφ’ ύμών άποσταλλέντα, τιμής ένεκεν, 25 άντίτυπα τού ύπ’ άριθ. 
73 τεύχους τού ύμετέρου περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ».

Διά τής παρούσης μας έφράζομεν προς ύμάς προσωπικώς καί τούς διακεκρι
μένους συνεργάτας σας, τάς ειλικρινείς ευχαριστίας, τόσον τάς ίδικάς μας όσον καί 
ολοκλήρου τής Ρόδου διά τήν όντως άξιόλογον, πρωτότυπον, τόσον πεφωτισμένην 
καί λεπτομερειακήν καμπάνιαν, άποσκοπούσαν εις τήν τουριστικήν άξιοποίησιν τής 
Ρόδου.

Θά εϊμεθα έπίσης ευτυχείς έάν μάς άποστέλλατε τήν μαγνητοφωνικήν ταινίαν 
τού σχετικού μέ τήν έκδρομήν εις Ρόδον ραδιοφωνικού σκέτς, προς άναμετάδοσιν 
υπό τού ενταύθα Ραδιοσταθμού, εύχαριστούντες προκαταβολικώς.

Θερμώς συγχαίροντες ύμάς διά τά ώραΐα καί άνέκδοτα κλισέ τοπίων τής Ρό
δου καί διά τήν έπιμελημένην έκδοσιν τού περιοδικού σας «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο 
ΝΙΚΑ», παρακαλοΰμεν όπως δεχθήτε τήν έκφρασιν τής έξαιρέτου προς ήμάς ύπο- 
λήψεως.

Μεθ’ ής διατελοΰμεν 
Δρ. Μιχ. Πετρίδης 

Δήμαρχος Ρόδου
—Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», καίτοι κυκλοφορούν αύστηρώς μεταξύ τών 

άστυνομικών διαβάζονται έν τούτοις ευρύτατα μεταξύ πολυαρίθμων πολιτών, όχι 
μόνον εις τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά, αλλά καί εις πλείστας άλλας πόλεις τής 
Ελλάδος.

Ουτω τακτικώς λαμβάνονται εις τά γραφεία μας πολλαί έπιστολαί πολιτών 
έκφραζόντων τήν έπιθυμίαν νά έγγραφώσι συνδρομηταί.
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Διά τής κατωτέρω δέ δημοσιευόμενης επιστολής έκ Μόντρεαλ τοϋ Καναδά, 
διαπιστοΰται ότι τά «’Αστυνομικά Χρονικά» έχουν πλείστους όσους φίλους και 
εις την μακρινήν αύτήν φίλην χώραν.

Παραθέτοντες εύχαρίστως την έπιστολήν ταύτην/εύχαριστοΰμεν θερμώς τούς 
"Ελληνας τοϋ Καναδά διά τήν άγάπην των καί τά εύγενή των αισθήματα, έναντι 
τής Ελληνικής ’Αστυνομίας, ή όποια συγκεκινημένη δέχεται τάς έκδηλώσεις των 
αύτάς, μέ ιδιαιτέραν χαράν.

M O N TREA L 20-6-56
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχιμανδρίτη.
’Έπ εσε τυχαίως στά χέρια μου ένα περιοδικό πού έκδίδετε, δηλαδή τά «ΑΣΤΥ

ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» καί τό μελέτησα μέ προσοχή. ’Οφείλω νά ομολογήσω ότι 
μέ μάγεψε, γιατί βρήκα τήν ΰλη του οχι απλώς ενδιαφέρουσα, άλλά συναρπαστική.

Γιά μάς τούς 'Έλληνες τοϋ εξωτερικού τέτοια περιοδικά είναι πολύτιμοι σύν
τροφοι.

Γ ι’ αύτό σπεύδω νά σάς παρακαλέσω νά μέ έγγράψητε συνδρομητή γιά ένα 
έξάμηνο. ’Αποστέλλω τήν συνδρομήν καί τά ταχυδρομικά.

Είστε αξιέπαινος γιά τήν σπουδαία έργασία πού έπιτελεΐτε. Πρέπει ασφαλώς 
νά εΐσθε ένας φιλοπρόοδος, θαυμάσιος άνθρωπος. Παρακολουθώ μ’ ενδιαφέρον τήν 
κίνησι τής Σχολής σας καί σάς διαβεβαιώ ότι νοιώθω υπερηφάνεια πού είμαι 'Έλλην. 
'Η ποικιλία, ή ώφελιμότης καί ή γλαφυρότης όλων τών άρθρων τών «Ά στ)κών Χρο
νικών» τό άναβιβάζουν στήν πρώτη άσφαλώς θέσι τοϋ Ελληνικού Περιοδικού Τύπου.

Συγχαρητήρια πολλά.
’Επίσης πολλά—πολλά θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια στον συντάκτη τής 

στήλης «ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ  ΕΝΟΣ^ ΔΟΚΙΜΟΥ Α ΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ».
'Η  συνεργασία του προσθέτει χάρη, δροσιά, ομορφιά, καί μεγάλη άξια στο 

περιοδικό σας.
"Αν είναι νέος, άσφαλώς θά έξελιχθή κάποτε σ’ ένα σπουδαίο λογοτέχνη, ό 

όποιος δέν θά τιμά μονάχα τήν ’Αστυνομία, άλλά καί ολόκληρη τήν Ελλάδα.
Σάς πληροφορώ κ. ’Αρχιμανδρίτη, ότι πολλοί άλλοι "Ελληνες έδώ θά θελή- 

σουν νά εγγράφουν συνδρομηταί τοϋ περιοδικού σας.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής καί ΰπολήψεως.

Δημήτριος ’Ακάλεστος
2021 P L A T T  ST . M O N TREA L CANADA 

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τό πρόγραμμα τής 4/7/56 είχε πρωτοφανή έπιτυχία, καί προκάλεσε τα πιο 
ενθουσιώδη σχόλια καί κολακευτικές κρίσεις. Μέ έναρξη καί φινάλε μεγάλες διεθνείς 
κινηματογραφικές μουσικές επιτυχίες καί λογοτεχνικά πορτραΐτα άπό τήν καθημε
ρινή ζωή, άπετέλεσε ένα διαλεχτό σύνολον, σέ βελούδινους ρυθμούς.

Στο πρόγραμμα αύτό, μετεδόθησαν έκλεκτοί δίσκοι, κατ’ έκλογήν ακροατών 
τής άστυνομικής έκπομπής, καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σε 
άστυνομικά καί κοινωνικά ζητήματα. Μετεδόθη έπίσης καί ώραιότατο ραδιοφωνικό 
σκέτς τής γνωστής συγγραφέως δίδος Νίνας Γεωργίου, σέ διασκευή καί ραδιοφω
νική προσαρμογή άρχιφύλακος Σπύρου Πηλοΰ, μέ άριστη μουσική υπόκρουση.

*
Στο πρόγραμμα τής 11/7/56, άνεμετεδόθη ή τελετή ορκωμοσίας τών νέων 

'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, πού έγινε στις 9/7/56, στήν ’Αστυνομική Σχολή. 
Στο πρόγραμμα αύτό έθαυμάσθη ιδιαιτέρως η επιτυχημένη ^ραδιοσκηνοθεσία και 
ή άριστη μαγνητοφώνησις τής τελετής. 'Η εκπομπή άνοιξε και εκλεισε με γαλλικές 
επιτυχίες, καί έλαβεν σ’ αύτήν μέρος καί ό θιασαρχης κ. Γκυ Ζιρω.



Τέλος στο πρόγραμμα της 18/7/56, κατόπιν επιμόνου άπαιτήσεως εκατον
τάδων άκροατών, έπανελήφθη ή εκπομπή τής 30/7/56, μέ αποσπάσματα εκδρομικής 
περιγραφής του ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, από μιά 
εκδρομή τής Σχολής 'Υπαστυνόμων στή Ρόδο.

Μετά τήν άναμετάδοση τής εκπομπής αυτής, δεκάδες άκροατών έσπευσαν νά 
συγχαρούν τηλεφωνικώς τον Δ/ντήν κ. Άρχιμανδίτη, για τήν καταπληκτική επιτυ
χία τοϋ προγράμματος.

Έθαυμάστηκε καί πάλι τό, απαράμιλλης λογοτεχνικής ομορφιάς, κείμενο, οί 
πλούσιες περιγραφικές εικόνες, ή θαυμάσια ραδιοσκηνοθεσία καί 6 ευγενικός ρομαν
τισμός πού κυριαρχούσε άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος.

Μετά τήν μετάδοση τής εκπομπής αυτής, ή σχετική μαγνητοφωνική ταινία 
άπεστάλη στή Ρόδο, προς άναμετάδοση άπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Ρόδου, κατόπιν 
έκφρασθείσης επιθυμίας του.

ΕΞΕΤΑ ΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Τήν 22αν ’Ιουλίου 1956 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν 'Υπαστυ

νόμων Β ' εις τήν έκθεσιν ιδεών. Μετέσχον 166 υποψήφιοι έκ τών όποιων έπέτυχον 
86, οίτινες είναι οί εξής :

1) Ραυτόπουλος Παναγιώτης, 19.33, 2) Μάτσικας ’Ιωάννης καί 3) Τσά- 
καλος ’Ιωάν, άμφότεροι 19, 4 ) Άνδριώτης Χρίστος καί 5) Κοντογιάννης Κωνσταν
τίνος, 18.33, 6) Δαλιεράκης Γεώργιος, 18, 7) Κεχρής Ήλίας, 17.66, 8 ) Μπουκου- 
βάλας Δημήτριος, 16.33, 9) Ζαφείροπουλος Διονύσιος, 16, 10) Καφύρης ’Από
στολος, 15.66, 11) Σακκέτος Γεώργιός, 12) Στριχάς Χρηστός καί 13) Ρουμάνας 
Νικόλαος άπαντες 15.33, 14) Δελαπόρτας '.Ευθύμιος καί 15) Χαρλαύτης Θεόδωρος 
άμφότεροι 15, |6) Καρβουνάκης Μιχαήλ, 17) Παπακυμπουρόπουλος Γεώργιος καί 
18) Μποϋτος Σωτήριος άπαντες 14.66, 19) Σαμπάνης Γεώργιος, 20) Μαρνέρης 
Πέτρος καί 21) Χρυσικόπουλος Λεωνίδας άπαντες 14.33, 22) Θεοδώρου Χρήστος, 
καί 23) Μακρυνιώτης Παναγιώτης άμφότεροι 14, 24) Γεωργίου ’Ιωάννης καί 25) 
Δημητρίου Θεόδωρος άμφότεροι 13,66, 26) Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης, 27) Στεφάνής 
Παναγιώτης, 28) Νοτάκης Κωνσταντΐνδξ καί 29) Πάτσιος Χριστόφορος άπαντες 
13.33, 30) Καραχάλιος ’Ιωάννης καί 31) Άγάθος Γεώργιος άμφότεροι 12.66, 
32) Καστάνιας Νικόλαος, 33) Ρίζος Δημήτριος, 34) Ξενάκης Δημήτριος καί 35) 
Μπακογιάννης Γεώργιος άπαντες 12.33, 36) Λάιος ’Απόστολος, 37) Χατζάκος 
Δημήτριος, 38) Τζούβαλης Παναγιώτης, 39) Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, 40) 
Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, j  41) Δημητρακόπουλος Δημήτριος, 42) Καφαράκης 
Σπυρίδων, 43) Καλαϊτζάκης ’Αδάμ, 44) Ροβίθης ’Ελευθέριος, 45) Μπουρλάκης 
’Άγγελος καί 46) Πρίμπας ’Επαμεινώνδας άπαντες 12, 47) Δημητρακόπουλος 
Δημήτριος καί 48) Παναγέας ’Αντώνιος άμφότεροι 11.66, 49) Στρατηγέας Σπυρί
δων, 50) Παπαδημητρίου Νικόλαος, 51) Ράγκος ’Ιωάννης, 52) Βακαλάκης ’Αλέ
ξανδρος καί 53) Παπαθεοδώρου ’Αθανάσιος άπαντες 11.33, 54) Γιαννούλης ’Ιωάν
νης, 55) Σταυρόπουλος Δημήτριος, 56) Μπακής Παναγιώτης καί 57) Λούρης 
Χαράλαμπος άπαντες 11, 58) Καραβάς Σπυρίδων, 59) Δέρκας Παναγιώτης, 00) 
Δερουκάκης ’Αλέξανδρος, 61) Σταμέλος ’Άλκιμος, 62) Κουκουλομ,μάτης ’Αριστεί
δης καί 63) Οικονόμου Ήλίας άπαντες 10.66, 64) Άγγελόπουλος Σωτήριος, 
65) Παπαδημητρίου ’Ιωάννης, 66) Σκλαβοΰνος Σταμάτιος καί 67) Γιαννοϋτσος 
Θεόδωρος άπαντες 10.33, 68) Δημητρίου Δημήτριος, 69) Άλεξόπουλος Φώτιος, 
70) Κυριακόπουλος ’Ιωάννης, 71) Γκαρμαλιάς Δημήτριος, 72) Γρηγοράκης ’Εμμα
νουήλ, 73) Χαρκιολάκης ’Αναστάσιος, 74) Φραϊδάκης Νικόλαος, 75) Φρύδας Κων
σταντίνος, 76) Σιδεροφάγης Νικόλαος, 77) Πιέρρος ’Ιωάννης, 78) Σμύρνής ’Αθα
νάσιος, 79) Μάρας Γεώργιος, 80) Τζαβάρας Δωρόθεος, 81) Παπαναστασίου Πανα
γιώτης, 82) Λαγουβάρδος Γεώργιος, 83)-Μπάρος Θεόδωρος, 84) Σαρλής Βασίλειος, 
85) Παπανδρέου Νικόλαος καί 86.) Ραυτόπουλος ’Απόστολος άπαντες 10.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό- 

λέων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής αξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


