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Ό  ’Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων κ. θεράπων 
Γαλανόπουλος, ιέπισκεφθείς τόν Ύπαρχηγόν των ’Ενό
πλων Δυνάμεων, ’Αντιστράτηγον κ. Νικόλαον Μπρού- 
μαν, ένεχείρισεν αΰτω έπιταγήν έξ ενός έκατομμυρίου 
έδδομήκοντα δύο χιλιάδων δραιχμών (1.072.000). Τό 
ποσόν τοΰτο άποτελεΐ προϊόν διεξαχθέντος, προαιρετι
κούς, έράνου μεταξύ των άνδρών της ’Αστυνομίας Πό
λεων, έπί σκοπώ ένισχύσεως των ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Ό  κ. Γαλανόπουλος, σμιλών πρός τόν κ. Μπρού- 
μαν, έξήγησεν αΰτω δτι τό συλλεγέν ποσόν πόρω άπέ- 
χει άπό τοϋ ν’ άνταποκρίνεται πρός τά αισθήματα των 
άνδρών της ’Αστυνομίας Πόλεων έναντι των ’Ενόπλων 
μας Δυνάμεων. Τοΰτο συμβολίζει, άπλώς, τήν εϋγνω-

μοσύνην αυτών πρός τούς άνδρας τοϋ Εθνικού μι 
Στρατού, οί όποιοι διά της ’Επαναστάσεως, έπαν 
φερον εις τόν τόπον τήν γαλήνην, τήν τάξιν καϊ τ 
ήσυχίαν καί συνέδάλον, άποφασιστικώς, εις τήν ώι 
κατάστασιν τοΰ κύρους καί τής ισχύος τής ’Αστυν 
μίας Πόλεων.

Ό  ’Αντιστράτηγος κ. ιΜπρούμας άπαντών ηύχαρ 
στήσε τόν κ. Γαλανόπουλον διά τήν χειρονομίαν κι 
έδεδαίωσεν αυτόν ότι, αί "Ενοπλοι Δυνάμεις έκι 
μοΰν μεγάλως τό εργον τής 'Αστυνομίας Πόλεων. Ί 
σαύτως, ό ’Αρχηγός τών Ε.Δ., Στρατηγός κ. ’06» 
Άγγελής, άπέστειλε πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Άαρ 
Πόλεων καί ευχαριστήριον έπιστολήν, έχουσαν ώς μ 
τωθι:

, Έ ν  Ά θ ή να ις  τή 13 Ιο υ ν ίο υ  1970
Κύριε Α ρ χη γέ, :

Μέ ίκανοηοίησιν έλ α β ο ν  γνώ σιν τής καταθέσεω ς τοΰ πο
σού τω ν δραχμώ ν 1.072.000, προϊόντος έρ ά νου  τοΰ προσωπι
κού τής Α στυνομίας Π όλεω ν, υπέρ τοΰ έκσυγχρονισμ οΰ τών 
Ε νό π λ ω ν  Δ υνάμεω ν.

Μέ χα ρ ά ν άπευθΰνω  ε ίς  υμάς καϊ τό  προσωπικόν τής ’Α
στυνομίας Π όλεω ν θερμ οτάτα ς ευχαριστίας έκ  μ έρου ς τών 
Ε νόπλω ν Δ υνά μ εω ν καϊ έμοϋ προσωπικώς καϊ συγχαρητήρια  

διά τήν μεστή ν Πατριωτισμού χειρονομ ία ν σας ταύτην.
Μετά τιμής,

Σ τρατηγός ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
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Μεγίστη είναι ή συμβολή τής ’Αστυνομία; και εις την 
Τουριστικήν άνάπτυξιν τής Χώρας. Εις τήν φωτογρα
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των συντακτών και ταε γνωμαε 
αυτών.

Αί άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τήε 
μιάε πλευράε τού χάρτου, 
πράε αποφυγήν άμφβολι- 
ών ώε πράε τήν διατύπω- 

σιν τού κειμένου.



Προ δέκα 

επτά ετών

ΠΡΩΤΗ Ε Μ Φ Α Ν ΙΣΙΣ Προ δέκα έπτά ετών, έκαμε την έμφάνισίν του τό πρώτον ’Αστυνο
μικόν περιοδικόν εις την Χώραν μας.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, από τής πρώτης στιγμής τής ίδρύσεώς 
της, προ (50) πεντήκοντα περίπου ετών, εύρίσκεται, σταθερώς, εις την 
πρωτοπορίαν τών δυνάμεων τοϋ τόπου, εκείνων αί όποίαι εκφράζουν την 
πρόοδον και τον πολιτισμόν, χοιρίς, έν τοΰτοις, να άπομακρΰνωνται τών 
(όραίων καί υψηλών Ελληνικών παραδόσεων καί πηγών.

"Αλλωστε, αυτή αΰτη ή έμφάνισις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εις 
τον Ελληνικόν Χώρον, έξέφρασε την δυναμικήν βοΰλησιν τής Ελληνι
κής Πολιτείας, προς άνανέωσιν, έκσυγχρονισμόν καί έναρμόνισιν προς 
τά τελειότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενός ιδιαιτέρως ευαίσθητου καί ση
μαντικού τομέως τής Κρατικής Μηχανής. Ή  έφεσις δε αΰτη τής Πολι
τείας ήτο φυσικόν νά άναζητήση ώς πεδία εφαρμογής τούς πλέον ζωτι
κούς καί νευραλγικούς χώρους τής 'ελληνικής Επικράτειας.

Ιδού διατί ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων ενσαρκώνει τήν ’Ι
δέαν τού ύπηρετεΐν τό κοινωνικόν σύνολον καί τό Εθνικόν συμφέρον, κα
τά τρόπον συνάδοντα προς τήν πρόοδον καί προάγοντα τον πολιτισμόν 
εις δλας τάς έπί μέρους πτυχάς καί εκφάνσεις του.

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΟΣ
ΦΑΡΟΣ

ΙΙρό δέκα έπτά, λοιπόν, ετών, οί ήγετικοί παράγοντες τής ’Αστυ
νομίας, συνεπείς προς τήν υψηλήν, πολιτιστικήν παράδοσιν τού Σώμα
τος, διέκριναν τήν ανάγκην έξασφαλίσεως εις τούς ’Αστυνομικούς ενός 
πνευματικού συντρόφου καί οδηγού. Ενός πνευματικού φάρου, ό όποιος 
θά ύπηρέτει τριπλήν άποστολήν: Τήν συνεχή προσαρμογήν τής έπαγ- 
γελματικής μορφώσεως τών μελών τού Αστυνομικού Σώματος προς τάς 
συναφείς συγχρόνους θεωρητικάς εξελίξεις καί πρακτικάς έφαρμογάς. 
Τήν διεύρυνσιν τών γενικωτέρων πνευματικών οριζόντων τών ’Αστυνο
μικών. Καί, τέλος, τήν ένημέρωσίν των έπί κοινωνικών ένδιαφερόντων 
τού στενού συναδελφικού των κύκλου καί τού εύρυτέρου τοιούτου, τού 
καλύπτοντος τό σύνολον τής Ελληνικής κοινωνίας.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΑΙ Προς θεραπείαν τής ώς άνω διαπιστωθείσης ανάγκης, έξεδόθη τό 
περιοδικόν «ΑΣΤΤΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚ Α». Ιδρυτής του, ό αείμνη
στος ’Αστυνομικός Διευθυντής Νικόλαος "Οθωνος ’Αρχιμανδρίτης. Εις 
ανώτερος ’Αστυνομικός, έξαιρέτου επαγγελματικής καταρτίσεως, άσυ- 
νήθους πνευματικής συγκροτήσεως καί σπανίας οργανωτικής ίκανότητος.

Ό  άείμνηστος ’Αρχιμανδρίτης δεν ήτο δυνατόν νά άνταποκριθή 
μόνος καί άνευ συνδρομής εις τάς πολλαπλός απαιτήσεις μιας πρωτοπο
ριακής έκδόσεως. Έστηρίχθη εις Έπιτελεϊον, έπί κεφαλής τού οποίου 
έτέθη ό τότε Αστυνόμος Β ' καί νύν Αρχηγός τού Σώματος, κ. Θερά
πων Γαλανόπουλος.

Παρήλθον έκτοτε, ώς προελέχθη, δέκα έπτά πλήρη έτη. Κατά τήν 
διάρκειαν τού μακρού τούτου χρονικού διαστήματος, τό περιοδικόν μας,



ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ

άνταποκριθέν πλήρως προς τούς έξ αρχής τεθέντας σκοπούς και τάς 
προσδοκίας τών Ιδρυτών του, προσέφερε πολυτίμους, αληθώς, υπηρε
σίας προς τό Σώμα, άλλα καί την Ελληνικήν κοινωνίαν, μέγας αριθμός 
επίλεκτων μελών τής όποιας, ανελλιπώς, τό παρακολουθεί με προσοχήν, 
ένδιαφέρον και αγάπην.

Προ διετίας, περίπου, κατεβλήθη σχετική ανανεωτική προσπά
θεια, διά τής βελτιώσεως τής έμφανίσεως τού εξωφύλλου καί εμπλου
τισμού τής ύλης τού περιοδικού, διά τής δημοσιεύσεως επιστημονικών 
έργασιών, λαμβανομένων έκ νέων μέν, άλλά δοκιμωτάτων πηγών.

Καί, ήδη, τολμώμεν νά έμφανισθώμεν προ τού άναγνωστικού μας 
κοινού έντελώς άνανεωμένοι.

’Αποτελεί, ή τοιαύτη άνανέωσις, τήν ύλοποίησιν ζωηράς επιθυμίας 
τού έκ τών Ιδρυτών καί ήδη ’Αρχηγού μας, ό όποιος άπό τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων του, ως ήγέτου τού Σώματος, έφλέγετο υπό τού πόθου 
νά θέση τήν προσωπικήν του στφραγΐδα έπί μιας εκτεταμένης άνανεωτι- 
κής προσπάθειας, έντελώς άναγεννητικής, τής μορφής καί τής ουσίας 
τού περιοδικού μας.

Ή  άνανέωσις δεν έπεσπεύσθη, διότι έμελετώντο μετά τής προση- 
κοΰσης προσοχής οί τρόποι προσαρμογής τής έκδόσεως εις τάς συγχρό
νους έξελίξεις καί τεχνολογικός έφαρμογάς, εις τον εύρύτερον χώρον 
τής Τέχνης τού Γουτεμβεργίου καί εις τον εϊδικώτερον τοιούτον τού πε
ριοδικού τύπου καί δή τού έπαγγελματικού, έν συνδυασμφ προς τήν ά- 
νάγκην τής μετά συνέπειας τηρήσεως καί σεβασμού τών παραδόσεων 
τού περιοδικού μας, τό όποιον έγγίζει προς τό τέλος τής δευτέρας δε
καετίας τής ζωής του, μέ σύντροφον, πάντοτε, τήν έπιτυχίαν εις τήν πρω
τοποριακήν του διαδρομήν, έξ ής πολλοί πολλά ώφελήθησαν.

ΣΤΟ ΧΟ Ι ΜΑΣ, εις τήν άπό σήμερον άρχομένην νέαν προσπά
θειαν, πάντοτε οί αύτοί:

Διεύρυνσις τών πνευματικών οριζόντων, έπαγγελματικών καί εύρυ- 
τέρων, τών μελών τού Σώματος. Πνευματική τέρψις αυτών. Καί σφυρη- 
λάτησις ισχυρών καί άκαταλύτων δεσμών μεταξύ ’Αστυνομίας καί τών 
μή ’Αστυνομικών άναγνωστών μας, πνευματικών καί διοικητικών ήγε- 
τών τού Τόπου μας καί οπωσδήποτε έπαϊόντων μελών τής Ελληνικής 
Κοινωνίας.

ΜΕΣΑ προς έπίτευξιν τών στόχων: Έξακολούθησις καί έπίτασις 
τής μέχρι σήμερον καταβαλλομένης εύσυνειδήτου προσπάθειας. Διατή- 
ρησις τής πνευματικής στάθμης τού περιοδικού εις υψηλά έπίπεδα. Βελ- 
τίωσις τής ποιότητος τού χάρτου. Κατάταξις τής ύλης καί σελιδοποίη- 
σις, κατά τρόπον καθιστώντα εύληπτον, εύχάριστον καί έλκυστικήν τήν 
άνάγνωσιν. Καί, προ παντός, ή κατανόησις καί ή άγάπη όλων υμών τών 
άναγνωστών μας, καθώς καί ή καλόπιστος κριτική σας.

« A. X. »



ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΥΠΟ ΔΗΜ. ΓΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ
'Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Τακτικού

Ι^ Α Π Ο Τ Ε  οέ μιά έποχή, πού τώρα μοιάζει σάν ειδύλλιο, ό 
Χριστιανισμός ένωνε τούς όνθρώπους. Στις μεγάλες 

Εκκλησιαστικές Εορτές οι άνθρωποι ένώνονταν σ' αδελ
φικό σμίξιμο πιστών, έχαίροντο τόν πόνο τής Θρησκείας 
καί τής Αγάπης. Αγαθές, κρυστάλλινες χωριατοποΰλες, λε
βέντες τής στάνης καί των άγρών, ένώνονταν στή χαρά του 
Θεού. Καμμιά πονηριά, κανείς φθόνος, πσρά μόνον ό πό
νος τής άγάπης πρός τόν έτερον ήταν τό συστατικό τής 
Ζωής των. Ή  δύναμις τής άγάπης ένωνε τούς όνθρώπους, 
γαιτί ακόμα μέσα μας Ζούσαν οί όΕίες τής Κοινοτικής Ζωής 
τού Χριστιανισμού. Μόλις ή Κοινοτική Ζωή τού Χριστανι- 
σμοϋ έσπασε, τότε άρχισε νά κατεβαίνη τό νόημα τής Ζωής 
μας. "Αλλοτε, ή άγαθότητα κυριαρχούσε στή Ζωή τους. 
«Κάνε τό καλό καί ρϊΕτο στό γιαλό», λέει ή λαϊκή παροι
μία. Οί άγαθές πράξεις ήταν ό κανών τής Ζωής. "Αν ρω
τούσατε τούς όνθρώπους, γιατί έκαναν τό αγαθό, δέν θά 
μπορούσαν νά σάς δικαιολογηθούν. Θά γύρευαν νά φαντα- 
σθοΰν έλατήρια, πού ούσιαστικώς δέν ύπήρχαν.

Μιά παληά διήγησι άνιστορεϊ τήν ένίσχυαι πού έπερνε 
μιά χαροκαμένη μητέρα μέ ρακένδυτα ορφανά στό φτωχικό 
της άπό άνώνυμο φιλάνθρωπο. Ούδέποτε ό Χριστιανός 
έφανέρωσε τό όνομά του. Καί ή δυστυχισμένη γυναίκα, 
δαρμένη άπ' τά κύματα τής μοίρας, έβλεπε κάθε πρωί κρε
μασμένο στήν πόρτα της τό καλάθι πού ή Χριστιανική Α
γάπη προσφέρει στήν όδύνη καί τήν έγκαρτέρησι.

Τό δώρο είναι μιά προσωπική στέρησι. Στερείται ό ίδιος 
ό,τι θέλει καί τόν εύχαριστεϊ, γά νά χαρίση τήν τέρψι του 
εις τόν φίλον καί τόν οίκέτην. Τού προσφέρει μιά χορά μιά 
άπόλαυσι, ένα κομμάτι τής ψυχής του. Ή  στέρησι, ό αύ- 
ιΌπεριορισμός, ή άνιδιοτέλεια καί ή θυσία πρός χάριν 
ιού άλλου, τού πλησίον, είναι τό πρώτο βήμα τού πολιτι
σμού. Τό άτομον έδώ συνυφαίνει τήν όντόντητά του μέ τό 
χάρισμα. Σ ' αύτό τελειοϋται ή διάθεοι έπικοινωνίας τής ά- 
γαπης του πρός τόν έτερον.

Ο "Αη - Βασίλης, πού ή λαϊκή φαντασία έπλασε έρχόμε- 
νον μέ δώρα άπό τήν Καισάριαν, πρόκειται ιδίως νά ύπο· 
καταστήση καί νά έΕαλείψη τήν προσωπικότητα τού πρα
γματικού δωρητοΰ. Διότι, τί λόγον έχει ά πραγματικός δω
ρητής νά προβάλη τό πρόσωπόν του; Δέν είναι θέατρον 
έδώ, ούτε κομπασμός, ούτε αύτορέσκεια. Είναι άγάπη. Καί 
τό ύστέρημα, πού προσφέρει ό πραγματικός δωρητής, τό ξα
ναπαίρνει άπό τήν άγνή χαρά τού παιδιού, άπό τό χαμό
γελο καί τήν εύχαρίστησι τού δωρολήπτου. Χαίρεται ό δω
ρητής πού μένει άγνωστος καί ή τρυφερότης του περνά 
μέσα εις τό ύλικόν χάρισμα, καί άπό τό χάρισμα εις τήν 
ψυχήν τού παιδιού, πού νοιώθε; γλυκειά τώρα τήν Ζωή 
καί τρυφερή καί αισθάνεται μέσα του νά φουακώνη ή άγά
πη γιά τό κάθε τί γύρω του, ή άγάπη πού άνοίγει καί φαι
δρύνει τήν άνθρώπινη ϋπαρξι.

Κάθε μορφή τού πολιτισμού σημοίνει, κατά τόν Χριαστια- 
νιαμό, προσφορά, μετάδοσι τού ψυχικού πλούτου τών ίσχυ- 
ροτέρων πρός τούς πτωχούς καί τούς άδυνάτους. Τόσο έν
τονη είναι αυτή ή προσφορά πού γίνεται μόχθος καί αύτο- 
καταστροφή τών ήθικώς άνωτέρων άνθρώπων. Γιατί νοιώ
θουν πάντα ββρύτερο τό χρέος άπ' ,τήν ύλική άντοχή, γιατί 
νοιώθουν άπέραντη τήν κοινότητα τού πόνου μέ τούς άλ-
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λους, χωρίς νά μπορούν νά σηκώσουν καί νά πραΰνουν τις I 
άμαρτίες των. Κάτω άπό τέτοιον ήθικό αγώνισμά γενναται 
ή τέχνη, ή ποίησι, ή φιλοσοφία καί ή πολιτική. Χάρισμα 
άνιδιοτελές, πού βγαίνει άπό πραγματικό περίσσευμα καρ- I 
διάς, χάρισμα, πού σβύνει τήν άτομιικότητα τού δωρη,τοϋ, 
διά νά διαφυλάξη μόνον τού δωρήματος τήν εύλογίαν.

Διά νά πεισθήτε, άν ένας λαός έχη τέχνη καί ποίησι καί 
θρησκεία, έξετάσετε άν ό ψυχικός του κόσμος έχει πλουτι- 
σθή. 'Εκεί είναι ή μόνη καί πραγματική βάσανος. Τό νά ύ- 
πάρχουν άνθρωποι πού νά αύτοοποκαλοΰνται ποιηταί, καλ
λιτέχνου πολιτικοί, έπιστήμονες, τί σημασίαν έχει, όταν ή 
καλλιτεχνική, πολιτική, θρησκευτική συνείδησι τού λαού δέν I 
έπλουτίσθη;

Ποιος καλλιτέχνης δέχεται σήμερα νά σβύοη τήν ύπο- 
γραφή του πίσω άπ' τό δημιούργημά του; Ποιος, πίσω άπό I 
οίονδήποτε δώρον, δέν υποκρύπτει σήμερα τήν ύποκρισίαν I 
τού συμφέροντος, τό άντάλλαγμα; Γι' αύτό καί ή τέχνη, ή I 
ποίησι, ή πολιτική, ή έπιστήμη δέν είναι γιορτή κανενός, I 
ούτε χαρά, ούτε εύχαρίστησι καί εύλογία. Είναι όλα αύτό I 
συμφέρον, μικροδολιότης, στενόκαρδοι σκοποί πάνω άπ- 
τούς όποιους πουθενά δέν φέγγει τό χαμόγελο καμμιάς λευ- I 
κής Πανάγαθης Θεϊκής μορφής.

Ο άνθρωπος σήμερα νοιώθει περισσότερον άπό τόν άν- I 
θρωπον άλλων έποχών τήν άνάγκη νό έχη περισσότερα έν- : 
δύματα, περισσότερη καί καλύτερη τροφή καί στέγη, νά I 
διαβάση τήν έφημερίδα καί τό περιοδικό του, νά βλέπη τήν I 
τηλεόρασι καί τόν κινηματογράφο του καί νά περιφέρεται I 
έδώ κι' έκεϊ σάν τουρίστας.

Ό  άνθρωπος σήμερα, σύμφωνα μέ αύτό, άπό παιδικής ή- 
λικίας όδηγεϊται στήν άνάπτυξι μιάς άπληστίας, ώς ϋψιστον 
ιδεώδες, παρά τήν προσπάθειάν μας κάποτε νά τόν άπσκρύ- 
ψωμεν, Ισχύει ή άπόκτησι καί κοτανάλωσι περισσοτέρων κα
ταναλωτικών άγαθών.

Ή  καταναλωτική συνείδησι καθώς καί οί άλλες πού ά- 
ναπτύσσονται νά έπικαλύψουν τήν ύπαρξιακή συνείδησι — 
ύπαρξιακή συνείδησι είναι ή συνείδησι τής χρσνικότητος καί 
τής έκλογής—  μένουν οί ίδιες άσυνείδητες εις τόν κατε- 
χόμενον άπ' αύτές. "Οταν ή έορτή ή ή Κυριακή ήταν άφιε- 
ρωμένη στό Θεό, τότε ό άνθρωπος ΕαναγύριΖε κατά κά
ποιο τρόπο στήν αιωνιότητα. Ή  έορτή ήταν ούσιασπκά γιά 
τόν άνθρωπο μιά έκσταση ή ύπέρβαση τού χρόνου. Σ τ ή ν  
έ ο ρ τ ή  ό ά ν θ ρ ω π ο ς  β γ α ί ν ε ι  έ ξ ω  άπ ό  
τ ό  χ ρ ό ν ο  κ α ί  τ ό ν  έ α υ τ ό  τ ο υ .  Στήν 
έορταστική ήμέρα, όταν ό άνθρωπος έορτάΖη άληθινά, ή I 
ψυχή του ΕεχειλίΖει. Μέ αύτό τό ξεχείλισμα ξεχύνεται ό 
άνθρωπος έκτος έαυτοΰ καί κοινωνεϊ μέ τούς άλλους άν- 
θρώαους. Ό  σύγχρονος, όμως, άνθρωπος έχει χάσει τήν 
έορτή. Ή  μανία τής έργασίας, μέ τήν συναφή καταναλωτική 
συνείδησι, έχει έκδιώξει τήν έορτή άπό τήν Ζωήν τού συγ
χρόνου άνθρώπου, έχουν χάσει τό νόημά των, γιατί δέν 
έχουν κανένα περιεχόμενον' είναι απλώς έλεύθερος χρό
νος' άλλο όμως ό έλεύθερος χρόνος καί άλλο ό έορταστι- 
κός. Ό  σημερινός άνθρωπος έχει ίσως πολύ περισσότερον 
ελεύθερο χρόνο άπό τόν άνθρωπον άλλων έποχών, έχει ό
μως έλάχιστο ή καί καθόλου έορταστικό χρόνο. Ακριβώς 
επειδή έχει χαθή τό έορταστικό στοιχείον άπό τόν έλεύ-
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6tpo χρόνο, γι αύτό, στόν ελεύθερό του χρόνο, ό σύγ
χρονος άνθρωπος όντί νά χαίρεται καί νά ένώνεται μέ 
τούς άλλους, μάλλον άνιά, έπειδή άντικρύΖει τό κενό μέ
σα του, γι' αύτό καί σπεύδει νά ψυχαγωγηθή. Ή  όλη όμως 
σπουδή γιά ψυχαγωγία, ή όποια ψυχαγωγία γίνεται ένα μέ
σο συγκαλύψεως του κενού είναι ένας ψυχαναγκαστικός 
μηχανισμός».

Μέσα στόν διαρθρωμένο οικείο χώρο ό άνθρωπος έν· 
τάσσεται καί συνδέεται μαΖί του μέ πολύ ισχυρούς δεσμούς. 
Ό τα ν ένας χώρος «ύπερπληροϋται» άπό μυριάδες άνθρώ- 
πους καί άπό ούραναμήκεις ούρανοΕύστες, μέ τά άπειρα 
παράθυρά των, τότε γίνεται άνοίκειος. Ό  χώρος τών ση
μερινών μεγαλουπόλεων είναι σύμφωνα μέ αύτό ανοίκειος, 
έν άντιθέσει πρός τόν χώρο τών μικρών πόλεων καί τών 
χωριών. Ταχυτάτη άλλαγή τού πληρώματος τού χώρου, 
διά τής όποιας ό χώρος άλλόΖει διαρκώς φυσιογνωμίαν, ώ
στε πριν ό άνθρωπος έΕοικειωθή μέ μία φυσιογνωμία τού 
χώρου άκολουθεϊ άλλη.

Εις τήν άνοικειότητα τού χώρου συμβάλλει καί ή ταχύ- 
της μετακινήσεως τού ανθρώπου. Μέ τό αεροπλάνο τίθε
ται ό άνθρωπος βίαια καί άπότομα μέσα ο' ένα νέο άνοί- 
κειο χώρο, πριν καλά - καλά άποσπασθή άπό τόν οίκεϊο 
χώρο τής ιδιαιτέρας του πστρίδος. ΚοιτάΕτε τή διαμόρφω- 
σι τού χώρου στή σύγχρονη άρχιτεκτονική: τά δωμάτια 
είναι, συγκρινάμενα πρός τά παλιότερα, πολύ στενόχωρα. 
Μέσα στά στενόχωρα σύγχρονα δωμάτια τών πολυκατοι
κιών ό άνθρωπος συμπιέΖεται κυριολεκτικά στόν χώρο, οάν 
μέσα σέ κελλιά ή κλουβιά, ένώ έΕω — τί ειρωνεία—  ό χώ
ρος, τό διάστημα, άπλώνετοι άπειρο.

Ή  άφοίρεσι εις τήν σύγχρονη Ζωήν έχει πολλές σημα
σίες. Εις τήν τέχνη είναι τό μή θεματικόν, εις τήν κοινω
νικήν Ζωήν ή άνωνυμία καί ό μέσος όρος, εις τήν έργασίαν 
ή άπρόοωπη έργασία καί ή μεσολόβησι τών μηχανών.

Ανώνυμος εϊνοι ό πλησίον μου, ό συγκάτοικός μου εις 
τήν πολυκατοικία, ό συνεργάτης μου ατό άπέραντο έργο- 
στάσιο, ό συνάδελφός μου εις τό σχολείο τών έκατόν κα
θηγητών, ό μαθητής άπένατί μου οτό σχολείο τών δύο 
χιλιάδων μαθητών, ό προϊστάμενος ή ύφιστάμενός μου μέ
σα είς τόν άπρόσωπο γραφειοκρατικό όργανισμό εις τόν 
όποιον είμαι διωρισμένος, ό συμπολίτης ή συνδημότης μου 
πού συναντώ στά δρόμο. Αύτόν τόν πολύ πλησίον μου, 
τόν όποιον μέσα στίς παλαιότερες εύσύνοπτες κοινότητες 
έγνώριΖα, ώς πρός τήν καταγωγή του, τήν οίκογένειά του, 
τά προβλήματά του, σήμερα τόν βλέπω άπλώς ώς μιά άν- 
θρώπινη μορφή. Δέν γνωρίΖω τίποτε τό συγκεκριμένο δΓ 
αύτόν, τίποτε άπό τήν ιστορία του, άπό τά προσωπικά του. 
Ή  άφαίρεσι, κατά ταύτα, στήν περίπτωσι τού άνωνύμου πλη
σίον μου έγκειται είς τήν άοριστία του. Είναι ό πλησίον 
μου κάτι τό άόριστο, τό άγνωστο, άπλώς μιά περίπτωσι 
άπό τις άμέτρητες περιπτώσες πού λέγονται άνθρωπος. Πώς 
αύτός ό πλησίον, ό άνώνυμος, ό άόριστος, άπό τόν όποιον 
έχει άφαιρεθή τό συγκεκριμένο, ώστε ώς μοναδική του ιδιό
τητα νά γνωρίΖω, άτι είναι άνθρωπος, πώς νά μή μού είναι 
Εένος άφού δέν είναι παρά μιά άφαίρεσι; “Αν μερικοί ίσχυ- 
ρισθοϋν, ότι παρ' όλα ταϋτα άγαπούν αύτό τό άόριστο καί 
άνώνυμο, μήπως παθαίνουν σάν τόν τύπο, πού περιγράφει 
κάπου ό Ντοστογιέφσκι, ό όποιος τύπος έκόπτετο ύπέρ τής 
άνθρωπότητος καί ήτο έτοιμος νά θυοιασθή δΓ αυτήν, πλήν 
όμως δέν ήμποροΰσε νά άγαπήαη κανένα άπό τό συγκεκρι
μένο του περιβάλλον, άπό τούς γνωστούς του δηλαδή;

Ό  άνθρωπος, ό δημιουργός τής τεχνικής γίνεται υποχεί
ριος τής τεχνικής" αύτή τού ρυθμίΖει τήν κοινωνική συμβί- 
ωσι τις ιδέες του,* τήν νοοτροπία. Ό  άνθρωπος, ό δημιουρ
γός τής τεχνικής καί οικονομίας έΕανδραπάδίΖεται μέσα 
στή νομοτέλεια τής τεχνικής καί οικονομίας.

Μέσα στή μηχανοκρατκή έποχή, ό άνθρωπος χάνει τήν 
ελευθερία του καί έπομένως άποΕενώνετα άπό τόν έαυτό 
του, ώς έλεύθερσν δημιουργικόν δν.

Ο ί έπιπτώσεις τής τεχνικής, καί είδικώτερα τής μηχα

νής πάνω στόν άνθρωπο, μπορούν νά έκφρααθούν συλλή
βδην μέ τήν πρότασι; ή μ η χ α ν ή  κ ό μ ν ε ι  τ ό ν  
ά ν θ ρ ω π ο ν  π ρ ά γ μ α .  Πρός τήν μηχανή όμως ή 

σχέση του είναι οχέση άπρόοωπη καί ψυχρή' ή μηχανή δέν 
είναι Ζώον, είναι πράγμα. Τ ό  μ ε γ α λ ε ί ο  τ ή ς  μ η 
χ α ν ή ς  ε ί ν α ι  ψ υ χ ρ ό  καί  ά ψυ χ ο .  Μέσα άπό 
τις συχνές σχέσεις πρός τήν μηχανή, πρός τό πράγμα 
ή νοοτροπία τού άνθρώπου, τό περιεχόμενο τής συνειδή- 
οεώς του, δέν μπορεί παρά νά εϊνοι μέχρι μεγάλου βαθμού, 
νοοτροπία τού πράγματος ή ένας προγματισμός. Τόν τύ
πον τής σχέσεώς του πρός τήν μηχανή καί τήν όλην πρα
γματική νοοτροπία, πού άναπτύσσεται άπ' αύτή τή σχέ

ση, μεταφέρει ό άνθρωπος καί πρός τόν συνάνθρωπό του. 
Τόν συνάνθρωπό του βλέπει συνειδητά ή άσυνείδητα ώς 
πράγμα. Ο άνθρωπος παύει νά είναι πρόσωπο, γίνεται πρά
γμα. ΜεταΕύ τών άνθρώπων παρεμβάλλονται οί μηχανές. 
Ή  παρεμβολή αύτή άποτελεϊ μιάν άναίρεσι τών προσωπι
κών σχέσεων καί κατά ταύτα μία προοωποποίηοι. Τά πρό
σωπα άποπροσωποιούντται καί γίνονται πράγματα. Καί τά 
πράγματα, όμως, άγαπητά, ιερά ή σύμβολα, άπογυμνώνον- 
ται. Ό π ω ς τό πρόσωπο έχασε τόν χαρακτήρα του καί έ
γινε πράγμα, έτσι καί τό πράγμα, τό άλλοτε περιβεβλημέ- 
νο μέ κάτι άλλο, πέρα άπό τήν «καταναλωτική» του χρήσι, 
έχει γίνει ένα γυμνό καταναλωτικό αντικείμενο, τού ό
ποιου ή άΕία είναι μόνον άτι είναι καταναλωτικόν άντικεί- 
μενον καί άποκτάται άντί χρημάτων. Αύτή τήν άπογύμνωσι 
τού πράγματος καί τήν πτώσι του είς ψιλό ,αταναλωτικό 
άνιτικείμενο, επειδή άντιστοιχεϊ πρός τήν άπογύμνωσι καί 
πτώσι τής γυναίκας είς ψιλό σεΕουαλικό άντικείμενο, τήν 
καλοϋμεν έκπόρνευσι τού πράγματος.

Αύτοπροσωποποίησι τών άνθρώπων καί έκπόρνευσι τών 
πραγμάτων είναι ϊοως τά κύρια χαρακτηριστικά τής έπο- 
χής μας. Καί οί δύο περιπτώσεις οφείλονται, μέχρι μεγά
λου βαθμού, στις νεώτερες οικονομικές άντιλήψεις καί είς 
τήν μηχανήν. 'Έτσι ή μηχανή, άπό αίτιατόν γίνεται αιτία 
καί διαμορφώνει ένα άλλο κόσμο, μέσα στόν όποιον ό 

άνθρωπος είναι ένα πράγμα, καί τό πράγμα, οίονδήποτε 
πράγμα, ένα καταναλωτικό άντικείμενο. Προφανώς ή άπο- 
προσωποίησι τού άνθρώπου καί ή έκπόρνευσι τών πραγμά
των είναι μία άΕεία μορφή άποΕενώσεως, διότι ό μέν άν
θρωπος χάνει τόν χαρακτήρα τής ύποστάσεώς του, τό πρό
σωπο, τά δέ πράγματα, ώς ό οίκείος κόσμος τού άνθρώπου, 
γίνονται ψιλά καταναλωτικά άντικείμενο.

Ή  τ ε ρ ά σ τ ι α  ά ν ά , π τ υ Ε ι  τ ή ς  τ ε χ ν ι κ ή ς ,
π ο ύ  έ π ε τ ε ύ χ θ η  χ ά ρ ι ς  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν
τ ή ς  φ υ σ ι κ ή ς ,  έ δ ω σ ε ν  ε ί ς  τ ό ν  ά ν θ ρ ω 
π ο ν  έ ω α φ ο ρ ι κ ή  α ύ τ ο π ε π ο ί θ η α ι  δ ι ά  τ ή ν
δ ύ ν α μ ή  τ ου.

Στήν Κοινότητα, ήταν έΕωφρενισμός ή άναΖήτησις ώφε- 
λιμιστικής ή πρακτικής σκοπιμότητος. Γιατί στήν καρδιά τών 
άνθρώπων μιλούσε ή άγάπη. Ά φ ' δτου ή Κοινότης διελύ- 
θη σέ πολλά άντιμαχόμενα άτομίδια, δίχως πίστη καί χω
ρίς Θεό, έφτάσαμε στήν κοινωνία τής έποχής μας. "Οχι 
πλέον τό δέος, άλλά ούτε ή όγάπη δέν προσδιορίΖει έδώ 
τήν Ζωή μας π α ρ ά  μ ό ν ο ν  τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  στήν 
πιό πλατειά καί πιό θλιβερή σημασία τού όρου. Ή  κοινω
νία στηρίΖεται ατό συμφέρον. "Ετσι οί ύψηλοί πόθοι κα- 
τερρακώθηκαν. Ή  άνάγκη γιά έκφρασι ύψηλών πόθων έ
παυσε νά ύφίσταται. Ό  καθείς έΕυπηρετεί τό σαρκίον του, 
τραγουδεϊ τά βάοςνα τής ούτιδανής Ζωής του. Γι' αύτό κι' 
έπαψε στήν έποχή μας νά ύπάρχη Τραγούδι καί Ποίησι. Ύ  

πάρχουν μόνον ποιηταί. Διότι, άφού ό κόσμος άπώλεοε 
πλέον κάθε ιδεώδη τάσιν καί έκυλίσθη είς τόν χρυσόν βοϋρ 
κον του, ή άλληλεπίδρασι ποιητοΰ —  λαού καί ποιητοΰ — 
άτόμου έπαυσεν. Ή  έ λ λ ε ι ψ ι  π οι  ή σ ε  ως  χ α ρ α 
κ τ η ρ ί ζ ε ι  τ ή ν  έ π ο χ ή  μας.  Ή  ποίησι ύπάρχει άπ' 
τήν στιγμή, πού ΕαναΖεσταίνεται ή πίατι.

ΔΗΜ. ΓΡ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  Κ Α Ι Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Μ Ο Ν  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝ. Β' 

κ. ΕΜΜ. ΣΗΦΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου κα'ι τέλος)

Ό  καθορισμός τοΰ αντικειμένου κα'ι τής έκτάσεως 
ενός φαινομένου, έλέχθη, δτι δεν πρέπει νά άποφασί- 
ζηται με κριτήρια βασιζόμενα είς την τύχην, αλλά με 
κριτήρια έδραζόμενα είς την φύσιν τοΰ φαινομένου 
(33). Ή  ανθρώπινη συμπεριφορά διακρίνεται είς 
τρεις κυρίους κατηγορίας. Είς την πρώτην κατηγορίαν 
υπάγεται ή άπηγορευμένη υπό τοΰ νόμου συμπεριφο
ρά, είς τήν δευτέραν ή μη άπηγορευμένη υπό τοΰ νό
μου, άλλ’ άποδοκιμαζομένη υπό τής κοινωνίας(34) 
καί είς τήν τρίτην ή κοινωνικούς ανεκτή, έπιδοκιμαζο- 
μένη, έπικροτουμένη, έπαινουμένη κ.λ. συμπεριφορά. 
Κατοοτέρω θά ίδωμεν τήν φύσιν τής συμπεριφοράς, 
ήτις εμπίπτει είς τήν πρώτην καί δευτέραν κατηγο
ρίαν.

Ό  νόμος άνοκοινοί είς τά μέλη τής κοινωνικής ό- 
μάδος, δτι είς συγκεκριμένος αριθμός πράξεων ή πα
ραλείψεων δεν πρέπει νά λαμβάνη χώραν καί ταυτο
χρόνους προσπαθεί νά μειώση, κατά τό δυνατόν, τον 
αριθμόν τών διαπραττομένων τοιούτων πράξεων ή 
παραλείψεων(35). Ή  νομική αΰτη άνακοίνωσις ακο
λουθείται συγχρόνως καί από μίαν απειλήν. Ή  απει
λή συνίσταται είς μίαν προειδοποίησης δτι θά έπιβλη- 
θή ώρισμένη ποινή κατά παντός μή πειθομένου είς 
τάς έντολάς τής άνακοινώσεως ταύτης. Ή  έπιβολή 
τής ποινής είναι έργον τής συγκεκροτημένης κρατι
κής εξουσίας, ής ή συμπαγής δύναμις χρησιμοποιεί
ται προς πραγματοποίησιν τών σκοπών επιβολής τοΰ 
νόμου (36).

33. Τοΰ ίδιου, «’Αστυνομικά Χρονικά», τεΰχος 409, 
1.6.70, σελ. 483 καί 487.

34. Έξελικτικώς, ό νόμος προήλθεν έκ τής κατηγορίαί 
αυτής. Είς τάς πρωτογόνους κοινωνίας αί παραβιάσεις τών 
ηθών καί εθίμων έτιμωροϋντο ώς εγκλήματα. Ίδέ  μεταξύ 
άλλων:

α) Κ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ’Εγκληματολογία, τόμος Α ', 
Άθήναι, 1909, σελ. 1 - 58. 

β) Karl Ν. LLEWELLYN and Ε. A. HOEBEL, The 
Cheyenne Way, Oklahoma, 1941, p.p. 55+ +  . 

γ) E. A. HOEBEL, Man in the Primitive World, U. 
S.A., 1949, Ch. 25.

δ) B. MALINOWSKI, Crime and Custom in Savage 
Society, U.S.A., 1926.

ε) Sir Henry S. MAINE, Ancient Law, London, 1879. 
στ) W. S. CARPENTER and P. T. STAFFORD, 

Readings in Early Legal Institutions, U.S.A., 1932.
35. H. L. H. HART, Punishment and Responsibility, 

Oxford, England, 1968, p. 6.
36. Thornstern SELLIN( op. cit., (ΰποσ. 14), σελ. 4.

Έ κ λόγων κατανομής τής κρατικής άρμοδιότητος, 
ή εφαρμογή τοΰ νόμου έχει άνατεθή είς τά δικαστή- 
ρια(37). Ή  δύναμις, δμως, ήτις, έν τή πραγματικό- 
τητι, επιβάλλει τάς θελήσεις τοΰ νόμου είναι απασα 
ή κρατική δύναμις, συμπαγής καί ήνωμένη. Είς τήν 
πρώτην γραμμήν τής μάχης, κατά τοΰ εγκλήματος, 
ίσταται ή ’Αστυνομία (38), έρχομένη είς άμεσον επα
φήν μέ τό πρόβλημα «’Έγκλημα» (39). Ή  ’Αστυνομία 
είναι τό δργανον τοΰ κράτους τό όποιον «μέμφεται» ή 
«επαινεί» ή κοινή γνώμη, έν περιπτώσει αΰξήσεως ή 
μειώσεως τής έγκληματικότητος, άντιστοίχως. Ή  ’Α
στυνομία βλέπει τον έγκληματίαν καί τό θΰμα είς τήν 
φυσικήν αυτών κατάστασιν, ενώ τά δικαστήρια βλέ
πουν τούς εγκληματίας είς τήν κατάστασιν τοΰ «εγ
κλωβισμού» (40). Διάφορος δέ είναι ή ψυχολογία τοΰ 
θηρίου, περιφερομένου ελευθέριος είς τό φυσικόν του 
περιβάλλον, από τήν τοΰ υπό περιορισμόν τελοΰντος 
θηρίου. Τά δικαστήρια εΰρίσκονται πλησίον τής μά- 
xn;. καθ’ δ αρμόδια ό'ργανα δια τήν επιβολήν ποινών 
καί άλλων μέτρων τής κοινωνικής άντιδράσεως. Δεν 
ύπερίπτανται τής Αστυνομίας’ απλώς αΰτη καθοδη
γείται παρ’ αυτών. ’Όπισθεν τών δικαστηρίων καί 
τής ’Αστυνομίας ίσταται ή κοινή γνώμη (41), είς θέσιν 
ύπερτέρας αοράτου δυνάμεως, έπηρεάζουσα τήν ε
φαρμογήν τής ποινικής νομοθεσίας. Ό  έπηρεασμός 
τής κοινής γνώμης έχει ώς αποτέλεσμα Ινίοτε εις νό
μος νά έφαρμόζηται αύστηρώς, έτερος νά έφαρμόζη-

37. Προφανώς, ά SUTHERLAND, λέγουν δτι «τά δι
καστήρια επιβάλλουν τον νόμον έπί παντός προσερχομένου 
πρό αυτών», ώς κατηγορουμένου, καί δτι, «τά δικαστήρια 
δίδουν πνοήν καί δύναμιν είς τόν νόμον», βλέπει τό έγκλη
μα ΰπό τήν έννοιαν μόνον τοΰ κοινοΰ έγκλήματος.

Ε. Η. SUTHERLAND, op. cit., (ΰποσ. 3) σελ. 5.
38. R. Μ. JACKSON, Enforcing the Law, London, 

1967, p. 36.
39. Ε. H. SUTHERLAND, op. cit., p. 329.
40. Μία από τάς Αδυναμίας, αστινας Αντιμετωπίζει 6 έ- 

ξετάζων εγκληματίας, ΰπό περιορισμόν, είναι δτι έξετάζει 
άνθρωπον τελοΰντα ΰπό ιδιώνυμον ψυχολογικήν κατάστα- 
σιν, ήν ΰφίσταται πάσα ζωική ΰπαρξις, όσάκις στερείται 
τής φυσικής ελευθερίας της. Είς τήν Αγγλικήν, ή κατά- 
στασις αΰτη αποδίδεται διά τοΰ δρου «institutionalisation». 
Ίδέ :

α) Elmer Η. JOHNSON, Crime, Correction and So
ciety, Illinois, U.S.A., 1964, p. 21 and 269.

β) Paul BOHANNAN, African Homicide and Sui
cide, U.S.A., 1960, p. 12.

γ) Howard JONES, op. cit. (ΰποσ. 1), p.p. 155-156.
41. Roscoe POUND, Criminal Justice in America, New 

York, 1930, p. 120.
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ται σπανίως κα'ι άλλος νά παραμένη γράμμα νεκρόν.
Τό ποινικόν δίκαιον είναι ή «Βίβλος», ή συντασσο- 

μενη ΰπό τής πολιτείας. ’Εντός αυτής διατυποΰνται αί 
έντολαί δι’ ών επιδιώκεται ή υποταγή πάντων είς αε
ρισμένου τύπον συμπεριφοράς. Συνήθως, α'ι έντολαί 
αΰται λέγουν «τί δεν πρέπει νά γίνηται ή νά παραλεί- 
πηται» καί οΰχί «τί δέον νά πράττηται», τής τελευ
ταίας τακτικής άκολυυθουμένης ΰπό τών κανόνων τής 
ηθικής. Τό χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τοΰ ποινικού 
κοΰ χαρακτήρος νόμου είναι, δτι οΰτος προέρχεται, 
γεννάται καί δημιουργεΐται ΰπό τής συντεταγμένης 
πολιτείας, έχει ίσχύν δέ μόνον έντός τής εδαφικής 
αυτής περιοχής. Οί κανόνες, οί διέποντες τήν ζιοήν 
τών επί μέρους κοινωνικών δμάδων(42), λαμβάνουν 
δύναμιν, ποινικήν, μόνον τή έγκρίσει τής πολιτείας. 
Είς ώρισμένα κράτη λ.χ. οί αθίγγανοι(43) ή αί διά
φοροι μειονότητες(44) εφαρμόζουν ίδιον ποινικόν δί
καιον, αγραφον συνήθως, επιβάλλουν δέ ποινάς καί 
άλλα μέτρα' αί αποφάσεις, δμως, αΰτών είναι άκυροι 
καί παράνομοι, διότι δέν έ'λαβον δύναμιν άπό τήν τοι- 
αύτην τής κρατικής έξουσΐας.

Τό θέμα «τής γενέσεως τοΰ ποινικού νόμου» έχει 
δύο όψεις. Είς τήν μίαν (ραίνεται ή θεωρητική άπο- 
ψις τού θέματος, είς τήν έτέραν δέ ή πραγματικότης, 
ώς αΰτη έκδηλοΰται είς τήν καθημερινήν ζωήν. Θεω- 
ρητικώς, ό ποινικός νόμος είναι πρώτον δημιούργημα 
μιας κρατικής δυνάμεως ή τις DE FACTO αναγνωρί
ζεται ώς τοιαύτη ΰπό τοΰ διεθνούς δικαίου καί τών 
διεθνών ηθών καί έθίμων. Τό χαρακτηριστικόν αΰτό 
τού νόμου καλείται «πολιτικότης» τούτου. Δεύτερον, 
δ νόμος είναι «γενικός», δπερ σημαίνει, δτι μία πρά- 
ξις, χαρακτηριζομένη ώς έγκλημα, είναι έγκλημα, α
νεξαρτήτως τοΰ προσώπου δπερ τελεί ταύτην. Δέν 
λαμβάνεται, έν προκειμένω, ΰπ’ δψιν ή κοινωνική θέ- 
σις, ή καταγωγή ή ή έθνικάτης τοΰ δράστου, αλλά 
μόνον ή ίκανότης αυτού πρός καταλογισμόν. Τρίτον, 
δ νόμος είναι «ειδικός» ή «έξειδικευμένος»(45), ήτοι 
άναφέρεται είς συγκεκριμένην άνθρωπίνην συμπερι- 
φοράν καί, τέταρτον συνοδεύεται άπό ποινικός κυρώ-

42. Ή  Εκκλησία, αί συνδικαλιστικοί όργανώσεις, τά 
διάφορα ιδρύματα, κ.τ.λ.

43. Είς τά; Η. Π . Α. οί Αθίγγανοι έχουν ήμιδικαστικά 
συμβούλια, ατινα επιβάλλουν ποινάς είς τά μέλη τής όμά- 
δος, είς περίπτωσιν παραβιάσεως άγράφων κανόνων ηθών, 
εθίμων ή συνηθειών τής όμάδος. Τά συμβούλια ταΰτα έ
χουν πολλά; ομοιότητας μέ τά τοπικά κοινά ποινικά δικα
στήρια, οί δέ καταδικαζόμενοι παρ’ αΰτών Αθίγγανοι θεωρούν 
τήν άπόφασ ν τού δικαστηρίου απολύτως φυσικήν καί νόμιμον. 
Irving BROWN, «Children of the Earth» in SURVEY, 
1 October 1927, p. 59.

44. Chu CHAI, «Administration of Law among the 
Chinese in Chicago», Journal of Criminal Law and Crimi
nology, 1932, March - April, τεύχος 2&, σελ. 806 - 818, έν
θα άναφέρεται δτι καί οί Κινέζοι τού Σικάγου έχουν ίδια 
ποινικά δικαστήρια διά τά μέλη τής μειονότητος.

4ό. Ένεφανίσθησαν περιπτώσεις νόμων μή έξειδικευμέ- 
νων καί παράδειγμα ό νόμος τού Χίτλερ τής 28.6.1935.

L. PREUSS, «Punishment by Analogy in National So
cialist Penal Law», Journal of Criminal Law and Crimi
nology, 1936, March - April, τεύχος 26, σελ. 847.

σεις, έπιβαλλομένας ΰπό καί έν όνόματι τής πολιτείας
η ·
. .Ή  καθημερινή ζωή, δμως, διδάσκει, δτι ή «Βί
βλος» αΰτη τοΰ ποινικού δικαίου είναι λίαν μεταβλητή. 
Ό  τύπος, ή μορφή καί ή φύσις τών περιεχομένων 
κανόνων συμπεριφοράς, τό είδος καί ή έκτασις τών 
άπειλουμένων ποινών κ.ά., έξαρτώνται έκ πολλών πα
ραγόντων, μεταξύ τών όποιων διακρίνονται σαφώς 
καί τά συμφέροντα ώρισμένων κοινωνικών δμάδων, 
αΐτινες έπηρεάζουν τήν νομοθεσίαν (47). Ούτως, είς 
ώρισμένα κράτη, αί έπηρεάζουσαι τήν νομοθεσίαν 
κοινωνικά! ομάδες συνιστοΰν τήν πλειοψηφίαν, είς 
άλλα δμως αΰται είναι ή μειοψηφία τοΰ πληθυσμού. 
Ούτως ή άλλως, εκείνο τό κοινωνικόν αγαθόν, δπερ 
έκτιμάται ώς άθιον προστασίας τίθεται ΰπό τήν σκέ- 
πην τοΰ ποινικόϋ δικαίου, ΰπό τής έκάστοτε έπικρα- 
τησάσης πολιτικής, κοινωνικής δμάδος(48). Τό περιε- 
χόμενον τών ποινικών νόμων μεταβάλλεται, κατά τον 
ρυθμόν εναλλαγής τών διαφόρων κοινωνικών ομά
δων ή τάξεων είς τήν έξουσίαν. Τά πρώτα έγκλήμα- 
τα, άτινα περιελήφθησαν είς τούς ποινικούς κώδικας, 
ήσαν θρησκευτικά, ήτοι θρησκευτικοί παραβάσεις, 
αΐτινες σύν τώ χρόνφ, άπεβλήθησαν έκ τών ποινικών 
κωδίκων, διότι ή πολιτική δύναμις τών παραγόντων 
τής έκκλησίας έμειώθη ΰπέρ άλλων κοινωνικών όμά- 
6ων(49). Τό 'Ελληνικόν ποινικόν δίκαιον, περιέχει 
πολλάς διατάξεις, περί προστασία τής θρησκευτικής 
ειρήνης, τής έκκλησιαστικής έξουσΐας καί τής ίδιό- 
τητος τοΰ κληρικοΰ(50), διότι τό 'Ελληνικόν ’Έθνος 
οφείλει, ώς "Εθνος, μεγάλην εύγνωμοσύνην είς τήν 
’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, είναι δέ ή Ελλάς έν έκ τών 
πλέον θρησκευομένων κρατών τής γής (51).

Ή  ιστορία τοΰ ποινικού δικαίου(52) αποκαλύπτει, 
δτι είς τούς κώδικας αύτοΰ περιελήφθησαν, κατά και
ρούς, διατάξεις, αΐτινες σήμερον θεωρούνται μάλλον

46. Ε. Η. SUTHERLAND, op. cit., p.p. 4 -9 .
47. Joseph A. LEIGHTON, Social Philosophies in Con

flict, New York, 1937, Ch. 24.
48. Abid., ch. 24.
49. E. H. SUTHERLAND, op. sit., p. 15.
50. Ίδ έ  Π . K. 175, 196, 197, 198, 199, 200 κ. λ. ’Ε

πίσης πολλαί διατάξεις προστασίας τής ’Εκκλησίας Ανευ
ρίσκονται είς τούς δαφόρους ποινικούς νόμους.

51. Ξένοι έγκληματολόγοι, είς τάς ιδιωτικά; των συζη
τήσεις, παραδέχονται, δτι, ίσως, είς (διότι, άναμφισβητήτως, 
είναι πολλοί οί λόγοι) έκ τών λόγων μή Αλματώδους αΰξή- 
σεως τής έγκληματικότητος, έν Έλλάδι, μεταπολεμικώς, 
είναι ή θρησκευτικότης τού πληθυσμού, ή άντίδρασις τής 
’Εκκλησίας είς ώρισμένας κακώς έννοουμένας νεωτεριστι
κά; Ιδέας, ή παρεχομένη ΰπό τού Κλήρου καθοδήγησις τοΰ 
πληθυσμού, ό φόβος τής Αμαρτίας, ή Αρμονική συνεργασία 
Κράτους καί ’Εκκλησίας, ή συμμετοχή τής Έκκλησίας είς 
κοινωνικά προγράμματα προστασίας διαφόρων προσώπων 
καί λοιπά. Ή  μήνις, έξ άλλου, τού κομμουνισμού έναντίον 
τού Κλήρου προέρχεται έκ τής πεποιθήσειος αυτού, καθ’ ήν 
ό Κλήρος Αντιδρά είς δλα τά καταλυτικά σχέδια τοΰ κομ
μουνισμού.

52. Leon RADZINOWICZ, A history of English Cri
minal Law and its Administration from 1750, London, Ste
vens and Sons, τόμοι 4. Ή  έργασία αΰτη θειορεΐται ή πλη- 
ρεστέρα ιστορία ποινικού δικαίου κράτους, έξ δσων έγρά- 
φησαν μέχρι σήμερον.
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κωμικαί. Εις την ’Ισλανδίαν, λ.χ. κατά την έποχήν 
τών Βίκινγκς, άπηγορεύετο ή αναγραφή πέραν τών 
τεσσάρων ποιητικών στροφών, έστω καί έάν ήσαν κο
λακευτικοί δι.’ έκείνον προς δν άπηυθύνοντο. Εις την 
Περσίαν άπηγορεύετο είς τάς μητέρας νά κοιμώνται 
έπί τής αυτής κλίνης μετά τών τέκνων των, ήλικίας 
κάτω τών δύο έτών. Είς τούς ’Άγγλους κολλήγους 
άπηγορεύετο, τό μέν ή αποστολή τών άρρένων τέ
κνων των είς τό σχολεΐσν, τό δε ή διατήρησις ιδιο
κτήτου κυνός(53). Είς τήν ’Αγγλίαν άπηγορεύετο ή 
διατύπωσις τοΰ ισχυρισμού, δτι τό αίμα τού άνθρώ- 
που κυκλοφορεί, επίσης άπηγορεύετο ή όδήγησις ίπ
που μέ χαλινούς. Οί άνθρωποι τοΰ παρελθόντος, ή- 
γνόουν τούς σημερινούς νόμους περί Τροχαίας, δη
μοσίας ύγείας, προστασίας τής βιομηχανίας, τών έρ- 
γατών, τών τιμών, τών εναερίων μεταφορών κ.ο.κ. 
Σήμερον, δέν ύφίσταται ομοιομορφία περιεχομένου 
τών ποινικών κωδίκων, ούχί μόνον μεταξύ τών διαφό
ρων κρατών, άλλά καί μεταξύ πολιτειών ένός καί τοΰ 
αυτού δμοσπονδιακοΰ κράτους(Μ).

Είς τήν κοιλάδα THEOTIHUACAN, τοΰ Μεξι
κού, ποσοστόν 73% έκ τών γάμων θεωρούνται παρά
νομοι μέν κατά τό Μεξικανικόν δίκαιον, νόμιμοι, δ- 
μως, καί άνεκτοί κατά τά τοπικά ήθη καί έθιμα. Κα
τά τά ήθη καί έθιμα τών ιθαγενών τής περιοχής, ή 
φυσική ένωσις άνδρός καί γυναικός είναι τό μοναδι
κόν στοιχεΐον συστάσεως έγκύρου γάμου. Οί Ευρω
παίοι αποικοι, οΐτινες είναι ή κυβερνώσα τάξις τοΰ 
Μεξικού, άπαιτεΐ, προς άναγνώρισιν τής έγκυρότη- 
τος τοΰ γάμου, τήν γνωστήν είς τούς Ευρωπαίους 
θρησκευτικήν τελετήν καί τήν έν συνεχείμ καταγρα
φήν τοΰ γάμου είς τά επίσημα ληξιαρχικά βιβλία ή 
τουλάχιστον τήν τέλεσιν πολιτικού γάμου ένώπιον τών 
αρμοδίων άρχών(“ ). Αυτή ή έλλειψις συμφωνίας με
ταξύ τοΰ νόμου καί τών έπικρατουσών, είς διαφόρους 
κοινωνικός όμάδας, ηθικών άξιών παρατηρείται είς 
τάς κοινωνίας ένθα ύφίστανται διαφορά πολιτιστικού 
έπιπέδου μεταξύ νομοθετοΰντος καί τών διαφόρων

53. Έάν είς ελεύθερο; ’Άγγλος έδίαζε μίαν δούλην, ή 
ποινή ήτο πέντε σελλινίων πρόστιμον, έάν, δμως, ή Ιδία 
νέα έβιάζετο άπό δοϋλον, ή ποινή ήτο Αφαίρεσις τών ορ- 
χειον τοΰ βιαστοΰ.

Christofer HIBBERT, The Roots of Evil, A Social histo
ry of Crime and Punishment, London, 1966, p. 18.

54. Robert C. BENSING, «Α Comparative Study of 
American Sex Statutes», Journal of Criminal Law and Cri
minology, 1951, τεύχος 42, p.p. 57 - 72.

55. Ό  Έλλην, ό τελέσας πολιτικόν γάμον είς τήν Αλ
λοδαπήν καί άποκτήσας έξ αύτοΰ τέκνα, θεωρείται, τουλά
χιστον σήμερον, έγγαμος ύπό τής ελληνικής κοινωνίας, & 
γάμος, δμως, κατά τάς διατάξεις τοΰ Ελληνικού Ποινι
κού καί ’Αστικού Δικαίου. Ονιτος, έ<ρ’ δσον τελέση έτερον 
γάμον, κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 1350 - 1385 τού Α. 
Κ. ή έλθη είς σαρκικήν επαφήν μεθ’ έτέρας γυναικός, δέν 
θεωρείται, έν Έλλάδι, ούτε δίγαμος, ούτε μοιχός.

Ά ρθρα 356, 357 Π. Κ., Γνο>μ. Είσαγ. Α. Π. 27)47, 
Έφετ. Κέρκυρας 4)1951.

Άντιθέτως, θεωρείται καί μοιχός καί δίγαμος, κατά τό 
Αγγλικόν Δίκαιον.Offences Against the Person Act. 1861.

κοινωνικών όμάδων(5*). Ό  ίνδός νομοθέτης απαγο
ρεύει καί τιμωρεί, αύστηρώς, τον φόνον, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοΰ φόνου διά θρησκευτικούς λόγους. 
Ή  κοινωνία, δμως, τών ’Ινδιών επιδοκιμάζει τό φό
νον, έφ’ δσον τό θύμα θυσιασθή ύπέρ ένός «ορισμέ
νου Θεού (57) καί μάλιστα τον φόνον τοΰ τέκνου ύπό 
τοΰ πατρός. 'Ή ίδια κοινωνία άπαδοκιμάζει τήν σφα
γήν άγελάδος, θεωρουμένης παρ’ αυτής ώς Ιεροί 
ζώου, ένφ ό νομοθέτης έπιτρέπει τούτο προς διατρο
φήν τού πενομένου πληθυσμού.

Ή  κοινωνική ιστορία δέν γνωρίζει περιόδους στα
θεροτήτων (58). Ή  συμπεριφορά, ήτις ήτο άπηγορευμέ- 
νη κατά τό παρελθόν, επιτρέπεται σήμερσν.'Ό,τι άπα- 
γορεύεται σήμερον δυνατόν νά έπιτραπή είς τό μέλ
λον κ.ο.κ. Ό  ισχυρισμός τών νομικών, δτι ό νομικός 
ορισμός τοΰ εγκλήματος καί τοΰ έγκληματίου είναι ό 
πλέον άκριβής καί βέβαιος, δέν φαίνεται νά έχτ) καί 
τόσον σταθερός βάσεις. Ό  έγκληματολόγος, κατά συ
νέπειαν, είναι υποχρεωμένος νά προχωρήση είς τήν 
διατύπωσιν ίδικοΰ του ορισμού περί εγκλήματος καί 
έγκληματίου. 'Ο νομικός ορισμός είναι χρήσιμος διά 
τον έγκληματολόγον μέχρις «ορισμένου σημείου' πέ
ραν τούτου ύφίσταται συμπεριφορά ενδιαφέρουσα τον 
έγκληματολόγον καί τήν όποιαν δέν δύναται ούτος νά 
άγνοήση(59). Ό  ψυχίατρος δέν θά περιελάμβανεν είς 
τάς μελέτας του μέγα αριθμόν άσθενών καί ασθενειών 
έάν περιωρίζετο είς τήν έξέτασιν, έκείνων μόνον τών 
άσθενών, οΐτινες κρίνονται ώς ψυχικώς ασθενείς ύπό 
τών δικαστηρίων. Τοιοΰτον περιορισμόν οΰδείς δύνα- ! 
ται νά έπιβάλλη είς τον ψυχίατρον ή τήν ψυχιατρι-| 
κήν, ήτοι ούδείς δύναται νά ύποστηρίξη σοβαρώς, 
δτι «ψυχιατρικώς θεωρείται ασθενής έκεΐνος, δστις I  
δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως έκηρύχθη ώς I  
ψυχικώς ασθενής, ανώμαλος κ.λ.»(β0). Κατ’ άναλο-1 
γίαν, ύποστηρίζεται άπό τούς κοινωνιολόγους - έγκλη- I 
ματολόγους, είναι παράλογον νά έπιχειρήται νά έπι- I 
βληθή τοιούτου είδους περιορισμός είς τούς έγκλημα- 
τολόγους καί τήν έγκληματολογίαν. Ό  ψυχίατρος, 
κατά τήν έκάστοτε έν τφ δικαστηρίω έξέτασιν του, 
χρησιμσποιών ίδιαν γλύκισαν, προσπαθεί νά παρου- 
σιάση τήν ύγιεινήν κατάστασιν τοΰ ύποκειμένου ώς

56. Thornsten SELLIN, The Conflict of Conduct Norms, 
in The Sociology of Crime and Delinquency, op. cit. (ΰποσ. 
14), p.p. 226- 229.

57. Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, άριθ. »ουλεύματος 
161) 1970: «Θάνατος νεογεννήτου (τήν 1.10.69), συνεπείφ 
άρνήσεως τού πατρός όπως συναίνεση είς Αφαιμαξομετάγ- 
γισιν, επικαλούμενου θρησκευτικά; δοξασίας του ώς μάρτυ- 
ρος τοΰ ’Ιεχω βά ... Ό  ιατρός δέν δύναται νά έπέμβη έ- 
ναντίον τής βουλήσεως τοΰ Ασθενούς, έπί δέ Ανηλίκων Α
σθενών εναντίον τής βουλήσεως τών νομίμων έκποοσιόπων 
τούτων.. . Ή  πράξις τού πατρός δέν καταλογίζεται είς αυ
τόν, συνεπεία συγκρούσεως καθηκόντων, συνεπαγόμενης η
θικόν καταναγκασμόν». Ίδέ  Ποινικά Χρονικά, τεύχος 4ον, 
Απρίλιος 1970, σελ. 299 - 303 καί Ν. Κ. ΑΝΔΡΟΤΛΑ- 
ΚΗΣ, «Ό  Χιλιοστής πατήρ», σελ. 241 - 261, ίδιου περιο
δικού.

58. Leon RADZINOWICZ, Ideology and Crime, Lon
don, 1966, p.p. 252.

59. Μ. E. WOLFGANG and F. FERRACUTI, op. cit. 
(ΰποσ. 5), p. 23.

60. Thornsten SELLIN, op. cit.,
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έκείνος, ώς ειδικός Επιστήμων, αντιλαμβάνεται ταύ- 
Την. "Ανεξαρτήτως της αποδοχής ή μή τής κρίσεώς 
του, υπό τοΰ δικαστηρίου, ούδείς τρίτος διανοείται νά 
θέση υπό άμφισβήτησιν τήν κρίσιν του. Αΰτη θεωρεί
ται κρίσις ενός είδικοΰ έπιστήμονος, ήτις είναι δυνατόν 
νά τεθή υπό άμφισβήτησιν μόνον ύφ’ έτέρου ειδικοί 
έπιστήμονος τής αυτής έπιστημονικής πρσελεΰσεως. 
Άντιθέτως, ή κρίσις τοΰ έγκληματολόγου είναι δυ
νατόν νά τεθή υπό άμφισβήτησιν, καί μάλιστα υπό 
μορφήν σοβαρότητος, υπό έπιστήμονος έτέρας είδι- 
κότητος ή προσώπου, μηδεμίαν σχέσιν έχοντος μέ τήν 
έπιστήμην τής έγκληματολογίας. Τοΰτο συμβαίνει, 
διότι ή εγκληματολογία δέν' έπέτυχε νά θέση ίδικοΰς 
τη; ορισμούς καί νά δημιουργήση ίδιον λεξικόν έν- 
δσσυνεννοήσεως μεταξύ έγκληματολόγων. Αΰτη, δα- 
νειζομένη δρους καί ορισμούς έκ τής νομικής, δημο
σίας διοικήσεως, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, βιολογίας 
κ.λ., δέν κατώρθωσε νά έπιβάλλη ίδιαν γλώσσαν, προς 
έμπέδωσιν καί προώθησιν των σκοπών αυτής(δ1).,

Ή  άπηγορευμένη υπό τοΰ νόμου συμπεριφορά εί
ναι εν τμήμα, καί ούχί τό δλον, τής άποδοκιμαΐζομένης 
ύπό τής κοινωνίας συμπεριφοράς. Ή  έγκληματολο- 
γία ένδιαφέρεται διά τό έγκλημα καί τον έγκληματί- 
αν. "Ενδιαφέρεται διά τό πραγματικόν έγκλημα, δσον 
αΰτη ένδιαφέρεται καί δια τό φαινάμενον ή παρουσια- 
ζόμενον τοιοΰτον είς τάς έπισήμους στατιστικός. Αΰ
τη ένδιαφέρεται διά τό έξιχνιασθέν έγκλημα, δσον 
ένδιαφέρεται καί διά τό μή έξιχνιασθέν. Μελετά τό 
έγκλημα ύφ’ δλας τάς έμφανίσεις αύτοΰ, άνευ περιο- 
ρισμοΰ τινός, διότι οφείλει ν’ άναζητή τήν γνώσιν, 
χάριν τής γνώσεως(62), κατά κύριον λόγον, καί μετέ- 
πειτα αΰτη δέον δπως άναζητή τήν γνώσιν προς άξιο- 
ποίησιν αυτής, διά τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκών 
τής πραγματικότητος(63).

Ό  κοινωνικός άνθρωπος είναι υποχρεωμένος νά 
τηρή «ορισμένους τρόπους «καλής λεγομένης διαγωγής» 
ήτοι δέν έπιτρέπεται νά πράττη ή νά παραλείπη δ,τι 
ένοχλεΐ τούς συνανθρώπους του. Ό  άνθρωπος γεν- 
νάται έντός μιας έσχηματισμένης κοινωνίας. Τοΰτο

61. Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ot διάφοροι μελε- 
τηταί, είς τόν πεδίον τής εγκληματολογίας, παρουσιάζουν 
τάσεις τριχοτομήσεως είς νομ'κούς, κοινωνιολόγους καί Ια
τρούς. Έκάστη κατηγορία έκ τών έπιστημόνοιν αύτών έχει 
σχεδόν τελείως διάφορον πανεπιστημιακήν προέλευσιν, έξ 
ής άπέκτησεν ώρισμένους έπιστημονικούς προσανατολισμούς, 
τούς όποιους διατηρεί καί μετά τήν είδίκευσιν είς τήν έγ- 
κληματολογίαν. Ό  νομικός χρησιμοποιεί νομικούς όρισμούς, 
ό κοινωνιολόγος όρισμούς, ληφθέντας έκ τής κοινωνιολο- 
γίας, ό Ιατρός χρησιμοποιεί ιατρικήν ορολογίαν, μέ άπο- 
τέλεσμα, είς πολλάς περιπτώσεις, νά μήν άνευρίσκηται κοι
νόν πεδίον συνεννοήσεως. Είς τήν Ευρώπην, οί περισσότεροι 
έγκληματολόγοι προέρχονται Από τήν νομικήν, είς δέ τάς 
Η.Π.Α. οί πλειονότης τών έγκληματολόγιον προέρχονται 
έκ τής κοινωνιολογίας.

Ίδέ ϋποσημ. 59, σελίδες 1 - 75.
62. Αί έπιστήμαι δέον νά σκοπεύουν πρός τήν «ήθι- 

κήν ούδετερότητα», νά είναι έκτος σκοπιμοτήτιον τής 
καθημερινής ζωής. Διά τήν έπιστήμην, ή Αλήθεια εί
ναι αλήθεια, είτε συμφέρει τοΰτο είτε όχι. Πλείονα*: 
Max WEBER, The Methodology of the Social Sciences, 
edited by E. A. SHILS and H. A. FINCH, 1949.

63. E. H. SUTHERLAND, op. cit. p. 3.

σημαίνει δτι οΰτος είσέρχεται, διά τής γεννήσεώς του, 
είς έν έτοιμον κοινωνικόν περιβάλλον(Μ), είς τοΰ 
οποίου τάς καθιερωμένος άπαιτήσεις είναι ύποχρε«ο- 
μένος νά προσαρμοσθή. Βιολογικώς, ό άνθρωπος εί
ναι έτοιμος νά δεχθή καί ν’ «ίπορροφήση γνώσεις, 
άφοράκτας τόν έαυτόν του καί τάς σχέσεις αύτοΰ με
τά τών συνανθρώπων του. Αί πρώται κοινωνικοί έ- 
παφαί έχουν έπιδράσεις έφ’ όλοκλήρου τής ζωής τοΰ 
άνθρώπου. Αί κοινωνικοί έπαςραί συνίστανται είς άλ- 
ληλουχίαν σχέσεων, κατά τήν διάρκειαν τών όποιων 
άποδέχεται καί άπορροφρ ιδέας, αΐτινες μεταβιβάζον
ται είς αυτόν έπισήμως, κυρίως διά τής έκπαιδεύ- 
σεως καί άνεπισήμιος διά τών διαφόρων συζητήσεων, 
διδασκαλιών, παραδειγμάτων κ.ο.κ. Αί ίδέαι αύταί 
περιέχουν διαφόρους σημασίας, σχετιζομένας, άφ’ έ- 
νός μέν μέ τά ήθη, έθιμα, θρησκείαν, ανθρώπινα έπι- 
τεύγματα, υποκειμενικός πεποιθήσεις κ.λ., άφ’ έτέ
ρου δέ περιέχουν σημασίας, «τχετικάς πρός τάς ίδιας 
αύτοΰ σχέσεις μετά τών συνανθροόπων του.

Έξετάζοντες δλας αύτάς τάς ιδέας, ώς αδιαχώρι
στους έν«ί>σεις, δυνάμεθα νά τάς όνομάσωμεν σ τ ο ι 
χ ε ί α  π ο λ ι τ ι σ μ ό  ΰ(85). Τά στοιχεία αυτά «τχη- 
ματίζουν ώρισμένας γενικάς άρχάς ή τύπους καί τεί
νουν νά έμφανίζωνται ώς συγκεκροτημένα σταθερά 
συστήματα έννοιών. Ένσωματούμενα τά συστήματα 
αύτά τών έννοιών είς τήν άνθρωπίνην ατομικότητα 
καθίστανται προσωπικά στοιχεία αυτής, δημιουργου- 
μένης οΰτω τής α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό -  
τ η τ ο ς  (66). Ή  προσωπικότης αΰτη διακρίνεται άπό 
τήν β ι ο λ ο γ ι κ ή ν  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ,  διό
τι ή τελευταία φέρει ώρισμένας μορφολογικάς ή φυ
σιολογικός τάσεις. Ή  ανθρώπινη προσωπικότης θε- 
μελιοΰται έπί βιολογικής βάσεως καί αναπτύσσεται 
διά τής μεταφυτεύσεως(67) έν αυτή στοιχείων πολι
τισμού. Ή  βιολογική υποδομή μιας προσωπικότητος 
θέτει περιορισμούς είς τήν άνάππυξιν τής δλης προ
σωπικότητος. Τοιουτοτρόπως ή βιολογική κατασκευή 
προκαθορίζει τόν χαρακτήρα καί τόν βαθμόν δεκτι- 
κότητος καί άπορροφητικότητος τών στοιχείων πολι
τισμού έντός αυτής καί τό είδος μέ τό όποιον θά έκ- 
φρασθή κοινωνικώς έν τφ μέλλοντι.

Αυτή ή δισυπόστατος προέλευσις — έκ δύο πηγών 
σχηματισμός τής προσωπικότητος— δέν γίνεται απο
δεκτή άπό τούς κοινωνιολόγους. Προσωπικότης, κατ’ 
αυτούς, είναι ή υποκειμενική έκφρασις τοΰ πολιτι
σμού. Αΰτη σχηματίζεται μόνον διά τής άπΟδοχής 
καί άπορροφήσεως ύπ’ αυτής, στοιχείων πολιτισμού, 
μή προϋφισταμένης βιολογγική τινός θεμελκοσεως. 
Ή  άνθρωπίνη προσωπικότης είναι προϊόν μαθήσεως

64. Πρώτη κοινωνική όμάς, συναναομένη ύπό τοΰ νεο- 
γεννήτου, είναι ή οικογένεια, είς ήν δημιουργοΰνται δικαι
ώματα καί υποχρεώσεις.

William J. GOODE, The Family, Foundations of Mo
dern Sociology Series, U.S.A., 1964, p. 1.

65. Thornsten SELLIN, op. cit., p. 6.
66. Ibid.
67. Ή  μεταφύτευσις στοιχείων πολιτισμοΰ «επιφέρει τήν 

κοινωνικοποίησή τοΰ Ατόμου, ήτις μανθάνεται, καθιστώσα 
τόν μαθητήν ικανόν νά διεκπεραιώνη κοινωνικούς ρόλους».

Harry Μ. JOHNSON, Sociology, London, 1961, ρ.6110.
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καί ούχί γεννήσεως. Ό  άνθρωπος είναι δ,τι έμαθε 
καί οΰχί ό,τι έγεννήθη. Έγκληματολόγοι, κοινωνιολό
γοι, βιολόγοι, άνθρωπολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι 
κ.α. δέν εΰρίσκονται έν συμφωνία έπί τοϋ όρισμοΰ 
τής ανθρώπινης προσωπικότητος. Μόνον οί κοινωνιο
λόγοι έχουν διατυπώσει τεσσαράκοντα οκτώ ορισμού; 
τής ανθρώπινης προσωπικότητας, δι’ Ιδιον αυτών λο
γαριασμόν^8). Προσωπικότης, κατ’ αυτούς, είναι δ 
μικρόκοσμος τής κοινωνίας, ή υποκειμενική έκφρασις 
τού πολιτισμού, ό πολιτισμός μεταπεφυτευμένος εις εν 
άτομο ν.

’Εάν δλα τά άτομα ήσαν βιολογικώς δμοια, έτίθεν- 
το δέ υπό παρόμοιας πολιτιστικός έπιρροάς, τότε, δλα 
αυτά τά άτομα θά ήσαν ακριβώς δμοια. ’Εάν δλα τά 
άτομα ήσαν βιολογικώς δμοια, άλλ’ έδέχοντο διαφό
ρους πολιτιστικός έπιρροάς, τότε, έκαστον εξ αυτών 
θά παρουσίαζεν ίδια προσωπικά χαρακτηριστικά. 
’Εάν δλα τά άτομα έδέχοντο τάς αύτάς πολιτιστικός 
έπιρροάς, άλλ’ ήσαν βιολογικώς ανόμοια, τότε, έν 
έκαστον έξ αυτών θά παρουσίαζεν ίδια προσωπικά 
χαρακτηριστικά. Ή  σΰνγχρονος άντίληψις είναι, ότι 
δέν ύφίστανται ούτε βιολογικώς δμοια άτομα ούτε 
ακριβή αντίγραφα τών πολιτιστικών έπιροών' κατά 
συνέπειαν, δέν ύφίστανται, έστω καί δ,ύο, άτομα έ- 
χοντα την αυτήν ακριβώς προσωπικότητα (69) .

Τό καθήκον τής έπιστήμης, ήτις μελετά τήν άν- 
θρωπίνην συμπεριφοράν καθίσταται έξαιρετικώς δά
σκαλον, διότι ύποχρεοΰται νά περιγράψη όμοιας ή 
ή παρόμοιας έκδηλώσεις προσωπικοτήτων, αίτινες δέν 
έχουσιν ούτε βιολογικήν ούτε πολιτιστικήν ομοιότητα. 
Ή  έπιστήμη αύτη δέν μελετά, ώς ή φυσική, δμοια 
φαινόμενα ούτε φαινόμενα παρουσιαζόμενα περιοδι- 
κώς δμοια. Είναι, κατά συνέπειαν, ήναγκασμένη νά 
κατατάσση τά φαινόμενα κατά κατηγορίας, είδος τύ
που κ.ο.κ., άλλως δέν δόναται νά καταλήξη εις συμ
πέρασμα, ουδέ καί νά ένεργήση έρευναν ή μελέτην.

Ή  ύπαρξις έκάστου προσώπου, έν τή κοινωνία, 
είναι αποτέλεσμα σειράς αποφάσεων ή σειράς έπιλο- 
γής αποφάσεων. Συνεχώς ό κοινωνικός άνθρωπος εί
ναι υποχρεωμένος νά άποφασΐζη, έάν πρέπει ή ού νά 
πράττη τί. Πλεϊσται αποφάσεις, καθημερινώς ή συ- 
χνάκις έπαναλαμβανόμεναι, αύτοματοποιούνται, καθι
στάμενοι συνήθειαι, τής προσωπικότητος. Ή  άνιίδρα- 
σις εις τάς αποφάσεις αύτάς είναι αύτόματος. Συμ
βάντα, δμως, μή συχνάκις έπαναλαμβανόμενα, απαι
τούν σκέψιν καί βάσανον. Ό  άνθρωπος, εις τάς πε
ριπτώσεις αύτάς, χρησιμοποιών τήν λογικήν καί τήν 
βούλησίν του έπιλέγει τήν συμφέρουσαν λύσιν κατά 
τήν στιγμήν τής άποφάσεως. Όποιοίδήποτε καί έάν 
είναι ή ανθρώπινη άντίδρασις(70), αύτη είναι έκφρα- 
σις τής προσωπικότητος. "Ολαι αί ανθρώπινοι απο
φάσεις έχουν ώρισμένας σημασίας διά τον πράττον-

68. G. W. ALLPORT, Personality, A Psuchological In
terpretation, New York, 1937, p. 372.

69. Thronsten SELLIN, op. cit.. p. 7. Ή  μόνη έξαίρεσις 
δυνατόν νά παρουσιασθή (βιολογικώς) εις τούς έκ τοϋ αυ
τού ωαρίου διδύμους- καί αυτοί δμως, μέ τήν πάροδον τών 
έτών, ύφίστανται οΰχί όμοιας πολιτιστικός έπιρροάς καί 
διαχωρίζονται ώς προσωπικότητες.

70. Ή  Ανθρώπινη αντίδρασις προέρχεται η έκ τής συνή
θειας η κατόπιν σκέψεως καί άποφόισεως.

1
τα. Σχεδόν δλαι αί άνθρώπιναι αποφάσεις έχουν ύ- I 
παχθή εις ώρισμένσυς κανόνας, τούς λεγομένους κα
νόνας διαγωγής. Ό  ένεργών, συμφώνως προς τούς 
κανόνας αύτούς, λέγεται ότι διάγει ομαλόν κοινωνι- I 
κόν 6ίον, ό δέ ένεργών, έν ασυμφωνία προς τούς τε- I 
θειμένους κανόνας, λέγεται δτι ένεργεϊ κατ’ άντικοι- I 
νωνικόν τρόπον.

Μήτηρ τού νόμου είναι ή παράβασις(71) καί τοΰ [ 
ανωμάλου κοινωνικού βίου ή ασέβεια προς τούς κα- | 
νόνας διαγωγής. Οί κανόνες τής οικογένειάς μεταβι- I 
βάζονται ύπ’ αύτής- άλλ’ έκαστος άνθρωπος είναι μέ- I 
λος μιάς οικογένειάς, ταύτοχρόνως, δμως, είναι μέ- 1 
λος καί πλείστων άλλων κοινωνικών ομάδων, ώς λ.χ. [ 
τής ’Αστυνομίας, μιάς όμάδος παικτών ποδοσφαίρου, I 
ενός σχολείου, ένός ομίλου έρασιτεχνών άλιέων, κοκ. I 
"Ολαι αί κοινωνικοί ομάδες έχουν ίδιους κανόνας, | 
ίδιον σύστημα μεταβιβάσεως τών κανόνων των εις τά I 
μέλη, δημιουργουμένης ούτω μιάς άλύσεως, ήτις έξι- I 
κνεΐται εις παγκόσμιον έκτασιν. Οί κανόνες διαγωγής I 
ανευρίσκονται όπου υπάρχουν κοινωνικοί ομάδες άν- [ 
θρώπων, ήτοι διεθνώς. Δέν είναι δημιουργήματα μό- I 
νον μιάς κοινωνικής όμάδος, αλλά τοΰ συνόλου αύ- I 
τών- δέν περιορίζονται από πολιτικά δρια καί δέν έπι- I 
βάλλονται ύποχρεωτικώς υπό τοΰ νόμου(73).

Αύτά τά γεγονότα μάς υποχρεώνουν νά δεχθώμεν, I 
δτι ή μελέτη τής ανθρώπινης συμπεριφοράς δύναται I 
νά πραγματοποιηθή διά τοΰ χωρισμού αύτής κατά κα- I  
τηγορίας, διεθνώς παράδεκτάς, άγνοοΰντες πολιτικά I 
δρια καί νομικούς περιορισμούς. Ό  δρος « έ γ κ λ η -  I 
μ α »  ανήκει εις τήν άπηγορευμένην υπό τοΰ νόμου I 
συμπεριφοράν καί ό δρος « α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή  I 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά »  προσιδιάζει εις τήν συμπερι- I 
φοράν, ήτις ενοχλεί τήν πλειονότητα τών μελών μιάς I 
κοινωνικής όμάδος, ή όποια αντιδρά κατά τοΰ πράτ- I 
τοντος ή παραλείποντος, κατά διαφόρους τρόπους. I 
Δι’ έκατέραν τών περιπτώσεων ένδιαφέρεται ή έγ- I 
κληματολογία. "Ο θ ε ν, ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν Ι  
μ ε λ έ τ η ς  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς  
ε ί ν α ι  τ ό σ ο ν  ή « α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή !  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά » ,  δ σ ο ν  κ α ί  τ ό  « έ γ - Ι  
κ λ ή μ α » .  Τ ό σ ο ν  ό έ γ κ λ η μ α τ ί α ς ,  I 
δ σ ο ν  κ α ί  ό α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  δ ρ ώ ν .  I 
Ε π ί σ η ς ,  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  μ ε λ έ - Ι  
τ η ς  α ύ τ ή ς  ε ί ν α ι  τ ό σ ο ν  ή έ π ί - Ι  
σ η μ ο ς  κ ρ α τ ι κ ή  α ν τ ί δ ρ α σ ι ς  κ α τ ά Ι  
τ ο ΰ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ,  δ σ ο ν  κ α ί  ή ά - |  
ν ε π ί σ η μ ο ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά ν τ ί δ ρ α - 1  
σ ι ς ,  κ α τ ά  τ ο ΰ  ά σ ε β ο ΰ ν τ ο ς  π ρ ό ς Ι  
τ ο ύ ς  κ α ν ό ν α ς  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς !  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .

ΕΜΜ. Φ. ΣΗΦΑΚΗΣ

71. William SEAGLE, «Primitive Law and Professor 
Malinowski», American Anthropoligist, 1937, τεύχος 39 
’Απριλίου - ’Ιουνίου, σελ. 284.

72. Thomsten SELLIN, op. cit., p. 8,
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------------------------  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ----------------------------------

ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ! ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1968

*Επΐ τού ποΑιτικοΰ βίου, τής Δημο
κρατίας καί των βαοικών θεσμών Ο

ΥΠΟ κ. ΔΗΜ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ε ί σ α γ ω γ ή  ·  Σκοπ ός της παρούσης είνα ι νά  διαχω ρίση κα ί έπισηιμάνη τάς βασικάς κα ινοτο
μίας ή νέας δ ια τά ξεις  τοΰ Ισχύοντος Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς  1968, έπί του Π ο λίτικ ο υ  Βίου, τής Δ η μ ο κ ρ α τία ς  καί 
των νέων βασικώ ν θεσμώ ν, έν σχέσει πρός τό προϊσχΰσαν σύντοιγμα  τοΰ 1952.

Βεβαίω ς, δέν είνα ι δυνατόν, έντός τώ ν π λα ισ ίω ν αυτής, νά συμπεριληφθοΰν π ο λλά  έρμηνευτικά  σχό
λ ια  κ α ί απόψεις. Τ ό  τοιοΰτον θά άπεδίδετο δ ιά  σ υ γγρ α φ ικ ή ς  έρ γα σ ία ς.

Α ϊ  άνω τέρω  κοινοτομία ι θά άναφερθοΰν έν άρχή γεινικώς κ α ί ε ίτα  θά έπισημανθοΰν είδικώ τερον κατ' 
άρθρον.

Κ α τά  τά  ετη 1863, 1911, 1920, 1927, 1935, 1946 κ α ί 1952 έγένοντο τροποποιήσεις ή άναθεωρήσεις 
τοΰ Σ υ ν τά γ μ α το ς , δηλ. τοΰ θεμελιώ δους έκείνου Νόμου, δ όποιος κ α θο ρ ίζει τή ν  π ο λιτεια κή ν μορφήν 
τοΰ Κράτους, τήν όρ γά νω σ ιν κ α ί λ ε ιτο υ ρ γία ν  τής κρα τικής έξουσίας κ α ί τά  όρια  αύτής έναντι τών 
ύπηκόων.

Τό  προϊσχΰον Σ ύ ν τ α γ μ α  ήτο  κ α τ’ ουσίαν τό Σ ύ ν τ α γ μ α  τοΰ 1864, άνεθεωρήθη δέ δ ιά  πρώ την φο
ράν έν έτει 1911, μετά τήν Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ν  “Επ α νά σ τα σ ιν τοΰ Γο υ δ ί τοΰ 1909.

Τόν Ιούνιον 1967 άνετέθη Οπό τής έκ τής Έπανα- 
στάσεως προελθούσης Κυβερνήσεως είς συγκροτηθεΐ- 
σαν είκοσαμελή ’Επιτροπήν ή έκπόνησις νέου Σχε
δίου Σ υντάγματος.

Μετά τό πέρας τής έργασίας τής ’Επιτροπής, ή 
Κυβέρνησις άπεφάσισε νά παραδώση καί παρέδωσε 
είς δημοσίαν συζήτησιν καί κριτικήν τοΰ Ελληνικού 
Λαοΰ τό Σχέδιον τής ’Επιτροπής, ώστε νά κατάρτιση 
έν καλύτερον καί τελειότερον σχέδιον, όπως καί έγέ- 
νετο.

Είναι ή πρώτη φορά είς τήν Ιστορίαν τής "Ελλά
δος, κατά τήν όποιαν οί "Ελληνες άπεφάσισαν άπ’ 
ευθείας έπί τοΰ νέου Καταστατικού Χάρτου τής χώ
ρας των καί έθεσαν τήν ύπογραφήν των είς τό ’Εθνι
κόν Σ υμβόλαιον.

ΤΗτο άναγκαία ή άνοοθεώρησις τοΰ προϊσχύσαντος 
Συντάγματος, λόγω τών άτελειών του, θά προσδιο
ρίσω δέ τάς βασικας τοιαύτας, άφορώσας μόνον τό 
ύψ α .

Κατά τό προ τής Έπαναστάσεως χρονικόν διάστη
μα, διετυπώθησαν έπανειλημμένως έπικρίσεις ϋπό τών 
έκάστοτε κυδερνησάντων καί μή ώς καί 6φ’ όλο κλή
ρου τοΰ τύπου κατά τοΰ προϊσχύσαντος Συντάγμα

τος 1952, ύπεβλήθη δέ καί σχέδιον άναθεωρήσεως είς 
τήν Βουλήν.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ
Α'. Ώ ς  π ρ ό ς  τ ό ν  π ο λ ι τ ι κ ό ν  β ί ο ν

Δημιουργοΰνται μεγάλαι έκλογικαί περιφέρειαι. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, τά κόμματα θά υποδεικνύουν 
πρόσωπα μεγαλυτέρου κύρους καί άνεγνωρισμένης 
άξίας. Ό  βουλευτής άπομακρύνεται άπό τόν ψηφο
φόρον είς σημεΐον, ώστε νά μή δημιουργώνται προ
σωπικά συμφέροντα μεταξύ των.

Δέν έπιτρέπεται ό βουλευτής νά γίνεται ύπουργός. 
"Οπως γνωρίζετε, υπάρχουν τρεις έξουσίαι: ή νομο
θετική, ή έκτελεστική καί ή δικαστική.

Ή θεμελιώδης άρχή τής Δημοκρατίας έπιδάλλει νά 
άσκοΰνται αί τρεις έξουσίαι χωριστά, όχι άπό τά ίδια 
πρόσωπα συγχρόνως. Ό  βουλευτής είναι νομοθέτης, 
άσκεΐ νομοθετικήν έξουσίαν.

Ό  υπουργός διοικεί, έκτελεΐ τόν Νόμον. Είναι έκτε
λεστική έξουσία. Δέν έπιτρέπεται ό βουλευτής νά εί
ναι νομοθέτης καί έκτελεστής, δηλαδή νά άσκή συγ
χρόνως νομοθετικήν καί έκτελεστικήν έξουσίαν. Ή 
έκλογή τών υπουργών θά έπεκτείνεται είς όλους τούς

(*) Ή  παρούσα μελέτη άπετέλεσεν ομιλίαν τού κ. Δ. Προνχάχη, γενομένην τήν 12.3.1970, έν τφ Δικηγορικοί Συλ- 
λόγψ ’Αθηνών.
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άξιους πολίτας, άσχέτως άν πολιτεύωνται ή δχι, διό
τι θά έχουν είδικότητα, προσωπικότητα καί Ικανότητα.
J Πρόεδρος καί οί 'Αντιπρόεδροι τής Κυβερνήσεως 

δμως, θά προέρχονται άπό τήν Βουλήν.
Ό  υπουργός δέν έπιτρέπετται νά θέτη υποψηφιότητα 

εις τάς έπομένας έκλογάς. Μέ αύτόν τόν τρόπον άπο- 
φεύγεται ή ψηφοφορία, τήν όποιαν θά ήδύνατο νά έπι- 
τΰχη ό ύπουργός μέ τήν άσκησιν έκ μέρους του της 
έκτελεστικής έξουσίας.

Δέν έπιτρέπεται οί βουλευταί τοΰ ένός κόμματος νά 
μεταπηδήσουν εις άλλο, διότι πρέπει πρώτον νά πα
ραιτηθούν τοΰ δουλευτικοΰ των άξιώματος. Επιτρέπε
ται, δμως, εις τούς δουλευτάς νά άνεξαρτοποιηθοΰν.

Τά οικονομικά των κομμάτων θά έλέγχωνται (θά 
τηρήται βιβλίον έσόδων καί θά δημοσιεύεται έτήσιος 
οικονομικός άπολογισμός).

Τό νέον Σύνταγμα, διά των άνωτέρω θεσπισθέντων, 
θέλει νά έξαλείψη τήν συναλλαγήν των πολιτικών μετά 
των ψηφοφόρων πολιτών, ώς καί μεταξύ τών ιδίων πο
λιτικών.

Τά κόμματα θά λειτουργούν δημοκρατικώς μέ κα- 
θωρισμένας ιδεολογικός άρχάς καί μέ συγκεκριμένον 
καταστατικόν καί πολιτικόν πρόγραμμα.

Ή ήγεσία τών κομμόιτων θά είναι αιρετή. Κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον τά κόμματα θά λειτουργούν δημοκρα
τικώς.

Τά κόμματα θά έχουν έθνικάς καί δημοκρατικός 
άρχάς.

Τό Συνταγματικόν Δικαστήριον, τό όποιον θά άνα- 
φέρω κατωτέρω, θά δύναται νά διαλύη τά κόμματα, 
τά όποια θά παραβιάζουν τό Σύνταγμα, τούς Νόμους 
καί τάς άνωτέρω άρχάς.

"Ενα κόμμα, διά νά άντιπροσωπευθή εις τήν βου
λήν, πρέπει νά συγκεντρώση ώρισμένον ποσοστόν ψή
φων έπί τοΰ συνόλου τών έγκύρων ψηφοδελτίων. Τό 
ποσοστόν θά καθορισθή διά Νόμου.

Τά άνωτέρω άποδλέπουν εις τήν έξάλειψιν τής άρ- 
χομανίας καί τοΰ κατακερματισμού τών πολιτικών δυ
νάμεων. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον προλαμβάνεται ή έπα- 
ναλαμβανομένη συνεχώς διαίρεσις ώρισμένων κομμά
των εις περισσότερα κόμματα, ώστε νά παύση τό κομ
μουνιστικόν κόμμα μέ τήν έκάστοτε μειοψηφίαν του 
νά είναι ό ρυθμιστής τής 'Ελληνικής πολιτικής.

Μέχρι τής Έπαναστάσεως τοΰ ’Απριλίου 1967, τά 
τοπικιστικά, ώς έπί τό πλείστον, κόμματα άπετέλουν 
τόν πολυκομματισμόν, έξηρτώντο δέ άπό τήν άξίαν 
τών άρχηγών των καί δχι άπό ιδεολογικός άντιλήψεις. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, αί παρασκηνιακαί κομματικαί 
συμφωνίαι έδημιούργουν τήν πλειοψηφίαν εις τήν Βου
λήν καί ούτως έσχηματίζετο ή Κυδέρνησις.

Διά νά αύξηθή τό κύρος καί ή άπόδοσις τού κοινο
βουλίου, όρίζεται δπως 25—30 βουλευταί έκλέγωνται 
ένιαίως δι’ όλόκληρον τήν Χώραν καί οί ύποψήφιοι 
ούτοι θά είναι προσωπικότητες πανελληνίου κύρους.

Πρόσωπα εύρυτέρας άναγνωρίσεως θά άντικαθι- 
στούν τόν τοπικόν κομματάρχην.

Μειώνεται ό άριθμός τών βουλευτών είς τό ήμισυ 
(150). Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έπιτυγχάνεται ή αΰξη- 
σις τής άποδοτικότητος τών βουλευτών, ή έπιλογή τών 
καλυτέρων καί ή έπίτευξις σοβαρών οικονομιών.

Δέν έπιτρέπεται ή άπουσία τών βουλευτών.
Ή Βουλή θά διαιρήται είς δύο τμήματα νομοθετικής 

έργασίας καί ή όλομέλεια θά έπαναλαμδάνεται νόμων 
γενικωτέρας σημασίας.

Ό  κοινοβουλευτικός έλεγχος θά γίνεται μίαν φοράν 
τήν έβδομάδα διά νά άποφευχθοΰν αί πολλαί καί ά
σκοποι συζητήσεις.

Ό  βουλευτής εύθύνεται δι’ έξύδρισιν ή δυσφήμησιν 
έναντίον προσώπου ή άρχής.

Αύξάονται αί προϋποθέσεις διά νά έκλεγή τις ώς. 
βουλευτής.

Δέν δύνανται νά έκλεγοΟν βουλευταί, οί καταδικα- 
σθέντες δι’ ώρισμένα έγκλήματα, οί μή έκπληρώσαν- 
τες τάς στρατιωτικός των ύποχρεώσεις, οί κάτω τών 
25 έτών, οί μή άπόφοιτοι μέσης έκπαιδεύσεως καί οί 
στερηθέντες τών πολιτικών δικαιωμάτων των, δι’ ώρι
σμένον χρόνον.

Διά νά σταθεροποιηθή δ πολιτικός βίος, ή Βουλή θά 
έκλέγηται διά μίαν πενταετίαν καί πρότασις δυσπιστί
ας θά κατατίθεται μόνον μετά παρέλευσιν έτους άπό 
τής καταθέσεως παρόμοιας προτάσεως.

Ό  πολιτικός βίος θά άνανεώνεται διά τής άπαγο- 
ρεύσεως τής έπί τέσσαρας συνεχείς περιόδους έκλογής 
τοΰ αύτοΰ προσώπου, ώς βουλευτοΰ καί τής δημοκρα
τικής όργανώσεως τών κομμάτων.

’Επιτρέπεται έλευθέρως ή ΐδρυσις οίουδήποτε κόμ
ματος, έκτος άν έπιδιώκη τήν άνατροπήν τού ύπάρ- 
χοντος κοινωνικού καθεστώτος καί πολιτεύματος ή θέ
τη είς κίνδυνον τήν έδαφικήν άκεραιότητα καί άσφά- 
λειαν τής Χώρας. "Αν βεβαιωθή ό σκοπός τής άνα- 
τροπής, τότε τό κόμμα αυτό θά διαλύεται άπό τό Συν
ταγματικόν Δικαστήριον.

Είδικώτερον ύπάρχουν, ώς πρός τόν πολιτικόν βίον, 
συγκεκριμένως.αί έξής καινοτομίαι είς τά άρθρα 56— 
86 τοΰ Συντάγματος 1968. ’Επίσης σχετική είναι καί 
ή διάταξις τοΰ άρθρου 88. ’Αναφέρω περιληπτικώς τάς 
σπουδαιοτέρας καινοτομίας, καί διαφοράς, έν σχέσει 
πρός τό Σύνταγμα 1952

’Άρθρον 56: ’Απαιτείται δπως ό έκλογεύς έχη συμ
πληρώσει τό 21 ον έτος τήν ήμέραν διενεργείας τών έ- 
κλογών.

Δέν έχει έκλογικόν δικαίωμα, δστις έχει κατοδικα- 
σθή άμετακλήτως ύπό ποινικοΰ Δικαστηρίου, άνεξαρ- 
τήτως τοΰ χρόνου τής ποινής, διά πραξιν ή ένέργειαν 
στρεφομένην κατά τοΰ πολιτειακού ή κοινωνικού καθε
στώτος. Ή στέρησις πρέπει μάλλον νά είναι διερκής 
καί άμετάκλητος, διότι ό Νόμος δέν κάμνει διάκρισιν. 
’Επέρχεται αύτοδικαίως, άπό τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν θά καταστη άμετάκλητος ή καταδικαστική ά- 
πόφασις. "Οταν λέγωμεν κοινωνικόν καθεστώς έννοϋ- 
μεν τό άστικόν καθεστώς, είς άντΐθεσιν πρός τά κομ
μουνιστικόν. Πολιτειακόν δέ καθεστώς έννοοΰμεν τό 
δημοκρατικόν πολίτευμα, ώς Ισχύει κατά τό Σύν
ταγμα.

Κατοχυροΰται συνταγματικώς ή ϋποχρέωσις τής ά- 
σκήσεως τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος.

Δέν όρίζεται κατώτατος άριθμός τών βουλευτών. 
Ό  Νομοθέτης δύναται νά καθορίση οίονδήποτε άρι- 
θμόν κρίνει σκόπιμον κάτω τών 150.

Ό  έκλογικός Νόμος άρχεται ισχύων άπό τών μεθε
πομένων έκλογών.

'Ορίζεται άνώτατος καί κατώτατος άριθμός έκλογι- 
κών περιφερειών άπό 10—15. θ ά  έκλέγωνται έξ έκά- 
στης περιφέρειας τουλάχιστον 5 βουλευταί.

(Συνεχίζεται)

Σ.Σ .: Λόγο.) πληθώρα; ΰλης, αί συνέχειαι τών με
λετών «Έγκληματικότης τών νέων», τοϋ κ. Α. Δε- 
λο'/νη, καί «"Οταν οί ιατροί ΰποκαθιστοΰν τόν Θεόν», 
τοΰ LOIS MATTOX MILLER, αναβάλλονται διά 
τό επόμενον.
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ΣΥΝΕΙΒΗΣΙΣ:
Ή έντόζ τού 
ανθρώπου 
ηαρουόία 

τού θεού

'Υπό Πανοσ. Α ρχιμανδρίτου 
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΗ

“Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΙ„

Συνείδησις είναι ή έσωτερική καί κεντρική λειτουργία τής πνευματικής καί λογικής τοΰ 
ανθρώπου ψυχής, ήτοι ή δΰναμις καί ίκανότης, διά τής όποιας ή ψυχή διακρίνει τό αγαθόν 
από τοΰ κακοΰ καί παρορμδται εις προτίμησιν τοΰ άγαθοΰ καί αποφυγήν τοΰ κακοΰ.

| |  ΨΤΧΙΚΗ αΰτη λειτουργία καί δύναμις καί ίκα
νότης είναι κοινόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα 

παντός, αδιακρίτως φυλής καί γλώσσης καί πολιτι
σμού, ανθρώπου, αρτίου καί όμαλού. ’Αποτελεί δέ τήν 
προϋπόθεσιν διά τον καταλογισμόν τής εύθύνης των 
πράξεων καί τών λόγων έκαστου ανθρώπου, τόσον 
ένώπιον τής Άνθρωπότητος, δσον καί ένώπιον τής 
Θείας Δικαιοσύνης.

Ή  Συνείδησις-—καθώς καί πάσα άλλη δύναμις 
τής ανθρώπινης ψυχής—  έπιδέχονται καλλιέργειαν 
καί βελτίωσιν ή καί διαστρέβλωσιν καί παραμέλησιν, 
έξυγίανσιν καί εύαίάθητον ακρίβειαν ή καί έξ αντι
θέτου καυτηρίασιν, ύπνωσιν καί πώρωσιν. Άλλ’ ου
δέποτε άπονεκροϋνται τελείως, ούτε καί έξαφανίζε- 
ται ή άνθρωπίνη συνείδησις, μετά τής ανθρώπινης 
προσωπικότητος καί τής ανθρώπινης ψυχής, πλα
σθείσης απ’ αρχής αθανάτου καΗπαραμενούσης άφθα
ρτου καί άνεκμηδενίστου.

Ή  'Αγία Γραφή καί δη ή Καινή Διαθήκη, κατ’

έπίδρασιν προφανώς τής Στωϊκής Φιλοσοφίας καί 
τής Διδασκαλίας τοΰ Κικέρωνος, εις ας όφείλεται ή 
καθιέρωσες τού σημαντικωτάτου δρου συνείδησις, δια
κρίνει τάς διαφόρους καταστάσεις τής ανθρώπινης 
συνειδήσεως ώς έξής: «Συνείδησις αγαθή» (Πράξ. 
23.1), Σιτνείδησις καθαρά (Α ' Τιμ. 3.9), Συνείδη- 
σις Καλή, (.Εβρ. 13.18), Συνείδησις άπρόσκοπος 
(άπταιστος) (Πράξ. 14,16), Συνείδησις ασθενής 
(Α ' Κορ. 8,7— 12 =  αναποφάσιστος άμφιβάλλουσα) 
Συνείδησις Θεού ( =  φωτισμένη καί κατευθυνομένη 
από τό θέλημα τού Θεού (Α ' Πετρ. 2,19). 'Ύπό τήν 
πίεσιν καί τήν κατάπνιξιν τών παθών καί τών κακιών 
τής άπομακρυνθείσης τοΰ Θεοΰ καί εχθρικήν στάσιν 
έναντι Αύτοΰ λαβούσης ανθρώπινης καρδίας, τοσοΰ- 
τον άτονεΐ καί αχρηστεύεται ένίοτε ή άνθρωπίνη συ- 
νείδησις, ώστε ό άνθρωπος κάμνει σειράν παραχωρή
σεων καί συμβιβασμών, ού μην άλλά καί υποδουλώ
σεων είς τό ψεύδος, είς τήν άμαρτίαν, εις τό κακόν, 
εις τό έγκλημα, μέγιστσν δέ τούτων τό ψεύδος, ή
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απατη, ή αδικία, ό δόλος, άτινα καθιστούν τόν άν
θρωπον τεκνον τοΰ διαβόλου. "Οταν δέ δεν γίνη θαύ
μα τής Θείας Χάριτος προς άφύπνισιν τής ουτωσί 
μεθυσθείσης καί ναρκωθείσης, υπό τής πολυμόρφου 
αμαρτίας καί κακίας, ανθρώπινης συνειδήσεως, ό 
άνθρωπος καθίσταται άτιμος, έξηυτελισμένος καί γε
λοίος είς τους δαίμονας καί τούς συνανθρώπους του, 
καί θλιβερόν καί σπαραξικάρδιον θύμα των αδιάκο
πων καί αθεράπευτων τύψεων καί σφυρακοπημάτων 
τής άφορήτως καί άτελευτήτως έλεγχούσης συνειδή- 
σεως, όδηγούσης συνήθως είς νευροψυχώσεις, μελαγ
χολίας καί αλλας φοβέρας ψυχικός πτώσεις, ενίοτε 
δέ καί είς τήν όλεθρίαν άπόφασιν τής αυτοκτονίας. 
Ενδέχεται ό άδικήσας, ό δολιευθείς, ό παγιδεύσας, 
ό καταστρέψας, ό μολύνας καί βεβηλώσας ιερά καί 
δσια, θεία καί ανθρώπινα, προς καιρόν θά δίδη τήν 
έντύπωσιν άπάθοΰς, άταράχου, ευτυχούς, ισχυρού 
καί ευφυούς, αδίστακτου καί προκόπτοντος. Άλλ’ δ- 
ταν, έπί τέλους, άφυπνισθή καί έξεγερθή ή έπιμόνως 
καί έπιμελώς συγκαλυπτομένη καί άπωθουμένη συνεί- 
δησις, κατατρώγει τόν έγκληματήσαντα, κατά τής ι
δίας συνειδήσεως, άνθρωπον, των τύψεων τής έξε- 
γερθείσης συνευδήσειος ό ακοίμητος σκώληξ καί τό 
πΰρ τό άσβεστον, πολύ προ τών έν τή αϊωνίφ κολάσει 
έπιφυλασσομένων τιμωριών.

Παράδειγμα δέ κλασσικόν ’Ιούδας ό Ίσκαριώτης, 
ό παραδούς τόν Διδάσκαλον καί Ευεργέτην καί Σωτή- 
ρα του Ίησούν Χριστόν αντί τριάκοντα αργυρίων.

Ό  Ίσκαριώτης ’Ιούδας, μη φανταζόμενος δτι ό 
’Ιησούς, τό θύμα τού φθόνου, τής φιλαργυρίας καί 
τής κακίας αύτοΰ, όντως θά έθανατούτο υπό τών ’Ι 
ουδαίων, μόλις διεπίστωσεν δτι αύτός έγένετο αιτία 
σταυρώσεως τού Χριστού τού Διδασκάλου καί Εύερ- 
γέτου του, ήρχισε νά βασανίζεται υπό τών τύψεων 
τοΰ έλέγχου τής άθλιας του συνειδήσεως.

Τά τριάκοντα, έως τότε λίαν επιθυμητά είς αύτόν 
αργύρια, ή τιμή τού αίματος τοΰ αθώου, έγένοντο είς 
αύτόν μισητά. Διότι τό αίμα τοΰ αθώου ’Ιησού έβόα 
πρός τόν Θεόν. "Απαξ, άνθρωπε, καί έν δλη σου τή 
γνώσει καί τή συνειδήσει, είτε δι’ ίκανοποίησιν πά
θους, φθόνου, έχθρας ή έκδικήσεως καί μίσους ή διά 
φιλοδοξίαν, φιλαργυρίαν ή φιληδονίαν, άδικήσης 
βλαψης, εγκληματίσης, μικράν νομίζεις τιμωρίαν τού 
εγκλήματος σου τήν καίουσαν άνάμνησιν; τήν ένδό- 
μυχον λύπην, τόν άδιάκοπον τού μέλλοντος φόβον, τόν 
άφόρητον τής άποκαλύψεως τρόμον; Τήν κακολογίαν 
καί τήν περιφρόνησιν τών ανθρώπων; Καί μόνον αύ- 
τά άρκούν είς τιμωρίαν τού παραβάτου τού Νόμου 
τής Αλήθειας, τής ’Αγάπης, τής Δικαιοσύνης, τού 
παραβάτου τής ίδιας συνειδήσεως. Ό  παραβάτης τής 
συνειδήσεώς του ανησυχεί τήν ημέραν, βασανίζεται 
δέ καί τήν νύκτα ύπό φρικωδών δνείρων, ώς ύπό Έ- 
ριννύων, δταν οί εύσυνείδητοι καί δίκαιοι άνθρωποι 
ήσύχως άναπαύωνται.

Άλλοίμονον, ό πικρός καί αφόρητος τής συνειδή- 
σεως έλεγχος γίνεται προάγγελος τής μελλούσης αι
ωνίου κολάσεως.

Κατορθώνει καί διαφεύγει πολλάκις ό παραβάτης 
άνθρωπος τήν τιμωρίαν τών Νόμων. ’Αλλά άδύνατον 
νά διαφύγη καί τής ιδίας του συνειδήσεως τόν έλεγ

χον. «Πού πορευθώ από τοΰ πνεύματός Σου' καί άπό 
τού προσώπου Σου πού φύγω;» (Ψαλ. 138).

Ό  ’Ιούδας έλυπήθη διά τό δπερ έπραξε κακόν. ’Αλ
λά ή καρδία του έμεινε σκληρά ώς καί πρότερον. 'Ο 
μολόγησε τό έγκλημά του, είπών τό «ήμαρτον». Άλλ’ 
ή καρδία του παρέμεινε έχθρικώς διατεθειμένη πρός 
τόν προσβεβλημένον Θεόν.

Ή  μεταμέλεια τού ’Ιούδα ήτο αποτέλεσμα ούχί α
γάπης, αλλά φόβου, ήτο μεταμέλεια, άλλ’ ούχί καί με- 
τάννοια. Μετανοήσας ό ’Ιούδας έγένετο αύτόχειρ. 
Μετανοήσας ό Πέτρος «έκλαυσε πικρώς» καί έγένε
το δεκτός ύπό τού Κυρίου.

Μεταμελείται ένίοτε καί ό έν ταΐς φυλακαΐς έγκλη- 
ματίας, άλλ’ έξερχόμενος καί πάλιν έγκληματεΐ. Άλλ’ 
δ αληθώς μετανοών εγκαταλείπει τήν αμαρτίαν καί 
ζή έν ειρήνη, δικαιοσύνη καί αγάπη.

Ό  ταλαίπωρος ’Ιούδας έταπεινώθη ένώπιον τών 
πρεσβυτέρων, παρ’ ών έλαβε τά χρήματα. Δέν έπεσεν 
όμως, νά ταπεινωθή καί γουνυπετήση καί ένώπιον 
τού ’Εσταυρωμένου Διδασκάλου του ’Ιησού, τού ο
ποίου έπώλησε τό άθώον αίμα. Διά τούτο καί τό τέλος 
τού ’Ιούδα ήτο τέλος δλεθρίας απελπισίας, καί ούχί, 
ώς τού Πέτρου, τέλος μετάνοιας καί σωτηρίας.

Άλλοίμονον. Έ ρχεται ώρα, καθ’ ήν πάσα πεπω- 
ρωμένη συνείδησις, μολονότι μφυπνίσθη, διηγέρθη 
καί μετεμελήθη διά τά έγκλήματά της, δμως μή έπι- 
δείξασα καί έμπρακτον καί ειλικρινή μετάνοιαν, απο
θνήσκει τόν θάνατον τής απελπισίας.

Ή  μεταμέλεια τού ’Ιούδα έξεδηλώθη, μόνον, μετά 
τήν πρός τόν Πιλάτον παράδοσιν τού ’Ιησού. Ή  αυ
τοκτονία τού ’Ιούδα (Πρ. 1.18) είναι καρπός τής τυ- 
φλούσης τόν αμαρτωλόν απιστίας, τής απιστίας, ήτις 
παρασύρει αύτόν έκ τού πρόσκαιρου θανάτου είς τόν 
αιώνιον θάνατον.

Διότι, άλλοίμονον, διά τής πράξεως τής αύτσκτα
νίας, άπόλλυται πάσα πρός μετάνοιαν εύκαιρία. Διά 
τής πράξεως τής αυτοκτονίας προστίθεται, είς τά λοι
πά τού καταπατούντος τήν συνείδησιν αύτοΰ άνθρώ- 
που αμαρτήματα, στυγερόν έγκλημα καί έπισπεύδε- 
ται ή έκτέλεσις τής άμετατρέπτου άποφάσεως τού Δι
καίου Κριτού, κατά τού έγκληματήσαντος. Διά τούτο, 
προσοχή είς τήν συνείδησιν, προσοχή είς τήν έν ήμΐν 
παρουσίαν τού Θεού. "Ας έξετάζωμεν αύτήν πολλά
κις τής ημέρας καί μάλιστα προ τής νυκτερινής κα- 
τακλίσεως, καθυποβάλλοντες εαυτούς είς τήν Πύθα- 
γόρειον αύτοεξέτασιν.

«Πω παρέβην, τί δ’ έρρεξα, τί δέ μοι δέον ούκ έ- 
τελέσθη». Ό  Θεϊκός φωτισμός, ή χάρις τού Χριστού 
καί τοΰ Αγίου Πνεύματος, τό άληθινόν φώς έπί τής 
ίεράς μελέτης, τής θέρμης καί αισθηματικής προσευ
χής καί τών άγιαστικών Μυστηρίων, ας φωτίζουν, 
ζωογονούν, δυναμώνουν καί προφυλάττουν τήν συνεί- 
δησιν ημών άπό τών νεκρών έργων σκωληκοβριθών 
καί δυσωδούντων έργων τής αμαρτίας. "Ας άκούσω- 
μεν τήν Σοφίαν τού Θεού, δίδουσαν είς ημάς άσφα- 
λεϊς οδηγίας διά τής συνειδήσεως ημών, πρός έξα- 
σφάλισιν τής γαλήνης καί τής ειρήνης, οϊτινες δέν 
έξαγοράζονται με δλα τού Κόσμου τά άγαθά.

Ε. ΕΛΕ ΥΘ ΕΡ ΙΑ Δ Η Σ
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ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Α' κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΥ

1. Ή σημασία τής Διοική- 
σεω ς

Τ ό κ υ β ε ρ ν ά ν  Ανθρώπους δέν 
είναι ευχερές έργον. Ό  κυβερνών, ό 
διοικών, έχει ν’ Αντιμετώπιση εύρύ, έ- 
κτεταμένον πεδίον χαρακτήρων καί θε
λήσεων, αμα καί αντιδράσεων, τάς ό
ποιας πρέπει νά ύπαγΑγη εις τήν αυτήν 
τροχιάν καί νά συνένωση τήν ενέργειαν 
αυτών πρός μίαν κατεΰθυνσιν, έν μια 
αρμονική λειτουργία, υπό έν δόγμα.

Τ ό  δ ι ο ι κ ε ϊ ν  αποτελεί τό Ακρο- 
γωνιαιον λίθον, έφ’ ου οίκαδομείται έν 
Χώμα, εις οργανισμός. Είναι ό δημιουρ
γός τής δυνάμεως αύτοΰ, έξ αΰτοΰ έ- 
ξαρτάται ό βαθμός τής πειθαρχίας, ή 
Αντίληψις περί τοΰ καθήκοντος καί ή 
Απρόθυμος έκτέλεσις αύτοΰ. Τό διοικεϊν 
δίδει τήν κατεΰθυνσιν, έξ αΰτοΰ δέ Λ- 
πορρέουσιν αί ήθικαί άρχαί καί πάν ό,τι 
διέπει τήν κανονικήν συγκρότησιν καί 
τήν Αρμονικήν λειτουργίαν ενός Χώμα
τος ή Όργανισμοΰ.

Ή  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  ί κ α ν ό τ η ς  
είναι ό πρώτιστος καί Απαραίτητος δρος 
παντός δικαιοΰντος, Από τής Ανώτατης 
μέχρι τής κατιοτάτης βαθμίδος τής ίε- 
ραρχικής κλίμακος. Ή  διοίκησις ενός 
Χώματος δέν δύναται νά στηρίξηται έπί 
τής, κατά τύχην, ύπάρξεως χαρακτή
ρων, Ιδιαιτέρως προικισθέντων ϋπό τής 
φύσεως μέ τό διοικητικόν χάρισμα. Τό 
τοιοΰτον θά περιώριζε τήν έπίδρασιν 
τής διοικήσεως εις στενώτατον κύκλον, 
εις τόν κύκλον δράσεως τοΰ διοικοΰν- 
τος' τούτου δέ έκλιπόντος, άφεύκτοις 
θά έξέλιπε καί αυτή. Ή  κατά καιρούς 
έμφάνισις έξεχουσών φυσιογνωμιών, βε
βαίως, έξασκεί έπίδρασιν λίαν ευεργε
τικήν έπί τοΰ συνόλου, ή ζωή, όμως 
ένός Σώματος, αυτή αΰτη ή ΰπαρξίς 
του, δέν είναι δυνατόν νά στηρίζηται 
έπί τών ολίγων, Αλλ’ έπί τής γενικής 
διάπλάσεως. Πάντα τά άποτελοΰντα τό

Χώμα στοιχεία πρέπει νά κατέχωσιν έξ 
ίσου τάς άπαιτουμένας ιδιότητας, διότι 
τότε θά ύπαρξη ή Αναγκαία καλή συγ- 
κρότησις. Ή  πρώτιστη, επομένως, τών 
ιδιοτήτων, ή περί τό διοικεϊν ίκανότης, 
δέν δύναται νά είναι προνόμιον τών ό- 
λίγων, Αλλά κοινόν κτήμα, Από τοΰ ’Αρ
χηγού μέχρι καί τής τελευταίας βαθμί
δος. Τοΰτο δέ είναι δυνατόν νά έπιτευ- 
χθή διά τής έκλογής καί διά τής έκπαι- 
δεύσεως.

2. Αί άρχαί τοΰ διοικεϊν

Ή  τέχνη τοΰ διοικεϊν συνίσταται εις 
τήν κατάλληλον χρήσιν, παρά τοΰ διοι- 
κοΰντος, τών εις τήν διάθεσιν αύτοΰ μέ
σων, ήτοι τής δυνάμεως, τών δικαιωμά
των καί τών υποχρεώσεων, τών παρε- 
χαμένων ϋπό τής θέσεώς του.

’Απαραίτητον στοιχεϊον, έπομένως, 
τής δ οικήσεως είναι τό Σ θ έ ν ο ς  
ήτοι ή ’Η θ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  
π ρ ό ς  έ π ι β ο λ ή ν  κ α ί  έ - 
κ τ έ λ ε σ ι ν  τ ο ΰ  π ρ έ π ο ν 
τ ο ς .

Είναι δέ τό σθένος, ώς καί πάσα δι
οικητική Αρετή, ίδιότης τοΰ χαρακτή- 
ρος, άναπτυσσομένη διά τής βαθείας έ- 
πιγνώσεως τοΰ καθήκοντος, τοΰ όποιου 
τά κελεύσματα είναι Απαρέγκλιτος ε
κτελεστά.

Ή  καλή διοίκησις ένός Σώματος έρεί- 
δεται έπί (ορισμένων Αρχών καί ώς πρώ
τιστη τοιαύτη άναφέρεται τό ά δ έ 
κ α σ τ ο ν .

Ούδέν έπιβάλλει τόσον τόν σεβασμόν, 
τήν έμπιστοσύνην καί τήν υποταγήν, ού
δέν έμπεδοί τόσον τήν πειθαρχίαν, δ- 
σον ή άναγνώρισις, έν τώ προσώπφ τοΰ 
προϊσταμένου, διοικήσεως δικαίας καί 
ίσης πρός όλους.

Ή  δικαιοσύνη καί ή άμεροληψία 
Αποτελούν τό γρανιτώδες 
βάθρον τοΰ διοικοϋντος.

Ή  ε ύ θ ύ ν η καί τό ά δ έ κ α 
σ τ ό ν  έπενεργοΰν μετά τής ίσχυρο- 
τέρας έπιβολής, άπσδιώκουσι τήν μεμ- 
ψιμοιρίαν καί έκμηδενίζουσι τήν κακήν 
διάθεσιν.

Εις ' καλώς διοικουμένην υπηρεσίαν, 
δέν πρέπει νά ύφίστανται παράπονα, 
διότι ή τά παράπονα είναι βάσιμα καί 
συνεπώς ή διοίκησις Αδικεί ή είναι ά- 
βάσιμα καί τότε δέν επικρατεί πειθαρ
χία εις αύτήν τήν υπηρεσίαν. Ή  ύπο- 
βολή άβασίμων παραπόνων, έστω καί 
έκ πλάνης ή καί έπιπολαιότητος, είναι 
πράξις άντιπειθαρχική, περιέχουσα προ
σέτι μορφήν Αδικίας κατά τοΰ άνωτέ- 
ρου, καθήκον δέ τής ύπηρεσίας είναι νά 
έξαλείψη καί τήν Αδικίαν καί τήν Απει
θαρχίαν, τάς δύο ταύτας μεγάλας πη- 
γάς τοΰ κακοΰ.

Ή  Ανάγκη τής έπί τών Αρχών τής 
ϊσότητος ένασκήσεως τής διοικήσεως 
καθίσταται ετι αίσθητοτέρα έναντι Αν
θρώπων, Αντιλαμβανομένων καλώς τά 
φυσικά δικαιώματά των. "Ανθρωπο, τοι- 
οΰτοι δύνανται άγογγύστως νά ύποστώ- 
σι καί τήν αύστηροτέραν διοίκησιν, δ- 
ταν, όμως, αυτή άσκήται δικαίως καί 
άμερολήπτως’ τούναντίον άπόλλυσι τα
χέως τήν έμπιστοσύνην καί μετ’ αύτής 
Ασφαλώς τήν πειθαρχίαν, δταν ή διοί- 
κησις δέν διέπεται ύπό τών Αρχών τού
των.

Δέν πρέπει, δμιος, νά έννοηθή ή Α
πονομή τοΰ δικαίου, ώς άσκουμένη διά 
τής έφαρμογής τών αύτών μέτρων διά 
πάντας, άδιαφόρως τής ποιότητος τών 
Ατόμων. Τό νά σταθμίσωμεν καί κολά- 
σοιμεν έξ ίσου τό παράπτωμα τοΰ μη
δέποτε κατά τό παρελθόν πταίσαντος 
μετ’ έκείνου τοΰ κατ’ έξακολούθησιν 
σφάλλοντος, ή νά ίκανοποιώμεν τά αι
τήματα αύτών μετ’ ίσης εύμενείας, θ’ 
άπετέλει κατάφωρον Αδικίαν κατά τής 
Αρετής καί θά έπέφερεν Αποτελέσματα 
Αντίθετα τών έπιδιωκομένων. "Οταν οί

15



lOMMDE
καλοί κρίνωνται καί Απολαύωσιν έξ ίσου 
μετά των κακών, διερ<οτώνται διατί καί 
αυτοί νά μήν άκολουθήσωσι τήν αυτήν 
μέ έκείνους όδόν, ήτις είναι καί άκο- 
πωτέρα.

Π αραστάται τής δικαιοσύνης είναι 
ή ά μ ο ι 6 ή καί ή τ ι μ ω ρ ί α .

Ό  χειρισμός τών δύο τούτων ό,τλων, 
παρά τής διοικήσεως, είναι μέν εργον 
λεπτότατον, Αποτελεί, όμως, εν τών πλέ
ον ισχυρών μέσων τής επιβολής καί τής 
έπιδράσεο'ις της.

3, Τό άπαιτητόν τοϋ καθή
κ ο ντο ς  καί ό τρόπ ος τοϋ  
διατάσσειν

'Η έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος Αποτε
λεί τό θεμέλιον πάσης ύγιοΰς ύπηρεσίας.

’Ανοχή ή συγκατάβασις, περί τήν έ- 
κτέλεσιν τού καθήκοντος, δέν δύναται 
νά έννοηθή, εις καλώς διοικουμένην υ
πηρεσίαν. ‘Ανώτερος, Ανεχόμενος έλλι- 
πή, χαλαράν, έπιπολαίαν ή Αμελή έκτέ- 
λεσιν καθήκοντος, παραμελεί αύτός ού- 
τος τό Ιδικόν του καθήκον.

Ή  έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος πρέπει 
νά είναι Απαιτητή είς τό Αρτιον, άνεν- 
δότως καί Λκάμπτως, μέχρι καί τών έ- 
λαχίστων υπηρεσιακών διακλαδώσεων, 
έστω καί τών Ασήμαντων θεωρουμένων. 
Ή  Ανοχή έπιφέρει τήν χαλΑρωσιν. Εί
ναι γνωστόν πόσα σοβαρά καί έπείγον- 
τα ζητήματα έπιβραδύνονται, ένεκα ά- 
συγγνώστου ίιπαιτιότητος, ένεκα έλλείψε- 
ως ένημερότητος ή ένδιαφέροντος τών 
αρμοδίων. Ποια δέ όγκώδης διαμείβε
ται πολλάκις Αλληλογραφία, πόσαι ύπη- 
ρεσίαι τίθεντομ είς κίνησιν καί πόσος 
πολύτιμος χρόνος σπαταλάται διά ζή- 
τημά τι, τό όποιον δέν έπρεπε κ&ν νά 
ύφίστατο, διά ζήτημα τό όποιον προέ- 
κυψεν έκ τής έπιπολαιότητος, Αμελείας, 
Αδιαφορίες ή καί αυθαιρέτου ένεργείας 
ενός Αξιωματικού, ή βαθμοφόρου ή καί 
εντεταλμένου κατωτέρου όργάνου!

Ή  Ε υ σ υ ν ε ι δ η σ ί α ,  έν τή 
έργασίφ καί Αποστολή, δέον νά καθί
σταται έξις. Πόσην δέ σημασίαν έχει 
τούτο, τό Αντιλαμβανόμεθα έκεϊ, ιδίως, 
όπου δέν έχομεν τόν χρόνον νά έλέγ- 
ξωμεν, ένφ φέρομεν τήν ευθύνην.

Ούδέποτε διαταγή πρέπει νά μείνη Α
νεκτέλεστος ή νά έκτελεσθή κακώς ή 
άπροθύμως. Ό  Ανεχόμενος τούτο Ανώ
τερος παραιτείται οίκειοθελώς τού κύ
ρους του καί παρασκευάζει ποιότητα δι- 
οικουμένων μετρίαν.

Επαναληπτικοί ή υπομνηστικοί δια- 
ταγαί, είς μίαν υπηρεσίαν, δέν έχουσι

θέσιν, διότι δέν έπιτρέπεται νά ύφίσταν- 
ται τά προκαλοΰντα ταύτας αίτια. Έ 
χει, δμοις, καί τήν ϋποχρέωσιν ό δια- 
τάσσων νά άναμετρή καί νά έκτιμά τό 
έκτελέσιμον τών διαταγών του καί νά 
ύπολογίζη τόν πρός έκτέλεσιν άπαιτού- 
μενον χρόνον, ώς έπίσης καί τά άναγ- 
καιούντα μέσα. ’Επί πλέον, δέον νά μή 
δημιουργή ζητήματα δι’ υπερβολικών 
καί παραλόγων Αξιώσεων, αί όποίαι, χο3- 
ρίς νά εξυπηρετούν σκοπόν Αξιόν λόγου, 
υποβάλλουν τούς έκτελοΰντας είς Ασκο
πον έργασίαν, Απώλειαν χρόνου, δτε ή 
διοίκησις Αποβαίνει τυραννική.

Ή  έκτέλεσις τών διατασσομένων πολ
λάκις είναι δυσχερής. Καθήκον έν τού- 
τοις τοΰ διατασσομένου είναι νά ύπερβή 
τάς δυσχερείας, καθ’ οίονδήποτε τρό
πον. ’Εάν πρό τών δυσχερειών σταμα- 
τφ καί έπιζητή έξηγήσεις καί διέξοδον, 
Αντί νά χωρή εις τήν έκτέλεσιν, τούτο 
μαρτυρεί έλλειψιν διαθέσεως ή Ανικα
νότητα. Είναι γνιοστόν, δτι ή Ικανό- 
της είς τάς δυσχερείας Αναδεικνύεται.

Ό  τρόπος τοΰ διατάσσειν έχει με- 
γίστην σημασίαν καί έπίδρασιν έπί τής 
έκτελέσεως. Πριοταρχικός δρος είναι νά 
γνωρίζη ό διατάσσιον « Τ ί θ έ λ ε ι »  
τούτο δέ νά τό έκφράζη σ α φ ώ ς ,  
σ υ ν τ ό μ ω ς καί κ α τ η γ ό ρ η 
μ α  τ ι κ ώ ς.

’Ενδοιασμοί, άοριστίαι, άναμασήσεις, 
ύποδηλούμενα, περιστροφαί, κακή έκ- 
φρασις, άποβαίνουσιν είς βάρος τής έ
κτελέσεως. Οϊα ή διαταγή τοιαύτη καί 
ή έκτέλεσις.

Ό  διατάσσων ούδέποτε πρέπει νά δι- 
καιλογή τά διατασσόμενα. Δικαιολογία 
έπί δ ατασσομένων προδίδει Ασθένειαν 
διοικήσεως, δίδει λαβήν είς κριτικήν καί 
κλονίζει τήν πεποίθησιν τών κατωτέρων.

Ό  διατάσσων ούδένα έχει νά δώση 
λόγον είς τόν διατασσόμενον έπί τών ά- 
ποφάσεών του, διά τάς όποιας φέρει ά- 
κεραίαν τήν ευθύνην. ’Ενίοτε, ίσως, εί
ναι άναγκαίον νά δώση έξηγήσεις έπί 
τών προθέσεων, διά τά διατασσόμενα, 
δηλ. τί δι’ αυτών έπ(.διώκεται. Τούτο 
δμως διαφέρει, διότι αί έξηγήεις αύται 
δέν Αποτελούν δικαιολογίαν, άλλ’ άπο- 
σκοποϋν νά καταστήσωσι τόν έκτελοϋν- 
τα κοινωνόν τού πνεύματος τοΰ διατάσ- 
σοντος, διά νά έξαφαλισθή έπιτυχής έ- 
κτέλεσις τής διαταγής.

Ή  μετ’ έπιμονής, Αλλά λογική καί 
δικαία άπαίτη«ς τής έκτελέσεως τοΰ 
καθήκοντος, ή μή γνοιρίζουσα υποχωρή
σεις καί συγκαταβάσεις, καλείται α ύ - 
σ τ η ρ ό τ η ς .

Επομένως, ή αύστηρότης δέν πρέπει 
νά έννοείται ύπό τήν μορφήν τής άγρι-

ότητος καί τής τυραννίας. Ή  αύστηρό
της είναι έπαχθής μόνον είς υπηρεσίας 
κακώς λειτουργούσας. ’Εκεί ή αύστη- 
ρότης εΰρίσκεται συχνάκις είς τήν Α
νάγκην νά μετέλθη οΰχί ήπια μέσα’ είς 
ύπηρεσίας, δμο>ς, έθισθείσας είς τήν τή- 
ρησιν τών ύποχρεώσεών των, ή αύστη
ρότης ούχί μόνον δέν είναι πιεστική, 
Αλλά εύπρόσδεκτος ώς τι τό φυσικόν 
καί Απαραίτητον.

Ή  αύστηρότης βεβαίως δέν πρέπει νά 
έξικνήται μέχρις άνεπιεικίας.

Είναι πολλάκις Αναγκαία ή έπιείκια. 
Ή  χρήσις δμως αύτής οφείλει νά είναι 
είς Ακρον λελογισμένη, Αλλως Αποβαί
νει έπιβλαβής καί μετ’ οίί πολύ Αγει είς 
τήν Ανάγκην χρήσεως μέσων έπαχθεστέ- 
ρων.

4. Αϊτησις ευθυνώ ν

Ή  περί ε ύ θ ΰ ν η ς Αρχή είναι 
θεμελιώδης. Διοίκησις Ανευ εύθύνης δέν 
ύφίσταται. *0 διοικών είναι ύπεύθυνος, 
έντός τού κύκλου τής δράσεώς του, διά 
τήν έκπλήρωσιν άπασών τών ύφισταμέ- 
νων ύποχρεώσεών του, ά δέ καταμερι
σμός τών εύθυνών δέον νά έκτείνηται 
μέχρι καί τοΰ τελευταίου όργάνου. Διά 
τοΰ καταμερισμού τούτου, καθ’ Απασαν 
τήν Ιεραρχίαν, δημιουργείται μιά κλί- 
μαξ ύπευθύνων, έκαστος τών όποιων ό- 
φείλει εύθύνας είς τόν προϊστάμενόν 
του.

'Η αϊτησις εύθυνών Αποτελεί τήν έγ- 
γύησιν τής έκτελέσεως τού καθήκοντος 
καί είναι έκ τών κυριωτάτων μέσων τής 
διοικήσεως. Λέγοντες δέ «αϊτησις καί Α- 
πόδοσις εύθυνών» έννοοΰμεν τήν έφαρμο- 
γήν τών μέτρων έκείνων, ήπιων ή αύ- 
στηρών, Ατινα συνεπάγεται, κατά τών 
ύπευθύνων, ή ένοχή ή Ανοχή αύτών έπί 
οϊασδήποτε Ανωμαλίας.

Ή  μή αϊτησις εύθυνών παρά τών ύ
πευθύνων είναι ό δημιουργός πάντ 03V 
τών κακώς έχόντων, πάσης Αταξίας καί 
οϊασδήποτε έτέρας εκτροπής. Τό * νά 
έχη τις, κατά τύπους μόνον, εύθύνας 
είναι ώς νά μήν έχη, όποτε ή περί εύθύ- 
νης Αρχή Αποβαίνει νεκρά.

Έάν οί Ανδρε ς μιας ύπηρεσίας, ενός 
Σώματος, παρίστανται κακώς, είναι κα
κώς ένδεδυμένοι, συμπεριφέρονται κα
κώς, διά πάντα δέ ταύτα ή ύπηρεσία 
άρκείται είς τό νά έλέγχη αύτούς, τόν 
δέ ύπεύθυνον διοικητήν Αφήνει άνενό- 
χλητον, βεβαίως ό διοικητής ούτος ού
δέποτε θά λάβη μέριμναν περί έκτελέ
σεως τών καθηκόντων του, τό δέ τμή-

16



μα του ουδέποτε θά μεταβάλη κατάστα- 
σιν.

’Εάν διαταγή τις τοΰ αρχηγού κα- 
ταλήγη εις τά άκρότατα σημεία πρός 
έκτέλεσιν, τόσον χαλαρώς καί βραδέως, 
ώστε νά προκαλή την έπέμβασιν τού Ι
διου τού αρχηγού, αί διάμεσοι διοική
σεις δέν έξετέλεσαν ώς εδει τό εαυ
τών καθήκον.

5. Ή πρός το ν  υ π ο δ εέσ τε 
ρον συμπεριφορά

Διά νά διοικήσωμεν, Απαραίτητον εί
ναι νά μελετήσιομεν έπιμελώς καί νά 
έφαρμόσωμεν μετ’ ακρίβειας τούς ο
ρούς, οί όποιοι διέπουσι τήν έναντι τών 
διοικουμένων συμπεριφοράν μας.

Πρώτιστος τών όρων τούτων είναι ή 
τήρησις τής επιβαλλόμενης άποστάσεως 
μεταξύ διοικούντος καί διοικουμένων. 
Ή  άνάπτυξις οίκειότητος μεταξύ αύ- 
τών είναι ό τάφος τής διοικήσεως.

Ή  άρχή αϋτη, ούδεμίαν έχουσα σχέ- 
σιν πρός τήν έννοιαν τής συναδελφότη- 
τος, ή όποια στηρίζεται έπί αμοιβαίας 
έκτιμήσεως, εμπιστοσύνης καί άφοσιώ- 
σεως, άποσκοπεΐ εις τήν διατήρησιν τής 
επιβολής, καθίσταται δέ έπί τοσοΰτον 
έπιτακτικωτέρα, έφ’ όσον κατερχόμεθα 
τήν κλίμακα τής πνευματικής καί κοι
νωνικής άναπτύξεως. Έ ν τφ κύκλφ τοΰ 
αξιωματικού, ή λελογισμένη οίκειότης, 
ή περιοριξαμένη, έννοείται, πάντοτε έ
ξω τών υπηρεσιακών σχέσεων, δέν ά- 
ποτελεί βεβαίως κίνδυνον, διότι τό ύ- 
πηρεσιακόν πνεύμα Εσταται, πάντοτε, 
εις άνώτερον έπίπεδον. Εις τήν ύποδε- 
εστέραν δμως κλίμακα ό κίνδυνος είναι 
Ανυπολόγιστος. Ή  άπόστασις μεταξύ 
τής τάξεως τοΰ Αξιωματικού καί τοΰ 
κατωτέρου όργάνου είναι μεγίστη. 'Ο 
κατώτερος ύπάλληλος πρέπει νά άποβλέ- 
πη πρός τόν αξιωματικόν ώς πρός τι 
ιδεώδες, πρός τόν οίονδήποτε βαθμοφό
ρον δέ μετ’ Απολύτου σεβασμού καί υ
ποταγής. Ή  οίκειότης καταρρίπτει τό 
φράγμα καί φέρει τήν ίσοπέδωσιν καί 
τήν χαλάρωσιν, δι’ δ καί ό δημοκρατι
σμός εις μίαν υπηρεσίαν είναι δ θανα- 
σιμότερος αυτής εχθρός.

Πνεύμα Απολύτου ίσότητος δέον νά 
έπικρατή μόνον μεταξύ όμοιοβάθμων. 
Μεταξύ τούτων δέν ΰφίσταται τίτλος 
γεννήσεως, ούτε ευμάρεια οίκου' ό ευ
πατρίδης είναι Ισος πρός τόν Αγρότην, 
ό πλούσιος πρός τόν πένητα. ’Από βα
θμού δμως εις βαθμόν ή άπόστασις εί
ναι μεγάλη, δι’ δ καί ή κυριαρχία τής 
θελήσεως τοΰ άνωτέρου καθίσταται Α
νέφικτος.

Ό  κίνδυνος άναπτύξεως οίκειότητος 
Αποβαίνει μεγαλύτερος μεταξύ κατωτέ
ρων οργάνων καί κατωτέρων βαθμοφό
ρων, ώς έκ τής στενής συνάφειας, εις 
ήν εύρίσκονται.

Διά τούτο, κύριον μέλημα τών Αξιω
ματικών πρέπει νά είναι ή μόρφωσις 
τών βαθμοφόρων έν τφ πνεύματι τής 
υπεροχής καί τής συναισθήσεως τής θέ- 
σεώς των έν τή υπηρεσία. Τόν σκοπόν 
δέ τούτον σπουδαίως έξυπηρετει ό δια
χωρισμός τοΰ στρατωνισμού καί έστιά- 
σεοις τών βαθμοφόρων, ίνα οΰτοι άπο- 
κτήσωσι τό συναίσθημα τής υπεροχής, 
διά τής Αποφυγής τής άναμίξεως.

Παραλλήλως,. δμως, πρός τήν ώς 
άνω Αρχήν τής τηρήσεως τής έπιβαλ- 
λαμένης, Αλλά λελογισμένης, άποστά- 
αεως, έπιβάλλεται έξ ίσου έτέρα άρχή, 
ούχί ήσσονος σπουδαιότητος έκείνης καί 
ή άρχή αΰτη είναι ό σεβασμός τής πε
ριωπής καί τού γοήτρου τοΰ ύφισταμέ- 
νου. Είναι έξόχως σημαντική ή έπίδρα- 
σις, ήν άσκεϊ έπί τής διαπλάσεως τού 
διοικουμένου ή πρός αυτόν συμπεριφορά 
τού προϊσταμένου του. Άνυψοϋντες αυ
τόν διά τής συμπεριφοράς μας, τοΰ διε- 
γείρομεν τήν Ανάγκην νά σταθή εις τό 
έπίπεδον δπου τό έθέσαμεν, νά φανή 
Αντάξιος τής θέσεως, τήν όποιαν τοΰ 
δίδομεν εις τήν έκτίμησίν μας. Τ απε- 
νούντες αύτόν, άντιθέτως, τόν ώθοΰμεν 
Ασφαλώς πρός τήν Αντίθετον διεύθυν- 
σιν, τοΰ καταστρέφομεν τό συναίσθημα 
τής Αξιοπρέπειας τοΰ άμβλύνομεν τήν 
φιλοτιμίαν καί τόν καθιστώμεν έπιβλα- 
6ή.

'Τ  π ε ρ ο χ ή, έκδηλουμένη διά πε- 
ριφρονήσεως καί έξευτελισμοΰ, ού μό
νον έξεγείρει τό μίσος καί υποσκάπτει 
τήν πειθαρχίαν, άλλ’ είναι καί Α ν α ν 
δ ρ ί α  καί ώς τοιαύτη έξαφανίζει τήν 
έμπιστοσύνην καί πάντα έσωτερικόν δε
σμόν τοΰ κατωτέρου, εις τόν όποιον, 
τότε, ό κλοιός τής πειθαρχίας αποβαίνει 
έπαχθής καί τυραννικός.

Πρέπει, δμως, νά προφυλαχθώμεν α
πό τήν υπερβολήν καί τήν παρανόησιν 
καί νά μή θεωρώμεν δτι θίγομεν τόν 
κατώτερον, έπιτιμώντες αύτόν, δταν 
σφάλλη.

Ή  σοβαρότης καί ή αξιοπρέπεια, συν- 
ηνωμένη μέ τό ένδιαφέρον, είναι ή έμ- 
πρέπουσα υπηρεσιακή έμφάνισις τοΰ ά- 
νοιτέρου πρός τόν κατώτερον, Αρκεί δέ 
πρός έπιβολήν τής θελήσεώς του πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν.

"Ολως ιδιαιτέρας προσοχής είναι Α
ξία ή πρός τόν Αξιωματικόν συμπεριφο
ρά. Ή  θέσις τοΰ αξιωματικού έπιβάλ- 
λει έμπιστοσύνην. Ή  άβρότης είναι δ

άρμόζων εις τήν περίπτωσιν τού Αξιω
ματικού τόνος. Ή  σημασία τού τοιούτου 
ορισμού αυξάνει, έφ’ δσον άνερχόμεθα 
πρός άνωτέρας διοικήσεις.

S. Ή μέριμνα  διά τό ν  υφι
σ τά μ ενον

Ό  δεσμός, ό συνδέοιν τά μέλη τής 
Αστυνομικής οικογένειάς πρός άλληλα, 
δέν είναι μόνον ό τής ψυχράς υποταγής. 
Ή  υποταγή πρέπει νά είναι συνηνωμένη 
μετά τής άφοσιώσεως, τήν δέ άφοσίω- 
σιν Αναπτύσσει πρό πάντων τό άληθές 
ένδιαφέρον καί ή ένδελεχής μέριμνα τοΰ 
άνωτέρου διά τόν κατώτερον.

Ό  κατώτερος δέν πρέπει νά θεωρή 
τόν άνώτερόν του ώς τόν αυστηρόν τη- 
ρητήν τού Νόμου, Αλλά πρέπει νά προσ- 
βλέπη εις αύτόν ώς προστάτην καί στή
ριγμα έν παντί.

Ή  άπόρριψις δικαίας αίτήσεως, ού- 
δέν πρόσκομμα φερούσης εις τήν ύπη- 
ρεσίαν, ούδέν έξυπηρετει συμφέρον. Ή  
υπηρεσία όφείλει νά βοηθή καί διευκολύ- 
νη τούς υπαλλήλους, έν τφ μέτρορ τού 
λογικού καί τού πρέποντος, νά μεριμνά 
δέ οίκοθεν περί τής βελτιώσεως τών συν
θηκών, ύπό τάς όποιας ούτοι διατελοΰ- 
σιν. Οί κατώτεροι πρέπει ν’ άτενίξωσι 
πρός τήν υπηρεσίαν μετ’ Απολύτου έμ- 
πιστοσύνης.

Ό  διοικητής μιάς, οίασδήποτε, ύπη- 
ρεσίας, μικράς ή μεγάλης, καί οί Αξιω
ματικοί δέν πρέπει νά γνωρίζωσι μόνον 
τά όνόματα τών διοικουμένων, πρέπει 
νά γνωρίζωσιν άκόμη καί τάς οίκογε- 
νειακάς συνθήκας ένός έκάστου. Περαι
τέρω έπτβάλλεται ένδελεχής μέριμνα διά 
τήν ύγείαν, τήν τροφήν, τόν ιματισμόν 
καί γενικώς δι’ δ,τι καλλίτερον απάν
των τών ύπ’ αύτόν, ύπό πάσαν έποψιν.

Ούχί μικροτέρας προσοχής άξια εί
ναι ή έκτος τής ύπηρεσίας έπίβλεψις. 
Δέν δύναται ό φέρων τήν στολήν, ούτε 
δπουδήποτε νά συχνάξη, άλλ’ ούτε μεθ’ 
οίουδήποτε νά συναναστρέφηται, άνευ 
κινδύνου νά Ιδωμεν κατακειμένους τούς 
κόπους τούς όποιους καταβάλλει ή υπη
ρεσία διά τήν άξιολόγησίν των, διότι 
ένδεχομένως νά συναποκομίση τά σπέρ
μα τής ήθικής καταπτώσεως καί τής 
πρός τό καθήκον καί τό έπάγγελμά του 
αδιαφορίας.

Σπουδαιοτάτη έπιβαλλομένη μέριμνα 
είναι, έπίσης, νά άποφεύγωμεν νά ύπο- 
βαλλωμεν τόν υπάλληλον εις ματαίους 
κόπους. Οόδείς αντιλαμβάνεται άσφαλέ- 
στερον καί άπεχθάνεται περισσότερον 
τήν ανωφελή καταπόνησιν, δσον έκείνος 
ό όποιος τήν ύφίσταται.
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Τοιαύτη Ασκοπος σπατάλη δυνάμεων 
καί χρόνου, Αντί νά προάγη τήν Αγάπην 
πρός τήν εργασίαν, γεννά ολίγον κατ’ 
ολίγον τήν αποστροφήν πρός αυτήν, τήν 
δυσφορίαν καί περαιτέρω τήν Λναπόφευ- 
κτον βλάβην τής πειθαρχίας.

7. 'Η άμοιβη καί ή τιμωρία
Ή  αμοιβή καί ή τιμωρία είναι έκ 

των Ισχυρότερων μέσων εις χεϊρας τού 
διοικοϋντος Ή  αύστηροτέρα δικαιοσύνη 
είναι απαραίτητος δρος πρός εφαρμογήν 
των μέσοιν τούτων, Αλλως θά έπέλθωσιν 
αποτελέσματα Αντίθετα των έπιδιιοκο- 
μένων.

Ή  έκτέλεσις τού καθήκοντος, αύστη- 
ρώς έξεταζομένη, ούδεμιάς δικαιούται 
Αμοιβής, διότι είναι Απαιτητή. Ά ξιος 
Αμοιβής είναι ό έκτελών υπέρ τό καθή
κον του, Αξιος δέ τιμωρίας ό πλημμε- 
λώς έκτελών αυτό. 'Ο Ακριβής, ομοις 
καθορισμός, έν τή πράξει, τών ορίων 
τούτων καί ό έκτος αυτών αυστηρός πε
ριορισμός δέν είναι εύχερής, διότι ή 
διαβάθμισις τής Αντιλήψεως τού καθή
κοντος είναι μεγάλη. 'Τπάρχουσιν οί μέ- 
χρις ηρωισμού φθάνοντες, έν τή έκτε- 
λέσει τού καθήκοντος των, καί μέχρι 
τελειότητος, έν τή Αποδόσει τού έργου. 
’Τπάρχουσιν, δμως, καί οίάρκούμενοι εις 
μίαν έπιπολαίαν έκπλήρωσιν τών τύποιν, 
πρός Αποφυγήν τού έλέγχου.

Ή  άπόστασις μεταξύ τούτων καί έ- 
κείνων είναι μεγίστη. Άλλα μεταξύ τών 
δύο τούτων άκρων υπάρχει κλϊμαξ, τής 
οποίας τό μέν ήμισυ τών βαθμιδών κεί- 
ται έγγύτερον πρός τά Ανω, τό δέ έτε
ρον ήμισυ πρός τά κάτω.

Έ ργον τής καλής διοικήσεως είναι 
τό νά τείνη εις τήν κατεδάφισιν τής κλί- 
μακος ταύτης, έξαλείφουσα διαρκώς τήν 
κατωτέραν βαθμίδα καί ένισχύουσα τήν 
Ανοιτέραν. ’Εάν ό διοικών έπιφυλάσση 
τά αύτά δικαιώματα είς τόν Αξιωματι
κόν, δστις παρουσίασε τέλειον έργον καί 
εις έκεϊνον ούτινος τά Αποτελέσματα 
είναι πολύ μέτρια, κακώς έξυπηρετεΐ 
τόν σκοπόν τούτον. Έάν ό διοικητής 
άφήνη νά παρέρχωνται άνευ επαίνου 
πράξεις, αΐτινες άποτελούσι παράδειγμα 
διά τούς λοιπούς, παραιτεϊται ενός μέ
σου πρός ύποκίνησιν τής άμίλλης καί 
βελτιώσεως. ’Αρκεί μόνον νά γνωρίζη 
νά πράττη τούτο κατά τρόπον μή θί- 
γοντα τήν φιλοτιμίαν τών λοιπών, διό
τι τότε έγείρει τήν φιλοτιμίαν καί τόν 
φθόνον.

Ή  έννοια τής Αμοιβής είναι τόσον 
εύρεία, ή δέ Απονομή αύτής συνδέεται 
πολλάκις μέ τοσαύτην ποικιλίαν συνθη

ΜΟΜΙΟΙ
κών, ώστε ό χειρισμός αύτής Αποβαίνει 
έν τών δυσχερεστέρων έργων τού διοι- 
κούντος.

Προτιθέμενοι ν’ Αμείψωμεν, δέον νά 
έχωμεν ΰπ’ δψιν, δτι ή Αμοιβή είναι έκ- 
δήλωσις διακρίσεως καί ώς τοιαύτη 
θίγει τήν ευαισθησίαν έκείνων, οΐτινες 
θεωροΰσιν έαυτούς είς ίσην μοίραν με
τά τού άμειβομένου. Ό  λόγος ούτος δεν 
δύναται βεβαίως ν’ Αποτρέψη τόν διοι- 
κοϋντα Από τού νά ένεργήση τό πρέπον. 
’Επιβάλλει; δμως, τήν αύστηροτέραν ύ- 
ποχρέοκτιν νά σταθμίση τήν Απόφασίν· 
του, τής όποιας τό Αδέκαστον νά προσ- 
πίπτη είς τήν κοινήν άντίληψιν κατά 
τρόπον Αναμφισβήτητου. θ ά  ήτο, συνε
πώς, Αστοχον τό νά ποιήσωμεν διάκρι- 
σιν μεταξύ Ατόμων, τών όποιων ή δια
φορά δέν είναι ουσιώδης καί καταφα
νής.. Ή  δέ Αμοιβή πρέπει ν’ Αποβλέπη 
είς τήν Ανύψωσιν τού Αμειβομένου, Α- 
νευ δμως ταπεινώσεως τών λοιπών, Αλ
λως Αντί τής άμίλλης σπείρομεν τήν 
Αποθάρρυνσιν καί τήν δυσπιστίαν πρός 
τήν διοίκησιν.

Ή  Αμοιβή τού καλλιτέρου δέν πρέ
πει νά γίνεται έπί ζημία τού καλού.

Τής δέ τ ι μ ω ρ ί α ς  ή χρήσις, 
δέν προσκρούει μέν έπί τών αυτών δυσ- 
χερειών, διότι ή δυσμενής αύτής έπί- 
δρασις περιορίζεται μόνον έπί τών ύφι- 
σταμένων ταύτην Ατόμων, Απαιτεί, δ
μως, ούχί μικροτέραν έκείνη δεξιότη
τα.

Τιμωρούμεν, ούχί μόνον διά νά κολά- 
σωμεν, Αλλά1 καί διά νά παραδειγματί- 
σωμεν. 'Τπά τήν τελευταίου δέ ταύτην 
έννοιαν ή τιμωρία έχει πολύ μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν, διότι ένεργεϊ προληπτι- 
κώς.

Ούδέν εύχερέστερον καί Ακοπώτερον 
τού έπιβάλλειν ποινάς. Ούδέν, δμως, 
δυσχερέστερον τού έπιβάλλειν ταύτας 
δπου, δτι καί δπως πρέπει. Είς τούτο 
συνίσταται τό σπουδαίον κεφάλαιον τής 
τέχνης τού διοικεϊν. Ούχί ή πληθώρα, 
οβδέ τό μέγεθος τών ποινών, άλλ’ ή 
Αποτελεσματικότης αυτών ένδιαφέρει. 
Τουναντίον, ή κατάχρησις τών ποινών 
Αμβλύνει τήν έντύπωσιν καί καθιστά Α
ναίσθητου τόν τιμωρούμενου καί συνε
πώς Ανωφελές τό μέσον τούτο. Πέραν, 
δμως, τούτου χαλαρώνει καί τήν μετα
ξύ προϊσταμένων καί ύφισταμένων έμ- 
πιστοσύνην καί Αφοσίωσιν.

Τήν καλώς διοικουμένην ύπηρεσίαν 
χαρακτηρίζει ούχί ή πληθύς, Αλλ’ ή 
σπάνις τών ποινών. Σημαίνει δέ τούτο, 
δτι έδάθη είς τούς διοικουμένους τοιαύ
τη παίδευσις καί τοιαύτη υπηρεσιακή Α
νατροφή, ώστε ή διοίκησις δέν εΰρίσκε- 
ται είς τήν Ανάγκην νά τιμωρη. θ ά  ήτο,

όμως, πολύ σφαλερά άντίληψις τής έν
νοιας ταύτης, έάν ή διοίκησις Απεφευγε 
νά τιμωρήση, όταν πρέπει διά νά μή 
παρουσιάση κακήν εικόνα τής ύπηρεσί- 
ας της, ή έξ ύπερβολικής φειδοΰς περί 
τό τιμωρεΐν. Ή  Ατιμωρησία είναι χει
ρότερα τής υπερβολής, διότι φέρει την 
χαλάρωσιν καί τήν Απειθαρχίαν. "Οπου 
ή τιμωρία ένδείκνυται, πρέπει καί νά 
έεραρμόζεται, διότι Αποτελεί το δράστι- 
κώτερον μέσον πρός έπαναφοράν είς 
τήν εύθείαν οδόν. ’Αρκεί μόνον νά εί
ναι αΰτη άφ’ ενός δικαία καί Λφ’ ετέ
ρου Αποτελεσματική, νά περιέχη τήν ή- 
θικήν της σημασίαν καί νά έχη τάς συ
νέπειας της.

Ποινή, μή στηριζομένη έπί τού δι
καίου, ένεργεϊ έπιβλαβώς, διότι κλονί
ζει τήν εμπιστοσύνην τού διοικουμένου 
πρός τόν διοικούντα, διεγείρει τό συν
αίσθημα τού Αδίκου, τού μίσους, τής 
δυνατής έκδικήσεως /.«ί υποσκάπτει χά 
θεμέλιον τής πειθαρχίας.

Ώ ς  πρός τούς Αξιωματικούς, τό ζή
τημα τούτο είναι ίδιαζούσης σημασίας. 
Ή  έξέχουσα θέσις, τήν όποιαν ούτος 
κατέχει είς τήν Άστυνομαν Πόλεων, 
δέν Ανέχεται σφάλματα καί παραλεί
ψεις καί δή καθ’ υποτροπήν. Είς τό 
φύλλου ποιότητος τού Αξιωματικού ή 
στήλη τών ποινών πρέπει νά είναι στε
νή. Είναι δύσκολον νά εύνοηθή Αξιωμα
τικός, τιμωρούμενος συνεχώς δι’ Αμέ
λειαν τών καθηκόντων, τούτέστιν δι’ 
δι’ έλλειψιν Αγάπης πρός τό έπαγγελμά 
του, έλλειψιν πειθαρχίας, δι’ έλλειψιν Α
ξιοπρέπειας κλπ. ’Εάν έσφαλεν ούτος έκ 
τύχης ή έκ πλάνης, δύναται νά συγχω- 
ρηθή, δέν πρέπει δμως νά έκφρασθή 
ύπόνοιά τις θίγουσα τήν εις αύτόν όφει- 
λαμένην έμπιστοσύνην, έκτος έάν διά 
τών σφαλμάτων του άποδεικνύεται κα
τώτερος τών Απαιτήσεων, τάς όποιας. 
τού επιβάλλει τό καθήκον καί ή θέσις 
του.

Τέλος, άξιου ιδιαιτέρας προσοχής εί
ναι ή σχέσις μεταξύ τής ποινής καί τού 
αίτιολογικοΰ αύτής. Ή  ποινή πρέπει νά 
είναι είς πλήρη Αρμονίαν πρός τό αί- 
τιολογικόν της. Ποινή, δυσαναλόγως 
ελαφρά ώς πρός τούς προκαλέσαντας 
αύτήν λόγους, προδίδει ή Αδυναμίαν δι- 
οικήσεως ή σφαλεράν Αντίληψιν αύτής 
περί τήν βαρύτητα τής πράξεως, ή υ
περβολήν έν τή διατυπώσει τού αΰτιολο- 
γικοΰ καί Αντιστρόφως.

Επειδή δέ τήν πράξιν καί τό ΰποπε- 
σόν είς ταύτην πρόσωπον χαρακτηρίζει 
ούχί τό μέγεθος τής ποινής, Αλλά τό 
αίτιολογικόν αύτής, πάσα δυσαρμονία, 
μεταξύ αίτιολογικοΰ καί ποινής, είναι 
καταγνωστέα είς βάρος τής διοικήσεως.
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ΤΖΕΡΤΖΙΝΣΚΥ ΜΕΝΤΖΙΝΣΚΥ -  ΓΙΑΚΟΝΤΑ -  ΓΙΕΖΩΦ -  ΜΠΕΡΙΑ

T w v s ’T/fTF T  π  ς T vrjm vrm
Ι Ό  ΑΝΩΤΑΤΟΝ διευθυντικόν όργα- 

νον, ε’ις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, εί
ναι τό Προεδρείον Πρεξέντιουμ) τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής, τοΰ Κομμουνιστι
κού Κόμματος, δπερ, κατά^£ήνα ’Οκτώ
βριον τού 1952, (με^ί #^,19ον 
δριον τοΰ Κ.Κ.) ιΛ&Ττ\σε
λιτικόν ΤοαφΛο\ W T ^ ^ ix. —
Ή  υπέρτατη 8 ||1Η ^\·εξέλεγκτο 
αία του έπΐ (τής ^Σοβιετικής Έ; 
συνολικού π λ ί γ μ * 1 215.00' 
που, Α σκε& ρm i Ιών εξής 
οργάνων: Λ ^ ρ ο ύ  Κομμουν
ματος όι
πιλΑΐτιοο , ? οΐτινες . Αποτελούν τήν έλαχί- 

&ψηφία% τον πληθυσμού), β) 
ρυργικού (Ευψωυλίου (τό όποιον 

1946 εκαλείτο Συμβούλων τό>ν 
Οπών τα* Λαοϋ> καί γ) Ιτηΐ πα- 

Μ νχ σ χ ι « ή  ς Ά  σ τ υ - 
I α ς

ής Σοβιετικής Ένώσεως, η 
ΐικη ’Αστυνομία διεισδύει καί έλέγ- 
' όλα· τάς φάσεις τής Πολιτικής

ξωης. Εινα^ΐπΠΐυυνος^εκτος τών άλ- 
λων, καί διά τό δίκτυον κατασκοπείας 
καί άντικατασκοπείας, μέ απόλυτον δι
καιοδοσίαν έπί δλων των σοβιετικών υ
πηκόων έντός τής χώρας καί εις τό έ- 
ξωτερικόν. Εις τό εξωτερικόν, συνεχώς 
επιδιώκει νά έπιβάλλη τήν Σοβιετι
κήν θέλησιν έπί φιλικών, ουδετέρων ώς

'Τπό Ά στ. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

καί έχθρικών έθνών, χρησιμοποιούσα ώς 
μέσα τήν ραδιουργίαν, τήν απάτην, τάς 
δολοπλοκίας, τήν άνατροπήν. Π λ η - 

ο ρ ι ο δ ό τ α ι  καί π ρ ά κ τ ο - 
ε ς  τ ή ς  Μ υ σ τ ι κ ή ς  Ά  - 
τ υ ν ο μ ί α ς  υ π ά ρ χ ο υ ν  

ς κ ά θ ε  τ ο μ έ α  τ ή ς  Σ θ 
ε τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς .

ν των . είναι νά Ανακαλύπτουν 
ίνυπακοήν εις τάς έντολάς τοΰ 
<ς καί τής Κυβερνήσεως καί νά 

ρτςηΒονν πδ&αν Αντίστασιν. "Οσοι πί- 
είΚ ΑειΡιαΑ. τΰε Λ υστικΰσ Άστυ- 

καταδικάζονται εΐ; βαρυτώμς 
Ις καί εις κπταναγκαστικά Ιργα. 

’Ακόμη καί αΛ οτοΰτο τό Κοιιΐλ 
κόν Κόμμα τελεί ΰπό τήν έπιτήρησιν της 
Μυστικής ’Αστυνομίας, ήτις κατά και
ρούς έξεκαθάρισε μέγαν αριθμόν στελε
χών καί μελών .του.

Ή  Μυστική ’Αστυνομία τής Σοβιετι
κής Ένώσεως έχει καταστή μιά δύνα- 
μις μυστική, άνευ προηγουμένου. Είναι 
τό πλέον αίματοβαφές δργανον είς τήν 
Ιστορίαν τών Απολυταρχικών καθεστώ
των, έξεπήγασε δέ Από τήν βίαν τής 
’Οκτωβριανής έπαναστάσεως, ώς μία

"πρόχειρός υπηρεσία έκτελεστών. (’Α
νάλογος, ήτο ή 'Ελληνική Ο.Π .Λ .Α. 
κατά τήν κατοχήν) καί έξειλίχθη είς 
μίαν τεραστίαν κρατικήν όργάνωσιν, ή- 
τις έχει ήπλωμένους τούς πλοκάμους της 
παντού, παρακολουθεί τούς πάντας καί 
θεωρείται έφάμιλλος είς δύναμιν μέ τόν 
Σοβιετικόν Στρατόν.

Κατά τόν ύπερπεντακονταετή της 
βίον, ήλλαξε πεντάκις όνομα. Μέχρι τού 
1922 έκαλείτο Τ σ έ κ α ,  Γ κ ε -  
π ε ο ϋ μέχρι τού 1934, Ν ι κ ά 
β ε  ν τ έ , μέχρι τού 1944, ’Ε μ 6 ε ν - 
τ έ μέχρι τοΰ 1954 καί έκτοτε Κ α γ -  
κ ε μ π έ . Διά τών Αλλεπαλλήλων αύ- 
τών όνομασιών έπεδιώκετο νά δοθή ή 
έντύπωσις, δτι έπήρχετο ποιά τις μετα
βολή καί δτι ή νέα υπηρεσία δέν θά 
ήκολούθει τήν αίματόβρεκτον παράδοσιν 
τής προηγουμένης. Τό Αντίθετον, δμως, 

νέβαινεν εις τήν πραγματικότητα. Ή  
ΰπερέβαλλεγ ίμκάοτοτε τήν 

ϊκότητα. 
Μυστικής 

κατά καιρούς
οί εξ ή ς:;

Φέλιξ Τξερτζίνσκυ, ό Βιατσεσλάβ Μεν- 
ξίνσκυ, Χένρυ Γιακόντα, Γιέζωφ, Μπέ- 
ρια, Ίβάν Σέρωφ, Ά λεξ. Σελέπιν. ’Ι 
δού πώς περιγράγονται τινές έξ αυτών 
είς τό βιβλίον «Έγχειρίδιον έλευθέρου 
πολίτου» τοΰ Θ. Παπακωνσταντίνου 
(ψευδώνυμον Π . Μοναστηριώτης).

-----------------  ΦΕΛΙΞ ΤΖΕΡΤΖΙΝΣΚΥ
« . . . Ό  Φ ελίξ Τ ζε ρ τζίν σ κ υ  ήτο  Λιθουανός τήν 

κ α τα γω γή ν . Ά ν έ λ α δ ε  τήν διεύθυνσιν τής Μ υ
στικής Α σ τυ ν ο μ ία ς  — ώς Τσέκα ς—  τό 1918 
κα ί τήν έκρώτησε, μετονομασθεΐσαν έν τφ  μ ε 
τα ξύ  είς Πκεπεοΰ, μ έχρ ι τοΰ 1926. Ό  Λένιν 
τόν είχεν (Αποκαλέσει «χα λύ δ δινο ν βραχίονα 
τής έπαναστάσεω ς». Τ Η το  ένα π ερίεργο κ ρ ά μα  
ήπιότητος κα ί φ ανατισμού ό τύπος αύτός, Ι σ 
χνός, μέ βαθουλω μένα μ ά γο υ λα  κ α ί λά μ π ο ντα  
μά τια , έμενεν έκστατικός έμπρός είς ένα λο υ 
λο ύδι κα ί έκο ιμά το ευδαίμω ν, όταν είχεν υπο
γράψ ει χ ιλ ία ς  θ α να τικό ς καπαδίκας. Τού  ήρε- 
σε νά πα ίζη  μέ τα  πα ιδιά  κ α ί ήδονίζετο νά 
δη μ ιο υργή  όρφανά. Ά π έθ α νε  τόν ’ Ιούνιον τοΰ 
1926 μυστυριω δώ ς, τρ εις  ώρας μετά τήν έκφώ- 
νησιν ένός βίαιου κ α ί παθητικού λό γο υ  του έ- 
ναντίον τώ ν συναδέλφων του ή γητό ρ ω ν τής έ
παναστάσεω ς. Ε ίν α ι, ίσως, μ ε τά  τόν Λένιν, τό 
δεύτερον θύμα τοΰ Σ τ ά λ ιν  πού προετοίμαζε 
τήν μονοκρατορίαν του...

—— —  Ό  «χαλύ βδινος βραχίων»
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ΒΙΑΤΣΕΣΑΑΒ ΜΕΝΖΙΝΣΚΥ ---------
»Τ ό ν  διεδέχθη 6 Β ια τσ εσ λά δ  Μ ενζίνσκυ, ό 

«έκφυλος νευροπαθής ά ρισ το κρ ά τη ς», όπως 
τ6ν είχε χ α ρ α κ τη ρ ίσ ει δ ίδιος ό Λένιν. Τοϋ  ή- 
ρεσε νά πα ίζη  πιάνο, νά δ ια δά ζη  ώ ραΐα  βι
βλία , να  μ ελετά  την Π ερσικήν τέχνην κα ί νά 
νράφ η ποιήμα τα . "Η τ ο  δ τύπος τοΰ έκλεπ τι- 
σμένου διανοουμένου, πού δέν είχε κανένα ή- 
θικδν φ ραγμόν. Τ ά  σ υ ρ τά ρ ια  τοΰ γραφ είου του 
ήσαν γ ε μ ά τ α  πορνογρα φ ικός εικόνας κ α ι ή 
λεπτή ψυχή του έμεθοΟσε άπδ τό α ίμ α . " Ε -  
λαδεν δ ίδιος έπα νειλημμένω ς, μέρος είς ό- 
μαδικάς έκτελέσεις Ο υκρα νώ ν πα τριω τώ ν καί 
έπυροδολοΰσε σάν μεθυσμένος. Τό  1934 ά δια - 
θέτησε. Τοΰ  έδωσαν, όμως, κατά λάθος — ά ντί 
φαρμάκου—  δηλητήριον κ α ί έγκα τέλειψ ε τόν 
μάταιον αύτδν κόσμον μετά πο λλώ ν τιμώ ν 
(δπως δ Σ ιά ν τ ο ς )...

Ό  έκψ υλος —

-------------------------ΧΕΝΡΥ ΓΙΑΚΟΝΤΑ
»Τ ρ ίτ ο ς  ήλθεν δ Χένρυ Για κό ντα . Ά ν έ λ α δ ε  

τήν ά ρ χ η γ ία ν  της Μ υστικής 'Α σ τυνομία ς, πε
πειραμένος ήδη, δ ιό τι είχεν υπηρετήσει υπό 
τόν Μ ενζίσκυ. Ε ίχ ε  κ ά τι τό έκπ ληκτικόν καί 
μ ε λ α γχ ο λ ικ ό ν  εις τήν έκφρασίν του. Τοΰ  ήρε- 
σεν ή κηπουρική κ α ί Ιδιαιτέρω ς ή κ α λλ ιέ ρ γ ε ια  
τών ρόδων. Ή τ ο ,  διμως, περισσότερον άδυσώ- 
πητος κα ί ά ναίσθητος άπδ τούς προκατόχους 
του. "Επ εσ εν είς τά ς μ ε γά λα ς  έκκαθαρίσεις 
τής π α λα ιά ς  φρουράς, πού ώ ργάνω σεν δ Σ τ ά - 
λ ιν . 'Α λ λ ά  δέν έπρόλαδε νά  τά ς ό λοκληρώ - : 
ση. Συνελήφ θη τό 1937 είς τό γραφ εΐον του ί 
τήν ώ ραν που όπέγραφε τήν δ ια τα γ ή ν  έκτε- | 
λέσεω ς 200 άνω τέρω ν Σ ο β ιετικ ώ ν  υπα λλήλω ν, I 
έπί άπειθεία κα τά  τοΰ καθεστώτος. Έ ξ ε τ ε λ έ - 
σθη τό έπόμενον έτος, κατόπιν δίκης, κα τά  τήν 
διάρκειαν τής όποιας έδειξεν έπαίσχυντον δια 
γ ω γ ή ν . Μ ετα ξύ τώ ν κ α τη γο ρ ιώ ν, πού τόν «ο
δ ή γη σ α ν είς τό έκτελεστικόν άπόσπασμα, ή- 
το κα ί δτι είχε δ η λη τη ρ ιά σ ει τόν Μ άξιμον 
Γκόρκυ.

— Ό  αδυσώπητος

ΓΙΕΖίϊΦ -----------------------------------------
» Ό  τέτα ρτος ά ρ χ η γό ς  τής Σ ο β ιετικ ή ς  Μ υ- 

στικής ’Α σ τυνο μ ία ς — ό Γιέζω φ —  ήτο τύπος α 
σκητικός κα ί κλεισμένος είς τόν έαυτόν του. 
Αυτός μ α ζί μέ τόν Βυσίνσκυ — ώς ε ισ α γ γε λ έ α  
συνεπλήρωσε τήν έξόντω σιν όλακλήρου τής 
π α λα ιά ς  φρουράς τώ ν μπολσεβίκω ν — π ο λιτι
κών κ α ί σ τρα τιω τικώ ν—  διά λο γα ρ ια σ μ ό ν  τοΰ 
Σ τ ά λ ιν . Ή  κ α τη γο ρ ία  πού έσκηνοθέτησεν ή 
το ή έαχάτη προδοσία. (Σ υ ν ε ν ν ό η σ ις  μέ τόν 
Χ ίτλερ  διά  τήν ΰπσδούλωσιν τής Ρω σία ς είς 
τήν Γε ρ μ α νκ χ ν).

"Ο τα ν  έτερμα τίσθησα ν α ί έκκαθαρίσεις καί 
εύρέθησαν ό λο ι οί ά ντίπ α λο ι τοΰ Σ τ ά λ ιν  ΰπό 
τήν γ ή ν , έτέθη κα ί αυτός έκτός μ ά χης. Τό  
1938 άνεκοινώ θη, ό τ ι έκλονίσθη ή ύ γ ε ία  του 
καί ένεκλείσθη είς νευραλογυκήν κλινικήν. Κ α ί 
άπό τότε δέν ξα ν ά γιν ε  λό γο ς  γ ι '  αύτόν.

Ό  άσκητής 1
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— — —  ΑΑΥΡΕΝΤΙ ΜΠΕΡΙΑ
» Έ ν  τω μετα ξύ ά νέτειλεν ό ά στήρ τοΰ 

Λ α υρ έντι Μ πέρια. Α ύτό ς δέν ήτο ψυχοπαθής 
οΰτε έξα λλο ς . Ψ υχρός υπ ο λο γισ τής  κ α ί ά 
ρ ισ τα  κα τηρτισμένος θεω ρητικός, ά λ λ ’ ά θλιος 
ώς ρήτω ρ. τ Η το  συμπα τριώ της τοΰ Σ τ ά λ ιν , 
Γεω ργια νός, κ α τή γε το  άπό ά γρ ο τικ ή ν  ο ικ ο γέ 
νειαν, ά λ λ ’ είχε κατορθώ σει νά σπουδάση ά ρ- 
χ ιτέκτω ν κα ί νά  πάρη τό δ ίπ λω μ ά  του. Έ π Ι  
τή ς  έποχής τοΰ Για κ ό ντα  κα ί τοΰ Γιέζω φ  ήτο 
τοπικός δήμιος εις τήν Γε ω ρ γία ν . Τό τε έφρόν- 
τισ ε νά γράψ η κα ί ένα βιβλίον περί τοΰ Σ τ ά 
λ ιν  είς τό όποιον έξυμνοΰσε τήν έπ α να σ τα τι- 
κήν του δρασιν έπΐ τσα ρικού -καθεστώτος καί 
τόν ένεφάνιζε περίπου ώς κα θοδηγητήν τοΰ 
Λένιν. Έ κ ρ ά τ η σ ε ν  είς χεϊρας του τόν παντοδύ
ναμον κ α ί άδυσώπητον μηχα νισμόν τής Μ υ
στικής Α σ τυ ν ο μ ία ς  έπΐ δεκαπέντε συνεχή χρό 
ν ια : άπό τό 1938 μ έχρ ι τόν ’ Ιούνιον 1953. "Ο 
Σ τ ά λ ιν , τοΰ όποιου ύπήρξε τό δεξί του χέρι, 
τοΰ είχεν ά πονείμει δύο τ ίτλ ο υ ς : τοΰ Σ  τρατά ρ- 
χου τής Σ ο β ιετικ ή ς  Έ ν ώ σ ε ω ς  τό 1943 κ α ί τοΰ 
«ήρω ος τής έρ γα σ ία ς » τό 1949.

Μ ετά  τόν θάνατον τοΰ Σ τ ά λ ιν , τόν Μ άρτιον 
τοΰ 1953, έγινεν άντιπρόεδρος τοΰ 'Υπ ουργικού 
Σ υ μ β ο υ λίο υ . ’Ή τ ο  είς τήν τρ ια νδρία ν των δ ια 
δόχων ό δεύτερος μέ πρώτον τόν Μ αλένκωφ. 
Τέσ σ α ρα ς ιμήνας κατόπιν, έκπληκτος ό λό κ λη - 
ρος ό κόσμος έπληροφορεΐτο ότι ό τρομερός 
Λ α υρ έντι Μ πέρια ήτο ένας «κοινός προδότης» 
έ γ κ λ η μ α τία ς  κα ί σα μποτα ρισ τής τοΰ Σ ο β ιε τ ι
κού καθεστώτος. Φονευθείς τήν ή μέραν τής 
συλλήψεώ ς του, «έξετελέσ θη » έπισήμως, κατό
πιν μυστικής δ ια τα γή ς  τήν 23 Δεκεμβρίου 
1953».

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ ΙΣ : Πλείονας λεπτομερείας περί τών προαω- 
πικοτήτων τών Γιακόντα, ΓιέΖωφ καί Βυαίνσκυ καί τοϋ 
ρόλου τόν όποιον διεδραμάτισαν είς τός μεγάλος στα
λινικός επιχειρήσεις, δύναται νά πληροφορηθή ό ά-

—  Τό δ εξί χέρ ι τοϋ Σ τάλιν
ναγνώστης έκ τοϋ άρτι κυκλοφορήσαντος βιβλίου τοϋ 
Αλεξάνδρου Όρλώφ, μεταγλωττισθέντος είς τήν έλ- 

ληνικήν ύπό τοϋ γράφοντος, ύπό τόν τίτλον « Ή  μυ
στική Ιστορία τών έγκλημάτων τοϋ Στάλιν».

Σήμερον, ώς έλέχθη, ή Ρωσική Μυ- 
οτική Άστυνο-μία καλείται Καγκεμπέ (ή 
Κέϊ - Τζί - Μπί =  K.G.B.) προέρχε
ται δέ άπό τάς λέξεις ΚΟΜΙΤΕΤ GO- 
SUDARSTUENNOI BESOPASTNO- 
STI, αί όποίαι σημαίνουν: Σοβιετική 
’Επιτροπή Κρατικής ’Ασφαλείας. Καί μέ 
τήν νέαν της δνομασίαν έξακολουθεί νά 
παραμένη ή μεγαλυτέρα μυστική όργά- 
νο>σ;ς όλων τών εποχών. Τό Κρεμλϊνον 
έχει συγκεντρώσει έντός τής K.G.B. ά- 
πέραντον δύναμιν και απεριόριστον έ- 
ξουσίαν. Πώς δύναται νά διασπάση τις 
τήν μυστικότητα, ήτις έπικαλύπτει τήν 
μεγίστην ταύτην λαθραίαν όργάνωσιν; 
Τήν άπάντησιν, εις τήν πρόκλησιν αυ
τήν, επιχειρεί νά δώση τό παγκοσμίου 
κυκλοφορίας ’Αμερικανικόν Περιοδκόν

«READER’S DIQEST», δπερ έκ-δίδε- 
ται μηνιαίως είς 13 γλώσσας καί υπερ
βαίνει τά 29 εκατομμύρια άντίτυπα, τάς 
πουλήσεις του.

’Επί δύο ήδη έτη, τά περιοδικόν τού
το έχει άναλάβει καί οργανώσει ένα 
σύστημα εκστρατείαςέξ έπιλέκτων εκδο
τών καί δημοσιογράφων μέ Αντικειμενι
κόν σκοπόν τήν Αποκάλυψιν τής K.G.B.

'Τπό τών διευθυντών τοϋ έν Ούασιγ- 
κτώνι έκιδότου Κέννεθ Ο. Γκίλμορ, ει
δικοί καί έξησκημένοι έρευνηταί, διαθέ- 
τοντες τεραστίαν εμπειρίαν συμβούλου, 
έχουν δυνηθή νά προβοΰν είς τήν έκτα- 
φήν τών κρυμμένων αποδείξεων καί νά 
έπιτύχουν συνεντεύξεις μέ Ά ρχάς — 
συμπεριλαμβανομένων καί πολλών πρώην 
πρακτόρων τής K.G.B., άνά τήν υδρό

γειον σφαίραν. Τά Αποτελέσματα είναι 
έξόχως Αποκαλυπτικά έν σχέσει πρός 
τήν έπιχειρουμένην σήμερον διεθνή Α
νατροπήν ώς καί πρός τό έσωτερικόν 
σύστημα λειτουργίας αΰτοΰ τοΰ ’Αστυ
νομικού Κρατικού γίγαντος. Πάντα τού
τα θά περιληψθώσιν είς έκιδοθησόμενον 
λίαν προσεχώς βιβλίον, ύπό τόν τίτλον 
K.G.B. Ή  έρευνα καί ή συγγραφή τής 
περιέργου ταύτης Ιστορίας τής K .G .B . 
έπέβάλεν είς τούς Ασχοληθέντας μέ 
αυτήν νά περιβληθοΰν τούς Ατομικούς 
των μανδύας καί νά φέρουν, κατά πε- 
ρίστασιν, τά προσωπικά τουν ξιφίδια. 
"Ας άφήσωμεν, αμως, τόν Κέννεθ Γκιλ- 
μάρ νά μάς Αφηγηθή ό ίδιος περί τών 
πηγών τοϋ σχεδίου καί τών συνεχών 
έκπλήξεών του:

«... ’Εργαζόμενοι είς διεθνείς άποστολάς, οί έκδόται το< 
DIQEST άντεμετώπισαν συχνάκις τά ίχ,νη τής K.G.B., 
τής Ασκούσης τεραστίαν έπίδρασιν είς τήν σύγχρονον ίστο- 
ραν. Εϊδομεν, έπί παραίδείγματι, «τό χέρι» τής K.G.B. 
εις τήν πυρηνικήν κρίσιν τής Κούβας καί τό 1967 είς τόν 
πόλεμον τής Μέσης ’Ανατολής, είς τήν αίφνιδίαν άναστά-

τωσιν τής ’Αφρικής, τής Λατινικής ’Αμερικής καί ’Ασίας, 
είς τά σατανικά καί συνωμοτικά σχέδια νά φενακίση τόν 
Ντέ Γκώλ καί είς τάς μηχανορραφίας νά συκοφαντήση 
τήν Δυτικήν Γεμανίαν.

Καθ’ δλον τό χρονικόν τούτο διάστημα, δέν έπαύσαμεν 
νά πληροφορούμεθα Από τήν έντός τής Σοβιετικής Ένώ-
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σεως είδησεογραφίαν περί των εις μέγαν άριθμόν άνερχο- 
μένων συλλήψεων ύπό τής K.G.B. των ’Εβραίων, των δια
νοουμένων, των οπαδών θρησκευτικών δογμάτων καί τών 
φοιτητών. Πάντα ταΰτα έφερον εις τόν νοΰν μας μίαν 
πρόδηλον έρώτησιν: 'Τπάρχει βιβλίον τι, άναφερόμενον
εις τήν πραγματικήν ουσίαν τής K.G.B. καί άποκαλΰπτον 
τούς σκοπούς, τούς οποίους, έν τοϊς πράγμασιν, έπιτελεί; 
Εΰρομεν πολλά βιβλία περί τής Σοβιετικής 'Τπηρεσίας 
πληροφοριών, πολλά δέ έξ αυτών εξαιρετικά. Ούδέν, ό
μως, τούτων προσφέρει μίαν θετικήν άπεικόνισιν τής Κ. 
G.B. καί πραγματεύεται περί τού πραγματικού χαρακτή- 
ρος της, τών μεθόδων της καί τών αντικειμενικών της 
σκοπών.

To DIGEST άιπεφάσισε νά συμπλήρωσή τό κενόν, ά- 
ναλαμβάνον τήν έκδασιν ένός τοιούτου βιβλίου, ώστε νά 
καταστήση ικανόν τόν αναγνώστην, ΐνα άντιληφθή ό ίδιος 
τόν προορισμόν τής K.G.B., νά είσέλθη εις τά γραφεία 
της καί νά λάβη μέρος εις τάς άποστολάς της.

Τό δικαίωμα τής συγγραφής αυτού τού βιβλίου τό πα- 
ρεχωρήσαμεν εις τόν δημοσιογράφον Τζών Μπάρον. Τά 
προσόντα τού Τξών είναι εξαιρετικά. 'Ως έργασθείς εις 
εφημερίδα τής Οϋασιγκτώνος έχει βραβευθή ώς διεισδυτι
κός καί έρευνητ.κός δημοσιογράφος, έπί πλέον δέ έχει 
μελετήσει καί σπουδάσει τήν Ρωσίαν καί έχει υπηρετήσει 
εις ειδικόν τμήμα τών Η. Π.Α. εις τήν ναυτικήν υπηρε
σίαν πληροφοριών εις Γερμανίαν.

Διά νά γίνωμεν κάτοχοι τών προσφάτων πληροφορια
κών δεδομένων καί τών πρωτευόντων ρόλων τής K.G.B. 
ήρχίσαμεν νά «κοσκινίζομε» κατά κυριολεξίαν χιλιάδας 
άρθρων άπό 141 ’Αμερικανικά καί ξένα δημοσιογραφικά 
όργανα —άπό τήν εφημερίδα «MORQUNLLADID» τής 
’Ισλανδίας, τήν «HURRIET» τής Τουρκίας μέχρι τήν ΜΑ- 
INICHI SHIMBUN τής ’Ιαπωνίας.

’Από τήν έρευναν τών άρχικών στοιχείων τού ονόματος 
συνελέξαμεν τά όνόματα 50 περίπου άνδρών καί γυναι
κών, οί όποιοι κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον είχον συν- 
δεθή μέ τήν υπηρεσίαν πληροφοριών καί τώρα ζούν εις 
τήν Δύσιν. Μέ τήν βοήθειαν τών όργανώσεων προσφύγων, 
τής 'Τπηρεσίας Μεταναστεύσεως τών Η .Π .Α., τού Κρα
τικού 'Τπουργείου, τών άνά τό εξωτερικόν γραφείων τού 
DIQEST καί εις τινας περιπτώσεις καί τού Έ φ  - Μπί Ά ϊ  
ευρομεν πολλούς έξ αυτών. ’Εν τώ μεταξύ, έζητήσαμεν 
τήν βοήθειαν καί συνδρομήν πλείστων αλλοδαπών ’Οργα
νώσεων ’Ασφαλείας. Ή  συνεργασία των ύπήρξεν άπαραί- 
τητος εις τόν νά μάς δ (όση μίαν ίσορροπημένην παγκοσμίαν 
προοπτικήν, πέραν τής έπιβεβακόσεως τών ζιοντανών πλη
ροφοριών.

Άπό τού μηνός Δεκεμβρίου τού 1968 έχομεν συζητήσει 
κατ’ ίδιαν μέ περισσοτέρους άπό 200 αξιωματικούς ξένιον 
υπηρεσιών πληροφοριών, διπλωμάτας, άστυνομικούς υπαλ
λήλους καί θύματα τών επιχειρήσεων τής K.G.B. Έπί 
πλέον τό σημαντικώτερον είναι ότι έχομεν δαπανήσει πο- 
λύν χρόνον, τόσον έδώ, όσον καί εις τό εξωτερικόν, διεξά
γοντες συζητήσεις μέ ανθρώπους, οί όποιοι γνωρίζουν πο
λύ καλά τήν Σοβιετικήν 'Τπηρεσίαν Πληροφοριών —τούς 
πρώην αξιωματικούς της καί πράκτορές της. Μία συνέντευ- 
ξις έγένετο εις ένα φέρρυ μπώτ μεταξύ Δανίας καί Σου-· 
ηδίας, μιά άλλη έλαβε χώραν μέσα εις τά δάση έξω άπό 
τήν Βιέννην.

Μολονότι τό παρελθόν καί ή προσωπικότης αυτών τών 
άνδρών τής K.G.B. παρουσιάζουν πλήρεις άνομοιότητας, 
δύναταί τις, έν τούτοις, νά συναντήση «ορισμένα κοινά χα
ρακτηριστικά. "Ολοι των είναι κοσμικοί τύποι, μέ άνωτέ- 
ραν έκπαίδευσιν, μέ όξείαν νοημοσύνην καί μέ πολλάς γνώ
σεις. Ή  πλειονότης των, είδικώτερον οί νεώτεροι, οί ό
ποιοι έφυγαν άπό τήν Σοβιετικήν Ένωσιν κατά τά όλίγα 
τελευταία έτη, φαίνονται ότι έχουν προσαρμοσθή μέ κατα
πληκτικήν τελειότητα εις τήν νέαν των ζωήν εντός τής 
Δύσεως. Ή  μοναδική πλευρά τής Αμερικανικής ζωής, ή 
όποια προξενεί έκπληξιν εις τούς έγκατασταθέντας, έντός 
αυτών τών Ηνωμένων Πολιτειών δέν είναι ό υλικός πλού
τος καί ή ευμάρεια, άλλά ή Πολιτική καί Πνευματική έ- 
λευθερία. Εις μίαν συζήτησιν έπί τών άντιπολεμικών δια
δηλώσεων τών γενομένων κατά τό παρελθόν φθινόπωρον 
έντός τής Οϋασιγκτώνος εις άλλοτε βετεράνος άξιωματι- 
κός τής K.G.B. έλεγεν, έκφράζων τόν θαυμασμόν του: 
«Μόνο μιά μεγάλη καί ισχυρή χώρα θά μπορούσε νά έπι- 
τρέπη κάτι τέτοιο σάν αυτό πού συνέχεια γίνεται έδώ».

Εις άπό τούς άνδρας οί όποιοι άνεκαλύφθησαν κατά τήν 
ονομαστικήν μας έρευναν, ήτο ό Κ ά ρ λ ο  Ρ.  Τ ο υ ό μ ι  
ό δεσπόζων χαρακτήρ ένός έκδοθέντος ήδη περιληπτικού 
βιβλίου έκ τού ύπό έκδοσιν τοιούτου τής K.G.B. Είχομεν 
τήν πρώτην μας προκαταρκτικήν συνάντησιν μέ αυτόν, 
τόν Τουόμι, κατά τό θέρος τού 1968, εις ένα ξενοδοχείον 
τού MIDWEST. Πέντε μήνας βραδύτερον, ένθαρρύνον- 
τήν άγωνιώδη καί θαρραλέαν άπόφασιν έκ μέρους του, νά 
άποκαλύψη τήν άπόλυτον έμπειρίαν του, ό Τουόμι έλαβε 
συνέντευξιν τού Τζών Μπάρον δέκα ώρας καθ’ έκάστην 
καί έπί δύο έβδομάδας εις ένα διαμέρισμα πού έδέσποζε 
τού λιμένος τού Σάν - Ντιέγκο. “Οταν τό πρώτον σχέδιον 
μέρους τού βιβλίου του συνεπληρώθη, ό Τουόμι έταξίδευ- 
σεν εις τήν Οΰασιγκτώνα μέ σκοπόν νά προβή εις άνάλυ- 
σιν τού χειρογράφου του καί νά συμμετάσχη εις περαιτέ
ρω συνεντεύξεις.

Πολλαί έκ τών συνεντεύξεών του έχουν μείνει άλησμό- 
νητοι. Ή  μία ήτο μία συνάντησις εις τήν Γερμανίαν μετά 
τριών Ρώσων οί όποιοι έφυγον άπό τή Σοβιετικήν Ένω- 
σιν πρό έτών. Ό  νεώτερος διηγήθη μίαν τρομακτικήν ι
στορίαν περί τού πώς ή K.G.B. άπήγαγεν ένα Ρώσον έξό- 
ριστον εις τό Βερολϊνον, έν συνεχεία τόν έδειρε θηριωδώς 
τόσον σκληρώς καί άπανθρώπως μέ άποτέλεσμα νά άπο- 
θάνη. Ώμίλει μετά τοσούτου πάθους καί δριμύτητος, ώστε 
ό άκούων τήν άφήγησιν νά αισθάνεται καί νά ζή τήν άπα- 
γωγήν καί τήν τραγικότητα τής δολοφονίας. “Οταν έτε- 
λεωσε τήν άφήγησιν του, ό Τζών παρετήρησεν: «Είπατε 
ότι ό άνθρωπος αυτός έχει ένα γυιό. Πιθανόν νά μπορέσω 
νά μιλήσω μαζί του».

'Η  φωνή τού Ρώσου έπνίγη άπό λυγμούς συγκινήσεως 
καί είπε μέ φωνήν σιγανήν. «’Εγώ είμαι ό γυιός».

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έρεύνης αί σύζυγοί μας 
είχον άνεχθή άποτόμους άλλαγάς εις τά σχέδιά των καί 
αιφνίδιας άπουσίας, τήν άφορμήν τών οποίων δέν ήμπο- 
ρούσαμεν νά έξηγήσωμεν.

Είχον έπίσης ύποδεχθή πολλούς περιέργους έπισκέπτας. 
Προσφάτως ό Τζών έτηλεφώνησεν εις τήν σύζυγόν του, 
Πάττυ, διά νά τής γνωστοποίηση ότι έκείνο τό βράδυ θά 
έπρεπε νά φέρη κάποιον εις τήν οίκείαν του. «Ξέρω» άπήν- 
τησεν «Κάποιον άλλο κατάσκοπο γιά δείπνο».

Εις σειράν άρθρων τού περιοδικού 
«Αστυνομικά Χρονικά» θέλει έπακολου- 
θήσει ή δημοσίευσις τού βιβλίου «Ή  
έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  έ ν ό ς  Σ ο 
β ι ε τ ι κ ο ύ  Κ α τ α σ κ ό π ο υ »  
τό όποιον, ώς προελέχθη, άποτελεϊ πε- 
ρίληψιν τού βιβλίου «K.G.B. =  Σοβιε
τική ’Επιτροπή Κρατικής Ασφαλείας».

Τό περιεχόμενον τού περιληπτικού ώς

άνω βιβλίου τού Τζών Μπάρον, άποδι- 
δόμενον είς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν ΰ
πό τού συντάκτου τού παρόντος, άξίζει 
τόν κόπον νά παρακολουθήση ό άναγνώ- 
στης τού περιοδικού «’Αστυνομικά Χρο
νικά», διότι πρόκειται περί άποκαλύψεως 
γεγονότων, τά όποια ούδέποτε έχουν δη- 
μοσιευθή. θ ά  Εδη τήν κεκρυμμένην φυ
σιογνωμίαν τής K.G.B. νά άπακαλέπτη-

ται είς καταπληκτικάς δυσοιώνους καί 
άπαισίας λεπτομέρειας. Γεμάτη μέ τήν 
ραδιουργίαν καί τό -δράμα τού μύθου τού 
κατασκόπου, είναι ή πρώτη αυθεντική 
έκθεσις περί τής στρατολογίας καί έκ- 
παιδεύσεως ένός συγχρόνου πράκτορος 
τής Σοβιετικής κατασκοπείας.

I. ΣΤΑΘΑΡΑΣ
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Ν. ΓΥ Ζ Η : Ή  ΔόΕα.

ΦΟ'ΓΙΑ
ΣΤΟ

ΜΠΑΡΟΥΤΙ

Ή  καταστροφή των Ψαρών. 
Σύνθεσις λαϊκού Ζωγράφου 
Έθν,κόν Ιστορικόν Μουσεϊον.

ΣΤΩΝ ΨΑΡΩΝ ΤΗΝ ΟΛΟΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ 
ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ Η  ΔΟΞΑ ΜΟΝΑΧΗ...

Γ Ι Κ Ο Σ Ι  Ιουνίου τού 1824. Ή  μνήμη 
*"* τών Ψαρών... Ό  Γολγοθάς τού μι
κρού, μά ήρωικοϋ νησιού... Αύτή τή 
μέρα, θέλησε ή μοίρα, νά σημάνη τό 
τέλος τού τραγικού μεγαλείου πού έ
κλεινε στα σπλάχνα του τό άτυχο Εερο- 
νήσι. Είκοσι Ιουνίου!... Διακόσια καρά
βια κι' αμέτρητοι Άγγαρηνοί, Ζώνουν 
τό Ψαρά, έτοιμοι νά πέσουν ατό πτώ
μα τους σάν τά άγρίμια πού όσμήΖον- 
ται ψωφίμι.

Λίγοι, πολύ λίγοι οί υπερασπιστές. 
Μά άποφασισμένοι νά νικήσουν, άλ
λως νά πεθάνουν. Τά Ψαρά, συμφώ
νησαν, όλοι, θά γίνουν ό τάφος μας. 
Κανείς δέ θά φύγη. Γι' αύτό καί θγά- 
λαν τά τιμόνια άπό τά πλεούμενα. Πή
ραν καί τά κανόνια, γιά νά δυναμώ
σουν τις τάπιες. "Εκαναν βράχο γρα- 
νιτένιο τά Ψαρά γιά νά συντριβή πά
νω του τό κορμί τού καπτόν πασά.

Αλλοίμονο όμως!... Λίγοι ήταν οί 
ήρωικοί Ψαριανοί, μικρά τά κανόνια, 
τό τουφέκια παλιά. Ό  έχθρός, αίμο- 
θόρος, άχόρταστος, έκδικητικός. Κα
τάφερε, σέ σημείο άδύνατο, στόν Έ -  
ρινό, νά άφήση άρκετούς Αλβανούς. 
Οί λίγοι ύπερασπιστές του έσφάγησαν 
καί έν συνεχεία ύπεχώρησεν καί τό 
σώμα τών Θεσσαλομακεδόνων μισθο
φόρων πού έφύλαγαν τά μετόπισθεν. 
Οί Τούρκοι άνενόχλητοι έφθασαν στόν 
Κάναλο καί έκύκλωσαν τούς Ψαρια
νούς πού έμάχοντο έκεϊ ύπό τόν Ά ν - 
δρέα Μαυρογιάννη. Ό  Μαυρογιάννης 
καί οί ήρωικοί πολεμιστές του, έπεσαν 
σχεδόν όλοι. Ανενόχλητοι τώρα οί 
εχθροί προχώρησαν σέ δυό ομάδες, ή 
μία πρός τό Φτελιό καί ή άλλη πρός 
τήν Πόλη. Στό Φτελιό, ό, άγώνας με- 
ταΕύ τών λίγων Ψαριανών καί τών πο
λυαρίθμων Τούρκων, έφθασε νά πάρη 
μορφή τιτανομαχίας. Οί λίγοι ήρωες, 
συγκροτούν τις μυριάδες τών έχθρών, 
περιφρονοϋν τά κανόνια, άψηφοΰν τά 
βόλια. "Ομως, μάταιη ήταν αύτή ή 
άντίσταση. Σέ λίγο, τό τουρκικό πο
δάρι πατούσε τά ταμπούρια τους. Δέν 
έμενε τίποτ' άλλο άπό τόν έντιμο θά
νατο. Τα  Ψαρά νά γίνουν Σούλι, εί
παν μέ μιά φωνή, όσοι είχαν άπομεί- 
νει. ΚΓ άλήθεια, βρέθηκε κι' έδώ ό 
μπουρλοτιέρης. Φωτιά στό μπαρούτι!... 
Φωτιά στους μουρτάτες. Τό Φτελιό

λαμπάδιασε κΓ έθαψε μαΖί μέ τούς ή- 
μίθεους κΓ όλους τούς έχθρούς πού 
προσπάθησαν νά τό πατήσουν. 'Αλλά 
καί ή πολιτεία δέν είχε καλύτερη τύ
χη. Γρήγορα έπεσε στό χέρια τών 
Τουρκαλβανών.

Άπόμεινε ένα άκόμα άχυρό γιά τούς 
άποφασισμένους Ψαριανούς. Τό Πα- 
λαιόκαστρο, μικρό φρούριο, ώπλισμένο 
μέ λίγα κανόνια. 'Εκατόν πενήντα ή
ταν οί Ψαριανοί πού τό φρουρούσαν. 
Οί Τούρκοι όρμοϋν, άλλά γυρίΖουν πί
σω νικημένοι. Ούτε ή μιά, ούτε ή δεύ
τερη, ούτε ή τρίτη έπίθεση φέρνει ά- 
ποτέλεσμα. Οί άΕιωματικοί δέρνουν ά- 
λύπητα καί σκοτώνουν όσους ύποχω- 
ροΰν. "Ετσι στις 22 'Ιουνίου, πατούν τό 
ποδάρι τους στό κάστρο. "Ο,τι έγινε στό 
Φτελιό, Εανάγινε στό Παλαιόκαστρο. 
Φωτιά στό μπαρούτι. Ό  Άντώνης Βρα- 
τσάνος άνατίναΕε τή μεγάλη μπαρου
ταποθήκη καί ό άρχιφύλακας τού πυ
ροβολείου Σιδέρη τή βοηθητική. Τόν 
ίδιο θάνατο, βρήκαν καί όσοι πολεμού
σαν στό μικρό νησάκι Δασκαλιό.

Τά Ψαρά δέν ύπάρχουν πλέον. 'Α 
κολουθεί ή σφαγή, ή φωτιά, ή έρήμω- 
ση, ό έΕανδραποδισμός... 'Από τούς 
7.000 κατοίκους τού ήρωικοΰ νησιού, 
μόνο 3.614 μπόρεσαν νά γλυτώσουν 
μέ τά πλοία, πού κΓ αύτό ήταν χω
ρίς τιμόνια. Άπό τούς 25.000 πρόσφυ
γες, οί 15.000 έσφάγησαν ή αιχμαλω
τίστηκαν.

Τήν καταστροφή τών Ψαρών, σκέ
πασε ή δόΕα. Οί Ψαριανοί, σ' όλο τόν 
κόσμο τραγουδήθηκαν σάν ήρωες. Ή  
Εύρώπη έκλαψε γιά τό χαμό τους. Μά 
πιό πολύ, θρήνησε τό δοΕασμένο νη
σί τό άγωνιΖόμενο γέννος. Τά δημο
τικά τραγούδια, σάν μοιρολόγια, μιλού
σαν μέ θαυμασμό γιά τούς σκληροτρά
χηλους νησιώτες, τούς ήρωες πού 
λαμπάδιασαν τά κορμιά τους, γιά νά 
φωτίσουν τά πέρατα τής Οικουμένης, 
μέ τό φώς τής φιλοπατρίας, μέ τό 
φώς τής θυσίας. Μέρες μετά τήν κα
ταστροφή, κάπνιΖαν οί φωτιές στά Ψα
ρά. Τά Ψαρά, ήταν ένα άπέραντο κοι- 
μητήρι... Ψυχή δέν Ζοΰσε... Μόνο ή 
δόΕα φάνηκε, πού μονάχη περπατούσε 
στήν ολόμαυρη ράχη. Καί έκεϊ περπα
τώντας...

. . .  μελετή τά λαμπρά παλληκάρια 
καί στην κόμη στεφάνι φορεΐ, 
γινόμενό άπό λίγα χορτάρια, 

ποΐίχον μείνει στην έρημη γή.

«Α . X .»
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ

ΤΟ "ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ//
Τοϋ κ. ΝΙΚ. ΚΟΛΕΖΑ, τακτικού βοηθού τού Πανεπιστημίου ’Αθηνώ ν

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  βοηθεϊ τό μέγιστα τόν έκάστοτε έρευνητήν 
ν6 διαπιστώση τάς σταθερός καί γενικός άρχάς τής 

άνθρωπίνης φύσεως' καί τούτο διότι δεικνύει εις αύτόν 
τούς άνθρώπους εις όλας τάς ποικιλίας τών περιστάσεων 
καί τών καταστάσεων καί παρέχει τό ύλικόν, έπί τοϋ όποιου 
δύναται νά βασίση τάς παρατηρήσεις του καί νά γνωρίση 
τήν κοινήν πηγήν, έκ τής ό-ποίας προέρχονται αί πράξεις 
καί ή συμπεριφορά τών άνθρώπων.

Η φιλοδοξία, ή φιλαργυρία, ό έξωϊσμός, ή ματαιοδοξία, 
ή φιλία, ή γενναιοδωρία, τό κοινωνικόν αίσθημα, όλα αύ- 
τά αναμειγνυόμενα εις διαφόρους αναλογίας καί διοχετευό
μενα μέσω τής κοινωνίας ύπήρχον άπό τής γενέσεως τοϋ 
κόσμου καί είναι άκόμη ή πηγή όλων τών καταστάσεων, αί 
όποϊαι παρετηρήθησαν καθ' όλην τήν διάρκειαν τής άνθρω- 
πίνης ιστορίας. "Ομως, παρ’ όλας τάς άντιξόους περιστά
σεις, οί πρόγονοι ήμών τών Ελλήνων κατέλιπον καί έκλη- 
ροδοτήσαμεν ημείς οί νεώτεροι μίαν άστείρευτον πηγήν 
νεότητος καί πλούτου, τόν π ο λ ι τ ι σ μ ό ν  μας.  Εϊ- 
μεθα τά γηγενή φωτόμορφα τέκνα τής παμφώτου ταύτης 
χώρας' ή άφετηρία τοϋ πολιτισμού μας άνάγεται εις χιλιε
τηρίδας πρό τοϋ Ομήρου, εις τόν όποιον διασώΖονται ά- 
πηχήματα τοϋ παμπαλαίου πρωτοελληνικοϋ πολιτισμού, άκτι- 
νοβολήσαντος καθ' όλον τόν μεσογειακόν καί άσιατικόν χώ
ρον.

Σήμερον, οί νέοι τής Ελλάδος καί όλων τών έλευθέρων 
κρατών τοϋ κόσμου εύρίσκονται εις πλεονεκτικήν θέσιν έ
ναντι τών νέων τών δεσμευμένων, άνελευθέρων κρατών' 
καί τοϋτο διότι σκοπός τών άνελευθέρων, κομμουνιστικών

κρατών, μέσα εις τά όποια δροϋν καί άναπτύσσονται οί 
νέοι, είναι ένας μονολιθικός κόσμος, ό όποιος βασίΖεται 
έπί τής όρχής τοϋ άλαθήτου — τοϋ άλαθήτου ένός δόγμα
τος, ένός κόμματος, ένός αρχηγού. Εις ένα σύστημα όλο- 
κληρωτικής δικτατορίας, ή άδικία καί ή έγκληματικότης 
είναι σύμφυτοι. " Α ν  ή β ο ύ λ η σ ι ς  δ έ ν  ε ί 
ν α ι  έ λ ε υ θ έ ρ α ,  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  ή θ ι κ ή  
ε ύ θ ύ ν η ,  δ έ ν  ύ π ά ρ χ ο υ ν  δ ί κ α ι ο ι  ή 
ά δ ι κ ο ι ,  υ π ά ρ χ ο υ ν  μ ό ν ο ν  α ν ί σ χ υ 
ρ ο ι  κ α ί  δ υ ν α τ ο ί .

Ό  σκοπός, όμως, τών έλευθέρων νέων είναι τελείως 
διάφορος. Οί έλεύθεροι νέοι παραδέχονται ότι ύπάρχουν 
όρια τής ανθρώπινης εύφυίας καί άστάθεια τού άνθρωπί- 
ντου πνεύματος. Ό  μεγαλύτερος ανθρώπινος θρίαμβος έγ
κειται εις τήν ικανότητα νά γνωρίΖωμεν πόσον μάταιος 
είναι ό άνθρώπινος άγών, άλλά, παρά τούτα, νά μοχθώ- 
μεν. Ή  έλευθερία, είπεν ό BR AND IS , είναι ό μεγάλος ά- 
ναπτυσσόμενος, είναι τό χρησιμοποιούμενα μέσα καί ό σκο
πός, ό όποιος έπιτυγχάνεται. Ή  έλευθερία δέν προϋποθέ
τει τήν τυραννίαν τοϋ ένός, άλλά τήν ανεκτικότητα τών 
πολλών' προϋποθέτει ταπεινοφροσύνην καί όχι όπολυταρ- 
χίαν. Οί ελεύθεροι νέοι ορθώνουν τόν πολύμορφον κόσμον 
έναντίον τοϋ μονολιθικού τοιούτου' έναντίον τοϋ καταναγ
κασμού όρθώνουν τόν κόσμον τής έκλογής.

'Εκείνοι, οί όποιοι ισχυρίζονται ότι γνωρίΖουν όλα τά 
μυστικά τής ιστορίας, είναι άνθρωποι, οί όποιοι έχουν ρί- 
ψει βλέμματα «πολύ βαθειά μέσα εις τήν άβυσσον». Ό  
N IETZSH E έγραφε: «Μή κοιτάΖπε πολύ βαθειά μέσα εις

24



Μ Ι Α  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ
Εΐ; ενδειξιν διαμαρτυρία; κατά τής άποφασισθεί- 

ση; αύξήσεως των ωρών έργασίας, οί οικοδόμοι τον 
’Ανατολικού Βερολίνου διέκοψαν τήν πρωίαν τή; 
16ης ’Ιουνίου 1953 τάς έργασίας των έπί τής Λεω
φόρου Στάλιν —σήμερον μετονομασθεϊσαν εις Λεω
φόρον τοϋ Κάρλ Μάρξ— καί τής Λεωφόρου Φραν
κφούρτης καί συνεσπειρώθησαν απόντες αύθορμήτω; 
εις μίαν διαδήλωσιν. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ, ήνα- 
ψαν τήν φλόγα τής άνταρσίας εναντίον τοϋ κομμου
νιστικού Συστήματος, έπί Γερμανικού εδάφους, ή- 
τις εντός μάς μόνον ήμέρας διεμορφώθη εϊς μίαν 
τεραστίαν πυρκαϊάν, έξαπλωθεΐσαν ΰπεράνω ολοκλή
ρου τού ’Ανατολικού Βερολίνου καί τής Σοβιετοκρα- 
τουμένης ζώνης τής Γερμανίας κοά προκαλέσασαν 
μεγάλην άναστάτωσιν καί σύγχυσιν είς τό κομμου
νιστικόν Καθεστώς τής ’Ανατολικής Γερμανίας. Μό
νον μέ τήν χρησιμοποίησιν Σοβιετικών Τεθωρακι
σμένων Μεραρχιών κατέστη δυνατή ή κατάπνιξίς 
της. Συγχρόνως όμως ήρχισε μία ιστορική σειρά 
έξεγέρσεως εναντίον τής κομμουνιστικής κυριαρ
χίας είς τούς Σοβιετικούς Δορυφόρους τής Ευρώ
πης, ήτις τρία έτη άργότερον συνεχίσθη μέ τήν έ- 
ξέγερσιν είς Πόζεν καί τήν τραγικήν Ουγγρικήν Έ- 
πανάστασιν.

Είς τόν άρχικώς μικρόν αριθμόν τών άπεργούν- 
των συνηνώθησαν έντός μικρού χρόνου χιλιάδες, 
τελικώς δέ δεκάδες χιλιάδων έργατών τού ’Ανατο
λικού Βερολίνου. ’Ενώπιον τού «Οίκου τών 'Τπουρ- 
γείων», τής έδρας δηλαδή τής Κυβερνήσεως τής 
Σοβιετικής Ζώνης, έπί τής Λάϊπψιγκερ Στράσσε (ο
δός τής Λειψίας), όπου είχον μεταβή οί διαδηλωταί, 
ή έν είδει απεργίας έμφανισθείσα διαδήλωσις, έλαβε 
διαστάσεις έξεγέρσεως καί άγανακτήσεως έναντίον 
τού Καθεστώτος. Χωρίς δισταγμόν καί φόβον οί έρ- 
γάται έζήτησαν τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως, 
τήν διεξαγωγήν έλευθέρων έκλογών καί τήν "Ενω- 
σιν τής Γερμανίας. Σύγχυσις καί άβεβαιότης έχαρα- 
κτρήριζαν τάς αντιδράσεις τής κομμουνιστικής άρ- 
χής καί τών έκτελεστικών οργάνων της. Μέ τό σύν
θημα «Γενική ’Απεργία» τελειώνει ή 16η ’Ιουνίου. 
Τήν πρωίαν τής 17ης ’Ιουνίου τό ’Ανατολικόν Βερο
λίνου έδιδε τήν όψιν Στρατοπέδου έπαναστατών. ’Α
κόμη μίαν φοράν έκινήθη μέ αφετηρίαν τήν Στραουσ-

σμπέργκερ Πλάτς, ένα τεράστιον κύμα διαδηλωτών, 
πολύ μεγαλύτερον τής παρελθούσης ήμέρας, μέ σει
ράν έπαναστατικών συνθημάτων, διά μέσου τών ο
δών τού ’Ανατολικού Βερολίνου, μέ κατεύθυνσιν τήν 
έδραν τή; Κυβερνήσεως τής Ζώνης. Αί έργασίαι δ ε- 
κόπησαν καί αί συγκοινωνίαι έσταμάτησαν. ’Εντός 
τή; νυκτός έδόθη τό σύνθημα τής έπαναστάσεως τού 
’Ανατολικού Βερολίνου καί είς τάς άλλα; περιο- 
χάς τή; Σοβιετικής Ζώνης, κυρίως είς τά μεγάλα 
βιομηχανικά κέντρα τής Κεντρικής Γερμανίας, Χάλ- 
λε — Μέρζεμπουργκ, Λειψίαν, Δρέσδην, Μαγδεμ
βούργου. Αί τοπικαί Διοικήσεις τού Κομμουνιστικού 
Καθεστώτος περιήλθον είς τελείαν σύγχυσιν καί εύ- 
ρέθησαν σχεδόν έν πλήρη δ αλύσει. Συγχρόνως οί 
έπαναστάται ήρχισαν νά οργανώνονται καί νά έρ- 
χωνται μεταξύ τοιν είς έπαφάς.

'Τπό τάς συνθήκας αύτάς ή Σοβιετική Δύναμι ς Κα
τοχής έπετέθη, χρησιμοποιήσασα τά ισχυρότερα Στρα- 
τιωτικά της όπλα. Μέ άρματα μάχης κατέλαβε τόν 
’Ανατολικόν τομέα τού Βερολίνου καί τά; βιομηχανι
κά; πόλεις είς τήν Σοβιετοκρατουμένην Ζώνην, κα- 
ταπνίξασα τελικώς τήν λαϊκήν έξέγερσιν είς τό αί
μα καί τήν τρομοκρατίαν. Τό κομμουνιστικόν καθε
στώς τής ’Ανατολική; Γερμανίας κατώρθωσεν οΰτω 
νά σταθεροποιηθώ έκ νέου.

Μέχρι σήμερον τά αιτήματα τής 17ης ’Ιουνίου 
1953, κατ’ ουσίαν, έμειναν ανικανοποίητα καί αποτε
λούν τήν βάσιν μιά; έξωτερικώς μέν, μή ορατής, 
άλλ’ ύφισταμένης άντιστάσεως έναντίον τής κομμου
νιστικής αυθαιρέτου έξουσίας. Τό άνεγερθέν, τήν 
13ην Αύγούστου 1961 Τείχος τού Αίσχους, τά όποιον 
χωρίζει τούς κατοίκους τής ’Ανατολικής Γερμανίας 
άπό τούς Δυτικογερμανούς, αποτελεί συγχρόνως καί 
τείχος έναντίον τής άντιστάσεως τού λαού. ’Ακόμη 
καί τό τεθέν έν ίσχύϊ «Σύνταγμα» δέν παρέχει είς 
τούς Γερμανούς τής Σοβιετοκρατουμένης Ζώνης ού- 
δεμίαν έλευθερίαν. Τό νέον αυτό «Σύνταγμα» αναγνω
ρίζει έλευθερίαν μόνον, έφ’ όσον έξυπηρετή τούς 
σκοπούς τού κόμματος' διά τόν μεγάλον, όμως, ά- 
ρ θμόν τών κατοίκων τού ύπ’ αύτοΰ εύθαιρέτως κυ- 
ριαρχουμένου Τμήματος τής Γερμανίας, οίτινες σκέ
πτονται διαφορετικώς, δέν παρέχει ούδεμίαν έλευ
θερίαν.

τήν άβυσσον, διότι είναι δυνατόν ή άβυσσος νά κοιτάΖη 
μέσα σου».

Ή  έννοια τοϋ χρέους πρέπει νά δεσπόΖη πάντοτε είς την 
συνείδησιν τοΰ νέου καί νά άποτελή τήν πυξίδα τής πλεύ
σεως του μέσα είς τό πολυκύμαντον πέλαγος τής συγχρό
νου Ζωής. Τό χρέος τοϋ νέου είναι νά σταθή μακράν άπό 
κάθε τι, τό όποιον απειλεί νά μαράνη τήν αισιοδοξίαν, νά 
συρρικνώσει τάς έλπίδας, νά βεβηλώσει τάς άγνάς προθέ
σεις του. Ή  Ζωή του πρέπει, μέ τό παράδειγμα τής ει
λικρίνειας, τής πίστεως καί τής προσηλώσεως πρός τήν 
άλήθειαν, τής άποκαλύψεως τοϋ ψεύδους, οπού συναντά 
τοϋτο, νά είναι έν έμβόλιον ήθικής υγείας καί δημιουργι
κών παρορμήσεων μέσα είς τό κοινωνικόν σύνολον.

Σ ύ ν θ ε σ ι ς  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  κ α ί  δ ι 
κ α ι ω μ ά τ ω ν  α π ο τ ε λ ε ί  ή Ζ ω ή  τ ο ϋ  
ν έ ο υ .  Καί τών μέν δικαιωμάτων, τήν δικαίωσιν τών ό
ποιων άπαιτεϊ νά έκπληρωθή άπό τήν πολιτείαν καί τήν 
κοινωνίαν, πρέπει νά εύρη μέσα είς τά πλαίσια τοϋ δυνα

τού, τών καθηκόντων όμως καί υποχρεώσεων ή έκτέλεσις 
έξαρτάται άπό αυτόν.

Ή  Ελλάς άνέλαβεν ένα μεγάλον άθλον, νά μεταβολή 
τήν μοίραν τοϋ λαού της. Τό μεγαλύτερον βάρος τοϋ ά
θλου τούτου πίπτει είς τούς ώμους τών νέων της. 'Ανέ
λαβε τό νέον τούτο ιδεώδες τής φυλής διά τήν άξιοποίη- 
σιν τών κεκτημένων καί τήν διαμόρφωσιν νέων καί ύψηλο- 
τέρων μορφών διαβιώσεως, οί όποϊαι νά προσαρμάΖωνται 
είς τούς ρυθμούς τής Ζωής τών λαών, μέ τούς όποιους 
ουνεδέααμεν τήν ίδικήν μας Ζωήν. 'Επιβάλλεται ή νέα γε
νεά νά ένστερνισθή καί νά μεταβάλη είς πράξιν καί Ζωήν 
τό ιδεώδες τοϋτο.

Ομιλούν οί κομμουνισταί περί ίσότητος. Ό σον όμως ώ- 
ραϊαι καί άν φαίνωνται αί περί τελείας ίσότητος ίδέαι, εί
ναι είς τήν πραγματικότητα άνεφάρμοατοι. "Αν αί ίδιοκτη- 
σίαι έμοιράΖοντο, ή διαφορά βαθμού είς τήν έπιδεξιότητα, 
τήν έπιμέλειαν καί τήν έπινοητικότητα τών άνθρώπων θά 
κατέστρεφεν άμέσως τήν ισότητα.
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Αρκεί μία ταχυτάτη ματιά, έν στιγμιαϊον βλέμμα εις τό 
έπικαλούμενον τείχος τοϋ «αίσχους», διά νά διαπιστώση ό 
αναγνώστης πόσον διάφορος είναι, έπΙ τοϋ προκειμένου, ή 
θεωρία άπό τήν πραΕιν, αί φωνασκίαι τής προπαγάνδας άπό 
τήν πραγματικήν Ζωήν.

Ή  εις δύο διατομή τής Γερμανίας, λανθάνουσα άπό τοΰ 
1946, γίνεται συγκεκριμένη διά τής νομισματικής μεταρ- 
ρυθμίοεως τοϋ 1948, άποφασισθείαης ύπό τών δυτικών άρ- 
χών κατοχής καί έφαρμοοθείσης τήν 19ην Ιουνίου 1948. 
Ή  ένέργεια αϋτη έπαναφέρει τήν πίστιν εις τό νόμισμα, 
ένθαρρύνει τήν παραγωγήν καί τό έμπόριον, άλλα προκα- 
λεϊ τόν άποκλεισμόν τοϋ Βερολίνου ύπό τών Ρώσων, απο
κλεισμόν, ό όποιος διεσπάσθη διά τής άερογεφύρας. Ή  άρ- 
νησις τών Ρώσων νά προσαρμόσουν τό νόμισμα τής Α 
νατολικής Γερμανίας πρός τό νόμισμα τής Δύσεως καθιε- 
ροϊ τήν ϋπαρΕιν δύο Γερμανιών. Τό 1949 έγκαθιδρύονται 
αί δύο Γερμανικοί κυβερνήσεις, ή τής 'Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας τής Βόννης καί ή τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ 
Βερολίνου. Ή  βαθεϊα διαίρεσις τής Γερμανίας διαφαίνεται 
σαφώς εις τήν διχοτόμησιν τοϋ Βερολίνου διά τοϋ τείχους 
τοϋ «αίσχους».

Ό  γράφων έτυχε νά γνωρίση έκ τοϋ σύνεγγυς τό τεί
χος αϋτό, τό όποιον χωρίΖει τό Δυτικόν άπό τό Ανατο
λικόν Βερολίνον καί τό όποιον άνύψωσαν έκεϊνοι, οί όποιοι 
όμιλοϋν περί Λαϊκής δημοκρατίας καί περί έλευθερίας' έ- 
κεϊνοι, οί όποιοι δέν έχουν γνωρίσει έντός των τήν έλευθε- 
ρίαν, τήν βαθυτάτην έκείνην ελευθερίαν τοϋ νοϋ καί τής 
καρδίας, ή όποια δίδει εις τόν άνθρωπον ύπερέχουσαν κα
τανόησήν καί τόν κάνει νά Ζή συμφώνως πρός αύτήν. Τήν

έλευθερίαν έκείνην, ή όποια δίδει είς τά "Εθνη τήν μεγα- 
λωσύνην. Καί τί ειρωνεία I ” Εχουν όνομάσει τήν χώραν 
των «Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας» (D E U TS C H E  DE- 
M O K R A TIS C H E R E P U B L IK ). "Εχουν δώσει τήν όνομα- 
σίαν «Λαϊκή Δημοκρατία», άλλά είς τήν ούσίαν είναι μία 
σκληρή δικτατορία, μία κομμουνιστική δικτατορία. Ύπό τήν 
πίεσιν τών όπλων καί τής προπαγάνδας έχει δημιουργηθή 
όπισθεν τοϋ τείχους τοϋ «αίσχους» μία πόλις φάντασμα, είς 
τήν όποιαν τό πνεύμα τοϋ άνθρώπου έκβιάΖετοι καί περιο
ρίζεται είς τά μέτρα τής πολιτικής, τής όποιας ό σκοπός 
είναι περιωρισμένος, δηλαδή νά ρυθμίση τάς ύλικάς καί 
κοινωνικός σχέσεις μεταΕύ τών άνθρώπων, νά ύπαγορεύση 
είς τήν έπιστήμην τόν σκοπόν της καί νά προσδιορίση τόν 
σκοπόν τής τέχνης.

Είναι βέβαιον, ότι είς τά κομμουνιστικά κράτη τίποτε δέν 
δοκιμάζεται, δέν πάσχει, δέν κρίνεται καί δέν διακυβεύεται 
σήμερον τόσον, όσον ό άνθρωπος, ό άνθρωπος ώς ή μόνη 
μετά τόν Θεόν άΕία τής Ζωής, ό άνθρωπος ώς προσωπικό- 
της καί ώς πνεύμα.

Τήν 16ην Ιουνίου 1953, ή έΕέγερσις τών έργατών είο 
τό Ανατολικόν Βερολίνον κατεπνίγη είς τό αίμα.

Δυστυχώς, όλίγοι ήσαν οί άνθρωποι έκεϊνοι, οί όποιοι 
ήσθάνθησαν τήν έλευθερίαν μέσα των καί αύτοί ύπέκυψαν 

είς τά φοβερά πυρά τοϋ καθεστώτος, τό όποιον έπιβάλλει 
τήν θέλησίν του καί τούς σκοπούς του διά τής βίας.

Σήμερον άσκείται έπάνω είς τήν σκέψιν τών άνθρώπων, 
οί όποιοι Ζοϋν όπισθεν τού τείχους τοϋ «αίσχους», συνεχής 
πίεσις παντός είδους, κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Ή  
κομμουνιστική νεολαία άγωνιά είς τό άσφυκτΓκόν κάτεργον
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Α Ο Σ  ΚΑΙ

ΤΟ "ΤΕΙΧΟΣ Τ Ο Υ  ΑΙΣΧΟΥΣ,,

και διά τούτο είδικώτερον σήμερον τίθεται ενώπιον τών 
νέων αύτών τό καθήκον νά άντιληφθούν τήν σημασίαν τής 
εσωτερικής ελευθερίας. Είναι ανάγκη νά γίνουν άτομο, όχι 
απλώς προϊόντα τού περιβάλλοντος των. Ό  άνθρωπος θά 
πρέπει νά είναι Ικανός νά Εαναπλάση τό περιβάλλον του, 
άλλά διά τούτο χρειάζονται νοϋς καί καρδία, άνευ περιο
ρισμών εις τήν λειτουργίαν των.

Οϋτω, μία Ζωή, άπηλλαγμένη πόσης άγοραίας φιλοδοΕί- 
ας, καί άποβλέπουσα εις τάς άληθινάς άΕίας τής Ζωής, 
όχι άΕίας τών έπί μέρους δογμάτων ή κομμάτων, θά δώοη 
άΕιοπρέπειαν εις τό άτομον καί εις τό έθνος.

Οί νέοι, τών όποιων ό νοϋς δέν έχει άκόμη άπολιθωθή 
κοί οί όποιοι άτενίΖουν μέ δέος τό τείχος, τό όποιον ώρ- 
θωσαν οί παλαιότεροι, δύνανται νά δημιουργήσουν μίαν νέαν 
κοινωνίαν. Σκοπός όλων τών άνθρώπων αύτών πρέπει νά 
είναι όχι ή συντήρηοις, ή κληρονομιά, ή στερεοποίησις καί 
μεταφορά τής κληρονομιάς άπό τήν παλαιοτέραν γενεάν, 
άλλά ή δημιουργία καλυτέρων καί βιωσίμων άΕιών.

"Οσον βέβαιον είναι ότι ό νέος, έγκλωβιασμένος μέσα 
εις τό τείχος τού «αίσχους», τείχος, τό όποιον τού έχει 
στερήσει τήν έλευθερίαν, τόν όνθρωπισμόν, τήν προσωπι
κότητα καί τά ιδεώδη, τά όποια πηγόΖουν άπό τήν έλευθέ- 
ραν βούλησιν, πάσχει, κρίνεται καί δοκιμόΖεται, τόσον βέ
βαιον είναι επίσης ότι αυτός ούτος ό νέος, έστω καί μι
κρόν σπίθαν ελευθερίας έάν έχη μέσα του, θά νικήση, δη- 
λαδή θά περιορίση κάποτε τήν καταπιεστικήν πολιτικήν εις 
τά όριά της, θά άποκτήση τήν έλευθερίαν τού πνεύματός 
του, τήν έλευθερίσν τής έπιστήμης καί τής τέχνης.

Ή  νέα αύτή γενεά, ή όποια σήμερον πάσχει περισσότε
ρον καί δοκιμόΖεται οκληρότερον άπό κάθε άλλην φοράν, 
καλείται άκριβώς νά άγωνισθή διά νά δει’Εη τόν άνθρωπον 
όχι άκρωτηριασμένον, άλλά πλήρη, δηλαδή μέ όλας του 

τάς δυνάμεις, τήν λογικήν, τήν φαντασίαν, τήν βούλησιν, 
τήν πίστιν καί τό συναίσθημα.

Τί; Τήν πεθερά σας πηγαίνετε στο τραίνο; Μά τότε πε
ράστε κύριε... συνάδελφε!

Ν έ ο ι  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς !

"Ας μείνωμεν πιστοί εις τάς άΕίας τού Ελληνοχριστιανι
κού πολιτισμού μας καί ας σεβασθώμεν τάς άΕίας τών άλ
λων. Αγάπη καί διακαής πίστις πρός τήν πατρίδα μας καί 
τό εύλογημένον Γένος μας ας είναι τά συνθήματα μας' 
πρός τήν Ελλάδα χώραν μας καί τήν Ελλάδα ώς Ιδέαν, 
ή άνά τήν οικουμένην πολιτιστική άκτινοβολία τής όποιας, 
διεθνώς όναγνωριΖομένη ώς προσφορά ουσιαστικών άΕιών, 
όκίνηαε πάντοτε τόν θαυμασμόν, άλλά καί τόν φθόνον' άμ- 
φότερα ταΰτα άΕιοϋν άπό όλους ήμός τήν διαφύλαΕιν τών 
έθνικών μας θησαυρών καί παραδόσεως καί τήν προάσπι- 
σιν τής πατρικής γής, τού ιερού τούτου βράχου.

Ολοκληρωτική καί ένθουσιώδης πίστις πρός τάς αιώ
νιας καί ύψηλάς πνευματικός, ήθικοθρησκευτικάς καί άν- 
θρωπιστικός άΕίας τού Έλληνιχριστιανικοϋ πολιτισμού, θά 
μας όδηγήση εις ύψηλόν πνευματικόν παράγοντα δημιουρ- 
γίσς, προόδου, άγάπης, καί αλληλεγγύης μέχρι προσωπι
κής αύτοθυσίας χάριν τής εύτυχίας τού συνόλου.

Ή  μορφή τής πατρίδος μας ας είναι έκείνη, τήν όποιαν 
άπεικονίΖει ό Σωκράτης, διά τού Πλάτωνος:

«Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγόνων άπάν- 
των τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτε- 
ρσν καί έν μείΖονι μοίρα καί παρά θεοίς καί παρ' άνθρώποις 
τοϊς νοϋν έχουσι, καί σέβεσθαι δει καί μάλλον ύπείκειν καί 
θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ή πατέρα, καί ή πείθειν 
ή παιεϊν ό όν κελεύη καί πάσχειν έάν τι προστόττη πα- 
θείν ήσυχίαν άγοντα, έάν τε τύπτεσθαι, έάν τε δείσθαι, 
έάν τε εις πόλεμος ΰγη τρωθησόμεναν ή άποθανούμενον, 
ποιητέον ταϋτα καί τό δίκαιον ούτως έχει».

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Α Ν ΔΡ. ΚΟ ΛΕΖΑΣ

* Διαζύγιο κ. ’Αστυνόμε... Διαζύγιο. Ό  λόγος είναι πασι
φανής. ’Ασυμφωνία χαρακτήρων...
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γΠΑΡΧΟΥΝ έΕαιρετικαί περιστάσεις εις τήν Ζωήν των 
λαών κατά τάς όποιας οί άνθρωποι είναι υποχρεω

μένοι νά λάβουν οπωσδήποτε θέσιν καί νά τηρήσουν ώρι- 
σμένην συμπεριφοράν. Ούτε τά κατά συνθήκην ψεύδη, ού
τε ή διπλωματική περιστροφή, ούτε ή ύποκρισία, ούτε ή 
ούδετερότης ισχύουν κατά τάς περιστάσεις αύτάς. Πρέ
πει, οπωσδήποτε, ό άνθρωπος νά έκδηλωθή μέ θετικήν 
ή μέ άρνητικήν άντιμετώπισιν των άναφυομένων τούτων 
περιστάσεων. Μέ άλλους λόγους, είναι ύποχρεωμένος νά 
έκδηλώση τόν πραγματικόν του χαρακτήρα καί νά άντι- 
δράσπ ουμφώνως προς τήν ψυχοσύνθεσιν καί τά πιστεύω 
του.

Μία τοιαύτη «έΕαιρετική περίστασις» διά τά 'Ελληνι

κόν Εθνος ύπήρΕεν ή Κατοχή. 'Ενώπιον αύτής, οί "Ελλη
νες έδωσαν δ ι π λ ω μ α τ ι κ ό ς  έΕετάσεις καί έβα- 
θμολογήθησαν άναλόγως. "Αλλοι έλαβον τό δίπλωμα του 
ήρωος καί τού μάρτυρος καί άλλοι τού προδότου καί τού 
δολοφόνου. Οί μέν έπέδειΕαν καταπλήΕαντα άλτρουϊσμόν, 
οί δέ παρέμειναν σκώληκες, διαφυλάΕαντες έπιμελώς τό εύ- 
τελές δέρμα των. Θά έλεγέ τις άτι ή καταμέλανος έκείνη 
έποχή ύποκατέστησεν έπιτυχώς τόν ρόλον τής Λυδίας 
Λίθου, έπί τής όποιας έδοκιμάσθη ό χαρακτήρ καί άπε- 
καλύφθη ή ψυχοσύνθεσις τών Ελλήνων.

Εκ τών έπιΖησάντων, λοιπόν, ήρώων καί μαρτύρων, 
έκ τών προδοτών καί δολοφόνων, έκ τών εύγενών άλ- 
τρουϊοτών καί έκ τών ταπεινών σκωλήκων άπηρτίσθη ή 
Ελληνική Κοινωνία, μετά τήν άπελευθέρωσιν. Καί ή πο

λιτεία, διαπνεομένη πάντοτε ύπό τού υψηλού πνεύματος 
τής εύνομίας καί τής δικαιοσύνης, ήθέλησε νά διαχωρίση 
τά πρόβατα έκ τών έρίφων, διά νά παγιώση τήν ειρήνην 
καί νά έΕασφαλίση τήν εύτυχίαν καί τήν γαλήνην τού "Ε
θνους. Πλήν, τό ώργανωμένον συνδικάτον τών κομμάτων, 
έχον ώς έμβλημα τό ίδιοτελές συμφέρον, όνήρπασεν έκ 
τών χειρών τής πολιτείας τόν Ζυγόν τής Δικαιοσύνης 
καί κατ' άντίτροφον έννοιαν, πολλούς μέν έκ τών καλών 
έπότισε μέ τό κώνειον τής άδικίας καί τής άχαριστίας, 
πολλούς δέ έκ τών κακών ώδήγησεν εις τό Εθνικόν προ- 
οκήνιον καί, έν όνόματι τών μέτρων τού κατευναομοϋ, 
τούς άποκατέστησε μονίμως εις τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. 
Οΰτω, τό μεταπελευθερωτικόν κλίμα τής Εθνικής μας 
Ζωής κατέστη βαρύ καί θολόν, άνώμαλον καί άλλοπρό- 
σαλλον καί έντός αύτοΰ οί άποκατασταθέντες, κινούμενοι 
μέ πλήρη άνεσιν καί περίτεχνον ύποκρισίαν, κατώρθωοαν 
νά παραγκωνίσουν τούς δικαιουμένους τής Ζωής καί τής 
τιμής καί διά τής φαυλότητος καί παρανομίας, ώς άλλοι 
Ταρτούφοι, νά έπιβληθοϋν εις τήν 'Ελληνικήν Ζωήν, ένιοι 
μάλιστα έΕ αύτών νά άποβοΰν οί παράφρονες ήνίοχοι τών 
Ελληνικών πεπρωμένων.

Α λλά  νέα έΕαιρετική διά τό "Εθνος περίστασις, ώς 
άλλη Λυδία Λίθος, άπεκάλυψεν όχι μόνον τό ποιόν καί 
τήν πολιτείαν των, άλλά καί έθεσεν έκποδών, ώς θεία 
νέμεσις, τήν ύποκριτικήν καί κακοποιόν δρόαιν των. Ώς 
είναι δέ εύνόητον, ή νέα αύτη έΕαιρετική περίστασις ύπήρ
Εεν ή Στρατιωτική Έπανάστασις τού Απριλίου τού 1967.

Άντιπαρερχόμενοι, έπί τού παρόντος, τό πολυσχιδές 
καί μεγαλεπήβολον έργον της, τό όποιον έφαρμόΖει καί 
μέλλει νά άσκήση καί νά ολοκλήρωσή εις τό μέλλον, θέ- 
λομεν έδώ όποκλειτικώς νά έΕάρωμεν τήν έννοιαν τής «έ- 
Εαιρετικής περιστάσεως», καθ' ήν οί άνθρωποι — ώς εϊ- 
πομεν—  είναι ύποχρεωμένοι νά λάβουν θετικήν ή άρνητι
κήν θέσιν καί άναλόγως νά ένεργήσουν.

Δυνάμεθα τώρα νά εϊπωμεν ότι « Έ λ ή λ υ θ ε ν  ή 
ώ ρ α »  ίνα διαπιστωθή τό φρόνημα τών Ελλήνων. Ή  
2 1 η  ' Α π ρ ι λ ί ο υ  1 9 6 7  κ α τ έ σ τ η  ή Λ υ 
δί α Λ ί θ ο ς ,  έ π ί  τ ή ς  ό π ο ι α ς  θ ά  δ ο - 
κ ι μ α σ θ ή  ό β α θ μ ό ς  τ ή ς  κ α θ α ρ ό τ η -  
τ ο ς  τ ο ύ  Ε θ ν ι κ ο ύ  μ α ς  φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς ,  
δυνάμει τού όποιου ή Πατρίς μας θά οίκοδομήση τό μεγα- 
λεϊον της. Παρήλθεν ό καιρός τού «ήΕεις, άφήΕεις». Ή  
Ελλάς χρειάΖεται πολίτας μέ γνησίαν καί άκράδαντον πί- 

στιν, διό νά καταστή χώρα ύψηλοϋ έπιπέδου αγαθών καί 
δυνόμεως. ΧρειάΖεται τήν συνευθύνην ολοκλήρου τού λαού, 
διότι εις τήν Εθνικήν ΤρόπεΖαν τών άγαθών όλοι παρα- 
κάθηνται καί όλοι άπολαμβάνουν, άρα καί όλοι πρέπει 
νά συμβάλλουν έν τώ μέτρω τών δυνόμεών των. Πα
ρήλθεν ό καιρός τής έπιτειδιότητος καί τού καιροσκοπι
σμού. Ούδείς πρέπει νά έπαναπαύηται εις τό ύψηλόν άνο
μα τής έθνικοφροσύνης του, έάν καί έμπράκτως δέν 
άποδεικνύη τήν γνησιότητά της. Διότι, πολλοί, ένώ σεμνύ- 
νονται νά όνομάΖωνται έθνικόφρονες, τρέπονται εις φυ
γήν, πρό τών πρός τήν Πατρίδα ύποχρεώσεων καί θυσιών
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καί θίγόμενοι είς τό συμφέροντα των διαφοροποιούν αύ- 
τομάτως τό φρόνημό των καί δολιεύονται τάς «έΕαιρετι- 
κάς περιστάσεις», τάς όποσκοπούσας τήν ευτυχίαν τού 
"Εθνους, ώς ή Έπανάστασις.

Ή  21 π Απριλίου 1967, ώς έΕαιρετική τού "Εθνους 
περίστασις, παγιώοασα τήν ευνομίαν καί καταργήσασα τό 
παρασκήνια, τό περιθώρια, τό παράθυρα των νόμων, τούς 
γλοιώδεις ελιγμούς καί τήν κομματικήν παρέμβασιν, διή- 
νοιΕε τήν μίαν, τήν εύθείαν, τήν 'Εθνικήν οδόν της αρε
τής, εις τήν όποιαν οφείλουν νά βαδίσουν όλοι οί "Ελλη
νες·

Ά λ λ ' έπειδή κατά τό παρελθόν τής ιδιοτέλειας κατέ- 
στημεν τυφλοί ένώπιον τού ιερού μας καθήκοντος, καί ένώ- 
πιον τού Εθνικού μας. συμφέροντος καί έπειδή έδιδά- 
χθημεν άπατηλώς, ότι Δημοκρατία είναι ή οχλοκρατία καί 
ελευθερία ή άσυδοσία, δυακολευόμεθα τώρα νά έγκλιματι- 
σθώμεν εις τό άληθές περιβάλλον τής Δημοκρατίας, τό 
έγκαινιασθέν ύπό τής Εθνικής Κυβερνήαεως καί νά περιο- 
ρίοωμεν τάς άτομικάς μας ελευθερίας μέχρι τών σημείων 
άπό τών όποιων άρχίΖει τό δικαίωμα τής έννόμου καί 
συγκεκροτημένης Ζωής τού "Εθνους.

Δυακολευόμεθα νά έΕέλθωμεν έκ τών πολυαρίθμων ό- 
τραπών τής παρανομίας, διά νά είσέλθωμεν όριστικώς καί 
μονίμως εις τήν οδόν τής άρετής καί τού Εθνικού κα
θήκοντος.

Διά τούτο, άνθρωποι φίλαυτοι, άμφιβόλου Εθνικού φρο
νήματος, άρεοκόμενοι έν τούτοις νά προβάλλωνται ώς 
γνήοιοι Έλληνες, διατείνονται έσκεμμένως ότι έχομεν δι
κτατορίαν, άκριβώς, έπειδή λειτουργούν εύρρύθμως οί νό
μοι καί άδυνατοΰνν διά τής παρανομίας νά ικανοποιή
σουν τήν ίδιοτέλειάν των. Λέγουν δικτατορίαν τήν Δημο
κρατίαν, τήν άπαλλαγεϊσαν ύπό τού θανάσιμου αύτής έχθρού, 
τού κομμουνισμού, άκριβώς έπειδή άδυνατοΰν, άνευ τής 
ύπάρΕεώς του, νά μονοπωλούν τήν έθνικοφροσύνην καί νά 
διαχωρίζουν τόν λαόν εις έΕάλλους παρατάΕεις. Όνομά- 
Ζουν δικτατορίαν τήν Δημοκρατίαν, τήν άπαλλαγεϊσαν έκ 
τής αναταραχής καί τής αναρχίας, άκριβώς, διότι, ύπό 
τήν γαλήνην καί τήν τάΕιν, δέν δύνανται νά παίΖουν τήν 
κομματικήν των διελκυνστίδα καί νά προπαρασκευάζουν 
έκλογάς, διαιωνιΖούοας τόν Εθνικόν διχασμόν. Ψιθυρί
ζουν άνάδρως καί προφητεύουν ψευδώς, άκριβώς, έπειδή, 
ύπό τόν άνεμον τής δημιουργίας, τόν άναρριπίΖοντα τήν 
Δημοκρατίαν, δέν εύρίσκουν τό πρόσφορον κλίμα τής έΕα- 
θλιώσεως, διά νά προβληθούν ώς Έθνοσωτήρες καί άναρ- 
ριχώμενοι εις τήν έΕουσίαν νά σφετερίΖωνται τόν ιδρώτα 
καί τόν μόχθον τού λαού. Κόπτονται διό τάς έλευθερίας, 
άκριβώς, διότι, ύπό τό σφρίγος τής άναμορφουμένης κοι
νωνίας καί άναδιοργανουμένης πολιτείας, δέν δύνανται 
νά καλύπτουν τήν άνελευθέραν καί νοσηρόν των κομμα
τικήν πολιτείαν.

"Οχι, κύριοι ύποκριταί! Τά άρμα τής Δημοκρατίας δέν 
παρωπλίσθη. Μόνον οί παράφρονες άρματηλόται του άνε- 
τράπηοαν καί ήδη τούτο οίστρηλατείται μεγαλοπρεπώς εις 
τήν άτέρμονα Εθνικήν λεωφόρον, ύπό τήν καθοδήγηοιν 
νέου καί στιβαρού ήνιόχου.

Ή  Δημοκρατία ύπάρχει γνησιοτέρα καί κραταιοτέρα πα
ρά ποτέ. Μόνον οί λυμεώνες αύτής έΕωστρακίσθηααν καί 
ό Ελληνικός λαός έπιχαίρει, άπολυτρωθείς έκ τής λύμης 
διά τής έθνοσωτηρίου παρεμβολής τής Στρατιωτικής Έ -  
παναστόσεως τής 21ης Απριλίου 1967.

"Οχι, κύριοι ύποκριταί! Μή ψιθυρίΖετε, μή προφητεύ
ετε, μή κόπτεσθε περί τών μή όντων. Εύθαρσώς παραι- 
τηθήτε τού πεπαλαιωμένου πλέον άγώνος σας τών παρα
σκηνίων, τού καιροσκοπισμού καί τής έπιτειδιότητος. Μή 
κρύπτεσθε ύπό τό προσωπεϊον τής ψευδούς έθνικοφροσύνης 
σας. Μή έπιμένετε νά προβάλλεσθε ώς χρυσό κοσμήμα
τα είς τάς Εθνικός προθήκας. Διότι είσθε κατεσκευαομέ- 
νοι έΕ εύτελοϋς χαλκού. Ή  21η Απριλίου, άΕιοΰσα 4τήν 
συνευθύνην τού Ελληνικού λαού διά τό άναγεννητικόν

της έργον, άπεκάλυψεν, ώς Λυδία Λίθος, ότι είσθε κί
βδηλοι καί έπιΖήμιοι. Ή 21 π 'Απριλίου άπορρίπτει τόν 
χαλκόν σας καί έπιΖητεί τόν χρυσόν. Καί χρυσός είναι 
τό γνήσιον φρόνημα τού λαού, ή ομόθυμος συμπαράστα- 
σίς του είς τό μεγαλεπήβολον έργον της καί ή θυσία τού 
άτόμου είς τόν βωμόν τού Εθνικού συμφέροντος.

Διά ταύτα, πρός άποκατάστασιν τής κατά τό παρελθόν 
άναΕίας ποιλτείας σας καί διά τήν συνεπή καί δικαιωματι- 
κήν οας συμβίωαιν έντός τής Εθνικής οικογένειάς, κα
λόν είναι νά άναμείΕητε τόν χαλκόν σας μεθ' Ικανής πο- 
όατητος χρυσού, ϊνα άναβιβάσητε τόν βαθμόν τής καθα- 
ρότητος τού κράματός οας είς ικανόν ύψος, ώστε νά 
λάμπετε άληθώς είς τάς έθνικάς προθήκας καί οϋτω νά 
συμβάλητε είς τήν ύψωσιν τών Εθνικών μας άΕιών. Εμπρός, 
χωρίσατε πρός τάς Έθνικάς τάΕεις. Σάς καλεϊ τό άτο- 
μικόν σας συμφέρον, σάς προστάΖει τό ύπέρτατον πρός 
τήν Πατρίδα καθήκον. Ή  Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου 
1967, ή δευτέρα μετά τήν Κατοχήν έΕαιρετική τού "Ε
θνους περίστασις, καλεϊ ήδη ένώπιόν της τούς Πανέλλη- 
νας είς διπλωματικός έΕετάσεις καί άΕιολογεϊ είς τόν 
διαγωνισμόν τούτον ώς πρωτεύουσαν έπίδοσιν τών τέκνων 
της τό γνήσιον έθνικόν των φρόνημα. Ώ ς  έπαθλον δέ ορί
ζει τήν απονομήν τής εύτυχίας είς πάντας, έν ισονομία 
καί ίσοπολιτεία. Ούτως, αί όρχαί καί τό πνεύμα τής Έ -  
παναστάσεως, δίκην Λυδίας Λίθου, άποκαλυπτούσης τόν 
βαθμόν τής καθαρότητος τού φρονήματος μας, είς μέν 
τούς καλούς κάγαθούς θά όπονείμουν εύφροσύνως τά έπα
θλα τής τιμής, τούς δέ κακούς καί πονηρούς θά έΕωστρα- 
κίσουν μακράν τής Εθνικής Οικογένειάς, ϊνα, άφ ένός, 
μή παρεμβάλλωνται ώς άνασχετικά έμπόδια είς τό άνα- 
γεννητικόν τής Πατρίδος έργον καί ϊνα, άφ έτέρου, παύ- 
σουν νά σφετερίΖωνται τ' άγαθά, μετερχόμενοι τό άθέ- 
μιτον μέσον τού ψευδούς προσωπείου.

Εμπρός, λοιπόν, τέκνα τής Ελλάδος, ας άπορρίψωμεν 
τό ψευδές προσωπεϊον, άς παραμερίσωμεν τήν ιδιοτέλειαν 
καί, άόκνως έργαΖόμενοι, ας άνυψώσωμεν τόν θρόνον τής 
Νέας Ελλάδος πρωτότυπον καί άστραπηβόλον, ώς έκεϊ- 
νον τού πάλαι ποτέ εύκλεοϋς Παρθενώνος, δεσπόΖοντα δέ 
παγκοσμίως, ώς έκείνον τής Βασιλίδος τών πόλεων, τόν 
δαμάσαντα τήν βαρβαρότητα καί έκπολιτίσαντα τήν οικου
μένην. Τά τρία έτη τής άναδημιουργικής προσπάθειας τής 
Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήαεως άποτελοϋν τήν κα- 

λυτέραν έγγύησιν τού προσκλητηρίου, είς τό όποιον κα- 
λούμεθα όλοι.

Π. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Παραχάραξις & κιβδηΑεία
κατά τά πρώτα έτη τής ’Ανεξαρτησίας

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. Σ. Α.

Κ Α Τ Α  την έπαναστασιν και τους μετ’ αυτήν χρόνους, ή υποτυπώδης τής Αποχής έκείνης Ελληνική Ά - 
_στυνομιιη είχε πλήν^ των άλλων αντίξοων περιστάσεων, νά αντιμετώπιση πολλάκις καί σοβαρά τοΰ κοι

νού Ποινικού Δικαίου εγκλήματα. Μεταξύ τούτων, καί ας μή φανή παράξενον, εύρίσκετο εις τήν ήιιερη- 
σιαν διαταξιν καί τό άδίκημα τής Π α ρ α χ α ρ ά ξ ε ω ς  κ α ί  Κ ι β δ η λ ε ί α ς .

Τόσην μεγάλην έκτασιν έΐχεν πάρει τό κακόν, ώσ τε εις πολλά μέρη, ίδίφ δμως είς τήν Πελοπόννησον 
να συσταθουν άκομα^καί παράνομα εργαστήρια προς παραχάραξιν καί κιβδηλείαν νομισμάτων. Τά προ- 
κειμενα εγκλήματα έλαμβάνοντο _ύφ’ ήν ένοιαν καί σήμερον, παραχάραξις δηλαδή, έθεωρείτο ή νόθευ- 
σις ή παραποίησες τοΰ μεταλλικού νομίσματος, κιβδηλεία δέ ή έλάττωσις τής έσωτερικής αξίας τούτου 
δια περικοπής, διατρυπήσεως, η ρινίσματος, τό «κούρεμα» δπως έλεγον τότε. Βεβαίως, μή ύπάρχοντος 
εισετι Ελληνικού νομίσματος, ένοθεύοντο, ώς είναι φανερόν, τά ύπό των 'Ελλήνων χρησιμοποιούμενα ξέ
να, ως ήσαν τα γνωστά Βενετικά, τά Ισπανικά, τά Γαλλικά, κυρίως δμως τά Τούρκικα. Τό Τούρκικον 
νόμισμα ήτο το παλαιόν Γροσι, το καλούμενο τσουρούκι κο, έν άντιθέσει προς τό καίθιερωθέν τώ 1844 τό ό
ποιον εκαλείτο γέρο. Το γρόσι ύποδιηρεϊτο είς 40 παράδες, είς δε παράς είς τοία άσπρα/

1ων νομισμάτων λοιπον αυτών, κυκλοφορούντων άπάντων είς κέρματα, ώργίαζεν ή παραχάραξες καί 
κιβδηλεία, εις έποχην, καθ ην τό νεοσυσταθεν Ελληνικόν Κράτος προσεπάθει διά παντός τρόπου νά αν
τιμετώπιση τας ανυπέρβλητους οικονομικάς δυσχερείας. Ή  κατάστασις είχεν λάβει τόσον μεγάλος διαστά
σεις, ώστε ανησύχησε τα μέγιστα τήν κεντρικήν Διοίκιμπν ,ή όποια, κατόπιν τούτου, έλαβεν αυστηρά, πλήν 
δμως ουχι πάντοτε αποτελεσματικά μέτρα. Σχετικώς, έξεδόβησαν πλεισται διαταγαί, μαρτυρούσαι τάς 
σπασμωδικας ένεργειας τής πολιτείας. Έ κ τούτων, ή πλέον χαρακτηριστική είναι ή ακόλουθος, άποστα- 
λεισα υπο της Προσωρινής Διοικήσεως πρός τά 'Τπουργεια ’Εσωτερικών καί ’Αστυνομίας.

Προσο>ρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

Τό ’Εκτελεστικόν Σώμα

Επειδή η Διοικησις έπληροφορήθη, δτι πολλοί παραχαρά- 
κται καί κιβδηλοποιοί, ευρισκόμενοι είς πολλά μέρη τής 
'Ελληνικής ’Επικράτειας, καί μάλιστα είς τήν Πελοπόννη- 
σον, ήχρήστευσαν τά νομίσματα, καί προξενεΐται έκ τούτου 
μεγάλη δυσκολία είς τά συναλλάγματα,

Δ ι α τ ά σ σ ε ι
Α. Νά ληφθοΰν τά πλέον δραστήρια μέτρα είς άνακάλυ- 

ψιν των κιβδηλοκάπων καί παραχαρακτών.
Β. Οί τοιοΰτοι νά κρίνωνται μέ δλην τήν αυστηρότητα 

τών νόμων καί νά παιδεύωνται.
I . Οστις ανακαλυψη κιβδηλοκόπον ή κιβδηλοποιείον νά 

αμείβεται.
Δ. Οί 'Τπουργοί τών ’Εσωτερικών καί τής ’Αστυνομίας 

νά ένεργήσωσι τήν παρούσαν διαταγήν.

’Εν Τριπολιτξά τή 9 Μαίου 1823 
'Ο Πρόεδρος

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
Τά μέλη

Σωτήρης Χαραλάμπης 
Άνδρέας Ζαιμης 
Άνδρέας Μεταξάς 
'Ο Γεν. Γραμματεΰς 
Ά λ. Μαυροκορδάτος
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Παραχάραξις καί κιββηΑκΚα

Μετά την λήψιν τής ανωτέρω διαταγής, έξεδόθη ή ακόλουθος υπό τσϋ 'Τπουργοΰ των ’Εσωτερικών 
Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσα, απευθυνόμενη προς τον "Επαρχον τής Τριπόλεως.

Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

Τό 'Τπουργεϊον των ’Εσωτερικών
Πρός τόν κ. Έπαρχον τής έπαρχίας Τριπολιτζάς.

’Επειδή ή υπέρτατη Διοίκησις, πληροφορηθεϊσα δτι πολ
λοί παραχαράκται καί κιβδηλοποιοί, ευρισκόμενοι εις πολλά 
μέρη τής ’Επικράτειας, και μάλιστα κατά τήν Πελοπόννη
σον, ήχρείοισαν τά νομίσματα καί προξενεϊται έκ τούτου 
μεγάλη δυσκολία είς τά συναλλάγματα, κατά πρόνοιαν ό- 
φειλομένην, διατάσσει νά γίνη Ακριβεστάτη έξέτασις είς τό 
νά εΰρεθώσιν οί τοιοϋτοι κοινοβλαβεϊς κιβδηλοποιοί και νά 
άνταμείβεται άναλόγοις δστις ήθελεν Ανακαλύψει κανέναν 
τοιοϋτον.

Διατάσσεσαι διά τοΰ παρόντος: 
α. Νά ιδιακηρύξης είς δλην τήν εκτασιν τής έπαρχίας σου 

αυτό τούτο.
β. Νά διορίσης Ανθρώπους, είς τό νά παρατηρώσι καί νά 

έρευνώσι μέ Ακρίβεια, Αν είς κανέν μέρος εΰρίσκωνται 
τοιοϋτοι παραχαράκται.

γ. Νά ύποσχεθής είς έκείνον, οστις ήθελεν Ανακαλύψει κα
νέναν τοιοϋτον κιβδηλοποιόν, οτι θέλει Αμείβεται Ανα
λογώ ς.

δ. "Αν Αποδειχθή κανένας τοιοϋτος νά τόν συλλαμβάνης 
καί δέσμιον νά τόν άποστέλης πρός τήν Διοίκησιν, ή έγ- 
γράφως νά τόν γνωστοποιής, διά νά λαμβάνη τά έπί- 
χειρα τής κακουργίας του.

Τριπολιτζή τή ια' Μαίου εμυκγ'
Ό  'Τπουργάς των ’Εσωτερικών 

Γρηγόριος Δίκαιος 
Ό  Γεν. Γραμματέας 

Γ. Γλαράκης

Φαίνεται πώς, καί μετά τήν έκιδοσιν των άνωτέ ρω διαταγών καί παρά τό δτι πολλοί συνελλήφθησαν 
καί έτιμωρήθησαν, δπως προκύπτει καί από άλλα έγγραφα τοΰ Μινιστερίου ('Υπουργείου) τής ’Αστυνο
μίας, οί παραχαράκται καί κιβδηλοποιοί έσυνέχησαν τήν δράσιν των καί μετά τήν έπανάστασιν καί επί τών 
χρόνων ακόμη τοΰ Καποδιστρίου, δστις έθεσεν είς κυκλοφορίαν τό πρώτον 'Ελληνικόν νόμισμα, τόν γνω
στόν άργυροΰν Φοίνικα.

Ό  αριθμός τών κατά τήν εποχήν έκείνην νοθευόντων τό νόμισμα, πρέπει βεβαίως νά άποδοθή, ούχί 
μόνον είς τήν έλλειψιν επαρκούς αστυνομικής έπιτηρ ήσεως, αλλά καί είς τό γεγονός, δτι ό τρόπος τής κα
τασκευής τών κερμάτων διά χρησιμοποιήσεως μητρ ών, ήτο προσιτός είς τούς κιβδηλοποιούς καί τούς πα- 
ραχαράκτας.

Μετά τόν Καποδίστριαν, τό κράτος, όργανωθέν, έπάταξε τήν νόθευσιν, τοΰ έθνικοΰ καί ξένου νομί
σματος, διά τών νεωτέρων δε νομοθετημάτων του προ έβλεψεν αύστηράς ποινάς διά τάς πράξεις τής παρα- 
χαράξεως καί κιβδηλείας.

•  ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΗΣ

’Α γ ο ρ ά ζο ντα ς  έλληνικά  προϊόντα, τά χρήματά σου ξα να γυ ρ ίζο υ ν  σ έ σένα .
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ΛΕΝΙΝ
Ένας επαναστάτης

Μια εποχή 

Μια κληρονομιά

«Ή βία είναι ή μαμή κάθε παλιάς κοινω νίας, 
δταν αϋτη έγκ υμ ονρ  μιά καινούργια».

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Δ)ΝΤΟΥ Β' κ. ΣΩΤ. ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια κα! τέλος)

«Γιά νά στερεωθή ή εξουσία των Σο
βιέτ, έπρεπε νά καταστραφή, νά γίνη 
κομμάτια, ό παλαιός αστικός κρατικός 
μηχανισμός καί στή θέση του νά δημι- 
ουργηθεί ό καινούργιος μηχανισμός τοϋ 
Σοβιετικού Κράτους. Έπρεπε παραπέ
ρα νά καταστραφοΰν τά υπολείμματα 
από τις παλιές κάστες καί τό καθεστώς 
τής εθνικής καταπίεσης, νά καταργη- 
θοϋν τά προνόμια τής έκκλησίας, ν ά 
κ λ ε ί σ ε ι  ό ά ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι -  
κ ό ς  Τ ύ π ο ς  κ α ί  ν ά  δ ι α λ υ 
θ ο ύ ν  οί  κ ά θ ε  λ ο γ ή ς  ά ν τ ε -  
π α ν α σ τ α τ ι κ έ ς  ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς ,  
ν ό μ ι μ ε ς  κ α ί  π α ρ ά ν ο μ ε ς ,  ν ά  
δ ι α λ υ θ ε ί  ή α σ τ ι κ ή  σ υ ν τ α 
κ τ ι κ ή  σ υ ν έ λ ε υ σ η .  Έπρεπε, τέ
λος, ύστερα, άπό τήν έθνικοποίηση τής 
γής, νά εθνικοποιηθεί καί ή μεγάλη Βιο
μηχανία καί κατόπι νά βγει ή χώρα ά
πό τήν εμπόλεμη κατάσταση, νά μπει 
τέρμα στον πόλεμο, πού περισσότερο

άπ’ ολα εμπόδιζε τό έργο τής στερέω
σης τής έξουσίας των Σοβιέτ. "Ολα 
αύτά τά μέτρα έξασφαλίσθηκαν μέσα 
σέ λίγους μήνες άπό τό τέλος τού 1917, 
ώς τά μέσα τού 1918. Τό σαμποτάζ πού 
έκαναν οί υπάλληλοι τών παλιών υπουρ
γείων, οργανωμένοι άπό τούς έσέρους 
καί τούς μενσεβίκους, τσακίστηκε καί 
εκμηδενίστηκε. Τά 'Τπουργεϊα καταρ- 
γήθηκαν καί στή θέση τους δημιουργή- 
θηκε δ σοβιετικός διοικητικός μηχανι
σμός καί τά άντίστοιχα λαϊκά έπιτροπά- 
τα. ’Οργανώθηκε ή Έκτακτη Πανρω
σική Επιτροπή (ΤΣΕΚA) γιά τήν κα
ταπολέμηση τής αντεπανάστασης καί τού 
σαμποτάζ, μέ έπικεφαλής τόν Φ. Φ. 
Τζερτζίνσκυ (σ.σ. πρόκειται διά τήν φο- 
βεράν έγκληματικήν καί αίματοβαμμένην 
άστυνομίαν τού Κ.Κ.)... Ή  σοβιετική 
κυβέρνηση, έκτελώντας τή θέληση τών 
σοβιέτ, Αποφάσισε νά άρχίσει διαπρα
γματεύσεις μέ τή Γερμανία καί τήν Αυ
στρία. Οί διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 
3 τού Δεκέμβρη, στό Μπρέστ - Λιτόφσκ.

Στις 5 τού Δεκέμβρη γράφτηκε συμ
φωνία -γιά Ανακωχή, γιά προσωρινή δια
κοπή τών πολεμικών επιχειρήσεων... Ή  
έργατική τάξη καί ή Αγροτιά βρέθηκαν 
στήν Ανάγκη νά δεχτούν β α ρ ε ί ς  δ- 

-ρους ειρήνης, νά ύ π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  
μπροστά στό πιό άρπαχτικό δρνεο τής ε
ποχής, ιόν γερμανικόν ιμπεριαλισμόν», 
(σελ. 240, 241, 242).

’Ενώπιον τής καταστάσεως αυτής καί 
τής Ατιμωτικής καί προδοτικής γραιμμής 
τών μπολσεβίκων, όλοι οί άλλοι άντετά- 
χθησαν, Ακόμη καί ό πρόεδρος τής σοβιε
τικής αντιπροσωπείας, διά τήν υπογρα
φήν τής ειρήνης, Λέων Τρότσκυ, ιδρυ
τής τού «Κόκκινου Στρατού». Ή  συν
θήκη δέν ΰπεγράφη. Ή  Γερμανία, γνω- 
ρίζουσα καλώς τήν κατάστασιν τοϋ Ρω
σικού Στρατού, έκ τής δράσεως τού Λέ- 
νιν, ένήργησεν έπίθεσιν καί ήπείλησε 
τήν Πετρούπολιν. Τήν 23ην Φεβρουάριου 
1918, ή Κ.Ε. άπεφάσισε νά γίνουν δε
κτοί οί δροι τών Γερμανών καί νά υπο
γραφή ή συνθήκη ειρήνης. Οί όροι, ώς
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προανεφέρθη, ή σαν βαρύτατοι. ΟΙ άν- 
τιτιθέμενοι (Τρότσχυ, Μπουχάριν κ.ά.) , 
έχαρακτηρισθησαν ώς «άριστερή Αντι
πολίτευση». Τήν 6ην Μαρτίου 1918 ηρ- 
χισε τό 7ον Συνέδριον τοϋ Κόμματος. 
Εις αύτό άντεπροσωπεύθησαν 145.000 
μέλη, άποδειχθέντος ψευδούς τοϋ Ισχυ
ρισμού, εις τό 6ον Συνέδριον, δτι τά 
μέλη τού Κόμματος άνήρχοντο εις 240. 
000. Ό  Λένιν είσηγήθη τήν ειρήνην τού 
Μ-τρέστ - Λιτόφσκ καί έτόνισεν, δτι «ή 
βαρειά κρίση πού ζει τό κόιμμα μας, 
άπό τό γεγονός δτι μέσα του σχημα
τίστηκε μιά άριστερή άντιπολίτευση, εί
ναι μιά άπό τις μεγαλύτερες κρίσεις πού 
έζησε ή ρωσική επανάσταση». Μέ ψή
φους 30 υπέρ, 12 κατά καί 4 λευκών, 
έψηφίσθη ή πρότασις Λένιν διά τήν ει
ρήνην, δι’ ήν τήν έπομένην ούτος I- 
γραφεν εις άρθρον, υπό τόν τίτλον «Μιά 
άτυχη ειρήνη»: «Οί δροι τής ειρήνης 
είναι εξαιρετικά σκληροί. 'Ωστόσο, ή ι
στορία θά έχη τόν τελευταίο λόγο... Ε μ 
πρός στή δουλε:ά, γιά οργάνωση, τήν 
οργάνωση καί τήν όργάνωση!»... Ή  πι
κρία, δμως, καί ή άγανάκτησις ήτο με
γάλη, άκόμη καί εις τάς συνειδήσεις 
τών σοσιαλιστών, ώστε ό έξ αυτών έ- 
σέρος Μπλούμκιν, είσελθών εις τήν 
γερμανικήν πρεσβείαν, έφόνευσε τόν πρε
σβευτήν Μίρμπαχ.

Τά πρώτον έξάμηνον τού 1918 ήρχι- 
σεν ή έπέμβασις τής Μ. Άντάντ, δι’ ά- 
ποστολής μικρών μονάδιον εις Ριοσίαν. 
Οί Άγγλογάλλοι άπεβιβάσθησαν είς τήν 
Βόρειον Ρωσίαν καί κατέλαβον τόν ’Αρ
χάγγελον καί τό Μούρμανσκ. Ή  τοπι
κή έξουσία τών σοβιέτ άνετράπη καί 
έδημιουργήθη ή κυβέρνησις Βορείου Ρω
σίας άπό λευκοφρουρούς. Οί ’Ιάπωνες 
κατέλαβον το Βλαδιβοστόκ καί τήν πα- 
ραθαλασσίαν περ;οχήν. Είς τόν Βόρειον 
Καύκασον, οί στρατηγοί Κορνήλωφ, Ά - 
λεξέγιεφ καί Ντενίκιν, ώργάνωσαν εθε
λοντικόν στρατόν άπό λευκοφρουρούς καί 
κοζάκους. Είς τήν περιοχήν τοϋ Ντόν, 
οι στρατηγοί Κρασνώφ καί Μάμοντωφ, 
ήγήθησαν έξεγέρσεως τών κοξάκων τοϋ 
Ντόν. Είς Βόλγαν καί Σιβηρίαν έτεροι 
εξεγέρσεις τών άγροτών ώς καί τών 
εργατών τών μεγάλων έργοστασίων Βότ- 
κινσκ και ’Τξεφσκ. Είς Βόλγαν έσχη- 
ματίσθη ή κυβέρνησις τής Σαμάρας ά
πό λευκοφρουρούς καί έσέρους. Είς 
Ομσκ επίσης. Ή  επισιτιστική κατάστα- 

σις έχειροτέρευσεν είς τό έπακρον. Οί 
μπολσεβίκοι ένεκαινίασαν τόν άποκλη- 
θέντα πολεμικόν κομμουνισμόν. "Εθεσαν 
ύπό τόν έλεγχόν τους, πλήν τής μεγά
λης βιομηχανίας, τήν μεσαίαν καί τήν 
μικράν. Καθιέρωσαν τό μονοπώλιον τού 
σίτου, άπηγόρευσαν τό ιδιωτικόν έμπό- 
ριον, επέβαλαν παρακράτημα διά νά θέ
σουν ύπό τόν έλεγχόν των δλα τά πλεο
νάσματα ειδών διατροφής, τά όποια κα- 
λεϊχον οί άγρόται, καθιέρωσαν τήν υπο
χρεωτικήν εργασίαν δι’ άπαντας, είς δε 
Τ1)ν άστικήν τάξιν, άναγκαστικήν σω

ματικήν έργασίαν διά νά άπαλλαγώσιν οί 
έργάται καί άποσταλώσιν είς τά μέτο»- 
πα.

’Εν τώ μεταξύ, τά γερμανικά στρα
τεύματα είχον άρχίσει νά υποχωρούν πρό 
τών στρατιών τής Άντάντ, εντός δέ τής 
Γερμανίας τόν Νοέμβριον 1918 έξέσπα- 
σεν έπανάστασις, άνατρέψασα τόν Κάϊ- 
ζερ Γουλιέλμον καί τήν κυβέρνησίν του. 
Ή  Γερμανία ήττήθη καί έζήτησεν ει
ρήνην.

'Η  «'Ιστορία τού Κ.Κ.Σ.Ε.» γράφει: 
«Γιά τή σοβιετική έξουσία τό γεγονός 
αυτό είχε κάποια άρνητική σημασία, για
τί έκανε τά κράτη τής Άντάντ, πού ώρ
γάνωσαν τήν έπέμβαση ένάντια στήν 
σοβιετική έξουσία, κυρίαρχη δύναμη στήν 
Ευρώπη καί τήν Άσία... Άπό τό άλ
λο μέρος δμως, τό γεγονός αύτό είχε 
πιό σοβαρή θετική σημασία, πού διευ
κόλυνε ριζικά τή θέση τής σοβιετικής 
χώρας. Πρώτο, ή σοβιετική έξουσία 
μπόρεσε νά άκυρώσει τή ληστρική συν
θήκη τού Μπρέστ - Λιτόφσκ, νά σταμα- 
τήση τις πληρωμές έπανορθώσεων... Δεύ
τερο καί σπουδαιότερο, τό γεγονός δτι 
ύπήρχε στό κέντρο τής Ευρώπης, στή 
Γερμανία, ένα δημοκρατικό καθεστώς 
(σ.σ. ταλαίπωρη δημοκρατία!) καί σο
βιέτ (συμβούλια) έργατών καί στρατιω
τών βουλευτών, θά έπαναστατικοποιοΰσε 
—καί πραγματικά έ π α ν α σ τ α τ ι κ ο -  
π ο ί η σ ε  — τις χώρες τής Εύρώπης, 
πράγμα πού δέν μπορούσε παρά νά σ τ ε 
ρεά» σ η τή θέση τής σοβιετικής έξου- 
σίας στή Ρωσία... Στήν Εύρώπη άρχισε 
έπαναστατική άνοδος. Στήν Αυστρία τό 
έπαναστατικό κίνημα έπαιρνε διαστάσεις. 
Στήν Ουγγαρία κηρύχτηκε σοβιετική δη
μοκρατία. Τό έπαναστατικό κύμα έφερε 
στήν έπιφάνεια τά Κ„Κ. τής Ευρώπης. 
Δημιουργήθηκε τό έδαφος γιά τή συνέ
νωση τών Κ.Κ. στήν Γ ’ Κομμουνιστική 
Διεθνή. Τόν Μάρτη τού 1919, στή Μό
σχα, στό Ιο Συνέδριο τών Κ.Κ. δια
φόρων χωρών, μέ τήν πρωτοβουλία τού 
Λένιν καί τών μπολσεβίκων, ιδρύθηκε ή 
Κομμουνιστική Διεθνής. Τίς έργασίες 
τού Συνεδρίου δ ι ε ύ θ υ ν ε  ό Λένιν... 
Τόν αυτόν μήνα συνήλθε τό 8ο Συνέ
δριο τοϋ κόμματός μας... Άντιπροσω- 
πεύθησαν 313.766 μέλη», (σελ. 258, 
259).

Το έτος 1919 ύπήρξε κρίσιμον διά 
τούς μπολσεβίκους. 'Ο ναύαρχος Κολ- 
τσάκ είχεν άρκετάς έπιτυχίας, πλήν δ
μως ή έλλιπής τροφοδοσία καί ή έχ- 
θρική στάσις τού πληθυσμού, ώς έπί- 
σης ό άνορθόδοξος πόλεμος τοϋ Κόκ
κινου Στρατού, ύπό τήν ήγεσίαν τού 
Τρότσκυ, τό σπουδαιότερον δέ ή μια
σματική έπαφή τών στρατευμάτων μέ 
τους μπολσεβίκους, έπέφεραν άνυπαρ- 
ξίαν θετικών άποτελεσμάτων. 'Ο Κολ- 
τσάκ συνελήφθη καί έξετελέσθη είς 
Ίρκούτσ{<. 'Ο Ντενίκιν ύπεχώρησε. 
'Ο Γιούντενιτς ήττήθη. Είς τήν ’Ο
δησσόν οί Γάλλοι ναΰται τού Πολεμι

κού Ναυτικού, έστασίασαν μέ άρχηγόν 
τόν Άντρε Μαρτύ;, φανατικόν κομ

μουνιστήν, μετέπειτα δέ βουλευτήν τού 
Κ.Κ.Γ.

Τόν Μάρτιον 1920 έλαβε χώραν τό 
9ον Συνέδριον τού Κόμματος, είς δ Αν
τιπρόσωπε ύθησαν 611.978 μέλη τού κόμ
ματος. Χαρακτηριστικόν είναι, δτι πα
ρά τό γεγονός δτι έξηκολούθει ό έμ- 
φύλιος πόλεμος καί ή άντιμετώπισις τής 
Συμμαχικής έπεμβάσεως (μειωθείσης λό
γω άποχο»ρήσεο»ς άπό τού ’Ιανουάριου 
1920 τής Α γγλίας, Γαλλίας καί ’Ιτα
λίας έκ τοϋ άποκλεισμοΰ), τό συνέ- 
δριον ήσχολήθη καί έλαβεν άποφάσεις. 
Καθώρισε τά άμεσα οικονομικά καθή
κοντα είς τούς τομείς μεταφορών καί 
βιομηχανίας καί διά πρώτην φοράν έ- 
φήρμιοσε τόν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι 
σ μό ν ,  διά τήν άνόρθωσιν τών μεταφο
ρών, τής παραγωγής καυσίμων, τής με
ταλλουργίας. Είς τό σχέδιον ή κυριω- 
τέρα θέσις άνήκεν είς τήν ήλεκτροκί- 
νησιν δλης τής εθνικής οικονομίας. Τόν 
’Απρίλιον 1920· τά πολωνικά στρατεύμα
τα κατά δαταγήν τοϋ Πιλσούδσκι, είσ- 
ήλθον είς Ουκρανίαν. Στάς 20 ’Οκτο»- 
βρίου ύπεγράφη συνθήκη ειρήνης είς 
Ρήγαν. Άπέμενεν ό στρατηγός Βράγ- 
κελ είς περιοχήν Ντόνετς. Είς τήν πε
ριοχήν Κριμαίας δμως ύπέστη ήτταν 
καί οΰτιο τό τέλος τοϋ 1920 είχε λήξει 
ή ξένη έπέμβασις, ή δέ έσοιτερική άν- 
ταρσία, κυρίως άπό πλευράς σοσιαλι
στών καί δημοκρατών, έπνίγη κυριολε- 
κτικώς είς τό αίμα, δι’ άγριωτάτων καί 
άνεξελέγκτων σ φ α γ ώ ν .  Μέ τήν λή- 
ξιν τής πολεμικής περιόδου ό πολεμι
κός κομμουνισμός έδημιούργησε δυσαρέ
σκειαν είς ευρύτατα στρώματα τοϋ λαού, 
κυρίως τών άγροτών (σχεδόν έν τή όλό- 
τητί το»ν), άλλά καί μεταξύ τών έργα
τών. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή έκρηξις 
στάσεων είς πολλάς περιοχάς (Σιβη
ρίας, Ουκρανίας κ.ά.), άκόμη δέ καί 
είς τόν πολεμικόν στόλον είς Κροστάν- 
δην. 'Ο καταπιεστικός, δμο»ς, μηχανι
σμός τοϋ Κ.Κ. είχε τελειοποιηθή καί τό 
έγκλημα είχεν άναχθή είς φυσικόν νό
μον. Οΰτω, κατεστάλησαν αίματηρώς. 
Εΐδικώς ή στάσις τής Κροσάνδης κατε- 
στάλη ύπό τού Βοροσίλωφ.

Είς τάς 8 Μαρτίου 1921 έλαβε χώ
ραν τό ΙΟον Συνέδριον τού Κόμματος, 
είς δ άντιπροσωπεύθησαν 732.521 μέ
λη. 'Ο Λένιν, άνοίγιον τάς έργασίας του, 
έδήλωσε δημοκρατικώτατα( ! ! ) , δτι «ή 
συζήτηση ήταν άπαράδεκτη πολυτέλεια!» 
Έπέμεινεν δτι οί έχθροί τού προλετα
ριάτου ύπολογίζουν είς τήν έσωτερικήν 
πάλην καί είς τήν διάσπασιν τού κόμ
ματος. Τό συνέδριον έδωσεν έντολήν 
νά διαλυθούν άμέσως δλαι αί φραξιο
νιστικά! όμάδες καί άνέθεσεν είς δλας 
τάς όργανώσεις νά έπαγρυπνοΰν. Τήν 
διάλυσιν άνέλαβε, φυσικά, ή Τσεκά. Χι
λιάδες άνθριοποι, οί όποιοι ήγοινίσθη- 
σαν κατά τού Τσαρισμού, έδολοφονήθη-
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σαν η έξηφανίσθησαν. Τό συνέδρων έ
λαβε καί έτέραν σοβαρόν άπόφασιν διά 
τήν εφαρμογήν τής Νέας Οικονομικής 
11ολιτικής (Ν .Ε .Π .), πού έπέτρεπε τήν 
άναβίιοσιν των μικρών έ.τιχειρήσεων, 
πρός τόνωσιν τοΰ εμπορίου. Κατά τής 
Ν.Ε. Π . έξεδηλώθησαν πλεΐστα στελέ
χη (Τρότσκυ, Ρύκωφ, Καμένεφ, Μπου- 
χάριν κ.ά.). 'Ο Λένιν διέταξε «νά ξε- 
καθαριστή γερά τό κόμμα άπό τούς λω
ποδύτες, τούς γραφειοκράτες, τούς οχι 
τίμιους καί οχι σταθερούς κομμουνιστές 
καί άπό τούς μενσεβίκους πού έθαψαν 
τήν πρόσοψη μά πού έμειναν στήν ψυ
χή μενσεβίκοι», (σ. 290).

Διεγράφησαν άπό τό Κόμμα 170.000 
μέλη, δηλαδή τό 1/4 τής δυνάμεώς του. 
Νέοι τάφοι ήνοίχθησαν πλησίον τών ο
μαδικών τάφιον τών άνυποτάκτων άγρο- 
τών. Νέα στρατόπεδα καταναγκαστι- 
κής έργασίας ενεκαινιάσθησαν καί ή 
Τσεκά «πνίγηκε στή δουλειά».

Τον Μάρτιον 1922 συνήλθε τό 11ον 
Συνέδρων τοΰ Κόμματος. Άντεπροσω- 
πεύθησαν 532.000 μέλη, δηλαδή όλιγώ- 
τερα άπό τό προηγούμενον, λόγιρ τής 
συνεχιζομένης έκκαθαρίσεως. Τό φθι- 
νόπωρον 1922 έν μέγα άτύχημα έπλη- 
ξε τό Κόμμα. 'Ο Λένιν ήσθένησε 6α- 
ρέως, μή δυνηθείς νά άναρρώση έκτο- 
τε. Ή  άσθένειά του ένετοπίσθη εις τόν 
έγκέφαλον, αύτόν τόν έγκέφαλον τόν 
σατανικόν καί έγκληματικόν.

Τόν ’Απρίλιον 1923 συνήλθε τό 12ον 
Συνέδρων τοΰ Κόμματος, εις δ άντι- 
προσωπεύθησαν 386.000 μέλη, δηλαδή 
δλιγώτερα άπό τό προηγούμενον. Τό 
έργον τής Τσεκά, μετονομαζομένης ή
δη εί; Γκεπεού, λόγφ τής φρικτής άνα- 
μνήσεως τής δράσεώς της, δέν είχεν 
είσέτι τελειώσει. 'Ο Λένιν δέν παρέ- 
στη. Εις τάς 21 Ίανουαρίου 1924 ό Λέ
νιν άπέθανεν. Ή  Θεία Δίκη είχεν ολο
κληρώσει τήν τιμωρίαν, μίαν τιμωρίαν 
φρικτήν. Ό  Λένιν είχεν άποθάνει επει
δή ό έγκέφαλός του είχεν άλλοιωθή. Ά- 
φήκεν, δμως, μίαν βαρεϊαν κληρονομιάν, 
έπίσης δέ άνταξίους συνεχιστάς τοΰ έρ
γου του, έξ ών κυριώτερος ό ’Ιωσήφ 
Βησσαριόνοβιτς Στάλιν.

7. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Ή  κληρονομιά Λένιν, δέν είναι ιδεο

λογικής φύσεωςι άλλά όργανώσεως, 
στρατηγικής καί τακτικής, έν συναρτή
σει πρός νέας μορφής πολιτικήν καί έ- 
παναστατικήν ή θ ι κ ή ν. Λέγοντες όρ- 
γάνωσ.ν, έννοοΰμεν τήν δημιουργίαν τοΰ 
νέου τύπου κόμματος, δηλαδή τοΰ μπολ- 
σεβικικοΰ. Δέον νά σημειωθή, οτι ολα 
τά Κ.Κ. δέν είναι μπολσεβικικά, δύναν-

ται δμως νά καταστώσι. Πρός κατανόη- 
σιν τής διαφοράς, άναφέρομεν, MOTTO 
GROSSO, δτι διά νά θεωρηθή ένα Κ.Κ. 
ώς μπολσεβίκικο, πρέπει νά στηρίζεται 
εις τάς άκολούθους κυρίως οργανικός 
άρχάς: α) Ά  ρ χ ή δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ  
σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι σ μ ο ύ .  Δ ά  ταύτης, 
ένψ έπιφανειακώς επιτρέπεται εις τά μέ
λη ή κριτική καί ή έκφρασις γνώμης, 
καθιεροΰται ή τυφλή ύπακοή πρός τήν 
τελικήν άπόφασιν τής ηγεσίας. Οΰτω 
δημιουργεϊται ή περίφημος μονολιθικό- 
της τών Κ.Κ. Ή  κομματική πειθαρχία, 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είναι αϋστηρω- 
τάτη καί δέν έπιδέχεται παρεκλίσεως.
6) Ή  ά ρ χ ή  τ ή ς  έ σ ω κ ο μ μ α -  
τ ι κ ή ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . .  Κατ’ αυ
τήν, τά καθοδηγητικά όργανα έκλέγον- 
ται. 'Ο τρόπος, δμως, καθοδηγήσεως 
καί ό τοωΰτος ύποδείξεως τών πρός εκ
λογήν στελεχών, είναι τοωΰτος, ώστε 
εκλέγονται μόνον οί άνωθεν υποδεικνυό
μενοι, άποφευγομένης οΰτω τής δημι
ουργίας εντός τοΰ κόμματος φραξιονι
στικών όμάδων. γ) Ή  ά ρ χ ή  τ ο ΰ  
π α ρ α ν ό μ ο υ  μ η χ α ν ι σ μ ο ύ .  Εί
ναι τό κυριώτερον γνώρισμα τών μπολ- 
σεβικικών κομμάτων. Κατ’ αύτήν, άπα- 
ρα.τήτως πρέπει νά ΰφίσταται παράνο
μος μηχανισμός, παραλλήλως πρός τόν 
νόμιμον. 'Ο νόμιμος μάλιστα μηχανι
σμός τοΰ κόμματος ώς λόγον ύπάρξεως 
έχει τήν έξυπηρέτησιν τοΰ παρανόμου 
τοιούτου. Συνυφασμένη πρός τήν ΰπαρ- 
ξιν παρανόμου μηχανισμού, είναι ή άρ
χή τής συνωμοτικότητος. ΟΙ συνωμοτι
κοί κανόνες δέον νά τηρούνται άπα- 
ρεγκλίτως, πάσα δέ παράβασίς των έ- 
πισύρει βαρυτάτας κυρώσεις, έξικνουμέ- 
νας μέχρι διαγραφής έκ τοΰ Κόμμα
τος, δ) Ή  ά ρ χ ή  τ ή ς  ά π α σ χ ο -  
λ ή σ ε ιο ς, άπαραιτήτως παντός μέλους 
εις κομματικήν υπεύθυνον έργασίαν, κα- 
θισταμένης οΰτω δυνατής τής ΰλοποιή- 
σεως τών κομματικών άποφάσεων, τής 
καθοδηγήσεως τών εξωκομματικών ορ
γανώσεων καί τής άναδείξεως έμπειρων 
στελεχών. Τά Κ.Κ. δέν είναι μαζικά 
κόμματα, άλλά κόμματα στελεχών, δη
λαδή κόμματα - καθοδηγητικοί μηχανι
σμοί. ε) Ή  ά ρ χ ή  τ ή ς  τ ρ ο μ ο 
κ ρ α τ ί α ς .  Διά ταύτης καθιεροΰται ή 
προγραμματισμένη καί έν ψυχρφ έκτέ- 
λεσις τών ισχυρών άντιπάλων τοΰ κομ
μουνισμού, ηθική ή φυσική, έπεκτεινο- 
μένη, μέ ίσην άγριότητα, καί πρός τούς 
προδότας τοΰ κόμματος. ’Ενταύθα δέον 
νά ένταχθή καί ή νέα κομματική ήθική 
τοΰ «ό σκοπός άγιάζει τά μέσα». “Ο,τι 
ώφελεϊ τό Κόμμα καί τόν άγώνα, εί
ναι τιμών καί ηθικόν, άσχέτως αν ή 
«ξεπερασμένη» άστική ήθική τό θεωρεί

άτιμον καί άνήθικον. Οΰτως, εις τήν ύ- 
πηρεσίαν τοΰ Κόμματος έτέθησαν ή δο
λοφονία, ή ληστεία (π.χ. ληστεία Τρα- 
πέζης Τυφλίδος ϋπό Στάλιν), ή. πορ
νεία, ή συκοφαντία, ή κατάδοσις (π.χ. 
εις δλην τήν Σοβ. "Ενωσιν υπάρχουν 
άγάλματα τοΰ μικρού Πάβλικ Μορο- 
ζώφ, ό όποιος κατέδωσε τόν πατέρα του 
δι’ άπόκρυψιν σίτου, δστις καί έτυφεκί- 
σθη). Τέλος στ) ή ά ρ χ ή  τ ώ ν  έ- 
π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν  ε π α ν α σ τ α 
τ ώ ν .  Ή  δημιουργία καί ή ΰπαρξις 
στελεχών, οί όποιοι ώς μόνον επάγγελ
μά των έχουσι τήν έπαναστατικήν δρδ 
σιν, είναι σοβαρώτατος παράγων διά 
τήν επιτυχίαν τοΰ τελικού σκοποΰ δ- 
λο>ν τών Κ.Κ., δηλαδή τής δι’ ένοπλου 
έξεγέρσεως καταλήψεως τής άρχής καί 
έπιβολής τής δικτατορίας τοΰ προλετα
ριάτου (δηλαδή τής οργανωμένης κομ
ματικής όμάδος). Ό  Λένιν, μάλιστα, ώς 
προανεφέρθη, ύπήρξεν υποδειγματικός 
έπαγγελματίας επαναστάτης, μηδέποτε 
έργασθείς εις τήν ζωήν του. 'Ως έποι- \ 
κοδόμημα ιδεολογικόν τής οργανωτικής 
κομματικής μηχανής, έθεσε τόν μαρξι
σμόν, άφοΰ δμως τόν άνεθεώρησε (πρώ
τος ρεβιζωνιστής ό Λένιν!!) καί τόν 
παρεμόρφωσε (π.χ. ή οικονομία καθο
ρίζει τήν πολιτικήν =  Μάρξ, ή πολιτι
κή καθορίζει τήν οικονομίαν =  Λένιν, 
καί πολλά άλλα σοβαρώτερα).

Είναι ένδιαφέροντα τά «τελικά διδά
γματα» τής «'Ιστορίας τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε.», 
ή όποια, ώς προανεφέρθη, συνετάχθη 
ύπό έπιτροπής τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε. 
Εις αυτά άναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Τί μάς διδάσκει ή ιστορία τοΰ Κ.Κ. 
Σ.Ε. (μπ .);

1) Ή  ιστορία τοΰ κόμματος διδάσκει 
πρώτ’ άπ’ δλα, πώς ή νίκη τής προλε
ταριακής έπανάστασης, ή νίκη τής δι
κτατορίας τοΰ προλεταριάτου, είναι ά- 
δύνατη δίχως ένα έπαναστατικό κόμμα 
τοΰ προλεταριάτου, άπαλλαγμένο άπό 
τόν όππορτουνισμό ( =  καιροσκοπισμό), 
άδιάλλακτο άπέναντι στούς συμφιλιωτές 
καί τούς ήττοπαθείς, έπαναστατικό ά- 
πέναντι στήν άστική τάξη καί τήν κρα
τική της έξουσία...

...Κόμμα μαχητικό, άρκετά θαρραλέο 
ώστε νά όδηγήσει τούς προλεταρίους 
στήν πάλη γιά τήν έξουσία, άρκετά έμ
πειρο ώστε νά μή χάνεται μέσα στις 
πολύπλοκες συνθήκες μιας έπαναστατι- 
κής κατάστασης καί άρκετά ευλύγιστο 
γιά νά παρακάμπτει κάθε είδους σκοπέ
λους στό δρόμο πρός τό σκοπό.

2) Μόνο τό κόμμα πού κατέχει τή 
μαρξιστική - λενινιστική θεωρία μπορεί 
νά προχωρεί μέ σίγουρο βήμα (σ.σ. ι
δεολογική μόρφωσις). 'Η  μαρξιστική-
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λενινιστική Θεωρία δέν μπορεί νά θεο>- 
ρείται σάν συλλογή άπό δόγματα, σάν 
κατήχηση καί οί μαρξιστές σάν σχολα
στικοί βιβλιοφάγε... Είναι αυτονόητο 
πώς στήν εξέλιξή της δέ μπορεί παρά 
νά πλουτίζεται μέ τή νέα πείρα, τις 
νέες γνώσεις καί ώρισμένες θέσεις καί 
συμπεράσματα της δέν μπορεί νά μήν 
α λ λ ά ζ ο υ ν  μέ τόν καιρό, δέν μπο
ρεί νά μήν άντικαταστοΰνται μ έ ν έ α  
συμπεράσματα καί θέσεις πού άνταπο- 
κρίνονται στϊς νέες ιστορικές συνθήκες 
(σ.σ. νά ό άληθινός ρεβιζιονισμός). Τί 
θσ γίνονταν τό κόμμα, ή επανάστασή 
μας, ό μαρξισμός, αν ό Λένιν είχε σκύ
ψει μπροστά στό γράμμα τοΰ μαρξι
σμού, &ν δέν είχε τή θ ε ω ρ η τ ι κ ή  
π α λ λ η κ α ρ ι ά  ν’ άπορρίψει έ'να άπό 
τά παλιά συμπεράσματα τού μαρξισμού, 
νά τό άντικαταστήσει μέ τό νέο συμ
πέρασμα γιά τή δυνατότητα τής νίκης 
τού σοσιαλισμού σέ μιά μόνη, ξεχωρι
στή, χώρα;

3) "Αν δέν συντρίβουν τά μικροα
στικά κόμματα ... δέν μπορεί νά νικήση 
ή προλεταριακή επανάσταση.

4) Δίχως άδιάλλαχτη πάλη ένάντια 
στους όππορτουνιστές μέσα στίς ίδιες 
τις γραμμές τοΰ κόμματος, δίχως τό 
τσάκισμα των ήττοπαθών, δέν μπορεί 
νά διατηρήση τήν ένότητα καί τήν πει-

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α. Ιστορία τοΰ Κ.Κ. Σο6. Ένώοεως. 
Εκδοτικό «Ελεύθερη Ελλάδα», Γενά
ρη 1948.

θαρχία (σελ. 394, 395, 396, 398, 400, 
401).

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ό  Βλαδίμηρος ”Ιλιτς Οϋλιάνοκρ (ψευ

δώνυμον Νικολάϊ Λένιν), ώς άνθρωπος 
ύπήρξεν ένας αστός (πού δέν έβγαλε 
καν μιά φωτογραφία δίχως γραββάτα). 
’Ιδεολογικής έπηρεάσθη εις παιδικήν 
σχεδόν ήλικίαν υπό τοΰ αδελφού του 
’Αλεξάνδρου, ή έκτέλεσις τού όποιου εί
χε τεραστίαν έπίδρασιν είς τόν ψυχολο
γικόν του κόσμον.

Φύσει κακός καί έκδικητικός, έναπο- 
θήκευσεν είς τήν ψυχήν του μέγα α
πόθεμα σκληρότητος καί κακίας. Ουδέ
ποτε ένεφάνισε τού ίδεολόγου τήν φλό
γαν. 'Τπήρξε πάντοτε υπολογιστικός καί 
•ψυχρός, δΓ δ καί έχαρακτηρίσθη ύπό 
των στενών συνεργατών του ώς ά ν α ν 
δ ρ ο ς ,  μηδέποτε διακινδυνεύσας τήν 
ζωήν του ή έστω καί ταλαιπωρίας. Κα
θιέρωσε τήν προδοσίαν πρός τήν πα
τρίδα καί τήν άχαριστίαν καί τό μί
σος πρός τούς φίλους καί τούς συναγω- 
νιστάς, 'Τπήρξεν, όμως, καθοδηγητική 
καί κυρίως ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή  δ ι ά 
ν ο ι α .  *0 μηχανισμός τόν όποιον ένε- 
πνεύσθη ό άρρωστος, μεταφορικής καί 
κυριολεκτικής, εγκέφαλός του, κατατυ-

β. Λ Ε Ν ΙΝ : ( Αναμνήσεις έπιφανών
συνεργατών του). «Εκδόσεις Ποιάτη- 
τος», Αθήνα Ιούλης 1961.

Υ· Β. I. Λ ΕΝ ΙΝ : Ό  Αριστερισμός. 
Εκδόσεις «Θεμέλιο», ’Αθήνα.

δ. Β. I. Λ Ε Ν ΙΝ : Τί νά κάνουμε;

ραννεϊ καί απειλεί (καί τώρα καί είς τό 
μέλλον) τήν ταλαίπωρον άνθρωπότητα. 
Χιλιάδες, κυρίως νέοι άνθρωποι, κατε- 
στράφησαν καί θά καταστραφούν, εμ
πλεκόμενοι είς τήν σατανικήν οργανω
τικήν αράχνην, καθιστάμενοι άβουλα όρ
γανα μιας επαγγελματικής μαφίας, έν 
τελευταία δέ αναλύσει εξελισσόμενοι είς 
συνειδητούς ή ού, πράκτορας μιας ξέ
νης ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή ς  δυνά- 
μεως, τής Σοβιετικής Ένώσεοις, παρα- 
μεινάση; μ ό ν η ς  πατρίδος είς τόν 
θολόν κόσμον τήν κομμουνιστών. Ό  κίν
δυνος είναι δ ι α ρ κ ή ς  καί μ έ γ α  ς. 
Μοναδικός άντίπαλος είναι ή αθάνατος 
’Ιδέα τής Δημοκρατίας. Τής Δημοκρα
τίας, όμως, τής μαχομένης ιδεολογικής, 
κοινωνικής καί κατασταλτικής. Τής Δη
μοκρατίας τής εμπλουτισμένης μέ τάς 
ύψηλάς έννοιας τού 'Ελληνοχριστιανικού 
Π ολιτισμού.

Ή  χρυσή ελπίς, ή όποια άνέτειλε τήν 
αύγήν τής 21ης ’Απριλίου 1961, αρχί
ζει ήδη νά φωτίζη νέους δρόμους. Τούς 
δρόμους τής αγάπης, τής γαλήνης, τής 
οικονομικής άναπτύξεως, τής προόδου 
καί τής ευημερίας. Δρόμους οίτινες προσ
τατεύονται ύπό τής εθνικής αξιοπρέ
πειας και τής συνεχούς έπαγρυπνήσεως.

ΣΩΤ. ΚΟΤΒΑΣ

'Εκδόσεις «Θεμέλιο», Αθήνα.
ε. Β. I. Λ ΕΝ ΙΝ : Ό  Ίμπεριολιομός. 

Εκδόσεις «Θεμέλιο», Αθήνα.
στ. Β. I. Λ ΕΝ ΙΝ : "Ενα βήμα μηρός, 

δύο βήματα πίσω. "Εκδοσις «Φαιστός», 
Αθήνα 1960
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Καί εις παρωχημένος άκόμη έποχάς 
καθ’ άς ό κοινωνικός βίος εύρίσκετο 
εις τό πρώτον στάδιον τής έΕελίΕεώς 
ίου, παρετηρήθη ποια τις μετακίνησις 
τών άνθρωπίνων ομάδων, ήτις έγένετο 
άποκλειστικώς καί μόνον πρός ίκανο- 
ποίησιν αναγκών έπιβιώσεως.

Ή  μετακίνησις αϋτη, μέ τήν πάρο
δον τοϋ χρόνου καί τήν πρόοδον τοϋ 
πολιτισμού, άπέβλεψε, πλήν τής έΕα- 
σφαλίσεως τών πρός τό Ζήν αναγκαί
ων καί εις τήν ίκανοπόίησιν τοϋ ισχυ
ρότατου εις τόν άνθρωπον αισθήματος 
τής περιέργειας. Τά δύο ταϋτα αίτια 
παραμένουν καί εις τήν σύγχρονον έ- 
ποχήν μας βασικά κίνητρα μετακινήσε- 
ως ομάδων ή μεμονωμένων άτόμων. 
Πρέπει,, όμως, νά τονισθη τό γεγονός, 
ότι σήμερον αί άνωτέρω περιπτώσεις 
είναι ίσως δευτερεύουσαι καί ότι, εις 
τόν αιώνα μας, ένεφανίσθησαν όλως 
διάφοροι καί άγνωστοι κατά τό παρελ
θόν άνάγκαι μετακινήσεως. "Ηδη, ή 
μόθησις καί ή έπιστημονική έρευνα, ή 
θρησκευτική πίστις, τό φίλαθλον πνεύ
μα, ή άνάγκη δημιουργίας φιλικών σχέ
σεων μεταξύ τών λαών, ή έΕασφάλισις

τής ύγείας καί, πρό πάντων, ή άπαραί- 
τητος διά τόν σημερινόν άνθρωπον ψυ
χαγωγία, άποτελοΰν άνάγκας, αί όποίαι 
άναφέρονται εις τήν σωματικήν, άλλά 
κυρίως εις τήν ψυχικήν ύγείαν. Τάς ά
νάγκας ταύτας, ό άνθρωπος τοϋ 20οϋ 
αίώνος, δέν δύναται νά παραβλέψη, 
διότι έν έναντία περιπτώσει θά είναι 
ύποχρεωμένος νά άνατρέψη έκ θεμε
λίων τό ύφιστάμενον καθεστώς διαβι- 
ώσεώς του. Ό  μηχανικός πολιτισμός 
του, αί πόλεις του, τά πιστεύω του, ή 
κοινωνική σύνθεσις καί ή πολιτική του 
κατάστασις, θά πρέπει νά άναθεωρη- 
θοϋν καί νά δημιουργηθοϋν έκ θεμε
λίων.

Αί προαναφερθεϊοαι άνάγκαι, ύπήρ- 
Εαν άναμφιβόλως ή γενεσιουργός οί- 
τία τοϋ συγχρόνου τουρισμού. Ώ σ τε, 
τουρισμός είναι ή ίκανοποίησις άνθρω
πίνων άναγκών. Ή  ίκανοποίησις, όμως 
αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν διά με- 
τακινήσεως, διότι άλλως τουρισμός δέν 
ύφίσταται.

Ή  μετάβασις, λοιπόν, άπό τόπου εις 
τόπον καί ή ίκανοποίησις άναγκών συν
θέτουν τήν πλήρη έννοιαν τοϋ τουρι

σμού. Ή  μετακίνησις αϋτη, ήτις γίνε
ται δΓ οίουδήπστε μέσου, δέον νά εί
ναι προσωρινή καί ούχί μόνιμος, διότι 
τότε θά πρόκειται περί μεταναστεύ- 
σεως καί ούχί περί τουρισμού.

Συμφώνως πρός τά προηγούμενα:

Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς  ε ί ν α ι  

ή ά  π 6 τ ό π ο υ  ε ι ς  

τ ό π ο ν  π ρ ο. σ ω ρ ι ν ή 

μ ε τ ά  κ ί ν η σ ι ς ,  δ ι ' 
ο ί ο υ δ ή π ο τ ε  μ έ σ ο υ ,  

ά ν θ ρ ώ π ο υ  Ej ά μ ά - 

δ ο ς  ά ν θ ρ ώ π ω ν  π ρ ό ς  

Ι κ α ν ο π ο ί η σ ι ν  π ν ε υ 

μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  Ο λ ι 

κ ώ ν  ά ν α γ κ ώ ν .

Από άλλης άπόψεως, τουρισμός, έν 
γενικωτέρα έννοίρ, είναι ή ύπό τού
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κράτους, των διαφόρων οργανώσεων 
καί των ιδιωτών επιχειρηματιών καί του 
λαοϋ καταβαλλόμενη προσπάθεια πρός 
άΕιοποίησιν τών τουριστικών προσόν
των μιας χώρας, μέ άπώτερον σκοπόν 
τήν μεγαλυτέραν προσέλκυσιν περιηγη
τών καί τήν έκ τούτου αϋΕησιν τοϋ ε
θνικού εισοδήματος άφ' ενός καί άφ' 
ετέρου τήν έπίτευΕιν ωφελημάτων μή 
οικονομικής φύσεως, ώς πολιτικών, πο
λιτιστικών, πνευματικών κ.α.

Μέ άφετηρίαν τόν προαναφερθέντα 
ορισμόν, δυνάμεθα ευκόλως νά προσ- 
διορίσωμεν τά είδη, ή όρθότερον τός 
μορφάς, ύφ' άς έκδηλοΰται ό σύγχρο
νος τουρισμός. Ούτως, άπό τής από
ψεως τών οίτίων, διακρίνομεν τόν τουρι
σμόν εις ψυχογωγικόν, άθλητικόν, μορ
φωτικόν, οικονομικόν, καί θεραπευτι
κόν. Από τής άπόψεως τοϋ άριθμοϋ 
τών περιηγητών, ό τουρισμός είναι ό- 
μαδικός ή μεμονωμένος, άπό δέ τής ά

πόψεως τού τόπου έκκινήσεως καί τοϋ 
τόπου άφίΕεως τούτων, έαωτερικός ή 
εθνικός καί έΕωτερικός ή διεθνής.

Τέλος, διακρίνομεν τόν τουρισμόν 
r.ic σιδηροδρομικόν, αύτοκινητιστικόν, 
θαλάσσιον, άεροπορικόν, ποδηλατικόν 
καί οδοιπορικόν, άναλόγως τών μέσων 
δΓ ών ούτος πραγματοποιείται, ένεργη- 
τικόν δέ ή παθητικόν, άναλόγως τού 
έόν μία χώρα ώφελείται ή όχι έκ τού
του.

Α \  ΜΟΡΦΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΜ Ο Τ ΑΠ Ο  ΤΗ Σ Α Π Ο 
ΨΕΩΣ ΤΟΤ ΣΚ ΟΠΟ Τ ΤΩΝ Π ΕΡΙΗ ΓΗ ΤΩ Ν

A . Ψ ΥΧΑΓίΙΓΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Ούτος περιλαμβάνει τήν όπό τόπου 
εις τόπον μετακίνησιν μεμονωμένων αν
θρώπων, ή όμάδος ανθρώπων χάριν ψυ
χαγωγίας.

Ή  ψυχαγωγία αϋτη έπιτυγχάνεται 
διά πολλών καί ποικίλων τρόπων, οίον 
τής παρακολουθήσεως έορταστικών έκ- 
δηλώσεων διεθνούς προβολής, τής με- 
ταβάσεως εις κέντρα γνωστά διά τός 
ψυχαγωγικός των έκδηλώσεις (καρνά
βαλοι, νυκτερινά κέντρα, διασκεδάσεις 
κλπ.), κυρίως, όμως, διά τής μετα- 
βάσεως εις τόπους, ένθα ό περιηγητής 
όμού μετά τής ψυχαγωγίας άνευρίσκει 
ήρεμίαν, ψυχικήν καί σωματικήν άνά- 
παυσιν. Οί τόποι ούτοι είναι οί συνδυά- 
Ζοντες έΕαιρετικά φυσικά προσόντα, 
τούτέστιν ύγιεινόν κλίμα, αϊθριον ού- 
ρανόν, θάλασσαν καί γραφικός νήσους, 
κέντρα παραθερισμού καί παραχειμάν-

σεως, άλλα καί τουριστικός εγκαταστά
σεις, (Εενοδοχεϊα, έστιατόρια, τουριστι
κά περίπτερα, συγχρόνους συγκοινωνί
ας κλπ.).

Ό  ψυχαγωγικός τουρισμός είναι σή
μερον ό πλέον διαδεδομένος, άπαρι- 
9μών έκατομμύρια περιηγητών, πολλαί 
δέ χώραι, μεταΕύ τών όποιων καί ή 'Ελ
λάς, διαθέτουσαι τά άπαιτούμενα φυσι
κά καί έπίκτητα τουριστικά προσόντα, 
λαμβάνουν σύντονα μέτρα, πρός άνά- 
πτυΕιν τών έστιών τοϋ ψυχαγωγικού 
τουρισμού.

Β '.  Θ Ρ Η ΣΚΕΥΤΙΚΟ Σ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

"Εχει ώς αιτίαν τήν θρησκευτικότη
τα τοϋ ανθρώπου, ή όποια έκδηλοΰται 
διά τής λατρείας. Ανέκαθεν οί λαοί 
συνεδύασαν τήν πρός τό θειον πίοτιν 
των μέ έΕωτερικούς τύπους, μεταΕύ τών

όποιων περιλαμβάνεται κυρίως ή προα- 
κύνησις πραγμάτων συνδεομένων μέ τήν 
ιστορίαν τής θρησκείας των, ή μετάβα- 
οις εις τόπους εις τούς όποιους έψη
σαν μεγάλοι ίδρυταί θρησκειών, ή συμ
μετοχή εις θρησκευτικός τελετάς, ή έ- 
πίσκεψις καί άπόδοσις τιμών εις θρη
σκευτικούς ήγέτας κ.ά. Ό  θρησκευτι
κός τουρισμός ένεφσνίσθη καί εις πρω
τογόνους κοινωνίας, δέν έλλειψεν, ό
μως, ούτε καί σήμερον, παρά τήν φαι
νομενικήν άμβλυνσιν τοϋ θρησκευτικού 
συναισθήματος, χιλιάδες δέ είναι οί πι
στοί, οϊτινες διατρέχουν πολλάκις έ- 
κατοντάδες μιλιών πρός μετάβασιν εις 
θρησκευτικά κέντρα. Ό  έν λόγω τουρι
σμός έχει κυρίως μορφήν έσωτερικήν, 
άλλα καί διεθνή, ώς π.χ. ή μετάβασις 
τών Μωαμεθανών εις Μέκκαν πρός 
προσκύνησιν τής Κααβά, τών Χριστια
νών εις Αγίους τόπους, τών Καθολι
κών, έκ τούτων, εις Δρέσδην καί Βα- 
τικανόν, τών ΌρθοδόΕων εις Τήνον,



a . ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Τήν όμορψιά, τήν κάθε λογής ομορφιά, αναζητεί ό 
κουρασμένος περιηγητής.

Μορφωτικός τουρισμός είναι ή όπό 
τόπου εις τόπον μετάβασις περιηγητών, 
χάριν μαθήσεως, επιστημονικής έρεύ- 
νης, έπισκέψεως ιστορικών χώρων, πα- 
ρακολουθήσεως καλλιτεχνικών εκδηλώ
σεων κλπ. Τό είδος τούτο τοϋ τουρι
σμού περιλαμβάνει, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, άνθρώπους ανώτερου πνευματι
κού καί πολιτιστικού επιπέδου, ένεφα- 
νίσθη δέ κατά τά τελευταία έτη, ιδίως 
μέ τήν άνάτπυΕιν τής άρχαιολογικής έ- 
πιστήμης, τής λαογραφίας, τής μουσι
κής καί τής συνεργασίας τών άνωτά- 
των πνευματικών ιδρυμάτων τών προ
ηγμένων χωρών.

Ό  άρχαιολογικός καί ιστορικός του
ρισμός άνθεϊ σήμερον, ώς είναι φυσι
κόν, εις χώρας διαθετούσας ιστορίαν 
καί μνημεία, τά όποια ενδιαφέρουν τόν 
κόσμον ολόκληρον, ώς διαδραματίσου- 
τα σπουδαίον ρόλον εις τήν έΕέλιΕιν 
τού άνθρωπίνου πολιτισμού, Τοιαΰται 
χώραι είναι, ώς γνωστόν, ή Ελλάς, ή 
'Ιταλία, ή Αίγυπτος, ή 'Ισπανία κ.ά.

ΆΕιόλογον άνθησιν, προκαλοϋσαν 
σημαντικωτάτην τουριστικήν κίνησιν, 
έλαβον κατά τάς προσφάτους ώσαύτως 
δεκαετηρίδας καί αί διεθνείς μουσικοί 
καί άλλαι εκδηλώσεις, τά γνωστά Φε
στιβάλ, τά όποια λαμβάνουν χώρον εις 
πόλεις μέ υψηλήν πολιτιστικήν καί 
πνευματικήν παράδοσιν. Ένδεικτικώα 
άναφέρομεν τά Φεστιβάλ μουσικής εις 
Βιέννην, Μονάχον, Σάλτσπουργκ, Βε
νετίαν, Εδιμβούργου, Ζυρίχην, κ.ά.

Εν Έλλάδι, άνάλογον έκδήλωσιν ά-
Πατριαρχείον Κων)πόλεως κ.λ.

Εις πολλάς περιπτώσεις ό θρησκευτι
κός τουρισμός, συνυπάρχει μετά τοϋ 
ψυχαγωγικού.

Γ ' .  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Κατ' αύτόν, πραγματοποιείται μετα- 
κίνησις μεγάλων συνήθως μαΖών, πρός 
παρακολούθησιν άποκλειστικώς καί μό
νον άθλητικών έκδηλώσεων, ή συμμε
τοχήν άθλητών εις ταύτας. Αθλητικός 
τουρισμός, ένεφανίσθη καί κατά τήν 
άρχαιότητα, έλαβεν όμως μεγάλην έ- 
κτασιν εις τήν σύγχρονον έποχήν καί 
κυρίως κατά τήν τελευταίαν τριακον- 
ταπενταετίαν μέ τήν έκπληκτικήν διά- 
δοσιν τοϋ ποδοσφαίρου καί τήν εις τό 
άγώνισμα τούτο, προσήλωσιν έκατομ- 
μυρίων άνθρώπων. Ο άθλητικός του
ρισμός είναι έΕωτερικός, ( Ολυμπιακοί 
Αγώνες, διεθνείς ποδοσφαιρικοί συ

ναντήσεις κ.λ.) καί έσωτερικός, καθ' 
όν φίλαθλοι καί άθληταί, κατά πολυαρί
θμους ομάδας, ταΕιδεύουν από πόλεως 
εις πόλιν, προκαλοϋντες Ζωηροτάτην 
τουριστικήν κίνησιν μέ όλα τά έκ τού
της εύμενή άποτελέσματα.

'II γαλανή θάλασσα, μέ τήν άσύλληπτη ομορφιά της, 
προσφέρει στον άνθρωπο σωματική ξεκούραση καί 

ψυχική γαλήνη.
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ποτελεί τό άπό τοϋ 1954 καθιερωθέν 
φεστιβάλ Επίδαυρου, εις τό όποιον ά- 
ναβιοί ή άρχαία τραγωδία καί ή Αττι
κή κωμωδία, άπό δέ τοϋ 1955 τό Φε
στιβάλ Αθηνών, τό όποΤον, πλήν τής 
άρχαίας τραγωδίας, περιλομβάνει καί 
εκδηλώσεις μουσικής, χοροΰ, κλπ., 
προσκαλούμενων πρός τούτο διάσημων 
Εένων καί Ελλήνων καλλιτεχνών.

Ε . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Οικονομικός είναι ό τουρισμός, ό ό
ποιος ώς σκοπόν έχει τήν μετακίνησιν 
άνθρώπων, χάριν σκοπών έμπορικών, 
βιομηχανικών, παρακολουθήσεως έμπο
ρικών εκθέσεων, διαπραγματεύσεων οί- 
κονομικής (ρύσεως κλπ.

Οικονομικός τουρισμός, ένεφανίσθη 
καί κατά τήν άρχαιάπητα καί ιδίως με-

Β'. ΜΟΡΦΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΜ Ο Τ  
ΣΟΤ, ΔΙΑ  ΤΟΤ Ο Π Ο ΙΟ Τ

Α . ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Έ ν  προκειμένου ώς μέσον μεταφο
ράς χρησιμοποιείται ό σιδηρόδρομος. 
Ή  χρήσις τοϋ σιδηροδρόμου διά τήν 
μεταφοράν περιηγητών είναι καί σήμε
ρον εύρυτάτη παρά τήν διάδοσιν τού 
αυτοκινήτου, διότι ό σιδηρόδρομος πα
ρουσιάζει έναντι τούτου βασικά πλεο
νεκτήματα καί ιδίως μεγαλυτέραν ά- 
οφόλειαν, εύθυνότερον είσιτήριον καί 
δυνατότητας μεταφοράς άσυγκρίτως 
περισσοτέρων έπιβατών.

Β . Α Υ ΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ  
ΤΟ ΥΡΙΣΜ ΟΣ

Οΰτος πραγματοποιείται δΓ αύτοκι- 
νήτου, τό όποιον, ώς προείπομεν, έλα- 
βεν εύρυτάτην κατά τό τελευταία έτη 
διάδοσιν, περιλαμβάνει δέ κυρίως του
ρίστας ύψηλής εισοδηματικής τάΕεως.

Γ . ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Οί περιηγηταί μετακινούνται διά παν
τός τύπου σκαφών, άπό τοϋ άτμοπλοίου 
μέχρι τοϋ ύπερωκεανείου καί τής ιδιω
τικής θαλαμηγού.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ*

Τό άεροπλόνον, άποτελοϋν τό πλέον 
σύγχρονον μεταφορικόν μέσον, φαίνε
ται, ότι θά διαδραματίση πρωτεύοντα 
ρόλον εις τήν τουριστικήν κίνησιν. Διά 
τήν Ελλάδα, ό άεροπορικός τουρισμός, 
καλύπτει μέγιστον ποσοστόν περιηγη

ταΕύ τών ναυτικών λαών τής Μεσο
γείου, οίον Φοινίκων, Καρχηδονίων καί 
Ελλήνων.

Σ Τ  . Θ ΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ

Θεραπευτικός, ή τουρισμός διά λό
γους ύγείας, είναι ή μετάβασις εις ένα 
τόπον, πρός καταπολέμησιν άσθενείας 
τινός, δΓ άναλόγου θεροπείας, ήτις θε
ραπεία είναι δυνατή εις έκεϊνον τόν τό
πον καί μόνον, είτε διότι διαθέτει ώ- 
ρισμένας φυσικός προϋποθέσεις, (κλί
μα, θεραπευτικά ΰδατα κλπ.), είτε διό
τι διαθέτει ειδικούς έπιστήμονας, νοσο
κομεία καί έν γένει άΕιόλογα θεραπευ
τικά ιδρύματα. Ό  θεραπευτικός τουρι
σμός είναι, ώς έκ τών άνωτέρω κατα
φαίνεται, ύποχρεωτικός κατά κυριολε- 
Είαν τουρισμός, έμφανίΖετσι δέ καί ώς

έσωτερικός, άλλό καί ώς διεθνής. Ό  
τουρισμός διά λόγους ύγείας, ήτο γνω
στός καί καπά τήν κλασσικήν καί κατά 
Βυζαντινήν περίοδον, έλαβεν όμως κα
τά τό τελευταία έτη τήν σημερινήν μορ
φήν του, ίδίρ δέ άπό τής έΕσκριβώοε- 
ως τών εύεργετικών όποτελεσμάτων 
τών ιαματικών πηγών έπί διαφόρων νο
σημάτων καί άπό τής περαιτέρω άΕιο- 
ποιήσεως, ύπό τοϋ κράτους καί τής ι
διωτικής πρωτοβουλίας, τών πηγών τού
των.

Τήν Ελλάδα ένδιαφέρει ιδιαίτατα ή 
μορφή αϋτη τοϋ τουρισμοϋ, διότι ή χώ
ρα μας, ένεκα τοϋ ύφαιστειογενοϋς 
τοϋ έδάφους της, είναι πλούσια εις θε 
ραπευτικάς πηγός, διαθέτουσα ύδατα 
θειούχα, όΕυανθρακικά, σιδηρούχα, άλ- 
καλικά, ραδιενεργά, ίωδιοβρωμιοϋχα κ. 
ό., τά όποια όπεδείχθησαν θαυματουρ
γά καί διά σοβαρός άκόμη άσθενείας.

ΑΠ Ο  ΤΗ Σ ΑΠΟΨΕΩ Σ TOT ΜΕ- 
ΟΤΤΟΣ Π ΡΑ Γ Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΤ Α Ι

τών, καί ιδίως τοιούτων έΕ Η.Π.Α., διό
τι ή χώρα μας παρουσιάζει τό μειονέ
κτημα, ότι εύρίσκεται μακράν τής του
ριστικής άγορας, μειονέκτημα τό όποι
ον θεραπεύει μόνον τό άερόπλάνον, ά- 
φοϋ δι’ αύτοϋ είναι δυνατή ή περιήγη- 
σις καί εις τούς εύρισκομένους μακράν 
τής τουριστικής χώρας καί διαθέτοντας 
μικρόν χρόνον πρός τουρισμόν.

Πλήν τών προαναφερθέντων, ό του

ρισμός διακρίνεται άπό τής άπόψεως 
τοϋ μέσου δΓ ού πραγματοποιείται εις 
ποδηλατικόν καί οδοιπορικόν, σήμερον 
όμως αί μορφαί αϋται είναι σπανιώτε- 
ραι, άπαντώνται δέ συνήθως μεταΕύ 
τουριστών διαθετόντων μικρόν ή ούδε- 
μίαν οικονομικήν δυνατότητα καί χρη- 
σιμοποιούντων ένίοτε καί μεταφορικά 
μέσα διά τής γνωστής μεθόδου τοϋ ώ- 
το - στόπ.

Τά λείψανα τής ιστορία; χαΐ τής τέχνης, είναι 
Ισχυρός πόλος έλξεως τών περιηγητών.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΥI

/  //(ft

r .  ΜΟΡΦΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΜ Ο Τ, ΑΠ Ο  ΤΗ Σ Α Π Ο 
ΨΕΩΣ TOT ΑΡΙΘΜ Ο Τ ΤΩΝ Π Ε ΡΙΗ ΓΗ Τ Ω Ν

Ενταύθα έχομεν τουρισμόν όμαδι- 
κόν ή κοινωνικόν καί τουρισμόν άτομι- 
κόν ή μεμονωμένον.

Ομαδικός είναι έκεϊνος, κατά τόν 
οποίον λαμβάνει χώραν μετακίνησις ά-

πό τόπου εις τόπον μιας όμόδος περι
ηγητών, οϊτινες είτε είναι όργανωμόνοι 
είτε όχι, άδιαφόρως έάν έχουν τά αυ
τά ή διαφορετικά τουριστικά ένδιοφέ- 
ροντα.

Μεμονωμένος είναι ό τουρισμός, ό
ταν πραγματοποιείται μετακίνησις ένός 
άνθρώπου ή μιας πολύ μικρός όμόδος 
άνθρώπων, οί όποιοι έχουν συνήθως τό 
αύτά τουριστικά ένδιαφέροντα.

Δ '. ΜΟΡΦΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΜ Ο Τ ΑΠ Ο  Τ Η Σ ΑΠΟΨ ΕΩ Σ ΤΟΤ ΤΟ Π Ο Τ  
ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΤΟ Π Ο Τ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΩΝ Π ΕΡΙΗ ΓΗ ΤΩ Ν

Έ ν  προκειμένω, ό τουρισμός διακρί- 
νεται εις εσωτερικόν ή έθνικόν καί έ
Εωτερικόν ή διεθνή. Κατά τόν έσωτε- 
ρικόν τουρισμόν, οί μόνιμοι κάτοικοι 
μιας χώρας, ή οί έν αύτή έπί μακρόν

χρόνον διαμένοντες καί έργαΖόμενοι 
αλλοδαποί, μετακινούνται, χόριν σκο
πών τουριστικών, άπό του ένός εις τόν 
άλλον τόπον τής αυτής ώς άνω χώρας.

Κατά τόν έΕωτερικόν τουρισμόν, οί

μόνιμοι κάτοικοι μιάς χώρας μεταβαί
νουν έκ ταύτης, διά σκοπούς τουριστι
κούς εις άλλην, ή άντιαττρόφως οί μό
νιμοι κάτοικοι τής άλλης χώρας προσ
έρχονται ώς περιηγηταί εις τήν πρώ- 
την.

Ε \  ΜΟΡΦΑΙ ΤΟ ΤΡΙΣΜ Ο Τ ΑΠ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ  
ΑΠΟΨΕΩΣ

Εις τήν περίπτωσιν τούτην, ό τουρι
σμός είναι ένεργητικός ή ώφέλιμος καί 
παθητικός ή έπιβλσβής διά μίαν χώραν.

Ώ φ έ λ ι μ ο ς  είναι, όταν, διά τής 
έλεύοεως Εένων περιηγητών, αύΕάνε- 
ται τό τουριστικόν συνάλλαγμα τής 
χώρας, έπιβλσβής δέ, όταν διά τής με- 
ταβάσεως ήμεδαπών τουριστών εις τό 
έΕωτερικόν, έΕάγεται έγχώριον συνάλ
λαγμα.

Αύταί είναι αί άπό πόσης άπόψεως 
κυριότεραι μορφαί τουρισμού. Διά τής

διακρίσεως ταύτης, δυνάμεθα εύκολώ- 
τερον νά κοτανοήσωμεν τό άντικείμε- 
νον τουρισμός καί νά έπιλύσωμεν τά 
ποικίλα προβλήματά του. « Ή  βιομηχα
νία τών Εένων» παρουσιάζει ιδιομορφί
αν, ή όποια μόνον δι' όρθολογικής έ- 
κτιμήσεως τών προγμάτων δύνατσι νά 
κατσστή εύεργετική διά μίαν τουριστι
κήν χώραν καί νά άποδώση τά άναμενό- 
μενα οικονομικά καί έΕωοικονομικά ώ- 
φέλη.

Σ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ

'Ο άθλητισμός, είναι αίτια μεταχινήσεως χιλιάδων 
περιηγητών.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

’Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  έ γ κ λ η μ α ΐο λ ο γ ικ ή  
στατιστική  i s m

01 έπιστήμονες, οΐ άσχολούμενοι μέ την μελέτην 
τών διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων κα'ι τών τρό
πων άντιμετωπίσεως τούτων υπό τών διατεταγμένων 
κρατικών υπηρεσιών, παραπονόϋνται, συνήθως, δια 
την στεγανότητα τών υπηρεσιών αυτών. Συγκεκριμέ
νοι κατηγορίαι, από τούς μελετητάς τοΰ εγκλήματος, 
απευθύνονται καί εναντίον τής στεγανότητος τών α
στυνομικών υπηρεσιών^). Κατ’ αύτούς, ή Αστυνο
μία δεν διευκολύνει την έπιστημονικήν έρευναν. Ή  
’Αστυνομία, δια τούς επιστήμονας έρευνητάς, είναι 
άπόρθητον φρούριον. Ό  έπιστήμων αδυνατεί νά γνω- 
ρίση τινι τρόπω λειτουργεί ό αστυνομικός οργανισμός. 
Δεν δύναται νά μελετήση τίνι τρόπω χειρίζεται τό 
πρόβλημα έγκλημα^). Ό  έπιστήμων θεωρείται ύπο
πτος ή τουλάχιστον μειωμένης εμπιστοσύνης. ΟΙ α
στυνομικοί δέν όμιλοΰν, διά τά θέματά των, τά γρα
φεία των είναι κλειστά, τά έγγραφά των μυστικά καί 
τά πάντα γίνονται υπό τον μανδύαν τής μυστικότη- 

το;(3)·Ή  ’Αστυνομία δέν άρνεΐται, δτι διατηρεί τάς πύ- 
λας της όλίγον κλειστός. Πράττει τούτο, δμως, διά 
την περιφρούρησιν τής αξιοπρέπειας τών πολιτών, 
περί τής διαγωγής καί τοΰ βίου τών όποιων έχει στοι
χεία. Οί έπιστήμονες, κατά τούς ύποστηρικτάς τών 
απόψεων τής ’Αστυνομίας, δέν έρχονται προς αυτήν 
«διά καλόν»(4). Ούτοι, συνήθως, βλέπουν μόνον τά 
σφάλματα(5) τής ’Αστυνομίας καί σπανίως τάς έπι- 
τυχίας της. Δέν αντιλαμβάνονται τά προβλήματα, α- 
τινα αντιμετωπίζει, έν τή πράξει, ή ’Αστυνομία(6). 
Οί έπιστήμονες «λαμβάνουν τό μέρος» τών κακοποιών 
τούς όποιους κρίνουν μέ έπιείκειαν καί ούχί μέ πνεΰ-

1. Elmer Η. JOHNSON, Crime, Correction and Society, 
Illinois, U.S.A., 1964, p. 445 + + .

2. Michael BANTON, The Policeman in the Communi
ty, London, 1964, p. X.

3. a) C. V. HEARN, A duty to the Public, A Frank 
Assessment of todays Police force, London, 1965.

fi) Geoffrey MARSHALL, Police and Goverment, Lon
don, 1965.

4. American Civil Liberties Union, Illegal Detention by 
the Chicago Police, in the Sociology of Punishment and 
Correction, edited by N. JOHNSTON and other, U.S.A., 
1962, p. 12.

5. When Police are Lawless, Commission on Civil Rights 
Report, 1961, Book 5 «Justice». V.S. Government Printing 
Office.

6. William A. WESTLEY, «Violence and the Police», 
American Journal of Sociology, July 1953. LIX, p.p. 34-41.

μα αύστηρότητος κτλ. κτλ. Τέλος ή ’Αστυνομία ισχυ
ρίζεται δτι, παρουσιάζει ή έχει εις τήν διάθεσίν της 
χρήσιμα στατιστικά, περί τών έγκλημάτων καί τών 
έγκληματιών στοιχεία, άτινα ή δέν άναζητσΰνται ύπό 
τών έπιστημόνων ή δέν άξιοποιο'ΰνται, έφ’ δσον τοΐς 
άποστέλλωνται.

Έν Έλλάδι, αί σχέσεις ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
ειδικών έπιστημόνων δέν έφθασαν εις τό έπίπεδον 
τής δημοσίας συζητήσεως. Κατά πόσον, οί έπιστήμο
νες ή οί αστυνομικοί, έν Έλλάδι, έχουν τά ανωτέρω 
παράπονα δέν γνωρίζομεν έπακριβώς. 'Οπωσδήποτε 
δμως είναι γνωστόν, δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων αγωνί
ζεται νά προσαρμοσθή προς τάς συγχρόνους κοινωνι
κός απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης καί τής άπαι- 
τήσεως τής έπιστήμης, τής έγκληματολογίας, τής νο
μικής καί τής δημοσίας διοικήσεως, προς συλλογήν 
καί παρουσίασιν στοιχείων περί τό έγκλημα, τόν έγ- 
κληματίαν κ.ά.

Τόν παρελθόντα μήνα, είδον τό φώς τής δημοσιό
τητας, είς αυτοτελείς έκδόσεις, δύο αξιόλογα κείμε
να τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό πρώτον είναι ή έκ- 
θεσις δραστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, έτους 
1969(7) καί τό δεύτερον ό απολογισμός δραστηριό
τητος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν τελευταίαν 
τριετίαν(8). Ή  έκθεσις δραστηριότητος, έτους 1969, 
περιέχει τρία σημαντικά, διά τούς έπιστήμονας, τούς 
άσχολουμένους μέ τήν μελέτην τοΰ εγκλήματος, άνα- 
κοινωθέντα. Τό πρώτον είναι, δτι ή έκθεσις «αποτε
λεί προϊόν τής νεοσυστάτου στατιστικής υπηρεσίας» 
(9) τοΰ Α.Α. Πόλεων. Τούτο σημαίνει, δτι τά παρου- 
σιαζόμενα στοιχεία συλλέγονται, ταξινομούνται καί 
παρουσιάζονται ύπό υπευθύνου στατιστικής υπηρε
σίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό δεύτερον ανακοι
νωθέν τής έκθέσεως είναι, δτι «αί προσεχείς έκθέ- 
σεις θά περιλάβωσι πλείονα στοιχεία έκ τής άστυνο-

7. Έκδοσις Α.Α. Π ., ’Ιανουάριος 1970.
8. Έκδοσις A. Α. Π . Έκυκλοφόρησεν ε’ις Ιθσέλιδον 

φυλλάδιον, έδημοσιεύθη δέ καί είς τό ύπ’ άριθ. 408)15.5.70 
τεύχος τών «’Αστυνομικών Χρονικών». Οΰτος έξεδόθη είς 
τό πλαίσιον τοΰ έορτασμού τής συμπληρώσεως τριετίας άπό 
τής άναλήψεως τής διακυβερνήσεως τής χώρας ύπό τής 
’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυδερνήσεως.

9. Ί δ έ  μήνυμα κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας, έν τφ σώματι 
τής έκθέσεως. Πράγματι, διά τής ΰπ’ άριθ. 188 άποφά- 
σεως τοΰ κ. 'Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεαις, ίδρύθη καί λει
τουργεί, παρά τή Β ' Δ)νσει τού Α. Α. Π. «Τμήμα Στατι
στικής».
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ΕΙς τήν σ ύ γχρ ο νο ν  μ εθ οδολογία ν τής διοικήσεως, 

δ εσ π όζου σ α ν θέσιν κ α τέχει ή στατιστική επιστήμη

μικής δραστηριότητος»(10) . 'Ως πρώτη προσπάθεια, 
αντιλαμβάνεται τάς άτελείας, άτινας υπόσχεται να 6ε- 
ραπεύση. Τό τρίτον καί σημαντικώτερον γεγονός εί
ναι, δτι ή έκθεσις σκοπεύει νά διεκδικήση τον τίτλον 
τής «αστυνομικής στατιστικής». Αύτη αναφέρει: «ε ί ς 
τ ή ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α ν  τ ή ς  
δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ,  δ ε σ π ό ζ ο υ σ α ν  θ έ σ ι ν  
κ α τ έ χ ε ι  ή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ,  ώ ς  ή κ α τ ’ 
β ' ξ ο χ ή ν  έ π ι σ τ ή μ η  ο δ η γ ό ς  τ ή ς  
ε ι ς  τ ή ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν  τ ή ς  δ ρ - 
γ α ν ω τ ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς ,  τ ο ΰ  κ α θ ο -  
θ ο ρ ι σ μ ο ΰ  σ τ ό χ ω ν ,  σ χ ε δ ι α σ μ ο ΰ  
δ ρ ά σ ε  ω ς  κ α ί  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  
έ ν ε ρ γ ε ι ώ ν»(η ).

’Εάν αί ανωτέρω υποσχέσεις τηρηθούν, εύρισκόμε- 
θα προ τής γενέσεως έπισήμου αστυνομικής στατι
στικής έγκληματικότητος, ήτοι προ ένός νεωτερισμού 
μεγάλης σημασίας διά τήν έπιστήμην καί τήν διοίκη- 
σιν. 'Ως γνωστόν, έπίσημος εγκληματολογική στατι
στική είναι πάσα έπίσημος στατιστική αναφορά, ήτις 
παρουσιάζει πληροφορίας σχετικάς με τό έγκλημα, 
τον εγκληματίαν καί τάς κατ’ άμφοτέρων ληφθείσας 
διοικητικός Μποφάσεις(12). Τά στοιχεία τού δρισμού 
τούτου είναι τέσσαρα: α) 'Ομοιομορφία στοιχείων 
περί τών εγκλημάτων κ.λ., εκπεφρασμένα άριθμητι- 
κώς ή παραστατικώς. 6) Έπίσημος προέλευσις τών 
στοιχείων (13), ήτοι αστυνομία, είσαγγελίαι, δικαστή
ρια, έπιμεληταί ανηλίκων ή άποφυλακιζομένων, ν- 
πουργεΐον Δικαιοσύνης κ.ά. γ) Στοιχεία ταξινομη
μένα καί κατατεταγμένα κατά τρόπον έμφανίζοντα 
σχέσεις μεταξύ χρησιμοποιουμένων στοιχείων, καί δ) 
Περιοδική δημοσίευσις τών στοιχείων κατ’ δμοιό- 
μορφον τύπον(14). ’Αποκλείονται έκ τοΰ ανωτέρω ο
ρισμού διοικητικαί στατιστικαί ασχολούμενοι μόνον 
μέ τήν άνάλυσιν τής όργανώσεως καί λειτουργίας υ
πηρεσιών κατά περιφραστικήν άνάλυσιν.

Αί στατιστικοί έγκληματικότητος διακρίνονται: I) 
Κατά διοικητικήν περιοχήν ήτοι: ’Έθνος, Περιοχή,

10. Πρόλογος έκθέσεως, σελίς 2.
11. Ίδ έ  μήνυμα κ. 'Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως (έν τή 

εκθέσει).
12. Thornsten SELI^IN, «The Significance of Records 

of Crime», The Law Quartely Review, 1951, τεύχος 67, 
p.p. 489 - 504.

13. 'Ωρισμένοι έρευνηταί συλλέγουν στατιστικά στοιχεία 
κατ’ ευθείαν άπό συνεντεύξεις αυτών μετ’ εγκληματιών.

James F. SHORT and F. Ivan NYE, «Reporting Be
havior as a Critetion of Deviant Behavior», in the Socio
logy of Crime and Delinquency, edited by M. S. WOLF
GANG and others, U.S.A., 1962, p. 44.

14. Ή  διατήρησις, έπί έτη, (ορισμένου τύπου έμφανί- 
σεως τών στοιχείων είναι βασική προϋπόθεσις διά τήν ε
νέργειαν συγκρίσεων.

«Abuses in Crime Reporting», Institute of Public Admi
nistration, 1952, p.p. 3, 4, 5, 10, 15, 16 and 17.

Νομός, Πόλις, περιοχή δικαστηρίου, ’Αστυνομικής 
Δ)νσεως, 'Τποδ)νσεως, Τμήματος κ.ο.κ. I I )  Κατά 
Κατά διοικητικήν πηγήν ήτοι: στατιστική αστυνο
μίας, δικαστηρίων, Σωφρονιστηρίων. I I I )  Κατά στά- 
διον διαδικασίας, μήνυσις, σύλληψις, καταδίκη, φυ- 
λάκισις καί IV ) Κατά περιλαμβανομένην κατηγορίαν 
έγκλημάτων, έγκληματιών καί έν συνεχεία έγκλημά- 
των βίας, ανηλίκων, υποτροπών τρις, τετράκις κ.λ.

Συμφώνως προς τά ανωτέρω στοιχεία, ή μελέτη 
τής έκθέσεως δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων έτους 1969, δίδει τό δικαίωμα χαρακτηρισμού 
αυτής ώς στατιστικής έγκληματικότητος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, διά τάς πόλεις ’Αθηνών —  Πειραιώς 
—  Πατρών καί Κερκύρας διά τά καταγγελθέντα ή 
καλύτερον «γνωστά τή ’Αστυνομία εγκλήματα». Τό 
πρώτον μέρος αυτής(15) παρουσιάζει τήν έγκλημα- 
τικότητα, κατ’ αστυνομικήν περιοχήν(1β) καί έν τφ 
συνόλω της(17). Τό δεύτερον μέρος παρουσιάζει τήν 
εγκληματικότητα, κατ’ έπιληφθεΐσαν αστυνομικήν υ
πηρεσίαν. Ή  στατιστική, ή περιλαμβανομένη είς τό 
δεύτερον μέρος, περιλαμβάνει καί λοιπά αστυνομικά 
συμβάντα. Τό τρίτον μέρος άναφέρεται είς τήν δύ- 
ναμιν τού ’Αστυνομικού Σώματος(19). Ή  έκθεσις υ
πογράφεται υπό τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν. Σώμα
τος, γεγονός προσδίδον έπισημότητα είς τήν έκθεσιν 
καί βεβαιοΰν την ακρίβειαν τών παρατεθέντων στοι
χείων.

Ή  μελέτη τών περιεχομένων στοιχείων προκαλεί 
σπουδαίας παρατηρήσεις. Είς τήν παράγραφον V III, 
σελίς 35, άναφέρεται δτι, ή ’Αστυνομία Πόλεων έξε- 
τέλεσε τό έτος 1969, 2.345.219 έγγραφα, ήτοι, άφαι- 
ρουμένων τών Κυριακών, ή ’Αστυνομία Πόλεων έκτε- 
λεΐ 7.500 έγγραφα ήμερησίως. ’Εάν ύποθέσωμεν, δτι 
6 μέσος χρόνος έκτελέσεως ενός έγγράφου είναι 30' 
τότε ό χρόνος έκτελέσεως έγγράφων ήμερησίως είναι 
3.750 ώραι ήτοι 625 εξάωρα. Τούτο σημαίνει δτι 625 
(τουλάχιστον) άστυνομικοί άσχολούνται ήμερησίως 
κατ’ άποκλειστικότητα, διά τήν έκτέλεσιν έγγράφων. 
Είς άστυνομικός στοιχίζει είς τό Ελληνικόν Δημόσιον 
τουλάχιστον 300 (20) δραχ. ήμερησίως δπερ σημαί
νει δτι, τό Ελληνικόν Κράτος διαθέτει 187.500, ή
μερησίως, είς τήν περιοχήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

15. Σελ. 4 - 7.
16. Κατά ’Αστυνομικά; Διευθύνσεις.
17. Τό σύνολον τών 4 Αστυν. Δ)νσεων. Χαρακτηριστι

κόν: Ή  Άστυν. Δ)νσις ’Αθηνών έχει τό 73 %, έκ τοΰ συ
νόλου. ’Εάν έχη τό 73 % καί τής λοιπής δραστηριότητος, 
δέον νά έχη καί τό 73 % τής άστυνομικής δυνάμεως.

18. Σελ. 7-38.
19. Σελ. 38 -40.
20. 'Τπολογίζονται αστυνομικοί απάντων τών βαθμών, 

συντάξεις, άσθένειαι κ.τ.λ. "Ολα τά άνωτέρω είναι σκέψεις 
καί υποθέσεις, αΐτινες δμως φαίνεται νά είναι πολύ πλη
σίον τής πραγματικότητος.
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δια την έκτέλεσιν έγγραφων. ’Εξ αυτών τών στοιχεί
ων ή διοίκησις είναι δυνατόν νά σκεφθή η άπλούστευ- 
σιν διαδικασίας έκτελέσεως ή μεταβίβασιν άρμοδιό- 
τητο; εις τά ταχυδρομεία ή τί άλλο μέσον έκτελέσεως 
τών έγγράφων, όλιγώτερον δαπανηρόν.

Ή  εκθεσις περιλαμβάνει, έν συνεχείρ: πίνακα 6ε- 
βαιωθέντων έγκλημάτων, καί αλφαβητικήν σειράν 
(J1), άκολουθοΰμενον υπό παραστατικών πινάκων, 82 
τόν αριθμόν. Μόνον ή μελέτη τών παραστατικών πι
νάκων, δντων, κατά τρόπον προσεκτικόν διατετυπω- 
μένων, είναι Ικανή νά δώση πλήρη εικόνα τής δρα- 
στηριότητος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τό έτος 
19G9.

Τό δεύτερον κείμενον, ώς προελέχθη, είναι ό απο
λογισμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων τής τελευταίας 
3ετίας. Τά περιεχόμενα τοΰ κειμένου τούτου είναι: 
όργάνωσις, έκπαίδευσις, νομοθεσία, στέγασις υπηρε
σιών, προμήθειαι καί μέτρα βελτιώσεως τής καταστά- 
σεως τών υπαλλήλων, κατά τά έτη 1967, 1968 καί 
1969. ’Επίσης περιέχονται στοιχεία περί τών μέτρων 
προστασίας καί έξυπηρετήσεως τοΰ κοινοΰ καί προ- 
λήψεως καί καταστολής τής έγκληματικότητος.

Άμφότερα τά κείμενα δέν είναι δυνατόν νά διεκδι- 
κήσουν αυτόνομον έπιστημονικήν άναγνώρισιν. Πρό
κειται περί κειμένων - «πηγών», διά τόν νομικόν καί 
τόν έγκληματολόγον. Διά τόν μελετητήν, δμως, τής 
δημοσίας διοικήσεως, ή προσπάθεια έχει Ιδιαιτέραν

21. Πίναξ No 1, σελίδες 9.

σημασίαν. Έ κ τών στοιχείων αυτών καταφαίνεται ή 
έντονος προσπάθεια μιας δημοσίας υπηρεσίας νά «δώ
ση λογαριασμόν». Ή  ’Αστυνομία Πόλεων λέγει τί έ- 
πραξε, τί πράττει, προσπαθούσα νά εύρη τί θά πράξη 
τό καλύτερον διά τό κράτος, τήν κοινωνίαν καί τά μέ
λη της. Αντη δίδει στοιχεία είς τόν έπιστήμονα καί 
εις πάντα ένδιαφερόμενον νά μελετήση τήν δραστη- 
ριότητά της, τά προβλήματά της, τό έγκλημα κ.λ., 
είναι δε έτοιμη νά άποδεχθή παραγωγικάς υποδείξεις 
καί συμβουλάς. Κλείνει τάς θύρας της μόνον δταν 
πρόκειται νά ζημιωθούν έθνικά συμφέροντα καί ατο
μικοί άξίαι τών πολιτών.

Ή  αστυνομική έγκληματολογική στατιστική έλει- 
πεν άπό τόν χώρον τής έπιστημης καί τής πράξεως. 
Έγένετο, διά τό έτος 1969, μία καλή αρχή. ’Απαι
τείται συνέχισις καί βελτίωσις. Διά νά πραγματοποι
ηθούν αυτά, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια πα
ραγωγής (22), έκμεταλλεύσεως(23) καί καταναλώσεως 
(« ) .

Ε. Φ. Σς

22. Παραγωγοί είναι αί έπί μέρους λειτουργικοί ’Αστυ
νομικά! 'Τπηρεσίαι, αί ύποδάλλουσαι τά στατιστικά στοι
χεία.

23. Έκμετάλλευσις γίνεται άπό τό τμήμα στατιστικής 
τοΰ Α. Α. Π.

24. Καταναλωταί είναι οί έπιστήμονες καί τά άποφασι- 
στικά διοικητικά όργανα.

25. Thornsten SELLIN, ΰποσ. 12, ρ. 489.

ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ Σ Ε Π ΙΣ ΤΟ Λ Η  ---------------------- !------------------------------------------------------------------

Φ ΕΥΓΟΝΤΑΣ, ΜΕΝΩ Κ Ο Ν ΤΑ  ΣΑΣ...
ΠΡΟΣ Τ Α  “ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚ Α ΧΡΟΝΙΚΑ”

’Απερχόμενος τοΰ ΆστυνομυκοΟ Σώματος, 
μετά 26V4 έτών έν αύτφ διαδίωσιν, αισθάνομαι 
βαθύτατα συγκεκινημένος, διότι άναμιμνήσκο- 
μαι όλων τών σταδίων έξ ών διήλθον άπό της 
άπειρίας μέχρι τοΟ κινδύνου καί τοΰ θαυμα
σμού δι’ ό,τι έπιτελεϊ τό 'Αστυνομικόν Σώμα.

θεωρώ, ίεράν ύποχρέωσιν, νά άποτίσω έλά- 
χιστον φόρον τιμής πρός τούς ήρωας καί θε- 
μελιωτάς τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί νά 
έκφράσω συνάμα τήν ευγνωμοσύνην, Ικανο- 
ποίησιν καί τάς εύχαριστίας μου πρός τούς 
Άνωτέρους μου καί συναδέλφους, οί όποιοι 
μέ περιέδαλον μέ έκτίμησιν καί άγάπην καί 
οΰτω μοΰ έδωσαν δΰναμιν νά βαδίσω τόν δρό
μον τοΰ κοοθήκοντος πρός τήν Πατρίδα, τήν 
'Υπηρεσίαν καί τήν Οικογένειαν, κατά τρόπον 
διά τόν όποιον, θαρρώ, ότι δικαιούμαι νά σε
μνύνομαι.

Τέλος εύχαριστώ τό Περιοδικόν «'Αστυνομι

κά Χρονικά» διά τήν φιλοξενίαν τών έλαχίστων 
τούτων καί δι’ αύτοΰ δλους έκείνους, οί όποιοι 
πιστεύουν εις τήν άγαθοεργόν καί κοινωνικήν 
άποσταλήν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, οδτι- 
νος έλάχιστόν μέλος ύπηρξα.

Τά άνωτέρω μέ ύποχρεώνουν νά δηλώσω ότι 
ψυχικώς δέν θά παύσω μέχρι θανάτου νά άπο- 
τελώ μέλος τής μεγάλης Ιεράς καί μεστής 
' Ε λλη νοχ ρ ιστ ιαν ικών Ιδανικών ’Αστυνομικής 
Οικογένειάς.

Σεβαστοί μοι 'Ανώτεροι, 'Αγαπητοί μοι Κύ
ριοι Συνάδελφοι, περαίνων, ΰποδάλλω θερμήν 
παράκλησιν, όπως μή στερηθώ τοΰ θείου δώ
ρου νά λογίζωμαι ένεργόν, ψυχικώς, μέλος 
τοΰ ένδόξου 'Αστυνομικού μας Σώματος, ύ- 
πέρ οδ πάσα άτσμική θυσία είναι μικρά.

Πάτρας 1.6.70
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΓίΤΟΤΣ IΚΑΣ 

Ύπαρχιφύλαξ
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Στο Ζάππειο μια μέρα...
Υπό Ά σ τ υ ν .  Α '  κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ

Α ΕΝ ΕΙΝΑΙ καί λίγοι οί κάτοικοι τοΟ Κλεινού "Α- 
^  στεως, οί όποιοι δέν έκαμαν ιτοτέ τόν κόπο ν’ 
άνεβοΰν στήν Άκρόπολι ή στον Λυκαβηττό...

Κυττάζουν άπό μακρυά τά δυό αϋτά... βουνά καί 
νομίζουν δτι βλέπουν τά... Ίμαλάϊα. Μερικοί άτι’ αυ
τούς, παρουσιάζουν τό «ρεζιλίκι» των αυτό καί σόιν 
έξυπνάδα. Καμμιά φορά, γελάνε έπί πλέον μέ τό σπου
δαίο... άστεΐο των καί έχουν τήν άπαίτησι νά γελάση 
καί ό άκούων, ό όποιος έτυχε νά έχη προσκυνήσει 
κάποτε τόν Παρθενώνα καί νά γνωρίζη μερικά πρά
γματα δι’ αύτόν. “Οταν, δμως, βλέπης ένα «βλίτο» 
νά γελάη μέ παρόμοια... άστεϊα, είναι προτιμότερο νά 
γελάσης καί συ.

“Αν έπιχειρήσης νά βάλης μυαλό, σέ κεφάλι, τό 
όποιον είναι γεμάτο άχυρα..., θά χάσης καί σΰ τό 
δικό σου. Δέν συμβαίνει, δμως, τό ίδιο καί μέ τό Ζάπ- 
πειο.

Αυτό είναι πασίγνωστο άπό δλους καί πολύ προσι
τό. Δέν έχει γλυτώσει άπό κανένα. Κάθε λογής (άν
θρωποι τό άλωνίζουν καθημερινώς. Πιό πολύ άπ’ δ
λους, τό προτιμούν οί νέοι, κατά τις νυκτερινές ιδίως 
ώρες. ‘Αλλά καί οί γέροι έχουν μιά περίεργη συμπά
θεια στό περιβάλλον αύτό... ’Επιστρατεύουν κουρά
γιο, μαγκούρες, δεκανίκια καί τραβάνε διά τό Ζάπ- 
πειο.

Καί έρωτά κανείς: Μήπως είναι τά πανύψηλα δέν
δρα καί ή πρασινάδα, μήπως είναι οί παιδικές κού
νιες, τό συντριβάνι ή οί μεγάλες έκθέσεις, πού συχνά 
γίνονται στό μέγαρό του, ή αιτία τής έλξεως αύτής; 
Μήπως είναι ή «Αίγλη», μέ τήν απαλή μουσική της 
καί μέ τά σπάνια «ξελαρυγκίσματα», μερικών ταλέν
των τής έποχής;

Είναι κι’ αύτά βεβαίως, άλλά, πιό πολύ άπ’ δλα, 
είναι τά παγκάκια του. Αύτά μαγνητίζουν δλα τά 
μέταλλα, άκόμα καί τούς... τενεκέδες, έστω κι’ άν 
είναι ξεγάνωτοι.

Στά παγκάκια τοΰ Ζαππείου, κάθεσαι, δποτε θέ
λεις καί δσο θέλεις. Τεντώνεις τά πόδια σου έλεύθε- 
ρα πρός τά έμπρός, χασμουριέσαι πανηγυρικά πρός 
τά όπίσω, άνοίγοντας καί τό στόμα σου, στή... δια
πασών. Κατόπιν γυρίζεις τήν πλάτη σου άνάποδα, 
κι’ άν δέν βολεύεσαι, ισοπεδώνεις τό... κουρασμένο 
σου κορμί καί παίρνεις καί κανέναν υπνάκο.

“Αν δέν καταληφθής, άπότομα, άπό τέτοια... Φι
λεργατικά αισθήματα, κάθεσαι λίγο, δπως κάθωνται 
οί (άνθρωποι, καί μέσα στό ώραΐο αύτό περιβάλον 
άνακουφίζεσαι πολύ καί συχωράς καί τούς ’Αδελ
φούς Ζάππα, πού έκαναν τις οικονομίες των, διά νά 
ρουφάμε έμεΐς όξυγόνο...

Στό μεταξύ, σοΰ δίδεται καί ή εύκαιρία νά άπολαύ- 
σης καί τίς... πολυπράγμονες συζητήσεις, τις όποιες 
άνοίγουν οί παραπλεύρως σου καθήμενοι.

Οί περισότερες άπ’ αύτές, έχουν πολύ σχέσι μέ 
τούς... άνέμους καί τά ϋδατα, άλλά μερικές, είναι Εν
διαφέρουσες. Αύτές, τίς τελευταίες, τίς άνοίγουν, 
κατά κανόνα, ήλικιωμένοι καί πολλές φορές, σεβά
σμιοι «άνθρωποι.

Δέν ξέρω, δμως, τ( τούς πιάνει μερικούς, πού μέ
σα στά βαθειά γεράματά των, θέλουν νά παρουσιά- 
ζωνται σάν ήρωες τοΰ παρελθόντος...

Παρασύρονται άπ’ τή φλυαρία των καί διηγούνται 
μερικά άπίθανα πολεμικά ή άλλα κατορθώματα, γαρ
νιρισμένα μέ μπόλικη σάλτσα. Μερικές άλλες ιστο
ρίες, πού λένε διά κυνήγια καί θηράματα, έχουν Ιδι
αίτερο ένδιαφέρον, σ’ αύτούς πού άρέσουν πολύ τά 
άσήκωτα ψέμματα...

’Εκείνο δμως πού είναι περισσότερο περίεργο, εί
ναι, δταν άκοΰς «χούφταλα», νά έκμυστηρεύωνται σχέ
δια μελλοντικών έρωτικών κατακτήσεων...

Δι’ αύτούς τούς τελευταίους, είναι περιττή ή έξή- 
γησις, γιατί συχνάζουν στό Ζάππειο, κατά τίς έσπε- 
ρινές ώρες... Δέν τρομάζουν άπό τά χάλια των, ού
τε βλέπουν, τά ξεβιδωμένα κόκκαλά των. Ζοΰν μέ 
τή χίμαιρα τών περασμένων... μεγαλείων καί άντί 
νά κλαίνε δι’ αύτά, θέλουν νά φαίνωνται άκόμα, ώς 
έπαρκεΐς... ”Ας τούς άφίσουμε τώρα αύτούς καί άς 
πάμε παραπέρα, σέ κανένα (άλλο παγκάκι. “Ας πάμε 
στά παγκάκια, πού είναι κοντά στήν είσοδο τοΰ Ζαπ
πείου, διά νά μή παραξηγηθοΰμε, ίσως έδώ στά άπό- 
περα, δπου μέ τό άμυδρό φώς, οί άνθρωποι ξεπρο
βάλλουν σάν φαντάσματα.

Καί νά πού πέφτουν τά μάτια μου, πάνω σέ ένα 
διπλό παγκάκι, δπου ήταν θρονιασμένα, δυό γερον
τάκια. Βρήκα τήν εύκαιρία καί στρογγυλοκάθισα κι’ 
έγώ, στό πλησιέστερο πρός αύτούς παγκάκι. Είχα δ- 
ρεξι γιά... άρχαιολογία. Είδα, δτι, άπό πλευράς ήλι- 
κίας, πρέπει νά ξεκίνησαν καί οί δυό, άπό τήν έποχή
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τοΰ Χαριλάου Τρικούπη. τΗταν πολύ άριστοκρατικοί, 
στήν έμφάνισι. Κάτω άπό τά χιονισμένα κεφάλια των, 
εύκολα διέκρινε κανείς, τήν έμπειρία πού άπέκτησαν 
μέσα στην κοινωνία, τήν όποιαν «έμπούχτησαν» τόσα 
χρόνια καί τήν όποιαν δοκίμασαν, μέ δλα τά... κου
τάλια. Άφοΰ είπαν τό ένα καί τό άλλο, γύρω άπ' 
τήν ύγεία των καί τήν ύγείαν των έγγόνων των, έχά- 
ρηκαν άμοιβαίως, άφοΰ δλα πήγαιναν καλά στόν το
μέα αύτόν. Έχάρηκα κι’ έγώ (άπό μέσα μου) καί άς 
τούς έδλεπα διά πρώτη φορά. Τό άξιζε τό παρουσια- 
στικό των... Μετά άπ' αύτά, πού είπαν, έπεσαν σέ μιά 
μελαγχολική περίσκεψι. Νόμισα, δτι θά κουράστηκαν 
καί θά ήθελαν νά φύγουν. 'Αλλά έπεσα έζω. Τήν σιω
πή αυτή, πρώτος τήν έλυσε ό ’Αλέξανδρος —έτσι έλε
γαν τόν ένα— δταν έρώτησε τόν άλλον, τόν Χαρά
λαμπο, άτν είχε περιθώριο νά κοοθήση άκόμα. "Ελαβε 
καταφατική άπάντησι, ή όποια καί τόν ευχαρίστησε, 
δπως κατάλαβα άπό μιά χειρονομία πού έκανε, χτυ
πώντας έλαφρά τόν ώμο τοΰ άλλου Μαθουσάλα. Αύ- 
τός τραντάχτηκε καί δέν ήθελε πολύ διά νά πέση, άν 
δέν τόν προλάβαινε ή μαγκούρα του, πού τήν είχε ώς 
άντιστήριγμα. Άφοΰ πέρασαν οί ένθουσιασμοί αύτοί, 
πήρε τό λόγο καί πάλιν δ ’Αλέξανδρος.

Ό  γέρο - Χαράλαμπος ή δέν άκουγε καλά ή έκανε 
πώς δέν άκουγε (δπως κάνουν οι περισσότεροι γέ
ροι, δι’ δ,τι δέν τούς συμφέρει). Ό  λόγος αύτός, έκα
νε τόν άλλον νά φωνάζη περισσότερο κι’ έτσι δόθηκε 
καί σέ μένα ή εύκαιρία νά άπολαΰσω τόν, ένδιαφέ- 
ροντα, λόγω έπικαιρότητος, διάλογο τών δύο «άρχαι- 
οτήτων». «ΤΩρες - ώρες Χαράλαμπε, άπό μερικά πρά
γματα πού βλέπω, άκούω ή διαβάζω, μέ πιάνει τρέλ- 
λα. Μοΰρχεται νά σηκώνω τή μαγκούρα μου καί νά 
χτυπάω στό «Δόξα Πατρί», δποιον βρίσκω μπροστά 
μου».

Τί είναι αύτά πού λές, ’Αλέξανδρε. Τί έπαθες; Σέ 
γνωρίζω 60 χρόνια καί ποτέ δέν σέ είδα, τόσο άπει- 
λητικόν. Οϋτε κουνούπι δέν χτύπησες, έκ νεότητός 
σου, καί τώρα στά γεράματα σ’ έπιασε ή άγριάδα 
σου;

"Ακουσε Χαράλαμπε. Κατ’ άρχήν, έσύ μή φοβά
σαι. Έ γώ έκνευρίζομαι μόνον μέ τήν διεθνή κατά- 
στασι. Αύτή δέν είναι άπλώς άνώμαλος. Αύτή είναι 
γιά τά... σίδερα. Κατάλαβες;.

"Αν είναι αύτός ό λόγος, έχεις μεγάλο δίκαιο, τό 
ίδιο μου συμβαίνει κι’ έμένα, μόνο πού δέν τολμώ νά 
κτυπήσω οΰτε τή γάτα μου, μή μοΰ χυμήξη κι’ αύτή. 
“Οπως νά τό κάνουμε, μάς άφησαν πλέον τά «κότσια». 
Είναι κατάστασις αύτή άδελφέ μου; 'Ολόκληρος ή 
οικουμένη, νά στέκεται στά πόδια της μέ τό στανιό 
καί νά τρικλύζη πολύ χειρότερα άσιό μάς;.

Καί ποιός σοΰ είπε δτι τρικλύζουμε έμεΐς; — ξε- 
φώνησε δυνατά ό Χαράλαμπος—  γιά νά δώση κουρά
γιο στό φίλο του, μόλις τόν είδε δτι πήρε φόρα.

Ό  κόσμος δλος, προσεβλήθη άπό ήμιπληγία. ”Ε- 
παθε στραβισμό, κόλλησε έρωτισμό καί ύποφέρει καί 
άπό άναρχισμό. Πολλοί Δυτικοευρωπαΐοι καί δλοι οί 
Σκανδιναυοί, μαζί μέ τ’ άλλα, πάσχουν καί άπό μα- 
λάκυνσι τοΰ έγκεφάλου. Κοιμούνται μακαρίως καί 
χαμογελούν σάν τά μωρά, δταν όνειρεύωνται τά Σο
βιετικά τάνκς νά «μπουκάρουν» μέσα στήν Πράγα 
καί νά τήν κάνουν Μαδιάμ...

Τούς άνοίγει ή δρεξις, δταν βλέπουν τά μπολσεβί
κικα πλοία, νά άλωνίζουν τή Μεσόγειο. Άκοΰνε τά 
«Μίγκ» καί ευφραίνονται σάν τά χωριατόπουλά, δταν 
τούς μοιράζουν καραμέλλες... Καμαρώνουν σάν τά 
παιδιά τους, τούς κόκκινους στρατιώτες, πού μπήκαν 
στή χώρα τοΰ Νείλου καί κάθονται σάν στό σπίτι 
τους...

Μήν τούς θίξης τόν Σιχανούκ. Μήν πής λέξι γιά  
τόν Φιντέλ Κάστρο, οΰτε γιά τό τραγόμαλλο πού έχει 
στό σαγόνι του. Μήν τολμήσης καί προσβάλης τήν 
μνήμη τοΰ Χό - Τσί - Μίνχ, τοΰ Γκουεβάρα, άκόμα καί 
τοΰ Λουμούμπα...

’Ατενίζουν τόν κόσμο μέ κατακόκκινα μάτια. Δοξά
ζουν τήν Νεολαία, δταν συμφωνή μέ τις ιδέες τών 
άι>αρχικών καί τοΰ έκλιπόντος, φιλοσόφου έν παρα
κμή Μπέρτραντ Ράσσελ. Καταλαμβόινονται άπό όρ- 
γασμό καί άπό σπασμούς, δταν οί μορφωτικές τρίχες 
τοΰ Μάο, έλθουν σέ έπαφή μέ τά μάγουλά τους...

Αύτός δέν είναι κόσμος —συνεπλήρωσε ό Χαρά
λαμπος— . Είναι μιά άπέραντη άποθήκη, γεμάτη βόμ
βες καί... μαλλιά. Πάνε «φιρί - φιρί» νά τόν κάνουν 
«μαλλιά - κουβάρια».

Βεβαίως φίλτατέ μου, —έσυνέχισεν ό 'Αλέξαν
δρος— . Άποστρέφονται τήν ’Αμερική, σόιν νά τούς 
έβγαλε τά μάτια. Αναθεματίζουν τόν Νίξον, ό όποιος 
δέν έννοεΐ ό... άθεόφοβος, νά παρατήση τόν πλανήτη 
όλόκληρο στά χέρια τών... συντρόφων καί αύτός νά 
γίνη άστροναύτης, άνευ έπιστροφής...

Άκοΰς πράματα, νά άσχολοΰνται συνεχώς μέ τούς 
"Ελληνας Συνταγματάρχας καί νά μή λένε κουβέντα 
γιά τούς ταγματάρχας τής Λιβύης!

’Εδώ δέν έχουν άδικο — ξέσπασε ό Χαράλαμπος—  
άφοΰ οί “Ελληνες Συνταγματάρχαι δέν τούς έκαμαν 
τό χατήρι νά άφήσουν τήν Πατρίδα μας, νά γίνη Βιε
τνάμ. Τί ήθελες, βρέ ’Αλέξανδρε, νά μάς άγαπάνε; 
ήταν λίγο αύτό πού έπαθαν; Μήν τά θέλεις... δλα δικά 
σου. "Ανθρωποι είναι κι’ αύτοί, έχουν τις άδυναμίες 
των. Μερικοί μάλιστα παραέχουν...

Καί μή χειρότερα Χριστέ μου, — σταυροκοπήθηκε ό 
’Αλέξανδρος— μέσα στά τόσα... ήθικά χαρίσματα, 
πού είχαν οί Εύρωπαΐοι, άπέκτησαν τώρα τελευταία 
καί τή συντροφιά τοΰ... Μίκη. Αύτός, ό παράξενος 
κομμουνιστής, θά τούς βγάλη ξεφτέρια. Πρώτα - πρώ
τα, θά τούς μάθη νά χορεύουν «καρσιλαμά» καί ύ
στερα...

"Υστερα θά μπή στή μέση καί ή ξεπεσμένη άπό τις 
άσωτίες, περιπλανώμενη θεατρίνα, διά νά διδάξη πα
τριωτισμόν, παρμένον άπ’ τις παρακαταθήκες τοΰ... 
πατέρα της.

Πόσο τή λυπάμαι αύτή τή γυναίκα —λέει ό Χαρά
λαμπος— πού ύποφέρει τόσο πολύ ή καϋμένη, δταν 
άκούη τά «βασανιστήρια», πού ύποφέρει ό λαός της 
(ποιός λαός της), άπ’ τήν... τυραννία τής Χούντας!!

Γιατί, δμως, καί δυό, άποφεύγουν τόν Παράδεισο 
τής μεγάλης... Δημοκρατίας, δπου ζοΰν... κατευχαρι- 
στημένα τά άδέλφια τους, οί κομμουνισταί, είναι πρά
γμα άνεξήγητον.

"Αμ ό άλλος, ό πρώην καθηγητής Κολλεγίων, πού 
προτρέπει τόν Ελληνικό λαό, νά πάρη... τά βουνά! 
Τί σοΰ λέει αύτός; Πίσω μου σ’ έχω σατανά!

Μερικοί άλλοι γυρολόγοι τής παρέας του, πού γαυ
γίζουν κι’ αύτοί, δέν τό κάνουν διά τούς λύκους, οΰτε 
διά τά τσακάλια, οΰτε κάν διά τά... κόκκαλα. Τό 
κάνουν διά τό «κόντρα - φιλέτο», πού τώρα τελευ
ταία, τούς έλειψε πολύ...».

Μετά άπ' αύτή τήν σπουδαίαν συζήτησι τών γερόν
των, είδα ένα τρεμουλιαστό καί σκελετωμένο χέρι, νά 
ψάχνη διά τό ώρολόγι, στό τσεπάκι τοΰ πανταλονιού. 
Φαίνεται δτι έμασε ή ώρα. Μετά άπό λίγο, σηκώθη
καν νά φύγουν. Είπαν μεταξύ των «καληνύχτα» καί 
άποχωρίστηκαν. Τό πολύ βάρος, άπό τά χρόνια, στήν 
πλάτη των, δέν σήκωνε περισσότερο χασομέρι. ΤΗσαν 
πολύ κουρασμένοι, δπως θά κουρασθήκατε καί σείς 
πού μέ διαβάσατε...

ΓΕΩΡΓ. Αθ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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'Υπό κ. Γ. ΔΟΥΚΑ Κ Η, Άνθ/μου έ. σ

Η ς υ μ μ Θ ρ ι α
D Ε Τ Α  R LA Ν

*

(Συνέχεια έκ τοΟ προτ)γοομένοο)
ΤΗσαν τσέκς γνήσια διαφόρων ξένων Τραπεζών, άλλα 

μέ τόση μαστοριά παραποιημένα, ώστε δύσκολα θά μπορού
σαν νά διακριθοϋν. Δηλ. τσέκς μικρός άξίας είς τά όποια 

‘μέ ειδικόν μηχάνημα είχαν κτυπήσει πλάι πρόσθετους Αρι
θμούς καί τά είχαν παραποιήσει είς τσέκς μεγαλυτέρας 
άξίας.

Ό πω ς τό ύπ’ άριθ. G5360 τής FIRST NATIONAL 
BANK άξίας 15 δολλ. παραποιημένον είς 150 δολλ.

Τό ύπ’ άριθ. 27354 τής MARINE TRUST GO BANK 
OF BOUFALO άξας 20 δολλ. παραποιημένον είς 201 δολλ.

Τό ύπ’ άριθ. 15276 τής AMERICAN NATIONAL BANK 
Ν.Τ. άξίας 50 δολλ. παραποιημένον είς 350 δολλ. κ.ά.

Κι’ άνάμεσά τους τό τσέκ τών 6.000 δολλ. μέ τό όποιον 
έξηπάτησαν τήν Ίονικήν Τράπεζαν Πειραιώς.

— Καί γιά δλ’ αυτά, συνέχισεν ό διοικητής, δέν έχεις καμ- 
μ ά  ιδέα, Νικολάκη;

—Ό χ ι,  κ. Διοικητά, μπορώ νά όρκισθώ, έκτος μόνον,... 
είπε κι’ έσιώπησε.

— Λέγε - λέγε, τι έκτος μόνο; είπε σέ αυστηρό τόνο ό 
Διοικητής.

— ’Εκτός άπό τό τσέκ τών 6.000 δολλ. στην Ίονική 
Τράπεζα, γιά τό όποιο μέ παρέσυρε καί μ’ έπεισε νά τό 
φτιάξομε ό συνέταιρός μου Άρκάδης, ώστε ν’ άναγκασθή 
ό θειος μου Μελίδης νά πληρώση τις όφειλές μας στην 
Τράπεζα.

Παιδιάστικη ή δικαιολογία γιά ένα τόσο έξυπνον Απατε
ώνα. “Εδωσε δμως τήν ευκαιρία στον δ οικητή νά χτυπήση 
εκεί πού έπεδίωκε. 'Όπως είχαν γίνει δλοι οί συνεργάτες 
του άφαντοι, οί Άρκάδης, Λαφόρας κ.ά. καί πού στάθηκε 
άΙδύνατον στούς συναδέλφους ν’ Ανακαλύψουν τά ίχνη τους, 
ό διοικητής τού είπε δήθεν μέ συμπόνοια.

— Π ραγματικά έχεις πέσει στην παγίδα αυτών τών πο
νηρών πού σέ έπλεύριζαν, καί πρό πάντων τού συνεταίρου 
σου Χρήστου Άρκάδη. Τουλάχιστον αυτόν δέν μάς λέγεις 
πού θά τόν ευρωμε, ώστε νά πάρη τήν Ανάλογη μερίδα στις 
ευθύνες.

Σκυμμένος ό Σφενδάλης, δκουε, μά δέν έβγαζε μιλιά.
— Γιατί σιωπάς; τί σκέπτεσαι; συνέχισε ό Διοικητής, δέν 

λυπάσαι τά νειάτα σου; Αύτοί θά γλεντούν καί θά γελούν, 
ένώ έσύ θά περνάς τις μέρες σου κλεισμένος στή φυλακή.

Δέν έδινε καμμιά άπάντησι δ Σφενδάλης έξακολουθούσε 
νά έχη κλειστό τό στόμα του.

'Ωστόσο, άπορροφημένοι στην άνάκρισι, δέν καταλάβαμε 
πώς ή ώρα ήταν πολύ περασμένη. Κι’ δταν ό διοικητής κοί
ταξε τό ρολόι του, σηκώθηκε καί είπε:

— ’Αρκετά, διακόπτουμε, καί θά συνεχίσουμε τ’ Απόγευ
μα, ώς τότε κι’ ό Νικολάκης θά σκεφθή καί θά μιλήση γιά 
τό καλό του.

Μά δπιος τόν συνώδευα καί φθάσαμε έξω άπό τό κρατη- 
τήριό του, γύρισε καί μοΰ είπε ψιθυριστά:

—“Αν θέλης, μείνε λίγο άκόμα μαζί μου.
— Ευχαρίστως, δσο θέλεις, τού είπα. Πολύ θά χαρώ, άν 

μοΰ δώσης τήν εύκαιρα νά σέ βοηθήσω.
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— Νά, δέν ξέρω γιατί, στον διοικητή έδείλιαζα. "Ηθελα 
νά σάς πώ άπό πού θά Ανακαλύψετε τόν Άρκάδη.

—“Ετσι μπράβο, φρόντισε καί γιά τόν εαυτό σου, άς πλη
ρώσουν καί οί άλλοι τά σπασμένα. Λοιπόν;

— Θά τόν βρήτε στό τεχνικόν γραφεΐον τού Μαντανά- 
κου. Είναι στην όδόν Άκαμάτων άρ. 126' έκεΐ είναι τό τα
κτικό στέκι του, κι’ δ Μαντανάκος είναι πιστός φίλος του.

— Τούς άλλους πού θά τούς εΰρω;
— Δέν ξέρω, αύτοί θάχουν γίνει «σκορπιδόχορτο». Μόνο 

σέ παρακαλώ νά τά πής έσύ στόν ’Αστυνόμο.
—“Εννοια σου, τού είπα, θά τά διαβιβάσω στόν Διοικητή. 

Θά ίδής πόσον αυτό θά σέ ώφελήση.
Τό Απόγευμα, πριν άκόμα διατάξει ό Διοικητής νά τού 

φέρουν τόν Σφενδάλη γιά τή συνέχεια, περάσαμε μέ τόν 
ύπαστυνόμο Άρταβάνη στό γραφείο του. Είπα τήν όμολο- 
γία τού Σφενδάλη, δπως καί κάποιο κόλπο πού είχα σκεφθή 
καί άν θά έδέχετο δ Σφενδάλης νά τό έφαρμόση θάφερνε 
Αμέσως καί σίγουρα τόν Άρκάδη στά χέρια μας.

Ό  Διοικητής, Αφού βρήκε τό κόλπο έξυπνο, διέταξε κι’ 
έφεραν τόν κρατούμενον.

—“Ελα, Νικολάκη, τού είπε, έλα κάθησε νά τά πούμε τώ
ρα πού κατάλαβες τό συμφέρον σου, καί μάλιστα άν ήθελες 
ν’ Απαλλαγής άκόμα πιό γρήγορα Απ’ αυτή τήν περιπέτεια, 
νά πάρης άπό τό τεχνικόν γραφεΐον στό τηλέφωνο τόν Άρ- 
κάδη, νά τού όρίσης συνάντησι χωρίς δμως νά καταλάβη 
πώς έχεις συλληφθή. Τά παρακάτω είναι δική μας δουλειά. 
Τό κόλπο μου θά έπιτύχη.

— Μάλιστα, κ. Αστυνόμε, νά τόν πάρω Αμέσως, είπε πρό
θυμα.

— Πάρε τον, λοιπόν.
Καί δ Σφενδάλης έπλησίασε τό γραφεΐον έσήκωσε τό Α

κουστικόν καί στό καντράν έσχημάτισε τόν Αριθμό 524.232. 
Έπερίμενε λίγα δευτερόλεπτα καί έπειτα τόν άκοΰμε νά 
λέγη.

— Νίκος Σφενδάλης, μήπως είναι αυτού ό Χρήστος; Τό 
βράδυ θά έρθη; Πέστε του, σάς παρακαλώ, δτι είναι Από
λυτος Ανάγκη νά συναντηθούμε. Θά τόν περιμένω αύριο στις 
10.20' τό προοί στό Ζαχαροπλαστείο τού Ζαππείου.. Ευχαρι
στώ.

Κατέβασε τό Ακουστικόν καί έκοίταξε τόν Διοικητήν στά 
μάτια.

— Μπράβο, τού είπε ευχαριστημένος ό μακαρίτης Τσαγ- 
κλής, νά ίδής, άν έπιτύχης, πώς δλα γιά σένα θά πάνε καλά. 
Μά δέν μοΰ λέγης άκόμα κάτι; Γιατί διατηρούσες καί ψευ
δώνυμον, Αφού, δπως φαίνεται, δέν τό έχρησιμοποίησες γιά 
τις πονηρές έπιχειρήσεις σου;

— Νά σάς πώ. Γιά νά κάνω έντύπωσι, δέ χτυπούσε όμορ
φα τό έπίθετό μου.

— Μόνο γι’ αυτόν τόν λόγον; “Ας πούμε πώς τό πιστεύο
με. Αρκετά γιά σήμερα. Αΰριον τό Απόγευμα, μετά τό Απο
τέλεσμα, ή συνέχεια, είπε ό Διοικητής.

Τήν άλλη μέρα, πρό τής ώρας του, ό Σφενδάλης ήταν έ
τοιμος. Σέ λίγο ό ΰπαστυνόμος Άρταβάνης, Χατζίνης, Χαρμ_, 
πίλης καί έγώ ξεκινούσαμε άπό τήν Ασφάλεια γιά τήν Α 
θήνα.



Περίπου 10 παρά τέταρτο βρισκόμαστε στό Ζάππειο. Σ ’ 
ένα τραπεζάκι, κοντά στην είσοδο τού κέντρου έκάθησε ό 
Σφενδάλης μέ τόν Χαρμπίλη, κι’ έμείς οί άλλοι έκαθήσαμε 
μακρύτερα καί κάπως παράμερα.

θά  είχαν περάσει κάπου 15 λεπτά, δταν βλέπουμε νά στα
ματά στην πλατεία ένα ταξί. ’Αμέσως βγαίνει άπό μέσα κά
ποιος άγνωστος. Πλησιάζει στό κέντρο καί κάθεται δίπλα 
οτόν Σφενδάλη.

Δέν ήταν όμως ό Άρκάδης.
«Ομίλησαν λίγο, έπειτα σηκώνονται καί προχωρούν καί 

οί τρεις πρός τήν έξοδον τής λεωφόρου ’Αμαλίας.
Κοντά εις τό ξύλινον περίπτερον έστάθησαν. Είδαμε νά 

τούς πλησιάζη κάποιο άλλο άγνωστον πρσωπον. ’Αφού έψι- 
θύρισε κάτι στό αυτί τού Σφενδάλη, έφυγε άμέσως.

Τότε ό Προϊστάμενος είπε στον Χατζίνη νά τόν παρακο- 
λοϋθήση. Έμείς έπαρακολουθήσαμε τούς άλλους, οί οποίοι 
(προχωρούσαν πρός τό Σύνταγμα.

Σέ λίγο βλέπουμε νά μπαίνουν σέ ένα ταξί καί νά κατηφο
ρίζουν τήν οδόν Σταδίου.

— Καί τώρα; είπε ό Προϊστάμενος, τί μανούβρες μάς 
κάνουν οί σατανάδες.

Κατά καλή μας τύχη έπερνοΰσε μπροστά μας ένα άδειο 
ταξί. ’Αμέσως τό παίρνουμε καί λέγομε στόν οδηγόν νά 
τρέξη νά προλάβουμε έκείνο πού πήγαινε μπροστά.

Ό  όδηγός έκατάλαβε. ’Ασφαλώς αστυνομικοί θά είσαστε, 
είπε, "άνοιξε ταχύτητα καί τό πρόλαβε κοντά στην 'Ομό
νοια. Έγύρισε τόν κύκλο τής πλατείας καί τ ’ ακολούθησε 
ανάμεσα άπό δρόμους καί σοκάκια. Έβγήκε άπό τήν πόλη 
μέ κατεύθυνσι τά Λιόσια.

— θά  μάς κάνη καμμιά λαχτάρα ό Σφενδάλης, είπα στόν 
ύπαστυνόμον.

Τέλος, έφθασαν στην πλατεία Λιοσίων. ’Εκεί έσταμάτησε 
τό ταξί καί έβγήκαν δ συνάδελφος μέ τόν Σφενδάλη καί ό 
άγνιοστος.

Παρκάραμε καί έμείς σέ μιά πάροδο καί έπροχωρήσαμε 
στό πλησιέστερο καφενείο.

’Εκείνη τήν ώρα τό καφενείο ήταν άδειο, έκτος άπό ένα 
νέον καθισμένον στό βάθος, τόν οποίον είχαν πλησιάσει οί 
παρακολουθούμενοι άπό μάς. Αυτός ήταν ό Άρκόιδης. Μάς 
τό έβεβαίιοσε καί τό καταφατικό νεύμα τού συναδέλφου, 
δταν μάς άντελήφθη. Τούς έπλησιάσαμε άμέσως κι’ 6 ΰπα- 
στυνόμος είπεν έπιτακτικά:

— Σήκω έπάνω, Άρκάδη, αρκετά μάς παίδεψες μέ τις 
μανούβρες σου καί τού έπέρασε τις χειροπέδες.

"Οπως έγιναν δλα τόσο γρήγορα, ό Άρκάδης δέν είχε 
τόν χρόνον ούτε άντίστασιν νά προβάλη, ούτε καν νά δια- 
μαρτυρηθή. Μόνο κοίταξε μιά έμάς, μιά τόν Σφενδάλη καί

προσπαθούσε νά καταλάβη, δπως έκατάλαβε γιατί ήταν δχι 
μόνο πανέξυπνος, άλλά κι’ αρκετά μορφωμένος. Ή ταν τε
λειόφοιτος τής Φιλοσοφικής Σχολής καί συγχρόνως Απόφοι
τος τού Πανεπιστημίου τού υποκόσμου καί άσσος στην πλα
στογραφία καί τήν άπάτη.

Έστάθηκε, έκοίταξε τόν Σφενδάλη ψυχρά, κι’ υστέρα τού 
είπε:

— Γιατί τδκανες αύτό, Νίκο; Γιατί μέ έπρόδωσες;
— Δέν σέ έπρόδωσα. Κι’ έγώ είμαι κρατούμενος. Κι’ έ

πειτα, έτσι είχαμε συμφοινήσει, τόν καιρό πού Αρχίσαμε, νά 
μοιραστούμε καί τά καλά καί τ ’ άσχημα.

— Πάψετε τώρα, τούς διέκοψεν ό Προϊστάμενος, στην 
’Ασφάλεια θά λύσετε τις διαφορές σας.

’Αμέσως τού κάναμε σωματική έρευνα καί τόν έρωτήσα- 
με γιά τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας του. Πρόθυμα ό Άρ· 
κάδης είπε τήν διεύθυνσι τού δωματίου του. "Εμενε στήν 
όδόν Χάριτος 235. Ή ξερε δτι δέν θά έβρίσκαμε ένοχοποιη- 
τικά στοιχεία πού νά έπρόδιναν τις παράνομες έπιχειρήσεις 
του.

Μέ τό ταξί τό όποιον είχαμε παρκάρει ό συνάδελφος 
Χαρμπίλης ώδήγησε στήν ’Ασφάλεια τόν Σφενδάλην καί 
τόν άγνωστον, ό όποιος έπήγε πρός συνάντησίν του στό 
Κέντρο τού Ζαππείου καί ήταν ό φίλος τού Άρκάδη, ό 
τεχνικός Μανδανάκος. Έμείς μέ τόν Προϊστάμενο συνωδεύ- 
σαμε τόν Άρκάδη στό δωμάτιό του, γιά τήν σχετικήν έρευ
ναν.

Ψάξαμε, ψάξαμε παντού, κάτω άπό τά ειρωνικά βλέμμα
τα τού Χρήστου Άρκάδη, μά δέν έβρήκαμε τίποτε, κι’ έ- 
τοιμαζόμεθα πλέον νά φύγωμε καί νά μεταβοΰμε στήν ’Α
σφάλεια, δταν ή ματιά μου έπεσε πάλι στήν μικρήν στρογ
γυλήν σόμπα, τήν όποιαν προηγουμένως είχαμε άνοίξει. 
"Ηταν ολοκάθαρη κι’ έδειχνε πώς δέν είχε χρησιμοποιηθή.

Τήν ξανάνοιξα άλλά δέν είδα τίποτα. Έσκυψα, έτράβηξα 
έξω τό κάτω συρτό, ήταν ολοκάθαρο. "Οπως, δμως, έβαλα 
τό χέρι μου στό άνοιγμα έπιασα ένα στρογγυλό σάν δίσκο 
άπό λαμαρίνα, τόν έβγαλα προσεκτικά καί είδαμε έπάνω έ
να σωρό άπό στάχτες καί μισοκαμμένα χαρτιά. Τ ’ άδειασα 
στό πάτωμα, παραμέρισα τις στάχτες καί άμέσως έξεπρό- 
βαλε μία δεσμίδα άπό μισοκαμμένα τσέκς, δμοια μέ έκεΐνα 
πού έκυκλοφοροΰσαν.

Είχε πάρει δλα τά μέτρα του ό παμπόνηρος Άρκάδης, 
υστέρα άπό τό μήνυμα τού Σφενδάλη, τού όποιου είχε χάσει 
2—3 μέρες τά ίχνη του καί τώρα ήταν άπόλυτος άνάγκη νά 
συναντηθούν!

(Συνεχίζεται)
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(  '  '  '  " '  “  "  ’ \
Από τοΰ άνά χεΐρας τεύχους τών «Α. X.» καθιεροΰται ή σελ'ις «Βιβλίον Β » (Βι- 

βλίον Συμβάντων», τό γνωστόν «ημερολόγιων» τών ’Αστυνομικών Τπηρεσιών), δι’ ής 
θά φέρωνται εις την δημοσιότητα ώρισμένα χαρακτηριστικά «συμβάντα», ήτοι έγκλή- 
ματα, γεγονότα κ.τ.λ., άτινα άπασχολοϋν τάς ’Αστυνομικός 'Τπηρεσίας τής πρωτευ- 
ούσης. Ή  γνώσις των έλπίζομεν, ότι θά ώφελήση.

V  ____________-___________________________ _________________________________________________/

Σεσημασμένος άπατεών ήτο 6 Β. Θ. Αύτό, δμως, 
δέν τό έγνώριζεν ό είσπράκτωρ Γ. Β., δταν ό πρώτος 
τόν έπλησίασεν εις ένα κεντρικόν δρόμον τής πρωτευ- 
ούσης.

«Είμαι ναυτικός —τοΰ είπε— καί φεύγω άπόψε γιά 
τό καράβι. "Αν θέλης, έχω κάτι λαθραία ώρολόγια. 
θ ά  σου τά δώσω σέ τιμή ευκαιρίας. Νά τά πάρης 
καί θά μέ θυμάσαι».

Τά έπήρε, πράγματι, ό άφελής είσπράκτωρ καί έδω- 
κεν εις τόν «ναυτικόν» χιλίας δραχμάς περίπου.

Δέν τά είχεν, δμως, καλά - καλά προσέξει καί έστρε
ψε νά έρωτήση κάτι τόν άπατεώνα. Ποΰ νά τόν εϋρη 
δμως; Τήν άνεύρεσιν άνέλαδε ή Αστυνομία, ή όποία 
συνέλαδε τόν «ναυτικόν» καί τόν έστειλε... διά «τά πε
ραιτέρω».

★
Εις τόν κόσμον τών κακοποιών, ή κλοπή διά τής με

θόδου τής άπασχολήσεως είναι κάτι τό συνηθισμένον. 
Τήν κλασσικήν αύτήν μέθοδον έχρησιμοποίησαν δυο 
άγνωστοι, οί όποιοι άφήρεσαν άπό τό κατάστημα ήλε- 
κτρικών ειδών τοΰ Α. Γ. έν μαγνητόφωνον τύπου Φί- 
λιπς. +

Ώ ς ύπάλληλοι τοΰ Ο.Τ.Ε. ένεφανίζοντο οι Κ. Ε., 
X. Σ. καί Κ. I. Μέ τήν ιδιότητα, λοιπόν, τοΰ υπαλλή
λου καί τοΰ έντιμου πολίτου έξηπάτησαν πολυαρίθμους 
καταστηματάρχας τών ’Αθηνών, οί όποιοι έπώλησαν 
εις αυτούς, διά τοΰ συστήματος τών δόσεων, ήλεκτρι- 
κά ψυγεία.

Ό  πρώτος τών δραστών συνελήφθη καί καταζητοϋν- 
ται οί ύπόλοιποι. Βέβαιον είναι πώς θά συλληφθοΰν 
καί αύτοί. "Οσον άφορα τά ψυγεία δέν είναι βέβαιον 
άν θά έπιστρέψουν εις χεΐρας τών κατόχων. ” I σως κά
που άλλοΰ χρειάζονται τώρα τό καλοκαίρι.

*
«Φτωχή», άλλά καί «τίμια», ήτο ή Ψ. Α. Είργάζετο 

εις διαφόρους οικίας ώς καθαρίστρια καί δλοι τήν 
έπροτιμοΰσαν διά τήν «παστρική δουλειά» καί τήν κα
λήν καρδιά της. Αύτό, δμως, δέν τήν ήμπόδισε νά ά- 
φαιρέση άπό τήν οικίαν τής Σ. Β., δπου μετέβη νά 
έργασθή, δσα χρήματα καί κοσμήματα κατώρθωσε ν’ 
άνακαλύψη.

★
Ή φιλοξενία είναι άρετή, τήν όποιαν ό λαός μας

θεωρεί, άπό άρχαιοτάτων -χρόνων, ώς θείαν έπιταγήν. 
Διά τοΰτο κανείς δέν έχει άντιρρήσεις. ’Αντιρρήσεις 
υπάρχουν μόνον, δταν ό φιλοξενούμενος, εις ένδειξιν 
εύγνωμοσύνης, φεύγων «σουφρώνει» δσα περισσότερα 
ήμπορέσει άπό τήν οικίαν τοΰ φιλοξενοΰντος. Αύτό έ- 
πραξε, πρό ήμερών, ό Κ. Ν., δστις άφήρεσε 5.000 
δραχμάς άπό τήν οικίαν τοΰ φίλου του Α. Γ.

★
Άπηλπισμένη άπό τήν ζωήν ήτο ή Μ. Δ. Αύτήν τήν 

κατάστασιν έξεμεταλλεύθη ή τσιγγάνα Κ. θ ., ή όποια, 
διερχομένη άπό τήν οικίαν τής πρώτης, ύπεσχέθη νά 
δώση τέλος εις δλα δσα έδασάνιζον αύτήν.

Ή Μ. Δ. έπίστευσεν εις τήν θαυματουργικήν δύνα- 
μιν τοΰ πνεύματος τής τσιγγάνας καί έκάλεσεν αύτήν 
εις τήν οικίαν της. Έάν τά μάγια έλευθέρωσαν άπό 
τά βάσανα τήν δυστυχισμένην γυναίκα κανείς δέν 
γνωρίζει. Πάντως ή μελαχροινή μάγισσα έφρόντισε 
πρώτα νά έλευθερώση τήν άφελή συμπατριώτισσά μας 
άπό τά κοσμήματά της, άξίας 8.000 δραχμών. Καί, 
ώς νά μήν έφθανε αύτό, φεύγουσα, συναπεκόμισε, διό
τι τό έπέβαλε τό πνεύμα!, καί ένα λευκόν καί καλο- 
σιδερωμένον σεντόνι. ★

Μετά τήν καθαρίστριαν ιδού καί ή ύπηρέτρια!
■*Ητο καλή καί πιστή ή υπηρέτρια Κ. Α., άλλά πα- 

ρασυρθεϊσα άπό τό ξεσκόνισμα τής οικίας τής κυρίας 
X. Α., δπου είργάζετο, «έξεσκόνισε» καί τά τιμαλφή 
αύτής, άξίας 7.000 δραχ., ώς καί έξ χρυσάς λίρας.

★
Μαζί έταξίδευαν μέσα στο ταξί ό Γ. Σ. καί ό X. Ν. 

Ό  δεύτερος, δμως, ήτο «μακροχέρης» καί ό πρώτος 
άφελής. Επόμενον ήτο νά κάμη «φτερά» τό πορτο
φόλι του, τό όποιον περιείχε 9.000 δρχ.

★
Εις τήν όδόν Β. ’Ό λγας συνελήφθη... έπ’ αύτοφώρω 

ό Μ. Κ., έτών 34, οικοδόμος. "Εκαμνε... έπίδειξιν τών 
γεννητικών όργάνων του εις τάς διερχομένας γυναί
κας.

Ό  αρμόδιος Είσαγγελεύς θά... έπιδείξη έπιείκειαν; 
★

"Αξιος παντός έπαίνου είναι ό Τ. Δ., έτών 47, με- 
ταφορεύς. Εΰρε ένα πορτοφόλι μέ 3.100 δρχ. καί τό 
παρέδωσε εις τήν ’Αστυνομίαν.

«Α. X.»
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Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι ΣΟΦΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ, Aot/ koc

Ή  μεγάΛη ΐέ χ ν η  «νά  βλέπης»
Αέν υπάρχει άνθρωπος, ό όποιος σέ μια ώρισμένη 

στιγμή τής ζωής του, νά μην ήλθε αντιμέτωπος μ’ 
έναν άγνωστον. Κι’ ό άγνωστος αυτός είναι ό ίδιος ό 
έαυτός του. Μαζί του πρέπει νά μοιραστή κάθε του 
σκέψη, συγκίνηση καί έμπειρία. ’Αφοΰ λοιπόν ή συν
τροφιά μας αυτή πρόκειται νά διαρκέση μίαν όλόκλη- 
ρη ζωή, όφείλει κανείς νά κάνη τήν «συμβίωσιν» δσον 
τό δυνατόν περισσότερον αρμονική. ’Αλλά, γιά νά γί- 
νη αυτό, χρειάζεται νά τόν γνωρίζη καλά. Τό «γνώ- 
θι σαύτόν» παραμένει χρήσιμη προτροπή, ή όποια χα
ρίζει στον άνθρωπο τήν πολύτιμη ήρεμία του.

Ή  φΰσις, ή όποια μάς περιβάλλει, είναι ένας κό
σμος απέραντος. Ή  ποικιλία του είναι απεριόριστη, 
ή όμορφιά του ασύλληπτη. Έμεις ζοΰμε μέσα σ’ αυ
τόν τόν κόσμο. ’Αλλά πώς ζοΰμε; Καί τί σημαίνει νά 
ζή κανείς;

Νά ζή κάποιος δεν σημαίνει 
απλώς νά ύπάρχη.
Σημαίνει κάτι περισσότερο.

Σημαίνει, κυρίως, νά μπορή ό άνθρωπος, μέ Ανοι- 
χτά μάτια, καί άνοιχτή καρδιά, νά δεχθή, ό,τι έχει 
νά τόϋ προσφέρη αυτός ό υπέροχος κόσμος. Κι’ δχι 
μόνον αυτό, άλλά πρέπει νά έχη κανείς τήν δύναμη 
δλες αυτές τίς έντυπώσεις νά τίς κάνη αίσθημα, συγ
κίνηση, έμπειρία καί πλούτον του.

Ρώτησαν, κάποτε, τήν Έλεν Κέλλερ, τήν τυφλή 
καί κωφάλαλη κοπέλλα, ή όποια κατάφερε, χάρις στήν 
απεριόριστη θέλησή της νά γίνη ένας όλοκληρωμέ- 
νος καί χρήσιμος άνθρωπος, ποία νομίζει δτι είναι ή 
πλέον μεγάλη δυστυχία σ’ έναν άνθρωπο. Κι’ έκείνη 
άπήντησε:

«Νά εχη κανείς μάτια, 
καί νά μή μπορή νά δή».

Αέν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ή ευτυχία, 
μπορεί νά πή κανείς, γιά τόν άνθρωπο, από τό νά δυ- 
νηθή ν’ άντικρύση, νά χαρή καί νά χορτάση τήν α- 
περαντωσύνη τής φύσεως.

Σκεφθήκατε ποτέ ν’ ανακαλύψετε τήν τρυφερή ό
μορφιά πού κρύβει μέσα του ένα κρινάκι τοΰ άγροΰ, 
ή τό στραφτάλισμα μιάς χιονοστιβάδος; Προσπαθή

στε το, καί θά Ιδήτε πόσο δίκιο είχεν ό Ιουίλλιαμ 
Μπλαίηκ, δταν, μια γνωστή ποιητική του συλογή, μέ 
τόν τίτλο «Προμηνύματα αθωότητας» λέγει κάπου:

«Νά βλέπης τόν κόσμο 
σ’ εναν κόκκο άμμου 
καί τόν ουρανό 
σ’ ένα αγριολούλουδο. . .»

'Ομολογήστε, πώς ποτέ δέν προσπαθήσατε νά ίδή- 
τε τά πράγματα μέσ’ από ένα μεγενθυντικό φακό. Νο
μίζετε δτι δέν αξίζει τόν κόπο; ’Έτσι νόμιζα κι’ έγώ, 
ώς τήν στιγμήν πού κάποια φίλη μου κοινωνιολόγος, 
σέ κάποιο μακρινό μας περίπατο, μοΰ έξωμολογήθη- 
κε δτι χρησιμοποιεί τόν φακό γιά ν’ άνακαλύπτη ένα 
όλόκληρον κόσμον μαγείας, παρατηρώντας, μεσ’ από 
τό φακό, μικρά πράσινα φύλλα, αχιβάδες ή σπόρους. 
Θυμάμαι, δτι συζητώντας, φτάσαμε σέ μιά Αμμουδιά. 
’Εκεί ή φίλη μου, έπιασε μιά φούχτα άμμο στά χέρια 
της καί μέ παρακάλεσε νά κυττάξω μέσα άπό τό φακό. 
Τότε, παρατήρησα κάτι έκπληκτικό: Οί κόκκοι τής 
άμμου, ποτέ δέν έγγίζουν Ακριβώς ό ένας τόν άλλον, 
ύπάρχει πάντοτε Αρκετή Απόσταση μεταξύ των. Αυ
τός άλλωστε είναι κι’ ό λόγος, καθώς μοΰ έξήγησε ή 
φίλη μου, πού ή άμμος δέν γίνεται ποτέ σκόνη, δσο 
κι’ άν περνούν τά χρόνια!

Ό  προσωπικός, Ιδιαίτερος τρόπος, πού έχει κανείς, 
γιά ν’ Αντικρύζη τά πράγματα, είναι αύ*τό πού δίνει 
στόν καλλιτέχνη τό δικό του ΰφος. Μπορείτε νά όνει- 
ρεύεσθε μέ τά μάτια κλειστά; "Ολοι μπορούμε, ή του
λάχιστον δλοι μπορούσαμε, δταν εϊμεθα παιδιά! Μέ 
τόν καιρό, δμως, ή υπέροχη αυτή ίκανότης παραμερί
ζεται Από τή σοβαρότητα ή τή σοβαροφάνεια. Κι’ δ
μως, προσπαθήστε νά ίδήτε τόν κόσμο μέ τά μάτια 
ένός μικρού παιδιού. Θά σάς δώση μία γοητευτική 
άποψη τής ζωής, θά σάς γεννήση τό ένδιαφέρον γιά 
τό κάθε τι, πού, ώς τώρα, είχατε συνηθίσει νά προσ
περνάτε. Θά καταλάβετε, δτι υπάρχουν πολλά πρά
γματα Ακόμη, τά όποια περιμένουν νά τ’ Ανακαλύψε
τε, νά τά κατακτήσετε καί νά τά χαρήτε. Θά αίσθαν- 
θήτε ζωντανοί καί χαρούμενοι! Σ τ α μ α τ ή σ τ ε ,  
λ ο ι π ό ν ,  κ ο ι τ ά τ ε  γ ύ ρ ω  σ α ς  κ α ί  π ρ ό  
π α ν τ ό ς  ά ν τ ι λ η φ θ ή τ ε !  ’Α ξ ί ζ ε ι  τ ό ν  
κ ό π ο  !

και  ν ό χ ι ε ς

Μέρες καί νύχτες, πού γοργές άπ’ τή ζωή περνάτε 
καί φέρνετε ενα όνειρο ή μιά πορεία πεζή· 
τόν θάνατο κι’ άν κρύβετε, άν σπαραγμό σκορπάτε, 
πάντα βαστάτε, μυστικά, μιά γέννηση μαζί ! ! !
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ΚΑΤΑ ΤΗ Ν ΤΕ Λ Ε Τ Η Ν , Η ΟΠΟΙΑ Ε Γ Ε Ν Ε ΤΟ  ΕΙΣ  ΤΗ Ν “ ΠΑΙΔΙΚΗΝ Σ Τ Ε Γ Η Ν  Ε Κ Α Λ Η Σ ”

; ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
I ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ο. Φ. Α.

ΠΡΟΣΦ ΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κ. ΘΕΡ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ Ν 
ΣΥΖΥΓΟ Ν ΚΑΙ ΤΗΝ Θ ΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τήν μεσημβρίαν τής 17.6.70, ε ίςτήν 
έν Έ κάλη «Παιδικήν Στέγην» τοΰ Ο. 
Φ.Α., έπραγματοποιήθη λαμπρά τελετή, 
έπί τη λήΕει τοΰ σχολικού έτους 1969 
—  1970, του Δημοτικού Σχολείου τής 
άνω παιδικής στέγης.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας τω ν: Ό  Υφυπουργός Προε
δρίας, καθηγητής κ. Δ. Τσάκωνας, ή έ- 
ρίτιμος κυρία Πρωθυπουργοί), ή θυγά- 
τηρ τοϋ κ. Πρωθυπουργοί), δεσποινίς 
Χρυσούλα Παποδοπούλου, ό Αρχηγός 
,Αστυν. Πόλεων κ. Θ. Γαλανόπουλος,

ό Ύ παρχηγός κ. Κ. Τοιοϋγκος, οι Α 
στυνομικοί Διευθυνταί Α ' κ. κ. Κ. Πα- 
πασπυρόπουλος καί Κ. Γιαννούλης, αί 
κύριοι τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Ο.Φ.Α. μέ έπικεφαλής τήν άοκνσν Πρό
εδρον αυτού κ. Ίω οκείμογλου, γονείς 
τών μαθητών τοϋ Σχολείου, ό Διευθυν
τής καί οί διδάσκαλοι αύτοϋ καί έτεροι 
προσκεκλημένοι. Θερμή υποδοχή έπε- 
φυλάχθη εις τούς έπισήμους προσκε
κλημένους καί ιδιαιτέρως προς τάς καν 
καί δαν Πρωθυπουργού, υπέρ ών ή τε
λετή έλαβεν ιδιαίτερον πανηγυρικόν 
χαρακτήρα.

Ή ν άρχη έψάλλη άγιασμός ύπό τοϋ 
αίδεσιμωτάτου κ. Δ. Στσφυλόκη. 'Ακο
λούθως, ώμίλησε πρός τούς πσρευρε- 
θέντας ή έΕαίρετος Πρόεδρος τοϋ Ο.Φ. 
Α. κ. Ίω οκε ίμογλου, άνσφερθεϊσα εις 
τό θεάρεστον έργον τοϋ 'Ο μίλου καί 
είδικώτερον τής Παιδικής Στέγης Έ- 
κάλης, έν τη όποια άπό μακροϋ χρόνου 
λειτουργεί πλήρες Δημοτικόν Σχολεϊον 
- Ο ίκοτροφείον, διά τά τέκνο Αστυνο
μικών υπαλλήλων. Έ ν  τέλει τής ομι
λ ίας  της, ή κ. Ίω οκε ίμογλου  άνέφερεν 
σπόφααιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

Στιγμιότυπον, άπό τήν προσέλευσιν τής κ. Πρωθυπουργού, 
πρός ήν προσεφέρθησαν άνθη ΰπό μαθητών τοϋ Δημοτικού 

Σχολείου τής Παιδικής Στέγης Έκάλης τοΰ Ο.Φ.Α.



τοϋ Ο.Φ.Α., δΓ ής παμψηφεί άνεκηρύ- 
I .  χθηοαν επίτιμοι Πρόεδρος καί Αντιπρό- 

gpoc ούτοϋ όντιστοίχως αί κο καί 5 ic 
Πρωθυπουργού. Χειροκροτήματα ενθου

σιώδη έκάλυψαν τό τέλος τής όμιλίας 
τής κ. ' Ιωοκείμογλου καί ιδιαιτέρως τήν 
άνακοίνωαιν τής ώς άνω άποφάσεως 
τοϋ Ο.Φ.Α.

Έ ν συνεχεία, τόν λόγον έλσβεν ό κ. 
Αρχηγός τής Ά σ τυν. Πόλεων, όστις, 

έπ ' εύκαιρία τής άνωτέρω άποφάσεως 
καί τής έν γένει τελετής, είπε τά έΕής:

«Κύριε 'Υπουργέ, Έρίτιμος Κυρία Πρωθυπουργού, Κυρίαι, Κύριοι,

Μέ εξαιρετικήν ίκανοποίησιν παρίσταμαι κατά τήν σημερινήν έκδήλωσιν, σκο
πός τής οποίας είναι ή απονομή τού τίτλου τής έπιτίμου Προέδρου τοϋ Ο.Φ.Α. είς 
τήν σύζυγον τού κ. Πρωθυπουργού, κυρίαν Δέσποιναν Γ. Παπαδοπούλου καί τής 
έπιτίμου ’Αντιπροέδρου τού Όμίλου είς τήν θυγατέρα του, δίδα Χρυσούλαν F. 
Παπαδοπούλου.

'Ομολογουμένως, έπιτακτικήν αισθάνομαι τήν ανάγκην, δπως συγχαρώ, έγκαρ- 
δίως, τήν Πρόεδρον τού Ο.Φ.Α. κ. Ίακείμογλου καί τάς κυρίας τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, διά τήν ώραίαν, ευγενικήν καί προ παντός έμπνευσμένην πρωτοβου
λίαν των.

Πλέον έπιτυχής έκλογή προσώπων ίνα τεθούν τιμητικώς έπί κεφαλής τού Ο.Φ. 
Α. δεν θά ήδύνατο νά ύπάρξη.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, έπί τριετίαν καί πλέον, ΰφΐστατο τά πάνδεινα, έν τή 
προσπάθεια της, δπως προστατεύση τήν ησυχίαν καί γαλήνην τού Έληνικοΰ Λαού, 
από τής έθνοκτόνου δραστηριότητος των έρυθρών καί υπερύθρων άνατροπέων τής 
τάξεως καί δυναμιτιστών τών θεμελίων τού Κράτους τού Νόμου.

Συνεπώς, αυτονόητον είναι δτι, υπέρ πάσαν άλλην ώργανωμένην τάξιν έν τή 
Χώρα, ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει λόγους νά τρέφη άπέραντον ευ γνωμοσύνην προς 
τόν ’Αρχηγόν τής ’Επαναστάσεως καί ’Εθνικόν Κυβερνήτην, Γεώργιον Παπαδό- 
πουλον. Διότι ή Έπανάστασις, άποκαταστήσασα τό Κράτος τού Νόμου καί παγιώ- 
σασα τήν τάξν, άπήλλαξε τήν ’Αστυνομίαν τού έφιάλτου τών καθημερινών πεζο- 
δρομιακών έκδηλώσεων καί ταραχών, άποκατέστησε τό κύρος αυτής καί τής έπέ- 
τρεψεν δπως έπίδίδεται δημιουργικώς εις τά ειρηνικά ένθωφελή καί κοινωφελή 
’Έργα της.

Έν δψει τών άνωτέρω, διά τών όποιων, άδιαφιλονικήτως, άναδεικνύεται είς 
μέγαν προστάτην τού κύρους καί τού γοήτρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων ό κ. Πρω

θυπουργός, αποτελεί ώραΐσν όσον καί εϋστοχον συμβολισμόν τό δτι τιμητικώς έτέ-

Στιγμιότυπον, άπό τήν παρακο 
λοΰθησιν τής τελετής.



ΑΠ Ο ΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΥΕΤΟΧΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΝ Η ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗΣΙΣ  ΕΠΙ Κ ΕΦ Α 

ΛΗ Σ ΤΟΥ Ο. Φ. Λ. ΤΗ Σ  ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ Τ Η Σ  Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

θησαν τά δυο πλέον πεφιλημένα του πρόσωπα έπί κεφαλής τοΰ Ο.Φ.Α., του όποιου 
αποστολή είναι ή προστασία των τέκνων τών ’Αστυνομικών.

Θά άπετέλει άσυγχώρητον παράλειψιν, δι’ έμέ, τό νά μή έπιαημάνω, έπ’ εΰ- 
καιρίρ, καί έξάρω δεόντως την αγάπην μεθ’ ής περιβάλλει ή κυρία Πρωθυπουργού 
τον Ο.Φ.Α. καί τό γόνιμον υπέρ τών σκοπών του καί προς έπίλυσιν τών προβλημά
των του ενδιαφέρον της.

’Αποτελεί πηγήν χαράς, δι’ έμέ, τό νά υπογραμμίσω δτι τό παράδειγμα δημι
ουργικής αγάπης τής συζύγου τοΰ κ. Πρωθυπουργού προς τον Ο.Φ.Α. καί τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων, εν τφ συνόλφ της, έμπνέει πρός τήν αυτήν κατεύθυνσιν καί τήν 
θυγατέρα του.

Ώ ς ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, θεωρώ καθήκον μου έπιβεβλημένον, 
όπως απευθύνω τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μου καί έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην 
έμοΰ προσωπικώς καί τοΰ Σώματος όλοκλήρου πρός τήν κυρίαν καί τήν δεσποινίδα 
Παπαδοπούλου, δι’ δσα υπέρ τοΰ Ο.Φ.Α. είργάσαντο. 'Υποβάλλω δέ συγχρόνως 
τήν παράκλησιν δπως μή παύσουν έπιδεικνύουσαι τό ένδιαφέρον καί τήν αγάπην 
των, υπέρ τοΰ έξοχου τούτου 'Ομίλου, έξακολουθητικώς.

Περί τοΰ Ο.Φ.Α., τών έκλεκτών κυριών, αί όποίαι συγκροτούν τό Διοικητικόν 
του Συμβούλων καί τοΰ μοναδικού, τοΰ ΰπερόχου έργου των, δέν ώμίλησα, σήμε
ρον, δχι μόνον διότι εύγλώττως καί πεωτικώς όμιλούν σχετικώς τά δσα θαυμάσια 
μάς περιβάλλουν, άλλ’ ακόμη καί κυρίως διότι δέν θά έπέθύμουν δπως απομακρυν
θώ τοΰ κυριάρχου γεγονότος τής ήμέρας:

Τής άπονομής τιμητικής διακρίσεως πρός τήν κυρίαν Δέσποιναν καί τήν δίδα 
Χρυσούλαν Γ. Παπαδοπούλου, τάς όποίας συγχαίρω, θερμώς, καί χειροκροτώ.

Ευχαριστώ».

Έ ν συνεχείς ώμίληοεν ό Δευθυντής 
τοϋ Δημοτκοϋ Σχολείου κ. Τσίτος καί 
ήκολούθΓ>σε παιδική παρόστασις (όπαγ- 
γελίαι ποιημάτων, άσματα κ .λ .) . Ή  τε
λετή έκλεισε μέ τήν προσφοράν άναψυ- 
κτικών καί τήν άντολλαγήν όναλόγων 
ευχών.

Ό  Ο.Φ.Α. είχεν έπιτύχει καί πάλιν.

Ή  τελετή, διπλής σημασίας, ύπήρΕεν 
έκδήλωσις Ιδιαιτέρως έπιτυχής. Ή  ά- 
ποναμή τοϋ τίτλου τής έπιτίμου Προέ
δρου καί Αντιπροέδρου αυτού πρός τάς 
καν καί δαν Πρωθυπουργού έγένετο ά- 
ομένως άποδεκτή καί έΕεφράσθη λόγω 
καί έργω. Ή  ήδη έπίτιμος Αντιπρόε
δρος, δίς Χρυσούλα Παπαδοπούλου ά-

νήγγειλε τήν προσφοράν πρός τάν Ό 
μιλον Φίλων Α στυνομίας καί υπέρ τών 
φιλανθρωπικών σκοπών αύτοϋ ποσού
30.000 δρχ. Έ κ μέρους τών άστυνομι- 
κών ύπαλλήλων έκφράΕομεν άπείρους 
εύχαριοτίας πρός τήν δίδα Παποδοπού- 
λου, διά τά έν τώ άμα έκδηλωθέν υπέρ 
τοΰ Ο.Φ.Α. ένδιαφέρον της. Κ. X,

............. ΑΝΑΚΟΙΝΩΖΙΧ ..........................................................

Φέρεται εις γνώσιν τών κ.κ. συνδρομητών δτι, κατόπιν τής συντελεσθείσης εις τήν 
έκδοσιν τοϋ περιοδικού μας αναπροσαρμογής (αλλαγή σχήματος κλπ.), ή βιβλιοδεσία 
τών τευχών τοΰ έτους 1970 θά γίνη ώς εξή ς: Τά μεν τεύχη ύπ’ άριθ. 399 - 409, ήτοι 
άπό 1/1 - 1/6/1970 θά άποτελέσωσι τον τόμον μικρού σχήματος, τοΰ όποιου καί εύρε- 
τήριον δημοσιεύεται είς τό τ. 409 υπό στοιχεία : Εύρετήριον ΙΗ ' ( Α' )  Τόμου, Γενι
κόν - ’Αλφαβητικόν, τά δέ ύπ’ άριθ. 4 1 0 - 414 (1/7 - 1/12/1970) θά άποτελέσωσι τον 
τόμον μεγάλου σχήματος ( Ι Η ' ( Β ' ) ,  εύρετήριον τοΰ όποιου θά δημοσιευθή είς τό τε- 
λευταΐον τεύχος τρέχοντος έτους. Σχετικαί λεπτομέρειαι παρέχονται υπό τής Διευθύν- 
σεως τοΰ περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά», τηλέφ. 627.469 ή 231.111, έσωτ. 296.
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ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 1970
ΈνήηΑων Δυνάμεων καί Σωμάτων 'Ασφαλείας

U E  Ε ϊΑ ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η Ν  επιτυχίαν έτελέσθηοαν οί έφετεινοί 
Α'Α άγώνες πρωταθλήματος σκοποβολής μεταξύ τών όμά- 
δων τών Ε.Δ. καί Σ .Α . Τήν όργάνωσιν τών έν λόγω άγώ- 
νων εΐχεν άναλάβει τό Έπιτελεϊον Στρατού διά τής Α Σ. 
Δ.Ε.Ν.

Οί αγώνες περιελάμβανον τα όγωνίσματα: 1) Τυφε
κίου τών 0,22 (καραμπίνας) τριών στάσεων. 2) Πιστο
λιού τών 0,22 άκριβείας. 3) Πολεμικού τυφεκίου τριών 
στάσεων καί 4 ) Περιστρόφου άκριβείας - ταχείας βολής, 
έτελέσθηοαν δέ άπό 27 —  30.5.70 εις τό Εθνικόν Σκοπευ- 
τήριον Υμηττού τής Π .Σ .Ε . καί πεδίον βολής τής Σ .Σ .Ε . 
εις Σ .Β .Ο .Π . Χαϊδαρίου.

Τήν 31.5.70, έπομένην λήΕεως τών άγώνων, έγένετο 
εις τό Εθνικόν Σκοπευτήριον ή άπονομή τών επάθλων εις 
τούς νικητάς σκοπευτάς καί τάς νικήτριας όμάδας παρου- 

•αία τών: Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Γαλανοπού-
λου, Υποστρατήγου κ. Κρασά, Ύπαρχηγοϋ Α.Π. κ. Κ. 
Τσιούγκου, Χωροφυλακής κ. Μ αλλιού, Ταξιάρχου Στρα
τού κ. Κοίλα, Ταξ. Ε .Β .Α. κ. Μωραΐτη, Ταξ. Στρ κ. Μπο- 
νέτη, Ύπαρχηγοϋ Λιμενικού κ. Γιάκου, άντιπροσωπείας 'Α 
ξιωματικών τών Ε.Δ. καί Σ .Α ., άρμοδίων παραγόντων καί

έτέρων προσκεκλημένων. Πρό τής τελετής απονομής τών 
έπάθλων έγένετο έπίδειξις σκοποβολής εις τό άγώνιομα 
ταχείας βολής περιστρόφου, κατά τήν όποιαν έπρώτευσεν 
ό Ταγματάρχης Στρατού κ. Κασούμης μέ 1 49)150  έπιτυ- 
χίας. Έπηκολούθησεν άναφορά τού Διοικητοΰ τής Σχολής 
Σωματικής Αγωγής τών Ε.Δ. Αντισυνταγματάρχου κ. Γρη- 
γορέα περί λήξεως τών άγώνων καί έν συνεχεία άπενε- 
μήθησαν, διά χειρόα τών έπιαήμων, τά έπαθλα.

Μετά τό πέρας τής άπονομής προσεφέρθησαν άναψυ- 
κτικά καί άντηλλάγησαν αί άνάλογοι φιλοφρονήσεις.

Τά πλήρη άποτελέοματα τών άγώνων έχουν ώς άκο- 
λούθως:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Ιον: ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 0,22 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ

27.5.1970 Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Τμηττοϋ
Ιο; Ταγματάρχης Σ. Ξ. Διαμαντάκος Νικ............... 1096
2ος Άνθυπασπιστής Σ. Ξ. Μάνθος Εύλ....................  1089
3ος 'Τπαστυνόμος Α. Π. Παπαχρήστος Χρ............  1088
4ος Λοχαγός Σ. Ξ. Τζαμαλούκας Ν..........................  1086

Τήν 31.5.1970. έπομένην τής 
λήΕεως τών σκοπευτικών ά- 
Υώνων, έγένετο εις τό ’ Εθνι
κόν Σκοπευτήριον ή απονομή 
τών έπάθλων εις  τούς νικη
τής. Παραπλεύρως, σχετικόν 

ατιγμιότυπον.
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5ος Άστυφύλαξ Α. Π. Σέρμπος ’Αλέξανδρος . . .  1077
6ος Δόκιμος IT. Ν. Λαδάς Ήλίας ...........................  1073

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ον : ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,22
28.5.1970 ’Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Τμηττοΰ

1ος Άστυφύλαξ Α. Π . Παπαχρήστου Εΰθ................ 531
2ος Άστφύλαξ Α. Π. Ευαγγελίου Εΰάγγ..................  530
3ος Άστφύλαξ Α. Π . Σιώμος Δημ...............   530
4ος Λοχαγός Σ. Ξ. ΓΙαπαγεωργόπουλος Ά λκ.........  521
5ος Ά νθ)γός Ε.Α. Μαρμαρίδης Γεώργ....................  507
6ος Δίοπος Π. Ν. Άλεξόπουλος Θ.............................. 499

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ον : ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΤΦΕΚΙΟΝ
ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ

29.5.1970 Σκοπευτήριον Σ.Β .Ο .Π .
1ος Ταγματάρχης Σ. Ξ. Διαμαντάκος Ν.................... 504
2ος Άρχιλ. Σ. Ξ. ΙΙανούσης Θ.................................... 489
3ος Άστυφύλαξ Α. Π. Σκαραφίγκας 1....................  487
4ος Άστυφύλαξ Α. Π. Φωτόπουλος Γ......................  485
5ος 'Τπαστυνόμος Β ’ Α. Π. Παπαχρήστος X.........  483
6ος Λοχαγός Σ. Ξ. Τζαμαλούκας Ν............................ 475

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
1η δμάς Αστυνομία Πόλεονν ..........................  1912
2α » Στρατός Ξηράς ............................  1912
3η » Πολεμικόν Ναυτικόν ........................  1731
4η » Έλλην. Βασ. Χωροφυλακή ............ 1717

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ον : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΤΑΧΕΙΑΣ .ΒΟΛΗΣ

30.5.1970 ’Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Τμηττοΰ
1ος Ταγματάρχης Σ. Ε. Κασούμης Δ..........................  575
2ος Λοχαγός Σ. Ξ. ΙΤαπαγεωργόπουλος Ά λ ...............  574
3ος Άστυφύλαξ Α. Π. Ευαγγελίου Εϋάγ.....................  566
4ος Άρχιλ. Σ. Ξ. Τατσιόπουλος Ν................................  566
δος Ά νθ)γός Ε.Α. Μαρμαρίδης Γεώργ.......................  565
6ος Άστυφύλαξ Α. Π. Παπαχρήστου Εΰθ...............  565

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
1η όμάς Στρατός Ξηράς ...............................  2257
2α » Αστυνομία Πόλεονν .......................  2255
3η » Ελληνική ’Αεροπορία ..................... 2186
4η » Πολεμκόν Ναυτικόν ........................ 2102
5η » 'Ελλ. Βασ. Χυιροφυλακή ...............  2065

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η όμάς Στρατός Ξηράς ....................  βαθμοί 65
2α » Αστυνομία Πόλεων .................... » 57
3η » Πολεμικόν Ναυτικόν .................  » 16
4η » 'Ελληνική ’Αεροπορία ...............  » 12
5η » Έλλ. Βασ. Χωροφυλακή . . .  » 10

Σ η μ .  Είς τό πρώτον καί δεύτερον αγώνισμα δέν υπάρχει
ομαδική κατάταξις.

Τά έν λόγω  αποτελέσματα έχαρακτηρίσθησαν ώς άρ- 
κούντως ικανοποιητικά, ή δέ έπικρατήσασα κατά τήν διάρ
κειαν των άγώνων τάΗιο καί πειθαρχία καί τό έπιδειχθέν 
ένδιαφέρον καί αθλητικόν πνεύμα ώο άριστα.

Ή  διαπίστωσιο αϋτη τιμά τούς άγωνιρθένταο άθλητάο 
των Ε.Δ. καί Σ .Α . καί πάντας τούς αρμοδίους, δημιουργεί 
δέ τήν πίστιν καί τόν κατάλληλον χώρον διά προσπάθειας 
ηύΕημένων απαιτήσεων.

Συγχαίρομεν τούς νικήτας σκοπευτός καί τούς διοργα- 
νωτάς τών άγώνων καί εύχόμεθα «πάντα έπιτυχίας».

«Α. X.»

η ϊπ τ π Γ Γ τ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τό κείμενον τής 

Δ )γής τοϋ Αρχηγού Άστυν. Πόλεων κ. Θερ. 
Γαλανοπούλου, δυνάμει τής όποιας έπραγμα- 
τοποιήθη ή άνοπροοαρμογή τής έκδόσεως τοϋ 
περιοδικού μας, άπό τοϋ άνά χεϊρος τεύχους.

’Εν Άθήναις τή 23η Μαΐου 1970 
ΑΡΙΘ. ΙΙΡΩΤ. 5910 Φ 31/7

Πρός
Άπάσας τάς Αστυνομικός 'Τπηρεσίας 

«Περί ύελτιώσεως τοϋ Περιοδικού 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Κοινή είναι ή διαπίστωσις, δτι ή μέχρι τοϋδε έκ- 
δοσις καί έν γένει πορεία τοϋ περιοδικού «Αστυνομι
κά Χρονικά», ΰπήρξεν Ιδιαιτέρως έπιτυχής.

Παρά ταΰτα, έν όψει τών κατά τά τελευταία έτη 
πραγματοποιηθεισών αλματωδών έξελίξειον είς τήν 
τεχνικήν τής Τυπογραφίας γενικώς καί τήν τοιαύ- 
την τοϋ περιοδικού Τύπου είδικώτερον, άγόμεθα είς 
τήν ανάγκην, όπως έπιχειρήσωμεν άναπροσαρμογήν 
τού περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά», είς τά ση- 
μερ νά έκδοτικά δεδομένα.

Κατόπιν τούτου, καί έπί σκοπώ έξυπηρετήσεως 
τών εϋρυτέρων στόχιον τού Σώματος, έγκρίνομεν 
τήν ΰπό τοϋ παρ’ ήμίν Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων προταθεϊσαν βελτίωσιν έκδόσεως τού περί οΰ 
ό λόγος, περιοδικού.

Είδικώτερον, έγκρίνομεν τά έξης:
1) Τήν μηνιαίαν έκδοσιν αυτού, αντί τής Ι5θη- 

μέρου τοιαύτης.
2) Τήν ποιοτικήν δελτίωσιν καί ποσοτικήν αίίξη- 

σιν τής ΰλης αυτού.
3) Τήν άλλαγήν σχήματος είς διαστάσεις 58X86) 

8ον, αντί τού 70X100) 16ον.
4) Τήν έκτύπωσιν διά συγχρόνων τεχνικών μέ

σων (δφσετ κ.λ.π.).
5) Τήν καθιέρωσιν πολυχρωμίας έπί τού έξωφύλ- 

λου καί μερικώς έπί τών εσωτερικών σελίδων.
6) Τήν καθιέρωσιν διστήλων καί τριστήλων διά 

ποικιλίας στοιχείων.
7) Τήν διάταξιν τής ΰλης (κασέ) είς σύγχρονον 

έμφάνισιν.
8) Τήν αΰξησιν τής έπικαίρου είκονογραφήσεως.
9) Τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τού χάρτου, τήν κα- 

θιέριοσιν διαφημίσεων σοβαρού περιεχομένου 
κ.λ.π.

'Η τιμή τού νέου βελτιωμένου τεύχους παραμένει 
ή αυτή, ήτοι πέντε (5) δραχμαί μηνιαίως.

Κατόπιν τών άνωτέριο, καί έχοντες τήν πεποίθη- 
σιν οτι ή νέα αυτή προσπάθεια θέλει τύχει τής κα
θολικής επιδοκιμασίας τών έκλεκτών Αναγνωστών, 
ύπομιμνήσκομεν, είς τούς κ.κ. Προϊσταμένους καί 
Δ οικητάς τών Αστυνομικών 'Τπηρεσιών, προγενε- 
στέρας ήμών διαταγάς περί τής κανονικής διανομής 
τού Περιοδικού είς τούς ύπ’ αυτούς υπαλλήλους, με- 
ρίμνη τών διαχειριστών των, πρός δέ, παρακαλοΰ- 
μεν όπως ΰποδείξωσιν έκθύμως τήν μελέτην αυτού 
παρ’ άπάντων.

Τό παρ’ ήμϊν Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων παρακα- 
λειται δπως προβή είς τάς άπαιτουμένας ένεργείας, 
διά τήν έγκαιρον έκδοσιν τού βελτιωμένου τεύχους, 
ήτις θέλει πραγματοποιηθή τήν Ιην ’Ιουλίου έ.έ.

Ό  Αρχηγός
ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠ ΟΤΛΟΣ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ, ΥΓΕIΟΝΟΑΟΓIΚΗΣ, ΑΣΤΥΚΤΗΝI ATP I- 
ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΏΛΗΣΕΏΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέ πρωτοβουλίαν τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως Πατρών διωργανώθη κι’ έπραγματοποιήθη, από 19.5— 
4.6.70, Σεμινάριον Άγορανομικής, Ύγειονολογικής, Άστυκτηνιατρικής καί Τουριστικής Έπιμορφώσεως 
τών διει/θυντών καταστημάτων πωλήσεως τροφίμων καί των υπαλλήλων τούτων.

Τό Σεμινάριον έπραγματοποιήθη εις τέσσαρας περιόδους μέ όμιλητάς τούς: 1) Διοικητήν Τμήμα
τος ’Αγορανομίας ’Αστυνόμον Β ' κ. Κωνσταντακόπο υλον Γεώργιον, μέ θέμα «’Έμπορος —  ’Αστυνομία
__ Κοινόν», 2) Άστύϊατρον Πατρών κ. Άναστασόπουλον Σωτήριον, μέ θέμα ^Καταστήματα —  Έπαγ-
γελματίαι —  'Υγειονομικός Νόμος», 3) Άστυκτηνιατρόν ’Αστυνόμον Β ' κ. Άνδρίτσον Ίωάννην, μέ θέ
μα «’Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» καί 4) Διοικητήν τής ’Αστυνομίας Τουρισμού 'Τπαστυ- 
νόμον Α ' κ. Ίωνάν Ίωάννην, μέ θέμα «Τουρισμός καί υποχρεώσεις Έπαγελματιών».

Οί όμιληταί διεξήλθον μέ σαφήνειαν 
καί γλαφυρότητα τά άναπτυχθέντα θέ
ματα, έκαστος εις τόν τομέα τον, οί ά- 
κροαταί δέ αφομοίωσαν, ώς έπί τό κλει
στόν, τάς .ταρασχεθείσας παραινέσεις, 
πρακτικός γνιύσεις καί τό λοιπόν πε- 
ριεχάμενον τών διαλέξεων.

Κατά τήν έναρξιν τοΰ Σεμιναρίου, ώ-

μίλησε πρώτος ό Διευθυντής ’Αστυνο
μίας Πατρών, Άστυν. Διευθυντής Α' 
κ. Καλτσας Γεώργιος, δστις άφοΰ έν 
αρχή ηΰχαρίστησε τάς Άρχάς, τάς Δι
οικήσεις τών επαγγελματικών τάξεων 
καί απαντας τους ύπερχιλίους παρά
γοντας τοΰ εμπορίου, οίτινες παρίσταν-

το εις τήν θαυμασμός δ ακεκοσμημένην 
αίθουσαν τοΰ κινηματογράφου «Πάν- 
θεον», διά τήν ευγένειαν καί προθυμίαν 
των δπως άνταποκριθώσιν εις τήν πρόσ- 
κλησιν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, 
πρός πραγμάτωσιν τοΰ Σεμιναρίου, εί- 
πεν έν συνεχεία τ’ άκόλουθα:

«Διά τήν καλυτέραν κατανόησιν τών ύποχρεώσεων ύμών 
καί ήμών έναντι τών Νόμων καί τοΰ κοινού καί ίδια πρός 
συγκεκριμενοποίησή τούτων, αρχής γενομένης άπό σήμε
ρον, πραγματοποιοΰμεν σειράν διαλέξεων έπί θεμάτων ά- 
φορώντων ύμετέρας έπαγγελματικάς τάξεις.

Ό μιληταί κατά τόν λόγον τής άρμοδιότητος έκάστου, ε ί
ναι: ό Διοικητής τοΰ Τμήματος Αγορανομίας Πατρών Ά 
στυν. Β ' κ. Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος, ό ειδικός ύ- 
γειονολόγος ιατρός άστυίατρος κ. Άναστασόπουλος Σωτ., 
ό Άστυκτηνίατρος Πατρών Ά στυν. Β ' κ. Άνδρΐτσος Ι ω 
άννης καί ό Διοικητής τής Τουριστικής Α στυνομίας Πα
τρών Ύπαστυνόμος Α ' κ. Ιωνάς Ιωάννης.

Κύριοι, έν τη ένασκήσει τού έπαγγέλματός σας, συμ
βάλλετε θετικώς ή άρνητικώς, άναλόγως τών ένεργειών 
σας, έπί τριών κυρίως τομέων, ήτοι τής δημοσίας ύγείας, 
οικονομίας καί τοΰ πολιτισμού τής χώρας.

Ή  θετικότης ή άρνητικότης τής ύμετέρας συμβολής έ- 
ξαρτάται κυρίως έκ τοΰ βαθμού τής έπαγγελματικής σας

καταρτίσεως, τοΰ έπιδεικνυομένου πρός τό έπάγγελμά σας 
Ζήλου καί ίδια έκ τής ηθικής ή μή συνειδήσεώς σας. Ί ν α  
έξασφαλίσητε τήν θετικότητα τής συμβολής εις τούς άνω- 
τέρω τομείς τής κοινωνίας, τής όποιας ο ικονομικός καί 
πολιτιστικός μονάδας άποτελεϊτε, δέν όπως άσκήτε τό έ- 
πάγγελμβ σας μέσα εις τά ηθικά καί νομικά πλαίσια, άτι- 
να οί Νόμοι έπιτάσσουν καί αί συνθήκαι τών καιρών μας 
άπαιτοΰν. Οδηγίας πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν έπιθυ- 
μοΰν νά σάς παρέξουν οί άρμόδιοι πρός τούτο όμιληταί 
τών έπικειμένων διαλέξεων. Ά π ό  ύμός δέ έξαρτόται ό 
βαθμός άφομοιώσεως καί ύλοποιήσεως τών όδηγιών τού
των καί άπό τό έάν ύμεϊς έπιθυμήτε νά καταστήτε έπαγ- 
παγγελματίαι ικανοί, σύννομοι καί ώφέλιμοι εις τήν χώ 
ραν. Μέ τήν βεβαιότητα ότι έπιτελοΰμεν τό έργον μας, ά- 
ποθλέποντες πάντοτε πρός τήν πρόοδον καί εύημερίαν τοΰ 
κοινωνικού συνόλου καί ότι ύμεϊς θά μάς δικαιώσητε εις 
τάς προσδοκίας μας, καλοΰμεν τόν κ. Δήμαρχον όπως εύα- 
ρεστούμενος κηρύξη τήν έναρξιν τών προγραμματισθεισών 
διαλέξεων».

Άνελθών εις τό βήμα, ό Δήμαρχος 
Πατρέων κ. Κων. Ρκολφινόπουλος, έ-

κήρυξε τήν έναρξιν τών έργασιών τοΰ Είτα έλαβε τόν λόγον ό κύριος δμι- 
Σεμιναρίου. λητής τής πρώτης ημέρας ’Αστυνόμος
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Β ' κ. Κοινσταντακόπουλος, δστις άφοΰ 
έκαμε περιληπτ κήν έκθεσιν των νομικών 
πλαισίων δράσεως τής ’Αγορανομίας, ά-

ναφερθεΐς καί εις τήν δραστηριότητα 
τοΰ ύπ’ αυτόν Τμήματος ’Αγορανομίας, 
ώς καί τοΰ άνεπιτρέπτως υψηλού Αρι

θμού διαπραττομένων άγορανομικών πα
ραβάσεων, έτόνισε μεταξύ άλλων:

«Καί καθ' όσον άφορά τήν έκδηλουμένην δολιότητα, έν 
τή έπιδιώΕει παρανόμου κέρδους, καθ' οίονδήποτε τρόπον, 
άς μέ ουγχωρήσητε, πλήν δέν δύναμαι είμή νά καυτη
ριάσω τούτην, χαρακτηρίΣων τήν νοοτροπίαν ώς έθνικώς, 
ηθικώς καί κο ινω νικώς άνέντιμον καί τήν πράΕιν νομικώς 
κολάσιμον ώς αισχροκέρδειαν.

"Ο σον άφορά, όμως, εις τήν αιτιολογίαν τοϋ λίαν ση
μαντικού ποσοστού άγορανομικής έγκληματικότητος, τήν 
άμέλειαν, τήν άγνοιαν καί τόν λανθαομένον υπολογισμόν 
τοϋ δικαιουμένου κέρδους, καίτοι άναγνωρίΣω κωλύμμα- 
τα, άντικειμενικά, ώς πολυπλοκότητος άριθμητικών πρά- 
Εεων, πολυνομίαν καί υποκειμενικά, ώς έλλειψ ιν έπαρκών 
γραμματικών γνώσεων εις αριθμόν τινα έμπορικών παρα
γόντων, παρά ταϋτα θεωρώ ώς άδικαιολόγητον τόν τοιοϋ- 
τον άριθμόν παραβάσεων τοϋ Άγορανομικοϋ Νόμου. Εί
μαι πεπεισμένος, ότι αΰται θά ήααν σημαντικώς όλιγώτε- 
ραι, άν σείς είχατε έπιδείΕει μεγαλυτέραν προσοχήν, άλ- 
λά, κυρίως, μεγαλυτέραν διάθεσιν συνεργασίας μεθ' ήμών...

Κύριοι, σάς παρακαλώ ν' άπευθύνεσθε πρός ήμάς άνεν- 
δοιάστως, αίτοϋντες πληροφορίας έπί παντός έπιδίκου θέ
ματος. Ασυγκρίτως ώραιωτέραν θεωρώμεν τήν άποστο- 
λήν μας, περί τήν παροχήν διευκρινήσεων καί συμβουλών, 
έπί τώ τέλει προλήψεως διαπράΕεως παραβάσεων, άπό έ- 
κείνην τής καταμηνύσεως συνανθρώπων μας...

Μή διστόΣετε. Σ άς βλέπομεν ώς φίλους μας. Ά πορρ ί- 
πτομεν, μετ' άγανακτήσεως, τήν προσωνυμίαν καί τόν 
ρόλον τοϋ διώκτου.

Ή  Πολιτεία μάς έταΕεν ώς φρουρούς τής πόσης τάΕεως, 
έπομένως καί τής άγορανομικής. "Οταν ή τάΕις αϋτη τη- 
ρήται έΕ αύτοπειθαρχήσεως τών κοινωνικών μελών, ού- 
δείς συντρέχει λόγος νά δ ιώκωμεν...

Ένστερνισθήτε τήν πίστιν, ότι ή έργασία αας πρέπει νά 
έχη ώς βάσιν τό συναλλαγματικόν κύκλωμα 'Εμπόρευμα —  
Χρήμα — 'Εμπόρευμα, έν τή έννοια ότι τό πραγματοποιού- 
μενον έκάστοτε κύκλωμα έΕόδων - έσόδων, νά καλύπτη βε
βαίως τό άθροισμα τών έΕόδων, πρός άντικατάστασιν τοϋ 
πωληθέντος πράγματος, νά μή καθιστά όμως έπαχθή τήν 
έμπορικήν διακίνησιν ένεκα ύπερηυΕημένων τιμών διαθέ- 
σεως.

Κάματε βίωμά σας, ότι είσθε Σωτικής σημασίας κοινω
νικοί λειτρυργοί, δεδομένου ότι μέσιρ ύμών διακινοϋνται 
τό άγαθά καί δή τό άμέσου βιοτικής καταναλώσεως τοιαϋ- 
τα. Μεριμνήσατε διά τήν ποιότητα καί τήν καταλληλότητα

τών μέσων διατροφής. Περιορισθήτε εις τήν άπαίτηοιν τοΰ 
νομίμου. Μή σάς διαφεύγη ότι, ώς οί λοιποί έργαΣόμενοι 
Έ λληνες, λαμβόνουσιν, άπό τόν οίονδήποτε έργοδότην 

των, τήν νόμιμον άντιμιοθίαν τής έργασίας των, οϋτω καί 
σείς δέν δικαιούσθε, ήθελημένως ή μή, ν ’ άΕιώνετε ύπέρ- 
τερον τοϋ νομίμου τίμημα. Ένθυμεϊσθε πάντοτε ότι οί μι- 
σθοί καί τά ήμερομίσθια, δ ι' ών καλύπτει τάς βιοτικός 
του άνάγκας τό μέγιστον τών συνανθρώπων μας, είναι πε- 
ριωρισμένα εις περιθώρια, ικανά ν ' άντιμετπίσωσι τό τρέ- 
χον κόστος Σωής. Ή , οίασδήποτε, έστω καί άσήμαντος, δΓ 
έκαστον είδος έπί τά πρόσω διακύμαναις τοϋ τιμαρίθμου, 
δημιουργεί άπειρους άντιΕοότητας, αϊτινες κλωνίΣουσι τήν 
πίστιν τοϋ λαοϋ, ούχί μόνον έπί οικονομικού πεδίου, άλλό 
καί έπί τήν άΕίαν τών ιδανικών του...

Πιστεύσατε, άκραδάντως, ότι ή παράβασις τοΰ Νόμου 
καί δή τό δολίως αίσχροκερδείν, είναι άπροσδιορίστως με
γάλη έθνική Σημία...

Δέν παρέρχομαι άσχολίαστον τήν άπώλειαν τής άναν- 
τικαταστάτου ψυχικής ήρεμίας τοϋ ήθελημένως έπιχειροΰν- 
τος παρανομίαν, ένεκα τοϋ, έν τή ψυχή του, έμφωλεύον- 
τος, δέους τής άποκαλύψεώς του. Επισημαίνω ομοίως τόν 
έπώδυνον έλεγχον τής συνειδήσεως τοϋ δολίως παρανο- 
μοϋντος, έν όψει, τής έΕ ένδογενών παραγόντων, γνωστής 
αύτώ, άνηθικότητος τής ένεργείας μου.

Θεωρώ ϋπερόχως ώραίαν, έθνικώς καί κοινω νικώς έπω- 
φελή τήν αποστολήν τοϋ Έ λλη νο ς  έμπορευομένου...

Εύχομαι όπως ή εύθϋνη, ή λογική, ή τιμή καί ή άΕιο- 
πρέπεια πρυτανεύσουν. Τούτο θά είναι μεγίστη έπιτυχία. 
Θά είναι μεγαλούργημα, ούχί ίδικόν μας, άλλά τών έν τή 
πόλει μας έμπορευομένων. Θ' άποτελέσωσι τήν εύγενή πρω
τοπορίαν γενικωτέρας, έν τή ' Επικρατείς·, έΕορμήσεως, 
πρός άποδέσμευσιν έκ τοϋ ένοχου νοοτροπίας τοϋ παρελ
θόντος, όν καί εις οίον ποσοστόν ύφίσταται αϋτη.

Έ ν κατακλείδι, εύελπιστώ, ότι ή εις τό 4ον έτος είσελ- 
θοϋσα ήδη προσπάθεια ήθικοϋ άποκαθαρμοϋ τών Ελλήνων, 
τήν όποιαν, διά πρώτην φοράν, εις τήν νεωτέραν, τούλό- 
χιστον, ιστορίαν τοϋ "Εθνους, έπιχειρεϊ, μετά μεθοδικότη- 
τος καί ύπομονής, ή έθνοσωτήριος 'Απριλιανή Έπανάστα- 
σις, θά έπιδράσή εύεργετικώς, ώς θεία, καθαρτήριος δρό
σος έπί τής διανοίας μας, ώστε οί έφ ' έΕής ένέργειαί μας 
νά ώσιν απολύτως προσηρμοσμέναι πρός τά, άφθίτου με
γαλείου, ήθικά διδάγματα τής Ζωοποιού Θρησκείας τοϋ Θε
ανθρώπου».

’Ανάλογου ένδιαφέροντος υπήρξαν καί 
αί όμιλίαι τών λοιπών έκλεκτών ομιλη
τών, οί όποιοι, λόγφ τού ίδιάζοντος 
τών θεμάτων των, άνεφέρθησαν είδικώς 
έπί (ορισμένου χώρου τής άρμοδιότητός 
των, σχετιζομένου πρός τό δλον πνεύ
μα τής έπιμορφώσεως τών διευθυντών 
καί υπαλλήλων τών καταστημάτων πω- 
λήσεων τροφίμων τής πόλεως τών Πα- 
τρών.

Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Σεμινα
ρίου, μετά τόν αντίστοιχον όμιλητήν, άν- 
ήλθον εις τό βήμα, άλληλοδιαδόχως, ό 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελ- 
ματιών Πατρών κ. Θεοδωρίίδης καί ό

56

Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ’Εδωδιμοπαν- 
τοπωλών κ. Κοκκότης, οΐτινες συνεχά- 
ρησαν τόν κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, 
διά τήν θαυμασίαν, ώς τήν έχαρακτή- 
ρισαν, πρωτοβουλίαν του καί ηύχαρί- 
στησαν τούτον διά τάς παρασχεθείσας 
λίαν ωφελίμους γνώσεις. 'Ο κ. Διευθυν
τής τής ’Αστυνομίας, τέλος, ηϋχαρίστη- 
σε καί αδθις τούς εμπορικούς παράγον
τας κι’ ηύχήθη δπως οί άποκομισθεϊσαι 
γνώσεις ύλοποιηθώσιν, έπί καλώ, τοϋ 
κοινωνικού συνόλου. ’Αξίζει νά σημειω- 
θή δτι καί αί πέντε (5) τοπικαί εφημε
ρίδες αφιέρωσαν, εις τρίστηλα δημοσι
εύματα, λίαν κολακευτικά σχόλια ύπέρ

τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. 
Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτος ή έκτεθεί- 
σα προσπάθεια τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως Πατρών καί τά ευμενή σχό
λια τοΰ Τύπου καί τού κοινού δεδικαιο- 
λογημένα. ’Από τής θέσεώς μας έκφρά- 
ζομεν τήν ευχήν διά περαιτέριο έπιτυ- 
χίας καί έπικροτοΰμεν τό πνεύμα καί 
τήν ιδιαιτέραν πρωτοβουλίαν τοΰ Διοι- 
κητοΰ Άγορανομικοϋ Τμήματος Πατρών, 
έκλεκτού συναδέλφου κ. Κωνσταντακο- 
πούλου, εις ένεργείας τοΰ όποιου έβα- 
σίσθη ή δλη έκδήλωσις. Αίέν άριστεύειν.

Κ. X.
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ο ι α ν ι ο

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

Π0ΣΗ Γ ΙΟ IΗ Σ I, Θεέ μου, τις μέρες πού μας πέρασαν, 
στις έφημερίδες, τά λαϊκά περιοδικά, τά κάθε λογής 

έντυπα τής μεγάλης κυκλοφορίας. ΝομίΖει κανείς πώς 
όλα είχαν συνωμόσει γιά έναν ποιητικό κατακλυσμό. Κάθε 
άνθρωπος πού κρατούσε μιά πέννα στό χέρι του, είπε: 
■  Ας κάνουμε καί λίγη ποίησι...», καί τήν έκανε. Οί λυ
ρικές περιγραφές ώργίαοαν, οί παρομοιώσεις έκαναν άγνώ- 
ριστα όλα τά ώραϊα πράμματα, οί κοινοτοπίες είχαν τήν 
πανηγυρική τους καί οί μοντερνισμοί τού ύφους, χειρό
τεροι άπό τις κοινοτοπίες —  γιατί οί κοινοτοπίες διατη
ρούν, τουλάχιστον, έστω καί Εεθωριασμένη, τήν αρχική 
τους εύγένεια - έλαβα^ κι' αύτοί, τήν παρδαλή τους νότα 
στό άρχοντοχωριάτικο ποιητικό πανηγύρι. Κ ' έτσι βεβαιώ

θηκα, μιά φορά άκόμα, ότι π ο ί η σ ι  μ έ  τ ά  σ τ α 
ν ι ό  δ έ  γ ί ν ε τ α ι .  Ό π ω ς  δέ γ ίν ίτα ι καί χαλβάς 
μέ τά στανιό.

"Ετυχε νά άκούσετε, άλήθεια, ποτέ οας τά χαριτωμένο 
άνέκδοτο τού χαλβά; Αγαπούσε νά τά Εαναλέη σέ κάτι 
τέτοια περιστατικά, καί νά τά ύψώνη οάν έπιχείρημα ά 
θυμόσοφος έκεϊνος γιατρός τής περασμένης γενεάς καί 
άΕέχαστος δάσκαλός μας Ιω ά ν ν η ς  Ζώχιος. Καί άπά τά 
στόμα του τά πρωτάκουσα κ' έγώ, θελκτικά διηγημένο.

Στά παλιά τά χρόνια, κάποιος Ρωμιός μερακλής είχε 
άκουστά πώς τό ρακί τής Πόλης, συντροφεμένο μέ περί
φημους μεΖέδες, δέν είχε τό όμοιό του στόν κόσμο. Ό  
καημός του ήτανε νά τά δοκιμόση. Καί, μέ πρώτη εύ- 
καιρία, μπαρκάρισε ό κολός μας σ' ένα καράβι καί κ ί
νησε γιά τήν Πόλι νά δοκιμόση τό φημισμένο ρακί. Κά
ποτε έφτασε. Μ όλις Εεμπαρκάρησε, δίχως νά χάνη και
ρό, τράθηΕε όλόϊσα, κάτω στό τσαρσί, μπήκε σ' ένα ρακο- 
πωλεϊο, πού τού είχαν συστημένο, στρώθηκε σ' ένα τραπέΖι 
κι άρχισε νά κατεβάΖη ρακί άπάνω στό ρακί. Κι άλήθεια 
ήταν περίφημο. Τέτοιο ποτό δέν είχε Εαναβάλει στό στό
μα του ποτέ. "Η π ιε  τόν περίδρομο. Ό τ α ν  σηκώθηκε νά 
φύγη, τρίκλιΖε. Ή  Πόλι, μ' όλα τά τΖαμιά χόρευε καρσιλα
μά όλόγυρά του. Κι αυτός μαΖί της.

Μά τά πόδια του δέν τόν βαστούσαν πιά. Περνώντας 
άπό κάποιο μαχαλά, σωριάστηκε άΕαφνα σ' ένα καλντερί
μι καί τόν πήρε βαθιά.

Γιά τήν κακή του όμως ή τήν καλή του τύχη, άντίκρυ 
στή γωνιά πού έπεσε, ήτανε τό χαρέμι ένός πασά. Τά 
χανουμάκια τόν βλέπανε πίσω άπό τά καφάσια καί κάνα
νε χάΖι. Μά γιά νά κάνουνε περιοσότερο χάΖι, σκαρφίστη
καν νά τού σκαρώσουν ένα άσκημο παιχνίδι. Στό χαρέμι, 
έκείνη τήν ήμέρα, ό μάγερος τούς έφτιανε συμιγδαλένιο 
χαλβά. ΦωνάΕανε, λοιπόν, τό μόρρεγγα, Εελιγωμένες άπ ’ 
τά γέλια, καί τού είπανε:

—  Τόν βλέπεις τούτον τό μεθυσμένο γκιαούρη, πού ψη- 
φολογάει έκεϊ κάτω, στό καλντερίμι; Πάρε μπόλικο χαλ
βά, Ζεστό - Ζεστό, πήγαινε κάτω, κατέβασέ του τή βράκα, 
γέμισέ του τη χαλβά, άνέβασέ του στή θέσι της καί Εανά- 
δεσέ την μέ τή βρακοΖώνα του, όπως τήν είχε. Αύτός, Ευ- 
πνώντας άπό τή Ζέστη πού θά νοιώση στά σκέλια του, θά 
νομίση πώς μέσα στά μεθύσι του, τάκανε άπάνω του. Κι 
έμεϊς έχουμε νά κάνουμε μεγάλα γέλια πίσω άπ ' τό κα- 
φάσι.

"Ετσι κι έγινε. Ή  βράκα τού μεθυσμένου γέμισε άπό 
Ζεστό χαλβά. Ξυπνώντας Εαφνιασμένος σέ λίγο ό φτωχός, 
καί πασπατεύοντας τή βράκα του, πίστεψε πώς άλήθεια τήν 
είχε πάθει τή βρωμοδουλειά. Τί νά κάνη ό δυστυχισμένος; 
Μ ήπως είχε καί ν ' άλλάΕη ρούχα, μαγαρισμένος όπως ή
ταν στόν Εένο τόπο; Κατέβασε προσεχτικά τή βράκα του 
καί πάσχιΖε νά καθαριστή όπως - όπως. Καθώς τήν κατέ
βασε όμως, τού χτύπησε τά ρουθούνια, όλο γλύκα, ή μυ
ρουδιά τού χαλβά, μέ τή μπόλικη κανέλλα καί τ ' άλλα μπα
χαρικά. "Εβαλε τότε τό δάχτυλό του, πήρε λιγάκι, τόφερε 
στή μύτη του γιά νά βεβαιωθή, κι ύστερα, Εεθαρρεύοντας, 
στό στόμα του. "Ητανε σωστός χαλβάς! «Μηρέ, μπρέ, 
είπε μέσα του. Τούτο τό ρακί τής Πόλης είναι θαυματουρ
γό! Τό πίνεις καί κάνεις χαλβά!» . Καί, Εεθαρρεμένος τέ
λεια  τώρα, άρχισε νά τρώη μέ τις φούχτες τόν περίφη
μο χαλβά καί νά γλείφη τά χείλια  του. Τέτοιο χαλβά δέν 
είχε Εαναφάει ποτέ του.

Γιά κακή του τύχη, άπάνω στή γλύκα, τρεις Ζαπτιέδες 
νυχτοφυλάκοι, πέρασαν μπροστά του.

— Μ ωρέ τί κάνει τούτος έδώ; είπανε. Τρώει τά άπαυ- 
τά του, ό μαγαρισμένος!

Καθώς Ζύγωσαν όμως, τούς πήρε κι αύτουνούς ή μυ
ρουδιά τού χα λβ ά !.
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VTA ΕΠΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ, ή Σόνια Κρούζ ήταν τό 
“  ώραιότερο κορίτσι τοΟ σχολείου της. “Ενα χαρι- I 
τωμένο πλάσμα πού (άνοιγε μέ κατάπληξι τά μάτια I 
του στόν κόσμο καί χαιρόταν τά παιγνίδια τού σχο· I 
λείου καί τή ζωή της —  μιά ζωή πού, άλλοίμονο, έ- I 
μελλε νά πάρη δραματική τροπή.

Στίς 19 Σεπτεμβρίου 1967, ή μητέρα της Σόνιας I 
πήρε άνήσυχη στό τηλέφωνο τόν διευθυντή τοΟ σχο- I 
λείου:

— Κύριε Τζόνσον, είπε, μέ συγχωρείτε πού σας ένο- I 
χλώ... Είμαι ή κυρία Σάντα Κρούζ, ή μητέρα τής I 
Σόνιας, πού πάει στή δευτέρα τάξη...

—  "'Ω! Ή κυρία Σάντα Κρούζ!
Ή φωνή του είχε έναν παράξενο τόνο:
— Πώς τό ξέχασα! Ή κόρη σας ήρθε τό πρωί νά I 

μοΰ ζητήση άδεια νά φύγη, γιά νά φέρη ένα βιβλίο I 
πού είχε ξεχάσει... Μήπως στενοχωρήθηκε: Ό  δά- I 
σκαλός της δέν ήθελε νά τήν πληγώση άσφαλώς... I 
'Απλώς ήθελε νά δώση στά παιδιά νά καταλάβουν δτι I 
άλλη φορά δέν πρέπει νά ξεχνούν τά βιβλία τους. ΕΤ- I 
ναι έκεΐ τώρα ή Σόνια; ’Αφήστε με νά -έής μιλήσω.

“Ενας κόμπος άνέβηκε στόν λαιμό τής Μάργκαρετ I 
Σάντα Κρούζ.

— Κύριε Τζόνσον, είπε μέ τρεμάμενη φωνή, ή Σό- I 
νια δέν φάνηκε καθόλου στό σπίτι άπό τήν ώρα πού I 
ξεκίνησε γιά τό σχολείο της!

—Πώς;
Ή μητέρα Αναλύθηκε σέ λυγμούς. Ό  Τζόνσον έ- I 

μείνε γιά λίγο σιωπηλός.
—θέλετε νά πήτε, ρώτησε τέλος, δτι ή κόρη σας I 

δέν ήρθε στίς 2, μετά τό μάθημα;
— “Οχι, δέν ήρθε.
ΤΗταν 5 ή ώρα. Ή Μάργκαρετ πίστεψε δτι ό δά- I 

σκαλος είχε κρατήσει τά παιδιά περισσότερο ή δτι I 
πήγαν ξαφνικά έκδρομή, δπως έκαναν κόσιου - κάπου. I 
Φοβόταν Ακόμη καί νά τηλεφωνήση στό σχολείο.

Τώρα δμως έπρεπε νά τρέξη στήν άστυνομία...

UTAN ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ άπό άπίθανες συμπτώσεις. Ή Ά- | 
** στυνομία τοΰ Γκράντ Ράπιντς, στό Μίτσιγκαν, έ- I 
ρευνοΰσε στήν αρχή στά τυφλά. Ή Σόνια είχε στα- I 
λή στό σπίτι της άπό τόν δάσκαλο μαζί μέ δύο άλλες I 
συμμαθήτριές της, γιά νά φέρουν τά βιβλία πού εί- I 
χαν ξεχάσει. Είπε δμως στά κορίτσια νά τό πουν πρώ- I 
τα στόν διευθυντή. “Οταν οί τρεις μικρές μπήκαν στό I 
γραφείο του, γιά νά Αναγγείλλουν τήν τιμωρία τους, I 
τόν βρήκαν περικυκλωμένο άπό παιδιά.

—·Αέν πειράζει γιά .μιά φορά, τούς είπε έκεΐνος. Πη
γαίνετε νά τά φέρετε, άλλη φορά δμως νά προσέ
χετε...

Κουβεντιάζοντας μέ τούς μαθητάς, ό κ. Τζόνσον 
ξέχασε νά είδοποιήση τούς γονείς τών μαθητριών. Τά 
δύο κορίτσια είχαν γυρίσει πριν άκόμη Αρχίσει τό 
μάθημα. Ή άπουσία τής Σόνιας πέρασε σχεδόν Απα
ρατήρητη. Ό  δάσκαλος, πιστεύοντας δτι οί γονείς 
της είχαν είδοποιηθή, δέν ανησύχησε. “Οταν πρόσεξε 
τήν άπουσία της, φαντάστηκε δτι τήν είχαν κρατήσει 
στό σπίτι...

Ό  Αστυνομικός Λήστμαν ήξερε δτι σ’ αύτές τις πε
ριπτώσεις χρειάζεται Αστραπιαία δράση. 'Ολόκληρη 
ή άστυνομία κινητοποιήθηκε καί άρχισε τις έρευνες. 
"Ολα τά αύτοκίνητα πού μετέφεραν μικρά κορίτσια έ- 
ρευνήθηκαν, καί μόνον δταν ή ταυτότητα τών κορι- 
τσιών έξακριβωνόταν πλήρως τούς έπέτρεπαν νά συ- 
νεχίσουν. Τά Αποτελέσματα δμως ήταν Αποθαρρυν- 
τικά.

Ό  δρόμος τοΰ σχολείου είχε μεγάλη κίνησι πεζών
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καί αύτοκινήτων, Ιδίως τήν ώρα πού ή Σόνια πήγαινε 
γιά νά πάρη τό βιβλίο. Οί μόνοι μάρτυρες ήταν μιά 
μητέρα μέ τήν κόρη της, πού νόμιζαν δτι είχαν δει 
ΐήν Σόνια.

__ΤΗταν ένα δμορφο μελαχροινό κοριτσάκι...
_Μήπως θυμάστε όιν κρατούσε κάποιο βιβλίο;
_"Οχι, δέν πρόσεξα.
_ Μήπως τήν είδατε νά μπαίνη σέ κανένα, αύτοκί-

νητο;
_ Ναι, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα της καί ό

δδηγός τής έκανε νόημα. Αύτή μπήκε πρόθυμα καί τό 
αύτοκινητό ξεκίνησε άμέσως.

Οί άστυνομικοί δέν συγκέντρωσαν καμμιά άλλη 
πληροφορία σχετικά μέ τό αύτοκίνητο ή τόν όδηγόν 
του.

— Είχα πει τόσες φορές στή Σόνια, έλεγε κλαίγον- 
τας ή μητέρα της, νά μήν μπαίνη σέ αύτοκίνητα ά
γνωστων !

Ή άστυνομία συμπέρανε δτι κάποιος φίλος τής οι
κογένειάς είχε σταματήσει τήν Σόνια, άφοΰ οί μάρ
τυρες. ήταν άπόλυτα βέβαιοι δτι είχε μπει πρόθυμα 
στό αύτοκίνητο. Αύτό δμως δέν ήταν κοίθησυχαστικό: 
Ποιος γνωστός θά κρατούσε τήν Σόνια όλόκληρη τήν 
ήμέρα, ξέροντας δτι οί γονείς της θά τρελλαίνονταν 
άπό άνησυχία;

Οί έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι τό βράδυ χωρίς άπο- 
τέλεσμα.

Λ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΛΗΤΣΜΑΝ είχε έκνευριστή ά- 
”  πό δλη αύτή τήν ιστορία. “Ενα τέτοιο γεγονός 
στήν κομητεία του!

Τό θεωρούσε σάν άμεση προσβολή κατά τού κύρους 
τής 'Αστυνομίας.

— Καί δέν είναι ή πρώτη άπαγωγή κοριτσιού! είπε 
καθώς έτρωγε ένα σάντουιτς στό μπάρ_ μαζί μέ τόν 
συνάδελφό του Χάίασάτερ.

— Δέν είναι ή πρώτη;
Ό Χαϊασάτερ δέν θυμόταν. ΤΗταν καινούργιος σ' 

αύτή τήν περιοχή. Ό  Λήστμαν άνοιξε ένα ντοσιέ πού 
είχε άρχίσει νά κιτρινίζη.

— Ό  φάκελλος αύτός, είπε, είναι κιόλας άρκετά 
παλιός. ’Αλλά δέν έχει κλείσει άκόμη.

Στις 16 ’Ιουλίου 1966, ή Λάουρα Τζό Σάτλαϊφ, 13 
έτών, είχε έξαφανισθή. 'Έμενε μέ τήν οίκογένειά της 
σέ μιά σχετικά άπόμερη περιοχή, περίπου 12 μιλιά 
άπό τό Γκράντ Ράπιντς. Οί γονείς τής Λάουρας Τζό 
δούλευαν σ’ ένα έργοστάσιο. Ό  πατέρας της δέν 
δούλεψε έκείνη τήν ήμέρα καί έμεινε στό σπίτι μέ τήν 
κόρη του καί τόν εικοσάχρονο γυιό του.

Τό άπόγευμα, ποοτέρας καί γυιός έφυγαν γιά τό 
Γκράντ Ράπιντς άφήνοντας τήν Λάουρα Τζό μόνη. “Ο
ταν γύρισαν μετά δύο ώρες ή μικρή είχε έξαφανισθή. 
Δέν είχε πάρει μαζί της, τίποτα άπό τά πράγματά 
της, ούτε κάν τό πορτοφόλι της.

Ό άστυνόμος Χαϊασάτερ έρεύνησε δλους τούς λό
φους κοντά στό σπίτι τής Λάουρας, άνέκρινε τούς φί
λους της. Μάταια δμως.

Μόνον ό όδηγός ένός φορτηγού πού μετέφερε μιά 
μπουλντόζα κοντά στό σπίτι τής Λάουρας Τζό, είπε 
δτι διασταυρώθηκε μ’ ένα πράσινο αύτοκίνητο πού, 
έπειδή ό δρόμος ήταν στενός, τραβήχτηκε στήν άκρη 
γιά νά περάση. Δέν είχε προσέξει δμως τόν όδηγό.

Δυό μικρά κοριτσάκια. Δύο αύτοκίνητα. Τά μόνο 
οτοιχεΐα άπό τις δύο έγκληματικές πράξεις. Τά πρά-
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γματα δέν ήταν καί τόσο ευνοϊκά γιά τήν άστυνομία 
καί τό μυστήριο θά παρέμενε άλυτο άν δέν βοηθούσε 
ή τύχη, ή μάλλον ή άτυχία κάθε έγκληματία.

Τ Ό  ΑΠΟΓΕΥΜΑ τοΰ Σοτββάτου τής 14 ’Οκτωβρίου, 
 ̂ τέσσερες έβδομάδες μετά τήν έξαφάνισι τής μικρής 

Σόνιας, μιά παρέα άπό όκτώ άτομα έκαναν Ιππασία 
στήν περιοχή "Αλλεγκαν, κάπου 40 μίλια νοτιοδυτικά 
τοΰ Γκράντ Ράπιντς.

"Ενας άπ’ αύτούς παρατήρησε κάτι παράξενο μέσα 
στους θάμνους. Ψόϊχνοντας βρήκε σέ μιά κοιλότητα 
βάθους μισοΰ περίπου μέτρου τό πτώμα ένός παιδιού.

’Αμέσως ειδοποιήθηκε ό σερίφης τής περιοχής Ρόμ- 
περτ Οΰάΐκομπ. Στήν περιοχή του δέν είχε άναφερθή 
καμμιά έξαφάνισι παιδιού άλλά άμέσως θυμήθηκε τά 
δύο μικρά κορίτσια πού είχαν έξαφανισθή άπό τό 
Γκράντ Ράπιντς καί ειδοποίησε τόν σερίφη Πάρσονς 
έκεΐ. Ό  Πάρσονς μέ τόν έπιθεωρητή Γκίλμπερτ καί 
τόν Λήτσμαν έσπευσαν άμέσως.

Πράγματι ήταν τό πτώμα ένός μικρού κοριτσιού. 
"Αν καί ή άποσύνθεσι είχε άλλοιώσει τά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου, τά μαλλιά ήταν μακρυά καί 
μαύρα καί κάτω άπό τό σώμα στο βάθος τοΰ αύτο- 
σχεδίου τάφου, βρέθηκε ένα βιβλίο μέ κίτρινο κάλυμ
μα. "Ενα κάλυμμα δμοιο μέ έκεΐνα πού χρησιμοποι
ούσε ή Σόνια γιά νά ντύνη τά βιβλία της.

’Ήταν τό βιβλίό πού είχε πάρει κατά λάθος ή Σό
νια καί πήγαινε σπίτι γιά νά τό άλλάξη. 'Επίσης, τά 
ροΰχα πού βρέθηκαν ήταν έκεΐνα πού φοροΰσε ή μι
κρή τήν τελευταία φορά πού τήν είδαν ζωντανή.

— Δέν πιστεύω νά δρουμε τίποτα άλλο, είπε ό έ- 
πιθεωρητής Γκίλμπερτ. ’Αλλά άς ψάξουμε άκόμη λί
γο έδώ γύρω.

Εύτυχώς ή πρόβλεψί του δέν βγήκε σωστή. Μετά 
άπό λίγα λεπτά ό Λήτσμαν φώναξε:

— Νά, κάτι βρήκα έδώ, μοιάζει μέ σημειωματάριο.
— Είναι στήν ίδια κατάστασι μέ τό βιβλίο, εΐπε ό 

Γκίλμπερτ. ’Ίσως αύτό σημαίνει δτι άφέθηκε έδώ συγ
χρόνως μ’ αύτό.

— "Εχει πολλά όνόματα έδώ μέσα, συμφώνησε ό 
Λήστμαν. Νά καί τό δνομα αύτοΰ πού πιθανώτατα εί
ναι ό κάτοχός του: Θεόδωρος Ούΐλλιαμς είναι άπό τό 
Ούάϊόμιγκ. Κοντά στό Γκράντ Ράπιντς!

Λ  ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Λήστμαν άνέλαδε τό δυσάρεστο 
ν  καθήκον νά είδοποιήση τήν μητέρα τής Σόνιας. 
Οί έδδομάδες πού είχαν περάσει είχαν πείσει σχεδόν 
τήν δυστυχισμένη γυναίκα πώς κάθε έλπίδα νά δή 
ζωντανή τήν κόρη της είχε χαθή. Αύτό δμως δέν μεί
ωνε τήν συντριβή της καθώς άκουγε τήν διήγησι τοΰ 
Λήστμαν. Τελειώνοντας αύτός τήν ρώτησε:

— Ξυρία Σάντα Κρούζ, καταλαβαίνω τά αίσθήμα- 
τά σας, άλλά προσπαθήστε νά θυμηθήτε: Μήπως γνω
ρίζετε κάποιον Θεόδωρο Ούΐλλιαμς;

Ή μητέρα τής Σόνιας άναπήδησε.
— Τί σχέσι μπορεί νά έχη αύτό μέ τήν Σόνια; Ό  

κύριος Ούΐλλιαμς καί ή δεύτερη γυναίκα του είναι 
πολύ φίλοι μας. Πριν άπό τόν γάμο τους συνήθιζα νά 
άφήνω τήν γυναίκα του νά προσέχη τά παιδιά μας 
όταν λείπαμε.

— Ξέρετε δτι ή άτζέντα τοΰ Ούΐλλιαμς βρέθηκε

μαζί μέ τό βιβλίο τής κόρης σας άνάμεσα στους θά
μνους ;

— ΚΓ δμως, λίγες ώρες μετά τήν έξαφάνισι τής 
Σόνιας, οί Ούΐλλιαμς μάς τηλεφώνησαν καί προσε- 
φέρθησαν νά φροντίζουν τά άλλα παιδιά μας γιά δσο 
καιρό θά χρειαζόταν. "Οχι, δέν νομίζω δτι ύπάρχει 
καμμιά σχέσι μέ τόν θάνατο τής μικρής μου Σόνιας.

Οΰτε βέβαια καί ή άστυνομία ήταν βέβαιη. Πώς 
μπορούσε δμως νά δικαιολογηθή ή παρουσία τής ά· 
τζέντας σ’ έκείνο τό μέρος;

/ΛΤΑΝ ό Λήστμαν καί ό Χαϊασάτερ χτύπησαν τήν 
υ  πόρτα τοΰ 'Γέντ Ούΐλλιαμς ό «καλός φίλος» των 
Σόιντα Κρούζ δέν έχασε τήν ψυχραιμία του.

— Είναι άπίστευτο! είπε. Λέτε πώς χάθηκε ή Σό
νια; Ή μικρούλα Σόνια; Μά είναι τρομερό! Τό ξέ
ρει ή μητέρα της;

Ό  Λήστμαν τόν κοιτούσε προσεκτικά.
— Μάλιστα, κύριε Ούΐλλιαμς, τό ξέρει.
— Καί πώς... Πώς... άντέδρασε; ”Ω, θά πάω νά τή 

δώ ! Μήπως μπορώ νά σάς βοηθήσω σέ κάτι;
— Γι’ αύτό άκριβώς είμαστε έδώ, είπε ό Χαϊασάτερ. 

Γιά νά μάς βοηθήσετε... ”Η μάλλον γιά νά σάς βοη- 
θήσωμε νά πήτε τήν άλήθεια!

— Τήν άλήθεια;
Ό  Λήστμαν τράβηξε άπό τήν τσέπη του τήν άτζέντα.
— Κοιτάξτε αύτό τό σημειωματάριο, κύριε Οΰΐλ- 

λιαμς. Μήπως τό άναγνωρίζετε;
Ό  Ούΐλλιαμς έγινε κίτρινος σάν λεμόνι.
’Ήταν ή χαριστική βολή. Ίδρωμένος έχωσε άσυναί- 

σθητα τό χέρι στήν τσέπη τοΰ σακκακιοΰ του, δπου 
έβαζε συνήθως τήν άτζέντα του. "Επιασε τό κενό. 
"Αρχισε νά τρέμη.

— Αύτή ή άτζέντα... έκανε, δέν ξέρω τί λέτε...
Ή φωνή του έβγαινε βραχνή, ταραγμένη.
Τώρα είχε λυγίσει πιά. Δέν μπορούσε νά κρυφτή. 

"Οταν τοΰ φόρεσαν τις χειροπέδες, άφησε νά τόν σύ
ρουν στό τμήμα χωρίς νά προβάλη πιά καμμιά άντί- 
στασι. Πίσω του ή γυναίκα του τόν παρακολουθούσε 
άπαθής καθώς άπομακρυνόταν άνάμεσα στούς άστυ- 
νομικούς.

Σέ μερικές ώρες είχε όμολογήσει τά πάντα.
Είχε συναντήσει τήν Σόνια στόν δρόμο έκείνο τό 

μοιραίο πρωΐ. Σταμάτησε καί τής πρότεινε νά τήν πάη 
μέ τό αύτοκίνητο μέχρι τό σπίτι της. ’Εκείνη δέχθηκε 
πρόθυμα καί κάθησε πλάι του.

Ή άστυνομία' άπέφευγε νά άνακοινώση λεπτομέ
ρειες. Τό βέβαιο πάντως ήταν δτι ό Ούΐλλιαμς ώδήγη- 
σε τήν Σόνια στήν έρημική περιοχή τοΰ "Αλλεγκαν, 
δπου τήν δολοφόνησε άφοΰ προηγουμένως τήν έβίασε.

Μετά τόν Λήστμαν, ό Χαϊασάτερ άνέλαβε τόν Οΰΐλ- 
λιαμς σχετικά μέ τήν ύπόθεσι τής Λάουρας Τζό πού 
έκκρεμοΰσε πάνω άπό ένα χρόνο.

Ό  Ούΐλλιαμς καί πάλι ώμαλόγησε, καί υπέδειξε τό 
μέρος πού είχε θάψει τήν άτυχη Λάουρα, άφοΰ ικανο
ποίησε τά κτηνώδη ένστικτά του.

Τό δικαστήριο τόν κήρυξε ένοχο, χαρακτηρίζοντάς 
τον σεξουαλικά ψυχοπαθή. Πέρασε τήν ύπόλοιπη ζωή 
του σ’ ένα ψυχιατρείο.

JOHN RESTON

Ή Ιστορία αύτή είναι Αληθινή. Συνέβη στις 'Η
νωμένες Πολιτείες πριν άπό τρία χρόνια καί περι
λαμβάνεται στά επίσημα άρχεϊα τοΰ F.B.I.
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Παρητήθησαν: ol ύπαρχ. Άγγελόπου- 
λος Ευάγγελος, Σπηλιού Κωνσταντίνος, 
Άνδριτσόπουλος Νικόλαος, Πιταοόλης 
Δημήτριος.

Οί άστυφ. Αυγουστίνος Νικόλαος, Πα- 
παδέας Ευάγγελος, Βασιλάκης Πανα
γιώτης, Ήλιόπουλος Βασίλειος, Καρα- 
γιάννης ’Αντώνιος, Χαλδαϊος Νικόλαος, 
Κατσαρός Ευστάθιος, Δελής Σωτήριος, 
Τσαούσης Δημήτριος.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
Διεγράφησαν:
1) 'Ο ΰπαρχ. Γεωργίου ’Ιωάννης διά 

λόγους υγείας καί
2) Οί άστυφ. Πολίτης Σπυρ. καί Μά- 

στορης Π αναγιώτης, λόγο.) θανάτου.

ΑΜΟΙΒΑΙ

Δι’ Λποφάσεως τού κ. 'Τπουργοϋ Δη
μοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος είς 
τόν ’Αστυφύλακα Σδράλιαν θωμάν, διό

τι διατεθείς διά τήν έπιτήρησιν τών πέ- 
ριξ χώρων τού Χρηματιστηρίου άπό 17 
—20 ώρας τής 7.2.1970, περί ώραν
18.00 τής αύτής, έντός ραφείου τής δ- 
δοϋ Άριστείδου 12 κατέλαβε τούς 1) 
Βασιλειάδην Δημ. 2) Κουτρούλην Δημ.
3) Ροιμνιόν Στέλιον. 4) Έρεσιόν Νικ. 
καί 5) Βασιλείου Σπυρ. νά διενεργούν 
τό τυχηρόν παίγνιον «χαρακίρι». ’Ακο
λούθως άφοϋ έκράτησε 1.800 δρχ. καί 
τά παιγνιόχαρτα, ειδοποίησε τόν ’Αξιω
ματικόν 'Τπηρεσίας, δστις συνέλαβεν αυ
τούς.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Είς τά πλαίσια των εκπαιδευτικών καί ψυχαγωγικών 
έκδηλώσεων τού Τμήμ. Δημ. Σχέσεων τού Α.Α.Π., 
άπό 12-15)6)70, έπραγματοποιήθη 4ήμερος έκδρομή 
'Τπαλλήλων τού Α.Α.Π. καί ειδικών 'Τπηρεσιών είς 
Δυτ. καί Κεντρικήν Μακεδονίαν. Μεταξύ τών συμμε- 
τασχόντων: Ό  ’Αστυνομικός Δ)ντής Α ’ κ. Γ. Σκου- 
ληκάρης (ώς άρχηγός τής εκδρομής), ό 'Τγ)κός Δ) 
ντής Α' κ. Ν. Κιούπης, ό έ.σ. Άστυν. Δ)ντής Α' κ. 
Λ. Παρίσης, ό Άστυν. Α' κ. Α. Κοσμάς, ό Άστυν. 
Β ' κ. Ε. Πρίμπας καί άλλοι μετά μελών τών οικο
γενειών των. Παραπλεύρως οί έκδρομείς φωτογρα- 
φούμενοι πρό τού Ναού τής Παναγίας τής Κουμ- 

πελίδικης είς Καστοριάν.

Τήν 12.6.70, ύπάλληλοι τού ΙΑ ' Άστυν)κού Τμήμα
τος Αθηνών, μετά μελών τών οικογενειών των, έ- 
πραγματοποίησαν ήμερησίαν έκδρομήν είς "Ανω Ά - 
γοριανήν Παρνασσίδος. Παραπλεύρως οί έκδρομείς 
φωτογραφούμενοι είς θέσιν «Σπηλιά» Λειβαδιάς, έξ 
ής διήλθον, μετά τού Δ)τοϋ των, Άστυν. Β ' κ. Γ.

Μπακογιάννη.

Τήν 30.5.70, αστυνομικοί τών Λ '  καί Λ Α ’ Α
στυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών, μετά μελών τών 
οικογενειών των, έπραγματοποίησαν ήμερησίαν 
ψυχαγωγικήν έκδρομήν είς Λειβαδιά, Δελφούς, 
'Ιτέαν, "Αμφισσαν, Γραβιάν.Οί μετασχόντες έΕέ- 
φρασαν τάς εύχαριατίας των πρός τούς προϊ
σταμένους των διά τήν έγκρισιν καί πραγματο
ποίησή/ τοιούτων ψυχαγωγικών έκδηλώσεων καί 
έδήλωσαν, δτι ή έκδρομή τών δύο Τμημάτων ύ- 
πήρΕε καττά πάντα έπιτυχής. Παραπλεύρως ό 
Άστυν. Δ)ντής Β '  κ. Τσιρίγκας Δημ., έν μέοψ 
τών Διοικητών τών Λ '  καί Λ Α '  Άστυν. Τμη
μάτων καί μιας όμάδος έκδρομέων.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ. 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Λέγεται καί Πολιτεία τών «τελικών συνόδων» (Η .Π . 
Α.). — Πόλις τής ’Ιταλίας, τής όποιας τό όνομα ε- 
φερεν ένδοξος Ελληνική Ταξιαρχία.

2. “Ανθη ... των σταυρολέξων. — Βρέχεται Από τόν Μεσ- 
σηνιακόν κόλπον. — Ζή και κινείται.

3. Πολιούχος τής Κρήτης, έορταξόμενος τήν 11ην Νοεμ
βρίου (γεν.). — Πόλις τής Σικελίας, όπου άπέθανεν 
ό Αισχύλος.

4. Τό μικρόν όνομα τής Έλληνίδος ηθοποιού Ναθαναήλ. 
— Προσωνυμία ’Αθηναίας.

5. Τά διαχειριστικά είναι επιζήμια. — Λέγονται καί Ανώ
ριμα.

6. Τά εύχόμεθα πολλά. — Κατάληξις μετοχών.

8. Π ροηγούμενον τού 2γ όριξοντίως, δίδει αστερισμόν 
(εις τήν αιτιατικήν). — "Επεται τού τίτλου πολλών 
επιχειρήσεων.

9. 'Τπήρξε σύζυγος τού ’Ιωακείμ. — Τής Γραβιάς £μει- 
νεν ιστορικόν.

10. 'Ετέρα ονομασία τής Αίγύπτου (Αρχικά). — Θερμαι- 
νόμενον διαστέλλεται.

11. Λέγονται καί χαλινά. — Είναι άνάλογον πρός τήν ά- 
πόδοσιν τών παικτών μιας όμάδος.

12. "Αρθρον εις τόν πληθυντικόν. — ’Αποτελεί τήν βάσιν

τών γαλακτοκομικών. — ’Αριθμός, διά δύο γραμμά- 
τοιν.

13. Κατά τήν 'Αγίαν Γραφήν, κατεστράφησαν ύπό τού 
Σαβαώθ. — Ζή έν νηστείφ καί προσευχή, μακράν τής 
τύρβης τού κόσμου.

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Μέλος τού πληρώματος τού «’Απόλλων 7», έκτοξευθεν 
τήν 11.10.1968. — "Οταν είναι κρυφός ... βλάπτει.

2. Φθόγγος τής μουσικής. — Μηχανικόν μουσικόν όργα- 
νον, παιζόμενον διά στροφάλου. — ’Επίζηλος βαθμός 
(όπτικώς).

3. Τήν προκαλεϊ ή κατάχρησις οινοπνευματωδών ποτών. 
— Είναι ή Ίντίρα Γκάντι.

4. Προϋπόθεσις 'θεατρικής παραστάσεως. — ’Αρχή... 
μιάς κλίμακος.

5. ’Ενθυμίζει θαύμα τού Χριστού.
G. ’Επιφώνημα τών διασκεδάσεων. — Παλαιά όνομασία 

τής ΣπερχειάΙδος.
9. Αίτιολογικόν τής Αρχαίας (Αντιστρ.). — Θείος ... μέ 

πολλά δολλάρια.
10. Ή  κλαίουσα συγκαταλέγεται μεταξύ τών δέκα ειδών 

τής ελληνικής χλωρίδας.
11. Νήσος τής Μεσογείου, άνήκουσα εις τήν Βρεταννικήν 

Κοινοπολιτείαν. — Σύνδεσμος τής Αρχαίας.
12. Λέγεται και "Αγιον "Ορος. — Π λουτοπαραγωγική πε

ριοχή τής Γερμανίας.
13. Ξενική αρνησις. — Ή  κάτοικος Χώρας τής Μ. ’Ανα

τολής. — Προηγούνται... τού Σχολείου.
14. Ξενική μονάς μετρήσεως (γεν.). — Ή  διά ψηφοφο

ρίας έκλεγομένη.
(Ή  λύσις εις τό έπόμενον)

I. Κο.

Λύσις π ροη γουμ ένου
(ΑΡΙΘ. 40)

Ό ρ ι ξ ο ν τ ί ω ς :  1) ΠΙΝΤΑ. — ΝΥΜΦΗ. 2) 
Η.Ε.Μ. — ΑΠΟ. 3) ΑΣΠΡΟΠΤΡΓΟΝ. 4) ΝΑΙ. 
— ΚΟΣ. — ΚΑΙ. 5) ΗΜΑΣ. — ΝΑΣΑ. 6) ΓΟΗ- 
ΤΡΟΝ. 7) ΟΠ Ω Σ. — ΚΤΕΛ. 8) ΔΑΓ. — ΦΟΣ. -  
ΙΝΤ. 9) ΥΠΕΡΑ ΣΠΙΣΕΣ. 10) ΙΩΝ. — ΟΟΙ. 11) 
Η ΦΑΚΗ. — ΡΤΟΜΑ.

Κ α θ έ τ ω ς : 1) ΠΛΑΝΗ. — ΟΔΥΝΗ. 2) 
ΣΑΜ. — ΠΑΠ. 3) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ. 4) ΤΕΡ. — 
ΣΟΣ. — ΡΩΚ. 5) ΑΜΟΚ. — ΦΑΝΗ. 6) ΠΟΝ
ΤΙΟΣ. 7) ΝΑΥΣ. — ΣΠ Ο Ρ. 8) Υ Π Ρ. — ΝΟΚ. — 
ΙΟΥ. 9) ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΙΟ. 10) ΟΑΣ. — ΕΝΙ 11) 
Η ΑΝΙΑ. — ΛΥΣΣΑ.
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ΦΟΝΟΣ ΜΕ ΣΤΙΛΕΤΟ

Ό  ’Αστυνόμος Φρήμαν είδοποιήθη καί σέ λίγα λε
πτά της ώρας ή το στόν τόπο τοΰ έγκλήματος. “Ενα 
πτώμα έφερε τέσσερες μαχαιριές στό στήθος.

‘Ο Τόνυ Μπράουν, ό όποιος τό είχε Spfj στήν άκρη 
τοΰ έξοχικοΰ δρόμου, κατέθεσε δτι: «βγαίνω κάίθε 
βράδυ έδώ στήν έξοχή καί κάνω τόν περίπατο μου, 
κύριε 'Αστυνόμε, διότι έπαθαν τά νεΰρα καί έχω ά- 
νάγκη άπό ξεκούραση. "Ετσι έκανα καί άπόψε δταν 
οί δύο άνδρες, τό θϋμα καί ένας άλλος, διεπληκτίζον- 
το ζωηρά, τό κατάλαβα άπό τις έντονες χειρονομίες 
που έκαναν, όπότε, σέ μιά στιγμή, ό άλλος, τράβηξε 
άπό τήν τσέπη του ένα στιλέτο καί κτύπησε τέσσερες 
φορές τόν συνομιλητή του. Μετά τό έβαλε στά πόδια 
καί έξηφανίσθη».

«Καί έσεΐς τί έκάνατε;» έρώτησε ό 'Αστυνόμος Φρή
μαν.

«Στήν άρχή μέ έπιασε ένας φόβος. Συνήλθα, δμως 
άμέσως, έβαλα τις φωνές καί έτρεξα κοντά στό πτώ
μα. "Εσκυψα, τό σήκωσα λίγο άλλά... ήταν άνώφελο. 
Τό θΰμα ήταν νεκρό. Τό μόνον πού κατώρθωσα ήταν 
νά λερωθώ μέ τά αίματα».

Πράγματι τά ρούχα τού Μπράουν είχαν γεμίσει αί
ματα σέ πολλά σημεία.

«Καί ό δολοφόνος;» έρώτησεν ό 'Αστυνόμος.
Ό  Μπράουν άνασήκωσε τούς ώμους του. «Φυσικά 

έφυγε τρέχοντας», είπε.
Ό  'Αστυνόμος Φρήμαν έσκυψε καί έξήτασε τό πτώ

μα έπί άρκετά λεπτά τής ώρας, έπειτα σηκώθηκε, ά
ναψε ένα τσιγάρο καί έρώτησε:

«Μπορείτε νά μοϋ πήτε πώς έβάδιζαν τό θύμα καί 
ό δράστης τήν ώρα πού ό δολοφόνος τράβηξε τό στι
λέτο ;»

«Δίπλα - δίπλα κύριε 'Αστυνόμε. Καί τούς δύο τούς 
είχα άντιληφθή άπό μακρυά».

Ό  Φρήμαν έκανε ένα μορφασμό.
«“Ολα τά σκέφθηκες κύριε Μπράουν, εΐπεν ό ’Α

στυνόμος, δλα έκτός άπό τό τελευταίο αύτό τό όποιο 
καί σέ έπρόδωσε. Συλλαμβότνεσαι λοιπόν διά τήν δο
λοφονία τοΰ άνθρώπου αύτοΰ. "Ελα μαζί μας στό Τμή
μα νά μάς πής γιατί τόν σκότωσες».

Έρώτησις: Τί ήτο έκεΐνο τό όποιον έκαμε τόν ’Α
στυνόμον Φρήμαν νά θεώρηση τόν Τόνυ Μπράουν ώς 

ένοχον τής δολοφονίας;
Διασκευή I. Κο.

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ό  Φρήμαν διεπίστωσε πώς έπρόκειτο διά δολοφονί
αν άπό τό γεγονός δτι εύρήκε τό μαχαίρι τοΰ θύματος 
έντός τής θήκης ματωμένο. ΤΗτο έντελώς άδύνατο ό 
ταξιτζής νά κτυπήθηκε μόνος καί νά τό έβαλε μετά 
στή θήκη, άφοϋ ό θάνατος ήταν μάλιστα καί άκα- 
ριαΐος.

Όρθάς λύσεις μάς άπέστειλαν οί κάτωθι: 1) Κρίπ- 
πα Δέσποινα, 2) Μίχου Βασιλική, 3) Περιβολιώτου 
'Αγγελική, 4) Σποαουδάκη Βασιλική, 5) Σταυρο- 
πούλου ’Αντωνία, 6) Δημόπουλος ’Αθανάσιος, 7) Κα- 
ραντζάς Σωτήριος, 8) Καυκάς Άνδρέας, 9) λεωνι- 
δόπουλος Εύάγγελος, 10) Μηνάκης Γεώργιος, 11) 
Νανόπουλος Πέτρος, 12) Ψαρός Παναγιώτης.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

34

34

34

34

34 34 34 34

Τό παραπλεύρως σχήμα έ
χει 16 τετράγωνα. Προσπαθή
σατε νά τοποθετή σητε τούς ά- 
ριθμούς άπό τό 1 έως τό 16 

εις τρόπον ώστε, όριζοντίως 
καί καθέτως νά δίδουν άθροι
σμα 34.

Εις τό έναντι σχήμα ύπάρ- 
χουν 9 στίγματα. Ήμπορεΐτε 
νά τά ένώσητε μέ μίαν μονο- 
κονδυλιάν, δηλαδή χωρίς νά 
σηκώσετε τό μολύβι σας; (μέ 
τρεις ευθείες).

Α Α Β Υ Ρ Ι Ν Θ Ο Σ
Ό  διαρρήκτης «κτύπησε» τό λογιστήριον τοΰ ξενο

δοχείου κάί ή ’Αστυνομία, είδοποιηθεΐσα άπό τό ύπάρ- 
χον σύστημα συναγερμού, κατεύθασεν. ’Αλλά πώς νά 
συλλάβη τόν άνωτέρω δράστην. Ήμπορεΐτε νά τήν 
βοηθήσετε νά περάση άπό τούς πολυπλόκους διαδρό
μους τοΰ ξενοδοχείου;
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Μέ τόν θάνατον τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ώς γνωστόν, 
οι στρατηγοί του έπολέμησαν οί μέν τούς δέ. Σέ κά
ποια, λοιπόν, άμφίρροπη μάχη μεταξύ τοΰ ’Αντιγόνου 
και τοΰ Εύμένους, ένίκησε μέν ό Εύμένης, άλλά έ
χασε δλες τίς άποσκευές τοΰ στρατοΰ του, δταν ό 
’Αντίγονος έκυρίευσε τό στρατόπεδο τοΰ άντιπάλου 
του. Τότε, ό ’Αντίγονος γιά νά δελεάση τούς στρατιώ
τες τοΰ Εύμένους, τούς παρήγγειλε δτι θά τούς έπι- 
στρέψη τίς άποσκευές τους, άν τοΰ παραδώσουν ζων
τανόν τόν άρχηγόν τους. Πράγματι, οί άργυράσπι- 
δες τόν συνέλαβον, τόν έδεσαν καί τόν ώδηγοΰσαν 
στόν ’Αντίγονον. Τότε, ό Εύμένης έζήτησε νά όμιλή- 
ση στόν στρατόν του καί, μέσα στην γενικήν ήσυ- 
χίαν, τούς είπε: «Κάκιστοι Μακεδόνες, μεγαλύτερον 
τρόπαιον θά ήμποροΰσε ό ’Αντίγονος νά στήση έναν- 
τίον σας, άπ’ αύτό πού σείς οί ίδιοι στήνετε τώρα μέ 
τά χέρια σας, παραδίδοντες αίχμάλωτον τόν άρχη
γόν σας; Καί δέν είναι φοβερόν, ένώ σείς εΐσθε νικη- 
ταί, νά παραδέχεσθε τόν έαυτόν σας νικημένον έξ αί
τιας των άποσκευών, ώσάν νά έκρέμετο άπό τά χρή
ματα ή νίκη καί δχι άπό τά δπλα; Κι’ άκόμη στέλλε- 
τε τόν άρχηγόν σας ώς λύτρα γιά τίς άποσκευές; 
Κι’ έγώ μέν όδηγοΰμαι άνίκητος, διότι ένίκησα τούς 
έχθρούς καί καταστρέφομαι άπό τούς συμμάχους. 
Άλλά, μά τόν Δία, ό όποιος προστατεύει τόν στρα
τόν καί μά τούς θεούς, στό δνομα των όποιων όρκί- 
ζονται οί άνθρωποι, σκοτώσατέ με έδώ σείς οί ίδιοι. 
Διότι, έκεϊ δταν μέ σκοτώσουν, θά είναι δικό σας κα
τόρθωμα. ΟΟτε θά σάς κατηγορήση ό ’Αντίγονος, 
γιατί χρειάζεται τόν Εύμένη νεκρόν καί δχι ζωντα
νόν. Καί <fxv δέν θέλετε νά χρησιμοποιήσετε τά χέρια 
σας, θά είναι άρκετόν τό ένα άπό τά χέρια μου, άν 
τό λύσετε, διά νά τελειώση αύτή ή δουλειά. Καί άν 
δέ μοΰ έμπιστεύεσθε τό ξίφος, ρίψατέ με δεμένον εις 
τά θηρία. "Αμα κάμετε αύτά, σάς άπαλλάσσω άπό 
τήν θείαν δίκην, καί σάς άνακηρύσσω τούς πλέον θεο- 
φοδουμένους καί δικαίους άνθρώπους άπέναντι τοΰ 
στρατηγοΰ των».

★

Ό  φιλόπατρις βασιλεύς τής Σπάρτης ’Άγις, ό ό
ποιος είς μάτην έπροσπάθησε νά έπαναδώση ε’ις τήν 
άγαπημένην του πόλιν τήν παλαιάν αύτής δόξαν, κα- 
τεδικάσθη άπό τούς δημαγωγούς είς τόν δι’ άγχόνης 
θάνατον. ’Ενώ, λοιπόν, έβάδιζε είς τήν άγχόνην, δλέ- 
πων τινά τών ύπηρετών αύτοΰ νά κλαίη άπαρηγόρη- 
τος, είπε:

— Παΰσε, άνθρωπε, νά κλαΐς, διότι, έτσι παράνομα 
καί άδικα πού πεθαίνω, είμαι άνώτερος άπό τούς φο- 
νεΐς μου.

★

"Οπως είναι γνωστόν, ό Μέγας 'Αλέξανδρος άγα- 
ποΰσε πολύ τήν μητέρα του ’Ολυμπιάδα, μίαν ζηλό- 
τυπον καί φιλόδοξον γυναίκα.

Κάποτε, λοιπόν, ό ’Αντίπατρος, ό στρατηγός, τόν 
όποιον ό βασιλεύς τών Μακεδόνων άφησε είς τήν 
'Ελλάδα διά νά διευθύνη, δσον καιρόν έκεϊνος θά

έλειπε εις τά βάθη τής ’Ασίας, τοΰ έγραψε μίαν μα
κροσκελή έπιστολήν μέ πολλάς κατηγορίας ένοτντίον 
τής μητέρας του. Καί ό ’Αλέξανδρος μελετών αυτήν, 
είπε:

—Ό  'Αντίπατρος άγνοεΐ πώς μυριάδες έπιστολές 
τίς έξαλείφει ένα δάκρυ τής μητέρας.

★

Μία νεαρή θαυμάστρια έρώτησε, κάποτε, τόν Μπέρ- 
ναντ Σώ:

—Τί δώρο θά ήθέλατε, μαιτρ, διά τήν 75ην έπέ- 
τειον τών γενεθλίων σας;

— Νά άλλάξωμε τίς ήλικίες μας, άπήντησε άπλά 
ό μεγάλος συγγραφεύς.

★  ’Ά ν  δέν γελάσης τό πρωί, μή καρτερής τό βράδυ.
★  "Ενας έξυπνος κάμνει άπό τήν άρχήν έκεινο, τό 

όποιον ό άνόητος κάμνει στό τέλος.
★  Κάλλιο άρρώστεια στό κορμί, παρά άρρώστεια 

στή ψυχή.
★  Λαγός τήν φτέρην έσειε, κακό τής κεφαλής του.
★  Ο γνωστικός άνθρωπος βλέπει μέ τήν καρδιά 

του δ,τι ό άμυαλος δέν βλέπει μέ τά μάτια του.
★  Τό άηδόνι δ,τι παθαίνει, τό παθαίνει άπό τήν φω

νή του.
★  "Αν θέλης νά άποφύγης νά βλέπης μωρόν, σπάσε 

πρώτα τόν καθρέπτην σου.

ΓΝΟΜΙΚΑ
Είναι άνθρώπινο νά σέ κακολογοΰν ΰστερα άπό μιά 

εύεργεσία πού έκαμες.
Μ. Άλέξανδοο;

★

"Εστω δέ ό λόγος υμών ναι ναι, ού ού, τό δέ πε
ρισσόν τούτου έκ τοΰ πονηροΰ έστίν.

Κ. Διαθήκη

Ή άχαριστία είναι προδοσία άπέναντι τής άνθρω- 
πότητος.

Έ δ. θόμψων



— Σ ΰ ς  ^νοχλοΟν με το ματς, Οά στείλω αμέσως. ’Επί τη ευκαιρία, πόσα - 
πόσα είναι;

— Ή  ΟΤΛΕΝ όμως ερχεται πιο γρή
γορα από τό 100.



ΜΕ ΤΟ “ΦΑΚΟ” 
ΤΩΝ «ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Τήν 31.5.70, έπομένην λήξεως των α
γώνων πρωταθλήματος σκοποβολής 
1970 ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας, έγένετο τελετή απο
νομής των έπάθλων είς τούς νικήτας. 
Παραπλεύρως, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. θεράπων Γ../.ανό- 
πουλος, ένφ άπονέμει επαθλον είς νι
κητήν Άξ-κόν τής σκοπευτικής όμάδος 

τοΰ Στρατού Ξηράς.

'«-X, V 7*/π r

Τήν 15.5.70, είς τήν αίθουσαν τού κιν) 
φου «Πάνθεον» των Πατρών, έγένετο 
ή έπίσημος έναρξις τοΰ Σεμιναρίου Ά - 
γορανομικής, 'Τγειονολογικής, Άστυ- 
κτηνιατρικής καί Τουριστικής έπιμορ- 
φώσεως τών διευθυντών καί υπαλλή
λων κατ)των πωλήσεως τροφίμων, πα
ρουσία έκπροσώποιν τών αρχών τής πό- 
λεως καί λοιπών προσκεκλημένων. Π α
ραπλεύρως, χαρακτηριστικόν στιγμιό- 
τυπον άπό τήν παρακολοΰθησιν τής έ- 

νάρξεως τού έν λόγοι σεμιναρίου.

Είς άνάμνησιν τοΰ Ιστορικοΰ γεγονότος 
τοΰ όλοκαυτώματος τοΰ ηρωικού Σου- 
λίου ’Ηπείρου, τήν 31.5.70 έπραγματο- 
ποιήθη έπίσημος τελετή, παρουσία τοΰ 
Α' ’Αντιπροέδρου τής ’Εθνικής Κυβερ- 
νήσειος καί 'Τπουργοΰ ’Εσωτερικών κ. 
Στυλιαν. Παττακοΰ, λοιπών έπισήμων 
καί υπηρεσιακών παραγόντων. Κατετέ- 
θησαν στέφανοι έκ μέρους έκπροσώ- 
πων: Τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, τών 
Ε.Δ., τής Χωρικής καί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Παραπλεύρως, ό Άστυ- 
ν)κός Δ)ντής Β ' (Δ)ντής Άστυνίκής 
Δ)νσεως Κέρκυρας) κ. Β. Τζαβέλλας,' 

ένφ καταθέτει στέφανον.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
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Υπογραφή αυμβάοεως 
διά rnw άνάθεσιν 
μεϋέτης, προς στέγασιν 
’Αστυνομικών 
Υπηρεσιών των 
Αθηνών

Τήν 9ην ώραν τής 4.7.70, είς τό Γραφεΐον 
τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως, ύπεγρά- 
φη σύμ6αο:ς διό τήν άνάθεοιν μελέτης προς 
άνέγερσιν κτιρίων δ:ό τήν στέγασιν τών:

α) ΚΔ ' Αστυνομικού Τμήματος καί Παραρ
τήματος Αθηνών.

β) ΙΓ Αστυνομικού Τμήματος καί Παραρ
τήματος Αθηνών.

γ) Σ Τ '  Άστυν. Ύποδ)νσεως, ΙΑ ' Τμήματος 
καί Παραρτήματος Αθηνών.

δ) Ζ' Άστυν. Ύποδ)νσεως, Θ' Τμήματος 
καί Παραρτήματος Αθηνών, 

ε) ΚΕ' Τμήματος καί Παραρτήματος.

Ανωτέρω, οτιγμιότυπον άπό τήν υπογρα
φήν τής ουμβάαεως. Διακρίνονται: Ό  Υπουρ
γός κ Π. ΤΖεβελέκος, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ 
Υπουργείου Δημ. ΤάΕεως κ. Π. Κωτσέλης, ό 
Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Θερ. Γαλανό- 

πουλος καί ό Άστυν. Δ)ντής Α '  κ. Β. Κρύος.



Λ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΤΟΣ ΙΗ '

Φωτο-άναπαραγ. Οί νέοι Ύπαστυνόμοι, οί όποιοι, πρό ολίγου, έδω-
Μ. Τουμπής καν, ενώπιον Θεοϋ καί ανθρώπων, τόν πρός τήν Πα

τρίδα καί τά Εθνικά Ιδεώδη νενομισμένον όρκον.

ΣύνταΕις - Επιμέλεια έκδόοεως: 
ΤΜ Η Μ Α  Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Σ Χ ΕΣ ΕΩ Ν

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12
ΑΘΗΝΑΙ (706)

Τηλέφ.: 627.469 καί 231. 111,  
έαωτ. 296

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4 1 1  -  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 7 0

Έ κ τ ύ π ω σ ι α  : Εταιρία Τύπου 
καί Εκδόσεων : « Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  
I Ω A Ν Ν I Δ Η », Κεραμεικοΰ 5, 
τηλέφ.: 547.787 καί 541.382 

•

Αναπαραγωγή φίλμς : Τσιγκο-
γραφείον Π. Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α ,  
Γεωργ. Σταύρου 8, Αθήναι.

•

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού ................  Δρχ. 60

’ Εξωτερικού ................  Δολλ. 3
Τιμή τεύχους : Δραχμαί 5

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιοτρέφονται. 
Αί δημοσιευόμενα.! μελέται άπη- 
χοϋν τήν πνευματικήν έργασίαν 
των συντακτών καί τάς γνώμας 

αύτών.

Αί άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής 
μιας πλευράς τού χόρτου, 
πρός αποφυγήν αμφιβολι
ών ώς πρός τήν διατύπω- 

σιν τού. κειμένου.
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ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«"Οσοι άσκοΰν μίαν δημοσίαν υπηρεσίαν, δίδουν τό ν  εα υ τό ν  των, η του
λάχιστον πρέπει νά  τό ν  δίδουν, μέ πλήρη αυτοθυσίαν καί αυταπάρνηση/)).

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ε ις διάστημα όλιγώ τερον τω ν εξ μηνών, ό θάνατος άπεστέρησε την Ε θ ν ικ ή ν  ’Ε π α 
ναστατικήν Κ υβέρνησιν τριώ ν δ ια κ εκ ρ ιμ ένο ι στελεχώ ν της και τώ ν λαμ πρώ ν υπηρε
σιώ ν τω ν προς αυτήν και τό ’Έ θ νο ς .

Κ ατά  χρονολογικήν σειράν, έφ υγεν  πρώ τος ό Υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς  Π ρ οεδρ ία ς τής Κ υβερ- 
νήσεο>ς, Κ ω νσταντίνος Β οβολίνη ς. Ή κ ολοΰθη σ εν  ό R ’ ’Α ντιπρόεδρος τής Κ υβερνή- 
σεω ς, Δημήτριος Π α τίλ η ς . Κ αί τελευταίος εγκατέλειψ ε τήν ζω ήν καί τήν Κ υβέρνησιν ό 
Π α να γ ιώ τ η ς  Π ιπ ινέλη ς.

Κ αί οί τρεις, έκδημήσαντες τοΰ πρόσκαιρου τούτου κόσμου, υ π ή ρ ξα ν επιφ ανή στελέ
χη τής ’Ε θνικής ’Ε παναστατικής Κ υβερνήσεω ς.

Ο ί αείμνηστοι Β οβ ολίνη ς, Π α τίλ η ς , καί Π ιπ ινέλη ς, ω ς προσωπικότητες τής Δ ημο
σ ία ς ζω ή ς, είχον διάφ ορον μ εταξύ  τοιν προέλευσιν καί έκαστος έξ  αυτώ ν έξέφ ρ α ζεν  ένα  
ιδιαίτερον κόσμον, υπό έποψιν ψ υχοσυνθέσεω ς, πα ιδείας καί προσω πικής ιστορίας.

Π α ρ ά  τήν διάφορον σύνθεσιν τής προσωπικότητάς τοιν, είχον, έν τούτοις, καί πάρα  
π ολλά  κοινά γνω ρίσματα . Θ ά  άρκεσθώ μεν εις τήν άπαρίθμησιν τώ ν σημαντικω τέρω ν.

Α ί καρδίαι τω ν έπυρπολούντο υπό τής αυτής φ ανατικής πίστεω ς προς τήν Ε λ λ ά 
δα καί τά  ’Ε θνικά  μας ’Ιδανικά . 'Τ πη ρέτη σαν τήν Έ π α νά σ τα σ ιν  μέ πίστιν, άφ οσίω σιν  
καί ένθουσιασμόν.

Κ αί, τέλος, διεκρίνοντο υπό τοιαύτης καί τοσαύτης άφ οσιώ σεω ς εις τό καθήκον 
έναντι τοΰ ’Έ θ νο υ ς , τής Έ π α να σ τά σ εω ς καί τοΰ Λ α ού , ώστε, καίτοι έγνώ ρ ιζον  τό έπι- 
σ φ α λές τής υ γεία ς  τω ν, έν τούτοις, ε ίργάζοντο  μετά τόσης περιφ ρονήσεω ς προς αυτήν, 
ώστε ή επί τώ ν έπάλξεα)ν ηρωική πτώ σις των φέρει έντονα τά  χαρακτηριστικά τής αύ- 
ταπαρνήσεω ς, τής εθελοθυσίας καί τοΰ ψ υχικού μεγαλείου.

Ό  Κ ω νσταντίνος Β οβ ολίνη ς, καίτοι προήρχετο έκ τοΰ παλαιού  πολιτικού κόσμου  
τής Χ ώ ρ α ς, έσπευσεν, έν τούτοις, όλοψ ύχω ς καί έτάχθη π α ρ ά  τό πλευρόν τής Έ π α να 
στάσεω ς άπό τώ ν πρώ τω ν στιγμώ ν τής έκδηλώσεώ ς της.

Μ ετ’ ού πολύ, συγκατελέγετο μ ετα ξύ  τώ ν μελώ ν τής Ε θ ν ικ ή ς  Ε π α να σ τα τικ ή ς  
Κ υβερνησεω ς. Δ εν  ήτο δυνατόν νά  πράξη  ά λλω ς. Μ αχητής οΰτος τοΰ ’Α λβανικ ού  
Μ ετώ που καί φ λογερ ός αγω νιστής τής ’Ε θνικής ’Α ντιστάσεω ς, δεν  ήτο δυνατόν παρά  
νά  σπεύση εις τό Ε θ ν ικ ό ν  προσκλητήριον τής Έ πα να στά σεω ς. Ά π έ δ ε ιξ ε ν , ούταη συ
νέπειαν προς τήν προσωπικήν του Ε θ ν ικ ή ν  'Ιστορίαν, α λλ ά  καί ρεαλισμόν. Ά ν τ ε λ ή -  
φ θη, έκ τώ ν πρώ τω ν, ότι εις τόν Ε λ λ η ν ικ ό ν  Δημόσιον βίον, κατόπιν τής πραγματικότη- 
τος ή όποια έδημιουργήθη, δ ιά  τής Έ π α να σ τά σ εω ς τής 2 1 .4 .6 7 ,  δεν πρόκειται π ο τ έ  
νά  έπανέλθω μεν εις τήν 2 0 ή ν  ’Α π ρ ιλίου  1 9 6 7 .

Κ αί άφ ιέρω σεν, ό αείμνηστος Β οβ ολίνη ς, όλα ς του τάς σω ματικός καί πνευματικός  
δυνάμεις καί τόν άπέραντον ψ υχικόν του πλούτον εις τήν υπηρεσίαν τώ ν υψ ηλώ ν ’Ιδ α ν ι
κών καί τών ω ραίω ν σκοπών τής Έ πα να στά σεω ς.

Μ ετά τόν Β οβολίνη ν, έξέλ ιπ εν  ό Β  ’Α ντιπρόεδρος τής Ε θ ν ικ ή ς  Ε π α να σ τα τικ ή ς  
Κ υβερνήσεω ς, Δημήτριος Π α τίλ η ς. Ό  σεμνός καί γεννα ίος Σ τρατιώ της. Ό  άπλός καί



Κί?Ν. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ, ΔΗΜ. Π AT ΙΛΗΣ, ΠΑΝ. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ

υπέροχος άνθρω πος. Ό  πολύτιμος συνεργάτη ς, τοΰ 'Α ρ χη γού  τής Έ π αναστάσεω ς και 
Π ρω θ υπ ουρ γού  μας, ό όποιος, με την όξυτάπην άντίληψ ιν, την παροιμία)δη ψ υχραιμ ίαν, 
την σύνεσιν, την περίνοιαν και την ευστροφ ίαν του, εδιδεν εύστοχούς, τα χεία ς και δη
μιουργικός λύσεις, εις εμφ ανιζόμενα , εκαστοτε, ό ξε ια ς  μορφής ή περίπλοκα προβλήμα
τά Κ υβερνητικού ενδιαφ έροντος.  ̂ .

'Α λ λ ά , πέραν τω ν ανω τέρω , δλω ς Ιδιαιτέραν και περίοπτον θέσιν θά  εξα σ φ ά λισ η  
εις την 'Ιστορία ν τού Τ όπου μ ας, ο αείμνηστος Σ τρα τη γός Δημητριος ΓΙατιλης, χά ρ ις  
εις τον υψηλόν πατριω τισμόν του, την αύτοθυσίαν, τον λελογισμ ένον δυναμισμόν, την  
άκαμπτον άποφασιτικότητα και την απόλυτον προσήλω σίν του εις την Έ π α νά σ τα σ ιν  και 
όλας τά  ά λλα ς έκείνας τάς άρετάς του, αί όποίαι τού έπέτρεψαν, καίτοι πυρέσσω ν, καί- 
τοι "κλινήρης, να  ύψωση τό ανάστημά του και τό «πιστεύω» του ώ ς πελώ ριον κυμα
τοθραύστην, άνατρέψ αντα την θλ ιβ ερά ν άνταρσ ία ν τής 1 3η ς Δεκεμβρίου 1 9 6 7 .

Τ ο ν  αείμνηστον Π α τίλ η ν  ήκολούθησεν εις τον θάνατον, ό 'Τ π ουρ γός τω ν Ε ξ ω τ ε 
ρικών Π α να γιώ τη ς ΙΙιπ ινέλη ς.

Δ ιπλω μ άτη ς καρριέρας και πολιτικός, ό όποιος αφ ιέρω σε τον ύπερπεντηκονταετή  
Δ ημόσιον βίον του εις την Υ π η ρ εσ ία ν  τού ’Έ θ νο υ ς . Ε ίνα ι τόσον πρόσφ ατος ό θά να τός  
του καί τόσον νω ποί οί λόγοι διά  τω ν οποίω ν έπ λ εξε  τό έγκώ μιόν του ό ίδ ιος ό Π ρ ω θ υ 
πουργός, κ. Γ . Π α π α δόπ ουλος, ώστε παρέλκει, ίσω ς, νά  έπιχειρήσω μεν ημείς την έξει-  
κόνησιν τής προσωπικότητας τού ΙΙα να γ ιώ το υ  Π ιπινελη .

Ά ρ κ ο ύ μ εθ α  μόνον νά  τονίσω μεν ότι, τό περιεχόμενον των, προς τον κ. Π ρ ω θ υπ ου ρ 
γόν, συλλυπητηρίω ν τηλεγραφ η μ άτω ν προσωπικοτήτων τής Δ ιεθνούς Π ολιτικ ή ς καί Δ ι-  
πλω ματίας, αποτελεί άμάχητον άπ όδειξιν  περί τού ποιον καί πόσον τεράστιον άνάστη- 
μα Ε θ ν ικ ό ν , πολιτικόν καί διπλω ματικόν άπώ λεσεν ή Ε λ λ ά ς  δ ιά  τοΰ θανάτου τού άει- 
μνήστου ΙΙαναγιοότη ΓΙιπινέλη.

Π α νελλ ή νιος ύπή ρξεν ή διαπίστω σις ότι καί οί τρεις μνημονευόμενοι Δ ημόσιοι Ά ν -  
δρες, δ ιά  τού θανάτου  τω ν κατέλιπον, εις έκαστος, εις την είδικωτέραν σκοπιάν του,
τεράστιον καί δυσαναπλήρω τον κενόν.  ̂ ,

"Ο μ ο) ς, πέραν τω ν ευλογώ ν καί δεδικαιολογημένω ν συναισθηματικώ ν αντιδρα- 
σεων. υπό τό’ κράτος τω ν οποίω ν ώ δηγήθημεν εις τά  συμπεράσματα περί τού δημιουργη- 
θέντος κενού εις τάς τά ξεις  τής Ε θ ν ικ ή ς  Ε π α να σ τα τικ ή ς Κ υβερνήσεω ς, ή έν συνεχεία  
άποκαλυπτομένη πραγματικότης, δ ιά  τής άδυσιοπήτου πειστικοτητος και λογικής της, ά- 
ποδεικνύει ότι ή Έ π α νά σ τα σ ις κατέστη μία άκένωτος πηγή Ε θ ν ικ ώ ν  ’Α ξ ιώ ν , τόσον εις 
τον τομέα τώ ν Ι δ ε ώ ν , όσον καί εις εκείνον τώ ν προσώ πω ν τά όποια τάς υλοποιούν καί

τάς υπηρετούν. ν , _
'Η  στήλη μας, ούδ’ έπί στιγμήν διενοήθη, βεβήλω ς, να  μείωση, δια  της προαναφ ε- 

ρομένης διαπιστώ σεω ς τήν α ξ ία ν  καί τό πελώ ριον Ε θ ν ικ ό ν  καί ψ υχικοπνευματικόν άνά- 
στιμια τώ ν έπί τώ ν Ε θ ν ικ ώ ν  καί Ε π α να σ τα τικ ώ ν επ ά λξεω ν, πεσόντω ν Δημοσίω ν

Ά ν τ ιθ έ κ ο ς , φ ρονεί ότι, δ ιά  τού τρόπου τής ερ γα σ ία ς  καί τού είδους τού θανάτου  
των. ύψ ώ θησαν τό μέν εις θέσιν φω τεινού παραδείγμ ατος, έμπνέοντος  ̂εις μίμησιν, τό 
δέ συνέβαλον εις τήν ά ναγέννη σιν τώ ν έπαναστατικώ ν δυνάμεω ν, ώ ς ακριβώ ς συμβαί
νει με τόν φ οίνικα, ό όποιος καί επελεγη  ως Σ υμ βολον της Ε παναστασεω ς.

Ά π έ δ ε ιξ ε ν , ούτω ς, ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  ότι, άφ ού, τήν νύκτα τής 2 1 .4 .6 7 ,  με
τέτρεψε τό ερεβώ δες χά ο ς  εις άνέσπερον Ε θ ν ικ ό ν  Φ ώ ς, έ χ  ε μ έ ξ  α  κ ο λ ο υ θ η τ ι - 
κ ό) ς , τή ν  δ ύ ν  α μ ι ν  τ ή ν  μ α γ  ι κ ή ν  ν α  ά ν  τ λ ή ε κ  τ ο  ύ θ α ν  ά τ ο υ 

ζ  ο) ή ν.
A . X .



«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ

ΠΙΣΤΙΗ ΕΙΣ 
ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ»

Η A. Ε. ό Αντιβασιλεύς Στρατηγός 
κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, έπιθεωρών τούς 
παρατεταγμένους νέους Ύπαστυνόμους.

Ό  Υπουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Παναγ. 
ΤΖεβελέκος, μετά τοΰ Αρχηγού Αστυν. 
Πόλεων κ. Θέρ. Γαλανοπούλου, ένω 
παρακολουθούν τήν τελετήν τής ορ

κωμοσίας.

I

Α χΡ Κ ΙΖ Ο Μ Α Ι νά φυλάττω ττίστΙ 
εις τήν Πατρίδα...». Έ κατΙ 

δώδεκα στόματα ώρκίσθηκαν, ήΐ 
11ην ώραν τής 7.7.190, νά ύπηρί 
τήσουν πιστά τήν Π ατρίδα καί τ] 
εθνικά ιδεώδη, νά υπηρετήσουν ήΐ 
Κοινωνία καί τόν συνάνθρωπο, yl 
γίνουν φορείς ώραίων καί υψηλοί 
σκοπών. Ε κ α τό ν  δώ δεκα νέοι ΎΙ 
αστυνόμοι, νέα γ ιά  τό Σ ώ μ α  βλΑ 
στάρια, έγκατέλειψ αν τά  μαθηι 
κά θρανία, γ ιά  νά  άναλάδουν δρι 
ση, μαζί μέ τούς ύπολοίπους συ j 
αδέλφους, γ ιά  νά άγωνισθοΰν στι 
ώραΐο στίβο, πού έδώ καί πενήνι 
χρόνια έχει χα ράξει ή Άστυνομ 
μας.

’Από ενωρίς, είχαν παραταχθή 1  
νέοι ύπαστυνόμοι στό προαύλιο ττ| 
Σ χολής, πού μ ιά  προσεγμένη κ<· 
επιτυχημένη καθ’ δλ α  διακόσμηο! 
της έδινε ένα αληθινά δμορφο φό;Ι 
το, βουτηγμένο μέσα στά έθνικί 
χρώ ματα. 'Ώ ρ α  11η. Φθάνει ή Α.ΕΙ 
ό Αντιβασιλεύς, Σ τρα τη γός κ. Γί| 
ώ ργιος Ζωϊτάκης, πού θά άπονείμΐ 
καί τά  πτυχία  ατούς νέους άξιωμαί 
τιχούς. Τά χ ε ιρ ο κ ρ ο τή μ α ^  καί 1 
Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας, ύποί 
δέχονται τήν A. Ε. ΠροηγουμένοΙ 
είχαν λάβει θέση πρό τών παρατιΙ 
ταγμένω ν Ύ παστυνόμων ό ΎπουρΙ 
γό ς  μας κ. Π. Τζεδελέκος, ό ΎφΙ 
πουργός Προεδρίας ΚυβερνήσεωΙ 
καθηγητής κ. Τσάκωνας, ό Γενικό! 
ραμματεύς τοΰ Υ πουργείου Δημί 
Τάξεως κ. Π. Κωτσέλης, οί Άρχι*



Oi νέοι 
Ύπαστυνόμοι, 
μέ ΰψωμένην 
τήν χεϊρα, 
δίδουν τόν 
npoc τήν Πατρίδι: 
καί τά έθνικδ 
ιδεώδη 
νενομισμένον 
όρκον.

γοί Στρατού κ. Τσούμπας, Ναυτι
κού κ. Μαργαρίτης, ’Αεροπορίας κ. 
Κωστάκος, Χωροφυλακής κ. Κα- 
ρυώτης, Αστυνομίας Πόλεων κ. Γα- 
λανόπουλος, Λιμενικού Σώματος κ. 
Τσαφαρας, οί Ύπαρχηγοΐ Χωροφυ
λακής καί ’Αστυνομίας, πρώην ’Αρ
χηγοί, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί καί 
άλλοι άξιωματικοί, οί κοιθηγηταί 
τής Σχολής, άντιπροσωπεΐαι των

άλλων παραγωγικών Σχολών, συγ
γενείς τών όρκισθέντων κ.ά. Μετά 
τήν άφιξιν τής Α.Ε. τού Άντιδασι- 
λέως καί τήν έπιθεώρησιν τής πα- 
ρατάξεως, ήρχισεν ή τελετή τής 
όρκωμοσίας, κατά τήν όποιαν έ- 
ψαλλεν ή χορωδία τής ’Αστυνομί
ας. Έν συνεχεία, οί νέοι άξιωματι- 
κοί έδωκαν τόν νενομισμένον όρκον 
καί εις τό τέλος άνεγνώσθη ή 'Ημε

ρήσια Διαταγή τού Διοικητοΰ τής 
Σχολής, Άστυν. Δ)ντοΰ Α' κ. Λ. 
Παπαθανασίου. Ό  κύριος Διευθυν
τής, απευθυνόμενος πρός τούς νέ
ους Ύπαστυνόμους, είπε μεταξύ τών 
άλλων καί τά έξής, τά όποια άπο- 
τελοΰν άληθώς παρακαταθήκην τού 
πατέρα πρός τά πνευματικά τέκνα 
του:

«Είσέρχεσθε άπό τής αΰριον εις τόν στίβον τής 
ένεργοΰ αστυνομικής δράσεως, ΰπό άρίστας διά τήν 
Πολιτείαν καί τό Έθνος συνθήκας. Καλείσθε νά ά- 
στυνομεύσητε είς Χώραν, εις τήν οποίαν ήδη επι
κρατεί τάξις καί γαλήνη. 'Ο ελληνικός λαός, τή έμ- 
πνεύσει καί καθοδηγήσει τής Έθγικΰς Κυβερνησεως 
καί είς μίαν εκρηξιν δλων τών Ιστορικών δυνάμεων 
του καί τοϋ δυναμισμού τής ελληνικής φυλής, εχει 
άποδυθή είς αγώνα αναδημιουργίας τής Ελληνικής 
Πατρίδος. Αί ύπηρεσίαι υμών θά πρέπει νά στρέ
φονται είς τήν διαφύλαξιν αυτής τής τάξεως καί γα
λήνης, διά νά δυνηθή ό Έλλην Πολίτης να συνέχιση 
νά επιδίδεται Απερίσπαστος είς τό αναδημιουργικόν 
έργον του καί ό Ελληνισμός μή διατρέξη τοΰ λοι
πού οΰδένα κίνδυνον.

Μετά τήν 'Ημερήσιον Διαταγήν, 
οί νέοι Ύπαστυνόμοι παρήλασαν 
πρό τοΰ Ά ντιδασ ιλέω ς καί έν συνε
χεία έφωτογραφήθησαν μετ’ Αύτοΰ 
καί τών λοιπών έπισήμων. Ή  σεμνή 
καθ’ ό λ α  τελετή έκλεισε μέ μιά δε
ξίωση στήν μεγάλη αίθουσα τής 
Σχολής, όπου όλοι εδρον τήν ευ
καιρίαν νά  εύχηθοΰν καί πάλιν κά-

Νέοι 'Τπαστυνόμοι,
Έκ τής παραίδόσεως τής Σχολής, τήν οποίαν ένε- 

φυσήσαμεν καί είς υμάς, και εκ προσωπικής ενός ε- 
κάστου εξ υμών πεποιθησεως, εισθε πληροίς συμμέ
τοχοι τών ιδεών καί τοΰ περιεχομένου τής έννοιας 
τή; ’Εθνικής Έπαναστάσειος. Ή  Ιδέα καί τό 
περιεχόμενον τής ’Εθνικής Έπαναστασειος τ ής 
21ης ’Απριλίου ’9Β7 ταυτίζεται απολύτως μέ τάς 
ιδέας τής Πατρίδος καί τού Έθνους, ούδείς δέ θά 
δυνηθή είς τό μέλλον νά άποχωρίση ταύτας άλλή- 
λοιν.

'Τπηρετούντες καί ένισχύοντες τήν προσπάθειαν 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσευις, είσθε πλήρως ακόλουθοι 
τοΰ δρκου τόν όποιον έδώσατε πρό ολίγου τής πί- 
στεως πρός τήν Πατρίδα.

τό προσωπικόν τής Σχολής, οί ό
ποιοι μέ άπόλυτον έπιτυχίαν έφε
ραν είς πέρας έν δύσκολον, άλλά 
τόσον σποοδαΐον διά τήν ’Αστυνο
μίαν έργον. Διδάσκαλοι καί μαθη- 
ταί, πήραν «άριστα». Είθε και εις 
τό μέλλον, οί ώραΐοι, οί υψηλοί 
στόχοι των νά στέφωνται ύπό έπι- 
τυχίας.

«Α. X.»

θε πρόοδον είς τούς νέους αξιωμα
τικούς μας.

Καί μεΐς, άπό τής σκοπιάς μας, 
δέν έχουμε, παρά νά συγχαρούμε 
τά καινούργια στελέχη τού Σώμα
τος καί νά τούς εύχηθοΰμε κάθε έ- 
πιτυχία καί πρόοδο, πρός τό καλό 
τής Ελληνικής Κοινωνίας καί τής 
φιλτάτης Πατρίδος. Κάθε έπαινος, 
έπίσης, άξίζει είς τόν Δ)ντήν καί
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Είναι νόμω δυνατή ή διάπραξις

του έγκΗήματος της άποπΗανή· 

σεως παίδων εις βάρος εγγάμου;
Τού Άστ. Δ/ντοϋ Β '  
κ. Δ. Ν Τ  Ζ I Ω Ρ A

ΚΑ™ τό άρθρον 339 τοϋ Ποιν. Κώδικος, ώς νϋν ισχύει, 
δράστης τού διά καθείρΕεως μέχρι δέκα ετών τιμω

ρούμενου εγκλήματος τής άποπλανήσεως παίδων, καθί
σταται «ό ενεργών ασελγή πράΕιν μετά προσώπου νεω- 
τέρου τών 16(!) ετών ή παραπλανών αυτό εις τό νά ύ- 
ποστή τοιαύτην.

Κατά τήν διατύπωσιν τοϋ νόμου μας, άντικείμενον τοϋ 
εγκλήματος τής άποπλανήσεως είναι παν πρόσωπον, ά- 
νεΕαρτήτως φύλου, άρκεϊ τούτο νά είναι νεώτερον τών 
16 έτών. Έρωτδται, όμως, δύναται νά καταστή άντικεί- 
μενον άποπλανήσεως εις άσέλγειαν έγγαμον πρόοωπον;

Αλλοις λόγοις, δύναται νά διαπραχθή άποπλάνηοις εις 
βάρος εγγάμου προσώπου καί δή είτε άνδρός είτε γυ- 
ναικός;

Έ κ  τών παρ' ήμϊν άσχοληθέντων συγγραφέων, καθ' ά 
τούλάχιστον γνωρίΖομεν, ούδείς άναφέρει τι περί τοϋ 
θέματος. (2) Τό Ζήτημα, έν τούτοις, παρά τήν σιωπήν τών 
έρμηνευτών μας, έχει πρακτικήν άΕίαν. Διότι, έκ τής καθ' 
ήμέραν Ζωής, ούδείς δύναται νά άποκλείσπ περιπτώσεις 
άποπλανήσεως, εις βάρος ιδία εγγάμων γυναικών. ΔΓ ό 
καί έκφράΖομεν ώρισμένας έπ' αύτοϋ άπόψεις μας.

Έ κ  τής διατυπώσεως τοϋ νόμου συνάγεται ότι είναι δυ
νατή άποπλάνηοις εις βάρος έγγάμου. Διότι, κατά τήν έρ- 
μηνευομένην διάταΕιν, ένοχος τοϋ εγκλήματος καθίσταται 
ό ένεργών άσελγή πράΕιν κλπ., μετά προσώπου νεωτέρου 
τών 16 έτών. Ό  νόμος είναι σαφής. Αναφέρεται εις πόν 
πρόοωπον ανευ δ ακρίσεώς τίνος. "Οθεν, εύλόγως θά ή- 
δύνατο νά ύποστηρίΕπ τις ότι ή προκειμένη προστασία εί
ναι απόλυτος, όνευ ούδεμιός έΕαιρέσεως. Εάν ό νομοθέ- 
της ήθελε νά προστατεύση τά άγαμα πρόσωπα καί μόνον 
αύτά θά έδει νά τό όρίση ρητώς, ώς πράττει λ.χ. προκει
μένου νά προσδιορίση τήν έννοιαν τής απαγωγής. Ούτως, 
ώς ένοχον έκουσίας απαγωγής χαρακτηρίζει τόν έπί σκο
πώ γάμου ή άκολασίας άπάγοντα ή κατακρατούντο θήλυ 
ά γ α μ ο ν  καί άνήλικον τή συγκαταθέσει μέν αύτοϋ, ούχί 
όμως καί τών προσώπων, ύπό τήν έΕουσίαν τών όποιων 
τούτο διατελεϊ (άρθρον 328 Π .Κ .) .  Εκ παραλλήλου, προ
κειμένου περί άκουσίας άπαγωγής (άρθρον 327 Π .Κ .) ,  
προστατεύεται άδιακρίτως πόν θήλυ καί δή ασχέτως τοϋ 
όν τούτο είναι αγαμον ή έγγαμον, άμέμπτων ή έπιμέμπτων 
ήθών κλπ.

(*) Διά τοϋ άρθρον 6δ τού Ν.Δ. 1623) 1951, κυρωθέντος 
διά τοϋ Ν. 2057)1952, αντί τοϋ 15ον έτους, ώς ώριζεν ή 
αρχική διάταξις, ώρίσθη τό 16ον έτος.

(2) ΙΤρβλ. Γ α ρ δ ί κ α ν  «’Εγκλήματα κατά τών ή
θών», Ποιν. Χρον. 1952, σελ. 58. Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ν  
«Ερμηνεία τοϋ ΙΙοιν. Κώδικος», τ. 6. 1963, σελ. 585. 
Γ  ά φ ο ν «Ποινικόν Δίκαιον - Ειδικόν Μέρος», τεύχος Ε ',  
1965, σελ. 30. Μ α γ κ ά κ η ν  «’Εγκλήματα περί τήν γε
νετήσιον καί τήν οικογενειακήν ζωήν», 1967, σελ. 61. 
Ρ ο ϋ σ σ ο ν «Τό έγκλημα τής άποπλανήσεως παίδων», 
Ποιν. Χρ. ΙΒ ',  1962, σελ. 316. II  α π α δ ά κ η ν «Ειδι
κόν Ποιν. Δίκαιον», 1955, σελ. 270. Τ ο ή σ η ν - Γ ε (ο ρ- 
γ ί ο υ «Ποιν. Κώδιξ», 1958, σελ, 670,

Τοιαύτη όμως διάκρισις δέν γίνεται προκειμένου περί ά
ποπλανήσεως παίδων. Καί όσον άφορά μέν εις αρρεν πρό
οωπον δέν δύναται νά άνακύψπ θέμα, δοθέντος ότι άρρην 
ηλικίας νεωτέρας τών 16 έτών ούδέποτε δύναται νά τελέ- 
ση έγκυρον γάμον καθ' ό χρόνον όγει τήν ήλικίαν (άρ
θρα 1350 καί 1352 A. Κ.) .  Δέν προσήκει όμως ή αύτή 
λύσις καί ώς πρός τήν έγγαμον γυναίκα τήν έΕελθοϋσαν 
μέν τοϋ 14ου έτους τής ήλικίας της, ούχί όμως καί τοϋ 
16ου τοιούτου. Διότι, έν προκειμένου έΕ άπόψεως μέν αστι
κού Δικαίου ό γάμος τούτης δύναται νά είναι κατά πάντα 
έγκυρος, συντρεχουσών τών έν τώ Α.Κ. όπαιτουμένων προ
ϋποθέσεων (ίερολογία παρ' όρθοδόΕου ίερέως, συναίνε- 
σις τοϋ άσκοϋντος τήν πατρικήν έΕουσίαν κλπ.), έΕ από
ψεως δέ Ποινικού Δικαίου, είναι δυνατή διάπραΕις άπο
πλανήσεως διότι, καθ' ά άνωτέρω έλέχθη, ό νόμος δέν 
διακρίνει μεταΕύ εγγάμων καί άγάμων προσώπων, ύπό τήν 
έπκρύλαΕιν βεβαίως ότι παϊς είναι πός τις καί ούχί μόνον 
ό άγαμος.

Φρονοϋμεν, έν τούτοις, ότι τυχόν άποδοχή τής άπόψε
ως ταύτης οδηγεί εις λύσιν άντίθετον πρός ,τάς γενικός τ 
τοϋ Ποινικού Δικαίου άρχάς. Ύποθέσωμεν ότι ή 15έτις έγ
γαμος Α '  συνουσιάζεται κατά φύσιν μετά τοϋ Β. Περί τοϋ 
ότι βαρύνει τήν Α '  εύθύνη διά μοιχείαν δέν δύναται νά 
γεννηθή άμφιβολία. Έ κ  παραλλήλου όμως δέον νά διω- 
χθή καί ό Β δι' άποπλάνησιν τής Α, άφοϋ αΰτη είναι ήλι
κίας κατωτέρας τών 16 έτών. Εντεύθεν όμως άγόμεθα εις 
τούτο τό περίεργον. Μία ύλική πράΕις τής Α καί δή ή συν
ουσία της μετά τοϋ Β νά έχπ ώς συνέπειαν τήν διάπρα- 
Ειν, άφ' ένός μεν έγκλήματος εις βάρος της, άφ' έτέρου 
δέ τήν διάπραΕιν, άφ' ένός μέν έγκλήματος εις βάρος της, 
άφ' έτέρου δέ τήν διάπραΕιν έτέρου έγκλήματος (μοιχεί
ας) εις βάρος τοϋ συΖύΖου τής Α, άπό μέρους τής ιδίας. 
Ούτως, όμως φρονοϋμεν, ότι παραβιάΖεται ή άρχή, καθ' 
ήν τό υλικόν άντικείμενον τοϋ έγκλήματος δέν δύναται 
νά θεωρηθή καί ώς ύποκείμενον αύτοϋ έάν συμμετέχη εις 
τήν τέλεσιν τής πράΕεως. (3) Βεβαίως, έπί τοϋ προκειμέ
νου ή Α δέον νά κριθή ώς ύποκείμενον ούχί άποπλανήσε
ως, άλλά μοιχείας, έτέρας δηλαδή πράΕεως, νομίΖομεν 
όμως ότι καί έν προκειμένω ή αύτή προσήκει λύσις. Έφ' 
όσον ό νομοθέτης διά τής διατάΕεως τοϋ άρθρου 339 Π.
Κ. ήθέλησεν ακριβώς νά προστατεύση τό έν έκ τών μετε- 
χόντων τής πράΕεως προσώπων, δέν είναι δυνατόν νά κα- 
θιερώση έκ παραλλήλου ποινικήν εύθύνην τοϋ προσώπου 
τούτου, διά παράβασιν άλλης διατάΕεώς του (άρθρου 357) 
βασιΖομένην εις τήν ίδιαν ύλικήν πράΕιν καί μόνον εις αύ- 
τήν.

Ύπό τά άνωτέρω δεδομένα ή θά πρέπει νά δεχθώμεν 
τέλεσιν άποπλανήσεως εις βάρος τής έγγάμου ή μοιχείαν * 
άπό μέρους ταύτης, εις βάρος τοϋ συΖύγου της, ούχί δέ 
καί τέλεσιν όμφοτέρων τών έγκλημάτων τούτων. Φρονοϋ
μεν ότι ή ένέργεια κλπ., άσελγοϋς πράΕεως, ύπό τήν έν 
τώ νόμω διαλαμβανομένην έννοιαν μετ' έγγάμου γυναικός

(3) Ι'δε σχετικώς X οι ρ α φ ά γ Γεν. Άρχαί τοϋ Ποι
νικού Δικαίου 1966, σελ. 171,

70



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

5έν εμπίπτει εις τήν διάταΕιν τοΰ άρθρου 339 Π .Κ. Ά ν τ ι-  
θέτωο, δύναται νά στηριχθή κοιτηγορία κατά τής εγγάμου 
γυναικός έπί μοιχεία, ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως ότι ή 
έπΓτελουμένη πράΕις είναι ή συνουσία ή απόπειρα αύτής. 
Τούτο έπί τα ίς κάτωθι σκέψεσιν.

Ως γνωστόν, καθ' ά γίνετι όμοφώνως δεκτόν ύπό τής 
παρ' ήμϊν επιστήμης καί πρακτικής, ή ποινική πρόβλεψις 
γής άποπλανήσεως παίδων σκοπεί εις τήν προστασίαν τής 
ηθικής καθαρότητος καί ψυχικής υγείας των ανηλίκων. ΔΤ 
6 καί δέν έΕετάΖεται ή ήθική ποιότης τού παιδός, τό άμεμ
πτον ή μή των ήθών αυτού, τό έάν, άλλοις λόγοις, ό ανή
λικος είχε τυχόν πείραν γενετησίων σχέσεων ή ότι οΰτος 
είχε τυχόν τήν πρωτοβουλίαν τελέσεως τής άσελγοϋς πρά- 
Εεως(4) ·  Τούτο σημαίνει άτι ό νόμος διά τής διατάΕεώς 
του ταύτης (τού άρθρου 339) καθιστά τόν άνήλικον, τόν 
νεώτερον των 16 έτών, πρόοωπον τό όποιον πρέπει νσ 
είναι διά τούς τρίτους, έΕαιρέσει δηλαδή τού συΖύγου, ά- 
πολύτως εκτός γενετησίου Ζωής. Διότι ό παϊς, λόγω τής 
ατελούς άναπτύΕεώς του, δέν είναι ικανός πρός ακριβή 
τών πραττομένων στάθμισιν, ενδέχεται δέ, διά τό εϋπλα- 
οτον τής ήλικίας του, νά βελτιωθή καί νά συνέλθη καί ώα 
έκ τούτου δέν πρέπει νά γίνεται δεκτός εις περαιτέρω συ- 
νέχισιν τής άκολάστου διαγωγής του. Ούχ ήττον όμως μή 
ϋπαρΕις γενετησίου Ζωής μετά τήν τέλεσιν τού γάμου δέν 
δύναται νά νοηθή. Έφ ' όσον, έπομένως, μετά τήν τέλεσιν 
τοΰ γάμου ή γυνή δέν δύναται κατά τρόπον πλήρη καί ά- 
πόλυτον τήν γενετήσιον αύτής Ζωήν (θέσις της όθεν έκτος 
γενετησίου Ζωής ή προφύλαΕις τής ήθικής ταύτης καθαρό
τητος δέν είναι νοητή), θά πρέπει νά γίνη δεκτόν ότι καί 
ή κάτω τών 16 έτών έγγαμος γυνή πρέπει νά άνταποκρί- 
νεται, ώς πάς έγγαμος, πρός τάα άπαιτήσεις τών έκ τού 
γάμου ύποχρεώσεών της, μία έκ τών όποιων είναι ή μή 
παραβίασις τής περί αύτόν πίστεώς της. Πράττουσα έπο
μένως μοιχείαν, ήτοι πράΕιν ποινικώς κολάσιμον, δέν είναι 
νοητόν καί λογικόν διά τήν αύτήν πράΕιν νά θεωρήται ώς 
θύμα έτέρας έγκληματικής εις βάρος της πράΕεως, ήτοι 
ώς άντίκε'μενον έγκλήματος, άΕιον ποινικής προστασίας 
(3) ·

ΆνεΖητήσαμεν διατάΕεις εις τό Γαλλικόν Δίκαιον, δο- 
θέντος ότι τόσον τό Γερμανικόν όσον καί τό Αγγλικόν Δί
καιον, τό γε νϋν έχον, δέν θεωρούν τήν μοιχείαν ώς έγ
κλημα. Ό  CO D E P E N A L  (άρθρον 331 § 1) όρίΖει ότι έ
νοχος άποπλανήσεως εις άσέλγειαν καθίσταται ό ένεργών 
ασελγή πράΕιν ή άποπειρώμενος νά ένεργήση τοιαύτην έπί 
προσώπου ήλικίας νεωτέρας τών 15 έτών, άνεΕαρτήτως 
δέ φύλου (6) .

(4) ΓΓρθλ. Γ α ρ δ t κ α ν, ένθ’ άνωτ. σελ. 59. Μ π ο υ- 
ρ ό π ο υ λ ο ν  σελ. 586. Γ ά φ ο ν, σελ. 80. Μ α γ κ ά- 
κην, σελ. 63. Ρ ο ΰ σ σ ο ν , σελ. 316. Π α π  α δ ά - 
κ η ν , σελ. 284. Τ ο ύ σ η ν  - Γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  σελ. 672 
καί A.II . (242)ι19,53 Ποιν. Χρ. Γ ' σελ. 436 — 219)1959, 
Ποιν. Χρ. Θ ', σελ. 517 — 91)1962, Ποιν. Χρ. Ι Β ',  σελ. 
346), Πλημμ. Καρδίτσης(49) 1960, Ποιν. Χρ. I '  σελ. 267).

(5) Κατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω σκέψεων, ή έν άγνοια 
τοΰ μετ’ εγγάμου γυναικός ήλικίας 14—16 έτών συνουσιαζο- 
μένου οτι ή γυνή είναι έγγαμος, συνιστώ καθ’ ήμάς απρόσ
φορο ν απόπειραν.

Ή  διάταΕις αύτη τού Γαλλικού Ποινικού Κώδικος τελεί 
έν άρμονία πρός τήν διάταΕϊν τού άρθρου 144 τοΰ Γαλλι
κού Αστικού Κώδικος, καθ’ ήν, πρός σύναψιν έγκύρου 
γάμου, άπαιτείται νά έχη συμπεπληρωμένον ό μέν άνήρ τό 
18ον ή δέ γυνή τό 1 5ον έτος τής ήλικίας της(7). Κατά τά 
έν Γαλλία, έπομένως, κρατούντα δέν είναι δυνατόν νά δια- 
πραχθή άποπλάνησις εις βάρος έγγάμου γυναικός. Τούτο, 
σημειωτέον συνάγεται καί έΕ άλλης διατάΕεώς τού CODE 
PE N A L  καί δή τής τού άρθρου 331 § 4 ( 8) αύτοϋ, καθ' ήν 
«τιμωρείται ή άποπλάνησις εις άσέλγειαν (κατά τό ήμέτε- 
ρον δίκαιον κατάχρησις άνηλίκων εις άσέλγειαν ή αίμομι- 
Εία Π.Κ. 342 καί 345) πραττομένη ύπό παντός άνίσντος 
μετ' άνηλίκου μεγαλυτέρας ήλικίας τών 15 έτών, μή χει- 
ραφετηθέντος όμως διά τού γάμου».

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι ·τό άρθρον 144 τού Γαλ
λικού Αστικού Κώδικος τελεί έν άρμονία πρός τό άρθρον 
331 τού CODE PENAL. Ως δέ τονίΖεται καί ύπό τής εισ
ηγητικής έκθέσεως τής O R D O N N A N C E τού 1945 ή έπελ- 
θοϋσα μεταρρύθμισις τής άρχικής διατάΕεώς (ή αϋΕησις 
τοΰ έτους εις 15) έγένετο διά νά άποκστασταθή ή άρμο
νία μεταΕύ τών διατάΕεων τούτων ούσα άπολύτως άναγ- 
καία.

ΝομίΖομεν ότι καί τό 'Ελληνικόν Δίκαιον δεϊται έν προ- 
κειμένω μεταρρυθμίσεως πρός αποφυγήν τών άτοπων, εις 
ά είναι δυνατόν νά άγάγη ή ύφισταμένη ήδη δυσαρμονία 
μεταΕύ τών διατάΕεων τού Αστικού καί Ποινικού Δικαίου, 
αϊτινες, ώς έχουν σήμερον — κατά τά άνωτέρω—  δέν δύ- 
νανται νά συμβάλλουν εις τάς έπιδιώΕεις τής ποινικής έν 
γένει καταστολής. Έ φ ’ όσον ή άγουσα ήλικίαν 14 —  16 έ
τών άνήλικος θεωρείται ώς ικανή νά συναινέση εις γάμον, 
πράΕιν κατά πάντα θεμιτήν, δέον νά θεωρήται ώς ικανή 
πρός συγκατάθεσιν καί εις τέλεσιν άσελγοϋς έστω πράΕε
ως. Εκτός έάν τροποποιηθούν αί τοΰ Α.Κ. διατάΕεις, όπο
τε καί δέν θά δύναται νά άνακύψη έρμηνευτικόν τών διατά- 
Εεων τού Ποινικού Κώδικος Ζήτημα. Ζήτημα δέν θά δύνα- 
ται νά άνακύψη έπίσης έάν τροποποιηθή τό κείμενον τού 
άρθρου 339 Π.Κ. διά τής προσθήκης αύτψ τής λέΕεως «α
γάμου» προσώπου. Έά ν  όρισθη δηλαδή ότι δράστης τού 
έγκλήματος καθίσταται ό ένεργών κλπ. ασελγή πράΕιν μετ’ 
άγάμου προσώπου νεωτέρου τών 16 έτών ή μετά προσώ
που μή χειραφετηθέντος διά τού γάμου, ώς όρίΖει τό Γαλ
λικόν Δίκαιον.

Δ. Ν ΤΖ ΙΩ Ρ Α Σ

(β) Άρχικώς, κατά τόν Code Penale Ordonnance 
(τής 28 ’Απριλίου 1832) έπροστατεΰοντο τά μή συμπληρώ- 
σαντα. τό 12ον έτος τής ήλικίας των πρόσωπα. ’Ακολούθως, 
διά τής Ordonnance τής 13 Μαΐου 196.3, τό όριον τοϋτο ανε- 
θιθάσθη εις τό 13ον έτος, τέλος δέ εις τό 15ον διά τής 
Ordonnance τής 2ας ’Ιουλίου 1945.

(7) Τό άρθρον 114 τού Code Civil έχει ώς εξής: «L’homme 
avant dix - huit ans resolus, la femme avant quinze ans 
resolus, ne peuvent con trader mariage».

(8) Αυτή έχει ώς εξής: Τιμωρείται κλπ. «L’attent a la 
pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un 
mineur, meme age de plus de quinze ans, mais non eman- 
cipe par le mariage».
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Πρ° Τ ΙΝ Ω Ν  ήμερων άνέγνωσα εις 
μίαν άπό τάς έφημερίδας μας τό 

έπιτάφιον τής «Γορτυνίας», καφενείου 
γνωστοτάτου εις τά άθηναϊ,κά χρονικά 
τοϋ προσφάτου παρελθόντος. Καί εις 
τής μνήμης μου τά σκοτεινά βάθη έ- 
Εήστραψαν, μέ τάς ποικίλας των εις βά
θη καί εις άποχρώσεις προοπτικός, αί 
εικόνες των άθηναϊκών καφενείων, ά
πό τά όποια έπέρασα, καί μέσα εις τά 
όποια διήλθον στιγμάς πληκτικός ή ι
λαράς' τά καφενεία εις τών όποιων τά 
κονιορτώδη δάπεδα καί τά, συχνά, άκά- 
θαρτα τραπέΖια άφησα έν τοσούτω κά
ποια σημάδια τής μονότονης Ζωής μου, 
σημάδια άξια κάποτε νά όνακληθοϋν εις 
τά είναι.

Κυρίως είπεϊν δέν είμαι άνθρωπος 
τών καφενείων. Τοϋ καφενέ οί χαροκό
ποι καί οί μακάριοι διημερεύοντες ώς 
καί οί κλασικοί ξενύχτηδες ποτέ δέν 
θά μέ ένθυμηθοϋν σύντροφον, συνομι
λητήν, γείτονα. 'Αλλά οπωσδήποτε ό 
άθηναϊκός καφενές έπαιξε καί αύτός τό 
μέρος του, σημαντικά ένίοτε, εις τήν 
άσήμαντον ιλαροτραγωδίαν τοϋ βίου 
μου. Πόσοι καφενέδες έχρησίμευσαν ώς 
σταθμοί, ευεργετικοί πο\λάκ:σ διά τόν 
πεΖοπόρον! Καί οί περίοπτοι καί έπι- 
δεικτικώς ηύπρεπ σμένο: τών πλατειών 
καί τών κέντρων, καί οί έρη<μϊται τών 
αθηναϊκών έΕοχών καί τών προαστίων.

Λέγει ό μέγας ποιητής: «Τόν στίχον 
μου μισοκαμωμένον τόν φέρω μέσα εις 
τόν νοϋν μου διά νά τόν άποτελειώσω 
εις τούς άγρούς καί τό μοσχοβόλημα 
τών πεδιάδων, τήν σκιάν τοϋ νέφους 
καί τόν θόρυβον τών πηγών». ΚΓ έγώ 
ποσάκις δέν μετέφερα τήν σκέψιν μου 
ήμίρρευστον διά νά τήν συμπήξω εις 
είδος πλάσματος μέσα εις τά δυσκο- 
λοπρόσιτα βάθη κάποιου έρημικοϋ κα
φενέ' έκεϊ, όσον άχαρις καί άν ήτο 
ή έξωτερική του δψις, ήσθανόμουν έν- 
τούτοις κάποιαν άνεσιν, έρροφοϋσα έ

στω καί μετρημένος σταγόνας άπό τήν 
Ζωογόνον βρυσομάναν κάποιας έλευθε- 
ρίας, καί ή διάθεσίς μου άνεπτερώνετο 
λαχταριστή ώς νά έχαίρετο τήν φύσιν 
μέ τάς πεδιάδας της, τά σύγνεφα, καί 
τάς πηγάς της. Πάντοτε εις τά άπό- 
κρυφα αύτά καφενεδάκια έφθανα καί 
έμενα συνοδευόμενος' συνοδός μου 
σχεδόν πάντοτε βιβλίον. Δηλαδή τών 
φίλων ό στοχαστικώτατος καί ό αρι- 
στος, ό προσηλών έπάνω διαρκώς ά- 
νοιγμένα τά μάτια του, άπό τά όποια 
μεταδίδεται εις τό πνεύμα τό φώς, 
άλλοτε μέ τήν έκθαμβώσαν ορμήν τοϋ 
ήλιου. Τά βλέμματα τοϋ φίλου έντού- 
τοις δέν παρεκώλυον — καθώς κοινό
τατα πιστεύεται—  τόν ίδικόν μου δρό
μον' άπεναντίας τοϋ έδιδαν κατεύθυν- 
σιν καί τόν έρρύθμιΖαν. Μόνον οσάκις 
άπροσδοκήτως ένεφανίΖετο εις τό κα- 
φανεδάκι άπό τήν φυλήν τών άνθρώ- 
πων κάποιος γνώριμός μου, όστις μάλι
στα θά είχε καί τήν σκληρότητα νά μέ 
αναγνώριση, νά καθήση παραπλεύρως 
μου, ό γνώριμος έκεϊνος μέ έτρεπεν 
εις φυγήν' τό καφενεδάκι δέν μέ ξανά
βλεπε.

Καί όμως εις παλαιότερα χρόνια δέν 
ήμουν όλωαδ.όλου άγνωστος εις τά με
γάλα θορυβώδη έπιδε κτικά κεντρικά ι
στορικά καφενεία μας. Έπρόφθασα ά- 
κόμη καί τήν «Ώραίαν Ελλάδα» τής 
όδοϋ Αιόλου, όπου όμως μάτην άνεΖή- 
τησα τά ίχνη τής παλαιοτέρας γενεάς 
του 62. Εις τό καφενείον τοϋ Γιαννο- 
πούλου, όπου τώρα έκτείνεται μεγαλο- 
πρεπώς τό βιβλιοπωλεϊον Έλευθερου- 
δάκη (Σημ. Σ. τό σημερινόν υποκα
τάστημα τής Εθνικής ΤραπέΖης), πο
σάκις εις τό πλευράν τοϋ Γαβριηλίδη 
άνέμενα μετά παλμών νά άκούσω άπό 
τούς πωλητάς τών έφημερίδων έξω εις 
τόν δρόμον μεγαλοφωνούμενον τό «Μή 
χάνεσαι». Είχα έμπιστευθή εις τάς στή- 
λας του τά νεανικά μου ορνιθοσκαλί

σματα καί περίμενα ήλιθίως άπό έκεί 
φήμην καί δόξαν. Εις τό καφενείον ε
κείνο παρηκολούθουν εύλαβώς τάς κι
νήσεις καί τάς συνομιλίας τών διανοη
τικών ειδώλων τής έποχής' ήταν ό Α
ναστάσιος ΒυΖάντιος, ό Εμμανουήλ 
Ροίδης καί ό Άχιλλεύς Παράσχος. Ε
κεί παρέμενον άπό πρωίας μέχρι βα- 
θείας νυκτός πίνων τόν ναργιλέν του ό 
ιδιόρρυθμος έγγονός τοϋ Θεοδώρου Κο· 
λοκοτρώνη, γνωστός ύπό τό φιλολογι
κόν του ψευδώνυμον Φ α λ έ ς . Εί
ναι άληθές ότι έπροτιμοϋσα άσυγκρί- 
τως τά τραταρίσματά του άπό τά βι·

72



βλία του. Εκεί κάποτε ίδών τόν Μπά- 
μπην Αννινον νά παίΖη μπιλλιάρδο (διά 
πρώτην καί τελευταίαν ίσως φοράν), 
είχυ σχηματίσει τήν ιδέαν ότι ήτο φο
βερός καί ακαταμάχητος τεχνίτης τής 
καραμπόλας. Έδέησαν νά παρέλθουν 
οωστά σαράντα χρόνια διά νά άρθή ή 
παρεΕήγησις.

Εις έν άλλο πλουσίω; κρυσταλλοκό- 
σμητον καφενεϊον τής πλατείας Ομό
νοιας συχνά πυκνά έπλησίαΖε τόν ά- 
δελφόν μου ό Ιωάννης Παπαδιαμαν- 
τόπουλος, ό μετέπειτα δοΕασθείς ώς 
Μωρεός. Μέ τούς μαύρους άκτινοβο- 
λοϋντας οφθαλμούς του καί τό μέγα ρό- 
δον τό κοσμούν συνήθως τήν μποτου- 
ν:έραν του, ούδέ κατεδέχετο νά προ- 
σατενίση τόν σιωπηλόν έμέ επαρχιώ
την. Έστρέφετο μόνον πρός τόν ά- 
δελφόν μου, τού έδιδεν εις τό πόδι, νά 
έννοήση ότι τόν άπησχόλουν τέσσαρες 
ή πέντε όμοϋ έρωτες, καί έΕηφανίΖε- 
το. Καί κάποτε εις τόν γειτονικόν κα- 
φενέν τών Χαυτείων ενθυμούμαι τόν 
Εύγένε:ον Λάντς, λοχίαν τών πυρο
σβεστών καί ποιητήν, λατρευτήν καί μα
θητήν τού Βασιλειάδου, νά έναγκαλί- 
Ζεται δακρύων τόν Ανδρέα Νικολά- 
ραν, πο:ητήν τής περίφημης τότε «Χαϊ
δεμένης», καί νά τόν κράΖη μετά λυ
γμών: « Ανδρέα μου, θά Ζήση αύτός ό 
στίχος αου, θά Ζήση!» Ό  στίχο; ήτον 
ό έΕής: « Ας είχες, Χάρε, ένα παιδί, 
ό Χάρος του νά γίνω!»

ΤΟ  ΠΕΠΡΩ Μ ΕΝΟ Μ ΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΣΤΟ Ν  ΧΑΜ Ο ΣΟΥ ■
Τά δέντρα πού φροντίΖαμε Εεράθηκαν.
Τά πηγάδια, πού έδιναν Ζωή 
στις χαμένες έλπίδες, στέρεψαν.
Τό φίδι πού θερμαίναμε στόν κόρφο μας 
φαρμάκωσε τή στερνή άπαντοχή μας!
Τά τσακάλια ούρλιάΖουνε μέ μανία
καί τής κουκουβάγιας τό πένθιμο τραγούδι
άντηχεϊ μέ δέος μέσ' ατήν ψυχή μας.
Τό μονοπάτι τού άνιοου Γολγοθά μας 
άνεβαίνουμε, κΓ όλο άνεβαίνουμε!
Ό  Σταυρός τού μαρτυρίου μας βαραίνει 
τούς άδύνατους ώμους μας.

ΚΓ όμως. ..
Τό άκληρό πεπρωμένο μας άκολουθόμε, 
γιατί άλλο:ώς δέν μπορεί νά >γίνη. . .

Πριν ένα χρόνο άνθιΖες, ώραία μου πασχαλιά, 
καί σκόρπιΖες αφθονα τό γλυκό σου άρωμα 
κΓ έδινες άνάτασι στις κουρασμένες μας ψυχές. 
Καμαρωτή στεκόσουνα άνάμεσα στ' άλλα 
τού κήπου λουλούδια.
ΚΓ έμεϊς όλοι μας σέ προσέχαμε, 
σ' άγαπούσαμε καί σέ φροντίΖαμε.
Μά Εάφνου, ένα πρωί έσβησες.
Όρφάνεψαν τού κήπου τά λουλούδια, 
κΓ έμεϊς δέν νοιώθουμε πιά τό αιθέριο σου άρωμα. 
Δάκρυα δέν έχουμε άλλα νά ρίΕουμε γιά σένα. 
Κρατούμε όμως μέ πόνο τήν άνάμνηαη τού χαμού

Ισου.

Σ Ω Τ.  Κ Ο Λ Π Ε Τ ΙΝ Ο Σ  

ΆστυφύλαΕ
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Μ ΙΑ Κ0ΙΜ ΙΪΗ10Λ0Γ 1ΚΗ 
TOY ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ BEQP1A

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝ. Β. κ. ΕΜΜ. Φ. ΣΗΦΑΚΗ

Γ ΙΣ  ΤΟΥΣ άναγνώστας των «’Αστυνομικών Χρονι
κών» έδόθη ή ύπόσχεσις (*) δτι εις κατάλληλον 

χρόνον θά παρουσιάσωμεν τήν DIFFERENTIAL AS
SOCIATION THEORY τοΰ Καθηγητοΰ EDWIN Η. 
SUTHERLAND, ώς αυτή διετυπώθη ύπό τοΰ ίδιου. (2) 
Πράττοντες τοΰτο, ύποσχόμεθα έπίσης δτι εις τήν έ- 
τομένην έκδοσιν τών «’Αστυνομικών Χρονικών», θά 
παρουσιάσωμεν τήν κριτικήν κατά τής θεωρίας αυ
τής.

Κατά τόν SUTHERLAND, μία έτπστημονική θεωρία 
έχει ώς περιεχόμενον τήν περιγραφήν τών συνθηκών, 
αΐτινες είναι πάντοτε παροΰσαι καθ’ δν χρόνον λαμ
βάνει χώραν ένα φαινόμενον καί αί δποΐαι δέν είναι 
ποτέ παροΰσαι καθ’ δν χρόνον δέν λαμβάνει χώ
ραν τό αυτό φαινόιμενον. Παρά τό γεγονός δτι 
μία πλειάς συνθηκών γνωρίζομεν δτι σχετίζεται, 
κατά μεγάλον ή μικρόν βαθμόν, μέ τό ύπό κρίσιν 
φαινόμενον, αυτή ή πληροφορία είναι σχετικώς ά
χρηστος διά τήν κατανόησιν ή έλεγχον τοΰ φαινομέ
νου, διότι αί συνθήκαι αΰταί είναι συνονθύλευμα άν- 
οργανώτων συνθηκών. Οί έπιστή μονές αγωνίζονται νά 
όργανώσουν τήν γνώσιν εις ένδοσυνδεδεμένας γενικάς 
σχέσεις, έκ τών όποιων δέν είναι δυνατόν νά έξαχθοΰν 
πολλαί εξαιρέσεις.

’Εάν ή Εγκληματολογία, συνεχίζει ό SUTHER
LAND, έπιθυμή νά λέγεται έπιστήμη, θά πρέπη νά όρ- 
γανώση καί νά άλληλοσυνδέση αυτήν τήν έτερογενή 
συλλογήν τών πολλαπλών αιτιών, αΐτινες είναι γνω
στόν δτι συνδέονται μέ τό έγκλημα καί τήν έγκλημα- 
τικότητα καί νά τούς δώση μίαν μορφήν έξηγηματι- 
κής θεωρίας, φερούσης τά αυτά χαρακτηριστικά μέ 
τά τοιαΰτα άλλων επιστημονικών θεωριών άλλων πε
δίων γνώσεως. Αυτό σημαίνει δτι αί συνθήκαι, αΐτινες 
ίσχυριζόμεθα δτι προκαλοΰν έγκλημα, θά πρέπη πάν
τοτε νά είναι παροΰσαι, δταν συμβαίνη εν έγκλημα 
καί άποΰσαι δταν δέν συμβαίνη έγκλημα. Μία τοιαύ- 
τη θεωρία θά παρακινή, άπλοποιή καί κατευθύνη τήν 
άγκληματολογικήν έρευναν καί θά παρέχη ένα οδηγόν 
κατοινοήσεως τής σημασίας γνώσεως, άποκτηθείσης 
κατά τό παρελθόν, έν σχέσει μέ τό έγκλημα καί τήν 
ένκληματικότητα. ’Επί πλέον, αΰτη, θά χρησιμοποιη- 
θή διά τόν έλεγχον τοΰ εγκλήματος, ύπό τήν προϋ- 
πόθεσιν δτι θά είναι ιέφαρμόσιμος, δπως ή θεωρία τής 
φυσικής θά πρέπη νά είναι έφαρμόσιμος διά τήν έφηρ- 
μοσμένην μηχανικήν.

Ύφίστανται δύο άλληλοσυμπληρούμεναι μέθοδοι,

1. Τοΰ ίδιου, «Ή  αιτιολογία τοΰ εγκλήματος», ’Αστυνο
μικά Χρονικά, τεΰχος 404, 15.3.70, σελ. 246, τυτοσημ. 29.

2. Edwin Η. SUTHERLAND and Donald R. CRES- 
SEY, Principles of Criminology, J. B. Lippincott Company, 
New York, 1966, p.p. 74-80.

αΐτινες είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν διά νά τεθή 
μία τάξις εις τήν έγκληματολογικήν γνώσιν καί ν’ 
άναπτυχθή μία αιτιοκρατική θεωρία τής έγκληματι- 
κής διαγωγής. Ή πρώτη μέθοδος είναι ή διά τής λο
γικής άφαιρέσεως. Οί νέοι, οί κάτοικοι τών πό
λεων καί νέοι - ένήλικες(3) παρουσιάζουν, συγκριτι- 
κώς, υψηλόν ποσοστόν έγκληματικότητος. Ποιον κοι
νόν χαρακτηριστικόν έχουν οΰτοι, ώστε νά παρουσιά
ζουν τό υψηλόν αύτό ποσοστόν έγκληματικότητος; ’Ε
πιστημονικοί μελέται έχουν άνεύρει δτι ή έγκληματι- 
κή διαγωγή σχετίζεται, κατά μέγοον ή μικρόν βοιθμόν, | 
μέ κοινωνικός καί προσωπικός παθολογικός κατα
στάσεις, δπως είναι ή πτωχεία, ή κακή κατοικία, ή 
κακή συνοικία, ή έλλειψις διασκεδάσεως, αί άνεπαρ- 
κεΐς ή ανήθικοι οικογένειας ή διανοητική κατωτερό- 
της, ή συναισθηματική αστάθεια καί άλαι κλίσεις, 
συνθήκαι καί καταστάσεις. Ποιον τό κοινόν χαρα
κτηριστικόν τών καταστάσεων αυτών, δπερ δίδει ύ- 
ψηλήν συχνότητα έγκληματικότητος; ’Επιστημονικοί I 
μελέται έχουν καί ένταΰθα έκθέσει δτι πολλά πρόσω- I 
πα μέ τάς παθολογικός αύτάς κλίσεις, συνθήκας καί I 
καταστάσεις, δέν τελοΰν έγκλήματα. ’Επίσης πρόσω- I 
πα ύψηλής κοινωνικής καί οικονομικής τάξεως, συ- 
χνάκις, διαρρηγνύουν τόν νόμον, καίτοι δέν υποφέ
ρουν οϋτε άπό πτωχείαν, οΰτε άπό έλλειψιν διασκε
δάσεων, δέν είναι πνεοματικώς κατώτεροι καί δέν εί
ναι συναισθηματικώς άσταθεΐς. Προφανώς, δέν είναι 
μόνον αί κλίσεις, συνθήκαι καί καταστάσεις, αύταί 
καθ’ έαυταί, έκεΐναι αΐτινες παράγουν έγκλημα, καθ’ 
δσον πολλάκις αί συνθήκαι είναι μέν παροΰσαι, τό 
έγκλημα δμως δέν είναι παρόν καί συχνάκις αί συν- 
θήκαι είναι άποΰσαι καί τό έγκλημα είναι παρόν. Μία 
αίτιολογική θεωρία, τής έγκληματικής διαγωγής, εί
ναι δυνατή διά τής άφαιρέσεως, λογικώς, τών μηχα
νισμών καί διαδικασιών, οΐτινες είναι κοινοί εις τόν 
πτωχόν καί τόν πλούσιον, εις τούς νέγρους καί τούς 
λευκούς, εις τόν κάτοικον τής πόλεως καί τοΰ χωρίου, 
εις τόν νέον - ενήλικον καί τόν γέροντα - ένήλικον, εις 
τόν συναισθηματικώς σταθερόν καί τόν συναισθημα- 
τικώς άσταθή, δστις τελεί έγκλήματα.

Διά νά έπιτευχθοΰν αύποί οί άφηρημένοι λογικοί μη
χανισμοί καί διαδικασίας θά πρέπη νά όρισθή έπα- 
κριβώς καί νά διαχωρισθή προσεκτικώς ή εγκλημα
τική άπό τήν μή έγκληματικήν διαγωγήν. Τό πρό
βλημα τής έγκληματολογίας είναι νά έξηγήση τήν. 
εγκληματικότητα τής διαγωγής καί ούχί τήν διαγω
γήν αυτήν καθ’ έαυτήν. Οί άφηρημένοι μηχανισμοί 
καί διαδικασίας κοινοί εις τούς έγκληματίας, οΐτινες 
έμνημονεύθησοιν άνωτέρω, δέν είναι κοινοί καί εις 
τούς μή έγκληματίας. *Η έγκληματική διαγωγή εί-

3. Οί νέοι τής ηλικίας τών 18 έως 25 ετών.
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Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΏΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑ
ΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣ1Ν ΑΥΤΏΝ 
Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΏΝ ΏΣ ΚΑΚΟΠΟΙΏΝ;

ναι άνθρωπίνη συμπεριφορά, έχει δέ πολλά κοινά χα
ρακτηριστικά μέ τήν μή έγκληματικήν διαγωγήν, δι’ δ 
πρέπει νά έξηγηθή έντός τοΰ αύτοΰ κοινού σχεδίου, 
τοΰ χρησιμοποιούμενου διά τήν έξήγησιν άλλων ειδών 
Ανθρώπινης συμπεριφοράς. 'Οπωσδήποτε, μία έξήγη- 
σις τής έγκληματικής συμπεριφοράς αποτελεί έξειδι- 
κευμένον τμήμα τής γενικής θεωρίας περί ανθρώπι
νης συμπεριφοράς. Ή άποστολή τής θεωρίας αυτής 
είναι ό διαχωρισμός τής έγκληματικής άπό τήν μή 
έγκληματικήν συμπεριφοράν. Πολλά γεγονότα, άτι- 
να είναι αναγκαία διά τήν γενικήν άνθρωπίνην συμ
περιφοράν, δέν έχουν λόγους νά είναι σπουδαία είς 
■ήν έγκληματικήν τοιαύτην. 'Η «άναπνοή», έπί παρα
δείγματα είναι άναγκαία δι’ οίανδήποτε συμπεριφο
ράν, άλλά ή διαδικασία τής άναπνοής δέν είναι δυνα
τόν νά χρησιμοποιηθή ώς δάσις διά τήν έξήγησιν τής 
έγκληματικής συμπεριφοράς, καθ’ δσον ή άναπνοή 
δέν διαχωρίζει τήν έγκληματικήν διαγωγήν.

Ή δευτέρα μέθοδος, διά τής όποιας είναι δυνατόν 
νά τεθή είς τάξιν ή έγκληματολογική γνώσις, είναι ό 
διαχωρισμός των επιπέδων τής άναλΰσεως. Τοΰτο ση
μαίνει, δτι τό πρόβλημα περιορίζεται είς έν ειδικόν 
τμήμα έκ τοΰ συνόλου τής καταστάσεως, κυρίως χρο- 
νικώς. Ή αίτιολογική άνάλυσις θά πρέπη νά άρχίση 
άπό έν συγκεκριμένον έπίπεδον. Έπί παραδείγματι: 
δταν οί φυσικοί διετύπωσαν τόν νόμον τής βαρΰτη- 
τος, δέν ένδιεφέροντο διά τό διατί τά σώματα άφιέ- 
μενά πίπτουν, οϋτε έάν τό σώμα πίπτη άπό τήν χεΐ- 
ρα τοΰ άνθρώπου ή άπό τήν άκρην μιάς γέφυρας ικα- 
τά τήν διέλευσιν μιάς άμάξης, άλλ’ ένδιεφέροντο διά 
τήν άρχήν, ήτοι δτι τό σώμα πρέπει νά άφεθή έλεύ- 
θερον διά νά πέση. "Εν στρογγυλόν σώμα είναι δυνα
τόν, κυλιόμενον έπί μιάς γέφυρας, νά πέση εύκολώτε- 
ρον άπό έν έπίπεδον - τετράγωνον σώμα, άλλά αυτή 
ή διαφορά δέν είναι σημαντική διά τόν νόμον τής 6α- 
ρύτητος' τοιαΰτα γεγονότα έξητάαθησαν, ώς ύπάρ- 
χοντα είς διάφορα έπίπεδα τής έρεύνης, άλλ’ έθεωρή- 
θησαν άπό τούς φυσικούς ώς άσχετα μέ τό πρόβλημά, 
τό όποιον τούς ένδιαφέρει. Μεγάλη σύγχυσες περί τήν 
έγκληματικήν συμπεριφοράν οφείλεται είς τήν άπο- 
τυχίαν όρισμοΰ σταθεροΰ επιπέδου ένάρξεως τής έ
ρεύνης. Κατ’ άναλογίαν, πολλοί έγκληματολόγοι θά 
προσφέρουν γνώσεις περί τήν «στρογγυλότητα τοΰ άν- 
τικειμένου», περί οδ έν τώ άνωτέρω παραδείγματι. 
Διά τόν λόγον αύτόν, θά έξετάσωμεν τήν χρονικήν ά- 
κολουθίαν γεγονότων, σχετιζομένων μέ τό έγκλημα 
καί τήν έγκληματικότητα, διά νά άπλουστεύσωμε τήν 
άνωτέρω γενικότητα. Είς τήν ετερογενή συλλογήν των 
αιτιών (4) τών σχετιζομένων μέ τήν έγκληματικήν δια
γωγήν, έν γεγονός συμβαίνει πρό ένός ετέρου γεγο
νότος, δπως άκριβώς ή στρογγυλότης τοΰ άντικειμέ- 
νου τής γέφυρας προϋπήρχε τής μετακινήσεώς του 
καί ή μετακίνησις προϋπήρξε τοΰ κατρακυλίσματος 
τοΰ αντικειμένου έκ τής γεφύρας.Άλλ’ ή θεωρητική με
λέτη τής έγκληματικής συμπεριφοράς δόναται νά άρ- 
χίση χωρίς νά λάδη ύπ’ δψιν της -αυτά τά προϋπάρ-

4. «Ετερογενής συλλογή αίτιων» άποκαλεϊται χλευαστι- 
κιος ΰπό των επικριτών της ή Multiple Factor Theory, 
περί ής ίδέ ’Αστυνομικά Χρονικά, τ. 404)15.3.70, σελ. 
241—24G.

ξαντα γεγονότα. Τοιουτοτρόπως, διά τής άνυψώσεως 
τής άναλύσεως είς έν έπίπεδον, τά προηγούμενα γε
γονότα ή συνδυάζονται ή διαχωρίζονται άπό μεταγε
νέστερα γεγονότα ή καταστάσεις καί κατά τόν τρό
πον αύτόν περιορίζονται αί μεταβλήταί, αΐτινες λαμ- 
βάνονται ύπ’ δψιν είς μίαν θεωρίαν.

Μία κινηματογραφική ταινία, πρό όλίγων έτών, 
παρουσίαζε δύο άνηλίκους, οΐτινες διέπραττον μίαν 
μικροκλοπήν. Άμφότερος οί άνήλικοι, μόλις έγένε- 
νοντο άντιληπτοί, έτρεξαν νά έξαφανισθοΰν. Ό  εις, 
δστις είχε μακρούς πόδας, διέφυγε τήν σύλληψιν καί 
τελικώς, είς άπώτερον μέλλον, έγένετο έπίσκοπος. 'Ο 
έτερος, μέ ούχί μακρούς πόδας, συνελήφθη, ώδηγήθη 
είς τήν φυλακήν καί τελικώς έγένετο γκάνγκστερ. 
Είς αύτήν τήν σύγκρισιν, ό έφηβος, δστις έγένετο έγ- 
κληματίας, διεφοροποιεΐτο άπό αύτόν, δστις .κατέλη
ξε νά γίνη έπίσκοπος, άπό τό μήκος τών ποδών. ’Αλ
λά τό μήκος τών ποδών δέν πρέπει νά έξετάζηται ύπό 
τής έγκληματολογικής θεωρίας, διότι δέν έχει σημα
σίαν δι’ αύτήν, δεδομένου δτι υπάρχουν πάρα πολλοί 
άνθρωποι μέ κοντούς πόδας, οΐτινες είναι νομοταγείς 
καί έπίσης πάρα πολύ έγκληματίαι μέ μακρούς πό
δας. Τό μήκος τών ποδών δέν άσκεί άποφασιστικόν 
ρόλον είς τήν έγκληματικότητα, διότι δέν έχει άναγ- 
καίοα/ μετ’ αυτής σχέσιν. Είς τό παράδειγμα, δπερ 
έμνημσνεύθη, ή διαφορά τοΰ μήκους τών ποδών τών 
δύο άνηλίκων είναι δυνατόν νά λογισθή ώς έχουσα 
σημασίαν είς τήν μετέπειτα έγκληματικήν ή μή στα
διοδρομίαν αύτών, μόνον κατά τόν βαθμόν κατά τόν 
όποιον αυτή έπηρεάζει τήν άκολουθοΰσαν (τής συλ- 
λήψεως) έ μ π ε ι , ρ ί α ν  καί σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή ν  
τών δύο άνηλίκων.

Είς αύτάς τάς έμπειρίας καί συναναστροφάς θά 
πρέπει νά άναζητηθοΰν καί νά άνευρεθοΰν οί μηχανι
σμοί καί αί διαδικασίας οΐτινες είναι σπουδαίοι διά 
τήν έγκληματικότητα.

Μία θεωρία τοΰ έγκλήματος τοΰ «ένός έπιπέδου» 
πρέπει νά ένδιαφέρεται δι’ αυτούς τούς μηχανισμούς 
καί διαδικασίας καί ούχί διά προηγούμενα γεγονό
τα, ώς τοΰ «μήκους τών ποδών».

’Επιστημονικοί θεωρίαι τής έγκληματικής διαγω
γής δυνατόν νά διατυποΰνται είτε είς στοιχεία τής 
διαδικασίας, ήτις έλειτούργησε κατά τόν χρόνον καθ’ 
δν έλαβε χώραν τό έγκλημα, είτε είς ορούς τής δια- 
διχασίας, ήτις έλειτούργησε κατά τήν προηγουμένην 
(τοΰ έγκλήματος) ιστορίαν τοΰ έγκληματίου. Είς τήν 
πρώτην περίπτωση/ ή θεωρία δύναται νά άποκληθή 
«μηχανική» «πράξεως» ή «δυναμική», είς δέ τήν δευτέ- 
ραν «ιστορική» ή «γενετική». Άμφότεροι οί τύποι τών 
θεωριών αύτών είναι οί ένδεδειγμένοι. Ό  μηχανικός 
τύπος τών θεωριών έχει προτι,μηθή άπό τάς θεωρίας 
τών φυσικών καί βιολογικών έπιστημών, οΐτινες δύ- 
ναται νά λεχθή, δτι είναι αί πλέον άπσδοτικαί.

Έν πάση περιπτώσει, άλλαι έγκληματολογικαί θεω- 
ρίαι τοΰ μηχανικού τύπου είναι άνεπιτυχεΐς, ίσως διό
τι προσεπάθησαν νά σχηματισθοΰν διά τής άποπείρας 
άπομονώσεως τής προσωπικής άπό τής .κοινωνικής πα
θολογίας τών έγκληματιών. Αί έργασίαι τοΰ τύπου 
αύτοΰ κατέληξαν είς τό συμπέρασμα, δτι οί αποφα
σιστικοί παράγοντες τής έγκληματικής διαγωγής,
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κεΐνται εις τήν περιοχήν του συμπλέγματος της αν
θρώπινης προσωπικότητος.

Ή παρατήρησις τής «πράξεως τοΰ έγκλήματος» 
(■’) εξηγεί διάφορα θέματα τής έγκληματικότητος, 
ϋπό τήν έννοιαν καθ’ ήν αυτή παρέχει ευκαιρίας πρός 
τέλεσιν αυτής. Ό  κλέπτης ένός Εκτεθειμένου έμπο- 
ρεύματος, εις έν όπωροπωλεΐον, είναι δυνατόν νά 
άφαιρέση τό έμπόρευμα, δταν ό ιδιοκτήτης είναι ά- 
θέατος, καί ν’ άποφύγη τήν πρδξιν, έάν ό ιδιοκτή
της είναι όρατός. Ό  διαρρήκτης ένός καταστήματος 
είναι δυνατόν νά προβή εις τήν διάρρηξιν ένός άφυ- 
λάκτου καί ανεπαρκώς ήσφαλισμένου καταστήματος, 
νά άποφύγη δέ τήν διάρρηξιν, έάν τό κατάστημα εί
ναι καλώς ήσφαλισ-μένον καί φρουρήται ύπό φύλα
κας ή ύπό συστήματος συναγερμού τής άστυνομίας. 

Εν έργοστάσιον έπισκευής ή κατασκευής αυτοκι
νήτων δέν πρόκειται νά διαπράξη άγορανομικάς πα
ραβάσεις περί νοθεύσεως τροφίμων ή ποτών μέ τήν 
ιδίαν συχνότητα, μέ τήν όποιαν δύναται νά διαπράξη 
τοιαύτας παραδόσεις εν έργοστάσιον τυποποιήσεως 
τροφών καί ποτών. Ύπό τήν ψυχολογικήν καί κοινω
νικήν έποψιν ή «πραξις τοΰ έγκλήματος» έχει σημα
σίαν έκ τής σκοπιάς τής έκτιμήσεως αυτής ύπό τοΰ 
συγκεκριμένου προσώπου. ’Ένιοι άνθρωποι έκτιμοΰν 
κατά τρόπον αδιάφορον τάς διαφόρους -καταστάσεις 
άπό τήν έκτίμησιν ήν δίδουν εις αύτάς άλλοι άνθρω- 
ποι Έάν ό όπωροπώλης είναι παρών καί όρατός, 
τοΰτο διά τον ,μέν είναι λόγος νά προβή εις τήν κλο
πήν, ένώ διά τόν άλλον είναι λόγος νά τήν άποφύγη. 
Τό σύμπλεγμα τής ανθρώπινης προσωπικότητος δια
δραματίζει τόν ρόλον της κατά τήν στιγμήν λήψεως 
τής άιτοφάσεως' άλλ’ αΰτη δέν πρέπει νά ληφθή ύπ’ 
δψιν άγνοουμένης τής προϊστορίας αύτής. Τοΰτο ση
μαίνει δτι ή «πραξις τοΰ έγκλήματος» έκτιμαται καί 
όρίζεται ύπό τοΰ προσώπου μέ βάσιν τάς κλίσεις καί 
τάς ικανότητας αύτοΰ, τάς άποκτηθείσας μέχρι τοΰ 
χρονικού σημείου, εις δ τοποθετείται ή πραξις τοΰ 
έγκλήματος. Τοιουτοτρόπως, ένώ τό πρόσώπον δίδει 
τοιούτην έρμηνείαν εις τήν «πρα'ξιν τοΰ έγκλήματος», 
ώστε νά θεωρήται άναπόφευκτον άποτέλεσμα, ήτοι 
άναπόφευκτος λύσις, ή τέλεσις τοΰ έγκλήματος, δμως, 
τό παρελθόν ή ιστορία τοΰ προσώπου, θά δώση έξή- 
γησιν, εις τήν απορίαν, διατί τό πρόσώπον έδωσε 
τοιαύτην έρμηνείαν εις τήν «πράξιν τοΰ έγκλήματος», 
ώστε νάθεωρηθή άναπόφευκτος λύσις τό έγκλημα!

Μίαν έξήγησιν τής έγκληματικής διαγωγής άπό 
τής σκοπιάς τής εμπειρίας τοΰ παρελθόντος προσπα
θούν νά δώσουν αί ίστορικαί ή γενετικοί περί έγκλή
ματος θεωρίαι.

Ή άνάπτυξις τών γενετικής θεωρίας, ήτις θά έπα- 
κολουθήση, λαμδάνει ώς δεδομένον δτι μία έγκλη
ματική ένέργεια λαμδάνει χώραν δταν ή «πραξις», 
ήτις σχετίζεται μέ αύτήν, είναι παρούσα, τοΰ συσχε
τισμού όριζομένου ύπό τοΰ δράστου. Ή θεωρία πρέ
πει νά θεωρηθή ώς δοκιμαστική καί θά πρέπει νά 
συσχετίζηται μέ τά παρόντα πραγματικά περιστατικά 
καί έτερα τοιαΰτα, οριζόμενα ύπό συγγενών θεω
ριών.

Γ Ε Ν Ε ΤΙΚ Η  ΘΕΩΡΙΑ ,
Ή ακολουθούσα άνάπτυξις άναφέρεται εις τήν δια

δικασίαν, δι' ής έν συγκεκριμένον πρόσώπον περιπλέ
κεται εις μίαν έγκληματικήν πρδξιν.

5. Ή έννοια τής «πράξεως τοΰ εγκλήματος» ενταύθα 
είναι ή κατάστασις, αί συνθήκαι, ή έμφάνισις, ή ευκαιρία 
κ. ά. τοϋ έγκλήματος, όπως εμφανίζεται εις τά ομματα τοΰ 
δράστου κατά τόν χρόνον τής τελέσειος καί εις τόν μελε
τητήν μεταγενεστέρως.

α. Ή έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή  δ ι α γ ω γ ή  μ α ν .  
θ ά ν ε τ α ι : Άρνητικώς, τοΰτο σημαίνει δτι ή
έγκληματική διαγωγή δέν κληρονομείται καί δτι μ 
πρόσώπον, τό όποιον δέν έχει διδαχθή τό έγκλημα 
δέν είναι δυνατόν νά τό μάθη, δπως δέν είναι δυνα 
τόν νά κάμη μηχανικός άνακαλύψεις έκείνος, δστμ 
δέν έχει διδαχθή μηχανικήν.

β. Ή έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή  δ ι α γ ω γ ή  μ α ν .  
θ ά ν ε τ α ι  έ ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε θ ’ έτέ-  
ρ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  μ έ α φ  τ ή ς  δ ι α δ ι .  
κ α σ ία ς τ ή ς  έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :  Αυτή ή
έπικοινωνία περιλαμβάνει φραστικήν ή λεκτικήν συ- 
νεννόησιν καί συνεννόησιν διά τών χειρονομιών ή άλ
λω ν  τρόπων προσωπικής έπικοινωνίας.

Υ- Τ ό μ ε υ α λ ύ τ ε ρ ο ν μ έ ρ ο ς  τ ή ς  
μ α ν θ α ν ο μ έ ν η ς  ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς  δι α-  
γ ω γ ή ς  λ α μ β ά ν ε ι  χ ώ ρ α ν  έ ν τ ό ς  των  
ά μ έ σ ω ς  σ χ ε τ ι ζ ο μ έ ν ω ν  π ρ ο σ ω π ι .  
κ ώ ν  ο μ ά δ ω ν :  Άρνητικώς τοΰτο σημαίνει δτι
οΐ απρόσωποι οργανισμοί έπικοινωνίας, δπως είναι 6 
κινηματογράφος, ή έφημερίς κ.λ.π., διαδραματίζουν 
σχετικώς άσήμαντον ρόλον είς τήν γένεσιν τής έγκλη
ματικής διαγωγής.

δ. ' Ό τ α ν  λ έ γ ω μ ε ν  δ τ ι  ή έ γ κ λ η μ α 
τ ι κ ή  δ ι α γ ω γ ή  μ α ν θ ά ν ε τ α ι ,  έννοού- 
μεν δτι είς τήν μάθησιν περιλαμβάνεται: Πρώτον, ή 
τεχνική τελέσεως τοΰ έγκλήματος, ήτις άλλοτε μέν 
είναι λίαν δύσκολος, άλλοτε δέ λίαν άπλή, καί, δεύ
τερον, τά κίνητρα, αί ψευδοδικαιολογίαι, αί άνάγ- 
και καί αί είδικαί κατευθύνσεις τών κινήτρων.

ε. Α ί  ε ί δ ι κ α ί  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  τ ών  
κ ι ν ή τ ρ ω ν  μ α ν θ ά ν ο ν τ α ι  ά π ό  τούς  
ο ρ ι σ μ ο ύ ς ,  τ ο ύ ς  ο π ο ί ο υ ς  δ ί δ ο μ ε »  
ε ί ζ τ ό ν  ν ό μ ο ν :  Τό άτομον περιβάλλεται,
είς ώρισμένας κοινωνικός ομάδας, ύπό προσώπων, 
άτινα θεωροΰν τόν νόμον ώς κανόνα συμπεριφοράς, 
τόν όποιον άπαντες δέον νά σέβωνται καί νά τηρούν.

Ετερον άτομον περιβάλλεται ύπό προσώπων, άτινα 
ούτε σέβονται, οΰτε τηροΰν τόν νόμον. Έάν ή κοινω
νία: έχη διπλήν νοοτροπίαν έναντι τοΰ νόμου, ήτοι άλ
λοτε ό νόμος δέον νά είναι σεβαστός καί νά τηρήται, 
άλλοτε δέ νά καταπατήται, τότε ύφίσταται τό φαινό- 
μενον τής άντιθέσεως τοΰ πολιτισμοΰ μιας κοινωνίας 
μέ τούς νόμους της.

στ. " Ε ν π ρ ό σ ώ π ο ν  κ α θ ί σ τ α τ α ι  έ γ -  
κ λ η μ α τ ί α ς ,  δ ι ό τ ι  ή έ ρ μ η ν ε ί α ,  τ ήν  
ό π ο ι α ν  δ ί δ ε ι  έ ί ς  τ ό ν  ν ό μ ο ν ,  ε ί ν α ι  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  κ α τ ά  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ  π α 
ρ ά  ύ π έ ρ  α ύ τ ο ΰ :  Ή στάσις, τήν όποιαν λαμ
βάνει έναντι τοΰ νόμου, εύνοεΐ περισσότερον τήν διάρ- 
ρηξιν παρά τόν σεβασμόν αύτοΰ. Αύτή είναι ή άρχή 
τής DIFFERENTIAL ASSOCIATIONS. Τόσον ή έγ
κληματική, όσον καί ή νόμιμος διαγωγή, έχουν νά 
παλαίσουν μέ διϊσταμένας δυνάμεις. *Έν πρόσώπον 
γίνεται έγκλη,ματιας, διότι έχει συνεχώς έπαφήν μέ 
εγκληματικά πρότυπα καί είναι άπθ:μεμονωμένος άπό 
μή έγκληματυκά τοιαΰτα. “Εκαστον πρόσώπον άπορ- 
ροφδ άπαραιτητως τόν περιβάλλοντα αύτό πολιτι
σμόν, έκτος έάν ύφίστανται άντιθέσεις έντός τοΰ πο
λιτισμού αυτού. Οί Κρήτες τών ορεινών περιοχών 
προφέρουν τό κ ώς τσ, λίαν έμφανώς, ένώ οί Κρήτες 
τών πόλεων, οϊτινες έρχονται είς έπαφήν μέ άνθρώ- 
πους εξ άλλων περιοχών τής Έλλόιδος (άντίθεσις 
έντός τοΰ πολιτισμού), δέν έχουν τήν αύτήν προφο
ράν τοΰ γράμματος κ. Άρνητικώς τοΰτο σημαίνει δτι 
πρόσώπον, εύρισκόμενον έντός κοινωνικού περιβάλ
λοντος μέ ούδετέραν στάσιν έναντι τοΰ έγκλήματος, 
ύφίστανται όλιγωτέρας έπιβλαβεΐς έπιδράσεις έν σχέ-
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ει μέ τό πρόσωπον, τό όποιον Αναπτύσσεται εις κα- 
θαρώς εγκληματικόν περιβάλλον. Τό μεγαλύτερον 
πσσοστόν της ανθρώπινης έμπειρίας είναι οΰδετέρα 
ίν σχέσει μέ τό έγκλημα, π.χ. μανθάνει εις τίνι τρό- 

θά καθαρίζη τούς όδόντας καί πλείστας έτέρας 
αράξεις, αΐτινες δέν σχετίζονται μέ τό έγκλημα. Αύ-

ή ούδετέρα συμπεριφορά έχει σημαντικήν Αξίαν, 
διότι δσον περισσότερον άπασχολείται ό παΐς μέ τήν 
μάθησιν τής ούδετέρας συμπεριφοράς, τόσον περισ
σότερον άπέχει άπό τήν έγκληματικήν, οΰτως είπεΐν, 
έκπαίδευσιν.

ζ) A I D I F F E R E N T I A L  A S S O C  I Α·  
j|O N S(6) π ο ι κ ί λ ο υ ν  κ α τ ά  σ υ χ ν ό -  
τ η τ α ,  δ ι ά ρ κ ε ι α ν ,  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  
κ α ί  έ ν τ α σ ι ν :  Τοΰτο σημαίνει δτι αί συνα-
ναστροφαί μέ έγκληματικήν ή μή συμπεριφοράν, δια
φέρουν κατά συχνότητα, διάρκειαν, προτεραιότητα 
καί έντασιν. Ή συχνότης καί ή διάρκεια των συνανα
στροφών είναι αύτεξήγητοι. Ή προτεραιότης έχει τε- 
ραστίαν σημασίαν, διότι έάν ή μέν νομοταγής συμπε
ριφορά καταστή βίωμα τοΰ παιδός άπό μικράς ήλι- 
κίας, ύφίστανται πλεΐσται πιθοινότητες δτι αΰτη θά 
έπιμείνη έφ’ δρου ζωής, έάν δέ ή αντικοινωνική συμ
περιφορά είσχωρήση εις τόν παΐδα λίαν ενωρίς, ΰφί- 
στανται έπίσης πλεΐσται πιθανότητες δτι θά έπιμεί
νη έφ’ δρου ζωής. Ή άποκτωμένη κατά τήν διαδι
κασίαν αυτήν τάσις δέν έχει έπαρκώς έξηγηθή' φαί
νεται δμως δτι διαδραματίζει σπουδαΐον ρόλον κατά 
τό στάδιον άποφάσεως τής έπιλεκτέας ένεργείας. Ή 
έντασις δέν έχει έπίσης έπεξηγηθή, άναφέρεται πάν
τως εις τάς συναισθηματικός Αντιδράσεις τοΰ υπο
κειμένου κατά τόν χρόνον των συναναστροφών. Μία 
μελέτη, ήτις θά προσδώση ποιοτικός αξιολογήσεις 
καί μαθηματικά ποσοστά τών παραγόντων αυτών, 
καίτοι έζαιρετικά δύσκολος, θά προσφέρη ύπηρεσίας 
εις τήν έπιστήμην.

η. Ή δ ι α δ ι κ α σ ί α  μ α θ ή σ ε ω ς  τ ή ς  
έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς  δ ι α γ ω γ ή ς ,  δ ι ά  τ ή ς  
έ π α φ ή ς  μ ε τ ά  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  
μή π ρ ο τ ύ π ω ν ,  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  δ λ ο υ ς  
τ ο ύ ς  μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς ,  ο ΐ τ ι ν ε ς  ε ί ν α ι  
π α ο ό ν τ ε ς  ε ι ς  ο ί α ν δ ή π ο τ ε  ά λ λ η ν  
μ ο ρ φ ή ν  μ α θ ή σ ε ω ς :  Άρνητικώς τοΰτο ση
μαίνει δτι ή μάθησις τής έγκληματικής διαγωγής δέν 
Αποκλείει τό παράδειγμα καί τήν μίμησιν. “Εν πρόσω- 
πον τό όποιον πιέζεται νά έγκληματίση, δέν μανθάνει 
τήν έγκληματικήν αύτήν πράξιν έκ τής συναναστρο
φής. Αύτή ή πίεσις δέν είναι παράδειγμα ουδέ μίμη- 
σις.

θ. Έ ν ώ ή έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή  δ ι α γ ω γ ή  
ε ί ν α ι  μ ί α  έ κ φ ρ α σ ι ς  τ ώ ν  γ ε ν ι κ ώ ν  
Α ν α γ κ ώ ν  κ α ί  ά ξ ι ώ ν ,  δέν έξηγεΐται αυτή 
άπό αύτάς τάς άνάγκας καί αξίας, καθ’ δσον καί ή 
νόμιμος συμπεριφορά είναι έκφρασις τών αύτών άναγ- 
κών καί άξιών.

Οί πλεΐστοι, κατά κανόνα, κλέπτουν, διά νά έξα- 
σφαλίσουν χρήματα, άλλά καί ό τίμιος καί έργατι- 
κός χειρώναξ έργάζεται διά νά άποκτήση χρήματα. 
Αί άπόπειραι ώρισμένων έπιστημόνων νά έξηγήσουν 
τά κίνητρα τής έγκληματικής διαγωγής, μέ βάσιν τάς 
άνάγκας καί τάς Αξίας, τήν έξασφάλισιν ευτυχίας,

6. Εις εξαιρετικά απλήν γλώσσαν αί «Differential Asso
ciations» είναι αί «κακαί συναναστροφαί». Εις τήν ουσίαν 
ό έγκληματίας έχει, ύπό τό πνεύμα τών δύο αύτών λέξειον, 
διάφορον κοινωνικήν προέλευσιν, συναναστροφήν, ανατρο
φήν, παίδευσιν, εργασίαν, κατοικίαν κ.τ.λ. άπό τόν μή εγ
κληματίαν.

τήν άπόκτησιν κοινωνικής θέσεως, τήν άπόκτησιν χρη
μάτων, τήν διάλυσιν συναισθηματικών δυσκολιών κ. ά. 
ή σαν καί θά είναι άκαρποι, διότι προσπαθοΰν νά έξη
γήσουν τήν έγκληματικήν διαγωγήν μέ τήν αύτήν 
βάσιν, μέ τήν όποίοτν έξηγεΐται καί ή συνήθης συμπε
ριφορά. Είναι ώς νά έπιμένουν δτι μέ βάσιν τήν 
«Αναπνοήν», δυνάμεθα νά διαχωρίσωμεν τούς έγκλη
ματίας άπό τούς μή έγκληματίας.

Δέν Αποπειρώμεθα νά έξηγήσωμεν, εις αύτό τό στά
διον τής θεωρίας, διατί έν πρόσωπον έχει τάς συνανα- 
στροφάς τάς όποιας έχει. Αύτό είναι θέμα πολλών 
παραγόντων. Εις μίαν ouvolkiocv, εις τήν όποιαν τό 
ποσοστόν έγκληματικότητος είναι ύψηλόν, έν παι- 
δίον, τό όποιον είναι κοινωνικόν, άρέσκεται εις συ- 
ναναστροφάς, είναι ένεργητικόν, τοΰ Αρέσουν αί άθλο- 
παιδιαί κ. ά., είναι πολύ πιθανόν νά έλθη εις έπα- 
φήν μέ παιδία τής αύτής συνοικίας, νά μάθη άντικοι- 
νωνικήν συμπεριφοράν έξ αύτών καί νά γίνη εις έγκλη
ματίας. Εις τήν αύτήν συνοικίαν τό ψυχοπαθητικόν 
παιδΐον, τό όποιον είναι άπομονωμένον, έγωκεντρι- 
κόν καί δέν άρέσκεται εις έξόδους, άλλά παραμένει 
εντός τής οικίας, δέν θά γνωρισθή μετά τών άλλων 
Ανηλίκων καί δέν θά γίνη έγκληματίας. Ύπό άλλας 
συνθήκας τό κοινωνικόν, Αθλητικόν καί ζωηρόν παι- 
δίον, δυνατόν νά γίνη μέλος μιας προσκοπικής όμά- 
6ος καί νά μή γίνη έγκληματίας. Αί προσωπικοί συ
ναναστροφαί τοΰ προσώπου κανονίζονται άπό τήν γε
νικήν δομήν τής κοινωνικής όργοα/ώσεως. “Εν παιδΐον 
ύπό όμαλάς συνθήκας, άνατρέφεται έντός μιας οικο
γένειάς, διαμένει ε ’ις μίαν συνοικίαν καθοριζομένην 
έκ τοΰ εισοδήματος τής οικογένειάς, παρακολουθεί 
έν σχολεΐον Ανάλογου τοΰ ένδιαφέροντος καί τοΰ 
εισοδήματος τών γονέων κ.ο.κ.' οΰτως δλοι αυτοί οί 
παράγοντες έπηρεάζουν τάς συι αναστροφάς του.

Ή άναπτυχθεΐσα θεωρία τής έγκλημοαικής διαγω
γής σκοπεύει εις τήν έξήγησιν τής έγκληματικής καί 
μή διαγωγής τών προσώπων, δέν έξηγεΐ τήν έγκλη- 
ματικότητα τών κοινωνικών ομάδων, κρατών ή άλ
λων ένώσεων Ανθρώπων. "Οταν τίθεται πρόβλημα 
ύπολογισμοΰ ποσοστών έγκληματικότητος μεταξύ κοι
νωνικών όμάδων, γίνονται συγκρίσεις ποσοστών κα
τά χρόνον καί κατά περιοχήν. ’Εάν δμως ζητήται νά 
έξηγηθή, διατί μία όμάς έχει ύψηλόν ποσοστόν έγκλη- 
ματικτόητος, τότε Ανατρέχομεν εις τάς άτομικάς πε
ριπτώσεις, καθ’ δσον ή έγκλημοαικότης μιας όμάδος 
ή περιοχής είναι περίληψις άριθμητικώς έκφραζομένη 
τών προσώπων, όίτινα έτέλεσαν τά έγκλήματα καί 
τής συχνότητος μετά τής όποιας έτέλεσοα/ ταΰτα. Μία 
άπό τάς πλέον έπιτυχεΐς έξηγήσεις, Απ’ αύτήν τήν 
σκοπιάν, τής τυχούσης ύψηλής έγκληματικότητος, εί
ναι δτι τό ύψηλόν ποσοστόν τοΰ έγκλήματος όφείλε- 
ται εϊς τήν κακήν κοινωνικήν όργάνωσιν. Τό θεώρη
μα, έπί τοΰ όποιου ή θεωρία αΰτη βασίζεται, Ανεξάρ
τητα άπό τήν όνομασίσν της, είναι δτι τό έγκλημα εί
ναι προϊόν τής κοινωνικής όργανώσεως καί είναι μία 
έκφρασις αύτής τής κοινωνικής όργανώσεως. Μία όμάς 
Ανθρώπων όργανοΰται δι’ έγκληματικήν συμπεριφο
ράν, έτέρα όμάς όργανοΰται έναντίον τής έγκληματι
κής συμπεριφοράς. Αί περισσότεροι κοινωνίαι είναι 
ώργανωμέναι κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε έχουν όμά- 
δας Ανθρώπων, αΐτινες έπιδιώκουν τό έγκλημα καί 
Αμάδας αΐτινες τό καταπολεμοΰν. Ύπό αύτό τό πνεΰ- 
μα ή έγκληματικότης είναι μία έκφρασις τής διαφό
ρου καθ’ Αμάδας κοινωνικής όργανώσεως.
Ε ί ς  τό  ε π ό μ ε ν ο ν  τεύχος, ή κριτική κατά τής β ο 

ριάς αύτής, ένθα καί πλούσια βιβλιογραφία.

ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚ. ΣΗΦΑΚΗΣ
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j Άστυκτηνιάτρου
Άστυνομ. Δ/ντου Α '

Ύπό του ήγέτου τής Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως καί 
Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου έλέχθη:

«"Ο λα τα  δεινά  τά  οποία ύφ ίστανται οί 

άνθρω ποι οφ είλονται εις την ελλειψ ιν σε

βασμού προς την αλήθειαν. ’Α ποτελεί ι

στορικήν νομοτέλειαν, δτι μόνον μέ τον σε

βασμόν προς την αλή θεια ν είναι δυνατόν 

να  ύπαρξη  ζωή».

’Αξίωμα έξ άλλου είναι δτι: Ή  ερευνά διά την αλή
θειαν είναι αυτή αΰτη ή έννοια τοΰ ορού «ΕΠΙΣΤΗΜΗ».

'II  άναγνώρισις τέλος τής άληθείας αποτελεί ϋποχρέοισιν 
παντός συνετού ανθρώπου, αυτήν δε έπιχειροΰμεν κατώτεροι, 
επί ενός ζωτικού κοινωνικού τομέιος, οχι μόνον ώς ύποχρέω- 
σιν έφαρμογής μιας, ώς άνοιτέρω, σοφής ρήσεως τοΰ ήγέ
του τής ’Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως, άλλά καί ώς κα
θήκον έναντι τής ΕΠΙΣΤΗΜ ΗΣ καί τοΰ συνόλου.

Δύο έκ τών μεγαλύτεροι προβλημάτοιν, άτινα άντιμε- 
τωπίζει σήμερον ή άνθρωπότης, είναι ή προστασία τής ύ- 
γείας τοΰ ανθρώπου καί ή αΰξησις τής παραγωγής τών 
πάσης (ρύσεως τροφίμυιν. Κυρίως, σμοις, τφν τοιούτων ζωι
κής προελεύσεως, καθ’ οσον ή ποσότης καί ή ποιότης τού
των ισορροπεί πάσαν άνθρωπίνην δραστηριότητα, μέ επι
πτώσεις βιολογικός —διαιτητικός καί οικονομικός— έμπορι- 
κάς καί, ώς έκ τούτου, χαρακτηρίζει τήν στάθμην τοΰ πο
λιτιστικού καί -βιοτικού επιπέδου, δμοΰ μέ τήν πνευματικήν 
—τεχνολογικήν θέσιν έκάστης δμάδος.

Άμφότερα τά προβλήματα αύτά σχετίζονται στενώς πρός 
τάς αρμοδιότητας τών κτηνιατρικών επιστημών καί οί κτη
νίατροι λαμβάνουσιν ενεργόν μέρος εις τήν έπίλυσίν των. 
Ή  επιτακτική διά τήν διατήρησιν τής ζιοής άνάγκη τής δια
τροφής ύξειλίχθη είς έπιστήμην, τό βασικώτερον τμήμα τής 
όποιας είναι «Η ΤΓΊΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ήτις σήμε
ρον παρέχει πολλά έκ τών έπιστημονικών θεμελίων, έπί 
τών οποίων βασίζεται ή υγεία καί ή ευημερία τών λαών.

Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ζ Ω Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

Ή  άλλοίοοσις τών τροφίμων ζωικής προελεύσεοις είναι 
εόκολωτέρα καί, συνεπώς, ή υγιεινή καί δ έλεγχος τούτων 
σπουδαία καί έπιτακτική, έναντι όλων τών άλλων τροφίμων, 
τόσον από απόψεως δημοσίας υγείας οσον καί ’Εθνικής Οι
κονομίας. Βεβαίως, τά μαγειρευμένα φυτικά τρόφιμα, δύ- 
νανται ν’ αλλοιωθούν καί νά καταστούν έπικίνδυνα διά τόν 
άνθρωπον, άλλά τά προκαλοΰντα τάς αλλοιώσεις αύτάς βα
κτήρια καί μύκητες είναι τά αύτά μέ τά προκαλοΰντα τά; 
αλλοιώσεις έπί ζωικών τροφίμοιν, τά δποία οί κτηνίατροι 
μόνον διδάσκονται είς τό μάθημα τής Μικροβιολογίας τρο- 
φίμοιν.

Ούτως, δ 'Τγειονομικός έλεγχος τών τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως, κλάδος τής υγιεινής τών τροφίμων (μακρο
σκοπικός καί έργαστηριακός) άποτελεϊ έργον τής εΐδικότητος 
τοΰ Κτηνιάτρου. Ή  υγιεινή τών τροφίμων ζωικής προελεύ
σεως δέν άσχολείται .μόνον μέ τόν έλεγχον καί τήν διαπί- 
στωσιν τών άλλοιώσεοιν τών τροφίμων τούτων, άλλά καί 
με την πρόληψιν τών άλλοιώσεων, ήτοι μέ τήν υγιεινήν 
παραγωγήν, συντήρησιν, διακίνησιν, έπεξεργασίαν καί τυ- 
ποποιησιν αύτιον. Ή  'Τγιεινή τών τροφίμων ζωικής προε
λεύσεως, παίζει, επίσης, σπουδαϊον ρόλον είς τήν αυξησιν 
τής παραγωγής.

Ή  ’Εθνική κτηνοτροφία, ύπό τήν έννοιαν παραγωγή — 
επεξεργασία— τυποποίησις, ώς καί πάσα άλλη παραγωγή,
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Ε1’.δηκιμεί, όταν ΰπάρχη ευχερής διάθεσις καί κατανάλιοσις 
tiiv προϊόντων της.

Mitt τοιαύτη, ΰμιος, κατανάλωσες προύποθεχει την εμπι
στοσύνην τού καταναλωτικού κοινού εί; τά προϊόντα τής 
κτηνοτροφίας, ή οποία εμπιστοσύνη βασίζεται επί τής κα- 

ποιότητος των προϊόντων αυτών. Αί κτηνιατρικοί επι- 
Πΐήμαι, καί είδικώτερον ή υγιεινή των τροφίμων ζωικής 
ποοελεύσεως, δοδάσκοΐΎ καί ελέγχουν τήν καλήν ΠΟΙΟΤΗ- 

των προϊόντων ζιοϊκής προελεύσειος.
Έν Έλλάδι, τό καταναλωτικόν κοινόν πολλάκις προτιμά 

τρόφιμα ζωικής προελεύσειος, όπως τυρούς, γάλα, άλλάν- 
τα;, χοιροιμήρια, κονσέρβας κ.λ.π., προερχόμενα έκ τής 
αλλοδαπής, διότι ευρίσκει ταΰτα καλυτέρας ποιότητος των 
Ιγχωρίων, καίτοι τά αυτά τρόφιμα άφθονούν καί παρ’ ή- 
μίν, πολλάκις δέ εις χαμηλοτέρας τιμάς.

Ήδη, μετά τήν είσοδον τής χιόρας μας εις τήν Ευρω
παϊκήν Κοινήν ’Αγοράν, ή σύγκρισις αυτή θά καταστή εύ- 
χεοεστέρα καί θά άπαιτηθή πολλή προσπάθεια καί κατανόη- 
οις ΰπό πάντων των αρμοδίων, ΐνα βελτιωθή ή ποιότης τής 
Ελληνικής παραγωγής τροφίμων, ώστε ταΰτα νά τύχουν, 
δχι μόνον τής προτιμήσειος τής έγχιορίου καταναλώσειος, 
αλλά καί νά δυνηθούν νά έμφανισθούν εις τάς ξένας αγοράς 
καί νά συμβάλλουν ούτως εις τήν άνάπτυξιν τής 'Ελληνι
κή: κτηνοτροφίας - βιομηχανίας τροφίμιον.

Πράς τούτο απαιτείται:
1. Έκπαίδευσιν των ασχολούμενων με τήν παραγιογήν 

σιητήρησιν — διακίνησιν — έπεξεργασίαν — τυποποίησιν 
καί διάθεσιν τροφίμιον.

2. Σαφέστερα καί αυστηρότερα περί τροφίμιον νομοθε
σία, καί

3. ’Ακριβής εφαρμογή τής νομοθεσίας, ΰπό των Ε ΙΔ Ι
ΚΩΝ πρός τούτο οργάνων, όμοιομόρφως καί μέ τήν δέουσαν 
υπευθυνότητα έναντι αρχών καί κοινού.

Συνεπώς, οί άσχολούμενοι μέ τό βασικόν τούτο θέμα, 
δέον νά είναι έφιοδιασμένοι, όχι μόνον μέ τάς άπαιτουμέ- 
νας θειορητικάς καί πρακτικάς γνώσεις, αλλά καί συνε
χώς ενήμεροι τών καθ’ ημέραν προσκτήσειον τής επιστήμης 
καί τής τεχνολογίας.

Πέραν τούτου, είναι απαραίτητον, όπως ό ΑΣΤΎΚΤΗ- 
ΧΙΑΤΡΟΣ (οπιος άποκαλεΐται ό ’Επιθεωρητής τροφίμιον 
ζιοϊκής προελεύσειος παρ’ ήμϊν), πλήν τών πνευματικών καί 
σιοματικών ικανοτήτων του, έχη άκεραίας τάς αισθήσεις 
του, όρασιν, όσφρησιν, άφήν καί γεύσιν, διότι αύται είναι 
απαραίτητοι εις τούτον, διά τόν μακροσκοπικόν έλεγχον 
τιον τροφίμων τής άρμοδιάτητός του, έχη ακέραιον χαρακτή
ρα, τέλος δέ νά βοηθήται οΰτος ΰπό καταλλήλιον έργαστη- 
ρίιον, ειδικών διά τά τρόφιμα ζιοϊκής προελεύσειος.

"Ινα ΰπάρχη ομοιομορφία τού ελέγχου εις μίαν χώραν, 
απαραίτητος προϋπόθεσις προόδου, ίσης μεταχειρίσειος τών 
πολιτών καί άπσδόσειος δικαιοσύνης, δέον νά ΰπάρχουσι τ’ 
ακόλουθα:

1. 'Ομοιομορφία εις τήν διδασκαλίαν.
2. Συνεχής έπιμόρφιοσις επί τιον καθ’ ήμέραν προσκτή- 

σειον τής επιστήμης καί τεχνολογίας, απάντων τών άσχο- 
λουμένιον μέ τόν έλεγχον, ώς καί έπί τών ειδικών καθηκόν
των τής είδικότητος, τών έξηρτημένων έκ τών κειμένων 
γενικών καί ειδικών Νόμων καί Διατάξειον.

3. Π ροεκπαίδευσις εις τάς βασικάς καί είδικάς απαιτή
σεις τού Σώματος ή 'Υπηρεσίας, ήτις φέρει τήν ευθύνην.

4. 'Ιεράρχησις καί ΰπευθυνότης έναντι αρχών καί κοι
νού τής ΰπευθύνου ΰπηρεσίας, διά τόν έλεγχον τών τροφί
μιον.

5. Επιστημονικά — τεχνολογικά κ.λ.π. μέσα.
ΙΙαρ’ ήμϊν δέν ΰπάρχουσι τά προαναφερόμενα, ή εάν 

ΰπάρχουσι τινά έξ αύτών δέν καλύπτουσιν ουδέ στοιχειώ
δους μορφής άνάγκας.

'Ως έκ τούτου, δέον όπιος:
α. Καθιεριοθή ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ.

β. Καθορισθη επακριβώς ή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ.
γ. Πραγματοποιηθώ ή ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, καί
δ. Καθορισθή ό τρόπος ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΩΣ.
Δικαιολογοΰντες ταΰτα, άναφέρομεν τ’ ακόλουθα:
IIριοτον έπί τής ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ:

1. Μή ΰπαρχούσης νομικώς κατοχυρωμένης είδικότητος 
παρ’ ήμϊν Έπιθειορητού τροφίμων ζιοϊκής προελεύσειος «Α- 
ΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΟΤ»’ πάντες οί κτηνιάτροι δύνανται ν’ 
άσχοληθώσι μέ τόν έλεγχον τών τροφίμιον ζιοϊκής προελεύ- 
σειος, παρ’ όλον ότι τό θέμα τούτο, άναμφισβητήτως, απαι
τεί είδικάς γνώσεις καί πρακτικήν έξάσκησιν.

2. Μή ΰπαρχούσης νομικώς κατοχυρωμένης είδικότητος 
έπιθειορητού τροφίμιον ζιοϊκής προελεύσειος, ΰφίσταται παρ’ 
ήμϊν σ ύ γ χ υ σ ι ς  μέ αποτέλεσμα τήν άνάμειξιν έπι- 
στημόνιον, μηδέποτε άσχοληθέντιον, ώς έκ τής ειδικότητάς 
τιον καί τής έν γένει άπασχολήσειός τιον ’Ιατροί — Γειοπό- 
νοι — Χημικοί), μέ τήν ΰγιεινήν — συντήρησιν — διακίνη- 
σιν — έπεξεργασίαν κ.λ.π. τιον τροφίμιον ζιοϊκής προελεύ- 
σειος, ώς επίσης καί τήν άνάμειξιν όργάνιον μέσης έκπαιδεύ- 
σειος, μέ βραχεϊαν είδίκευσιν, έπί θεμάτων ΰγιεινής γενικώς 
(ΰγπονομικοί έπόπται).

3. Μή ΰπαρχούσης νομικώς καί οΰσιαστικώς είδικότητος 
έπιθειορητού τροφίμιον ζιοϊκής προελεύσειος, ό ασκούμενος 
έλεγχος, δέν είναι ομοιόμορφος καί καθολικός, δέν έξασφα- 
λίζει τήν ίσην μεταχείρισιν τιον πολιτών καί δέν αποδίδει 
τό δίκαιον, ούτε άποτελ.εί έγγύ'ησιν διά τήν ορθήν κρίσιν 
τών θεμάτιον τών έναγομένων εις τήν άομοδιότητά του, και

4. Ή  νομική καί ουσιαστική ύπαρξις είδικότητος έπιθεω- 
ρητού τροφίμων ζιοϊκής προελειισειος καί, ώς έκ τούιτου, ό 
διαχιορισμός τούτου έκ τού γενικού κτηνιάτρου, προάγει 
τόν κλάδον, δίδει τήν βάσιν διά τήν εποικοδομητικήν άπα- 
σχόλησιν λίαν σημαντικού αριθμού νέων κτηνιάτριον, αποτε
λεί τό κίνητρον, διά τήν μελέτην τιον προβλ.ημάτιον ΰγιει- 
νής κ.λ.π. τών τροφίμιον, τόσον από έπιστημονικής, όσον 
καί από πρακτικής πλευράς.

Γ. ΔΑΣΚΑΛΟ ΙΙΟΤΛΟΣ
(Συνεχίζεται)

—  Ό λ α  όχέϋ, αφεντικό! Βρήκα ίχνη. "Οβερ.
(Τού Κώστα Μητρόπουλου)
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΓΚΑΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΣ
ιβ'. Ή όλονέν αύξανομένη έπίδρα- 

σις τοΰ έντυπου (διδλία, περι
οδικά, έφημερίδες) έπί των 
νέων.

Ούτοι, εύρισκόμενοι, ώς προείπομεν, 
εις εν στάδιον — ή εις στάδια—  άνω- 
ριμότητος πνευματικής, μεγάλων συν
αισθηματικών μεταλλαγών καί στερού
μενοι κριτικής ίκανότητος, εύκόλως πί
πτουν θύματα τούτου. Διότι, βεβαίως, 
όμιλοϋμεν έδώ περί τών έπιδράσεων 
τού κ α κ ο ύ  ε ν τ ύ π ο υ .

Είναι πειραματικώς άποδεδειγμένον 
καί έχει έπαληθευθή στατιστικώς, ότι έν 
σημαντικόν μέρος τών άνηλίκων εγκλη
ματιών παρασύρεται καί δρα παρανό- 
μως έΕ αιτίας τών κακών έπιδράσεων, 
τάς όποιας έδέχθη άπό τά άναγνώσμα- 
τα, τά όποια άνεγίνωσκεν εις τόν πε
ριοδικόν τύπον καί εις διάφορα βιβλία 
ύποπτου περιεχομένου.

Τό θέμα τούτο είναι άφ' έαυτού λίαν 
ένδιαφέρον καί χρήζει καί τούτο ιδι
αιτέρας μελέτης. Εις τά περιωριομένα, 
όμως, πλαίσια τής παρούσης μελέτης 
θά τό έΕετάσωμεν ουντόμως καί άκρο- 
θιγώς.

Οί άρρενες, άπό τής ήλικίας τών 7 
έως 18 έτών, δεικνύουν μίαν φανερόν 
προτίμησιν εις τήν άνάγνωσιν περιπε
τειωδών άναγνωσμάτων. Είναι μία αύ- 
θόρμητος τάσις, ή όποια εύρίσκεται εις 
ιδιαιτέραν έΕαρσιν κατά τά έφηβικά 
έτη. Άντιθέτως, τά θήλεα άρέσκονται 
περισσότερον εις τήν άνάγνωσιν κοι
νωνικών καί συναισθηματικών άναγνω- 
σμάτων. Ή  διαπίστωσις αϋτη οδηγεί 
εις τό συμπέρασμα ότι «ύπάρχει μία 
έτοιμος παρόρμησις πρός άνάγνωσιν».

Αύτήν άκριβώς τήν παρόρμησιν πρέ
πει νά έκμεταλλευθούν οί ένήλικες καί 
νά προσφέρουν κατάλληλα άναγνώσμα- 
τα εις τόν άνήλικον. Γενικώς, τό Σχο- 
λεϊον, δυνάμεθα νά ύποστηρίΕωμεν, ό
τι έκμεταλλεύεται άρκούντως αύτήν τήν 
τάσιν τού άνηλίκου, παρ' όλον ότι ή 
ύλη τών άναγνωστικών δέν προσφέρε- 
ται πολλάκις πρός τούτο. Υπάρχει ό
μως μία άρκετά μεγάλη βιβλιογραφία 
καλού παιδικού έντύπου, τήν όποιαν 
θέτει εις γνώσιν τού άνηλίκου.

Τάς προσπάθειας, όμως, τού Σχο
λείου άντιστρατεύεται εις μεγάλον βα
θμόν έκουσίως μέν τό Έμπόριον τοΰ 
Βιβλίου καί άκουσίως ή Οικογένεια.

ΥΠΟ ΑΝΤ. ΔΕΑΩΝΗ
Διδασκάλου, μετεκπαιδευθέντος 
εις τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 409)

Καί έΕηγούμεθα: ή έμπορία τού βι
βλίου παρουσιάζει τήν έξής θλιβερόν 
εικόνα: ενώ τό κακόν έντυπον προσ- 
φέρεται εις έΕευτελιστικάς τιμάς, άν
τιθέτως τό καλόν έντυπον είναι άπό 
άπόψεως τιμής άπλησίαστον! Επόμε
νον είναι τό παιδί καί ό νέος μέ τά 
άνύπαρκτα άκόμη οικονομικά του έφό- 
δια νά τρέπεται πρός τό εύθηνόν. Μέ
σα, λοιπόν, εις αύτά τά εύθηνά έντυ
πα, καί ύπό τό πρόσχημα τής τελικής 
τιμωρίας τού «κακού ήρωος», ό νέος 
μανθάνει «έΕ απαλών ονύχων» τήν τε
χνικήν τού εγκλήματος, τά μέσα διά 
τήν πραγματοποίησίν του, τούς τρόπους 
διαφυγής τού έγκληματίου κ.λ.π. κ.λ.π. 
λεπτομέρειας έγκληματικών πράΕεων. 
Στερούμενος κριτικής ίκανότητος, έ - 
π ι θ υ μ ε ϊ  ν ά  τ α υ τ ι σ θ ή  π ρ ό ς  
τ ό ν  « ή ρ ω α »  καί  ν ά τ ό ν  
μ ι μ η θ ή  (μηχανισμοί ψυχολογικοί τής 
ταυτίσεως καί τού μιμεϊσθαι, ώς καί τής 
ύποβολής) , ύ π ο λ ο γ ί ζ ω ν  ό τ ι  α ύ - 
τ ό ς  θά ά π ο φ ύ γ η  τ ή ν  τ ι μ ω 
ρ ί αν ,  έ ά ν  ά π ο φ ύ γ η  τ ά  σ φ ά λ 
μ α τ ά  τ ου.  Εύνόητον είνοι ότι οί 
έρεθισμοί είναι έΕαιρετικώς ισχυροί καί 
ή δύναμ:ς άντιδράσεως έλαχίστη. Α 
ποτέλεσμα: τροπή πρός τό έγκλημα εις 
όλας τάς μορφάς του. Οί έμποροι τοΰ 
βιβλίου εκμεταλλεύονται, κατά θαυμά- 
σιον τρόπον, τάς άδυναμίας τού νέου. 
Καί εις αύτό τό σημεϊον πρέπει νά ύ- 
πεισέλθη τό Κράτος καί νά έλέγΕη αύ- 
στηρότατα πάσαν έκδοσιν, προερχομέ- 
νην όθενδήποτε καί προοριζομένην διά 
τήν νεότητα.

Καί βεβαίως, έάν οί έμποροι τοΰ βι
βλίου πράττουν, καλώς ή κακώς, ού
τως, προσφέροντες ό,τι χειρότερον δύ- 
ναται νά ύπάρΕη εις τήν νεότητα (πε
ριοδικά άστυνομικά, τύπου «Μάσκα», 
πορνογραφήματα ύπό τήν μάσκαν μιας 
δήθεν πληροφορήσεως ή τέχνης, κλπ.), 
έκείνοι οί όποιοι έγκληματούν άκου-

TON NEON
σίως είναι οί γονείς! "Οντως, έάν είσ- 
έλβητε εις οίονδήποτε σπίτι, θά άντικρύ- 
σητε εις τήν διάθεσιν τών άνηλίκων τής 
οικογένειάς πληθώραν έντύπων, τά ό
ποια αύτοί «ροφοϋν» παρουσία ή όχι 
τών γονέων. Περιοδικά έβδομαδιαϊα, 
τύπου «Βεντέττα», άστυνομικά βιβλία 
τσέπης, έφημερίδες, πόσης φύσεως έν
τυπα, τά όποια άκόμη καί διά τούς 
ένήλικας είναι ψυχοφθόρα, εύρίσκον- 
ται εις τήν διάθεσιν τών άνηλίκων, 
ένφ οί γονείς καμαρώνουν... τήν έΕυ- 
πνάδα των, διότι, ώς λέγουν, «όλα τά 
καταλαβαίνουν τά χρυσά μου!»... Οί 
γονείς, λοιπόν, έλαφρα τή καρδία, συν
τελούν εις τήν φθοράν τών παίδων των, 
προσφέροντες εις αύτά καλήν μέν τρο
φήν διά τό σώμα, πλήν τήν χειριστήν 
διά τό πνεύμα καί τήν ψυχήν των.

Τό κ α κ ό ν  έ ν τ υ π ο ν  ζημιοϊ ποι- 
κιλοτρόπως τούς άνηλίκους. Δηλητηριά
ζει τήν εϋπλαστον ψυχήν των, λόγω 
τής μικρός δυνάμεως άντιστάσεώς των' 
άλλοιώνει τάς ήθικάς όΕίας καί δέν ο
δηγεί εις ορθόν δρόμον τήν λογικήν 
σκέψιν' περιέχει χαρακτήρας διεστραμ
μένους, τούς όποιους έμμέσως ήρω- 
ποιεί καί έΕιδανικεύει, ένώ τό παιδί 
— γενικώς ό νέος— λόγω έλλείψεως 
έπαρκοϋς κρίοεως καί πείρας, άδυνα- 
τεί νά συλλάβη τάς όρθάς διαστάσεις" 
ή ύλη του, ή όποια στερείται γνησίων 
ιδεών, ύλη συνήθως όνειροπόλος καί 
εύφάνταστος, ταπεινώνει τόν ήθικόν 
κόσμον τού άνηλίκου καί διεγείρει τόν 
θαυμασμόν πρός αύτούς τούς προβαλ- 
λομένους ά ν τ ι - ή ρ ω α ς .  Τέλος, δη
μιουργεί νοσηρόν τήν φαντασίαν τών 
νέων καί τούς οδηγεί εις πράΕεις ύ- 
περβαινούσας τάς φυσικός καί πνευμα
τικός των δυνάμεις.

Ή  Πολιτεία, Έκπαίδευσις, οί Γονείς, 
ή Εκκλησία, πάντες, είναι ύπεύθυνοι 
διά τήν τήρησιν ένός μέτρου εις τήν 
έκδοσιν έντύπων κακών καί φθοροποι
ών. Ό  Αριστοτέλης, λίαν προσφυώς, 
λέγει: «Δει δέ τών κοινών κοινήν ποι- 
εϊσθε τήν όσκησιν, άμα δέ, ούδέ χρή 
νομίζειν αύτοΰ τινά είναι τών πολιτών, 
άλλά πάντας πόλεως, μόριον δ' έκα
στος πόλεως' ή δ' έπιμέλεια πέφυκεν 
έκάστου μορίου βλέπειν πρός τήν τού 
όλου έπιμέλειαν» (Πολιτικά Άριστοτέ- 
λους).

Πρέπει, όμως, έκ παραλλήλου νά
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ηροσφερθή τό καλόν έντυπον εις χα
μηλός τιμάς (εις τήν Ελλάδα τό κα- 
χόν βιβλίον είναι άπρόαιτον εις τάς 
μεσαίας καί κατώτερος τάΕεις, αί ό- 
ποίαι καί τό έχουν περισσότερον α
νάγκην) , ή έκδοσις αυτών νά ένισχύη- 
ται, όταν άδυνατοϋν οί συγγραφείς, α
πό τό Κράτος, νά συγγράφωνται τά έν
τυπα των νέων άπό επίτροπός ειδικών 
επιστημόνων, παιδαγωγών, κληρικών 
κ λ.π. Νά έπιδιωχθή ώστε τό καλόν έν
τυπον νά προσφέρη «ηδονήν άβλαβή», 
όπως λέγει ό Πλάτων, νά είναι τερ
πνόν, διδακτικόν, Ζωντανόν, νά κυρι- 
αρχήται άπό τό Ελληνοχριστιανικά Ι
δανικά. Νά είναι ώφέλιμον, άνθρωπι- 
στικόν, χωρίς όμως νά στερήται παιδι
κότητας, νά είναι δέ γλωσσικώς προσ- 
ηρμοσμένον εις έκάστην βαθμίδα χρο
νικής ήλικίας καί νά έχη καλαισθητι
κήν έμφάνιαιν.

Βεβαίως, τό θέμα δέν έΕαντλεϊται 
μέ αύτά τά ολίγα, τά όποια έγράψα- 
μεν περί τής έπιδράσεως του έντυπου 
έπί τής ψυχής τών νέων. 'Ακροθιγώς 
διεΕήλθομεν τούτο καί έγράψαμεν μόνον 
όσα έκρίναμεν ότι έχουν σχέσιν μέ τήν 
εγκληματικότητα τών νέων.

i y \  Ό  αναλφαβητισμός.

Είναι έπίαης μία αίτια έγκληματικό- 
τητος ό άναλφαβητισμός, καθ' όσον 
οϋτος συντελεί έν μέτρω εις αυτήν. 
"Ας ίδωμεν, λοιπόν, πώς καί διατί έ- 
πιδρα ό αναλφαβητισμός έπί τής έγ- 
κληματικότητος τών νέων:

Ό  Βίκτωρ Ούγκώ είχεν εϊπει: «Γε
μίσατε τό κεφάλι τού λαού μέ γράμ
ματα, διά νά μήν εύρεθήτε κάποτε εις 
τήν σκληρόν ανάγκην νά τό κόψετε». 
'Επίσης κατ' αναλογίαν πρός τό γνω
στόν «όπου ιδρύεται έν σχολεϊον, κλείει 
μία φυλακή», ισχύει καί τούτο: «όπου 
μορφώνεται ένας αναλφάβητος, εκλεί
πει ένας κακοποιός». Έ Ε  άλλου ή Δια- 
κήρυΕις τής Ούνέσκο σαφώς έπιτάσσει 
τήν καταπολέμησιν τού αναλφαβητισμού 
εις όλας τάς χώρας τού κόσμου.

Εις μίαν στατιστικήν παιδικής έγκλη- 
ματικότητος (έγκληματικότητος τών ά- 
νηλίκων, γενικώς) διαπιστοΰται μετα- 
Ε'ι τών έτών 1926 καί 1933, ότι οί 
έγκληματήσαντες άνήλικοι ήσαν: στοι
χειώδους μορφώσεως 65%, άγράμμα- 
τοι 29%, εύρυτέρας μορφώσεως 9% καί 
αγνώστου μορφώσεως 1%. Πιθανόν, 
σήμερον, νά έχη μειωθή ό άριθμός τών 
άγραμμάτων, άλλά δέν παύει ίσχΰον 
τό άΕίωμα, ότι τό μέγιατον ποσοστόν 
τών ανηλίκων έγκληματιών είναι αμόρ
φωτοι ή περιωρισμένης μορφώσεως.

Συμφώνως πρός τάς έρευνας τάς 
όποιας ένήργησε ή Ούνέσκο τήν τε- 
λευταίαν δεκαετίαν, ό άναλφαβητισμός 
αντί νά έλαττωθή, ηύΕήθη!... Φαινόμε- 
νον παράΕενον, άλλά τό όποιον έχει 
τάς αίτιας του. Σέ 750.000.000 ύπο- 
λογίΖονται οί άναλφάβητοι καί άπό αύ-

Εϊναι χαρακτηριστική ή προσήλωσις τών παιδιών πρός τά βιβλία. Εκ τούτου 
καί ή καλή ή κακή έπίδρασίς των.

τούς τά 300.000.000, δηλαδή τά 40%, 
είναι νέοι. Τό ποσοστόν τών παιδιών 
τά όποια δέν φοιτούν εις τό σχολεϊον, 
ύπολογίΖεται εις 30%! Η Ούνέσκο 
έντοπίΖει τάς αιτίας τού άναλφαβητι- 
σμού εις τά έΕήΟ:

—  'Αδιαφορία τών γονέων άπό ά- 
γραμματωσύνην καί άνέχειαν.

—  "Ελλειψις σχολικών κτιρίων.
— Έλλειψις διδακτικού προσωπικού.
—  Ή  άνέχεια, ήτις ύποχρεώνει τά 

μικρά παιδιά νά άναΖητήσουν πολύ έ- 
νωρίς έργασίαν βιοποριστικήν.

— Τό παράδειγμα τού εύκολου πλου
τισμού άπό τούς «έΕυπνους», «άητο- 
νύχηδες» κ.λ.π. τής Ζωής.

—  Τά ίδια τά παιδιά τά onoiq είναι α 

π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν α  καί άδιάφορα.
Τό συμπέρασμα αύτής τής έρεύνης 

καί αύτών τών άνωτέρω διαπιστώσεων 
είναι ότι ό άναλφαβητισμός συντελεί 
εις τήν έγκληματικότητα, διά τόν λό
γον, κυρίως, ότι τό άτομον (ό άνήλι- 
κος εις τήν προκειμένην περίπτωσιν) 
δέν έχει σαφή γνώσιν τών πολιτιστι
κών δεδομένων καί τής κοινωνικής πρα- 
γματικότητος, έπειδή άκριβώς άδυνατεϊ 
νά προσοικειωθή ταύτα δΓ άμέσου έ- 
παφής. Επίσης είναι συναισθηματικώς 
άπροσανατόλιστος καί ή προσωπικότης 
του είναι άνολοκλήρωτος καί άνώρι- 
μος. Ή  έλλειψις μορφώσεως, έΕ άλ

λου, δημιουργεί «κόμπλεΕ» μειονεΕίας, 
άνασφαλείας καί δΓ αύτό άναπτύσσον- 
ται άντικοινωνικοί τάσεις έντός του. 
Πάντα ταύτα δημιουργούν ήλαττωμένην 
κριτικήν ικανότητα καί είναι φυσικόν 
ότι εις τάς κρίσιμους περιστάσεις, δέν 
έχει δυνατότητας ορθής κριτικής τών 
πράΕεών του. Εις τό άμόρφωτον ατο
μον έπικρατεϊ τό θυμικόν καί όχι τό 
συλλογιστικόν. Ούτω, παρασύρεται εύ- 
κόλως.

Τόσον εις τήν χώραν μας, όσον καί 
εις όλας τάς άνεπτυγμένας — περισ
σότερον, βεβαίως, εις τάς ύποανα- 
πτύκτους —  καταβάλλονται σύντονοι 
προσπάθειαι διά τήν καταπολέμησιν τού 
άναλφαβητισμοϋ. Εις όλα άνεΕαιρέτως 
τά Κράτη κατενοήθη ή σημασία του ό
χι μόνον διά τήν έγκληματικότητα, αλ
λά καί διά τήν έθνικήν οικονομίαν, έ- 
ΕέλιΕιν καί πρόοδόν των.

Εις τήν 'Ελλάδα τό θέμα έχει άν- 
τιμετωπισθή διά τών Νυκτερινών Σχο
λείων καί διά τών Κέντρων Έπιμορ- 
φώσεως Ενηλίκων, τά όποια λειτουρ
γούν κυρίως εις τήν ύπαιθρον χώραν. 
Ή  λειτουργία των έχει άποδώσει πλου
σίους καρπούς, έχει περιορίσει τόν ά- 
ναλφαβητισμόν εις ύποφερτά έπίπεδα 
καί προβλέπεται νά άποδώαη περισσό
τερα εις τό μέλλον.

(Συνεχίζεται)
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LOIS MATTOX MILLER (Συνέχεια έκ τοϋ τεύχους 409 καί τέλος)

' Ό τ α ν  

οί ιατροί 

ϋποκαθιστοϋν 

τον θεόν

Μετάφρασιο έκ του Αγγλικού 
ύπό Αστ. Α '  κ. I. Σ ΤΑ Θ Α Ρ Α

Ιπποκράτης ό Κώος. Συνεβούλευε τούς ια
τρούς νά πράττουν παν τό δυνατόν πρός 

διάσωσιν τοϋ ασθενούς.

ΓΠΙ ΜΙΑΝ τριακονταπενταετίαν εΐχον τήν άξίωσιν 
*“* άπό τούς νεαρούς ιατρούς νά μή πράττουν τό παν 
κατά συνήθειαν, άλλά πάντοτε προηγουμένως νά 
σκέπτωνται καί νά διερωτώνται, «δ,τι θά διατάξω τώ
ρα χάριν τοϋ άσθενοΰς πρόκειται νά χρησιμεύση εις 
τίποτε;». Ό  Δρ. ’Αλδαρέζ άνεπόλησεν, δτι ό άείμνη. 
στος Δρ. Άλφρέντ Γουώρσεστερ τοϋ Χάρδαντ διηγεί
το, δτι, κατά τό πρώτον έτος τής έξασκήσεως του 
έπαγγέλματος, είχε προδή εις άπεγνωσμένας προ
σπάθειας, διά νά παρατείνη τήν ζωήν ένός γέροντος. 
«Εις τήν πραγματικότητα, δμως, εΐχεν έπιτύχει νά κα- 
ταστήση τόν άνθρωπον δυστυχή καί άνευ ελπίδος 
ζωής». Καί ό Δρ. Άλδαρέζ λέγει: «Ουδέποτε, πλέον, 
οϋτος άπεφάσισε νά έπαναλάδη παρομοίαν προσπά
θειαν».

Τό 1940 ό Δρ. Γουώρσεστερ έγραψεν έν κλασσι
κόν βιβλίον «Ή μ έ ρ ι μ ν α  δ ι ά  τ ο ύ ς  η λ ι 
κ ι ω μ έ ν ο υ ς ,  τ ο ύ ς  θ ν ή σ κ ο ν τ α ς  καί  
τ ο ύ ς  ν ε κ ρ ο ύ ς » .

«Αί σύγχρονοι μέθοδοι τής επαναφοράς εις τήν ζωήν 
είναι εντελώς άπρόσφοροι, εις τάς περιπτώσεις έκεί- 
νας, κατά τάς όποιας ή χρησιμότης τοϋ σώματος, λό
γω άτυχήματος ή άσθενείας, έχει φθάσει εις τό τέ
λος της», είπεν. «Τοΰτο, μάλιστα, είναι άναμφισδήτη- 
τον, είδικώτερον εις τάς περιπτώσεις, κατά τάς ό
ποιας ή άναζωογάνησις καί ή έπαναφορά εις τήν 
ζωήν θ’ ανανέωνε μόνον τά βάσανα τοϋ άσθενοΰς. 
Μία τοιαύτη έπιχειρουμένη'πρόκλησις τής φύσεως εί
ναι έτι όλιγώτερον δικαιολογήσιμος άπό δ,τι είναι αί 
προσπάθειαι έπιιμηκύνσεως τής ζωής, άφοΰ ή άναπό- 
φευκτος έπέλευσις τοϋ θανάτου προσφέρει άπολύτρω- 
σιν τών βασάνων έξ οίκτου καί φιλευσπλαχνίας. Καί 
εις τάς δύο ταύτας περιπτώσεις, άκόμη πολλοί συνά
δελφοί μας φαίνονται τόσον άφωσιωμένοι καί δεμένοι - 
εις τό καθήκον των, ώστε νά τό έκτελοΰν εις τό έπα
κρου. ’Οφείλουν νά γνωρίζουν καλύτερον, δτι θά έ
πρεπε νά έπιτρέπουν εις τόν έτοιμοθάνατον ν’ άναχω- 
ρήση έν ειρήνη καί άνωδύνως».

Οί πλεϊστοι έκ τών ιατρών, μετά τών όποιων συνε- 
ζήτησα τό πρόδλημα, έτόνισαν ιδιαιτέρως, δτ, όμιλοΰν 
μόνον περί τών πασχόντων, οί όποιοι είναι ύπέρ- 
γηροι, άθεραπεύτως άσθενεϊς καί καταφανώς έτοιμο- 
θάνατοι. Τό θέμα τής παρατάσεως τής ζωής είναι έν- 
τελώς διαφορετικόν, δταν ό άσθενής είναι νεαράς ήλι- 
κίας ή μεσήλιξ. «Πάς καλός ιατρός γνωρίζει, δτι, εις 
πλείστας περιπτώσεις σοβαρών άσθενειών, εις τήν 
παιδικήν ήλικίαν, πρέπει νά συνεχίζη τήν μάχην του 
διά μίαν θεροιπείαν, μέχρις ακριβώς τοϋ τέλους, λέ
γει ό Δρ. ’Αλδαρέζ. «Νέοι άνθρωποι, οί όποιοι είναι 
έτοιμοθάνατοι, θά είναι άπρόθυμοι νά προπορευθοΰν 
τών άλλων εις τόν θάνατον, δταν ύπάρχη εύκαιρία τις 
καί έλπίς νά ζήσουν. "Ανδρες καί γυναίκες, όλίγον 
πρεσδύτεροι εις τήν ήλικίοτν, ήμποροΰν νά αισθανθούν 
μίαν μεγάλην θλιψιν, δταν πρόκειται ν’ αναχωρήσουν 
καί νά έγκαταλείψουν ένα ύπεραγαπώμενον σύζυγον. 
Όλιγώτερον θλιβερόν, συνήθως, είναι τό πρόδλημα 
τοϋ άργοΰ θανάτου, εις τάς περιπτώσεις έκείνας τών 
ήλικιωμένων ανθρώπων, τών όποιων ή διάρκεια τής 
ζωής εύρίσκεται εις τό τέλος της. Προκεχωρημένοι 
εις τήν ήλικίαν άνθρωποι, οί όποιοι έπί έτη έχουν ύ- 
ποφέρει τά βάσανα μιας καρδιοπαθείας ή αναπηρίας 
τών μελών τοϋ σώματος ή μιας σειράς άλλων πλη
γμάτων άσθενειών, συχνάκις έπιθυμοΰν τόν θάνατον 
καί μερικοί διερωτώνται: «Πόσον περισσότερον πρέ
πει νά ύποφέρω;». Ή πλέον προσεκτική άντιμετώπι- 
σις τοϋ προβλήματος ένεφανίσθη τό 1959 εις τό Δελ-



τίον Έξελίξεως τοΰ Καρκίνου καί εις μίαν δια
τριβήν τοΰ Δρος "Εντγουαρντ X. Ρινίαρσον τής Κλι
νικής τοΰ «Μάγιος». «" I στααθε παρά τήν κλίνην ένός 
άσθενοΰς, θνήσκοντος έξ άνιάτου καρκίνου», εΐπεν δ 
^ρ. "Εντγουαρντ εις τούς συναδέλφους του. «Ό άσθε- 
νής έχει ήδη ύποβληθή εις ριζικήν χειρουργικήν έ- 
τιέμβασιν, χημικοθεραπείαν καί άκτινοβολίαν. Παρ’ 
δλας τάς εντυπωσιακός διακονίας τής Επιστήμης, 6ύ- 
ναται νά προβλεφθή, δτι οδτος παρ’ δλα ταΰτα, θ’ 
όιποθάνη καί άκόμη θά κατατυραννηθή. Καμμία θερα
πεία δέν υπάρχει τώρα, δ ι ό τ ι  δ έ ν  υ π ά ρ 
χ ε ι  θ ε ρ α π ε ί α  δ ι ά  τ ό ν  θ ά ν α τ ο ν . . .

«‘Υπάρχουν πάρα πολλαί περιπτώσεις, κατά τήν 
γνώμην μου, έξηκολούθησε ό Δρ. Ρινίαρσον, δπου 
χοιοΰτοι ασθενείς διατηρούνται εις τήν ζωήν άορί- 
στως μέσω σωλήνων, είσαγομένων εις τόν στόμαχόν 
των, εις τάς φλέβας καί εις τήν κύστιν, μέ όλόκληρον 
τήν θλιβερόν σκηνήν, μεθ’ ής περιβάλλεται, πράγμα 
χό όποιον σημαίνει έν δεύτερον σάβανον».

’Ά ς ύποθέσωμεν, δτι ό ιατρός καί οί βοηθοί του 
συμφωνούν, δτι τά «άσυνήθη καί εξαιρετικά» ταΰτα 
μέτρα είναι άκαρπα καί παρατείνουν άπλώς καί μό
νον τά βάσανα τοΰ πάσχοντος καί τάς στενοχώριας 
τής οικογένειάς του. ’Έχει φθάσει, βεβαίως, ό χρό
νος διά νά εχωμεν μίαν ειλικρινή συζήτησιν μέ τούς 
οικείους τοΰ άσθενοϋς, λέγει ό Δρ. Ρινίαρσον. Σχε
δόν ούδέποτε πρόκειται νά συναντήσωμεν ελλειψιν 
κατανοήσεως έκ μέρους των. Σχεδόν ούδέποτε είναι 
δυνατόν νά θέλουν νά διατηρήται ό προσφιλής των 
άσθενής άορίστως εις έν τραγικόν δίλημμα των όση- 
μέραι αύξανομένων βασάνων. Εις πλεΐστα παραδεί
γματα, μέχρι τοΰδε, ό άσθενής έχει πλήρη συναίσθη- 
σιν των περιπεπλεγμένων παραγόντων καί συνήθως 
ικετεύει δι’ άνακούφισιν έκ των πόνων καί τήν μή 
παοάτασιν των δοκιμασιών. Ποιος, λοιπόν, ύποστη- 
ρίζει, δτι «τά ήρωϊκά μέτρα» πρέπει άκόμη νά έφαρ- 
μύζωνται ποός παράτασιν τής ζωής τοΰ πάσχοντος; 
Ή ’Εκκλησία; Έ ξ δσων γνωρίζω, λέγει ό Δρ. Ρι
νίαρσον, δέν άκούονται άντιτροσωπευτικαί φωναί των 
Ρωμαϊκών Καθολικών ή Ελληνικών ’Ορθοδόξων Ε κ 
κλησιών ή τών θρησκευτικών πίοτεων τών Διαμαρτυ- 
ρομένον, αί όποϊαι είσηγοΰνται, δτι οί ιατροί θά έπρε- 
τπ νά δοκιμάζουν έξαιρετικά μέτρα πρός συνέχισιν 
τής διατηρήσεως τής ζωής, δταν πάσα λειτουργία 
του σώματος βαίνει πρός έξαφάνισίν του.

Ή Λύτοΰ Άγιότης ό Πάπας Πϊος ό 12ος, κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου έτους τής ζωής του, 
εξέθεσε τήν επίσημον θέσιν τής Ρωμαϊκής Καθολικής 
Εκκλησίας, συμφώνως τή όποια δέν έπιβάλλεται εις 
τόν ιατρόν νά χρησιμοποιήση άσυνήθη μέτρα, δταν μό
νον ό βέβαιος Θάνατος καί τά βάσανα κεΐνται έμπρός. 
Ή "Ενωοις τών’Ορθοδόξων Ραβδίνων τών Η.Π.Α. καί 
του Καναδά δέν έχει λάβει έπίσημον θέσιν έπί τοΰ 
θέματος. Μερικαί Καθολικαί Άρχαί έρωτοΰν, έάν 
τοιαΰται ίατρικαί πρόοδοι, ώς ή θεραπεία δι’ ακτινο
βολίας, δι’ όξυγόνου, διά τεχνητών πνευμόνων, ενδο
φλεβίου διατροφής δ’ ορρών κ.λ.π., είναι «συνήθη» ή 
«άσυνήθη» μέτρα. Φαίνονται νά συμφωνοΰν, δτι ή έν- 
δοφλέβιος διατροφή δι’ ορρών, έπί παραδείγματι, θά 
έπρεπε ήδη νά χαρακτηρισθή ώς «σύνηθες μέτρον». 
’Αλλά άκόμη καί τό δεδομένον, δτι είναι «άσύνηθες», 
γράφει ό Πάτερ Γέραλδ Κέλλυ, δέν πρέπει νά όδη- 
γήση άαέσως εις τό συμπέρασμα, δτι είναι ύποχρεω- 
τΐ".ή εις έμέ, ή απλή παράτασις τής ζωής, εις τάς 
οεδομένας περιστάσεις. Φαίνεται νά είναι σχετικώς α
νωφελής καί δέν βλέπω ίσχυράν τήν δικαιολογίαν, 
διά νά είπω, δτι ό πάσχων ύποχρεοΰται νά ύποτα- 
χθή εις αύτό. ,

Ό  Δρ. Ρινίαρσον κατέληξεν εις το συμπέρασμα δτι: 
« δ τ α ν  ο ί  ι α τ ρ ο ί ,  ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  
ό ά σ θ ε ν ή ς  κ α ί  ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς  σ ύ μ 
β ο υ λ ο ς  σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν ,  δ τ ι  ό ά γ ω ν  
ε ί ν α ι  ά π ε λ π ι ς ,  ό ι α τ ρ ό ς  θ ά  π ρ έ -  
π η ν ά  π ρ ά τ τ η  π α ν  δ ,  τ ι  δ ύ ν α -  
τ α ι  ν ’ ά ν α κ ο υ φ ί σ η  τ ώ ν  ά σ θ ε ν ή  
έ κ  τ ώ ν  β α σ ά ν ω ν  κ α ί  ν ά  μ ή  π ρ ο -  
σ π ά θ ή  ν ά  π α ρ α τ ε ί ν η  τ ή ν  ζ ω ή ν  
τ ο υ » .  Μερικοί ήμποροΰν νά είπουν: « Π ρ ο σ π α 
θ ε ί τ ε  ν ά  ύ π ο κ α τ α σ τ ή σ ε τ ε  τ ό ν  
θ ε ό ν » .  Ό  Δρ. Ρινίαρσον άπεφάνθη: «’Απορρίπτω 
αύτήν τήν κατηγορίαν. Πιστεύω δτι ό ιατρός, ό όποιος 
παρατείνει τήν ζωήν διά τής χρησιμοποιήσεως άσυνή- 
θων μέτρων είναι έκεΐνος, ό όποιος εις τήν ουσίαν 
παίζει τόν ρόλον τοΰ θεοΰ». Ό  Δρ. Ρινίαρσον έγνώ- 
ριζεν, έπίσης, δτι οί άλλοι θά ήδύναντο νά έρωτήσουν: 
Τί θά έπραττες, έάν αύτό συνέβαινεν εις τήν οίκογέ- 
νειάν σου; Καί ή άπάντησίς του. «Αί ώδινες καί ή ά- 
θλιότης, περί τών όποιων ομιλώ, συνέβησαν εις έν 
μέλος τής ίδικής μου οικογένειάς. Τό διετηρήσαμεν 
εις τήν κλίνην του, έντός τής οικίας μας, καί έβε- 
βαιώθημεν, δτι ύπέφερεν, δσον τό δυνατόν όλιγώ- 
τερον, μέχρις δτου άπηλευθερώθη μέ τόν θάνατον».

Γενόμενος οπαδός τής δημοσιευθείσης διατριβής τοΰ 
Δρος Ρινίαρσον, ή όποια έτυχε τής εύρυτάτης έπι- 
δοκιμασίας μεταξύ τοΰ έπαγγέλματος, συνεζήτησα τό 
πρόβλημα μέ ένα άριθμόν ειδικών εις τά θέματα τής 
ιατρικής τών γερόντων. Έφηρμόζοντο αί ίατρικαί συμ- 
βουλαί τοΰ Δρος Ρινίαρσον, χάριν τών έτοιμοθανάτων 
έξ άνιάτου καρκίνου έξ ίσου καί έπί άσθενών έτοι- 
μοθανάτων έκ χρονιών ή έκφυλισμένων άσθενειών τής 
γεροντικής ήλικίας;

«Έάν ή περίπτωσις παρουσιάζεται άπελπις καί άπε- 
γνωσμένη, έάν τό παν έχει δοκιμασθή καί έχει άπο- 
τύχει, ούδεμίαν βλέπω διαφοράν, υπήρξε ή τυπική ά- 
πάντησις. Ά λ λ ’ δ,τι χρειαζόμεθα είναι πρώτον μία 
εύρεΐα δημοσία συζήτησις αΰτοΰ τοΰ προβλήματος 
μεταξύ ιατρών καί νομοθετών. Μέ τήν γενικήν άνα- 
γνώρισιν, δτι αΰτό δέν είναι ευθανασία άλλ’ άκριβώς 
τό άντίθετον, νομίζω δτι θά φθάσωμεν κάπου».

«Καλύτερα νά φθάσωμεν κάπου καί ταχέως», προ
σέθεσε» έτερος ιατρός, ειδικός έπί τών άσθενειών τών 
γερόντων». Τό πρόβλημα τοΰτο παρουσιάζεται περισ
σότερον πιεστικόν κάθε φορά πού έχω νά άσχοληθώ 
μέ τήν ζωήν τών γερόντων. Ά λλ’ δταν έλθη ή ώρα 
των, θά άφιερώσω τήν ένεργητικότητά μου, ΐνα τούς 
προστατεύσω άπό τόν πόνον καί δχι νά παρατείνω 
μίαν άθλιότητα».

Κατόπιν έξηκολούθησεν: «Συμπτωματικώς, δλοι
μας όφείλομεν νά είμεθα εύγνώμονες πρός τόν Ρι
νίαρσον, διά νά καταστήσωμεν τήν Καθολικήν θέσιν 
σαφή. Ό  άείμνηστος Πάπας Πΐος 12ος ήτο σώφρων, 
ώς έπίσης καί άγιος άνθρωπος. ’Έπρεπεν άκόμη νά 
εϊπη περισσότερα έπ’ αύτοΰ τοΰ αντικειμένου καί νο
μίζω δτι άξίζει ν’ άναφερθή τοΰτο, τό όποιον άνέ- 
φερε τό 1957: «Ή εύθανασία» ή έσκεμμένη πρόκλη- 
σις τοΰ θανάτου, είναι προφανώς καταδικασμένη ύπό 
τοΰ Ήθικοΰ Νόμου. Μέ τήν συναίνεσιν, δμως, τοΰ μελ
λοθανάτου συγχωρεΐται νά χρησιμοποιώνται ναρκω
τικά, έν μέτρω, πρός άνακούφισιν έκ τών βασάνων, 
άκόμη καί έάν τά ναρκωτικά επισπεύδουν τάν θάνα
τόν του. Εις αύτήν τήν περίπτωσιν, ό θάνατος δέν έπι- 
δικιώκεται ευθέως, άλλ’ είναι άναπόφευκτος καί άνά- 
λογα πρέπει νά είναι τά έλατήρια, τά όποια επιδο
κιμάζουν τά μέτρα, δι’ ών θά ήδύναντο νά έπισπεύ- 
σουν τήν έπέλευσίν του».

L. Μ. MILLER
Μετάφο· I. ΣΤΑΘΑΡΑ
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ΤΑ
ΣΠΗΛΑΙΑ
ΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ

(ΓΛΥΦΑΔΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΠ)

Τής κ. Α Ν Ν Α Σ  Π Ε ΤΡ Ο Χ Ε ΙΛ Ο Υ  
Προέδρου τής Ε. Σ. Ε.

" Ε ν α ς  ά γ ν ω σ τ ο ς  π α ρ α μ υ θ έ ν ιο ς κ ό σ μ ο ς

Γ Κ Τ Ο Σ  από τόν κόομο πού βλέπομε 
κάθε μέρα, τό ψηλά βουνά, τά δά- 

οη, τις κοιλάδες καί τις άκρογιαλιές, 
ύπάρχει ένας άλλος κόσμος, στά σπλά
χνα τής γής, γεμάτος φαντασμαγορία 
καί παραμύθι καί μυοτήρο. Ένας α
μίμητος καλλιτέχνης, τό νερό, δούλε
ψε αιώνες τήν πέτρα στά οωθικά τής 
γής καί δημ ςύργησε άσύλληπτες συν
θέσεις, μαρμάρινους κήπους, πηγές καί 
λίμνες κρυστάλλινες, μεγαλόπρεπες αί
θουσες καί δάση πέτρινα. Ό  πρωτό
γονος άνθρωπος πού κατοίκησε στά 
σπήλαια αύτά, έκτοπίΖοντας τά άγρί- 
μια, ένοιωσε βαθύτατο δέος μπροστά 
στά μυοτήρ ο καί στά μεγα\εϊο τους. 
Τό γέμισε θρύλους καί θεότητες, νύμ
φες καί δαιμόνια καί δράκους. Τήν 
γοητεία τού παραμυθένιου κόσμου των 
σπηλαίων θά προσπαθήσουμε νά παρου- 
σ.άσωμε, άρχίΖοντας άπό τό μοναδικό 
σέ ομορφιά καί μεγαλείο σπήλαιο Γλυ
φάδα, πού κρύβει ή βασανισμένη καί 
Εερή γή τής Μάνης. Οί ειδικοί έχουν 
κατατάΕει τό σπήλαιο αύτό στά ωραιό
τερα τού κόσμου. Θά άκολουθήση τό 
Καταφύγγι, πού βρίσκεται στον ίδιο

χώρο καί τό όνομά του θυμι'Ζει σκλη
ρές ώρες τού Ελληνισμού.

Γ Λ Υ Φ Α Λ Α

Τό σπήλαιο —  ύπόγειος ποταμός — 
«Γλυφάδα, τοπικά «Βλυχόδα», δέν εί
ναι μόνον τό ώραιότερο τής Ελλάδας. 
Είναι τό ώρα ότερο τού κόσμου στό 
είδος του — λιμναίο—  άνάμεσα στά άλ
λα δύο όμοιά του, τή Ζόϊτα τής Βη
ρυτού καί τό Παντιρόκ τής Γαλλίας. 
Μπαίνοντας σ' σύτό άπό τήν τεχνητά 
διανοιγμένη μεγαλοπρεπή είσοδό του — 
ή φυσική είναι τρύπα μέ διαστάσεις 
0,40 X 0,50 μέτρα, πού προσπερνιέται 
έρποντας έπί 85 μέτρα— Εεχνά κανείς 
κάθε τι γήινο. Ή  γοητεία τού διακό
σμου του πού καθρεπτίΖεται στά άκύ- 
μαντα νερά τών λιμνών του, δίνει τήν 
έντύπωση ότι αίωρεϊται ή βάρκα, πού 
σέ μεταφέρει πλέοντας άνάμεσα άπό 
σταλαγμίτες καί κολώνες, πού φυτρώ
νουν μέσα άπό τά κατακάθαρα νερά.

Καί όμως... αύτά τά φαινομενικά ά- 
αάλευτσ νερά έκβάλλουν στή θάλασσα

23 μ. δεΕιώτερα άπό τήν φυσική εί
σοδο τού σπηλαίου μέ παροχή 30 κυ
βικών τό λεπτό.

Στά «λευκά διαμερίσματα» ή φαντα
σία όργιάΖει —  Τί νά πρωτοθαυμάση 
κανείς; Τούς πτυχωτούς σταλακτϊτες, 
πού σαν τεράστιες κουρτίνες, φαντα
στικού θεάτροιι, κρέμονται άπό τις ο
ροφές ή σάν χλαμίδες άρχαίων Έλλη- 
νίδων — οί μικρότεροι— καί άλλους 
διαφανείς νά μοιάΖουν σάν πέπλα νε
ράιδων, πού καθώς χορεύουν πάνω στά 
νερά τόν τρελλό χορό τους, άνεμίΖον- 
ται μαΖί μέ τά Εέπλεκα μαλλιά τους.

Οί χιλιάδες λεπτοί καί διαφανείς στα- 
λακτϊτες, τύπου «Μακαρόνι», μέ μ κρές 
άνα κρυσταλλώσεις (άποφύσεις) στις 
άκρες τους, πού σέ κάθε μιά τους κρέ
μονται σταγόνες νερού, λάμπουν μέ τό 
φώς σάν διαμάντια πού σκορπίστηκαν 
πάνω τους άπό ύπερφυσικό χέρι.

Στή «Λίμνη τών Ώκεανίδων» τά «Φοι- 
νικόδενδρα» είναι σχηματισμένα άπό 
κολώνες πλαισιωμένες μέ παραπετα-
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οματοειδείς σταλακτίτες πού σχηματι
κόν τά φύλλα τους.

Ό  «Μέγας Ωκεανός» έχε: μήκος 
163 μ· KOi P^9°c νερού 15,5 μ., μέ ά- 
νεπτυγμένους ατό βυθό του σταλα- 

I γμίτες. Πλέοντας τον σέ κααλαμβά- 
ν- : δέος, βλέποντας νά Εανοίγετα: 
μπροοτά σου μ:ά υγρή άπεραντοσύνη 
μέ παραμυθέν.ο δ άκοσμο, πού ά3ελό 
0ου ύποβάλλεσαι σέ ονειρικές ραντα- 
σ ες ανακατεμένες μό φόδο ίσως... δ -
καολογηυένο.

Καί τ' όνε ρο συνοχίΖετα: διασχί
ζοντας τήν «Κόκκνη» καί «Σοκολαιέ- 
ν α Σάλα», τήν «Γραφική Λίμνη», τόν 
,Δ άδοομο τών Θαυμάτων» πού φρουροί 
ό «Σκύλος», τό «Παρεκκλήσι» μέ τήν 
•Άρπα» καί τό «Αρμόνιο».

Μ ό ώρα χρε άΖεται γιά νά διανύση 
ή βάρκα τά δύο χιλιόμετρα τής του
ριστικής διαδρομής, πού διαγράφει κύ
κλο, ύστερα άπό τήν επιτυχή ούνδεαη 
τών δύο κυρίων πλοκάμων τού σπη
λαίου μέ τεχνητά διανοιγμένο τοϋννελ. 
Οί έΕερευνηταί, άσχολήθηκαν χρόνια 
γιά τήν έΕερεύνηση, χαρτογράφηση καί 
επίβλεψη γιά τή σωστή έκτέλεοη τών 
έργων πού ύπέδειΕαν. Μετά τήν διευ
θέτηση —  όπως προβλέπεται—  καί τού 
υπολοίπου έΕερευνημένου τμήματος 
(1.100 μ.), ή τουριστική διαδρομή θά 
διαγράφη δεύτερο κύκλο.

Σ' αύτό ύπάρχουν θάλαμοι μέ πα
νύψηλες οροφές, αλαβάστρινους κα
ταρράκτες, κατάλευκες κολώνες καί 
παραπετάσματα, πού Εεπερνοϋν σέ ο
μορφιά καί μυστήριο τό άΕιοποιημένο 
τμήμα.

Τό σπήλαιο όμως δέν τελειώνει έ- 
δώ. ΣυνεχίΖει πίοω άπό βραχώδη τοί
χο, πού διαπιστώθηκε μέ ύποβρύχια έ- 
ρευ'Ό. Αν έφαρμοσθσϋν τεχνικά έρ
γα δ.υνο'Εεως, θά είναι δυνατή ή συ
νέχιση τής έΕερευνήσεώς του. Ποιος 
Εέρει... τί άλλες άπίθανες έκπλήΕεις 
μάς επιφυλάσσει.

Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Γ Ι

Τό δεύτερο σπήλαιο είναι τό «Κατα- 
ιρύγγι» (καταφύγιο). Βρίσκεται 500 μ. 
πριν άπό τόν μυχό τού Όρμου Δυροΰ 
καί 20 μ. πάνω άπό τήν θάλασσα, στήν 
απόκρημνη νότια πλαγιά του.

Ή  πελώρια είσοδός του είναι σω
στό φρούριο. Ο κτισμένος τοίχος, πού 
τήν προστατεύει, έχει πάχος 1,5 μέ
τρο.Ανάμεσα στις πέτρες του ύπάρχουν 
μικρά άνοίγματα (πολεμίστρες), πού ά
πειρες φορές χρησιμοποιήθηκαν παλ
ικαρίσια γιά ύπεράσπιση τής δικαιολο
γημένης μανιάτικης περηφάνειας, για
τί τήν γή τους δέν κατάφερε ποτέ νά

Ένας κόσμος άλλοιώτικος, παραμυθέ
νιος, είναι τά σπήλαια τής Μάνης.

κατακτήση κανένας έπιδρομεύς. Σάν 
κι' αύτή τήν είσοδο - φρούριο ύπάρ
χουν σέ πολλά δυσπρόσιτα σπήλαια τής 
Δυτικής Μάνης. Τά... Καταφύγγια.

Γιά τέτοιο τό χρησιμοποιούσαν οί 
κάτοικοι τής περιοχής κατά τήν εποχή 
τών έπιδρομών άπό πειρατές, Ε ν ε 

τούς καί Τούρκους. Ακόμη σώΖεται 
ό ογκόλιθος πού κυλούσαν γιά νά κλεί
σουν τό μικρό άνοιγμα τού τοίχου πού 
χρησιμοποιούσαν γιά είσοδο.

Τό σπήλαιο έχε: δύο ορόφους. Στόν 
«Πάνω όροφο», πού έχει μόνον ένα 
πολύ μεγάλο θάλαμο, παρέμεναν οί άν-

Ή  γοητεία καί τό μεγαλείο τών στα
λαγμιτών καί τών σταλακτιτών μα
γεύουν κυριολεκτικά τόν έπισκέπτην.
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δρες γ:ά αντιμετώπιση τοϋ έχθροϋ. 
Από μιά τρΰπα μικρή, ατό βάθος του 

αριστερά, κατέβαιναν τά γυναικόπαι
δα στόν «Κάτω όροφο» γιά άσφάλειά 
τους. Μετά ή τρύπα έκλεινε μέ πέ
τρες. Εκεί έγκατεοτημένοι — ποιος Εέ- 
ρει—  γιά πόσον καιρό, έτρωγαν καί 
έκοιμοϋντο, γεννιώνταν καί πέθαιναν, 
χωρίς νά είναι δυνατή ή έπικοινωνία 
μέ τόν έΕω κόσμο.

Σέ κάποια σκληρή άντίσταση τά πο
λεμοφόδια τελείωσαν καί οί άνδρες 
κρύφτηκαν στόν «Κάτω "Οροφο». Οί 
έπιδρομεϊς τούς καλοΰσαν νά παραδο- 
θοϋν —  μή τολμώντας νά προχωρήσουν 
στό έσωτερικό—  χωρίς νά φέρουν α
ποτέλεσμα. Τό άναμμα τοϋ θειαφιού 
μπροστά στήν τρύπα τοϋ «Κάτω Ορό
φου» προκάλεσε τόν θάνατο άπό άσφυ- 
Εία σ' όλους.

Ανάμεσα στ' ανθρώπινα κόκκαλα, 
πού βρέθηκαν σκόρπια σέ πολλά μέρη 
τοϋ σπηλαίου, ένα «Άπολιθωμένο Πέλ
μα» στό δάπεδο, μαρτυρεί τό... μαρ
τύριο των κατατρεγμένων.

Τό «Καταφύγγι» δέν είναι μόνο άΕιό- 
λογο γιά τήν ιστορία του. Εχει καί 
μέγεθος (450 μ. μήκος διαδρόμων) 
καί ώραιότητα, μέ σπάνιες μορφές διά
κοσμο.

Λιμνοϋλες πού σχηματίσθηκαν άπό 
σταγονορροή καθρεπτίΕουν ατά νερό 
τους τούς σταλακτϊτες, πού κρέμον
ται άπό τήν όορφή δημιουργώντας ο
νειρικές εικόνες.

Αλλού ογκώδεις σταλαγμίτες πα
ρουσιάζουν τερατώδεις μορφές, καί άλ
λοι είναι σωστά κομψοτεχνήματα.

Τό «Εκκλησιαστικό Αναλόγιο» εί
ναι κομψός σταλαγμίτης «δίσκος» μέ 
διάμετρο στή βάση του μόνο 0,15 μ. 
ένω στό τέλος του (ύψος 1 μ.) κατα
λήγει σέ έπικιλνή δίσκο μέ διάμετρο 
0,50 μ. Είναι άπό τά σπανιώτατα δη
μιουργήματα τής φύσης.

Σέ σύγκριση μέ τό γειτονικό του

'Απίθανα χρώματα, παρά- 
Εενα σχήματα, συνθέτουν 
τό φόντο ένός άλλου μο
ναδικού, ασύλληπτου σκη

νικού.

« Αναλόγιο» φαίνεται χτυπητά ή άντί- 
θεση τής στέρεης βάσης του μέ μι
κρότερο ύψος.

Μοναδικοί στό είδος τους σταλαγμί
τες βέθηκαν σέ μιά στοά τοϋ σπηλαίου 
πού καλύπτουν άρκετό τμήμα του. Πρό
κειται γιά μικρούς σταλαγμίτες σέ σχή
μα πατάτας μέ κούφιο εσωτερικό. Τό 
φαινόμενο αύτό άνακοινώθηκε σέ Διε
θνές Σπηλαιολογικό Συνέδριο, πού 
προκάλεσε τά δίκαια σχόλια των συνέ
δρων. Ή  στοά πού βρέθηκαν ώνομά- 
σθηκε «Διάδρομος τής Επιστήμης». 
Μέχρι σήμερα δέν βέθηκε παρόμοιος 
σχηματισμός σ' όλο τόν κόσμο.

Σειρά άπό ογκώδεις κολώνες πλαι
σιωμένες μέ θαυμάσιο διάκοσμο έχουν 
σχηματίσει τοίχο σέ άρκετή έκταση. "Ο

που ύπάρχουν κενά παρουσιάζουν με. 
γαλοπρεπεϊς πύλες. Στό δάπεδο, σει
ρά άπό σταλαγμίτες έμποδίΕει τήν ροή 
των σταγόνων, πού πέφτουν άπό τούς 
σταλακτϊτες. Αύτό έγινε άφορμή νά 
σχηματισθή λιμνούλα. Τό νερό της χρη. 
σιμοποιήθηκαν τήν έποχή των διωγμών 
γιά ύδρευση τών έγκατεστημένων μέ- 
σα στό σπήλαιο γυναικοπαιδών.

Ή  «Σάλα τής Άποθεώσεως» (ονο
μάσθηκε έτσι γιά τήν θαυμασία άκου- 
στική, τό μέγεθος καί τόν πλούσιο 
διάκοσμό της.

Συγκροτήματα άπό κολώνες καί στα
λαγμίτες έχουν σχηματίσει θεωρεία καί 
άπέναντί τους έχουν άναπτυχθή ώραιό- 
τατοι σταλακτϊτες πού δημιουργούν πα
ραμυθένια σκηνικά. Περνώντας άνάμε- 
σά τους, τό άκουσμα ανάλογης κλα
σικής μουσικής είναι... πραγματική α
ποθέωση.

Ή  «Όμπρέλλα» είναι συγκρότημα 
άπό σταλακτϊτες σάν μεβράνες, πού 
κρέμονται άπό τήν οροφή, πλάι σέ μιά 
κολώνα, καί θυμίΕει μισοανοιγμένη όμ
πρέλλα. Βρίσκεται σέ μεγάλο καί ε
πιβλητικό διάδρομο, πού γιά τό φτάσι
μό του χρειάζεται απότομη κατάβαση 
7 μέτρων.

Τό θέαμα έκ τών ιάνω πρός τά κά
τω σοϋ προκαλεϊ δέος καί έκσταση, έΕ 
αιτίας τής πρωτότυπης εικόνας μέ ά
γρια ομορφιά, πού παρουσιάζεται Εα- 
φνικά μπροστά σου, ύστερα άπό τή 
γαλήνια ομορφιά τής γραφικής λιμνού- 
λας.

Βγαίνοντας άπό τό Καταφύγγι σέ 
άκολουθοΰν διάφορα συναισθήματα.

..."ΕΖησες τήν έποχή τών έπιδρο- 
μών.

...Αίσθάνθηκες τήν έπίδραση τοϋ μυ
στηρίου.

..."Ακόυσες νοερά ούράνια συναυ
λία...

Α Ν Ν Α  Π Ε ΤΡ Ο Χ Ε ΙΛ Ο Υ

Μυημέΐον Α γνώ στου  ναύτουΙ-.υμπαγη ττπρώμέττσ 
Π ισ μ ι νοι β ρ ά χο ι

Λιυκά διαμερίσματα
‘Ο σ τά  Ίτητοττοτάμου

Κρεμαστές Κλίνες τώ ν  v t p d i S c o ^ / ^ , ‘Ανάκτορά ΠοσειδώνοΓ
Π αρεκκλήσι

ΚιόσχιΛευκός κ α τα ρρά κτη ·;

Διάδρομος

Φυσική είσοδος
.-αυογιων

Ά νδρον  τού  δράκοντος
Μ ίνας Ωκεανός

Διάγραμμα τού σπηλαίου Γλυφάδας Μάνης. /
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Πώς μας 11

Ποό ενός μηνός, έκυκλοφόρησεν, ώ; καλώς θά ενθυ
μούνται οί Αγαπητοί μας άναγνώσται, τό ύπ’ άοιθ 410 τεύ
χος μας, εις τό όποιον κατεβλήθη προσπάθεια βελτιώσεως, 
δ.ά χρησιμοποιήσεις καλύτερος ποιότητος χάρτου, καλλι
τεχνική; παρουσιάσειος τής ίλης, επιλογής τών υπό δημο- 
οίευσιν θεμάτιον, έκδόσεως διά φώτο - δφφσετ κλπ. Τότε, εί- 
χομεν ζητήσει τήν αγάπην τών Αναγνωστών μας, τήν κατα- 
νόησιν τούτων καί πρά πάντων τήν κριτικήν τοιν. Ή  κριτι
κή, όμως, τήν όποιαν Ανεμέναμεν, δεν ήλθεν. Ά ντ’ αυτής, 
ήλθον τά εγκώμια, ήλθεν ό ενθουσιασμός, ήλθεν ή κοινή 
άναγνώρισις. Τά γράμματα, τά τηλεφωνήματα, αί έπισκέ- 
^,'ΐς Αναγνιοστών είς τά γραφεία μας, μαρτυρούν κατά τόν 
πλέον Αναμφισβήτητον τρόπον, ότι οί Αγώνες μας, δέν έ
μειναν χωρίς Αποτέλεσμα. Έ ξ  ίσου εντυπωσιακή, ήτο καί 
ή υποδοχή, τήν οποίαν μας έπεφύλαξεν ό ήμερήσιος ’Αθη

ναϊκός Τύπος, τού οποίου σχετικός φωτοτυπίας παραθέτο- 
μεν κατωτέρω.

Κατόπιν τούτων, αίσθανόμεθα βαθείαν τήν ϋποχρέωσιν, 
νά χωρήσωμεν έτι περαιτέρο), μέ μεγαλύτερον ενθουσια
σμόν, είς τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών μας. Ή  ’Αστυνομία 
Iίόλεων, πρωτοπόρος καί εκφραστής εϋγενών ιδανικών, 
είναι έπιβεβλημένον, όμοϋ μέ τόν εκσυγχρονισμόν της είς 
τους άλλους τομείς ιδράσεως, νά εκσυγχρονίζεται καί είς 
τήν διά τού Τύπου έκπροσώπησίν της. Πρός αυτήν τήν 
κατεύθυνσιν τείνει ή τελευταία προσπάθειά μας.

Τά «ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θά γίνουν περιοδικόν 
μέ Αξιώσεις.

Οί Αναγνώσται μας, οί φίλοι μας, οί φίλοι τής ’Αστυ
νομίας, έλπίζομεν νά μάς βοηθήσουν. Καί, πρό πάντων, νά 
μάς κρίνουν μέ επιείκειαν καί κατανόησιν. «Α.Χ.»
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ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Μέ πλούσιο περιεχόμενο έκυ- 
κλοφόοησε τό τεύχος 'Ιουλίου 

τού περιοδικού c’Αστυνομικά 
Χρονικά». Μεταξύ τών άλλων πε
ριλαμβάνει: «Οί έορτές καί ή 

•κοινωνία της εποχής μας» τού Δ 
Τσάκωνα, « Ορισμός καί άντικεί- 
μενον μελέτης τής εγκληματολο
γίαν» ^τού Έμμ. Σηφάκη «Οί 
νέοι της Ελλάδος κσι τό τείχος 
τού αίσχους» τού Ν. Κολέία. 
«Ποιησι μέ τό στανιό» Π. Νιρ
βάνα, «Μο ο Φαί τουρισμού» Σ. 
Άντωνάκου», κ.ά.
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«Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Α  ΧΡΟ ΝΙΚΑ»
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Α νανεωμένο, μέ ττλουσιώτερη ϋλη 
καί ά ρ τια  καλλιτεχνική έκτύττωση καί 
εμφάνιση, έκνκλοφόρησε τό  μηνιαίο 
π ερ ιοδ ικό  « ’Α στυνομικά Χρονικά», τά 
όποιο εκδίδει τό  'Α ρχηγείο ’Αστυνο
μ ίας Πόλεων. Π εριλαμβάνει άρθρα έπ ί 
τής ελληνικής καί διεθνούς κοινωνικής 
ζωής καί τής τουριστικής δραστηριο- 
τητος τής ‘Ελλάδος.
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Τήν 7ην ώραν της 15.7.70 εις τήν 
αίθουσαν της ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας, έλαβε χώραν σεμνή τελετή, 
κατά τήν όποιαν τό Εβραϊκόν “Ι
δρυμα ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, έτίμησεν 
"Ελληνας, οί όποιοι, κατά τήν δι
άρκειαν τής κατοχής, έσωσαν ’ I - 
σραηλίτας έκ τής ναζιστικής θη
ριωδίας.

Μεταξύ των τιμηθέντων, συμπερι- 
λαμβάνονται ό τέως ’Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. "Αγγελος 
"Εβερτ, ό τ. Άστυν. Δ/ντής’Αθηνών 
καί τέως Υπουργός κ. Δημ. Βρα- 
νόπουλος, ό άείιμνηστος Άστυν. Δ) 
ντής Μιχ. Γλύκας καί ό Αείμνηστος 
Διοικητικός Δ)ντής ΆστυνομίαςΠό- 
λεων Δημ. Βλαστάρης. ’Εκ τούτων 
οί τρεις πρώτοι ώς:

«’Ανώτεροι αξιωματικοί τής ’Α
στυνομίας, έβοήθησαν μέ κίνδυνον 
τής ζιοής τον τους καταδιιυκομένους 
Ίαραηλίτας, προμηθεύοντες εις αυ
τούς ταυτότητας μέ ονόματα χρι
στιανικά. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
πολλοί Ίσραηλϊται ήδυνήθησαν νά

Ό αείμνηστος Αστυνομι
κός Δ/ντής Μιχ. Γλύκας.

αλλάξουν κατοικίαν, νά κρύπτονται 
καί νά κυκλοφορούν συγχρόνιος. Ό  
τελευταίος ώς Διευθυντής τής 'Τπη- 
ρεσίας ’Αλλοδαπών (καί μετεγενε- 
στέρως ώς Γεν. Διευθυντής αυτής) 
έβοήθησε τούς πρόσφυγας Εβραί
ους τούς προερχόμενους έκ των χιο- 
ρών τής Κεντρικής Ευρώπης, παρέ- 
χον εις αυτούς άδειας παραμονής 
εις 'Ελλάδα καί άδειας διελεύσεος 
(TRANSIT).

Παρά τάς διαμαρτυρίας τής έν 
Άθήναις Γερμανικής Πρεσβείας, ε
πίτρεπε τήν παροχήν βοήθειας εις 
τούς διερχομένους 'Εβραίους πρόσ
φυγας, τούς οποίους είχεν ύπό τήν 
προστασίαν του. Κατά τήν κατοχήν 
έβοήθει τούς 'Εβραίους ξένους υπη
κόους, προμηθεύιον εις αυτούς, μέ
σω τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών, ταυτότητας μέ χριστιανι
κά ονόματα. 'Η  ολη διαδικασία α
παιτούσε παραποίησιν των Μητρώων 
τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, καί τό 
λεπτόν τούτο έργον είχεν άναλάβει ό 
αείμνηστος Δημήτριος Βλαστάρης».*

Εις τήν τελετήν έπιδάσεως τών δι
πλωμάτων εις τούς τιμηθέντας, πα- 
ρέστησαν οί: 1) 'Υπουργός ’Αναπλη
ρωτής Προεδρίας κ. Άγαθαγγέλου,
2) 'Υφυπουργός Προεδρίας τής Κυ- 
βερνήσεως κ. Τσάκωνας, ό Διπλω
ματικός έκπρόσωπος τοΰ ’Ισραήλ κ. 
’Ιακώβ Καρόζ, ό ’Αρχηγός τοΰ Πυ
ροσβεστικού Σώματος κ. Καραχά- 
λιος, ό Άστυν. Δ) ντής Αθηνών κ. 
Παπασπυρόπουλος κ.ά.

'Η επιβλητική αίθουσα τής Α ρ 
χαιολογικής 'Εταιρείας ήτο πλήρης 
άπό “Ελληνας καί Ίσραηλίτας άπό 
τήν Ελλάδα, άπό τό ’Ισραήλ, καί 
άπό άλλα μέρη τοΰ κόσμου. ’Ήλθαν 
έδώ, γιά νά τιμήσουν, γιά νά εύχα- 
ριστήσουν τούς σωτήρες των. Ή σε
μνή τελετή άνοιξε μέ ομιλίαν τοΰ κ. 
’ I ωσήφ Λόβιγγερ, Προέδρου τοΰ 
Κεντρικοΰ ’Iσροηλιτικοΰ Συμβουλί-

(*) Συμφώνως πρός τό σχετικόν ενη
μερωτικόν σημείωμα.
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[ΟΛΕΩΝ

(ΜΗΤΡΙΟΣ

I  Γ Λ Υ Κ Α Σ ,  

έΡΗΣ

ονεμηθέντος μεταλλίου.

ου. Ό  κ. Λόδιγγερ, είπε μεταξύ των 
άλλων καί τά έξης:

«Εύχομαι όπως οόδέποτε πλέον εις 
τήν ιστορίαν των λαών έπαναληφθοϋι 
τά άνευ προηγουμένου εγκλήματα 
των Ναζί, τά όποια έστοίχισαν 6.000, 
000 αθώα θύματα μεταξύ τού εβρα
ϊκού λαού. Είδικώς διά τήν 'Ελλά
δα πενθούμεν ούχί μόνον τούς 6ό. 
000 Αδελφούς μας Ίσραηλίτας, με
ταξύ τών όποίιον ήσαν καί χιλιάδες 
νήπια, γυναικόπαιδα, γέροντες και 
ανάπηροι τού Π ρώτου καί τού Δευ
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άλλά 
καί τά έξ ίσου αθώα θύματα μεταξύ 
τών αδελφών Χριστιανών τής Καν- 
δάνου Κρήτης, τών Καλαβρύτων, 
τού Διστόμου καί πλείστων άλλων 
πόλεων καί χιορίων τής Πατρίδος 
μας».

Έν συνεχεία τόν λόγον έλαδεν ό 
Διπλωματικός ’Εκπρόσωπος τοΰ Ί σ  
ραήλ, ό όποιος έν καταφανή συγκι- 
νήσει είπε καί τά κάτωθι:

«Εις τήν Ελλάδα διεσώθησαν Ε 
βραίοι χάρις εις τήν αγάπη διά τόν 
πλησίον, τήν άφοσίωσιν καί τό θάρ
ρος άνδρώπων οί όποιοι έπίστευον 
ότι ή ζωή των δεν είχε άξια αν δεν 
βοηθούσαν νά ζήσουν εκείνους οι ό
ποιοι διέτρεχον κίνδυνον. Ένήργη- 
σαν εντός τοΰ πνεύματος τής μεγά
λης Ελληνικής κληρονομιάς, ή όποια 
μαζί μέ τόν εβραϊσμόν έγινε κτήμα 
όλων τών πολιτισμένων λαών. 'Υ
πάρχει κατά τήν γνώμη μου συμπλη- 
ρωματικός λόγος διά τήν άλληλοβηή- 
θειαν μεταξύ 'Εβραίων καί 'Ελλή
νων εις δύσκολους στιγμάς. Οί δύο 
λαοί μας έχουν πολλά; ομοιότητας, 
μία έξ ,αύιών είναι ότι εΐμεθα λαοί 
περίεργοι. Δεν θά προσπαθήσω νά 
καθορίσω ποιος εκ τών διίο είναι πε
ρισσότερον περίεργος. Εΐμεθα και 
οί δύο λαοί μικροί, θεμελιωταί πνευ
ματικών άξιων καί μέ μεγαλιϊον ύ- 
περβαϊνον κατά πολύ τό μέγεθος 
των. ’Απευθυνόμενος πρός εκείνους, 
τών όποιων τά; πράξεις έχομεν τήν 
μεγάλην τιμήν νά άναμνησθώμεν σή
μερον, επιθυμώ νά εΐπω ότι ό έβοα -

κός λαός τής διασποράς καί τού 
’Ισραήλ θά τούς ένθυμήται αιωνίως. 
”Ας είναι εύλογημένοι μέχρι τό τέ
λος τών αίιόνων».

Μετά τόν κ. Καρόζ, άπένειιμε τά 
διπλώματα, ό άπεσταλμένος τοΰ ' Ι 
δρύματος ΓΙΑΓΊΤ ΒΑΣΕΜ , ό όποι
ος, σχεδόν δακρύων, είπε χαρακτη- 
ριστικώς:

«Έν όνόματι τής ’Επιτροπής ’Α
πονομής Διπλωμάτων πρός τούς Δι
καίους τών Εθνών, ήλθον έδώ νά 
κλίνω τήν κεφαλήν ενώπιον τών Αει
μνήστων :

’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, 
Μητροπολίτου Γενναδίου, 
Δημητρίου Βλαστάρη,
Μιχαήλ Γλύκα,

καί ενώπιον υμών τών Αξιότιμων: 
Σεβαστής ’Αδελφής Ελένης, 
Σεβαστού ΙΙατρός Τυπάλδου, 
κ. Δημητρίου Βρανοπούλου καί 
κ. ’Αγγέλου Έβερτ.

Ό  αείμνηστος Διοικητικός Δ/ν τής 
Αοτυν. Πόλεων Δημ. Βλαστάρης.



Παλαιότερον, ή 'Αστυνομία Πόλεων, διά τήν πρός τούς διωκόμενους 
Ισμαηλίτας συνδρομήν της, έτιμήθη δι' ειδικού διπλώματος ύπό τής 

Διεθνούς Ένώσεως 'Ισραηλιτών, ή όποια πρός τούτοις, ένέγραψε τό 
Σώμα εις τήν Χρυσήν Βίβλον της.

Ο κ. Βρανόπουλος λαμ
βάνουν τό τιμητικόν δίπλω
μα άπό τόν άπεσταλμέ- 
νον τού ιδρύματος Γ ΙΑ Ν Τ  

ΒΑΣΕΜ.

Κατά τήν σκοτεινήν περίοδον των 
λαών τής Ευρώπης, δτε ή ναζιστιχή 
μπότα έπάτητε τό ευρωπαϊκόν έδα
φος άφίνοντας πίσω χαμμένα ερεί
πια, δτε αθώοι έπυροβολούντο καί 
ένεταφιάζοντο ζωντανοί εις τεραστί
ους κοινούς τάφους, δτε εκατομμύ
ρια ατόμων ύφίσταντο ασφυξίαν άπό 
αέρια καί έκαίοντο εις κρεματόρια, 
δλα αυτά μόνον καί μόνον διότι ήσαν 
'Εβραίοι, δταν κατά τήν ιδίαν αυ
τήν περίοδον ο! Ναζί έκυρίευσαν τήν 
χώραν σας, τήν όμορφη Ελλάδα, 
σπείροντας τόν φόβον καί τόν τρό
μον μεταξύ τών κατοίκων, εσείς οί 
τιμώμενοι σήμερον υπήρξατε μεταξύ 
εκείνων πού δέν έδειλίασαν. Μέ κίν
δυνον τής ζωής σας καί τών μελών 
τής οικογένειάς σας, διεσώσατε Ε 
βραίους. Μοιραστήκατε μαζί τους 
τήν φτωχική μερίδα τού ψωμιού σας. 
Τούς προσφέρατε άσυλο κάτω άπό 
τή δική σας στέγη. Τούς μεταφέρα
τε δποτε έχρειάσθη εις άσφαλέστε- 
ρον μέρος. Τούς βοηθήσατε νά εΰ- 
ρουν καταφΰγιον στά βουνά. Καί δ
λα αυτά χωρίς τόν απώτερο σκοπό 
τής άνταμοιβής, αλλά οόθοόμενοι ά* 
πό μιά βαθειά εσωτερική ανθρωπιστι
κή άνάγκη μέ κίνητρο τήν άγάπη 
διά τόν πλησίον, διαιωνίζοντες μέ 
τόν τρόπον αυτόν τήν ένδοξον πα- 
ράδοσιν φιλίας καί καλής γειτνιάσε- 
ως πού ύπήρξεν ανέκαθεν μεταξύ 
ελληνικού λαού καί 'Εβραίων τής 
Ελλάδος.

80.000 περίπου 'Εβραίοι ζούσαν 
εις τήν 'Ελλάδα δταν ήρχισεν δ 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 
Πλέον τών 62.000 έστάλησαν εις τά 
στρατόπεδα τού θανάτου. ’Ολίγοι μό
νον έξ αυτών έπέξησαν καί τούτο 
χάρις εις σάς άξιότιμοί μου καί χά
ρις εις τούς ανωνύμους "Ελληνας οί 
όποιοι διεκινδύνευσαν τήν ζωήν των 
διά νά τούς σώσουν. Καί ήλθα άκρι- 
βώς νά σάς ευχαριστήριο καί νά σάς 
ευχηθώ διά τάς πράξεις σας, πρά
ξεις διά τάς όποιας ό εβραϊκός 
λαός θά σάς ενθυμήται αίιονίως.

Ο απεσταλμένος τού ι
δρύματος Γ ΙΑ Ν Τ  ΒΑΣΕΜ  
επιδίδει τό δίπλωμα εις 
τόν κ. "Αγγελον "Εβερτ.

✓
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Κυρίες καί Κύριοι,

*0 εβραϊκό; λαός διατηρεί ατό 
τήν αρχαιότητα ενα υψηλό καί ιερό 
τίτλον, τόν όποιον απονέμει εί; κά
βε άνθρωπον των ’Εθνών τής Γης 
πού έσωσε τήν ζωήν ενός Εβραίου, 
καί ό τίτλος αυτός ε'ναι ΔΙΚΑΙΟΣ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Έ£ ονόματος τής Ειδικής ’Επιτρο
πής ’Απονομής τοϋ Τίτλου τοϋ Δικαί
ου των ’Εθνών, τοϋ Γιάντ Βασέμ, 
λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς άπονεί- 
μω τόν άνώτατον αυτόν τίτλον μετά 
μεταλλίου».

Τήν άπονομήν των διπλωμάτων ή- 
κολοόθησαν συγκινητικοί λόγοι των 
τιμηθέντων. “Ολοι, έτόνισαν, 'ότι δέν 
έποαξαν άλλο, είμή τό καθήκον των. 
Ό τέως αρχηγός κ. ”Ε®ερτ, είττεν: 
«Ή τιμή ή όποια μου γίνεται αύτή 
τή στιγμή, άνήκει εις όλόκληρον τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή 
’Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν  δέν έ
χει τίποτα νά ζηλέψη άπό καιμμιά 
αστυνομία οίουδήποτε κράτους, τό
σον διά τήν έναντίον τού κατακτη- 
τοΰ δρδσίν της, δσον ·καί διά τόν έ- 
ταδειχθέντα ήρωϊσμόν πρός διάσω- 
σιν καταδιωκομένων συνανθρώπων». 
Ό τέως Άστυν. Δ)ντής ’Αθηνών καί 
τέως Υπουργός κ. Δημ. Βρανόπου- 
λος, έτόνισεν δτι «δέν ή μπορούσε 
νά γίνη άλλως, άφοΰ είμεθα “Ελλη
νες. "Οτι έπιτελέσαμεν τό έπράξα- 
μεν ωθούμενοι, ϋπό των εύγενών 
παραδόσεων τής φυλής καί του έλ- 
ληνικοϋ ανθρωπισμού».

Ή συγκινητική τελετή, έκλεισε μέ 
όμιλίαν τοϋ Υπουργού Άναπλ. Προ
εδρίας Κύβερνήσεως κ. Ά γαθαγγέ- 
λου.

Διά μίαν είσέτι φοράν έτιμήθη ή 
’Αστυνομία Πόλεων. Έν τω προσώ- 
πω των δραβευθέντων, απέδειξε, ό
τι κρύβει εις τά σπλάχνα της ανθρώ
πους, ποτισμένους άπό τά νάματα 
τού Ναζωραίου, τις άξιες τού Ε λ 
ληνικού πολιτισμού μας. Ό  κ. ”Ε- 
βερτ, ό κ. Βρανόπουλος, ό άείμνη- 
στος Γλύκας καί ό άείμνηστος Βλα- 
στάρης, έλαβαν τόν τίτλον τού Δ Ι
ΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ. Μά, δπως 
χαρακτηριστικώς ειπεν ό κ. ’Αρχη
γός, αυτός ό τίτλος άρμόζει εις ό 
λόκληρον τήν ’Αστυνομίαν. Ό  Ε 
βραϊσμός τής είναι ευγνώμων. Καί 
εύγνώμο,νες τής είναι έκεΐνοι που 
αγαπούν τόν συνάνθρωπο, πού πά
σχουν διά τήν ειρήνην, πού προσπα
θούν νά απαλύνουν τόν πόνον καί 
τήν δυστυχίαν.

Χριστιανέ μου... "Αν μπορής κά
νε τό καλό. Καί ό Δίκαιος θεός θά 
σέ άνταμείψη.

Σ. Α.
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Τό είς τόν κ. Έβερτ ά- 
πονεμηθέν δίπλωμα.

Μία έκ των χιλιάδων πλαστών ταυτοτήτων, τάς οποίας έξέδωκαν οί 
τιμηθέντες αστυνομικοί. Διά τοϋ τρόπου τούτου, διεσώθησαν πλείοτοι 

Έθραϊο! των Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
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ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟ

"Ενας μεγάηος 
τής Βυζαντινής 

'Αγιογραφίας

ΤΤΡΙΝ ΙΙΕΝΤΕ χρόνια, πέθανε ό ζω- 
γράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόν- 

τογλου. Τό πέρασμά του, άφησε ζωηρά 
τά Γχνη του πάνω στον καλλιτεχνικό 
μας χοίρο, γιατί ό Κόντογλου ήταν α
ληθινά μιά μεγάλη φυσιογνωμία. Πίταν 
ό μοναδικός ό άνεπανάλληπτος ζωγρά
φος, ό γλαφυρός, ό ζωντανός καλλιτέ
χνης.

ΓΙέρα όμως απ’ αυτά ό Φιότης Κινν-

τογλου ήταν κάτι περισσότερο. 'Ηταν 
ό πατριώτης. ΤΗταν ό "Ελληνας. Ή 
ταν ή ίδια ή 'Ελλάδα... Ή  ζωντανή 
Ελλάδα, όπως εκείνος τήν είχε κλεί
σει βαθειά μέσα στην καρδιά του.

Κι’ αυτό είναι εκείνο, που δίνει άξια 
περίσσια στό έργο τοΰ Κόντογλου. 'Η  
καλλιτεχνική του Ιδιοφυία, ή δύναμη τής 
πέννας του, βάλθηκαν άπά τήν αρχή

τής θαυμαστής του δημιουργίας νά {. 
πηρετήσουν, δτι τό εθνικό, οτι τά 4 
ραίο. Δεκάδες βιβλία, χιλιάδες agSga, 
είναι ζωντανά 'Ελληνικά μνημεία, πο
τισμένο. άπό αγάπη απροσμέτρητη γύ 
τις λαϊκές μας παραδόσεις, γιά τό μι 
γαλείο τής λαϊκής μας φαντασίας. Γ 
ένα αφήγημά του γράφει γιά τό λαϊκό 
μας τραγούδι:

«Έδώ  δέ έχει πολλά λόγια. Λίγα καί καλά. Μέ πέντε 
δέκα λιθάρια χτίΖει έναν πύργο, μέ δυό τρία πουρνάρια 
κάνει ένα δάσος, μέ τρία λουλούδια μοσχοβολάει ό τό
πος Πέντε έξη άνθρωποι πού κουβεντιάζουνε, ένα λημέρι 
ταμπουρωμένο μέ ξερολιθιά, δυό πουλιά πού πετάνε άπό 
πάνω, ένα μνημούρι κοντά σ' έρημοκλήοι καί κάτι γίδια πού 
βοακάνε, ούτά φτάνανε γιά νά νοιώσης τήν πλάση.

Γιατί ό ούρανός κΓ ή γη καί τούτος ό κόσμος κΓ ό άλ
λος κΓ όλα τά πλάσματα είναι τό παρόν. Δέν μιλάνε μόνο

οί άνθρωποι, μιλάνε καί τ' άρματά τους, τό τσαπράΖια, τό 
βουνά, τ' άλογα, οί πέρδικες, τά έλατα, τά σκαθάρια, ο 

πεθαμένος άπ' τό κιβούρι του, όλος ό κάτω κόσμος, οί 
άγιοι, τά νέφαλα.

Νά ένα θαλασσινό τραγούδι πού τό λέγανε οί γεμι 
τΖήδες τού μαρμαρά:

Σάν ποθάνω ατά καράβια ρίξτε με μές στό γιαλό, ή 
ναρθη ό γρίπος νά καλάρη νά μέ βγάλη Ζωντανό.

Μπορεί νά πιστέψη άνθρωπος πώς ή 
φυλή που τραγουδούσε μέ τέτοια λό
για κατάντησε νά τραγουδά αυτά τ’ 
άνάλατα καί κακορίζικα πράματα πού 
τραγουδά σήμερα; Πάνε, χάνονται ό
λα τά καλά μας. Άπέσβετο καί λάλον 
ύδωρ...».

Τί νά πή όμως κανείς γιά τά ιιγιογρα- 
φικό έργο τοΰ Κόντογλου; 'Τπήρξε ό 
μεγάλος θεωρητικός τής Βυζαντινής α
γιογραφίας. Στό μνημειώδες έργο του 
«Έκφρασις τής Βυζαντινής εικονογρα
φίας»’ δίνει μέ απλές γραμμές μιά τέ
λεια κωΐδικοποιημένη παρουσίαση τής 
θεωρίας καί τής πράξεως τής μεγάλη; 
τέχνη; των Βυζαντινών προγόνων μας. 
Μέ τόν Κόντογλου, ή Βυζαντινή παρά
δοση ξαναγεννήθηκε. Στά έργα του,

πού βρίσκονται σέ εκκλησίες, πινακοθή
κες καί ιδιωτικές συλλογές νοιώθει κα
νείς τή μυρωδιά των ζωγράφων τής 
Πόλης, τής Θεσσαλονίκης, τοΰ Μυ- 
στρά... Νοιώθει, εθνικό ξανάνοιωμα... 
Γιατί, παίρνει δύναμη εθνική, δύναμη 
Ελληνική άπό τόν αγνό, τόν άδολο 
πατριωτισμό τοΰ Κόντογλου. Ό  κο
σμοκαλόγερος, 6 ακούραστος δημιουρ
γός, ό μοναδικός δάσκαλος, έζησε τή 
ζωή του ερωτευμένος μέ τή λαϊκή μας 
παράδοση. Στά έργο του, ζωγραφικό 
καί λογοτεχνικό, έδειξε ολη του τή λα
τρεία πρός τις αϊιόνιες άξιες τοΰ Ε λ 
ληνισμού. Αύτός είναι ό λόγος, που τάν 
μνημόσυνο γιά τα πέντε χρόνια τοΰ θα
νάτου του, γράφονται οί λίγε; αυτές 
γραμμές.

Ή  μνήμη τοΰ Φώτη Κόντογλου, ό: I 
παραδειγματίζη, ας φωτίζη τοΰ; νέο»; 
τή; γενειάς μας. Οί λογοτέχνες, οί δια- I 
νοούμενοι, οί ζωγράφοι, οί μουσικοί, ό; 
γυρίσουν λίγο πίσω. Ή  Κλασσική κιιίΙ 
ή Βυζαντινή μας παράδοση, τό δημοτι-1 
κό μας τραγούδι, ή λαϊκή μας τέχνη.I 
είναι πηγές καθάριες, ανεξάντλητε;. I 
Πηγές, γιά γνήσια Ελληνική, Έθνι-Ι 
κή δημιουργία. Είναι ή κληρονομιά τον I 
"Εθνους... Είναι τή; Ρωμιοσύνης μά κΓ|  
όλου τοΰ κόσμον* οί γρανιτένιοι βράχοι, I 
πού μποροΰν άφοβα πάναν τους νά πέ-1 
σουν τά θεμέλια γιά τό οικοδόμημα μ α;| 
όμορφης, καλύτερης κοινωνίας καί ε-Ι 
νός νέου ανθρώπου μέ περισσότερη Αν-1 
θρωπιά.

-
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ΕΚΕΙ, ΣΤΑ 
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ...

ΣΓΙΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤ ΙΣ  26 'Ιουλίου τοΰ 1 8 2 2 , εγινεν ή περίφημη μά
χη τών Δερβενακίων, κατά την οποίαν ό Γέρος τοΰ 
Μόριά, διέλυσε την μεγάλην στρατιάν τοΰ Δράμαλη 

και έσωσε την Πελοπόννησον καί την Έπανάστασιν. Είς 
άνάμνησιν τοΰ μεγάλου έκείνου γεγονότος, δημοσιεΰομεν, 
χάριν τών αναγνωστών μας, μερικά χαρακτηριστικά α
ποσπάσματα άπό τό γνωστό έργο τοΰ αειμνήστου Σπΰρου 
Μελά «Ό  Γέρος τοΰ Μόριά».

«’Απάνω τους, 'Έ λ λ η νες , καί μή φοβάστε* σκοτώστε ό
σους θ έ λ ε τ ε !)) βρόντη σε ή φωνή του Κολοκοτρώνη.

«Κουράγιο, Ν ικ ή τα !. . .  Τούρκους σφάΖεις!.. .»

ΙΙίναξ τοΰ Ρ. von Hess. Έκ τοΰ Λευκάσ
ματος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως

Α ΓΙΟ ΚΑΘΕ κοτρώνι καί κάθε χαμό
κλαδο χύθηκε κότα τών Τούρκων 

φωτιά, μολύβι, θάνατος. "Αναψε τό 
στενό καί κόρωσε άπό τόν καπ-ό. 
Παντού άοτραπές καί βροντές, φωνές 
βρισιές, βλαστήμιες, βόγκος, βοή. Σάν 
κοπάδι τρομαγμένα πουλιά σκόρπισαν 
οί έχθροί, πήραν άλλαλιασμένοι, ό κα
θένας νά γλυτώσει τόν έαυτό του, τήν 
πλαγιά τοΰ βουνού, τόν άνήφορο, νά 
περάσουν τήν κορυφή, νά πέσουν κα
τά τόν Αη - Σώστη, νά πιάσουν τή 
δημοσιά πού πάει στήν Κουρτέσα. Μά 
ό Αντώνης Κολοκοτρώνης, πού τόν 
είχε ό άρχηγός προστάΕει νά φύγει 
άπό τ ’ Άγριχόβουνο, ή σωματοφυλακή 
του καί σώμα μικρό " Αρκουδορεματί- 
τες πήραν τό Ευγό καί τήν Παναγόρα- 
χη, γιά νά μποδίσουν αύτή τήν κίνηση. 
Τά παλ κάρια τού Κολοκοτρώ^ρ τι
νάχτηκαν άπό τά χαμόκλαδα, φωνά- 
Ζοντας «άπάνω τους, φεύγουν τούς πή
ραμε τούς μουρτάτες»! Ρίχτηκαν πίσω 
τους, κυνηγώντας, φτάσαν πολλούς, ά- 
νακατώθηκαν, άρχισε ό θρήνος. Σύ
γχυση καί ταραχή άφάνταστη" στήν πρώ
τη παραμικρή άντίσταση π" άπαντούσαν 
οί Τούρκοι, τόν πρώτο γκρεμό πούβρι- 
σκαν μπροστά τους, τ' άφηναν όλα: 
"Αλογα, φορτώματα, πράματα, όπλα, 

νά γλυτώσουν. Κι" οί Έλληνες άπό 
κοντά σκότωναν, σκότωναν. Ό  Κολο
κοτρώνης άπό τή σκοπιά του άγνάν- 
τευε μ' άναγάλλιασμα τά πρώτα χαμό
γελα τής νίκης πούχε τοιμάσει μέ τό
σο κόπο κι' έπιμονή. ΑΕαφνα δίπλα 
του ακούει μιά φωνή πού μουρμούριζε 
μέ κατάνυΕη:

— Παναγία μου, βοήθα μας!

ΓυρίΕει καί βλέπει ένα τσοπανάκο 
καλοφτ αγμένον, πού χάΕευε μέ λαχτά
ρα τή μάχη, άκουμπισμένος σ' ένα με- 
γάλο%ρα6δί.

4

— Βρέ Έλληνα, τοΰ φωνάϋεΐ: Τί στέ-
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Π έντε χιλ ιά δες νεκ ρ οί ήσαν ξαπλωμένοι 

σ’ α υ τές  τις Θ ερμ οπύλες του Μωρία, χώ. 

ρια τά αλόγα, οί γκ α μ ή λες καί τά μουλάρια.

κεις έτσι; Πήγαινε καί σύ νά σκοτώ
σεις Τούρκους.

—  Δέν έχω άρματα, καπετάνιε.
—  Μέ τή ράβδα σου, βρέ, νά σκο

τώσεις έναν Τούρκο νά τού πάρεις 
τ' άρματα κΓ ύστερα σκότωσε κΓ άλ
λους. Ό  τσοπανάκος ροβόλησε τόν 
κατήφορο πηδώντας σάν κατσίκι" σέ λι
γάκι χάθηκε μέσα στον πόλεμο.

Πριν βραδιάσει ό άρχηγός είδε πλάι 
του έναν άγνωστον, άρματωμένο. Τόν 
κοίταΕε:

—  Πο:ός είσαι, βρέ;
—  Δέ μέ γνωρίΖεις; Ό  τσοπάνος, 

άρχηγέ, πού μ' έστειλες νά σκοτώ
σω Τούρκους. Νάμαι!

—  Μπράβο σου, "Ελληνά μου!
Καμάρωνε ό τσοπανάκος' ή βουή τής

μάχης μάκραινε κατά τόν Αη - Σώστη.
Ό  ήλιος έγερνε κΓ έπαιρνε κάπως 

νά δροσίσει, όταν ό πόλεμος άναψε 
φοβερός έκεϊ. Πρώτος όρμησε άπό τό 
ταμπούρι του μέ τό σπαθί στό χέρι 
ό Νικηταράς καί πίσω του τά παλικά
ρια μ' άλαλαγμούς. Καθώς οί Τούρ
κοι βγαίνουν πυκνοί άπ' τό ρέμα, τούς 
πελεκάει σά μανιασμένος κλαδευτής 
σέ λόγκο. Δεκαοχτώ κεφάλια, λένε, πή
ρε στό πρώτο του γιουρούσι. "Αντρα
κλας, μά λυγερός καί σβέλτος, φτε
ροπόδαρος, μέ χέρι άτσαλένιο, βαρύ, 
κάθε χτύπος καί Ζωή θερισμένη. Στή
θος, μορφή, μπράτσα, βαστιούνται στό 
αίμα σέ λιγάκι. Καί μοιάΖει μέ λιον
τάρι πούπεοε σέ κοπάδι Ζαρκαδιών καί 
απαράΖε: καί ρημάΖει. Ή  μεγάλη, άγα- 
θή καρδιά του σφίγγεται γιά μ:ά στι
γμή άπό τόν κόμπο τής ανθρώπινης 
συμπόνο ας. Λίγο ακόμα καί λυγάει. 
Ή  σκληρή προσταγή τού χρέους τόν 
κρατεί:

—  Κουράγιο Νικήτα, φωνάΖει δυνατά 
στόν έαυτό του, παραμιλώντας: Τούρ
κους σφάΖε ς!

Τό σπαθί του τσακίΖετα:' φουχτώνει 
άλλο' κ ' αύτό στά δύο' κΓ άλλο, κΓ 
άλλο. Τέσσερα σπαθιά χαλάει. Καί δέ 
λέει π:ά νά κάμει έλεος.

Τώρα δέν είναι μάχη έτοΰτο' είναι 
σφαγή.

Ό  περ ηγητής πού πέρασε σέ λίγο 
άπό τά Δερβενάκια γράφει:

«Δέν χρειάΖεται πολύ, άμα ρίΕεις 
τό μάτι στό φριχτό και βραχοπεριφρα- 
χτο τούτο κο μητήριο, γιά νά καταλά- 
Οες τήν έΕυπνάδα καί τήν άπελπισία 
τών 'Ελλήνων καί τή βλακεία τών Τούρ
κων. Ο; σωροί τών νεκρών μάς άνατρί- 
χ ασαν. Τά βράχ α έδώ κι' εκεί σπαρ
μένα μέ σκελετούς τολμηροτάτων κα- 
βαλοραίων, πού στήν ορμητική τους μα
νία πάσκισαν νά σκαρφαλώσουν ώς τά 
ταμπούρια τών Ελλήνων' σκοτωμένοι 
μέ τ' άλογά τους φαντάΖουν εναέριο: 
σ' αύτό τό ύψος καί σέ κάνουν ν' άπο- 
ρείς μέ ποιόν τρόπο τ' άλογα μπόρε
σαν νά φτάσουν άπό τέτο α κράκουρα, 
σ' αύτό τό ύψος. Ο έΕολοθρεμένος

τούτος στρατός είχε καί πολλές γκα
μήλες μέ πολεμοφόδια' ή τύχη τους 
δέ στάθηκε διαφορετική. Ό  μαύρος 
ΔεβετΖής ήταν Εαπλωμένος κοντά οτό 
σκοτωμένο Ζώο του, κρατώντας τό σκοι
νί άκόμα πού τ ’ οδηγούσε' καί τ' άσπρα, 
κατασπαθισμένα κόκκαλά του ήταν σέ 
χτυπητή άντίθεση μέ τά σάπια μαύρα 
του κρέατα. Πέντε χιλιάδες νεκροί, άν

τρες, άλογα, γκαμήλες, μουλάρια ήταν 
Εαπλωμένοι σ' αυτές τις Θερμοπύλες 
τού Μόριά κι' άπάνω κάθονταν καί κραι- 
παλοΰσαν κοπάδια τά όρνια' άτάραχο 
σάν τά περιστέρια καί τις δεκοχτούρες, 
π' άπαντάει κανένας στά δρομάκια τών 
τούρκικων κασαμπάδων τής Μικρασίας, 
ούτε φοβήθηκαν καθόλου πού Ζυγώ
σαμε».

Σέ μιά στιγμή, βρόντησε ή φωνή τού άρχηγοΰ: «Απάνω 
τους, Έλληνες, καί μή φοβάστε" σκοτώστε όσους θέλετε!»

Πίναξ Νικολάου Βαρβέρη, έκ τοϋ Λευκώ
ματος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.
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Ό  Δράμαλης πέθανε άπό τόν 
καημό του.

Σχεδιον έκ τοϋ φυσικού υπό 
Boggy. Ίνκ τού Λευκώμα
τος τής 'Ελληνικής Έπανα- 

στάσεοις.

Τέλη Αύγούατου ό Κολοκοτρώνης, 
άφοϋ έβαλε σέ τάΕη τό στρατό του, 
ανέβηκε στην Τρίπολη, νά Εεκουραστεί 
λιγάκι άπό tic κακουχίες τοϋ πολέμου. 
Ό  λαός έτρεΕε ώς τόν Αχλαδόκαμπο 
νά τόν άπαντήσει. "Αντρες, γέροι, γυ
ναίκες, παιδιά' τόν φιλούσαν, γελού
σαν, έκλαιγαν άπ' τή χαρά τους' πα
ραμίλαγαν όμάδι' οί παπάδες βγήκαν 
μέ τά ιερά, μέ τό βαγγέλιο καί ,τίς ει
κόνες. Όλοϋθε τραγουδούσαν:

«Τού Λεωνίδα τό σπαθί 
Κολοκοτρώνης τό φορεΐ, 
κι’ οποίος τό δε! λαβώνει, 
τό αίμα του παγώνει».

Μπήκε μέ τις κανονιές στήν πολι
τεία, καβάλα σ' άλογο άράπικο τήά 
Συρίας, στρωμένο μέ σιντΕαδέ γαλό- 
Ειο, κεντημένο μέ χρυσά μισοφέγγαρα, 
πλιάτσικο άκριβό άπό πασά. 'Ολόγυρα 
οί κανονιές, οί ντουφεκιές κΓ ή βουή 
τοϋ λαού γέμ Εαν τόν άέρα. Στό πλευ

ρό του καθολίκευαν τά παιδιά του καί 
πολλοί δικοί του. "Αλλοι καβαλαραϊοι, 
σκονισμένοι κι' ίδρωμένοι, τρέχαν μπρο
στά καί σπρώχναν τόν κόσμο, νά πα
ραμερίσει. Στό μέτωπό του, ψημένο 
άπ' τόν ήλιο, οτά πυκνά καί σουφρω
μένα φρύδια του, σ' όλη του τή μορφή 
φαινόταν Εωγραφισμένη χαρά καί πε- 
ρηφάνεια. Ή  Γερουσία τούκαμε μεγά
λες τιμές. Πήγε σύσσωμη ατά κονάκι, < 
πού βούϊΕε μέσα κι' έΕω τό μελίσσι 
τοϋ λαού. Καί τή νύχτα κάψαν πυροτε
χνήματα, σωρούς ρουκέττες. Ό  Κολο
κοτρώνης όμως δέν ήταν διόλου ήσυ
χος στό κρεβθάτι του. Είχε περάσει, 
έδώ καί λίγες μέρες άπ' τούς Μύλους.
Καί τά μούτρα των κυβερνητικών δέν 
τ' άρεσαν δόλου. Τοΰκαναν χιλιάδες 
ψευτοκοπλιμέντα καί συγχαρητήρια. Μυ- 
ριΕόταν όμως πώς τώρα, πούχε περά
σει ό μεγάλος κίνδυνος, τάν βλέπαν 
πάλι οάν έχθρό. "Ενοιωθε τό μίσος τους 
πιό μεγάλο κΓ άπό πριν.

«Τά Δερβενάκια, έγ.ναν τό φριχτό βραχοπερίφραχτο 
κοιμητήριο».

ΙΙίνιιξ τού Θεοδώρου Βρυξάκη. Έκ τοϋ 
Λευκόιματος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.
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ο π p aιτηρ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ό  λαμπρότατος της αγρυπνίας αρχών

Τ Ο Υ  Υ Π Α Σ Τ .  A ' κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΠΝΑΚΟΥ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ  άοτυνομική όργάνωσις, 
δυνάμεθα έκ τών πολυπληθών πηγών 

νά συμπεράνωμεν, ότι ύφίστατο κατά 
τούς χρόνους τής Βυζαντινής ήμών Αύ- 
τοκρατορίας. Τοιαύτην, βεβαίως, συναν- 
τώμεν ούχί εις τάς κώμας καί τά χω
ρία, αλλά, κυρίως, εις τός ρεγάλας 
πόλεις καί ιδιαίτατα εις τήν πρωτεύου
σαν. Εις τήν «Βασιλίδα», πάλιν 500 
χιλ. κατοίκων, κέντρον παγκοσμίου εμ
πορίου, τόπον χλιδής καί διασκεδάσε
ων, έγεννώντο, ώς είναι φυσικόν, πλεϊ- 
ατα όοα προβλήματα, τών όποιων ή έ- 
πίλυσις άπήτει συγκεκροτημένην καί ι
σχυρόν άοτυνομικήν παρουσίαν. Είναι 
τώ όντι άΕιοθαύμαστον, ότι, παρά τήν

άνυπαρΕίαν πλήρως ώργανωμένου διοι
κητικού μηχανισμού καί τήν ϋπαρίιν 
άντιΕόων καταστάσεων, τάς όποιας μέ 
δυσκολίαν άντιμετωπίβουσι καί αί ση
μερινοί άοτυνομίαι, ή βυζαντινή άοτυ- 
νομία, εις πολλά σημεία, κατώρθωοε 
νά έπιτύχη καλλίτερον τών συγχρόνων 
εις τό έργον της.

Πολλοί ήσαν οί άστυνομικοί άρχον
τες καί εύρυτάτη ή δικαιοδοσία των. 
Ό  Έπαρχος τής Πόλεως, ό πρώτοο 
μετά τόν βασλέα αρχών, ό «πάντων 
μείβων», ό Κοιέστωρ, άστυνομικόο 
καί υπουργό^ τής Δικαιοσύνης, ό έπί 
τού σίτου όρχων, οί διάφοροι έπιμελη- 
ταί καί τέλος ό Πραίτωρ τού Δήμου.
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Τά δικα:ώματα, τά καθήκοντα, τό άπσ- 
οχολούμενον προσωπικόν καί ό τρόπος 
5 ράσεώς των, είναι θέμα εύρύτατον, 
5 ,ά τό όποιον κάποτε άλλοτε θά όμι- 
Αήσωμεν. Τώρα θά μάς άπασχολήση ό 
τελευταίος, έκ τών προαναφερθέντων 
όστυνομικών αρχόντων της Κωνσταντι
νουπόλεως, ό Πραίτωρ τοΰ Δήμου, 
καί τούτου βεβαίως, ούχί ή όλη αστυ
νομική δραστηριότης, άλλά εν μόνον 
οημεϊον ταύτης, ή προστασία δηλονότι 
γή ς  περιουσίας τών πολιτών καί είδι- 
κώτερ°ν 'ή καταδίωΕις καί τιμωρία τοΰ 
αδικήματος τής κλοπής.

Προηγουμένως, ακόπιμον είναι, νά 
σκιαγραφήοωμεν δΓ ολίγων τόν μα- 
κρυνόν έκείνον συνάδελφον, ϊνα, ού
τως, άντιληφθώμεν καλλίτερον τό προ- 
κείμενον έργον του.

Ό  Πραίτωρ τού Δήμου άντικατέστη- 
οεν έν ΒυΖαντίω τόν Ρωμαϊον PRAE- 
FECTUS V IG I L U M ,  είχε δέ τά αύτά 
οχεδόν μέ έκείνον καθήκοντα. Προη
γουμένως ώνομάΖετο Νυκτέπαρχος. Ό  
Ιουστινιανός, όμως, διά Νεαρός του 

μετέβαλε τό όνομά του, έπί τό ρωμαϊ- 
κώτερον, εις Πραίτωρα τού Δήμου, καί 
έχορήγησεν εις τόν άρχοντα τούτον 
εύρυτέρας αστυνομικός, άλλα καί δι
καστικός άρμοδιότητας. Ό  ίδιος αύ- 
τοκράτωρ συνήθιΖε νά τόν προσφωνή 
Λαμπρότατον άρχοντα, Λαμπρότατον 
τής αγρυπνίας άρχοντα, ί 1,2) Τό άΕί- 
ωμα τοΰ Πραίτωρος τοΰ Δήμου ήτο έκ 
τών πλέον τιμητικών, ϊνα δέ έκλεγή τις 
ώς τοιοΰτος, έπρεπεν άπαραιτήτως νά 
άνήκη εις τήν άνωτάτην τάΕιν τής Βυ
ζαντινής κοινωνίας. Τόν Νυκτέπαρχον, 
ό Λέων ό Διάκονος έν τη ιστορία του 
καταλέγει μεταΕύ τών μεγίστων άρ- 
χόντων τής πολιτείας. (3) Τοΰ Πραίτω
ρος, προΐστατο έν τή διοικητική ιεραρ
χία ό Επαρχος τής Πόλεως, όστις εί
χε καί τήν άνωτάτην τής πρωτευούσης 
αστυνομικήν έπιμέλειαν, ήτο, άλλοις 
λόγοις, ό σημερινός αστυνομικός δι
ευθυντής. Πρός έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων του, ό Πραίτωρ είχε ύπό τάς 
διαταγάς του κατώτερον άστυνομικόν 
προσωπικόν, ήτοι είκοσι στρατιώτας καί 
τριάκοντα ματρικαρίους(4) κατά τούς 
Ιουστινιάνειους χρόνους. 'Επειδή, ό

μως, ή δύναμις αϋτη ήτο άσφαλώς άν- 
επαρκής, πρός καταδίωΕιν ώρισμένων 
κακοποιών, καί ιδίως τών κλεπτών, ό 
αστυνομικός οΰτος άρχων, κατά τούς 
οϋτούς ώς άνω χρόνους, κατέφυγεν 
εις τούς πληροφοριοδότας, σύστημα 
καί νΰν έφαρμοΖόμενον. Πολλάκις, δέν 
ήρκεϊτο εις τάς πληροφορίας τάς ό
ποιας παρεϊχον αύτω οί ίδιοι οί κακο
ποιοί, άλλά ένίους έΕ αύτών, προσε- 
λάμβανεν εις τήν ύπηρεσίαν του άντί 
αμοιβής ή άλλων παροχών. «Τάγματα 
πονηρά (έθετεν ύπό τάς διαταγάς του) 
ληστογνώμονάς τε καί βενεφικιαλίους 
(BE N EFIC IAR IO S ) καί βαλαντιοτό- 
μους καί έτερον πλήθος, ών έκαστον 
προσήκόν έστι κεκολάσθαι μάλλον ή

τοιαΰτα βιοΰν καί οϊ έπί τοσοϋτον μό
νον γιγνώσκουοι τούς κλέπτας, έφ' ώ 
τι κέρδος έαυτοϊς τε καί τοϊς άρχου- 
σιν αύτών Θήραν». (5) Πλήν τών προα- 
αναφερθέντων, έχρησιμοποίει καί λη- 
στοδιώκτας ή 6ιοκωλύτας(6),  άλλά καί 
τριβούνους. (7) ΆΕιοσημείωτον τυγχά
νει, ότι τό σύστημα τοΰτο ήκολούθησε 
μετά τήν άλωσιν καί ή τουρκική άστυ-

'0  'Ιερός Χρυσόστομος, κηρύσ- 
σο>ν από τοΰ άμβωνος, έξήρε τάς 
άρε τάς τών αστυνομικών τής ε
ποχής του, έτόνισε τάς αντιξοό
τητας τοΰ έργου των καί προέ- 
τρεψε τό ποίμνιόν του νά τούς 

μιμηθή.

νομία, ή όποια ώργάνωνεν ομάδας κλε
πτών έναντίον άλλων συναδέλφων των, 
θέτουσα ώς άρχηγόν Γενίτσαρον, μπο- 
τΖέκ καλούμενον. (8)

Σπουδαιότερα καθήκοντα τοΰ Πραί
τωρος ήσαν ή έν τή πόλει τήρησις τής 
τόΕεως καί εύκοσμίας, ή πρόληψις καί 
καταστολή τών πυρκαϊών, ή καταδίω- 
Εις τών καθ' οίονδήποτε τρόπον δια- 
ταρασσόντων τήν κοινήν ήσυχίαν, ή 
καταδίωΕις τών πορνοβοσκών καί, τέ
λος, ή άνακάλυψις καί τιμωρία τών 
κλεπτών, έργον περί τοΰ όποιου καί 
θά όμιλήσωμεν.

Εις τάς βυΖαντινάς πόλεις καί έν 
αύτή τή πρωτευούση, οί κλέπται ήσαν 
πολυάριθμοι, κυρίως ένεκα τής έπικρα- 
τούοης πενίας, τής διαβιώσεως έν αύ
τή ποικιλωνύμων κακοποιών στοιχείων 
καί τοΰ κατά τός νύκτας έπικρατοΰν- 
τος σκότους, τοΰ όποιου έπωφελούμε- 
νοι οί ρηθέντες κακοποιοί, ήσκουν τό 
άτιμον έργον των.

«Τήν νύκτα πόρνοι περπατούν καί 
κλέπται καί φονίσκοι», έγραφεν ό Στέ
φανος Σαχλίκης(9) πράγμα όπερ σα
φώς ύποδηλοί, άτι κατά τάς νιΤκτερι- 
νάς ώρας έλόμβανον χώραν αί πλεϊ- 
σται τών κλοπών. Ά λλά  καί ό ιερός 
Χρυσόστομος άναφέρει τούς μιαρούς, 
οϊτινες λανθάνοντες κατά τήν νύκτα, 
«έν σκότω πάντα πράττουσι» καί τούς 
κατά τήν νύκτα «άγρυπνοϋντας καί ό- 
πλιΖομένους καί τά βιοτικά άρπάΖον- 
τας», καί έκείνους οί όποιοι κατά τάς 
νύκτας τούς τοίχους διορύττουν. ( 10) 
"Ενεκα τών άνωτέρω, οί κλέπται έ- 
κα\οΰντο συνήθως νυκτοκλέπται, άλ
λά καί περσικάριοι, ώς άφαιροϋντες τά 
έντός τών χρηματοφόρων σακκίσκων 
—  περσικίων— χρήματα, πρός τούτος 
δέ, έπί τό σκω.ττικώτερον, «παιδία τοΰ 
άρχιερέως» ( 41)

Οί κλέπται οΰτοι τάς οικίας ή τό 
καταστήματα, τά όποια έπρόκειτο νά 
κλέψουν, παρηκολούθουν έπί πολλάς 
προηγουμένως ημέρας, πολλάκις δέ ϊ- 
να μή γίνωνται άντιληπτοί, περιήρχον- 
το φοροϋντες καλογηρικά φορέμα
τα ( 12) ή κατά τήν διάρκειαν τής ήμέ- 
ρας, έτοποθέτουν τούς συνενόχους των 
έντός κιβωτιδίων τοΰ ύποψηφίου πρός 
κλοπήν οίκου. ( 13) (Μέθοδος τοΰ Δου- 
ρείου "Ιππου). Πρό τής κλοπής καί α 

φ ο ύ  έπάτουν, ώς έλεγον,(14) είσήρ- 
χοντο δηλαδή εις τήν οικίαν, έσβηνον 
τόν λύχνον, ( 15) άφοϋ προηγουμένως 
έφόνευον διά δηλητηρίου τόν κύνα, 
καλούμενον έν προκειμένω οίκου- 
ρόν.(16) Πολλάκις, γενόμενοι άντιλη- 
πτοί ύπό τών ένοικων, άφήρουν όσα 
ήθελον ύπό τήν άπειλήν έγχειριδίου, 
( π ) εις τούς όψιμοτέρους δέ χρόνους 
άναφέρονται περιπτώαε·ς, καθ' ας οί 
κακοπο οί ούτοι έν όδώ άφήρουν τά 
ένδύματα, τάς Ζώνας καί τάς χρυσός 
περόνας τών διαβατών ( 18) καί ένίοτε 
άπέκοπτον τούς δακτύλους τών γυναι-
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κων, ϊνα λάβωσι τούς δακτυλίους 
των. ( ,9)

Κατά τήν κλοπήν οικίας ή καταστή
ματος, έχρησιμοποίουν τά αυτά σχεδόν 
ώς καί σήμερον διαρρηκτικά εργαλεία, 
(20) ήτοι μοχλούς, ψαλίδας, τρύπανα 
καί άντικλεϊδας, κατασκευάΖοντες τού
τους, άφοΰ έλάμβανον διά κηρού τόν 
τύπον τού κλείθρου. (21) Διά νά μή γί- 
νωνται αντιληπτοί, έθετον σπόγγους 
εις τά πέλματά των, ή ήλειφον τό πρό- 
οωπόν των διά μελανίας, ώστε νά εί
ναι άγνώριστοι. Τά κλοπιμαία, πρός 
μεγαλυτέραν άσφάλειαν παρέδιδον εις 
κλεπταποδόχους.

Τήν περιγραφείσαν κατάστασιν ή 
ΒυΖαντινή Πολιτεία προσεπάθησε νά 
θεραπεύση διά τής θεσπίαεως αύστη- 
ροτάτων νόμων καί τήν παραχώρησιν 
εύρυτέρων προνομίων πρός τόν Νυ- 
κτέπαρχον. Τά μέτρα, τά όποια ό ά- 
στυνομικός οΰτος αρχών έλάμβανε 
πρός περιστολήν των κλοπών, ήσαν τά 
άκόλουθα:

α) Έ ν ή ρ γ ε ι  π ε ρ ι π ο λ ί α ς  
καθ' όλην τήν διάρκειαν τής νυκτός 
έχων ύπό τάς διαταγάς του στρατιω
τικά τμήματα, τά καλούμενα έΕέρκε- 
τον (E X E R C IT U S )  ή κέρκετον ή 6ί- 
γλα. Τά τμήματα ταϋτα συνελάμθανον 
καί έμαστίγωνον τούς εις προκεχωρη- 
μένην ώραν τής νυκτός έπανερχομέ- 
νους εις τάς οικίας τω ν(22) αδιακρί
τως έάν οΰτοι ήσαν ή όχι ύποπτοι κλο
πής ή έτέρου άδικήματος. Ύπό τάς 
διαταγάς του Νυκτεπάρχου έτέλουν, 
ομοίως, άοκοϋντες άστυνομικά καθή
κοντα καί εχοντες ώς άποστολήν τήν 
δίωΕιν τών κλεπτών, οί λεγόμενοι νυ
κτοφρουροί, (23) πρόσωπα κατ' έΕοχήν 
συμπαθή εις τήν βυΖαντινήν κοινωνίαν. 
Τό έργον τών άστυνομικών τούτων ά- 
νεγνωρίΖετο ύπό πάντων, πλεϊστοι δέ 
συγγραφείς έγραψαν κολακευτικούς λό
γους, ό δέ Χρυσόστομος χαρακτηρι
στικούς περιγράφων τάς άντιΕοότητας 
τού έπαγγέλματος καί τό κοπιώδες 
τούτου, λέγει: «Αίδεσθώμεν, εί μηδέ- 
να άλλον τούς νυκτερινούς φύλακας.

Εκείνοι δΓ άνθρώπινον νόμον περιία- 
σιν έν κρυμώ βοώντες μεγάλα καί διά 
στενωπών βαδίΖοντες, βρέχόμενοι πολ- 
λάκις πεπηγότες διά σέ καί τήν σωτη
ρίαν τήν σήν καί τήν τών χρημάτων 
τών σών φυλακήν. ( 24) Κατά τάς άρ- 
χάς τού ΙΔ' αίώνος, υπήρχε καί σω- 
ματεϊον τών νυκτοφρουρών, σωματεϊον 
τών νυκτοταλαλίων(25) καλούμενον. 
Τούς νυκτοφρουρούς διετήρησαν κατά 
μίμησιν τών ΒυΖαντινών καί οί Τούρ
κοι. Είναι γνωστόν, ότι παλαιότερον 
ύπήρχον έν Τουρκία οί Παοβάνηδες, 
οί όποιοι τήν νύκτα περιήρχοντο τάς 
οδούς κτυποϋντες έπί τού λιθοστρώ
του βαρείας ράβδους καί φωνάΖοντες 
«Έδώ  πασβάνης, έδώ πασθάνης».

Βυζαντινός στρατιώτης. 
Τινές έκ τών στρατιω
τών τούτων, τελοϋντες 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Π ραίτωρος, ήσκουν α
στυνομικά καθήκοντα.

Πλήν τού κερκέτου καί τών νυκτο
φρουρών, ό Νυκτέπαρχος, κατά τάς 
νυκτερινός του περιπολίας, έχρησιμο- 
ποίει καί τούς καταδότας, περί τών ο
ποίων προηγουμένως ώμιλήσαμεν.

β) Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  καί έΕήταΖεν, 
άσχέτως ώρας, έκείνους καθ’ ών έ- 
γεννώντο ύποψίαι, ότι είναι κλέπται, 
είτε ένεκα τού παρελθόντος των, εί
τε κατόπιν καταγγελίας. Τούς έπ' αύ- 
τοφώρω καταλαμβανομένους, έάν μέν 
ήσαν εύτελείς, έτιμώρει ό ίδιος διά 
τού τρόπου, τόν όποιον έν συνεχεία 
θά άναφέρωμεν, έάν δέ ήσαν εύγε- 
νεϊς, παρέδιδεν εις τόν "Επαρχον πρός 
κρίσιν καί τιμωρίαν. 'Ενταύθα πρέπει 
νά οημειωθή, ότι οί έπ' αύτοφώρω 
συλλαμβανόμενοι κλέπται ήσαν'ούχί ο
λίγοι, ώς δέ γράφει χαρακτηριστικώς 
ό άείμνηστος Κουκουλές, δέν ήσαν ά- 
νά τάς οδούς άσυνήθεις αί έπιφωνή-

σεις «κλέπτης, κλέπτης, πιάστε τον», 
«πιάστε τόν κλέπτην, πιάστε τόν κλέ
πτην», (2β) όστις συλλαμβανόμενος έ- 
δένετο όπισθάγκωνα καί δερόμενος πα- 
ρεδίδετο εις τόν Νυκτέπαρχον ύπό τών 
συλλαβόντων, οί όποιοι τού έφώναΖον: 
« Ελθεις αρα καί πάλιν κλέψων»;

γ) Ή σ κ ε ι  ι δ ι α ι τ έ ρ α ν  έπί- 
βλεψ:ν πρός πρόληψιν κλοπών έκ τών 
ιερών ναών, τών δημοσίων καταστη
μάτων, τών έργαστηρίων καί τών κα
πηλειών. Πρός διευκόλυνσιν τού έρ
γου τούτου, ύπεχρεοϋντο οί καταστη
ματάρχου όπως τόν νυκτερινόν φωτι
σμόν τών έργαστηρίων των, αύΕάνουν 
εις τό τριπλάσιον έν σχέσει πρός τόν 
έσπερινόν. Προκειμένου περί τών κα
πηλειών, έθεωρεϊτο ύπεύθυνος καί έ· 
τιμωρείτο ό διευθυντής διά τάς έν 
αύτοίς κλοπάς, τάς διαπραττομένας ύ
πό τών ύπαλλήλων ή τών μονίμων πε
λατών εις βάρος έτέρων. ( 27)

δ) Έ π έ β λ ε π ε  τά δημόσια λου
τρά, ϊνα, πλήν τών άλλων άδικημάτων, 
καταστέλλει καί τάς κλοπάς, αί όποϊαι 
εις τά ρηθέντα μέρη ήσαν συνηθέστα- 
ται, ιδίως καθ’ όν χρόνον οί λουσμέ
νοι εύρίσκρντο εις τό λεγόμενον θερ
μόν διαμέρισμα, ότε οί κλέπται εισ
ερχόμενοι καί διαφεύγοντες τής προ
σοχής τού φύλακος, άφήρουν τά εν
δύματα ή άλλα πολύτιμα άντικείμενα.

ε) Ι δ ι α ι τ έ ρ α  π ρ ο σ ο χ ή  κα· 
τεθάλλετο, έκ μέρους τοΰ Νυκτεπάρ
χου, πρός προστασίαν τής περιουσίας 
καί σύλληψιν τών κλεπτών, εις περι
πτώσεις πυρκαϊας εις οικίαν ή κατά
στημα, ή εις περίπτωσιν πτώσεως οι
κοδομήματος έκ σεισμού ή άλλης αί
τιας, ότε οί κακοποιοί, ώς καί σήμε
ρον συμβαίνει, έπωφελούμενοι τής συγ- 
χύσεως άφήρουν ό,τι ήτο δυνατόν. 
Πλήν τών τυχαίων πυρκαϊών, πολλάκις 
ώργανωμένοι κλέπται, έθετον πΰρ έκ 
προθέσεως εις οικοδόμημα, έντός τού 
όποιου έγνώριΖον ότι εύρίσκετο πλού
σια λεία, ότε είσχωροΰντες έλήστευον 
τούτο έν κυριολε’Εία. Εις τήν έμπρη- 
σθεϊσαν οικίαν, γράφει ό Χρυσόστο
μος, «βαλανευταί καί κοπρώναι καί δρα- 
πέται καί πάντες λοιπόν ένδον». (28) 
Κατά τών τοιούτων έμπρηστών προε- 
βλέπετο ή έσχάτη τών ποινών. Ή  έκ- 
λογή τών νόμων Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογενήτου ώριΖεν, ότι «ό έν τη 
πόλει χάριν διαρπαγής ποιών έμπρη- 
σμόν έκαίετο», (29) ό τυχαίως εύρεθείς 
εις έμπρησθεϊσαν οικίαν καί άφαιρέσας 
έΕ αύτής οίονδή^οτε άντικείμενον, έ- 
τιμωρεϊτο ύπό τοϋ Νυκτεπάρχου διά 
«κακώσεων», (30) οίον κουράς καί βου- 
νευρισμοϋ, ύπεχρεοΰτο δέ νά πλήρω
σή εις τό τετραπλοϋν τήν άΕίαν τών 
κλαπέντων, έάν έντός έτους συνελ- 
λαμβάνετο, καί εις to  διπλοΰν, έάν



συνελλαμβάνετο μετά τήν πάροδον τοΰ 
έτους (31)

στ) Έ π έ β λ ε π ε  καί έτιμώρει διά 
ραβδισμών τούς φύλακας των οικιών, 
0| όποιοι παρημέλουν τά καθήκοντά 
TUjv καί εκείνους οΐτινες δέν ήναπτον 
τό προβλεπόμενον εις τάς οικίας των 

-Τούς φύλακας των οικιών καί 
τούα άμελώς έσχηκότας τό πϋρ δύ- 
ναται (ό Νυκτέπαρχος) ροπαλι'Ζειν ή 
φραγγελίΖειν». ( 32)

Ζ ) Π ρ ό ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ν  τών 
κλοπών, ώφειλε νά φροντίΖη διά τήν 
όσον τό δυνατόν καλύτερον φωτισμόν 
τών οδών καί τών παρόδων τής Κων
σταντινουπόλεως, συλλαμβάνων καί τι- 
μωρών τούς προκαλοΰντας Ζημίας εις 
τούα φανούς καί τούς φανοστάτας καί 
ύποδεικνύων εις τόν έπαρχον τήν ά- 
νάγκην φωτισμού ώρισμένων οδών, 
πράγμα δπερ, ώς μας πληροφορεί ό 
Αμιανός, (33) έβάρυνε τό κρατικόν τα- 

μείον. Τό πόοην σημασίαν εΐχεν ό φω
τισμός κατά τήν εποχήν εκείνην, καί 
δΓ άλλους λόγους, άλλά κυρίως διά 
τήν προφύλαΕιν άπό τών κλοπών, κα
ταφαίνεται έκ τού ότι ό "Επαρχος Κύ

Παρά τήν αγρυπνον έπί- 
βλεψιν τής Βυζαντινής ’Α
στυνομίας, απόλυτος α
σφάλεια εις τούς δρόμους 
τής Κοιν/πόλεως, έν και- 
ρω νυκτός, δέν ύπήρχεν. 
Οί κάτοικοι βιαστικά, έ- 
σπευδον προς τάς οικίας 

των.

ρος, διατάΕας νά φωτίΖωνται κατά τήν 
νύκτα αί οδοί, αί οίκίαι καί τά εργα
στήρια τού ΒυΖαντίου, τόσον πολύ έ- 
νεθουσίααε τόν λαόν, ώστε νά άναφω- 
νήοη οΰτος εις τόν 'Ιππόδρομον πρός 
τόν βασιλέα, ότι ό Κωνσταντίνος έ
κτισε τήν Πόλιν, τήν άνενέωσε όμως 
ό Κύρος. «Κωνσταντίνος έκτισεν, Κύ
ρος άνενέωοεν». (·34)

η) Π λ ή ν  τ ώ ν  κ λ ε π τ ώ ν  άνε- 
Ζήτει καί κατεδιωκε τούς κλεπταποδό
χους, εις τούς όποιους συνήθως οί 
πρώτοι παρέδιδον τά κλοπιμαία. Κατ' 
αύτών, αί ύπό τού Νυκτεπάρχου επι
βαλλόμενοι ποιναί ήτο βαρύτατοι, ( 35) 
ήτοι κούρεμα, μαστίγωσις, πρόστιμον 
καί επιστροφή τών παρανόμως άγορα- 
σθέντων εις τόν παθόντα. Πρός πά- 
ταΕ ν τής κλεπταποδοχής οί νόμοι ( 36) 
ώριΖον, ότι ό άγοράσας κλοπιμαία ύ- 
πεχρεοΰτο νά κατονομάΖη τόν πωλή- 
οαντα, εις τούς μεταγενεστέρους δέ 
αιώνας, τά νεώτερα νομοθετήματα καί 
ιδίως τό Επαρχιακόν Βιβλίον Δέον1 
τος τού Σοφού, ( 37) ώριΖον, ότι ό ά- 
γοράΖων χρυσά ή άργυρό σκεύη, ή ά- 
κατέργαστον χρυσόν ή άργυρον, έπρε
πε νά άνακρίνη τόν πωλούντα πού τά
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« ' Ισ το ρικο ί περίπατοι ατούς δρόμους τώ ν Α 
θηνώ ν)), Ά σ τ υ ν . Ά '  κ .  I. Ράϊκου. Άνάτυπον έκ τοΰ 
περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά». (Τόμ. Σ Τ '— Ι Ζ ') .

Πρό ολίγου χρόνου ώλοκληρώθη ή εις τό περιο
δικόν μας δημοσιευόμενη άπό τοΰ έτους 1958 συνέ
χεια τοΰ τακτικού συνεργάτου Άστυν. Α '  κ. I. Ράϊ- 
κου, ύπό τόν έν περιλήψει τίτλον. "Ηδη αί έν λό
γω συνέχειαι έΕεδόθησαν εις ένιαϊον βιβλίον έκ 550 
σελίδων, ώς άνάτυπον τού περιοδικού «'Αστυνομι
κά Χρονικά» καί διατίθενται εις τούς ένδιαφερομέ- 
νους εις τήν τιμήν κόστους τών 50 δρχ.

Πρόκειται περί άΕιολόγου όντως έργασίας, έν τη 
όποια ό άναγνώστης δύναται νά εύρη μίαν σύντομον, 
άλλά πλήρη έγκυκλοπαιδείαν τών ονομάτων διά τών 
όποιων τιμώνται οί δρόμοι τής πρωτευούσης μας.

Οί «Ιστορικοί περίπατοι στοάς δρόμους τών Α 
θηνών» έντυπωσιάΖουν πράγματι, διότι δέν είναι μό
νον έν βιβλίον μεγίστης πρακτικής άΕίας άλλά καί

μία συλλογή άπαραιτήτων έγκυκλοπαιδικών γνώ
σεων.

Μέ γλαφυρότητα καί μέ ύφος περισσότερον λο
γοτεχνικόν παρά ίστορικοαφηγηματικόν, ό κ. Ράϊ- 
κος δίδει ολόκληρον τόμον 'Ιστορίας καί Γεωργα- 
φίας τής Πατρίδος μας.

Εις τόν συγγραφέα καί έκλεκτόν συνεργάτην 
μας κ. I. Ράϊκον άνήκει πας έπαινος καί άναγνώ- 
ρισις τής φιλότιμου προσπάθειας του, άποτέλεσμα 
τής οποίας ύπήρΕε τό έκδοθέν έντυπον.

Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τού έν λόγω βι
βλίου δύνανται νά άπευθύνωνται εις τήν Δ)νσιν 
τοΰ περιοδικού «'Αστυνομικά Χρονικά».

« A. X. »
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εϋρε, καί μόνον εάν έπείθετο ότι τού
τα δέν ήσαν προϊόν κλοπής, νά προ
βαίνει εις τήν αγοραπωλησίαν. Εκτός 
τών κλεπταποδόχων, έθεωρούντο, ο
μοίως, κλέπται καί έδιώκοντο ύπό τού 
Νυκτεπόρχου καί οί όποκρύπτοντες τόν 
κλέπτην ή καθ' οίονδήποτε άλλον τρό
πον δ:ευκολύνοντες τούτον νά άποφύ- 
γη τήν δίωΕιν.

Διά τών προαναφερθέντων καί άλ
λων μέτρων, ό Νυκτέπαρχος κατώρ- 
θωνε νά περιστέλλει εις μέγαν βαθμόν 
τάς κλοπός καί διά τής παραδειγμα
τικής τιμωρίας τών κλεπτών νά νουθε- 
τή τούς υπολοίπους.

Παρά ταϋτα όμως, πρέπει νά λε- 
χθή, ότι μέγας άρ:θμός έκ τών ρη- 
θέντων κακοποιών έμενον άσύλληπτοι, 
ότε πλέον οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας, 
μή έχοντες άλλον τι νά πράΕουν καί 
όντες εις τό έπακρον προληπτικοί καί 
δεισιδαίμονες, κατέφευγον εις τόν ιε
ρέα ή τόν άστρολόγον. (38) Πολλάκις 
οί άστρολόγοι, χάριν χρηματισμοϋ, δέν 
έδίσταΕον νά υποδεικνύουν ώο κλέ
πτην άθώον πολίτην, ότε έπηκολού- 
θουν έριδες, τραυματισμοί καί άνθρω- 
ποκτονίαι άκόμη. Ένεκα τούτου, οί 
νόμοι τούς ώς άνω άστρολόγους έτι- 
μώρουν διά τών προβλεπομένων εναν

τίον τών μάντεων ποινών. ( 39)
Τελευτώντες, πρέπει νά έπισημάνω- 

μεν τήν αύστηρότητα τών εις τούς 
κλέπτας έπιβαλλομένων ποινών. Οϋτω:
1) Ό  διά πρώτην φοράν κλέπτων, έ- 
μαστιγοϋτο(40) καί έπέστρεφεν εις τό 
τετραπλοΰν τήν άΕίαν τού κλαπέντος.
2) Οί ύπότροποι κλέπται έκουρεύοντο, 
έμαστιγοϋντο καί έχειροκοποΰντο, (41) 
ποινή προβλεπομένη πρό τού Ιουστι
νιανού καί διά τούς ούχί ύποτρόπους.
3) Ο κλέπτων ιερόν ναόν ή ζώα, έ-
τυφλοϋτο. (42) 4) Εις πολλάς περιπτώ
σεις καί οί πόδες τού κλέπτου καί αί 
δύο χεϊρες έκόπτοντο, κατά τήν μαρ
τυρίαν τού Δημητρίου Χωματιανοϋ. (43) 
5) Ώ ς  παρεπόμενοι τών άνωτέρω ποι- 
ναί ήσαν τό καταναγκαστικά έργα (με
ταλλεία, οχυρώσεις κ.λ.π.), άτινα έ- 
πεβάλλοντο προσκαίρως ή ίσοβίως. Εις 
μεταλλεϊον, ώσαύτως, είσήγοντο οί φέ- 
ροντες όπλα κλέπται, έφ’ όσον ήσαν 
εύτελεϊς, έΕωρίΕοντο δέ, έάν ήσαν έν
τιμοι, άσχέτως έάν έκαμνον ή όχι χρή- 
σιν τών όπλων. ( 44) 6) Τής κλοπής
συντρεχούσης μετ' έμπρησμού, ή τιμω
ρία ήτο ό διά τής πυράς θάνατος. 7) 
Πρό πασών τών προαναφερθεισών ποι
νών, ό δράστης έκουρεύετο, έβουνευ- 
ρίΕετο (έδέρετο) καί διεπομπεύετο.

Διαπόμπευσα ήτο ή περιαγωγή τού κλέ
πτου εις τάς οδούς τής πρωτευούσης 
έπί όνου άνάποδα (έΕανάστροφα) ή 
έπί ψωριώσης καμήλου. Ό  δράστης ύ- 
πεχρεούτο, συνήθως, νά κρατή τήν ού- 
ράν τού Εώου, φέρων δέ έπί τών ώμων 
του τά κλοπιμαία, ύβρίΕετο, έδέρετο 
καί έπτύετο ύπό τού πλήθους. 8) Τε
λευταία ποινή, ώς νά μή ήρκουν οί 
προηγούμενοι, ήτο τό λεγόμενον βούλ- 
λωμα τού κλέπτου. Ίνα  οΰτος παρα- 
δοθή εις τήν μόνιμον τών συνανθρώ
πων του περιφρόνησιν, ή δέ κοινωνία 
προφυλόσσεται άποτελεσματικότερον ο
πό τούτου, ό "Επαρχος, ό Αστυνομι
κός Διευθυντής τής «Βασιλευούσης», 
έβούλλωνε, δηλαδή έσφράγιΖε διά πυ
ρακτωμένης σφραγίδος τόν δράστην 
εις εμφανές σημείον τού σώματός του. 
Ή  σφραγίς, έκαλείτο βούλλα, ό δέ 
σφραγισθείς βουλλωμένος ή καυτήρια- 
σμένος. (4ο) ΒυΖαντινοί χρονογράφοι α
ναφέρουν πολλούς -βουλλωμένους», οί 
όποιοι περιεφέροντο εις τάς ρύμας καί 
τάς οδούς τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Καί όλοι αύτοί, διότι παρήκουσαν τόν 
άνθρώπινον νόμον καί τήν βιβλικήν, 
τήν θείαν έπιταγήν, «Ού κλέψης».
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Ο Κ Α Κ Ο Π Ο ΙΟ Ι ΤΟΥ Λ Ο Ν ΔΙΝ Ο Υ

Λ Ι  ΕΓΚΛΗ Μ Α ΤΙΑ Ι του Λονδίνου έχουν άνακαλύ- 
ν  ψει ένα νέον καί αποτελεσματικόν όπλον εις 
τόν πόλεμόν των εναντίον τής Αστυνομίας.

Τό όπλον αύτό άποκαλεϊται εις τήν «άργκό» τοΰ 
άγγλικοϋ ύποκόσμου «ή άντίστασις» καί συνίσταται 
εις τήν άθρόαν ύποβολήν, έπισήμως, παραπόνων ή 
καί μηνύσεων εναντίον των άστυνομικών.

Εις τήν έτησίαν του έκθεσιν, δημοσιευθεϊσαν πρό 
ήμερων, ό σέρ ΤΖών, γενικός επίτροπος τής Μη- 
τροπολιτικής άστυνομίας, γράφει: «Έ Ε  αίτιας τής 
τακτικής αύτής, πολύς —  καί πολύτιμος—  χρόνος καί 
προσπάθεια χάνεται εις τό νό ένεργοϋνται έρευναι 
έπί των παραπόνων, τό όποια εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων άποδεικνύονται άβάσιμα ή χωρίς ού- 
σ:αστ:κόν περιεχόμενον.

Δεκάδες χιλιάδες παραπόνων ή μηνύσεων ύπο- 
θάλλονται κατά άστυνομικών έτησίως, έΕ ών 5.000 
εις μόνον τό Λονδϊνον.

Πολλοί έκατοντάδες άστυνομικών χρησιμοποιούν
ται, άκόμη καί ύπερωριακώς, άποκλειστικώς εις 
τήν έΕέτασιν τού άληθοϋς ή μή μιας καταγγελίας, 
ένώ συγχρόνως οί άστυνομκοί εναντίον τών όποιων 
στρέφονται αί καταγγελίαι τελούν εις διαθεσιμότη
τα.

"Αν ή «άντίστασις» λειτουργήση συμφώνως πρός 
τό σχέδια τών εγκληματιών καί τών κακοποιών, ά- 
ποφέρει σημαντικά οφέλη εις αύτούς. Δότι  τούς 
διευκολύνει νά άποφύγουν τήν δίωΕιν οί ίδιοι, δυο 
φημεϊ τήν αστυνομίαν εις τό όμματα τού κοινού, καί 
καταστρέφει τάς πιθανότητας τών άστυνομικών νά 
λαμβάνουν Ζωτικός πληροφορίας οπό άνθρώπους

I

τοΰ ύποκόσμου. 'Επί πλέον, δύναται νό όδηγήση, εις 
τινας δυσεΕακριβώτους περιπτώσεις, εις τήν φυλά- 
κισιν τών άστυνομικών.

Ιδού πώς λειτουργεί τό σύστημα αύτό. Ή  περί- 
πτωσις τοΰ άστυφύλακος Πήτερ Χαίηλυ είναι χαρα
κτηριστική: Ως γνωστόν, μέγα μέρος τής έπιτυ-
χίας της, ή άστυνομία τό οφείλει εις τάς πληροφο
ρίας άνθρώπων τού ύποκόσμου. "Ετσι, ό Χαίηλυ, 
πρό διμήνου, συνήντησεν ένα κακοποιόν όστις προσ- 
σεφέρθη νά τοΰ δώση χρησίμους πληροφορίας, εις 
άντάλλαγμα εύνοϊκής καταθέσεως τού άστυνομικοΰ 
κατά τήν δίκην τού πληροφοριοδότου, πού θά έγί- 
νετο μετ' όλίγας ήμέρας. 'Αφού ουνεννοήθη μέ 
τούς προϊσταμένους του, ό Χαίηλυ έδέχθη τήν συμ
φωνίαν καί συνηντήθη μέ -τόν κακοποιόν. Αφού συν- 
ωμίλησαν έπ' ολίγον, ό κακοποιός άφήκε μέ τρόπον 
εις τό δάπεδον τού αύτοκινήτου έν δέμα καί άκο- 
λούθως έΕήλθε τοΰ οχήματος. Τήν ίδιαν στιγμήν, 
τό όχημα περιεκυκλοΰτο άπό άστυνομικούς, εις 
τούς όποιους ό κακοποιός είχε τηλεφωνήσει, ότι ό 
Χαίηλυ τού είχε Ζητήσει χρήματα. Εις τό δέμα εύ- 
ρέθησαν 300 λίραι. Ό  Χαίηλυ κατηγορήθη έπί δο
λιοφθορό καί δωροληψία.

"Ετσι, άλλην φοράν ό Χαίηλυ — ό οίοσδήποτε 
Χαίηλυ—  δέν θά Εανατολμήση νά Ζητήση πληροφο
ρίας από κακοποιόν, διά νά μή πάθη τό ίδια...



ENQ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΑΑΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΟΣ Ε ΙΣ  ΤΟΝ κ. Π Ε Τ Ρ Ο Ν  Κ Ο Τ Σ Ε Λ Η Ν

Τό  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ά π ο κ ΐ ά  
ΙΙυροσβεσΐικήν 'Υπηρεσίαν

Τήν 11ην ώραν τής 19,7.70 έγένετο επίσημος τελετή εγκαινίων 
τής νεοΐδρΟθείσης εις τήν 'Ιεράν πόλιν τοΰ Μεσολογγίου Πυροσβεστι
κής 'Τπηρεσίας.

Παρέστησαν οί: Γεν. Γραμματευς 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. 
Πέτρος Κωτσέλης, ώς εκπρόσωπος τής Εθνικής Κυβερνήσεως, ό Νο
μάρχης Αίτωλ)νίας κ. Καλόγερός, ό ’Αρχηγός τοΰ Πυρ)κοϋ Σώμα
τος κ. I. Καραχάλιος, ό Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Βούργαρης, ό 
Στρ)κός Δ)τής τής περιφερείας, δ Δ)τής τής Χωροφυλακής, οί Δ)ταί 
Πυρ)κών 'Υπηρεσιών Πατρών καί ’Αγρίνιου, ό Δήμαρχος Αγρίνιου 
καί άλλοι επίσημοι.

Έν αρχή ώμίλησεν ό ’Αρχηγός τοΰ Πυρ)κοΰ Σώματος, άναφερθείς 
εις τό έργον καί τους στόχους τοΰ Σώματος.

’Επ’ ευκαιρία τής σεμνής τελετής τών εγκαινίων, ό Δήμαρχος Με
σολογγίου, καθηγητής κ. Νικ. Βούλγαρης, άπένειμεν εις τον Γεν. Γραμ
ματέα τοΰ 'Τπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Πέτρον Κωτσέλην, ό όποιος εί
ναι εΐς εκ τών κυριωτέρων φορέων τοΰ δημιουργικού πνεύματος τής 
’Επαναστάσεως καί αυθεντικός εκφραστής αΰτοΰ εντός τοΰ 'Τπουργείου 
μας, τό χρυσοΰν μετάλλων τής 'Ιερός Πόλεως. Πρό τής απονομής τής 
τιμητικής ταύτης διακρίσεως, ό κ. Βούλγαρης, απευθυνόμενος προς τον 
κ. Κωτσέλην, τον γενναϊον στρατιώτην καί διακεκριμένου ηγήτορα, είπε 
τά εξής πατριωτικά λόγια:

«Βοές, κλαυθμοί καί θρήνοι γοεροί 
σιγήστε!

Δάκρυα καί πόνοι σταματήστε!
Λόγος διδακτικός προβαίνει τής ΙΙό- 

λειος τής 'Ιερής αυτή τήν άγια ώρα.
"Ερχεται απόψε ή ψυχή ολου τοΰ Με

σολογγίου, νά παραδώση τά κλειδιά τού
της τής Πολιτείας, σέ χέρια αγνά, χέ
ρια ανδρειωμένα" ν’ άνοιξη πόρτες σφα
λιστές, πόρτες τής 'Ιστορίας, γίγαντες 
νά τιμήση κι’ αυτούς τούς πάντα ζωντα
νούς μεγάλους μας νεκρούς, νά προ- 
σκυνήση ευλαβικά, δίπλα εδώ στούς τά

φους. Νά άντικρύση ολους μαζί, αυτούς 
πού μάς κυκλώνουν. Καί νά τούς πή: |

Έβγάτε άπό τά μνήματα Μακρήδες, 
Μπατσαραίοι, Καψάληδες, Ραζήδες, 
Τζαβελλαϊοι κι’ ελάτε νά διδάξετε δλη 
τήν Οικουμένη.

Καί νά ! Μιά-μιά προβαίνουν οί σκιές...
Παίρνουν τή θέσι τους αμέσως μπρος 

στό Βωμό τοΰ Κήπου.
"Εχουν στή μέση τό Δεσπότη τόν ’Ι

ωσήφ Ριογών. Καί πάνωθέ τους στέκε
ται μία μορφή πελώρια.

Κρατεί τό ξίφος χαμηλά κι’ άκούη 
τή φωνή μας...

«Λευτεριά γιά λίγο πάψε 
νά κτυπάς με τό σπαθί...».

Θέλουν σιγή καί 
Προσοχή ζητάνε.

Θέλουν καθάριες ακοές.

Νά! Τι μάς λένε:

«Είμαστε, ενα Σάββατο άποβραδύς, 
ανήμερα Λαζάρου», όλοι μαζί εδώ κον
τά θλιμμένοι, λυπημένοι, κλεισμένοι ο
λόγυρα, άπό εχθρών φουσάτα.

Οί φουστανέλλες μας λερές, κορμιά 
κοκκαλιασμένα.

Πείνα καί δίψα καί κακό κι’ άρρώ- 
στειες μάς θέριζαν.

Βογγοϋσαν γέροι καί παιδιά, μαν-

Ό  Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Νικ. Βούλγα
ρης, ένω απονέμει τό Χρυαοϋν Μετάλλων τής 
Ιερός Πόλεως εις τόν Γεν. Γραμματέα τού 

Υπουργείου Δημ,. Τάξεως και γενναϊον έπα- 
ναατάτην κ. Πέτρον Κωτσέλην.
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νάδ£; καί γυναίκες καί δέν ύπήρχε 
ί ΐ ιο ς  άπ’ τόν έχθρό κανένα.

Μόνο βρισιές άκούγαμε καί τά κλει
διά ζητούσαν.

θέλ.αν μιά δόξα απάτητη καί ενα 
μεγαλείο νά ταπεινώσουν φοβερά.

Κι’ ή άπάντησί μας γιά κλειδιά ή- 
ΐ(Ιν ορθή κοφτή στό βάρβαρο δυνά
στη.

’Αφού έκοινωνήσαμε καί φιλιθήκα- 
με όλοι, δρόμο Αναζητήσαμε νά βγού
με άπό τήν ΙΙόλι, μιά καί μαντάτο ευ
χάριστο δέν είχε άκουστή.

Τότε ό Ραζηκότσικας, γενναίος Αρ
χηγός καί άξιο παλληκάρι, ορθώνεται 
περήφανα, σηκώνει τό δεξί του, δεί
χνει τό θρόνο τού Θεού καί μέ φωνή 
γερή προστάζει:

«"Ενας ό δρόμος όλων μας, ό δρό
μος τού Θεού».

Δρόμος θυσίας καί τιμής, δρόμος 
πής 'Ιστορίας, δρόμος άτίμητος γι’ αυ
τού: -τού έχουν άρετή.

Βγαίνει γραπτή διαταγή, ζιόνουμε τά 
σπαθιά μας. Όρμάμε όλομόναχοι στις 
τάπιες, στή Λουνέττα. Γιά τήν 'Ελλά
δα όλοι μας, τή Λευτεριά, τή Δόξα, 
γιά τήν Τιμή, τήν Άρετή όλοι νά πέ
σουμε όλοι.

Καθένας άπό μάς τόν άλλον δυνα
μώνει.

Οί μάννες παίρνουν τά παιδιά, αφιό
νι τά ποτίζουν.

Τά Παλληκάρια είν’ έ'τοιμα νά κά
μουν τό γιουρούσι. Καί οί γέροι, οί ά- 
πάμαχοι, οί άρρωστοι, σ’ ένα παληό 
αρχοντικά συνάζονται μαζί. Ε κεί είν’ 
ό Καψάλης λειτουργός μ’ ένα δαυλό 
στα χέρι.

«Πρός δόξαν τού Γένους θυσίαν τε
λών».

"Ολοι άκούμε τή βροντή μέσ’ τή βοή 
τής μάχης καί πάνωθέ μας έρχεται μιά 
λάμψι ΘΤκή.

Μέσ’ άπ’ τό μνήμα τό τρανό πό- 
βκαψε ό δαυλός βγαίνει ένα άστέρι φω
τεινό, τά σκότη ξεδιαλύνει, ρίχνει ά- 
χτίδες λαμπερές σ’ όλη τήν Οικουμέ
νη, φέρνει τό μήνυμα παντού, φωτίζον
ται οί σκλάβοι .καί ,μείς όσοι Απομείνα- 
με κείνο τό μαύρο βράδυ, τρέχουμε πά
νω στό «Ζυγό» πρός τ’ άστρο πού μάς

Κυρίαι - Κύριοι,
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος άπό 

τήν μεγάλη τιμή πού μού γίνεται διά 
τής απονομής τού Χρυσού Μεταλλίου 
τής Ιεράς ΙΙόλεως τού Μεσολογγίου, 
τής αθανάτου έπάλξεως των «’Ελευθέ
ρων Πολιορκημένων».

φέγγει καί λέμε μ’ ένα άνασασμό:
"Ω ! Νά, τής Λευτεριάς τ ’ άστέρι, τό 

άνέτειλε τού Μεσολογγιοΰ ή τρομερή 
θυσία!

’Εκεί έπάνιο μέ τή θεά ’Ελευθερία, 
όλοι μας στήσαμε χορό οί ζωντανοί καί 
οί πεθαμένοι. Γιατί κανένας άπό μάς 
δέν χάθηκε στή νύχτα. "Αλλοι βαδίζα
με στή γή κι’ άλλοι στόν ουρανό!

Είναι ορόσημο τρανό ή μέρα των 
Βαγιών, γιά τήν ’Ελευθερία. Τή χα- 
ρηκαν οί ζωντανοί, τή χαίρονται καί 
οί νεκροί, αυτοί πού δέν πεθαίνουν.

’Αδελφωμένοι όλοι μαζί οί "Ελληνες 
καί ξένοι άπό τις φίλες χώρες, έχουμε 
στήσει γιορτερό χορό μέσα στό άγιο 
περιβόλι, καθώς πάλι σάς βλέπουμε, 
άξιους άπογόνους.

Βλέπουμε Φοίνικες νά ζωντανεύου
νε ξανά σ’ ολόκληρη τή χώρα.

Ξανά γιορτάζεται παντού ή Λευτε
ριά στή σκέψι, στή δύναμι, στή θέλησι, 
καί σ’ όλες τις χαρές σας.

'Ο ’Απρίλης σας, ’Απρίλης μας, έ
γινε αυτά τά χρόνια καί πάντα ’Απρί
λης λαμπερός θέ νάναι στούς αιώνες.

Τό Πνεύμα τής Πεντηκοστής πόρ- 
χεται άπ’ τά Ουράνια, σκεπάζει όλους 
σας καλά καί κάνει τήν Ελλάδα γα
ληνεμένη πρόμαχο κάθε αγνής ’Ιδέας.

Μή σάς πτοούν οί ισχυροί στήν 6- 
λη καί στό χρήμα.

"Εχετε άνδρεία φλογερή. "Εχετε δό
ξα καί τιμή.

Καί μείς είμαστε πλάι σας, ίδιοι ε
παναστάτες. Πλάι στούς Στρατευμέ- 
νους. Πλάι στούς Κυβερνήτες.

Αυτούς κυκλώνουμε γερά. "Ολοι τους 
είναι άνδρείοι.

"Ωρα γιά μάς αυτή γλυκειά, ώρα τρα
νή, μεγάλη.

"Ωρα μάς έφερες ξανά τις θύμησες 
εκείνες, πού δίδαξαν, πού φώτισαν, πού 
χάρισαν τις Νίκες καί υπερήφανοι γιά 
σάς, έχ-πε τήν ευχή μας, οί "Ελληνες 
οί Χριστιανοί πού άκούτε τή φωνή μας».

Τό Μεσολόγγι μίλησε, μίλησαν στήν 
'Ελλάδα καί οί Ή ρωες μαζί του.

Δόξα, τιμή καί έπαινος στούς ήρωες 
εκείνους καί σ’ όλους τούς σημερινούς 
πού Ακολουθούν τ’ Αχνάρια τους σ’ αυ
τή τήν άγια Χώρα...».

Καί Αποδέχομαι τήν τιμήν, παρά τις 
Αντίθετες άρχές μου, Ακριβώς διότι μού 
άπονέμεται υπό τής 'Ιεράς Πόλεως, διά 
τήν όποιαν ό σεβασμός, ό θαυμασμός, 
ή αγάπη καί τό ενδιαφέρον μου δέν με
τριόνται μέ τά συνήθη μέτρα.

Ήσθάνθην δέ, πράγματι, ευτυχής, ό

ταν παλαιότερα, ώς Γενικός Γραμμα- 
τεύς τού 'Τπουργείου ’Εσωτερικών, εί- 
χον τήν εξαιρετικήν ευκαιρίαν νά έκφρά- 
σω έμπράκτως τά προαναφερθέντα αί- 
σθήματά μου.

’Επωφελούμενος τής ευκαιρίας, αι
σθάνομαι τήν Ανάγκην νά στρέψω τήν 
σκέψιν μου πρός τοίις ημιθέους ύπερα- 
σπιστάς τού Μεσολογγίου καί νά κλί
νω ευλαβικά τό γόνυ πρό τών ιερών 
σκιών τών «’Ελευθέρων ΙΙολιορκημέ- 
νων», τών όποιων ό άφθαστος ήρομσμός 
καί ή υπέροχη θυσία θά συνθέτουν μίαν 
άπό τις πιό λαμπρές σελίδες τής παναρ- 
χαιας 'Ιστορίας μας καί θά Αποτελούν 
πηγήν υπερηφάνειας, Αλλά καί έμπνεύ- 
σεως πρός μίμησιν, διιι τούς έπιγενομέ- 
νους.

Οί έννοιες «Μεσολόγγι» — «’Ελεύ
θεροι Πολιορκημένοι» — «'Ήρωες» — 
«Δόξα», είναι ταυτόσημες καί θά παρα
μένουν ώς έκτυφλωτικής λάμψεως φω
τεινά μετέωρα, άνά τούς αιώνας.

Καί, ήδη, ελπίζω νά μού συγχωρηθή 
οπιυς Ασχοληθώ^ δι’ ολίγων, καί μέ τά 
εγκαίνια τής Πυροσβεστικής 'Τπηρεσίας, 
τής έγκατασταθείσης είς τήν 'Ιεράν II ό- 
λιν.

Είναι γνωστόν ότι ή Αλματώδης βιο
μηχανική άνάπτυξις τής χώρας, αί τε
χνολογικά! εξελίξεις, ή ποικιλία τών ευ
ρέως χρησιμοποιουμένων συνθετικών 
προϊόντων ώς πρώτων υλών, έν συν
δυασμό) πρός τό πολυάνθρωπον τών πό
λεων, ηύξησαν τούς κινδύνους τών πυρ- 
καϊών.

Έ ν όψει τόίν Ανωτέρω, ή Έπανάστα- 
σις διείδεν εγκαίρως τήν Ανάγκην εκ
συγχρονισμού, έπεκτάσεως καί έξοπλι- 
σμού τού Πυροσβεστικού Σοόματος, διά 
τών πλέον τελείων πυροσβεστικών μέ
σων.

Ή  ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνη- 
σις, άπό τών πρώτων ήμερά)ν τής ύπ’ 
αυτής άναλήψεως τής εξουσίας, έστρεψε 
στοργικήν, Αλλά καί γόνιμον τήν προ
σοχήν της πρός τό Πυροσβεστικόν Σώ
μα, άναγνωρίζουσα τήν σπουδαιοτάτην 
σημασίαν του διά τό κοινωνικόν σύνο- 
λον καί διά τήν ’Εθνικήν μας Οικονο
μίαν.

Καί Αφού πρώτον έθεσε τάς βάσεις 
συγχρόνου ορθολογικής καί Αποδοτικής 
όργανώσεως τού Πυροσβεστικού Σώμα
τος, έστράφη, έν συνεχεία, πρός τόν 
τομέα τής έκπαιδεύσεως τών στελεχών 
του.

Σχολή ’Αξιωματικών τού Σώματος I- 
δρύθη, διά πρώτην φοράν, είς τήν ι
στορίαν αυτού καί έλειτούργησεν τό 
1969. Ή  πρώτη αυτή τάξις Άνθυπο-

Μετά την εμπενευσμένην προσλαλιάν τοΰ κ. Δημάρχου καί τήν απο
νομήν του μεταλλίου, ό κ. Γενικός, λίαν συγκεκινημένος, εΐπεν άπό στή
θους τά εξής, άναφερθείς έν ταυτιο είς αμφοτέρας τάς εκδηλώσεις:
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Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΧΡΥΣΟΥ^ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ Ε ΙΣ  ΤΟΝ κ. Π Ε Τ Ρ Ο Ν  Κ9ΤΣΕΛΗΝ

πυραγών ώνομάσθη «ΤΑξις τής 21η; ’Α
πριλίου». Μετ’ ού πολύ, ίδρύθη καί Σχο
λή Άρχιπυροσβεστών.

Λ Υ Σ Ι Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Εάν ό δολοφόνος έβάδιΖε δί
πλα - δίπλα μέ τό θύμα του, θό 
ήτο αδύνατον νά τόν κτυπήση 
μέ τό στιλέτον εις τό στήθος, 
χωρίς ό άλλος, δηλ. τό θύμα, 
νά δυνηθή νά άμυνθή. Επομέ
νως, ό δολοφόνος έπρεπε νά εύ- 
ρίσκεται κατά μέτωπον πρός τό 
θύμα. Καί έπειδή ό Μπράουν 
δέν κατέθεοε σχετικόν γεγονός, 
ό άστυνόμος Φρήμαν τόν ύποψι- 
άσθη καί τόν συνέλαβεν.

ΣΗΜ . «Α. X .» :  Ή  δημοσίευ- 
σις των μελετών «Αί καινοτο- 
μίαι τού Συντάγματος», του κ. 
Δ. Προυκάκη, καί -Συμμορία 
Ντέ Ταρλάν», τού κ. Γ. Δουκά- 
κη, λόγω πληθώρας ύλης, άνα- 
βάλλονται διά τό έπόμενον.

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ  Η Μ Α Ρ Τ Η Μ Ε 
ΝΩΝ : Εις τόν πίνακα περιεχο
μένων τού προηγουμένου τεύ
χους τών «Α. X.» δέν κατεχωρή- 
θη, έκ τυπογραφικού σφάλμα
τος, τό θέμα «Διοίκησις» τού 
Άστυν. Δ/ντοϋ Α '  κ. Β. Κρύου. 
Έ ν  σελ. 15, στίχ. 16, στήλη α' 
ιού αύτοϋ τεύχους κατεχωρήθη 
ωσαύτως έκ σφάλματος ή λέΕις 
« Α π ρ ό θ υ μ ο ς »  άντί τού ορ
θού « π ρ ό θ υ μ ο ς » .

Ήκολούθησεν, έν συνεχείς, πλήρης 
εφοδιασμός τού Σώματος διά συγχρό
νων και τελειότατου τύπου μέσων πυρο
σβέσεως.

Άμέσιος, μετά την όλοκλήρωσιν τής 
οργανωτικής καί εκπαιδευτικής υποδο
μής, ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρ- 
νησις έστρεψε τήν προσοχήν της και 
έρριψε ολον τό βάρος της εις τήν προ
σπάθειαν έπεκτάσεως τού θεσμού καί 
εις αλλας πόλεις τής χώρας.

Ίδρύθησαν, κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
από τής Έπαναστάσεως καί έντεΰθεν, 
Πυροσβεστικοί 'Τπηρεσίαι είς 20 πε
ρίπου πόλεις καί λιμένας.

Αξίζει νά σημειωθή ότι, διά τήν ί- 
δρυσιν, έγκατάστασιν καί λειτουργίαν 
ιών νέων Πυροσβεστικών 'Τπηρεσιών, 
έδαπανήθησαν έκ μέν τού τακτικού προ
ϋπολογισμού από τού 1967 μέχρι σήμε
ρον 756.859.000, έκ δέ τού προϋπολογι
σμού Δημοσίων ’Επενδύσεων 32.742.000 
δραχμές.

Είδικώτερον, διά τό έτος 1970, διε- 
τέθησαν πιστώσεις ηύξημέναι έναντι 
τών τοιούτων τού έτους 1967, έκ τού 
τακτικού προϋπολογισμού κατά 5ο) ο καί 
έκ τού προϋπολογισμού Δημοσίων ’Επεν
δύσεων κατά 70ο) ο περίπου.

’Εκ τών Ανωτέρω παρατεθέντων μεγε
θών άπαδεικνύεται τό μέγιστον καί δη
μιουργικόν ένδιαφέρον τής ’Εθνικής 
’Επαναστατικής Κυβερνήσεως πρός προ
στασίαν τών περιουσιών τών πολιτών 
τής χώρας έκ τών κινδύνων τών πυρ- 
κα’ίών. Καί προβαίνομεν είς τήν διάθε- 
σιν τών κολοσσιαίων, πράγματι, οικο
νομικών ποσών υπέρ τού Πυροσβεστι
κού Σώματος, δηλαδή πρός εκσυγχρονι
σμόν καί έπέκτασίν του, έν πλήρη πεποι-

θήσει περί τού ότι τά δαπανώμενα .το. 
σά Αποβαίνουν Απολύτιος παραγωγική

Άμάχητον Απόδειξιν περί τούτου ή. 
ποτελεϊ τό γεγονός, οτι τό Πυρόσβεση, 
κόν Σώμα κατά τήν τριετίαν τής ’£. 
παναστάσεως έπενέβη είς 19.790 πε™. 
πτώσεις πυρκαϊών καί άλλων κινδύνα* 
Έκ τών σημειωθεισών πυρκαϊών έποο. 
ξενήθησαν ζημίαι τής τάξεως 467.183, 
Μ8 δραχμών, ένψ αί διασωθείσαι, συνε 
πείιι τής έπιτυχοΰς δ ο άσε ως τού Πυρ#, 
σβεστικοΰ Σώματος, περιούσιοι, Ανήλ- 
θον είς τό ίλιγγιώδες διά τήν Ελλη
νικήν πραγματικότητα ΰψος τών 97.82?, 
69.412 δραχμών, ώς σαφώς συνάγει 
έκ τών τατιστικών στοιχείων.

Θά έπεθύμουν, Ακόμη, νά τονίσιο δη, 
ή έπιβαλλομένη έπί τών Ακινήτων tp«. 
ρολογία είς τάς πόλεις είς τάς οποία; 
έπεκτείνεται ό θεσμός τού Πυρόσβεση- 
κοΰ Σώματος, είναι, κυριολεκτικώς, 4 
στεία, έν συγκρίσει πρός τό προσφερό- 
μενον έργον καί πρός τό έμπεδούμενοι 
αίσθημα Ασφαλείας Από τών κίνδυνοι 
έκ πυρκαϊών.

Δέν θά έπεθύμουν νά σάς κούραση 
περισσότερον καί καταλήγω μέ τήν δια- 
,ίιεβαίωσιν οτι, ή ίδρυσις Πυροσβεστική; 
'Τπηρεσίας είς τήν. ΙΙόλιν σας, Ατο· 
τελεί μέρος μόνον τού έμπράκτως έκδη- 
λουμένου ένδιαφέροντος τής Εθνική; 
Επαναστατικής Κυβερνήσειος, δι’ αέ 
τήν.

Είμαι πλέον ή βέβαιος ότι, ή νεοϊδρτ 
θεϊσα Πυροσβεστική 'Τπηρεσία θά σεμ 
βάλη Αποφασιστικούς, διά τής προλή 
ψειος τών έκ τόίν πυρκαϊών κινδύνοσ, 
είς τήν οικονομικήν εύρωστίαν καί άν· 
θησιν τής 'Ιερός ΓΙόλεως τών «’Κλεν- 
θέρων ΙΙολιορκημένων».

Σάς εύχαριστώ».

Τό τέλος τής ομιλίας τοϋ κ. Γενικού έκάλυψαν ζωηρά καί παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα. Ή  έκίδήλωσις τοΰ Δημάρχου τής 'Ιεράς Πόλεω; 
είχε δικαιαίθή. Τό ήθος, ή Επαναστατική συνέπεια καί ή έν γένει ζωή 
καί σταδιοδρομία τοΰ κ. Κωτσέλη είχον εύρεθή είς τό ύψος τών περι
στάσεων.

Ό  κ. Γενικός Γραμματείς, πρό τής κυρίας ομιλίας του, άνεφέρθή 
είς τόν θάνατον τοϋ αειμνήστου 'Τπουργοΰ Έξωτ. Παν. Πιπινέλη, σκω- 
γραφήσας την επιβλητικήν προσωπικότητα τοΰ έκλιπόντος, καί έπεση- 
μανε τάς τεράστιας υπηρεσίας, τάς οποίας προσέφερε πρός τό ’Έθνος 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ μακροτάτου δημοσίου βίου του, ιδία δέ άφ’ ήί 
συνεστρατεόθη, όλοι|ιύχως, πρός τήν Έπανάστασιν.

Κ . Χ .
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φ αινόμενα
tou

ποδοσφαίρου
Τού Άστυν. Α ’ κ. Γ. Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ

ΓΚΤΟΣ άπό τούς «Ρηγάδες» τής τράπουλας, ύ- 
“  πάρχουν στόν πλανήτη μας καί άλλοι βασιλιάδες.

Δέν έννοώ τούς έστεμμένους άρχοντες ώρισμένων 
χωρών. Ούτε καί αυτούς πού άνήκουν στό βασίλειο των 
ζώων. Εννοώ μερικούς ανθρώπους τής τάξεως τών 
κοινών. Αυτούς δηλαδή πού, χωρίς στέμματα καί έ- 
ξουσίες, θεωρούνται άπό τούς άλλους, «βασιλιάδες»...

Δέν είμαι σίγουρος γιά δλους, άλλά γιά μερικούς

τουλάχιστον γνωρίζω, δτι, κατά τήν νεαράν ήλικίαν 
τους, περπατούσαν ξυπόλητοι. Δέν προλάβαιναν νά 
βγάζουν τά άγκάθια άπ’ τά πόδια τους. Δέν χόρται- 
νοτν ούτε τό ψωμί. "Οσο μεγάλωναν καί άπό τις δου
λειές τους, έβγαζαν πολλά, δχι μόνο «βολεύτηκαν» 
άπό ψωμί καί τυρί «ροκφόρ», άλλά προχώρησαν καί 
παροπτέρα. Χαβιάρι κατάμαυρο, σαμπάνια Γαλλική, 
δεξιώσεις, καζίνα κ.λ.π.

Μόλις τά «έμπούχτησαν» κΓ αύτά καί ό μπεζα- 
χτάς, άντί νά κατεβαίνη, άνέβαινεν έπικινδύνως, άπε- 
φάσισαν νά γίνουν... βασιλιάδες. Πολύς κρότος καί 
πολύς θόρυβος γίνεται γύρω άπ’ τά όνόματά τους.

Αύτός είναι ό «βασιλιάς» τής ρέγγας λένε καί δπου 
νάναι, κυριεύει καί τό βασίλειο τού... μπακαλιάρου. 
Εκείνος είναι ό «βασιλιάς» τής... χαρτοσακκούλας. 
Ό  άλλος είναι ό «βασιλιάς» τού φασκόμηλου, τού χα- 
μομιλιοΰ καί τής ριγάνεως. Καί οδτω καθεξής. Τόν 
τελευταΐον τούτον περίεργον καιρόν, άπέκτησαν «βα
σιλιά» καί οί φίλαθλοι τού ποδοσφαίρου. Αύτός, εί
ναι ό διάσημος ποδοσφαιριστής τής Βραζιλιανής 
«ΣΑΝΤΟΣ», πού λέγεται Πελέ.

’Απ’ τό δνομά του, θά μπορούσαμε νά πούμε, δτι 
κατάγεται άπ’ τή γεννέτειρα τού Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου. Τό χρώμα του, δμως, πού δέν διαφέρει καθόλου 
άπό τήν ξωτερικήν δψιν τού χωριάτικου «τέντζερι», 
δέν μάς τό έπιτρέπει τούτο. Αυτού λοιπόν τού Πε
λέ, δταν έμφανίζεται στά μεγάλα ποδοσφαιρικά γή
πεδα δλου τού κόσμου, τού γίνεται τέτοιά ύποδοχή, 
τήν όποιαν θά ζήλευε πολύ ό... ’Ιούλιος Καϊσαρ.

Μέχρι τώρα τά έχουν «τινάξει», άπό συγκίνηση 
πολλές δεκάδες άπό τούς θαυμαστές του. Ά λλά  καί 
οί έπιζώντες δέν τήν έχουν καί τόσο καλά, άπό... 
καρδιακής πλευράς. "Οσοι τόν έχθρεύονται «άθλητι- 
κώς», μόλις τόν βλέπουν, άρρωσταίνουν άπό τήν νό
σον τού «Πάρκινσον». Τρέμουν σάν φυλλοκάλαμα. 
'Ομοιάζουν μέ τόν μελλοθάνατον, πού στέκεται μπρο
στά στό άπόσπασμα...

"Οταν, μάλιστα, βλέπουν καί τή μπάλλα στά πόδια 
τού άράπη, τότε είναι πού είναι γιά κλάματα. Παθαί
νουν δ,τι παθαίνει ένας άπό χαρακτήρος δειλός, πού 
τού άκουμποΰν τό πιστόλι στ’ αυτί καί ζητάνε τό πορ
τοφόλι του...

Δέν γνωρίζω άν, μετά τόν άγώνα, ό «βασιλιάς» 
Πελέ έκφράζη καμμιά στάλα συμπάθεια πρός τά θύ
ματά του. Οΰτε όιν σκορπίζη τίποτα άπ’ τά έκατομμύ- 
ριά του, πού έχουν πλημμυρίσει, δπως ό Αμαζόνιος.

'Ολόκληρη ή Βραζιλία είναι ένα άπέραντο ποδο
σφαιρικό βασίλειο. Οί κάτοικοι τής μεγάλης αύτής 
χώρας, παρατάνε τις φυτείες τού περίφημου καφέ 
τους καί τρέχουν «σύν γυναιξί καί τέκνοις», στά ποδο
σφαιρικά γήπεδα. Δέν έχει σημασία άν τό εισιτή
ριο, στοιχίζη τουλάχιστον ένα σακκί καφέ. "Οταν 
μέσα στό γήπεδο άκουσθή καί καμμιά χειροβομβίδα, 
δέν τό έχουν σέ κακό...

Στό τέλος, καί άφοΰ νικήση ή όμάδα, γιά τήν ό
ποιαν ένδιαφέρονται, γίνεται μεγάλος σαματάς. Καί
γεται τό πελεκούδι. Κλείνουν τά σχολεία, άδειάζουν 
τά νοσοκομεία, έγείρονται οί... νεκροί (καί πέφτουν 
νέοι ατούς λάκκους τους). "Οταν, μάλιστα, είναι ή 
Εθνική όμάδα τους νικήτρια, τότε έκεΐνο πού γίνε
ται, δέν διαφέρει καί πολύ άπ’ τόν κατακλυσμό τού... 
Νώε. Καί οί άλλες χώρες τής Λατινικής Αμερικής 
δέν πάνε πίσω σέ ποδοσφαιρικές έκδηλώσεις. Ή μπάλ
λα είναι καί γι’ αύτούς ή θεά  τους. Μόνο πού τήν 
ταράζουν στό κλώτσημα... Ό  φορμαρισμένος ποδο
σφαιριστής είναι έθνικόν σύμβολον. 'Γίνεται γραμμα
τόσημο, σημαία, έπίσημο κάδρο καί μερικές φορές 
εικόνισμα...

Οί άλλες χώρες τού κόσμου, πλήν μερικών έξαιρέ-
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σεων, δέν τό πήραν ακόμη κα'ι τόσο... σοβαρά τό πο
δοσφαιρικό ζήτημα. ’Εξακολουθούν νά άσχολοΰνται 
καί μέ άλλα θέματα, πρός μεγάλην... απορίαν των 
Λατίνων. Εμείς, δμως, οί "Ελληνες, εϊμεθα άρκετά 
προχωρημένοι. Βέβαια, δέν φθάσαμε ακόμη στό... πο
δοσφαιρικό έπίπεδο τής Βραζιλίας, φής Ουρουγουάης 
ή τοΰ Περοΰ (ευτυχώς), άλλα οΰτε καί πολύ πίσω 
βρισκόμαστε (δυστυχώς). "Αν καί έχω μεγάλην αδυ
ναμίαν στον κλασσικόν αθλητισμόν, δέν έχω τίποτα 
μέ τό ποδόσφαιρο.

Πιστέψτε με, σάν θέαμα τό συμπαθώ πολύ.
'Αμα βρεθώ σέ ποδοσφαιρικό γήπεδο, παρακολου

θώ καί ένθουσιάζομαι άπό τις ώραΐες φάσεις του. "Ο
ταν, μάλιστα, παίζει ή ’Εθνική Ελλάδος, πολλές φο 
ρές συναρπάζομαι κιόλας. Δέν μέ πειράζει, άν κοινέ 
νας παίκτης μας, μόλις πλησιάζει νά βάλη τό «γκόλ>, 
τόν πιάνει τό... χασμουρητό καί δέν βλέπει ούτε ποΰ 
πέφτει τό «τερέν». Γι’ αύτό καί δέν μούντζωσα ποτέ. 
Ούτε καί θά τό κάμω αυτό, δσο καί νά χάσκουν οι 
δικοί μας. Μέ ένθουσιάζει ή νίκη τής όμάδος μας, 
άλλά ποτέ δέν έκλαψα γιά τήν ήττα της, οΰτε καί κό
πηκε ή δρεξή μου. Παιγνίδι είναι, κάποιος θά χά
ση. Μακάρι νά έληγαν δλοι οί άγώνες μέ ισοπαλία 
(0—0 ) , γιά νά μή πικραίνουμε τις καρδιές μας, οΰτε 
καί τούς άντιπάλους μας, έν όνόματι τής φιλοξενίας 
θ ά  μοΰ πήτε, δτι δέν έχει ένδιαφέρον ή ισοπαλία. 
‘Ομολογώ, δτι διστάζω νά δώσω άπάντησιν, γιά νά μή 
στενοχωρήσω τούς μανιώδεις αύτοΰ τοΰ άγωνίσματος. 
Είπαμε δτι τό ποδόσφαιρο είναι ώραΐο θέαμα καί θά 
πρέπει νά τιμάται ό νικητής, δποιος καί νά είναι.

’Εμένα μέ πιάσει ίλιγγος, δχι δταν νικήσουμε ή 
νικηθούμε, άλλ’ δταν βλέπω ή άκούω κάτι πολύ πα
ράξενα, γύρω άπ’ τό ποδόσφαιρο.

Μέ πειράζει π.χ., ό φανατισμένος φίλαθλος πού 
κλαίει, πού όδύρεται καί τραβάει τά μαλλιά του, 
έπειδή έχασε ή ομάδα του. Τέτοια στενοχώρια δέν 
τήν είχε ό άθεόφοβος, οΰτε στήν κηδεία τής μά
νας του, πού τήν σκότωσε τό αυτοκίνητο... Ό  άλ
λος πού ούρλιάζει μέσα στό γήπεδο καί μουντζώνει, 
έπειδή ό παίκτης κλώτσησε μέ τ’ άριστερό πόδι, μέ 
άφίνει άδιάφορον. "Οταν, δμως, αρπάζει τις λεμονά
δες τοΰ μικροπωλητοΰ καί τις πετάει σάν κουφέτα, 
δπου μπορεί καί μετά «φοράει καπέλλο» τό καφάσι 
στό κεφάλι τοΰ διπλανού του, αύτό είναι έξωφρενικό.

Αύτός πού γνωρίζει καί τά μικρά όνόματα μέ τά 
χαϊδευτικά τους καί ξελαρυγγίζεται άπό τις κερκί
δες «έμπαινε Λάκη», είναι άρκετά δικαιολογημένος. 
Ό  Λάκης αύτός είναι τό ίνδαλμά του καί τόν θέλει 
πολύ σβέλτον. "Οταν, δμως, πέρα άπ’ τό χαϊδευτικό 
του, γνωρίζει τό πλευρό άπ’ τό όποιο κοιμάται ό Λά
κης ή άκόμα καί τό χρώμα τής... περισκελίδος του, 
αύτό δέν χωράει οΰτε στό σακκί, οΰτε στό σακκούλι.

Ό  Πελέ, άν άποφασίση νά πουλήση τά «τραγοτσού- 
ραπα», πού φόραγε στόν τελευταίο του άγώνα μέ 
τούς ’Ιταλούς, θά οίκονομήση κάμποσα έκατομμύρια 
«πέζος». Καί θά σκοτωθοΰν οί άγορασταί - φίλαθλοι 
γιά καμμιά ΐνα, γιά νά τήν κρεμάσουν φυλαχτό...

"Εχουμε καί τις άθλητικές εφημερίδες. Τις βλέπεις 
άπό μακρυά κρεμασμένες στά περίπτερα μέ τά πελώ
ρια γράμματα καί πηγαίνει άμέσως ή ψυχή σου στήν... 
Κούλουρη. Νομίζεις δτι κάπου θά έπεσαν... άτομικές 
βόμβες. Μόλις κοντοπλησιάσης βλέπεις νά γράφουν 
πολύ... σοβαρά γεγονότα: «Ό Τάκης Κλωτσοσκουφό- 
πουλος έχει τρομερό συνάχι» καί συνεχίζει κάτω άπ’ 
τά μεγάλα γράμματα. «Χθές φταρνίστηκε πέντε φο
ρές. Μάς έδήλωσε, δτι αΰριο θά παίξη γιά νά συν- 
τρίψη καί νά έξαφανίση άπό τής γής τήν «ΙΝΤΕΡ»

Καλαμπάκας. Ή όμάδα του, ή Ρ ΕΑΛ —  Άνδρίτσαι. 
νας, θά παίξη σάν σίφωνας γιά νά σαρώση τά πάν. 
τα». Άφοΰ γίνεται δ ποδοσφαιρικός... πόλεμος τήν 
Κυριακή, στήν ίδια σελίδα τής ίδιας έφημερίδος, ξα. 
ναβλέπεις τήν Δευτέρα πρωί - πρωί.

«'Η θρυλική, ή ξακουσμένη Καλαμπάκα, διέλυσε τήν 
Άνδρίτσαινα. ’Έπαιξε σάν μπουλτόζα, σάν όδοστρ®. 
τήρας καί σάν φαγάνα. Κατεβρόχθισε τόν άντίπα 
λο. "Ολοι τους ή σαν γενναίοι καί έπαιξαν σάν Ή. 
ρακλείς, σάν Τιτάνες καί σάν Κύκλωπες». Καί συνε- 
χίζει: «"Ολα τά παιδιά τής Καλαμπάκας, ήσαν λιον. 
τάρια, τίγρεις, ύαινες, ρινόκεροι, έλέφοσντες καί γΟ. 
πες. Μόνον ό Μίμης Ζευλοπόδαρος, ύστέρησε πο
λύ...

Αύτός έπαιξε σάν στρουθοκάμηλος».
Στήν άλλη σελίδα προχωρεί: «Άπό τήν κατακε 

ραυνωθεΐσα «ΡΕΑΛ» Άνδρίτσαινας, διεκρίθη μόνον 
ό Σάκης Ξεγοφιασμένος. Αύτός έπαιξε σάν μάγος. 
Α λλά τί νά κάνη μόνος του; "Ολοι οί άλλοι είχαν 
σκορπίσει στούς πέντε άνέμους! !

Ό  Κλωτσοσκουφόπουλος οΰτε φάνηκε πουθενά. Ti 
συνάχι του είχε φουντώσει καί άναγκάστηκε νά βόλι] 
τάπες στή ιμύτη του. "Οταν έχασε ή όμάδα του, πνί
γηκε στά δάκρυα. Μόλις έβγαλε καί τις τάπες an’ 
τή μύτη του, παραλίγο νά γίνη πλημμύρα...». ·

Οί άθλητικές έφημερίδες, έπιστρατεύουν δλα τά 
θηρία τής ζούγκλας καί δλα τά στοιχεία τής «ρύ
σεως καί τά κάνουν έπίθετα τών ποδοσφαιριστών. 
Παίρνουν καί μερικούς, άπό τούς πιο ζόρικους, ή. 
ρωες τής Μυθολογίας. Κι’ έτσι μέ τή φαντασία τους, 
βάζουν μέσα στό γήπεδο, ·δλα τά... άνήμερα θηρία 
γιά νά παίξουν... μπάλλα. θέλουν νά ψυχαγωγήσουν 
τούς άνθρώπους (μέ τό άζημίωτο, βέβαια), πού κά
θονται στις κερκίδες συνέχεια, άπ’ τά μαΰρα χαρά
ματα. "Ολη αύτή ή ιστορία γίνεται γιά ένα «γκόλ»,

"Οταν μπαίνει τό «γκόλ», πέφτει άμέσως μιά... αύ- 
τοκρατορία.

Γίνεται σεισμός στις κερκίδες. Χαλασμός Κυρίου... 
Χιλιάδες χέρια καί πόδια πάνε νά... ξεκολλήσουν όπί 
τό τίναγμα. Ά πό τά στόματα βγαίνουν άλαλαγμοί. 
"Οταν τελειώνη τό πανηγύρι, οί μισοί φεύγουν άπ' 
τή λεωφόρο σάν μεγάλοι θριαμβευταί. Τά «παντζά- 
κια» τους είναι παραφορτωμένα άπό εύτυχία καί βα
ράνε νταούλια καί βιολιά...

Οί άλλοι μισοί έχουν τά μοΰτρα κατεβασμένα στά 
γόνατα άπό ντροπή. Χώνονται μέσα στις παρόδους 
καί έξαφοενίζονται. Δέν δέχονται οΰτε «καλημέρα». 
Αφορμή θέλουν νά ξεσπάσουν σέ λιγμούς, γιά τό... 
κακό πού τούς έγινε.

Κάπως έτσι άντιμετωπίζουν οί φίλαθλοι τά... πο
δοσφαιρικά τους προβλήματα. "Ας μοΰ συγχωρήσουν 
τό θάρρος τής γνώμης μου. θ ά  ήταν εύχής έργον νά 
έξακολουθήσουν αύτή τήν τακτική καί νά μή προχω
ρήσουν. Παραπέρα είναι ή Βραζιλία. Αύτή, άς τή βλέ
πουμε, μόνο άπ’ τήν τηλεόρασι. Τό πολύ-πολύ μπο
ρούμε νά σπάσουμε τή^υσκευή, δταν δέν μάς άρέση 
κάποια φάσις. Ή συσκευή δέν θά πονέση καθόλου, 
Τό κεφάλι τοΰ άλλου, δσο άδειο καί άν είναι, θά 
πονέση. Μπορεί καί νά σπάση τελείως, θ ά  πρέπει 
τό ποδόσφαιρο νά παραμένη στή θέσι του. Είναι άθλη- 
τιαμός μέ άπολαυστικό θέαμα. Δέν είναι τίποτα άλλο,

Ό  καλός ποδοσφαιριστής δέν είναι τίποτε περισσό
τερο άπό ένα καλόν άθλητήν. Ποτέ δέν είναι βασι
λιάς καί πολύ περισσότερο... θεός. Γιατί ό θεός εί
ναι ένας καί μόνον. "Ολα τά άλλα είναι είδωλα...

ΓΕΩΡΓ. Αθ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

’Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  έγκ λη μ α τολογικ ή  
στατιστική ·™> ε. ·.

CN ΕΛΛΑΔΙ, ή αστυνομική έγκληματολογική στα- 
τιστική έλειπεν από τον χώρον τής επιστήμης καί 

τή: πράξεως. Ή  Αστυνομία Πόλεων, διά τό έτος 
1969. έκανε μίαν καλήν αρχήν. ’Απαιτείται συνέχισις 
καί βελτίωσις, διά τήν προγματοποίησιν τής οποίας 
αυνιστδται συντονισμένη προσπάθεια παραγωγής, έκ- 
αεταλλεύσεως καί καταναλοόσεως. ( ’) Αί συνέχειαι τής 
ιιελέτης αυτής θά προσπαθήσουν νά πορευθοϋν προς 
τήν κατεύθυνσιν τής βελτιώσεως τής άξιολόγου αυτής 
τοωτσβουλίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Διά νά έπι- 
t{iyr| μία προσπάθεια στατιστικής παρουσιάσεως τής 
δραστηριότητος μιας υπηρεσίας, δπως είναι ή ’Αστυ
νομία, χρειάζονται δύο τινά: Πρώτον, χρειάζεται
παρρησία καί ειλικρίνεια καθ’ δλα τά στάδια παρα
γωγής, έκμεταλλεύσεως καί καταναλώσεως τής στα
τιστικής καί από δλους τούς ανθρωπίνους παράγον
τας, οΐτινες λαμβάνουν μέρος εις τάς διαδικασίας αυ
τός. Δεύτερον, χρειάζεται ολίγη εμπειρία καί γνώ- 
σις περί τήν στατιστικήν. Τό πρώτον είναι πολύ 
οπουδαιότερον από τό δεύτερον. Οί περισσότεροι άν
θρωποι δέν συμπαθούν τάς στατιστικός, διότι πι
στεύουν δτι οί αριθμοί είναι ψευδείς καί σχεδιασμέ
νοι διά νά παραπλανούν τούς αφελείς. (2) Είδικώτέ- 
ρον, αί έγκληματσλογικαί στατιστικοί ύφίστανται συν
εχές ύβρεολόγιον εκ μέρους τών έγκληματολόγων, χω
ρίς οί τελευταίοι, εκτός έλαχίστων εξαιρέσεων, νά έ
χουν προτείνει τι τό ούσιαστικώς έκμεταλλεύσιμον(3) 

Ή έκθεσις δραστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων έ
τους 1969, αναφέρει(4) αριθμόν διαπραχθέντων εγ
κλημάτων, χωρίς νά άναφέρη πόσα έξ αυτών έξι- 
χνιάσθησαν καί πόσα παρέμειναν άγνωστα. Ή  πα- 
ράλειτμις είναι λίαν ευοίωνος διά τό μέλλον τής στα-

1. Ίδέ «’Αστυνομικά Χρονικά», τεύχος 410, ’Ιούλιος 
1970, εκδοσις Α.Α.Π., σε.λ. 43.

2. Thorsten SELLIN, «The Significance of Records of 
Crime», The Law Quarterly Review, 1951, p. 489.

3. «Αί γενικοί στατιστικά! τού εγκλήματος καί τών εγ
κληματιών είναι ίσιος αί πλέον αναξιόπιστοι καί δύσκολοι 
Εΐ όλων τών στατιστικών», Edwin Ρ. SUTHERLAND 
and Donald R. CRESSSEY, Principles of Criminology, 
New York, 1960, p. 25. fO SUTHERLAND ανήκει εις 
%  χορείαν τών εξαιρετέων έγκληματολόγων, διότι ή προσ- 
ϊορα του εις ολους τούς τομείς τής εγκληματολογίας είναι 
αςιοσημείιοτος.

4. "Εκθεσις Δραστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων έτους 
'969, εκδοσις Α.Α.Π., ’Ιανουάριος 1970, σελ  ̂ 4.

τιστικής αυτής. Έάν δέν άποκτηθή από δλους τούς 
παράγοντας τής διαδικασίας, ή ούτως είπείν, «στα
τιστική συνείδησις», ή παράθεσις τοιούτων στοιχείων 
είναι λίαν παρακεκιύδυνευμένη, διότι είναι ένδεχόμε- 
νον νά καταστρέψη εύθύς έξ αρχής τήν έξαίρετον 
αυτήν πρωτοβουλίαν τής ’Αστυνομίας. Διεθνώς, είναι 
γνωστή ή προσπάθεια τής παραγωγής, ήτοι τών λει
τουργικών αστυνομικών υπηρεσιών, νά άποκρύπδη 
τό πραγματικόν ποσοστόν τών μή έξιχνιασθέντων έγ- 
κλημάτων. Ό  λόγος τής άποκρύψεως είναι ή αποφυ
γή έλέγχου. Χίλιοι καί εις τρόπος έχουν τεθή εις έ- 
φαρμογήν, έν τή πράξει, από δλας τάς ’Αστυνομίας 
τής Ι ’ής, διά νά εμφανίζουν πλαστόν ποσοστόν άνε- 
ξιχνιάστων έγκλημάτων. Τ ό  π ο σ ο σ τ ό ν  π λ α - 
σ τ ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  ά ν ε ξ ι χ ν ι ά σ τ ω ν  έ γ 
κ λ η μ ά τ ω ν  μ ε ι ο ϋ τ α ι  δ σ ο ν  α υ ξ ά ν ε 
τ α ι  ή π ί σ τ ι ς  π ρ ο ς  τ ά ς  α σ τ υ ν ο μ ι 
κ ό ς  έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ά ς  σ τ α τ ι σ τ ι 
κ ό ς .

Η έκθεσις δραστηριότητος τής Μητροπολιτικής ’Α
στυνομίας τού Λονδίνου, έτους 1964, αναφέρει τά ε
ξής ποσοστά άνεξιχνιάστων έγκλημάτων: Κλοπαί δι- 
κύκλων 92,6%, κλοπαί ειδών έξ αυτοκινήτων 91.1%, 
διαρρήξεις οικιών 86,8%, διαρρήξεις καταστημάτων 
82,9%, άπόπειραι διαρρήξεων 80%, γενικόν ποσοστόν 
ανεξιχνίαστων έγκλημάτων 78,4%,(5) Τό έτος 1963 
ήτο 7ό,8% καί τό έτος 1962 ήτο 75,4% τό γενικόν πο
σοστόν άνεξιχνιάστων έγκλημά τοιν τής ιδίας ’Αστυ
νομίας. ’Ελαφρώς βελτιωμένην εικόνα παρουσιάζουν 
αί επαρχιακοί άστυνομίαι τής ’Αγγλίας, εις τάς ο
ποίας τό ποσοστόν ανεξιχνίαστων εγκλημάτων κυμαί
νεται εις τό τοιοϋτον 55— 65%. Ή  ’Αστυνομία τού 
HERTFORDSHIRE, έπί παραδείγματι, είχεν ανε
ξιχνίαστα έγκλήματα τό έτος 1960=  61%, 1961 =  
62%, 1962 =  65%, 1963 =  65%, 1964 = '  66%, 
1965 =  70%, άλλά τό 1956 είχε 55%, 1957 — 56% 
κ.τ.λ. (6) Φυσικά, τό έγκλημα με τό όποιον ασχολούν
ται αί άστυνομίαι αύταί συμπίπτει σχεδόν με τό έγ
κλημα, με τό όποιον άσχολούνται αί ύπηρεσίαι κοινού 
έγκλήματος τών αστυνομικών υπηρεσιών ’Ασφαλείας 
έν Έλλάδι, καί κυρίως αί ύπηρεσίαι διαρρηκτών. ·

5. Report of the Commissioner of Police of the Metro
polis for the year 1964, London, H.M.S.O., Cmnd 2710, 
p.p. 64, 65.

6. Hertfordshire Constabulary, Annual Report, 1965.
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Έ ν Έλλάδι, εκ των εκθέσεων πεπραγμένων τής 
Χωροφυλακής προκύπτει ποσοστόν ανεξιχνίαστων έγ- 
κλημάτων ώ; ακολούθως: 1957 =  3,9%, 1958 =  
2,4%, 1959 — 1,8%, 19G0 =  4,2%, 19G1 =  1,4%, 
19G2 =  1,4%, 19G3 =  2,2%, 19G4 =  2,1%, 1965 
=  1,9% καί 19G6 =  1,4%. Τά έτη 1961, 19G2 καί 
1966, κατά σύμπτωσιν, παρουσιάζουν ποσοστόν ανε
ξιχνίαστων εγκλημάτων 1,4%. (7) Λέκα οκτώ Διοική
σεις Χωροφυλακής παρουσίασαν, τό έτος 1966, ποσο
στόν 100% έξιχνιασθέντων έγκλημάτων. (8) Δεν πα
ρουσιάζονται τά ποσοστά έξιχνιασθέντων κατά κατη
γορίας εγκλημάτων, όποτε θά ένεφανίζετο τό ποσο
στόν τών άνεξιχνιάστων εις τάς κλοπάς καί διαρρή
ξεις. Ούτως ή άλλως, ή σύμπτωσις τού ποσοστού 1,4% 
εις τρία έτη καθιστά την δλην στατιστικήν παρουσία- 
σιν λίαν εύάλωτον εις κριτικήν. Αί κλοπαί δικύκλων, 
ειδών ιέξ αυτοκινήτων, αί άπλαϊ κοιναί κλοπαί, αί διαρ
ρήξεις καί πλεΐσται άλλαι κατηγορίαι εγκλημάτων, εί
ναι φυσικόν νά έχουν υψηλά ποσοστά άνεξιχνιάστων 
ή άγνοόστων.

Ή  ’Αστυνομική 'Τπηρεσία, ήτις παρουσιάζει λίαν 
χαμηλά ποσοστά άνεξιχνιάστων εγκλημάτων, δεν έχει 
εξασφαλίσει τρόπον καταγραφής τών εγκλημάτων ά
μα τή καταγγελία, καί τοιουτοτρόπως αί έπί μέρους 
λειτουργικοί άστυνομικαί μονάδες καταγράφουν τά 
εγκλήματα μ ε τ ά  τ η ν  έ ξ α σ φ ά λ ι σ ι ν  τ ή ς  
έ ξ ι χ ν ι ά σ ε ω ς .  Ή  πρώτη στήλη, την όποιαν δέον 
νά έχη μία σύγχρονος άστυνομική έγκληματολογική 
στατιστική, είναι ή τοιαύτη «εγκλήματα γνωστά τή ’Α
στυνομία». Τούτο σημαίνει δτι ή στατιστική δέον νά 
παρουσιάζη τον άριθμόν τών εγκλημάτων τής τελέ- 
σεως, τών όποιων έλαβε γνώσιν κοίθ’ οίονδήποτε τρό
πον ή ’Αστυνομία. Τοιουτοτρόπως, μόνον διά τής στή
λης αυτής δυνάμεθα νά έχωμεν ένα άριθμόν εγκλημά
των, δστις προσεγγίζει περισσότερον προς τον άρι
θμόν τών «πραγματικώς τελεσθέντων εγκλημάτων», δσ- 
τις είναι, ήτο καί θά είναι πάντοτε άγνωστος.

Προς έξασφάλισιν άξιοπίστου παρουσιάσεως τών 
«έγκλημάτων γνωστών τή ’Αστυνομία», άπαιτεΐται : 
άφ’ ενός ή προαγωγή τής «στατιστικής συνειδήσεως» 
έν τή ’Αστυνομία, καί άφ’ ετέρου ή δέσμευαις παντός 
άστυνομικοΰ υπαλλήλου, εις τρόπον ώστε νά καταγρά- 
φη παν έγκλημα ή συμβάν, άμα τή καταγγελία του. 
Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, άπό τής συστάσεώς της, έχει 
καθιερωμένην αυστηρόν διαδικασίαν καταγραφής τών 
έγκλημάτων καί συμβάντων. Είναι γνωστόν τό παρά- 
πονον τών άξιωματικών Τμημάτων, «καθ’ δ ύποχρεούν- 
ται νά καταγράφουν καί τήν «καλημέραν» παντός προσ- 
ερχομένου ιδιώτου εις τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ι
δίως έάν αύτη συνδέεται μέ παράπονον ή άλλην κα
ταγγελίαν». ’Αλλά έκ τής άλλης πλευράς είναι έπίσης 
σχεδόν γνωστά τά δυσάρεστα συναισθήματα, άπό τά 
όποια καταλαμβάνεται ό προϊστάμενος μιάς άστυνο
μική ς υπηρεσίας, δεχόμενος τάς παρατηρήσεις τού 
Διευθυντοΰ του «τί γίνεται ή τί ενέργειες κάνατε διά 
τά δείνα άγνωστό σας, κ. Διοικητά». Ή  δυσαρέσκεια

7. Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, Πεπραγμένα 1965 - 
1966, έκδοσις ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, σελ. 121.

8. Ibid, σελ. 125 καί 126.

αύτη μεταφέρεται εις τούς υποδεεστέρους, οίτινες γν(|  
ρίξουν, κάλλιον παντός άλλου, τά TRICKS O F TRl 
TRADE διά τά περαιτέρω.

Διά τήν έπιτυχΐαν άντιπροσωπευτικής πραγματικό, 
τητος καί κατ’ έπέκτασιν άξιοπίστου στήλης «έγκλη. 
μάτων γνωστών τή ’Αστυνομία», απαιτείται ή είσφ 
γωγή συστήματος καταγραφής τών έγκλημάτων, δΕ. 
σμεύοντος τούς πάντας, απροσβλήτου δέ υπό τής έιφ 
στημονικής κριτικής. Ή  ’Αστυνομία Πόλεοιν είναι fj. 
λικρινής κατά τήν παρουσίασιν στοιχείων έγκλημαη. 
κότητος, κατά συνέπειαν δεν ύφίστανται άρνητικοί λό
γοι νά μή φαίνεται ειλικρινής διά τής εισαγωγής £. 
πιστημονικώς άδιαβλήτου συστήματος συλλογής στοι- 
χείων.

Αί Άστυναμίαι δλων σχεδόν τών προηγμένων χ(ι, 
ρών τής Δύσεως έχουν καθιερώσει τό «δελτίον κατα
γραφής παραπόνου», εις δ καταχωρίζονται άπαντα τό 
παράπονα, αί καταγγελίαι, αί πληροφορίαι, τά συα- 
βάντα καί γενικώς πάν γεγονός, τού όποιου ή λύσι- 
άπαιτεΐ άστυνομικήν τινά ένέργειαν. Τό περιεχόμε 
νον, ό τύπος καί τό σχήμα τού δελτίου τούτου θά πα· 
ρουσιασθή εις τον κατάλληλον χρόνον.

Στατιστικοί συγκριτικοί πα
ρατηρήσεις έτο υ ς  1968 (9)

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων ήσχολήθη τό έτος 1968 ui 
359 κακουργήματα, έναντι 330 κακουργημάτων μί 
τά όποια ήσχολήθη ή Χωροφυλακή. Τό ίδιον έτος ή 
Αστυνομία Πόλεων κατέγραψε 66.130(10) παραβά
σεις είς βαθμόν πλημμελήματος, έναντι 93.428 (Μ) τή: 
Χωροφυλακής. Τό γενικόν σύνολον τής έγκληματικό- 
τητος τού έτους 1968 είς δλην τήν Ελλάδα, έξ αύτή; 
ήτις κατεγράφη υπό τών δύο άστυν. Σωμάτων, είναι 
160.247. ’Απουσιάζουν δμως, έκ τού άνωτέρω αρι
θμού αί ύποβληθεΐσαι μηνύσεις παρ’ ιδιωτών είς τά; 
είσαγγελικάς άρχάς, άπ’ ευθείας. ’Επίσης, απούσιαζε 
ή έγκληματικότης με τήν όποιαν ήσχολήθη ή ’Αγρο
φυλακή, τό Λιμενικόν Σώμα, αί Στρατιωτικοί Άρ· 
χαί, ή Δασοφυλακή καί άλλαι δημόσιοι ύπηρεσίαι, 
αρμόδιοι διά τήν βεβαίωσιν παραβάσεων ή διά τήν 
παραλαβήν μηνύσεων.

’Εάν δεχθώμεν, δι’ δλας αύτάς τάς περιπτώ
σεις, τον άριθμόν 50.000, τότε τό σύνολον τή; 
έν Έλλάδι ιέγκληματικότητος, είς βαθμόν κακουρ
γήματος καί πλημμελήματος, άνέρχεται είς 210, 
247. Ή  Στατιστική Δικαιοσύνης έτους 1968 άναφέ- 
ρει, δτι κατά τό έτος τούτο κατεδικάστησαν 66.685 ά
τομα. Τά 66.685 άτομα τά καταδικασθέντα τό έτος 
1968, διέπραξαν όλιγώτερα άπό 66.685 έγκλήματα, 
διότι έν έγκλημα διαπράττεται άπό έν ή περισσότερα 
άτομα. Αί καταδίκαι τού έτους 1968 άναφέρονται καί 
είς έγκλήματα διαπραχθέντα τό έτος 1967 ή καί τό 
έτος 1966. ’Αλλά καί έγκλήματα βεβαιωθέντα τό ι·

9. Δέν ύφίστανται στοιχεία διά τό έτος 1969 έξ όλων 
των συγκρινομένων ’Τ,τηοεσιων.

10. Ίδ έ  ύ.τοσημείωσιν 4 άνωτέρω.
11. Ίδέ  όποσημείωσιν 7 άνωτέρω.
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ro: 1968, θά έκδικασθοΰν τό έτος 1969 ή καί το έτος 
1970.

Γεγονός παραμένει δτι φαίνεται πολύ πιθανή ή ύ- 
τόθεσις, καθ’ ήν, έκ των βεβαιουμένων παραβάσεων, ή 
ιιία είς τάς τρεις, ή ή μία εϊς τάς τέσσερας καταδι
κάζονται, αί υπόλοιποι δέν καταδικάζονται. Ή  Χωρο
φυλακή αναφέρει δτι τό έτος 1968 είχε ποσοστόν έ- 
ζιχνιασθέντων εγκλημάτων 98,3%, αλλά εάν καί ή 
Αστυνομία άναφέρη έν τοιοΰτον ποσοτόν, τότε δέν 

δικαιολογείται τόσον χαμηλόν ποσοστόν καταδικών. 
"Εν έγκλημα θεωρείται έξιχνιασθέν, κυρίως, εάν ή 
Αστυνομία επιτυχή νά σύνδεση την πράξιν μέ έν φυ
σικόν ^ρόσωπον, δπερ θά Θεωρηθή ως δράστης τοΰ 
εγκλήματος. ’Εάν ή σόνδεσις αΰτη είναι στερρώς θεμε
λιωμένη, τότε τό ποσοστόν των καταδικών αυξάνει.

Έκ τών ανωτέρω σαφώς προκύπτει δτι δέν γνωρί- 
ζομεν, έν Έλλάδι, τον πραγματικόν αριθμόν τών εγ
κλημάτων, περί τής τελέσεως τών όποιων λαμβάνει 
γνώσιν καθ’ οίονδήποτε τρόπον ή ’Αρχή. Τούτο θά 
ήδΰνατο νά έπιτευχθή εάν ή καταγραφή έγένετο εις 
-ιό κατάλληλον δικονομικόν στρατηγικόν σημεΐον καί 
ώς τοιοΰτον δέον νά άνευρεθή κατά τό ίσχύον, έν Έλ
λάδι, δικονομικόν δίκαιον, εις τάς Εισαγγελίας, τούς 
Βασιλικούς Επιτρόπους καί δπου άλλου γίνονται δε- 
κταί μηνύσεις, αίτινες δέν άποστέλλονται εις τάς Ει
σαγγελίας καί τούς Βασιλικούς ’Επιτρόπους.

'Ωσαύτως, έν Έλλάδι, δέν γνωρίζομεν τήν ταχύτητα 
μέ τήν όποιαν άπονέμεται ή δικαιοσύνη, διότι δέν γνω
ρίζομεν ποιου έτους έγκλήματα περιλαμβάνονται εις 
τάς καταδίκας τοΰ α' ή 6 ' έτους. ’Αλλά διά νά άντι- 
ληφθή τις εις ποιαν κατάστασιν εΰρίσκονται αί έγκλη- 
ματολογικαί στατιστικαί, αρκεί νά άναφερθή τό έξης 
παράδειγμα: Εις τάς Στατιστικός Δικαιοσύνης τής

Εθνικής Στατιστικής 'Τπηρεσίας Ελλάδος άναφέρε- 
<αι, από τούς έτους 1963 καί έντεϋθεν, «ελλείπουν τα 
στοιχεία περί υποτροπής τών ποινικών δικαστηρίων 
’Αθηνών— Πειραιώς». ’Αλλά τά ποινικά δικαστήρια 
’Αθηνών—Πειραιώς κατεδίκασαν τό έτος 1968 =  21. 
848 άτομα, έκ τοΰ συνόλου 66.685, ή δέ περιοχή Πρω- 
τευούσης είναι ή πλέον ζωτική περιοχή, από πλευράς 
κοινής έγκληματικότητος. Τό έτος 1964 κατεδικάσθη- 
σαν εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης 31.504 άτομα, τό 
έτος 1965=26.013, τό έτος 1966 =  38.515 καί τό έτος 
1967 κατεδικάσθησαν 33.868 άτομα. ’Εάν δι’ δλα αυ
τά τά άτομα δέν ύφίστανται- στοιχεία υποτροπής, τό
τε διατί τηρούνται στοιχεία υποτροπής από τά δικα
στήρια τής υπολοίπου Ελλάδος, ένθα, κατά κανόνα, αί 
διαπραττόμεναι παραβάσεις είναι τοιαΰται ’Αγορα
νομίας, Τροχαίας καί παρεμφερείς.

’Εάν, επομένως, στατιστικαί έγκληματικότητος έκ- 
διδόμεναι επί σειράν έτών υπό ειδικευμένων υπαλλή
λων καί υπηρεσιών παρουσιάζουν αύτάς τάς βασικάς 
όργανικάς αδυναμίας καί πλείστας άλλας, άστινας θά 
σχολιάζωμεν είς τάς καταλλήλους θέσεις έν τώ μέλ- 
λοντι, άντιλαμβανόμεθα ποία θά είναι ή θέσις τής έγ- 
κληματολογικής αστυνομικής στατιστικής τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, όταν θά φθάση είς τό πρέπον ση
μεΐον όργανώσεως καί παρουσιάσεως αυτής. Έ πί τοΰ 
παρόντος δέν χρειάζονται έσπευσμέναι ένέργειαι, αλ
λά ή άπόκτησις «στατιστικής συνειδήσεως», ήτοι νά 
πιστεύσωμεν ότι «είς τήν σύγχρονον μεθοδολογίαν τής 
διοικήσεως τής ’Αστυνομίας δεσπόζουσαν Οέσιν κατέ
χει ή στατιστική τής ’Αστυνομίας».

Ε. Φ. Σς

I

!

______________Α
γραφε ΙΟΝ %

\ Λ Ι  ® Τ Ι  Κ δ Ν ά

^ ΠΟΘΛ Σ ε 2 Ν )
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ.
Ε Ρ Έ Υ 1 Α Ε Ζ .
vr. a . n

— Ανέθεσα σ' ένα ντέτεκτιβ τήν παρακολούθη
ση τής γυναίκας μου. Αναλαμβάνετε εσείς τήν 
παρακολούθηση τού ντέτεκτιβ;

ΓΡΑΦΕΐοΒ

ΕΡΕΥΝ9 Ν
ΗΤΕΗΤΕΚΤΙΒ

Κ.Λ.Μ.Τ. 
ANA?WTH«ll

—  Πράκτωρ Φιχιψί; Ερεύνησε τί γίνεται στό 
καφενείο. Παράγγειλα καφέ καί αργεί. . .

(Τοΰ Κώστα Μητρόπουλου)
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ΠΠΡΟΣΟΧΗ εις τούς φιλοξενούμενους. Ό  θ . Φ. έφι- 
λοξενήθη ύπό τοΰ Μ. Π. εις τήν otxiav του. Ό  

φιλοξενούμενος χάριν... εύχαριστίας, διά τήν έπί 2ήμε- 
ρον φιλοξενίαν, άφήρεσε 2.000 δρχ., βιδλιάριον^ ένση
μων, δελτίον αστυνομικής ταυτότητος, ώς καί διά
φορα είδη ιματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ εις τις τσιγγάνες. Ή τσιγγάνα Β. Φ.
μετά όμοφύλου της, είσήλθον εις αποθήκην και 

αϊτό τον ύπάλληλον X. Δ., έζήτησαν αλλαγήν ένός 
χαρτονομίσματος των 1.000 δραχ. δι ετέρων χαρτο
νομισμάτων μικροτέρας αξίας. Διά τής μεθόδου αύ- 
τής κατώρθωσαν καί τοΰ άφήρεσαν έκ τοΰ -πορτοφο
λιού του 3.000 δρχ. έκ των 13.400 δρχ. πού περιεΐχεν. 
Πάλιν καλά...

★

^ΓΔΩ  Παππας έκεϊ Πατητάς...». Συνελήφθη ό παπ- 
"πατζής A. Α., νά διενεργή διά τριών παιγνιοχάρ- 

των τό άπηγορευμένον τυχερόν ιταίγνιον τοΰ^«Παττ- 
τιά». Ά-τιεστάλη εις τόν Είσαγγέλα Πλημ)κών καί 
κατεδικάσθη ύττό τοΰ Αύτοφώρου Πλημ) κείου εις φυ- 
λάκισιν δύο μηνών.

★

Α Ι ΑΝΕΓΕΙ ΡΟΜΕΝΑΙ οίκοδομαί έχουν γίνει πεδίον 
δράσεως τών κλετττών. Συνελήφθη ό Κ. Π., ό ό- 

ιτοΐος είναι καί οικοδόμος, διότι άφήρεσε μηχάνημα 
τριβής μαρμάρων αξίας 4.000 δρχ.

★

Η ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ είναι κακός σύμβουλος. Συ
νελήφθη σαν οί Μ. Κ. καί Μ. Γ., υπεύθυνοι κινημα

τογράφου νά έχουν έπιτρέψει τήν είσοδον όκτώ ανη
λίκων παίδων καίτοι τό προδαλλόμενον έργον ήτο 
ακατάλληλον δι’ άνηλίκους.

★

ΠΟΛΛΟΙ οί παραδάται τής θείας έντολής «ού κλέ- 
ψης». Συνελήφθη ό Μ. Μ. χειριστής κομπρεσέρ, 

διότι άφήρεσεν άπό άνεγειρομένην οικοδομήν δύο τόν- 
νους σιδήρου αξίας 12.000 δρχ. Τώρα θά πρέπει νά 
έπιδληθή εις αυτόν καί ποινή... άναλόγου δάρους.

★

ΑΡΓΙΑ μήτηρ πάσης κακίας. Συνελήφθη ύπό τής 
’Αμέσου Δράσεως ό Ρ. θ ., άεργος καί άστεγος, 

διότι κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω νά άφαιρή οικοδομι
κά υλικά άπό κατεδαφιζομένην οικοδομήν. Οδτος 
άπεστάλη εις τόν Είσαγγέα Πλημ)κών καί κατεδι
κάσθη ύπό τοΰ Αύτοφώρου Β' Τριμελούς Πλημ) κείου 
εις φυλάκησιν 5Vi μηνών.

★

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ εμπιστοσύνης δέν σπανίζει. Συ- 
νελήφθησαν οί A. Ε., I. I. καί Κ. Γ. εργάται βιοτε

χνίας σφαιριδίων κυνηγιού, διότι, κατα διαστήματα,

έκλεπτον άπό τήν έπιχείρησιν μικροποσότητας κυτίων 
σφαιριδίων άξίας 4.500 δρχ.

★
ϊ/·A I ή καλή πλευρά... τοΰ νομίσματος. Ό  Π. Ή., 

ιατρός, άνευρε καί παρέδωκεν εις τήν ’Αστυνομίαν 
2.500 δρχ. εις Ίταλικάς λιρέττας.

★

γΥΝΕΛΗΦΘΗ ό σεσημασμένος καί έπικίνδυνος κα- 
“  κοποιός Φ. Α., διότι άπήγαγε βιαίως τόν σερδι- 
τόρον Μ. Κ. άπό τό μπάρ, δπου είργάζετο καί τόν 
έξηνάγκασε νά τοΰ πσρ,αδώση τάς έκ τής έργασίας 
του εισπράξεις άνερχομένας εις τό ποσόν τών 850 
δρχ. καί έν συνεχεία τόν κατεκράτησε. ’Επίσης, εις 
τήν παραλιακήν λεωφόρον Β ' Γεωργίου ήπείλησεν, 
έξύδρισε καί έν συνεχεία έκακοποίησεν τήν ίερόδου- 
λον Κ. Ν., έπί σκοπφ νά έξαναγκάση ταύτην, δπως 
ένδώση εις τάς άπαιτήσεις καί προθέσεις του καί 
καταστή προστάτης ταύτης. Οδτος άπεστάλη εις τόν 
Εισαγγελέα διά νά πληρώση τά έπίχειρα τοΰ κακουρ
γήματος του.

■k

Λ  ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, μηδέ έσθιέτω. Συνελήφθη 
εις τήν πλατείαν ’Αβησσυνίας νά περιφέρεται ύπό· 

πτως καί άσκόπως ό Μ. X. Κατά τήν έξέτασιν προέ 
κυψεν, δτι οδτος έστερεΐτο μέσων συντη ρήσεως καί 
μονίμου καταλύματος έκ φυγοπονίας καί ένεκα ρο
πής πρός τόν άτακτσν βίον. Οδτος έκρατήθη διά τά 
περαιτέρω.

★
LI ΙΕΡΟΔΟΥΛΟΣ Ζ. Μ. ϋπέδαλε μήνυσιν κατά τοΟ 

Σ. Κ., διότι εις τήν διασταύρωση/ τών όδών Σο- 
φοκλέους καί Άθηνάς, άφοΰ έλάκτισεν αυτήν εις διά
φορα μέρη τοΰ σώματός της, τής ήρπασε τό πορτοφό- 
λιόν της περιέχον 500 δραχμάς.

*

ΓΙΡΟΣΗΧΘΗΣΑΝ οί Μ. Γ. οδηγός ταξί καί Β. Γ., 
“  έπίσης οδηγός ταξί, διότι εις σταθμόν αυτοκινή
των, δι’ άσήμαντον άφορμήν ό πρώτος τών προσα- 
χθέντων έλαδεν έκ τοΰ αυτοκινήτου στιλέττον καί έ- 
ξελθών αύτοΰ άπεπειράθη νά καταφέρη πλήγμα διά 
τής λεπίδος εις τήν κοιλιακήν χώραν τοΰ δευτέρου, 
πλήν ύπανοιχωρήσας, έκτύπησε τοΰταν διά τής λαδής 
τοΰ στιλέττου εις τό άνω μέρος τοΰ θώρακος καί 
τήν κλείδα αύτοΰ, προξενήσας εις τοΰτον σωματικήν 
βλάδην.

★

γΉ Ο  ΤΟΥ Ν. Σ. διευθυντοΰ ξενοδοχείου κατηγγέλΛ 
* θη, οτι άγνωστος δράστης κατά διαστήματα τοΰ 
άφήρεσεν έκ τοΰ κουμπαρά τοΰ τηλεφώνου 1.000 πε
ρίπου δραχμάς. ’Εκ τής διενεργηθείσης προανακρί-ί 
σεως προέκυψεν, δτι δράστης τής κλοπής έτύγχανε 
ό νυκτερινός θυρωρός του ξενοδοχείου.



οιυογενειαυα
f t M O I B A I

Διύ τής ΰπ’ άριθ. 3650)7)4 από 24. 
6 197 0  άποφάσεως τού κ. 'Τπουργοΰ 
δημοσία; Τήξεως, άπενεμήθη έπαινος 
ζαί ύλιχή αμοιβή εις τους:

1 ) ’Αστυνόμον Α' Βασιλείου ’Ό θ., 2) 
’Αστυνόμον Β ', Τσαμαντάν Χριστ., 3) 
Τπαστυνόμον Α ' Πολύζον Βασ., 4) 
Άοχιφύλακα ,Μαρσέλον Ftavay. καί 
5 ) ’Αστυφύλακας Καρμίρην ΙΙέτρο, 
Αιαμαντόπουλον Διον., Δρούκαν Ίωάνν., 
Σταματόπουλον Νικ. καί Λάγιον Μιλτ., 
Ο,τι απαντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθο
δήγησήν τοϋ πρώτου, έργασθέντες μετά 
‘ήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών 
εργασίας, συνετέλεσαν εις τήν άνακά- 
λυψιν καί σύλληι|ιιν καλλιεργητών καί 
έμπορων ινδικής καννάβεως, ώς καί εις 
τήν κατάσχεσιν τής εις χείρας τιον ά- 
νευοεθείσης ποσότητος, προκαλέταντες, 
διά τής επιτυχίας τιον ταύτης, τά ευμε
νή σχόλια τοΰτε κοινού καί τού Τύ
που, υπέρ αυτών καί τού ’Αστυνομικού 
Σώματος.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΓαρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώ- 
ιιαιος οί ’Αστυφύλακες:

1) Ραπτάκης Μαναγ., 2) Νικολοβιέ- 
νης Εύάγγ.

Τήν 2.7.70, τό Ι Σ Τ '  
Αστυνομικόν Τμήμα Ά - 
Sijvffiv επ,ραγμχτοποίησε 
ήμερησίχν ψυχαγωγικήν 
εκδρομήν είς Χαύπλιον 
—  Τολό —  Κεφαλάρι 
’Άργους καί Λουτράκι. 
Είς τήν φωτογραφίαν δ 
Διοικητής τοϋ Τμήμα
τος Άστυνόμ. Β ' κ. Γ. 
Μποόρας καί οί έκδρο- 
ιε ϊς  πρδ τοϋ άνόριάντος 
τοΰ Καποδιοτρίου, είς τό 

Ναόπλιον.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Τήν 27.6.70, ’Αστυνομικοί τού Ι Γ '  
’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών έπρα- 
γματοποίησαν ήμερησίαν εκδρομήν ψυ
χαγωγίας, είς τόν ιερόν τόπον τών Δελ
φών. "Ενα ακόμη προσκύνημα τών ’Α
στυνομικών 'Υπαλλήλων είς τά αθάνα
τα μνημεία τής φυλής μας. Οί αστυνο
μικοί, οποί; δλοι οί νεώιεροι "Ελληνες, 
αισθάνονται υπερηφάνειαν διά τά κει
μήλια τοΰ πολιτισμού τιον προγόνων μας 
καί συγχρόνιος έπιθυμοΰν ένα αναβά
πτισμα είς τά νάματα έκείνων.

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ό  γνωστός διά τήν φιλανθρωπικήν 
του δράσιν αιμοδότης κ. Δημ. Σταθύ- 
πουλος τήν 7.7.70, προσέφερεν έθελον- 
τικώς 400 γραμμάρια αίματος, υπέρ τής 
συζύγου τοΰ τέιος 'Τπαρχηγού A. II. 
κ. Χρ. Σταυροπούλου, νοσηλευόμενης 
είς Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 'Ο είρημένος κατ’ έπα- 
νάληψιν είς τά παρελθόν, έχει προσφέ
ρει αφιλοκερδώς αίμα υπέρ αστυνομικών 
καί μελών οικογενειών των.

Ως γνωστόν, είς "Αγιον Άνδρέαν Αττικής, λειτουργούν άπό ετών παιδι
κοί κατασκηνώσεις τοϋ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, είς τάς όποιας 
τό τέκνα τών 'Αστυνομικών ευρίσκουν, κατά τούς θερινούς μήνας, μίαν άλη- 
θνήν κυψέλην αγάπης καί πατρικού ένδιαφέροντος. Κατωτέρω, χαρακτηριστι
κόν στιγμ ότυπον άπό τόν τελεοθέντα άγιαομόν, επί τή ένάρΕει τής έφετει-

νής περιόδου.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1. Κατακλύξουν όλονέν καί περισσότερον την 'Ελλάδα 

(ένάρθρως).
2. Έ πί τουρκοκρατίας ήτο καταφύγιου των κλεφτών.
3. "Ορος τής Μέσης ’Ανατολής, δεινοπαθές. — Ρήμα άπό 

γνωστήν φράσιν τοΰ Θεμιστοκλέους, δηλωτική των φι
λοδοξιών του. — Σημαίνει καί ευρυχωρία.

4. Ή  υπέρ τό κανονικόν ταχύτης τοΰ σφυγμού (αίτ.).
5. ’Εάν πολλαπλασιασθή μέ τόν εαυτόν του, δίδει μίαν 

γρόσσαν. — Ήχητικώς... δεσπόζει εις τήν μόδαν.
6. Δεικτικόν μόριον. — "Αρθρον εις τόν πληθυντικόν.
8. 'Ο τέταρτος φθόγγος τής φυσικής διατονικής κλίμα- 

κος. — Λέγεται καί σουρβιά ή αΰγαριά.
10. Χαρακτηρίζουν ποιότητα. — Ξενικόν αρθρον, άλλα καί 

νότα μουσικής.
11. ’Επαναλαμβανόμενον, δίδει παλαιόν μοντέρνου χορόν. 

— Άρχαίον ονομα τής Πελοποννήσου. — Μονάς έ- 
πιλέκτων.

12. Σύγχρονον θύμα τοΰ... «’διαιρεί καί βασίλευε».
13. 'Ο χώρος αρχαίου ναού, οπού ετίθετο τό άγαλμα τοΰ 

Θεοΰ. — Μετά τής κερκίδος αποτελεί τόν σκελετόν 
τοΰ πήχεως.

ΚΑΘΕΤΟΣ:
1. Έπώνυμον δαιμόνιου Βρεταννοΰ ηθοποιού, σκηνοθέτου 

καί συγγραφέως, άνακηρυχθέντος πρώτου ΙΙρυτάνεως 
τοΰ νέου Πανεπιστημίου τοΰ Ντάντυ ’Αγγλίας. — Κόρη 
τοΰ Διός καί τής "Εριδος, προσωποποίησις τοΰ ασυγ
κράτητου πάθους (γεν.).

2. Ηφαιστειογενής περιοχή τής ’Ασίας. — Κατά τόν 
"Ομηρον συνηγωνίξετο εις ήρώϊσμόν τόν Άχιλλέα.

3. Τό δεύτερον συνθετικόν πρωτευούσης, δεινοπαθούσης 
χώρας τής ’Ινδοκίνας. — Χαϊδευτικόν μεγάλου στρα
τιωτικού καί πολιτικοΰ έκλιπόντος προσφάτως.

4. ’Επαναλαμβανόμενον, δίδει τήν κοινήν ονομασίαν τοΰ 
πιθήκου «χειρόμυς τοΰ μαδαγασκαρινοΰ». — Έβασάνιζε 
τόν Δημοσθένην.

5. "Ο,τι καί τό προηγούμενου 4β καθέτοις. — Ή  θάλασ
σα των άρχαίων.

6. Μερικοί τό φορούν... έκ συστήματος (άνστρ.). — Φθόγ- j 
γος τής βυζαντινής μουσικής, αντίστοιχος τοΰ φθόγγου | 
λα τής ευρωπαϊκής.

7. Έπώλησε τά πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής. — Γράμ
μα τοΰ Αλφαβήτου (άντιστρ.).

8. Εις τόν γάμον... προηγούνται. — Σημαίνει τραγουδώ.
9. Προηγούνται άνωτάτου άρχοντος. — "Αρθρον εις τήν 

’Ιταλικήν.
10. Γίνονται... οί χαμένοι. — ’Αρχή πολιτικοΰ λόγου.
11. Τίτλος τών μοναχών καί ιερέων τής άνωτάτης βα- 

θμίδος εις τό Θιβέτ. — Πριοτεύουσα ευρωπαϊκού Κρά
τους, ή πρώην Χριστιανία.

12. ^Ενθυμίζουν Άλή Πασά. — Εις τόν Πειραιά... έχει 
καί ό Μιαούλης τήν δική του (Ονομαστική).

(I. Κο.)
(Ή  λύσις εις τό επόμενον)
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ΠΟΝΤΙΚΟΙ
αύτοκινήτων

(Τού Η ΛΙΑ  Σ ΚΟ Υ ΛΑ )



Τάς πρωινός ώρας τής 10ης τρέχοντος μηνός, έπεσκέφθη τόν Ιερόν Βράχον τής 
Άκροπόλεως, ό διάσημος Ιταλός τραγουδιστής "Αλ Μπάνο μέ τήν μνηστήν του 
Ρομίνα. Τό Εεϋγος έΕεναγήθη ατό τούς έκτελοϋντας υπηρεσίαν έπί της Ακροπό- 
λεως άστυφύλσκες τής Τουριστικής Αστυνομίας. Αποχωρών ό "Αλ Μπάνο, έΕέ- 
φρασε τόν θαυμασμόν του, όχι μόνον διά τά λείψανα τοϋ παρελθόντος, άλλά καί 

διό τήν σύγχρονον Ελλάδα καί τήν Αστυνομίαν της.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

^ΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ-ΕΤΟΣ ΙΗ'·ΤΕΥΧΟΣ 412-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1970



Πραγματικόν φυτώριον, διά τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων, αποτελούν art Παραγω
γικοί Σχολαι τοΟ Σώματος. ’Από της 
ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον, ήτοι έπΐ 
πεντήκοντα συναπτά έτη, λειτουργεί ή 
Σχολή ’Αστυφυλάκων, είς τήν όποιαν 
συντελεϊται άξιόλογον έργον, Επαγγελ
ματικής έκπαιδεύσεως καί πνευματικής 
αγωγής. Είς τάς είκόνας τής σελίδος 
μας, χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό 
τήν έκπαίδευσιν των δοκίμων.

" Α ν ω :  Παρακολοΰθησις θεωρητικού
μαθήματος είς τήν αίθουσαν διδασκα

λίας.

Ε ί ς  τ ό  μ έ σ ο ν :  ’Ενόργανος γυμνα
στική.

Κ ά τ ω :  Πρωινή σουηδική γυμναστική.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
Ε Κ Δ Ο ΣΙΣ  ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΤΟ Σ ΙΗ '

ΣύνταΕις - ‘Επιμέλεια έκδόσεως: 
ΤΜ Η Μ Α  Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Σ Χ ΕΣ ΕΩ Ν

Γ ρ α φ ε ί α  : Καλλιδρομίου 12
ΑΘΗΝΑΙ (706)

Τηλέφ.: 627.469 καί 231. 111,  
έαωτ. 296 

•

Τ Ο  ΕϊΩ Φ ΥΛΛΟ Ν  Ή  Παναγία. Είχών
μοναστικής τέχνης.

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Εταιρία Τύπου 
καί Εκδόσεων : « Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  
I Ω A Ν Ν I Δ Η », Κεραμεικοϋ 5, 
τηλέφ.: 547.787 καί 541.382 

Υπεύθυνος:
Θ ΑΝ Ο Σ Ν. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ  

•
Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφεϊον Π.
ΠΡΩΤΟΠΑΓΙΑ, Γεωργίου Σταύ
ρου 8, τηλ. 317.725, Άθήναι 

•

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού ................  Δρχ. 60
ΈΕωτερικοϋ ................  Δολλ. 3

Τιμή τεύχους : Δραχμαί 5
•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν 
των συντακτών καί τάς γνώμας 

αύτών.

Αί άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής 
μιας πλευράς τού χάρτου, 
πρός αποφυγήν αμφιβολι
ών ώς πρός τήν διατύπω- 

σιν τού κειμένου.
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Η Π Α Ν Α Γ Ι Α

έ ν  τη  π ί σ τ ε ι  κ α ί  τ ή  Λ α τ ρ ε ί α
Τό πρόσωπον τής Παναγίας Παρθένου Μαρίας κα

τέλαβαν, από τών πρώτων ήβη Χριστιανικών χρόνων, 
τοσοϋτον έξέχουσαν θέσιν, -έν τή καθολική συνειδήσει 
τών Χριστιανών καί τή πίστει καί τή λατρεία τής 
Εκκλησίας, ώστε αμέσως, μετά τήν, εις τόν έν Τριάόι 
Θεόν, -άνήκουσαν λατρευτικήν προσκύνησιν, τιμητικώς 
νά προσκυνήται καί έξόχως καί εύλαβώς να τιμάται 
Εκείνη. 'Ήτις, προεκλεγείσα, ώς Νύμφη τοΰ Παντά- 
νακτος Θεοΰ, πι:ό τών αιώνων, καί γεννήσασα, έν χρό- 
νφ, τόν άχρονον Λόγον, τον Θεάνθρωπον Λυτρωτήν 
τοΰ κόσμου, Ίησοΰν Χριστόν, -άνεδείχθη ή Θεοτόκος 
καί Θεομήτωρ, συνάψασα, ώς κλίμαξ καί γέφυρα νοη
τή, τα έπίγεια, πρός τά Ούράνια!!

"Ηδη, έν τή Κ. Διαθήκη καί ιδία, έν τφ Α ’ κεφα- 
λαίψ τοΰ 'I . Λουκά, εύρισκεται ό πυρήν καί ή ιστορική 
βάσις, τής ήδη, κατά τήν έποχήν τής συγγραφής τών 
Ευαγγελίων, αποδιδομένης τιμής, πρός τήν Μητέρα 
τοΰ Κυρίου.

Μεταγενεστέρας ειδήσεις τής, πρός τήν Άειπάρθε- 
νον Μητέρα τοΰ Σωτήρος, τιμής, πλήν τών παραστά
σεων τών κατακομβών καί τοΰ Π. ’Ιγνατίου, μάς παρέ
χουν τό Πρωτευαγγέλιο-/ τοΰ ’Ιακώβου καί τά άλλα 
απόκρυφα Ευαγγέλια, τά πληροφοροΰντα, περί τής 
παιδικής ήλικίας τοΰ Ίησοΰ.

Πολλαχόθεν βεβαιοΰται ή, κατά τούς τρεις πρώτους 
αιώνας, ΰφισταμένη τιμή καί εύλάβεια, πρός τήν θεο- 
μακάριστον (Λουκά 11.2.28) Κεχαριτωμένην Μα-

ριάμ, τήν εύνοηθεισαν έξαιρέτως, παρά Κυρίου ΙΙαντο- 
κράτιρος, ώστε νά άναδειχθή Μήτηρ τοΰ Γΐοΰ τοΰ 
Θεοΰ. Ήδη, κατά τό 250, γίνεται, υπό τοΰ 'Ωριγέ- 
νους, χρήσις τοΰ γνωστοΰ, ήθη, έν τή ’Εκκλησία τής 
’Αλεξάνδρειάς, όρου (Θεοτόκος), όστις ώς καθολική 
συνείδησις τής Εκκλησίας, περιεβλήθη τό κύρος καί 
τήν Θεόπνευστο-/ Αυθεντίαν Οικουμενικής Συνόδου, 
τής έν Έφέσω Τρίτης (431) δογματισάσης.

«Κατά ταύτην τήν άσυγχύτου ένώσεως έννοιαν όμο- 
λογοΰμεν τήν ’Αγίαν Παρθένον Θεοτόκον, διά τόν Θεόν 
Λόγον σαρκωθήναι καί ένανθρωπήσαι καί έξ αυτή: 
τής συλλήψεως ένώσαι έαυτψ τόν έξ αυτής ληφθέντα». 
Καί καταδικάσας τήν αιρετικήν άντεκκλησιαστικήν καί 
άντιγραφικήν τοΰ Νεστορίου κακοδοξίαν (Μάϊος, i 
1115, 30,3).

Έν τή Εκκλησία μας σώζεται, από τής εποχής έ- 
κείνης, ή εξής -συγκινητική παίράδοσις, άποδιόομένη 
καί εις αυτόν τόν "Αγιον Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν 
καί προϋποτιθεμένη, υπό τών -αρχαίων έγκωμιαστών 
καί υμνογραφώ-/ τής Εορτή; τής Κοιμήσεως.

Κατά τή εποχήν τής συγκροτήσεως τής Γ ' έν Έ  
φέσιο Οικουμενικής Συνόδου, ή βσιωτάτη Αύτοκράτειρ* 
Πουλχερία, άνεγείρασα, κατά τόν Κωδινόν, τόν ιστορι
κόν Ναόν τών Βλαχερνών, έν Κωνσταντινουπόλει, πρό: 
τιμήν τής Παναγίας Θεομήτιρος, έστειλε·/, εις τόν σο
φόν καί άγιον Πατριάρχην τών Ιεροσολύμων Ίουβε- 
νάλιον, πρεσβείαν ές ’Αρχιερέων καί αύλικών, παρα-
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Ή  αγάπη καί ή εύλά βεια  πρός τή ν  Πανα
γία ν, είναι σφραγΐς γνη σ ιό τη τα ς  όλω ν τω ν 

’Ο ρθοδόξω ν Χ ριστια νώ ν.

χαλούσα, δι’ έπιστολής, δπως χή χαρισθή τό λείψανου 
:ή: άγιωτάτης Μητρός χοΰ Κυρίου, ζησάσης, καθ’ όλον 
ιόν βίου καί κοιμηθείσης, έν Ιερουσαλήμ, ίνα τό καχα- 

εις τόν δν ήγειρεν Ναόν τής Πολιούχου καί Ύ- 
πευμάχου Στρατηγού τής Βασιλευούσης. Καί χόχε ό 
Ιεροσολύμων Ίουβενάλοος, δι’ έπιστολής χου άπανχη- 
χ;·/ή;, άπεκάλυψεν εις χήν Αύχοκράχειραν καί εις όλό- 

I χ/.ηρον συγχρόνως χήν Εκκλησίαν, δχι: Άφοΰ ο! χοΰ 
Κυρίου Μαθηχαί θαυμασχώς, έκ χών περάχων συνα- 
θροισθένχες, έκήδευσαν σεμνοπρεπούς καί ένεχαφίασαν 
εύλαβως, έν χφ λελαξευμένψ χάφψ χής Γεθσημανή,

I Μηχρος χοΰ Κυρίου χό πανάχρανχον Σώμα, έπέ- 
j  στρέψου εις χήν καχ’ οίκον ’Εκκλησίαν. Καί χή χρίχη 
| ήμερα, δχε ήσαν έτοιμοι ν’ άναχοορήσωσι πάλιν, διά 
χοΰ Ευαγγελίου χό κήρυγμα καί χών Εκκλησιών χήν 

I επιστασίαν, καχαφθάνει ό νεώχερος όλων Θωμάς, δ 
λεγόμενος δίδυμος. Οί Άπόσχολοι, χή έπιμόνψ παρα- 
•/λήσει χοΰ συναποσχόλου Θωμά, μεχέβησαν άπανχες, 
είς χήν Γεσθημανή. ’Αλλά είσελθόνχες εις χόν Τάφον 
χής θεομήχορος, πρός μεγίσχην χων εκπληξιν καί λύ
σην, δεν εδρον, έν χφ Τάφψ χής Θεοτόκου χό Σώμα, 
άλλα χήν Ζώνην μόνον Αύχής χήν Τιμίαν καί χάς Ά - 
χράνχους έσθήχας.

Περίλυποι δέ καί καχηφεΐς, έπιοχρέφονχες καί δια- 
I ποροΰνχες, βλέπουσιν έξαίφνης άπανχες, έν χψ Ού- 

ρανψ, ένχός νεφέλης φωχεινής, περισχοιχιζομένης δέ 
ύ-’ ’Αγγέλων, χήν Μητέρα χοΰ Ζωοδότου, Κεχαριχω- 
μενην Μαριάμ, "Ηχις, εύλογήσασα αύχούς, έξεφώνη- 
οεν αύχοις χό εύφρόσυνον «Χαίρετε».

II οπτασία, ή ευλογία καί ό χαιρεχισμός χής Μη- 
I χρός χοΰ Κυρίου, έπανελήφθη είς αύχούς, καχά χήν 

ώραν χοΰ γεύματος. Ούχοας οί Άπόσχολοι, ίδόνχες έπί- 
οχευσαν, δχι χό άφθορον Σώμα χής Παρθένου, χό έξσ - 

I γιασθέν, διά χής έπιχύσεως χοΰ Άγιου Πνεύματος καί 
I χής έπισκιάσεως χής Λυνάμεως χοΰ Ύψίσχου, χής σσρ- 
I χώσεως δηλονόχι χοΰ Μονογενούς Γίοΰ χοΰ θεοΰ, χοΰ 
I Ζωοδότου Χρισχοΰ, δεν άφέθη, ύπό χοΰ Θεοΰ, νά άπο- 
I ουνχεθή χ*ί ϊδη φθοράν, έν χφ χάφψ, ώς τροφή χών 
I Κωλήκων. Αλλά, καχ’ έξαίρετον χών φυσικών νό- 
I [ίων καινοτομίαν, μεχέστη δεδοξασμένον, μετά χής μα- 
I κ.αρίας Αυτής ψυχής, είς τον Ουρανόν, ίνα ένθρονισθή, 
I ΐκ δεξιών χοΰ ΙΙαμβσσιλέως Γίοΰ Αύχής καί Θεοΰ, πλη- 
I φυμένης χής Λαβιχικής προφητείας: «Παρέστη ή Βα- 
I 'ύ.ισσα έκ δεξιών Σου».

Τήν παράίδοσιν χαύχην εγραφεν ό Ίουβενάλιος, 
I καραλαβάνχες καί ημείς, παρά χών Άγιων ’Αποστόλων 
I -« ι χών πρώτων Επισκόπων Ιεροσολύμων, μυστικήν 

γΧφυλάχχομεν εΰλαβώς, ίνα μή~δ αμαθής όχλος, άνευ 
Ξ'ΐγνώσεως, συγχύση τήν χή; Παρθένου εύλάβειαν καί 
·:μήν, πρός χήν μόνψ χφ έν Τριάδι θεφ  άνήκουσαν λα

τρείαν, ώς έναγχος, έκ τής πολυθεϊστικής είδωλολα- 
τρείας μεταστραφείς.

Ή  έπιστολή αυτή χοΰ Ίουβεναλίου, ή συνοδεύσασα 
:άς ύπ’ αύχοΰ παραχωρηθείσας έσθήτας καί τήν Τιμίαν 
Ζώνην, χά κατχχεθένχα πανηγυρικώς, είς χόν έν Βλα- 
χέρναις Ναόν, έδωσαν αφορμήν, νά θεσπισθή, ύπό τής, 
άνά τήν οικουμένην, Καθολικής ’Εκκλησίας, έπισήμως 
ή Εορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ή μεγαλυτέρα 
καί άρχαιοτέρα τών Θεομητορικών έορτών, μετ’ έκεί- 
νην χοΰ Ευαγγελισμού.

Ή  Άγιωτάχη Μήτηρ ’Εκκλησία έθέσπισεν εκτοτε 
δεκαπενθήμερον, προ τής Εορτής, νηστείαν, δπως, 
διά νηστείας, Έξομολογήσεως καί χών, καθ’ έκάσχην 
έσπέραν, κατανυκτικών προσευχών, προετοιμαζόμενοι 
οί πιστοί, άξιωθώσιν, ίνα προσκυνήσωσι νοερώς τής Πα
ναγίας Θεοτόκου χό ζωαρχικώχατον Σκήνος, κοινωνή- 
σωσι δέ καί τών Άχράντων Μυστηρίων.

Σημειωθήτω, έν χέλει, δχι, κατά τήν έρρωμένως, έν 
Ά γίω  δρει, κρατούσαν πίστιν, ή Τιμία Ζώνη καί χό 
σεπτόν μαφόριον χής Παναγίας, διατηρούμενα, έπ’ αιώ
νας, έν Κωνστανχινουπόλει, διεσώθησαν, κατά τήν ά- 
λωσιν, ύπό τής Βασιλομήχορος Μάρως, θυγατρός χοΰ 
τελευταίου βασιλέως τής Σερβίας Γεωργίου καί παρα- 
δοθένχα είς "Αγιον "Ορος, εύρίσκονχαι σήμερον τεμα
χισμένα, έν ταΐς μεγάλαις Βασιλικαΐς Μοναΐς Βατοπε
δίου, Άγιου Παύλου καί Ξηροποτάμου, μετά καί τών 
δώρων, ά-τινα προσήνεγκαν οί Μάγοι, είς τον χεχθέντα 
Βασιλέα Χριστόν: «Χρυσόν, λίβανον καί σμύρναν» καί 
άτινα έπιμελώς έφύλασσεν ή Παναγία Θεομήτωρ, μέ
χρι τής Ά γιας Αυτής Κοιμήσεως.

Ή  άγάπη, όμως, καί ή εύλάβεια πρός τήν Πανα
γίαν, μεταξύ δλων τών Χριστιανών, είναι χαρακτη
ριστικόν γνώρισμα καί σφραγΐς γνησιότητας, ίδια τών 
’Ορθοδόξων Χριστιανών καί όή καί τών Ελλήνων, 
οίχινες, έν άνχιθέσει πρός τούς αχάριστους καί άστόρ- 
γους καί ασεβείς υιούς, τούς ΙΙοοχεσχάνχας χών ύπερ- 
χριακοσίων αιρέσεων καί αποχρώσεων, οίτινες, ούδέ 
ενός τιμητικού καί εύλαβοΰς έπιθέχου κτχαξιοΰν χήν 
Μηχέρα χοΰ Κυρίου «τήν Κεχαριχωμένην», ώσεί νά 
έπρόκειτο περί άναξιολόγου τίνος γυναικός, είς τήν 
γλώσσάν των έγραψαν, πρός τιμήν Αυτής τούς ύπερό- 
χους «Χαιρετισμούς»’ είς Αύτήν αφιέρωσαν χήν Βασι
λίδα τών πάλεών χων, είς Αύτήν, ώς ε,ίς «Ύπέρμαχον 
Στρατηγόν» ανέγραψαν πάσας τάς νικάς των καί κα
θιέρωσαν, ώς Περιβόλι Της, τό μεγαλοπρεπέστερου, 
μετά χόν "Ολυμπον, όρος χόν Ά θω  να, ίνα άσιγήτως, 
διά χών αιώνων, ύμνήται καί έγκωμιάζηχαι τό θειον 
Μεγαλείου Γης, πληρουμένης οϋχω χής, ύπ’ Αύχής, ψα- 
λείσης προφητικής Ωδής: «’Ιδού γάο άπό χοΰ νΰν μα- 
καοιοΰσί με πάσαι αί γενεαί». (Αουκ. 2,9).
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Έ πΐ τώ Πανελληνίιμ έορτασμώ  τού τριπτύχου των 
’Εθνικών μας συμβολισμών, ήτοι : της 21ης επ ετείου  
τής συντριβής των κομμουνιστοσυμμοριτώ ν ε ις  Γράμ
μ ον καί Βίτσι, τής 'Η μέρας του ’Εφέδρου Π ολεμιστοΰ  
καί τής Π ολεμικής Α ρ ε τ ή ς  των Ε λλή νω ν, ό 'Υπουργός 
Δημοσίας Τ άξεω ς κ. Π αναγιώτης Τ ζ ε β ε λ έ κ ο ς  άπηύθυνε  
π ρός τούς ανδρας τω ν Σωμάτων ’Α σφαλείας την άκό- 
λουθον, μεστήν Έ θνικοΰ π ερ ιεχο μ ένο υ , Ή μερησίαν  
Δ ιαταγήν του :

Συμπληροΰνται 21 ετη από τοΰ Αύγουστου τοΰ 1949, όποτε ό Εθνικός μας Στρατός συνέτριψεν, επί 
των κορυφογραμμών τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, τάς ξενοκινήτους κομμουνιστικός όρδάς.

Σΰσσωμον τό Ελληνικόν ’Έθνος πανηγυρίζει, επί τή λαμπρά ’Εθνική Έπετείω’ στρέφει εύγνώμονα 
τήν σκέψιν πρός τους ήρωας ,μαχητάς τοΰ Γράμμου - Βίτσι- κλίνει ενλαβώς τό γόνυ προ των ιερών σκιών 
τών πολεμάρχων εκείνων" καί άναμέλπει ύμνους καί παιάνας καί διθυράμβους καί τους αφιερώνει εις τήν 
Νίκην, τήν Δόξαν καί τον θρΰλον, διά τών οποίων έστέφθησαν τά όπλα τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατού.

Ώ  υπέροχος ύπόκρουσις τόιν νικητήριων παιάνων, τών άδομένων υπό τοΰ Λαοΰ, διαχέεται εις τους Ελ
ληνικούς αιθέρας ή αρμονία τών χαρμόσυνων, επί τή Έπετείω τής Νίκης, κωδωνοκρουσιών τών Εκκλη
σιών μας, ών τά ιερά δέν έσυλήθησαν, αί εικόνες δέν έκάησαν, οί ιερείς δεν έσφαγιάσθησαν καί οΐ 
τοίχοι δέν κατεκρημνίσθησαν υπό τής άθεϊστικής μανίας τών Ελληνοφώνων βαρβάρων, οί όποιοι, ώς προ- 
φυλακαί τοΰ Διεθνούς Κομμουνισμού, έπέδραμον κατά τής Ελλάδος, ώς προμαχώνος τοΰ Χριστιανισμού καί 
τών ύψηλοτέρων Ιδεωδών, τών, άπανταχοΰ τής γής, ελευθέρων ανθρώπων.

"Οσοι μετέσχομεν τής Εθνικής εκείνης εποποιίας, μεθ’ υπερηφάνειας αναμιμνησκόμεθα τών ημερών 
εκείνων, τάς οποίας έχαρακτήριζεν Εθνικός ενθουσιασμός, Πατριωτικός παλμός καί Ελληνικόν μεγαλεΐον 
είς τήν ύψηλοτέραν των έ'κφανσιν.

Ιναί καλοΰμεν όλους τούς λοιπούς Έλληνας, όπως μετάσχουν τής Εθνικής μας χαράς καί υπερηφά
νειας, επί τή έπετείω τής Νίκης τοΰ Γράμμου - Βίτσι.

Ως Προϊστάμενος τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 'Τπουργός, επιτακτικήν αισθάνομαι τήν ανάγκην, όπως 
το μεν εξαρω την ουσιαστικήν και πολύτιμον συνδρομήν των είς τήν κατανίκησιν τοΰ κομμουνιστικού ά
γους, τό δέ διασαλπίσω τήν ύπερηφάνειάν μου, διότι προΐσταμαι τών Σωμάτων τούτων, τών οποίων οί 
ανδρες, μεθ Ιερού πάθους, ευλαβούνται τών Εθνικών ’Ιδανικών καί οσάκις έχρειάσθη, μεθ’ ηρωισμού 
καί αύτοθυσίας ύπερησπίσθησαν τάς Έθνικάς επάλξεις, τάς οποίας καί μετέβαλον, συχνότατα, είς Εθνι
κά θυσιαστήρια, διά τής ενδόξου πτώσεώς των.

Ταυτοχρόνως, προς τούς πανηγυρισμούς, επί τή Εθνική Νίκη τοΰ Γράμμου - Βίτσι, τιμώμεν τόν 
Έλληνα ’Έφεδρον Πολεμιστήν καί τήν Πολεμικήν Αρετήν τών Ελλήνων.

Ο ύπερτρισχιλιετής Εθνικός μας βίος είναι πλήρης πολεμικών περιπετειών, τάς οποίας ημείς ουδέ
ποτε έπεζητήσαμεν. Πάντοτε μάς έπεβλήθησαν.



Οί πολεμικοί μας αγώνες, όπως καί εκείνοι επί τών πνευματικών πεδίων, υπήρξαν, κατά κανόνα, νι
κηφόροι.

Συντελεσταί τής Νίκης, εις μέγιστον βαθμόν, υπήρξαν εκείνοι οί οποίοι, άποτελοΰντες το ανώνυμον 
πλήθος τών πολεμιστών, έπλαισίουν έπαξίως τά μόνιμα στελέχη τού Στρατεύματος.

Υπήρξαν οί 'Έλληνες ’Έφεδροι Πολεμισταί, εις τούς Οποίους ανήκει ή ευγνωμοσύνη τοΰ Έθνους, 
διότι άνεδείθησαν, πάντοτε, άξιοι τής Πατρίδος.

Διότι, μέ άπαράμιλλον εθνικόν ενθουσιασμόν, μέ ηρωισμόν καί αυτοθυσίαν, έρρίπτοντο εις τάς μάχας 
καί ήγωνΟζοντο υπέρ βωμών, εστιών καί Εθνικών Ιδανικών.

Καί διησφάλιζον, εν μέσω μυρίων αντιξοοτήτων, όχι μόνον τήν Εθνικήν καί φυλετικήν μας έπιβίω- 
αιν. αλλά καί τήν άκάθεκτον πορείαν προς τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τής Δόξης καί τής Τιμής.

Τιμώμεν, επίσης, τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τών 'Ελλήνων.
Καί είναι ή Πολεμική Αρετή τών Ελλήνων το ιδεώδες κράμα όλων, συλλήβδην, τών αρετών τοΰ 

υπέροχου Λαού μας.
Δηλαδή, ή πνευματική ρώμη- τό ψυχικόν μεγαλεΐον- τό πάθος διά τήν ελευθερίαν· ό σεβασμός προς 

τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν- ό έρως προς παν ό,τι άραΐον, εύγενές καί υψηλόν- ή λατρεία προς τά ψυχι- 
κοπνευματικά ’Ιδεώδη. ιΚαί προ παντός καί κυρίως ή συνείδησις ότι, ή Θεία Πρόνοια μάς έταξε φρου
ρούς καί ύπερασπιστάς τών Ιδεωδών αυτών, επ’ ώφελεία ολοκλήρου τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος.

Ή  Πολεμική ’Αρετή τών Ελλήνων, έν συνδυασμό προς τά υψηλά κοσμοθεωρητικά βιώματα τοΰ Λαού 
μας καί τήν θερμήν ’Ορθόδοξον Χριστιανικήν μας πίστιν, μάς άνέδειξεν άξιους φορείς τοΰ ρόλου τον 
όποιον μάς ένεπιστεύθη ή Θεία Πρόνοια.

Κατά τά τελευταία, προς τής Έπαναστάσεως, έτη, διετρέξαμεν τον θανάσιμον κίνδυνον νά στερη- 
θώμεν τών καρπών’ τών αγώνων καί τών Νικών, τάς όποιας, διά τής πολεμικής αρετής των, κατήγαγον 
οί 'Έλληνες ’Έφεδροι καί μή πολεμισταί.

Έκινδυνεύσαμεν νά έκπέσωμεν τοΰ ρόλου τοΰ θεματοφύλακος τών υψηλότερων άνθρωπίνοιν ’Ιδεω
δών καί αξιών, τών Ελληνικήν έχόντων τήν καταγωγήν.

Μάς έσωσεν εκ τοΰ ’Εθνικού ολέθρου ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1907, χάρις εις τήν οποίαν 
καί συνεχίζομεν τήν ’Εθνικήν, αλλά καί τήν, επί παγκοσμίου πνευματικού καί πολιτιστικού πεδίου, έκτει- 
νομένην αποστολήν μας.

Ζήτα) τό ’Έθνος.
ΙΙΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

'Ωσαύτως, έπι τφ  αύτώ ώς άνω έορτασμώ , ό ’Α ρχη
γ ό ς  τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν κ. Θ εράπων Γαλανόπου- 
λ ο ς  άπηύθυνε π ρος άπάσας τά ς 'Υπηρεσίας τοΰ Σώμα
το ς  τήν κάτωθι έμ π νευ σ μ ένη ν  Ή μερησίαν Δ ιαταγήν  
του :

Πρό είκοσι ενός ετών, ή Ελληνική ψυχή έμεγαλούργησε διά μίαν ακόμη φοράν. Αί ’Ένοπλοι Δυνά
μεις τοΰ ’Έθνους μας, ό υπερήφανος Ελληνικός μας Στρατός, κατετρόπωσε καί διέλυσε τάς όρδάς τών 
κομμουν ιστοσυμμορ ιτών.

Καί τό ’Έθνος, σήμερον, άποτίει τόν φόρον τής όφειλομένης τιμής καί ευγνωμοσύνης, πρός τούς ή- 
ρωϊκούς εκείνους μαχητάς, οί όποιοι ύψωσαν τό γιγαντιαΐον ηθικόν ανάστημά των, ώς πελώριον, έκ γρα
νίτου, κυματοθραύστην, ό όποιος άνέκοψε τήν καταστροφικήν, διά τό ’Έθνος, κάθοδον τών από Βορρά 
έξορμώντων ερυθρών στιφών.

Κατά τήν ’Επέτειον ταύτην, τό ’Έθνος συνεορτάζει τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τών Ελλήνων καί τήν 
Ημέραν τοΰ ’Εφέδρου Πολεμιστοΰ.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, ή όποια, από τής έμφανίσειός της εις τόν ορίζοντα τής Ελληνικής Δημοσίας 
Ζωής, πρό πεντήκοντα ετών, δέν έπαυσε ποτέ από τοΰ νά ίσταται εις τήν πρώτην γραμμήν^ τών Εθνι
κών αγώνων, δέν ήτο δυνατόν νά λειψή από τοΰ πανηγυρισμού. ’Επί τοσουτω μάλλον, καθοσον η προσφορά 
της διά τήν συντριβήν τών συμμοριτών τοΰ ΕΛΑΣ, δέν υπήρξε τυχαία. ’Αντίθετος, μάλιστα, επίσημοι 
διαταγαί τοΰ Γενικού ’Επιτελείου Στρατού τής εποχής εκείνης, αναφέρουν καί έξαίρουν τόν τεράστιον 
ρόλον, τόν όποιον διεδραμάτισεν ή ’Αστυνομία Πόλεων διά τήν συντριβήν των κομμουνιστοσυμμοριτών.

Μεγίστη ύπήρξεν ή συμβολή τής ’Αστυνομίας είς τήν πλήρη άποδιαρθρωσιν των, εις την Πρωτεύου
σαν καί άλλας μεγάλας Ελληνικά^ πόλεις, κλιμακίων στρατολογίας καί ένισχύσεως τών ερυθρών συμμο
ριτών.
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Είδικώτερον δέ, ή επιτυχία τη; ’Αστυνομίας Πόλεων υπήρξε πρωτοφανής εις τον χώρον εις τον 
όποιον έκινείτο καί έδρα ή ανώτατη πολιτική ηγεσία τοϋ Κομμουνιστικοί Κόμματος, τήν οποίαν καί έξήρ. 
θρωσε, κυριολεκτικά);, συλλαβοϋσα τό σόνολον, σχεδόν, των ηγετικών στελεχών της.

Άλλ’ ας στρέψωμεν, ήδη, καί ας έντοπίσωμεν τους προβολείς τής 'Ιστορίας επί τής σεμνής, δσον 
καί ηρωικής μορφής τοΰ Έφεδρου Πολεμιστοΰ, ό όποιος διεδραμάτισε τεράστιον ρόλον κατά τούς ’Εθνι
κούς μας ’Αγώνας.

Τιμώμεν, σήμερον, 'εκείνους οί οποίοι, εις κρίσιμους, διά τό ’Έθνος, στιγμάς, έκλήθησαν υπό τάς 
σημαίας καί έτέθησαν υπό τάς διαταγάς τών μονίμων στελεχών τοϋ Στρατεύματος, διά νά γράψουν, όμοΰ, 
νέας σελίδας άφθάστου ηρωισμού, ανυπερβλήτου ψτυχ ικοΰ μεγαλείου καί δόξης καί νά πλουτίσουν, δι* αυτών] 
τήν υπέρ λαμπρόν μακραίωνα Ελληνικήν 'Ιστορίαν.

’Ιδού διατί είναι επιβεβλημένη, ώς ύπέρτατον Εθνικόν καθήκον, ή άπότισις φόρου αιώνιας τιμής καί 
ευγνωμοσύνης πρός τον 'Έλληνα ’Έφεδρον Πολεμιστήν’.

Τιμώμεν, δμως, ακόμη, σήμερον, καί τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τών Ελλήνων.
Καί είναι ή πολεμική αρετή τών Ελλήνων ή αστείρευτος πηγή εκ τής οποίας, διά μέσου τών χιλιετη

ρίδων τής 'Ιστορίας μας, άνέβλυσεν ό δυναμισμός τής Φυλής. Ή  έφεσις πρός τό ώραΐον. Ή  κλίσις πρός τό 
φιλοσοφεΐν. Ή  ροπή πρός τό υψηλόν. Ή  αγάπη πρός τάς καλάς τέχνας. Ή  λατρεία πρός τήν ελευθερίαν. 
Ή  απέραντος δημιουργική ίκανότης. Τό δόγμα τοΰ «Εΰ ζήν καί ένδόξως θνήσκειν», ώς καί πάσα άλλη 
αρετή τοϋ Ελληνικού Γένους.

Πέραν τής ανωτέρω βασικής ίδιότητός της, ή Πολεμική ’Αρετή τών Ελλήνων έχει έν ακόμη χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα: ’Εξεδηλώθη, πάντοτε, εί,ς περιπτώσεις αμυντικών καί ούχί επιθετικών αγώνων τοΰ 
’ Εθνους.

Ό  "Ελλην, φύσει ακαταμάχητος πολεμιστής επί τού πεδίου τής μάχης, χάρις εις ένα ιδεώδη συγκε
ρασμόν ανυπερβλήτου πνευματικής υπεροχής καί ασύγκριτου ψυχικού σθένους, ουδέποτε έξεμεταλλεύθη 
τήν πολεμικήν αρετήν καί ιδιοφυίαν δι’ επιθετικούς σκοπούς. Παράδοσις εθνική μας είναι ή άμυνα.

Αμυνα υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ ιερών καί οσίων, υπέρ τών άκαταλύπων ηθικών αξιών, αί 
όποιαι Ελληνικήν έχουν τήν καταγωγήν καί τήν προέλευσιν. 'Τπέρ τού πνευματικού πολιτισμού, ό όποιος 
είναι δημιούργημα Ελληνικόν, αλλά καί προσφορά του πρός δλους τούς άξιους νά τόν αποδεχθούν Λαούς.

Ή  Θεία Πρόνοια, ιστορικήν υπηρετούσα αναγκαιότητα, «τοποθέτησε τό Ελληνικόν Γένος επί τοΰ 
σημείου συναντήσει»; τριών ’Ηπείρων. Καί έπροικοδότησεν αυτό διά τού προνομίου νά είναι, χάριν τοΰ 
ελευθέρου κόσμου, ό δημιουργός καί θεματοφύλαξ, ταυτοχρόνως, τών πλέον ωραίων, εύγενών καί υψη
λών ’Ιδεών καί ’Αξιών, τάς οποίας έγέννησε τό Ελληνικόν πνεύμα εις τόν περίλαιιποον τούτον νώοον. ό 
όποιος λέγεται « Ε Λ Λ Α Σ » .

Ή  Ελλάς, συνεπής, πάντοτε, πρός τήν ιστορικήν της μοίραν καί τήν ’Αποστολήν, ύπερημύνθη, διά 
μέσου τής ύπερτρισχιλιετούς 'Ιστορίας της καί μέσω μιας άτέρμονος άλύσεως ενδόξων αγώνων' καί μεγά
λων εποποιιών, τής Ελευθερίας εναντίον τών σιδηροφράκτων ορδών τής βίας καί έθριάμβευσε. Τού πολι
τισμού εναντίον τοϋ βαρβαρισμού καί ένίκησε. Τής ’Ιδέας εναντίον τής 'Ύλης καί ^μεγαλούργησε. Τής 
αληθούς Δημοκρατίας τών Εργων και όχι εκείνης τών λόγων, εναντίον τού, πάσης άποχρώσεως, ολο
κληρωτισμού καί έπεκράτησε.

Διότι, έναντι τού απείρου όγκου σιδήρου καί χάλυβος, άντιπαρέταξε τήν άδάμαστον ψυχήν τών μα
χητών της. ’Έναντι τής στυγνής υλικής δυνάμεως, τό υπερήφανον πνεύμα της.

Οί Ελληνικοί^ ’Αγώνες, διά μέσου τών άτελευτήτων αιώνων τής λαμπράς 'Ιστορίας μας, αντιγράφουν 
αλλήλους, τόσον έξ επόψεως περιεχομένου, δσον καί έξ έπάψεως αποτελέσματος. Δηλαδή, οί 'Έλληνες 
έπολέμησαν, πάντοτε, αμυνόμενοι τών εύγενεστέρων κατακτήσεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, διά λογα
ριασμόν τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος ολοκλήρου. Καί πάντοτε ένίκησαν.

Καί δταν, ποτέ, προσκαίρως, ήττήθησαν, καί δταν άναπότρετος κατέστη ή ένδοξος πτώσις, καί τότε 
κατήγαγον ηθικήν νίκην.

Διότι έδίδαξαν εις τήν ανθρωπότητα τήν αξίαν τού έντίμως άγωνίζεσθαι καί ήρωϊκώς πίπτειν, προ- 
μαχούντες τών αιωνίων καί άκαταλιτων αξιών τού 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

’Αλλ’ είναι γεγονός, πανθομολογούμενον από ιστορικούς κριτάς καλής πίστεως καί μεγάλης αξίας, 
δτι  ̂και κατά την στιγμήν τής πτωσεως των ακόμη, οί Ελληνες ύψώθησαν, ώς φωτεινά μετέωρα αιωνίου 
δοξης, μεγαλείου και διδαχής, τής μεγαλύτερος τών αρετών: τής ’Αρετής τοϋ θνήσκειν χάριν τής Ελευ
θερίας καί τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τό «Μόλων λαβέ» υπήρξε τό αιώνιον καί θεμελιώδες δόγμα τής Πολεμικής Αρετής τών Ελλήνων. 
Τό^ αιώνιον καί μέγα «ΟΧΙ» πρός τάς δυνάμεις τού σκότους, έβροντοφώνησαν εις δλας τάς παραλλαγάς 
οι Ημίθεοι τιον Θερμοπυλών και οι Τιτάνες τού Μαραθώνας, οί Γίγαντες τών Πλαταιών καί οί Σαλαιιινο- 
μάχοι, οί ηρωικοί υπερασπισταί τής Βασιλίδας τών πόλεων καί οί Πολεμάρχαι τοϋ 1821. Οί Σταυραετοί 
τής Αλβανίας και οι ηρωικοί υπερασπισταί τής Ινουλας καί τού Γοϋπελ, Οί ανυπέρβλητοι μαχηταί τοϋ



Γράμμου καί τοϋ Βίτσι, οί υπέροχοι ύπερασπισταί τη; γαλανής Ελευθερίας έναντι τοΰ ερυθρού ολοκληρω
τισμού.

Οί Χρυσαετοί τού Γράμμου καί τού Βίτσι, οί όποιοι συνέτριψαν τάς εξ Ελληνοφώνων όρδών προ
φυλακής τού Διεθνούς Κομμουνισμού, βάλλοντος εναντίον τής ύψηλοτέρας των ’Ιδεών, ή δποία λέγεται 
«ΕΛΛΑΣ», ύψωσαν το λάβάρον τής ενόπλου άντιστάσευ;ς κατά τού κομμουνισμού, παρασχόντες, ούτως, 
υψηλόν παράδειγμα προς μίμησιν υπό των αληθώς ελεύθερων λαών τής Οικουμένης.

Τό «Μόλων λαβέ», το «Την πόλιν ον σοί δίδω» καί άλλαι ανάλογοι λακωνικοί καί λιτοί μεν, άλλα 
πλούσιοι εις μεγαλείου καί περιεκτικότητα φράσεις, υπήρξαν οί κεντρικοί άξονες περί τούς όποιους, πάν
τοτε, κατ’ αποκλειστικότητα, περιεστράφη ή πολεμική δραστηριότης τών Ελλήνων.

Οί Έλληνες διεξήγαγον, πάντοτε, αγώνας αμυντικούς, πλήν μιας, ίσως, έξαιρέσεως. Τών ύπερόχων 
εκείνων αγώνων τού Μεγάλου Έλληνος ’Αλεξάνδρου.

Άλλα ό ακαταμάχητος εκείνος στρατηλάτης δεν υπήρξε μόνον ήγέτης ενόπλων δυνάμεων καί αγώ
νων. 'Τπήρξε, κυρίως, ό μέγιστος, ίσως, εις την 'Ιστορίαν όλων τών αιώνων καί όλων τών ’Εθνών, έκπο- 
λιτιστής.

Ήγωνίσθη, βεβαίως, διά νά κατακτήση, αλλά νά κατακτήση τί; Τάς ψυχάς τών λαών τούς οποίους 
άπηλευθέρωσε από τήν εγχώριον βίαν.

Ήγωνίσθη διά νά έξαπλοόση τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί τήν Ελληνικήν σοφίαν εις τά πέρατα 
τού τότε γνωστού κόσμου, ώς φορεύς ανθρωπιστικού ήθους, κοινωνικής αρετής καί πολιτισμού.

Ήγωνίσθη διά νά άνασύρη τον άνθρωπον από τό τέλμα τού κτήνους, εις τό όποιον έκυλίετο καί να 
τον άνυψώση εις τά πανύψηλα καί υπέροχα πνευματικά πεδία, εις τά όποια έκινεΐτο τό Ελληνικόν πνεύμα 
καί έμεγαλούργει ή Ελληνική ψυχή.

Συνεπές τό 'Ελληνικόν Έ θνος καί ή πυρφόρος ρομφαία αυτού, δηλαδή ό ’Εθνικός μας Στρατός, 
προς τήν ύπερτρισχιλιετή Εθνικήν παράδοσιν άντιστάσεως προς τάς καταλυτικής τής ελευθερίας, τής 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας καί τού πολιτισμού, δυνάμεις, έβροντοφώνησε, διά μίαν ακόμη φοράν, τήν 21ην 
’Απριλίου 1967, τό «ΟΧΙ», ένα πελώριον καί αποφασιστικόν «ΟΧΙ», προς τάς δυνάμεις τού ερυθρού ολο
κληρωτισμού καί τοΰ έθνοκτόνου διχασμού, αί όποΐαι άπειργάζοντο τον όλεθρον τής Πατρίδος.

'Τπήρξεν ή εθνοσωτήριος πρωτοβουλία τού ’Εθνικού μας Στρατού τό καλύτερον μνημόσυνου υπέρ 
τών ψυχών καί τής μνήμης τής στρατιάς τών ηρωικών υπερασπιστών τής ελευθερίας καί τής τιμής τής 
Πατρίδος, από τών παναρχαίνων χρόνων, μέχρι τοϋ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι. Καί ταυτοχρόνως, ή πλέον 
έγκυρος ύπόσχεσις «ξακολοϋθήσεως, μετά συνέπειας, τών όραματισμών καί τών αγώνων του.

'Τπήρξεν ή συμμόρφωσις πρός τήν επιταγήν τών ιερών σκιών τών αθανάτων νεκρών μας καί τήν 
ιστορικήν μοίραν τής υπέροχου Φυλής μας. 'Τπήρξεν ή ούσιαστικωτέρα άξιοποίησις τής Νίκης, την όποιαν 
κατήγαγον αί Έθνικαί μας Δυνάμεις, εις τις «άετορράχες» τοϋ Γράμμου καί τού Βίτσι.

Διότι, μία Νίκη, όσονδήποτε μεγάλη καί άν είναι, δέν έχει αύτάρκειαν. Χρειάζεται συνεχής έπαγρυ- 
πνησις διά τήν άξιοποίησίν της. Καί, άτυχώς, ή Νίκη τού Γράμμου καί τοϋ Βίτσι, ολίγον κατ’ ολίγον 
ήμβλύνθη, έως ότου έφθάσαμεν εις τήν επαίσχυντου συνεργασίαν μέ τον Κομμουνισμόν καί εις τήν ασυγ
χώρητου ανικανότητα έκτιμήσεως τών έκ ταύτης κινδύνων, έκ μέρους εκείνων, οι οποίοι ευρεθησαν ρυθ μ ι
στοί τών τυχών τής 'Ελλάδος κατά τά τελευταία, προ τής ’Επαναστάσεως, έτη.

Ή  έκφύλισις, ακριβώς, αύτή καί ή έκτόνωσις τών αποτελεσμάτων τής υπέροχου ’Εθνικής Νίκης 
εις τάς κορυφογραμμάς τοϋ Γράμμου καί τοϋ Βίτσι, έπέβαλεν ώς ιστορικήν αναγκαιότητα την Επαναστα- 
σιν τής 21ης ’Απριλίου.

Καί, τώρα, τό Ελληνικόν "Εθνος, υπό τήν καθοδήγηση1 τής ’Επαναστάσεως, οίκοδαμεΐ τάς προϋπο
θέσεις υγιούς καί ασφαλούς ζιοής εις τον Τόπον, μέ τήν όργανωσιν μιάς Δημοκρατίας προοδευτικής, συγ
χρόνου καί υπευθύνου καί μαχομένης σθεναρώς εναντίον παντός εχθρού τού Κράτους^ καί τού Λαού.

Χάρις εις τήν ’Εθνεγερσίαν ταύτην, δυνάμεθα, ημείς σήμερον, υπερήφανοι καί μέ τό μέτωπον υψηλά, 
νά έορτάζωμεν καί νά πανηγυρίζωμεν τάς Έθνικάς ’Επετείους καί να άποτιωμεν φορον τιμής και ευγνω
μοσύνης πρός τούς γενναίους προγόνους μας, οί όποιοι συνέγραψαν τάς λαμπράς σελίδας τής παναρχαίας 
'Ιστορίας μας.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, σάρξ έκ τής σαρκός τού 'Ελληνικού Λαού, δέν ήτο δυνατόν νά πράξη άλλως 
καί δέν ήτο δυνατόν νά μή συμμετέχη, δι’ όλων της τών ψωχικών καί πνευματικών δυνάμεων, εις τους 
πανηγυρισμούς τοϋ "Εθνους.

Σ υνεορτάζομεν, λοιπόν, καί συμπανηγυρίζομεν μέ τούς ΙΙανέλληνας τό τρίπτυχον τής συντριβής τού 
κομμουνιστοσυμμοριτισμού εις τον Γράμμον καί τό Βίτσι, τής 'Ημέρας τοϋ Έφεδρου Πολεμιστού και τής 
Πολεμικής ’Αρετής τών Ελλήνων. _ χ Λ

Καί πανηγυρίζοντες καί έορτάζοντες, εύγνώμονα στρέφομεν τά βλέμματα τής ψυχής μας προς τούς 
αθανάτους ύπερασπιστάς, διά μέσου τών αιώνων, τής γαλανής μας Πατρίδος και τών Ιδανικών, τα οποία 
είναι ταυτόσημα πρός αυτήν.

Καί κλίνομεν εύλαβώς τό γόνρ προ τοϋ Πανθέου τών ’Εθνικών μας αγωνιστών, τών ’Εθνικών μας Η- 
ρώων, Τιτανοιιάχων καί Ήιιιθέων.

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΣ
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Ο ΠΛΗΘΩΝ - ΓΕΜΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ  Η Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Μ Υ Σ Τ Ρ Α  I

Τού Υφυπουργοί) Προεδρίας Κυβερνήσεωο ΚαθπγητοΟ κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Τ Σ Α Κ Ω Ν Α

I. 'Η οίμωγή τής 'Αλώσειος (1453) ελάχιστα συνέβαλεν 
εις χήν συνειδητοποίησιν των πνευματικών πεπρωμένων 
τοϋ Γένους. Ή δη  ό Νέος Ελληνισμός είχε διχασθή άπό 
τήν δραματικήν άντίθεσιν δύο έπαναστάσεων έξ ίσου βιαίιον. 
ΟΙ «Έλληνίζοντες» τοϋ Κινήματος τοϋ Μυστρά άντιτίθενται 
σφοδρώς εις τόν «’Ορθόδοξον» στοχασμόν των καλογήρων 
τής ’Ανατολής. Περί τάς δύο ταύτας επαναστάσεις, αιτινες 
δεν γεφυρώνονται ε’ις τήν συνείδησιν τού άγνωστου δημο
τικού ποιητού, θά οίκοδομηθή ή δραματική μυθογραφία των 
νεωτέρων χρόνων.

II. 'Ο Πλήθων — Γεμιστός κα'ι ή Σχολή τοϋ Μυστρά, 
οι «Έλληνίζοντες» εκπροσωπούν τήν άναβίωσιν τοϋ Ούμανι- 
σμού. Εις στιγμήν ΰπερτάτης δοκιμασίας, δτε ή Βασιλεύου
σα περιήλθεν εις χείρας τών Φράγκων κατακτητών (1204), 
οι «Έλληνίζοντες» υπό τόν Πλήθιονα Γεμιστόν χωρούν 
μετά ταΰτα εις οίονει στρατιωτικόν σύνδεσμον νεοελληνικής 
Αναγεννήσεως. Εις τήν αύτοσυγκέντρωσιν καί αυτοεξορίαν 
τής ’Επαρχίας καί κατ’ έπέκτασιν τής γειογραφικής των 
υπαρξεως οι «Έλληνίζοντες» συγκροτούν τό Δεσποτάτον 
τού Μυστρά, τό Βασίλειον τής Νίκαιας, τό Δεσποτάτον τής 
’Ηπείρου καί τήν Αυτοκρατορίαν τής Τραπεζοΰντος. Δεν

είναι «επαρχιακή» υπεροψία των ή σθεναρά θέλησις πρό; 
έπανίδρυσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ΰπό Έλληη- 
κόν, άκριβέστερον είπεΐν, Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ν  εθνι
κόν χαρακτήρα. Είναι περισσότερον τούτου ή εθνική έγρή. 
γορσις, ήτις διαλεκτικώς εκβιάζεται νά άναμετρηθή μέ τήν 
Ασιαν καί τήν Δύσιν. Ά λλ’ αύτήν τήν φοράν ή άναμέτοί)- 

σις αυτή —άντιθέτως πρός τό παράδειγμα τού Μ. ’Αλεξάν
δρου— δεν προκαλείται άπό τόν ’ Ελληνισμόν. ’Εξωθείται 
καί άπό τήν εισβολήν τής ’Ασίας, ή οποία καταλαμβάνιι 
καί σφυροκοπά τά άκριτικά σύνορα τού Βυζαντίου, έ,τα- 
πειλοϋσα αύτήν ταύτην τήν Μυθικήν Πριοτεύουσαν τον 
Νέου Ελληνισμού Κιονσταντινούπολιν, Λατινικόν «STATUS 
QUO» τής στιγμής εκείνης, «χαράν καί πόθον δλων τών 
Ελλήνων».

'Τπ’ αύτήν, δθεν, τήν άδυσώπητον φυλλορροήν τού Βίε 
ζαντίου, εκτεθειμένου εις τήν ταύτόχρονον πίεσιν τής Δέ
σεως καί τήν πνικτικότητα τής ’Ανατολής, γεννάται ή Νεοελ
ληνική εθνική συνείδησις μέ τήν τραγικήν Μοίραν τής έλε· 
φαντιάσεως τού Κρατιδίου τού Μυστρά καί τής Νίκαιας. 
Ούτε ολίγον ούτε πολύ, τήν στιγμήν, καθ’ ήν φραγκοκρα- 
τείται ή Κωνσταντινούπολις καί ό Πορθητής ϊσταται παρά

Τά ανάκτορα 
τών Παλαιολό- 
γων στό Μυστρά. 
Ό  τελευταίος 
αύτοκράτιορ 
τοϋ Βυζαντίου, 
ό Δεσπότη; 
τοϋ Μυστρά 
Κωνσταντίνος 
ΙΙαλαιολόγος, 
έπεσεν επί τών 
επάλξεων τής 
Ίεράς Πόλεως, 
ώς άλλο; 
Λεωνίδας.
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Ή  διδασκαλία τού Πλά
τωνος καί ή Σπαρτιατική 
αρετή, άπετέλουν κατά τόν 
Γεμιστόν, τά ιδεώδη έπί 
τών οποίων έπρεπε νά - 
στηριχθή πάσα προσπάθεια 
διά τήν έπανίδρυσιν τής 
Νέας Βυζαντινής Αΰτο- 

τοκρατορίας.

,τόδας εις τήν αντίπεραν αυτής όχθην, αλλά καί έπί τής Ευ
ρωπαϊκής ακτής, τό κρατίδιον του Μυστρά καί ή Αυτοκρα
τορία τής Νίκαιας συνθέτουν, ΰπό τό βάρος τών ιστορι
κών συμπιέσεων, τήν Σπαρτιατικήν αρετήν καί τό II λατω- 
νικάν ιδεώδες, ίνα αΰτομεταποιηθούν εις Βυζαντινήν αυ
τοκρατορίαν μέ έθνικήν νεοελληνικήν υφήν. Καί ύπ’ αυτήν 
τήν συμβολικήν μεγέθυνσιν τού ρόλου των οί ΙΙαλαιολόγοι 
τού Μυστρά αποβλέπουν πρός τάς ’Αθήνας, ένφ άπό τής 
Νίκαιας διευκολύνουν τήν άπελευθέρωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Ρωμαντικόν οπωσδήποτε τό εγχείρημα, μέ άχλΰν 
ονείρου, όπερ πραγματοποιείται εις μίαν κατ’ έξοχήν σπαρ- 
τιακήν πορείαν ουμανιστικής έπανατοποθετήσεως τής ζωής' 
άλλα ίστορικώς θά έδικαιολογεϊτο ή αναμονή τού Μοιραίου; 
Εις τάς μεγάλας, τάς τραγικάς στιγμάς προκεχωρημένου 
κινδύνου ή παρακμής, ό 'Ελληνισμός άναμετράται μέ τό 
χάος καί λόγφ ισχυρών καταλοίπων τής Ελληνιστικής έπο- 
χής τά αίτημα τής έλεφαντιάσεως άναθρώσκει. 'Ως έλεφαν- 
τίασιν έννοώ ούχί έπεκτατικήν καί αλογον κίνησιν πρός τά 
έξω τού Ελληνισμού, άλλ’ άντιθέτως προσπάθειαν αύτο- 
πειθαρχήσειος καί έπικυριαρχίας τοΰ ήθικώς καί γεοιγραφι- 
κώς παρακμάζοντος έσω ημών. Καί τήν στιγμήν μόνον 
εκείνην άπεργαζόμεθα θειορίας έπαναστατικάς. 'Τπ’ αύτήν 
οθεν τήν ασφυκτικήν λογικότητα τοΰ Πορθητοϋ καί έν δψει 
τού επιταφίου τής 'Αλώσεως, τά στρατεύματα τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ αστείος αποβλέπουν εις τάς ’Αθήνας καί διευκο
λύνουν τήν νικηφόρον είσοδον τής Νίκαιας εις Κωνσταντι
νούπολην. Καί αντί Βυζαντινής αύτοκρατορίας έπανιδρύεται 
ελληνικόν «άστυ» νέων Τριακοσίων έκ Μυστρά Σπαρτιατών" 
διότι έπί τών έπάλξεων τής 'Ιεράς Πόλεως πρέπει —ώσπερ 
νεώτερος Λειονίδας— νά άποθάνη ό II αλαιολόγος. Π ίπτει 
ό στρατιωτικός καί πολιτικός ήγήτωρ τοΰ Ουμανιστικού 
Μύθου —κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Φραντζή— μέ τήν σπά
θην άνά χείρας, ακριβώς δπως ό Λεωνίδας. ’Αλλά μέ μίαν 
διαφοράν: ότι ό θάνατός Του «εις τόν θρήνον τής Κων
σταντινουπόλεως» θά έπικαίλ'φθή άπό μεσσιανικός — ανα

τολικός δοξασίας» κατόπιν έντολής τοΰ Θεού δι’ άγγέλου 
μεταβιβασθείσης».

Καί τούτο διότι ό Κιονσταντϊνος, σύστοιχος πρός τόν 
Λεωνίδαν, ΰπήρξεν έ ξ α ί ρ ε σ ι ς ,  άγωνισθεϊσα νά 
ϋπερακοντίση τά όρια τής ίσχυούσης πραγματικότητος ζών 
ΰπό τήν αμφίβολον πάντοτε προϋπόθεσιν τοΰ πραγματοποιή
σιμου. Παρά ταΰτα δέν παύει δ Μυστράς νά άποτελή έθνι
κήν έγρήγορσιν, τελειοϊ τόν σχηματισμόν τοΰ νέου “Έθνους, 
όπερ, έστο> καί ώς μειοψηφία, λαμβάνει συνείδησιν τοΰ εαυ
τού του έκ τής εισβολής τής Φραγκοκρατίας. Μέχρι τής 
προβολής τοΰ Κινήματος τών «Έλληνιζόντων» άπό τό Δε- 
σποτάτον τοΰ Μυστρά, τής ’Ηπείρου, τής Τραπεζοΰντος ή 
τής Νίκαιας ή έννοια «ραγιάς» άρχεται προεργαζομένη τήν 
μόνην «ανθούσαν» πραγματικότητα εις τήν κατεχομένην Μι- 
κρασίαν, ένώ ή λέξις «"Ελλην» είναι άπήχησις κόσμου με- 
μακρυσμένου ΰπό ήμιθείκόν περιεχόμενον. Ό  Μυστράς 
γεννά εις τόν έναγοΥνιον τοκετόν του τήν έννοιαν «Νέος Ε λ 
ληνισμός» μέ σαφή έθνικήν πρόθεσιν, μέ πρόγραμμα στρα
τιωτικής κρούσεως καί τελικόν αίτημα τήν άναβίωσιν τής 
αύτοκρατορίας. Τά στρατεύματα ατινα πραγματώνουν τό 
οίστρηλάτημα τοΰ Γεμιστού εις τήν Φραγκοκρατουμένην 
Κωνσταντινούπολή, μέ έπικεφαλής τούς Παλαιολόγους, δέν 
ασκούν ιμπεριαλισμόν, μηδέ κατάκτησιν. Είναι αί δυνάμεις 
τής άναγεννωμένης δημοκρατίας, είναι τό πνεύμα τοΰ Κλασ
σικού Λόγου, όπερ θέλει —ουτω παρωχημένως— ν’ άναμε- 
τρηθή μέ τόν ’Ανατολικόν Στοχασμόν (κατ’ ουσίαν οί Φράγ- 
κοι δέν είναι διά τούς Ελληνίζοντας Ούμανιστάς παρά αί 
Δυτικαί προφυλακαί τής ’Ασίας), είναι ή Μορφή, ήτις συγ
κρούεται μέ τό Άμέγεθες καί τό Στατικόν, είναι τό αίτη
μα τής ενεργητικής προσωπικότητος όπερ άντιπαθεϊ τήν 
ίσοπέδωσιν καί τήν άμορφίαν. Ή  κίνησις τών ούμανιστών 
έναντιοΰται εις τούς Φράγκους καί ταύτοχρόνως άναχαιτί- 
ζει τήν προελαύνουσαν ίσοπέδιοσιν τής ’Ασίας, ήτις άμεγέ- 
θης καί φρικτή κινείται πρός τήν Βασιλεύουσαν. Εις 
τελευταίαν άνάλυσιν, άπό κοινωνιολογικής άπόψεως, ή 
κροΰσις Μυστρά είναι τό κοινοτικόν ’Εθνικόν αίσθημα τών 
Ελλήνων, όπερ έρχεται νά συντρίψη τήν κοινοβιακήν ίσο- 
πέδωσιν τής ’Ανατολής καί τόν «ραγιαδισμόν». Διά τούτο 
καί τά κίνημα αυτό είναι δημοκρατικόν. Συνδέεται καί έκ- 
τρέφει τό Ευρωπαϊκόν κλίμα, οπερ άπεργάζεται τήν πτώ- 
σιν τών άνεθνικών αυτοκρατοριών καί τήν διάσπασιν τής 
άπολύτου ταξικής συνοχής τής Τουρκοαπειλουμένης Νεοελ
ληνικής ’Ορθοδοξίας, ή οποία ώς έν Κοινοβίφ βιοϋσα ίστα- 
το έπέκεινα τής Οικονομίας εις τόν χώρον τής αύστηράς 
άσκητικότητος τής Δύσεως πτώσιν όμως ή οποία κατά τινα 
τρόπον σημαίνει.

III. Ά λλ’ δ ιδεολογικός κόσμος τοϋ Γ. Γεμιστού — Πλή- 
θωνος, θεωρητικού άρχηγοΰ τών «Έλληνιζόντων» οόδαμώς 
ευθυγραμμίζεται πρός τό πνεύμα τών Παλαιολόγων. Οΰτω 
ή μία «έπανάστασις», ήτις άπεργάζεται τήν νεοελληνικήν 
έθνικήν συνείδησιν αύτοδιχάζεται έπικινδύνως. 'Ο Γεμιστός 
έπεκτείνων τήν ουμανιστικήν άντίληψιν ζωής τοΰ έκ Καλα
βρίας 'Έλληνος Μοναχού Βαρλαάμ (1338) άντιπροσωπεύει 
εις τό νεοπλατωνικόν κήρυγμά του τήν έπιστροφήν τών νεω- 
τέρων Ελλήνων εις τήν άρχαιότητα. Μισεί Οανασίμως τό 
καλογηρικόν πνεύμα τής ’Ανατολής καί θεωρεί τήν ’Ορθοδο
ξίαν μαθητικήν δύναμιν έξ άντικειμένου άνίκανον νά άνα- 
γεννήση τό Νεοελληνικόν "Εθνος καί νά τό δδηγήση εις 
τά πεπρωμένα του. Διασπών τά δεσμά τοΰ ’Εκκλησιαστικού 
Αριστοτελισμού προητοίμαζε μέ τόν σύμμετρον καί ελεύ
θερον στοχασμόν του τήν έθνικήν άφύπνισιν τών νεωτέ- 
ρων Έλλήνιον, αλλά καί ταύτοχρόνοις τήν νεοελληνικοποίη- 
σιν τής έννοιας «άνθρωπος», ήτις έπρόκειτο μετ’ ολίγον νά 
προβληθή εις τήν Δύσιν ύπό τό ένδυμα τής ’Αναγεννήσεως. 
Εις μίαν έθνικώς κρίσιμον στιγμήν, όπου ό ορθόδοξος στο
χασμός άπό κοινωνιολογικής άπόψεως έκμηδενίζεται εις 
τήν άδράνειαν τών Μονών τής ’Ανατολής ή κάπου μεταξύ 
«Ζηλωτών» καί «Ησυχαστών» (γεγονός όπερ διευκολύνει
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την κάθοδον τοΰ Πορθητοΰ εις τήν Βασιλεύουσαν) ό Γεοόρ- 
γιος Γεμιστός ή Πλήθων ύψώνει τήν σημαίαν τής εθνικής 
άντιστάσεως καί ΰπό μανδύαν στοατιοιτικής κρούσειος συγ
κεντρώνει όλους τούς ελευθέρους "Ελληνας, διά νά διόση 
τήν νέαν μάχην των Θερμοπυλών εις τήν 'Ιεράν Κωνσταν
τινούπολή. «Νά νενήτε σάν τόν άετό —έλεγε ό Γεμιστός— 
πού είναι όρνεο ηγεμονικό καί δέν έχει ανάγκην από τά 
καμώματα καί τά χρυσαυγή στολίδια ενός παγωνιού, τοΰ 
συμβόλου αυτού τής ’Ανατολής». Καί ύστερα αποτεινόμε
νος ε’ις τόν Δεσπότην τής Πελοπόννησου Θεόδωρον έτόνιζε: 
« Μ ή  ξ ε χ ν ά ς  π ώ ς  δ έ ν  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ,  ο ύ 
τ ε  σ τ ά  ά τ ο μ α ,  ο ύ τ ε  σ τ ο υ ς  λ α ο ύ ς ,  ο ύ 
τ ε  σ τ ά  κ ρ ά τ η  ν ά  χ ά ν ο υ ν  τ ή ν  τ ε λ ε υ 
τ α ί α  τ ω ν  έ λ π ί δ α » .

'Ο στρατός είναι δΓ αυτόν ή δύναμις, ένω διά τούς ΙΙα- 
λαιολόγους οί μισθοφόροι έξαρκούν. «Ούδέν υπάρχει άτο- 
πώτ-ρον τοΰ καταπιέξειν μέν τούς ιθαγενείς, προσδοκάν δέ 
τήν σωτηρίαν άπό ξένων μισθοφόρων». Καί μόνον διά τής 
δυνάμεως δύναταί τις ν’ άναμετρηθή μέ τήν ’Ασίαν. Καί ή 
δύναμις έπέκεινα τού ’Εθνικού στρατού προσωποποιεϊται 
καί εις τήν ιδανικήν διαμόρφωσιν τοΰ Κράτους. Τό Κρά
τος —κατά τόν Γεμιστόν— δέν έρείδεται εις τήν πολιτικήν 
ισότητα, άλλ’ εις τήν ιδέαν τής διοικητικής άρμοδιότητος. 
Προϋπόθεσις .τάσης δημοκρατίας είναι ή πεφωτισμένη ολι
γαρχία των ικανών, εν είδος πνευματικής αριστοκρατίας. 
Ή  έπαναστατική αύτη ιδεολογία είναι καί ή δυναμική κροΰ- 
σις τής νεοπλατωνικής δημοκρατίας τοΰ Γεμιστού.

Ή  ιδεολογία τού Γεμιστού, ήτις προυιθεί τήν περιτοίχι- 
σιν τοΰ ’Ισθμού καί άποσκοπεί εις τήν οικονομικήν καί στρα- 
τιιοτικήν αύτάρκειαν τοΰ Νέου Ελληνισμού, ίδίιος ώς κρα
τικής όντότητος, συνιστά τόν θεμιτιότερον γάμον Πλατω- 
νισμού καί Μεσαίωνος, ίδίιος άπό τής άπόψειος, ότι ό δια
νοητικός έπαναστατισμός τοΰ Γεμιστού μόνον εις τόν Ε λ 
ληνικόν Μεσαίωνα ήδύνατο νά άποδώση τά ακραία κοινωνι- 
κά του έπιτεύγματα καί νά προετοιμάση τήν πανεθνικήν 
καί οίονεί σοσιαλίζουσαν μετάβασίν του εις τους νεωτέ- 
ρους χρόνους. Διά τούτο καί ζητεί μίαν ριζικήν λύσιν τοΰ 
αγροτικού ζητήματος υπό τό σύνθημα «ή Γή εις τούς καλ- 
λιεργητάς της». Ούδαμώς θεωρεί τόν γεωργόν ταυτόσημον 
πρός τήν δουλείαν καί τήν ακτημοσύνην. Τούναντίον μάλι
στα διαβλέπει σαφώς ότι ή παράτασις τής δουλείας καί 
τής ακτημοσύνης θά έπιτείνη τήν έσωτερικήν κοινυινικήν 
ταραχήν καί δή κατά τρόπον, ώστε νά καταστή αδύνατος 
ή άμυνα κατά τής Δύσεως καί τής έπαπειλούσης ’Ασίας. 
« Τ ή ν γ ή ν ά π α σ α ν ώ σ π ε ρ  ί σ ω ς  έ χ ε ι 
κ α τ ά  φ ύ σ ι ν  κ ο ι ν ή ν  ά π α σ ι τ ο ϊ ς έ ν ο ί 
κ ο  ύ σ ι ν ε ί ν α ι » .  ΔΓ αύτό καί εις τό σύστημά του 
παρεχώρει εις οίονδήποτε τό δικαίωμα τής σποράς, άνοι- 
κοδομήσεως καί έμφυτεύσεως ΰπό τήν μοναδικήν προϋπό- 
θεσιν, ότι διά νά θειορήται ιδιοκτήτης τής γής ώφπλε νά 
μή τήν .παραμελή, αλλά νά τήν καλλιεργή ό ίδιος. Αύτό τό 
οίονεί σοσιαλιστικόν ιδανικόν —προϊόν έπιδράσεως τοΰ αρ
χαίου “Αστείος, καί ίδίφ τής Πλατιονικής Σκέψεως— δ 
Γεμιστός προσέδενε εις ένα αριστοκρατικόν πολιτειακόν σχή
μα. ’Εάν όλοι οί άνθριοποι καί ίδίιος οί Νεοέλληνες έχουν 
ισότητα δικαιωμάτων ώς πρός τήν έξιοτερικήν τέλεσιν τής 
ζιοής των, τούτέστιν εις τήν ένάσκησιν τής υλικής τιον 
ζωής, αύτό δέν σημαίνει ότι τήν Μοίραν τής Πολιτείας 
πρέππ νά τήν κατευθύνη ή ποσότης, δ αριθμός. Ή  ιδέα 
τής διοικητικής άρμοδιότητος πρυτανεύει καί ή πνευματική 
άριστοκρατία, δηλαδή ή τάξις τών φιλοσόφων καί στρατιιο- 
τικών αρχόντων —εις τό σύστημα τοΰ Γεμιστού— άναδέ- 
χεται τήν διακυβέρνηση·, άμυναν καί ασφάλειαν τής χώρας.
'Ως δευτέραν τάξιν τοποθετεί τούς παραγωγούς, τήν τών 
γεωργών, αμπελουργών, ποιμένιον καί ώς τρίτην τούς χει- 
ροτέχνας, έμπορους, μικροπωλητάς κ.λ.π. Τά προϊόντα τής 
έργασίας, ώς λόγου χάριν τά σιτηρά, οίνος, έλαιον κ.λ.π.

πρέπει νά διαιρούνται εις τρία καί νά δίδεται εν εις τόν 
έογάτην, τόν παραγιογόν (γειοργόν ή κτηνοτρόφον), τό δέ 
έτερον εις τούς ίδιοκτήτας τών άροτήρων, τών αμπέλων 
τών ποιμνίιον καί τών άλλων κεφαλαίιον τής έργασίας, καί 
τά τρίτον μέρος εις τό δημόσιον διά τήν συντήρησιν τών 
στρατιωτών καί κυβερνώντιον. Έάν συμπέση ώστε ό πα
ραγωγός νά είναι καί ιδιοκτήτης τών κεφαλαίων τής έργα
σίας, λαμβάνει τά δύο τρίτα, δπιος καί τό Δημόσιον, όταν 
τύχη νά είναι κεφαλαιοδότης. Οΰτιος ολόκληρος ή πολιτική 
αύτού βασικώς έστρέφετο κατά τής μεγάλης αγροτικής ιδιο
κτησίας καί ταύτοχρόνως άπεσκόπει εις τήν περιφρούρηση· 
τής οικονομικής αύταρκείας τοΰ 'Ελληνισμού. «Αί εισπρά
ξεις καί αί δαπάναι γίνονται εις αύτούσια προϊόντα, συνε
πώς ή ανάγκη τοΰ νομίσματος αποβαίνει έλαχίστη. Τό εί- 
σαγιογικόν έμπόοιον δέν ήμπορεί είμή νά είναι σφόδρα πε- 
ριιορισμένον, διότι ή Πελοπόννησος έπαρκεΐ καθ’ όλα εί; 
έαυτήν καί δέν έχει ανάγκην νά είσάγη είμή σίδηρον καί 
όπλα' ταύτα δέ ήμπορεί νά άνταλλάσση διά τού άφθονου 
αύτής μαλλιού, λίνου, βάμβακος καί βύσσου. Ούδέν ήττον 
ό Γεμιστός επιτρέπει μέν εις τούς πολίτας καί εις τούς ξέ
νους τήν άτελή εισαγωγήν ώφελίμιον αντικειμένων, έπιβάλ- 
λει όμως βαρύ τέλος εις τήν έξαγιογήν παντός ό,τι δύνα- 
ται νά άναλιοθή έπιοφελέστερον έντός τής χώρας, Ενα έξα- 
σφαλίση τάς έσιοτερικάς αύτής άνάγκας».

Εις τί κατατείνει ή κοινωνικώς προοδευτική αύτη πολιτι
κή τού Γεμιστού ήτο εμφανές: επιθυμεί νά δώση χώρον εί; 
τήν άξιοποίησιν τοΰ “Εθνους έντός τών ορίων αντικειμενικά); 
δικαίου κράτους, κράτους όπερ νά ύπηρετή τό “Εθνος καί 
νά προβάλλη τόν πολιτισμόν του έπέκεινα μιμήσεων χάρι; 
εις τήν αύτάρκειαν τής οικονομίας του καί τόν αύτοπροσδιο- 
ρισμόν τής πολιτιστικής του ζιοής. Μεταποιεί τόν θεοκρα
τικόν τύπον τού Βυζαντίου εις έλευθέραν έθνικήν συνείδη- 
σιν καί τήν έννοιαν τού Μοναχού άντικαθιστά μέ τήν ιδα
νικήν έκφρασιν τού Πολίτου. Τό κλασσικόν μέτρον υποκα
θιστώ τήν Θείαν ’Αρετήν καί έν ταύτώ προσλαμβάνει κοι- 
νωνικώς προοδευτικός αναλογίας.

Κατ’ αύτάν τόν τρόπον τήν έδραν, καθ’ ήν ή Δύσις εις 
τήν θέσιν τού “Εθνους έτοποθέτει ακόμη τήν Αύτοκρατο- 
ρίαν, τήν έννοιαν «δικαιοσύνη» ήννόει ώς Φεουδαρχίαν καί 
έδλεπε τόν Ούμανισμόν κατ’ ομιχλώδη τρόπον, τούτέστιν 
ούχί ώς κοινωνικήν έπανάστασιν, άλλ’ ώς αισθητικήν κατά 
τό μάλλον ή ήττον σύλληψιν, δ Πλήθιον προητοίμαζε έκ τών 
στενωπών φρουρίων τού Μυστρά τόν Νεοελληνικόν 'Εαυτόν 
διά μίαν έπανάστασιν, ήτις ήτο ταύτοχρόνως διακονία εις 
τήν τραγικήν εύγένειαν τού Πνεύματος. Δηλαδή κατά τήν 
ώραν καθ’ ήν ή Βασιλεύουσα είχε ζιοσθή άπό Δύσεως καί 
’Ανατολής ό Γεμιστός έπρεπε κατ’ ανάγκην νά συνεργα- 
σθή άπό τά «Δεξιά» μετά τής δυναστείας τών ΙΊαλαιολό- 
γιον, Ενα περισιόση διά τό “Εθνος παρά τήν έλεφαντίασιν 
καί μίαν έντιμον ήτταν. 'Τπό τήν καθολικήν παρακμήν, τήν 
ληστείαν καί τήν πειρατίαν καί ένιϊ) οί χρονογράφοι παραλ
ληλίζουν τό τέλος τού Βυζαντίου πρός τήν Διοίκησιν τών 
’Οθωμανών πασσάδων, δ Νέος Ελληνισμός, παρά τούς 
οίουσδήποτε διχασμούς του, καί ένω γεωγραφικώς άπομα- 
κρύνεται άπό τήν Μικρασίαν καί τήν Δύσιν, κερδίζει τήν 
έγρήγορσιν τής εθνικής του αύτοσυνειδήσεως. Είναι τής Μοί
ρας τοΰ Νεοελληνικού Πνεύματος καί ό πλέον κλασσικό; 
στοχασμός νά καταλήγη εις ροιμαντικόν έκχύλισμα καί άχα- 
λιναγώγητον κλαυθμόν. Ή  ’Αναγέννησις τής Ελληνικής Φι
λοσοφίας διά τοΰ Λόγου άντιπαλαίει πρός τό θρησκομανές 
κοινόβιον τών Βυζαντινών καταλοίπων μέ τήν διαφοράν δτι 
τό Μέτρον της δέν είναι απλώς φιλελεύθερον, άλλά καί 
κοινωνικώς προοδευτικόν καί ’Εθνικόν συνάμα. Ή  Κιον- 
σταντινούπολις συμβολίζει τό γήρας τής 'Ελλάδος, ένφ εί; 
τήν Σπάρτην έπανευρίσκεται διά τού Πλήθιονος ή 'Ελλά; 
εις τήν αίωνίαν νεότητά της.

(Συνεχίζεται) 

ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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Ε Γ Κ Α Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ  1ΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α

Κ ΡΙΤΙΚ Η  ΤΗΣ 
DIFFERENTIAL 
ASSOCIATION 

THEORY
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
ΥΠΟ α ς τ υ ν . β  Κ. ΕΜΜΑΝ. Φ. ΣΗΦΑΚΗ

Ή DIFFERENTIAL· ASSOCIATION THE- 
ORT(') τοΰ καθηγητοΰ Ε.Η. SUTHERLAND , χα- 
οακτηρισθεΐσα ώς άνήκουσα είς την κατηγορίαν των 
μονολιθικών^2) τής εγκληματολογίας θεωριών, άπέ- 
σπασε την έντονωτέραν κριτικήν, κατά τάς τελευταίας 
δύο δεκαετίας, έξ (ίλών τών διατυπωθεισών, μετά τον 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, θεωριών. Ή  θεωρία 
διηνπώθη, τό πρώτον, τό έτος 1939(3), προεκάλεσε 
δέ, έκτοτε, τόσην έντόπωσιν, ώστε είναι αδύνατον να 
εδοεθή μελέτη τής εγκληματολογίας, έκδοθείσα μετά 
τήν χρονολογίαν αυτήν, ή όποια νά μην άναφέρη αυ
τήν ή νά μην άσκή κριτικήν κατ’ αυτής. Όρθιος δύ- 
ναται νά λεχθή, οτι ό SUTHERLAND «κριτικάρε- 
ται», κατά τήν 30ετίαν 1940— 1970, δσον «έκριτικά- 
ρετο» ό LOMBROSO, κατά τήν 30ετίαν 1910 — 
1940. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή κριτική κα
τά τής θεωρίας τοΰ SUTEHERLAND, οΰσα τόσον 
εκτεταμένη, είναι δύσκολον νά άναπτυχθή είς όλίγας 
σελίδας, δι’ δ ό άναγνιόστης, ό έπι θυμών νά μελετήση 
αυτήν, έπισταμένως, είναι υποχρεωμένος νά άνατρέξη 
είς τάς παρατεθειμένος πηγάς. Ό  LOMBROSO καί 
ό SUTHERLAND αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετι
κούς κόσμους, διά τήν εγκληματολογίαν. Ό  πρώτος 
τδ έτος 1897 (4) διετύπωσε τήν θεωρίαν τοΰ εκ γε-

1. Τοϋ ίδίου, ’Αστυνομικά Χρονικά, τεύχος 411, 1.8.70, 
σελ. 74—77.

2· α) Ibid, τεύχος 404, σελίς 245.
β) Sheldon GLUECK, «Theory and Fact in Crimino

logy», British Journal of Delinquency, October 1956, 
p.p. 92—98.

3- Edwin H. SUTHERLAND, Principles of Criminology, 
3id edition, New York, Lippincott, 1939.

1. Sheldon GLUECK, op. cit. (ΰ.τοσ. 2fi), p. !)2.

νετής έγκληματίου (°), ό δεύτερος τό έτος 1939 διε- 
τύπωσε τήν θεωρίαν τών D IFFE R E N T IA L  ASSO
CIATION'S. Ό  πρώτος συνέστησε τήν άναζήτησιν 
τών αιτιών τοΰ εγκλήματος είς τήν προσωπικότητα 
τοΰ έγκληματίου, ό δεύτερος ήγνόησε τήν προσωπι
κότητα τοΰ έγκληματίου, ώς αύτη έγένετο αντιληπτή 
υπό τοΰ πρώτου, καί συνέστησε τήν άναζήτησιν τών 
αιτιών τοΰ εγκλήματος είς τούς κοινωνικούς ορούς 
καί παράγοντας. Έ κ προοιμίου δύναται νά λεχθή, δτι έ- 
κάτερος έχει παρουσιάσει καί άποδεκτέα καί άπορρι- 
πτέα στοιχεία. Ή  ολική αποδοχή ή άπόρριψις τών 
ισχυρισμών καί τών διδαγμάτων άμφοτέρων δεν είναι 
δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς ορθή λύσις. Άμφότε- 
ροι διδάσκουν καί εκείνος, δστις τούς άρνείται, χω
ρίς βαθυτέραν μελέτην καί έμπεριστατωμένην βάσα
νου τών προτάσεών των, δεν ακολουθεί τήν ένδεδει- 
γμένην επιστημονικήν δεοντολογίαν.

Μετά τόν θάνατον τοΰ SUTHERLAND, ό σπου
δαιότερος συνήγορος τής θεωρίας του είναι ό καθη
γητής DONALD R. CRESSET, δστις καί εκδίδει 
τό ιέγχειρίδιον «τών αρχών εγκληματολογίας» τοΰ 
SU TH ER LA N D (6). Ό  CRESSET συνεκέντρωσε 
τήν κατά τής D IF F E R E N T IA L  ASSOCIATION 
κριτικήν καί άπήντησεν είς τούς έπικριτάς τό έτος

5. Ίδ έ  άπόδοσιν ταύτης είς τήν ελληνικήν, CESARE 
LOMBROSO, «Ό  ’Εγκληματίας ’Άνθρωπος», μετάφρασις 
Μπάμπη ΑΝΝΙΝΟΤ, έκδοτικός οίκος Γ. Δ. Φέξη, Άθήναι, 
1910.

6. Edwin SUTHERLAND, and Donald R. CRESSEY, 
Principles of Criminology, New York, Lippincott, 1955, 5th 
edition, and 1960 sixth edition.
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196Ο ( ‘). Αί κατά τής θεωρίας κριτικοί συνοψίζονται 
ώς κατωτέρω:

Π ρ ώ τ ο ν :  Ή  θεωρία τών D IFFE R E N T IA L
ASSOCIATIONS, ισχυρίζεται ό GLUEOK(8), καί 
άλλοι, δεν είναι κατανοητή. Ό  είσαγαγών την θεω
ρίαν δεν είναι σαφής' τό κύριον μέρος τής θεωρίας 
διετυπώθη εις εννέα παραγράφους - περιπτώσεις, έ
καστη τών όποιων καταλαμβάνει χώρον μιας ή δύο 
προτάσεα>ν(9). Ό  C R E SSE T (10) παραδέχεται, οτι 
όντως, ή θεωρία δεν είναι σαφής, δεδομένου ότι είς 
χώρον δύο σελίδων περιελήφθησαν αί 9 περιπτώσεις 
- προτάσεις, άνευ επαρκών επεξηγήσεων, αίτινες θά 
ύπεστήριζον τόσον τήν επιδημιολογίαν τοΰ εγκλήμα
τος, όσον καί τήν παρουσίαν εγκληματικής διαγωγής 
είς ατομικός περιπτώσεις. Είναι, κατ’ αυτόν, γεγονός, 
ότι αί λέξεις τάς όποιας έχησιμοποίησεν ό SUTHER
LAND δεν αποδίδουν εκείνο τό όποιον οΰτος ήθελε 
νά παρουσίαση. Τούτο έγένετο αφορμή νά μή κατα- 
νοηθή ή θεωρία υπό τών περισσοτέρων επικριτών, 
τών όποιων αί επικρίσεις είναι περισσότερον αποτέλε
σμα έλλεΐψεως επικοινωνίας, παρά ουσιαστικής δια
φωνίας.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Είς τήν πρώτην πρότασιν τοΰ SU 
THERLAND, καθ’ ήν «ή εγκληματική διαγωγή μαν- 
θάνεται καί καθ’ ήν τούτο σημαίνει, άρνητικώς, οτι 
ή εγκληματική διαγωγή δεν κληρονομείται καί ότι τό 
πρόσωπον, τό όποιον δεν έχει διδαχθή τό έγκλημα, 
δεν είναι δυνατόν νά τό άνακαλύψη, όπως δέν είναι 
δυνατόν νά κάμη μηχανικός ανακαλύψεις εκείνος, 8- 
στις δέν έχει διδαχθή μηχανικήν», οί κριτικοί απαν
τούν: Ποιος είναι εκείνος, οστις πιστεύει σήμερον 
οτι ή εγκληματική διαγωγή, αυτή καθ’ έαυτήν, κλη
ρονομείται; Ούτε ό ίδιος δ LOMBROSO δέν έπί- 
στευσε τοιούτον τι. Οί έγκληματολόγοι, οΐτινες παρου
σιάζονται ώς ύπέρμαχοι τής κληρονομικότητος, δέν 
εννοούν, οτι ή εγκληματική διαγωγή κληρονομείται. 
Ούτοι διδάσκουν οτι ολοι οί άνθρωποι δέν γεννώνται 
ίσοι' άλλοι δηλ. γεννώνται μέ τάσεις, αίτινες είναι υ
ποβοηθητικοί άντιστάσεως είς τον πειρασμόν τοΰ εγ
κλήματος, άλλοι δέ γεννώνται μέ τάσεις, αίτινες είναι 
«δυνατόν» νά ευνοήσουν τήν ύποχώρησιν είς μίαν πε- 
ρίπτωσιν τήν όποιαν χαρακτηρίζομεν έγκλημα(11).

Ό  GLUECK είναι ιδιαιτέρως επιθετικός επί τού 
ισχυρισμού τοΰ SUTHERLAND, καθ’ ον έν πρό
σωπον δέν είναι δυνατόν νά άνακαλύψη τήν εγκλημα
τικήν διαγωγήν ή νά τελέση έγκλημα, εάν δέν έκπαι- 
δευθη προς τσύτο(12). Ό  ίσχυρισιιός αυτός, λέγει ό 
GLUECK, είναι τόσον αντίθετος, μέ αυταπόδεικτα 
γεγονότα, ώστε απορεί τις, βλέπων τούτον νά προω- 
θήται μέ σοβαρότητα. Ό  ισχυρισμός ούτος αποδίδει 
πάσαν εγκληματικήν συμπεριφοράν είς τήν μετάδοτι-

7. Donald R. CRESSEY, «Epidemiology and Indivi
dual Conduct : A case from Criminology», The Pacific So
ciological Review, 1960, p.p. 47—54.

8. Sheldon GLUECK, op. cit., ύποσ. 2|3.
9. Ί δ έ  τάς περιπτώσεις: ’Αστυνομικά Χρονικά, σελ. 76 

καί 77, τεύχος 411, Αύγουστος 1970.
10. Ίδέ  ϋποσημείιοσιν 7.
11. Sheldon and Eleonor GLUECK, Physique and De

linquency, New York, Harper and Brothers, 1956.
12. Ίδ έ  ’Αστυνομικά Χρονικά, τεύχος 411, σελ. 76, πε- 

οίπτωσις α '.

κότητα τών εγκληματικών προτύπων καί τήν μετα6{- 
βασιν τής εγκληματικής δογματικής υπό τών έγκλψ 
ματιών είς τούς μή εγκληματίας, αγνοεί δέ τάς πρ^ 
τογόνους παρορμήσεις έπιθετικότητος, σεξουαλική 
επιθυμιών, επιθυμιών άποκτήσεως (διαφόριον <Ιγα. 
θών ή αξιών) κ.ά., αίτινες παρωθούν τά παιδία εξ 
διαφόρους αντικοινωνικός εκδηλώσεις, πολύ πριν ή ταή 
τα έκμάθουν αύτάς από άλλους. Είναι άναγκαίον yj 
μάθουν τά παιδία όπλα πράγματα, όπως είναι τό ψε{. 
δος, ή άφαίρεσις ενός πράγματος, άνήκοντος είς μ), 
λον, ή συμπλοκή μεταξύ των καί τά διάφορα σεξουα- 
λικά παίγνια; Ποιος διδάσκει τά παιδία αύτάς τά; 
πολύ άπλάς καί φυσικός πράξεις; ’Εάν τις λάβη αο 
βαρώς ύπ’ ό'ψιν του τάς ψυχιατρικός καί εγκληματώ 
λογικός έρεύνας, αίτινες ήσχολήθησαν μέ τάς εκδη
λώσεις τών πρώτων ετών τής παιδικής ηλικίας, τά; 
χαρακτηοιζομένας ώς αντικοινωνικός, πρέπει νά κα· 
ταλήξη είς τό συμπέρασμα, οτι ή εγκληματική ή ψ- 
τικοινωνική συμπεριφορά δέν είναι εκείνη, ήτις μαν· 
θάνεται, αλλά εκείνη, ήτις έρχεται «φυσικά». ’Εκβ 
νη ή συμπεριφορά, ήτις μανθάνεται, είναι ή κοινωνι- 
κώς ανεκτή καί έπιδοκιμαζομένη συμπεριφορά. Το 
παιδίον, χωρίς νά έχη κοινωνικοποίησή, ένηλικιωθή, 
καί διδαχθή, καθίσταται ψεύτης, φονικόν, φυγάς από 
περιορισμούς καί υποχρεώσεις, καταστροφεύς αντικει
μένων, εχθρικόν, κλέπτης, επιθετικόν κ.ά., κατά τά: 
πρώτας αύτού απόπειρας αύτοεκφράσεως καί κατά τό 
πρώτα στάδια σχηματισμού τού εγώ του.

Τό παιδίον, κατά τάς πρώτας μάχας αύτού, πρό; 
τό ενήλικον περιβάλλον του, εκείνο τό όποιον φυσικό; 
πιέζεται νά μάθη, προς άνάπτυξιν τής προσωπικότη
τάς του, άπόκτησιν αγάπης καί έξασφαλίσεως τής α
σφαλείας του, δέν είναι ή αντικοινωνική συμπεριφορά, 
δέν είναι αί έγωϊστικαί τάσεις, ούτε ή εγκληματική 
διαγωγή, άλλα είναι ή παραδεδεγμένη συμπεριφορά 
τοΰ άλτρουϊσμοΰ καί τής νομιμότητος. 'Ωσαύτως το 
παιδίον δέν μανθάνει τό πώς νά έκφράση τάς φυσι
κός αντικοινωνικός παρορμήσεις του, αλλά μανθάνει, 
τίνι τρόπω θά περιορίση αύτάς, διά νά κερδίση τήν 
πατρικήν - μητρικήν αγάπην καί ύποστήριξιν. Ή 
δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  ν ο μ ο τ α 
γ ο ύ ς  χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς  ε ί ν α ι  κ α ί  δ ύ σ κ ο 
λ ο ς ,  κ α ί  μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο ς  κ α ί  κ ο π ι ώ- 1 
δ η ς.

Αί αντιρρήσεις τών επικριτών τής DIFFEREN
TIA L ASSOCIATION THEORT δέν βασίζονται 
μόνον είς θεωρητικά ρηματικά σχήματα καί πολύπλο
κους θεωρητικούς συλλογισμούς, άλλα βασίζονται, ε
πίσης, καί είς εύρήμματα ερευνών επί πραγματικών 
εκδηλώσεων τής ζωής. Οί GLUECKS είς τήν γνω
στήν ερευνάν των «UNRAVELING JUVENILE 
DELINQUENCT»(13), διεπίστωσαν, οτι παιδία ηλικί
ας μέχρις 7 ετών, εΐχον διαπράξει αντικοινωνικός πρά
ξεις είς ποσοστόν 44,4%, έκ τού συνόλου τού έξετα- 
σθέντος δείγματος, τό ποσοστόν δέ αύτό άνήλθεν εΐ: 
87,6% είς παιδία μέχρις ηλικίας 10 έτών(14). Έρω- 
τάται: πού καί πότε «έπρόλαβαν» αύτά τά μικρά παι-

13. Sheldon and Eleonor GLUECK, «Unraveling Juve
nile Delinquency», New York, The Commonwealth Fund, 
1950.

14. Ibid, p. 28.
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δία νά έχουν διαφορετικά; συναναστροφάς, έκ τών 
ότοίων και εμαθον τάς αντικοινωνικά; συμπεριφορά;, 
f;- τόσον {'ψηλόν ποσοστάν. Ή  ανωτέρω έρευνα των 
GLUECKS περιέλαβεν, ώς γνωστόν, 500 παιδία, ά- 
riva είχαν παρουσιάσει δείγματα άντικοινυινική; συμ- 
τεοιφορά; καί έτερα 500, άτινα δέν παρουσίασαν πα- 
ρεΰφερεΐ; τάσει;(15). Έ κ των πρώτων 500 (των έγ- 
χληματικών) ποσοστόν 56% κατέσττ|σαν μέλη έγκλη- 
αατικόιν ομάδων (σπεϊραι), ενώ έκ τής δευτέρα; κα
τηγορία; μόνον τά τρία παιΐδία κατέστησαν τελικώς 
σέλη εγκληματικών όμάδων(16). Ή  σύστασι;, όμως, 
εγκληματικών ομάδων δέν είναι φαινόμενον, παρατη- 
οούαενον κατά την παιδικήν ηλικίαν, αλλά κατά την 
έφηβικήν - νεανικήν ήλικΐαν, ήτοι από 12— 26 ετών. 
(17) 'Επομένω;, τά εγκληματικά παιδία δέν εμαθον 
τήν συμπεριφοράν αυτήν έκ τών έπαφών των μετά 
τών ιέγκληματικών δμάδων, αλλά πολύ προηγουμένω;, 
άφοΰ ποσοστόν 87,6% έξ αυτών είχον ήδη έγκλημα- 
τίσει, πριν ή συμπληρο'κιουν τό 11ον έτο; τή; ηλικία; 
των.

Τ ρ ί τ ο ν :  ’Επί τοΰ ισχυρισμού τού SU TH ER 
LAND, καθ’ δν εί; τήν μάθησιν περιλαμβάνεται καί 
ή τεχνική τελέσεως τοΰ έγκλήματος, δηλ. ό έγκλημα- 
τία; μανθάνει από άλλου;, τίνι τρόπω θά τελέση έν 
έγκλημα, ό GLUECK ισχυρίζεται, δτι, μολονότι, ό 
ισχυρισμό; έχει ποιάν τινα βάσιν, έν τούτοι; δέν άπο- 
δεικνΰεται. ’Εκτο; τών ανωτέρω 500 ανηλίκων, ούτο; 
έξήτασεν ετέρου; 1.000 (18) ανηλίκου; έγκληματία; 
καί παρακολούθησε 500(19) ένηλίκου; εγκληματία;, 
επί μίαν Ιδετίαν. Οί τελευταίοι 500 δέν έτέλεσαν έγ- 
κλημα προ τή; ένηλικιώσεοό; των. Ai αποδείξει;, υ
πέρ τοΰ ισχυρισμού τοΰ SUTHERLAND, είναι πο
λύ περιωρισμένης έκτάσεω;.

Τ έ τ α ρ τ ο ν :  ’Επί τή; στ' περιπτώσεω; τή;
θεωρία;, αί έπιθέσει; είναι δριμύταται. «Έ ν πρόσω- 
πον καθίσταται εγκληματία;, διότι ή ερμηνεία τήν ό
ποιαν δίδει εί; τον νόμον είναι περισσότερον κατά 
τοΰ νόμου παρά υπέρ αύτοΰ». Αυτή ή παράγραφο; 
τή; θεωρία; αποτελεί πραγματικόν «καρφί»(20) κατ’ 
αυτή;. Ή  ,θεωρία αυτή ισχυρίζεται «ούτε λίγο ούτε 
πολύ», δτι σχηματίζονται ορισμοί υπέρ καί κατά τοΰ 
νόμου. ’Εάν οί ορισμοί τού; οποίου; παραδέχεται μία 
άτομικότη; είναι υπέρ τοΰ νόμου, τότε αΰτη δέν παρα
βιάζει τον νόμον, ενώ, εάν ή πλάστιγξ κλίνη υπέρ τών 
ορισμών, τών κατά τοΰ νόμου, τότε ή συγκεκριμένη 
άτομικότη; καθίσταται έγκληματική(21). Έρωτάται, 
ομω;, ποιο;, έν τή πραγματικότητι, «έμέτρησε» αυ
τού; τοΰ; ορισμού;, ποιο; τού; «έζύγισε» καί ποιο;

15. Περί τής χρησι.μοποιμθείσης εις τήν ερευνάν αυτήν 
μεθόδου ίδ έ : Ibid, κεφάλαια 2- 7.

16. Ibid, p. 163.
17. Frederic Μ. THRASHER, «The Gane», Chicago, 

University of Chicago Press, 1936, second edition, p. 36.
18. GLUECK, «One Thousand Juvenile Delinquency», 

Boston, Harvard University Press, 1934.
19. Τοΰ ίδιου : «500 Criminal Careers», New York, A. 

Knopf, 1930.
20. GLUECK, ενθ’ ανωτέρω ΰποσημ. 2|3.
21. D. R. GRESSEY, «Application and Verification of 

the Differential Association Theory», Journal of Criminal 
Law, Criminology and Police Science, vol. 43, 1952—53, 
P· 43.

τού; έξετίμησε, διά νά ίδωμεν ποιοι είναι ύπέρ καί 
ποιοι κατά τοΰ νόμου. Ποιο; καί πότε άπεφάνθη δτι 
ή δείνα πλειονότη; τών νομικών ορισμών είναι έναν- 
τΐον τοΰ νόμου ή ύπέρ αύτοΰ; Είκάζομεν, ώ; πολύ πι
θανήν, τήν παρουσίαν ορισμών καί έκτιμήσεων κατά 
τοΰ νόμου, ήτοι κατά τή; Νομιμότητο;, διότι παρά 
τά; συνεχεί;, έπιμόνου; καί συστηματικά; προσπά
θεια; τή ; οικογένεια;, τοΰ σχολείου, τή ; έκκλησίας 
καί τών διαφόρων δημοσίων αρχών, παρατηροΰμεν 
ανηλίκου; νά έγκληματοΰν. ’Αλλά, ή θεωρία αγνοεί 
τό ανθρώπινον καί φυσικόν περιβάλλον, τό όποιον α
σκεί συνεχή έπιρροήν έπί τοΰ ανθρώπου καί τοΰ ο
ποίου ή στάσι; δέν είναι πάντοτε κατά τή; νομιμότη
το;. ’Αγνοεί, έπίση;, σωματικά; διαφορά;, διαφορά; 
χαρακτήρων μεταξύ ανθρώπων, διαφορά; ιδιοσυγ
κρασία; καί άλλων ατομικών χαρακτηριστικών, αΐτι- 
νε; καθιστούν τον άνθρωπον άνόμοιον, έναντι παρο
μοίων περιστάσεων καί έναντι όμοιου περιβάλλοντο;. 
Ό  W. I. THOM AS(22) ισχυρίζεται, δτι τό μέν ήμι- 
συ τή ; ανθρώπινη; συμπεριφορά; είναι αποτέλεσμα 
μαθήσεω;, τό δέ έτερον ήμισυ ταύτης είναι αποτέλε
σμα τών μεταβιβαζομένων τάσεων διά τή; κληρονο
μικότητα;. Ή  ανθρώπινη συμπεριφορά είναι προϊόν, 
κατά τό έν ήμισυ τή; εμπειρία;, κατά δέ τό έτερον ή- 
μισυ τή; φύσεω; τή; προσωπικότητο;. Ή  άντίδρασι; 
διαφόρων ατομικοτήτων έπί τοΰ αύτοΰ πολιτισμού καί 
τών αυτών πολιτιστικών έπιρροών έξαρτάται κατά τό 
μέν έν μέρο; από τά; διαφορετικά; εμπειρία; των, 
κατά δέ τό έτερον μέρο; από τά; διαφόρου; βιοχημι
κά; καί ψυχολογικά; προσωπικά; τάσει;, τών οποί
ων τήν ακριβή σύστασιν άγνοοΰμεν. Τοπικαί συνθή- 
και, θρησκευτικοί πεποιθήσει;, εθνικιστικοί διάφοροί, 
οικογενειακοί καί άλλαι συνθήκαι, συνεννούμεναι με
τά κληρονομικά); μεταβιβαζομένων, έν πολλοί;, αγνώ
στων στοιχείων, συνθέτουν τήν εικόνα τή; άνομοίου 
προσωπικότητο;. Παρά τά γνωστά ταϋτα δεδομένα, 
ή D IFFE R E N T IA L  ASSOCIATION αντιλαμβά
νεται δλα τά άτομα ίσα ενώπιον τών διαφόρων αντι
κοινωνικών επιδράσεων, γεγονό; δπερ φέρει αυτήν 
εί; άντίθεσιν προ; τά δεδομένα τή; βιολογία; καί τή; 
ψυχολογία;.

Π έ ιι π τ ο ν : 'Ύποτεθείσθω, δτι ή βάσι; τής D IF 
FEREN TIA L ASSOCIATION THEORT ήτο ορ
θή, ήτις βάσι; αποδίδεται μέ τήν γνωστήν ελληνικήν 
παροιμίαν «μέ δποιον δάσκαλο καθήσης τέτοια γράμ
ματα θά μάθη;», ήτοι, εάν συναναστρέφηταί τ ι; συνε- 
χώ ; μέ έγκληματικά πρότυπα καί ζή εί; εγκληματι
κόν περιβάλλον, θά καταστή έγκληματία;. Ούτως, οί 
μεγαλύτεροι έγκληματίαι, καί εί; μεγάλον ποσοστόν, 
θά ήσαν οί καθηγηταί εγκληματολογία;, οί αστυνομι
κοί, οί φύλακε; φυλακών καί άλλοι παρεμφερείς έπαγ- 
γελματίαΐ(23). Οί άνθρωποι αυτοί διαθέτουν τό πλεΐ- 
στον τοΰ χρόνου των, συναναστρεφόμενοι εγκλημα
τίας, άναγιγνώσκοντες έγκληματικά; πράξεις καί 
μανθάνοντες εγκληματικήν τεχνικήν. Παρά ταΰτα, οί 
άνθρωποι αυτοί είναι, κατά κανόνα, νομοταγείς, διό
τι αύτή ήτο ή κληρονομική των προέλευσις, ή οικογε
νειακή των ανατροφή καί ή αρχική των έκπαίδευσις.

22. «Primitive Behaviour, An Introduction to the Social 
Sciences», New York, Me Graw - Hill Book Co, 1937, p. 1.

23. GLUECK, op. cit., ύποσ. 2f?.
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Οΰτοι λίαν ενωρίς κ α θ ά ρ ι σ α ν  τ η ν  θ έ σ ι ν 
τ ω ν ,  ήτις θέσις είναι τελείως διάφορος από την τοι- 
αύτην των εγκληματιών. 01 άνθρωποι αυτοί δεν ήθέ- 
λησαν, εξ αρχής, να ακολουθήσουν την εγκληματικήν 
«καρριέραν», δεν είχον τοιαύτας κλίσεις καί άπεστρέ- 
φοντο τους εγκληματίας.

Ό  CRESSET (24), υποστηρίζει, δτι ή ανωτέρω 
κριτική δεν άντελήφθη τήν έννοιαν τών λέξεων «D IF
FERENTIAL·» καί «EXCESS», άτινας έχρησιμοποί- 
ησ-εν ό SUTHERLAND καί διά τών όποιων οΰτος 
δεν ήθέλησε νά εΐπη, δτι εν πρόσωπον καθίσταται εγ
κληματίας, διότι έχει έπαφάς μέ εγκληματικά πρότυ
πα. Εκείνο τό όποιον ήθέλησε νά είπη είναι δτι, ου- 
τος καθίστανται εγκληματίας, διότι ή πλευρά τών κα
κών συναναστροφών παρουσιάζει μίαν «ύπερφόρτω- 
σιν», έναντι τών καλών τοιούτων. Κατά συνέπειαν, εί
ναι σφάλμα νά χαρακτηρίζηται ή θεωρία ως τοιαΰτη ά- 
νευ αξίας, διότι πρόσωπα τών ανωτέρω κατηγοριών 
(αστυνομικοί —  φυλακές φυλακών κ.ά.), καίτοι έ
χουν συχνάς έπαφάς μέ έγκληματικά πρότυπα δεν 
καθίστανται έγκληματίαι.

Οί έπικριταί(25), δμως, δέν πείθονται καί ούτε πα
ραδέχονται, δτι ήγνόησαν τήν έννοιαν τής λέξεοις 
«EXCESS», παραθέτουν δέ παραδείγματα γόνων εγ
κληματικών οικογενειών, τέκνα πορνών καί τοξικο
μανών, παιδία, άνατραφέντα υπό τάς δυσμενέστερος 
συνθήκας, καί δμως μή έγκληματήσαντα. Ό  CRES
SET άπαντά, λέγων δτι τό «ποσοστόν» τών συναστρο- 
φών μετά εγκληματικών προτύπων έχει σημασίαν καί 
ούχί ό χαρακτήρ τοΰ προσώπου, τό όποιον παρουσιά
ζει τά πρότυπα τούτα. Δέν είναι σαφές καί πάλιν τί 
εννοεί ό CRESSET διά τοΰ δρου «ποσοστόν», διότι 
οΰτος περιπλέκει τήν έννοιαν μέ τό ακόλουθον παρά
δειγμα. Ή  μήτηρ διδάσκει τον υιόν, δτι ή τιμιότης 
είναι ή καλυτέρα πολιτική, άλλ’ επίσης, τον διδάσκει, 
σχεδόν άπροσέκτως, δτι «έφ’ δσον πεινά δέν είναι ά
σχημα, εάν κλέψη μία φέτα ψωμί καί τήν φάη». Ή  
μήτηρ αυτή παρουσιάζει εις τον υιόν της καί έγκλη-

24. Donald R. CRESSEY, op. cit., ΰποσ. 7.
25. Έκτος τοΰ ζεύγους GLUECK, ίδέ μεταξύ άλλων καί: 
α) Harry Elmer BARNES and Negley K. TEETERS,

New Horizons in Criminology, 3th edition, Engle
wood Cliffs, New Jersey, Prentice - Hall, 1959, 
p. 159.

β) Robert G. CALDWELL, Criminology, New York, 
Ronald Press, 1956, p.p. 182— 183. 

γ) Ruth S. CAVAN, Criminology, 2nd edition, New 
York, Crowell, 1955, p. 701. 

δ) Marschal B. CLINARD, «The Process of Urbani
zation and Criminal Behavior», American Journal 
of Sociology, September 1942, p.p. 202—213. 

ε) Daniel GLASER, «The Sociological Approach to 
Crime and Correction», Law and Contemporary Pro
blems, Autumn 1958, p.p. 683—702. 

στ) Walter C. RECKLESS, The Etiology of Delinquent 
and Criminal Behavior, New York, Social Science 
Research Council, 1943, p. 60. 

ζ) Harry M. SHULMAN, «The Family and Juvenile 
Delinquency», Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, January, 1949, p.p. 
21—31.

η) Donald R. TAFT, Criminology, New York, Mac Mi
lan, 1956, p. 338.
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ματικά πρότυπα, παρά τό γεγονός δτι αυτή δυνατό, 
νά είναι τιμία, νά αντιπαθή τό έγκλημα καί επί πό. 
ον νά τό καταδιώκη. "Εν πρόσωπον είναι δυνατόν J  
έκμάθη εγκληματικήν διαγωγήν από εν πρόσωπον J  
όποιον δέν είναι εγκληματίας καί νά έκμάθη άντι-Κ 
κληματικήν ή νομιμόφρονα διαγωγήν από έν πρόσωπό, 
τό όποιον είναι εγκληματίας (26).

Έ  κ τ ο ν : Περαιτέρω ή D IFFE R E N T IA L  AS
SOCIATION THEORT «κριτικάρεται» καί jJ  
τούς κάτωθι λόγους: Δέν λαμβάνει ΰπ’ δψιν της τή 
ελευθερίαν τής 6ουλήσεως(27). Βασίζεται επί μκ|; 
ψυχολογίας, ήτις υποθέτει δτι ό άνθρωπος ενεργά 
πάντοτε βάσει μιάς διαδικασίας καί ή όποια εΰρίσκίι 
δικαιολογίας τής μιάς πράξεως διά νά χωρίση εις χή 
έπομένην(28). ’Αγνοεί τον ρόλον τον όποιον διαδρα
ματίζει τό θΰμα εις έν έγκλημα(29). Δέν εξηγεί τήγ 
πηγήν-τήν αρχήν τοΰ έγκλήματος(30). Δέν καθόριζα 
διαφόρους δρους καί τοιουτοτρόπως καθίσταται ασα
φής (31). ’Αγνοεί βιολογικούς παράγοντας δημιουργό 
ας τής πρασωπικότητος(32). Δέν έχει, ιός θεωρία, 
πρακτικήν αξίαν (33). Είναι πολύ γενική θεωρία, διό
τι τά εύρήματά της έχουν αξίαν καί διά μή έγκλημα 
τικήν διαγωγήν (34). 'Τποθέτει, δτι οί άνθρωποι είναι 
ίσοι καί δμοιοι(35). Δέν είναι εφαρμόσιμος: δι’ εγ
κληματίας μή διαμένοντας εις πόλεις(36), διά τον; 
παραβάτας τών διοικητικών λεγομένων νόμων καί κα
νονισμών (37), διά τούς παραβάτας νόμων τοΰ εμπο
ρίου^8), διά παραβάτας τών νόμων περί παραχαρά- 
ξεως καί κιβδηλίας(39) καί δι’ εγκληματίας μέ λευκόν 
περιλαίμιον(48).

26. Donald R. CRESSEY, op. cit., ΰποσ. 7.
27. Robert G. CALDWELL, op. cit., p. 182.
28. S. Kirson WEINBERG, «Theories of Criminality 

and Problems of Prediction», Journal of Criminal Lav, 
Criminology etc., Nov. - Dec., 1954, p.p. 412—429.

29. Μ. B. CLINARD, «The Sociology of Delinquency 
and Crime», Review of Sociology, New York, Wiley, 195), 
p. 479.

30. Clarence R. JEFFERY, «An Integrated Theory ol 
Crime and Criminal Behaviour», J. of Cr. Law, Crimino
logy, March - April, 1959, p. 537.

31. Arthur L. LEADER, «Α differential theory of Cri
minality», Sociology and Social Research, Sept. 1941, p.p 
45— 53.

32. a) BARNES and TEETERS, op. cit., p. 159.
P) CALDWELL, op. cit., 182 κ.α.

33. BARNES and TEETERS, op. cit., p. 210.
34. a) JEFFERY, op. cit., p. 537. β) Howard B. GILL, 

«An Operational View of Criminology», Archives of Cri
minal Psychodynamics, Oct. 1957, p. 284.

35. Richard A. CLOWARD, «Illegitimate Means, Ano
mie, and Deviant Behavior», American Sociological Re
view, April 1959, p.p. 164— 176.

36. Marschall B. CLINARD, op. cit., ΰποσ. 25δ. P-P- 
202—213.

37. Marschall B. CLINARD, «Criminological Theories 
of Violations of Wartime Regulations», American Sociolo
gical Review, June 1946, p.p. 258—270.

38. Donald R. CRESSEY, op. cit., ΰποσ. 21, p.p. 43—52.
39. Edwin M. LEMERT, «Isolation and Closure Theo

ry of Naive Check Forgery», Journal of Criminal Law and 
Criminology, Sept. - Oct. 1953, p.p. 293— 307.

40. Marschall B. CLINARD, Sociology of Deviant Be
havior, New York, Rinehart, 1957, p. 240.



’Επίσης ή θεο>ρία δεν δύναται νά έφαρμοσθή: δι’ 
Εγκλήματα, έχοντα ώς αιτίαν προσωπικός διαφοράς, 
ι41) δι’ εγκλήματα, τελούμενα υπό τό κράτος ψυχι
κής ορμής Γ12), δι’ εγκλήματα, τελούμενα έκ περιστά
σεων τυχαίων ή υπό προσώπων άρεσκομένων εις πε- 
οιπλάνησιν καί περιπέτειαν (43), διά τό έγκλημα τής 
Ανθρωποκτονίας (44) , διά την έκ περιστάσεως τελου- 
μένην κλοπήν (45) δι’ εγκλήματα, τελούμενα υπό μή 
έπαγγελματιών ή καθ’ έξιν εγκληματιών, κατόπιν προ- 
κλήσειος(46) κ.ά.

Ό  CRESSET, άντικρούων τούς ανωτέρω συγγρα
φείς παραδέχεται, ότι είναι δυνατόν νά ύφίστανται πε
ριπτώσεις, είς τάς οποίας ή θεωρία δέν έχει έφαρ- 
αογήν, αλλά τοιοΰτον τί δέν είναι άποδεδειγμένον. ’Α
παιτείται έρευνα, τήν οποίαν δέν ένήργησαν, παρά 
μόνον πέντε από τούς μνημονευθέντας κριτικούς. “Ί 
σως, λέγει ό CRESSET, πρέπει νά παραδεχθώμεν 
ως έξαίρεσιν τούς έκ ψυχικής ορμής έγκληματοΰντας. 
(47) Ό  αναγνώστης δέον νά λάθη ύπ’ δψιν του, δτι 
εις τάς υποσημειώσεις περιελήφθησαν μόνον ο! πλέον 
ειδικευμένοι κριτικοί τής D IF F E R E N T IA L  ASSO
CIATION. Πέραν αυτών ύφίστανται εκατοντάδες 
άλλοι, οίτινές δύνανται νά προκόψουν έκ τής μελέτης 
των παρατεθειμένων είς τάς υποσημειώσεις τοΰ πα
ρόντος.

Ζών, ό SUTHERLAND , έλαβε γνώσιν τής κρι
τικής κατά τής θεωρίας του, ήτις κατηγορεί αύτόν, 
ώς μή λαβόντα ύπ’ δψιν του τά προσωπικά - βιολογικά 
χαρακτηριστικά τών εγκληματιών. Οΰτος έλαβε 
σο&αρώς ύπ’ δψιν του τήν κριτικήν αυτήν(48) καί 
διετύπιοσε τρεις έρωτήσεις ώς συμπληρώματα τής θε
ωρίας του: 1.—  Ποία είναι τά προσωπικά χαρακτη
ριστικά, είς τά όποια πρέπει νά δοθή σημασία; 2.— 
Ύφίστανται προσωπικά χαρακτηριστικά, άτινα είναι 
δυνατόν νά χρησιμοποιηθώσιν ώς συμπληριόματα τής 
θεωρίας καί τά όποια μέχρι τοΰδε δέν περιελήφθησαν 
είς αύτήν; καί 3.—  Λύναται ή D EFFEREN TIA L 
ASSOCIATION, ήτις βασικώς, είναι μία διαδικα
σία μαθήσεως, νά συνδυασθή μέ προσωπικά χαρα
κτηριστικά, τά όποια είναι τό προϊόν τής μαθήσεως; 
C9) Ό  SUTHERLAND δέν άπήντησεν είς τάς έ-

41. Μ. Β. CLINARD, «Criminal Behavior Is Human 
Behavior», Federal Probation, March 1949, p.p. 21—27.

42. George B. VOLT, Theoritical Criminology, New 
York, Oxford University Press, 1958, p.p. 197— 198.

43. Daniel GLASER, «Criminality Theories and Beha
vioral Images», American Journal of Sociology, March 
1956, p. 441.

44. Μ. B. CLINARD, «Criminological Research», So
ciology Today, Basic Book, p. 512.

45. Ibid.
46. Mabel A. ELLIOTT, Crime in Modern Society, 

New York, Harper, 1952, p.p. 347—348
47. Donald R. CRESSEY, «The Differential Association 

Theory and Compulsive Crimes», Journal of Criminal Law 
and Criminology, May - June, 1954, p.p. 49—64.

48. Ίδ έ  ΰποσημ. 7.
49. a) Albert K. COHEN, Alfred R. LINDESMITH,

and Karl F. SCHUESSLER, editors,1 The SU
THERLAND Papers, Bloomington, Indiana, U- 
niversity Press, 1956, p.p.25—27. 

ft) Edwin H. SUTHERLAND, White Collar Crime, 
New York : Dryden, 1949, p. 272.

ρωτήσεις αύτάς, είτε, διότι έπίστευεν δτι ή ιδία ή θε
ωρία του δίδει τήν άπάντησιν είς αύτάς, είτε, διά λό
γους ύγείας ή τοΰ έπελθόντος θανάτου του.

Ή  κριτική ύπέρ καί κατά τής D IFFE R E N T IA L  
ASSOCIATION THEORT συνεχίζεται καί θά συν- 
εχίζηται, έφ’ δσον ύπάρχη έγκλημα καί πρόβλημα ερ
μηνείας αύτοΰ. Τό έγκλημα, έφ’ δσον ύπάρχουν πολ
λοί άνθρωποι, επί τοΰ φλοιού τής γής, θά συνεχισθή 
καί τό πρόβλησα τής ερμηνείας του θά ύφίσταται 
πάντοτε. Ή  D EFFER EN TIA L ASSOCIATION 
THEORT ισχυρίζεται, δτι ή έγκληματική διαγωγή 
μανθάνεται, δηλ. μεταβιβάζεται από άνθρωπον είς 
άνθρωπον. Οί κριτικοί, κατά τής θεωρίας αύτής, μέ 
ηγούμενον τον κορυφαΐον ’Αμερικανόν έγκληματολό- 
γον GLUECK, ισχυρίζονται δτι, ό άνθρωπος «από 
τά γεννοφάσκια του, τήν ξέρει τήν εγκληματικήν δια
γωγήν καί τήν ασκεί μόλις ανοίξει τά μάτια του». Ε 
κείνο, τό όποιον μανθάνει δ άνθρωπος από τον άν
θρωπον είναι ή νομιμόφρων διαγωγή, ό τρόπος τοΰ 
ζήν νομιμοφρόνως καί νομοταγώς. Έρωτάται δε: εάν 
παραδεχθώμεν, δτι ή νομιμόφρων συμπεριφορά μαν- 
θάνεται, διατί νά μή παραδεχθώμεν δτι καί ή έγκλη
ματική συμπεριφορά μανθάνεται. Άντιθέτως, εάν δε- 
χθώμεν, δτι ή έγκληματική διαγωγή μανθάνεται, δια- 
τί νά μή δεχθώμεν δτι καί τό νομιμοφρόνως ζήν μαν- 
θάνεται; Δέν βλέπομεν λόγους, καθ’ ούς τό εν απο
κλείει τό άλλο. Είτε τό έν συμβαίνη, είτε τό άλλο, είτε 
καί άμφότερα, μία φαίνεται νά είναι ή αλήθεια: δτι 
ή δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  ν ο μ ο τ α 
γ ώ ν  χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο ς ,  
μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο ς  κ α ί  κ ο π ι ώ δ η ς .

ΕΜΜΑΝ. ΦΡΑΓΚ. ΣΗΦΑΚΗΣ
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ΛΟΥΝΤΒΙΧ 
BAN Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν

Δ ια κ ό σ ια  χ ρ ό ν ια  α π ό  τ η ν  γ έ ν ν η σ ί ν  τ ο υ

rJ ,0  1970, συνεπληρώθησαν διακόσια 
χρόνια άπό τής γεννήσεως του με

γάλου μουσουργοϋ Λουδοβίκου βάν 
Μπετόβεν. Ή  επέτειος αϋτη, έωρτά- 
σθη καί έΕακολουθεϊ νά έορτάΖεται εις 
ολόκληρον σχεδόν τόν κόσμον μέ εκ
δηλώσεις πόσης φύσεως, διά των ό
ποιων τιμαται ή μνήμη τοΰ μεγάλου ε
κείνου καλλιτέχνου.

Ο Μπετόβεν, Γερμανός τήν καταγω 
γήν, έγεννήθη εις τήν Βόννην τό έτος 
1770 έκ πατρός επίσης μουοικοϋ. Εις 
νεαρόν άκόμη ήλικίαν, έδιδάχθη τήν 
μουσικήν καί έδειΕε τό μοναδικόν τα
λέντο του, ιδίως ώς κλειδοκυμβαλιστής 
άριστοτέχνης τοϋ έκκλησιαστικοϋ ορ
γάνου.

ΎπήρΕεν μαθητής τοϋ Μότσαρτ κατ' 
άρχάς καί έν συνεχεία τοϋ Χάϋδν, τοϋ 
Σένκ καί τοϋ "Αλρρεχτσβέργερ. Εις 
τήν Βιέννην, όπου ήκουσε τούς προα- 
ναφερθέντας διδασκάλους του, εΰρεν 
προστάτας μεταΕύ τής άριστοκρατίας 
τής πόλεως ταύτης καί τω 1795 παρου
σίασε εις τό κοινόν τά πρώτα έργα 
του μεταΕύ τών όποιων ήτο καί τό πε-

ρίφημον δό - έλασσον, ώς καί σονάτας, 
άφιερωμένας εις τόν Χάϋδν.

Τό 1798 ένεκα βλάβης τών αυτιών 
του, ήναγκάσθη νά παραιτηθή τοϋ έ- 
κτελεστικοϋ τής μουσικής έργου καί 
νά έπιδοθή εις τήν σύνθεσιν, όπου έ- 
φθασεν εις όπίστευτον μεγαλεΤον. ”Ε- 
τυχεν έκτάκτων τιμών εις τήν Βιέν
νην, άλλα ή άσθένειά του καί αί δυ- 
στυχίαι τής οικογένειάς του έμεγάλω- 
σαν τήν θλίψιν του. Παρά ταύτα, ή με
γαλειώδης δημιουργία του δέν έπαυσεν, 
κατά τούς χρόνους δέ έκείνους, συνέ- 
θεσεν τήν περίφημον ένάτην συμφωνί
αν του, ή όποια καί θεωρείται τό άρι- 
στούργημα τοϋ Μπετόβεν, καί έκ τών 
μεγαλυτέρων καλλιτεχνικών έργων, τά 
όποια παρήγαγεν ή άνθρωπότης καθ' ό- 
λας τάς έποχάς. Εις τήν συμφωνίαν 
ταύτην, περιγράφεται ή Εωή τοϋ Μπε
τόβεν. Ή  πάλη έναντίον τής τύχης 
(1ος χρόνος), ή παράδοσις τής ψυχής 
εις άχολίνωτον χαράν διά νά λησμονή- 
ση (σκέρτσο), ή τάσις καί ή έπιθυμία 
διά τήν κατάκτησιν τοϋ ιδανικού (άν- 
δάντε) καί ή ύπερτάτη συνδιαλλαγή

τών άγωνιΕομένων στοιχείων εις ένα 
ύμνον χαράς πρός τήν άνθρωπότητα 
(φινάλε). Δεύτερον σημαντικόν έργον 
τής ιδίας περιόδου είναι ή λειτουργία. 
Εις τό έργον τούτο, καταφαίνεται εναρ
γέστατα ή κραυγή τοϋ πόνου ένός αν
θρώπου, ό όποιος όπό τήν άθλιότητα 
τής γής τείνει νά φθάση τό θειον. Έκ 
τών άλλων έργων τοϋ Μπετόβεν τά ό- 
Ειολογώτερα είναι τά «'Ερείπια τών Α
θηνών», ή εισαγωγή εις τά « Εγκαίνια 
τοϋ οίκου» καί πολλά άλλα. Ή  συμβο
λή τοϋ Μπετόβεν εις τήν τέχνην είναι 
κολοσσιαία, ανευ δέ τούτου, ούδείε 
γνωρίΕει εις ποιον σημεϊον θά εύρίσκε- 
το σήμερον ή μουσική. Ούδείς, μετά 
τόν μεγάλον διδάσκαλον κατώρθωσε νά 
έπιννοήση ή νά είσαγάγη τι εις τήν 
συμφωνικήν μουσικήν. Τά έργα του ύ- 
πήρΕαν άνεπανάληπτα, ούδέν δέ κου- 
αρτέτον ή συμφωνία, ήδυνήθη νά πα- 
ραβληθή πρός ταϋτα μέχρι σήμερον 
Ό  Μπετόβεν, ύπήρΕεν ό μεγάλος τών 
μεγάλων, ό διδάσκαλος τών διδασκά
λων...

«Α. X »
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΓΚΗΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
ΥΠΟ ΑΝΤ. ΔΕΑΩΝΗ
Διδασκάλου, μετεκπαιδευθέντος 
εις τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών

t5 \  Ή Οικογένεια (τό οίκογενει-
κόν περιβάλλον γενικώς).

Αποτελεί, κατά πολλούς, τήν σπου- 
δαιοτέραν αιτίαν τής έγκληματικότητος 
τών άνηλίκων.

Περί τήν έπίδραοιν τής Οικογένειάς 
έπί τού νέου πολλά έχουν γραφή. Θά 
προσπαθήσωμεν, εις τά περιωρισμένα 
πλαίσια τής μελέτης αύτής, νά θίΕω- 
μεν τό θέμα, άπό τής σκοπιάς τής παι
δαγωγικής κυρίως έπιδράσεως τής οι
κογένειάς έπί τών νέων. Ή  Ο ι κ ο 
γ έ ν ε ι α  ε ί ν α ι  ε ι ς  ά π ό  τ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ α ς  ά γ ω γ ή ς ,  ανήκει δέ 
εις τό Κοινωνικόν Περιβάλλον μαζί μέ 
άλλους παράγοντας (δηλαδή τό σχο- 
λεϊον, τήν κοινωνίαν, τήν έκκληοίαν, 
τό κράτος, τάς οργανώσεις, τό επάγ
γελμα, τόν στρατόν κ.ά.).

Λέγοντες Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν  έν ν ο-  
οϋμε ν  τ ή ν  π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ν  
μ ο ρ φή ν  π ό σ η ς  φ υ σ ι κ ή ς  καί  
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς  κ ο ι ν ό τ η τ ο ς .  'Α 
σκεί καί δέχεται επιδράσεις καί τόν 
μορφωτικόν της χαρακτήρα οφείλει πε
ρισσότερον εις τό ένστικτον. Αί έπι-

Πάντα ή οικογένεια προβληματίζει 
τόν νέον. Τότε χρειάζεται τήν στορ
γήν, τάς νουθεσίας καί πρό πάντων 

τό παράδειγμα τών γονέων.

(Συνέχτα καί τέλος)

δράσε ς της άσκοϋνται εις όλην τήν 
Ζωήν τού άτόμου, φυσικώς καί άβιά- 
ατως.

Τ ό  π ν ε ύ μ α  τ ή ς  Ο ι κ ο γ έ 
ν ε ι ά ς  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  ε ί ν α ι  ύ- 
λιστικόν, θρησκευτικόν, ίδεαλιστικόν, 
οικονομικόν, επιστημονικόν κλπ., προσ
διορίζει δέ τήν δλην ψυχικήν καί πνευ
ματικήν έΕέλιΕιν τού μέλους της καί 
ισχύει μέχρι τής ώριμάνσεώς του, ότε 
δηλαδή τό μέλος της (κυρίως ό νέος) 
εγκαταλείπει τήν έτερονομίαν (έΕάρ- 
τησιν άπό τούς άλλους) καί άποκτα 
τήν αύτονομίαν. Φορείς του είναι οί 
γονείς.

Ή  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ά π ο τ ε λ ε ϊ  
μ ί α ν  μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ν  κ ο ι ν ό τ η 
τα,  ή όποια, διά νά έπιδράση εύμενώς 
εις τό άτομον, πρέπει νά πληροί ώρι- 
συένους ορούς, ήτοι:

— Νά πιστεύη εις τάς έθνικάς παρα
δόσεις καί τόν πολιτισμόν τής πατρί
δας (λαϊκός πολιτισμός).

—  Νά έχη θρησκευτικότητα άνεπτυ- 
γμένην έπαρκώς.

—  Νά έχη ρυθμόν καί τάΕιν εις τήν 
Ζωήν της.

—  Νά ύπάρχη συμφωνία συμπεριφο
ράς όλων τών μελών της.

—  Νά ύπάρχη συμφωνία ώς πρός τάς 
μορφωτικός έπιδιώΕεις.

— Νά προφυλάσση τά μέλη της άπό 
κακάς συναναστροφές.

— Νά έχη —  εί δυνατόν—  παδαγωγι- 
κήν καί ψυχολογικήν μόρφωσιν δι' ορ
θήν μέθοδον άναπτύΕεως τών μελών 
της.

Ποίαι όμως ε ί ν α ι  αί  π α ι δ α 
γ ω γ ι κ ο ί  έ π ι δ ρ ά σ ε ι σ  τ ή ς  Ο ι 
κ ο γ έ ν ε ι α ς  έπί τού νεαρού άτόμου- 
μέλούς της;

. Η Οικογένεια:
— έπιδρά ίσχυρώς εις τήν σωματικήν

TUN NEON

άνάπτυΕιν τού παιδιού καί ό ρόλος της 
είναι άποφσσιστικός, πρωταρχικός καί 
κεφαλαιώδης.

—  έπιδρά ώσαύτως έπί τής διανοητι
κής του διαπλάσεως, διότι άπό αύτήν 
έΕαρτόται κυρίως ό παραστατικός κύ
κλος τού παιδιού κατά τά προσχολικά, 
κυρίως, έτη τής ήλικίας του, άλλά καί 
άργότερον.

— κοινωνικοποιεί τό μέλος, είσάγου- 
σα φυσικώς καί άβιάστως τούτο εις 
τήν κοινωνίαν καί τήν Ζωήν της.

—  διαπλάσσει τήν βούλησιν καί τόν 
χαρακτήρα τού παιδιού.

— καλλιεργεί εις αύτό πνεύμα έργα- 
τικότητος, έθίΖον τούτο εις τήν έργα- 
σίαν.

—  φέρει τό παιδί εις έπαφήν μέ τό 
πολιτιστικόν πνεύμα τής κοινότητος καί 
τού λαού.

—  φρονηματίζει τούτο, έμπνέουσα εις 
αύτό ήθικάς άΕίας καί στερεούσα ήθι- 
κήν συνείδησιν.

Τ ά  μ έ σ α  τ ά ο π ο ί α  έ χ ε ι  
ε ι ς  τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ί ν  τ η ς  ή Ο ι 
κ ο γ έ ν ε ι α ,  διά νά έπιδράση έπί τού 
άνηλίκου μέλους της είναι:

—  ή αγάπη.
—  ή δύναμις τού παραδείγματος.
—  ό λόγος (δ ηγήσεις, παραμύθια, 

κ.λ.π.).
—  ή πράΕις.
—  τά παιγνίδια.
— ή πλαστικότης καί ή είοδεκτικότης 

(χαρακτηριστικά τής παιδικής ήλικίας) 
τά όποια δεόντως πρέπει νά έκμεταλ- 
λευθή.

—  ή διάρκεια τής έπιδράσεως, ή ό
ποια δ αρκεί περισσότερον όλων τών 
άλλων.

—  ή στοργή.
—  τό διαφέρον.
—  οί φροντίδες.
—  τό περιωρισμένον τών μελών.
—  οί δεσμοί οί όποιοι είναι φυσικοί, 

ακατάλυτοι καί παιδάγωγικοί.
Βλέπομεν, λοιπόν, ότι ή Οικογένεια 

είναι μία πρωτογενής κοινωνία, έντός 
τής οποίας άναπτύσσεται ό νέος καί
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έκ τής καλής ή τής κακής λειτουρ
γίας αυτής έΕαρταται τό μέλλον του. 
Ή  Οικογένεια, άποτελεϊ σήμερον, διά 
τό πλεϊστον των ειδικών, τόν π ρ ώ 
τ ο ν  π α ρ ά γ ο ν τ α  ά γ ω γ ή ς .  Εις 
μίαν πρόσφατον συνέντευΕίν των οί 
κ.κ. Μ. Μπακατσούλας, καθηγητής Εγ
κληματολογίας καί Σωφρονιστικής, Γ. 
Άγιουτάντης, καθηγητής Ιατροδικα

στικής, Ά λ .  Κατσαντώνης, ύφηγητής 
Ποινικού Δικαίου, καί Δ. Καψάσκης, 
προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρε
σίας Αθηνών, συνεφώνησαν, κυρίως, 
εις δύο αίτια έγκληματικότητος, ότι:

«1. Ή  μικρά — έν συγκρίσει μέ άλ
λος χώρας— αϋΕησις τής έγκληματι
κότητος τών άνηλίκων έν Έλλάδι ο
φείλεται εις τήν χαλάρωσιν τοΰ δεσμού 
γονέων καί παιδιών καί

2. Ή  προσωπικότης ένός άνθρώπου 
ολοκληρώνεται εις τά πρώτα 21 χρό
νια τής Ζωής του, τά όποια Ζή κυρίως 
εις τήν οικογένειαν. Από τήν οικογέ
νειαν θά προέλθη, λοιπόν, ό (ολοκλη
ρωμένος άνθρωπος ή ό (ολοκληρωμέ
νος έγκληματίας».

("Ερευνα τού « Ελευθέρου Κόσμου» 
26 "Οκτωβρίου 1969)

Έτόνισαν, έπίσης, ότι ή οικογένεια 
θά πρέπει νά έμπνεύση ήθος εις τά 
άνήλικα μέλη της, άγάπην, άδελφωσύ- 
νην, νά δώση εις αύτά ύψηλά ιδανικά 
καί οτόχους, νά συνεργασθή δέ πρό 
πάντων μέ τό αχολεϊον (ίδια έρευνα).

Ό λοι  οί Κοινωνιολόγοι, Παιδαγω
γοί, Έγκληματολόγοι, Δικασταί, Σω- 
φρονισταί άνηλίκων έγκληματιών, συμ
φωνούν εις τό ότι, όντως, ή Οικογέ
νεια άποτελεϊ τόν σπουδαιότερον πα
ράγοντα τροπής ·ή μή τού παιδιού πρός 
άντικοινωνικάς πρόΕεις. "Από τήν ά- 
νατροφήν, τήν όποιαν θά λάβη τό παι
δί άπά τούς γονείς του, θά έΕαρτηθή 
6 δρόμος τόν όποιον θά άκολουθήση 
τούτο.

"Εν γεγονός, τό όποιον συνετέλεσεν 
εις τό νά θεωρηθή ή οικογένεια ώς 
αιτία τής έγκληματικότητος τών άνη
λίκων, είναι τούτο: ή έΕουσία τών γο
νέων έπί τών παιδιών διαρκώς μικραί
νει, ένώ ή ύποταγή τών νέων, ή οποία 
άλλοτε έθεωρεϊτο ώς φυσική στάσις, 
παραχωρεί τώρα τήν θέσιν της εις μίαν 
διαρκώς αύΕανομένην τάσιν άνεΕαρτη- 
σίας. Οί άνήλικοι δέν ύπακούουν πλέον 
εις τούς γονείς των, ένώ διαρκώς εύ- 
ρίσκουν τρόπον νά άνεΕαρτοποιώνται 
προώρως. Οί νέο: έχουν πλέον αύτοί 
τό δικαίωμα τής έκλογής τής μορφώ- 
σεως, ψυχαγωγίας, ένδυμασίας κ.λ.π., 
ένώ οί γονείς έλαχίστην άντίδρασιν 
προβάλλουν πλέον.

" Ε τ ε ρ ο ν  γ ε γ ο ν ό ς :  οί οικογε
νειακοί δεσμοί διαρκώς χαλαροϋνται 
καί ή περίφημος άλλοτε οικογενειακή 
συνεστίασις, ή ιερά στιγμή τού οικο
γενειακού τραπεΖιοΰ, τείνει σήμερον νά

έκλειψη. Τά παιδιά δέν εύρίσκουν πλέον 
άαφάλειαν, στοργήν εις τούς γονείς 
των, ιδιαιτέρως δέ εις τά άστικά κέν
τρα.

Έ Ε  άλλου, δύναται νά όδηγήοη τήν 
οικογένειαν εις διάλυσιν ή χαρτοπαι- 
κτική μανία τών γονέων, αί διαφωνίαι 
αί όποϊαι συΖητοϋνται ένώπιον τών παι
διών, ό άλκοολισμός, ή άδιαφορία τών 
γονέων διά τά προβλήματα τών παι
διών καί ή άνάθεσις τής άνατροφής 
τών τελευταίων εις παιδικούς στα
θμούς, ύπηρετρίαα, ιδιωτικά σχολεία έ- 
σωτερικών μαθητών, ή μοιχεία καί τό 
διαΖύγιον τών γονέων κ.ά.

Πάντα ταϋτα τά γεγονότα τραυμα
τίζουν τόν ψυχικόν κόσμον τοΰ παι
διού, δημιουργούν εις αύτό άνασφά- 
λειαν καί πολλά συμπλέγματα. Τό παι
δί, διά νά άνατραφή σωστό, έχει ά- 
νάγκην συμμέτρου καί ίσορρόπου στορ
γής, άγάπης, αύστηρότητος, εύκαιριών 
διά δρόσιν, βιωμάτων διά τού παρα
δείγματος τών μεγαλυτέρων, έλευθε- 
ρίας, πειθαρχίας (πειθαρχημένη έλευ- 
θερία) καί άγρύπνου παρακολουθήσεως 
τής έν γένει Ζωής.

Ή  θεμελίωσις καί ή διαμόρφωσις 
τής προσωπικότητος καθορίΖεται καί έ- 
Εαρτάται άπά κληρονομικός προδιαθέ
σεις άφ’ ένός καί άφ' έτέρου άπά τάς 
έπιδράσεις τοΰ φυσικού καί κοινωνι
κού αύτοΰ πλαισίου. Είδικώτερον, ή οι
κογένεια άσκεϊ ισχυρός έπιδράσεις. Τό 
παιδί δέχεται ισχυρούς έρεθισμούς. Μέ
σα εις τήν οικογένειαν οργανώνεται ό 
ψυχικός του κόσμος, άποκτό γνώσεις 
καί έμπειρίας, διδάσκεται τήν γλώσσαν 
του, «βλέπει» τόν κόσμον μέσω τών 
γονέων του καί ό ύποδειγματικός βίος 
τής οικογένειάς συντελεί εις τήν θε- 
μελίωσιν ώλοκληρωμένης προσωπικότη
τος τού παιδιού. Τό δυόμενες στοι- 
χείον τού οικογενειακού περιβάλλοντος 
άνευρίσκεται, συμφώνως πρός στατι
στικός πολλών χωρών, εις τάς 80 — 
90% τών περιπτώσεων τών παραστρα- 
τημένων παιδιών.

Ή  οικογένεια, όπως εϊπομεν, είναι 
μία πρωτογενής βιολογική, κοινωνική, 
ψυχολογική καί πνευματική κοινότης 
καί παίΖει τόν πρωτεύοντα ρόλον εις 
τήν άγωγήν τού παιδιού. ΔΓ αύτό αί 
καλαί σχέσεις (διαπροσωπικοί) μητρός 
καί πατρός, ό σεβασμός καί ή άγάπη 
τού ένός πρός τόν άλλον, ή άρμονι- 
κή συμβίωσίς των, ή άμοιβαία έκτίμη- 
σις, ή δημιουργία θαλπωρής εις τό οι
κογενειακόν περιβάλλον, πάντα ταΰτα, 
ώς καί ή γνώσις τών άναγκών καί ά- 
παιτήσεων τοΰ παιδιού, συντείνουν εις 
τήν μόρφωσιν χαρακτήρος καί προσω
πικότητάς του.

Εκείνο τό όποιον συνιστόται έκ μέ
ρους τών παιδαγωγών είναι άνεκτικό- 
της καί παιδαγωγική επιείκεια εις μι
κρός άταΕ ας των, αύστηρότης καί ά- 
ποδοκιμασίσ εις τάς σοβαρωτέρας, ή-

Τά ερωτηματικά, διαδέχονται τό εν 
τό άλλο. Ό  νέος αναμένει τήν λν- 
αιν των. Οι σωστές απαντήσεις, ή 
ορθή αγωγή, θά τόν κάνουν χρη

στόν καί, ωφέλιμον πολίτην.

συχος καί άρμονική οικογενειακή Ζωή, 
άμοιβαϊος σεβασμός μεταΕύ τών με
λών, άγάπη, στοργή καί όχι ύποχωρη- 
τικότης.είς τάς άπαιτήσεις των.

Τό θέμα είναι άνεΕάντλητον καί δε
λεαστικόν. Μάς προτρέπει νά είσχωρή- 
σωμεν καί εις αλλας πτυχάς τούτου. 
Ή  έΕέτασις, όμως, τούτου γίνεται έν 
σχέσει πρός τήν έγκληματικότητα καί 
δΤ αύτό νομίΖομεν ότι πρέπει νά μή 
χωρήσωμεν περαιτέρω. Δύο λόγοι έ- 
πιβάλλουν τούτο: ό πρώτος είναι, ότι 
άπεδείχθη, έν τφ μέτρω τοΰ δυνατού, 
ή σχέσις οικογένειάς καί έγκληματι
κότητος τών άνηλίκων. Έ Ε  άλλου, πο
λυάριθμοι στατιστικοί έπικυρώνουν τού
το. Ό  δεύτερος δέ, ότι προηγήθη α
πό τάς στήλας τοΰ περιοδικού μας ή 
θαυμασία μελέτη τής Έπιστ! Βοηθού 
έδρας Εγκληματολογίας Παντείου Σχο
λής Αίκ. I. Δαρκαδάκη « Ή  έπίδρασις 
τής οικογενειακής καταστάσεως έπί τής 
έγκληματικότητος», ήτις έΕήντλησε τό 
θέμα άπό έπιστημονικής άπόψεως.

Γ . ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑ' 
Τ ΙΚ Ο ΤΗ ΤΟ Σ  .  ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ

1. Συμπτώματα.

Πλεϊστα όσα δύνανται νά είναι τά 
συμπτώματα τής έγκληματικότητος τών 
άνηλίκων. ΠροεΕάρχουσαν θέσιν λαμ
βάνουν αί α ύ θ α ί ρ ε τ ο ι  άπου-  
σ ί αι  έ κ  τ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  αί 
όποϊαι πρέπει σοβαρώς νά ύπολογίΖων- 
τσι έκ μέρους παιδαγωγών, γονέων καί 
λοιπών παραγόντων - ύπευθύνων.

Α ί  π ρ ώ ι μ ο ι  γ ε ν ε τ ή σ ι ο ι  
δ ι α σ τ ρ ο φ α ί  άποτελοΰν, είσέτι, 
σύμπτωμα, τό οποίον έν τή γενέσει του, 
εί δυνατόν, πρέπει νά καταστολή, έάν
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5έν θέλωμεν νά έχωμεν άργότερον δυ- 
οάρεστα επακόλουθα. Ένα ακόμη σύμ
πτωμά. τ ° όποιον δέν λαμβάνεται σο- 
δαρώε ύπ' όψ;ν, διά διαφόρους λόγους, 
είναι ή κ λ ο π ή .  Όντως, πολλοί γο
νείς δέν φαίνεται νά δίδουν ιδιαιτέραν 
οημασίαν, όταν τό παιδί των κλέπτη, 
γό ΘεωροΟν άστεϊον ή σύμπτωμα πα
ροδικού χαρακτήρος. Δυστυχώς, δέν έ- 
χει ούτως τό πράγμα. Τό παιδί, όταν 
δέν συναντήση σοβαρός άντιδράσεις ά- 
πό τό περιβάλλον του, εις τήν άπόπει- 
ράν του νά κλέψη, δύναται νά έκτρο
πη εις χειροτέρας πράΕεις, έτι περισ
σότερον εις τήν έΕιν, ιδιαιτέρως μάλι
στα, όταν ή πράΕις αϋτη συνδεθή μέ 
κέρδος μικρόν ή μεγάλον. Συμπτώμα
τα άκόμη έγκληματικότητος είναι α ί 
δ ι ά φ ο ρ ο ι  σ ω μ α τ ι κ ο ί  π α 
ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς  (κυφώσεις, ύβώσεις, 
μεγαλακρία, μογγολισμός, ύδροκεφαλι- 
σμόα κ.ά.), αί όποϊαι, ώς είκός, δημι
ουργούν κόμπλεΕ (συμπλέγματα) κα- 
τωτέρότητος καί άνασφαλείας εις τά 
άτομα τά όποια είναι βεβαρυμένα μέ 
αύτάς. Ώ ς  άντίρροπον τούτων, δημι- 
ουργοΰνται ώριαμένοι μηχανισμοί άμύ- 
νης τού οργανισμού καί τού άτόμου, 
προκειμένου τούτο νά ίσορροπήση ψυ- 
χικώς. Οϋτω, δημιουργείται πνεύμα έ- 
πιθετικότητος, έγωϊσμοϋ, έχθρότητος έ
ναντι τού περιβάλλοντος του. Αποτέ
λεσμα τούτων είναι αί άντικοινωνικαί 
πράΕεις, αί όποϊαι, έάν εις τήν άρχήν 
συναντήσουν τήν άνοχήν τών ύπευθύ- 
νων, βαίνουν όλονέν πυκνότεροι καί 
βιαιότεροι. Δυνάμεθα, έΕ άλλου, νά κα- 
τατάΕωμεν εις τά συμπτώματα τ ά ς 
π ρ ω ί μ ο υ ς  ά ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά ς  
σ τ ά σ ε ι ς  καί  π ρ ά Ε ε ι ς ,  αί όποϊαι 
προέρχονται όπό ύπερβολικήν νευρικό
τητα, έρεθιστικότητα, άπροσαρμοστίαν, 
συναισθηματικάς διαταραχάς κ.λ.π. αί
τιας. Επίσης, συμπτώματα είναι ή άλη- 
τεία, ή περιπλάνησις, έγκατάλειψις ά- 
ναιτίως τής εργασίας, άνυπακοή. Διά 
τά θήλεα, ή ήθική πτώσις (πορνεία).

Οπωσδήποτε, μέ όλίγην προβλεπτι
κότητα, παρατηρητικότητα, γνώσιν τών 
αναγκών τού άνηλίκου καί διαρκείς 
Φροντίδας, δυνάμεθα νά προβλέψωμεν 
πολλά καί νά καταστείλωμεν έν τή γε- 
νέαει των ώρισμένας πράΕεις των, αί 
όποϊαι εμπερικλείουν ψήγματα άντικοι- 
νωνικών έγκληματικών πράΕεων.

2. Διάγνωσις της έγκληματικότη
τος.

Η διερεύνηοις τών αίτιων τής έγκλη
ματικότητος άποτελεϊ σήμερον, τόν κώ
δικα διαγνώσεως αύτής καί θεραπείας 
Όϋ άτόμου. Αναγνωρίζεται, σήμερον, 
°τι τό γεγονός τής έγκληματικότητος *

έΕακριβώνεται καί φωτίΖεται μόνον διά 
τού «πλέγματος τών συντελεστών», δη
λαδή διά τής πολυεδρικής έΕετάσεως 
τών ιστορικών, προσωπικών καί περι- 
στασιακών στοιχείων.

Ι σ τ ο ρ ι κ ά  έννοούμεν τά στοι
χεία, ατινα άναφέρονται εις τό φυσι
κόν, φυσιολογικόν, σωματικόν παρελ
θόν τού άνηλίκου έγκληματίου (άσθέ- 
νειαι, κληρονομικοί επιβαρύνσεις, έγ- 
χειρήσεις κ.λ.π.).

Π ρ ο σ ω π ι κ ά  έννοούμεν τά στοι
χεία, ατινα άποτελούν τήν ιδιοσυστα
σίαν, ιδιοσυγκρασίαν, χαρακτήρα τού ά
τόμου καί τά όποια συνετέλεσαν, έν 
τω μέτρω των, εις τήν έκτέλεσιν τής 
πράΕεως.

Π ε ρ ι σ τ α σ ι α κ ά  έννοούμεν τά 
στοιχεία, τά όποια άνευρίσκονται εις τό 
περιβάλλον του, δηλαδή είναι αί συν- 
θήκαι ύπό τάς όποιας έΕετελέσθη ή 
πραΕις.

Διά τήν διάγνωσιν, δηλαδή, συντελεϊ- 
ται μία π ο λ υ α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ή  
έ κ τ ί μ η σ ι ς  π λ ε ι ό ν ω ν  π α 
ρ α γ ό ν τ ω ν .

Δ . Α Ν ΤΙΜ Ε ΤΩ Π ΙΣ ΙΣ  Τ Η Σ  ΕΓ* 
Κ ΛΗ Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΟ Σ Τ Ω Ν  
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣ  ΤΗ Ν  Ε Λ 
ΛΑΔΑ

Γνωστόν τυγχάνει ότι ή έγκληματικό- 
της τών νέων άντιμετωπίΖεται διά τού 
περιορισμού τών άνηλίκων εις Σωφρο
νιστήρια ή Αναμορφωτικά Καταστήμα
τα (σχολεία). Εις αύτά συντελεϊται μία 
άναμορφωτική άγωγή «έν κλειστώ». Αϋ
τη συνίσταται, άφ' ένός εις μίαν έπαν- 
ορθωτικήν διαπαιδαγώγησιν διά τήν κά- 
θαρσιν άπό κακάς έΕεις καί τήν άπό- 
κτησιν καλών καί άφ' έτέρου εις μίαν 
γενικήν προπαρασκευήν διά τήν μετέ- 
πειτα Ζωήν (δηλαδή ένα στοιχειώδη, 
όν όχι πλούσιον, επαγγελματικόν οπλι
σμόν, δηλονότι οί άνήλικοι τρόφιμοι 
λαμβάνουν θεωρητικήν καί πρακτικήν 
έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν).

Τά παραστρατημένα παιδιά (όπως συ
νηθίζεται νά λέγωνται οί άνήλικοι έγ- 
κληματίαι) — ώς «παραστράτημα» δέ έν- 
νοούμεν τήν διαταραχήν τής έσωτερι- 
κής ισορροπίας καί έΕοβέλισιν τών άν- 
τικειμενικών άΕιών άπό τό φρόνημα, τό 
Ζήν καί τό ένεργεϊν, μέ άμεσον συνέ
πειαν τήν λύσιν τής προσωπικότητος — 
συγκεντρώνονται εις αύτά τό Ιδρύμα
τα, εις τά όποια τούς παρέχονται: στοι
χειώδης έκπαίδευσις, ιατροφαρμακευτι
κή περίθαλψις, δυνατότητες κοινωνικο- 
ποιήσεως αύτών — διά παιγνίων, συνα
ναστροφών καί έργασίας—  φιλόΕενον

καί φιλόστοργον περιβάλλον, επαγγελ
ματικά έφόδια, μίαν έπίφασιν οικογε
νειακού περιβάλλοντος.

Εις αύτά τά Ιδρύματα, είσάγονται 
δύο ειδών άνήλικοι:

α) Όσοι λόγω κακών έΕεων ή άλ
λων λόγων δίδουν άποδείΕεις ήθικής 
παρεκτροπής, άνεΕαρτήτως δηλαδή τε- 
λέσεως άΕιοποίνου πράΕεως.

6) "Οσοι ύπέπεσαν εις άΕιόποινον 
πρόΕιν.

Τό άναμορφωτικόν έργον τών Ιδρυ
μάτων αύτών άρχίΖει άπό τής εισαγω
γής τού τροφίμου. Συντάσσεται ένα 
Ψυχοβιολογικόν Δελτίον, τό όποιον πε
ριλαμβάνει πληροφορίας διά τήν σω
ματικήν, πνευματικήν καί ψυχολογικήν 
κατάστασιν τού άνηλίκου, πληροφορίας 
διά τόν προηγούμενον βίον καί τάς 
πράΕεις του καί τό Δελτίον τούτο ένη- 
μερούται άνά έΕάμηνον. Ή  Στοιχειώ
δης Εκπαίδευσις δίδεται ύποχρεωτικώς 
εις οίανδήποτε ήλικίαν καί έάν εύρί- 
σκηται ό τρόφιμος. Παραλλήλως, προσ- 
φέρεται καί ή γνώσις (θεωρητική καί 
πρακτική) ένός έπαγγέλματος.

Μετά τήν άπόλυσιν, ό τρόφιμος πα- 
ρακολουθείται άπό τόν Επιμελητήν Α 
νηλίκων. Τό έργον τής άναμορφώσεως 
ύποβοηθεϊται άπό τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καί τάς Εταιρίας Προστασίας 
Ανηλίκων, αί όποϊαι ιδρύονται εις έ

δρας Πρωτοδικείων.
Εις τήν Ελλάδα ύπάρχουν έν λει

τουργία τά έΕής Αναμορφωτήρια:
1) Αναμορφωτικόν Κατάστημα Αρ

μένων Κορυδαλλού (στοιχειώδους έκ- 
παιδεύσεοις).

2) Αναμορφωτικόν Κατάστημα Αρ
μένων Κορυδαλλού (έπαγγελματικής έκ- 
παιδεύσεως).

3) Αναμορφωτικόν Κατάστημα Θη- 
λέων εις Αμπελοκήπους (στοιχειώδους 
καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως).

Εκτός τούτων ύπάρχουν καί τά έ
Εής Σωφρονιστικά Καταστήματα:

1) Σωφρονιστικόν Κατάστημα Κασ- 
σαβετείας (Βόλου).

Πρόκειται δΓ ένα ήμιανοικτόν αγρο
τικόν σωφρονιστικόν κατάστημα διά 
τούς άνω τών 17 έτών καταδίκους.

2) Σωφρονιστικόν Κατάστημα Πτυ- 
χείας (Κέρκυρα).

Εις αύτό είναι έγκλειστοι άνήλικοι 
έγκληματίαι, οί όποιοι έκτίουν ποινικόν 
σωφρονισμόν.

3) Σωφρονιστικόν Κατάστημα Ώρω- 
πού' εις αύτό είσάγονται έφηβοι άνή- 
λικοι έγκληματίαι, οί όποιοι έχουν έπι- 
δείΕει καλήν διαγωγήν ή προέρχονται 
άπό καλόν οικογενειακόν περιβάλλον. 
Ανοικτόν κατάστημα.

4) Σωφρονιστικόν Κατάστημα Βου
λιαγμένης' εις αύτό εύρίσκονται ύπό- 
δικοι άνήλικοι μέ μικράς ποινάς φυλα- 
κίσεως.

Η έλαφρά αϋΕησις έγκληματικότη
τος εις τήν Ελλάδα δέν σημαίνει ότι 
άπέτυχεν ό θεσμός τής άναμορφώσεως
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των ανηλίκων ( Αναμορφωτικά Κατα
στήματα, Σωφρονιστήρια, Δικαστήρια 
Ανηλίκων, έλαφραί ποιναί κ.ά.). Αϋτη 

οφείλεται εις άλλα αίτια, μερικά τών ό
ποιων άνεφέραμεν είς τό οίκείον κε- 
φάλαιον τής παρούσης μελέτης. Ο 
πωσδήποτε, όμως, έάν δέν έφηρμόΖε- 
το ή παρούσα σωφρονιστική πολιτική, 
πιστεύεται, γενικώς, ότι θά ύπήρχεν 
έΕαρσις μεγαλύτερα τής σημερινής.

Ε . Η Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ Σ  Α
ΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣ  ΤΗ Ν Ε Λ 
ΛΑΔΑ . ΩΡΙΣΜΕΝΑ Σ Τ Α 
Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α  ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΑ  ΚΑΙ 
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Σχετικώς μέ τά άποτελέσματα τής 
άναμορφωτικής πολιτικής εις τήν χώ
ραν μας, έχομεν τά κάτωθι στοιχεία, τά 
όποια παρέχονται άπό τά Αναμορφωτι
κά Ιδρύματα. Μία έρευνα έπί 2.700 
τροφίμων, κατά τήν 30ετίαν 1925 — 
1955, συνεκέντρωσε πληροφορίας καί 
στοιχεία διά διαφόρους πλευράς τής 
διαβιώοεως τών παραστρατημένων παι
διών εις τήν κοινωνίαν. Συνεκεντρώ- 
θηοαν 2.081 περιπτώσεις. Οϋτω παρε- 
τηρήθη ότι εις τά 92% τών περιπτώ
σεων ή διαγωγή ήτο καλή.

Κατά τήν βετίαν 1956— 1963 παρα- 
τηρεϊται μία σημαντική πτώσις τής δια
γωγής τών έΕελθόντων τών Σχολών. 
Τό ποσοστόν φθάνει τά 70%. Ή  πτώ
σις έΕηγεϊται βασικώς: άπό τήν κοι
νωνίαν, ή όποια έγινεν όλιγώτερον δε
κτική διά τούς νεαρούς έγκληματίας, 
άπό τάς ποικίλας έλλείψεις τών 'Ανα
μορφωτικών Καταστημάτων (κυρίως εις 
μέσα καί έπάρκειαν έπιστημονικοΰ προ
σωπικού) καί τήν χειροτέρευσιν τού εί- 
σαγομένου εις αύτά «παιδαγωγικού ύ- 
λικοϋ». Υπάρχουν, όμως, καί άλλοι λό
γοι καί κυρίως ή αύΕουσα έπίδρασις τών 
ποικίλων έρεθιομών εις τούς έΕερχο- 
μένους άνηλίκους έγκληματίας (κινη
ματογράφος, έντυπον, έλλειψις έργα- 
οίας, Θήρα, εύκολος Ζωή, χαλάρωσις 
οικογενειακών δεσμών κ.ά.).

Μία πρόσφατος στατιστική μάς άνα- 
φέρει ότι μόνον 2% τού συνόλου τών 
νέων είναι έγκληματίαι. Τό ποσοστόν 
δέν είναι άνησυχαστικόν, άλλά λαμβά
νει κυρίως διαοτάοεις λόγω τής μεγά
λης έμφόσεως, ήτις τού άποδίδεται ά
πό τά μέσα ένημερώοεως τού λαού, κυ
ρίως τόν Τύπον.

"Αλλη στατιστική διαπιστώνει ότι τά
10) 30 τών έγκλημάτων, τά όποια τε
λούνται άπό άνηλίκους, στρέφονται κα
τά τής ιδιοκτησίας, τά 4)30 κατά τής 
σωματικής άκεραιότητος, τά 2)30 ά- 
φοροΰν έμπρησμούς καί τό 1) 30 στρέ
φονται κατά τών ήθών. 'Αναφορικώς 
με τό έπόγγελμα τών παραπεμφθέντων 
άνηλίκων εγκληματιών εις δίκην, τά 
6) 15 ήσαν μαθηταί καί σπουδασταί, τά 
3) 15 γεωργοί, άλιεϊς, κτηνοτρόφοι, τά

Ή  τηλεόρασις κα'ι 6 κινηματογρά
φος μαγνητίζουν τά παιδιά. Δι’ αυ
τό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή είς 

τά προβαλλόμενα έργα.

2) 15 έργάται, τό 1) 15 βιοτέχναι καί 
ιδιωτικοί ύπάλληλοι.

Ένδιαφέρονται είναι τά όσα άναφέ- 
ρονται είς μίαν διατριβήν τού έπιθεω- 
ρητοϋ φυλακών Άνδρ. Χριστοδούλου, 
ή όποια έΕεδόθη τό 1951 είς Θεσσα
λονίκην μέ τίτλον « Ή  έγκληματικότης 
τών άνηλίκων κατά τά στατιστικά δε
δομένα». Έπιλέγομεν ώρισμένα στοι
χεία έκ τούτου, ώς λίαν ένδιαφέροντα:

Τήν πρώτην θέσιν κατέχει τό έγ
κλημα κλοπής, τό όποιον καλύπτει τά 
30% τών περιπτώσεων παιδικής έγκλη- 
ματικότητος, 30% καλύπτουν αί αύτο- 
δικίαι, άδικοι έπιθέσεις καί δημοσίας 
τάΕεως, έγκλήματα κατά τών ήθών 1, 
2% .

Έ κ  τών άνηλίκων έγκληματιών, 93% 
ήοαν αρρενες καί 7% θήλεις. Αί τε
λευταίοι ύπερτεροΰν κυρίως είς τό έγ
κλημα προαγωγής είς πορνείαν. Οί άρ- 
ρενες είς όλα τά άλλα.

Αναφορικώς πρός τόν τόπον κατα
γωγής τών άνηλίκων έγκληματιών, ή 
Στερεά Ελλάς καί ή Εύβοια προηγούν
ται είς τήν άλητείαν, έπαιτείαν καί σω
ματικός βλάβας, ή Πελοπόννησος είς 
τά τραύματα, ή Κρήτη είς τάς κλο- 
πάς, Ζωοκλοπάς, τά Ίόνια είς αντι
ποιήσεις, φόνους, άπάτας, ή Θεσσαλία 
είς έγκλήματα τιμής, ή "Ηπειρος είς 
έγκλήματα κατά τής άσφαλείας τού 
Κράτους, τήν ψευδορκίαν, άνθρωποκτο- 
νίαν, ληστείαν, έκβιασμούς καί στρα
τιωτικά, ή 'Ανατολική Μακεδονία καί 
Θράκη είς προσβολάς κατά τών ήθών, 
κοινής ειρήνης έγκλήματα, ή Δυτική 
Μακεδονία είς έγκλήματα κατά τής κα- 
θεστηκυίας τάΕεως, δημοσίας πίστεως 
καί κρατικής περιουσίας, ένώ αί Κυ

κλάδες είς ούδέν έγκλημα έρχονται 
πρώται.

Έ Ε  άλλου, άπό άλλας στατιστικός 
τών τελευταίων έτών έΕάγεται ή δια. 
πίστωσις ότι 40% τών έγκλημάτων στρέ. 
φονται κατά τής ιδιοκτησίας, 13% α
φορούν σωματικός βλάβας, 3% στρέ
φονται κατά τών ήθών (βιασμοί, άπο- 
πλανήσεις κ.ά.).

Αναφορικώς μέ τήν ύποτροπήν έχο
μεν αϋΕησιν. Τό 1958 είναι διπλάσιος 
ό άριθμός τών άνηλίκων οί όποιοι προο- 
ήχθησαν καί οί όποιοι έβαρύνοντο μέ 
προηγουμένην καταδίκην.

Σ Τ .  ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

ΣυνοψίΖοντες τ' άνωτέρω καί ουν- 
δυάΖοντες πάντα ταΰτα μέ ώρισμένας 
στατιστικός παρατηρήσεις, δυνάμεθανά 
καταλήΕωμεν είς συγκεκριμένα συμπε
ράσματα ώς άκολούθως:

Α '  Α ν α φ ο ρ ι κ ώ ς  μέ  τήν 
κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ α ,  άποκλείεται 
σήμερον ύπό τών πλείστων ειδικών, ό
τι τό έγκλημα άποτελεί άπόληΕιν κλη
ρονομικής έπιβαρύνοεως τού άτόμου. 
Γίνεται, όμως, δεκτόν, ότι άναΖητοϋ- 
μεν τυχόν ϋπαρΕιν είς τόν γονότυπον 
μιας διαθέσεως πρός τό έγκληματεϊν,
«ή όποια δύναται νά χαρακτηρισθη ώς 
έν έκ τών στοιχείων εύαισθητοποιή- 
σεως τού άνθρωπίνου οργανισμού». Οί 
άλλοι παράγοντες, οί όποιοι ένισχύουν 
τήν διάθεσιν αύτήν, άνήκουν, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, είς τό έΕωτερικόν πε
ριβάλλον καί είς τούς όρους διαβιώ- 
σεως. Τέλος, αύτή ή διάθεσις, άν ύ- 
πάρχη, μεταβιβάζεται μέν κληρονομι- 
κώς (γονοτυπικούς:, έΕασθενεϊ, όμως, 
θαθμιαίως έΕ αιτίας τών έπερχομένων 
διαχωρισμών τών γονιδίων είς τούς 
γαμέτας. ΈΕαίρεοις γίνεται, μόνον ό
ταν τό άτομον, τό φέρον τήν διάθε- 
σιν, διασταυρωθή μετ' άτόμου κληρο- 
νομικώς έπίσης προδιατεθειμένου. Γε
νικώς, ή κληρονομικότης έπιδρό μό
ν ο ν  έπί τού ψυχικού παράγοντος.

Β '  Α ν α φ ο ρ ι κ ώ ς  μέ  τ ούς 
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς ,  δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν τά έΕής: Ή  Ο ι 
κ ο γ έ ν ε ι α  καί τό περιβάλλον της πα
ραμένει πάντα ό ύπ' άριθμόν 1 ανα
σταλτικός παράγων κατά τής παιδικής 
έγκληματικότητος, έφ' όσον αύτη πλη
ροί τούς όρους, ούς άνεφέραμεν είς τό 
οίκείον κεφάλαιον. Τό ότι τά 80 — 90% 
τών περιπτώσεων τής έγκληματικότη
τος τών νέων οφείλονται —  συμφώνως 
πρός τάς στατιστικός—  είς τό δύομε- 1 
νές οικογενειακόν περιβάλλον, τούτο 
δίδει τό μέτρον τής σημασίας τής , 
οικογενειακής άγωγής. Εκείνο, λοιπόν, ι 
τό όποιον προέχει είναι νά προσέΕωμεν 
τήν όργάνωσιν τής οικογένειάς, ιδιαι
τέρως έδώ είς τήν χώραν μας, όπου 
διαφαίνονται τάσεις άνεΕαρτησίας τών
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νέων, πέραν των έπιτρεπτομένων ο
ρίων.

Γ' Β α σ ι κ ό ς  ε ί ν α ι  ό ρ ό - 
\ ο  c  τ ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  εις τήν έρευ
ναν, πρόληψιν καί καταστολήν τής παι
δικής έγκληματικότητος ώς καί διά τήν 
άναμόρφωσιν των ανηλίκων εγκλημα
τιών. Τά ήδη λειτουργοϋντα Σωφρονι
στήρια καί 'Αναμορφωτικά Καταστήμα
τα θεωρούνται άνεπαρκή, άμεσος δέ 
προβάλλει ή άνάγκη νά έΕσπλισθούν 
ταϋτα μέ όλα τά σύγχρονα μέσα ώς 
καί μέ τά κατάλληλον έπιστημονικόν 
προσωπικόν, ϊνα ταϋτα λειτουργούν άρ- 
τίως.

Δ' Τά Κράτος έπίσης, έν συνδυα
σμό) μέ τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, 
δ ύ ν α τ α ι καί π ρ έ π ε ι  νά συντο
νίση καί νά κατευθύνη πάντα τά μέσα 
μαΖικής ένημερώσεως (τύπος, ραδιό- 
φωνον, τηλεόρασις, θέατρον, κινηματο
γράφος κ.ό.), ϊνα πάντα ταϋτα προσ
φέρουν όλιγωτέρους έρεθισμούς εις τήν 
νεότητα δΓ αντικοινωνικός πράΕεις καί 
όπως μή υποθάλπουν διαθέσεις ή ρο- 
πάς τής νεότητος δΓ έγκληματικάς έν- 
εργείας.

Ε' Ή  Ε κ κ λ η σ ί α  έ π ί σ η ς  
π ρ έ π ε ι  ν ά ά ν α λ ά β η  ο ύ - 
σ ι α σ τ ι κ ό ν  ρ ό λ ο ν  εις τήν διαπαι- 
δσγώγησιν τών νέων. Πρέπει νά έκ- 
συγχρονίση τάς μεθόδους της καί νά 
τροποποιήση πολλάς άπόψεις της, έάν 
έπιθυμή νά γίνη σεβαστή άπό τήν νεό
τητα.

Σ Τ '  Β α σ ι κ ό ς  καί  κ ε φ α 
λ α ι ώ δ η ς  ε ί ν α ι  καί  ό ρ ό 
λ ος  τ ώ ν  Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  Ο ρ 
γ α ν ώ σ ε ω ν  (Προσκοπισμός, Α
θλητικά Σωματεία, Ε. Ε. Σ .  Νεότητος, 
Χ.Ε.Ν. καί Χ.Α.Ν. κ.ό.), αί όποϊαι ώς 
έκ τής ιδιοτυπίας των, δύνανται καί 
π ρ έ π ε ι  νά ποδηγετήσουν τούς νέους 
εις τόν σωστόν, άλλά καί σ ύ γ χ ρ ο 
ν ον  δ ρ ό μ ο ν .  Πρέπει όλοι νά έν- 
νοήσουν, ότι οί νέοι σκέπτονται μέ τήν 
καρδίαν εις αύτήν τήν ήλικίαν, έπο,μέ- 
νως πρέπει νά χρησιμοποιούν συναισθη
ματικά κίνητρα καί όχι ψυχρούς λόγους. 
Τούτο είναι βασικόν.

Ζ' Καί ή Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  (τό
σον ύπό τήν συστηματικήν της μορφήν, 
όσον ,καί ύπό τήν μορφήν τών πνευμα
τικών οδηγών της, συγγραφέων, ποιη
τών κ.ό.), καθήκον έχει νά άντιληφθή 
ότι δ ύ ν α τ α ι καί π ρ έ π ε ι  νά έ- 
πηρεάση έπί τά βελτίω τήν νεότηταν, 
οδηγούσα ταύτην εις στόχους πλέον 
εγγύτατα τοποθετημένους πρός τήν σω
στήν όρασιν τής Ζωής καί τού άνθρώ- 
που. ΣτηριΖομένη δέ εις τά νάματα τού 
'Ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού καί

πλουτίΖουσα τά ιδεολογικόν της περιε- 
χόμενον μέ τάς δυνατότητας καί τάς 
προοπτικός τάς όποιας τής προσφέρει 
ή τεχνική, νά οίκοδομήση νέα ιδεώδη 
καί νά διαμορφώση νέους στόχους.

Η ' Τέλος, χρειάΖεται είσέτι μία ά- 
νακατανομή καί όναθεώρησις άΕιών κοι
νωνικών, ήθικών, πολιτιστικών καί έν 
νέον κλίμα άμοιβαίας παραδοχής τής 
παλαιός καί νέας γενεάς. Π ρ έ π ε ι  νά 
συνειδητοποιήση ή πρώτη, ότι οί νέοι 
έχουν τά προβλήματά των, τάς άνάγ- 
κας των καί έχουν άνάγκην σεβασμού, 
παραδοχής καί πειθαρχημένης έλευθε- 
ρίας' π ρ έ π ε ι  νά άντιληφθή ή νέα 
γενεά, ότι ή ένταΕίς της εις τά κοινω
νικόν πλαίσιον καί ή κατόληψις τής θέ- 
σεως ή όποια τής άρμόΖει, είναι Ζήτη
μα χρόνου, συνθηκών καί προϋποθέ
σεων.

Ζ . ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ή  μελέτη τής έγκληματικότητος τών 
άνηλίκων παρέχει εύρύ πεδίον έρευ- 
νών. Ή  παρούσα μικρά διατριβή δέν 
φιλοδοΕεϊ νά ίσχυρισθή, ότι έΕήντλησε 
τά θέμα. ΦιλοδοΕία άρχική ήτο νά θί- 
Εωμεν ώρισμένας πλευράς τού θέμα
τος καί έλπίΖομεν ότι έπετύχαμεν τού
το, όσον ήτο δυνατόν, άπό τάς έρεύ- 
νας μας περί τά θέμα.

'Οπωσδήποτε, θά αίσθανθώμεν ιδιαι
τέραν ίκανοποίησιν, έάν ή παρούσα με
λέτη συμβάλλη, κατ' έλάχιστον έστω, 
εις τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τής 
έγκληματικότητος τών νέων. Διότι τά 
θέμα τούτο π ρ έ π ε ι  νά γίνη κέντρον 
ένδιαφέροντος καί φροντίδων πολυπλεύ
ρων: Κράτους, 'Εκκλησίας, Έκπαιδεύ- 
σεως, Κοινωνικών 'Οργανώσεων, Ιδιω
τικής Πρωτοβουλίας.
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πευτικών μέτρων», εις «Ποινικά 
Χρονικά», Γ ' 282.

19. Α. Πιπινέλη - Ποταμιάνου: «Τά 
αίτια τής άντικοινιονικής συμπεριφο
ράς», Άθήναι 1958.

20. X. Προκοπίδη: «40 χρόνια άναμορ- 
φώσεως παραστρατημένων παιδιών 
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21. Ε. Σπανού: «Ή  σωφρονιστική άγω- 
γή τών άνηλίκων» εις « Π οινικά 
Χρονικοί», Ζ ' 219.

22. Τ. Φιλιππίδου: «Ή  έπίδρασις τοϋ 
κινηματογράφου έπί τής έγκληματι
κότητος τών άνηλίκων», Άθήναι, 
1952.

23. Α. Πιπινέλη - Ποταμιάνου: «Ή  
έγκληματικότης τών άνηλίκιον ώς 
ψυχολογικόν καί παιδαγιογικόν πρό
βλημα», Άθήναι, 1956.

24. Κ. Γαρδίκα: «Ή  έπίδρασις τοϋ 
πολέμου έπί τής έγκληματικότητος», 
«Ποινικά Χρονικά», Σ Τ ', 417.

25. Κ. Γαρδίκα: «Σιοφρονιστική», Ά - 
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28. Α. Ζιογράφου: «Παγκόσμια Κρίση 
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δας καί Περιοδικά Επιστημονικά.
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Ή έννοια τής τήξεως 

εις τον έλεγχον 

των τροφίμων 

ζωικής προελεύσεως

Τοϋ κ. Γ. Δ Α Σ  Κ Α ΛΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Άστυκτηνιάτρου 
Άστυνομ. Δ/ντού Α '

Β*.
(Συνέχεια καί τέλος)

Ή  είδικότης τού Έπιθεωρητοΰ τροφίμοιν ζωικής .-jgot 
λεύσεως (Άοτυκτηνιάτρου) δέον δπιος καθορισθή ώς A 
κολούθως :

Ε ί ς τ η ν  π ρ ώ τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή ν :  «) to
θεοιρώνται ώς ειδικευμένοι κτηνίατροι, οί έχοντες συνεχή 
καί υπεύθυνον ένάσκησιν τοϋ ελέγχου τών τροφίμων ξιοϊχή. 
προελειισειος τουλάχιστον 5 ετών καί

6) Νά θεωρώνται ειδικευμένοι κτηνίατροι, οί έχοντες, ό,. 
Ανωτέρω, 2 έτη τουλάχιστον ένάσκησιν τού ελέγχου καί t 
μηνών ειδικήν έκπαίδευσιν παρά τη έδρα ελέγχου τροφίμου 
ζωικής προελεΰσεως τοϋ Άριστοτελείου 11 ανεπι στημ(ον 
(Διά τους νΰν ΰπηρετοϋντας ή χορήγησις εκπαιδευτικής 
δείας νά καθορισθή ώς ΰποχρειοτική).

Ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς :  Μόνον κτηνίατροι, έχοντες παρα
κολουθήσει εύδοκίμιος τόν ειδικόν διετή κύκλον μαθημάτων 
έπί τοϋ ελέγχου τροφίμων ξο>ϊκής προλεύσεως, Πανεπιστη- 
μίου εσωτερικού ή εξωτερικού, ώς έξάμηνον πρακτικήν ά- 
σκησιν παρά Δημοσία 'Τπηρεσία ελέγχου τροφίμων ζωική; 
προελεΰσεως.

Δεύτερον, έπί τής ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ:
Ά νευ σαφούς διαχωρισμού τών άρμοδιοτήτιον τής ei- 

δικότητος τού Έπιθεωρητοΰ τροφίμων ζωικής προελεΰσεως 
— Άστυκτηνιάτρου —, δίδεται ή εύχέρεια διεκδικήσεως, 
νομικώς καί έν τή πράξει, δικαιωμάτων, ΰπό επιστημόνων 
ή μέσης έκπαιδεύσεως εμπειρικών, έπί τού ελέγχου τών τρο
φίμων ζωικής προελεΰσεως, μέ αποτέλεσμα τήν σύγχυβιν 
κλπ. περί τό θέμα, τάς δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής πα- 
ραγιογής, υγιεινής συντηρήσεως, διακινήσεως, επεξεργασία: 
κλπ. τών τροφίμιον ζωικής προλεύσεως, ώς καί τήν άνισον 
μεταχείρισιν τών πολιτών γενικώτερον.

"Ανευ σαφούς διαχωρισμού τών άρμοδιοτήτιον τής είδι- 
κτητος — καί λόγφ τής πλειοψηφίας καί καλλιτέρας όργα- 
νώσεως τών κλάδων ιατρού — χημικού — γεωπόνου — ύφί- 
σταται πραγματικός κίνδυνος νά καταστή ό κτηνίατρος, παρ’ 
δλον δτι τυγχάνει ό μόνος αρμόδιος, επίκουρος εις τόν Ε
λεγχον τών τροφίμιον ζωικής προελεΰσεως.

Τα ως ανωτέρω καθίστανται, εξ άλλου, εμφανή καί εκ 
τής μελέτης τής ίσχυούσης έπί τού θέματος νομοθεσίας.

'Ως εκ τουτου, ή άρμοδιότης τοϋ Έπιθεωρητοΰ τροφίμων 
ζιοϊκής προελευσειος, δέον δπιος καθορισθή ώς ακολούθως:

Ό  ’Επιθεωρητής τροφίμων ζωικής προελεΰσεως — Ά- 
στυκτηνιατρος — καθίσταται αρμόδιος καί ικανός — μετά 
την κτήσιν τής είδικότητος — διά τόν προληπτικόν καί κα
τασταλτικόν έλεγχον, ώς καί διά τήν μελέτην (επιστημονι
κήν - πρακτικήν) τών τροφίμων ζιοϊκής προελεΰσεως καί 
εΐΐδικώτερον διά τήν υγιεινήν, τήν συντήρησιν, τήν διακίνη- 
σιν, τήν επεξεργασίαν, τήν τυποποίησιν, ώς καί τόν έλεγ
χον τής ποιότητος αυτών.

Τρίτον, έπί τής ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ:
Αποτελεί δόγμα, δτι άνευ όργανώσεως καί προγραμμα

τισμού, οΰδέν επιτυγχάνεται, διά τήν πρόοδον καί ευημε
ρίαν. Τούτο, βεβαίως, ισχύει καί διά τόν έλεγχον τών τρο
φίμιον, ΰπό τήν έννοιαν κρατικής ευθύνης.

Ή  παρούσα κατάστασις, έκτιμωμένη άντικειμενικώς καί 
έπί τή βάσει τών προαναφερθέντιον (είδικότης - άρμοδιό
της), πόρρω απέχει από τήν στοιχειώδη άνταπόκρισιν εί; 
τούς βασικούς κανόνας όργανώσεως καί, ώς έκ τούτου, πα- 
Ρ°Χήζ Υπηρεσιών προς τό σύνολον. Είναι, εξ ίσου, αληθές, 
ότι, προκειμενης μιας είσηγήσεως, διά τήν έντός τών δυ
νατοτήτων τής σήμερον καλλιτέραν δργάνιοσιν, λαμβανομέ- 
νων ΰπ’ δψιν τών τοπικών συνθηκών τού έπιπέδου άναπτύ- 
ξειος τής χώρας (πολιτιστικώς - τεχνολογικώς), ιός καί τού 
υπαρχοντο ς επιστημονικού δυναμικού, δέον δπιος ληφθή ιός
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βάσι; ή άπόδοσις ή ου μιας έκάστης τών 'Υπηρεσιών, αί ό- 
10;αι ήσχολήθησαν μέχρι σήμερον μέ τόν έλεγχον τών τρο- 
μιμ(,*ν ζ("*κήΐ προελεύσεως, έν σχέσει πρός τάς υπό τής Έ- 
τιστήμη? θέσει», επί τοϋ θέματος. Οΰτω, θέλουσιν έπιση- 
μανθη οί παράγοντες τής καλλιτέρας μέχρι τούδε άποδό- 
βΕ(Ρ|-> [να χρησιιιοποιηθώσι καταλλήλως, άπό τό έπιβαλλό- 
ucvov έκ τών πραγμάτων χρονοδιάγραμμα, ώς καί οί άνα
ρχε™1101 τοιοϋτοι, ϊνα έξουδετεριοθώσι κατά τό δυνατόν.

Ή  ήμετέρα γνώμη, βασιζόμενη κυρίως εις τήν κτηθείσαν 
ΐΕίοαν είναι, δτι ή άστυκτηνιατρική Υπηρεσία ’Αστυνομίας 
Πόλεων άπέδωκε καλλίτερον, παρ’ δλον δτι καί αΰτη δέν 
δύναται νά ύποστηριχθή, δτι λειτουργεί ΰπό τάς άρίστας 
τών προϋποθέσεων, καθ’ όσον αΰτη δέν έχει τόν πλήρη έ
λεγχον εις τόν χώρον άρμοδιότητός της, διά τά τρόφιμα 
Χοϊκής προελεύσεως, άπό τής παραγωγής - εισαγωγής μέ
χρι τής καταναλιόσεως καί παρ’ δλον δτι αυτή δέν έχει σύγ- 
χοονα έπιστημονικά καί λοιπά μέσα, ώς καί τά άναγκαιοϋν 
επιστημονικόν προσωπικόν, διά τήν πλήρη κάλυψιν τών 
Αναγκών.

Έπί τοιαου, δμιος, είμεθα {υποχρεωμένοι νά τονίσωμεν. 
Ιδιαιτέρως, τήν μέριμναν τής ’Εθνικής Επαναστατικής Κυ- 
βερνήσεως, ή όποια έξεδηλώθη, ώς καί τό άμέριστον ενδια
φέρον τό όποιον έξακολουθητικώς έκδηλοϋται, εις τόν το- 
uea τοϋ ιέλέγχου τών εΰαλλοιώτων τροφίμων.

Χαρακτηριστικώς, άναφέρεται: α) Ό  Κώδιξ τροφίμιον, 
6) Ό  εκσυγχρονισμός τής ίσχυοΰσης νομοθεσίας έπί τοϋ ε
λέγχου τροφίμιον ζωικής προλεΰσεως, γ) Ή  αΰξησις τής 
δυνάμεως τής ήμετέρας 'Τπηρεσίας, ήτις διιι πρώτην φο
ράν άπό τής ίδρύσεώς της έγένετο τό 1968 καί δ) 'Ο προ
γραμματισμός διά τήν άπόκτησιν έπιστημονικών μέσων καί 
αΰξήσεως τής δυνάμεως.

Παρά τ ’ άνωτέρω, ατινα δυνατόν νά ΰπερπηδηθώσιν ευ
κόλως, ή υπηρεσία άπέδιοκεν ίκανοποιητικώς ώς προελέχθη 
λόγω τής έπικρ’ατούσης πειθαρχίας, τής σχολαστικής έφαρ- 
μογής τών κειμένων Διατάξεων, τής ίιδιότητος τοϋ ’Αστυ
νομικού λειτουργού καί τοϋ ειδικού άνακριτικοϋ υπαλλήλου 
καί, τό κυριώτερον, λόγιο τού απολύτου διαχωρισμού τών 
καθηκόντιον έκ τών τοιούτων τού γενικού Κτηνιάτρου — τού 
ιατρού — τοϋ χημικού — καί τοϋ γεωπόνου καί, ώς έκ τού
του, τής αποκλειστικής άσκήσειος καθηκόντων Άστυκτηνιά- 
τρου (ειδικά καθήκοντα).

’Εάν δέ ή όργάνωσις καί τά προαναφερθέντα πραγματο- 
ποιηθώσιν, έστιο καί σταδιακώς, έντός τών δυνατοτήτων 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ή 'Τπηρεσία αΰτη θά 
καταστή πρότυπον πρός μίμησιν.

Δικαιολογούντες τήν γνιόμην τής ταυτίσεως τών καθη- 
κόντιον τού Άστυκτηνιάτρου μετά τού ’Αστυνομικού λει
τουργού, παραθέτομεν έν καί μόνον έπιχείοημα — συλλογι
σμόν, πλήν τών προαναφερθέντιον.

Εις τά Άστυνομικίι καθήκοντα υπάγεται ή έφαρμογή τών 
νόμιον καί ή δίιοξις τών παραβατών. Ούτως, έάν τις βλάψη 
τόν πλησίον του, δι’ έργιον, ή λόγων, ή βεβαίωσις καί ή 
δίιοξις τού αδικήματος ανήκει εις τόν ’Αστυνομικόν υπάλλη
λον.

Κατά ποιαν λογικήν, ή βεβαίωσις τού αδικήματος καί ή 
δίιοξις τοϋ βλάπτοντος τήν πλησίον του, διά τής χορηγή- 
σειος, έξ άμελείας ή προθέσεως, τροφίμων άκαταλλήλιον 
πρός (ίρώσιν ή μειωμένης αξίας, δέν ανήκει εις τήν ιδιό
τητα τοϋ ’Αστυνομικού λειτουργού;

Οΰτιο, τό είδικευμένον ’Αστυνομικόν όργανον — Άστυ- 
κτηνίατρος — αναλαμβάνει τήν εφαρμογήν τών νόμων καί 
διατάξεων τής άρμοδιότητός του, πρός όφελος τού συνόλου, 
υπό τόν αυστηρόν κανονισμόν τού Σώματος καί μέ τήν δέ
ουσαν πειθαρχίαν καί ίσχύν, τήν έπιβαλλομένην εις ένα το
μέα λεπτόν, ύψίστης σημασίας καί, ώς έκ τούτου, ευκόλως 
δ ι α β λ η τ ό ν .  Διά τοϋ τρόπου τούτου, τέλος, παρέχεται 
άναμφισβητήτως ή μεγαλυτέρα δυνατή διασφάλισις πάντων, 
®λεγχόντιον — έλεγχομένιον καί κοινού.

Τέταρτον, έπί τής NQMC ΘΕΤΗΣΕΩΣ:
Ή  νομοθέτησις αποτελεί τήν βάσιν, τήν αρχήν εις τήν 

οποίαν στηρίζεται ή τάξις, ή αξία δέ τής τάξειος είναι γνω
στή εις πάντας καί ανεκτίμητος ιός αγαθόν.

Ώ ς  έκ τούτου, ιδιαιτέρα μέριμνα καί σημασία, δέον δ- 
πιος δσθή διά τήν καλλιτέραν καί ρεαλιστικήν άντιμεταιπι- 
σιν, ιός τρόπον ώστε ή νομοθέτησις νά είναι παράγουν τά- 
ξειυς καί προόδου, συγχρόνιος δέ καί προστάτης παραγω
γής — έξελίξεως, μέ βάσιν τάς τοπικάς συνθήκας (πολι- 
τιστικάς - τεχνολογικάς - οίκονομικάς).

’Έχομεν τήν γνόιμην, δτι εδώ καί μόνον έδώ απαιτείται 
ή συνεργασία τών υπηρεσιών, τών άσχολουμένοιν γενικώς 
μέ τά τρόφιμα, ϊνα έξυπηρετηθή ό συντονισμός, ή ομοιο
μορφία καί ή αλήθεια. II ρός τούτο, δέον όπιυς δημιουργη- 
θή όργανον εις τό όποιον θά μετέχωσιν: 1) Οί προϊστάμενοι 
τών υπηρεσιών, ήτοι Άστυκτηνιατρικής - άστυϊατρικής - α- 
στυχημικής, ώς γνώσται τών παρουσιαζομένιον, έν τή πρά- 
ξει, προβλημάτων, 2) 'Ο υπεύθυνος τοϋ έλέγχου τροφίμων 
εις τό στράτευμα, 3) Ό  καθηγητής ’Αθηνών ή Θεσσαλονί
κης, τής αντιστοίχου έδρας τοϋ Πανεπιστημίου, διά τό έ- 
κάστοτε θέμα, καί 4) 'Ο Νομικός Σύμβουλος, οριζόμενος 
ΰπό τού 'Τπουργείου Δικαιοσύνης.

'Ό ,τι έλέχθη αποτελεί ΠΙΣΤΙιΝ — καλήν πίστιν, δτι άν- 
τιπροσιοπεύει τήν αλήθειαν.

Εύελπιστούμεν, δτι τό παρόν θά άποτελέση μικράν συμβο
λήν εις τήν αλήθειαν, δάι τήν πραγμάτωσιν τού καλλιτέ- 
ρου, πρός όφελος τού συνόλου, κατά τίις επαγγελίας τής 
’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως, Καθηγητοΰ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άχιλλέως Πανέτσου.

2. Τγιεινή τροφίμων, Καθηγητοΰ GIOVANNI MATOVANI, 
Πανεπιστημίου Μεσσήνης - ’Ιταλίας.

3. Χημεία τροφίμων, Καθηγητού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Σπυρ. Σ. Γαλανού.

— Π α ρ ν τ ό ν !  Μ πορώ ν ά  σ τα θμ εύσ ω  έ δ ώ ;  Ε 
π ιτ ρ έ π ε τ α ι ;
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------------------------  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν ___________________I

ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ! ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1968

Eni τοΰ ποϋιτικοΰ βίου, τής Αημο. 
κρατίας καί τΰν βασικών 8εσμΰν

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΔΗΜ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 410)
^Καθορίζεται όπως μέρος τοΰ συνολικοΰ άριθμοΟ 

των βουλευτών έκλέγεται ένιαίως καί άναλογικώς εις 
ολόκληρον τήν ’Επικράτειαν καί όχι κοιτά έκλογικάς 
περιφέρειας, ώστε διά τήν εκλογήν αυτήν νά ύπάρχη 
μία εκλογική περιφέρεια. Ή έκλογή ένεργεΐται, έπί 
τη βάσει ιδιαιτέρου καταλόγου υποψηφίων έκάστου 
κόμματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, θά έκλέγωνται τό
1)5 εως τό 1)6 τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ των βουλευ- 
των, ήτοι κατ άνωτατον όριον 30 βουλευταί καί κατά 
κατώτατον 25 έπί άνωτάτου συνολικοΰ άριθμ,οΰ αυτών 
150.

Καθορίζεται εις 1)6 — 1)10 διά τά κόμματα καί
1)3 — 1)4 διά τούς συνδυασμούς κομμάτων τό ποσο- 
στόν έκ τοΰ συνόλου τών έγκυρων ψηφοδελτίων, διά 
τήν έκπροσώπησίν των εις τήν Βουλήν. *0 ακριβής κα
θορισμός τοΰ ποσοστοΰ ανατίθεται εις τόν νομοθέτην.

Α ρ θ ρ ο ν 58 : Καθορίζονται ώρισμέναι προϋπο
θέσεις διά τήν νόμιμον υπαρξιν τών κομμάτων:

Νά διέπωνται υπό έθνικων καί δημοκρατικών αρχών 
ή όργάνωσίς των, τό πρόγραμμά των καί ή δρασις 
των.

Η ήγεσία των νά έκλέγηται ύπό άντιπροσωπευτικών 
συνελεύσεων των μελών αυτών , δηλαδή καί από τούς 
έκλογεΐς τοΰ κόμματος, ούχί, όμως, εις τήν περίπτωσιν 
τοΰ άρθρ. 43 παρ. 2, κατά τήν όποιαν, άν τό πλειοψή
φησαν κόμμα δέν έχη αρχηγόν, ό διορισμός τοΰ Πρω
θυπουργοί} πραγματοποιείται μετά τήν υπό τών κοινο
βουλευτικών μελών τοΰ κόμαμτος εκλογήν τοΰ άρ- 
χηγοΰ αΰτοΰ.

Jo καταστατικόν τοΰ κόμματος θά έγκρίνηται υπό 
Συνταγματικοΰ Δικαστηρίου. Έάν τό καταστατι

κόν δέν άντίκειται εις συνταγματικήν τινά διάταξιν ή 
έγκρισις είναι υποχρεωτική.

Δ Ι Ο Ι  Κ Η Σ Ι Σ

_ Υποβάλλονται ύπό νόμιμον έλεγχον τά οικονομικά 
τών κομμάτων, ώστε νά κατατοπίζωνται οπαδοί καί 
έκλογεΐς.

Εις περίπτωσιν παραβάσεως τών άναφερομένων, εις 
τάς προηγουμένας παραγράφους, τών συνταγματικών 
διατάξεων, έν γένει, καί των Νόμων, έπιβάλλεται ύπό 
τ°θ Συνταγματικού Δικαστηρίου ή διάλυσις τών κομ
μάτων.

Καθορίζονται και ειδικοί λόγοι, διά τούς όποιους δύ-

ναται νά διατοιχθή ύπό τοΰ Συνταγματικού Δικαστη
ρίου ή διάλυσις τοΰ κόμματος, ήτοι ή άντίθεσις προς 
τό πολίτευμα.

’Απαγορεύεται ή έπιβολή τής κομμουνιστικής ιδεο
λογίας καί έπικράτησις τών αυταρχικών θεσμών. Δέν 
απαγορεύεται ή κριτική τοΰ πολιτεύματος.

"Αλλος ειδικός λόγος είναι ή τάσις πρός άνατροπήν 
τοΰ υφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος καί τέλος ή 
έκθεσις εις κίνδυνον τής έδαφικής άκεραιότητος το" 
Κράτους ή τής δημοσίας άσφαλείας, είτε έκ τοΰ έμφα. 
νοΰς, είτε συγκεκαλυμμένως.
Οί βουλευταί τοΰ διαλυομένου κόμμοπος κηρύσσονται 

έκπτωτοι τοΰ άξιώματός των, αί δέ κατεχόμεναι παρ’ 
αύτών έν τή Βουλή έδραι παραμένουν κεναί μέχρι πέ- 
ρατος τής βουλευτικής περιόδου. Τό άρθρον 58 πρέπει 
νά έχη έφαρμογήν καί έπί τοΰ συνασπισμού κομμά
των.

' Ά ρ θ ρ .  6 0 :  Ή βουλευτική περίοδος καθίστα
ται πενταετής, ένώ ήτο τετραετής. ’Απαιτείται όπως, 
έντός 35 ήμερών άπό τής λήξεως τής βουλευτικής πε
ριόδου, διενεργηθοΰν γενικαί βουλευτικαί έκλογαί.

’Απαγορεύεται ή ενέργεια βουλευτικών έκλογών ύπό 
υπηρεσιακών Κυβερνήσεων εις πασαν περίπτωσιν.

Εις περίπτωσιν πολέμου, παρατείνεται, καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν αύτοΰ, ή βουλευτική περίοδος. ’Εάν έχη δια- 
λυθή ή Βουλή, άναστέλλεται ή διενέργεια έκιλογών μέ
χρι λήξεως τοΰ πολέμου.

Έκτος τών άλλων προϋποθέσεων, διά νά έκλεγή τις 
βουλευτής, απαιτείται νά κατέχη πτυχίον μέσης έκπαι- 
δεύσεως, γενικής ή έπαγγελματυκής. Επίσης, απαι
τείται, όπως ο εκλόγιμος είναι έγγεγραμμένος εις 
τούς εκλογικούς καταλόγους.

Δέν δύναται νά άνακηρυχθή ύποψήφιος ούδέ νά έκλε
γή βουλευτής:

α) Ο μή κεκτημένος τήν έλληνικήν ιθαγένειαν διά 
γεννήσεως, έκτος τής περιπτώσεως προσαρτήσεως έδά- 
φους.

β) Ό  πολιτογραφηθείς “Είλλην πολίτης, ώς καί ή 
αποκτήσασα δια γάμου τήν έλληνικήν ιθαγένειαν, πρό 
τής παρελεύσεως ΙΟετίας άπό τής πολιτογραφήσεως 
ή τοΰ γάμου.

γ) Ο μή έκπληρώσας τάς στρατιωτικός ύποχρεώ- 
σεις του ή μή απαλλαγείς τούτων νομίμως.
_δ) Ό  συνεπεία άμετακλήτου καταδίκης στερηθείς 

τών πολιτικών δικαιωμάτων του, έπί χρόνον διπλάσιον 
τοΰ όριζοιμένου ύπό τής καταδικαστικής άποφάσεως,

136



£σχω καί αν έχη τύχει χάριτος μετ’ άρσεως των συ
νειιειων.

ε) Έφ’ δρου ζωής, πλήν αν τύχη άποκαταστάσεως 
6 καταδικασθείς άμετακλήτως έπί προδοσία, άνθρωπο 
κτονία έκ προθέσεως, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή 
δωροδοκία, λιποταξία, παραχαράξει, πλαστογραφία, ά 
πιστία, άπατη, έκβιάσει, έγκλήματι κατά των ήθών, 
συκοφαντική δυσφυμήσει ή έμπορία ναρκωτικών.

στ) Έφ’ δρου ζωής, 6 καταδικασθείς άμετακλήτως 
£πί ένεργώ συμμετοχή εις κόμμα, όργάνωσιν, σωμα- 
τεΐον ή ενωσιν, σκοπός των όποιων ήτο ή διάδοσις καί 
εφαρμογή ιδεών πρός άνατροπήν τοΰ κρατοΰντος πολι
τεύματος ή τοΰ κοινωνικού καθεστώτος ή εις άπόσπα- 
σιν μέρους τής Έπικροπείας. "Οταν λέγωμεν ένεργόν 
συμμετοχήν, έννοοΰμεν τήν ΰπαρξιν περιστατικού, τό 
όποιον θά ήδύνατο νά κριθή, εις τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν, ώς δρδσις.

*0 βουλευτής, ό όποιος έστερήθη ή έμπίπτει εις μίαν 
έκ τών άνωτέρω περιπτώσεων, έκπίπτει αυτοδικαίως 
τοΰ βουλευτικού άξιώματος. ΈπΙ άμφισβητήσεων άπο- 
φασίζει τό Συνταγματικόν Δικαστήριον.

Ούδείς δύναται νά έκλεγή βουλευτής εις τέσσαρας 
συνεχείς βουλευτικός έκλογάς, έκτος τών διατελεσάν- 
χων κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών ή άρχηγών κομ
μάτων, άνεγνωρίσμένων κατά τό Σύνταγμα.

Γενναται άμφιβολία, έάν ή διάταξις έχη άναδρομι- 
κήν ίσχύν. Οί λόγοι τών καινοτομιών δίδουν τήν έρμη- 
νείαν, δτι ή διάταξις άπαιτεΐ τήν έξακρίδωσιν τής ύ- 
πάρξεως τής άνωτέρω προϋποθέσεως άπό τοΰ παρελ
θόντος, χωρίς βεβαίως τοΰτο, ώς είναι αυτονόητον, 
νά έπηρεάζη τήν ίσχύν τών προηγουμένων έκλογών, έν 
σχέσει πρός τό θέμα τοΰτο.

Διά νά άποφευχθή ή έκμετάλλευσις τοΰ ύπουργικοΰ 
άξιώματος, διά τήν έξασφάλισιν ψήφων εις τήν έπομέ- 
νην έκλογήν, άπαγορεύεται εις τούς όπουργούς νά 
έκλέγω,νται βουλευταί, κατά τάς άμέσως έπομένας 
έκλογάς τής βουλευτικής περιόδου, έντός τής όποιας 
διετέλεσαν .ύπουργοί, έστω καί άν παραιτηθούν προ 
τής λήξεως τής περιόδου.

" Α ρ θ ρ .  6 2:  Προβλέπει άπαγόρευσιν έκλογιμό-
τητος εις ώρισμένας κατηγορίας προσώπων, έάν προη
γουμένως δεν παραιτηθούν έκ τής θέσεώς των.

’Απαγορεύεται εις τόν παραιτηθέντα, διά νά πολι- 
τευθή, νά έπανέλθη εις τήν ύπηρεσίοα/ έφ’ δρου ζωής. 
Διορισμός, δμως, εις άλλην δημοσίαν υπηρεσίαν δύ- 
ναται νά γίνη, μετά τήν έκλογήν.

”Α ρ θ ρ . 6 3: Ό  δικηγόρος, έφ’ δσον θά έκλε
γή βουλευτής δέν θά δύναται νά άσκή τό δικηγορικόν 
λειτούργημα, παρά μόνον ένώπιον τοΰ Σ υνταγματικοΰ 
Δικαστηρίου, τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας καί τοΰ 
Άρείου Πάγου.

Τό Συνταγματικόν Δικαστήριον θά άποφαίνεται έπί 
τών άμφισβητήσεων περί τών κωλυμάτων, τών άσυμ- 
βιβάστων καί τής έκπτώσεως.

’Ά ρ θ ρ .  6 4 :  ’Απαγορεύεται ή άνάκλησις τής
γενομένης παραιτήσεως άπό τοΰ βουλευτικοΰ άξιώμα
τος.

θεωρείται ώς παραίτησις ή μετάστασις βουλευτοΰ 
εις έτερον κόμμα, κατά τήν διάρκειαν βουλευτικής πε
ριόδου. Γίνεται, δμως, άνε,κτή ή άνεξαρτοποίησις τοΰ 
βουλευτοΰ. Εις τήν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης 
θά δημιουργηθοΰν ερμηνευτικά θέματα.

" Α ρ θ ρ .  6 5 :  Αί έκλογικαί διαφοραί υπάγονται
ύπό δικαστικήν κρίσιν δχι δμως τοΰ έκλογοδικείου, 
άλλά τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου.

. ’Ά ρ θ ρ .  6 7 :  Έάν ό βουλευτής ύποπέση εις τά
άδικήμοιτα τής έξυβρίσεως, απλής ή συκοφαντικής δυ- 
σφημήσεως, έναντίον προσώπου ή άρχής, καθ’ δν χρό

νον έκφράζει τήν γνώμην του κατά τήν άσκησιν τών 
βουλευτικών καθηκόντων του, διώκεται άνευ άδειας 
τής βουλής. Ό  δημοσιεύων ή όπωσδήποτε διαδίδων τό 
περιεχόμενον κατατιθεμένων εις τήν βουλήν άναφο- 
ρών, έρωτήσεων ή έπερωτήσεων, πρό τής ένώπιον αυ
τής συζητήσεως ή παροχής έγγράφου άπαντήσεως, εύ- 
θύνεται δΓ ας παραβάσεις καί ό καταθέτων βουλευ
τής, δηλαδή διά τάς περιεχομένας εις τό κατατεθέν 
έγγραφον έκφράσεις, συνιστώσας έξύβρισιν ή απλήν 
ή συκοφαντικήν δυσφήμησιν.

' Ά ρ θ ρ .  6 8 :  Ή διάταξις όρίζει, δτι, διαρκούσης
τής βουλευτικής συνόδου, βουλευτής δέν διώκεται ου
δέ συλλαμβάνεται ή φυλακίζεται, άνευ άδειας τοΰ Σώ
ματος. Ή άδεια θεωρείται παρασχεθεΐσα, έάν ή Βου
λή δέν άποφανθή έντός 45 ή μερών άπό τής διαβιβά- 
σεως τής αίτήσεως τοΰ Είσαγγελέως εις τόν Πρόεδρον 
αυτής (δημιουργεΐται άμάχητον τ&κιμήριον).

"Αδεια δέν άπαιτεΐται διά τά έπ’ αΰτοφώρω κακουρ
γήματα, δΓ έξύβρισιν ή άπλήν ή συκοφαντικήν δυσφή- 
μησιν.

Τό άρθρον 68 άναφέρεται εις τήν άσυλίαν, ή όποια 
περιορίζεται, μόνον κατά τήν διάρκειαν τών συνόδων 
τής Βουλής καί δχι καθ’ ολόκληρον τήν διάρκειαν τής 
περιόδου τής Βουλής.

’Ά ρ θ ρ ο ν  7 0 :  Διά τόν καθορισμόν τής άποζη-
μιώσεως τών βουλευτών άπαιτεΐται Νόμος (δχι άπόφα- 
σις τής βουλής, ώς πρότερον).

Καταργοΰνται δλαι αί άτέλειαι καί άλλαι άπαλλα- 
γαί, τών όποιων έτύγχανον οί βουλευταί διά τοΰ Συν
τάγματος 1952.

Ώ ς πρός τόν πολιτικόν βίσν, υπάρχουν καί αί δια
τάξεις τών άρθρων 71—86, αί όποΐαι εις πολλά ση
μεία είναι νέαι διατάξεις καί άναφέρονται εις τάς άρ- 
μοδιότητας καί τήν λειτουργίαν τής βουλής.

Επίσης, εις τό κεφάλαιον τοΰτο, είναι σχετικόν τό 
άρθρον 88, τό όποιον άναφέρεται εις άπαγόρευσιν, 
δπως γίνη ό βουλευτής ύπουργός ή ύφυπουργός, καί 
άν άκόμη παραιτηθή τοΰ βουλευτικοή άξιώματος. Πάν
τως, ούδείς δύναται νά διορισθή ύπουργός ή ύφυπουρ
γός, έάν δέν έχη τά προσόντα διά νά έκλεγή βουλευ
τής. Τά προσόντα δηλ. τοΰ άρθρου 61.

Βεβαίως, υπάρχουν καί άλλαι σχετικαί διατάξεις, 
πέραν τών άρθρων 59— 86, άλλά άνάγονται εις τόν 
πολιτικόν βίον, ύπό τήν εύρυτάτην έννοιαν.

(Συνεχίζεται)
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ώς ιδανικά 

τοϋ"ΕΗΑηνος

To? κ. Γ. ΚΑ/ΚΑΛΕΤΡΗ
Φιλολόγου - θεολόγου

Αναμφισβήτητον τυγχάνει, ότι έν τη 
καρδία παντός Ελληνος, έν παντί καί 
πάντοτε, κυριαρχούν δύο μεγάλαι καί 
ίεραί ίδέαι, γαλουχηθεϊσαι διά μέσου 
των αιώνων διά των πλέον ιερών καί 
άγιων ναμάτων τής Ελληνικής Φυλής, 
Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Η Π A - 
Τ Ρ Ι Σ .

Αύταί αί δύο ίεραί καί βαρύτιμοι λέ- 
Εεις άποτελούν τά δύο ασάλευτα καί 
άμετακίνητα κέντρα, πέριΕ των όποιων 
στρέφεται καί κινείται ό όρθόδοΕος 
Έλλην καί εύλαθώς διαγράφει τόν κύ
κλον καί τήν τροχιάν αύτοΰ, τήν πνευ
ματικήν καί τήν σωματικήν.

Ούτως, έν τή συνειδήσει τοϋ όρθώς 
σκεπτομένου καί κατά τό θειον καί άν- 
θρώπινον δίκαιον βουλευομένου καί 
δρώντος "Ελληνος, Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε ΙΑ  καί 
Η Π Α Τ Ρ ΙΣ  είναι δύο πεποιθήσεις άρ- 
ραγεϊς καί ατενώς συνυφασμέναι, ώοτε 
είναι άδύνατον νά ύφίσταται ή μία ό- 
νευ τής έτέρας. Έ ν  μέν τή θρησκεία 
έΕυπακούεται ή Πατρίς, έν δέ τή Πα- 
τρίδι φέρεται ήνωμένη στερεώς καί ά- 
διασπάστως ή Θρησκεία.

Κατά συνέπειαν, έάν τις εϊπη, ότι 
είναι καλός Χριστιανός, άνάγκη νά 
είναι καί καλός Πατριώτης, ό δέ καλός 
πατριώτης πρέπει ανευ όρων νά είναι 
καλός Χριστιανός. Έάν τις εϊπη, ό,τι 
είναι έν μόνον έκ τούτων, ψεύδεται 
καί τήν άλήθειαν ού λέγει.

Ή  Θρησκεία καί ή Πατρίς είναι ή 
σφαίρα, ή όποια μεταρσιώνει τήν ψυ
χήν παντός "Ελληνος καί γίνεται γίγας 
ύπέρμετρος καί βράχος άκλόνητος. 
Αύταί αί δύο, ώς ίεραί ιδεολογίας τού 
δίδουν τό θάρρος καί τοϋ ένδυναμώ- 
νουν τήν πίστιν, διό τήν έκτέλεσιν παν
τός ύπερτάτου καθήκοντος.

Ώ ς  δέ καταδεικνύεται, ό Έλλην, 
άπό τών άπωτάτων τής Ιστορίας χρό
νων, είχε διακρίνει τόν συνεκτικόν δε
σμόν, όστις ύφίσταται έν τή Θρησκεία 
καί Πατρίδι, διό καί μάχεται έν άρχή, 
πειθόμενος τοϊς κείνων ρήμασι, «ύπέρ 
βωμών καί έστιών».

Τήν ύπόσχεσίν του ταύτην τήν έπε- 
σφράγιΖε δΓ όρκου Ιερού πρό τής μά
χης -ού καταισχυνώ όπλα τά ιερά... 
άμυνώ δέ ύπέρ ιερών καί όσιων καί 
μόνος καί μετά πολλών, τήν Πατρίδα 
ούκ έλάττω παραδώσω, πλείω δέ καί

άρείω όσης αν ΠαραδέΕομαι... καί αν 
τις άναιρή τούς θεσμούς ή μή πείθη- 
ται ούκ έπιτρέψω, άμυνώ δέ καί μόνος 
καί μετά πάντων. Καί τά ιερά τά Πά
τρια τιμήσω». Έ ν  κατακλεϊδι δέ έπε- 
καλεϊτο καί τούς θεούς ώς μάρτυρας 
«Ίστορες δέ Θεοί τούτων Ζεύς, Ένυά- 
λιος, "Αγλαυρος, ΑύΕώ, Θαλλώ, Ή γ ε -  
μόνη», καταδεικνύουν οϋτω τόν ταυτι- 
σμόν τού Εθνισμού καί τής Πίστεως.

Προϊόντος, όμως, τού χρόνου, καθ' 
όν, ώς έπίσημος θρησκεία καθιερώθη 
ό Χριστιανισμός, παρατηροϋμεν τούτον, 
ώς Θρησκείαν άληθινήν πλέον, νά ταυ
τίζεται μετά τής Πατρίδος. Ούτως, ό 
Μ. Κων)νος, διειδώς τόν Ιερόν αύ- 
τόν σύνδεσμον, έδωσε τήν άρμόΖουσαν 
ήδη θέσιν εις τήν νέαν Θρησκείαν έν- 
τός τού Κράτους του. Έκτοτε, διά 
τών θεσπεσίων τής Εκκλησίας Πατέ
ρων (τοϋ Αθανασίου, τού Βασιλείου, 
τού Γρηγορίου τοϋ Χρυσοστόμου καί 
άλλων) έδραιώνεται ό Χριστινισμός ώς 
Θρησκεία καί άναφαίνεται έν ταϊς καρ- 
δίαις άπάντων τών Ελλήνων τής Βυ
ζαντινής Αύτοκρατορίας ή Εθνική καί 
ή Θρησκευτική συνείδησις, άπό τού 
άνωτάτου αρχοντος μέχρι καί τού 
πλέον άσημάντου πολίτου. Καί ή συ- 
νείδησις αϋτη δέν είναι άπλή έννοια, 
άλλά έρριΖωμένη ούσιαστικώς έν τή 
πεποιθήσει άπάντων τών Ελλήνων μέ
χρι καί τού άπωτάτου τής Αύτοκρατο
ρίας άκρου.

Αϋτη ή πεποίθησις ύφίσταται έναρ- 
γώς καί αιωνίως ώς ιερά καί άπαρα- 
βίαστος πλέον, συντελέσασα εις τήν 
ύπερχιλιετή τής Αύτοκρατορίας δια- 
δίωσιν. Τοσαύτην δέ ίσχύν είχε ή έ- 
θνική καί θρησκευτική συνείδησις αϋτη, 
ώστε, όταν, είτε ή Θρησκεία, είτε ή 
Πατρίς παρεθιάΖετο, έσωθεν μέν ύπό 
τών έχθρών τής πίστεως, έΕωθεν δέ 
ύπό τών έχθρών τής Πατρίδος, συνή- 
γοντο έπί τω αύτω ό κλήρος καί ό λαός, 
ό Πατριάρχης καί ό Αύτοκρότωρ, ϊνα 
άναπέμψωσι τάς κοινός εις τήν ύπέρμα- 
χον στρατηγόν δεήσεις ή εύχαριστίας, 
διότι αϋτη, κυρίως, ήτο ή μόνη προα- 
σπίσασα τήν άοπλον βασιλεύουσαν έκ 
τής αιφνιδιαστικής έπιδρομής τών Α 

β α ρ ώ ν ,  τών Περσών καί τών Αράβων.
Εκ τής Θρησκείας καί τής Πατρίδος,

ώς ιερών καί άπαραβιάστων ιδανικών, 
ένεπνέοντο όλοι οί "Ελληνες τής επο
χής τούτης, τής ΒυΖαντινής, καί τού
το τό βλέπομεν έμπράκτως, ότε ή βα. 
σιλίς τών πόλεων εύρίσκεται ήδη εις 
τήν δύσιν αύτής. Οί ολιγάριθμοι ύ- 
περασπισταί αύτής διά τού στόματος 
τοϋ 'Αρχηγού των, τού τελευταίου Βυ
ζαντινού Αύτοκράτορος, Κων)νου ΙΑ 
τού Παλαιολόγου, έδωσαν τήν αιώνιον 
έπιγραμματικήν ιστορικήν άπάντηοιν. 
“Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ούτ' έμόν, 
οϋτ' άλλου τών κατοικούντων έν ταύτη, 
κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοποαιρέ- 
τως άποθανοϋμεν καί ού φεισόμεθα 
τής Ζωής ήμών». Καί έλέχθη ή άπόν- 
τησις αϋτη ώς περιφρόνησις πρός τάς 
δελεαστικός' προσφοράς τού άλλοθρή- 
σκου κατακτητοΰ. Έλέχθη ύπό Ελλή
νων, οί όποιοι, φέροντες τήν βαρείαν 
προγονικήν κληρονομιάν, έτάχθησαν νό 
ύπερασπίσουν τήν άοπλον βασιλεύου
σαν, ώς ίεράν καί όμώμητον παρακα
ταθήκην.

Αλλά, καί ότε ή άποφράς 29η Μαίου 
τοϋ 1453 κατέλυε μίαν ΒυΖαντινήν Αυ
τοκρατορίαν καί έπηκολούθησαν αιώ
νες δουλείας, πλήρεις στεναγμών καί 
δακρύων, αύθις ή θρησκεία μας, ώς 
άλλη θεία κιβωτός τού Νώε, ούριοδρο- 
μούσα κατά θείαν δύναμιν, διά τών 
Ζηλωτών τής σεπτής Εκκλησίας ποιμέ
νων, οϊτινες «διά τής πίστεως έγένον
το ισχυροί έν πολέμου» (Έβρ. 11, 34), 
διέσωσε έκ τού φρικαλέου τών Αγα
ρηνών κατακλυσμού τήν δεινώς κλμδω- 
νιΖομένην Ελληνικήν μας φυλήν. Έπί 
αιώνας, εις τούς θερμούς κόλπους αύ
τής, ή Θρησκεία μας μετά μητρικής 
στοργής διετήρησεν άλώβητον τήν Ιε
ρόν καί τήν θείαν τοϋ δούλου 'Έλλη
νος γλώσσαν καί άμειώτους τάς εθνι
κός καί θρησκευτικός αύτοΰ παραδό
σεις.

Ή  πάτριος γλώσσα καί αί πάτριοι 
παραδόσεις ήσαν στηρίγματα, διά τών 
όποιων ό ραγιάς "Ελλην, κατά την 
μαινομένην έκείνην οθωμανικήν καται
γίδα, έστάθη όρθιος καί άκλόνητος έν 
τώ έθνισμώ καί τή Θρησκεία του, πρός 
τό ιδεώδες πάντοτε τής Πατρίδος, τεί
νουν τόν νούν καί τήν καρδίαν.

"Οτε δέ, κατά τάς Ζοφώδεις τού με- 
σαίωνος αιώνας, καθ' οϋς τό ορμητικά



Ή  Θρησκεία καί ή Π ατρΐς είναι ή σφαίρα, ή οποία 

μεταρσιώνει τη ν  ψυχήν κάθε " Ε λ λ η ν ο ς  κα'ι γ ίν ε 

ται γ ίγ α ς  υπέρμετρος κα’ι βράχος άκλόνητος.

τής μεταναστεύσεις των βαρβάρων 
πλήθη καί τό πυκνόν σκότος τής άμα- 
βείας ήπείλησαν παν τό εύγενές καί 
γενναϊον των αδυνάτων εθνών, ό "Ελ
λην Χριστιανός έμεινε ορθός καί ε
δραίος έπί τής αρραγούς πέτρας των 
θρησκευτικών καί τών εθνικών του πα
ραδόσεων. Διά δέ τής δυνάμεως τών 
φαεινών άκτίνων τής 'Ελληνικής Παι
δείας καί τής θείας καί ήθικής δι
δασκαλίας τού Ευαγγελίου, διέλυσε τά 
Ζοφερά νέφη τής βαρβαρότητος, δια- 
κηρύσσων ούτως εις τόν άπανταχοΰ 
κόσμον τήν αύστηράν αυτού προσήλω- 
σιν εις τήν Πατρίδα καί τήν θρησκείαν.

Έκ καθήκοντος, όθεν, ιερού καί ά- 
παραβάτου, οί "Ελληνες, άπό τού συ
ναισθήματος τού θρησκευτικού μέχρι 
τού συναισθήματος τού Εθνικού, έχου- 
οιν ανεγείρει τά όρια τής κινήσεως καί 
τής δράσεως αύτών, όρια ούρανομήκη, 
δρια ανυπέρβλητα καί απαραβίαστα. 
Διά τούτο καί οί ηρωικοί άγωνισταί 
τού 21, τόν περίδοΕον περί τών όλων 
αγώνα άγωνιζόμενοι, ένεπνέοντο ύπό 
τών ιδανικών τής θρησκείας καί τής 
Πατρίδος, ώς φωτεινών όροσήμων καί 
έμάχοντο διά «τής θρησκείας τήν πί- 
στιν τήν Αγίαν καί τής Πατρίδος τήν 
Ελευθερίαν», άντικαταστήσαντες τό υ

πέρ «βωμών καί έστιών» τών προγό
νων των διά τού «μάχου ύπέρ Πίστεως 
καί Πατρίδος».

Ούτως, ό ΆλέΕανδρος Ύψηλάντης, 
έκ τών άρχών αύτών έκκινήσας, τήν 
26.2.1821, ίερουργοΰντος τού Πα- 
τμιάρχου Βενιαμίν, καθαγιάζει εις τήν 
εκκλησίαν τών Τριών Ιεραρχών τού 
Ίασίου τήν έπαναστατικήν του σημαίαν, 
παραινών τό δοϋλον γένος ώς έΕής:

«Μάχου ύπέρ πίστεως καί πατρίδος,
ή ώρα ήλθε, ώ άνδρες Έλληνες,
εις τά όπλα, λοιπόν, φίλοι, ή Πατρΐς 

(μάς προσκαλεϊ».

Έ κ  τής πίστεως εις τήν Θρησκείαν 
καί τήν Πατρίδα, ώς ιδανικών Ιερών, 
έμπνέονται: ό Παλαιών Πατρών, όστις 
εύλογεϊ τόν ύπέρ τών όλων αγώνα, ό 
Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε ’ , όστις ύ- 
πέστη τόν δΓ αγχόνης θάνατον, ό Α
θανάσιος Διάκος, όστις σουβλίζεται 
καί ό Παπαφλέσσας, όστις έπεσε, μα-

χόμενος εις τό Μανιάκι. Δέν είναι μό 
νον οί άγώνες τού 21, καθ’ ούς ή έκ- 
κλησία ηύλόγει καί καθηγίαζε διά τού 
αίματος τών ιερών αύτής ποιμένων τόν 
άγώνα τής Φυλής. Καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τής ιστορίας, παρά τό πλευράν 
τής πολιτείας ίσταμένη, ηύλόγει αύτήν 
καί «έχαιρεν μετά τής χαιρούσης καί 
έκλαιεν μετά τής κλαιούσης Πατρίδος», 
κατά τόν άπόστολον Παύλον.

Αλλά καί έσχάτως, ότε τό στρατευ- 
θέν "Εθνος ήγωνίσθη κατά τού Εενο- 
κινήτου καί ύπούλου κομμουνισμού, ό- 
στις ούδέποτε άνεγνώριαε τήν Θ Ρ Η 
Σ Κ Ε ΙΑ Ν  ΚΑΙ Τ Η Ν  Π Α ΤΡ ΙΔΑ , ώς ιε
ρούς καί άπαραβιάστους θεσμούς, ή 
έκκλησία, εύλογοΰσα τόν ιερόν αύτόν 
άγώνα, σπώλεσεν έπί τού σταυρού πολ
λούς έκ τών ποιμένων αύτής. Ιδού οί 
μεγάλοι άγώνες τής Εκκλησίας μας 
ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος.

Θρησκεία καί Πατρΐς, λοιπόν, θείω 
δεσμώ συνδεδεμέναι.

Ή  Πατρΐς καί ή Θρησκεία είναι ίδεο 
λογίαι, θεία χειρί συνυφασμέναι, είναι 
ίδεολογίαι αύτοτελεϊς καί διά κρίκου, 
ύπό τού Δημιουργού σφυρηλατηθέντος, 
άρρήκτως συνδεδεμέναι.

"Εχοντες, συνεπώς, ύπ’ όψιν τόν ά- 
μοιβαϊον τών ιδεολογιών τούτων σύν
δεσμον, άποκαλυφθέντα άπ’ αύτής τής 
γενέαεως τού "Ελληνος έν τή ψυχή 
αυτού, φερόμεθα εις τήν άνάγκην νά 
πιστεύσωμεν άδστάκτως, ότι αί έν
νοια* τής Θρησκείας καί τής Πατρίδος, 
εις τόν ’Έλληνα, είναι έμφυτοι καί ιε
ροί.

Καί κατά τήν ειρηνικήν τού "Εθνους 
μας ζωήν, μνήμονες τών θυσιών τών 
προγόνων μας, ύπερησπίσαμεν τήν ιε
ρότητα καί τό άπαραβίαστον τών ιδα
νικών τούτων. Καί δέν ήδύνατο νά 
πραγματοποιηθή ή προστασία καί ή ύ- 
περάσπισις αϋτη άλλοθεν, ε'ιμή μόνον 
έκεϊ, όπου τά ιδανικά ταϋτα ϊσταντο 
εις τήν ύψίστην βαθμίδα τών ιερών 
καί θείων άΕιών τής ζωής τού "Εθνους, 
εις τόν Εθνικόν μας Στρατόν.

Έ κ  τής Εθνικής ταύτης κιβωτού, 
έΕεπήδησαν άνδρες καί μάς έχάρισαν, 
ανευ ροής αιμάτων, τήν 21 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  
1967, ήτις διετήρησε διά μίαν είσέτι 
φοράν άλώβητον καί άμώμητον τήν πί- 
στιν μας ώς Ίεράν πλέον παρακατα

θήκην καί βαρείαν προγονικήν καί έ- 
θνικήν κληρονομιάν.

Καί, άφ’ ής έλαμψεν ή 21 Α Π Ρ Ι
Λ ΙΟ Υ  1967 εις τόν ορίζοντα τής ΕΛ
Λ Α Δ Ο Σ  καί έδωσε τό έναυσμα εις τάς 
καρδίας όλων τών Ελλήνων, τών έν- 
τός τής Ελλάδος καί τών άνά τήν 
οικουμένην, Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε ΙΑ  καί Η ΠΑ- 
Τ Ρ Ι Σ  άνεφάνησαν εις τά ύψη ώς φά
ροι ιεροί, φωτίζοντες καί καθοδηγοϋν- 
τες τούς απανταχού Έλληνας—  έκεϊ, 
όπου τό ένδοΕον παρελθόν καί τό Ι 
στορικόν μέλλον τής Φυλής :̂ΐβς τό επι
τάσσει.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω, έν κατα- 
κλείδι, έπιβάλλεται νά πιστεύσωμεν ά- 
κραδάντως, ότι ό Φ ι λ ό π α τ ρ ι ς  
" Ε λ λ η ν  ε ί ν α ι  τ ύ π ο ι ς  τ ε  
κ α ί  έ ρ γ ο ι ς  Φ ι λ ό θ ρ η 
σ κ ο ς  Ε λ λ η ν '  α γ α π ά  έ ν  
π α ν τ ί  κ α ί  π ά ν τ ο τ ε  τ ή ν  
Π α τ ρ ί δ α  τ ο υ ,  τ ή ν  μ ε γ ά -  
λ η ν  τ α ύ τ η ν  π ρ ο σ τ ά τ ι -  
δ α  τ ή ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς  τ ο υ .

Γ. Κ Α Κ Α Λ Ε Τ Ρ Η Σ
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Υπό κ. Γ. Δ ΟΥ Κ Α Κ Η

η ς υ μ μ Θ ρ ι α
D Ε Τ Α  R LA Ν

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 410 και τέλος)

Κι’ όταν είδε πώς είχαμε τά ενοχοποιητικά στοιχεία στά 
χέρια μας, άρχισε νά τρέμη κα'ι ν’ άλλάζη χρώματα από τό 
κακό του.

— Λοιπόν, Άρκάδη τοΰ είπε ό Προϊστάμενος, βλέπεις 
πώς ό Θεός αγαπά τόν κλέφτη, μά πιό πολύ τόν νοικοκύρη. 
Νόμιζες πώς ή φιοτιά εξαφάνιζε τά πειστήρια, δμως πολ
λές φορές γίνεται άψευδής μάρτυς ενός εγκλήματος καί 
ξεσκεπάζει τόν ένοχο, όταν, παρ’ ελπίδα, δέν όλοκληρώση 
τό καταστρεπτικόν έργον της.

Ό  Άρκάδης έμπειρος απάντησε μέ φαινομενική ψυχραι
μία.

— Μή προσπαθήτε νά μ’ ενοχοποιήσετε γιά κάτι που δέν 
έχω Ιδέα. ’Αποκλείεται νά είναι δουλειά τοΰ πρώην ένοικια- 
στοϋ; ’Ά ς ίίψεται ό Σφενδάλης, ό όποιος μέ έμπέρδεψε, συν
εταίρος νά σοΰ πετύχη, είπε μέ προσποιητή άγανάκτησ;.

"Ετσι, έρριχνε κι’ αυτός τις ευθύνες στόν άλλον.
Άφοϋ περιτυλίξαμε προσεκτικά τά μισοκαμμένα τσέκς, 

ώδηγήσαμε τόν Άρκάδην στήν ’Ασφάλεια, οπού, άπό αρ
κετή ώρα, είχαν φθάσει κι’ ό συνάδελφος Χαρμπίλης μέ τόν 
κρατούμενον Σφενδάλην καί τόν Τεχνικόν Μανδανάκον, τόν 
όποιον ό διοικητής άφησε έλεύθερον, γιατί άπό τήν πρόχει
ρον άνάκρισί του, δέν προέκυψεν ένοχή εις βάρος του.

Όταν έπέστρεψε ό συνάδελφος Χατζίνης, ό οποίος πα- 
ρηκολούθησε τόν δεύτερον άγνωστον που συνομίλησε μαζί 
μέ τόν Σφενδάλην κοντά στήν είσοδο τοΰ Ζαππείου, μάς 
είπεν οτι κατάφερε νά πληροφορηθή άπό κάποιο γνιοστό του 
γραφείο, οτι ήταν ένας εργολάβος οικοδομών, όνόματ Μι- 
κρονήσιος.

Μετά τήν σύλληψιν τοΰ Σφενδάλη καί τοΰ Άρκάδη, οί 
συνάδελφοι Χατζίνης καί Χατζητσομπάνης ασχολήθηκαν εν
τατικά μέ τήν άνακάλυψι τοΰ Στυλ. Μελίδη καί τοΰ Άντ. 
Άρκάδη.

Ό  γέρων Μελίδης, ό όποιος είχε μάθει τήν σύλληψιν 
τοΰ άνεψιοΰ του Σφενδάλη, έτρεχε άπό δικηγόρον σέ δικη
γόρον, νά τακτοποίηση τή θέσι του σχετικά μέ τήν άπάτη 
των 6.000 δολλ. στήν Ίονική Τράπεζα. Άπό πληροφορίαν 
ενός συμπατριώτου του, έγνώριξαν, οί συνάδελφοι, οτι επι
σκέπτεται συχνά ένα δικηγόρον εις τήν οδόν Μπουμπου- 
λίνας, στόν Πειραιά.

Αμέσως άρχισαν τήν παρακολούθησι τοΰ δικηγορικού 
γραφείου. Άπό τήν περιγραφή των χαρακτηριστικών του, 
τά οποία μάς είχε δώσει ό φίλος μου κ. Νικολάου, άνεγνώ- 
ρισαν τόν Στυλ. Μελίδην, τό πρωί τής 10—6—1936, δταν 
έξήλθε άπό τό γραφείον τοΰ δικηγόροι’ καί έπροχωροΰσε 
γιά τό Πασαλιμάνι.

Έπλησίασαν’ τοΰ είπαν νά τούς άκολουθήση καί τόν έφε
ραν στό γραφείο τή; όμάδος.

Ή ρχισε νά διαμαρτύρεται ό γέρων Μελίδης εις τόν Προ
ϊστάμενον, γιά τήν σύλληψί του, νά καταφέρεται ενάντιοι 
τοΰ άνηψιοΰ του καί νά λέη άγανακτημένος.

— ’Εκείνο τό κάθαρμα ό Άρκάδης, παρέσυρε τό βλάκα 
τόν άνηψιόν μου' έπλαστογράφησαν τήν υπογραφήν μου καί 
έξηπάτησαν τήν Ίονικήν Τράπεζαν μέ τό τσέκ τών 6.000 
δολλ.

— ’Εκτός άπό τόν Άρκάδην, άλλοι δέν είχαν πλεύρισε 
τόν άνηψιόν σου; τόν έρώτησε ό ΰπαστυνόμος.

— Ξέρω κι’ έγιίι; όταν τύχαινε νά πηγαίνω στό γραφείον 
ΕΓΕΜ, έβλεπα κάποια μούτρα πού δέν μ’ άρεσαν' μά πον 
νά φαντασθώ τί έσκάρωναν; Οί περισσότεροι ήσαν συμ
πατριώτες.

— Μήπιος ένθυμήσαι τά όνόματά των; τόν έρώτησεν ο 
ΰπαστυνόμος.

— Μερικούς θυμάμαι, είναι ό Καρόπης, ό Πρεβόλια;, 
ό Γοργύλος, ό Παγανός, κι’ έκεϊνος ό δαιμονισμένος ό Πο
λύδωρος Λαφόρας.

Περισσότερα γιά τήν ύπόθεσι δέν ήξερε νά μάς πή ό γέ
ρων Μελίδης, ό όποιος, τρέμων άπό άγανάκτησι γιά τήν 
συμπεριφορά καί τήν αχαριστία τοΰ άνηψιοΰ του, συνέχισι 
νά λέη:

— Μέ κατέστρεψε, μέ έβούλιαξε ό άθλιος. Δέν τόν έφθα
ναν δσα τούδωσα, μέ τήν καλοσύνη μου, γιά νά δημιουργη- 
θή καί τώρα νά μέ άνακατεύση σέ βρωμοδουλειές μέ τά 
παληοτόμαρα πού είχε μπλέξει.

"Αν καί φανερή ή άθωότητα τοΰ Στυλιανοΰ Μελίδη, εί- 
μέθα υποχρεωμένοι νά τόν κρατήσομε καί νά τόν παρα- 
πέμψωμε μαζί μέ τούς άλλους εις τόν ’Ανακριτήν.

Έ ν τοί μεταξύ, άπό ομολογία τοΰ Χρήστου Άρκάδη, ί- 
μάθαμε οτι ό ιέξάδελφός του Άντώνης Άρκάδης ήτο κλει
σμένος στις φυλακές Συγγροΰ. "Οταν έπήγαμε στις φυλα
κές, μάς είπαν οτι πράγματι ήταν κρατούμενος δυνάμει τή: 
ύπ’ άριθ. 2924 άποφάσεως γιά ύπεξαίρεσι. Έξέτισε, αμόκ, 
τήν ποινή του καί άπεφυλακίσθη. Πάντως, άπό τά βιβλία 
τών φυλακών έπήραμε μερικά στοιχεία του, δπιος καί τή 
διεύθυνσι τής κατοικίας του. Βάσει αυτών τό πρωί τής 10— 
7—1936 κι’ ό Άντώνης Άρκάδης έπεφτε στά χέρια μα;.

"Ετσι, έμεινε πλέον ή σύλληψις τοΰ μηχανορράφου και 
δυναμικοΰ τής συμμορίας ΕΓΕΜ Λαφόρα Πολυδώρου, τού 
όποιου σέ όλόκληρες σελίδες τών βιβλίων της ή ΔιευΒ. 
Έγκλ. 'Υπηρεσιών άνέγραφε τήν κακοποιόν δράσιν του, 
μετ’ άδικήματα, διά τά όποια, κατά καιρούς, είχε συλλη- 
φθή. "Οπως, άπάτες, πλαστογραφίες, ναρκωτικά άκόμα καί 
γιά σωματεμπορία.

Γι’ αυτό κι’ δ Διοικητής μάς είπε πώς πρέπει μέ κάθε 
δυνατή προσπάθεια, νά τόν άνακαλύψωμε.

Διασκορπιστήκαμε, λοιπόν. ’Άλλοι στήν Αθήνα, άλλοι
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'ν Πειραιά καί τόν αναζητούσαμε καί έμαζεύαμε πληρο
ί ς  γι’ αυτόν τόν ξακουστό Πολύδωρο Λαφόρα.

” «βστάθηκε, όμως, αδύνατον νά μάθωμε κάτι συγκεκρι-
rtfVO.

" f πτερά ατό κόπους κι’ απογοητεύσεις πολλών ημερών 
Ιρχεται ό συνάδελφος Χατζητσομπάνης καί μάς φέρνει τήν 
ιίηροφ°Ρ*α> ®τι> πιθανόν, ό Λαφόρας νά μένη στό σπίτι 

αδελφής του, χήρας Μουργίκου, εις τήν οδόν Κολοκυν-
βοϋ: I30· , ,

’Αμέσως έξεκινησαμε, ο Χατζητσομπανης, ο Χατζινης κι 
έγώ γιά τήν ’Αθήνα κι’ αρχίσαμε τήν παρακολούθησι τού 
σπιτιού τής δδοΰ Κολοκυνθοΰς 130.

Τίποτε ομιος. Κανένας άνδρας δεν έμπαινόβγαινε στό 
ιι.τίτι. Ή  χήρα Μουργίκου έμενε μόνη της.

Άπό γειτονική ταβερνούλα, πού «πήγαμε μέ τούς συνα
δέλφους ένα μεσημέρι νά τσιμπήσομε κάτι, γιά νά μή δια- 
ν.όφωμε τήν παρακολούθηση μαθαίνομε άπό τόν Ταβερνιάρη, 
δτι ή χήρα Μουργίκου έχει κόρη τήν Κάκια, μία εικοσάχρο
νη καί νόστιμη, ή οποία εγκατέλειψε τό σπτι της καί έπήρε 
ιόν κακόν δρόμον, έξ αιτίας τοΰ άδελφοΰ τής μάνας της 
Πολύδιορου, πού τήν έπλασάριζε σέ φίλους του.

Άπό τότε έτσακώθηκαν καί δέν ξανάρχεται κι’ αυτός 
ατό σπίτι. Παρά ταΰτα, συνεχίσαμε μέ τόν ίδιο ρυθμό τήν 
παρακολούθησι καί τοΰ σπιτιού καί τής Μουργίκου. “Ενα 
πρωινό τήν βλέπομε νά βγαίνη μέ μιά τσάντα ταξιδιού στό 
χέρι, νά προχιορή στήν οδόν Πειραιώς, νά παίρνη τό λεω- 
H ορεϊον τής γραμμής Ά γ. Βαρβάρας καί νά κατεβαίνή 
στή στάσι Πυριτιδοποιείου. "Επειτα άπό λίγο δρόμο μέ τά 
ποδιά, είσήλθε σ’ ένα χαμόσπιτο.

’Εμείς έτριγυρίζαμε άπ’ έξιο καί έπερι,μέναμε. "Τστερα 
άπό αρκετή ώρα βλέπουμε ν’ άνοίγη ή πόρτα καί νά εξέρ
χεται ένας νέος υψηλός, αδύνατος, τόν όποιον ακολουθού
σαν δυό γυναίκες. Ή  μία ήταν ή χήρα Μουργίκου. Ή  άλλη 
ασφαλώς θά ήταν ή κόρη της, γιατί τής έμοιαζε καταπλη
κτικά.

’Αφού συνώδευσαν τόν νέο λίγα μέτρα, έστάθηκαν καί 
συνωμίλησαν λίγο ζιοηρά μαζί του. "Επειτα, οί γυναίκες 
έπέστρεψαν στό σπίτι κι’ ό νέος έπροχώρησε αμέριμνος 
στον δρόμον του.

Εμείς τόν έπαρακολουθήσαμε, καί μόλις έκανε νά στρίψη 
τήν γωνίαν, πρός τόν κεντρικόν δρόμον τόν έτριγυρίσαμε 
καί έζητήσαμε τήν ταυτότητά του, διότι άπό τή φιοτογραφία 
τής Σημάνσεως, τήν όποιαν είχαμε στά χέρια μας, αναγνω
ρίσαμε τόν ΓΙολύδωρον Λαφόραν. ’Εκείνος, φυσικά, δπιος 
ήταν θρασύς άρνήθηκε κι’ έκανε νά φύγη. Τότε αναγκα
στήκαμε νά τόν μεταχειριστούμε αυστηρά. Τού «κάναμε σω
ματική έρευνα καί αφού διαπιστιόσαμε τήν ταυτότητά του, 
τού έπεράσαμε τις χειροπέδες καί έν συνεχεία μέ ένα ταξί 
τόν ώδηγήσαμε εις τήν ’Ασφάλειαν Πειραιώς.

Τοΰ μακαρίτη Διοικητοΰ μας «γελούσαν καί τ ’ αυτιά του, 
όταν έπήγανε στό γραφείου καί τόν τελευταίον τής συμμο
ρίας Ντεταρλάν.

— ’Επί τέλους, καιρός πλέον νά ξεκουραστούμε, όλοι α
τό τήν ταλαιπωρία αυτής τής ΰποθέσεως, είπε καί περισ
σότερο σείς άπό τά τρεξίματα καί τά ξενύχτια. Καί άμέσοτς 
άρχισε τήν άνάκρισι.

ΙΙαρά τήν σοβαρά πίεσι πού τοΰ έκανε, γιά νά όμολογήση, 
καί αυτός στό ίδιο μοτίβο, άθώα περιστερά, έλεγεν ότι δέν 
είχε καμμίά άνάμιξι στήν ύπόθεσι.

— Δέν τ’ άφήνεις αυτά τά κόλπα, Πολύδωρε, μάς είναι 
γνωστά. “Ολοι οί συνεργάτες σου έχουν συλληφθή καί ώμο- 
^ογησαν καί τήν ίδικήν σου άνάμιξι καί δράσι.

— ’Αδύνατον, ε’.τε. έγώ δέν ξέρω τίποτε άπ’ αυτά πού 
μού λέτε·.

— Πολύ καλά, θά σάς φέρω σέ άντιπαράστασι καί τότε 
θα Ιδωμεν.

— “Ωστε έτσι, είπε μέ φούρκα ό Λαφ ύρας, τά γαϊδούρια, 
(ομολόγησαν καί εις βάρος μου. Έφαγώθηκαν νά μέ μπλέ

ξουν, γιατί είχα γνωριμίες μέ ανθρώπους πού τούς έχρειά- 
ζοντο γιά νά βάλουν τή δουλειά μπροστά. Τούς καθωδή- 
γησε καί εκείνος ό Λεωνίδας Ριφάλδης, πού «πιάστηκε» 
μέ τή μεγάλη μανούβρα, τις ψεύτικες φορτωτικές. Δικός 
τους συμπατριιότης καί φίλος ήταν, βλέπεις.

— Δηλαδή, πώς τούς καθυιδήγησε, τοΰ είπε ό Διοικητής.
— Πώς τούς καθοδήγησε ; Τούς έκανε μάθημα πώς νά 

κάνουν τά μικρής αξίας τσέκς σέ μεγάλης άξίας καί άλλα 
παρόμοια καί μάλιστα ό Λεωνίδας έγραψε στόν πατέρα 
του στό Παρίσι καί αυτός έστειλε στό Χρήστο Άρκάδη τά 
μηχάνημα, τό οποίον προσθέτει τά νούμερα. Δέν μπορώ νά 
επιμένω πώς δέν έπήρα μέρος στή «δουλειά». Ιίοιός βρί
σκει ξεκούραστο ψωμί καί δέν τό τρώει; Δέν θά μάς άνα- 
καλύπτατε εύκολα, αν δέν έκαναν τήν γκάφα ό Σφενδάλης 
μέ τόν Άρκάδην, δηλαδή τό τσέκ τών G.OOO δολλ.

— Είπες πώς αυτοί σέ Εμπλεξαν καί τό πιστεύω, τού εί
πε ό Διοικητής, γιά τούς κατάλληλους άνθρώπους πού έγνώ- 
ριζες καί ποιοι είναι αυτοί, δέν μάς είπες, τόν ήρώτησε έν 
συνεχεία.

— Είναι κάποιοι άετονύχηδες παληόφιλοι, πού τούς Εξα
πολύσαμε στις χρηματαγορές, έμάζευαν μικρά τσέκς, κι’ 
ύστερα, αφού τά παραποιούσαμε σέ μεγαλύτερη άξια, οί 
ίδιοι νά έπωλοΰσαν.

— Καί δέν θά μάς πής τά όνάματά τους, τοΰ είπε ό Διοι
κητής.

—- Τώρα, πού πιάστηκα, δέν μέ νοιάζει. Είναι λοιπόν, ό 
Γοργύλος, ό Καρόπης, ό Πρεβόλιας καί ό Μακρινός.

— Καί τά μηχάνημα άπό τό Παρίσι, πού βρίσκεται, Π ο
λύδωρε, τόν ρώτησε, πάλιν, ό Διοικητής.

— Αυτό τό ξέρει μόνον ό Άρκάδης ή ό Σφενδάλης.
Καί μέ τις σημαντικές «κείνες άποκαλύψεις τού Λαφό

ρα, τις όποιες έκαμε άπό άγανάκτησι πρός τούς συνεργά
τες, έλύθηκε καί ή απορία μας γιά τις άκαρπες αναζητή
σεις καί τις έρευνες πού έκάμαμε γιά παρόμοιο μηχάνημα 
στά διάφορα ειδικά καταστήματα τών ’Αθηνών καί τοΰ 
Πειραιώς, ώς καί ή προέλευσί του άπό τό Παρίσι, τό- ό
ποιον είχε σταλή άπό τόν πατέρα Ριφάλδη κι’ άρχηγό τής 
συμμορίας τών Κράφτερ.

Καί όχι μόνον έδικαιώθηκαν οί υπόνοιες τοΰ μακαρίτου 
Διοικητοΰ μας, γιά τήν σχέσιν τήν όποιαν είχαν, σύμφιυνα 
καί ,μέ τά δεδομένα τής Διευθ. Έγκλ. 'Τπηρεσιών, τά 
κυκλοφορούντο πλαστά τσέκς καί οί φορτωτικές. Παρου
σίαζαν ομοιότητες μέ τή μέθοδο τής έξαρθρωθείσης συμμο
ρίας τών Κράφτερ. "Ετσι, άπεκαλύφθη ή ένοχή τους γιά τήν 
παραποίησι τών μικρών τσέκς σέ μεγαλύτερης άξίας, δπιος 
άπεκαλύφθη κι’ ό εφευρέτης τής σατανικής αυτής απάτης.

Μετά τήν άπολογία. καί τού τελευταίου τής συμμορίας 
Ντεταρλάν, Πολυδώρου Λαφόρα, έκλεισε ή δικογραφία κι’ 
ή ύπόθεσις έπήρε τόν δρόμον τής δικαιοσύνης. Έστάλη- 
σαν όλοι στόν διακεκριμένο Ανακριτήν τοΰ Λ' Τμήματος 
Πειραιώς κ. Παγουρόπουλον, ό όποιος είχεν άναλάβει τήν 
τακτικήν άνάκρισι τους.

Μετά ένα χρόνο άκριβώς, στις 17 Δεκεμβρίου 1937, στό 
Κακουργιοδικεϊον Χαλκίιδος έδικάσθησαν όλοι καί κατεδικά- 
σθησαν σέ. πολύ βαρειές ποινές. ΙΤλήν τού Στυλιανού Με- 
λίδη, άποδειχθείσης τής άθωότητός του.

Κι’ ύστερα, έπάνω στό χρόνο, ή συμμορία Ντεταρλάν ήλ
θε καί πάλιν στό δικαστικόν προσκήνιου. Στις 24 ’Οκτω
βρίου 1938, στό Κακουργιοδικεϊον ’Αθηνών, κατεδικάσθησαν 
σέ σοβαρώτερες Ακόμα ποινές οί δύο συνεταίροι Σφενδά
λης καί Άρκάδης γιά τήν Απάτη τους πρός τήν Ίονικήν 
Τράπεζαν μέ τό πλαστογραφημένον τσέκ τών (>.000 δολλ.

"Ετσι, έτελείωσε ή δράσις καί τής συμμορίας Ντεταρλάν 
μέ τήν Αντιγραφήν τής μεθόδου καί τήν καθοδήγησι τών 
ύπαρχηγών τής μεγάλης διεθνούς συμμορίας τών Κράφτερ.

Γ. ΔΟΤΚΑΚΙΙΣ
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§ Η ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΣ ΕΝΟΣ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ

(Ε ίλη μ μ ένον έκ  του βιβλίου τοΰ TZffN ΜΠΑΡΡΟΝ : «K.G.B. — Ή παράνομος I 
εργασία  των μυστικών σοβιετικώ ν πρακτόρω ν»).

ρ ί Σ  ΤΟΝ σιδηροδρομικόν σταθμόν 
Γίαρολάβσκυ τής Μόσχας, ένας ευ

παρουσίαστος, μέ έμφάνισιν βορείου τα
ξιδιώτου, κατήλθε τοΰ τραίνου τοΰ Σι- 
βηρικοϋ δυκτίου και έστάθη δι’ ολίγον 
εγγύς τοΰ σημείου, όπου άπεβιβάζοντο 
οί άλλοι έπιδάται. ΤΗτο γνωστός μέ 
πολλά ονόματα' είς τήν πραγματικότη
τα, όμιος, ήτο ό Κάρλο Ράντολφ Τουό- 
μι, παλαίμαχος τοΰ σοβιετικού στρα- 
τοΰ, διδάσκαλος τής αγγλικής καί μυ
στικός πληροφοριοδότης τής K.G.B. 
(Κέϊ - Τζή - Μπί — Σοβιετική Μυστι
κή ’Αστυνομία). Διά ποιον λόγον είχε 
προσκληθή είς τήν Μόσχαν, ή ποιος θά 
τόν συναντούσε, δέν έγνώριζεν. ’Ακο
λουθών, όμως, τήν προδιαγεγραμμένην 
σειράν συνθημάτων, ήρχισε νά κινή μί
αν όμπρέλλαν κάτοι από τήν άριστε- 
ράν μασχάλην του. Μετά όλιγόλεπτον 
αναμονήν, ένας άγνωστος τόν έπλη- 
σίασε.

—Καλημέρα, είπε, πώς είναι ό θείος 
σας ό ’Έφιμ;

—Δυστυχώς, σάς πληροφορώ» ότι μό
λις άπέθανε, είπεν ό Τουόμι.

— Πολύ άσχημο, ελάτε μαζί μου, πα
ρακαλώ), είπεν ό πρώτος.

Οί δύο άνδρες είσήλθον εις ένα μι
κρόν κλειστόν μοσχοβίτικον αΰτοκίνητον 
καί σιωπηλοί έφθασαν είς ένα στρα
τιωτικόν ξενοδοχεϊον, όπου ό Τουόμι, 
μέσο» μιάς σειράς διοματίιον, ώδηγήθη 
είς τό τρίτον πάτωμα.

—Τά δωμάτια αυτά είναι είς τήν 
διάθεσίν σας. Μετ’ ολίγον θά έχετε έ- 
πισκέπτας καί καλόν είναι νά μήν έ- 
Ηέρχεσθε.

Ό  Τουόμι ήκουσε, μίαν ώραν άπό 
τής εισόδου του είς τό διαμέρισμα, τήν 
κλειδωμένην είσοδον τοΰ λίβιγκ - ρούμ 
να ανοίγεται. ’Αμέσως είδε νά εισέρ
χονται ένας 'Υποστράτηγος καί ένας 
Συνταγματάρχης καί έλαβε τήν στά
σιν τής προσοχής.

—-Παρακαλώ, κάθισε αμέριμνα καί 
νά αισθάνεσαι άνετα, είπεν ό καλώς έν- 
δεδυμένος καί μικρόσωμος Συνταγμα
τάρχης.

—Δέν ύπάρχει λόγος νά τηρούνται

μεταξύ μας οί τύποι. Ευρίσκεις ικα
νοποιητικόν τό διαμέρισμά σου;

—Δέν ήμπορώ νά πιστεύσω, ότι εί
μαι έδώ, άπήντησεν ό Τουόμι.

—Λοιπόν, έχεις νά έκτελέσης μίαν 
εργασίαν άποφασιστικής σημασίας καί 
δι’ αυτό σέ θέλομεν νά είσαι αναπαυ
μένος, ήρχισε μέ αινιγματικόν τρό
πον ό Συνταγματάρχης. ’Εκτός τούτου, 
αυτό θίι είναι καλόν σημεϊον διά νά ά- 
ναμένης ένα καλύτερον μέλλον, έάν ή 
αποστολή σου έπιτύχη.

—Θά ήμπορούισαμε, χωρίς χειροτέρας 
συνέπειας, νά είσέλθωμεν άπ’ ευθείας 
είς τό θέμα, είπεν ό 'Υποστράτηγος ά- 
ποτόμιος. Σέ εθεωρήσαμεν ικανόν νά σέ 
στείλιομεν είς τάς Ηνωμένας Πολι
τείας, διά μίαν σπουδαίαν, αλλά καί έ- 
πικίνδυνον αποστολήν. Πρέπει νά είσ- 
έλθης είς τήν χώραν καί νά έργασθής 
εκεί παρανόμως. Έάν σέ συλλάβουν, 
τό καλύτερον τό όποιον θά ήμποροΰ- 
σες νά περιμένης θά είναι μία μακρο
χρόνιος φυλάκισις. Έάν, όμως, έπιτύ- 
χης, αί άμοιβαί σου θά είναι μεγάλαι.

Ή  άπροσδόκητος προτίμησις τοΰ νά 
γίνη κατάσκοπος είς τήν ’Αμερικήν, αί- 
φνιδίασε τόν Τουόμι.

— Ποτέ δέν είχα φαντασθή μίαν τοι- 
αύτην αποστολήν, είπε' δέν είμαι βέ
βαιος, ότι διαθέτω τά προσόντα...

—Ό  φάκελλός σου, ολόκληρος ή ζωή 
σου έχουν έξαντλητικώς έρευνηθή καί 
άναλυθή, είπεν ό 'Υποστράτηγος δια-

ΚΑΡΛΟ ΤΟΥΟΜΙ

κόπτων αυτόν. ’Έχομεν εμπιστοσύνην 
είς τό πρόσωπόν σου καί πιστεύομεν 
ότι δύνασαι νά κάμης εκείνο τό όποιον 
χρειάζεται. Αί δυσκολίαι τοΰ προβλή
ματος είναι δυνατόν νά «περνικηθοΰν 
μέ τήν θέλησίν σου. "Εχεις μίαν έλευ- 
θέραν εκλογήν καί κανείς δέν ήμπορεί 
νά τό κάμη πρός χάριν σου' είς τήν 
πραγματικότητα ή αποστολή δέν είναι 
τόσον δύσκολος, όπως πρέπει νά φαί
νεται τώρα είς σέ, άλλά υπάρχουν με- 
ρικαί δυσάρεστοι πλευραί, τάς οποίας 
θέλομεν ν’ άντιμετωπίσης. Θά πρέπη 
νίι ζής καί νά εργάζεσαι όπιος κάθε 
άλλος ’Αμερικανός, άλλά καί νά άπο- 
περατώσης τό πραγματικόν έργον σου. 
Ούτε διά μίαν στιγμήν δέν θά πρέπη 
νά μείνης άμέριμνος. Θά πρέπη, επί
σης, νά ζήσης χιοριστά άπό τήν οίκο- 
γένειάν σου δι’ ένα μεγάλο χρονικόν 
διάστημα.

—Διά πόσον χρόνον; έρώτησεν δ 
Τουόμι.

—Ή  έκπαίδευσις, έδώ είς τήν Μό
σχαν, πιθανόν νά κρατήση τρία έτη, ά
πήντησεν ό 'Υποστράτηγος. Επειδή σέ 
έχομεν πιριβάλει μέ αξίωμα καί σοΰ ε- 
χομεν μεγάλην έμπιστοσύνην, θά ήθέ- 
λαμεν νά σέ κρατήσωμεν εκεί τουλά
χιστον τρία έτη, ίσως καί περισσότε
ρα. "Οσον καλύτερον δουλεύεις, τόσον 
περισσότερον θά μείνης.

—Καί τί θά άπογίνη ή οικογένεια 
μου; έρώτησεν ό Τουόμι.

—Δέν θά στερηθή τίποτε, είπεν ό 
'Υποστράτηγος. Θά ήμποροΰσε ν’ άπο- 
κτήση ένα καινουργές διαμέρισμα. "Ι
σιος άπαιτηθή χρόνος, άλλά ήμποροΰ- 
μεν νά τό έγγυηθώμεν, ΰπεσχέθη ό 'Υ
ποστράτηγος.

—Θά σοΰ δοθούν καί μεγαλύτεροι 
άμοιβαί. 'Ο μισθός σου θά τριπλασια- 
σθή καί μπορείς νά τόν άφήσης διά 
τήν οίκογένειάν σου, έπειδή θά σέ έ- 
φοδιάσωμεν μέ τά δολλάρια, τά όποια 
θά χρειασθής. Κάθε έτος, πού θά κό
μης είς τό εξωτερικόν, θά υπολογίζε
ται διά δύο έτη, διά τήν σύνταξίν σου. 
"Οταν θά έπιστρέηιης, δέν θά στενο-
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χωρήάαι διά τίποτε, εις χό υπόλοιπον 
τή: ζωής σου. 'Υπάρχει, όμως, κάτι 
ακόμη πλέον σημαντικόν. Θά αισθάνε
σαι υπερήφανος, διότι ειλικρινής υπη
ρέτησες τήν σοσιαλιστικήν πατρίδα σου. 
0ά αισθάνεσαι ΰτι έχεις κάμει κάτι 
σπουδαϊον εις τήν ζωήν σου.

Καί οί δύο αξιωματικοί έσηκώθησαν 
άποτόμως.

—Μήν Απαντάς τώρα, είπεν ό υπο
στράτηγος. Θέλομεν νά τό σκεφθής 
καλώς πρώτα. Θά έπανέλθιομεν αέριον.

ΙΙαρά τήν εξαντλητικήν κόπωσιν, α
πό τό ταξίδι του μέ τό τραϊνον, ό 
Τουόμι δέν ήμπόρεσε νά κοιμηθή εκεί
νη τήν νύκτα.

Γεγονότα —καί παρατηρήσεις— τά ό
ποια δέν είχε καλώς άντιληφθή εις τόν 
καιρόν ' των, αποκτούσαν σημασίαν. Δι- 
εροιτάτο έάν ή K.G.B. δέν είχεν, ά- 
ρα Υε, άπό χρόνια, σχεδιάσει τήν Αντι
μετώπισήν τής καταστάσεως, ώς καί τις 
Αποφάσεις, τάς οποίας αυτός ήτο υπο
χρεωμένος νά πάρη εντός τών ολίγων 
επομένων ωρών.

Δύο μοιραία λάθη
Ό Κάρλο Τουόμι είχε γεννηθή εις 

τά; Ηνωμένας Πολιτείας. Άπό τήν 
παιδικήν ήλικίαν έδιδάχθη τόν Κομμου
νισμόν άπό τόν πατρυιόν του, φανατι
κόν ευαγγελιστήν, Φινλανδόν τήν κα
ταγωγήν. Τό 1933, όταν ήτο δέκα εξ ε
τών, ή οικογένεια μετηνάστευσεν Ατό τό 
Μίτσιγκαν τών Ήνωμ. Πολιτειών είς 
τήν Ρωσίαν καί έγένοντο σοβιετικοί 
.το’.ϊται. Τέσσαρα έτη άργότερον, κατά 
τήν διάρκειαν τών σταλινικών εκκαθα
ρίσεων, ή K.G.B. είσήλθε τήν νύκτα 
τι; τήν οικίαν των καί συνέλαβε τόν 
πατρυιόν του. Ουδέποτε επανήλθε. Διά 
νά βοηθήση τήν μητέρα καί τήν Αδελ
φήν του ό Τουόμι είργάσθη ώς ξυλο
κόπος μέχρι τού 1939, κατά τό όποιον 
■το; τόν έπήραν στρατιώτην. ’Έλαβε 
μερο; —έπί έτη— είς τάς μάχας τού 
πολέμου καί είς ένα προσκλητήριον, τό 
οποίον έγένετο τόν μήνα Μάϊον τού 
•Mli, εύρέθη ώ; ό ένας άπό τούς δύο 
τπιζήσαντας, άπό τό Αρχικόν Τάγμα 
τού Πεζικού. Ε ί; τό χάος τού καιρού 
τού πολέμου ή αδελφή τού έξηφανίσθη 

ή μητέρα του άπέθανεν Από λιμόν 
Ί «καρδιακήν προσβολήν», όπως έλε- 
/°ν τότε, κατ’ ευφημισμόν σοβιετικόν, 
‘ά .υπάρχοντά του ήσαν μία βρώμικη 
οτο/,ιη ένα έμβαλωμένον επανωφόρι, έ- 
τι ζεύγος γερμανικέ; μπόττες, ένα πα- 
'αιον σακκίδιον μέ προσόψια καί έσώρ- 
•'°νχα καί μία εξοφλητική άπόδειξι; 20 
Ίπ'.λαρίων.

Μέ τήν ελπίδα vet γίνη καθηγητή;

«Έχσμεν εμπιστοσύνην είς τό πρόσωπόν σου», είπεν ό 
Υποστράτηγος στόν Τουόμι —  «καί πιστεύομεν ότι δύνα- 

σαι νά κόμης εκείνο, τό όποιον χρειάζεται».

ιής αγγλικής, ό Τουόμι ένεγράφη είς 
ίό Ίνστιτοΰτον Διδασκάλων τού Κύ- 
ρωφ. "Η το είς μίαν άρχαίαν πόλιν, είς 
κις δασώδεις πεδινά; περιοχάς, τετρα
κόσια έβδομήκοντα πέντε μίλια βορειο
δυτικά τής Μόσχας. Πλησίον, έκεί, ΰ- 
πήρχον κάτι κοινοτικά άχρηστα αντι
κείμενα, τά όποια έδημιουργούσα/ν ε
στίαν μολύνσειος, μέ άπαισίαν δυσο
σμίαν καί πολλούς άρουραίους, οί ό
ποιοι είχον τό μέγεθος μικρός γάτας!

Τό φθινόπωρον, ό Τουόμι καί ή με- 
γαλυτέρα θυγατέρα τής χήρας έπήραν 
τήν άπόφασιν νά νημφευθούν. Περισ
σότερον άπό φιλίαν καί άπό λόγους αν
τιμετωπίσει'); κοινών Αναγκών, παρά α
πό έρωτα. Έτέλεσαν τόν γάμον κατά 
ιήν διάρκειαν ένός γεύματος καί έπέ- 
ρασαν τήν πρώτην νύκτα, αφού έκοιμή- 
θησαν ολίγα βήματα μακράν άπό τήν 
μητέρα τής νύφης καί τήν Αδελφήν 
της. Διά ν’ αυξήσουν τό πενιχρόν ει
σόδημά των, ή Νίνα είργάζετο ώς υ

πάλληλος είς ένα κατάστημα ιματισμού 
καί δ Τουόμι έκοβε ξύλα. ’Εκτός άπό 
ξυλοκόπος, μετά τό σχολεϊον, μετέφερε 
ψωμί είς τό κρατικόν τεϊοποτείον No 3. 
Έπληρώνετο μέ πενήντα δολλάρια τόν 
μήνα καί έπί πλέον είχε καί τό φαγη- 
τόν του. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ήμπο- 
ρούσε νά δίδη τό περισσότερον μέρος 
τού συσσιτίου του είς τάς γυναίκας. 
Παρ’ όλα ταΰτα, συχνά είχεν έλλειψιν 
τροφίμων, πράγμα τό όποιον ώδήγησε 
τόν Τουόμι νά διαπράξη τά πρώτα δύο 
λάθη, τά όποια έπρόκειτο ν’ Αλλάξουν,
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γιά πάντα, τήν ζωήν του.

Είς τό τέλος τοΰ μηνάς Δεκεμβρίου 
1947, δ Τουόμι έσυρε τό φορτωμένον 
μέ ψωμί καροτσάκι του μέσα εις τό 
χιόνι, βαδίζων διά τό τεϊοποτεϊον. Έ- 
παρατήρησεν οτι τό κιβώτιον μέ τό ψω
μί έφαίνετο βαρΰτερον άπά κάθε άλλην 
φοράν καί τό ήνοιξε. Οί ατμοί από τά 
φρεσκοψημένα άσπρα καί άφράτα άρ- 
τίδια έξήρχοντο εις τόν ψυχρόν αέρα, 
καθώς αυτός έμετροΰσε τους δίσκους 
έπάνιο είς τους όποιους ήσαν τοποθετη
μένα. "Τστερα τά έμέτρησε πάλιν. Δέν 
υπήρχε καμμία αμφιβολία. Τό άτροποι-

είον είχε βάλει ένα δίσκον επί πλέον 
μέ έκατόν εύγευστα άρτίδια. Έάν έ- 
κρατοϋσε τά άρτίδια αυτά καί τόν ά- 
νεκάλυπταν, θά ήμποροΰσαν νά τοΰ 
φορτώσουν είς τήν πλάτην δέκα χρόνια 
φυλακίσεως, διά κλοπήν κρατικής πε
ριουσίας. ’Αλλά ποιος ήμποροΰσε νά τόν 
άνακαλύψη;

Διερχόμενος πλησίον των γραφείων 
τοΰ τοπικοΰ τμήματος τής K.G.B., τό 
όποιον έξεχώριζεν άπό τό χρώμα του, 
ώς «γκρί κτίριον» καί άπό τόν δυσοίω
να χαρακτήρα του, έστρεψε πλαγίως 
καί έσταμάτησε. Διά μίαν στιγμήν έ- 
δοκίμασε τρόμον, κατόπιν έπροχώρησε 
διά τήν οικίαν του.

—θεέ μου! έφώναξεν ή Νίνα, κα
θώς αυτός είσήρχετο βιαστικός είς τό 
δωμάτιον μέ τά άρτίδια. Ποΰ τά εύ
ρες;

—Μή σ’ ένδιαφέρη, έπράσταξεν ό 
Τουόμι. Πήγαινε ν’ άγοράσης όλίγην 
βότκα καί βοΰτυρον, έως δτου τελειώ

σω τήν παράδοσιν. Π ρόκειται νά εχ(.>- 
μεν «πάρτυ» άπόψε.

'Ο Τουόμι διέπραξε τό δεύτερον λά
θος του τόν επόμενον χειμώνα. "Οταν 
μία έλλειψις καυσοξύλων άπειλοΰσε νά 
κλείση τά τεϊοποτεϊον ό διευθυντής 
συνωμότησε μέ ένα νυκτοφύλακα νά 
λεηλατήσουν μίαν κρατικήν άποθήκην 
καί νά προμηθευθή άρκετήν ξυλείαν διά 
τήν εποχήν. "Επεισε τόν Τουόμι νά 
δανεισθή άπό ένα φίλον του, ό όποιο; 
είργάζετο είς ένα κρατικόν γκαράζ, έ
να φορτηγόν αύτοκίνητον, νά μεταφέ- 
ρη δι’ αΰτοΰ τά καυσόξυλα καί δι’ ά- 
μοιβήν τοΰ έδωκε τά μισά άπό αυτά. 
Ό  Τουόμι είχε λησμονήσει καί τά δύο 
αύτά περιστατικά, μέχρι τής νυκτός 
τής 8ης Δεκεμβρίου 1949. Έτελείωνε 
τήν εργασίαν του είς τό τεϊοποτεϊον, 
δταν τό έπλησίασε κάποιος. Τοΰ έπέ- 
δειξε τήν ταυτότητα τής K.G.B. καί 
τοΰ είπε:

—Άκολούθησέ με.
(Συνεχίζεται)

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Εν συνεχεία τής ύπ’ άριθ. 5910 0 31)7)23.5.70 

όμοιας του, περί βελτιώσεως τής έκδόσεως τοΰ πε
ριοδικού « Αστυνομικά Χρονικά», ό κ. Αρχηγός Α 
στυνομίας Πόλεων έΕέδωκε διαταγήν, περί ένημε- 
ρώσεως τής συντάξεως τοΰ περιοδικού μας, ής τό 
πλήρες κείμενον δημοσιεύομεν κατωτέρω:

Έ ν Άθήναις τή 10 Αήγούστου 1970 
Π ρός άπάσας
τάς ’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας.

Θ έ μ α  :«Ένημέρωσις τής Συντάξεως τοΰ 
περιοδικοΰ «’Αστυνομικά Χρονικά».

Ή  δημοσίευσις ώρισμένων θεμάτοιν καί γεγονό
τος, είς τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά», προ
ϋποθέτει τήν έγκαιρον ένημέρωσιν τής Συντάξεως 
αΰτοΰ (Τηλ. 627.469).

Τά τοιαΰτα θέματα καί γεγονότα είναι πολλά καί 
τό- ενδιαφέρον τής δημοσιεύσεως αυτών άνάλογον.

Ή  Σύνϊί&ξις τοΰ Περιοδικοΰ, λόγω τοΰ ίδιάζοντος 
έργου της, τής διοικητικής υπαγωγής της καί τής 
είς ίδιον κτίριον στεγάσεώς της, δέν δύναται νά έ- 
νημεροΰται έγκαίριος καί έπαρκώς επ’ αυτών καί 
ίδίφ μέσω τών προϊσταμένων 'Τπηρεσιών τοΰ ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός ας άναφέρονται 
τά σχετικά θέματα.

'Ως έκ τούτου, ή ένημέρωσις τής Συντάξεως, επί 
τών πρός δημοσίευσιν θεμάτιον άστυνομικοΰ ενδιαφέ
ροντος, παρουσιάζεται πλημμελής, ή δέ τυχόν δημο- 
σίευσις αυτών είναι άνεπίκαιρος ή έλλειπής.

'Η πρόσφατος προσπάθεια βελτιώσεως τής έκδό
σεως τοΰ Περιοδικοΰ (σχετ. ή ύπ’ άρ. 5910 Φ. 31)7) 
33.;>.70γ όμοια ήμών), άπαιτεϊ, όπως καί ή άνωτέρω 
δυσκολία άντιμετωπισθή άποτελεσματικώς.

Κατόπιν τούτου, παραγγέλλομεν τά κάτιοθι:
α) "Απασαι αί ’Αστυνομικοί Διευθύνσεις ν’ άπο- 

στέλλωσιν είς τήν Σύνταξιν τοΰ Περιοδικοΰ άντίγρα- 
φον (περιληπτικόν) τοΰ Βιβλίου Συμβάντων, ώς τού
το υποβάλλεται είς τό Α.Α.Π. ’Εκ τοΰ Δελτίου τού
του, θά έπιλέγωνται τά ενδιαφέροντα γεγονότα πρός 
καταχώρησιν είς τήν στήλην τοΰ Περιοδικοΰ «Βι- 
βλίον Β '».

>6) "Απασαι αί ’Αστυνομικοί 'Τπηρεσίαι νά ένη- 
μερώνωσι τήν Σύνταξιν τοΰ Περιοδικοΰ προφορικώς 
ή έγγράφιος, έστω καί περιληπτικώς, διά τοΰ Τμή
ματος Δημοσίων Σχέσεων αυτών, ή δι’ όριζομένου 
πρός τοΰτο ’Αξιωματικού, επί διαφόρων έκδηλώσειον 
αυτών (εγκαίνια ’Αστυνομικών καταστημάτοιν, συμ
μέτοχοι είς θρησκευτικός ή έθνικάς τελετάς καί έ- 
ορτάς, όρκωμοσίαι ’Αστυνομικών, έκδρομαί, χοροί 
κλπ.).

γ) Ή  άρμοδία Δ)νσις τοΰ Α.Α.Π. νά ένημερώνη 
τό Περιοδικόν έπί τών υπηρεσιακών μεταβολών τών 
υπαλλήλων (προαγωγαί, άμοιβαί, παραιτήσεις, δια- 
γραφαί, θάνατοι κλπ.).

δ) Νά είδοποιήται ή Σύνταξις τοΰ Περιοδικού έπί 
μελλοντικών εκδηλώσεων, διά τήν περιοχήν ’Αθηνών 
— Πειραιώς, ώστε νά ένεργή άναλόγιος διά τήν συγ- 
κέντρωσιν τοΰ άπαραιτήτου πρός δημοσίευσιν υλικού.

ε) Οί ένδιαφερόμενοι, νά συνεργασθώσι μετά τοΰ 
περιοδικού, ν’ άποστέλλωσι τάς μελέτας των άπ’ ευ
θείας είς τήν Σύνταξιν αΰτοΰ, πρός άποφυγήν άλλη- 
λογραφίας καί άπωλείας χρόνου.

Τό παρ’ ήμϊν Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων παρακα- 
λεϊται όπως άναφέρη περιπτώσεις μή συμμορφώσεοιν 
τών ΰποχρέων.

Ό  Αρχηγός
ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑ Λ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  'Ο Διεθνής Κομ
μουνισμός διεξάγει ένα «άνειρήνευ- 
ιον —όπως ο'ι Εδιοι οί κομμουνισταί 
χαρακτηρίζουν— πόλεμον κατά τού 
ελευθέρου κόσμου. Τελικός καί αμε
τακίνητος σκοπός είναι ή καταστρο
φή τής Δημοκρατίας καί ή έγκαθί- 
δρυσις τής παγκοσμίου κυριαρχίας 
τού Κομμουνισμού. Εχθρός μας εί
ναι, λοιπόν, ό Κομμουνισμός. Καί 
είναι άπαραίτητον νά γνωρίσωμεν 
τον εχθρόν μας κατά βάθος καί κα
τά πλάτος. Ή  στεγνή ιστορική ά- 
νασκόπησις μιας έποχής κουράζει 
τόν αναγνώστην (όχι, βεβαάος, τόν 
μελετητήν) καί ολίγα μόνον στοι
χεία εγκαταλείπει εις τήν κουρα- 
τμένην άπό τόν καθημερινόν άγώνα 
ιΐνήμην του. Έκρίθη σκόπιμον, δ- 
)εν, οπιος ή ιστορική ένημέρωσις 
τοιν άγαπητών αναγνωστών μας έ- 
τιτευχθή διά τής παρουσιάσειος βιο
γραφιών εν εΰρυτάτφ πλαισίιρ, των 
ηγετών, δηλαδή τών δημιουργών, 
τού Κομμουνισμού. Μέσα άπό τάς

φάσεις τής περιπετειώδους καί έν 
πολλοϊς μυθιστορηματικής δράσεώς 
των, παρουσιάζεται ανάγλυφος ή εί- 
κών τής συγκεκριμένης ιστορικής 
περιόδου. "Ηδη, πρός ενημέρωσιν ε
πί τού Διεθνούς Κομμουνισμού, καί 
είδικώτερον τού Σοβιετικού, έδημο- 
σιεύθη ή βιογραφία τού Λένιν. 
Πρός όλοκλήρωσιν, θά έπακολουθή- 
σωσιν αί βιογραφίαι τού Στάλιν καί 
τού Μάο-Τσέ-Τούγκ. Διά την, εκ 
παραλλήλου, ένημέροτσιν έπί τής 
δράσεως, μέχρι σήμερον, τού Κομ
μουνισμού έν Έλλάδι, άρχίζομεν τήν 
δημοσίευσιν τής βιογραφίας τού θε- 
μελιωτοΰ τούτου εις 'Ελλάδα, Νί
κου Ζαχαριάδη, έν τω πλαισίφ τής 
οποίας θά περιληφθώσιν, άναγκαστι- 
κώς, λό γω  συνάφειας, καί αί έπί μέ
ρους ένδιαφέρουσαι βιογραφίαι καί 
ετέρων κομμουνιστών ηγετών, ώς 
τού Σιάντου, Καραγιώργη, Μάρκου, 
"Αρη, Παρτσαλίδη, Κολιγιάννη καί 
άλλων. Σ . Κ.

θεμελιωτής  
^ ____________

•Αρχηγός — "Ηρως — Προδότης — 'Απόβλητος  
__________________________ _____________________ J

«Ή 'Ελλάδα είναι μικρή, ό Ζαχαριάδης μ ε γ ά λ ο ς !»
I. Σ Τ  Α Λ  I Ν

I. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

α. Εις τήν εξελικτικήν πορείαν τής 
ανθρωπότητος, ή έμφάνισις τού κομ
μουνισμού άπετέλεσε καί έΕακολουθεϊ 
ν άποτελή βασικόν παράγοντα διομορ- 
ρώσεώς της. Θεμελιωτής του θεωρεϊ- 
ται ό Κάρλ ΜάρΕ. Ούτος έγεννήθη τήν 
5ην Μαίου 1818 εις T R IE R  τής Πρωσ- 
°ίας, έκ γονέων εύπορων, Εβραίων 
ίο θρήσκευμα καί δή καταγόμενων έΕ 
οικογένειάς ραββίνων. Ό  πατήρ, του, 
δικηγόρος τό επάγγελμα, ήσπάσθη τό 
έτος 1824 τόν Προτεσταντισμόν, προ
φανώς έκ λόγων τακτικής καί συμιρέ-

Άστυν. Δ)ντοϋ Β '  κ. ΣΩ Τ. Κ Ο Υ Β Α

ροντος. Ό  Κάρλ έσπούδασε Νομικά 
καί 'Ιστορίαν τής Φιλοσοφίας καί έπε- 
δίωΕε νά διορισθή καθηγητής Πανεπι
στημίου. Δέν τό κατώρθωσεν, όμως. 
Άνήσυχον πνεύμα καί ύπό τό πλέγμα 
τής άποτυχίας έγκατεστάθη εις Κολω
νίαν καί ήρχισε νά δημοσιογραφή εις 
τήν « Εφημερίδα τοΰ Ρήνου», έκδ δο- 
μένην ύπό τών 'Εβραίων ΚαμφάουΖεν 
καί Χάνσεμαν. Τό 1843 ένυμφεύθη τήν

ΤΖένην Φόν Βετοφάλεν, κόρην άντιδρα- 
στικής Πρωσοικής οικογένειάς ευγε
νιών, τής όποιας ό άδελψός διετέλεσεν 
Υπουργός 'Εσωτερικών τής Πρωσσίας 
( 1850— 1858) .  Παρά ταύτα, αί ίδέαι 
τού ΜάρΕ ήσαν άνατρεπτικαί, έκφραΖό- 
μεναι διά τής άρθρογραφίας του. 'Α
ποτέλεσμα ύπήρΕεν ή ύπό τής Πρωσ- 
σικής Κυβερνήσεως διακοπή τής έκδό- 
σεως τής «έφημερίδος τοΰ Ρήνου» καί 
η έγκατάοτασις τοΰ ΜάρΕ εις Παρι- 
σίους. 'Εκεί συνηντήθη μετά τοΰ έΕο- 
ρίοτου καί άπό τών Φοιτητικών Χρό
νων φίλου του, πο ητοΰ Ερρίκου Χάϊνε.
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Ή  φιλία των δέν έπηρεάΖετο άπό τήν 
διαψοράν τής ήλικίας των (ό Χάϊνε 
ήτο ήδη 45 ετών). Οΰτος έπηρεάΖετο 
άπό τάς ιδέας τοϋ Χάϊνε καί ίσως τούς 
ουνέδεε καί ή κοινή των Εβραϊκή κα
ταγωγή. Εις Παρισίους έγκατεστάθη 
καί έτερος οτενός φίλος του, ό Φρει
δερίκος "Εγκελς. Οΰτος είχε πατέρα 
πλούσιον έμπορον καί ή καταγωγή τής 
οικογένειάς του έπίσης ήτο Εβραϊκή. 
ΎπήρΕεν ό χρηματοδότης τοϋ ΜάρΕ 
καί ό στενός συνεργάτης του εις τήν 
μελέτην των κοινωνικών προβλημάτων 
καί εις τήν δ αμόρφωσιν τοϋ νέου ιδα
νικού, τό όποιον έπέπρωτο ν ’ άποτελέ- 
οη τόν κακόν δαίμονα τοϋ άνθρώπου. 
Ό  ΜάρΕ μετά τοϋ "Εγκελς έγκατεστά- 
θησαν, έν συνεχεία, εις ΒρυΕέλλας καί 
τέλος εις Λονδϊνον, ένβα καί άπέθανε 
τήν Μην Μαρτίου 1883, ταφείς εις 
τό νεκροταφεϊον H IG H ATE. Συνέγρα- 
ψε πλείστα έργα, ένια τών οποίων με
τά τοϋ “Εγκελς. Σπουδαιότερα είναι: 
«Τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο», « Ή  
άθλιότης τής Φιλοσοφίας», «Κριτική τής 
Πολιτικής Οικονομίας» καί τέλος τό 
«Κεφάλαιον». Βάσιν τών θεωριών του 
άποτελεϊ ή υ λ ι σ τ ι κ ή  άντίληψις 
τής 'Ιστορίας, γενικόν δέ ρυθμιστήν 
τής ιστορικής έΕελίΕεως θεωρεί τήν 
π ά λ η ν  τ ώ ν  τ ό Ε ε ω ν .  Έδί- 
δασκεν ότι: «οι νόμοι, ή θρησκεία, ή 
ήθική, είναι διά τόν Προλετάριον ισά
ριθμοι άστικαί π ρ ο λ ή ψ ε ι ς ,  πού 
πίσω τους κρύβονται ισάριθμα άστικά 
συμφέροντα. Τό Προλεταριάτο, πού εί
ναι τό κάτω στρώμα τής σημερινής 
κοινωνίας, δέν μπορεί νά σηκωθή, νά 
σταθή στά πόδια του, χωρίς νά τινα- 
χθοϋν στόν άέρα όλα τά επάνω στρώ
ματα». Καί πολλά άλλα, έδίδαΕε, τά 
πλεϊστα τών οποίων δ ι ε ψ ε ύ σ θ η -  
σ α ν .

Τάς θεωρίας τοϋ ΜάρΕ παρέλαβεν 
ό άδίοτακτος καί σατανικός Λένιν καί 
άφοϋ άνεμόρφωαε ταύτας — πρώτος 
τή τάΕει καί χρόνιο ρεβιΖιονιστής —  έ- 
δημιούργησεν ή εγκληματική του διά
νοια τόν τρομακτικόν μηχανισμόν, τόν 
όποιον ώνόμαοε «Κόμμα νέου τύπου», 
δηλαδή τά Κ.Κ. καί καθιέρωσε τήν ά- 
δίστακτον καί θανάσιμον, διά τόν 'Ε 
λεύθερον Κόσμον, στρατηγικήν καί τα
κτικήν. Επί πλέον, ύπέταΕε τόν Διε
θνή Κομμουνισμόν εις τήν Σοβ. “Ενω- 
οιν, δηλαδή τήν Ρωασίαν, πράγμα ά- 
διανόητον διά τόν ΜάρΕ, όστις μάλι
στα διέκειτο έχθρικώς πρός τήν Ρωσ- 
οίαν καί τούς Ρώσσους. Τό έργον τοϋ 
Λένιν συνεχίσθη καί έτελειοποιήθη ύ- 
πό τοϋ άΕίου διαδόχου του Ίωοήφ Στά- 
λιν, μέ τήν αύτήν εμμονήν καί πίστιν 
εις τόν Ρωσσικόν ιμπεριαλισμόν. Μετά 
τόν θάνατον, ή τήν δολοφονίαν, τού 
Στάλιν, ή σοβιετική τακτική συνεχίζε
ται ύπό τής άποκληθείσης «συλλογικής 
ήγεσίας». Οί στόχοι είναι οί αύτο'. 
Ό  τρόπος δράσεως άλλάσσει, προσαρ-

μοσθείς πρός τά σημερινά δεδομένα.

β. Εις τήν Ελλάδα αί σοσιαλιστι
κοί ίδέαι ούδεμίαν σοβαρόν μορφήν εί- 
χον, μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1918. Τά 
πρώτα σπέρματα αύτών είχον μεταφερ- 
θή ένταϋθα ύπό καταφυγόντων Γάλλων 
κομμουνάρων, κυρίως, όμως, άπό τούς 
έπανακάμπτοντας Έλληνας σπουδα- 
στάς τών Εύρωπαϊκών Πανεπιστημίων. 
Από τοϋ έτους 1878 είχον σχηματι- 

σθή ολιγομελείς Σοσιαλιστικοί Όμιλοι 
εις Πάτρας, Σύρον, Αϊγιον, Κεφαλλη
νίαν καί άλλαχοϋ. Από τοϋ 1885 εμ
φανίζονται οί ούτοπισταί σοσιαλισταί 
Σταύρος Καλλέργης, Σοφιανόπουλος, 
Χοϊδάς, Πλάτων Δρακούλης. Έ Ε  αύ
τών ό Καλλέργης εκδίδει τήν εφημερίδα 
«Τό “Αρδην», μεταΕύ δέ τών συνεργα
τών του ήτο καί ό νεαρός τότε λογο
τέχνης Γρηγόριος ϊενόπουλος. Τό 1908 
ιδρύει πολλούς ομίλους εις Καλαμάταν, 
Πειραιά, Αθήνας, Κέρκυραν καί Βό
λον. Ή  όμάς Αθηνών είχε τά γραφεία 
της εις τήν οδόν Πειραιώς, έναντι πλα
τείας Κουμουνδούρου. Έ Ε  αύτής δέ 
προήλθαν οί Ν. Γιανιός, Π. Δημητρά- 
τος, Μ. Σιδέρης καί εις τήν νεολαίαν 
της οί Ν. Δημητράτος, Γ. Δούμας, Σ. 
Κομιώτης, Δ. Λιγδόπουλος, οί όποιοι, 
άργότερον, άπετέλεσαν ,τά πρώτα στε
λέχη τοϋ Κόμματος. Στελέχη έδωσε 
καί ή όμάς Βόλου, ήτις έτέλει ύπό τούς 
Ζάχον καί Σαράτσην. Έ Ε  αύτής προήλ- 
θον οί Τηλέμαχος Μπουφίδης, Θωμάς 
Άποστολίδης καί κυρίως ό Γιάννης 
Κορδάτος. Σπουδαιοτέρα, όμως, όλων 
ήτο ή όμάς Θεσσαλονίκης, γνωστή ύπό 
τόν τίτλον «Σοσιαλιστική Φεντερασιόν». 
Χαρακτηριστικόν ταύτης είναι ότι άπε- 
τελείτο έκ 2.000 περίπου μελών, κυ
ρίως Εβραίων (ποσοστόν 90%) καί ή
το συνδεδεμένη μέ τήν Β ' Διεθνή, έ- 
Εέδιδε δέ τήν έφημερίδα «Άβάντι».  
ΈπηρέαΖε τό έργατικόν κίνημα τής 
Θεσ) νίκης καί έΕ αύτής προήλθε τό 
συνδικαλιστικόν στέλεχος Αβραάμ Μπε- 
ναρόγιας. Άπό έθνικής πλευράς μάς 
ενδιαφέρει ή έν λόγω έβραϊκή όργά- 
νωσις, διότι έΕέδωκε μανιφέστο κατά 
τοϋ Βαλκανικού Πολέμου καί τής έΕό- 
δου τής Ελλάδος εις τόν πόλεμον κα
τά τής Τουρκίας, ήτις ώδήγησε τόν 
νικηφόρον Ελληνικόν Στρατόν εις τήν 
άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλονίκης. Ή  
περίοδος μέχρι τοϋ 1918 δέον όπως 
θεωρηθή ώς ή «ρωμαντική» περίοδος 
τοϋ σοσιαλισμού έν Έλλάδι. Ατελείω
τοι φιλολογικοί συΖητήσεις, μακρυά μαλ
λιά, κόκκινα μανδύλια καί φουλάρ, λά
βαρα καί έρυθραί φλωτάν γραβάτες. 
Τήν περίοδον εκείνην έδωσαν τό παρών 
εις τόν σοσιαλισμόν τής μόδας καί 
πλεϊστοι πνευματικοί άνθρωποι, ώς ό 
Σπύρος Μελός κ. ά. "Ηδη, όμως, εί- 
χεν αρχίσει νά διαμορφώνεται ή ανάγ
κη οργανωτικής συνενώσεως τών κα
τά τόπους ομίλων καί χαράΕεως κοι
νής δράσεως. Κατά μίαν εκδοχήν, πρός

ν ι κ ο ς  ζηχηριηακι
Θέματα έθνικής ασφαλείς,;

τούτο έβοήθησε καί ή προσπάθεια τού 
Έ λ .  ΒενιΖέλου ν ’ άντιμετωπίση κίνη 
σιν τών Βουλγάρων σοσιαλιστών - κοι> 
μουνιστών, οϊτινες πιστοί πάντοτε α  
τό έθνικιστικόν όραμα τής Μεγάλης 
Βουλγαρίας, δΓ άντιπροσώπων των εις

ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ: Τις On,·
οιΤς του άν έλαβε νά .vm- ι 
γματο.τοιήση ό Νίκο; Ζα· 

χαριάδης.

Λονδϊνον διεπραγματεύοντο τήν προ- 
σχώρησιν τής Βουλγαρίας εις τήν Άν-; 
τάντ, μέ άντάλλαγμα τήν «αύτονόμη- 
σιν» τής Μακεδονίας καί Θράκης. 0ϋ- 1 
τως, ϋπεδείχθη ή άμεσος καί ενιαίο 
όργάνωαις τών Ελλήνων Σοσιαλιστών, 
ϊνα καί άπό σοσιαλιστικής πλευρά: 
προβληθώσι διεθνώς αί δίκαιαι Ελλη
νικοί διεκδικήσεις καί απόψεις. Αί προ
βλέψεις αύται δέν έδικαιώθησαν λόγοι , 
έλλείψεως πατρ ωτισμού τών Ελλήνων 
σοσιαλιστών, έν άντιθέσει πρός τοά 
Βουλγάρους όμοϊδεάτας των. Ώ ς θά 
ίδωμεν κατωτέρω, τό νεοπαγές «σοοια- | 
λιστικό» κατασκεύασμα όχι μόνον δέν I 
ύπερήσπιαε τάς εθνικός μας διεκδική- 
σεις, άλλ' άντιθέτως τάς κατεπολέ- 

μησε.

(ΣυνεχίΖεται) 

Σ Ω Τ . Κ Ο Υ Β Α Σ
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Ο Π Ρ Α ΙΤ Ω Ρ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ό  επί των ’Ηβών της «Βασιλίδος τών πόλεων» εντεταλμένος αρχών

Γ ί Σ  Τ Η Ν  Κωνσταντινούπολιν, ή όποια 
111 ήτο μεγαλούπολη διά τήν εποχήν 
της, αριθμούσα τό έτος 500 μ.Χ. έν 
περίπου έκατομμύριον κατοίκων, πόλιν 
ήτις άπετέλει τό κέντρον τοϋ έμπορίου 
τού τότε κόσμου, καί εις τήν όποιαν 
ουνηντώντο άνθρωποι έΕ όλων τών ση
μείων τής γης, διαθέτουσαν πλούτον 
καί χλιδήν όφόνταστον, κατατρυχωμέ- 
νην δέ έκ δεισιδαιμονιών καί προλή
ψεων, ήτο φυρικόν νά δημιουργοϋνται 
άπειρα Ζητήματα, τό όποια, ώς άπτό-

Τού Ύπ. Α '  κ. Σ Α Ρ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Υ

μένα τών ήθών, προσείλκυαν τήν προ
σοχήν τής εκκλησίας, τοϋ κράτους καί 
είδικώτερον τών όσκούντων τήν αστυ
νομικήν τής πόλεως ύπηρεσίαν αρχόν
των.

Τό περί τό ήθη τής «θασιλευούσης» 
θέματα, άφεώρων κυρίως εις τήν πρό- 
ληψιν καί καταστολήν τής πορνείας, 
δ:ά τής διώΕεως τών πορνοβοσκών, 
εις τήν έπίβλεψιν τών έτα ρών καί 
τών άλλων άσεμνων γυναικών, εις ιόν 
έλεγχον Τής ήθικής τών έντιμων γυ

ναικών, εις τήν τιμωρίαν τών μοιχών, 
εις τήν έπίβλεψιν τών εταιρών καί 
τών άλλων κακοφήμων κέντρων, εις 
τήν αύστηράν τιμωρίαν τών παιδερα
στών καί τών κυναίδων κ.ά.

Έ κ  τών άνωτέρω Ζητημάτων, μερικά 
μέν είχον άνατεθή εις τόν Πραίτωρα 
τοϋ Δήμου (Νυκτέπαρχον), άλλα δέ 
εις τόν "Επαρχον ή ετέρους άστυνο- 
μικούς άρχοντας. Εις τήν άρμοδιότητα 
τοϋ Πραίτωρος, τόν όποιον θά έΕετά- 
σωμεν έν συνεχεία, ύπήγετο κυρίως ή
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καταστολή της πορνείας καί ή δίωΕις 
τών πορνοβοσκών, ώς καί ό έλεγχος 
των πόσης φύσεως άσεμνων γυναικών 
καί τών κακοφήμων τής εποχής εκεί
νης οίκων.

Περί έκάστης έκ τών ανωτέρω πε
ριπτώσεων, δύνανται νά λεχθοϋν τά κά
τωθι:

A . Ε Λ Ε ΓΧ Ο Σ  ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΣΕΜΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Έ ά ν  ή Κωνσταντινούπολή —  έλε-

γεν ένας χρονικογράφος τοϋ 12ου αί- 
ώνος—  ύπερέχη όλων τών άλλων πό
λεων εις πλούτον, ύπερέχει επίσης καί 
εις κακίας. "Ολαι αί άμαρτίαι τών με
γάλων πόλεων εϋρισκον έδαφος εις 
τήν πόλιν αύτήν, τόσον μεταΕύ τών 
πλουσίων, όσον καί μεταΕύ τών πτω
χών. Ό  όχλος διεσκέδαΖε μέ τάς ιπ
ποδρομίας, τάς μάχας κτηνών, τάς 
σχοινοβασίας, τάς άσεμνους παντομί
μας εις τά θέατρα καί μέ τάς αύτοκρα- 
τορικάς ή θρησκευτικός παρελάσεις εις

τούς δρόμους. Τά χαρτοπαίγνια ήοαν 
πολλά καί ύπήρχον πορνεία εις κόθς 
σχεδόν δρόμον, «άκόμη καί έμπρός είο 
τάς θύρας τών έκκλησιών».

Καί έάν άκόμη θεωρήσωμεν ώς μ. 
περβολικά τά ύπό τού D U R A N T  άνα- 
φερόμεναί1) ,  έν τούτοις πρέπει νά κα· 
τανοηθη, ότι, ώς προς ώρισμένα οη. 
μεία καί ίδια ώς πρός τόν άριθμόντών 
έταιρών καί τών πορνείων, ό διάσημος 
ιστορικός έχει δίκαιον.

Καθ' όλον τόν βίον τής αύτοκρα- 
τορίας καί ιδίως μέχρι τών χρόνων τού 
Ιουστινιανού, αί πάσης φύσεως άσε
μνοι γυναίκες, άνήρχοντο εις χιλιάδας, 
οί δέ οίκοι άνοχής, δημόσιοι καί ιδιω
τικοί, εις έκατοντάδας. Τά δυστυχή ε
κείνα πλάσματα, περιεφέροντο πρός ά
γραν πελατών εις τάς οδούς καί τάς 
ρύμας τής πρωτευούσης ή έζων έντός 
οίκων, ύποτακτικαί τών άπαισίων πορ
νοβοσκών. Παρά τήν φυσικήν, όμως, 
πρός ταύτας συμπάθειαν, τής τε Πολι
τείας καί τής 'Εκκλησίας, αλλά καί τών 
πολιτών, αί πάνδημοι γυναίκες πολλά- 
κις ύπεβάλλοντο εις τήν αύστηράν τοϋ 
νόμου ποινήν, άγρυπνος δέ ήτο ή έ· 
πί τούτων έπίβλεψις τοϋ άρμοδίου α
στυνομικού άρχοντος, τοϋ Πραίτωρος 
Πριν ή, όμως, άναφέρωμεν εις τί συν- 
ίστατο ή έπίβλεψις αϋτη, είναι σκόπι- 
μον νά διεΕέλθωμεν δι' ολίγων, πρός 
καλυτέραν κατανόησιν τοϋ θέματός 
μας, τά περί τοϋ βίου γενικώς τών έ
ταιρών, τής κοινωνικής τούτων θέ· 
σεως, τοϋ τρόπου τοϋ έταιρίζεσθαι κλπ.

Πόρνη, ύπό τών Βυζαντινών, καλού- 
μένη άλλως καί ά τ ι μ ο ς  καί τ α
π ε ι ν ή  καί χ α μ η λ ή  καί π ο λ ι 
τ ι κ ή . ^ )  ήτο ή μετά πολλών άνδρών, 
έπί όσελγεία συναναστρεφομένη καί έκ 
τών κερδών τούτων άποζώσα. « Ή  πό
ρον έκ τοϋ σώματος δημοσία ποιουμένη· 
ή «ή χύδην μηγνυμένη πολλοϊς» ή “ή 
πάσιν έπιδιδοϋσαν έαυτήν άτάκτως».

Αί κοιναί γυναίκες έθεωροϋντο κα
τώτερα όντα καί περιεφρονοϋντο ύπό 
πάντων. Ή τ ο  βαρυτάτη ϋβρις διά μίαν 
γυναίκα ν' άποκληθη πόρνη, ή παρου
σία δέ έταιρών μεταΕύ έντιμων γυναι
κών έθεωρείτο μεγίστη δι' αύτάς ατι
μία. (*) Ή  μετά τών άτιμων τούτων 
συναναστροφή τών άνδρών ήτο αμάρ
τημα καί μάλιστα σοβαρόν, άφοϋ ί| 
πορνεία έθεωρείτο έργον τοϋ διαβό
λου. Διά τόν λόγον τοϋτον, ή έκκλη- 
σία ήρνείτο εις τήν έταίραν τήν έφ' 
ώρισμένον χρόνον θείαν μετάληψιν (έ
πί 9 έτη), έφ' όσον αϋτη δέν έπαυε 
νά άσκη τό άτιμον έπάγγελμά της.

Είναι γνωστόν, ότι ή αύτοκράτειρα

1. WILL DURANT. Παγκόσμιος Ι 
στορία τοϋ Πολιτισμοδ, τ. Δ ',  κ. 18ον, 
σ. 514.

2. Κουκουλέ Φαίδωνος, Βυζαντινών 
Βίος και Πολιτισμός, τ. Β ',  σ. 119.

3. Πουλολόγος, στίχ. 223 (CG, 186)■

Ή  Αύτοκράτειρα Θεοδώρα. Πρώην χορεύτρια «σκηνική», 
έγνώριζε τήν αθλιότητα τού βίου τών κοινών γυναικών τής 
έ-τοχής της καί άργότερον προσεπάθησε νά τάς βοηθήση.
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Θεοδώρα, προηγουμένως ήτο «σκηνική» 
ασκούσα τό επάγγελμα τούτο όμοϋ μέ 
γήν πορνείαν εις πολλά σημεία τής αυ
τοκρατορίας, ιδίως όμως εις τήν Κων- 
οτοντινούπολιν καί μάλιστα εις τόν 
πλέον άμαρτωλόν χώρον, τόν ιππόδρο
μον.

Καί εις τά Βυζάντιον (4) αί κοιναί 
5 :ρροϋντο εις τέασαρας κατηγορίας, ά- 
ναλόγως, κυρίως, τού τόπου εις τόν 
όποιον ήσκουν τό κατάπτυστον έργον 
των. Οϋτω, διεκρίνοντο: εις τάς έν
όημοσίω ή ίδιωτικώ οίκήματι έταιριζο- 
μένας, εις τάς σκηνικός, εις τάς αύ- 
λητρίδας καί όρχηστρίδας καί εις τάς 
έν καπηλείοις, πανδοχείοις καί βαλα- 
νείοις ύπηρετούσας.

Εκ τούτων, αί πρώται ήσαν αί πο· 
λυπληθέστεραι καί εις ταύτας, κατ' έ- 
Εοχήν, όναφέρονται οί Βυζαντινοί συγ
γραφείς, όμιλοϋντες περί «των έπί τέ- 
γους πορνευομένων γυναικών» ή «έν 
καταγωγίω έταιριζομένων». Τά κατα
γώγια ταΰτα, καλούμενα πορνεία ή πορ- 
νοβοσκεϊα, ήσαν δημόσια, τελούντο υ
πό τόν έλεγχον τού κράτους, ή ιδιω
τικά, διευθυνόμενα ύπό μαστρωπών.

Ή  δευτέρα κατηγορία κοινών γυναι
κών ήσαν αί λεγόμενοι σκηνικοί, αί ή- 
θοποιοί δηλονότι, αί παίζουσαι έπί σκη
νής. Καί ταύτας έχαρακτήριζον ώς 
πόρνας, διότι, πλήν τού κυρίου έπαγ- 
γέλματος, δοθείσης εύκαιρίας, έταιρί- 
ίοντο. Τούτο μαρτυρούν πολλοί συγ
γραφείς, οϊτινες τήν μιμάδα (ήθοποιόν) 
έθεώρουν ώς ασκούσαν «έργασίαν αισ
χρόν», πολλάκις δέ τήν άποκαλοϋν 
πόρνην. "Αλλοι συγγραφείς(5) άναφέ- 
ρουν τάς «έπί σκηνής πορνευομένας 
γυναίκας» ή «τάς έν θυμέλη πεπορνευο- 
μένας. ( β) Ό  ιερός Χρυσόστομος, σμι
λών περί τής Πελλαγίας, εϊπεν ότι «ού- 
δέν αίσχρότερον αύτής ήν, ότε έπί σκη
νής ήν», ό δέ Άμαοείας Άστέριος, 
ποιων λόγον περί τών μιμάδων, ονομά
ζει ταύτα «γυναίκας πόρνας ώνιον πα- 
ρεχούσας τώ δήμιο τό σώμα.(7)

Ή  τρίτη κατηγορία, αί αύλητρίδες 
καί όρχηστρίδες, έχρησιμοποιοϋντο, ώς 
καί εις τούς αρχαίους χρόνους, εις τάς 
πόσης φύσεως διασκεδάσεις καί εις τά 
ουμπόσια. «Πάλαι μέν όρχηστρίς έγε- 
γόνει καί αύθις έταίρα», γράφει ό Προ
κόπιος (8) περί τής Χρυσόμαλλους, ό 
δέ Νικηφόρος Γρηγοράς(10) «...χαρι
σάμενοι τοϊς έκεϊσε κωμάζουσι», συμ-

4. 'Η αυτή διαίρ'εσις, ΐσχυε μέ τινχς 
"αραλλαγάς και είς τάς πόλεις τής άρ- 
/.τίχς Ελλάδος.

5. Χρυσόστομος, PG, 57, 189.
6. Προκοπίου, ’Ανέκδοτα,' 6, 14.
7. Φ. Κουκουλέ, ένβ’ άνωτ. τ. Β ', σ. 

129.
8. ΙΙροκοπίου ’Ανέκδοτα, 104, 16.
9. Νικηφόρου Γρήγορά 'Ιστορία 1, 447,

8.
10. Βασιλικά 28, 4, 13.

πληρώνει, άναφερόμενος είς τάς όρχη
στρίδας.

Ή  τετάρτη καί τελευταία κατηγο
ρία κοινών γυναικών έν Βυζαντίω ή
σαν αί έν καπηλείοις, πανδοχείοις καί 
βαλανείοις, αί όποϊαι, ύπηρετοϋσαι είς 
τά κέντρα ταύτα ώς μαγείρισσας θα
λαμηπόλοι, κ.λ.π. παρείχον προθύμως 
καί τό σώμα των, πρός τέρψιν τών πε
λατών. Είς τά Βασιλικά(10) γίνεται 
μνεία διά «γυναίκας έπί μισθώ έν κα
πηλειό) τοϊς παρατυχοϋσι συμφθειρομέ- 
νας», ό δέ Μόοχος, άπευθυνόμενος είς 
γνωστόν συμπατριώτην του, λέγει: «Σύ 
δέ είς τά καπηλεία άδεώς εισερχόμε
νος καί α ού θέλεις άκούεις καί άσέ- 
μνους γυναιΕί συναναστρέφει.» (41)

"Ολων τών προηγουμένων γυναικών 
τάς πράΕεις, νομίμους ή παρανόμους, 
τήν προστασίαν τούτων άπό τών έκ- 
μεταλλευτών καί τήν προφύλαΕιν τής 
κοινωνίας, είχεν άναλάθει, δυνάμει τού 
ίσχύοντος τότε νόμου, ό Πραίτωρ, ώς 
προείπομεν, τού Δήμου. Τά άστυνομι- 
κά τούτου έργα, τά όφορώντα είς τήν 
έπί τών άσέμνων γυναικών έπίθλεψιν, 
συνίσταντο είς τά έΕής:

A . ΥΠΕΧΡΕΩ ΝΕ ΤΑ Σ  ΠΟΡΝΑΣ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΛΗΝ Δ Ι 
ΑΦΟΡΟΝ Τ Η Σ  ΤΟ ΙΑ ΥΤΗ Σ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Είναι μεμαρτυρημένον, ότι είς τάς 
άρχαίας Αθήνας, είς ήν, ιδίως, έπο- 
χήν ϊσχυον οί νόμοι τού Σόλωνος, αί 
έταϊραι τής πόλεως, έφερον ένδυμα- 
σίαν διάφορον, πρός διάκρισιν άπό τών 
άλλων πολιτίδων. Τοΰτ' αύτό ϊσχυε προ
κειμένου καί περί τών έν Σπάρτη πορ
νών, όταν αύται ένεφανίσθησαν είς τήν 
Δωρικήν Μητρόπολιν, άκόμη δέ καί είς 
τήν Ρώμην. Τά άρχαϊα νόμιμα άκολου- 
θοϋντες οί Βυζαντινοί, έπέβαλλον είς 
τάς κοινός τήν ρηθεϊσαν ύποχρέωσιν. 
Αί Διαταγαί τών Αποστόλων ( ,2) άνα- 
φέρονται είς «γυναίκα είδος έχουοαν 
πορνικόν», οί έκόστοτε δέ σχετικοί βυ
ζαντινοί νόμοι ομιλούν περί γυναικός 
«ένδεδυμένης σχήμα πόρνης». ( 13)

Ποϊον, όμως, ήτο τό ένδυμα τών ά
σέμνων έκείνων τής Βυζαντινής κοι
νωνίας; Χωρίς νά γνωρίζωμεν πολλάς 
λεπτομέρειας, δυνάμεθα, έν τούτοις, 
βασιζόμενοι είς τάς ύπαρχούσας πη- 
γάς, νά συμπεράνωμεν, ότι έφερον 
στολήν πολυτελή, φορέματα όλοσήρικα 
καί συνήθως πολύχρωμα καί φαιδρά, ά- 
φοϋ ό Θεσσαλονίκης Εύστάθιος(14) ό- 
μιλή περί τού κάλλους τού ιματισμού

11. Μόσχου, Λειμωνάριον (PG, 87, 
3076).

12. l ’G, 1, 577 (Ινουκουλέ, Ινβ’ άνωτ. 
τ. Β ',  σ. 128).

13. Βασιλικά 60, 21, 14. Σύνοψις Γ, 
1, 11.

*14. Ε .Ο ., 298, 25 (Κουκουλέ, ενθ’ άν. 
τ. Β ',  σ. 125).

Ό  "Αγιος ’Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος έν μέσω δυο 
ευλαβών Χριστιανών. Συ
νεχώς έστυλίτευε τόν ακό
λαστον βίον τών άσέμνων 
γυναικών τής έποχής του.

τών πορνών τής πόλεως ταύτης κατά 
τήν ύπό τών Νορμανδών άλωσίν της.

Πρός εύχερεστέραν, είσέτι, άναγνώ- 
ρισίν των, ύπεχρεοϋντο νά μή έχουν 
κεκαλυμμένον τό πρόσωπον διά τού 
προσωπιδίου, ούτε τήν κεφαλήν ύπό 
τού μαφορίου (καλύπτρας). Χαρακτη
ριστικούς άναφέρει ό Μιχαήλ Φελ
λός ( ls) ότι πόρνη τις μεταμεληθείσα 
καί έπανελθοΰσα είς τόν έντιμον βίον 
«τήν κεφαλήν είχεν ύπό καλύπτραν».

Διά ,τού έΕωτερικοΰ τούτου γνωρί
σματος, τής ιδιαιτέρας δηλονότι πε- 
ριβολής, ήτο πλέον λυσιτελής ό άστυ- 
νομικός έπί τών πορνών έλεγχος. Ε
πειδή, όμως, τά «άνθηνά φορέματα», 
είς ώρισμένας περιπτώσεις, τάς ήμπό- 
διζον είς τό όλέθριον έργον των, αί 
έταϊραι τής Κωνσταντινουπόλεως, συ- 
χνάκις καί διά νά άποφύγουν τήν ά- 
γρυπνον τής άστυνομίας παρακολούθη
σή, έφόρουν ένδύματα άσκητριών καί 
μοναοτριών ( 16) καί κατά τάς έορτάς 
τών Καλλανδών έΕήρχοντο τών σε- 
μνείων καί περιεφέροντο πρός άναζή- 
τηοιν πελατών.

Αύται, συλλαμβανόμεναι ύπό τού 
Πραίτωρος ή τού Έπάρχου, έτιμωρούν-

15. Μιχ. Ψελλοϋ. Έ γκώ μιον είς τήν 
μητέρα αότοΰ (MB, 5, 27).

16. Βλ. τήν 123ην Νεαράν τοΰ ’Ιου
στινιανού (JN, 2 , 325, 304 , 306). Βασι
λικά 4, 1, 16. Σΰνοψις Μ, 17, 5.
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το αύστηρότατα, ήτοι διά σωματικών 
κακώσεων καί εξορίας.

Β ΑΠΗΓΟΡΕΥΕ ΤΟΝ Ε Τ Α Ι 
ΡΙΣΜΟΝ ΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

Άπηνώς έδιώκοντο ύπό τοΰ Πραί- 
τωρος καί έτιμωροΰντο αί εις δημο
σίους χώρους έταιριξόμεναι γυναίκες. 
Ό  τοιοϋτος εταιρισμός έθεωρήθη, ύπό 
τής Εκκλησίας καί τής Βυζαντινής Πο
λιτείας, ώς δυνάμενος νά διαφθείρη 
τά ήθη τών νέων καί τών γυναικών. 
Κατόπιν τούτου, έκρίθη σκόπιμος ό 
εγκλεισμός τών άσεμνων εις ώρισμέ- 
νους χώρους, ένθα ό έλεγχος θά ήτο 
αποτελεσματικός.

Τό πρόβλημα κατενόησε πρώτος ό 
Μ. Κωνσταντίνος, όστις καί ίδρυσε δη
μόσιον πορνεϊον, εις τό όποιον καί μό
νον έπετρέπετο εις τάς άσεμνους νά 
έκδίδωνται «έξω δέ τού οίκου μή εύ- 
ρίσκεσθαι έτερον πορνεϊον ή τοιαύτην 
μοιχαλίδα γυναίκα». ( π ) Έ ν  συνεχεία 
καί άλλοι αύτσκράτορες καί δημόσιοι 
άνδρες, ίδρυσαν δημόσια σεμνεϊα,(18) 
έν πολλοϊς δέ τό κακόν έθεραπεύθη.

Ό  Πραίτωρ τάς έταιριξσμένας κατε- 
δίωκε έκ τών οδών, πλατειών, ιππο
δρόμου κ.λ.π., ιδίως δέ έπέβλεπεν ό
πως μή αύται παρευρίσκονται εις συγ
κεντρώσεις τίμιων γυναικών καί, κυ
ρίως, νεανίδων, τάς όποιας, κατά κα
νόνα, διά τών λόγων, τών κινήσεων, 
τής έπιδείξεως πολυτελών άμφιέσεων 
κ.α. προσεπάθουν νά συμπαρασύρουν 
εις τήν άμαρτωλήν ξωήν των.

Παρά τά ύπό τού Πραίτωρος, όμως, 
λαμβανόμενα μέτρα καί παρά τήν αύ- 
στηρότητα τών νόμων, είναι έξηκριβω- 
μένον, ότι ή πρωτεύουσα τού Βυζαν
τινού κόσμου έγεμε κοινών γυναικών, 
προσφερουσών τάς ύπηρεσίας των ούχί 
μόνον εις τούς οίκους άνοχής, άλλά

17. <Ρευ8οκωδινοΰ, Πάτρια Κωνσταν
τινουπόλεως 2, 185, 17 (PR EG ER ). 
νουπόλεως 2, 185, 17 (PREG ER).

18. Περί τούτων θά δμιλήσωμεν Ικτε- 
νέστερον εις τδ έπάμενον.
καί εις δημοσίους άκόμη χώρους. Συγ

γραφείς άναφέρουν γυναίκας «μισθαρ- 
νούσας έν μέση άγορό»(19) ή «ρεμβο- 
μένας έν ταϊς πλατείαις παρά πάσαν 
γωνίαν» (20) ή εύρισκομένας άκόμη καί 
εις τόν ιππόδρομον. ( 21)

Γ Ε ΊΊΜ Ω Ρ ΕΙ ΤΑ Σ  ΕΚΜΕ- 
ΤΑ ΛΛΕΥΟ Μ ΕΝΑ Σ ΚΑΙ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣΑΣ ΤΟ ΥΣ 
Π ΕΛΑΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΝΑΣ

Ό  Πραίτωρ ήναγκάΖετο συχνάκις νά 
έπεμβαίνη, ϊνα περιορίξη τήν άσυδοσίαν 
καί άναισχυντίαν, διά τήν όποιαν διε- 
κρίνοντο, ώς άλλωστε συμβαίνει καί 
σήμερον, πολλαί ίερόδουλοι τού Βυζαν
τίου. Αύται συνήθως καί ευκαιρίας δο- 
θείσης, έξεμεταλλεύοντο τούς άφελεϊς 
φίλους των, παρά τών όποιων είσέπρατ- 
τον δχι μόνον ύπερβολικήν αμοιβήν, 
άλλά καί τούς άφήρουν διά τής βίας 
τά ίμάτια, τούς έπτυον, τούς έρράπι- 
ξον καί γενικώς, κατά τό δοκοΰν, τούς 
έξηυτέλιξον. Ιδίως, κατεχρώντο τής 
άπειρίας καί φυσικής δειλίας τών παι
δαρίων, τά όποια συχνά κατέφευγον 
εις τά πορνεία. Πλήν τών άνωτέρω, αί 
γυναίκες αύται, εύτελεϊς, άμαρτωλαί 
καί ραδιούργοι ούσαι, προύκάλουν έ
ριδας καί μεταξύ στενών συγγενών ά- 
κόμα' άναφέρονται περιπτώσεις έγ- 
κλημάτων άδελφών έναντίον άδελφών, 
υιών έναντίον πατέρων καί τάνάπαλιν, 
χάριν τής εύνοιας πόρνης τινός. Τέ 
λος καί εις μαγικά μέσα πολλαί κα
τέφευγον, ϊνα εκδικηθούν παλαιόν έ- 
ραστήν των ή καταστήσουν έρωμένον 
των άλλον, ή φονεύσουν ,τήν νόμιμον 
σύξυγον έκλεκτοϋ πελάτου των. (22)

Χαρακτηριστικόν τής επιβολής, τήν 
όποιαν ήσκουν έπί πολλών άνδρών, εί
ναι καί τό γεγονός, ότι τινές έκ τού
των, άφελεϊς θαμώνες τών οίκων άνο-

19. Προκοπίου, ’Ανέκδοτα, 17, 5.
20. Κλήμεντος, Λ ιαταγχί τών 'Αγίων 

Αποστόλων (PG, 1, 578).
21. Χρυσόστομος, PG, 49, 149. Πουλο- 

λόγος, στίχ. 216, 218.
22. Χρυσόστομος, PG, 51, 216, 63, 

657. Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεο
ελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογραφ. 8, 314.

χής, έφθαναν εις σημείον, ώστε vq 
προσκυνούν τήν κακοποιούσαν πόρνην I 
νά διανυκτερεύουν πρό τών θυρών της 
καί ένίοτε νά αύτοκτονούν. (23)

Δ . ΣΥΝΕΛΑΜ ΒΑΝΕ ΚΑΙ ΕΤ|· 
ΜΩΡΕΙ ΤΑ Σ  ΧΡΗΣΙΜΟ· 
ΠΟΙΟΥΣΑΣ ΑΜΒΛΩΤΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣ 
ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΥΣ

Πλείστοι πολιτικοί, άλλά καί έκκλη. 
σιαστικοί νόμοι, άπηγόρευον τήν άμ. 
βλωσιν καί τήν παιδοκτονίαν, προβλέ- 
ποντες βαρυτάτας διά τάς πράξεις ταύ- 
τας ποινάς. Τά έν λόγω άδικήματα ή. 
σαν συνηθέστατα μεταξύ τών γυναικών 
τού ύποκόσμου. Αύται, συλλαμβανόμε- 
ναι, έμαστιγούντο καί έξορίξοντο, ή δέ 
έκκλησία άπηγόρευεν έπί 10 έτη τήν 
θείαν κοινωνίαν.

Ταΰτα ήσαν τά κύρια τού Πραίτωρος 
καθήκοντα, τά άναφερόμενα εις τόν 
έπί τών άσέμνων γυναικών έλεγχον. 
Είς τό Βυξάντιον, οί άστυνομικοί άρ
χοντες δέν καθώριξον, ώς οί έν Ά- 
θήναις Άγορανόμοι, τήν άμοιβήν τής 
γυναικός, ή όποια ήτο συνήθως μικρά 
(ολίγα όβολα),(24) ούτε είσέπραττον ; 
φόρον (πορνικόν τέλος).

Θέματα, ώσαύτως, ύγειονοιμικού ε
λέγχου δέν προέκυπτον, ώς συμβαίνει 
σήμερον, παρά τό· γεγονός άτι μερικά 
έκ τών νΰν ύφισταμένων άφροδιοίων 
νοσημάτων ήσαν γνωστά καί κατά τήν 
έποχήν έκείνην. ( (25)

Τελευτώντες, πρέπει νά έπισημάνω- 
μεν τούτο. Ό  Πραίτωρ καί ό "Επαρ
χος, οί υπεύθυνοι έπί τών ήθών άρ
χοντες, τιμωρούντες -χάριν σωφρονι
σμού» τάς άσέμνους τού καιρού των, I 
έκρινον ταύτας μετά μεγάλης έπιει- 
κείας, διότι «αί οίκτραί καί ταπεινοί έ· 
θεωρούντο άλειτούργητοι», ήτοι μή ύ- . 
ποκείμεναι, άπολύτως είς τήν αύστηρό- 
τητα τών νόμων, άφοΰ αύτός «ή οίκ- | 
τρότης τής άξίας τής τών νόμων αύ· 
στηρίας ούχ ήγήσατο.(26)

ΣΑ Ρ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ

23. Κουκουλέ, ένθ’ αν. τ. Β ',  σ. 151.
24. Βχλσαμών. Ε ίς τδν I I Σ Τ ' κανόνα I 

τής έν Τροόλλφ Οίκουμ. Συνόδου (Ράλ- 
λη —  Πατζή Σύνταγμα 2, 501).

25. Φ. Κουκουλέ, ενθ’ άν. τ. Β ',  σ. 
151.

26. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, "Επη ’Η
θικά, PG, 37, 885.

27. Τήν βλενόρροιαν έγνώριζον οί Βυ
ζαντινοί. Γ. Πουρναροπούλου, Συμβολή 
είς τήν 'Ιστορίαν τής Βυζαντινής ’Ια
τρικής.

'Ο 'Ιππόδρομος τής Κο>ν- 
στυντινουπόλεος, οπούς εί
ναι σήμερον. ΙΙλήθος ε
ταιρών περιεφέοοντο έκεί- 
θεν, προς αγραν πελατών.



................. -  ΟΙ Κ Α Κ Ο Π Ο ΙΟ Ι

/ΛΙ ΕΓΚΛΗ Μ Α ΤΙΑ Ι τοϋ Λονδίνου έχουν όνακαλύ- 
ψει ένα νέον καί αποτελεσματικόν όπλον εις 

τόν πόλεμόν των εναντίον τής Αστυνομίας.
Τό όπλον αύτό άποκαλεϊται εις τήν «άργκό» τοϋ 

άγγλικοϋ υποκόσμου «ή όντίστασις» καί συνίσταται 
εις τήν άθρόαν ύποβολήν, έπισήμως παραπόνων ή 
καί μηνύσεων έναντίον των άστυνομικών.

Εις τήν έτησίαν του έκθεσιν, δημοσιευθεΤσαν πρό 
ήμερων, ό οέρ ΤΖών γενικός επίτροπος τής Μητρο- 
πολιτικής άστυνομίας, γράφει: « Έ Ε  αίτιας τής τα
κτικής αύτής, πολύς — καί πολύτιμος—  χρόνος καί 
προσπάθεια χάνεται εις τό νά ένεργοϋνται έρευναι 
έπί τών παραπόνων, τό όποια εις τάς πλείστας των 
περιπτώσεων άποδεικνύονται άβάαιμα ή χωρίς ού- 
σιαστικόν περιεχόμενον.

Δεκάδες χιλιάδες παραπόνων ή μηνύσεων ύπο- 
θάλλονται κατά αστυνομικών έτησίως, έΕ ών 5.000 
εις μόνον τό Λονδϊνον.

Πολλαί εκατοντάδες άστυνομικών χρησιμοποιούνται, 
άκόμη καί ύπερωριακώς, άποκλειστικώς εις τήν έΕέ- 
τασιν τοϋ άληθοΰς ή μή μιας καταγγελίας, ένώ συγ
χρόνως οί άστυνομικοί έναντίον τών όποιων στρέ
φονται αί καταγγελίαι τελούν εις διαθεσιμότητα.

"Αν ή «όντίστασις» λειτουργήση συμφώνους πρός 
τό σχέδια τών εγκληματιών καί τών κακοποιών, άπο- 
φέρει σημαντικά οφέλη εις αύτούς. Διότι τούς διευ
κολύνει νά όποφύγουν τήν δίωΕιν οί ίδιοι, δυσφημεί 
τήν άστυνομίαν εις τό όμματα τού κοινού, καί κα
ταστρέφει τάς πιθανότητας τών άστυνομικών νά 
λαμβάνουν Ζωτικός πληροφορίας άπό άνθρώπους τού 
ύποκόσμου. Έπί πλέον, δύναται νά όδηγήση, εϊς τι-

ΤΟΥ Λ Ο Ν ΔΙΝ Ο Υ

νας δυσεΕακριθώτους περιπτώσεις, εις τήν φυλάκ σιν 
τών άστυνομικών.

Ιδού πώς λειτουργεί τό σύστημα αύτό. Ή  περί- 
πτωσις τού άστυφύλακος Πήτερ Χαίηλυ είναι χαρα
κτηριστική: Ώ ς  γνωστόν, μέγα μέρος τής έπιτυχίας 
της, ή άστυνομία τό οφείλει εις τάς πληροφορίας 
άνθρώπων τού ύποκόσμου. "Ετσι, ό Χαίηλυ, πρό δι- 
μήνου, συνήντησεν ένα κακοποιόν όστις προσεφέρθη 
νά τοϋ δώση χρησίμους πληροφορίας, εις άντάλλα- 
γμα εύνοϊκής καταθέσεως τοϋ άστυνομικού κατά τήν 
δίκην τού πληροφοριοδότου, πού θά έγίνετο μετ' 
όλίγας ήμέρας. Αφού συνεννοήθη μέ τούς προϊστα
μένους του, ό Χαίηλυ έδέχθη τήν συμφωνίαν καί 
συνηντήθη μέ τόν κακοποιόν. Αφού ουνωμίλησαν 
έπ' ολίγον, ό κακοποιός άφήκε μέ τρόπον εις τό 
δάπεδον τού αύτοκινήτου έν δέμα καί άκολούθως 
έΕήλθε τού οχήματος. Τήν ιδίαν στιγμήν, τό όχημα 
περιεκυκλοΰτο άπό άστυνομικούς εις τούς όποιους 
ό κακοποιός είχε τηλεφωνήσει, ότι ό Χαίηλυ τοϋ 
είχε Ζητήσει χρήματα. Εις τό δέμα εύρέθησαν 300 
λίραι. Ό  Χαίηλυ κατηγορήθη έπί δολιοφθορό καί δω
ροληψία.

"Ετσι, άλλην φοράν, ό Χαίηλυ — ό οποιοσδήποτε 
Χαίηλυ—  δέν θά Εανατολμήση νά Ζητήση πληροφο
ρίας άπό κακοποιόν, διά νά μή πάθη τό ίδια...
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Παράγοντες δημοσίων σχέσεων

Τού κ. I. Π Α Π Α Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Η  
Διπλ. Π. Ε., Συμβούλου Δημ. Σχέσεων

Τ Ο  ΓΕΓΟΝΟΣ δτι αΐ Δημόσιαι Σχέσεις καλλιερ- 
1 γούν, διά της άναιττόξεως σχέσεων, τό κοινωνι
κόν έκεΐνο κλίμα, Επί τού όποιου θεμελιούται ή πρόο
δος, μάς επιβάλλει νά έξετάσωμεν, Ιδιαιτέρως, τήν 
σημασίαν καί τον ρόλον, αλλά καί τήν έννοιαν, τής 
συμπάθειας καί τής φιλίας, αί όποΐαι αποτελούν τά 
δύο βασικά στοιχεία εις τό δλον θέμα των Δημοσίων 
Σχέσεων.

Συμψώνως πρός ένα ορισμόν, σ υ μ π ά θ ε ι α  
ε ί ν α ι  : «Ή έ κ δ ή λ ω σ ι ς  τ ο ΰ  σ υ ν α ι 
σ θ η μ α τ ι κ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  τ ο ύ  α ν θ ρ ώ 
π ο υ  π ρ ό ς  τ ή ν  χ α ρ ά ν  κ α ί  τ ή ν  λ ύ 
π η ν  τ ω ν  ά λ λ ω ν  ά ν θ ρ ώ π ω ν » .  Οί Στωϊ- 
κοί, εις τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα, άνεγνώριζον τήν συμ
πάθειαν, ώς ανάγκην τής άνθρωπίνης ψυχής, πρός 
έκδήλωσιν καί συμμετοχήν εις τάς καταστάσεις άλ
λων άνθρώπων.

Ή συμπάθεια άναγνωρίζεται ώς ήθική δύναμις, 
έψ’ όσον δι’ αυτής, άνευ διακρίσεως καί άμερολή- 
πτως, ώδηγούμεθα εις τήν παροχήν βοήθειας.

Ένεργοΰντες μέ κίνητρον τήν συμπάθειαν πρός τόν 
πλησίον, συνδριάμομεν είς τήν ένίσχυσιν των Κοινω
νικών όμάδων, δπως είναι ή οικογένεια, καί δι' αό- 
τοΰ τού τρόπου επιδρώμεν είς τήν διαμόρφωσιν ένός 
όρθοτέρου κοινωνικού περιβάλλοντος, είς τό όποιον 
τό κύριον χαρακτηριστικόν είναι ή ειρηνική συμβίω- 
σις είς τά πλαίσια τής ένόμου τάξεως.

Αί ένέργειαι τού συγχρόνου ‘Υπαλλήλου, τού τετα- 
γμένου είς τήν περιφρούρησιν καί διάδοσιν τού Νό

μου, δέον νά δονώνται κυριολεκτικώς άπό πάθος πρός 
τήν συμπάθειαν, δεδομένου δτι ή κοινωνική φύσις τού 
Νόμου βασίζεται άκριβώς είς τήν πρόνοιαν ύπέρ τού  I 
άτόμου καί τού συνόλου.

Ή πρόοδος τού συνόλου έξαρτάται έκ τής συνερ
γασίας" δύνασθε, όμως, νά φαντασθήτε συνεργασαν 1 
άνευ κλίματος συμπάθειας;

Ή συμπάθεια, είς τήν περιοχήν των Δημοσίων Σχέ
σεων, έκδηλούται, κατά κανόνα, καθ’ δν χρόνον τά 
άτομα έπικοινωνούν τό έν πρός τό άλλον. Ή έπικοι- J 
νωνία αύτή είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή άνά I 
πάσοιν στιγμήν π.χ., κατά τήν ζήτησιν μιας πληρο- I 
φορίας, κατά μίαν Ενδεχομένως άνθρωπίνην σύγκρου- I 
σιν, ή είς μίαν περίπτωσιν άντιθέτων άπόψεων, διά τήν 
συμφωνίαν έπί ένός θέματος ή άκόμη είς μίαν περί- 
πτωσιν κατά τήν όποιαν δύο όπομα έχουν διαφορετι
κός άπόψεις, αί όποΐαι Ενδεχομένως νά όδηγήσουν | 
καί μέχρι άντιθέσεων.

Είς δλας αύτάς τάς περιπτώσεις, τό μυστικόν, διά I 
τήν Επιτυχίαν, θά εύρίσκετο μέ τό μέρος έκείνου, ό I 
όποιος Εμφορείται υπό διαθέσεως άλληλεγγύης, πρός I 
τό μέρος τής άδυναμίας. ’Ακόμη δέ ισχυρότερος άνα- I 
δεικνύεται Εκείνος, ό όποιος θά άναγνωρίση είς τόν I

Ο  Μέρος έκ τής γενομένης, είς τήν 'Τποδίνσιν Τρο
χαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ομιλίας τοΰ κ. I. Παπαμιχαλά- 
κη, μέ θέμα : «Μία σύντομος εισαγωγή είς τό θέμα των 
Δημοσίων Σχέσεων».
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I {αυτόν του αδυναμίαν ή περισσότερον τήν πλάνην.
‘Η συμπάθεια έκδηλοΰται καί χαρακτηρίζει τό άτο- 

0ν διά των ενεργειών του, ώς έχοντος διαγωγήν άνά- 
\oyov πΡ°ζ τό περιβάλλον, μέ τό όποιον έπιθυμεϊ νά 
συνδέεται. Ιδιαιτέρα σημασίαν, εις τήν περίπτωσιν 
τηζ έκδηλώσεως της διαγωγής μας έχει τό πώς άκρι- 
δΰς άργανώσωμεν τήν έκδήλωσιν αυτής τής δια- 
γωγήζ·

Βασικήν προϋπόθεσιν, διά τήν όργάνωσιν τής δια- 
νωγής· άττοτελεΐ ή έρευνα τοϋ έαυτοΰ μας, δεδομέ
νου δτι, δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου, θά έντοπίσωμεν τάς 
κολουμένας ψυχικάς άτελείας μεταξύ τών όποιων 
περιλαμβάνεται βασικώς ό έγωϊσμός. Ό  εγωισμός 

| Ακολουθεί διάφορον τής συμπάθειας οδόν.
Οδτος δεσμεύει τήν λογικήν καί δέν έπιτρέπει τήν 

έκδήλωσιν άντικειμενικότητος καί ειλικρίνειας. Εις 
σύγχρονος συγγραφεύς γράφει δτι: «ό βίος γίνεται 

I ήρεμος διά τής ειλικρίνειας, έφ’ δσον δι’ αυτής δια
λύονται καί αί ίσχυραί έκεΐναι διαμάχαι, αί όποϊαι 
πρός στιγμήν φαίνονται άδιάλυτοι».

Ή σ υ μ π ά θ ε ι α ,  λέγεται δτι, ε ί ν α ι  σ υ -  
ν υ φ α σ μ έ ν η  π ρ ό ς  π ά σ α ν  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή ν  κ α ί  π ο λ ι τ ι κ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν .  Ή 

[ πρόοδος, δμως, τοΰ άνθρώπου βασίζεται πάλιν εις 
τήν φρόνησιν ή όποια συντελεί εις τόν περιορισμόν 
της κακής προδιαθέσεως.

Ή άδιαφορία είναι άντίθετος πρός τήν φρόνησιν 
καί τήν συμπάθειαν, διά τόν λόγον δέ αυτόν δέον νά 
ίστάμεθα άτάραχοι άπέναντι τής κακής φρονήσεως 
των άλλων, ώστε νά δυνηθώμεν, τελικώς, νά έπιδάλω- 
μεν τάς άπόψεις μας, μέ τήν λογικήν, ήτις θά 
μεταδάλη τό κλίμα τής έχθρότητος, έκ τής άντιθέτου 
φρονήσεως, εις κλίμα συμπάθειας.

Τό πνεύμα τοΰτο εύρίσκεται άκριδώς σύμφωνον 
πρός τήν Χριστιανικήν διδασκαλίαν, ώς έκληρονομή- 
θη άπό τούς Πατέρας τής ’Εκκλησίας, οί όποιοι δέ
χονται τήν συμπάθειαν ώς ήθικήν άξίαν.

Ή έλλειψις τής συμπάθειας οδηγεί, ένίοτε, εις τήν 
δποψιν δτι, τό στερούμενον συμπάθειας άτομον ρέ
πει κυρίως πρός τήν λογικήν τής άνηθικότητος, έφ’ 
δσον καί ή άνηθικότης προϋποθέτει λογικήν, ή όποια 
μάλιστα θεμελιοϋται εις τήν άπάρνησιν τών άρχών 
τής νομιμότητος.

Πέραν τούτου, ή έλλειψις συμπάθειας δημιουργεί 
τήν κακίαν, ή δέ κακία ώς αναγνωρίζεται, βασίζεται 
κατά βάθος εις τήν πλάνην, ή όποια πάλιν θεμελιοΰ- 
ται έπί τής έλλείψεως διοιθέσεως συγγνώμης. Ή ήθι- 
κή πρόοδος, ή όποια βασίζεται εις τήν συμπάθειαν 
τών ατόμων, πολλές φορές συνοδεύεται άπό θυσίας 
καί κινδύνους. "Εν τούτοις, ή θυσία καί ό κίνδυνος, 
είναι άκριδώς στοιχεία τά όποια συναντώνται εις 
τάς περιπτώσεις τών άτόμων έκείνων, εις τά όποια 
ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή τήν τήρησιν τής πειθαρ
χίας καί τής τάξεως. Ή συμπάθεια, λοιπόν, είναι τό 
ισχυρόν εκείνο συναίσθημα τό όποιον δημιουργεί εκτί- 
μησιν καί στοργήν πρός τό έντεταλμένον διά τήν πε- 
ριφρούρησιν τής τάξεως δργανον.

*

Ή συμπάθεια καί ή άγάπη δημιουργούν τήν φιλίαν.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής φιλίας, τό όποιον 
εκπορεύεται άπό τήν άνάπτυξιν τών καλών σχέσεων, 
ώθεΐ βασικώς εις τήν δημιουργίαν πράξεων, αί όποϊαι

αποβλέπουν γενικώς εις τήν έξυπηρέτησιν γενικωτέ- 
ρων σκοπών.

‘Η φιλία συντηρείται διά τής έπικοινωνίας καί τής
συναναστροφής.

Παρ’ δλον δτι, ή φιλία θεωρείται ώς ή ύπερτάτη έ- 
νωσις μεταξύ δύο ή τριών τό πολύ άτόμων, έν τού- 
τοις ή συνεχής έπικοινωνία έπιτρέπει εις μίοτν ολό
κληρον τάξιν, δπως είναι ή ’Αστυνομία, νά έξασφα- 
λίζη φιλικόν κλίμα ύπέρ τοΰ συνόλου τών άτόμων, 
τά όποια ύπηρετοΰν εις αυτήν, άλά καί είδικώτερον 
τοΰ νομικοΰ προσώπου τοΰ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας.

Ή φιλία άπαιτεΐ άμοιδαίαν γνώσιν τών κοινωνι
κών χαρακτήρων καί διά τόν λόγον αύτόν ή έπιτυχία 
ένός κοινωνικοΰ έργου, δπως είναι τής ’Αστυνομίας, 
πραγματοποιείται εύχερέστερον διά τής γνώσεως τών 
ροπών τών άτόμων μιας περιοχής.

Τό φιλικόν ικλΐμα δημιουργεί τήν έμπιστοσύνην, ή 
όποια πάλιν έξασφαλίζει τήν συνεργασίαν. Ε’ιδικώ- 
τερσν, ή 'Υπηρεσία τής Τροχαίας έχει εύκαιρίας, ώς 
εις τήν άρχήν έλέχθη, νά έκφράζη αυτό τό φιλικόν κλί
μα καί τήν συμπάθειαν, έφ’ δσον, ούχί είς όλίγας πε
ριπτώσεις εύρίσκεται, συχνότερον παντός άλλου, είς 
τάς άτυχίας συμπολιτών.

Οί άρχαΐοι έλεγον: «'Η φιλία είναι άναγκαιότερον 
μεν έν ταΐς άτυχίαις, κάλλιον δέ ταϊς εύτυχίαις». Κύ
ριον χαρακτηριστικόν τής φιλίας είναι ή όμοιότης 
τών συναισθημάτων καί ή άμοιδαιότης είς τήν διάθε- 
σιν.

Ή φιλία, δπως προελέχθη, έχει τήν ρίζαν είς τήν 
συμπάθειαν, ή έκτίμησις δέ καί ό σεβασμός είναι ψυ
χικοί διαθέσεις, αί όποϊαι δημιουργούν τούς δεσμούς 
τής φιλίας. 'Η φιλία, έπομένως, είναι μία άνιδιοτελής 
κατάστασις, ή όποια δέν είναι δυνατόν νά μετατραπή 
είς ιδιοτέλειαν. ’Εάν παρά ταΰτα τοΰτο συμδή τότε 
θά μεταπηδήση αυτομάτως άπό τήν κατάστασιν τής 
ήθικής είς τήν τάξιν τής άνηθικότητος.

Έδώ άκριδώς εύρίσκονται καί τά δρια είς τάς 
άνθρωπίνους σχέσεις’ εις τό νά μή έπιτρέπωμεν, δη
λαδή, ώστε ή φιλία καί ή συμπάθεια νά χάσουν τήν 
ήθικήν των ουσίαν. Ή φιλία είναι έννοια ήθική καί 
θεωρείται άρετή βίου.

'Η φιλία έχει ύποχρεώσεις καί αί ύποχρεώσεις τής 
φιλίας έκπορεύονται, έκτος τών άλλων, καί έκ τής 
έφαρμογής τοΰ άγράφου ήθικοΰ Νόμου καί τοΰ γρα- 
πτοΰ Νόμου τής Πολιτείας.

Ή παράδασις τοΰ νόμου δημιουργεί έπομένως κρί- 
σιν είς τήν συνείδησιν τοΰ παρανομοΰντος καί ύπό 
τήν έννοιαν αύτήν διαταράσσεται ή καλή έντύπωσις, 
ήτις δημιουργεΐται είς τήν κοινήν γνώμην διά μίαν 
ύπηρεσίαν ή εν άτομον.

Τό φιλικόν κλίμα είναι έκεΐνο τό όποιον προδια
θέτει είς τήν δημιουργίαν τής κοινής γνώμης.

Τήν κοινήν γνώμην δημιουργούν τά μέσα δημοσιό- 
τητος, τά όποια, έν πολλοΐς, είναι καί τά μέσα είς 
τήν διάθεσιν τών Δημοσίων Σχέσεων διά τήν πρα
γματοποίησα/ τής έπικοινωνίας είς έν εύρύτερον έπί- 
πεδον.

I. Π Α Π ΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

153

>



Κ Λ Ο Π Η  Ε Κ  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Τήν 30.7.70 προσήχθη εις τό Α' Παράρτημα ’Ασφα
λείας ή Κ. Ν., ετών 25, διότι τήν 11.30 ώραν τής αυ
τής άφήρεσεν, άπό μεγάλο κατάστημα τής όδοΰ Αιό
λου, έν γυναικεΐον φόρεμα άξίας 495 δρχ. Κατ’ αυ
τής άπηγγέλθη κατηγορία καί έκρατήθη διά τά πε
ραιτέρω.

Κ Λ Ο Π Η  Π Ο Ρ Τ Ο Φ Ο Λ ΙΟ Υ

Τήν 30.7.70 προσήχθη εις τήν Γεν. ’Ασφάλειαν ό σε
σημασμένος κακοποιός Χ.Σ., έτών 29, διότι, τήν 22αν 
ώραν τής 29.7.70, εντός τοΰ Ιπποδρόμου Φαλήρου, 
άφήρεσεν έκ των θυλακίων τής περισκελίδος τοΰ Μ. I. 
τό πσσόν των 2.200 δρχ.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Σ  Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ι Σ

Τήν 25.7.70 συνελή-φθη καί έκρατήθη ό Κ. Ε., ά
εργος, έτών 36, διότι, άπό ενός καί ήμίσεος έτους, 
συνεδέθη μετά τής ίεροιδούλου Κ.Χ. τήν οποίαν έξε- 
μεταλλεύετο καί τής άπέσπα τάς πορνικός της εισ
πράξεις.

Δ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Ε Ι Σ  Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Α Σ  Α Κ Ο Λ Α Σ Ι Α Σ

Τήν 29.7.70 συνελήφθησαν καί έκρατήθησαν οί Α. 
Θ. ,καί Λ. Σ., υπάλληλοι ξενοδοχείων Οπνου, διότι κα- 
τελήψθησαν νά έχουν παραχώρηση δωμάτια έπί χρή- 
μασι εις ζ-:ύγη, διευκολόνοντες ουτω τήν άλλοτρίαν 
άκολασίαν.

Τ Υ Χ Η Ρ Α  ΠΑΙΓΝΕΑ

Ζυνελήφθησαν καί έκρατήθησαν οί Μ.Α. Β.Ι., Λ.I., 
Κ.Θ., Β.Α., Κ.Α., Τ.Κ., καί Π.Α., διότι τήν 02.30' ώ
ραν τής 30.7.70, ,κατελήψθησαν εις οικίαν τής όδοΰ 
Μεθύμνης, νά διενεργοΰν έπί χρήμασι τό παίγνιον «πό
κα - χαρακίρι».

Α Λ Η Τ Ε Ι Α

Τήν 9ην ώραν τής 29.7.70 προσήχθη εις τήν Γενι
κήν ’Ασφάλειαν ό σεσημασμένος κλέπτης Τ. Ν., έτών 
23, άεργος καί άστεγος, διότι κατελήφθη εις τήν οδόν 
Ίαλέμου νά περιφέρεται στερούμενος τών μέσων συν- 
τηρήσεως καί μονίμου καταλύματος έκ φυγοπονίας 
καί ένεκα ροπής πρός τόν άτακτον βίον. Κατ’ αύτοΰ 
άπηγγέλθη κατηγορία κ αί άπεστάλη εις κ. Εισ
αγγελέα Πλημ),κών, καταδικα-σθείς εις φυλάκισιν 
15 ήμερών.
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Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Υ  Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Ι Σ

Τήν 11.15' ώραν τής 29.7.70 προσήχθησαν 
ΚΒ' τμήμα οί Ι.Α., έτών 66, έργάτης Δήμου ικαί Κ.Γ 
έτών 68, συνταξιούχος, διότι τήν 11ην ώραν τής οά 
τής κατελήφθησαν παρά τήν πλατ. Ν. Σμύρνης νά I 
πιχειρώσι δημοσία άκολάστους πράξεις, δι’ ών προ- 
εκάλεσοα/ σκάνδαλον.

Α Κ Ο Υ Σ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η

Τήν 14ην ώραν τής 16.7.70 ή Μ. Α. χήρα τοΰ Γ. κά
τοικος Περιστεριού, παρουσιασθεϊσα εις 1Ζ' Τμήμι 
άνέφερεν δτι τήν 10.30' ώραν τής 14.7.70, ϋπό τοΰ 0, 
Δ. άπήχθησαν αί δύο άνήλικοι θυγατέρες της Μ. Π. 
έτών 9 καί Μ. Μ. έτών 13, όμοΰ μετά τής μνηστής τοΰ 
υίοΰ της όνόματι A. Ν., έτών 14. Έκ τούτων ή πρώη 
/καί ή τρίτη, τήν 11ην ώραν τής 15.7.70, έπανήλθονείξ 
τήν οικίαν των, ή δέ δευτέρα κατακρατείται είσέτι 
6π’ αύτοΰ. Αί έπανελθοΰσαι άνέφε-ρον δτι ό Φ.Δ. ί 
πραξε τοΰτο έν·συνεργασία μετά τοΰ Μ. Η. Ή μήτηρ 
τών άπαχθεισών -καί ή άπαχθεΐσα Α.Ν. ήτήσαντο'τήν 
ποινικήν δίωξιν τών δραστών.

Ε Κ Ο Υ Σ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η

Τήν 13.40" ώραν τής 18.7.70 ό Γ. θ ., παρουσιασθείς 
εις Ιθ ' Τμήμα, ΰπέδαλε έγκλησιν κατά τοΰ Κ.Π., δι
ότι τήν 11.30' ώραν τής 16.7.70 άπήγαγεν έκουσίος 
τήν θυγατέραν του, έτών 19.

Ψ Υ ΧΟ ΠΑ ΘΟ ΥΣ  Π Ε Ρ Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Τήν 11.15' ώραν τής 21.7.70 προσήχθη εις Α' Τμή
μα ή Λ. Ρ., διότι εις τήν πλατείαν Συντάγματος κστα- 
λη-φθεΐσα ύπό παρανοϊκής κρίσεως, άφήρεσε τά ένδύ- 
ματά της πρός έπίδειξιν τοΰ σώματός της. Κληθείς, 
ποοσήλθέν ό πατήρ της Τ. Α., ό όποιος άνέφερεν, δτι 
ή θυγάτηρ του, κατά τό παρελθόν είχε νοσηλευθή εις 
ψυχιατρικός κλινικός. Ή προσαχθεΐσα παρελήφθη ύπό 
τοΰ πατρός της, εις τόν όποιον έγένοντο αί δέουσαι 
συστάσεις.

Σ Ω Μ Α Τ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΑ

Τήν 11.30' ώραν τής 15.7.70 συνελήφθη ό Κ.Ε., έ
τών 28, οδηγός, διότι άπό 7μήνου καί μέχρι τής συλ- 
λήψεώς του, έξηνάγκασε διά δίας τήν σύζυγόν του 
νά έκδίδεται εις πλείονας άνδρας έπί περιουσιακά 
άνταλλάγματι, άποσπών έκ ταύτης άπάσας τάς πορ
νικός της εισπράξεις.



•νίβΙΧΕΙΑ Μ,Λ.Π,

Τήν 24ην ώραν τής 25.7.70, ύπό τής ’Αμέσου Δρά- 
οεως προσήχθησαν εις Ζ' τμήμα οί Κ.Σ., Κ.Χ., Κ.Χ., 
β.Γ., Κ.Ν., Α.Ε. καί Π.Γ. Ό  πρώτος ύπέβαλεν έγ- 
κΧησιν κατά τής Κ.Χ. καί Κ.Χ., διότι τήν 23.30' ώραν 

αυτής κατέλαβε τούτους έντός τοΰ διαμερίσμα
τος τοΰ τρίτου νά μοιχεόωνται. Ή δευτέρα ,καί ό τρί- 
ΐ0ς υπέβαλαν έγκλήίσεις κατά των λοιπών δι’ έξύβρι- 
σιν, άπλάς σωματικάς βλάβας, άπεολήν καί διατά- 
ραξιν τής οικιακής ειρήνης.

χΕΙΡ ΟΒΟ Μ ΒΙΔ ΟΣ Α Ν Ε Υ Ρ Ε Σ Ι Σ

χήν 11.30' ώραν τής 27.7.70 ό Β.Π. άνέφερεν εις 
τό Β' τμήμα, δτι άνεΰρεν, ικατά τήν μεταφοράν έκ τής 
άιτοθήκης διαφόρων επίπλων, εντός έρμαρίου τραπέ- 
ζης χειροβομβίδα τύπου Μ Ι Α Σ ,  εις καλήν κατάστα- 
σιν. Ένηργήθησαν τά δέοντα.

ΒΙΑΣΜΟΥ Αί ΙΟΠ ΕΙΡΑ

Τήν 8.10' ώραν τής 1.8.70 ή Α.Ε., παρουσιασθεΐσα 
εις θ ' τμήμα, καιτήγγειλεν δτι τήν 7ην ώραν τής 
αυτής, ένω μετέβαινεν εις τήν εργασίαν της καί καθ’ 
δν χρόνον εύρίσκετο παρά τό.ν λόφον τοΰ Άρείου Πά
γου, έδέχθη έπίθεσιν έκ των νώτων άγνωστου ατόμου, 
τό όποιον διά τής μιδς χειρός του τήν έκράτησεν εκ 
τοΰ λαιμοΰ καί ήτήσατο παρ’ αυτής δπως τοΰ έπιτρέ- 
ψη καί ένεργήση έπ’ αυτής σεξουαλικήν πρδξιν. Αυ
τή προσεπάθησε ν’ άποσπασθή έκ τούτου δτε 
τήν έρριψε χαμαί προκειμένου νά έκτελέση τήν έπι- 
θυμίαν του, ένω συγχρόνως έλαβεν εις χεΐρας του 
ένα λίθον 'καί τήν ήπείλησε διά των λέξεων «αν δέν 
καθήσης θά κάνω έγκλημα», πλήν δμως παρητήθη 
τοΰ σκοποΰ του κατόπιν των φωνασκιών αγνώστου ά- 
τόμου, τό όποιον εύρίσκετο ικατ’ έκείνην τήν στιγμήν 
εις τόν λόφον. ΑΟτη έκ τοΰ άρχείου τής Δ.Ε.Υ. άνε- 
γνώρισεν ώς δράστην τόν Β.Η., τοΰ όποιου ήτήσατο 
τήν ποινικήν δίωξιν.

Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ι Σ

Τήν 19.30 ώραν τής 6.8.70, ΰπό ’Αστυφύλακας τής 
Ύπσδ)σεως Τροχαίας προσήχθη εις Κθ' τμήμα 6 
Π.Ι., έργάτης, διότι κατελήφθη εις τήν πλατείαν Πα- 
παδιαμάντη νά όδηγή δίκυκλον μοτοσυκλέτταν κατά 
τρόπον έπικίνύυνον ώς πρός τούς έν τή άνωτέρω πλα
τεία ευρισκομένους καί είΐδικώτερον τούς ανηλίκους. 
Κατά τόν γενόμενο,ν έλεγχον διεπιστώθη δτι έστερεΐτο 
άδειας ίκανότητος όδηγοΰ. Εις σχετικήν παρατήρησιν 
τοΰ ’Αστυφύλακας οδτος τόν ήπείλησειν διά μικροΰ με
γέθους σιδήρου. Κατά τούτου άπηγγέλθη κατηγορία 
καί έκρατήθη διά τά περαιτέρω.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΣ

Τήν 18ην ώραν τής 31.7.70 ό Τ.Λ., διατηρών Βιο
μηχανίαν ήλεικτρικών συσκευών, κατήγγειλεν, δτι οί 
ύπάλληλοι αϋτοΰ Μ.Γ. καί Α.Θ., ύπεξήρεσαν εις βά
ρος του κατά πρόχειρον ύπολογισμόν 1.500.000 δρχ. 
Τήν πρωίαν τής ΐ.8.70 οί άνωτέρω συνελήφθησαν καί 
εξεταζόμενοι ώμολόγησαν, δτι ύπεξήρεσαν διάφορα

μικροποσά καί ήρνήθησαν δτι ύπεξήρεσαν τό άνωτέρω 
χρηματικόν ποσόν. Έκ τοΰ προχείρου οικονομικού ε 
λ έ γ χ ο υ  δέν προέκυψε διαχειριστική ανωμαλία. ’Επί
σης ώμολόγησαν, δτι πρό 4μήνου ό Λ.Θ., τή έντολή 
τοΰ έργοδότου του παρέλαβεν έμπόρευμα έξ άλουμι- 
νίου καί τό έπώλησεν άντί 13,50 δρχ. άνά χιλιόγραμ- 
μον, ένω τό βάρος ή το 240 χιλιόγραμμα καί οδτος 
έδήλωσε ψευδώς εις τόν έργοδότην δτι ήτο βάρους 
155 χιλιογράμμων καί τό έπώλησεν άντί 11 δρχ., τό 
δέ ύπεξαιρεθέν ποσόν τό ύπεξήρεσε μετά τοΰ Μ.Γ. Ε 
πίσης ώμολόγησαν, δτι άπτό 3ετίας προέβαινον εις δι
πλήν χρήσιν χαρτοσήμου έπί συναλλαγματικών, τά 
όποια άπεκόλλουν καί έχρησιμοποίουν έκ νέου τή 
παροτρύνσει καί υποδείξει τοΰ έργοδότου των. Κατό
πιν τούτου συνελήφθη καί ό Τ.Λ. καί άπαντες άπε- 
στάλησαν εις κ. Εισαγγελέα Πλημ) κών.

Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Α !  ΒΛΑΒΑΙ
Τήν 17.40' ώραν τής 6.8.70 εις τό ισόγειον πολυκα

τοικίας έπί τής όδοΰ Σωνιέρου έδημιουργήθη έπεισό- 
διον δΓ άσήμαντον αφορμήν μεταξύ τών Π.Κ., Κ.Β., 
καί Π.Α., κατά τό όποιον ό δεύτερος έπετέθη κατά 
τής τρίτης καί διά τών χειρών του τής έπροξένησε 
σωματικάς βλάβας εις τήν άριστεράν ύπερόφρυον χώ
ραν καί διεκομίσθη εις Νοσοκομείον, ένθα’ παρέμεινε 
πρός νοσηλείαν, ό δέ πρώτος έπετέθη κατά τοΰ δευ
τέρου διά μαβχαιριδίου (·φαλτσέτας) καί τοΰ έπραχά- 
λεσε μικρόν τραύμα εις τό αριστερόν ήμιθωράκιον καί 
θλδσιν τοΰ δεξιοΰ άκρου ποδός καί διεκομίσθρη εις 
Ι.Κ.Α., έκ τοΰ όποιου άπήλθεν. Οδτος συνελήφθη κα
τόπιν έγκλήσεως ύπό τοΰ τραυματισθέντος. ’Επίσης 
συνελήφθη καί ό δεύτερος, κατόπιν έγκλήσεως ύπό 
τής παθούσης Π.Α. Οδτοι έκρατήθησαν διά τά πε
ραιτέρω.

Ν Α Ρ Κ Ω ΤΙ Κ Ω Ν  ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Ύπό τής Γεν. ’Ασφαλείας συνελήφθησαν καί έκρα

τήθησαν οί Ι.Κ., όπωροπώλης, Π.Σ., ιχθυοπώλης, Γ. 
Π., όιμοίως, Σ.Ζ., έμπορος, Σ.Β., ό,μοίως, Β.Α., οι
κοκυρά, Σ.Β., έργόιτρια, Κ.Π., έργολάβος, Κ.Α., ο
μοίως, Κ.Γ., έκδορεύς, Π.Γ., οικοκυρά καί Σ.Ν., γε
ωργός, κατηγορούμενοι δΓ άγοράν καί πώλησιν χα- 
σίς. Τό κατασχεθέν χασίς, καθαρού βάρους 612,5 
γραμμαρίων, παρεδόθη εις τό ’Εγκληματολογικόν 
Μουσεΐον.

Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α
Τήν 14η,ν ώραν τής 10.9.70 άνευρέθη άπηγχονισμέ- 

νος έντός τοΰ έπί τής όδοΰ Σόλωνος διαμερίσματος 
του, ένθα διετήρει όδοντιατρεΐον, ό Σ.Π., έτών 51. 
Έκ τής ένεργηθείσης αυτοψίας διεπιστώθη, δτι πρό
κειται περί αυτοκτονίας, καθ’ δσον ούδεμία ένδειξις 
έγκληματικής ένεργείας υπήρχε. Τό πτώμα μετε- 
φέρθη εις τό Νεκροτομειον.

Ε Κ Β ΙΑ Σ ΙΣ
Τήν 20.30' ώραν τής 6.8.70 συνελήφθη καί έκρατή- 

θη ό Λ.Π., άεργος, κάτοικος Έλευσϊνος, διότι τήν 31. 
7.70 καί 1, 2 καί 6.8.70, μεταβάς εις έπί τής όδοΰ 
Σάμου οίκον ανοχής τής 'Ι&ροδούολυ Μ.Λ., έτών 25, 
ήπείλει ταύτην διά μαχαιριδίου (σουγιά) καί έλάμβα- 
νε παρ’ αύτής διάφορα χρηματικά ποσά. Κατ’ αύτοϋ 
άπηγγέλθη κατηγορία καί έκρατήθη διά τά περαι
τέρω.

ΣΗΜ.: Έστιο ΐιπ’ οννν τών κ.κ. αναγνωστών μα;, οτι, έλλειψη χώρον, εις τήν στήλην «Βιδλίον Β '»  καταχωροϋνται 
ήτοι χαρακτηριστικοί περιπτώσεις έκ τοΰ Δελτίου Συμβάν την καί ώρισμενων ημερομηνιών τοΰ τρέχοντος μηνάς.
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οιυογενειαυα

Τήν 18ην καί 19ην ’Ιουλίου 1970, υπό 
τού Α ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθη
νών, έπραγματοποιήθη διήμερος ψυχα
γωγική καί μορφωτική εκδρομή εις Π ε
λοπόννησον (Κόρινθον, Αίγιου, Πά
τρας, Πύργον, Κυπαρισσίαν, Πύλον, 
Μεθώνην, Κορώνην, Καλαμάτα, Τρίπο- 
λιν, είς τήν οποίαν μετέσχον οί πλεί- 
στοι των υπαλλήλων, μετά τού Διοικη- 
τού καί των 'Τπ. κ.κ. Κόνιαρη καί Σβα- 
νά. Είς τήν φωτογραφίαν οί εκδρο
μείς πρό τού μνημείου των σφαγιασθέν- 
των υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών είς 
Πυγάδα Μελιγαλά, ένθα κατετέθη στέ
φανος υπό τού Διοικητού τού Τμήματος 
Άστυν. Α ' κ. Μουτζούρη (Παν. καί έ- 
ξεφιονήθη λόγος υπό τού 'Τπαστ. Β ’ 

κ. Κόνιαρη Βασιλείου.

ΕΠΑΙΝΟΙ

Δι’ Αποφάσειος τού κ. ’Αρχηγού Απε- 
νεμήθη έπαινος είς τόν ’Αστυφύλακα 
(19372) Καλύβαν Άνδρέαν, διότι σί
τος υπηρετών είς τό Κέντρον ’Αλλοδα
πών ’Αθηνών καί πληροφορηθείς τήν 
2.5.70 υπό τού ομοχώριου του ιδιώτου 
Ρόδη Βασιλείου, δτι ή σύζυγος αυτού 
Βασιλική, είσαχθείσα είς τό Νοσοκο
μείου «Βασιλεύς Παύλος», είχεν από
λυτον Ανάγκην αίματος, προκειμένου νά 
ύπεβάλετο είς έπείγουσαν έγχείρησιν 
χολεκτομής, έσπευσεν είς τό έν λόγιο 
Νοσοκομείου καί προσέφερεν, προθύμιος 
καί Ανιδιοτελώς, διεπόμενος έξ αίσθη- 
μάτιον Λλτρουϊσμοΰ καί φιλαλληλίας, 
300 γραμμ. αίματος διά τήν κινδυνεύ- 
ουσαν ώς άνω γυναίκα, προκαλέσας, 
ούτως, ευμενή σχόλια μεταξύ τών πλη- 
ροφορηθέντιον τούτο ιατρών καί ασθε
νών τού Νοσοκοιιείου.

ΑΜΟΙΒΑΙ

Διά τής ΰπ’ άριθ. 9183Φ31)7 Από 
1)8)70 Δ)γης τού κ. ’Αρχηγού Άστυν. 
Πόλεων, έπηνέθησαν οί κ.κ.: 1) Ά - 
στυν. Δ)ντής Α ' Κρύος Βασ., 2) Ά 
στυν. Δ)ντής Β ' Κουβάς Σιοτ., 3) Ά 
στυν. Δ)ντής Β ' Ντζιώρας Δημ., 4) 
Άστυν. Α ’ Ντόντος Ά γ γ .,  5) Άστυν. 
Α ’ Πατσούρης Χρ., G) Άστυν. Α’ 
Κατσιμπάρος Σωτ., 7) Άστυν. Α' Α 

κριβός Γεώργ., 8) Άστυν. Α' Νιάσκος 
Κιον., 9) Άστυν. Α' Σταθαράς Ίιοάν., 
10) Άστυν. Α' Ράϊκος ’Ιωάν., 11) Ά 
στυν. Β ' Ραφτόπουλος Παν., 12) Ά 
στυν. Β ' Σηφάκης Έμμ., 13)’ Αστυν. 
Β ' Σταμάτης Χαράλ., 14) Άστυν. Β ' 
Πηλός Σπυρ., 15) Άστυν. Β ' Χρονό- 
πουλος Κιον., lfi) Άστυν. Β ' Γιαννό- 
πουλος Ίιοάν., 17) Άστυν. Β ' Κιον- 
σταντακόπουλος Γεώργ., 18) 'Τπαστ. 
Α ' Καννής Κιον)νος, 19) 'Τπαστ. Α ’ 
Άντιονάκος Σαρ., 20) Άνθ)μος Λαψά- 
νης Κιον., 21) Άστυφ. Βογιατξής Ά - 
ναστ. καί 21) Άστυφ. Κοντέας Ίιοάν., 
διότι, παραλλήλως πρός τά κύρια υπη
ρεσιακά καθήκοντά τιον, Ανέπτυξαν Α
ξιόλογου πνευματικήν δραστηριότητα καί 
διεκρίθησαν διά τής προσφοράς εκλε
κτής συνεργασίας είς τό επίσημον πε
ριοδικόν τού Σιόματος «Αστυνομικά 
Χρονικά», έξυπηρετήσαντες τά μέγιστα 
τούς σκοπούς τής έκδόσειος τούτου, γι
νόμενοι ούτιο πρόξενοι εύμενεστάτιον 
σχολίων, έπ’ ώφελεία τής φήμης καί 
τού ονόματος τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Π Α Ρ Α ΙΤΗ ΣΕΙΣ

Έγένετο Αποδεκτή ή υποβληθεί* 
παραίτησις τού Ανθίμου Μπουρλάκιι 
Άγγέλιον. Είς τούτον Απενεμήθη ό άνώ- 
τερος τού δν κέκτηται βαθμός, λόγοι 
συμπληρώσειος 25ετοΰς πραγματική; 
έν τώ Σώματι υπηρεσίας, έξ ής δετοί: 
είς τόν βαθμόν τού Άνθ)μου. Διά τήν 
μακρόχρονον υπηρεσίαν του ό κ. ’Αρ
χηγός Α .Π ., έξέφρασεν αύτφ τήν ευα
ρέσκειάν του.

'Ωσαύτως παρητήθησαν τού Άστ. Σιό
ματος οί 1) Ά νθιμος Μάρκελος ’Αθα
νάσιος, πρός ον, διά τήν χακροχρόνιον 
έν τίί) Αστυνομικά) Σώματι υπηρεσίαν 
του, ό κ. ’Αρχηγός έξέφρασε τήν ευα
ρέσκειάν του, 2) 'Τπαρχιφύλακες: 01- 
κονομόπουλος Ευάγγελος, Χαρλαύτη; 
’Αντώνιος, 3) ’Αστυφύλακες Σταθό- 
πουλος Άνδρέας, ΙΙετράκος Κυριάκο:, 
Μακρίδης Γρηγόριος, Τακτικός Δημή- 
τριος, Παντα'ζής Αθανάσιος, Παγώνη: 
Χαράλαμπος, Κοντογιάννης ’Ιωάννη;, 
Κουτσολέλος ’Απόστολος, Βοτζάκη: 
Παύλος, Μώρος Αναστάσιος, Σιόλας 
Γεώργιος, Μπούρας Χρήστος, Παναγο- 
πουλος Νικόλαος, Ζούκας Δημήτοιο:, 
Ζαχαράκης Στέφανος.

Προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού 'Τ- 
παρχιφύλακος, πρός πλήρωσιν κενών 
οργανικών θέσεων, οί Αστυφύλακες 
Γκολφινόπουλος Βασίλειος καί Πατσι- 
λινάκος Φώτιος.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος ο ί: ΰπαρχιφύλακες Σάσσαλος Φω· 
τιος, Ρεστιβάκης Νικόλαος, Άοιδά;
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ΠΑΙΔΙΚΑΙ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Την 18.8.70 εληξεν ή δεύτερα κατα- 
σκηνωτική περίοδος εις τάς παιδικά; 
κατασκηνώσεις τού Α.Α.1Ι. εις "Αγιον 
Ανδρέαν. Μέ τήν λήξεν τής περιόδου 

ελαδε χο’ιραν σχετική τελετή, τής ό
μοιας δημοσιεύεται παραπλεύροις χα
ρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

Χαράλαμπος καί Κουκάκης Σταύρος, 
διά λόγους υγείας, καί Πανταζόπουλος 
Παναγιώτης, μονίμου διαθεσιμότητος, 
λόγω θανάτου.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τήν Τροχαίαν ’Αθηνών, έπεσκέφθη 
καί (ομίλησε πρός τούς αξιωματικούς 
καί υπαλλήλους ταύτης, επί τών συγ- 
χρόνων μέσων ρυθμίσεως τής κυκλοφο
ρίας καί περί τών ειδικών ηλεκτρονι
κών υπολογιστών κυκλοφορίας, ό ειδι
κός επί τού θέματος ’Αμερικανός κ. 
WILLIAM ROOD.

Ή  Τροχαία, εις τήν προσπάθειάν τη; 
,τοός καταπολέμησιν τού τροχαίου ατυ
χήματος, πραγματοποιεί διά τών άξιω-

ματικών της σχετικά; διαλέξεις, εΐ; 
σχολεί, ιδρύματα κλπ. Πρό ημερών, 
δύο τοιαΰται διαλέξεις έπραγματοποιή- 
θησαν υπό τού Άστυν. Β ' κ. Γιαμπου- 
ρά καί 'Τπαστ. Α' κ. Καννή, εις τάς 
κατασκηνώσεις νεότητος τού 'Υπουργεί
ου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, εϊς Βούλαν 
καί Καβούρι.

ΤΟ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Α. Π.

’Από ημερών, τό Κινηματογραφικόν 
Συνεργεϊον τής ’Αστυνομίας πραγματο
ποιεί μορφωτικά; κινηματογραφικά; 
προβολάς εις Κέρκυραν, όπου έγένετο 
δεκτόν μέ ενθουσιασμόν υπό τών κατοί
κων τής 'Επτανησιακής πρωτευούσης

ΟΜ ΙΛ ΙΑ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Ν

Εις τήν αίθουσαν διαλέξεων τής 'Τ- 
ποδιευθύνσεως Τροχαίας ’Αθηνών (ομί
λησε πρός τούς υπαλλήλους ταύτης ό 
Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. 
Νικόλαος μέ θέμα «Ή  ένότης τής ελ
ληνικής φυλής ώς στοιχεϊον ζωής». Εις 
τήν φωτογραφίαν, σχετικόν στιγμιότυ- 
πον από τήν παρακολούθησιν τής ομι
λίας.

καί τού τοπικού Τύπου. Ό λαι αί εφη
μερίδες έξεφράσθησαν ευμενέστατα διά 
τήν ’Αστυνομίαν καί τήν εκπολιτιστι
κήν της προσπάθειαν. Χαρακτηριστικώς 
ή «Έφημερίς τών Ειδήσεων», τής 11 
Αύγούστου 1970, έγραψεν:

«Κι’ εφέτος, λοιπόν, όπως κάθε χρό
νο, μάς έπεσκέφθη τό Κινηματογραφι
κά Συνεργείο τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων, πού δίδει αρκετές κινηματογραφι
κές παραστάσεις στις διάφορες γειτο
νιές. Φυσικά δέ, χαιρετίζουμε τόν κι
νηματογράφο. Είναι τόσοι πολλοί οί 
κινηματογράφοι. Χαιρετίζουμε όμως 
θερμά τήν ’Αστυνομία μας καί τήν ε
παφή της μέ τόν κόσμο, πού τήν εξα
σφαλίζει καί τήν κάνει φιλική τό Κινη
ματογραφικό της Συνεργείο».
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Ή  εορτή τής Παναγίας έοιρτάσθη 
και εις τάς παιδικός κατασκηνώσεις μέ 
λειτάνευσιν τής ιερός είκόνος τής Κοι
μήσεως. Εις τήν φωτογραφίαν, ο'ι μι
κροί κατασκηνιοταί παρακολουθούν τήν 
τελετήν.

ΠΕΝΘΗ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Χ Ρ Υ Σ Ι Κ Α Κ Η Σ

Τήν 9.8.70 άπεβίωσε καί τήν επομένην έκηδεύθη έκ τού 
Λ' Νεκροταφείου, 6 έν Μ. Δ. ’Τπαστυνόμος Α' Χρυσικάκής 
Άνδρέας.

Ό  μεταστάς, εξ Οίτύλου Λακιονίας καταγόμενος, κατετά- 
γη είς τήν ’Αστυνομίαν ώς Άστυφύλαξ τό έτος 1927. Τφ 
1944, προήχθη είς τόν βαθμόν τού Άνθί'παστυνόμΟυ. Άπε- 
στοατεύθη μέ τόν βαθμόν τού 'Τπ. Α '.

Καθ’ δλην τήν έν τω Σώματι υπηρεσίαν του, διεκρίθη διά 
τήν εργατικότητα, τήν άφοσίωσίν είς τά καθήκον, τήν τι
μιότητα καί τήν ευθύτητα τού χαρακτήρος του. 'Τπήρξεν α- 
οιστος οικογενειάρχης, έκτιμώμενος καί άγαπιόμενος ϋπό 
πάντων, όσιον είχαν τήν τύχην νά τόν γνωρίσουν.

Είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν, τόν προέπεμψαν οί 6α- 
ρυαλγοΰντες συγγενείς καί πλήθος φίλιον του αστυνομικών 
καί ιδιωτών. -

’Εκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής όποιας έπί- 
λεκτον μέλος άπετέλεσεν ό έκδημήσας, παρέστησαν αστυ
νομικοί όλων των βαθμών, ο>ς αντιπροσωπεία ΰπό τόν διοι
κητήν τού IV ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών ’Αστυνό

μον Α' κ. Μπέλμπαν Νικόλαον. Ό  κ. Μπέλμπας, καταθε
τών επί τής σορού στέφανον έξ άνθέιον, άπεχαιρέτησεν συγ- 
κεκινημένως τόν άξέχαστον συνάδελφον, είπών μεταξύ 
τών άλλων καί τό εξής:

’Αγαπητέ καί αείμνηστε Άνδρέα. Είς τόν 'Ιε
ρόν τούτον χώρον προσήλθαμεν μετά βαθύτατης λύ
πης σήμερον οί συνάδελφοί σου τής Αστυνομίας Πό
λεων, έν ένεργείφ καί έν συντάξει, ίνα μετά τής βαρυ- 
αλγούσης συζύγου σου, τών τέκνων σου καί λοιπών 
συγγενών καί φίλων σου, σέ άποχαιρετήσωμεν δι’ 
ΰστάτην φοράν.

Ένίθυμούμεθα ότι έν τή υπηρεσία υπήρξες άριστο; 
καί ούδενός διαφεύγει, ότι έν τή υπηρεσία έφθειρε; I 
καί τό πλέον πολύτιμον αγαθόν, τήν υγείαν σου!!
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον έτί- I 
μησες καί εις τό όποιον ανήκες από τό 1927, μέχρι ! 
χθες, συμμετέχον όλοψύχως είς τά βαρύτατου πέν
θος έπί τφ θανάτω σου, καταθέτει δι’ έμού επί τή; 
σεπτής σορού σου στέφανον, ώς έλάχιστον δείγμα 
αγάπης καί έκτιμήσειος, διά τάς πρός αότφ υπηρε
σίας σου.

Διερμηνεύουν τά αισθήματα τών 'Τπαλλήλων τού 
’Αστυνομικού Σοόματος, έκφράζου τό. θερμότατα συλλυ
πητήρια αυτών, πρός τήν βαθέως πληγεϊσαν οικογέ
νειαν σου, πρός τήν οποίαν εύχομαι, δποις ό Πανά
γαθος Θεός, ό Κύριος τής ζωής καί τού θανάτου,

■ώ* * άποστείλη τήν έξ ύψους παρηγοριάν Του.

Έστυι έλαφρόν τό χώμα τής ’Αττικής γής, τό ό
ποιον θά σέ σκεπάση έντός ολίγου καί ή μνήμη σου 
αίωνία.

Πρός τήν οικογένειαν τού μεταστάντος, έκφράζει ή 
στήλη μας τά πλέον ειλικρινή συλλυπητήρια, εύχεται δέ, ό- 
πως ό Πανάγαθος Κύριος τάξη τήν ψυχή του μεταξύ τών 
Δικαίων.

’Αείμνηστε, συνάδελφε, Άνδρέα Χρυσικάκή. "Ας είναι ι 
ελαφρό τό χώμα πού σέ σκεπά£ει.

«Α. X.» ί
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Α Π Α Ν ΤΗ Σ Ε ΙΣ  ΕΙΣ 
Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ ΤΑ Σ  ΜΑΣ

α.ΛΛΓ|Λογραφια μας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙ0Σ ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΗ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜ ΟΥ Α Ν Ε ΓΕ Ρ 
Σ Ε Ι Σ  I. Ν. “ Η ΑΓΙΑ Κ ΥΡ Ι
ΑΚΗ ΑΜ Φ ΙΘΕΑΣ”

Υπό τού ανωτέρω Συνδέσμου, απε
ι λ ή  εις τήν ΣύνταΕιν τού περιοδικού 
μ0α ή κάτωθι έπιοτολή:

. ’Εν Άμφιθέα, Tfi Ιδ.7.70 
Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Περιοδικόν
«’Αστυνομικά Χρονικά», 
Καλλιδρομίου 12, ’Αθήνας.

Κύριοι,
θεωροΰμεν ύποχρέωσιν όπως καί 

διά τοϋ ύμετέρου περιοδικού «’Α
στυνομικά Χρονικά» έκφράσωμεν 
τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας 
διά τήν συμμετοχήν τόσον τής Χο
ρωδίας, όσον καί τής Φιλαρμονικής 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν 
πανήγυριν του Ναού μας, καί νά 
σάς συγχαροΰμεν διά τήν άρίστην 
έμφάνισίν των καί τήν Θαυμασίαν 
άτόδοσίν των.

Ή παρουσία των έλάμπρυνε τά 
μέγιστα τήν πανήγυρίν μας' θά εί- 
μεθα δέ ευτυχείς έάν ή παρουσία 
των ήτο συχνοτέρα εις τήν περιφέ- 
ρειάν μας καί δή εις τήν Ενορίαν 
μας.

Διατελοΰμεν 
Μετά τιμής 

'Ο Πρόεδρος 
Ή  Γεν. Γραμματέας

*

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Πολλοί άναγνώαται μας, μέ τήν νέαν 
έμιράνισιν τού περιοδικού μας, μάς ά- 
πέστειλαν ένθουσιώδεις έπιστολάς. Έ κ  
ιούτων, ό αγαπητός φίλος καί συνερ
γάτης μας, κ. Δημ. Μαγκριώτης, ’Επί
τιμος Σύμβουλος τοϋ Ελεγκτικού Συ
νεδρίου, γράφει:

Π οός τό
Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων, 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
’Ενταύθα.

«’Αγαπητοί φίλοι,
’Ελαβον σήμερον τό τεύχος τοΰ

μηνός ’Ιουλίου έ.ε. των «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» καί επιθυμώ 
νά σδς συγχαρώ είλικρινώς, διά τήν 
νέαν λαμπράν έμφάνισίν τούτου.

’Ασχολούμενος άπό έτών μέ έκ- 
δόσεις βιβλίων ,καί γνωρίζων έκ πεί
ρας τί μόχθος καί συνεχής καί όλο- 
κληρωτική άπασχόλησις, άκόμη δέ 
καί θυσίαι απαιτούνται διά τήν κα- 
λαίσθητον καί άρτίαν συγκρότησιν 
καί έμφάνισίν μιας πνευματικής έρ- 
γοοσίας, φρονώ, ότι δύναμαι νά έκτι- 
μήσω τήν καταβαλλομένην παρά τής 
υπηρεσίας υμών προσπάθειαν διά 
τήν τόσο φροντισμένην άπό καλλιτε
χνικής τυπογραφικής απόψεως, άλ- 
λά ικαί άπό άπόψεως επιλογής τής 
δηιμοσιευομένης όλης, ούτως ώστε 
νά όμφανίζη αύτήν την τόσον ικα
νοποιητικήν άπάδοσιν. Εΰχομαι δε, 
όπως, ό Κύριος σδς φωτίζη καί σδς 
καθοδηγή, ώστε νά βαδίζετε συνε
χώς προς πάσαν τελειοποίηοιν».

ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
’Επίτιμος Σύμβουλος 

τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

*

Δεύτερος αναγνώστης μας, ό έκπαι- 
δευτικός κ. Γεώργ. Ψαθάς, εις έπιστο- 
λήν του, έΕαίρει ομοίως τήν βελτιωμέ- 
νην έκδοσίν μας. Ό  κ. Ψαθάς γράφει:

’Αγαπητό περιοδικό,
Μέ μεγάλη μου χαρά έλαβα τό 

ύπ’ άριθ. 410 τεύχος σου καί όμολο- 
γουμένως έξεπλάγην διά τήν άπό 
πάσης άπόψεως βελτίωσίν σου. Ά 
πό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας 
οελίδος σου, είδα μίαν άρίστην έμ- 
ψάνισιν, τήν όποιαν μόνεν εις ελά
χιστα εις τήν 'Ελλάδα έντυπα συ
ναντά κανείς. Προσεγμένη τοποθέ- 
τησις τών θεμάτων, άριστοι συνερ
γάτου, καλύτερο χαρτί είναι τά ση
μεία διά τά όποια οφείλω νά σέ 
συγχαρώ. Εύχομαι κάθε πρόοδον 
εις σέ καί τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, 
διά τήν όποιαν όλοι οί καλοί πολι- 
ται, πρέπει νά εϊμεθα υπερήφανοι».

ΓΕΩΡΓ. ΨΑΘΑΣ 
’Εκπαιδευτικός

1) κ. Ν. Κ. Ή  μελέτη σας «Ίσότης 
δικαιώματος -διαιδίκων, έν τώ Κ. Π.Δ. 
κατά τήν προδικασίαν κλπ.», δεν έκρί- 
θη δημοσιεύσιμος, λόγο.) τού ίδιάζοντος 
τοϋ δλου θέματος.

2 κ. I. Γ. Τά ποιήματα σας «Τά 
γκρίζα μου μαλλιά» καί « II ροσμονή» 
πολύ καλά. Δέν Ικρίθησαν, όμως, δη- 
μοσιεύσιμα διά τό περιοδικόν μας.

3) κ. Μ.Μ. Ή  μελέτη σας «Έπί τή 
έπετείω τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως 
1821, δέν έδημοσιεύθη, ώς μη ληφθεϊσα 
έγκαίρως.

4) κ. Ε. Τ. Διά τόν αυτόν ώς ανω 
λόγον, 'δέν έδημοσιεύθησαν αί μελέται 
σας «Τά διπλά ελευθέρια» καί «Στους 
,ιρωτεργάτας τής ’Εθνικής Έπαναστά- 
σειος».

5) κ. Κ. Κ. Τά θέματά σας «Έξα- 
σφάλισις στέγης κλπ. εις τούς αστυ
νομικούς», «Φλέγοντα προβλήματα α
στυνομικόν» καί «'Η αμοιβή τών ζών- 
των πολεμιστόιν κλπ.», δέν έκρίθησαν 
δημοσιεύσιμα.

6) κ. Μ. Π . Ή  μελέτη σας «Έ τη 
εθνικής Αναγεννήσεως» δέν έκρίθη δη
μοσιεύσιμος, λόγω πληθώρας σχετικών 
θεμάτων.

7) κ. Α. Σ. Αί μελέται σας «’Α
γωγή - διιναμις καί δρια αυτής» καί 
«ΐΠαλαιολύγια», δέν έκρίθησαν δημοσι- 
εύσιμοι.

8) κ. II. Κ. Τό ποίημά σας «’Άλλη 
μιά μέρα έ'φυγε», δέν έκρίθη δημοσιεύ- 
σιμον.

0 ) κ. Ν. Ν. Όμοίοις τά ποιήματα σας 
«Ελληνική ψυχή» καί «Ελλάς Ελλή
νων Χριστιανών».

10) Α. Γ. Ή  μελέτη σας «Ή  29η 
Μαίου 1943» δέν έδημοσιεύθη λόγιο πλη- 
θώρας σχετικής (ίλης.

11 ) κ. Σ. Κ. Ή  μελέτη σας «Συστή
ματα όργανώσεως τής ΔΙσειος), δέν 
έκρίθη δημοσιεύσιμος. Τό άποσταλέν 
κείμενον δέν άνταποκρίνεται πρός τήν 
ευρύτητα τού δλου θέματος.

12) Ε. Π. (μαθήτριαν). Ή  μελέτη 
σας «Οί κόρες τοϋ κάστρου» δέν έκρί- 
θη δημοσιεί'σιμος.

13) κ. Δ. X. Ή  μελέτη σας «Ή  άνα- 
βίιοσις τής ’Ολυμπιακής ’Ιδέας» κλπ.» 
καλή. Δέν έδημοσιεύθη, ώς ληφθεϊσα 
ανεπίκαιρος.

14) κ. Α. Μ. Τό ποίημά σας «Ή  ελ
ληνική γή» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.

15) κ. A. Ν. Ή  μελέτη σας «Χρι
στιανισμός - Κομμουνισμός» δέν έκρί 
0η δημοσιεύσιμος.

16) κ. Α. Σ. Τό ποίημά σας «Στις 
γυναίκες αστυφύλακες» δέν έκρίθη δη
μοσιεύσιμον.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1. Τήν συντριβήν των πανηγυρίζει τάς ημέρας αύτάς ολό

κληρος ό Ελληνισμός (συντετμ.). — Έκεϊ ό Ελλη
νικός Στρατός κατήγαγε περιφανή νίκην κατά τιόν 
κομμούνι στοσυμ) των.

2. ’Από τήν επωνυμίαν γνωστής ρατσιστικής Όργανόισεως 
των Η. Π.Α. — Ξενικόν μέτρον επιφάνειας.

3. 'Τπήρξε τό πρώτον θύμα τής φασιστικής ’Ιταλίας.
ό. ’Αραβικόν άρθρον.
6. ’Αναφορικόν. — ’Αμερικανοί αδελφοί, πρώτοι αερο

πόροι.
7. Περίφημος στενωπός, συνδεθεϊσα άρρήκτως μέ μίαν 

έκ τών σπουδαιότερων σελίδων τής ιστορίας μας.
8. Επιφώνημα διασκεδάσεως. — 'Όμοια χιτλερικά.
9. Τόν έφόνευσεν ό Οίδίππους, άγνοών δτι ήτο πατήρ 

του (αίτ.).
10. Τής Ελλάδος τά περισσότερα έδοξάσθησαν (άνστρ.).
11. Μυθολογικός βασιλεύς τής Πύλου, λαβών μέρος καί 

εις τόν Τρωικόν πόλεμον μέ τούς δύο υιούς του καί 
90 πλοία.

12. Συμπλεκτικόν τής αρχαίας (άνστρ.). — Σύνδεσμος 
συμπερασματικός.

13. 'Όταν καταδιώκεται... «αμολάει μελάνι» (καθ.).
14. Νότα τής Βυζαντινής μουσικής κλίμακος.
15. Στρατιωτικόν παράγγελμα.
1G. Τό άλβανικόν έγράφει μέ χρυσά γράμματα εις τήν 

ιστορίαν τής Ελλάδος.

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Ή  Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου τού έδωσε τήν 

χαριστικήν βολήν είς τήν Ελλάδα (αρχικά). — Ή  ψυ
χή μετά θάνατον, κατά τούς αρχαίους αίγυπτίους.

2. "Ενα γνωστό κλειδί. — Γαλλικόν άρθρον.
3. Ή  αύλή... τά έχει είς τό μέσον. — "Αρθρον είς τόν 

πληθυντικόν.

Λύσις προηγουμένου

1
2

3
4

5

6
7

8 
9

10

11

12

13

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡΙΒ. 43

5. Κατά τόν Τσώρτσιλ, «σάν αυτούς πολεμούν οί ήριυες» 
(όνομ. πληθ.).

6. Ή  πολεμική τών 'Ελλήνων έωρτάσθη μεγαλόπρεπά: 
τάς ήμέρας αύτάς.

7. Ό  τελευταίος... τής άνοίξεως (ένάρθρ.).
8. Μουσικός δρος, ύποδηλών τήν ύπό ενός μόνον εκτε

λεστόν' έκτέλεσιν μουσικής συνθέσεως. — Ή  ταινία... 
τά έχει είς τήν αρχήν.

9. ’Ενθυμίζει τόν 'Ιπτάμενον 'Ολλανδόν.
10. Προηγούνται., είς κάθε ρυθμόν. — Αιγυπτιακή θεό- 

της.
11. Νότα μουσικής (άνστρ.).
12. Ή ρω ς τού Τρωικού πολέμου.
13. Τό Ιερόν άλσος τής ’Ολυμπίας.

α . Κο.)

160
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Ή πολεμική αρετή  ύπ ή ρξεν , ά νέκ α θ εν , ή βάσις τής  
υπ εροχή ς του "Ε λληνος πολεμιστοΰ καί τό φυσικόν 
α ποτέλεσμ α  τής δυναμικής έκδηλώ σεω ς όλω ν των 

αρετώ ν τής Φυλής μας.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ · ΕΤΟΣ ΙΗ' · ΤΕΥΧΟΣ 413 · ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970



Μ ΙΑ ΣΥ ΓΧ ΡΟ Ν Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ ________________„
"Ν

Τό ειδικόν Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων 
(Τ .Ο .Τ .Α . )  τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήαεως 
Αθηνών, τό όποιον ίδρύθη τόν Ιούλιον τού 1964, 

αποτελεί σύγχρονον ύπηρεσίαν μεγίστης σημασίας 
καί καλύπτει έπαρκώς ολόκληρον τήν περιοχήν τής 
Αστυνομικής Δ)νσεως Αθηνών. Βασικός σκοπός, 

του έν λόγω Τμήματος, ή συλλογή στοιχείων καί ή 
έΕακρίβωσις τών πραγματικών αίτιων έκαστου τρο
χαίου άτυχήματος, πρός διαπίοτωσιν τής παραβά- 
σεως καί ούχί τής διώΕεως τού παραβάτου, δπερ 
αποτελεί έργον τής Δικαστικής Αρχής. Διαθέτει, 
πρός έπίτευΕιν τού σκοπού του, είδικευμένον προ

σωπικόν, καί κατάλληλα τεχνικά μέσα, ώς ειδικά 
οχήματα, φωτογραφικός μηχανάς, μετροταινίας, ει
δικούς φακούς κ.λ.π.

Εις τάς εικόνας διοκρίνομεν: Ανω: Τό ειδικόν
όχημα τοϋ Τ .Ο .Τ .Α .  (άνακριτικόν) εις τόν τόπον τού 
ατυχήματος καί τό προσωπικόν αύτοϋ έπί τώ έργω.

Κάτω: Εντός τοϋ άνσκριτικοϋ οχήματος καί εις
τόν τόπον τοϋ άτυχήματος λαμβάνονται αί σχετικοί 
μαρτυρικοί καταθέσεις. Ταχύτης καί ακρίβεια είναι 
τό κύρια χαρακτηριστικά τοϋ ύψηλοϋ έργου τοϋ 
Τ.Ο.Τ.Α .

ν --------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------------------------------------------------- ;



Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Α

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΑΕΟΝ 
ΕΤΟΣ ΙΗ'

•

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως : 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 
ΑΘΗΝΑΙ (706)

Τηλέφωνα : 627.469 καί 231. 111 
έσωτ. 296

•

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ 
’Αμαρουσίου 53 —  Άμαρούσιον 

Τηλέφ. 689.631 καί 689.861

Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφεΐον 
Π. Π Ρ Ω ΤΟ Π Α Π Α — Γ. Σταύρου 8 

Άθήναι —  Τηλ. 317-725

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η  ΣΙ  Α Ι :
Εσωτερικού................Δρχ. 60
Εξωτερικού............... Δολλ. 3

Τιμή τεύχους: Δραχμαί 5

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνώμας 

αύτών.

I
Αί άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπϊ τής 
μιας πλευράς τού χάρτου, 
πρός αποφυγήν αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύ- 

πωσιν τού κειμένου.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ Ή  ασφαλής κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων είναι, 
άναμφισβητήτως, τό άποτέλεσμα απλής συνεργασίας 
όλων τών χρησιούχων τών δδών μετά τών άνδρών 
τής Τροχαίας Κινήσεως.  ̂  ̂ >
Είς τήν εικόνα μας, μία χαρακτηριστική σκηνής αυ
τής τής συνεργασίας. Οί οδηγοί τών οχημάτων υπα- 
κούουν είς τό σήμα τοϋ τροχονόμου (παρά τή συμ
βολή τών οδών Βασ. Σοφίας - Σέκερη) οί δέ πεζοί 
διέρχονται διά τών διαβάσεων έν πλήρει άσφαλεία.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4 1 3 — 1 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 7 0

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (Κ. Χρονοποόλου) ...........................................  162
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΤ ΝΕΟΙ" ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Δ. Τ σάκωνα)..................  164
ΑΙΡΕΣΕΙΣ (Ε. Έλευθεριάδη) ..................................................................... 161
ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ ΤΟΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1968 (Δ. ΙΙρουκάκη)-----  169
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ —  Στίχοι (Σ. Κολπετίνου) .................  173
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Ε. Σηφάκη) .............................. 174
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 1ΙΕΓΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ (Β. Ζαλίδα) ................  176
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ .Ε. (Σ. Κούβα) ..................................................... 180
ΚΛΟΠΑ1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Σ. Κατσιμπάρου) .......................  183
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ (Τζών

Μπάρρον, μετάφρ. I. Σταθαρα) ........................................... ............. 186
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Δ. Κατσιμαγκλή) 188 
Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΙΤΥΞΕΩΣ (Γ.

Σωτήρχου) ................................................................................................... 193
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Κ. Καννή) 196
Ο Ι... ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ (Γ. ’Ακριβού) .........................................................  199
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΙΙΟΛΕΩΣ —  Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ («Α. X.») 201
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Σ. Πηλού) ................... 202
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ................................................................................................... 206
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ (I. Κο.) .............................................................................. 208
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ (Η. Σκουλα) ................................................  3η έξωφΰλλου
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Η Π Ρ Ω Τ Η  
Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Ι Σ

Έ π ΐ τη συμπληρώσει 49 ετών
άπό τής έγιιαταστάσεως τοΰ Σώματος

'Τπό Άστυν. Β' κ. ΚΩΝ/NOT ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΤ

• *· ♦ ♦

Κ έ ρ κ υ ρ α · 1η ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1921, ώρα 6η πρωϊ νή. . .

ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑ  

ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ  

ΚΑΑΩΣΥΝΗ. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗ

ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ιστορία τής υπηρεσιακής ζωής τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλε® 
αρχίζει. Την πρωίαν τής ωραίας εκείνης φθινοπωρινής ημέρας οι άνδρες μ; I 
’ Αστυνομίας Πόλεων Αναλαμβάνουν την άστυνόμευσιν τής πόλεως Κέρκυρας.

Τιμή καί δόξα έλαχεν εις τους πρώτους εκείνους άνδρας τοϋ νέου Αστυ
νομικού Θεσμού, οι όποιοι, διά τής ιδανικής π ρ ώ τ η ς  έ μ φ αν ί σ εώ; 
των, έθεσαν τάς βάσεις τής έπεκτάσεως αυτού καί τής περαιτέρω λαμτιρδΛ 
έξελίξεώς του.

Ή  δοκιμαστική έγκατάστασις των νέων ’Αστυνομικών εις την πόλιν τϊά 
Κέρκυρας ύπερέβη πάσαν ευχήν καί προσδοκίαν.

Με βάσιν τήν πίστιν των προς τήν Αποστολήν τοϋ νέου θεσμού καί εφό
δια τας πολυτίμους συμβουλάς, προτροπάς καί κατευθύνσεις τοϋ πρώτου ’Αρ
χηγού τοϋ νέου Σώματος, τοϋ σοφού ’Άγγλου όργανωτοϋ αυτού, ΑείμνηστοιΊ 
Σερ Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ, προς δε τήν έκτίμησιν καί Αγάπην τοϋ κοινοί 
°ι νέοι Αστυνομικοί άνέλαβον, με ζήλον καί υπερηφάνειαν, τήν σύγχρονοι 
Αστυνόμευσιν τής ωραίας πόλεως Κέρκυρας.

Ευπροσηγορια, σοβαρό της, ευγένεια, προθυμία, καλωσύνη καί αψογο; 
έμφανισις ήσαν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων φρουρών τής τάξειο;. 
Και η ανταποκρισις τοϋ κοινού ύπήρξεν Ανάλογος. Με ιδιαιτέραν εύχαρί- 
στησιν και προθυμίαν έξετέλουν πάντες τάς νομοτύπους εύγενικάς συστάσεΐζ 
καί υποδείξεις τών νέων ’Αστυνομικών.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα τοϋ νέου Αστυνομικού θεσμού κατεφά- 
νησαν από τών πρώτων ημερών τής έγκαταστάσεώς του.

Υποδειγματική καθαριότης καί τάξις έτηρείτο εις δλην τήν πόλιν τήί 
Κέρκυρας. Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα τάξεως καί Ασφαλείας έπελί- 
οντο επιτυχώς και η πόλις παρουσίαζεν δψιν πολιτισμένου κέντρου, εις το ό
ποιον συνερρεον πλήθη ξένων τουριστών καί επισκεπτών.
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’Αναμνηστική φωτογραφία των πρώτων μαθητών αστυνομικών τής ’Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας.

Ή  φήμη τής λαμπράς εκείνης έμφανίσεως τοϋ νέου ’Αστυνομικού Σώ
ματος εις την Κέρκυραν μετεφέρετο πανταχοϋ τής Ελλάδος, σννοδενομένη 
πολλάκις καί από αφηγήσεις καί διαδόσεις, ενίοτε υπερβολικός, περί των 
ικανοτήτων των νέων ’Αστυνομικών καί περί των μέσων καί τοϋ τρόπου ενέρ
γειας των. ’Ιδιότητας «μαγικός» άπέδιδον εις την αστυνομικήν ράβδον καί 
τάς χειροπέδας τοϋ νέου Άστυφύλακος (Πολίσμαν).

Τοιουτοτρόπως, προητοιμάζετο ψυχολογικώς ό λαός των υπολοίπων 
πόλεων, εις ας έδει να έπεκταθή καί προοδεύση ό θεσμός, καί ιδιαιτέρως τής 
Πρωτευοΰσης, εν τή οποία έγκατεστάθη τελευταίως (15-1-1925). Καί ή 
συνέχεια είναι γνωστή. Τα γεγονότα υπέδειξαν πανηγυρικώς, ότι «ή όργόνω- 
σις ειδικού Σώματος ’Αστυνομίας», ώς τό ώραματίσθη ό νομοθέτης τής επο
χής, ήτο αναγκαία καί άπέβη ϋπερεπιτυχής.

Τό συμβάν, δθεν, τής πρωίας εκείνης, τής 21-10-1921 ϋπήρξεν απο
φασιστικής σημασίας, δια την μετέπειτα λαμπρόν ιστορίαν τοϋ νεοσυστά- 
του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είναι καί θ’ άποτελή πάντοτε, εν 
π α ρ ε λ θ ό ν ,  σχετικόν προς τό παρόν καί τό μέλλον τοϋ Σώματος.

'Ημείς οι συνεχισταί μιας τοιαύτης ιστορίας (τό π α ρ ό ν )  έχομεν 
ιερόν ϋποχρέωσιν να ζωντανεΰωμεν εις την μνήμην μας τα τοιαϋτα γεγονότα, 
των οποίων εϊμεθα προέκτασις, να μεταφέρω μεν δέ, μετά τοϋ προσήκοντος 
σεβασμοϋ, ταϋτα εις τούς νεωτέρους (τό μ έ λ λ ο ν  ), ϊνα άποδίδωμεν οϋτω 
τον όφειλόμενον φόρον τιμής προς τούς δημιουργούς μιας λαμπρός ιστορικής 
σελίδος τοϋ Σώματος.

Τό παράδειγμα τής υπηρεσιακής ζωής των πρώτων συναδέλφων μας 
πρέπει ν’ άποτελή την βάσιν τής προόδου όλων μας.

Ή  ιστορία των 49 παρελθόντων ετών τοϋ Σώματος πείθει περί τής 
αξίας όλων αυτών καί δίδει τάς δυνατότητας τής γενναίας έκκινήσεως προς 
περαιτέρω κατακτήσεις. Οι καιροί είναι ευοίωνοι. ’Απαιτείται συνεχής άγων 
καί, κυρίως, πίστις εις την Αποστολήν καί τό,έργον μας, ώς εκείνη τών πρώ
των ’Αστυνομικών, οί όποιοι, την πρωίαν τής 21ης ’Οκτωβρίου 1921, έθεσαν 
τάς βάσεις τής όλης πορείας τοϋ Σώματος.

Κ Ω Ν .  Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Η Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο

0  ΠΛΗΘΩΝ - ΓΕΜΙΣΤΟΣ
Κ Α Ι  Η Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Μ Υ Σ Τ Ρ Α

Τοΰ ’Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεις - ΚαθηγητοΟ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑ Κ Ω Ν Α

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (τοΰ γλύπτου Νικόλα) (Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου) ]

IT.—  Οί Παλαιολόγοι, μολονότι συνεργάζοντί 
ούδεμώς ταυτίζονται προς τον Γεμιστόν. "Αν καί, ΙΕ 
λαιολόγοι και Γεμιστός άντιπροσωπεύουν τούς «Έλλιν 
νίζοντας» δηλ. τους Ούμανι-στάς, έν τούτοις ή κοινοί- 
νιολογική διαφορά, ήτις τούς διαχωρίζει, είναι κολ» 
σιαία. Ή  Νεοελληνική μορφοποίησις καί έγρήγορσι; 
τοΰ Βυζαντίου αποτελεί διά. τούς ΙΙαλαιολόγους είδό: 
τι γεωγραφικής έλεφαντιάσεως, ενώ διά τόν Γεμια-.ϊ, 
είναι οργανική, πνευματική πράξις έλληνικότητος. 'IV 
αύτάς τάς συνθήκας, εις παρά φύσιν γάμος καλύπτε 
τήν σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα τής συνεργασίας Hi- 
λαιολόγων - ΙΙλήθωνος. Ενταύθα, δέον νά τονισθή, ά: 
χαρακτηριστικόν στοιχεϊον τής έποχής των ΙΙαλαιολί- 
γων εξακολουθούν νά παραμένουν αί μεγάλαι Ιδιοκττ- 
σίαι. Οί κατεστραμμένοι χωρικοί εύρίσκοντο ύπό τήν 
εξουσίαν των κυρίων των. Εις μεγάλος αριθμός Ελλή
νων κατέστη, μετά τό 1261, δ ισχυρός γαιοκτήμων. Τι 
νεοελληνικόν πνεύμα τής ενεργού συντροφικότητας m  
Ελλήνων, δπερ, κατά τινα θεωρίαν, προήρχετο άπό 
τήν κοινοτικήν ΙΙατριάν, ύπέστη ευρεϊαν διάθλασιν, εΰ· 
ρυτέραν καί αυτής ετι τής κατά τήν εισβολήν τής Ριο- 
μαιοκρατίας σημειωθείσης. Καί εις αθέλητους φορεϊ; 
τής κοινωνικής ταύτης διαθλάσεως μεταποιούνται d 
Παλαιολόγοι. Διά τοΰτο καί άπό των αρχών τοΰ 14α 
αίώνος 6  Ιωάννης Καντακουζηνός εγραφεν, ότι ή εσω
τερική κατάπτωσις τής Πελοποννήσου δέν ήτο καρπό: 
των Τουρκικών ή Λατινικών εισβολών, αλλά τών έσω- 
τερικών αγώνων, οΐτινες μετέτρεψαν τήν Πελοπόννησον 
εις χώραν πλέον έρημον καί τής Σκυθίας. Οί ΙΙαλαιολό- 
γοι εκπροσωπούν τόν ρωμαντισμόν ενός μέρους τής Μ· 
θεστηκυίας τάξεως καί ούχί τήν άναγέννησιν τής παρα- 
δόσεως, ύπό μανδύαν επαναστατικόν. Είναι ή αποφασι
στική στιγμή, καθ’ ήν ή παράδοσις τής κοινοτικής σιιν- 
τροφικότητος τών Ελλήνων ύπέστη τάς εσχάτας ρωγ· 
μάς της. Ή  παράδοσις, λοιπόν, αύτη, όφείλει, ή νά ανα
συγκροτηθώ έπαναστατικώς, διά τής προσδέσεως τον 
Έθνους πρός τάς Κοινοτικάς αξίας, άστινας οί ελεύθε
ροι χωρικοί εκφράζουν (Γεμιστός) , ή νά διαφυγή έ.: 
τήν μεταφυσικήν λύτρωσιν τοΰ Κοινοβίου (’Ορθοδο
ξία) . Οί Παλαιολόγοι άποφεύγουν άμφότερα. Μέ τήν 
ψυχικήν καλλιέργειαν τής αριστοκρατίας προσπαθούν 
νά άνεύρουν μίαν δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή ν ,  δχι ίστορι- 
κώς υπεύθυνον λύσιν. Έμμένοντες εις τούς μισθοφό
ρους, άποφεύγουν τήν συγκρότησιν τακτικοΰ στρατού ί

-
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πλέον κοινοβιακήν σύνθεσιν τής Οικονομίας, μή δι- 
^-ίζοντες μάλιστα, έν τή αύτοεγκαταλείψει των, νά 
ί'ΐκαλοΰνται τήν παράδοσιν. Άλλα παράδοσις δέν γί- 
ν-τα'-5 έάν άενάως δέν πασχίζωμεν νά συλλάδωμεν τδ 
vir/μα 'ή?  ίδικής μας, τής Νεοελληνικής ζωής καί νά 
{ο φέρωμεν εις έπαφήν μέ τήν πραγματικότητα, μέ 
4 /  συνθήκας, αΐτινες οργώνουν καί διαπλάττουν τό 
,χρόν μας. Ή  παράδοσις, ως «συντήρησις», έστάθη ει
κονοκλαστική καί κοινωνικώς άγονος. Ά πό τής Πολι- 
οείας μέχρι τής Εκκλησίας καί τής Πνευματικής ζωής 
εδόδοιξε μόνον τήν άπομάκρυνσιν άπό τάς γνησίως Κοι- 
νοτικάς πηγάς τής Ελληνικής ζωής. Διά τούτο καί οί 
Παλαιολόγοι, έν τελευταία άναλύσει, είναι οί αύτοκρά- 
οορες τής Δυτικής οπτικής. Έκφραγκιζόμενοι ή Τουρ- 
«ύοντες, δίδουν, ώς έσχατον Ιδανικόν καί κατ’ έξαίρε- 
jtv τύπον των, τόν Κωνσταντίνον. Φερόμενοι δέ —  ώς 
Ικ τής διασπάσεως τών Ζευγηλατίων καί κοινοβιακών 
χωρίων —  εις έξάρτησιν από τάς πλούσιας καί δραστή
ριας δημοκρατίας καί πόλεις τής Δύσεως, έγένοντο ά-

Τό οϊκόσημον 
τών Μεδίκκων 
τής Φλιορεντίας

ςορμή νά θεωρηθή δυνατή ή έθνική άνασυγκρότησις 
άνευ τών συντροφικών παραδόσεων τού Γένους. ΔΓ αότό 
καί τά Ριζοσπαστικά υπομνήματα τού Γεμιστού συνειδη
τοποιούν δτι εζων ήδη εντός κόσμου έντελώς άλλοτρίου 
τοΰ κόσμου, εν ώ έγεννήΟησαν καί άνετράφησαν.

Ούτως, ή «Προοδευτική» πτέρυξ τών έλληνιζόν- 
των Ούμανιστών, τής οποίας θεωρητικώς ήγεΐτο δ Πλη
θών, έκτρέπεται άπό τής κοινωνικής «Αγροτικής» βά- 
κώ; της, έφ’ όσον είναι υποχρεωμένη νά διατηρήση 
μόνον τό αίτημα τής πνευματικής της άναγεννήσεως. 
Γελικώς, θά ύποβοηθήση τόν Μέδικκον νά ίδρυση, υπό 
τόν Φιτσίνο, τήν Νεοπλατωνικήν Ακαδημίαν τής Φλω
ρεντίας, θά διδάξη τό Πλατωνικόν πνεύμα καί θά με- 
ταφέρη τά Πλατωνικά γράμματα, επ’ ευκαιρία τής Συ
νόδου τής ένώσεως τών έκκλησιών, εις τήν Δύσιν, συμ- 
"ροσδιορίζουσα τήν μορφήν τής Ιταλικής Άναγεννή- 
3=ως, θά πολεμήση, προσέτι, διά μίαν έντιμον πτώσιν 
χί τήν Βασιλεύουσαν, μυθοποιούσα τήν πολιτικήν της 
&ναμίαν.

Ή  ευαίσθητος πυξίς τοΰ Γ. Γεμιστού - Ιίλήθωνος 
»ν ώδήγησεν εις τόν στοχασμόν καί μετεποίησε τό 
κλασσικόν μέτρον εις περιθώριον ρωμαντικής αυτοεξο- 
?;ϊς. Τήν έξορίαν τού Μυστρά μετεκόμισεν εις Φλωρεν

τίαν. Έπιδιώκων τό κλασσικόν μέτρον, άπεκάλυψεν ε- 
σωτερικώς τό άπειρον καί άπέδειξεν δτι δέν είχε τό 
κοινωνικόν αγαθόν νά προβάλη εις δργανικήν ένότητα 
τήν ήθικήν ελευθερίαν τής νεοελληνικής κοινωνίας. Καί 
όπως ή Βασιλεύουσα επεσε μυθικό)ς, κατά τόν ίδιον τρό
πον καί αύτός κατέστησεν έαυτόν προφήτην. Ο ί π ρ ό 
δ ρ ο μ ο ι  δ έ ν  ο ι κ ο δ ο μ ο ύ ν  δ ι ά  τ ώ ν  
ί δ ι ω ν  α ύ τ ώ ν  χ ε ι ρ ώ ν ,  ά λ λ ά  δ ι ά  τ ώ ν  
χ ε ι ρ ώ ν  έ κ ε ί ν ω ν ,  ο ί  ό π ο ι ο ι  έ ρ χ ο ν 
τ α ι ,  ο ί  ό π ο ι ο ι  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν .  Επισημαί
νουν μόνον εις τήν στάσιν των ποιάς τινας πραγματικό
τητας καί κατακτούν μόνον τά μελαγχολικά περιθώρια 
τής Ιστορίας.

Γ.—  Έάν δ Ουμανισμός είς τήν Νεοελληνικήν 
συνείόησιν συναποτελή ένιαίαν πραγματικότητα μέ τό 
’Έθνος, είς τήν Δύσιν ταυτίζεται πρός αισθητικήν τινα 
θεώρησιν, πηγάζουσαν έξ άμέσου ψυχικής συγκινήσεως, 
όφειλομένην δέ είς σύμπτινσιν πνευμάτων ή ψυχικής 
διαθέσεως.

Τ ή ν  ’Α ν α γ έ ν ν η σ ι ν  π ρ ο ε κ ά λ ε σ ε ν  
ή ά ν ε ξ α ρ τ η τ ο π ο ί η σ ι ς  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ι α 
ν ι κ ώ ν  λ α ώ ν  ά π ό  τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  
κ η δ ε μ ο ν ί α ς  τ ή ς  Κ α θ ο λ ι κ ή ς  Ε κ κ λ η 
σ ί α ς .  Έκτος τούτου, οί Χριστιανικοί λαοί προβάλ
λουν πολιτικούς σκοπούς δλως διόλου ξένους πρός τούς 
υπερφυσικούς σκοπούς τής χριστιανικής ζωής ή τολμη
ρό) ς άντιθέτως πρός τήν ιδέαν τής ενότητος τοΰ χρι
στιανισμού. Μέ τήν κατάρρευσιν τοΰ εκκλησιαστικού 
’Αριστοτελισμού, δηλ. τής υπαγωγής τών πάντων ύπό 
τήν στυγνήν αυθεντίαν τοΰ Βατικανού, άποκαλύπτεται 
τό έλεύθερον άτομον καί μετ’ αύτοΰ άναπτύσσεται ή 
άνεξαρτησία τών χριστιανικών λαών, ήτις θά όδηγήση 
αυτούς τούς ίδιους είς ετι σφοδροτέρας αναμεταξύ των 
συγκρούσεις.

Ό  Μαρσίλιος τής Παδούης (1270 —  1342) ’ θέ
λει καταστή απολογητής τής τάσεως ταύτης, έφ’ δσον 
έδίδαξε τόν απόλυτον χωρισμόν τής έγκοσμίου άπό τής 
Παπικής έξουσίας καί θεωρητικώς ήτιολόγησε τά δί
καια τών κυριάρχων λαών είς τήν περί φυσικού δικαίου 
θεινρίαν του.

Κύριος έκπρόσωπος τής αυθυπαρξίας τοΰ ατόμου 
είς τήν ’Ιταλίαν καθίσταται ό Ουμανισμός, δστις στρέ
φεται πρός τήν κλασσικήν Έλληνολατρικήν παιδείαν 
καί έπιτυγχάνει δχι μόνον τήν γνωριμίαν, άλλά καί 
τόν δημιουργικόν γάμον τοΰ Πλάτωνος μέ τήν ’Ιταλι
κήν Αναγέννησιν. Χάρις είς τήν ώς άνω έπιγαμίαν, ό 
Ούμανισμός τής ’Αναγεννήσεως μάς εισάγει είς τούς 
νεωτέρους χρόνους, βιαίως, άπομακρύνων τόν Μεσαίω
να καί έπιχειρεΐ συνδυασμόν Πλατωνισμού καί Χριστια
νισμού, πρός δημιουργίαν άνωτέρας τίνος θρησκείας έπί 
χριστιανικής βάσεως.

Ό  Φ ι τ σ ί ν ο  (1433 —  1499), κύριος έκπρό
σωπος τής κατευθύνσεως ταύτης, διδάσκει δτι δ άνθρω
πος είναι παραπλήσιος τοΰ Θεού, διότι καί αύτός προ- 
νοεΐ δΓ δλα τά δντα, ζωντανά καί άψυχα, άτινα τόν πε
ριβάλλουν. Είναι, προσέτι, ό άνθρωπος αθάνατος, ώς 
καί ό Θεός, διότι αφιερώνεται είς έργα, άτινα δχι μό
νον δέν είναι άναγκαΐα διά τήν ζωήν τού σώματος, άλ
λά μάλλον καί τό παραβλάπτουν.

Ό  Π ί κ ο  Ν τ έ λ λ α  Μ ι ρ ά ν τ ο λ α  (1463 
— 1494) θέτει, διά στόματος τοΰ Θεού, τούς κάτωθι
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προβληματισμούς εις τον άνθρωπον. «Ή καθωρισμένη 
φύσις των άλλων οντων είναι περιωρισμένη άπό νόμους, 
τούς όποιους ημείς έθέσαμεν. Σύ, μή περιωρισμένος από 
κανέν όριον, θά τό θέσης κατά τήν έλευθέραν βούλη- 
σιν, τήν όποιαν εγώ σοΰ παρέχο). Σέ Ιθεσα εις τό κέν- 
τρον του κόσμου διά νά δόνασαι άπό αύτοΰ νά παρατη- 
ρής εύκολώτερον γύρω σου παν ό,τι υπάρχει έντός αύ
τοΰ. Δέν σέ έδημιούργησα ούτε ουράνιον, ούτε επίγειον, 
ούτε θνητόν, ούτε αθάνατον, ίνα σύ, ώς έλεύθερος πλά
στης καί τεχνίτης, καί ανεξάρτητος καθ’ εαυτόν, δυνη- 
θής νά δώσης εκείνην τήν μορφήν, τήν όποιαν σύ θά 
έκλέξης. Αύνασαι νά καταπέσης εις τήν τάξιν τοΰ κτή
νους ή νά άναγεννηθής εις θείαν φύσιν. Τά ζώα γεν- 
νώνται, φέροντα μεθ’ έαυτών, Ικ κοιλίας μητρός, παν 
δ,τι οφείλουν νά Ιχουν' τά άνώτερα πνεύματα, ή έξ άρ- 
χής ή Ολίγον έπειτα, είναι Ικεΐνα τά όποια θά παρα
μείνουν καθ’ δλην τήν αιωνιότητα. Εις τόν άνθρωπον, 
δμως, δταν γεννάται, ό Πατήρ παρέχει δλατά σπέρματα, 
παντός είδους ζωής. Ε κ ε ί ν α  τ ά  ό π ο ι α  ο δ- 
τ ο ς  θ ά  κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ η ,  θ ά  ά ν α π τ υ -  
χ θ ο ΰ ν  κ α ί  θ ά  δ ώ σ ο υ ν  κ α ρ π ό ν  ε ι ς  
α υ τ ό ν .  Έ ά ν  τ α ΰ τ α  ε ί ν α ι  φ υ σ ι κ ά ,  θ ά  
φ υ τ ο ζ ω ή '  έ ά ν  ε ί ν α ι  σ α ρ κ ι κ ά ,  θ ά  
ά π ο κ τ η ν ω θ ή'  έ ά ν  λ ο γ ι κ ά ,  θ ά  έ ξ έ λ- 
θ η  τ ό  ο υ ρ ά ν ι ο ν '  έ ά ν  θ ά  ε ί ν α ι  π ν ε υ 
μ α τ ι κ ά ,  θά  ε ί ν α ι  ά γ γ ε λ ο ς  κ α ί  υ ι ό ς  
τ ο ΰ  Θ ε ο ΰ». Ούτω, συντελεΐται ή μετάβασις άπό τής 
μεσαιωνικής ακέψεως εις τόν άνθρωποκεντρισμόν τής 
’Αναγεννήσεως. Ή  μεσαιωνική φιλοσοφία δέχεται, δτι 
ό κόσμος έδημιουργήθη ύπό τοΰ Θεοΰ διά τόν άνθρω
πον, χάριν τοΰ ανθρώπου. Ό  ανθρωποκεντρισμός τής 
’Αναγεννήσεως δέχεται, δτι τ ά π ά ν τ α  π ρ ο κ ύ 
π τ ο υ ν  ά π ό  τ ή ν  α υ τ ο γ ν ω σ ί α ν  κ α ί  
τ ή ν  σ υ ν ε ί δ η σ ι ν  τ ο ΰ  α ν θ ρ ώ π ο υ .

Είναι προφανές, δτι τό πνεύμα τοΰ Πλήθωνος προη- 
τοίμασε τήν νέαν κοσμοθεωρίαν. Ώ ς πρόσθετόν τι, ώς 
διάμεσον Γεμιστού καί Δύσεως, προβάλλει ή έν ’Ιτα
λία Αναγέννησις. "Απαντες οί εόαίσθητοι έκπρόσω- 
ποί της συνειδητοποιούνται πνευματικώς ώς Δύσις, άφ’ 
ής έπεζήτησαν, ύπό νέαν πραγματικότητα καί μορφήν, 
νά συνδέσουν έαυτούς πρός τόν Πλατωνισμόν. Ά λλ’ δ 
ανθρωπισμός τής ’Αναγεννήσεως, ώς ρωμαντική δια
φυγή, ένέχει αισθητικόν κυρίως χαρακτήρα, ενφ δ Νεο
ελληνικός άνθρωπισμός (Γεμιστός) τείνει εις τήν πρά- 
ξιν. Ή. ιδέα τής ώραιοποιήσεως καί έκλεπτύνσεως τής 
προσωπικότητος, ήτις διακατέχει τόν Δυτικόν Ουμανι- 
σμόν, διίσταται πρός τήν ύπηρεσίαν τής δημοσίας ζωής, 
ήτις διέπει τόν Νεοελληνικόν. Ή  εύδαίμων Δυτική 
«Πόλις», εις ήν έκτυλίσσεται τό ήθος, ή οικονομία καί 
ή πνευματικότης τοΰ Εύρωπαίου άστοΰ, προετοιμάζει, 
διά τοΰ αγόνου αισθητισμού, τόν κοσμοπολιτισμόν, έν 
προκαπιταλιστική άπαθεία καί έν πολυμερεΐ διαθέσει 
άπολαύσεως τής ζωής.

Ή  Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς  π ρ ο σ έ δ ω κ ε ν 
ε ι ς  τ ή ν  ζ ω ή ν  α τ ο μ ι κ ή ν  κ α ί  σ χ ε δ ό ν  
α π ό λ υ τ ο ν  α ξ ί α ν  καί άκριβώς δΓ αύτό έσπασε 
τάς έξωτερικάς μορφάς ζωής, αφού κατέστησε τόν άν
θρωπον ύπεύθυνον. Εις τόν ήθικώς αύτόνομον πολίτην 
τής Δύσεως, δ Νεοελληνικός Ούμανισμός άντιπαρατάσ- 
σει μίαν κοινωνικωτέραν σύλληψιν τοΰ κόσμου' καί ένφ 
δ πολιτικός στοχασμός τής ’Αναγεννήσεως έφοβεϊτο γε

νικώς τό κράτος καί τήν διοίκησιν, έπειδή εις 
διέκρινε μίαν άπειλήν τής ατομικής ελευθερίας,' 
οώς, δπως ό Μεσαίων έφοβεϊτο τήν άναρχίαν, ο ΰ τ ο ) ϊ  
ό Νεοελληνικός Ούμανισμός αύτούς τούς θεσμούς χ ·  
έβλεπε μόνον ώς δυνατότητας διά μίαν δικαιοτέραν χ | I 
τανομήν τών ύλικών αγαθών. Ή  πίστις του αύτή L 
διήνοιγε συχνά καί ενα ιδεατόν δρόμον έλευθερίχς. k 
τήν κοινοτικήν σύνδεσιν, ό Ελληνικός κόσμος ώδηΛ 
το εις τήν λύτρωσίν του.

Π ,—  Έναντι τοΰ Ούμανιστικοΰ Μυστρά, <δρθώνε· 
ται ό αύστηράς ’Ορθόδοξος στοχασμός, δστις καταδιΐ 
κει, μετά μανίας ζηλωτοΰ, τά «έθνικά» κατάλοιπα :f- 
Ελληνικής Άρχαιότητος. Εις τήν φιλομάθειαν καί 
πνευματικήν εύκινησίαν τών Ούμανιστών, ή συντηρώ 
τική ’Εκκλησία τής υστεροβυζαντινής έποχής βλέτ® 
κάτι τό ξενικόν καί τό έτερόδοξον. Εις τούς Ν εοέλλ» 
νας διαβλέπει ένα κακόηχαν καί τεχνητόν «πάγοι* 
σμόν», μίαν ψευδή άπεικόνισιν τοΰ «γίγνεσθαι», έφ’ |  
σον ή αλήθεια κατακτάται μόνον διά τής πίστεως χχ 
προσωποποιεΐται εις τό "Εν, τόν Μοναδικόν Ί-ησοΰν. 
"Εν αληθές μίσος τής Άποκαλύψεως γιγαντοΰται κχΐ 
άντιτίθεται πρός τόν Ούμανισμόν τών Έλληνιζάντω*. 
Ό  τύπος τοΰ ώχροΰ καί μεταφυσικώς έπηρμένου fa. 
στοΰ, δστις καθαίρει τόν νοΰν διά δακρύων, ίνα άνα- 
στήση τήν ψυχήν έντεΰθεν τώ πνεύματι, ό αείποτε τεί- 
νων εις τήν αφθαρσίαν, ήτις είναι «σωμάτων, χυμών καί 
παχυτήτων έκλειψις», καλύπτει τόν χώρον, άπό τή; 
Μέσης ’Ανατολής μέχρι τών Σπετσών καί τής Μακεδο
νίας, μέ έπίκεντρον τό "Αγιον "Ορος.

Έ  βαθεϊα όπτική τοΰ πιστοΰ, ή όποια άενάως b 
δοσκοπεΐται καί αύτοανάγεται εις τό παράδειγμα τον 
Πατρός, διατρέχει τάς ύστάτας έκφάνσεις τής Αύτο-1 
κρατορίας. Μεταξύ τών δύο αύτών κόσμων, δηλ. τον 
Ο ύ μ α ν ι σ μ ο ΰ  καί  τοΰ Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ  τών 
Η σ υ χ α σ τ ώ ν ,  οί όποιοι δέν ύπολήπτονται άμα- 
βαίως, ούτε διάμεσον ύπήρξεν, ούτε συγγνώμη, εκτός! 
τοΰ θανάσιμου μίσους.

Οί Ούμανισταί ζοΰν διά τό παρόν, ένφ δ ’Ορθό
δοξος Στοχασμός τών Ησυχαστών υπάρχει διά τό μέλ
λον. ΔΓ αύτό καί ώς συνέπεια τής στάσεως τών Ησυ
χαστών προβάλλει τό γεγονός, δτι οδτοι προετοιμάζουν | 
έαυτούς δΓ έπικειμένην Κατοχήν. Επομένως, τά κοι
νωνικά δέοντα παραλύουν κάτω άπό μίαν τοιαύτψ 
οπτικήν. Ή  ιδιοκτησία δέν ύπάρχει ώς πρόβλημα, δπω; 
άκριβώς ή έπανάστασις ή ή συντηρητικότης δέν συνι- 
στοΰν προβλήματα μιας μεταφυσικώς άλγούσης ψυχής- 3 
Ή  έπέκεινα τής ιδιοκτησίας σύλληψις τής έν Χριστώ 
διακονίας δέν άποσκοπει εις μίαν πλήρη ή ούσιώδη 
άναμόρφωσιν τοΰ κόσμου τών γεγονότων. Μόνον ή α
σκητεία καί δ θάνατος ήδύναντο νά διαρρήξουν τά δ;- 
σμά τοΰ έπιγείου τούτου κόσμου. Διά τούς 'Ησυχαστές 
ύπήρχε μόνον ό μεταθανάτιος κόσμος καί ή σύνδεοι; 
μέ τό θειον, τήν όποιαν έπεδίωκον έναγωνίως. Αΰτη 
θά τούς άπέδιδε μίαν έγκοσμίαν πρόγευσή τής ουρα
νίας μακαριότητος. Έ  τεχνική, ή οποία ώδήγει τού: 
Ήσυχαστάς εις τήν ένωσιν μέ τόν Θεόν, δηλ. ή σωμα
τική άσκησις μέ τήν ιδιαιτέραν άναπνευστικήν, προ;· 
βλήθη εις τό Σινά καί εύρε τήν ύψηλοτέραν άρτιο)®» 
της εις τόν "Αθω.

(Συνεχίζεται)
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Ο πρώτος διώκτης τού Χριστού, ό Ταρσεϋς Σαϋλος (Απόστ. 
Παύλος), έγένετο ομολογητής καί κήρυξ τής Θεότητος τού 
Χριστού.

«Γνώσεσθε τήν αλήθειαν και ή αλήθεια ελευ
θερώσει υμ άς» .

« Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψου- 
σιν έπ'ι το χείρον, πλανώντες και πλανώ μενοι».

(Β' τιμόθ. 3,13)

Παλαιάν καί παγκόσμιον Ιστορίαν αποτελούν αί πο
λυποίκιλοι φιλοσοφικαί καί θρησκευτικοί A Ε ρ ε
σείς, αί διάφοροι άντιθέσεις έναντι της απλής καί κα- 
θαράς αλήθειας, ώς καί αί, έκ διαφόρων ίδιοτελών αι
τίων, διαφωνίαι, τα.σχίσματα καί αί άντιπαρατάξεις.

Μολονότι δέ ή ’Αλήθεια, άπ’ αρχής καί μέχρι σήμε
ρον, δέν είναι, παρά μία καί μόνη, απλή, ενιαία καί 
αυτοτελής, είναι λίαν περίεργον τό φαινόμενον, δτι οί 
ίνθρωποι διάφορον διά μέσου των αιώνων λαμβάνουν 
θέσιν έναντι τής ’Αλήθειας.

Έτι δέ περίεργον καί παράδοξον καί δυσεξήγητον 
τυγχάνει τό δτι έκαστος των ανθρώπων, έφ’ όσον δέν 
είναι άπατεών, καιροσκόπος, χαμαιλέων ή θεομπαίκτης, 
πιστεύει, δτι ύπερασπίζεται τήν άλήθειαν. Έ νφ, έν- 
δεχομένως, εις τήν πραγματικότητα, υποστηρίζει μίαν 
εν. των πολλών όψεων καί πτυχών τής παρεξηγημένης, 
•ής παραποιημένης, τής νοθευμένης, τής κιβδήλου Ά - 
ληθείας.

Καί τό φοβερώτερον είναι, δτι, διά νά υποστηρίξουν 
χονδροειδεστέρας παραποιήσεις καί άλλοιώσεις τής 

Αλήθειας, οί άνθρωποι, οί άντιτιθέμενοι καί διαφωνοΰν- 
;ες πρός τήν καθαράν καί απλήν, τήν πρωτόγονον καί 
■ρησίαν ’Αλήθειαν, έχρησιμοποίησαν άνέκαθεν καί 
Χρησιμοποιούν, μέχρι καί σήμερον, τούς αύτούς λογι- 
ζοϋ: κανόνας καί τάς αύτάς μεθόδους εντυπωσιακής I- 
'•Χειρηματολογίας.

Ό  άνταγωνισμός 

αλήθειας καί ψεύδους, 

αγαθού καί κακού

'Υπό Πανοσ.’Αρχιμανδρίτου 
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Είναι έξηκριβωμένον, δτι οί άνθρωποι, τυφλούμενοι 
έκ τής φυσικής των έγωπαθείας, παραχαράττουσι τήν 
αλήθειαν είτε έκ καλόπιστου πλάνης, είτε δμως —  τό 
καί φοβερώτερον —  έκ πείσματος σατανικού, θέλοντες 
νά ύπεραμυνθοΰν τών άπόψεών των καί μή φανώσιν 
ήττημένοι, υπό τού άντιπάλου των.

Κατά τον 'Άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον, «δ γνω- 
ρίζων, κατά βάθος, τήν εαυτού πλάνην καί έπιμένων 
πεισματωδώς εις τάς έσφαλμένας άπόψεις του είναι κα
θαρά οπαδός τού Διαβόλου, διότι μόνον δ Διάβολος έπι- 
μένει ν’ απόδειξη καί άπέναντι τού Θεού τό δίκαιόν 
του».

Εις τό έρώτημα, διατί δ Θεός έπιτρέπει από κατα
βολής κόσμου καί μέχρι σήμερον, τόν σκληρόν καί Α- 
συμβίβαστον άνταγωνισμόν μεταξύ Ψεύδους καί ’Αλή
θειας, ’Αρετής καί Κακίας, Δικαιοσύνης καί ’Αδικίας, 
ή άπάντησις είναι δτι :

Κατά τήν άπειρόν Του σοφίαν, δ Πανάγαθος Θεός 
διατηρεί τό καθεστώς τής έλευθερίας τής βουλήσεως, 
εις τά πνευματικά δντα, τούς ’Αγγέλους καί τούς Αν
θρώπους, διά νά έχουν ήθικήν άξίαν αί Αποφάσεις καί 
πράξεις τούτων, καθ’ δλως έλευθέραν έκλογήν καί συγ- 
κατάθεσιν, μέχρι τής έσχάτης ΜΕΓΑΑΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΓ, δπότε δριστι- 
κόν θά τεθή τέρμα, εις τήν συνεχή διαμάχην, μεταξύ 
’Αλήθειας καί Ψεύδους, μέ τήν πανηγυρικήν καί θριαμ
βευτικήν έπικράτησιν τής πρώτης.

Οί σκανδαλιζόμενοι, έκ τού δτι έπιτρέπει δ θεός τόν 
σκληρόν αυτόν Ανταγωνισμόν, κατά τόν όποιον, Ανα
ρίθμητα είναι, διά μέσου τών αιώνων, τά θύματα, τά 
κατασπαραχθέντα, Από τό κυβερνούν τόν κόσμον ψεύ
δος καί τήν πανίσχυρον κακίαν, έν τή υπερασπίσει τής 
’Αλήθειας καί τού ’Αγαθού, άς παρατηρήσουν προσε- 
κτικώς καί εις τό βάθος, διά νά διαπιστώσουν, δτι τά 
σκάνδαλα, αί διχοστασίαι, αί αιρέσεις καί αί πολυποί
κιλοι έπιθέσεις καί έπιτυχίαι τού Διαβόλου καί τών 
όργάνων του, άποδεικνύονται τελικώς μέσα διάμεσα,
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«Ή  Χριστιανική άλήθεια θριαμβεύει διά μόνης τής μυστι
κής δυνάμεως τοΰ Σταυρού και τής λογικής Πειθοΰς».

προς άνύψωσιν καί θρίαμβον της ’Αλήθειας καί πρός 
καταισχύνην των πολεμίων τοΰ Θεοϋ.

’Αναγνωρίζεται έκ τής πείρας των άνθρώπων καί 
τής 'Ιστορίας γενικώς, δτι ή ’Αλήθεια, διεπομένη άπδ 
ένα Νόμον, άντιστρόφως άνάλογον, δσον περισσότερον 
κταδαιώκεται, τόσον λαμπρότερα καθίσταται ώς δ χρυ
σός καθίσταται καθαρώτερος καί λαμπρότερος, δσον πε
ρισσότερον ύποστή τδ πΰρ τοΰ χωνευτηρίου. ’Αληθώς 
δέ, τα παθήματα άπεδείχθησαν τα τελειότερα μαθήμα
τα καί οί άνθρωποι, διά τών παθημάτων, έξηγνίσθησαν, 
έσφυρηλατήθησαν, άνυψώθησαν, Ιτελειοποιήθησαν.

Πλειστοι δσοι έξεκένωσαν τα πύρινα βέλη τοΰ μί
σους καί τής λυσσαλέας εχθρότητάς των, κατά τής ’Α
λήθειας τοΰ Χριστοΰ, κατά τοΰ Ευαγγελίου, διεπίστω- 
σαν πανηγυρικώς δτι εις κέντρα ελάκτισαν καί συντε- 
τριμένοι ώμολόγησαν τήν ήτταν των, άπδ τήν άνίκη- 
τον ’Αλήθειαν τοΰ Χριστοΰ, τδ Εύαγγέλιον.

Ό  πρώτιστος αυτών, δ μέγας διώκτης Ταρσεΰς Σαΰ- 
λος, αίχμαλωτισθείς, ήττημένος άπδ τήν άπαστράπτου- 
σαν ακτινοβολίαν τής Θείας Δυνάμεως τής ’Αλήθειας 
καί Άγαθότητος τοΰ Χριστοΰ, Ιγένετο δμολογητής καί 
διαπρύσιος κήρυξ τής Θεότητος τοΰ Ίησοΰ, «δν έδίω- 
ξεν άπηνώς» καί δ πλέον ένθερμος ’Απόστολος καί όρ- 
γανωτής τής ’Εκκλησίας, τής δποίας τήν διάλυσιν εί- 
χεν δμώσει καί Ιπεδίωκε μέ μίαν λυσσαλέαν στρατη
γικήν πολεμικήν. Καί πάντες δέ οί, μετά τδν Σαΰλον, 
πολεμήσαντες τήν ’Αλήθειαν τήν Χριστιανικήν, είτε I- 
τάφησαν, ύπδ τήν γενικήν καί αίωνίαν περιφρόνησιν, 
ώς οί Νέρωνες, οί Διοκλητιανοί καί Ίουλιανοί οί Πα- 
ραβάται, είτε, μετά τοΰ Ρενάν, τοΰ Βολταίρου, τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος καί τών άθέων κομμουνιστών καί 
ναζιστών, ήναγκάσθησαν, ήττημένοι νά άναφωνήσουν : 
«Νενίκηκας Γαλιλαΐε». Ή  ’Αλήθεια τοΰ Ευαγγελίου 
τοΰ Χριστοΰ άντεμετώπισε, πέραν τής πολεμικής ατό
μων ίσχυρστάτων καί ίκανωτάτων, τήν πολεμικήν καί 
καταδρομήν ’Εθνών δλοκλήρων, Κρατών ισχυρών, ώς 
οί Ρωμαίοι, ο'ίτινες συνώμωσαν κατά τής Χριστιανικής 
Πίστεως καί έπέπεσον ώς λέοντες καί λύκοι αίμοβό- 
ροι, κατά τοΰ Άρνίου Ίησοΰ, διά νά έξοντώσουν καί 
τδ δνομα Αότοΰ καί τήν Εκκλησίαν Αύτοΰ, άπδ προ
σώπου τής γής.

Καί, δμως, ή Χριστιανική ’Αλήθεια έθριάμβευσεν, 
άνευ πυρδς καί σιδήρου, διά μόνης δέ τής μυστικής 
δυνάμεως τοΰ Σταυροΰ καί τής λογικής Πειθοΰς. Μυ
ριάκις οί πολέμιοι τής ’Αλήθειας κατησχύνθησαν, οί 
δέ δπαδοί αύτής έψαλλον τδ προφητικόν : «μεθ’ ήμών δ 
Θεός, γνώτε έθνη καί ήττασθε δτι μεθ’ ήμών δ θεός».

’Αφήνει, πολλάκις, δ Θεδς νά προχωρή τδ ψεΰδος 
εις βαθμόν άρκετά ζηλευτόν. ’Αλλ’ εις τήν στιγμήν ά- 
κριβώς τής άποκορυφώσεώς του τδ πατάσσει καί τδ 
κονιορτοποιεί προς δόξαν καί θρίαμβον τής ’Αλήθειας 
καί νουθεσίαν καί παραδειγματισμόν τών άνθρώπων. 
Προσοχή !...

"Οταν τις γνωρίζη, δτι μία τροφή είναι δηλητηριώ- 
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δης καί έν τούτοις τρώγει έξ αύτής, μετ’ άδιαφορϋ 
ή πείσματος, είναι βεβαίως άξιος οίκτου, ώς φρενοβΚ 
βής καί διανοητικώς άνάπηρος καί πρέπει, καί διά :ί· 
βίας άκόμη, οί υγιείς καί φρόνιμοι, νά τδν προφυ)  ̂
ξουν, άπδ τδν όλεθρον τής αυτοκτονίας. Αύτδ συμβχ: 
νει καί μέ τούς άπλοϊκούς εκείνους καί άμαθεΐς άνθριν 
πους, οί δποΐοι π ί π τ ο υ ν  θ ύ μ α τ α  χ $.  
ε π ι τ η δ ε ί ω ν  δ ι α φ ω τ ι σ τ ώ ν ,  τ ώ ν  
γ υ ρ τ ώ ν  κ α ί  ά π α τ ε ώ ν ω ν  π ρ α κ χ ,; 
ρ ω ν  τ ο ΰ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ  κ α ί  χ 0; 
Χ ι λ ι α σ μ ο ύ ,  ο ί  δ π ο ΐ ο ι  I κ κ ι ν ο g, 
ά π δ  μ ί α ν  κ α ί  τ ή ν  α ύ τ ή ν  π η γ ήν. 
τ δ  μ ί σ ο ς  κ α ί  τ ή ν  έ ξ ο ν τ ω τ ι κ ή ,  
γ ρ α μ μ ή ν  κ α τ ά  τ ο ΰ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό · ;
κ α ί  τ ο ΰ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ,  κ α τ ά  χ 0;
Ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ  Π ο λ ι τ ι σ μ ό ;

Ό  Κομμουνισμός, ώς φιλοσοφικοκοινωνική καί ζ·, 
λιτική προπαγάνδα καί δ Χιλιασμός, ώς Θρησκευχιθ 
προπαγάνδα καί Αίρεσις, έργάζονται σατανικώς, κ.α:ί 
τής ’Αλήθειας, υποσχόμενοι χρυσοΰς παραδείσους & 
τυχίας εις τούς άπλοϊκούς άνθρώπους, οί δποΐοι, χιι*. 
χοί εις πνευματικά καί ύλικά άγαθά, ποθοΰν καί λα/τι· 
ροΰν τήν βελτίωσιν τής ζωής καί τής θέσεώς των. Ά 
γνωρίσυνμεν, λοιπόν, πρώτον ήμεΐς, πόσον ψευδείς, φ». 
ταστικαί, άπατηλαί καί άποτυχημέναι θεωρίαι είναι ΐ 
Κομμουνισμός καί δ Χιλιασμός καί ας διαφωτίσωμίν, 
εν συνεχεία, καί τούς άδιαφωτίστους πτωχούς καί ί· 
πλοϊκούς άδελφούς μας, οί δποΐοι δέν πρέπει ποτέ νί 
λησμονούν τδν κομμουνιστικόν παράδεισον τών Δεκεμ
βριανών καί τής άπαγωγής 100.000 Έλληνοπαίδων, 
”Ας τούς άνοίξωμεν τούς δφθαλμούς, νά καταλάβουν 
πόσον μεγάλους καί άνεκτιμήτους θησαυρούς μάς πα
ρέδωσαν οί Πατέρες μας, τδν Ελληνισμόν μας καί τδν 
Χριστιανισμόν μας, τήν ’Ορθοδοξίαν μας, ή δποία μά: 
έξησφάλισε τήν έλευθερίαν μας καί τήν εύτυχίαν μα; 
”Ας τούς έξηγήσωμεν, δτι μόνον μέ τήν εφαρμογήν 
τής γνήσιας Ελληνοχριστιανικής γραμμής, τήν δποίαν 
άνέλαβον αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις τής Πατρίδος μας καί 
ή Εθνική Κυβέρνησις τής 21ης ’Απριλίου, ήτις προήλ- 
θεν άπδ τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, καί τδ πνευματικό! 
καί τδ ύλικόν, τδ βιωτικόν, καί πολιτιστικόν καί κοι
νωνικόν επίπεδον δλων άδιακρίτως τών Ελλήνων, γορ- 
γώς θ’ άναδή εις τδ ύψος, τδ δποΐον θέλει δ αθάνατο; 
Ελληνισμός καί δ θείος Χριστιανισμός.

Ά  ς δ ι α σ ώ σ ω μ ε ν ,  λ ο ι π ό ν ,  τήν  
’Α λ ή θ ε ι α ν  κ α ί  ά ς  π α τ ά ξ ω μ ε ν  τό 
ψ ε ΰ δ ο ς ,  δ ι ά  τ δ  κ α λ ό ν  τ ή ς  Πα
τ ρ ί δ ο ς  μ α ς ,  δ ι ά  τ ή ν  ε ύ τ υ χ ί α ν  
τ ο ΰ  τ ό π ο υ  μ α ς ,  δ ι ά  τ ή ν  δ ό ξ α ν  
τ ο ΰ  Θ ε ο ύ ,  «δ σ τ ι ς  π ά ν τ α ς  ά ν θ ρ ώ 
π ο υ ς  θ έ λ ε ι  σ ω θ ή ν α ι  κ α ί  ε ι ς  έ π ί· 
γ ν ω σ ι ν  ά λ η θ ε ί α ς  έ λ θ ε ι  ν».

Ε. ΕΛΕΪΘΕΡΙΑΔΗΣ
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Έπχ τοΰ.πολιτιιιοΰ βίου, τής Δημο- 
υρατίας uai ιών βαβιυών θεσμών

ΥΠΟ κ. ΔΗΜ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

(Συνέκ. έκ τοΰ προηγουμένου και τέλος)

Β'. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ

Λέγεται, δτι Δημοκρατία είναι ή διακυβέρνησις του 
ΛιοΟ άφ’ έαυτοΰ του' άλλοις λόγοις, δ έλεγχος της Κυ- 
ξερνήσεως έκ μέρους τοΰ Λαοΰ. ’Απόλυτος ορισμός της 
Δημοκρατίας δεν ύπάρχει.

Ή ομαλή λειτουργία τής Δημοκρατίας απαιτεί σεβα- 
ομόν προς ώρισμένας θεμελιώδεις έλευθερίας τής σκέ- 
ψεως, τής έκφράσεως, διά τοΰ τύπου, των συγκεντρώ- 
τμΊ, τής μετακινήσεως, τοΰ συνεταιρίζεσθαι, τής παι- 
οείας, τής δργανώσεως των πληροφοριών κ.ά.

Ή πραγματική Δημοκρατία δέον να έπεκτείνεται εις 
όλους τούς τομείς των κοινωνικών, πολιτικών, πνευμα- 
κχών καί οικονομικών εκδηλώσεων, ένφ συγχρόνως νά 
ίφχρμόζωνται οί Νόμοι έν πνεύματι ΐσότητος καί νά 
έπονέμεται ή Δικαιοσύνη άνευ διακρίσεως. Τότε ή Κυ- 
δέρνησις ελέγχεται πράγματι ύπδ τοΰ Λαοΰ.

Τό Σύνταγμα τοΰ 1968, νομίζω, δτι κατοχυρώ
νει τήν Δημοκρατίαν εις δλους τούς τομείς, ιδία εις 
τόν πολιτικόν, διά τοΰ ελέγχου τής Κυβερνήσεως υπό 
τοΰ συνόλου τών πολιτών, ώς επίσης κατοχυρώνει τήν 
εφαρμογήν τών Νόμων, κατά τρόπον θετικόν.

"Οταν τηρώνται αί προαναφερθεΐσαι βασικαί άρχαί 
τής Δημοκρατίας, τότε εχομεν αυτομάτως Κράτος δι
καίου. Αί τρεις λειτουργίαι τοΰ Κράτους, ή Νομοθετι
κή, ή Εκτελεστική καί ή Δικαστική άσκοΰνται αύτο- 
τελώς, ανεξαρτήτως καί υπό ιδίων δργάνων, ώστε έκά- 
οτή έξ αύτών, άλληλοσυνδεομένη πρός τάς λοιπάς, νά 
μήν έπεμβαίνη διά τών οργάνων της εις τήν άσκησιν 
τής άλλης.

Δυστυχώς, κατά τό παρελθόν, υπήρχε σύγκρουσις με
ταξύ τών δύο έκ τών τριών λειτουργιών, τής Έκτελε- 
πικής καί τής Νομοθετικής, μέ άποτέλεσμα τήν πα
ρεκτροπήν τής έκτελεστικής λειτουργίας, κατά τούς 
γνωστούς εις δλους τρόπους.

Τό Σύνταγμα 1968 έπιδιώκει, διά τής δργανώσεως 
τής δημοκρατικής πολιτείας, νά έξαλείψη τήν ανωμα
λίαν καί νά έπιβάλη τήν σαφή καί άναμφίβολον διά- 
κρισιν τών λειτουργιών.

Ή Δημοκρατία ένεφάνισε, μέχρι τής ’Επαναστά
τες 1967, ουσιώδεις άδυναμίας, ώς π.χ. τάς ανωμα
λίας μεταξύ τών σχέσεων τοΰ Βασιλέως καί τών έκά-

στοτε Κυβερνήσεων, τάς δημιουργηθείσας άμφιβολίας 
έπί τών συνταγματικών προνομίων τοΰ Βασιλέως, ώς 
αν δύναται δ Βασιλεύς νά ήγήται τών Ενόπλων Δυ
νάμεων, νά διαλύη τήν Βουλήν κ.λ.π.

"Ωρισμένοι έθετον τά βουλευτικά συμφέροντά των ύ- 
περάνω όλων, μέ άποτέλεσμα νά μήν ύπάρχουν στα- 
θεραί Κυβερνήσεις. Τά προσωπικά καί άπρογραμμάτι- 
στα κόμματα δέν διεμόρφωνον σύγχρονον καί σταθε
ρόν πολιτικόν βίον καί ούτως έδημιουργοΰντο δξεΐαι κοι- 
νωνικαί διαμάχαι έκ τής συνεχοΰς διαδοχής άσθενών 
Κυβερνήσεων.

Ή  Βασιλευομένη Δημοκρατία έπροτιμήθη, διότι υ
πάρχει μεγαλυτέρα σταθερότης εις τόν θεσμόν τής Βα
σιλείας, καθιεροΰται, τό άνεύθυνον τοΰ προσώπου τοΰ 
Βασιλέως, παρέχεται δέ εις τόν Βασιλέα ή άνωτάτη 
πρωτοβουλία.

Τό Σύνταγμα αναγνωρίζει τά άτομικά καί κοινω
νικά δικαιώματα, τά δποΐα ανάγονται είς τό κεφάλαιον 
περί δημοκρατίας.

’Α τ ο μ ι κ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α :  ’Αναγνωρίζονται 
καί προστατεύονται υπό τοΰ Κράτους είς παν πρόσω- 
πον, ευρισκόμενον έντός τής Ελληνικής ’Επικράτειας, 
ανεξαρτήτως έθνικότητος, θρησκείας καί γλώσσης, τά 
δικαιώματα τής ζωής, τής τιμής καί τής έλευθερίας. 
Ή  έλευθερία τής θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απα
ραβίαστος. Ή  παιδεία παρέχεται δαπάναις τοΰ Κρά
τους.

Τό Σύνταγμα αναγνωρίζει δλα τά δικαιώματα τοΰ 
ατόμου.

Θέτει, όμως έν δριον. Ή  έλευθερία τοΰ ατόμου δέν 
έπεκτείνεται πέραν τοΰ σημείου έκείνου, τό όποιον θέ
τει είς κίνδυνον τήν έλευθερίαν καί τά άτομικά δικαιώ
ματα τών άλλων. Επιτρέπεται νά γίνεται άναστολή 
τών ατομικών δικαιωμάτων, είς περίπτωσιν πολέμου, 
έπιστρατεύσεως ή σοβαράς έσωτερικής άπειλής, διά Βα
σιλικού Διατάγματος, τό όποιον, δμως, είς τήν τελευ- 
ταίαν περίπτωσιν, τίθεται ύπ’ δψιν τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
’’Εθνους, καί αν τοΰτο δέν σύμφωνη, συγκαλεΐται ύπο- 
χρεωτικώς ή Βουλή, ή δποία άποφασίζει, δι’ άπολύτου 
πλειοψηφίας τοΰ δλου άριθμοΰ τών μελών της, τήν άρ- 
σιν (άνάκλησιν) τοΰ Β. Δ. ή δΤ απλής πλειοψηφίας 
τήν διατήρησίν του.



Τό Σύνταγμα προσθέτει καί νέα δικαιώματα, ώς τό 
δικαίωμα της απεργίας εις τούς εργαζομένους, διά τήν 
επιδίωξιν υλικών καί ηθικών συμφερόντων. Απαγορεύε
ται μόνον αύτη διά τούς υπαλλήλους τοΰ Κράτους, ώς 
καί πρότερον.

Διά τούς λοιπούς, Ομως, εργαζομένους επιτρέπεται, 
υπό ένα όρον : νά μήν άποβλέπη εις πολιτικούς σκο
πούς. Τούτο διά νά προφύλαξη τούς εργαζομένους άπό 
τήν πολιτικήν έκμετάλλευσιν.

Εις τάς άνατολικάς χώρας ή άπεργία θεωρείται έ
σχατη προδοσία καί επισύρει τήν ποινήν τοΰ θανάτου. 
Εις όλίγας χώρας τής Δύσεως αναγνωρίζεται τό δι
καίωμα τής απεργίας.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α :  Τό νέον Σύν- 
ταγμα, διά πρώτην φοράν, καθιερώνει τήν κοινωνικήν 
καί τήν οικονομικήν Δημοκρατίαν.

Τό Κράτος προστατεύει τήν οικογένειαν καί τόν γά
μον.

Φροντίζει τούς άνηλίκους. Μεριμνά διά τούς πολυτέ
κνους, τούς άναπήρους, τά θύματα πολέμου (χήρας καί 
ορφανά).

ΙΙρονοεΐ καί έξασφαλίζει άπασχόλησιν εις τόν πλη
θυσμόν, ικανόν πρός έργασίαν.

'Ως πρός τόν οικονομικόν τομέα, ένεργεΐ διά τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν τής Χώρας καί τών διαφόρων 
περιφερειών της.

Ρητώς ορίζεται, δτι δ μοναδικός σκοπός τής οικο
νομικής δραστηριότητος τής πολιτικής τοΰ Κράτους εί
ναι νά έξασφαλίζη σταθεράν βελτίωσιν τών δρων δια- 
βιώσεως τοΰ λαοΰ.

Τό Σύνταγμα κατοχυρώνει, έξ ολοκλήρου, τήν έλευ- 
θερίαν τής έκφράσεως καί τών δημοσίων συγκεντρώ-

τούς κανόνας ηθικής, οι όποιοι έθεσπίσθησαν διά s
Νομοθεσίας, ώς κανόνες δικαίου.

"Αρθρον 10 : Τίθεται περιορισμός διά τόν Νοώ·», 
την, δσον αφορά τό άνώτατον δριον τής προφυλ<3 

σεως, τό όποιον δέν δύναται νά ύπερβή τό έτος έπί ·,. 
κουργημάτων καί τούς έξ μήνας έπί πλημμέλημά 
μέ δικαίωμα τοΰ δικαστικού συμβουλίου νά παρατεή 
τόν χρόνον αύτόν κατά έξ καί τρεις μήνας άντιογ
χ ω ΓΆρθρον 13 : Ή  παραβία.σις τοΰ ασύλου τής Xat 
κίας αποτελεί ειδικόν ποινικόν αδίκημα. Τό άδιχγΐΒ 
τοΰτο δύναται νά τελεσθή καί ύπό ιδιωτών καί δέν ty  
βλέπεται πλέον, ώς αδίκημα τής καταχρήσεως έξ^ 
σίας τής ’Αρχής.

Άρθον 14 : Κατοχυροΰται συνταγματικώς έ τύπος 
ώς ασκών μορφήν κοινωνικού λειτουργήματος, ήτοι,| 
έχων δημοσίαν άποστολήν μέ αποτέλεσμα τήν δήμιος 
γίαν δικαιωμάτων καί καθηκόντων, επομένως καί /  
θυνών διά τήν ακρίβειαν τών δημοσιευμάτων. Τό 2ύ> 
ταγμα ήθέλησε νά κατοχυρώση μέν τήν έλευθερίαν τος 
τύπου, αλλά συγχρόνως νά έλέγχη αύτόν δημοσίως, )j. 
γω τής δημοσίας αποστολής του.

’Απαγορεύεται ή κατάσχεσις τών εντύπων, είτε 
είτε μετά τήν κυκλοφορίαν, ή κατ’ έξαίρεσιν δέ ν.τ,-.ί 
σχεσις μετά τήν κυκλοφορίαν ένεργεΐται μόνον παρ«ν. 
γελία τοΰ Είσαγγελέως. ’Επιτρέπεται δέ ή κατ’ έ:ι·. 
ρεσιν κατάσχεσις μεταξύ τών άλλων καί διά προσβολή 
πάσης γνωστής θρησκείας.

Εις τάς εξαιρέσεις τής κατασχέσεως προσετέθη χχ 
ή περίπτωσις, κατά τήν όποιαν τό δημοσίευμα έχει σχν 
πόν τήν ανατροπήν τοΰ πολιτεύματος ή τοΰ κρατοΰνα· 
κοινωνικού καθεστώτος ή δημιουργεί ηττοπάθειαν. Αί- 
ναται νά κατασχεθή τό δημοσίευμα, δταν αμέσως ή ?...

«'Η πραγματική Δημοκρατία δέον νά έπεκτείνηται εις δλους τούς τομείς τών κοι
νωνικών, πολιτικών, πνευματικών καί οικονομικών εκδηλώσεων τής Πολιτείας».

σεων καί θεσπίζει εγγυήσεις διά τήν περίπτωσιν κατα
χρήσεων, α'ι όποΐαι ζημιώνουν τό ’Έθνος, τήν Κοινω
νίαν καί τήν Δημοκρατίαν.

'Ως προελέχθη, δέν πρέπει διά τής άσκήσεως τών 
δικαιωμάτων μας νά παραβιάζωμεν τά δικαιώματα τών 
άλλων, διότι τότε δέν κάμνομεν χρήσιν αυτών, άλλά 
κατάχρησιν, μέ αποτέλεσμα τήν τυραννίαν καί τήν πα
ρανομίαν.

Είδικώτερον, υπάρχουν, ώς πρός τήν Δημοκρα
τίαν, συγκεκριμένως, αί εξής νέαι διατάξεις εις τά άρ
θρα 8  —  29 τοΰ Συντάγματος 1968 :

’Άρθρον 8  : Εις τήν προστασίαν τής ζωής καί τής 
έλευθερίας συμπεριλαμβάνεται καί ή προστασία τής τι
μής τοΰ προσώπου, έφ’ δσον ό άνθρωπος, εκτός τών 
ύλικών αγαθών, κατέχει καί σύνολον τών ηθικών 
άξιών.

Άρθρον 9 : Διά τής εν λόγφ διατάξεως, δίδεται τό 
δικαίωμα άναπτύξεως τής προσωπικότητος τοΰ ανθρώ
που, έφ’ δσον, όμως, δέν προσβάλλωνται τά δικαιώματα 
τών άλλων προσώπων καί δέν προσκρούη τό δικαίωμα 
τοΰτο εις τό Σύνταγμα καί τόν ήθικόν Νόμον, ήτοι εις

μέσως έκδηλοΰται ή πρόθεσις ή ή ύποκίνησις διά τήν 
πραγμάτωσιν τοΰ σκοποΰ τής διαπράξεως τοΰ εγκλήμα
τος τής έσχάτης προδοσίας. ’Επίσης, επιτρέπεται ή ν.α- 
τάσχεσίς, όταν τό δημοσίευμα άποβλέπη, οπωσδήποτε, 
εις τήν προβολήν ή διάόοσιν, πρός πολιτικήν έκμετάλ 
λευσιν, απόψεων Οργανώσεων καί κομμάτων, τελούν- 
των εκτός Νόμου.

’Ένδικα μέσα, κατά τής άποφάσεως τοΰ δικαστικόν 
συμβουλίου, τό όποιον θά άποφασίση τελικώς έπί τή; 
κατασχέσεως, έπιτρέπονται γενικώς, ένψ πρότερον έπε- 
τρέπετο μόνον ή ανακοπή.

Τά αδικήματα τοΰ τύπου είναι αυτόφωρα καί είσά- 
γονται πρός έκδίκάσιν άνευ προανακρίσεως.

Ή  προσωρινή ή δρισιτκή παΰσις τής έκδόσεως τοΰ 
τύπου διατάσσεται έπί δευτέρας έντός πενταετίας κα
ταδίκης.

ΤΙ άπαγόρευσις τής χρήσεως τοΰ τίτλου άναφέρετα: 
εις παν έντυπον, διά' χρόνον ίσον πρός τήν διάρκειαν 
τής διαταχθείσης παύσεως. Επομένως, έπί οριστική: 
παύσεως, ή  άπαγόρευσις ισχύει πάντοτε.

Ό  έκδοτης εντύπου καί δ συγγραφεύς έπιληψίμ»
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;,αοσιεύματος εύθύνονται όχι μόνον, όταν το έπιλήψι- 
όημοοίευμ* καθάπτεται τοΰ ιδιωτικού βίου, άλλά 

1,1! τοΰ οικογενειακού, διά νά τονισθή περισσότερον ή 
rLxr, της προστασίας τού οικογενειακού βίου.
*' προϋποθέσεις τής έκδόσεως εφημερίδων καί έντύ-

*ν πολιτικού περιεχομένου καθορ.ζονται ύπδ τού Νο- 
άοθέΐου.
” Κ*θιεροΟται ό οικονομικός έλεγχος γενικώς των ε- 
 ̂ ,φήοεων τοΰ τύπου, προς τον σκοπόν, δπως λαμ- 

ί'ίν'η γνώσιν τό κοινόν, χωρίς νά ΰπάρχη άλλος λόγος. 
'  Άναφέρεται εις τήν προστασίαν τής νεότητος έκ τής 
;-,·/.ινδύνου διά τό ήθος αυτής φιλολογίας.

ΑΙ προστατευτικά! διά τόν τύπον διατάξεις τοΰ άρ- 
yrW 14 δέν εφαρμόζονται καί έπί τής τηλοψίας, Ικτός 
4  j'/.λων προβλεπομένων περιπτώσεων τού προϊσχύον- 
t0? Συντάγματος.
’ Ή δικαστική ’Αρχή δέν δεσμεύεται εκ τού άπορρή- 
-5 0 , έκτος τών άλλων, καί διά λόγους εθνικής άσφα- 
-,;Λς ή πρός διακρίβωσιν άπεχθών εγκλημάτων.

Άρθρον 17 : Ό  σκοπός τής ηθικής καί πνευματι
κή: αγωγής καί τής άναπτύξεως τής εθνικής συνειδή- 
οεως τών νέων έπεξετάθη καί έπί τής άνωτάτης παι- 
ξείας. Καθιεροΰται ή ΰποχρέωσις τοΰ Κράτους περί πα
ροχής τής παιδείας έν γένει (συμπεριλαμβανομένης καί 
:ή: άνωτάτης παιδείας) δαπάναις τούτου.

Τά ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν Νο- 
μ,χά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αί Ά ρχαί τών άνω- 
τάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκλέγονται υπό τών 
τακτικών καθηγητών αυτών.

Ό Υπουργός Παιδείας άσκεϊ τήν έποπτείαν έπί τών 
ανωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων τού Κράτους διά 
Κυβερνητικών Επιτρόπων.

* 0  νομοθέτης θά καθορίση τήν έκτασιν καί τήν φύ- 
ιιν τής έποπτείας.

Οί ίδρύοντες ιδιωτικά έκπαιδευτήρια καί οί διδά- 
ακοντες εις ταΰτα δέον νά κέκτηνται τά διά τούς δη- 
αοσίσυς υπαλλήλους άπαιτούμενα ήθικά καί λοιπά προ- 
σόντα, ώς Νόμος ορίζει.

Άρθρον 18 : Οί "Ελληνες έχουν δικαίωμα δπως 
συνέρχωνται ήσύχως καί άόπλως. Παρέχεται, δμως, εις 
τον νομοθέτην ή ευχέρεια νά περιορίση τήν έλευθερίαν 
ταύτην διά λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Τόσον αί έν ύπαίθρφ δημόσιαι συναθροίσεις, δσον καί 
αί Ιν κλειστώ χώρφ, πρέπει νά γνωστοποιούνται δεόν
τως εις τήν δημοσίαν Αρχήν 48 ώρας πρό τής πραγ- 
ματοποιήσεώς των.

"Αρθρον 19 : Ή  προσφυγή εις τήν απεργίαν, διά 
τήν έπιδίωξιν πολιτικών ή άλλων σκοπών, ξένων πρός 
τά υλικά καί τά ήθικά συμφέροντα τών έργαζομένων, 
ίεαγορεύεται.
. Διά πρώτην φοράν τό Σύνταγμα, εις τήν Χώραν μας, 
αναγνωρίζει τό δικαίωμα τών έργαζομένων εις απερ
γίαν.

Ώς δήλωσις παραιτήσεως, αυτοδικαίως έπερχομένη, 
βεωρεΐται ή συμμετοχή τών πάσης φύσεως υπαλλήλων 
ιών δημοσίων υπηρεσιών, τών όργανισμών τοπικής αύ- 
'οδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δι- 
καίσυ, εις απεργίαν, ύφ’ οίανδήποτε μορφήν.

Άρθρον 2 1  : Ή  ιδιοκτησία τελεί υπό τήν πρόστα
ζαν τοΰ Κράτους, ύπό τήν έννοιαν δπως αί παρεμβά
σεις τοΰ Κράτους είναι περιωρισμέναι.

'Ορίζεται, δτι στέρησις τής ιδιοκτησίας έπιτρέπεται 
μόνον, διά δημοσίαν ωφέλειαν, προσηκόντως άποδε- 
δειγμένην, όταν καί δπως δ Νόμος βρίζει, πάντοτε δε 
μετά πλήρη άποζημίωσιν. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, ή 
άποζημίωσις πρέπει νά άνταποκρίνεται πρός τήν άξίαν 
τού άπαλλοτριουμένου κατά τόν χρόνον δημοσιεύεεως 
τής πράξεως περί άπαλλοτριώσεως, ώς είδικώτερον Νό
μος ορίζει.

Καθορίζεται, δπως ή άποζημίωσις καταβάλλεται υ
ποχρεωτικούς, τό βραδύτερον δέ έντός ενός καί ήμίσεος 
έτους από τής έκδόσεως τής δικαστικής άποφάσεως. 
Εις περίπτωσιν μή τηρήσεως τής διατάξεως, αίρεται 
αυτοδικαίως ή άπαλλοτρίωσις.

Επιτρέπεται, πρός έπωφελεστέραν έκμετάλλευσιν 
τοΰ έδάφους, δ άναδασμος άγροτικών εκτάσεων, κατά 
τήν ύπό ειδικού Νόμου καθοριζομένην διαδικασίαν.

’Άρθρον 2 2  : Άναφέρεται εις τό περιεχόμενον ή 
τούς δρους τής διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς, έν σχέ- 
σει πρός τάς διατάξεις υπέρ τοΰ Δημοσίου ή υπέρ κοι
νωφελούς σκοπού. Ανατίθεται εις τό Δικαστήριον νά 
διαπιστώση τό μή πραγματοποιήσιμου τής θελήσεως 
τοΰ διαθέτου ή δωρητοΰ, δπότε, εις περίπτωσιν τής δια- 
πιστώσεως τοΰ μή πραγματοποιήσιμου τής θελήσεως, 
καθ’ δλην αυτής τήν έκτασιν, δηλαδή είτε εις τήν μορ
φήν τής έκμεταλλεύσεως, είτε τόν σκοπόν, έπιτρέπεται 
ή διάθεσις καί πρός άλλον γενικώς κοινωφελή σκοπόν, 
ώς καί ή έπωφελεστέρα έκμετάλλευσις, πρός τόν αυ
τόν ή άλλον σκοπόν.

’Άρθρον 24 : Διά τής νέας διατάξεως περιορίζον
ται τά άτομικά συμφέροντα, χάριν τοΰ συνολικού κοι
νωνικού συμφέροντος, ήτοι ή άσκησις τών ατομικών δι
καιωμάτων καί έλευθερκϋν παρ’ οίουδήποτε έπιτρέπε- 
ται έντός τών ορίων ,τά οποία διασφαλίζουν είς τούς 
άλλους πολίτας τήν άπόλαυσιν τών αύτών δικαιωμά
των καί έλευθεριών καί προστατεύουν τά συμφέροντα 
τοΰ κοινωνικού συνόλου.

Έτέρα διάταξις άναφέρεται είς τήν κατάχρησιν, ύφ’ 
οίουδήποτε, τών ατομικών δικαιωμάτων του, ήτοι τοΰ 
ασύλου τής κατοικίας, τής έλευθερίας έκφράσεως τών 
στοχασμών, ίδια διά τού τύπου, τού άπορρήτου τής άν- 
ταποκρίσεως, τής έλευθερίας τής συναθροίσεως, τής έ
λευθερίας τής ίδρύσεως τών συνεταιρισμών ή ενώσεων 
προσώπων καί τού δικαιώματος τής ιδιοκτησίας, πρός 
τόν σκοπόν ν’ άγωνισθή Ιναντίον τοΰ κρατούντας πολι
τεύματος ή τών άτομικών έλευθεριών ή ν’ άπειλήση τήν 
’Εθνικήν άνεξαρτησίαν καί εδαφικήν άκεραιότητα τοΰ 
Κράτους. ’Εάν διαπιστωθή ύπό τοΰ Συνταγματικού Δι
καστηρίου ή ανωτέρω κατάχρησις ή έστω άποδειχθή 
δτι ύπάρχει δ σκοπός πρός άσκησιν άγώνος ή ή πρόθε- 
σις τής άσκήσεως απειλής, άπαγγέλλεται ύπό τού Δι
καστηρίου τούτου, δι’ άποφάσεώς του, ή στέρησις μερι
κών ή δλων τών άτομικών δικαιωμάτων τού παραβά
του καί δχι μόνον τοΰ ατομικού δικαιώματος ή τών 
άτομικών διακιωμάτων, τών οποίων έγένετο κατά- 
χρησις.

’Άρθρον 25 : 'Ορίζει τάς περιπτώσεις έκείνας, κα
τά τάς. όποιας δ Βασιλεύς δύναται νά άναστείλη τήν 
ΐσχύν τών άρθρων 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 111 
καί 112 τού Συντάγματος ή τινών τούτων, νά θέση είς 
έφαρμογήν τόν έκάστοτε ίσχύοντα νόμον «περί κατα-
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στάσεως πολιορκίας» και να συστήσω έξαιρετικά δικα- 
σήτρια.

Ορίζει, λοιπόν, μεταξύ τών άλλων, ή παράγρ. 2 , 
οτι^τό Συμβούλιον τού Έθνους έπιλαμβάνεται, όταν ή 
εκδοσις τοΰ Β.Δ., διά τοΰ όποιου θά τεθή έν ίσχύϊ ό 
Νόμος περί καταστάσεως πολιορκίας, Οφείλεται εις σο- 
βαράν διαταραχήν ή εκδηλον απειλήν τής δημοσίας τά- 
ξεως καί ασφαλείας τοΰ Κράτους έξ έσωτερικών κιν
δύνων.

Αρθρον 26 : Οί θεμελιώδεις κοινωνικοί θεσμοί, τοΰ 
γάμου καί τής οικογένειάς, προστατεύονται ΰπό τοΰ 
Κράτους. Ως οικογενειακός θεσμός θεωρείται όχι μό
νον δ προερχόμενος έκ νομίμου γάμου, άλλά καί έξ έξω- 
γάμου σχέσεως π.χ. μεταξύ μητρός καί φυσικοΰ τέκνου, 
διά νά προστατευθή ή μητρότης, ή χηρεία καί τά όρ- 
φανά.

Οι γονείς έχουν δικαίωμα καί καθήκον νά άνατρέ- 
φουν καί διαπαιδαγωγοΰν τά τέκνα των. Επομένως, 
εφ όσον υπάρχει συνταγματική κατοχύρωσις τούτου, 
δυναται νά ζητηθη καί δικαστικώς ή έφαρμογή του. 
'Ως δικαιώματα καί καθήκοντα θεωροΰνται ή παροχή 
ατέγης, ενδυμασίας, τροφής καί παντός έτέρου ύλικοΰ 
αγαθού, ώς επίσης ή παροχή παντός πνευματικού καί 
ήθικοΰ μέσου διαπαιόαγωγήσεως.

Εάν δέν δύνανται οί γονείς νά εκπληρώσουν τά κα- 
θήκοντά των, τότε τό Κράτος ύποχρεοΰται νά παράσχη 
ταΰτα. Επίσης τό Κράτος ύποχρεοΰται εις παροχήν η
θικής, πνευματικής καί έθνικής διαπαιόαγωγήσεως τών 
ανηλίκων.

Προβλέπεται ειδική μέριμνα τοΰ Κράτους διά τάς 
πολυτέκνους οικογένειας, τούς άναπήρους πολέμου, τάς 
χήρας καί δρφανά τών έν πολέμψ πεσόντων.

Αρθρον 27 : Καθιεροΰται ύπό τοΰ Συντάγματος ή 
έννοια τοΰ κοινωνικοΰ κράτους δικαίου, πρός έφαρμο- 
γήν τής αρχής τής Δημοκρατίας, τής βελτιώσεως τοΰ 
βιοτικοΰ έπιπέδου τοΰ λαοΰ. ’Ήτοι, τό Κράτος μεριμνά 
διά τήν έξασφάλισιν άπασχολήσεως, καθορίζει τούς γε
νικούς ορούς αυτής καί έπιδιώκει τήν βελτίωσιν τής οι
κονομικής θέσεως καί τήν ήθικήν έξύψωσιν τών Ιργα- 
ζομένων.

’Απαγορεύεται ή άναγκαστική εργασία, έκτος αν ει
δικοί Νόμοι ρυθμίσουν τά τής έπιτάξεως προσωπικών 
υπηρεσιών, εις περίπτωσιν πολέμου ή έπιστρατεύσεως 
ή πρός θεραπείαν αμέσου κοινωνικής ανάγκης.

Ή  προβλέπουσα αναγκαστικήν έργασίαν διάταξις 
τοΰ Κώδικος Δήμων καί Κοινοτήτων δέν κατέστη άν- 
τισυνταγματική, διότι διά τής τοιαύτης έργασίας θε
ραπεύεται άμεσος κοινωνική ανάγκη.

Τό Κράτος μεριμνά διά τήν υγείαν καί τήν κοινωνι
κήν ασφαλείαν τοΰ πληθυσμοΰ, ώς καί διά τήν άπόκτη- 
σιν στέγης παρά τών στερουμένων ταύτης. Τό Κράτος 
ένδιαφέρεται καί λαμβάνει μέτρα διά τάς τρεις βασικάς 
άνάγκας τής κοινωνικής ζωής τοΰ άνθρώπου, τήν υ
γείαν, τήν κοινωνικήν ασφάλειαν καί τήν στέγην. Ή  
κοινωνική άσφάλεια περιλαμβάνει, έκτός τής όγείας καί 
στέγης, καί τό έλάχιστον εισόδημα διά τήν διατροφήν, 
ένδυμασίαν, καύσιμον ύλην καί παιδείαν.

r "'Αρθρον 28 : Τό Κράτος μεριμνά διά τήν δημιουρ
γίαν προϋποθέσεων καί κινήτρων πρός άνάπτυξιν έπί 
έθνικής καί περιφερειακής κλίμακος τής οικονομίας, 
ώστε δΤ αύτής νά παρέχηται ευχέρεια σταθεράς βελ-

τιώσεως τών όρων διαβιώσεως τοΰ λαοΰ. Δηλαδή ή 
πτυξις τής οικονομίας θά έπιδιώκεται μόνον, έφ' £  
θά ώφελήται τό κοινωνικόν σύνολον.

Γ  . ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ fit 
ΣΜΟΥΣ *·

Τρεις νέοι βασικοί θεσμοί εΐσάγονται διά τοΰ Έ  
τάγματος.

'Ήτοι : Τό Συμβούλιον τοΰ Έθνους, τό Συνταγή, 
τικόν Δικαστήριον καί τό Συμβούλιον Έθνικής (μ 
δείας.

1 ) Τ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  τ ο ΰ  Έ  θ ν ο υ - 
Κατά τό προίσχΰσαν Σύνταγμα, δέν ύπήρχεν ανάλογά 
θεσμός, άλλ’ έκ τής πράξεως είχε διαμορφωθή τό Σ> 
βούλιον τοΰ Στέμματος, τό όποιον συνεκαλείτο ύπό τ$ 
Βασιλέως, δσάκις ένόμιζεν ότι ήτο άπαραίτητον L  
καθωρίζετο ύπό τοΰ ίδίου, πόσα καί ποιοι θά συμμε-  ̂
χον. Τοΰτο Ιδιδεν άφορμήν διαφόρων έπικρίσεων χατί 
τοΰ Βασιλέως καί αμφισβητήσεων, ώς πρός τό κ0ρ3 
τοΰ Συμβουλίου. ΔΓ αύτό, έκρίθη άπαραίτητον νά ά' 
μιουργηθή ό Συνταγματικός θεσμός τοΰ Συμβουλίου τϊ 
Έθνους, τό όποιον θά άποτελήται από διακεκριμένη- 
δημοσίους λειτουργούς, ήτοι τοΰ Πρωθυπουργού, Τ5· 
Προέδρου τής Βουλής, τών άρχηγών τών δύο ισχυρό- 
τέρων εις τήν Βουλήν κομμάτων (εάν ό εις έξ αύτών 1 
δέν είναι ό Πρωθυπουργός), τοΰ Προέδρου τοΰ Συνταγ 
ματικοΰ Δικαστηρίου καί τοΰ Άρχηγοΰ τών Ένόπλ» 
Δυνάμεων. Τό Συμβούλιον τοΰ ’Έθνους έχει άποστολί, 
συμβουλευτικήν, αδέσμευτον διά τόν Βασιλέα, ό όποιο:, 
τελικώς βοηθεΐται ύπ’ αυτού, ώς ανεύθυνος ’Άρχων, 
Γνα λαμβάνη όρθάς άποφάσεις.

Τό Συμβούλιον τοΰ ’Έθνους συγκαλεΐται ύπό τοΰ Βι- 
σιλέως :

"Οταν φρονή, ότι πρέπει νά παύση τήν Κυβέρντ- 
σιν. "Οταν κρίνη ότι έπιβάλλεται ή διάλυσις τής Βο> 
λής. "Οταν πρόκειται νά διορίση Πρωθυπουργόν, διότ. 
το Κοινοβούλιον άδυνατεΐ, δηλαδή δέν συγκεντρώνει | 
τήν απόλυτον πλειαψηφίαν διά νά τόν άναδείξη. "Οταν 
γενικώς, έπιβάλλεται, εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, νά 
διορίση Πρωθυπουργόν, δι’ Ιδικής του πρωτοβουλίας! 
πλήν τής περιπτώσεως τοΰ άρθρ. 93 παρ. 3 περί ύπο- 
δείξεως νέου Πρωθυπουργού διά τής προτάσεως δυσπι
στίας κ.λ.π. 'Οταν ή Κυβέρνησις είσηγηθή είς τόν Βα
σιλέα. Επίσης τό Συμβούλιον έπεμβαίνει είς τήν περί- 
πτωσιν τοΰ άρθρ. 25. Τοΰ Συμβουλίου ή γνώμη είναι 
απλή καί δέν απαιτείται ομοψηφία ή πλειοψηφία. ' 0  

Βασιλεύς λαμβάνει ύπ’ όψιν τήν ήτιολογημένην γνώ
μην ένός έκάστου κεχωρισμένως.

2 ) Τ ό  Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό ν  Δ ι κ α σ τ ή -  
ρ ι ο ν. Τά μέλη τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου διο
ρίζονται : α) έξ άνωτάτων δικαστικών ή καθηγητών 
νομικών μαθημάτων τών άνωτάτων Σχολών ή διακε
κριμένων νομομαθών. Ή  κατηγορία αύτη αποτελεί καί 
τήν πλειοψηφίαν τών μελών, καί β) έκ δημοσίων έν- 
δρών, διακριθέντων είς τήν πολιτικήν, τήν οικονομικήν 
καί τήν έπιστημονικήν ζωήν, ώς καί άνωτάτων δημο
σίων λειτουργών. Διορίζονται δεά Β.Δ., προτάσει τον 
Υπουργικού Συμβουλίου καί δ αριθμός των ορίζεται εί; 
1 1  μέ δικαίωμα αύξήσεως είς 15.

Τό προίσχΰσαν Σύνταγμα ήτο άσαφές είς αρκετά;
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;·*ΐ4 ζει» του κα- εδ’.δεν ευκαιρίαν εις τα κόμματα να 
;.ξαυν διαφορετικές έρμηνείας, άναλόγους προς τα 
^φέροντά των. 'Όλοι έκατηγοροΰντο δτι παρεβίαζον 
ύ' Σύνταγμα, εκτός άπό τόν έκάστοτε κατηγοροΰντα 
Ά κατηγορούμενον από τούς λοιπούς.

Τό Συνταγματικόν Δικαστήριον, μόνον αρμόδιον, 
,'-ίύθυνον καί νόμιμον, θά έχη σκοπόν να έπιλύη τάς 
ϊ'χϊορά; καί νά άποφαίνεται διά την τήρησιν τής νο- 
,,ωότητο:.
1 ι0  j  άποφεύγω'/ται πλέον αί κατηγορίαι άπο τους παν- 
, j ,  χατά πάντων καί, δταν προκύπτουν ζητήματα καί 
^ιφισβητήσεις, εάν δρθώς ενεργή τό Στέμμα, ή Κυ- 
ξίργησις ή "ά κόμματα, τό Συνταγματικόν Δικαστή- 
r,,V θά άποφαίνεται.
" Τό Δικαστήριον τούτο θά έγκρ’νη τό καταστατικόν 
„ΰν κομμάτων καί θά έλέγχη τήν συγκρότησιν, εσωτε- 
",κήν λειτουργίαν καί δράσιν αυτών. Θά άποφασίζη τήν 
ξιίλυσιν ενός κόμματος, έάν διαπίστωση δτι αύτό έχει 
«οπούς άντιδημοκρατικούς, άντεθνικούς καί άνατρε- 
-τικούς. θά  άποφασίζη έπί προσφυγών κατά νομοθετι
κών ή διοικητικών πράξεων, έν σχέσει προς τάς βου- 
Χευτικάς έκλογάς. Θά άποφασίζη έπί τών κατά τό Σύν
ταγμα αρμοδιοτήτων τού Άνωτάτου Άρχοντας, τής 
Βουλής καί τής Κυβερνήσεως. Έ πί τής συνταγματικό
τητας ενός Νόμου, Νομοθετικού Διατάγματος ή μιας δια- 
τά;εως αυτών, δταν τό Συμβούλιο'/ Επικράτειας ,δ ’Ά 
ρτιο: Πάγος ή τό Ελεγκτικόν Συνέδριον διαφωνούν. 
Έπί πάσης άλλης ύποθέσεως, ή οποία προβλέπεται υπό 
τού Συντάγματος.

Αί άποφάσεις τού Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι 
ήιετάκλητοι καί δημοσιεύονται είς τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως.

3) Τ ό  Ε θ ν ι κ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  Π α ι 
δ ε ί α ς .  Ή  Ελλάς καί 6  Ελληνοχριστιανικός πολι
τισμό: έχουν μακράν παράδοσιν, άπό άπόψεως πνευμα
τικής, πολιτιστικής καί γλωσσικής.

Τούτο, δμως, δεν ήμπόδισε νά δημιουργηθοΰν, κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα, συγχύσεις καί άνωμα- 
λίαι, είς τήν Παιδείαν (είς τήν γλώσσαν, τά βιβλία, 
τά έκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λ.π.) .

Τό Σύνταγμα, διά νά άποφύγη δσα έδημιουργήθη- 
σαν είς τό παρελθόν, έδημιούργησε τό Εθνικόν Συμ- 
βούλιον Παιδείας, τό όποιον έχει σκοπόν νά κατευθύνη 
τήν συνεχή καί ομοιόμορφον έκπαιδευτικήν πολιτικήν 
τού Κράτους, κατά τρόπον ομαλόν, άσχέτως τών κυβερ
νητικών μεταβολών καί προσωπικών έκάστοτε διαφορε
τικών αντιλήψεων. Οί νέοι θεσμοί εξασφαλίζουν τήν 
δμαλήν λειτουργίαν τής Δημοκρατίας, μέ βάσιν τήν ά- 
ποκτηθεΐσαν πείραν έκ τού παρελθόντος.

Ή Δημοκρατία πρέπει νά είναι πολιτική, κοινωνι
κή, οικονομική καί πνευματική.

Διά νά ίχωμεν πλήρη Δημοκρατίαν, πρέπει νά υπάρ
χουν καί αί τέσσαρες αύταί μορφαί, ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν πάντοτε τής Ιφαρμογής τών Νόμων καί τής άπο- 
νομής δικαιοσύνης. Σκοπός τού νέου Συντάγματος εί- 
να| νά δημιουργήση αυτήν τήν πλήρη καί έκσυγχρονι- 
σμενην Δημοκρατίαν.

Ή Δημοκρατία, δμως, δέν πρέπει νά λαμβάνη, μό
νον, κατασταλτικά μέτρα κατά τών έχθρών της, δηλα
δή τού δλοκληρωτισμοΰ. Πρέπει νά λαμβάνη καί μέτρα 
προληπτικά, ώστε ή Δημοκρατία καί ή Ελευθερία νά

μή βλάπτουν, αντί νά ωφελούν. Αύτό Ιπιδιώκεται διά 
τών καινοτομιών τού Συντάγματος.

Εκείνοι οί όποιοι βλάπτονται έκ τού Συντάγματος 
είναι, μόνον, οί κομμουνισταί, οί όποιοι πιστεύουν άπο- 
κλειστικώς είς τόν όλοκληρωτισμόν.

Δέν θέλουν Δημοκρατίαν καί ’Ελευθερίαν, Σύνταγμα 
καί Κοινοβούλιον' έπομένως, ούτε ατομικά δικαιώματα 
καί προσωπικότητα τού άτόμου.

Τέλος, διά τής έφαρμογής τού συνόλου τών διατά
ξεων τού Ελληνικού Συντάγματος 1968, θά έξασφα- 
λισθή ή πολιτική Δημοκρατία, διότι θά έπανέλθη τό 
Κοινοβούλιον, ή διοίκησις τού λαού θά άνατεθή είς τήν 
πλειοψηφίαν, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι τά άτομικά 
καί κοινωνικά δικαιώματα οχι μόνον διατηρούνται, άλ- 
λά διευρύνονται.

’Ή δ η  ύ π ά ρ χ ε ι  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ,  ο ι κ ο 
ν ο μ ι κ ή  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α 
τ ί α, διότι έφαρμόζονται αί σχετικού διατάξεις τού 
ίσχύοντος Συντάγματος, προστατεύεται ή έλευθερία τής 
συνειδήσεως καί ή έλευθέρα πνευματική, καλλιτεχνική 
καί έπιστημονική έκδήλωσις. Προστατεύεται ή άτομική 
ιδιοκτησία, ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ή έλευθέρα άτο
μική δράσις, έν συνδυασμφ προς τά κοινωνικά δικαιώ
ματα καί τά συμφέροντα τού συνόλου. Εξασφαλίζεται 
ή ίσότης τών πολιτών έναντι τού Νόμου. Τό Κράτος 
φροντίζει διά τήν προστασίαν τών έργαζομένων, τήν 
έργασίαν τών πολιτών, τήν κατάστασιν τών άσθενεστέ- 
ρων, τήν βελτίωσιν τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού καί 
έν γένει δι’ δσα περιληπτικώς άνεφέρθησαν.

ΔΗΜ. ΠΡΟΪΚΑΚΗΣ

$ Σ Τ Ι Χ Ο Ι  
8

Τό αιώνιο τραγούδι

Στους ίσκιους τών γέρικων πλατανιό 
κάτω άπό τις πέτρες, 
ατήν απεραντοσύνη τής θάλασσας 
καί στ’ ούρανοΰ τό γαλάζιο τέντωμα '
Στις καταπράσινες πλαγιές τών βουνών
ατά δύσβατα μονοπάτια
καί τις φωτισμένες λεωφόρους.
Στις κρουσταλλένιες πηγές
καί ατά βρώμικα ποτάμια,
ψάχνουμε νά βρούμε τούς έαυτούς μας !
Νά βρούμε τά κομμάτια πού δέθηκαν 
γιά νά φτιάξουν τή ζωή μας !
Άπό εδώ περάσαμε ταξιδιώτες
καί γευτήκαμε μπόρες καί καταιγίδες,
ήλιους καί γιόματα χρυσοκίτρινα φεγγάρια.
Τά χρόνια πού ήλθαν δέν άλλαξαν ! 
καί φωτισμένες λεωφόρους !
Τό α ι ώ ν ι ο  τ ρ α γ ο ύ δ ι  τής χαράς καί τού πόνου 
σφυρίζει μελαγχολικά στ’ αότιά μας.
Πάντα θά περνούμε βρώμικα ποτάμια 
θά πίνουμε νερό άπό κρουσταλλένιες πηγές 
καί θ’ άνηφορίζουμε δύσβατα μονοπάτια.
Είναι γραφτό μας ν’ άκολουθάμε τόν ήλιο μας, 
στην ’Ανατολή καί στή Δόση του !

ΣΩΤ. ΚΟΛΙΙΕΤΙΝΟΣ 
’Αστυφύλαξ

♦ :♦ ,♦ .·. ♦: ♦ :«
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΚΜΑΤΟ!
"" "S

Υ π ό  'Αστυνόμου Β' κ. Ε Μ Μ Α Ν . Φ. ΣΗΦΑΚ^

ΙΙροελέχθη, ήδη, δτι αί σπουδαιότεραι επιδιώξεις της 
Εγκληματολογίας είναι : α) ή ερευνά καί μελέτη των 

αιτίων, των προκαλουσών των έγκλημα (1 ) , β) ή πε- 
ριγραφή τοΰ εγκλήματος, ήτοι ή περιγραφή των συμ
πτωμάτων ή τής φαινσμένης δψεως (2 ) αύτοΰ, γ) δ 
σχηματισμός νόμων σταθερών σχέσεων (3) , αρχών, ο
μοιοτήτων καί κατευθύνσεων τής έγκληματικότητος κ. 
ά. Εις τήν συνέχειαν τής παρούσης σειράς έγκληματο- 
λογικών θεμάτων 6 ά έξετασθή, κατά πρώτην τάξιν, ή 
σημειωθεϊσα κίνησις μελέτης καί έρεύνης τών αιτιών 
καί γεγονότων, τών σχετιζομένων προς τό έγκλημα καί 
έν συνεχεία θά έξετασθοΰν αί υπόλοιποι επιδιώξεις τής 
έγκλη ματολογί ας.

Ή  Έγκλη μ ατολογία, παρά τό γεγονός δτι είναι εν 
τμήμα γνώσεως τοΰ σχετικώς προσφάτου παρελθόντος 
ή μία νεαρά έπιστήμη (4 ), κατηΰθυνε τά βλέμματά της 
προς δλας τάς δυνατάς κατευθύνσεις, διά τήν άναζήτη- 
σιν τών πιθανών αιτιών, τών ύποπτων παραγωγής έγ
κληματικότητος. Βασικώς, τρία είναι τά σημεία εις τά 
οποία είναι δυνατόν νά άνευρεθοΰν αίτίαι, παραγάγου- 
σαι εγκληματικότητα. Τό π ρ ώ τ ο ν  σημείον είναι 
το  φ υ σ ι κ ό ν  π ε ρ ι β ά λ λ  ον, έντός τοΰ όπο·'ου 
γεννάται, άνατρέφεται, αναπτύσσεται, ζή καί δρα δ άν
θρωπος. Τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  σημείον είναι τ ό κ ο ι 
ν ω ν ι κ ό ν  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  έντός τοΰ όποιου 
εισέρχεται ή ανθρώπινη προσωπικότης, δεχομένη τό συ
νεχές σφυρηλάτημα τών έπιδράσεών του. Καί τ ρ ί- 
τ ο ν σημείον, εις τό όποιον είναι πιθανή ή άνεύρεσις 
αιτιών, παραγώγων έγκληματικότητος, είναι ή α ν 
θ ρ ώ π ι ν η  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς .  Ή  άνθρωπίνη 
προσωπικότης, έξεταζομένη είτε ώς υλική είτε ώς ψυ
χική ή πνευματική όντότης. 'Έτερος χώρος τοΰ ύπο- 
στατοΰ, έντός ή πέριξ τοΰ όποιου είναι δυνατή ή άνα- 
ζητησις αιτιών, προκαλουσών έγκληματικότητα, δέν 
φαίνεται νά ύφίσταται, ύπό τά σημερινά δεδομένα τής 
ανθρώπινης διανοητική; δυνατότητος.

Διά νά χωρήση ή Εγκληματολογία εις τήν έξέτα- 
σιν τών άνωτέρω τρ'ών σημείων ή χώρων, είναι ήναγ- 
κασαένη νά ακολουθήση τήν κατανομήν τής γνώσεως 
κατά έπιστήμας ή κλάδους έπιστημών. Μέ τήν βοή
θειαν τών συγγενών αντιστοίχων έπιστημών, είναι δυ
νατή ή διάγνωσις τών έπιδράσεών τοΰ φυσικού καί κοι
νωνικού περιβάλλοντος έπί τής έγκληματικότητος καί 
ή μελέτη τής ανθρώπινης προσωπικότητος. Ό  συνδυα
σμός γνώσεων καί έπιστημών είναι αναπόφευκτος. Τό 
άναπόφευκτον δέ τοΰ συνδυασμού αύτοΰ προέρχεται άπό 
αυτήν ταύτην τήν φύσιν τοΰ φαινομένου, έγκλημα, τό 
όποιον είναι αποτέλεσμα ούχί μιας, αλλά πολλών αί- 
τιών.

Τρεις σφαΐραι έπιστημών είναι Ικεΐναι, αίτινες θά 
χρησιμοποιηθούν εις τήν άκολουθησομένην έρευναν.

Up ώ τ ο ν, θά χρησιμοποιηθούν α ί φ υ σ ι χ α ; 
ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ  ι κ α ί κ α ί  β ι ο λ ο γ  ι χ J  
έ π ι σ τ ή μ α ι ,  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  αί ψυ  χ ο λ ο γ  J 
κ α ί  κ α ί  ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ά  ί έ π ι σ τ ή μ * ,  
καί τ ρ ί τ ο ν  αί  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  ί κ α ί  ο ι. 
κ ο ν ο μ ι κ α ί τοιαΰται (5) . ’Απόλυτος διαχωρισμέ 
είναι αδύνατος, απρόσφορος καί άντεδείκνυται ύπό 
τής ταύτης τής ύφής καί τής συστάσεως τοΰ έξεταζ, 
μένου προβλήματος. Αί κοινωνικαί καί πολιτιστικέ 
έπιδράσεις, έπί τοΰ ανθρωπίνου Οργανισμού, είναι 
σον έντονοι καί αρχίζουν άπό τόσον ενωρίς, ώστε xafif. 
στανται εν σώμα μέ τά ύλικά άνθρώπινα κύτταρα (6 ) .Ai 
κοινωνικοπολιτιστικαί έπιδράσεις δέν προστίθενται οστ 
συμπληροΰν τόν ανθρώπινον οργανισμόν, αλλά ένσωμι- 
τοΰνται μετ’ αύτοΰ, κατά τρόπον μή έπιτρέποντα μετα
γενέστερον διαχωρισμόν τών ένσωματωθέντων (ϊ) 
Στοιχεία φυσικοανθρωποβιολογικά συμπλέκονται μετ4 

τοιούτων τής ψυχολογίας, έν τή αυτή προσωπικότη;:, 
προστίθενται κοινωνικαί έπιδράσεις καί έτεραι άγνυ 
στοι τοιαΰται, διά νά δημιουργηθή έν -σύνολον «χοορμά- 
νι», άγνωστου εν πολλοΐς συνθέσεως, άποκαλούμενιν 
«άνθρωπίνη προσωπικότης». Φυσικαί έπιδράσεις ξΤ- 
μιουργοΰν άδυναμίας κοινωνικής προσαρμογής. Ή κι:- ί 
νωνική δυσπροσαρμογή δημιουργεί ψυχοπαθολογία: 
αντιδράσεις, αιτινες άλλοιοΰν άκόμη καί αυτήν τήν φυ
σικήν σύνθεσιν τής προσωπικότητος καί δ «φαύλος κύ
κλος» καθίσταται άτέρμων.

Τό ζέον πρόβλημα έγκειται είς τήν δοθησομένην προ
τεραιότητα εις τον ενα ή είς τόν έτερον παράγοντα έγ
κληματικότητος. Τό φυσικόν περιβάλλον έχει προτε-

(1) Εμμ. Φ. Σηφάκη, «Ή αιτιολογία τοΰ έγκλήματος», 
«’Αστυνομικά Χρονικά», τεύχος 404, 15-3-70.

(2) ΤοΟ ίο ίου, «Ή συμπτωματολογία ή φαινομενολογία τοΰ 
εγκλήματος», «’Αστυνομικά Χρονικά», τεΟχος 406, 15-4-70.

(3) Τοΰ ίδιου, «Νόμοι Σταθερών Σχέσεων καί ’Αρχών έν 
τή Εγκληματολογία», «’Αστυνομικά Χρονικά», τεύχος 407, 
1-5-70.

 ̂(4 )^’Αμφισβητείται ή ϊδιότης τής εγκληματολογίας' είναι 
αδτη εν τμήμα γνώσεως ή μία αυτοτελής έπιστήμη ; Ίδέ : 

α) Howard Jones, Crime and the Penal System, 
London, University Tutorial Press Ltd, Third Edi
tion, 1965, PP 1-11.

β) Max Weber, The Methodology of the Social 
Sciences, edited by E.A. Shils and H.A. Finch, 1949.

γ) Alex Inkeles, What is Sociology, New Jersey, 
Prentice Hall, Inc, 1966, P.P. 1-17.

δ) E. Φ. Σηφάκη, «’Αστυνομικά Χρονικά», τεδχο; 
408, 15-5-70, σελις 450.

(5) Hermann Mannheim, Comparative Criminology, Lon
don, Routledge and Kegan Paul, 1965, Vol 1, P 201.

(6) Marshall B. Clinard, Sociology and Deviant Behaviour, 
New Pork, 1957, P 32.

(7) H. Mannheim, op. cit, P 201.
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Μ ^ητ» έναντι τού κοινωνικού τοιούτου ; Ή  κληρο-
Πΐάότης προηγείται εις βαθμόν έπιδράσεως τής άγω-J. ■ 'Η σωματική διάπλασις έχει έπίδρασιν μεγαλυ- 
* Ph  * . . .  - - - —-‘JrJ/ από τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τής προσωπι-

Τ 7 Τ .  . . .  ^ 7 ~ η < \ 'Τ '( Λ Γ  c \ J T f Y -Utf/ζος ; Είναι δλοι οί παράγοντες τής αυτής εντα- 
«ω: καί σπουδαιότητος ; Ό  έγκληματολόγος εις ποιον 
ϊηυτήμονα, η καλύτερον εις τα ευρήματα ποιας έπι- 

θά δώση μεγαλυτέραν προσοχήν ; Εις τόν φυ- 
ΐ'ίλόγον, τόν άνθρωπολόγον, τόν βιολόγον, τόν ψυχολο
γώ ιόν ψυχίατρόν, τόν κοινωνιολόγον, τόν Ιστορικόν, 
ijy οικονομολόγον κ.ο.κ.;

Ή λογική όπαγορεύει νά στραφή εύήκοον οός προς 
όλους, μέ βάσιν πάντοτε τήν άνθρωπίνην προσωπικό- 
-ττα υπό τήν ψυχικήν καί πνευματικήν σύστασιν αύ- 

Ή  ιδεώδης μελέτη καί έρευνα θά είναι εκείνη, 
θά λάβη ύπ’ δψιν της μίαν έκάστην άνθρωπίνην 

ΓΟβσωπικότητα,'έμπλεκομένην είς το έγκλημα καί ές 
κϋτής συνθετικώς νά κατάληξή είς γενικά συμπερά-

Έκ τοΰ ίστοΰ τής άραχνης της ψυχοπνευματικης 
μορφή; τής προσωπικότητος διέρχονται, διΰλιζόμενοι, 
όλοι οί υπόλοιποι παράγοντες, λαμβάνοντες τό χρίσμα 
-ή- σημασίας καί σπουδαιότητος ύπ’ αυτής καί μόνον. 
Ή συγκεκριμένη ανθρώπινη προσωπικότης προσάπτει 
σημασίαν καί σπουδαιότητα, τόσον είς τό φυσικόν, δσον 
•/.κι είς τό κοινωνικόν περιβάλλον. Ή  έμπειρια διδάσκει, 
5τι πολλοί άνθρωποι ζοΰν είς θερμά καί ψυχρά κλίμα
τα, καί δτι δλη ή άνθρωπότης διήλθεν άπό τά βάσανα 
χαί τούς λοιμούς των πολέμων καί δμως πολύ όλίγοι 
άνθρωποι έγκλημάτισαν έξ αίτιας των καταστάσεων ή 
συμβάντων αυτών. Ό  διϋλιστής είναι, κατά συνέπειαν, 
ή άνθρωπίνη προσωπικότης, χωρίς τούτο νά σημαίνη 
ότι δίδεται προτεραιάτης είς τούς ψυχολογικούς καί ψυ- 
•/ικτρικούς όρους. Τούτο σημαίνει, δτι μέσψ αυτών πρέ
πει νά έξετάζωνται οί υπόλοιποι δροι. Πολλοί άνθρω
ποι παρακολουθούν καθημερινώς ακατάλληλα κινηματο
γραφικά ή θεατρικά έργα ή άναγινώσκουν επιβλαβή 
κείμενα καί αναγνώσματα καί δμως δέν επηρεάζονται. 
Επηρεάζονται μόνον αί προσωπικότητες, αί οποιαι «ή
θελαν λίγο σπρώξιμο διά νά πέσουν είς τό έγκλημα» (8 ) .

Τό δλον θεώρημα είναι, δτι διά νά παραχθή έγκλη
μα απαιτείται μία «δείνα» διανοητική κατάστασις, ήτις 
ίπικουρουμένη ύπό μιας εξωτερικής αιτίας οδηγεί είς 
τό έγκλημα. "Εν γεγονός καθίσταται αιτία έγκλήματος, 
όταν τούτο καταστή κίνητρον (9) αΰτού (τού εγκλήμα
τος) . Έπανερχόμεθα, τονίζοντες δτι τό βάρος τής σπτυ- 
δαιότητος δέν πρέπει νά δίδηται είς τούς ψυχιατρικούς 
καί ψυχολογικούς δρους, αλλά είς τόν δρον, όστις εις 
τήν συγκεκριμένην ατομικήν περίπτωσιν είναι δ βαρύ
τερος. Ό  βαρύτερος δρος δυνατόν νά άνήκη είς τό φυ
τικόν περιβάλλον, δυνατόν νά άνήκη είς τό κοινωνικόν 
τεριβάλλον, δυνατόν τέλος νά άνήκη είς τήν σφαίραν 
αύτ-ής ταύτης τής προσωπικότητος. Είς τήν συνέχειαν 
τής παρούσης θά μελετηθή είς έκαστος έκ τών παρα- 
ϊόντων παραγωγής έγκληματικότητος.

!. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ (10)

Γεωγραφία είναι ή Ιπιστήμη, ή σπουδάζουσα τήν 
ίάφάνειαν τής γής καί τώ*/ Ιπί ταύτης φαινομένων. 
Οί έγκληματολόγοι ένδιεφέρθησαν, κυρίως, διά τό κλί

μα, τάς καιρικάς συνθήκας καί τάς έποχάς τού έτους, 
διά στατιστικών δέ στοιχείων προσεπάθησαν νά άποδεί- 
ξουν δτι τά εγκλήματα, κατά τού προσώπου, παρουσιά
ζουν μεγαλυτέραν συχνότητα είς τά θερμά κλίματα καί 
κατά τούς θερινούς μήνας, ένψ τά εγκλήματα κατά τής 
περιουσίας επικρατούν είς τά ψυχρά κλίματα καί διαρ- 
κοΰντος τού χειμώνος (11) . Ό  Bonger(12) έχει γρά
ψει πλήρη ιστορικήν άναδρομήν, άπό τής εποχής του 
Ηροδότου έως τών ήμερών μας, περί τής ύφισταμένης 
έπί τοΰ θέματος θεωρίας. Ό  Quetelet(13) διετύπωσε 
τούς θερμικούς νόμους τής έγκληματικότητος, θεωρού
μενος είς ένθερμος ύποστηρικτής τής σχέσεως μεταξύ 
κλίματος καί συχνότητος τοΰ έγκλήματος.

Αί θεωρίαι, αί συσχετίζουσαι τήν γεωγραφίαν μέ τό 
έγκλημα, άνεπτύχθησαν διαρκοΰντος τού ί9ου, κυρίως, 
αίώνος, έμειώθησαν δμως μέ τήν άνάπτυξιν τής ψυχο
λογίας, άνθρωπολογίας καί κοινωνιολογίας. Ό  Guerry 
de Champneuf, διευθυντής τής Διευθύνσεως Έγκλημα
τικότητος τού Γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα
τά τά έτη 1821 —  1835, συνεκέντρωσε στοιχεία δια
φόρων τύπων εγκλημάτων, πραχθέντων είς 8 6  έπαρ- 
χίας τής Γαλλίας, κατά τά έτη 1825 —  1830. Ούτος 
άνεύρεν, δτι είς τάς επαρχίας τοΰ βορρά έπί 1 0 0  έγ- 
κλημάτων, κατά τού προσώπου, άντιστοιχοΰν 181,5 
εγκλήματα κατά τής περιουσίας, ένψ είς τάς επαρχίας 
τοΰ νότου έπί 1 0 0  έγκλημάτων, κατά τού προσώπου, 
άντιστοιχοΰν 48,8 έγκλήματα κατά τής περιουσίας (14) . 
Βασιζόμενος έπί τών ευρημάτων αυτών, ισχυρίζεται δτι 
ή διαφορά οφείλεται είς τάς επιδράσεις τού κλίματος 
καί είς τάς έπιδράσεις τών εποχών τοΰ έτους. Τά εγ
κλήματα κατά τού προσώπου είναι πολυαριθμότερα κα
τά τό θέρος, ένψ τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας 
είναι περισσότερα κατά τόν χειμώνα. Τό αυτό συμβαί
νει καί έν σχέσει μέ τάς βόρειας καί νοτίας έπαρχίας. 
Είς τάς πρώτας πλεονάζουν τά έγκλήματα κατά τής πε
ριουσίας, ένψ είς τάς δευτέρας πλεονάζουν τά έγκλή
ματα κατά τού προσώπου (15) .
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Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι

ΤΑ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΤΔ Ξ Ε Ο Σ  ΚΑΙ ΤΗ Σ  Α Π Α ΤΗ Σ  ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

(Ά ρ θ ρ α  354, 355 Π.Κ.) *

Υπό Δ-δος ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΖΑΛΙΔΑ, πτυχιούχου Νομικής Σχολής Πανεπιστ. Θεσ)νίκης

I. Γ Ε Ν ΙΚ Ο ΤΗ ΤΕ Σ
Τά υπό έξέτασιν άρθρα, 354 καί 355 τού ήμετέρου 

Ποινικού Κώδικος, είναι τά πρώτα τοΟ κεφαλαίου Κ ' 
αυτού, τού περιλαμβάνοντος τά άρθρα 354 - 360, δΓ 
ών προβλέπονται καί τιμωρούνται τά περί τον γάμον 
καί τήν οικογένειαν εγκλήματα. Κοινόν σημείον των 
αξιοποίνων τούτων πράξεων είναι ή υπό τού υπαιτίου 
παράστασις ψευδών γεγονότων ώς αληθών, τη βοήθεια 
απατηλών μέσων.

Αί διατάξεις τού άρθρου 354 άναφέρονται εις τήν 
προσβολήν τής οικογενειακής τάξεως, ένω τού άρθρου 
355 άφορώσι τήν απάτην περί τον γάμον. Άμφότεραι 
αί διατάξεις στρέφονται περί τήν διαμόρφωσιν τής οι
κογενειακής καταστάσεως τών πολιτών καί τών μελών 
τής κοινωνίας εύρύτερον.**

Είναι γνωστή ή σημασία τής οικογενειακής κατα
στάσεως, διότι έκ ταύτης έξαρτώνται θέματα ένδιαφέ- 
ροντα, πλήν τού ατόμου, καί τήν πολιτείαν, ώς λ.χ. έ- 
θνικότητος, στρατολογικών υποχρεώσεων, δικαιώματα 
συνταςιοδοτήσεως κ.λ. (1) .

Εις τήν περίπτωσιν τού άρθρ. 355, δέν νοθεύεται, 
ουδέ συγκαλύπτεται ή οικογενειακή τάξις, ώς εις τήν 
τού άρθρ. 354, άλλά νοθεύονται αί βάσεις, έφ’ ών εδρά
ζεται ή ύπό τού νόμου έπιδοκιμαζομένη οικογενειακή
τάξις ( 2 ) .

II. ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Ν ό θ ε υ σ ι ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  τ ά 

ξ ε ω ς  είναι ή άπόκρυψις τής αληθούς οικογενειακής 
τάςεως προσώπου τινός καί ή άντί ταύτης έμφάνισις έ- 
τέρας, ψευδούς.

Συγκάλυψις οικογενειακής τάξεως θεωρείται ή άπλή 
άπόκρυψις τής αληθούς οικογενειακής τάξεως προσώ
που τινός, άνευ συγχρόνου εμφανίσεως καί έτέρας ψευ
δούς (3) .

Β .  ’Α π ά τ η  π ε ρ ί  τ ο ν  γ ά μ ο ν  είναι 
τό δι’ απατηλών μέσων παραπείθειν τινά εις τέλεσιν 
γάμου, άκύρου ή άκυρωσίμου, εάν δ γάμος, διά τον λό
γον τούτον, έκηρύχθη άμετακλήτως άκυρος.

III. ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜ ΟΣ Τ Ο Υ  ΘΕ
Μ ΑΤΟ Σ

Α '. Τό πρόσωπον, τού οποίου ή οικογενειακή τάξις 
νοθεύεται, εμφανίζεται διάφορον τού πράγματι ύπάρ- 
χοντος. Παρουσιάζεται άναληθώς, ώς μετέχον οικογε
νειακής τινός καταστάσεως, δηλ. οικογένειάς, ής ουδό

λως τυγχάνει μέλος ή παρουσιάζεται άλλοία ή θέσ 
του έν οικογένεια ής πράγματι τυγχάνει μέλος. Οδτ 
λ.χ. συμβαίνει, δταν ό δευτερότοκος υιός φέρεται, ψ 
δώς, ώς πρωτότοκος ή δταν Ιξώγαμον τέκνον άναγγέ 
λεται καί καταχωρεΐται εις τό ληξιαρχεΐον, ώς έν γ' 
μου τεχθέν (4).

Τό Γερμανικόν ’Ακυρωτικόν (4α) έδέχθη ύπάργΓ 
σαν νόθευσιν, έπί χαρακτηρισμού μιας ερωμένης ώς' 
ζύγου ή έπί παραδόσεως ενός παιδιού εις ξένα πράα» 
πα, μέ παρασιώπησιν τού ονόματος του. Νόθευσιν έν, 
μεν καί όσάκις αναγνωρίζεται ή πατρότης παιδός, 
ναγγελθέντος ώς έξωγάμου, παρ’ άνδρός, δστις δέν εσ- 
γενετήσιον έπαφήν μετά τής μητρός ή παρά τού συζύ
γου τής μητρός, δστις γνωρίζει δτι δέν είναι πα,τ4 
του (5).

’Επί τής συγκαλύψεως, καθίσταται άγνώριστος μια 
οικογενειακή τάξις, χωρίς νά παρουσιάζεται άπατηλ 
μία άλλη, ένψ, έπί τής νοθεύσεως, ουσιώδης είναι 
έμφάνισις έτέρας οικογενειακής τάξεως, ήτις, κατά ·/. 
νόνα, συνδέεται μέ τήν συγκάλυψιν τής άληθοΰς. ' 
νόθευσις αποτελεί ιδιαιτέραν περίπτωσιν συγκαλύψεα 
καί διά τούτο δέν ύφίσταται μεταξύ των κατ’ ιδέαν στ 
ροή (6).

Ώ ς χαρακτηριστικήν περίπτωσιν νοθεύσεως ή συν 
καλύψεως τής οικογενειακής τάξεως, αναφέρει δ vojr 
θέτης τήν υποβολήν τέκνου (7) .

Δράστις τού έγκλήματος τούτου δύναται νά είναι κα
ή έμφανιζομένη ώς δήθεν μήτηρ αύτοΰ (8) . Όμοιο
δράστης τυγχάνει καί δ πατήρ έξωγάμου, δ άρνούμε- 
νος τήν πατρότητά του, ώς διαπράττων αξιόποινον συγ 
κάλυψιν τής οικογενειακής καταστάσεως τού τέκνου 
του (9).

Γό νεκρόν γεννηθέν τέκνον δέν ανήκει είς τήν οικο
γενειακήν τάξιν. ’Αντιθέτους άνήκει είς αυτήν τό μετά 
γενεστέρυυς άποθανόν. Έν τή οικογενειακή τάξει, ίο
γνωστόν, υπάγονται τά τού φύλου, τής ήλικίας καί1 
λοιπών παραγόντων, δΓ ών καθορίζεται ή ιδιαιτέρα θε- 
σις τού ατόμου είς τήν οικογένειαν. Ή  τελευταία νοεί
ται, έν προκειμένω, έντός τού στενού ή εύρέος συνδέ
σμου τής ζώσης γενεάς καί τής διαδοχικής σειράς τών 
διαφόρων γενεών, άναγομένης τής σειράς ταύτης 
τό παρελθόν, έφ’ δσον καί καθ’ δσον δύναται νά διαπι- 
στωθή (10) . Νόθευσις ύφίσταται καί δταν δ υπαίτιος 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί δή διά παρανόμων πρά
ξεων, παραποιεί τήν ύφεσταμένην δικαιολογητικήν σχέ- 
σιν τού προσώπου προς ώρισμένην οικογένειαν, ής τυγ- 
χάνει μέλος, ίσχυριζόμενος λ.χ. δτι δέν είναι υιός '
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είναι έξάδελφάς τι-

τούτου δυνατόν νά εί- 
ψ  ή θήλυ, έγγαμον ή 

Γ ^ ν  πρόσωπον ή τοιοΰτον έν διαζεύςει ή έν χηρειφ 
*'/θΰν. ’Επίσης, μέλος τής οικογένειάς προσώπου, οΰ 
Γ,οοβάλλει τήν οικογενειακήν τάξιν (άντικειμένου τοΰ
ΐγΜήμ^0?) · .

Άντιπειμενον του εγκλήματος τής προσοολης τής οι-
_ ενειακής τάξεως δύναται νά είναι παν πρόσωπον, 

Ιύδαπός, άλλοδαπός, άρρην, θήλυ, έγγαμον ή άγαμον 
■jv διαζεύξει ή έν χηρεία τελούν, ένήλικον, άνήλι- 
L  ρ,έλος οικογένειάς τινός, είναι δέ νομικώς άδιάφο- 
ν’ |άν τό έν λάγψ πρόσωπον, συνδέεται έξ αίματος 

{Λ  τής οικογένειάς (νόθον προς τήν μητέρα κλπ.) ή 
5:’ υιοθεσίας ή διά γάμου (12) .

Β'. 'Ως συνάγεται έκ τοΰ γράμματος τοΰ άρθρ. 355, 
Γρό; καθορισμόν τοΰ έγκλήματος τής περί γάμου άπά- 

άπαιτεΐται δπως δ δράστης παραπειση τινά εις τέ- 
/.sav γάμου άκυρου ή ακυρώσιμου, τή βοήθεια άπατη- 
y&f μέσων. Δράστης δύναται νά είναι, έκτός τοΰ ένός 
;ών συζύγων, καί τρίτος, παραπεϊσας τόν ένα ή άμφο- 
τέρους τούτων εις τήν τέλεσιν άκύρου ή ακυρώσιμου 
γάμου.

Παραπείθω τινά, σημαίνει δημιουργώ εις κάποιον 
ίούλησιν ώρισμένου περιεχομένου, ήτις στηρίζεται εις 
τλάνην. Επομένως, τό «παραπείθειν» είναι έννοια στε
ί ρ α  τής τοΰ «πείθειν», διότι συνίσταται δχι μόνον εις 
τήν δημιουργίαν βουλήσεως εις έτερον γενικώς, άλλ’ 
εις τήν δημιουργίαν βουλήσεως, στηριζομένης εις πλά
νην, είδικώτερον δέ διά τής χρησιμοποιήσεως άπατη- 
λών μέσων υπό τοΰ δράστου (13) .

Υποκείμενον τοΰ έγκλήματος τής περί τόν γάμον ά
πατης, δύναται νά είναι πας τις, ήμεδαπός, άλλοδαπός, 
άρρην, θήλυ, έκάτερος τών συζύγων, τών εις γάμον 
πιναπτομένων, είτε καί τρίτον πρόσωπον, Ιδιώτης ή καί 
δημόσιος υπάλληλος (ΙΙρδλ. άρθρ. 262 Π.Κ.) .

Άντικείμενον τοΰ έγκλήματος δυνατόν νά είναι, δ- 
μοίως, άνήρ, γυνή, άγαμος, έγγαμος, άνήλικον ή ένή
λικον πρόσωπον.

IV . Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΤΕ Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  ΕΝΝΟ Μ ΟΝ Α 
ΓΑΘΟΝ

Τό έννομον άγαθόν, τό υπό τών έξεταζομένων διατά
ξεων προστατευόμενον, είναι δ γάμος καί ή οικογένεια. 
Είδικώτερον :

Α'. Διά τοΰ άρθρου 354 προστατεύεται ή οικογε
νειακή τάξις άλλου τινός, ούχί τοΰ δράστου, δστις νο- 
taiwv ή συγκαλύπτων τήν οικογενειακήν του τάξιν, ύ- 
πόκειται εις τάς περί άπάτης ή υφαρπαγής ψευδοΰς 
άβαιώσεως ή ύπεξαγωγής έγγράφου κλπ. διατά-

(14) -
Β'. Διά τοΰ άρθρου 355 προστατεύεται ή σταθερό- 

της τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου, ήτις άποτελεΐ θεμελιώδη 
τροϋπόθεσιν, διά τήν ύγιά άνάπτυξιν τών βάσεων τής 
κοινωνικής ζωής. Δι’ αύτοΰ, κατοχυρεΰνται τόσον ή τά- 
ξΐς τοΰ γάμου, δσον καί ή έμπιστοσύνη τοΰ έξαπατη- 
θέντος μέρους, έπί τήν έγκυρότητα τοΰ γάμου. Τιμω
ρείται μία σοβαρά άπάτη, προσβάλλουσα τήν άγνότητα 
‘οδ γάμου καί προδίδουσα τήν έμπίστοσύνην, έφ’ ής 
οίκοδομεΐται ή συζυγική άγάπτ^ (15) .

,^φός προσώπου τινός ή δτι 
^-(11) ·

Υποκείμενον τοΰ έγκλήματος 
ς,αεδαπός ή άλλοδαπός, άρρ

V. Κ Υ Ρ ΙΑ  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΤΑ
1. Θεμελιοϋται λογικώς τό αξιόποινον τών ώς άνω 

πράξεων;
Α '. Πρός θεμελίωσιν τοΰ έγκλήματος τής προσβολής 

τής οικογενειακής τάξεως, άπαιτεΐται δόλος, ύπό τάς 
προϋποθέσεις τοΰ άρθρου 271ΙΚ, άδιαφόρως τών σκο
πών καί τοΰ είδους τών συμφερόντων τοΰ υπαιτίου. 'Η 
δολία προαίρεσις τοΰ τελευταίου συνίσταται εις τό δτι, 
οΰτος, διατελών έν πλήρει γνώσει τής οικογενειακής 
τάξεως προσώπου τινός, καθ’ οίονδήποτε τρόπον νο
θεύει ή συγκαλύπτει ταύτην. ’Αρκεί, πρός θεμελίωσιν 
τοΰ άξιοποίνου, καί ένδεχόμενος δόλος τοΰ υπαιτίου, δ- 
ταν οΰτος γνωρίζη δτι, ένδεχομένως, έκ τής πράξεώς 
του, είτε θετικώς είτε άποθετικώς, δυνατόν νά προέλθη 
άποτέλεσμά τι, τό δποΐον νά νοθεύη ή συγκαλύπτη τήν 
οικογενειακήν τάξιν άλλου τινός, άποδέχεται δέ τό ά- 
ποτέλεσμα τοΰτο. Λογικώς, δ δόλος δέον νά άποδει- 
κνύηται καί ουδέποτε νά τεκμαίρηται.

Β λ  Πρός θεμελίωσιν τοΰ έγκλήματος τής περί τόν 
γάμον άπάτης, άρκεΐ καί ένδεχόμενος δόλος τοΰ ύπαι- 
τίου, διότι εύλογον είναι νά θεωρήσωμεν δτι οΰτος δια- 
πράττει άξιόποινον πράξιν, δταν έχη βάσιμους άμφι- 
βολίας, δτι κωλύεται δ γάμος δύο προσώπων, έν τού- 
τοις, όμως, τάς άποσιωπά (16).

’Εάν άμφότεροι, ο! εις γάμον συναπτόμενοι, γνωρί
ζουν τήν ΰπαρξιν κωλύματος, θά ήτο παράλογον νά χα- 
ρακτηρισωμεν τόν τοιοΰτον κωλυόμενον γάμον των ώς 
πράξιν άξιόποινον (17) . Τέλος, έφ’ δσον ή πράξις Οφεί
λεται εις άμέλειαν, παραμένει άνέγκλητος.

2. Ποια τα πρακτικά προβλήματα τοΰ αξιοποίνου;
α) Τ ό  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  π ρ ό β λ η μ α .
Α '. Τά συμφέροντα τής κοινωνικής δλότητος καί 

τών τρίτων συνδέονται μετά τής άληθοΰς οικογενειακής 
καταστάσεως άτόμου τινός, ήτις έκτός τοΰ δτι συνεπά
γεται συνέπειας, διά τό άτομον καί τήν οίκογένειάν 
του, ένδιαφέρει καί τούς τρίτους, λ.χ. διά καταβολήν 
άποζημιώσεως, εις περίπτωσιν άτυχήματος, ή καί αύ- 
τήν τήν πολιτείαν (18).

Β '.  Άντιθέτως πρός τό προηγούμενον, τό έγκλημα 
τής άπάτης περί τόν γάμον είναι πράξις στρεφομένη 
κατά τοΰ άτόμου.

Τοΰτο προκύπτει καί έκ τοΰ γεγονότος δτι τό έν λό
γψ έγκλημα διώκεται κατ’ έγκλησιν. Υποστηρίζεται, 
δτι ή διάταξις τοΰ άρθρου 355 σκοπεί τήν προστασίαν 
τής κοινωνίας έκ τής συγχύσεως, ήτις δημιουργεΐται 
διά τής τελέσεως γάμων παρανόμων (19). 

β) Τ ό  ν ο μ ι κ ό ν  π ρ ό β λ η μ α .
Α '. Τό ζήτημα είναι, έάν ή άπόκρυψις, ύπό τήν μορ

φήν συγκαλύψεως ή νοθεύσεως τής οικογενειακής τά
ξεως, είναι πάντοτε πράξις άξιόποινος ή δχι. Ή  έπι- 
στήμη άπαντά δτι ή άπόκρυψις είναι άξιόποινος, δσά- 
κις συνδέεται μέ έννόμους συνέπειας (20).

Β '.  Έρωτάται, εις ήν περίπτωσιν δ γάμος τυγχάνει 
άκυρώσιμος ένεκα άπειλής (άρθρ. 1375ΑΚ) είναι πρα- 
κτικώς δυνατή ή έφαρμογή τής διατάξεως τοΰ άρθρου 
355 ; Όρθώς ή έπιστήμη άπαντφ, ένταΰθα, άρνητικώς. 
Διότι παραπλάνησις καί άπειλή, διά τό αυτό θέμα, εί
ναι σχεδόν άδύνατον νά συντρέχουν εις τήν πράξιν, έφ’ 
δσον δ παραπλανώμενος νά πράξη τι, δέν έχει άνάγ- 
κην καί άπειλής διά νά τό πράξη (21).
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Εις άμφοτέρας, τάς ύπό Α καί Β περιπτώσεις, ή κρί- 
σις περί τού άν, τα ύπό τοΰ δικαστηρίου τής ουσίας γε- 
νόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά, θεμελιοΰν ή μή 
νόθευσιν τής οικογενειακής τάξεως άλλου προσώπου ή 
παράπεισίν τινός, οι’ άπατηλών μέσων, εις τέλεσιν άκυ
ρου ή άκυρωσίμου γάμου, άντιστοιχως, είναι ζήτημα 
νομικόν (quaestio juris) υποκείμενον εις τόν έλεγχον 
τοΰ Άρείου Πάγου (22).

VI. ΙΣΤΟΡΙΚΗ Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ ΙΣ
α) Γ ε ν ι κ ώ ς .
Εις την άρχαίαν Ελλάδα, ό γάμος καί ή οικογένεια 

έθεωροΰντο θεμελιώδεις κοινωνικοί θεσμοί. Εις τούς 
Λακεδαιμονίους, κυρίως, συναντώμεν τήν «γραφήν ά- 
γαμίου», «κακογαμίου». Εκτός ταύτης, εις τό ’Αττικόν 
δίκαιον, ποικιλοτρόπως προστατεύεται ή οικογένεια, ό 
δέ άρχηγός τοΰ οίκου, δέν άσκεϊ τήν «patria potestas», 
ως έν τψ Ρ.Δ., άλλ’ έπιμελεΐται τής γυναικός καί των 
τέκνων του.

Εντός 5 ή 10 ήμερων από τοΰ τοκετοΰ, τό νεογέν- 
νητον, κατά τήν διάρκειαν ειδικής τελετής, των «άμφι- 
δρομίων», είσήρχετο εις τήν οικογενειακήν κοινότητα 
καί έλάμβανε τό δνομα τής οικογένειάς.

Έ πί Σόλωνος (23), ή γραφή κακώσεως γονέων δέν 
ήσκεΐτο διά κακώσεις των υιών κατά τών γονέων, άλ
λα. καί διά τήν μή παροχήν διατροφής, έκ μέρους τών 
πρώτων πρός τούς δευτέρους.

Εις τό 'Ρωμαϊκόν Δίκαιον, ή νόθευσις τής συγγέ
νειας, ίδίφ ή υποβολή τέκνου (supposition partus) 
καθώς καί ή χρησιμοποίησις ξένου δνόματος πρός τόν 
σκοπόν δπως παραστήση τις έαυτόν ως μέλος ξένης οι
κογένειας, έτιμωρεΐτο ώς (quasi falsa). Εις τό Γενι
κόν Πρωσσικόν Δίκαιον τής χώρας, ή υποβολή ξένου 
τέκνου έχαρακτηρίζετο ώς απάτη. Έν Αυστρία, κατά 
τόν 18ον αιώνα, ή υποβολή ξένου τέκνου έτιμωρεΐτο διά 
τοΰ ξίφους (24) . Ό  Χριστιανισμός θεωρεί ιερούς τούς 
θεσμούς τοΰ γάμου καί τής οικογένειάς. Τό Βατικανόν 
δέ, διεκήρυξεν ώς άθέμιτον πράξιν τήν τεχνητήν γο- 
νιμοποίησιν (25).

β) Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν.
Α '. Ό  παλαιός Ποινικός Νόμος, περιελάμβανεν, έπί 

πλέον, καί τό άρθρον 356, δι’ οδ έτιμωρεΐτο ή εις άγνώ- 
στους καί ύποπτους παραχώρησις τών ιδίων τέκνων, ώς 
καί τό άρθρον 357, τό όποιον έχαρακτήριζεν Αξιόποι
νον τήν άπόδοσιν, εις έαυτόν ή εις έτερον, τών δικαίων 
τής οικογενειακής τάξεως ξένης οικογένειάς. Αί ανω
τέρω διατάξεις, δμως, έθεωρήθησαν περιτταί διά τούς 
ύπό τής αιτιολογίας άναφερομένους λόγους (26) .

Β '.  Ό  παλαιός Π.Ν., διά τοΰ άρθρου αύτοΰ 359, 
έτιμώρει τήν απάτην περί τόν γάμον, καθ’ δμοιον πρός 
τόν ίσχύοντα Π.Κ. τρόπον, μέ τήν διαφοράν, δτι άπή- 
τει προηγουμένην τελεσίδικον άπόφασιν τοΰ πολιτικοΰ 
δικαστηρίου, κηρύσσουσαν τόν γάμον άκυρον, ένφ σή
μερον, ώς συνάγεται έκ τοΰ άρθρου 355 τοΰ Π.Κ., άπαι- 
τεΐται άμετάκλητος τοιαύτη, μή ύποκειμένη ούτε εις τά 
έκτακτα ένδικα μέσα τής άναιρέσεως καί άναψηλαφί- 
σεως (27).

VII. Σ Υ ΓΚ Ρ ΙΤΙΚ Ο Ν  Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν
Α '. Ή  προσβολή τής οικογενειακής τάξεως τιμωρεί

ται ύπό τής § 169 τοΰ Γερμανικού Π.Κ., τοΰ άρθρου

566 τοΰ Έλβετικοΰ Π.Κ., καί τοΰ άρθρου 567 το·, 
ταλικοΰ ΙΙ.Κ. (28) . Εις τό σχετικόν κεφάλαιον τού 
ταλικοΰ Κώδικος, προβλέπονται τά έγκλήματα, δι* 7 
άλλοιοΰται ή άφαιρεΐται ή οικογενειακή τάξις ένός 
σώπου ή άποκρύπτεται ή τοιαύτη τοΰ παιδός (29).

Άντιθέτως πρός τόν ήμέτερον παλαιόν Π.Ν. καί -λ 
Γερμανικόν Κώδικα, ή σχετική διάταξις τοΰ ισχύος 
Ποινικού Κώδικος ημών, δέν όμιλεΐ περί άνατροπή;; 
μεταβολής τών οικογενειακών δικαιωμάτων, αλλά Κ 
ρί νοθεύσεως ή συγκαλύψεως τής οικογενειακή; ^  
ξεως. Τούτο, διότι κατά τήν αιτιολογίαν τοΰ Γερμϊν. 
κοΰ προσχεδίου, είναι ανακριβές νά γίνηται λόγο; ?■ 
ρί μεταβολής, έφ’ δσον, δι’ άδικων πράξεων, δέν διίνι· 
ται νά έπέλθη μεταβολή κατά τήν έννοιαν τοΰ ξ. 
καίου (30) .

Τό Γερμανικόν σχέδιον Π.Κ. τοΰ έτους 1960, άη 
μεταβολής, όμιλεΐ άκριβέστερον περί νοθεύσεως — « 
(veranderung ή unteredruckt) μεταβάλλεται διά χζ 
σχεδίων εις (unterdrukt) (31) .

Τό Γερμανικόν σχέδιον Π.Κ. τοΰ έτους 1962, συ- 
φωνοΰν, έπί τινων σημείων, καί μέ τόν ίσχύοντα Τ, 
βετικόν Π.Κ. τοΰ έτους 1933, έπεκτείνει τό άξιόπι· 
νον εις τήν περιοχήν τών περί τόν γάμον καί τήν ota- 
γένειαν έγκλημάτων, ώς έξής : Κατ’ άρχήν, ή διάτα· 
ξις τής § 197, ήτις είναι συγγενής πρός τήν εύρυτέ- 
ραν τοιαύτη ν τοΰ άρθρου 217 τοΰ Έλβετικοΰ Π. Κ. 
προβλέπει τό άξιόποινον τής έγκαταλείψεως Ανηλίκου, 
μή συμπληρώσαντος τό 14ον έτος τής ήλικίας του, fci 
τοΰ έχοντος τήν έπιμέλειαν αύτοΰ, πρός τόν σκοποί 
άπαλλαγής έκ τών βαρών τής μερίμνης του. Θεσπίζει, 
ωσαύτως, τό άξιόποινον τής τεχνητής γονιμοποιήσεις 
μέ μόνην έξαίρεσιν τήν περίπτωσιν τής μεταξύ συζύ
γων τεχνητής γονιμοποιήσεως (32) .

Έν Γερμανιφ, συμφώνως πρός τήν παράγραφον 165 
τοΰ Γερμανικού Π.Κ., άντιστοίχου τοΰ ήμετέρου άρ
θρου 354 Π. Κ. καί τοΰ άρθρου 216 τοΰ Ελβετικά 
Π.Κ., κρατεί ή άποψις δτι ή μήτηρ δύναται νά θεω- 
ρηθή δράστις τής υποβολής τέκνου, προσβαλλομένης ον 
τω τής οικογενειακής τάξεως τοΰ συζύγου της, ά :: 
φερομένου τούτου ώς γνησίου πατρός τοΰ τέκνου τού
του.

Έν Γαλλίφ, βάσει τοΰ άρθρου 345 τοΰ αύτόθι Π.Κ, 
γίνεται δεκτόν δτι ή μήτηρ, ήτις ύποβάλλει τέκνοι 
(Supposition d’un enfant) έναντι τοΰ συζύγου τη;, 

ώς ίδιον αύτών -τέκνον, τιμωρείται βάσει τοΰ άρθρο; 
τούτου (33) . Τό άρθρον 236 τοΰ 'Ολλανδικού Π.Κ. 
όρίζει τό έν λόγιρ έγκλημα, ώς πράξιν, δι’ ής καθίστα
ται αβέβαια «la filiatian d’une autre persone» (34).

Β '.  ’Αντίστοιχοι τοΰ άρθρου 355 τοΰ ήμετέρου Π, 
Κ., είναι αί διατάξεις τής § 179 τοΰ Γερμανικού Π.Κ 
καί τοΰ άρθρου 558 τοΰ Ίταλικοΰ Π.Κ. Παρομοία διί 
ταξις δέν ύπήρχεν εις τό προϊσχΰσαν ’Ιταλικόν Δίκαιον, 
είσαχθεΐσα, τό πρώτον, διά τοΰ νΰν ίσχύοντος ’Ιταλικοί 
Π.Κ. τοΰ έτους 1930.

’Ανάλογος διάταξις δέν ύφίσταται εις τον Γαλλικόν

ϊ

καί Ελβετικόν Π.Κ. Άντιθέτως πρός τό ήμέτερον Δ·
καιον, κατά τήν άποψιν τοΰ Γερμανικοΰ Δικαίου, «’ 
τουργός δύναται νά είναι δ εις τών συζύγων τών 
γάμον συναπτομένων μόνον, ούχί δέ καί τρίτος. Ά -  ! 
λογον όδόν άκολουθεϊ καί τό ’Ιταλικόν δίκαιον (3. I 
Τά ύπό τοΰ ήμετέρου Π.Κ. άκολουθούμενον σύστημ*. 
δέχονται καί δ Γερμανικός Π.Κ. § 170, δ 'Ολλανδικέ;!
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JJ\\, Spflpov 239, ενψ άντίθετον οδόν ήκολούθησαν οί 
^ντάκται χοθ Γερμανικού άντισχεδίου (36) .

w,||. Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΕΜ ΕΛΙΩΣΙΣ Τ Ο Υ  Α 
Ξ ΙΟ Π Ο ΙΝ Ο Υ  ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩ Ν  ΕΓ
ΚΛΗ Μ ΑΤΩ Ν

χ 'ι δ π ο α τ η ρ ι χ θ ε ϊ α κ ι  θ ε ω ρ ί α  ι.
1 ) Ή  μήτηρ έξωγάμου τέκνου, άρνουμένη νά άπο-

/.αλύψ'ϊ) τ^ν έξώγαμον αύτοΰ πατέρα, διαπράττει άξιό- 
-ανον συγκάλυψιν της οικογενειακής τάξεως τοΰ τέ
κνου της. (

Ή αποψις αυτή, καίτοι τυγχάνει νομικώς συνεπής, 
κοινωνικώς θά κατέληγεν είς δυσάρεστα άποτελέσμα- 
w διότι θά άπέφερε τήν δημιουργίαν άτερμόνων δικα- 
■ττικών άγώνων, σχετικών μέ τήν άναγνώρισιν τής πα- 
τρότητος τοΰ έν λόγψ τέκνου (37) .

2) Ή  άρνουμένη νά άποκαλύψη τον εςώγαμον πα- 
ΐέρα τοΰ τέκνου της μήτηρ δεν διαπράττει άξιόποινον 
αυγκάλυψιν.

Ή τοιαύτη συμπεριφορά τής έξωγάμου μητρδς δεν 
πληροί τήν αντικειμενικήν υπόστασιν τοΰ Αξιοποίνου, 
■/.«θ' δσον, μέ τδ νά άποκαλύψη τδν πατέρα τοΰ έξω
γάμου τέκνου της, ζημίαν μάλλον ή κέρδος θά προκα- 
λέση είς βάρος τοΰ τελευταίου (38).

(Συνεχίζεται)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

* ”Αρθρ. 354. «Ό καθ’ οίονδήποτε τρόπον νοθεύων ή συγ- 
/.χλόπτων τήν οικογενειακήν τάξιν τινός, ίδίφ δέ δ ύποβάλλων 
τέκνον, τιμωρείται διά φυλακίαεως». ”Αρθρ. 355. «'Ο δι’ άπα- 
τηλών μέσων παραπείθων τινά εις τέλεσιν γάμου άκυρου ή 
ακυρώσιμου, έάν δ γάμος, διά τοΰτον τδν λόγον, έκηρύχθη άμε- 
τκκλήτως άκυρος, τιμωρείται διά φυλακίαεως. Ή  δίωξις χω- 
ρεϊ μόνον έπΐ έγκλήσει». ** Έξ άπόψεως βεβαιιυθείοης έγκλη- 
ματικότητος, παρά τής έν Έλλάδι ’Αστυνομίας Πόλεων, τά 
έγκλήματα περί τδν γάμον καί τήν οικογένειαν έν γένει, έση- 
μείωσαν τήν άκόλουθον κίνησιν, παρ’ ήμΐν, κατά τήν χρονικήν 
περίοδον 21)4)1967 — 31)12)69 :

1967=120, 1968=194, 1969=170
ήτοι αδξησιν κατά 61,66% ήτοι μείωσιν κατά 7,73%

Ίδέ : Στατιστικήν ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, προσηρτη- 
μένην εις περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά», Τεΰχος 408)15- 
5-70, σελ. 15, στοιχ. Β' άρ. 10.

(1) Ίδέ : Η. Γάφου : «Ποινικόν Αίκαιον», ειδικόν μέρος, 
Τεΰχος Ε ' 1965, σελ. 94 έπ. καί Γ. Μαγκάκη : «Τά εγκλή
ματα περί τήν γενετήσιον καί τήν οικογενειακήν ζωήν» 1967, 
αελ. 177 έπ.

(2) Η. Γάφου : σελ. 100 § 2 Α.
(3) Ή  άπόκρυψις τής οικογενειακής τάξεως έμφανίζεται 

είτε Οπό τήν μορφήν συγκαλύψεως ταύτης, είτε Οπό τήι είδι- 
κωτέραν τοιαΰτην τής νοθεύσεως. Οϋτω καί Γ. Μαγκάκη, σελ. 
177 έπ. Η. Γάφου, σελ. 91 Ιπ. Πρβλ. Δ. Καρανίκα : «’Εγχει
ρίδιου Ποινικοΰ Δικαίου», Τόμος Γ' Ειδικόν μέρος, θεσ)νίκη, 
1962 σελ. 214, Α. Σταΐκου : «’Επίτομος έρμηνεία Ελληνικού 
Ποινικού Κώδικος» Τόμ. Γ' Ειδικόν μέρος, 1961, σελ. 682, 
•ώς άπόκρυψις νοείται ή διά θετικής τίνος ένεργείας συγκά- 
λοψις, ούχί δέ καί ή άπλή παρασιώπησις». 'Ομοίως Α. Μπου- 
ροπούλου : «'Ερμηνεία Ποιν. Κώδικος κατ’ άρθρον». Τόμ. 2. 
Είδ. μέρος, 1960, σελ. 628.

(4) Οδτως, Η. Γάφου, δποα. 14.
(4α) Η. Γάφου, ένθ. άνωτ.
(5) Ίδέ : Βούλ. 6π’ άριθ. 760/1959 Πλημ. ’Αθηνών, έν 

Ποιν. Χρον. 1960 σελ. 163, ένθα μεταξύ άλλων άναφέρεται 
δτι «ή αΰζυγος έπρομηθεύθη Οπό Μαίας έξώγαμον τέκνον καί 
παρουσίασε τούτο είς τάν σύζυγόν της ώς Οπ’ αύτής τεχθέν

καί ύπ’ αύτοΰ συλληφθέν».
(6) Πρβλ. Η. Γάφου ένθ’ άνωτ.
(7) Πρβλ. Δ. Καρανίκα, σελ. 213 - Γ. Μαγκάκη. 

σελ. 177 καί Ιπ. Α. Μπουροπούλου, σελ. 628 καί έπ.
(8) Ίδέ ύποσημ. 5.
(9) Πρβλ. Γ. Μαγκάκη, σελ. 178 - contra Η. Γάφος, σελ. 

97, ένθ’ άναφέρεται «άμφισβητεΐται, άν ή έξοιγαμος μήτηρ 
όποχρεοΰται νά γνωστοποίηση τάν προκαλέσαντα τήν σύλληψιν 
τού τέκνου άνδρα».

(10) Ίδέ, Δ. Καρανίκα, σελ. 213 καί Ιπ.
(11) Α. Σταΐκου, σελ. 682 καί έπ.
(12) Πρβλ. Α. Σταΐκου - Α. Μπουροπούλου, ένθ’ άνωτ.
(13) Πρβλ. Δ. Καρανίκα, σελ. 215, σημ. 1, ένθ’ άναφέρε- 

ται δτι τοΰ δρου «άπατηλά μέσα» γίνεται χρήσις όπό έννοιαν 
εύρυτέραν τής έν τφ Π.Κ. τοΰ δρου «άπατη», περιλαμβάνου- 
σαν πάσαν ψευδή παράστασιν, είτε αΰτη άναφέρεται είς τό πα
ρελθόν, είτε είς τά μέλλον, ικανήν νά προκαλέαη πλάνην, ώστε 
νά παραπεισθή δ πλανώμενος είς τέλεσιν γάμου.

(14) Πρβλ'. Η. Γάφου, σελ. 94 καί έπ. — Α. Μπουροπού
λου, σελ. 628 καί έπ.

(15) Ίδέ, αίτιολογ. έκθεσιν ήμ. ΙΙ.Κ. 1933, αελ. 379.
(16) Πρβλ. Α. Σταΐκου, Α. Μπουροπούλου, ένθ’ άνωτ., Γ. 

Μαγκάκη, σελ. 177 καί έπ., Η. Γάφου, ένθ’ άνωτ., Δ. Κα
ρανίκα, σελ. 213 καί έπ.

(17) Διά τό άρθρ. 355 Π.Κ. άπαιτεί έγκλησιν.
(18) Ίδέ, αΐτ. έκθ. Π.Κ. 1933 — Γ. Μαγκάκη, ένθ’ άνωτ.
(19) Πρβλ. Η. Γάφου, σελ. 99 καί έπ. — Γ. Μαγκάκη, σελ. 

177 καί έπ. — αΐτ. έκθ. 1933, σελ. 241 — Α. Μπουροπού
λου, σελ. 631 — contra Γ. Μαγκάκης ένθ. άνωτ.

(20) Οδτω, Δ. Καρανίκας, σελ. 216 ■— contra Α. Μπου- 
ρόπουλος, ένθ’ άνωτ. καί Η. Γάφος, σελ. 100.

(21) Ίδέ, Α.Κ. άρθρ. 1372, 1374 καί 1375. Σύμφωνος δ 
Γ. Μαγκάκης, ένθ. άνωτ.

(22) Πρβλ. Α. Σταΐκου, σελ. 668 — Α. Μπουροπούλου, σελ. 
628 καί έπ.

(23) Ίδέ, Πλουτάρχου «βίοι, παράλληλοι» β', Σόλων Κεφ. 
22 «υίφ τρέφειν τόν πατέρα μή διδαξάμενον τέχνην έπάναγκες 
μή είναι».

(24) Πρβλ. Δ. Καρανίκα, σελ. 207. Παλ. Διαθήκη, περί 
Εβραίων Βασιλέων, Α' Κεφ. γ ',  έδάφ. 23 - 24 «καί ειπεν δ 
βασιλεύς : ή μέν λέγει... δ ζων είναι υιός μου. 'Η δέ λέγει... 
δ νεκρός είναι υιός σου... δ δέ ζών υιός μου... Καί είπεν δ 
βασιλεύς : «Φέρετε μοι μάχαιραν».

(25) Μ. Τουρτόγλου, «ή τεχνητή σπερματέγχυσις καί τό Δί
καιον», Ποιν. χρον. 1958, σελ. 380 καί Ιπ.

(26) Η. Γάφου, σελ. 128 — Α. Μπουροπούλου, -αελ. 628 
σημ. 1 καί αΐτ. έκθ. 1933, σελ. 375.

(27) Πρβλ. Η. Γάφου, ένθ’ άνωτ. — Α. Σταΐκου, σελ. 682 
— Α. Μπουροπούλου, σχόλια άρθρ. 355 Π.Κ. σημ. 1 καί 4.

(28) Πρβλ. Η. Γάφου, σελ. 128 στοιχ. ΙΑ.
(29) Πρβλ. αίτ. έκθ. 1933, σελ. 375 καί Ιπ. ένθ’ άναφέ- 

ρονται αί διατάξεις των άρθρ. 361 - 363 τοΰ Ιταλικού Π. 
Κ. δι’ ών καθορίζεται ή νομοτυπική συμπεριφορά τοΰ έγκλή- 
ματος τής προσβολής τής οίκογ, τάξεως.

(30) Η. Γάφου — Α. Σταΐκου, ένθ’ άνωτ.
(31) Α. Σταΐκου, ένθ’ άνωτ.
(32) Ίδέ, Γ. Μαγκάκη, σελ. 174 § 3. Οδτος δέν κρίνει 

άναγκαίαν τήν ρύθμισιν, άναφορικώς μέ τήν τεχνητήν γονιμο- 
ποίησιν. Contra δ Μ. Τουρτόγλου, ένθ. άνωτ. ύποσημ. 25, 
Κρίνεται ώς άκριβέστερος δ δρος «τεχνητή γονιμοποίησις» 
(Fecondation artificielle),- άντί τοΰ τοιούτου «τεχνητή σπερ- 
ματέγχυσις» (Insemination artificielle), ώς δηλοΰντος τήν με
ταφοράν τοΰ σπερματικού ύγροΰ έντός τής κοιλότητος τής μή
τρας καί μή ύποδηλοΰντος τό άποτέλεομα.

(33) Ίδέ, Προτ. Άντεισαγγελέως Α.Π., Κ. Σταμάτη έπί 
Βουλ. 760/1959 Πλημ. ’Αθηνών. Ποιν. Χρον. 1960 σελ. 163.

(34) Πρβλ. αίτ. έκθ. 1933, σελ. 203 — Α. Σταΐκου, σελ. 
683.

(35) Η. Γάφου, σελ. 97 καί Ιπ.
(36) Πρβλ. αίτ. έκθ. 1933, σελ. 379 καί έπ.
(37) Ούτως άπεφάνθη καί τδ Γερμανικόν ’Ακυρωτικόν, Γ. 

Μαγκάκη, ένθ’ άνωτ. σημ. 5.
(38) Πρβλ. Γ. Μαγκάκη ,σελ. 177 καί έπ.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Ύττο Ά σ τυ ν. Δ )ντοΰ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

2. Π Α ΙΔ ΙΚ Η  Η Λ ΙΚ ΙΑ  Τ Ο Υ  Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ
Κ ΡΙΣΕ ΙΣ  (1918-1931)

Οΐ προαναφερθέντες παράγοντες έσχον ώς άποτέλε- 
σμα, τόν Νοέμβριον 1918, νά πραγματοποιηθώ το πρώ
τον οργανωτικόν βήμα. Τήν 17ην τοΰ μηνός, εις Πει
ραιά καί εις αίθουσαν τοΰ ξενοδοχείου «Πειραιεύς», 
συνήλθε τό ιδρυτικόν συνέδριον τοΰ «Σοσιαλιστικού 
Έργατικοΰ Κόμματος Ελλάδος» (ΣΕΚΕ) . Ή  πλειο- 
ψηφία των συνέδρων άπετελεΐτο από αστούς καί δια
νοουμένους. Έξελέγη ή πρώτη Κεντρική Επιτροπή 
του, άποτελεσθεΐσα έκ των : Άρίστου ’Αρβανίτη, σο- 
σιαλιστοΰ σπουδάσαντος εις Γερμανίαν, ώς Γεν. Γραμ- 
ματέως, καί των Νικολάου Δημητράτου, φοιτητοΰ Νο
μικής, Παν. Δημητράτου, δημοδιδασκάλου, καί των 
ηλεκτροτεχνιτών Μιχαήλ Σιδέρη καί Στάμου Κόκκι
νου. Τήν όργάνωσιν τής Νεολαίας άνέλαβον ο! φοιτη- 
ταί Σπ. Κομιώτης, Γεώργιος Δούμας καί Δημοσθένης 
Λιγδόπουλος. 'Ως δημοσιογραφικόν, εβδομαδιαίου δργα- 
νον τοΰ Κόμματος, έξεδόθη δ «’Εργατικός ’Αγών». Χα
ρακτηριστικόν είναι, ότι τό Κόμμα, άμα τή ιδρύσει του, 
εύρέθη μέ δύο βουλευτάς ! Καί τοΰτο διότι ή έβραϊκή 
Φεντερασιάν θεσ) νίκης είχεν έκλέξει είς τάς έκλογάς 
τοΰ Μαίου 1915, μέ τοπικήν έκλογικήν σύμπραξιν με
τά τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος (Δημ. Γούναρη) , δύο βου
λευτάς. Τόν δικηγόρον, κοινωνιολόγον, συγγραφέα 
(μετέπειτα καθηγητήν τής Άνωτάτης Σχολής Εμπο

ρικών καί Οίκον. ’Επιστημών) Άριστοτέλην Σίδερην 
καί τόν Εβραίον έμπορον Θεσ) κης Άλμπέρτο Κουριέλ. 
Ή  γραμμή τοΰ Κόμματος, υπό τήν επίδρασιν τών δια
νοουμένων, δέν ήτο κομμουνιστική, αλλά σοσιαλδημο
κρατική. Παρά ταΰτα, καί ένεκα, κυρίως, τής έλλεί- 
ψεως χρημάτων, άπεφασίσθη υπό τής Κ.Ε. ή άποστο- 
λή εις τήν Σοβ. "Ενωσιν, ένθα έμαίνετο δ έμφύλιος πό
λεμος, στελέχους τοΰ Κόμματος, προς λήψιν δδηγιών 
καί οικονομικής βοήθειας. ΙΙρός τοΰτο, κατ’ εγκληματι
κόν τρόπον, άποστέλλεται ό Δημ. Λιγδόπουλος, δ έν- 
θερμος, ενθουσιώδης καί αγνός σοσιαλιστής, φοιτητής, 
έτών 19 (!) .

Ό  νεαρός φοιτητής μετέβη είς Μόσχαν καί παρου- 
σιάσθη είς κλιμάκιον τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε. ’Ανέφερε τά τής 
ίδρύσεως τοΰ ΣΕΚΕ, τήν συμπάθειαν πρός τήν Σοβιε
τικήν Ρωσίαν καί ήτήσατο δδηγίας καί οικονομικήν 
βοήθειαν. Τφ παρεσχέθησαν άμφότερα, ώς επίσης καί 
είς σύντροφος, "Ελλην έκ Ρωσίας, όνόματι Άλεξάκης, 
ίνα δμοΰ έπιστρέψωσιν είς Ελλάδα καί άρχίσωσι τήν 
προπαρασκευήν διά τήν προσχώρησιν είς τήν Γ ' Διε
θνή. Κατά τό ταξίδιόν των, δμως, διά τής Μαύρης Θα-

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
λάσσης καί ύπό μυστηριώδεις συνθήκας, έσφάγησαν 
καί έληστεύθησαν. Άργότερον, ή σοβιετική Κυόέρνη 
σις άνέφερεν, άορίστως, δτι ούτοι έπεσαν θύματα Τουρ- 
κολαζών, οίτινες συνελήφθησαν καί άπηγχονίσθησαν. 
τό δέ πλοιάριόν των κατεσχέθη. "Οταν, δμως, ή ήγεσία 
τοΰ ΣΕΚΕ έζήτησε τήν πώλησιν τοΰ πλοιαρίου καί διά 
τοΰ αντιτίμου ένίσχυσιν τής άπορφανισθείσης δυστυχού; 
οικογένειάς τοΰ Λιγδοπούλου, ώς καί τοΰ, έν τφ μετα
ξύ, έπαναπατρισθέντος είς Ελλάδα πατρός τοΰ Άλε- 
ξάκη, έλαβε τήν σκληράν άπάντησιν δτι οΕ συναισθημα
τισμοί δέν έχουν σχέσιν μέ τούς κομμουνιστάς. Τό τρα
γικόν συμβάν είχε τάς επιπτώσεις του. Ό  Γεν. Γραμ- 
ματεύς τοΰ ΣΕΚΕ ’Αρβανίτης παρητήθη καί Ιγκατε- 
στάθη είς Γερμάνιαν, άπέχων πάσης δραστηριότητος. 
Καί τά λοιπά στελέχη άπεγοητεύθησαν. Γεν. Γραμμα- 
τεύς άνέλαβεν ό Ν. Δημητράτος.

Τόν Σεπτέμβριον 1918 είχεν Εδρυθή ή Γ.Σ.ΕΕ. 
Είς αυτήν τό Κόμμα διέθετε τρεις εκτελεστικούς : τόν 
’Αβραάμ Μπεναρόγια καί τούς Ευαγγέλου καί Γ. Πα- 
πανικολάου. Τόν Σεπτέμβριον 1919 συνήλθε τό Α' Ε 
θνικόν Συμβούλιου τοΰ Κόμματος. Είς αυτό διεφάνησαν 
αί πρώται διαφωνίαι. Ό  Άριστ. Σίδερης επέκρινε δρι- 
μύτατα τήν Κ.Ε., διά τήν ένέργειάν της, μέσψ Λιγδο- 
πούλου, πρός ένταξιν είς τήν Γ ' Κομ. Διεθνή. Είς τού
τον άντετέθη, μετά τής αυτής δριμύτητος, δ Γ. Γεωρ- 
γιάδης, δικηγόρος. Ό  Γεωργιάδης, υπηρετών ώς Βα
σιλικός Επίτροπος τοΰ Στρατοδικείου Στρατιάς Θρά
κης, είχεν έπιδείξει διαγωγήν αντεθνικήν, άρνηθείς νά 
παραπέμψη λιποτάκτας στρατιώτας καί συνηγορήσας, 
άπό έδρας, υπέρ ύπαξιωματικοΰ, έξυβρίσαντος τόν Βα
σιλέα. Άπελύθη καί ένετάχθη είς τό ΣΕΚΕ, περιλη- 
φθείς, μάλιστα, κατ’ έξάίρεσιν εις τό «’Εθνικόν Συμ
βούλιον». Ουτω, διά τών Σίδερη καί Γεωργιάδη, διε- 
γράφοντο εντός τοΰ Κόμματος αί δύο τάσεις : δεξιά 
καί αριστερά. Τό 1919 τό ΣΕΚΕ απέκτησε καί ημερή
σιον δημοσιογραφικόν δργανον. Τόν «Ριζοσπάστη», δ 
όποιος ανήκε μέν είς τόν Γιάννην Πετσόπουλον, έτέθη 
δμως, ύπ’ αύτοΰ, ύπό τόν πολιτικόν έλεγχον τοΰ Κάμ-· 
ματος. Ή  ιστορία τοΰ Πετσσπούλου είναι ενδιαφέρουσα 
καί θά άναφερθή είς τήν συνέχειαν τοΰ ιστορήματος 
μας. Τό Β ' Συνέδριον τοΰ ΣΕΚΕ συνήλθε τήν 21ην 
’Απριλίου 1920, εις μίαν ισόγειον αίθουσαν τής άδιεξό- 
δου παρόδου τοΰ θεάτρου «Κεντρικόν». Ό  Γεωργιάδης, 
έπανελθών εκ τοΰ Συνεδρίου τής Κομιντέρν, ένθα είχε 
παραστή ώς άντιπρόσωπος τοΰ ΣΕΚΕ καί μέ τήν βοή
θειαν τής πλειοψηφίας τών συνέδρων σοσιαλιστών, επέ
τυχε τήν λήψιν άποφάσεως διά προσχώρησιν τοΰ ΣΕΚΕ
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Ό  Στρατηγός ΠΑΡΑΣΚΕΤΟΠΟΤΛΟΣ καί τό έπιτελεϊον του εις τό μέ- 
τωπον της Μικρασιατικής εκστρατείας, την όποιαν τό Κ.Κ.Ε. έχαρακτήρι- 
σεν ώς ιμπεριαλιστικήν καί ληστρικήν!

,> τήν Γ ' Διεθνή τοΰ Λένιν καί Αποδοχήν 
%  21 δρων της (παράνομος μηχανισμός 
Ά ). Εις τόν τίτλον τοΰ Κόμματος έτέθη,
!vtj ;  παρενθέσεως, ή λέξις «κομμουνιστι-
£y»_ yApa, α π ό  τ ο ΰ  έ τ ο υ ς  1 9  2 0,

* I ο y ν ά  θ ε ω ρ η θ ή  ό τ ι  αρ-  
• / εται  ή Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  Κ Κ Ε ,
^ δ έ  π ε ρ ί ο δ ο ς  1 9 1 8  —  2 0 
I το  δ χ ρ ό ν ο ς  τ ή ς  κ υ ή σ ε ώ ς  
- ο υ. Ό  μόνος διαφωνήσας ήτο δ καθηγη- 
Ά  Άρ. Σίδερης, αλλά δέν είσηκούσθη. Τό 
Κόμμα αρχίζει έντονον κομμουνιστικήν προ- 
-ινάνδαν- συγχρόνως δέ καί ά ν τ ι π ο -  
Ω μ ι κ ή ν ,  συνεχιζόμενης τής Μικρασια- 
,,χής έκστρατείας. Τό εμπόλεμον Κράτος 
λαμβάνει μέτρα κατά των προπαγανοιστών 

παραπέμπονται εις τό Στρατοδικεΐον ή, 
εκτοπίζονται. Τοΰτο έπιφέρει μεγάλην Ανα- 
ταραχήν μεταξύ των στελεχών καί των μελών τοΰ Κόμ
ματος". Τήν έποχήν έκείνην συνετελεΐτο καί ή πρώτη 
χαθαρώς προδοτική πράξις τοΰ ΚΚΕ (δηλ. τοΰ ΣΕΚΕ - 
Κομμουνιστικού, ώς έτιτλοφορεΐτο). ’ Ητο ή όράσις εις 
ιό Μικρασιατικόν Μέτωπον. Άφοΰ έ χ α ρ α κ τ ή -  
ρ ι σ ε  τ ή ν  έ κ σ τ ρ α τ ε ί α ν  ώς  ι μ π ε 
ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή ν  κ α ί  λ η σ τ ρ ι κ ή ν (!) , ήρ- 
χισε νά δργανώνη συνωμοτικάς δμάδας εις τό μέτωπον, 
■j-ό τήν καθοδήγησιν τριμελούς γραφείου.

Ό Έλ. Σταυρίδης, δρών ώς καθοδηγητής τοΰ τρι
μελούς γραφείου εις τό μέτωπον καί άργότερον (1925) 
■/.αταλαβών τό άνώτατον «πόστο» τοΰ Κ.Κ., δηλαδή τό 
τοΰ Γεν. Γραμματέως, τό όποιον ούσιαστικώς είναι ή 
θέσις τοΰ ’Αρχηγού, Αναφέρει, ύπευθύνως, ότι τό ΚΚΕ 
είχε κατορθώσει νά Ιχη εις χεΐρας του τάς έπικοινω- 
νίας τής Στρατιάς καί τάς συγκοινωνίας. Συγχρόνως 
μέ τήν προπαγάνδαν έπεξετείνετο ή δργάνωσις τών 
οτρατιωτών καί ύπαξιωματικών. Ένψ, όμως, ή πρα
κτική δράσις τοΰ Κόμματος εις τό μέτωπον υιεξήγετο 
Ιπιτυχώς, είς τά μετόπισθεν, ώς προανεφέρθη, τά στε
λέχη είχον τρομοκρατηθή Ικ τών όλίγων μέτρων ατι- 
να είχε λάβει ή Κυβέρνησις έναντίον των. Αποτέλε
ψα τούτου ύπήρξεν ή Διάσκεψις τοΰ Φεβρουάριου 
1922. Κατ’ αότήν, ένψ τό Κόμμα ώδευεν δλοταχώς 
πρός τόν Κομμουνισμόν, εγένετο στροφή πρός τήν Σο- 
τιαλδημοκρατίαν, διά τής ληφθείσης παμψηφεί Αποφά- 
αεως «περί άνάγκης μακράς καί νομίμου ύπάρξεως». 
Διά τής Αποφάσεως αυτής, ήτις έλήφθη ύπό στελεχών, 
κατά πλειονοψηφίαν δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ω ν  καί έρή- 
μην τών μαχητικών στελεχών τοΰ μετώπου, Απεκλείε- 
το πάσα παράνομος ή έπαναστατική δράσις. Ή  νέα Κ. 
Ε. άπετελέσθη από τούς : Γιάννην Κορδάτον, γεν. 
γραμματέα, καί μέλη τούς Ν. Δημητράτον, Π. Δημη- 
τράτον, Ά ρ. Σίδερην, Γ. Γεωργιάδην, Μ. Σιδέρην καί 
Γιάννην Πετσόπουλον. Τό θέρος, όμως, τοΰ 1922 οΐ Αν- 
τίθετοι πρός τήν Κυβέρνησιν Γούναρη πολιτικοί, ήρχι- 
οαν νά κινοΰνται δυναμικώς. Τότε δέ έκυκλοφόρησε 
"καί τό, έπαναστατικοΰ περιεχομένου, «Δημοκρατικό 
Μανιφέστο» τοΰ Άλεξ. Παπαναστασίου μέ ύπογραφάς 
πολλών δημοκρατικών ήγετών, συλλητθέντιον απάντων 
καί έγκλεισθέντων είς τάς φυλακάς Συγγροΰ.

Διά νά μήν ύστερήση τό Κ.Κ., ήογισεν έντονον Αντι
πολεμικήν προπαγάνδαν διά τοΰ «Ριζοσπάστη»·. Είς Α- 
πάντησιν, διετάχθη ή σύλληψή όλων τών μελών τής

Κ.Ε., άτινα καί έφυλακίσθησαν είς τάς φυλακάς Συγ
γροΰ. Έν τψ μεταξύ, τό μέτωπον κατέρρεε καί ήρχι- 
σεν ή έπάνοδος είς Ελλάδα τών στρατευμένων μαχη
τικών στελεχών τοΰ Κόμματος. Ή  έγκάθειρκτος Κ.Ε. 
Απεφυλακίσθη καί τόν ’Οκτώβριον 1922 συνήλθεν Εκ
τακτον Συνέδρων τοΰ Κόμματος, είς δ έπεκράτησαν οί 
τής άριστεράς πτέρυγος. Γεν. Γραμματεύς έξελέγη δ 
Νίκος Σαργολόγος καί μέλη της οί Θ. Μάγγος, Λαγου- 
δάκης, Γιαμογιάννης καί Κορδάτος. Έςελεγκτική Ε 
πιτροπή οί Πατίας Γιατσόπουλος, Έ λ. Σταυρίδης και 
δ Εβραίος ’Αβραάμ Μπεναρόγιας. Συγχρόνως ήκυρώ- 
θησαν αί Αποφάσεις τής Διασκέψεως Φεβρουάριου «πε
ρί νομίμου ύπάρξεως» καί έγένοντο διαγραφαί μελών 
(Πετσοπούλου κ.λ.π.) . ’Ήρχιζε πλέον ή δριστική στρο
φή τοΰ Κόμματος πρός τήν Γ ' Διεθνή τοΰ Λένιν. Ή  πε- 
ρίοδος ήτο εύνοϊκή διά τήν έπιτυχίαν Ανόδου τοΰ Κόμ
ματος. Περισσότεροι Από εν έκατομμύριον πρόσφυγες 
κατέκλυσαν τήν δυστυχή Ελλάδα πεινώντες καί γυ- 
μνητεύοντες. Δέν ήσαν κομμουνισταί. Άντιθέτως, ήσαν 
Αστοί καί Αγρόται, πιστεύοντες είς τήν Μεγάλην ’Ιδέαν. 
ΤΗσαν, δμως, ώς προανεφέρθη, πεινώντες καί γυμνη- 
τεύοντες. ΐΐαραλλήλως, συνέρρεον οί έπανερχόμενοι, 
έκ τοΰ μετώπου, παλαιοί πολεμισταί. Λόγψ τής κρί- 
σεως, έκ τής καταστροφής, ήσαν καί οδτοι Απροστάτευ
τοι, Ανεργοι καί πεινώντες. ’Αμέσως ήρχισεν ύπό τοΰ 
Κόμματος ή δημιουργία τοπικών νομίμων συνδικαλι
στικών Ενώσεων Παλαιών Πολεμιστών, ύπό τήν έπιρ- 
ροήν του. Άργότερον τό Κόμμα ώργάνωσε καί τούς 
έφέδρους.

Τό θέρος τοΰ 1923 ή ΓΣΕΕ, ύπό τήν έπιρροήν τοΰ 
Κόμματος, κηρύσσει πανελλαδικήν Απεργίαν, καθ’ ήν, 
είς μαχητικήν διαδήλωσιν τών έργατών, είς Πασσαλι- 
μάνι τοΰ Πειραιώς, ύποκινηθεΐσαν ύπό τών κομμουνι
στών, δημιουργοΰνται έκτροπα καί, κατά τήν Αντιμετώ
πισή ταύτης ύπό τής Αστυνομίας καί τοΰ Στρατοΰ, πί
πτουν νεκροί ένδεκα διαδηλωταί, τραυματίζονται δέ 
πολλοί, ώς καί μερικοί Αστυνομικοί.

Τόν Νοέμβριον 1923 διενεργοΰνται έκλογαί. Τό 
Κόμμα συμμετέχει καί λαμβάνει 18.000 ψήφους (μέ
λη είχε 3.200) έναντι 100.000 τάς δποίας είχε λάβει 
κατά τάς έκλογάς τοΰ 1920. Τό έκλογικόν συνέδριον 
τοΰ Κόμματος, τό δποΐον είχε συνέλθει τόν Σεπτέμβριον 
1920, είχεν έκλέξει νέαν Κ.Ε. ύπό τόν Θωμάν Άπο- 
στολίδην, τυπογράφον Βόλου, ώς Γεν. Γραμματέα. Ό
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διανοούμενος Γιάννης Κορδάτος παρέμεινε διευθυντής 
τοΰ «Ριζοσπάστη» μέ αρχισυντάκτην τόν, έπίσης λογο
τέχνην, Πέτρον Πικρόν (ψευδώνυμον) . Ό  Σταυρίδης 
διηύθυνε τό θεωρητικόν περιοδικόν τοΰ Κόμματος, την 
«Κομμουνιστικήν Έπιθεώρησιν». Πάντα ταΰτα, ύπό τήν 
άμεσον καί προσωπικήν καθοδήγησιν πλειάδος άλλοε- 
θνών πρακτόρων καί καθοδηγητών τής Γ ' Κομ. Διε
θνούς, οίτινες είχον είσέλθει, έν τφ μεταξύ, παρανόμως 
εις Ελλάδα.

Τήν ιδίαν έποχήν Ιλάμβανον χώραν καί ετερα σοβα-

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΤΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ρά γεγονότα : Τό Γ ' Συνέδριον τής Κομ. Διεθνούς εις 
Μόσχαν, ή Διάσκεψις τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 
'Ομοσπονδίας καί τό Συνέδρων τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε. Εις τα 
δύο πρώτα άπεστάλη, ώς έκπρόσωπος τοΰ Κόμματος, δ 
Σαργολόγος. Οδτος προέβη εις τρεις δραστηριότητας : 
α) έψήφισεν υπέρ τής προτάσεως τών Βουλγάρων Βα
σίλη Κολλάρωφ καί Γκεώργκη Δημητρώφ, έκπροσώ- 
πων τοΰ Κ.Κ.Β., διά τήν α ύ τ ο ν ό μ η σ ι ν  τ ή ς  
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  κ α ί  Θ ρ ά κ η ς ,  β) ελαβεν έκ 
τής ήγεσίας τής Κόμιντερν τα αργύρια τής προδοσίας 
τοΰ Κόμματος, ήτοι 7.500 δολλάρια (εξαμηνιαία ένί- 
σχυσις τοΰ Κόμματος) καί γ) ήσθάνθη κεραυνοβόλον 
έρωτα διά μίαν Γερμανίδα δακτυλογράφον τής Κόμιν
τερν, ήν καί ένυμφεύθη εις Μόσχαν. "Αμα τή έπανόδφ 
του, εις Ελλάδα, επαρουσιάσθη ένώπιον τής Κ.Ε. καί 
άνέφερε, δήθεν, συντετριμμένος : «Περνώντας κατά τήν 
επιστροφήν μου, σιδηραδρομικώς άπό τήν Φασιστικήν 
’Ιταλίαν καί κατά τήν τελωνειακήν έρευναν, οί Φασί- 
σται μοΰ άφήρεσαν τά 1.500 δολλάρια !». ’Απέκρυψεν 
δτι είχε λάβει 7.500 δολλάρια ! Συγχρόνως ήτοιμάζε- 
το νά διαφύγη μετά τής συζύγου του εις ’Αμερικήν, διά 
νά «ξεκοκκαλίση» τά ερυθρά δολλάρια, πράγμα δπερ

g a a ’i έπέτυχε. Τό Κόμμα, άργότερον, δΓ dvaxpfo-^ 
ϊ άνεκάλυψεν, δτι διά νά έπιτύχη τήν έκδοσιν διαβατή! 
• ρίου δΓ ’Αμερικήν, ήλθεν εις συνεννόησιν μετά τοΰ '{ 

πουργείου Εσωτερικών καί ύπέβαλε πλήρη «χαφ^. 
κήν» εκθεσιν...

Τόν Νοέμβριον 1924 συνήλθε τό 3ον Συνέδριον χοί 
Κόμματος. Εις αυτό παρέστησαν καί ξένοι μπολσεβίκο, 
είσελθόντες εις Ελλάδα παρανόμως. Μεταξύ αύτ®| 
ώς άναφέρει δ Σταυρίδης,, παρέστη καί τό στέλεχο- 
τής Κόμιντερν, δ Ουκρανός υπουργός Ντιμίτρη 
νουήλσκυ. Οδτος, εις τά πρακτικά τοΰ συνεδρίου, δτ- 
μοσιευθέντα εις τόν «Ριζοσπάστη» τής 27, 28, 29 χήι 
30 Νοεμβρίου 1924, άνεφέρετο ώς σ. Μιχάλης ! Οι αύ 
νεδροι δέν έγνώριζον τά στοιχεία του, άλλ’ άτύ.ώ; 
ήτο ξένος. Τή επιμονή του, τό Κόμμα ώνομάσθη Κομ- 
μουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) . Καί ελαβε χχ. 
τάπτυστον άπόφασιν, εις ήν άνεφέρετο : «Ή έλληνιχί 
πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα μέρος τοΰ Μακεδονι
κού καί Θρακικοΰ λαοΰ, κρατώντας μέ τό σίδερο ίλ 
τή φωτιά τή Μ α κ ε δ ο ν ι κ ή  κ α ί  Θ ρ α κ ι κ r 
χ ώ ρ α  στήν υποταγή της. ’Αγωνιζόμαστε γιά τή 
έ ν ω σ η  τ ώ ν  τ ρ ι ώ ν  τμημάτων τής Μακεδο
νίας καί Θράκης καί γιά μιά έ ν ι α ί α καί ά ν ε- 
ξ ά ρ τ η τ η κρατική τους υπόσταση». Τό 3ον Έκτα
κτον Συνέδριον τοΰ ΚΚΕ (7-2-25) καθώριζε, προδοτι- 
κώτατα καί δουλικώτατα : «Τό Συνέδριο παραδέχεται 
δτι τά συνθήματα πού διετύπωσε ή 6η καί 7η Βαλκα
νική Κομμουνιστική Συνδιάσκεψη «ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» ΕΙ- 
ΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΑΛΙΙΘΙΝΑ ΕΠΑΝΑ
ΣΤΑΤΙΚΑ».

Τόν ’Ιούλιον 1924 εις τό Συνέδριον τής Β.Κ.Ο. ά 
Σεραφείμ Μάξιμος καί Παντελής Πουλιόπουλος, είχον 
ήδη ψηφίσει ύπό τό πνεύμα αύτό. Ό  Γιάννης Κορδά
τος, άντιταχθεις μέ άνδρισμόν, άπεβλήθη τοΰ Κόμμχ- 
τος, χαρακτηρισθείς ώς σωβινιστής, δππορτουνιστής 
καί πλαστογράφος τής 'Ιστορίας !

 ̂ Τό Μακεδονικόν θέμα έπέφερε καταδιώξεις τοΰ Κ. 
Κ.Ε. Ή  Κυβέρνησις Μιχαλακοπούλου - Κονδύλη, άτό 
τάς άρχάς τοΰ 1925, προέβη εις τήν φυλάκισιν τών ι 
Πουλιοπούλου, Άποστολίδη, Σκλάβου, Τάκη Φίτσου 
καί άλλων. Ό  Σερ. Μάξιμος Ιξετοπίσθη. Ποός άνα- 
πληρωσιν των, άνήλθον νέα στελέχη- προσελήφθη δί 
ως δακτυλογράφος τής Κ.Ε. ή Χρύσα Χατζηβασιλείου. 
Εις την θεσιν τοΰ Γεν. Γραμματέως, τοΰ Πουλιοπούλου 
συλληφθέντος, ώς προανεφέρθη, έτοποθετήθη δ Έ<„ 
Σταυρίδης. Ένταΰθα δέον νά σημειωθή, δτι τό ΚΚΕ, 
κατόπιν Ιντολής τών σοβιετικών καθοδηγητών, ώργά- 
νωσεν, άπό τάς άρχάς τοΰ 1924, τμήμα δράσεως εις 
τόν Στρατόν. Έλέγετο ΑΜΙ ( =  άντιμιλιταριστικδν). 
Τό ταήμα αύτό ώργανώθη άπό τόν Έ λ . Σταυρίδην καί 
τόν Γεν. Γραμματέα τής Κομμουνιστικές Νεολαίας (ή- 
τις έκαλεΐτο ΟΚΝΕ = 'Ομοσπονδία Κομ. Νεολα'ών 
Ελλάδος) Γεώργιον Κολοζώφ, καταγόμενου εξ Άλε- 
ξανδρουπόλεως. Τό ΑΜΙ είχε δύο σκέλη. Τήν κατά 
τριάδας όργανωσιν τών στρατιωτών καί τήν δργάνΒ- 
σιν τών άξιωματικών, γνωστήν ώς «Όμάδα ’Αριστερών 
Αξιωματικών» καί τής όποιας πλέον γνωστά μέλη ή- 

σαν οί : Ευριπίδης Μπακιρτζής (γνωστός άογότερον 
ώς « Ερυθρός Συνταγματάρχης»), δ Στέφανος Σαράφης 
(άργότερον άρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ) καί δ Άθηνέλης.

(Συνεχίζεται)
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^ΜΒΟΛΗ ΕΙΣ Τ Η Ν  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η Ν  ΕΡΕΥΝΑΝ

ΚΛΟΠΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ
ΥΠΟ ΑΣΤΥΝ. Α' 

κ. ΣΩΤ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ  

ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ Κ ΛΟ Π Ω Ν  ΜΕ
ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ι[ ιιεριλαμβανόμεναι εις τήν έπιχειρου- 
κα-ωτέρω έξέτασιν, ύπό τόν γενι-

V ΐίτλον, « κ λ ο π α ί  μ ε τ α φ ο ρ ι -  
δ ν μ έ σ ω ν »  άδικοι πρά ξεις  συνι-

.-Οθν ιδιαιτέραν κατηγορίαν κλοιρής.
J £!' τήν κατηγορίαν ταύτην θεωροΰμεν 

Οπαγομένας τάς Ιξής περιπτώσεις :
V, κλοπάς διτρόχων καί τρίτροχων.
J) κλοπάς μικρών επιβατικών αύτοκι- 

.j -wi ιδιωτικής χρήσεως.
γ) κλοπάς έπιβατικών αυτοκινήτων δη- 

ι.οιίκς χρήσεως μετά μετρητού, «ταξί». 
ν 5) κλοπάς λεωφορείων και φορτηγών.

=) κλοπάς οργάνων καί εξαρτημάτων 
a·/, των άνωτέρω.
’ 3χ) κλοπάς χρημάτων ή άλλων πραγ- 
ιιίτων, φυλασσόμενων Ιντός τών αύτοκινή-

Ή κατάταξις τών κλοπών μεταφορικών 
αέσων είς ιδίαν κατηγορίαν έπιβάλλεται
V διαφόρων συντρεχόντων πρδς τούτο λό
γον. Κυρίως μέν, διότι άντικείμενον τής 
κλοπ-ής τής κατηγορίας ταύτης αποτελεί 
■Λ τροχοφόρον ή τά έν αύτφ φυλασσόμενα 
φάγματα. Δευτερευόντως δέ, διότι οί 
τρόποι διαπράξεως τής κλοπής ταύτης εί
ναι διάφοροι τών τοιούτων τών άλλων συ
νήθων περιπτώσεων κλοπής. ’Αλλά καί, 
ιεραιτέρω, δ χαρακτήρ, δ τύπος καί δ 
σκοπός πολλάκις τού δράστου διαφέρει αί- 
σθητιδς τών άντιστοίχων τοιούτων χαρα
κτηριστικών τών δραστών άλλων κατηγο
ριών κλοπής.

2. ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τ Ο Υ  Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΟ Σ  
ΚΛΟΠΗΣ Μ ΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αί κλοπαί τής κατηγορίας ταύτης ήσαν 
άγνωστοι ή σπάνιαι πρό έτών. ’Ήδη κα
τέστησαν συνήθεις.

Ή έξέλιξις τού εγκλήματος τούτου άκο- 
λουθεΐ, έν άναλογίς, τήν αϋξησιν τού α
ριθμού τών εν κυκλοφορίορ τροχοφόρων, τήν 
έιέκτασιν τής Ικμαθήσεως τού όδηγείν εις 
τάσης κατηγορίας πρόσωπα, τήν εύχέρειαν 
Ηραβιάσεως τών θυρών αύτών, τήν εύκο- 
λίαν θέσεως τής μηχανής αύτών έν λει
τουργία, τήν δυνατότητα μετακινήσεως 
καί μεταφοράς τών δχημάτων μακράν τού 
τόπου τελέσεως τής κλοπής, τδν περιορι
σμόν τών συνθηκών έποπτείας καί έπιβλέ- 
φεως αύτών καί τήν εύκολίαν 'διαφυγής 
τού δράστου.

Οδτω, κατά τήν πρό τού πολέμου περίο
δον αί κλοπαί τής κατηγορίας ταύτης ή- 
Μν άγνωστοι ή σπανίως διέπράττοντο. Οί 
δρϊσται αύτών άπεκαλύπτοντο αμέσως καί 
τννελαμβάνοντο εύκόλως. Τότε, τά έν κυ- 
ζλοφορίφ τροχοφόρα ήσαν δλίγα κατ’ ά- 
Ρ'-θμόν καί δ άριθμός τών γνωριζόντουν δ- 
οήγησιν άτόμων περιωρισμένος.

Κατά τήν περίοδον τής εχθρικής κατο- 
χής τής χώρας, δέν άναφέρονται κλοπαί 
μεταφορικών μέσων.

Μετά τά πρώτα, άπδ τής άπελευθερώ- 
αεως έτη, καί δή από τού 1945 έως 1950 
έλαβον χώραν κλοπαί καί διαλύσεις δλο- 
κλήρων αύτοκινήτων. Τά έκ τής διαλύ- 
σεως δργανα, μέρη καί έξαρτήματα τών 
αύτοκινήτων αύτών, διετίθεντο άμέσως 
καί έπωλοΰντο είς δψηλάς τιμάς. Ταΰτα 
λόγψ τής σπάνιος καί τής μή πραγματο- 
ποιήσεως εισαγωγών, καθίσταντο περιζή
τητα ώς άνταλλακτικά. Άντικείμενον 
τής τοιαύτης διαλύσεως άπετέλουν κυρίως 
τά μικρά στρατιωτικά αύτοκίνητα, τά γνω
στά «τζιπ».

Κατά τά Ιπόμενα έτη, καί κατ’ άρχάς 
μέν σποραδικώς, βραδύτερον δέ συχνότε- 
ρον, έσημειούντο κλοπαί έξ αύτοκινήτων. 
’Επίσης, κλοπαί μεταφορικών μέσων, δί
τροχων καί μικρών έπιβατικών ιδιωτικών 
αύτοκινήτων, έπί τφ άποκλειστικφ σκο- 
πφ χρήσεως αύτών. Σύν τή παρόδιο τού 
χρόνου ήρχισαν πολλαπλασιαζόμεναι.

Δι’ αύτδν ακριβώς τόν λόγον καί ή κα- 
θιέρωσις ειδικής ποινικής διατάξεως, πρδς 
αποτελεσματικήν άντιμετώπισιν, διά νο
μικών κανόνων, τής νέας ταύτης κατά τής 
περιουσίας απειλής, έγένετο κατά τδ έτος 
1957, δτε ή άνάγκη καταστολής κατέστη 
έπιτακτική.

Χαρακτηριστικόν, έν προκειμένου, τυγ
χάνει τό γεγονός, 8τι, διά τής έν άρθρψ 
374 τού ίσχύοντος Ποινικού Κώδικος προσ
θήκης ειδικής διατάξεως ύπό στοιχεία 
374α, καλύπτεται μόνον ή περίπτωσις 
«κλοπής χρήσεως». Διά τής διατάξεως, 
δηλαδή, ταύτης άποσκοπείται ή προστα
σία τής κατοχής τών μεταφορικών μέσων 
καί τών έξ αύτής άπορρεόντων δικαιωμά
των. Ούτως, άντιμετωπίζεται δρθώς καί 
κατά τόν πλέον ένδεδειγμένον τρόπον τδ 
έγκλημα τούτο καί άποφεύγονται αί δυσ
μενείς συνέπειαι, αί έκ τής συνήθους μορ
φής κλοπής άποορέουσαι.

Σήμερον, αί κλοπαί μεταφορικών μέσων 
κατέστησαν συχνόταται, διαπραττόμεναι 
καθημερινώς.

Κατά τά έν τή Διευθύνσει Έγκληματο- 
λογικών Υπηρεσιών τηρούμενα σχετικά 
στοιχεία, αί κλοπαί μεταφορικών μέσων 
άνήλθον κατά τήν διετίαν άπδ 1-1-1968 
έως 31-12-1969 είς 1.001 περιπτώσεις, 
διά τήν περιφέρειαν Πρωτευούσης. Αί, κα
τά τό αύτδ χρονικόν διάστημα τελεσθείσαι 
καί άναφερθείσαι είς τήν ίδιαν Τππρε- 
σίαν, κλοπαί τών λοιπών κατηγοριών ά
νήλθον είς 3.527 περιπτώσεις.

Συνάγεται, δθεν, δτι αί κλοπαί μετα
φορικών μέσων καλύπτουν έν Άθήναις πο- 
σοστδν 22,3% έπί τού συνόλου τών πάσης 
φύσεως κλοπών, 6t’ δς ήσχολήθη ή Δ.
ε . r .»

3. Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ ΣΙΣ  ΚΑΙ Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ ΙΣ
ΤΩΝ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν  ΣΥ ΓΚ ΡΙΣΕΩ Σ

Κρίνεται άπαραίτητον, όπως διεκρινισθή 
ένταύθα, δτι ή έπιχειρουμένη άνάλυσις τών 
κλοπών μεταφορικών μέσων βασίζεται ά- 
ποκλειστικώς είς στατιστικά στοιχεία, 
προερχόμενα έκ τού οικείου τμήματος τής 
Δ.Ε.Γ. Αί έξετασθείσαι περιπτώσεις ταυ
τίζονται πρός ισαρίθμους έξερευνήσεις, δι’ 
άναζήτησιν ιχνών έπί αύτοκινήτων κλα- 
πέντων έν Άθήναις.

Ώς έκ τούτου, είς τά πρός σύγκρισή 
στοιχεία δέν περιλαμβάνονται, ώς είκός, 
αί περιπτώσεις έκείναι τών κλοπών, πε
ρί ών ούδεμία αναγγελία έγένετο είς τήν 
άρχήν καί έκείναι καθ’ δς δέν άνευρέθη 
τό άφαιρεθέν μεταφορικόν μέσον. Πολύ πε
ρισσότερον δέ, δέν περιλαμβάνονται στοι
χεία έκ τών περιπτώσεων καθ’ δς ή κλο
πή δέν έγένετο άντιληπτή ύπό τού παθόν- 
τος. Είς τάς άνωτέρω, δέον δπως προσ
τεθούν άκόμη καί αί περιπτώσεις καθ’ δς 
δ δράστης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρψ καί 
δέν έκρίθη άπαραίτητος ή ύπό συνεργείου 
τής Δ.Ε.Γ. διερεύνησις τού χώρου.

Αί διευκρινήσεις αδται έκρίθησαν άναγ- 
καίαι, ίνα μή προκληθοΰν άμφισβητήαεις 
ώς πρός τά μεγέθη τών άπολύτων άριθ- 
μών, τών χρησιμοποιηθέντων ένταύθα, 
πρός συναγωγήν συμπερασμάτων καί ύπα- 
γωγήν είς άναλόγους κατηγορίας, κατά 
ποσοστά έπί τοΐς %. Άλλα, καί περαιτέ
ρω, ίνα καταφανή, δτι αί άναλογίαι, τών 
έπί μέρους στοιχείων πρός τό σύνολον, 
συνιστοΰν σταθερόν δείκτην τής διακυμάν- 
σεως τής έγκληματικότητος, τής σχετι
κής πρός τάς κλοπάς μεταφορικών μέσων.

ΟΟτω, διά τήν συναγωγήν τών κατά τδ 
έφικτόν θετικωτέρων καί μή άφισταμένων 
κατά πολύ τής πραγματικότητος συμπε
ρασμάτων, έπί τών κλοπών μεταφορικών 
μέσων, έξητάσθησαν χίλιαι (1.009) πε
ριπτώσεις τοιαύτης κατηγορίας κλοπής, 
ληφθεΐσαι έν χοονολογική αειηά. καί διε- 
ρευνηθείσαι κατά τήν διετίαν 1968—1969. 
Ώς πρώτη πεοίπτωσις έλήφθη ή το'αύτη, 
ήτις κατηγγέλθη τελευταία, κατά τήν 
31-12-1969, ώς δστάτη δέ ή τοιαύτη τής 
6-1-1968.

*0 Αριθμός τών περιπτώσεων καί τό λη- 
φθέν χρονικόν διάστημα είναι, τφ δντι, 
περιωρισμένα, μή έπιτρέποντα άπολύτους 
κρίσεις ,πλήν δμως ή έν σειρφ έξετασθεί- 
σα ύλη παρέχει έναργή εικόνα τής συγ
χρόνου διαμορφώσεως τής καταστάσεως.

4. Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Σ  Κ Λ Ο Π Η Σ  Κ Α ΤΑ  Τ Υ
ΠΟ Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ

’Εκ τής άναλύσεως τών συγκεντρωθέν- 
των στοιχείων, δύναται νά συναχθή τό συμ
πέρασμα, δτι αί κλοπαί μεταφορικών μέ
σων, γενικώς, έν τή περιφερείς Αθηνών,
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παρέμειναν εις σταθερά έπίπεδα, κατά τήν 
διετίαν 1968 — 1969. 'Η παρατηρηθεισα 
αύξησις τον άριθμοϋ των περιπτώσεων ά- 
πδ 481 κατά τδ έτος 1968 εις 519 κατά 
τδ έτος 1969, ήτοι κατά 38 μονάδας, έκ- 
μηδενίζεται, σνγκρινομένη πρός τήν ση- 
μειωθεϊσαν άνάλογον αΰξησιν τού άριθμοΰ 
των έν κυκλοφορία τροχοφόρο)/.

Είναι χαρακτηριστικόν, έπίσης, καί τδ 
γεγονός, δτι καί ή κατά μήνα άπασχόλη- 
σις τής Δ.Ε.Γ. έπί τον άντικειμένου τού
τον δέν παρουσιάζει σοβαράς διακυμάν
σεις, εις άριθμοϋς περιπτώσεων, άνερχο- 
μένων είς 38 — 45 μηνιαίως.

Δέν συμβαίνει, όμως, τδ αϋτδ καί ώς 
πρδς τδ είδος τής κλοπής, έκ τής κατη
γορίας τών κλοπών μεταφορικών μέσων, 
καθ’ δσον πρδς τούτο συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι.

Πολλαί κλοπαί τής κατηγορίας ταύτης, 
κατατασσόμεναι εις τδ αδτδ είδος, έμφανί- 
ζουν άπότομον έξαρσιν κατά τδ θέρος καί 
εις ώρισαένον τόπον, ένφ έτεραι πολλα- 
πλασιάζονται κατά τδν χειμώνα. “Αλλαι, 
έπίσης ,σημειούνται κατ’ δλλας ώρας τής 
ήμέρας καί δλλαι κατά τάς νύκτας.

Εόκόλως νοείται, διατί κλοπαί χρημά
των έκ τών αυτοκινήτου ή ένδυμάτων έκ 
τών έν αύτοΐς άποτεθειμένων παρατηρούν- 
ται άποκλειστικώς καί μόνον κατά τδ θέ
ρος, είς παραθαλασσίους τόπους.

ΑΙ κλοπαί, έξ άλλου, χρημάτων έκ τών 
προχείρων ταμείων τών αύτοκινήτων με
τά μετρητού, διαπράττονται ένωρίς τήν 
πρωίαν είς τούς τόπους σταθμεύσεως τών 
αύτοκινήτων τούτων καί συνήθως κατά τάς 
ώρας τής άντ'καταστάσεως τού είς νυκτε
ρινήν άλλαγήν έρχαζομένου δδηγού, ύπδ 
τού έπομένου συναδέλφου του.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έξέτασις τής 
συχνότητος τών κλοπών, έν συνδυασμφ 
πρδς τδν τύπον τού αύτοκινήτου. Αύτοκί- 
νητα ώοισμένου τύπου ούδέποτε άπετέλε- 
σαν άντικείμενον κλοπής. Τά αυτοκίνητα 
ταΰτα, πολυτελή κατά κανόνα, δέν έγκα- 
ταλείπονται είς τάς δδούς, κατά τάς νύ
κτας, δ δέ χρησιμοποιούμενος έπί μισθφ 
δδηγδς έπιβλέπει ταύτα καί κατά τάς ώ
ρας σταθμεύσεως έν ήμέοα. Τά μεγάλα 
έπίσης έπιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αύ- 
τοκίνητα σπανίως κλέπτονται.

Ή  μεγίστη συννότης κλοπών, άνεηνο- 
μένη είς τδ 84,4%, διά τήν διετίαν 1968 
—- 1969, άφορφ είς αύτοκίνητα μικρά έ-
ΓΠΝΑΞ I

πιβατικά ιδιωτικής χρήσεως (δρα πίνακα 
1 κατωτέρω).

'Η αίτια τής τοιαύτης διαφοράς δέον 
νά άναζητηθή μεταξύ τών μειωμένων συν
θηκών άσφαλίσεως τών αύτοκινήτων τού
των καί τής εύκολίας θέσεως αύτών έν 
λειτουργία. Ώς γνωστόν, τά αύτοκίνητα 
τής κατηγορίας ταύτης έγκαταλείπονται 
είς τδ πρδ τής κατοικίας τοΰ κατόχου 
τμήμα τής δδοΰ, καθ’ δλην τήν νύκτα, μα
κράν πάσης έπιβλέψεως. Ή  δέ έκκίνησις 
έπιτυγχάνεται εύκόλως καί άνευ τής χρη- 
σιμοποιήσεως τής ειδικής κλειδδς - δια
κόπτου, διά τής αποκοπής καί έπανασυν- 
δέσεως τών ήλεκτροφόρων αγωγών.

Αί περιπτώσεις κλοπής λεωφορείων καί 
έκδρομικών αύτοκινήτων Δημοσίας Χρή
σεως είναι έλάχισται, άνερχόμεναι είς 
1,1%, κατά τήν διετίαν 1968 — 1969, έξ 
δλιον τών λοιπών κλοπών μεταφορικών μέ
σων. Μικρά τις διαφορά, άλλά πάντοτε 
είς λίαν περιωρισμένον άριθμόν, παρατη- 
ρεΐται ώς πρδς τάς περιπτώσεις κλοπής 
φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. 
Αί έξετασθεϊσαι περιπτώσεις δέν δπερέβη- 
σαν τδν αριθμόν 14, καλύψασαι ποσοστδν 
1,4% έπί τού συνόλου.

Καί έκ τών στοιχείων τούτων άποδει- 
κνύεται ή δρθότης τής άνωτέρω έκτεθεί- 
σης άπόψεως, καθ’ ήν ή αύξησις τών κλο
πών μεταφορικών μέσων είναι συνάρτησις 
κατά λόγον αντίστροφον τής έλλιπούς 
διαφυλάξεως τούτων καί κατά λόγον άνά- 
λογον τοΰ άριθμοΰ τών έν κυκλοφορίφ δ- 
χημάτων.

Τά λεωφορεία, κατά τάς έκτός τής κυ
κλοφορίας των ώρας, δδηγοδνται είς ει
δικούς σταθμούς, ένθα καί διαωυλάσσον- 
ται έκ κλοπής ή πυρκαϊάς. 'Ο δέ άριθμδς 
αύτών, έν τή περιφερείς τής τ. Δισική- 
σεως Ποωτευούσης. άνήργετο είς 4.324, 
έπί συνόλου 148.229 αυτοκινήτων, ήτοι 
κατελάμβανον ποσοστδν 2,8% έπί τού συνό
λου.

Αί κλοπαί έπιβατικών αύτοκ’νήτων δη
μοσίας χρήσεως μετά μετρητού (ταξί) κα- 
ταλαιιβάνουν τήν δευτέραν θέσιν, άπδ ά
πόψεως άριθμοΰ περιπτώσεων, άνελθούσαι 
είς 66 ήτοι 6.6% έπί τού συνόλου.

Αί έξετασθεϊσαι περιπτώσεις κλοπής 
τών αύτοκινήτων τού τύπου τούτου άφεώ- 
ρων είς ταξί σταθμεύοντα έκτδς τού κέν
τρου τών ’Αθηνών.

Τέλος, αί σημειούμεναι κλοπαί τρικύ-

Ε ί δ ο ς  τ ρ ο χ ο φ ό ρ ο υ
"ίς α π ο λύ το υς  

άριθμούς
AΟ
Ο

Ε Ις π ο σ ο σ τό ν  %

1968 19 6 9 196 8 19 6 9 Μ έσο ς δρος

Αυτοκίνητα μικρά έπιβατικά Ι.Χ. 406 438 844 81,2 87,6 84,4
Αυτοκίνητα έπιβατικά Δ.X. μετά 

μετρητού [25 41 66 5 8,2 6,6

Λεωφορεία καί εκδρομικά 7 4 11 1,4 0,8 1,1

Φορτηγά 8 6 14 1,6 1,2 1,4

Δίκυκλα καί τρίκυκλα 32 24 56 6,4 4,8 11,2

Σ  ύ ν ο λ ο ν 481 519 1001

κλων καί δικύκλων δχημάτων (μο· 
λάτων καί μοτοσυκλεττών) άνήλθον 
είς τδν άριθμόν 56, ήτοι κατέλαβο 
11,2% τοΰ συνόλου, άλλά δέον νά 
ύπ’ δψιν, δτι δ άριθμδς τών έρευνηΐμ!'ΛΤ,*
υποθέσεων δέν έκφράζει τήν πραγμ»^
κατάστασιν, ήτις είναι μάλλον διά
πρδς τά άνω. Πολλαί κλοπαί
δέν καταγγέλλονται. 'Η διάλυσις, η*?  
λου, καί άπόκρυψις τών κλεπτομ έ^·
παρουσιάζει μεγάλας δυσκολίας. ο -, 
νει, έπίσης, εις τινας περιπτώσειΓ^*
άς τά άφαιρεθέντα προσωρινώς 8;τ5Γ 

: άονικάσ θέσει?»
. i s

έπαναφέρονται είς τάς άρχίκάι 
ών έκλάπησαν, νά μή γίνεται άντιλ»-!,' 
ή άφαίρεσις.

5. Κ ΙΝ Η ΤΡ Α  Κ Λ Ο Π Η Σ  ΜΕΤΑφγ 
ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ^

Πολλά καί ίδιας μορφής είναι τά % 
νητρα τά παρωθοΰντα είς τήν τέλεσιν «. 
κλοπής μεταφορικών μέσων. 'Η διάκο? 
κατ’ είδος πρδς τά άντίστοιχα τών $3 
θων κλοπών, παρέχει τήν βάσω διά < 
ύπαγωγήν τών κλοπών αύτών είς 
κατηγορίαν. Ή  άφαίρεσις χρημάτων υ 
άποτελεΐ τδν κύριον σκοπόν τής έκτείρ 
σεως τής άδικου ταύτης πράξεως.

Τδ πλεΐατον τών κλοπών μεταφορυ®, 
μέσων τελείται έπί τφ άποκλειστικφ ο» 
πφ τής χρήσεως. Έ πί 844 έρευνηθεισδ, 
περιπτώσεων κλοπής αύτοκινήτων ίδ-ωτι- 
κών έπιβατικών, αί 482 έγένοντο έπί α® 
πφ χρήσεως, ήτοι ποσοστδν 57,4% (δμ 
πίνακα II κατωτέρω).

Είς τάς περιπτώσεις ταύτας άορα'ρεΐττ; 
τδ αύτοκίνητον, διά τού δποίου πραγμα-/, 
ποιούνται διαδρομαί άναφυχής.
• Δράσται τής κατηγορίας ταύτης είνι·. 

πολλάκις νεαρά άτομα, μή άπασχολήσχ;. 
τα κατά τό παρελθόν τάς άστυνομικάς ’Αρ- 
χάς έπί άδ-κήματι.

Τδ κλαπέν αύτοκίνητον έγκατα λείπε- 
ται, άμα τή έξαντλήσει τών καυσίμων τον. 
Έκ τοΰ σημείου τής έγκαταλείψεως 1· 
φαιρεΐται, συνήθως, δπό τού αύτού δρά
στου, έτερον αύτοκίνητον πρδς συνέχιση 
τής διασκεδάσεως. Διά τούτο καί αί και’ 
άριθμόν πεοιπτώσεις κλοπή; χρήσεως εί
ναι πολλαπλάσιαι τών συλλαμβανομέν» ] 
δραστών.

Είς τά δίτοοχα καί τρίτροχα ή άφαίρε- 
σις έπί σκοπώ χοήσεως άποτελεΐ τό άπο- 
κλειστικδν σχεδόν κίνητοον κλοπής. Έπί 
56 περιπτώσεων κλοπής δικύκλων καί τρι- 
κύκλων, αί 51 είχον ώς πο^θεσιν τήν χρή- 
σιν, ήτοι είς ποσοστδν 91%.

Τούναντίον, ούδεμία κλοπή χρήσεω; 
λεωφοοείου έξηρευνήθη, ένφ τών φορτη
γών μόνον. μία.

Ή  χοήσις, δι’ άλλους σκοπούς, είς 4 
περιπτούσεις διά τά αύτοκίνητα Ι.Χ. καί 
είς 3 διά τά δίκυκλα εΐχεν ώς σκοπόν 
τήν χοησιμοποίησιν τού κλαπέντος δχήωι- 
τος ώς μέσου διά τήν 8’ακίνησιν τών δοα- 
στών, ποδς διάπραξιν Ιτέρων άδικημάτων.

Δευτέοα είς μέγεθος αιτία κλοπής με- 
ταιροοικών μέσων είναι ή κλοπή έπί τ? 
σκοπώ τής άφαιοέσεως δρχάνων καί έξαρ- 
τημάτων έκ τών αύτοκινώτονν. Αί έσεονη· 
θεΐσαι περιπτώσεις άνήλθον είς 267 διά 
τά έπιβατικά αύτοκίνητα ίδ'ωτικής χοή
σεως. ήτοι είς ποσοστδν 31,7%. Κατά τά: 
κλοπάς ταύτας άφαιροΰνται έξαρτήματ» 
έκ τών έξωτερικώς τοΰ αύτοκινήτου προ- 
σηρμοσμένων, άνευ διαρρήξεως τοΰ αύτο-
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r
ώς και έξαρτήματα και δργανα 

*! το0 εσωτερικού χώρου τοϋ αύτοκινή- 
Η τ Χ*τόπιν παραβιάσεως τούτου. Τδ μα- 

^τ'τόφωνον καί ραδιόφωνου τοΰ αύτοκινή- 
\ Ji. " εις τάς περιπτώσεις ταύτας, άποτε- 

, ;'τό αντικείμενου τής κλοπής εις π ο α ο -  

%  90% περίπου.

Εις σπανίας περιπτώσεις τά άφαιρούμε- 
νι Αντικείμενα χρησιμοποιούνται ώς Αν
ταλλακτικά διά τήν άντικατάστασιν ή συμ- 
-λήρωσιν κατεστραμμένων ή έλλειπόντων 
-οιούτων έπί τών ιδίων αύτών αυτοκινή
των.

Εις τινας περιπτώσεις, ή άφαίρεσις ε- 
ΐαρτημάτων ώφείλετο εις έκδίκησιν.

’ Ή άφαίρεσις χρημάτων, χρηματοφυλα- 
χίων, ένδυιιάτων και λοιπών πραγμάτων, 
φυλασσόμενων έντός τών αυτοκινήτων, 
άνήλθεν είς τδν Αριθμόν 168, ήτοι εις πο- 
οοστδν 16,8%.

Διά τά αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως 
μετά μετρητού «ταξί» ή Αφαίρεσις τών 
εισπράξεων ήτο τό κύριον Ιλατήριον τής 
αλοπής, Ανελθούσα εις 54 έπί 66 περι
πτώσεων, ήτοι εις ποσοστδν 82%.

Ή άφαίρεσις ένδυμάτων καί χρημάτων 
έξ αύτοκινήτων Ι.Χ. παρατηρεΐται συνή
θως κατά τδ θέρος καί δή καθ’ δς ώρας 
οί παθόντες λαμβάνουν τδ θαλάσσιον λου- 
τρόν των.

Έλάχισται περιπτώσεις, ιδία αύτοκινή· 
των ταξί, εΐχον ώς ελατήριου τήν χρησι- 
μοποίησιν τού αύτοκινήτου, διά τήν έκτέ- 
λεσιν μεταφοράς Ατόμων έπϊ κομίστρφ.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ Κ ΛΟ Π Ω Ν  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Διαφοραί τής κατηγορίας ταύτης τών 

κλοπών έκ τών λοιπών συνήθων τοιούτων 
παρατηρούνται καί ώς πρδς τούς τρόπους 
ΐελέσεως αύτών.

Αί διαφοραί αδται έπιδρούν είς τήν κα- 
τάταξιν τών κλοπών μεταφορικών μέσων. 
’Οφείλονται κυρίως μέν είς τδν τρόπον 
παραβιάσεως τοΰ αύτοκινήτου, δευτερευόν- 
ΐως δέ είς τδ είδος τών περαιτέρω ένερ- 
γειών, πρδς χρησιμοποίησιν τού όχήματος. 
Αί ένέργειαι αδται είς τάς περιπτώσεις 
χρήσεως Απαιτούν είδικάς γνώσεις μηχα- 
νικάς καί πηδαλιουχήσεως τού αύτοκινή- 
του. Ή  είσοδος είς τδ αύτοκίνητον έπι- 
τυγχάνεται, συνήθως, διά τής παραβιά
σεως ή καταστροφής τού μικρού τριγωνι
κού παρά τδν δδηγδν παραθύρου έξαερι-

σμού. Δι’ ειδικού έλάσματος, είσαγομένου 
διά τής μάζης τού περιβάλλοντος τδ μι- 
κρδν τούτο παράθυρου έλαστικού ίμάντος 
καί δι’ έπιδεξίων κινήσεων, μετακινείται 
τδ μικρδν Ισωτερικδν Αγκιστρου, δι’ οδ 
Ασφαλίζεται τδ παράθυρου καί ούτως έ- 
λευθερούται τούτο. ’Ακολούθως, διά τού

δημιουργουμένου Ανοίγματος, είσάγεται ή 
χειρ τοΰ δράστου καί διά τής εσωτερικής 
χειρολαβής, Ανοίγεται ή θύρα.

Αί περιπτώσεις τού τοιούτου τρόπου πα
ραβιάσεως άνήλθον κατά τήν έξεταζομέ- 
νην χρονικήν περίοδον είς 504, ήτοι είς 
52,3% έπί τού συνόλου τών κλαπέντων αύ- 
τοκινήτων (δρα κατωτέρω πίνακα 3). Διά 
τήν εργασίαν ταύτην, Απαιτείται ολιγό
χρονος άπασχόλησις καί δλίγαι γνώσεις.
" Καί κατ’ Αλλους τρόπους είναι έφικτή 

ή άπασφάλισις τής θύρας καί ή είσοδος 
έντδς τοΰ αύτοκινήτου.

Είς πλείστας Ιπίσης περιπτώσεις, άνελ- 
θούσας ένταύθα είς τδν άριθμδν 298, ήτοι 
είς 31,6% τού συνόλου τών παραβιασθέν- 
των αύτοκινήτων, ή άπασφάλισις τής θύ
ρας έπετεύχθη τή βοηθείφ άντίκλειδος. 
Τούτο μαρτυρεί, δτι τά έν χρήσει κλεί-

ΠΙΝΑΞ III

θρα δέν παρέχουν ικανήν έξασφάλισιν, δυ- 
νάμενα νά παραβιασθούν δι’ Αντικλειδιού, 
εύχερώς κατασκευαζομένων. Είς πολλά, 
έξ Αλλου, αύτοκίνητα δύναται νά χρησι- 
μοποιηθή ώς άντίκλεις κλειδίον έξ έτέ- 
ρου αύτοκινήτου τού αύτοΰ τύπου καί έρ- 
γοστασίου δι’ έλαχίστης μετατροπής.

Τέλος, δέν πρέπει νά παροραθή καί τδ 
γεγονδς τής άφαιρέσεως αύτοκινήτων, τών

δποίων αί θύραι εΐχον έγκαταλειφθή Ανα
σφάλιστοι. Έν προκειμένφ, αί περιπτώ
σεις αύται άνήλθον είς 106 ήτοι είς 11,
8%.

Μετά τήν ώς Ανω έπιτυγχανομένην πα- 
ραβίασιν καί τήν είσοδον τού δράστου εις 
τδ αύτοκίνητον, παρίσταται Ανάγκη έξευ- 
ρέσεως τρόπου άποκαταστάσεως τής πα- 
ροχής ήλεκτρικής ένεργείας. Τούτο έπι- 
τυγχάνεται ή διά τής χρησιμοποιήσεως 
ειδικού διακόπτου ή διά τής Αποκοπής τών 
ήλεκτροφόρων Αγωγών, προ τής καταλή- 
ξεώς των είς τδν διακόπτην, καί τής έκ 
νέου Απ’ εύθείας συνδέσεώς των διά τήν 
πρόκλησιν συνεχούς έπαφής καί παροχής 
ήλεκτρικής ένεργείας.

Είς δλίγας, Αλλά χαρακτηριατικάς πε
ριπτώσεις, διεπιστώθη, δτι ένφ δ δράστης 
εΐχεν έπιχειρήσει έπιτυχώς πάσας τάς Α
νωτέρω ένεργείας, έν τούτοις εΐχεν έγκα- 
ταλείψει τήν προσπάθειάν του, Αφού μετε- 
κίνησεν έπ’ δλίγον τδ αύτοκίνητον. Ή  Α
νακοπή τής δράσεως τού κακοποιού, είς 
τάς περιπτώσεις ταύτας, ώφείλετο είς τδ 
δτι οί κάτοχοι τού αύτοκινήτου εΐχον Α
σφαλίσει καί άκινητοποιήσει τδ πηδάλιου 
τού αυτοκινήτου.

Διαλύσεις αυτοκινήτων δέν έξητάσθη- 
σαν έν τψ παρόντι, ώς μή άναφερθείσαι. 
Άπόπειράι, δμως, μεταβολής τών χαρα
κτηριστικών τών αύτοκινήτων καί μετα
τροπής τών ιδίων Αριθμών μηχανής έγέ- 
νοντο είς λίαν περιωρισμένον άριθμδν καί 
πάντοτε άνεπιτυχώς. Δέν συμβαίνει, δ
μως, τδ ίδιον καί είς τάς Αφαιρέσεις ή 
Αντικαταστάσεις τών πινακίδων κυκλοφο
ρίας τού αύτοκινήτου. Τοιαύται περιπτώ
σεις είναι συνήθεις.

Ό  τρόπος κλοπής δικύκλων καί τρικύ- 
κλων δέν Απαιτεί ιδιαιτέραν ή έξαιρετι- 
κήν προσπάθειαν, ώς έπίσης καί ή άφαί- 
ρεσις έξαρτημάτων έξ αύτών.

Διά τών Ανωτέρω έκτεθέντων, έπεχει- 
ρήθη μία άνάλυσις τών έπί μέρους στοι
χείων τών κλοπών μεταφορικών μέσων. 
Δέν έκαλύφθη, δμως, τδ θέμα καθ’ δλας 
αύτοΰ τάς λεπτομέρειας. ’Απομένει, πρδς 
δλοκλήρωσίν του, ή έξέτασις τών χαρα

κτηριστικών τών κλεπτών - δραστών κλο
πής μεταφορικών μέσων. ’Αλλά τούτο είς 
έπομένην προσπάθειαν, δμού μετά τών 
δυναμένων νά έξαχθοΰν συμπερασμάτων, 
πρδς πρόληψιν καί καταστολήν τού έγ- 
κλήματος τούτου" καί πάλιν άπδ τών στη
λών προσεχών δημοσιεύσεων τοΰ περιοδι
κού μας.

Σ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ

πιναξ II

Κ ί ν η τ ρ α  κ λ ο π ή ς ’Ε π ιβ α 
τ ικ ά  Ι .Χ .

’Ε π ιβ α 
τ ικ ά  Δ  .X . 

τα ξ ί

Λ εω φ ο 
ρ ε ία Φ ο ρ τη γά

Δ ίκ ν κ λ α -
Τ ρ ίκ νκ λα

Διασκεδάσεις 478 4 — 1 48

Χρήσις δι’ Αλλους σκοπούς 4 — — — 3

\Ιεταφοραί έπί κομίστρφ — 6 — — —

Άφαίρεσις οργάνων καί εξαρ
τημάτων 267 2 5 2 5

Άφαίρεσις έκ τών έν αύτοϊς 
πραγμάτων καί χρημάτων 95 54 6 11 —

Σ ύ ν ο λ ο ν 844 66 11 14 56

Τ ρ ό π ο ς  ε ι σ ό δ ο υ ’Ε π ιβ α τ ι
κά Ι .Χ .

’Ε π ιβ α τ ι
κά  Δ.Χ., 

Τ α ξ ί

Λ ε ω φ ο 
ρεία Φ ο ρ τη γά

V Διά καταστροφής ή παραβιάσεως 
τριγωνικού παραθύρου

503 — —

Δι’ άντίκλειδος 298 4 — —

Δι’ ώθήσεως ύαλοπίνακος θύρας 6 — 1 3

Δι’ Ανασφαλίστου θύρας 28 60 10 8

Κατ’ Αλλον τρόπον [9 2 — 2
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ί Κ  Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ι Ι Ζ  Ε Ν Ο Ι  
l s ^  ΣΟΒΙ ΕΤΙ ΚΟΥ ΚΙ ΤΑΣΚΟΙ Ι ΟΙ

Ειλημμένον έκ του βιβλίου τοϋ ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΟΝ «K.G .B.— Η παράνομος εργασία των μυστικών 
σοβιετικών πρακτόρων», κατά μετάφρασιν ύπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Εις τδ αρχηγείου της K.G.B. δ Τουόμι 
ώδηγήθη εις ενα υπόγειον δωμάτιον, τδ 
δποίον Ιφωτίζετο άμυδρώς άπδ ένα μονα
δικόν λαμπτήρα, κρεμααμένον μέ ένα κορ
δόνι άπδ τήν οροφήν. Καθισμένος είς ενα 
ξύλινου τραπέζι ήτο ό ταγματάρχης τής 
K.G.B. Σεραφείμ Άλεξέγιεβιτς (2). Έ - 
φοροΰσε περικνημίδες καί είχε μιαν με- 
γάλην, δυσανάλογον διά τδ σώμα του κε
φαλήν, καί ψυχρά μπλε μάτια. Παραπλεύ- 
ρως — δπίσω του — ήσαν δρθιαι, μόλις 
δραταί, δύο θλιβεραί μορφαί μέ πολιτικήν 
περιβολήν.

—- Κάθησε κάτω, κλέπτη- καί έξήγη- 
σέ μας διατί έχεις μετατραπή εις εχθρόν 
τοΰ λαοΰ, έφώναξε δ ταγματάρχης.

— Δέν καταλαβαίνω, εΐπεν 6 Τουόμι.
— “Εχεις άποτόχει οίκτρώς εις τδ ν’ 

άνταποκριθής εις τά καθήκοντά σου, άπέ- 
ναντι τοΰ σοσιαλισμού, διεσαφήνισεν δ 
Σεραφείμ.

— Είσαι ένοχος ααμποτάζ καί θά τιμω- 
ρηθής, έσυνέχισεν.

Ή  K.G.B. είχε συλλάβει τδν νυκτοφύ- 
λακα δι’ ένα άλλο άδίκημα καί άπέσπα- 
σεν άπδ αύτδν πληροφορίαν, διά τήν θπό- 
θεσιν τής κλεμιιένης ξυλείας. Καθώς δ 
άξιωματικός άνέφερε λεπτομερώς τάς α
ποδείξεις τοϋ έγκλήματος, δ Τουόμι έτρε
με σύγκορμος καί δ φόβος έπλημμύρισε 
τήν ψυχήν του.

— Έπήραμε τήν ξυλείαν μόνον καί μό
νον διά νά κρατήσωμεν τδ κατάστημα ά- 
νοικτόν, είπε. Δέν άξίζω κάποιας έπιει- 
κείας ; “Ελαβα μέρος σέ πολλές μάχες. 
Μέ έπαρασημοφόρησαν διά τήν γενναιότη
τά μου" ποτέ δέν έχω κάμει άλλο σφάλμα.

Κτυπών τήν χεΐρα του έπί τής τραπέ- 
ζης δ Σεραφείμ άπήντησε χαμηλοφώνως :

— Καί κάτι διά τά άρτίδια. Είπέ μας 
πώσ έκλεψες έκατδν άρτίδια καί τά κα- 
τεβρόχθισες σάν γοΐοος, ένώ οί σύντροφοί 
σου έπεινοΰσαν ; Βλέπεις, δέν είσαι μόνον 
κλέπτης, είσαι καί ψεύστης.

'Ο Τουόμι έμεινεν άναυδος- άντελήφθη, 
πλέον, 8τι δέν είχε καμμίαν έλπίδα.

— Τδ μόνον τδ δποίον ήμπορώ νά εί- 
πω είναι, 8τι λυποΰμαι, άπελογήθη άπελ- 
πισμένος.

'Ο ταγματάρχης τής K.G.B. έγρύλλι- 
σε μέ περιφρόνησιν.

Μετά παρέλευσιν Ινδς λεπτού σιωπής,

ένας άπδ τούς άνδρας ώμίλησεν άπδ τδ 
ήμίφως :

— Ή  οίκογένειά σου θά όποφέρη τρο
μερά, δσον σύ θά είσαι είς τήν φυλακήν, 
είπε. Τοΰτο θά ήτο έξευτελιστικόν- πιθα
νόν νά ΰπάρχη μία διέξοδος.

— Τί Ιννοεΐτε ; ήρώτησεν δ Τουόμι.
— Είναι άρκετόν νά σοΰ εϊπωμεν, 8τι 

εχομεν πολλήν έργασίαν δι’ εσέ- καί ήμ- 
πορεΐς νά μάς βοηθήσης, προσέθεσεν δ ί 
διος.

Ό  Σεραφείμ άφησεν, άποτόμως, χαρτί 
καί μολύβι επάνω είς τδ γραφεΐον.

— Γράψε, διέταξε.
'Ο Τουόμι, δπακούων, έγραψε λεπτομε

ρώς ένα ύπαγορευόμενον δρκον, δ δποΐος 
έδέσμευεν αύτόν νά τηρή διαρκώς άπόλυ- 
τον έχεμύθειαν καί νά έκτελή πιστώς καί

Ό  Τουόμι έγραψεν έναν ορκον, 8τι θά τηρή 
πιστώς τάς διαταγάς τής K.G.B.

εύσυνειδήτως δλας τάς διατανάς τής Κ. 
G.B. Άργότερον, δ ταγματάρχης τθ0 ί  
διοσεν ένα κομμάτι χαρτί, είς τδ δποίον 
ήτο γραμμένη μία διεύθυνσις :

—· Νά μέ εδρης, εκεί, είς τάς 9 μ.μ., 
μετά μίαν εβδομάδα άπδ σήμερον, τδν αυ· 
νεβούλευσεν.

Ήτο ένας κλασσικός τρόπος στρατολο
γίας τής K.G.B. Καθώς δ Τουόμι έπρό- 
κειτο νά μάθη, ϋστερα άπδ χρόνια ,ή Κ. 
G.B. είχε σκηνοθετήσει τήν περίπτωαιν 
των άρτιδίων καί δελεάζουσα αύτόν τδν 
έπροκάλεσε νά τά κλέψη. Κατόπιν έπε- 
ρίμενε μέ υπομονήν έως δτου άνακαλύψη 
μίαν άκόμη πράξιν, διά τής δποίας 0i 
ήμποροΰσε νά τδν έκβιάση. Τώρα, πλέον, 
τδν είχε κάμει ίδικόν της.

Νά μάς λέγεις άκριβώς ότι α
κούεις.

Μίαν έβδομάδα άργότερον, δ Τουόμι έ- 
κτύπησε τήν είσοδον μιας διωρόφου οι
κίας, ή δποία έκειτο είς μίαν πλευράν 
τοΰ δρόμου πλησίον τοΰ κέντρου τοΰ Κν- 
ρωφ. Ήτο μία ψυχρά, αλλά φεγγαρόλου
στη, νύκτα. Ή  έξωτερική έμφάνισις τοΰ 
κτιρίου ώμοίαζε μέ τήν Ιμφάνισιν παντός 
άλλου κτιρίου είς τδ ίδιον τετράγωνον. 
Έσωτερικώς ήτο χωρισμένον είς μίαν 
σειράν γραφείων, είς τδ πρώτον πάτωμα-· 
είς τδ δεύτερον είς δύο αύτοτελή διαμε
ρίσματα. Αυτό ήτο τδ πρώτον, άπδ τά πολ
λά «άσφαλή σπίτια», τδ δποίον δ Τουόμι 
έπρόκειτο νά έπισκεφθή. Καταφύγια καί 
άδυτα, δπου ή K.G.B. πραγματοποιεί τά 
ραντεβού της καί καθοδηγεί τούς πληρο- 
φοριοδότας της.

-— Πάρε μόνος σου ένα ποτδν καί θά 
άρχίσωμεν, είπεν δ Σεραφείμ, δεικν'ων 
μίαν φιάλην, περιέχουσαν κονιάκ τής Γε-

(1) Τδ 1947 ή K.G.B., τής δποίας τό 
ονομα έχει άλλαξει πολλάς φοράς άπό 
τής έκκινήσεώς της, ήτο γνωστή ώς E.G. 
Β. Υπουργείου Κρατικής ’Ασφαλείας. 1

(2) Άλεξέγιεβιτς σημαίνει «γυιδς τοΰ 
Άλέξη»- είναι τδ πατρώνυμου καί 8χι τό 
έπώνυμον τοΰ ταγματάρχου. Είς πολλάς 
περιπτώσεις δ Τουόμι δέν ήξερε τά πλή
ρη στοιχεία ταυτότητος τών προϊσταμένων 
του.
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Μ . Κατόπιν ήρχισε νά διαγράφη τά 
ζέοντα τού Τουόμι :

θά άναφέρης τήν στάσιν τών διδα- 
jimv τοΰ ’Ινστιτούτου πρός τήν πολι- 

jjfr τού Κόμματος και εϊδικώτερον πρός 
f  ίροίον οί διδάσκαλοι καί οί συμμαθη- 
Vjou λέγουν : τά κακά καί τά καλά, 
f j  μ 8  ς λ έ γ η ς  Α κ ρ ι β ώ ς  
. , , ά κ ο ύ ε ι ς καί δχι δ,τι νομί- 
(’ δχι θέλομεν ήμεϊς ν’ άκούωμεν. Εις 
Γκίτια των συντρόφων σου θά πρέπει νά ,
: „,νίζεσαι ώς ένας διανοούμενος άνήσυ- ' 
"-καί περίεργος διά τόν κόσμον. Όπο- 
'.ίήποτε άκούης μίαν άντισοβιετικήν συ- 
ν-τσιν, νά προσποιήσαι δτι συμφωνείς, 
ώ  - πότε ν’ άποτολμας, μέ προσοχήν, 
L  κριτικήν, θά ήτο δυνατόν ακόμη, νά 
‘ί νης ήπίως ένα ή δύο εύνοϊκά σχόλια 
νά τήν Δύσιν. Καθώς ή ίιπόληψίς σου θά 
’ίιίλώνεται, θά προσελκύσης εκείνους οί 
’070, |χ 0υν αντίθετον φρόνημα, διά νά 
χυλωθούν δημοαίφ. Αυτό απαιτεί χρό- 

Μή προχωρής.πάρα πολύ, δμως, διό- 
·, ·τό ψάρι θά φοβηθή καί δέν θά τσιμ-
Φ ν ·

Αμοιβήν δέν τοΰ ΰπεσχέθησαν. ’Αλλά, 
κχθώς άνέφερε μέ πίστιν καί εύσυνειδη- 
::νι δ,χι έγένετο μέσα εις τό Ίνστιτοΰτον, 
άρχισε νά διαπιστώνη, δτι ή K.G.B. τοΰ 
έπεδάφίλευε μυστικά δφέλη. Μέ τήν ά- 
Γοτοίτησίν του άπό τό Ίνστιτοΰτον, τό 
1950, δέν ήμποροΰσε νά εδρη έργασίαν. 
Ή K.G.B. άμέσως έμεσολάβησε νά εύρε- 
df( έργασία πρός χάριν του : άρχικώς εις 
-ό Ίνστιτοΰτον καί άργότερον εις τό Κέν- 
τον Έκπαιδεύσεως ’Εφήβων.

Ή ίδιότης τοΰ Κομματικοΰ μέλους ήτο 
ούσιώδης διά μακροπρόθεσμον πρόοδον μέ-

Πάρε μόνος σου ένα ποτόν και θά 
άρχίσωμεν, είπεν ό Σεραφείμ, δει- 
/.νύων μίαν φιάλην περιέχουσαν κο- 
«*κ της Γεωργίας.

αα είς τό διδασκαλικόν έπάγγελμα καί 
είς τήν ιδίαν τήν K.G.B.

'Ο Τουόμι είχε μίαν αδελφήν, ή δποία 
είχε έξαφανιαθή. Παρ’ δλας τάς προσπά
θειας τόυ δέν ήμπόρεσε νά άνεύρη αυτήν, 
έπειδή δέν έγνώριζε πότε ακριβώς έχά- 
θη. Ή  K.G.B., δμως, ήρεύνησεν δλην τήν 
Σοβιετικήν "Evtootv, ώσπου τήν άνεκάλυ- 
ψεν είς τόν ’Αρχάγγελον. Είργάζετο είς 
μίαν οικοδομήν, βοηθοΰαα κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τούς κτίστας.

Μέ τήν γέννησιν τών πρώτων δύο παι
διών του τό 1948 καί 1951 ό κανονικός μι
σθός τοΰ Τουόμι έγινε περισσότερον ανε
παρκής, διά τήν διατροφήν τής οικογέ
νειάς του.

* 0  ταγματάρχης συνεπλήριονε τόν μι
σθόν του μέ δώρα μερικών Ικατοντάδων 
ρουβλίων, κατά τάς παραμονάς τών Ιορτών 
καί τών διακοπών.

Μέ τήν προγύμνασιν καί μέ τήν πείραν, 
ή ίκανότης τοΰ Τουόμι έμεγάλωνεν είς 
τάς συνωμοσίας. Είχε τά προσόντα ένός 
καλοΰ κατασκόπου : θάρρος, εύφυΐαν, πε
ριέργειαν, μίαν σατανικήν μνήμην, καθώς 
καί τήν ικανότητα νά κάμνη τούς ανθρώ
πους νά τόν άγαποΰν. Έγελοΰσε χαρωπά" 
τά γαλάζια μάτια του άκτινοβολοΰσαν κα
λήν ψυχικήν διάθεαιν" τό φαρδύ, εύχάρι- 
ατον πρόσωπόν του ένέπνεεν εμπιστοσύνην. 
Καθώς συχνά συμβαίνει είς τούς ανθρώ
πους, οί όποιοι άσχολοΰνται μέ τήν κατα
σκοπείαν, τοΰ ήρεσε νά φθάνη είς τήν ρα
διουργίαν, χάριν τής ραδιουργίας.

'Ο ένοχος είς τήν άρχήν νοιώθει τήν 
εύθΰνην, διότι προδίδει τους συντρόφους 
του. Μέ τόν καιρόν δμως ήσυχάζει, άφοΰ 
έχει κατορθώσει νά πιστεύη δ ίδιος δτι 
ένεργεΐ ώς πατριώτης.

Ίπήρχε, παρ’ δλα αύτά, ένας μοναδι
κός άνθρωπος, διά τόν όποιον δέν ήθελε 
νά φέρη τόν έαυτόν του είς τό σημεΐον νά 
τόν προδώση. Αύτός ήτο δ Νικολάι Βασι- 
λίεβιτς. "Ενας λόγιος τής ρωσικής φι
λολογίας, άγαπώμενος διά τήν νοημοσύ
νην, τήν τιμιότητα καί τήν έλευθεριότητα 
τοΰ πνεύματός του. 'Γψηλός, άδύνατος 
καί εύγενής, είχε μεγάλην διδακτικήν Ι
κανότητα μέ άποτέλεσμα είς τάς τάξεις 
του νά παρατηοήται, πάντοτε, συνωστι
σμός. ’Επειδή είχε, κατ’ έπα'>άληψιν, άρ- 
νηθή νά προσχωρήση είς τό Κόμμα, εόρί- 
σκετο 6πό περιοδικήν παρακολούθησιν. Ά 
πό τοΰ 1955 ή παοακολούθησις αΰτοΰ άνε- 
τέθη είς τόν Τουόμι.

Είς ένα πάρτυ τής πρώτης τοΰ έτους, 
άμέσως μετά τ’ άνωτέρω, δ Τουόμι ήκου- 
σεν ένα σπουδαστήν νά έρωτά τόν Νικο- 
λάϊ, διά ποιον λόγον ήρνήθη τήν ιδιότητα 
τοΰ μέλους τοΰ κόμματος.

— Ό  κομμουνισμός είναι ένας κλωβός, 
άπήντησε. Δέν έγεννήθην διά νά ζώ είς 
κλωβόν έγεννήθην άετός.

Ό  Τουόμι παρέλειψε ν’ άναφέρη τό ά
νωτέρω γεγονός είς τήν Ιπομένην σύσκε- 
ψιν τής K.G.B. Τέσσαοας ήμέρας άργότε
ρον, δ Σεραφείμ τοΰ έτηλεφώνησεν είς τό 
Σχολείον, πράγμα τό δποΐον ποτέ δέν εί
χε κάμει πρότερον.

— Νά εδρης μίαν, οίανδήποτε, δικαιο
λογίαν καί νά έλθης νά μέ αυναντήσης, 
είς ένα τέταρτον τής ώοας, έποόσταξεν.

"Οταν δ Τουόιιι είσήλθεν είς τό «άσφα- 
λές σπίτι», άντελήωθη άμέσως, άπό τό 
πρόσωπόν τοΰ ταγματάρχου, δτι ε&ρίσκετο

Μέ τήν προγύμνασιν καί μέ τήν 
πείραν, ή ίκανότης τοΰ Τουόμι 
έμεγάλωνεν είς τάς συνωμοσίας. 
Είχε τά προσόντα ένός καλοΰ 
κατασκόπου.

είς μεγάλην ταραχήν. «'Ο κομμουνισμός 
είναι ένας κλωβός. Δέν έγεννήθην διά νά 
ζώ είς κλωβόν. Έγεννήθην άετός», έπα- 
νέλαβεν δ άξιωματικός τής K.G.B.

— "Εχεις άκούσει ποτέ αύτάς τάς λέ
ξεις ;

— Ναι, τάς είπεν δ Νικολάι Βασιλίε- 
τήν Δύσιν. θέλομεν νά γνωρίζομεν έκεΐνο, 
βιτς, άπήντησεν δ Τουόμι, άφοΰ ήσθάνθη 
ένα ρίγος άπό τήν διαπίστωσιν δτι Οπήρχε 
καί ένας άλλος κατάσκοπος τοΰ Κόμμα
τος.

— Διατί, τότε, δέν τό άνέφερες ;
— Τό έθεώρησα άνευ σημασίας.
— Μή κάμνης τά πράγματα χειρότερα 

άπό δ,τι είναι τώρα, είπεν δ Σεραφείμ. 
Είσαι πολύ τυχηρός, διότι, εΰτυχώς, τό 
άνεκάλυψα μόνος μου καί δχι άπό κάποιον 
άλλον. Πρόκειται ν’ άφήσω τό ζήτημα ά- 
παρατήρητον, μόνον καί μόνον διότι έχο- 
μεν συνεργασθή τόσον πολΰν καιρόν καί 
έπειδή έχω σχηματίσει μίαν καλήν γνώ
μην δΓ δ,τι έχεις προσφέρει, έάν βεβαίως 
δέν τό καταστρέψης.

Μόλις δ Τουόμι έπήρε τήν άδειαν διά 
ν’ άναχωρήση, δ ταγματάρχης προσέθεσε 
μίαν τελευταίαν προειδοποίησιν :

— ’Ελπίζω δτι αύτή ή προσωπική δο
κιμασία σέ δ'δάσκει κάτι, είπε. Μ ή 
π ρ ο σ π α θ ή σ η ς  π ο τ έ  ν ά  μ α ς  
έ ξ α π α τ ή σ η ς .

(Συνεχίζεται)
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Έλληνίρ αστυνομικός, μετ' 
α ρρενος συναδέλφου της, 
έπϊ τω έργω τής ρυθμί- 
σεως τής Τροχαίας Κι- 

νήσεως ’Αθηνών.

ΕΠΙ TQN HMEPQN 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, 
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΠI ΣΤ ΑΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 
ΕΦΟΙΤΗΣΑΝ 

Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΕΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΗΝ, 44 ΕΛΛΗ- 

Ν ΙΔΕ Σ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗ!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ!
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Άπό πολλά; πηγάς των άρχαιοτέ- 
ρων και τών πλέον πολιτισμένων λαών 
('Ελλήνων, Εβραίων, Ρωμαίων) καί 
τών νεωτέρων τη; δύσεως (Γάλλων, 
"Αγγλων, Γερμανών), ώς καί πολλών 
συγχρόνων μελετητών τής ζωής καί τών 
πρωτογόνου φυλών τής ’Αφρικής, τής 
Αυστραλίας καί τινων νήσων τοΰ Ει
ρηνικοί, πληροφορούμεθα, οτι καί τών 
ύποτυπωδώς (οργανωμένων πρωτογόνων 
κοινοτήτων, έξουσίαζον άρρενες. ’Αλλά 
και ή προστασία τών πρωτογόνων αυ
τών κοινοτήτων, άπό εσωτερικούς καί 
εξωτερικούς κινδύνους, έβάρυνεν άπο- 
κλειστικώς καί μόνον τήν ολότητα τών 
αρρένων αυτών μελών καί δή άπό πολύ 
μικρας ήλικίας, ήγουν τοΰ 1 2 ου έτους.

Ού μήν άλλά, ΰπό τινων υποστηρίζε
ται, οτι ή πρώτη όργάνωσις τών πρώτο· 
γόνων κοινιονιών ήτο ή μητριαρχική, ο
πού καί δ γάμος δέν ήτο «κοινωνικός» 
θεσμός καί εντεύθεν καί εις τήν μίξιν 
τών φύλων, μόνον ή μητρότης ήτο βέ
βαια. Τήν μητριαρχικήν όργάνωσιν τών 
πρωτογόνων κοινοτήτων τήν υποστηρί
ζουν καί οί θιασώται τοΰ ιστορικοί υλι
σμοί καί τήν Αποδίδουν, ώς συνήθως, 
εις (ορισμένα καί μόνον οικονομικά αί
τια.

Ά λλ’ ώς έξαίρεσιν, επίσης, δυνό μέ
θα νά δεχθώμεν τάς περιλαλήτους Α 
μ α ζ ό ν α ς ,  τάς φιλοπολέμους θυγα
τέρας τοΰ Ά  ρ ε ω ς, πρός τάς όποι
ας συνεκρούσθησαν οί όνομαστότεροι 
τών ηρώων τής έλληνικής μυθολογίας 
(Βελλερεφόντης, Ηρακλής, Θησεύς), 
αί όποίαι, άπό τον "Ομηρον, άποκαλοΰν- 
ται «άντιάνειραι», δηλαδή ίσανδροι κα
τά τήν ρώμην.

’Αλλά, καί είς τάς πολιτισμένος κοι
νότητας τής άρχαιότητος, ή κοινωνική 
θέσις τής γυναικός δέν ήτο καί πολύ 
καλλίτερα. Οϋτω βλέπομεν, οτι αί είς

τά Ανάκτορα τοΰ Δαυίδ καί τοΰ σοφ* 
υιοί του Σολομώντος, πρός τέρψιγ -d 
εμπνευσίν τοιν, νεαραί γυναίκες άντρ. 
χοντο είς άρκετάς εκατοντάδας. ΆαΜ 
καί άπό τής ϊδικής μας πλευράς, ό 
τήρ τοΰ Παιανιέως ρήτορος άίριζε,δΰ 
τής διαθήκης του, είς τήν Ανήλικον 9» 
γατέρα του, ώς σύζυγόν της, τόν εξ ί 
δελφής του Ανεψιόν του Δημοφώντα και 
ώς προίκα τής έδιδε δύο τάλαντα. Τή 
έαυτοΰ δέ γυναίκα (δηλαδή τήν χήραν) 
καί μητέραν τών δύο τέκνων του, Κλεο- 
βούλην τήν Γύλωνος, διά τής δ αθήκη: 
του, «άξιοι γήμασθαι» τούτέστιν νά τή» 
νυμφευθή ό φίλος του "Αφοβος, τηι 
έπροίκιζε δέ «μνας όγδοήκοντα καί χρή- 
σθαι κελεύει» τήν οικίαν του καί τά b 
αυτή σκεύη, μέχρι; οτου ό υιός τον 
Δημοσθένης (είς ανδρας έγγραφή), δη
λαδή ένηλικιωθή. Έ κ τών Ανωτέρω, δή 
λον γίνεται, οτι ό σύζυγος διέθετε. Μ
ια  τήν βούλησίν του, ού μόνον τά ποά- 
γματά του. άλλά τούς δούλους του, τήν 
σύζυγόν του κλπ. ("Ορ. Δημοσθένους ϊ· 
πιτροπικοί λόγοι).

Άλλά καί τοΰ ρήτορος ή γνώμη δέι 
ύτο καλλιτέρα, διό μετ’ υπερηφάνεια; 
Αναφέρει είς τόν κατά Νεαίραν λόγον 
του, οτι, επειδή οί ’Αθηναίοι υπερέχουν 
τών Αλλων είς πολιτισμόν, έχουν· τρεις 
γυναίκας (τάς μέν έταίρας ηδονής ί· 
νεκ’ έχομεν, τάς δέ παλλακάς τής καθ’ 
ήμέραν θεραπείας τοΰ σώματος, τάς γυ
ναίκας —εννοεί τήν νόμιμον— τοΰ ,ται- 
δοποιείσθαι γνησίως κιΐί τών ένδον πι
στήν έχει), δηλ. διά τό «νοικοκυριό».

Ά λλ’ ή μεγαλυτέρα Απόδειξις, περί 
τής πολύ χαμηλής κοινοονικής θέσεως 
τής γυναικός ήτο ή συνήθεια νά. ακό
λουθή τόν σύζυγον είς τόν θάνατον.

Ή  θέσις τής γυναικός δέν ήτο καί- 
λιτέρα είς τήν Ρωμαϊκήν, ουδέ είς τήν 
Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. Είς τού; Ά
ραβας ήτο απλή δούλη, δπω; καί εί: 
τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν καί εί:
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Υπό κ. ΔΗΜ . Κ. Κ Α ΤΣ ΙΜ Α ΓΚ Λ Η

ΙΤΥΝΟΜΙΠΣ
χολλά αυτής καί σήμερον έτι παρακλά
δια. „

Και έρωτάται: ήσαν βάρβαροι η Α- 
νήθικοι αί κοινωνίαι τής εποχή; εκεί
νη; καί είναι πολιτισμένοι καί ήθι-καί 
αί κοινωνίαι αί Αναγνωρίξουσαι (ορισμέ
να δικαιώματα ή καί πλήρη ισότητα καί 
*ίς τά δύο φύλα; ’Ασφαλώς όχι, Αλλά 
ζαθ’ ήμας, αί δοξασίαι καί ή όλη διάρ- 
θρωσις τών πρωτογόνων καί αρχαίων 
κοινωνιών ήσαν διάφοροι τών δοξασιών 
*α'ι τής διαρθρώσεως τών κοινωνιών 
χής σήμερον. Τούτο καθίσταται έναρ- 
γέ;, αν έξετάσωμεν τήν σημερινήν 
κοινακνικήν καί έπαγγελματικήν θέσιν 
τής γυναικός, εις πολιτισμένα κράτη, 
6; είναι λ.χ. ή 'Ελβείτα, τής οποίας αί 
γυναίκες δέν έχουν άποκτήσει ώοισμένα 
δικαιώματα, τά όποια Απέκτησαν αί γυ
ναίκες καί τών νέων αφρικανικών κρα
τών.

Όθεν, όπου καί όταν αί δοξασίαι τών 
κοινωνιών ήλλαξαν, συνεπεία, λ.χ. τής 
αύξήσεως τού πληθυσμού, τής δημιουρ
γίας μεγαλοπόλεων, τής βελτιώσπος 
τών όρων τής ζωής καί τής πνευιι,ατι- 
κής Αναπτύξεως καί τών κατωτέρων 
τάξεων, τής συμμετοχής εκατομμυρίων 
ατόμων εις τούς πολέμους καί λόγιρ 
τούτων, τής καταστροφής πόλεων μέ ε
κατομμύρια θύματα καί ορφανά, έδημι- 
οόονηοαν πολλά καί ποικίλα καί λίαν 
φλέγοντα κοινωνικά προβλήματα, όλως 
Ιδιαιτέρως διά τούς νέους, οί οποίοι, 
κατ’ Ανάγκην, λόγω τού πολέμου, Απε- 
μακρύνθησαν τού οικογενειακού των πε- 
Οίδάλλοντος ή ήτο Αδύνατος ή προσή
κουσα αυτών έπίβλεψις .καί καθοδήγη- 
σις.

Τοιαύτης φύσεως κοινωνικά προβλή
ματά, κατά πλειονότητα, ήσαν Ανύπαρ
κτα εις τάς παλαιοτέρας κοινωνίας. ”Av 
δέ, εις μερικός έξ αύτών, ύπήρχον, πα- 
δεδλέποντο, έκ τών εθίμων τής εποχής

Άστ. Δ)ντοϋ Β ' έ.ά.

Γυναίκα 
αστυνομικός 

του Λονδίνου, 
κατά τήν διάρκειαν 

τοΰ Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Γυναίκες 
αστυνομικοί 

του Τόκιο 
τής 'Ιαπωνίας.

Γ υναίκα 
Αστυνομικός 

του C H IC A G O  
τής 'Αμερικής.
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Ή ιστορία
ϊής γυναικεία*: ’Αστυνομία*;

καί ένεκα τοΰ τραχυτέρου, πρός έπιβίω- 
σιν των άνθρώπονν, άγώνος.

Διά τοΰ; λόγου; τούτου;, κυρίω;, τήν 
Αλλαγήν τή; κοινωνική; καί έπαγγελμα- 
τική θεσεως τής γυναικό; τηνΤπΐσημαί- 
νομεν ειςΤατμήλίζΆρόσφατον παρελθόν 
καί εί; ένα από τά νεώτερα καί πολιτι
σμένα κράτη, τά ; Ήνω,μένα; ΙΙολιτεί- 
α ; τή; Βορείου ’Αμερική;.

'Ως είναι γνωστόν, αί Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι τή; Βορείου ’Αμερική; δεν άνε- 
λίχθησαν εί; κράτο;, έκ πρωτογόνου 
κοινωνία;, άλλ’ έδημιουργήθησαν άπό 
δραστήρια άτομα, διαπνεόμενα καί εμ
φορούμενα άπό τάς πλέον φιλελευθέρας 
δοξασία; των ηγητόρων τοΰ ευρωπαϊκού 
πνευματικού πολιτισμού καί των διδα
γμάτων τοΰ ήδυτάτου Ναζωραίου. Έ τ ι 
δέ, εν συγκρίσει, προ; άλλα πολλά κρά
τη, άπήλαυσαν έπί μακρόν τό «επί γή; 
ειρήνη, έν άνθρωποι; ευδοκία»

Η ΙΔ Ρ Υ Σ ΙΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ Α
ΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Σ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οθεν, όταν έπήλθε τό πλήρωμα~4 θϋ 
χρόνου, καί διά τό θέμα μα; τό WS451 
κατόπιν ένεργεών γυναικείων οργανώ
σεων, αί φυλακαί τή; πολιτεία; τή; Ν. 
ΙΧόρκηξ,—τροσέλαβον γυναίκα;, ώ; htt—  
μελητριας — Matrons —, διά τά; συλ- 
λαμβανομένας καί φυλακιζομένα; γυναί
κα; (Crimin. Law Grimin. and Police 
Science, Jul. Aug. 1953).

To 1958 έωρτάσθη ή 60ή έπέτειο; 
(Diamond Anniversary) τή; ίδρύσεω; 
τή; Γυναικεία; ’Αστυνομία; τή; πόλεως 
τή; Νέα; 'Τόρκη;, τή; όποια; ή δύνα- 
μι; σήμερον είναι περί τά; 235 γυναί
κα;, υπολογιζόμενη; εί; Ιο) ο τή; δλη; 
Αστυνομικής δννάμεως, έξ Ανδρών, τή; 
αυτή; πολεω; (δρ. Grimin. Law Crim. 
and Police Science Nov.-Decern. 1959).

To 1880̂ ) διάφορα σωματεία γυναι
κών τοΰ Χικάγβυ προέβησαν εί; συστά- 
σει; προ; τοΰ; άρμοδίου; διά τήν ΐδρυ- 
σιν Αστυνομικής-, υπηρεσία; καί έκ γυ
ναικών. Τό 1888 ή πολιτεία τή; Μασσα- 
χουσετη; εψηφισε νόμον διά τοΰ όποιου 
προεδλεπετο ή ιδρυσις άστυνομία; καί 
εκ γυναικών (Police - Matrons)- εΐ; δλα; 
τα; πόλει; άνω των 2 0  χιλιάδων κατοί
κων. Ά λλ’ ή πρώτη γυνή, ή όποια διω- 
ρίσθη τό 1893, ώ; Αστυνομικός Patro
lman καί οΰχί Matron εί; τό Σικάγον, 
ήτο χήρα άστυναμικοΰ, ή Marie Owens 
καί ή οποία ύπηρέτησεν έπί 30 έτη καί 
ελαδε την σύνταξίν τη;. Έπεσκέπτετο 
τα δικαστήρια καί έδοήθει τού; Αστυ
νομικούς άσφαλεία; εί; περιπτώσεις έ-

ξετάσεω; γυναικών ή παίδων (δρ. 
Choe Ο wings, Women Police, σελ. 99).

Τό 1915, κατόπιν επιμόνων ένεργει- 
ών τή; θεολόγου, κοινωνιολόγου καί προ- 
ϊσταμένη; τή; έκ γυναικών άστυνομία; 
τοΰ Λός Ά ντζελε; Stebbins Wells, ήτι; 
άπεκαλεϊτο city mother (μητέρα τή ; πό
λεω;), ίδρύθη σωματεϊον τών άστι νομι
κών γυναικών International Association 
of Policewomen, τοΰ οποίου σιοματείου 
αΰτη έξελέγη ή πρώτη πρόεδρος. Ή  ε- 
νωσις αυτή έτυχε τής πλήρους ΰποστη- 
ρίξεως τής έτησίας συνελεύσεως, τοΰ 
1922, τών άρχηγών τών διαφόρων α
στυνομικών υπηρεσιών τών Ή ν. Πολι
τειών International Association of Chi
efs of Police.

Ή  συνέλευσις αυτή διεκήρυξεν, δτι ή 
ιδρυσις βοηθητικής (Auxiliary) Αστυνο
μίας έκ γυναικών, δύναται νά προσφέρη 
πολλά; υπηρεσίας εις τήν σύγχρονον 
κοινωνίαν.

Ή  αυτή συνέλευσις συνέστησεν, δπως 
ή δύναμις τής έκ γυναικών άστυνομία; 
μή διασπαρή εις διαφόρους Αστυνομικά; 
υπηρεσίας, άλλ’ άποτελέση ιδίαν καί έ.- 
νιαίαν Αστυνομικήν μονάδα ύπό τήν δι- 
οίκησιν άνωτέρου βαθμοφόρου γυναικός, 
ΰπαγομένη ύπό τάς αμέσους διαταγά; 
τοΰ άστυνομικοΰ διευθυντοΰ τή; πόλεως. 
Έκ τών υστέρων, διεπιστώθη δτι, δπου 
δέν έτηρήθη ή τακτική αΰτη, ή διασπο 
ρά τών γυναικών εις διαφόρους Αστυ
νομικά; υπηρεσίας είχεν ώς Αποτέλεσμα 
νά θεωρηθούν, τούλάχιστον, ώς περιτ- 
ταί καί πολυτέλεια. Ή  πόλις τοΰ Σικά 
γου, (3.500.000) κατοίκων, έχει 122 γυ
ναίκας Αστυνομικούς, έκ τών οποίων αί 
82 έχουν δικαιώματα καί υποχρεώσεις, 
ως καί οί άρρενες συνάδελφοί των καί 
αί 40 είναι έπιμελήτριαι (Matrons), άλλ’ 
δλαι Αποτελούν τήν ένιαίαν (Women’s 
Bureay) έκ γυναικών βοηθητικήν Αστυ
νομικήν ύπηρεσίαν τής πόλεως (δρ. 
Tutern. Police Review, No 119)1958).

Τά προσόντα τών γυναικών Αστυνο
μικών καί έπιμελητριών είναι τά αύιά. 
Αλλά προκρίνονται αί έχουσαι άνωτέραν 
έκπαίδευσιν καί ήλικίαν 25—35 έτών. 
Δέν έξετάζεται αν είναι άγαμος ή έγ
γαμος. Κατά τήν διάρκειαν τή; έγκυ- 
μοσύνης καί μετά δικαιούνται έτησία; 
άδειας, χορηγουμένης ύπό τοΰ διευθυν 
τοΰ τής πόλεως. Ή  έκπαίδευσί; τοιν δι- 
αρκεϊ επι 8 εβδομάδας καί ή δοκιμασία 
των επί 6 μήνας. Διδάσκονται ποινικόν 
νόμον, χειρισμόν δπλων, πρώτα; βοήθει
ας, κανονισμούς, σύνταξιν Αναφορών, 
μεθόδου; Αναζητήσεων, συλλήψεως. πε
ριπολίας, μεταγωγός εις δικαστήρια, 
προλήψεις έγκλημάτων, διεξαγωγήν γρα

φική; ύπηρεσίας, έλεγχον νέων, χ | |  
κλπ. ’Ιδιαιτέρα, δμως, έμφασις δίδε- ■ 
εί; τά θέματα μεταχειρίσεω; yiVaJ 
καί παίδων καί εί; τούς καταλλώΐ 
τρόπους παρακολουθήσεως χοοοδιδα^ 
λείων, κινηματογράφων, θεάτρων, 
σίιον κήπων, δημοσίων λουτρών, S  
θμών συγκοινωνιών κλπ. Αί έπιμελήτ#, 
έκπαιδεύονται καί εις Αναζητήσεις 
δρασάντων έκ κρατητηρίων, λήψ.ν ^  
κτυλικών Αποτυπωμάτων, συνοδείαν ι 
δικαστήρια, πρώτα; βοήθειας εί; χε3  
καί λοιπού; Ασθενείς, τρόπου; διατηη! 
σεως τή; καθαριότητο; τών κοατηρ,ω 
οιν κλπ. Αί άποδοχαί είναι αί αϊηαί.άποδοχαι είναι αί utriai.L· 

Γενικώς, καί κατά τήν έποχήν έκ.ίνη» 
δπως καί σήμερον, υποστηρίζεται οτι i 
γυναικεία άστυνομία δύναται νά Aa/ijj 
καλλίτερον καί τελεσφορώτερον τό ^ 
γον τής προλήψεως καί τελέσεως ή 
κλημάμον ύπό νέων, Αμφοτέρων τό 
φύλων

Σήμερον, εις δλας τάς πολιτείας *  
Β. ’Αμερικής, υπάρχει βοηθητική έκ 
ναικών Αστυνομία. Τά δικαιοόματα, ί  
ύποχρεώσεις, τά προσόντα, οί βαθ  ̂
κλπ. εις τάς περισσοτέρας πολιτείας Εί

ναι τά αύτά μετά τών άρρένων αστυνο
μ ιώ ν , Αλλά καί εις Αρκετά; πολιτεία·! 
οί κανονισμοί των δέν παρέχουν τά αί 
τά δικαιώματα διά τήν άπόκτησιν άνβ- 
τέρων βαθμών. Διό καί πάλιν αί Αμ- 
ρικανίδες έξιφούλκισαν καί ζητούν ,v.rr 
ρη·καί εις πάντα ισότητα μέ τούς άρρα- 
νας.

'Ο συνηθέστερος βαθμός τών γυναε 
κών προϊσταμένων είναι τοΰ ’Αστυνόμοι 
— Captain). ’Αλλά ένας πολύ μικρό; 
Αριθμός γυναικών κατέχουν καί τόν Εα· 
θμόν αυτόν, διότι 6 συνηθέστερος είναι 
τοΰ 'Τπαστυνόμου (Lieutenant) καί « 
μεγαλύτερος τοΰ Άρχιφύλακος (Serge
ant) .

Πάντως, σήμερον, αί γυναίκες άσ» 
νομικοί τής ’Αμερική; ύπηρετοΰν εί; ιί 
ιδρύματα εκπαιδεύσεως κρατουμένων α
νηλίκων, ’Αστυνομικήν Σχολήν, εί; τήν 
ομαδα πορτοφολίων, ναρκωτικών, έξο 
φανισθεντων παίδων καί κορασίδων, 
πλαστογραφιών, εις τά Αστυνομικά ερ
γαστήρια, εις τό Δικαστήριον Άνηλί- 
κων, εις τήν Τροχαίαν, διά τήν ρνθμι- 
σιν τής κινήσεως, ιδίως έξωθι σχολεί
ων κατωτέρων τάξεων κλπ. (δρ. ΗΠο·, 
rical Background of Policewomen’s e v 
ce, Grimin. Law Crimin. and Policf 
Science, Mrc.—April. 1951).

Η Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΑΣΤΚ 
NOMIA

Προττοστάτης τής ίδρύσεω; άστυνι 
μίας έκ γυναικών καί εί; τήν ’Αγγλία 
υπήρξε μία Άμερικανίς, ή οποία, εί; 
δεύτερον γάμον, έλαβε σύζυγον tit 
"Αγγλον πολιτικόν Άστορ, συνεπείς 
τοΰ οποίου καί τήν Αγγλικήν υπηκοότητα 
Απέκτησε καί τό 1919 είσήλθεν εί; τή
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Κ^λήν των Κοινοτήτων, ώς ή πρώτη
E fj βουλευτής τή; ’Αγγλίας.

<jj Λαίδη “Αστορ, γνωρίζουσα τά τής 
ιώβειος των αστυνομικών γυναικών τής 
,^ρικής,, έπέστειλεν Άγγλίδας καί 
-Κ,ηκολούθησαν τά σχετικά με τάς γυ- 

;χας και τού; παϊδας θέματα τών ά- 
,^νομικιόν γυναικών καί τών προσκει- 
μ̂ νιον θρησκευτικών γυναικείων οργά
ν ω ν  τής ’Αμερικής καί προέτεινε 
tjiv ίδρυσιν εκ γυναικών καί είς τήν μη- 
tso,πολιτικήν αστυνομίαν. Άναφέρεται, 
5μως, οτι καί είς τήν ’Αγγλίαν, τό πρώ- 
tov έχρησιμοποιήθη γυναίκα, ή Miss 
jjacdougal, υπό τής υπηρεσίας άσφαλεί· 

τής ’Αγγλίας τό 1907, είς διερευνή- 
β£1. σεξουαλικών αδικημάτων καί σω
ματεμπορίαν νεαρών γυναικών, χωρίς 
βΕβαίως ή γυνή αυτή νά εχη δικαιώμα
τα καί αρμοδιότητας αστυνομικού οργά
νου.

’Αστυνομική υπηρεσία, έξ 100 γυναι
κών, ίδρύθη τό 1919 είς τήν ’Αγγλίαν, 
έλλά μετ’ ολίγον χρόνον ή δύναμίς της 
έμειώθη είς 2 0 , αντί τής πλήρους διαλύ- 
αεώς. της. Ή  δΰναμις αΰτη δ.ετηρήθη 
ώς πυρήν, διά λόγους οικονομίας καί 
λόγιο τής έπικρατούσης δυσπιστίας, ώς 
ago; τήν ωφελιμότητα καί τήν άπόδο- 
σίν της.

’Από τού 1923, όμως, καί εντεύθεν, 
αί γυναίκες αστυνομικοί τής ’Αγγλίας 
έ,τολλαπλασιάσθησαν καί δίδουν τον Ορ
κον τών άρρένων αστυνομικών κατά τήν 
χατάταξίν των είς τήν υπηρεσίαν.

Τά προσόντα καί αί υποχρεώσεις τών 
γυναικών τής ’Αγγλικής αστυνομίας εί
ναι τά αυτά μετά τών άρρένων. Μικρά 
διαφορά υπάρχει είς τάς άποδοχάς, δι
ότι αί γυναίκες λαμβάνουν τά 90ο) ο 
τής αμοιβής τών όμοιοβάθμων των, 
άλλ’ εργάζονται καί 7 ώρας, άντί 8  τών 
άρρένων, κατά 24ωρον.

Λύνονται νά προαχθοΰν καί μέχρι τού 
διευθυντοΰ Α ', κατόπιν εξετάσεων, υπό 
τάς αύτάς προϋποθέσεις, ώς καί οί αρ- 
ρενες. Ή  έκπαίδευσις είναι μικτή είς 
τάς αστυνομικός σχολάς τού Peel καί 
τοϋ Hedon. Ή  δοκιμαστική περίοδος 
(δόκιμος) δ.αρκεί έπί διετίαν. 'Ο συ- 
νηθέστερος βαθμός των, 3{ιως, είναι τοϋ

'Τπαστυνόμου Α ' καί μόνον είς τό άρ- 
χηγεϊον τής μητροπολιτικής αστυνομίας 
υπάρχουν γυναίκες μέ τάν βαθμόν τού 
Διευθυντοΰ Α '.

Τα καθήκοντα των είναι γενικά καί 
καθ’ δλα δμοια μετά τών άνδρών, άλλ’ 
είδικώτερα άσχολοϋνται μέ θέματα γυ
ναικών καί άνηλίκων. Περιπολοΰν εις 
τάς οδούς, σταθμούς συγκοινωνιών, λι
μένας, κέντρα διασκεδάσεων, τόπους, δ- 
που συχνάζουν έταίραι, χοροδιδασκαλεία, 
έκτελοϋν έντάλματα κατά γυναικών καί 
παίδων, τάς συνοδεύουν είς τά δικαστή
ρια, είς φύλακας, νοσοκομεία, ενεργούν 
παρακολούθησήν έν πολιτική περιβολή 
καί λοιπά καθήκοντα τών άστυνομικών 
υπαλλήλων. Άρκεταί έπιλέγονται, λόγω 
τής διακρίσεώς των κατά τήν έκτέλεσιν 
τής συνήθους Αστυνομικής υπηρεσία!, 
καί έκπαιδεύωνται καί είς είδικώτερα 
καθήκοντα τών άστυνομικών υπάλληλων 
τής άσφαλείας καί υπηρετούν είς δλας 
αυτής τάς ομάδας καί τά Αστυνομικά 
έργαστήρια. Λλλαι παρακολουθούν ει
δικά σεμινάρια ή Ασκούνται είς τήν πρα- 
ξιν είς διάφορα Borstal κοριτσιών ή είς 
σχολεία ΰπό δοκιμασίαν (Approved) νέ
ων. Αί γυναίκες αστυνομικοί τής ’Αγ
γλίας δεν φέρουν δπλον, ουδέ Αστυνομι
κήν ράβδον, παρά μόνον τήν Αστυνομι
κήν συρίκτραν καί τό σήμα, κατά τήν 
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, είς τάς 
άδούς, έν στολή.

Είς πολλάς υπηρεσίας δεν έκτελοϋν ε
ξωτερικήν υπηρεσίαν, πέραν τής μιας 
μετά μεσονύκτιον, άλλ’ άποσύρονται έν- 
τός τών τμημάτων, δπου καί παραμέ- 
νοι*ν καί έπιλαμβάνονται υποθέσεων γυ
ναικών ή παίδων τά οποία συνοδεύουν 
είς τό τμήμα οί αρρενες συνάδελφοί των 
ή μεταβαίνουν, πρός τόν σκοπόν αυτόν, 
εκτός τοϋ τμήματος, συνοδευόμεναι ΰπό 
doρενός συναδέλφου των. Είς τήν δύ- 
ναμιν τών 2 0 . 0 0 0  άνδρών τής μητροπο- 
λιτικής Αστυνομίας υπηρετούν 600 γυ
ναίκες Αστυνομικοί διαφόρων βαθμών. 
Πάντως, ΰπό πολλών υποστηρίζεται, ό
τι ή έκ γυναικών Αγγλική Αστυνομία κα
τέχει εξαιρετικήν θέσιν είς δλον τόν 
κόσμον. Ή  μεγάλη Αποστολή της κατε- 
δείχθη κατά τήν διάρκειαν τοϋ τελευ-

ΑΙ πρώται 
γυναίκες 
Αστυνομικοί 
τής
Ελλάδος 
μέ Ά Ε)κούς 
τής
Α γγλικής 
Αστυνομικής 
Αποστολής 
είς τήν 
Ελλάδα.

ταίου πολέμου, κατά τόν όποιον χιλιά
δες παίδων εύρέθησαν ΰπό τήν προστα
σίαν της (δρ. The World’s Police J  
Cramer).

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  Α
ΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τό 1946 ίδρύθη Αστυνομική υπηρεσία 
έξ 65 γυναικών καί είς τήν ’Ιαπωνίαν. 
Τό 1955 ή δύναμίς της ηύξήθη είς 950 
γυναίκας. Οί διέποντες τήν Αστυνομίαν 
τών άνδρών κανόνες, ώς πρός τά προ
σόντα πρός κατάταξιν, άμοιβάς, έκπαί- 
δευσιν καί λοιπάς υποχρεώσεις, ισχύουν 
καί διά τάς γυναίκας Αστυνομικούς. Τό 
σύνολον τής έκ γυναικών Αστυνομίας 
προβλέπεται ΰπό νόμου είς τό 1)3 τής 
δλης έξ άνδρών Αστυνομικής δυνάμεως 
τής χώρας. Τά καθήκοντα είναι γενικά 
καί είδικώτερα τά θέματα τών γυναικών 
καί τών νέων. Ή  ηλικία πρός κατάτα- 
ξιν είναι 18—25 έτών, γραμματικοί γνώ
σεις άνωτέρου σχολείου, ανάστημα καί 
σωματική διάπλασις, ήθος, ΰγεία κλπ. 
'Υποβάλλονται είς γραπτήν έξέτασιν 
καί κατάλληλον τέστ καί αί έπιτυγχά- 
νουσα· εισέρχονται είς τήν Αστυνομικήν 
σχολήν δι’ 6 μήνας, πρός έκπαίδευσιν 
είς μαθήματα είς τά όποια εκπαιδεύον
ται καί οί Αστυφύλακες. "Οσαι δεικνύ
ουν ικανότητα, κατά τήν έκτέλεσιν τών 
άστυνομικών των καθηκόντων, έπ. λέγον
ται καί ΰποβάλλονται είς είδικωτέραν 
έκπαίδευσιν, είς τάς τεχνικός Αστυνομι
κός μεθόδους, δι’ έκτέλεσιν Αστυνομι
κής ΰπηρεσίας, είς είδικωτέρους τομείς 
τής Αστυνομικής δραστηριότητος.

Φέρουν στολήν, κατά τήν έκτέλεσιν 
τής ΰπηρεσίας των, Αστυνομικήν ράβδον 
(είς τάς άρχάς έφερον καί δπλον, ώς 
είς ’Αμερικήν, Αλλά βραδύτερον έκρίθη 
σκόπιμον νά έγκαταλειφθή) καί ζεύγος 
χειροπεδών. Δύνανται νά προαχθοΰν είς 
άνώτερον βαθμόν, αν έπιτύχουν είς τάς, 
πρός τόν σκοπόν τοϋτον έξετάσεις, ώς 
καί οί αρρενες συνάδελφοί των. Αί έ- 
χουσαι μέσης σχολής γραμματικά προ
σόντα λαμβάνουν μέρος είς τάς έξετά- 
σεις διά τόν βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος, 
μετά συμπλήρωσιν 4 έτών ΰπηρεσίας, αί 
έχουσαι Ανωτέρας σχολής μετά 3 έτη 
καί αί έχουσαι Πανεπιστημίου, μετά 2 

έτη. Αί άποδοχαί είναι αί αΰταί μ 'τά 
τών όμοιοβάθμων των άρρένων (περί 
τά 65 δολλάρια) τόν μήνα).

^Εκτελοϋν περιπολίας καί είς πολλάς 
περιπτώσεις Ασχολούνται καί μέ τήν ρύ- 
θμισιν τής τροχαίας κινήσεως. Ασχο
λούνται, δμως, κυρίως μέ τάς γυναίκας 
καί τούς νέους, δπως καί είς τάς αλ- 
λας χώρας, έπιβλέπουν τούς οίκους Α
νοχής, διερευνούν έγκληματικάς υποθέ
σεις, τών όποιων δράσται είναι γυναίκες 
ή παϊδες, παρέχουν συμβουλάς είς οι
κογένειάς, πρός καλλιτέραν έπίβλεψιν 
τών τέκνων των, Αναλαμβάνουν τήν

191



προστασίαν παίδων έγκαταλειφθένταιν 
ΰπό των γονέων των, Αναζητούν Αππ 
χθέντα παιδία κλπ.

Η ΙΤΑ Λ ΙΚ Η  ΓΥΝ Α ΙΚΕΙΑ  Α Σ Τ Υ 
ΝΟΜΙΑ
’Αστυνομία έκ γυναικών ίδρύθη και 

εις τήν Ιταλίαν τό 1959. Ή  δύναμες 
αυτής διακρίνεται εις «έπόπτα;» μέ δι
καιώματα (διοικητικά) Camera Diretive 
καί «βοηθούς» με δικαιώματα (εκτελε
στικά) Diconcetto. Ή  διάκρισις αΰτη, 
κατά τινας, είναι αμφίβολον, αν θά άπο- 
6 ή τελικώς υπέρ τής έκ γυναικών ’Ιτα
λικής Αστυνομίας. Αί βαθμοφόροι γυναί
κες λαμβάνουν τά 2)3 των ειδικών επι
δομάτων τοϋ αντιστοίχου βαθμού τών 
Αρρένων καί αί κατώτεραι τό 1)3. Λαμ
βάνουν σύνταξιν εις τό 60όν έτος καί 
εις τά πραγματικά συντάξιμα ε τη προσ
τίθενται καί 8 έτη έπί πλέον τής πρα
γματικής Αστυνομικής υπηρεσίας. Λύ- 
νανται νά λάβουν τήν σύνταξίν των εις 
τό 55 έτος, δταν έχουν 15 έτών πραγμα
τικήν υπηρεσίαν ή εις οίανδήποτε ηλι
κίαν αν έχουν 2 0  έτών πραγματικήν υ
πηρεσίαν. Τά κύρια καθήκοντά των εί
ναι ώς καί τών Ανδρών τής Αστυνομίας, 
είδικώτεοον, δμως, έπιβλέπουν τήν δη
μοσίαν ήθικήν καί ευπρέπειαν, τήν δη 
μοσίαν Ασφάλειαν καί υγείαν, τήν νο
μοθεσίαν, διά τάς έργαζομένας γυναί
κας καί νέους, Αδικήματα διαπραχθ-’ντα 
ύπό ή κατά γυναικών, παίδων κάτω 
τών 17 έτών. έπιβλέπουν γυναίκας ή 
παϊδας, τελοΰντας ΰπό έπιτήρησιν κλπ. 
Ή  πρός κατάταξιν ηλικία είναι 24—32 
έτών, έξετάζεται δέ τό ήθος οΰχί μόνον 
τής πρός κατάταξιν, Αλλά καί τής οικο
γένειάς της, ή υγεία, ή σωματική διά- 
πλασις κλπ. Δίδουν γραπτάς έξετάσεις 
καί αί έπιτυγχάνουσαι εισέρχονται εις 
τήν Αστυνομικήν σχολήν, τουλάχιστον 
διά 4 μήνας (δρ. Intern. Police Review 
No 139)1960).

N*>J
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Η Ε ΛΛ Η Ν ΙΚ Η  ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Α
ΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

y .' π  αρ’ ήμϊν, τό πρώτον, διά τήν ϊδρυ- 
σιν ’Αστυνομίας έκ 50 γυναικών, πρόοέ- 
βλεπε τό άρθρον 40 (’’Αρθρον 1 2  Ν .

__ιού .’Οργανισμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων Ν. 4971) 1931, τά ό
ποιον, όμως, δεν έφηρμόσθη. y  
y  Η προσπάθεια αΰτη έπανελήφθη διά 
τού Α.Ν. 698)4,12.45 καί τής_Α84&λ36θ~- 
11.6.1946, Αποφάσεως τού 'Τπουργοϋ 

^-Δημοσίας Τάξεως, διά τής προσλήψεως 
40 γυγαικών καί τοποθετήσεώς των εις 

'  διάφορους Αστυνομικάς ΰπηρεσίας. Έκ 
τών πρώτων αυτών γυναικών, αί όποϊαι 
δυνάμει τού άρθρ. 56 τού Ν. 2458)1953 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τού Κ.Ν. 4971)1931 (Π ερί ’Οργανισμού 
τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
λ.π.)», ένετάχθησαν εις τήν όύναμιν τής 
ουτω προβλεπομένης βοηθητικής Αστυνο-

&

μίας έκ γυναικών καί έξομοιώθησαν κα
τά πάντα πρός τούς Αρρενας Αστυνο
μικούς, μικρός Αριθμός υπηρετεί ϊ ’σέτι, 
διότι αί περισσότεροι έξήλθον τού Σώ
ματος είτε λόγιρ παραιτήσεως είτε λό- 
ΥΦ ορίου ηλικίας.

Τά καθήκοντα τά όποια ταίς Ανετέθη- 
σαν Αρχικώς ήσαν: περιπολίαι, καταπο- 
λέμησις τής πορνείας, φύλαξις κρατου 
μενών γυναικών καί παίδων, σωματικοί 
έρευναι γυναικών εις Αεροδρόμιον ’Ελ
ληνικού, Τελωνείον Πειραιώς, εις τά 
θεωρεία τής Βουλής, περισυλλογή έπαι- 
τών, συνοδεία γυναικών καί παίδων εις 
τά δικαστήρια κλπ.

Είχον έγκατασταθή εις ίδιον οίκημα 
έπί τής όδοϋ Δημητρίου Σούτσου 5, μέ 
προϊσταμένην τήν νΰν συνταξιούχον κ. 
Θέμ. Κουρεντή. Έδιδάχθησαν ΰπό Αξ) 
κών Αστυνομίας τάς στοιχειώδεις μιθό- 
δους, στοματικής έρεύνης, συνοδειών, Α- 
ποκρούσεως έπιθέσεως κλπ. Τά ώς άνω 
ν-ομοθετήματα δέν προέβλεπον περί τής 
έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως έξελίξε- 
ως δικαιωμάτων συλλήψεως, όπλοφορίας 
καί υποχρεώσεων τών γυναικών Αστυνο
μικών. ’Αλλά πάντα ταύτα, ώς καί τά 
Απαιτούμενα προσόντα πρός κατάταξιν, 
προαγωγήν καί είιδικώτερα αυτών κα
θήκοντα, ήθελον καθορισθή διά Διατά
γματος ή καί δι’ άποιράσεως ιού 'Τ  
πουργοϋ Δημοσίας Τάξεως. Jr

17? λ · ,  ί ΐ λ .  ι _ .  & . . . λ . .  —. ~ πΕις άρτι έκδοθέν περιοδικόν τού Σιό- 
ματος τής Ελληνικής Χωρικής έδημο- 
σιεύθη σχετικόν μέ τό διαπραγματευόμε- 
νον θέμα άρθρον, εις τήν σελ. 19 τού 
τεύχους Γ ' μηνός Μαρτίου 1970, εις τό 
οποίον άναφέρεται έπί λέξει: «Προ τού 
Β ' παγκοσμίου πολέμου ουδέ καν έγέ- 
νετο συξήτησις ή έστω καί σκέψις κατα- 
τάξεως γυναικών καί δημιουργίας γυναι
κείου Αστυνομικού θεσμού εις οίονδή.τατε 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τής χώρας» 
Καί περαιτέρω: «Τό Ν.Δ. 3365)55 τού 
Κ.Σ.Ε.Β. Χωρ)κής εις τό άρθρ. 7 7  πε
ριέλαβε διάταξιν δ.ά τήν πράσληψιν ει
δικού Αστυνομικού προσωπικού έκ γυναι
κών. Σχετικά καί τά άρθρα 133 καί 134 
τού Κανον. υπηρεσιών Χωρικής». Έ τ ι 
περαιτέρω: «Ανάλογοι, πρός τάς Ανωτέ
ρω διατάξεις περιελήφθησαν καί εις τό 
άρθρον 2 0  (56) τοΰνΝ -Δ . 2458)53
τού Σώματος ’Αστυνομίας ΓΓολετον».'

Κατά ποιαν έννοιαν τό άρθρον 23)56 
τού Ν. 2458 τού 1953 περιέλαβε τάς (Α
νάλογους διατάξεις τού Ν. 3365)1955, 
δέν τό καταλαβαίνω, τό Αντίθετον, ναι.

Ά λλ’ ό Αρθρογράφος, φαίνεται, δτι 
δέν έλαβεν ΰπ’ δψιν του τό άρθρον 40 
τού Ν. 4971)31, τό οποίον Απλώς έπανε
λήφθη διά τού άρ. 20 τού 2458)53 καί 56 
τού διά Β.Δ. 20.1.58 κωδ. Κ.Ν. 2458) 
53 ώς καί τόν Α.Ν. 698)4.12.45 καί τήν 
4846)36.11.6.46 άπόφασιν τού 'Τπουρ- 
γού Δημ. Τάξεως, δυνάμει τών όποιων 
40 γυναίκες Ανέλαβον ειδικά καθήκοντα 
εις διαφόρους Αστυνομικάς υπηρεσίας 
τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς.

Πάντα τά Αναφερόμενα, Αρχικήν νο

μικήν βάσιν, είχον τό σχετικόν άρ 0 ’ 
1 2  τού Ν. 3288)1952 (40 τού Κ,ν
4971)31). ’Αλλά, περί τής Γυναικε[1. 
’Αστυνομίας καί εις τήν χώραν μας/α 
περιγράφει καί τά σχολιάζει καί εις ^ 
μόνον μέχρι σήμερον παρ’ ήμϊν έπι^. 
μονικόν σύγγραμμα «Η ΛΣΤΤΝΟΜι 
ΚΗ», τών έκδόσεων 1948, σελ. 56, 195, 
σελ. 6 6  καί 1964, σελ. 85, ό κ. I 
Γαρδίκας, διδάσκαλος έπί ήμισυ σχεδ 
αιώνα, έκτος τού Πανεπιστημίου ’,\fj 
νών καί τών Σχολών τών ’Αξιωματική 
τής ’Αστυνομίας καί τής Χωροφυλαχή- 

”Ας μού έπιτραπή, λοιπόν, οπιο; 
χάριν τής ιστορικής Αλήθειας καί μ,μ 
νον καί άνευ τής παραμικράς δταβέσε- 
ως στείρας Αντιδικίας πρός τό έγχριτοϊ 
περιοδικόν τού Σώματος τής Χωρ)χή. 
— διαφωνήσω πρός τά γραφέντα, χατ’ 
τά όποια «ούδέ καν έγένετο συζήτησι. 
ή έστω καί σκέψις, είς οίονδήποτε τώί 
Σιομάτων ’Ασφαλείας τής Χώρας μα- 
περί τού θεσμού τής βοηθητικής έκ 
ναικών ’Αστυνομικής ύπηρεσίας.

Έ π ί τών ήμερών τής Επαναστατική; 
Εθνικής Κυβερνήσεως, δυνάμει τοϋ 
θρου 56 (2 0 ) τού Ν- 24μ8) 53 καί τή; 
ύπ’ Αριθ. 4176) Φ7) 13.8.68^ Αποφάσειο; 
τού 'Ρπουρ^αύ. Δημοσίας Τάξεως, aco. 
σελήφθησαν, κατόπιν” επισταμένης ngi- 
γματι έπιλογής, 44 γυναίκες, αί όποϊαι 
καί είσήχθησαν είς τήν έν Άμαρουσίφ 

/  αστυνομικήν σχολήν ένθα καί έξεπαιδ-ύ- 
-βησαν έπί 6 μηνον, ήτοι Από 1)5—26.11. 

/1969, είς τήν όλότητα τών σύγχρονο» 
Αστυνομικών θεμάτων. Έ ν τ αυτοί προο- 
ελήφθη καί διωρίσθη καί ή προϊστάμενη 
τής βοηθητικής ΰπηρεσίας τών γυναι
κών 'Τπαστ. Α ', συγκεντρούσα τά ά· 
παιτούμενα προσόντα.

Διά τούτον τόν λόγον, προβλέπομεν, είς 
τήν νέαν προσπάθειαν μετ’ εμπιστοσύνη; 
καί πιστεύομεν, δτι καί ή χώρα μας θά 
Αποκτήση τόν νέον Αστυνομικόν θεσμόν, 
ό όποιος όμολογουμένως δύναται νά 
προσφέρη Αρκετάς ΰπηρεσίας καί νά 6ο- 
ηθήση είς τήν λύσιν ώρισμένων κοινω
νικών προβλημάτων τής χώρας μας, τά 
όποια, συν τή προόδφ τής κοινωνίας καί 
τή παράδω τού χρόνου θά λαμβάνουν 
καί παρ’ ήμϊν έκτασιν μεγαλυιέραν, ιδί
ως είς τάς μεγάλας μας πόλεις.

Τά προσόντα πρός κατάταξιν είς τήν 
Λυναικείαν Αστυνομίαν είναι: ή’ι ία 19 
—24 έτών, Απολυτήριον γυμνασίου, ά- 

'■ νεπίληπτος διαγωγή, σώματος καί πνΕύ- 
t ματος. Ό  γάμος έπιτρέπεται μετά τήν 
,^συμπλήρωσιν τριετοΰς ΰπηρεσίας καί 

κατόπιν Αδειας τού ’Αρχηγού τής άστυ- 
Λωμίας.

Αί κρινόμεναι ίκαναί εισέρχονται εις 
»ή ν  σχολήν δι’ έξά,μηνον έκπαίδεισιν καί 
αί έπιτυγχάνουσαι είς τάς έξιτηρίους ε
ξετάσεις, δίδουν τόν νενομισμένον ορκον 
τού Αστυνομικού καί διορίζονται έπί έν 

,έτος ώς «μαθητευόμεναι». Μρτά τήν πά
ροδον τού έτους αί κρινόμεναι κατάλλη-

(Συνέχεια εία τήν σελ. 205)
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τ ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α κ. Γ .  Σ ί ϊ Τ Η Ρ Χ Ο Υ

β ΙΝ Α Ι γεγονός, έκτος πάσης άμφισβητήσεως, ότι ή χώρα μας αναπτύσσεται άλμα- 
τωδως, κατά τρόπον έντυπωσιακόν και άπό Τουριστικής απόψεως.

Τρία είναι, κυρίως, τα αίτια τής τοιαύτης τουριστικής έξελίξεως τής χώρας 
μας: α) Ή  υποδειγματική ασφάλεια, ησυχία καί τάξις, ή όποια άπό τριετίας ήδη, 
επικρατεί καθ’ άπασαν την Ελληνικήν ’Επικράτειαν, β) Τά έπί τή βάσει άντικει- 
μενικών χωροταξικών μελετών έκτελεσθέντα καί διαρκώς έκτελούμενα υπό τής Ε 
θνικής Κυβερνήσεως σοβαρά έργα Τουριστικής υποδομής καί γ) Τά παντός εί
δους φυσικά καί πνευματικά προσόντα, με τά όποια τόσον πλουσιοπαρόχως είναι 
προικισμένη ή χώρα μας, ώστε δικαίως νά θεωρήται υπό πολλών, ότι αυτή είναι 
τό μάλλον εϋνοούμενον τέκνον τής φύσεως. Μεταξύ τών άλλων αυτής προσόντων, 
θά ήδυνάμεθα νά έντάξωμεν καί τό αίσθημα φιλοξενίας, το οποίον ενεχει σοβαραν 
σημασίαν, άπό Τουριστικής άπόψεως.

Εις τό πρόσωπον 
τής εικονιζομένης 
'Ελληνίδος 
διακρίνεται 
χαρακτηριστικώς 
τό φιλόξενου 
χαμόγελου και 
ή καλωσύνη 
τών ανθρώπων 
τής φυλής μας.

Λέγοντες φιλοΕενίαν, έννοοϋμεν την 
μετά προθυμίας ύποδοχήν καί περιποί- 
ησιν τών Εένων έν τώ ίδίω οϊκω.

Ή  φιλοΕενία ήτο διαδεδομένη, άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων, μεταΕύ τών άν- 
θρώπων.

Εις τήν Παλαιάν Διαθήκην, ύποδει- 
κνύεται ό πρός τούς Εένους σεβασμός 
καί ή ύποχρέωσις τής φιλοΕενίας, εις 
δέ τήν Καινήν Διαθήκην, έΕαίρεται ή 
φιλοΕενία, ή όποια πρέπει νά γίνεται 
«ανευ γογγυσμών».

Ή  κατ' οίκον φιλοΕενία ήτο άπολύ- 
τως άναγκαία, διότι ούτε Κρατική ά- 
σφάλεια ύφίατατο διά τούς περιερχομέ- 
νους τάς διαφόρους χώρας Εένους, ού
τε ή ιδιωτική πρωτοβουλία είχε μερι- 
μνήσει διά τήν εις έκάστην πόλιν δια
μονήν καί περίθλαψιν αύτών, έστω καί 
εις κοινά πανδοχεία, ατινα πανδοχεία 
ήρχισαν νά δημιουργώνται εις τούς με- 
ταγεστέρους χρόνους, όταν ή έπικοινω- 
νία μεταΕύ τών Πόλεων ήρχισε νά γί
νεται πυκνοτέρα.

ΑΕίΕει, όμως, νά σημειωθη ότι ή φι- 
λοΕενία, ώς έκδήλωσις εύγενοϋς συ- 
ναιοθηματισμοϋ, έσημειώθη μόνον εις 
τήν Αρχαίαν Ελλάδα, ένθα άπετέλε- 
οεν ίεράν ύποχρέωσιν καί ήθικόν κανό
να τών κατοίκων αύτής.

Τυχόν άπρεπής συμπεριφορά καί με- 
ταχείρισις τών Εένων έθεωρεϊτο άσέβεια 
έναντι αύτών τών Θεών, καί κατ' έΕο- 
χήν έναντι τού ϊενίου Διάς, καί έπι- 
στεύετο ότι έπέαυρε τήν οργήν των, έν
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Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ^

ταύτώ δέ ήτο καί πράξις, ήτις προεκά- 
λει τήν κοινήν περιφρόνησιν.

Τήν ιερότητα των ξένων, έξησφάλι- 
Ζεν ή κρατούσα πίστις, ότι πολλάκις 
οί Θεοί οί ίδιοι περ:ήρχοντο τάς πό
λεις, ύπό μορφήν κοινών θνητών, προ
κειμένου νά ελέγξουν αυτοπροσώπως 
εις ποιας έξ αυτών έπεκράτει ή εύνο- 
μία καί εις ποιας ή άθεοφοβία. Ή  τοι- 
αύτη τών 'Αρχαίων 'Ελλήνων φιλοξε
νία προσελάμβανε πολάκις τήν μορφήν 
τής πλήρους ασυλίας. Ό  ο ί κ ο ς  
τ ο ύ  φ ι λ ο ξ ε ν ο ϋ ν τ ο ς  ή 
τ ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  ά σ υ λ ο ν .

Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός, 
ότι ό δεχόμενος ξένον εις τήν οικίαν 
του, δέν τόν ήρώτα, έξ αρχής, ποίος 
ήτο, ποια ή καταγωγή του ή ποίος ό 
σκοπός τής έπισκέψεως του, άλό μετά 
τήν φιλοξενίαν, άφοϋ δηλ. πρώτον έξε- 
πλήρου τό καθήκον του καί έδείκνυεν 
έμπράκτως τόν σεβασμόν του πρός τόν 
-Ιένιον Δία».

Η Φ ΙΛ Ο ΪΕ Ν ΙΑ  
ΚΟ ΙΝ Η  Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Σ ΙΣ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τό αίσθημα τής φιλοξενίας, ώς αυ
θόρμητος ψυχική παρόρμησις καί θρη
σκευτική δοξασία, κατά τήν αρχαιότη
τα, έρριΖώθη βαθέως εις τήν ψυχήν τού 

Ελληνος καί άπετέλεοε κοινήν συ-

νείδησιν αύτοΰ, διότι οΰτος έπίστευεν, 
έπί πλέον, ότι ό βαθμός πολιτισμού 
ένός ανθρώπου, ένός λαού, διαφαίνε- 
ται καί βαθμολογείται καί από τόν τρό
πον τής ύποδοχής καί φιλοξενίας τών 
ξένων, δείγμα άπό τό όποιον διαχωρί
ζονται τά βάρβαρα άπό τά πολιτισμένα 
έθνη.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους, τό 
αίσθημα τής φιλοξενίας έμειώθη, λό
γω ριΖικής άλλαγής τών οικονομικών 
καί κοινωνικών συνθηκών έν γένει. Πα
ρά ταϋτα, εξακολουθεί νά διατηρήται 
αϋτη είσέτι, κυρίως εις τήν ϋπαθρον 
'Ελλάδα, ύπό τήν μορφήν τής προθύ
μου πρός τόν ξένον περιποιήσεως. Ύ 
πό αύτήν άκριβώς τήν μορφήν, ώς έν- 
δεικτική τής κοινωνικής άλληλεγγύης 
καί ώς συντελούσα εις τήν άνάπτυξιν 
φιλικών δεσμών μεταξύ τών άνθρώπων, 
έχει μεγάλην ήθικήν άξίαν.

Εις τον ανταγωνισμόν τών 
ενδιαφερομένων διά τήν Του
ριστικήν των άνάπτυξιν χω
ρών, ή φ ι λ ο ξ ε ν ί α  ε 
ν έ χ ε ι  ο ΰ σ ι ώ δ η ν  σ η 
μ α σ ί α ν ,  δ ι ά  δ ΰ ο  
λ ό γ ο υ ς :  α ) Δ ι ό τ ι
Ι κ α ν ο π ο ι ε ί  β α σ ι κ ό ν  
α ί τ η μ α  ο ί ο υ δ ή π ο τ ε

π ε ρ ι η γ η τ ο ΰ ,  ν ά  συ- 
ν α ν τ ή σ η  ε κ δ η λ ώ 
σ ε ι ς  χ α ρ ά ς  τ ο ΰ έ γ -  
χ ω ρ ί ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ ,  
δ ι ά  τ ή ν  π ρ ό ς  α υ 
τ ό ν  π ρ ο τ ί μ η σ ί ν  τ ο υ | 
κ α ί  β ) δ ι ό τ ι  π ο ι -I 
κ ι λ ο τ ρ ό π ω ς  σ υ ν τ ε 
λ ε ί  ε ί ς  τ ή ν  π α ρ α 
γ ω γ ή ν  ε ύ ε μ ε ν ώ ν 
α ύ τ ο ΰ  ε ν τ υ π ώ σ ε ω ν .

Ό  περιηγητής, καί κατ' έξοχήν ό 
ξένος περιηγητής, εύθύς ώς εύρεθή 
μακράν τού τόπου τής μονίμου διαμονής 
του καί τών προσφιλών του προαώπων, 
είς μίαν ξένην χώραν, τής όποιας π:λ· 
λάκις άγνοεϊ τήν γλώσσαν, τούς νό
μους, τά ήθη, τά έθιμα καί τάς συνή
θειας, αισθάνεται έντονον τήν έπθυ- 
μίαν νά συναντήση περιβάλλον πρόθυ
μον καί φιλικόν. Περιβάλλον, τό όποιον 
θά τού έπιδείξη ευγένειαν καί καλωσύ- 
νην, θά τόν προστατεύσει άνά παν βή
μα καί θά τόν κάνη νά αίσθανθη -  σ άν 
σ τ ό  σ π ί τ ι  τ ο υ » .  Τούτο, διό
τι, δέν είναι υπερβολή νά λεχθη ότι, 
ό περιηγούμενος μίαν ξένην χώραν, 
καί μάλιστα ό διά πρώτην φοράν έξερ- 
χόμενος τών ορίων τής Πατρίδος του,



Γ
Κατά την αρχαιότητα, ο οίκος του 

ψιΒοξενούντος ητο πραγματικόν 

άσυϋον διά τον φιϋοξενούμενον

5ΰναται νά παρομοιωθή μέ μικρόν παι- 
5ίον, τ° όποιον έχει ανάγκην συνε- 
p iic  στοργής, καθοδηγήσεως καί προ- 
jraoiac.

Αί εκδηλώσεις, έκ μέρους των εγχω
ρίων κατοίκων, χαράς, αγάπης, προθυ
μίας, εύγενείας καί προστασίας πρός 
τόν Εένον περιηγητήν, συντελούν, ώ- 
- ε να γεννηθούν αισθήματα συμπα- 
3είας καί πολλάκις αγάπης αύτοϋ πρός 
;ήν περ ηΥουΜένην χώραν καί νά τού 
5Πμιουργηθή συντόμως ή πεποίθησις, 
5τι εύρίσκεται μεταΕύ ειλικρινών φί
λων.

Ή καλλιέργεια τοιούτων δεσμών 
αμβλύνει τό συναισθηματικόν κενόν 
ιού Εένου καί χαλαρώνει τήν τυχόν 
επιθυμίαν του, ιδίως οσάκις κινήται κα
τά μάνας, περί ταχείας έπανόδου εις ι
διαιτέραν του Πατρίδα.

'Επί πλέον, ή τοιαύτη διαγωγή τού 
εγχωρίου πληθυσμού, συντελεί ώστε νά 
ουγχωρήση ό περιηγητής τάς τυχόν ελ
λείψεις καί παραλείψεις, τάς όποιας 
οϋτος παρατηρεί καί ούχί σπανίως νά 
τόν μεταβάλη εις θερμόν φίλον καί συμ
παραστάτην.

Έν όλίγοις, τό αίσθημα τής Εενίας 
είναι βασικώτατος παράγων τουριστικής 
άναητύΕεως.

Η Φ ΙΛ Ο ϊΕ Ν ΙΑ
ΣΗΜ ΕΡΟΝ ΗΛΛΑΞΕ ΜΟΡΦΗΝ

Σήμερον, βεβαίως, ή φιλοΕενία δέν 
δύναται νά έχπ, ίδια εις τά μεγάλα ά- 
στικό κέντρα, τήν παλαιόν τήό μορ
φήν, ήτοι τήν δωρεάν παροχήν έΕυπη- 
ρετήοεως πρός τούς περιηγητής. 'Ο 
πωσδήποτε, όμως, άνεΕαρτήτως τής 
ίαγικής, σταθερός καί πάντοτε νομίμου 
αμοιβής, δΓ έκαστον προσφερόμενον 
Λος ή δι’ έκάστην παρεχομένην ύ- 
πηρεσίαν, οί κάτοικοι έχουν περιθώριον 
καί επιδεικνύουν αισθήματα φιλοΕενίας 
πρός τούς περιηγητής, εις πλείστας δ- 
Μς περιπτώσεις, διότι, ό,τι παρέχεται 
πρός αύτούς, συνοδεύεται όχι μέ ψυ
χρόν εύγένειαν, ώς συμβαίνει εις έτε- 
Ρα Κράτη, άλλά μέ στοργήν καί έν- 
διαφέρον, μέ προθυμίαν καί καλωσύνην, 
ικανήν νά συγκινήσπ καί τούς πλέον 
ψυχρούς καί ίδιοτρόπους έπιοκέπτας.

ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΤ ΔΙΟΣ 
’Ισχυρά υπήρξε, διά τήν διαμόρ- 
φωσιν τοϋ κοινωνικού ήθους των 
Ελλήνων, ή έπίδρασις τοΰ Ξε
νίου Διάς, τοΰ όποιου ή λατρεία 

είναι μεμαρτυρημένη.

Οί πλεϊστοι έΕ αύτών, έκ τοϋ λόγου κυ
ρίως τούτου, έπιστσρέφοντες είς τήν 
ιδιαιτέραν των Πατρίδα, μεταβάλλονται 
είς ζωντανούς διαφημιστής, τόσον τών 
άνυπερβλήτων πράγματι καλλονών τής 
Πατρίδας μας, όσον καί τοϋ 'Ελληνικού 
χαρακτήρας, ό όποιος έΕακολουθεί νά 
διακρίνηται, όχι μόνον διά τήν φιλόΕε- 
νον διάθεσιν, άλλά καί διά τήν άπλό- 
τήτα, τήν φιλοτιμίαν, τόν άαλοϋν τρό
πον ζωής, τόν τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι, 
τήν λαϊκήν φ λοσοφίαν καί τό άνεΕάρ- 
τητον καί έλεύθερον αύτοϋ πνεύμα.

Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός, 
χαρακτηριστικόν τής ώριμότητος τοΰ 
Έλληνος, ότι, τόσον είς τά μεγάλα ά· 
στικά κέντρα, όσον καί είς τήν ύπαιθρον 
χώραν, καταβάλλεται ήδη ή δέουσα προ
σοχή, κατά τήν παροχήν οίασδήτοτε 
φιλοφρονήσεως καί έκδήλωσιν οίωνδή- 
ποτε αισθημάτων άγάπης, φιλίας καί 
έκτιμήσεως πρός τούς Εένους έπισκέ- 
πτας. "Εχει γίνει κατανοητόν, καί ήτ0 
καιρός, ότι έκδηλώσεις ύπερβολικών 
περιποιήσεων καί τιμών πράο τούς εέ
νους έπιοκέπτας, αί όποίαι προδμλως 
ύπερβαίνουν τό κοινώς πσραδεδεγμέ- 
νον μέτρον, μαρτυρούν πνεύμα δουλι
κόν, άλλά καί αίσθημα κατωτερότητος, 
πράγμα οπωσδήποτε άνεπίπτρεπτον διά 
τόν έλεύθερον καί ύπερήφανον 'Ελλη
νικόν λαόν, όστις πολλάκις ύηήρΕεν ό 
διδάσκαλος τής άνθρωπότητος.

Τό αίσθημα τής φιλοξενίας 
εκδηλώνεται ήδη, ώς άλλωστε 
είναι επιβεβλημένου, μόνον ώς 
μεμετρημένη αξιοπρεπής φιλο- 
φρόνησις καί ανυπόκριτος εν- 
γενής παρόρμησις.

Ούτως, οί Εένοι έπισκέπται μας, άν- 
τιλαμβάνονται, άλλά καί πείθονται άπο- 
λύτως, ότι είς τήν γωνίαν αύ,τήν τοϋ 
Ευρωπαϊκού χώρου, άπό τήν όποιαν, 
κατά τή\ διάρκειαν τών χιλιετηρίδων, 
προέρχεται ό,τι τό εύγενές, τό ήρω·- 
κόν καί τό ώραϊον, κατοικούν άνθρω
ποι έλεύθεροι καί ύπερήφανοι, γνήσιοι 
άπόγονοι ένός ένδόΕου καί εύγενοϋς 
"Εθνους, άΕιοι πόσης έκτιμήσεως καί 
σεβασμού.

ΓΕΩ ΡΓ. Σ Ω ΤΗ Ρ Χ Ο Σ
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Τροχαία άτυχήματα τής 1 
παιδιιιής ηλιαίας 1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑ/Δΰ^Ι

Τοϋ Ύπαστυνόμου Α ' κ. ΚΩ ΝΣΤ. ΚΑΝΝι*

Ή  εποχή μας έχει δικαίως χαρακτηρισθή, ώς δ αιών 
των μεγάλων καταχτήσεων τής τεχνολογίας καί τής 
επιστήμης. Πραγματικά, είναι θαυμαστά τα επιτεύγμα
τα τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, εις όλους τούς τομείς τοϋ 
συγχρόνου πολιτισμού μας.

Ά λλ’ ακριβώς, αυτή ή έξέλιξις έχει δημιουργήσει 
καί ποίκιλλα προβλήματα, έν μέσφ των όποιων είναι 
υποχρεωμένος νά ζή καί να κινήται δ σημερινός άν
θρωπος καί συνεχώς νά προσαρμόζη τήν ζωήν του, εν
τός τών πλαισίων τών νέων συνθηκών τής κοινωνικής 
διαβιώσεως.

"Εν από τα προβλήματα αυτά, είναι καί τό κυκλο- 
φοριακόν πρόβλημα, όπως αυτό εμφανίζεται εις τάς συγ
χρόνους μεγαλουπόλεις.

Τα γενεσιουργά αίτια τοϋ κυκλοφοριακοΰ προβλήμα
τος, τών συγχρόνων μεγαλουπόλεων, είναι :

α) Ή  α λ μ α τ ώ δ η ς  a 3 ξ η σ ι ς τ ώ ν  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  γ ε ν ι -  
κ ώ ς.

β) ΑΣ τ ε ρ ά σ τ ι α ι  π λ η θ υ σ μ ι α κ α ί  
μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά  ί π ι έ σ ε ι ς  τ ώ ν  μ ε γ α 
λ ο υ π ό λ ε ω ν ,  πρός ας εσημειώθη έσωτερική με- 
τανάστευσις τοϋ πληθυσμού τής υπαίθρου, διά τήν άνα- 
ζητησιν καλλίτερων ορών διαβιώσεως καί κυρίως άπα- 
σχολήσεως, καί

γ) Ή  α ν ε π ά ρ κ ε ι α  τ ή ς  δ δ ι κ ή ς  
έ π ι  φ α ν ε ί α ς ,  ή όποια διαρκώς καθίσταται ανί
κανος νά έπαρκέση εις καθημερινήν κατακόρυφον αύ- 
ξησιν τοϋ κυκλοφοριακοΰ φόρτου.

"Ολοι ήμεΐς, οδηγοί καί πεζοί, οΕ όποιοι καθημερι
νώς κινούμεθα εις τούς δρόμους τών ’Αθηνών, εχομεν 
προσωπικήν γνώσιν αύτοΰ τοϋ προβλήματος, τό ό
ποιον, βεβαίως, δεν εΐμεθα εις θέσιν νά έπιλύσωμεν 
αποφασιστικώς, πλήν δυνάμεθα νά ύποβοηθήσωμεν εις 
τοΰτο.

Ή  κατωτέρω μελέτη δεν είναι αφιερωμένη γενικώς 
εις τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα, άλλ’ είδικώς, εις εν 
πολύ σοβαρόν θέμα, τό όποιον ενδιαφέρει, ιδιαιτέρως, 
όλους τούς γονείς.

Θέμα μας, λοιπόν, είναι τά τροχαία άτυχήματα τής 
παιδικής ηλικίας καί ή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγη
σή τών παίδων.

Δια την αντιμετωπισιν τών έκ τών τροχοφόρων κιν
δύνων τής παιδικής ήλικίας δεν είναι, βεβαίως, δυνα
τόν  ̂νά έγκλείσωμεν τά μικρά παιδιά εις τάς οικίας. 
Πρέπει νά τά συνηθίσωμεν εις τήν κυκλοφορίαν τών

συγχρόνων μεγαλουπόλεων καί τήν άντιμετώπισιν τ» : 
Ιξ αυτής κινδύνων.

Δυνάμεθα, δχι μόνον νά άνακόψωμεν τήν εις Μ '■ 
δον εύρισκομένην καμπύλην τών τροχαίων άτυχημάτ® ( 
τής παιδικής ήλικίας, άλλά καί νά έπιτύχωμεν -f, 
κάμψιν αύτής.

Τά παιδιά τής ήλικίας αύτής πρέπει άπό ένωρίς yj 1 
προετοιμασθοΰν καταλλήλως εις τήν έξοικείωσίν των 
μέ τήν κυκλοφορίαν καί τούς κινδύνους αύτής. Βέβαιοι;, 
τήν μεγαλυτέραν εύθύνην, διά τήν προετοιμασίαν τών 
παιδιών, έχουν οι γονείς'.

Πρός τούς γονείς, λοιπόν, άπευθύνομεν μίαν πρωταρ I 
χικήν συμβουλήν :

Ή  διαπαιδαγώγησις τών παίδων εις τά θέματα τή; I 
κυκλοφορίας πρέπει νά άρχίση άπό τό Βον έτος τίρ I 
ήλικίας των. Ό  σκοπός τής τοιαύτης διαπαιδαγωγή- | 
σεως δέν είναι ή μετάδοσις γνώσεων, όπως ή άναγνώ- I 
ρισις σημάτων ή ή άποστήθησις κυκλοφοριακών κανό
νων, άλλ’ ή άπόκτησις όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα; 
παρατηρητικότητος καί αισθήσεις τής κυκλοφορία; 
καί τών κινδύνων της.

Πολλοί γονείς άκολουθοΰν λανθασμένην άνχίλ.ηψιν 
διά τόν τρόπον κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεις τών I 
παίδων.

Ποιος, όμως, είναι ό κοινός - ορθός τρόπος διαπαι- I 
δαγωγήσεως τών παίδων, διά τήν άντιμετώπισιν τών 
έκ τών τροχοφόρων προερχόμενων κινδύνων ;

Άναφερόμεθα άρχικώς εις τά ήλικίας 3 - 5 ετών.
Εις τήν ήλικίαν αύτήν τά παιδιά βαδίζουν σταθερώ;, 

at αισθήσεις των είναι άνεπτυγμέναι (όρασις - άκοή), 
έχουν μίαν δόσιν νοημοσύνης καί ένδιαφέρονται διά 
πολλά πράγματα.

Εις ένα παιδί 3 ετών, άξιοποιοΰντα τά πράγματα, 
τά όποια βλέπει καί άντιλαμβάνεται, άναλόγως πρός 
τάς έντολάς ή τάς άπαγορεύσεις τών μεγάλων.

Ή  διάθεσις αύτη άρχίζει νά μεταβάλλεται μεταξύ 
τοϋ 3ου καί 5ου έτους τής ήλικίας τοϋ παιδιού, εις τήν 
πρώτην δηλαδή φάσιν πείσματος τήν οποίαν διέρχονται 
ολα τα παιδιά. Εις τήν ήλικίαν αύτήν τό παιδί θέλει 
νά δημιουργήση εμπειρίαν μόνον του καί νά δόκιμά5̂  
ό,τι τοϋ έχει άπαγορευθή έως τότε.

Ώ ς πρός τόν τρόπον τής κυκλοφοριακής του διαπαι
δαγωγήσεις, τών παιδιών τής άνωτέρω ήλικίας, δυνά
μεθα νά είπωμεν τά έξης :

« Έ χ ε τ ε  τ ό  π α ι δ ί  σ α ς  ά π ό  τό 
χ έ ρ ι  σ α ς  ε ι ς  ο ί α ν δ ή π ο τ ε  ό t α δ ρ ®·
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έ ν> τ ο ς τ ή ς π ό λ ε ω ς, συμμορφουμε-
ιολύτως είς τού.ς κανόνας τής κυκλοφορίας.
χ  ε σ θ ε Τ CC ζ δ ι α β ά (τ ε ι ς τ ώ ν  π ε-
μ ό ν ον μ έ  π ρ ά σ ι ν ε > V, σ υ μ ο 0 λ 0 V
0, ή οι τ α ν τ ό έ π π : ρ έ ψη  δ τ ρο
ι μ ι> ς· Έ ά ν δ έ ν ύ π ά ρ X ΐ  σ ή μ α-
ά τ V 5 ή τ ρ ο χ  ο ν ό μ ο ς ε ί ς τ ή ν
0 >- ή V π έ ρ ι ξ τ ή ς 0 ί κ ί α ς σας ,

χ  ε σ θ ε τ η ν ο δ ό ν ,  π α ν ί τ ο τ ε ά π ό
α ύ τ ο ΰ σ η μ ε ί ο υ % α θ έ τ ω ς κ α ί

δ ι α γ ω ν ί ω ς » ·
J Ή καθημερινή έπανάληψις καθίσταται συνήθεια εις 
λ παιδί. Τοΰ δημιουργεΐται μία είκών συμπεριφοράς 
■d υπάρχει βάσιμος ελπίς νά ένεργήση κατά τόν ίδιον 
-ρίπον, δταν εύρεθή μόνον του.

1 ' Το συνεχές «πρόσεξε» ή «νά είσαι προσεκτικός», ώς 
^νηθίζεται νά λέγεται από πολλούς γονείς, έχει άπο- 
5'ΐ/θή, ότι όχι μόνον δεν είναι αποτελεσματικόν, αλλά 
τουναντίον προκαλεΐ τό ύπολανθάνον πείσμα αυτής τής 

1 ήλιχίας καί έξωθεΐ τό παιδί εις τό νά προσπαθήσω νά 
-ρέξη άντιθέτως.

Πρέπει νά αποφεύγεται ή δημιουργία φόβου εις τό 
παιδί, διά τά θέματα τής κυκλοφορίας.

Εις εν* φοβισμένοι παιδί εξαφανίζεται πάσα δύναμις 
ίντιδράσεως, όταν εύρεθή εις κίνδυνον.

Προφορικαί συμβουλαί, διά την κυκλοφορίαν, δύναν- 
ΐ*ι νά δίδωνται εις τό παιδί, όταν εύρίσκεται εις την 
ήλιχίαν των 5 ετών.

Τό παιδί τών 5 ετών αρχίζει νά εχη την αισθησιν 
ΐής πραγματικότητας, καθώς καί τάς πρώτας λογικάς 
τκέψεις.

Είναι εις θέσιν ν’ άντΛηφθή τάς άπλάς, βεβαίως, αρ
χές τής κυκλοφορίας.
’ Εις τήν ήλικίαν τών 5 έτών δύναται νά έφαρμοσθή 
άλλη μέθοδος διά τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν, άν καί 
ύ  περιθώρια είναι ακόμη μικρά.

Ό  μικρός μόνος καί φοβισμένος έν μέσω τών αύτο- 
κινήτων. Αιτία, ή άμέλεια του συνοδοΰ του.

Εις τήν ήλικίαν αυτήν, πρέπει νά προκαλέσωμεν τήν 
προσοχήν τοΰ παιδιού, ύποδεικνύοντες βασικάς έγκατα- 
ετάσεις τής κυκλοφορίας (φώτα, τροχονόμους, διαβά- 
«ν εις τό παιδί, άντιστρέφοντες τούς ρόλους, δηλ.: 

Δυνάμεθα, έπίσης, νά κάμωμεν πρακτικήν έξάσκη- 
3εις), άλλά καί νά τό παραδειγματίσωμεν μέ τήν ίδι-

κήν μας συμπεριφοράν, τήν όποιαν καί πρέπει νά οι- 
καιολογώμεν, π .χ.: «πράσινον - διερχόμεθα» —  «κόκ- 
κινον - άναμένομεν».

Ύποδεικνύομεν εις τό παιδί νά μάς όδηγήση μόνον 
του άπό τό έν πεζοδρόμιον εις τό άλλο καί, έάν πράγ
ματι επραξεν όρθώς, τό έπαινοΰμεν.

Ό  τροχονόμος καί οίοσδήποτε Άστυφύλαξ δεν πρέ-

* 0  μικρός καλείται νά διέλθη τό κατάστρωμα της
όδοϋ καθέτως καί ούχί διαγωνίως.

πει νά είναι διά τό παιδί δ «Μπαμπούλας». Άντιθέτως 
πρέπει νά προκαλή τήν εμπιστοσύνην τοΰ παιδιού.

"Εν τρομαγμένον παιδί τρέχει, άνευ έλέγχου τής κυ
κλοφορίας, εκεί όπου πιστεύει ότι θά εύρη προστασίαν.

Ή  ήλικία τών 5 - 8 ετών είναι ή ήλικία κατά τήν 
όποιαν τό παιδί κατακτά τόν γύρω κόσμον. Ουτω, προ
σπαθεί νά κατακτήση τόν δρόμον καί τήν κυκλοφορίαν 
του.

Ή  μετάβασις καί επιστροφή άπό τό Σχολεϊον τού 
δίδει αυτήν τήν εύκαιρίαν.

Ή  στατιστική αποκαλύπτει, ότι τό 1/3 τών παιδι
κών τροχαίων άτυχημάτων συμβαίνουν εις τόν δρόμον 
πρός τό Σχολεϊον.

Ή  πλέον έπικίνδυνος ήλικία είναι μεταξύ τών 6 - 7 
έτών.

Τό παιδί τής ήλικίας αυτής έπηρεάζεται πολύ ευκό
λως άπό τάς όπτικάς εντυπώσεις. Αυτό σημαίνει, έπί
σης, ότι τό παιδί είναι εις θέσιν νά διατυπώνη όρθάς 
παρατηρήσεις, διά πολλά ζητήματα καί βεβαίως διά 
τήν κυκλοφορίαν, άν τού δοθή ή ορθή κατευθυντήριος 
γροομ.μ,ή. , ,

Ή  δύσκολος καί άποφασιστική φασις είναι, όταν το 
παιδί άρχίση νά πηγαίνη είς τό Σχολεϊον.

Κατ’ αυτήν τήν περίοδον ύπάρχουν πολλά πράγμα
τα τά όποια πρέπει νά προσέξουν οί γονείς. Συνιστώ- 
μεν τινά έξ αυτών :

Προετοιμάζετε έγκαίρως τό παιδί σας, διά τήν δια
δρομήν πρός τό Σχολεϊον.

Πηγαίνετε μαζί του δσον χρόνον θά χρειασθή, διά νά 
έντυπωθη είς αυτό καλώς ή άπόστασις.

Έπιλέξατε, προτιμότερον, όχι τόν συντομώτερον δρό
μον, άλλά τόν άσφαλέστερον.

Δεν πρέπει, όμως, νά είναι, κατά τό δυνατόν, δρό
μος είς τόν όποιον νά μή συχνάζουν καί άλλα παιδιά 
τοΰ Σχολείου. Μία μεγάλη δμάς παιδιών είς τόν δρό-
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Ιδού τα αποτελέσματα κάποιας σχετικής άμελείας.

μον προειδοποιεί εγκαίρως τδν οδηγόν. Δέν πρέπει νά 
τονίζετε εις τδ παιδί σας, ιδιαιτέρως μόνον τά επικίν
δυνα σημεία της διαδρομής άπδ τήν οικίαν σας εις τό 
Σχολεϊον. Ιπάρχει δ κίνδυνος, εις τήν υπόλοιπον δια
δρομήν του, νά είναι άπρόσεκτον καί άμέριμνον, εχον 
την προσοχήν του εστραμμένην εις τά έπικίνδυνα μό
νον σημεία.

Το λογικωτερον είναι νά εκπαιδεύεται τά παιδί εις 
μίαν γενικωτέραν μορφήν προσοχής εις τήν κυκλοφο
ρίαν των οχημάτων.
5ΐ Μή δίδετε εις το παιδί σας τήν έντύπωσιν καί το 

αίσθημα, ότι ςήτε με την αγωνίαν καί τον φόβον, λόγο) 
των κινδύνων τοΰ δρόμου προς τά Σχολεϊον.

Συνομιλείτε συχνά μέ τά παιδί σας δΤ δ,τιδήποτε 
τοΰ συμβαίνει εις τήν διαδρομήν αυτήν. Θά πρέπει συ
χνά νά τοΰ λέγετε : «’Έχω έμπιστοσύνην, πιστεύω δτι 
θά κάνης τά σωστό».

^Αύτά είναι περισσότερον άποτελεσματικόν άπά τάν 
φόβον σας. "Αν είναι δυνατόν, παρακολουθήσατε τά παι
δί σας διακριτικά, όταν κατευθύνεται εις τά Σχολεϊον. 
Κατόπιν συζητήσατε μαζί του τά λάθη, εις τά όποια εί
ναι δυνατόν να υποπεσουν τά παιδιά. Φροντίσατε νά 
επισημανετε τα λάθη του εις τρίτον πρόσωπον.

Ουτω, τά παιδί σας δέν θά αίσθανθή άπ’ ευθείας ένο
χον καί δέν θά αντισταθή άπά φόβον ή άπά πείσμα εις 
τάς συμβουλάς σας.

Μεριμνήσατε τά παιδί σας νά έχη, πάντοτε, αρκετόν 
χρονικόν διάστημα διά τήν δριαδρομήν του πράς τά Σχο 
λείον.

Εάν, όμως, καθυστερήση, ουδέποτε νά τά παροτρύ
νετε νά σπεύση έγκαιρως. Οΰτω, δημιουργείτε τήν

,προϋπόθεσιν μιας άπροσεξίας καί έξ αύτής τάν πιθΧ 
κίνδυνον ενός τροχαίου ατυχήματος. ]

Τά παιδιά τής ήλικίας των 8 - 10 έτών δέν £pxJ  
ται εις τάς έντολάς ή τάς απαγορεύσεις των γονέων -Γ

Προσπαθούν νά άντιληφθοΰν αυτοπροσώπως τάΛ.' 
χικάς αίτιας μιάς πράξεως ή καταστάσεως. 
τούτου, άπαιτοΰνται σαφείς εξηγήσεις, εις τάς άπο-; 
των, τάς σχετικάς μέ τήν κυκλοφορίαν. Εις αυτή»λ? 
ήλικίαν είναι σημαντικόν νά αναπτύξετε εις το 
σας τήν ικανότητα νά προσαρμοσθή εις τήν κύκλο» 
ρέαν, διότι αρχίζει πλέον ή ανεξάρτητος συμμετοχή -7 
εις τήν καθημερινήν κίνησιν.

_ Πρέπει, λοιπόν, νά κρίνη μόνον του τάς κυκλοφ;^ 
κάς συνθήκας καί, τά κυριώτερον, νά άποφασίζη μ!,',, 
του, διά τήν καλλιτέραν άντιμετώπισιν αυτών.

Πολλά παιδιά, εις τήν ήλικίαν των 10 - 12 | τδ, 
συμμετέχουν, ώς^άδηγοί πλέον, εις τήν κυκλοφορίαν»· 
τά ποδήλατα. Εις τά σημεϊον αυτά οί γονείς πρέπει yi 
προσέξουν ιδιαιτέρως.

ΙΙρίν τά παιδί άρχίση νά κυκλοφορή μόνον του, 4 
ποδηλάτης εις τάν δρόμον, θά πρέπει‘νά έκμάθη’δ*, 
τά σήματα κυκλοφορίας, εις τάς διασταυρώσεις πλησίν, 
τής οικίας του.

Εις τάς πρώτας έξόδους του πρέπει νά τά περιορίζω 
τε εις τήν πλησίον περιοχήν καί ύπά τήν προΰπόθε 
σιν οτι ή κυκλοφορία των αύτ) των είναι άραιά.

Μάθετε τά παιδί σας νά όδηγή εις τά άκρον δεξιό* 
τής όδοΰ, νά κινήται δέ παραλλήλως καί δμορρόπω- 
τών αύτ) των καί ούχί άντιθέτως, πράς τά ρεϋμα κυκλν 
φορίας αυτών.

Δώσατε εις το παιδί σας σαφείς οδηγίας διά τά: 
κινδύνους έκ τών αύτ) των.

Αί συμβουλαί σας, δμως, δέν πρέπει νά διατυπώνω ν- 
ται ύπά τύπον διαταγών ή καθημερινών έπιπλήξεων.

ΙΙρεπει να δώσετε εις το παιδί σας νά άντιληφθτ], 
εις φιλικήν συζήτησιν, τί είναι δυνατόν νά συμβή, εξ 
κάθε περίπτωσή άπροσεξίας του.

Μέ δσα έν προκειμένψ έδόθη ή εύκαιρία νά άναπά- 
ςωμεν εις τα περιωρισμένα πλαίσια τής παρούσης μελί· 
της, δεν λύεται, βεβαίως, τά πρόβλημα τών τροχαίων 
ατυχημάτων εις τήν γενικήν μορφήν του.

Δυνάμεθα; δμως, νά διαβεβαιώσωμεν δλους τούς γο
νείς, οτι ή Τροχαία ’Αθηνών, μέ εξαιρετικήν εύαιαθη- 
σιαν αντιμετωπίζει το θέμα τών τροχαίων ατυχημάτων 
τής παιδικής ηλικίας καί εις σύντομον χρόνον θά εί
ναι εις θέσιν νά έξαγγείλη τήν λήψιν σειράς πρακτι
κών μέτρων πράς τήν κατεύθυνσιν αύτήν.

( Εις την προσπάθειαν, δμως, τής Τροχαίας ’Αθηνών, 
νά εκμηδενίση τά τροχαία άτυχήματα τής παιδικής ή- 
λικιας, είναι αναγκαΐον νά συμβάλλουν καί νά συμπα- 
ριστανται δλοι οί γονείς.

Οσον αφορά τούς οδηγούς, εχομεν νά τούς άπευθύ- 
νωμεν μίαν συμβουλήν :

Ας μή λησμονούν, δτι άπροσεξία των μιάς στιγμή; 
δυνατόν νά εχη ώς αποτέλεσμα τάν τραυματισμόν ένος 
αθώου παιδιού, το όποιον δύναται νά είναι καί τά ίδι- 
κόν των.

ΙνΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ

'Υπό 'Αστυνόμου Α ' 
κ. Γ. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Υ

Καθώς τό λεωφορείο «μπουσούλαγε» 
τήν ανηφορική στενή λεωφόρο, τό κο- 
pjToi, πού κάθονταν πλάι στόν οδηγό, 
οη<ώθηκε όρθιο. "Υψωσε τό παραφορ- 
ιυμένο απ' τά βραχιόλια καί τά «μπι- 
χλιμπίδ α» αδούλευτο χεράκι της καί, 
καθώς αύτά κατρακύλαγαν, πιάστηκε 
απ' τή χειρολαβή. Μέ τό άλλο της 
•πασπάτευε» τά Εέπλεγα, μακρυά, μαλ- 
Αιπ της, σάν νά ήθελε νά τά χτενίση 
μέ τά νύχια της, πού έμοιαΖαν μέ... 
ξιφολόγχες. ΈτοιμαΖότανε νά κατεβή. 
Αφού άναστέναΕε κανα-δυό φορές, σάν 
νά τού πνίγηκαν... τά καράβια, έστρά- 
ιρη πρός τόν είσπράκτορα:

-Μ ήν Εεχάσης νά μέ κατεβάσης στή 
στάοι «Τσουκνίδα», πού σοϋ είπα.

Αύτός, μέ τό βλέμμα του, άφησε νά 
έννοηθή ότι είχε ύπ' όψιν του τήν έ- 
πιθυμίαν του κοριτσιού.

Ύστερα άπό λίγο, άκούστηκε Εανά 
ή ίδια φωνή, άλλά κάπως έντονώτε- 
ρη. Άγανακτισμένος ό είσπράκτωρ, άπ' 
τό φόβο μή μπερδέψη (ποτέ εις βά
ρος του) τό «δούναι» χαρτάκια καί 
Ααβεϊν» τάλληρα, κούνηοε τό κεφάλι 
του νευριασμένα. Συγχρόνως πετάχτη- 
κε ένας νεαρός, πού είχε άποχαυνω- 
θή, κυττάΖοντας τό κορίτσι:

-Ν α ι, κοπέλλα μου, θά οέ κατε- 
βάση, μή μού στενοχωριέσαι.
: Αύτή δέν έχασε καθόλου τήν ψυ
χραιμία της, άπ' τό άναπάντεχτο αύ- 
τό... «κομπλιμάν», άλλά βρήκε τήν εύ- 
κοιρία νά προβή σέ δηλώσεις: 

-Κοπέλλα είμαι, άλλά δέν είμαι δι
κή οου, δέν είμαι γιά τή μούρη σου! 
είπε καί έγέλασε ειρωνικά.

Είναι γεγονός, ότι ατήν έμφάνισι αύ- 
Γός ό νεαρός έπιβάτης είχε πολλές ο
μοιότητες μέ τόν... Κουασιμόδο, όπως 
Γόν περιγράφει ό Βίκτωρ Ούγκώ. Μό
νο τ' αύτιά του, νά καταλάβετε, άν 
Γο δίπλωνε, θά σκέπαΖαν τή μύτη του...

Καί άπορώ πώς τολμούσε μέ τέτοια... 
προσόντα νά σκεφθή, ότι μπορούσε νά 
παίΖη μέ τέσσερες «' Ασσους» άφοϋ δέν 
διέθετε ούτε έναν... Δέν τού πέφτανε 
ούτε «τσεκουράκια». Ή  στιχομυθία αύ
τή έγινε άφορμή νά γελάσουν μερικοί 
άπό τούς έπιβάτες. "Εκανε δήθεν πώς 
γελάει κι' ό νεαρός, άλλά καί κάτι 
μουρμούριΖε άπογοητευμένος.

Στό μεταΕύ, έφτασε καί ή στάσις 
πού ένδιέφερε τήν δεσποινίδα. “Οταν, 
άργότερα, πήγα κι' έγώ στό σπίτι μου, 
τράβηΕα κατ' εύθεϊαν στή βιβλιοθήκη 
μου γιά τήν έγκυκλοπαιδεία.

Δέν μέ απασχόλησε καθόλου, ούτε 
ή «κοπέλλα» ούτε ό κακομούτσουνος έ
πιβάτης. Τέτοιες... άκαδημαίκές συΖη- 
τήαεις, είναι συνηθισμένες μέσα στό 
λεωφορεία καί παντού, όπου οί άν
θρωποι κατ' άνάγκην «στριμόχνονται». 
Ήθελα νά βρω τή λέΕι τσουκνίδα. Κά
τι τέτοια άπίθανα ονόματα, όταν γί- 
νωνται τοπωνυμίες καί άκούγονται συ
νεχώς, μέ νευριάΖουν καί πολλές φο
ρές μέ κάνουν έΕω φρενών.

Δυστυχώς ή έγκυκλοπαιδεία δέν μέ 
διεφώτισε καθόλου. Διότι πέρα άπ' τό 
γνωοτό φυτό - ΖιΖάνιο, πού φύεται έν 
άφθονια, δέν βρήκα τίποτα περισσότε
ρο. Αλλά, γιά τήν τσουκνίδα ειδικά, 
έγώ γνωρίΖω περισσότερα άπ’ τήν έγ· 
κυκλοπαιδεία. Τήν γνωρίΖω άπ' τά παι
δικά μου χρόνια, τότε πού έκανα τις 
διαολιές μου καί τήν... άπελάμβανα συ
χνό. Καί τής χρωστώ μεγάλη εύγνω- 
μοσύνη, πού άνήκει ατά φυλλοβόλα καί 
μέ γλύτωσε άπ' τήν... άγαθοεργή έπί- 
δρασί της, τήν μισή τουλάχιστον χρο
νιά. Δέν μπορώ, όμως, νά καταλάβω. 
Μήπως ήταν κανένας Τσουκνίδας, οϊ- 
κοπεδοφάγος τής περιοχής, πού έκα
νε τή μεγάλη... θυσία νά χαρίση κι’ έ
να δρομάκο, έστω καί στενό; Καλή του 
ώρα, άν είναι έτσι, γιατί μπορούσε

θαυμάσια, αύτός ό κύριος, νά ύπολο- 
γίση στήν... μελετωμένην έπέκτασι τού 
ύπογείου σιδηροδρόμου καί νά θεωρή- 
ση τελείως άχρηστους τούς επίγειους 
δρόμους...

Μήπως, όμως, ήταν ό Τσουκνίδας 
κανένας κομπογιαννίτης, πού σκόρπα
γε τις μολόχες καί τις παπαρούνες γιά 
σπάνια βότανα; Κάτι τέτοια πρέπει νά 
συμβαίνη.

Υπάρχουν, όμως, καί μερικές άλ
λες τοπωνυμίες, πού ή τσουκνίδα εί
ναι... πολυτέλεια μπροστά τους. Υπάρ
χουν ονόματα οδών καί επώνυμα άν- 
θρώπων, φοβερά καί τρομερά. "Αν δέν 
θέλουν κρέμασμα αύτοί πού τά προφέ
ρουν ή πού τά άνέχονται, θέλουν του
λάχιστον «περιάδραγμα» μέ καμμιά αν
θισμένη τσουκνίδα...

Μπορεί ένα όνομα νά μή λέη τίπο
τα. Δέν χάθηκε ό κόσμος. Μπορεί έ
να άλλο νά είναι κακόηχον. Χαλάλι 
του, όταν συνδέεται μέ χρόνια δοΕα- 
σμένα...

"Οταν, όμως, αύτό είναι παρμένο 
άπ' τό... έπίσημο λεΕιλόγιο τής κεν
τρικής λαχαναγοράς, είναι άπαράδε- 
κτον καί κάνει κακό, άν άκούγεται καί 
δημοσίως. Δέν χτυπάει καλά, ούτε καί 
σέ άλλοίθωρο μάτι, όταν βλέπη τήν 
οδόν Άριστοτέλους νά διασταυρώνεται 
μέ τήν οδόν Βουλιαγμένης, ή τήν ο
δόν Σαλαμϊνος μέ τήν οδόν... Χαλα
σμένης. Τί δουλειά έχει ό... Φάντης μέ 
τό ρετσινόλαδο!

Ακόμα χειρότερα αισθάνεται κανείς, 
όταν άκούη τόν άλλον νά ρωτάη, πού 
είναι ή στάσις «παλούκια», πού πέ
φτει ή οδός Πικραγγουριάς, πώς θά 
βρή τό καφενεϊον τού Μπουρμπουλί- 
θρα, όπου συχνάΖει κάποιος έργολά- 
βος οικοδομών, πού λέγεται Βεληγκέ- 
κας...

Ποιόν έΕηγησι νά δώση κανείς ο'
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αύτά τά... εύλαόικά ονόματα; βιναι σάν 
νά κυττόζης κάτω, απ' τήν ταράτσα 
τοϋ... ούρανοΕύστη των 'Αμπελοκήπων. 
" Ιλιγγος μέ τό τσουβάλι.

Τά παλούκια, άς πούμε, άπό τότε 
πού βγήκαν τά συρματοπλέγματα, έ
χουν χάσει τήν αποστολή τους, σάν 
όργανα περκρράΕεως... φασουλοκήπων. 
Έ Ε  άλλου καί σάν μέσον έπιθέαεως ή 
άμύνης, όπου συνηθίζεται ακόμα, τό 
παλούκι έρχεται δεύτερο, άν βρίσκε
ται εκεί κοντά καί καμμιά κοτρώνα. 
Αύτή οοϋρχεται κατακέφαλα, χωρίς νά 
τήν καταλάβης. Καί σέ άφίνει καμμιά 
φορά μέ τό παλούκι στό χέρι... Άφ ί- 
νω κατά μέρος καί τήν «Α ρ γκ ό ». Αύ
τή δίνει κάτι έρμηνεΤες, πού ούτε ή 
Μαρκησία Καζάτι δέν τις σκέφθηκε 
ποτέ... 'Απ' τήν άλλη μεριά, ή πικραγ
γουριά μέ τήν μπουρμπουλίθρα, έχουν 
βέβαια στενή συγγένεια σέ ό,τι άφο- 
ρά τ ή ν ... θεραπευτικήν ιδιότητα τής 
πρώτης. Δέν είναι ανάγκη, όμως, νά 
τις διαβάζουμε καί σέ πινακίδες.

"Οσο γιά τόν Βεληγκέκα, δέν Εέ- 
ρω τί νά πω! Τό όνομα αύτό, σάν έ- 
πώνάμον, προκαλεϊ φρίκην, έστω κι’ 
άν είναι τό έμβλημα τού έΕωραϊστικοΰ 
συλλόγου -ή πεθερά».

Τώρα πού πήραμε φόρα, δέν θά στα
ματήσουμε έδώ. Έχουμε καί κάτι λί
γα άκόμα πού τά νομίζουμε σχετικά.

Κάποτε, λοιπόν, ένας είσπράκτωρ 
(σέ άλλο λεωφορείο) πού ήθελε νά 
περάση τήν ώρα του διασκεδάζοντας, 
κύτταζε κατάματα ένα συμπαθητικό γε
ροντάκι, πού ήταν σωριασμένο στό κά
θισμα, πάνω άπ' τή ρόδα. Σάν νά μή 
τού έφτανε τό χοροπήδημα, γιά τό ό
ποιον είχε μεριμνήσει ό οδηγός, τό 
πείραγμα τού έλειπε.

« Αλλος γιά τό νεκροταφείο», φώ
ναζε καί Εαναφώναζε μέ ένα μικροφω- 
νάκι, πού κόντευε νά τό καταπιή. Καί 
ούτε στιγμή δέν σήκωνε τά στραβά 
του, πάνω απ' τόν έποχούμενο ογδον
τάρη.

Αύτός, δέν είχε σκοπό νά κατεβή 
στή στάσι «νεκροταφεϊον», ούτε καί νά 
πάη σ’ αύτό, πριν άπ' τήν ώρα του, 
γιά νά μή χαλάση τό χατήρι τού χο- 
ρατατζή είσπράκτορα. Φαινότανε λίγο 
κοτσονάτος καί μάλιστα χάϊδευε έπι- 
δεικτικά τό μισομαδημένο μουστάκι του.

"Ηθελε νά συνέχιση τή διαδρομή, 
όχι μόνο τού λεωφορείου, άλλά καί 
τής ζωής του. Δέν Εέρω τί... καταλά
βαινε άπό δαύτη. Είναι άλλο θέμα 
αύτό...

Ο είσπράκτωρ, όμως, έπέμενε νά 
τόν κυττάζη. "Οπου κάποια φορά ό 
γέρος σηκώνεται καί παραχωρεί τήν 
θέσι του σέ μιά μεσόκοπη γυναίκα. 
Δέν κατάλαβα, άν τό έκανε αύτό γιά 
νά ρίΕη... στάχτη στά μάτια τοϋ είσ
πράκτορα ή γιά νά παραστήση τό παλ- 
ληκαράκι στή μεσόκοπη...

Ή  γυναίκα, πού Λέμε, χωρίς νά κυτ-

τά£η ποιος είναι ό παραχωρήσας, 
στρογγυλοκάθησε, χωρίς νά πή ούτε 
ένα «εύχαριστώ». Δέν τό έκανε άπό 
αγένεια, άλλά δέν ήθελε νά στοματή- 
ση τήν προσπάθεια, πού έκανε γιά νά... 
δαμάση κάποια τσίχλα πού είχε στό 
στόμα της.

«Μπράβο κουράγιο», είπε κάποιος 
άπ' τούς όρθιους, ό όποιος, έπειδή ή
ταν κοντός καί δέν μπορούσε νά πια- 
σθή πουθενά, έκανε άσκήσεις ισορρο
πίας. «Σηκώνονται τά χούφταλα καί οί 
χαραμοφάηδες μέ τις φαβορίτες παρι
στάνουν τόν 'Αλή Πασά». «Αύτοί εί
ναι όλοι γιά τά σίδερα», μονολόγησε 
κάποιος άλλος. «Σίδερα;», είπε ό ά- 
φηρημένος, πού δέν κατάλαβε καλά 
πού πήγαινε ή κουβέντα. « ' Αν εϊσθε 
γιά τά σίδερα, κύριε, θά πάρετε τοϋ 
Βοτανικού άπ' τήν Ακαδημία».

—  Ό χ ι, παιδί μου, άπάντησε αύτός. 
Δέν είμαι... άκόμα. Θά περάσω πρώτα 
άπ' τού Ψυρρή.

Σέ κάποια στάσι, άνέβηκε καί ό έ- 
λεγκτής. "Ηταν τής τάΕεως τών 120 
κιλών καί μουσκίδι στόν ιδρώτα. « Ε
σύ μάς έλειπες», είπε χαμηλόφωνα ό 
οδηγός.

Ό  έλεγκτής, άφοϋ κύτταΕε «άσκαρ- 
δαμυκτί» τόν ύφιστάμενό του είσπρά
κτορα, έλαβε τήν κατάστασι άπό χέρι- 
χέρι. Αρχισε νά κάνη τή δουλειά του 
καί προχώρησε πρός τόν διάδρομο τού 
οχήματος. Τί ήταν νά τό κάνη αύτό. 
Γενικό ζούλισμα. Σάν νά πέρναγε κύ
λινδρος άπό στενό τής Πλάκας...

« Ως έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύ
ριε», άκούστηκε κάποια φωνή, πού έ
βγαινε σάν άπό πυθμένα φρέατος.

Γιά καλή τύχη, ήταν σύντομος ό

Χριστιανός καί κατέβηκε, γιά ν6 
ρακουνήση τό έπόμενο λεωφορείο μ  
βογγοϋοε άπό πίσω μας.

"Υστερα άπ’ όλα τούτα, τό kivooJ  
νο... θέατρο έφθσσε στό τέρμα Το, 
Όπου καί μάς... άδειασε, όπως 
στήν άναφορά τους οί οδηγοί.

Δέν ήταν πολύ μεγάλη, βλέπετε, · 
διαδρομή, κΓ έτσι δέν άκουοα TinoiJ 
γιά τόν «Ποδονύφτη». Αλλά ούτε ^  
γιά τή «Μαγκουφάνα», τις «Κουκουέ 
ουνες», τή «Μαλακάσα»... Ούτε 
γιά τό πρώτο συνθετικό, εκείνο δηλο- 
δή πού βάζουν συνήθως... στά ρέματο

Κάτι τέτοια, καί άλλα πιό παράΕε· 
να, τ' άκοϋμε καί τά βλέπουμε κάβε 
μέρα. Καμμιά φορά, θέλουμε καί *, 
γελάσουμε, άλλά καταπίνουμε τή γχ^. 
σα μας, μή τυχόν παραΕηγηθοϋμε.
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Λέει ή θυρωρίνα στόν ένοικο τοί 
5ου πατώματος: :

—  Κύριε Κολοβελόνη, οός ζήτηοε 
μετά συγχωρήσεως, κάποιος κύριος Κ:' 
ρατόπουλος άπ' τό Κατάκωλο.

—  Εύχαριοτω, παιδί μου, είπε αύτός 
"Αμα Εανάρθη, πέστου ότι παροθερϋκ 
στήν... Λούτσα.

"Όμως αύτά δέν τελειώνουν ποτέ 
'Αλλά καί δέν γράφονται όλα, γιατ 
μερικά είναι πολύ τολμηρά καί δέν έ
χω καμμιά διάθεσι νά χαλάσω τό κέ
φι σας.

“Αν, όμως, σάς άρέσουν τά πολύ... 
δυνατά, άνοίΕτε τόν τηλεφωνικό κο- 
τάλογο. Θά πλουτίσετε τήν συλλογή 
σας άρκετά...

ΓΕΩ ΡΓ. ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙ

Ή  πνευματιιιη διαθήιιη ί
τοϋ Θεοδώρου Κολουοτρώνη ♦

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ό Γέρος τοϋ Μωρία. 
Την 3ην ’Απριλίου 1970 συνεπληρώθησαν 200 
έτη άπό της γεννήσεώς του.

Τόν Νοέμβριον του 1838, έν άτμοαφαί- 
ρρρ διχονοίας διά τήν χώραν, δ Γέρος του 
Μωρία ώμίληαεν άπό τής Πνυκος, τοΰ ί
διου αρχαίου Βήματος, πρός τήν νεολαίαν, 
αημειώσας τήν πνευματικήν πρός αυτήν 
διαθήκην του.

«Ή δημηγορία εκείνη — γράφει ό Τερ- 
τσέτης — μέ τόσον κάλλος φυσικόν εις 
τήν θαυμαστήν Πνύκα, άπό 'Έλληνα πο
λεμιστήν, στεφανοφόρον τά άθλα τής νί
κης καί τής ’Ελευθερίας, ήτο ώς μία έπα- 
νάστασις τοΰ άμβωνος τοΰ Δημοσθένους». 
Καί άνάμεσα στ’ άλλα εΐπεν δ Γέρος : 
«'Η προκοπή σας καί ή μάθησή σας νά μή 
γίνει σκεπάρνι μόνο γιά τό άτομό σας, 
άλλά νά κοιτάξει τό καλό τής κοινότητος 
καί μέσα εις τό καλόν αδτό βρίσκεται καί 
τό δικό σας. ’Εγώ, παιδιά μου, κατά κα
κή μου τύχη, άπό τις περιστάσεις, έμεινα 
άγράμματος καί γιά τούτο σάς γυρεύω συ
χώρεση γιατί δέ σας μιλ® καθώς οί ^δά
σκαλοί σας. Σας είπα δσα δ ’ίδιος είδα, 
άκουσα καί γνώρισα καί νά όφεληθήτε ά
πό" τά περασμένα καί άπό τά κακά άποτε- 
λέσματα τής διχόνοιας, νά τήν μισήτε καί 
νά έχετε δμόνοια...

»Σέ σας μένει νά γιατρέψετε καί νά 
στολίσετε τόν τόπο πού εμείς λευτερώσα
με- καί γιά νά γίνει αυτό πρέπει νάχετε 
θεμέλια τήν δμόνοια, τήν θρησκεία καί 
τήν φρόνιμη λευτεριά...».

(Άπόσπ. άπό τό έργον «δ Γέρος 
τοΰ Μωρία» τοΰ Σπύρου Μελά).
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23η Σεπτεμβρίου 1821: 

Η ΑΛΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Τό σημαντικώτερον πολεμικόν γεγονός το0 πρώτου 
έτους τοΰ υπέρ Ανεξαρτησίας άγώνος, δφειλόμενον, κα
τά κύριον λόγον, εις τήν στρατιωτικήν ιδιοφυίαν τοΰ 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοΰ εξ αρχής διορισθέντος ώς 
«’Αρχιστρατήγου καί Κεφαλής των στρατευμάτων», Α
ποτελεί, άναμφισβητήτως, ή αλωσις τής Τριπολιτσας 
(ούτως ώνομάζετο ή σημερινή Τρίπολις πρό τής άπε- 

λευθερώσεως) , ήτις έπραγματοποιήθη τήν 23ην τοΰ 
μηνός Σεπτεμβρίου 1821. Ή  αλωσις τής Τριπόλεως 
υπήρξε συνέπεια τοΰ στρατιωτικοΰ σχεδίου τοΰ ’Αρχι
στρατήγου Κολοκτρώνη, τοΰ άξιου ηγέτου, δστις είχε 
τήν εξαιρετικήν ικανότητα νά καταπλήσση, έκ πρώτης 
δψεως, τούς ρωμαλέους όρεινοΰς ΙΙελοποννησίους πολε- 
μιστάς.

Ή  κατάλληλος όργάνωσις τής Γορτυνίας επέτυχε 
τήν ήτταν τών Τούρκων εις Βαλτέτσι καί Αλλαχού καί 
περιέσφιξε τόν κλοιόν πέριξ τής Τριπόλεως, Ιν τή ό
ποια είχε προσφύγει τό ήμισυ περίπου τοΰ Τουρκικοΰ 
πληθυσμού τής Πελοποννήσου.

Ή  νίκη τοΰ Βαλτετσίου καί ή εν συνεχεία Αλωσις 
τής Τριπόλεως έθεωρήθησαν ώς οί θεμέλιοι λίθοι τής 
ΙΙελοποννησιακής Ανεξαρτησίας καί δικαίως εξυμνήθη- 
σαν ώς Αξιομνημόνευτα κατορθώματα τοΰ ίεροΰ άγώνος 
τοΰ ’'Εθνους μας. Τό θάρρος τών Ιπαναστατών Ινισχύθη 
καί ή έπιτυχία τής τοιαύτης νίκης τής Αλώσεως έβά- 
ρυνε σημαντικώς έπί τής περαιτέρω έξελίξεως τοΰ Ά 
γώνος.

Διά τήν αλωσιν τής Τριπόλεως δέν έγένοντο σκλη- 
ραί μάχαι. Οί ύπερασπισταί Τοΰρκοι καί ’Αλβανοί έπε- 
δίωξαν, κατόπιν τής επιτυχοΰς πολιορκίας, τήν διά συν
θήκης παράδοσίν των. Ή  23η Σεπτεμβρίου είχεν δρι- 
σθή ώς ημέρα συσκέψεως τών πολιορκητών μετά τών 
πολιορκηθέντων. Κατάλληλος καί αιφνιδιαστική εισβο
λή ολίγων Αγωνιστών εντός τοΰ τείχους καί έν συνεχεία 
δλοκλήρου τμήματος αυτών ώδήγησαν εις τό πέσιμον 
τών δεσμών τής πύλης τοΰ Ναυπλίου, εξ ής ώρμησαν 
τά προσπελάσαντα πρός τήν κατεύθυνσιν στρατιωτικά 
τμήματα. ’Εντός όλίγου χρόνου, καί ενώ οί Τοΰρκοι 
άνέμενον τήν σύσκεψιν, οί πολιορκηταί κατέκλυσαν τήν 
πόλιν καί κατέλαβον τούς προμαχώνας. Μετά δύο ήμέ- 
ρας ειχον έκκαθαρισθή δλαι αί έστίαι μικροαντιστά- 
σεως καί ή πόλις είχε περιέλθει εξ δλοκλήρου εις τούς 
νικητάς. Ό  "Αγιος Θεός, ώς ελεγεν ό Θ. Κολοκοτρώ- 
νης, ένεδυνάμωνε τούς άγωνιστάς καί τούς ώδήγει συ
νεχώς πρός τήν επιτυχίαν, μέχρι τής πλήρους νίκης 
τών επαναστατών, διότι «είχε βάλει τήν ύπογραφήν του 
καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη Αλλως».
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I Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Έπανήλθεν είς χήν. . .  βά- 

σιν του ό κινητός κινηματο
γράφο; τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, υστέρα από μία θρ ια,μ- 
βευτική, στήν κυριολεξία, πε
ριοδεία του στήν Κέρκυρα,

Αιτωλοακαρνανίαν καί Π ά
τρα.

Εφέτος ή έπιτυχία των πα- 
ραστάσεών του υπήρξε κάτι 
πού ξεπερνφ καί τήν πιό τολ
μηρή φαντασία. Οί σχέσεις

’Αστυνομίας καί κοινού έξυ- 
πηρετήθησαν κατά τόν πλέον' 
αποδοτικόν τρόπον καί έδημι- 
υουργήθη ένα κλίμα έ\ θονσια- 
σμοϋ καί αγάπης πού δμοιό 
ιου δεν έγνώρισεν άλλοτε τό

Κινηματογραφικό Συνεργώ 
σιή δεκάχρονη ιστορία τοΐ" 

Σ έ  προσεχή μας σημΕ„;>μι 
τα θ’ άναφερθοϋμε στο εν, 
τού συνεργείου, τήν ίπτορ', 
τα πεπραγμένα του, τά wi

'Η έφημερΐς «ΚΕΡΚΥΡΑ Ι Κ Η »  (φύλ. 4583 τής 20-8-70) γράφει:

Είναι πράγματι σημαντικώτατον, άν 
μή πολύτιμον, τό έργον τό όποιον έ- 
πιτελεϊ τό ΆρχηγεΤον τής Αστυνομίας 
Πόλεων είς τόν τομέα τής ένημερω- 
σεως, τής ψυχαγωγίας τού κοινού καί 
των άγαθων καί φιλικών σχέσεων ’Α
στυνομίας καί πολιτών.

Κύριον όργανον αύτής τής ώραίας 
καί εύγενοϋς προσπάθειας είναι ή Υ 
πηρεσία Δημοσίων Σχέσεων τού Α ρ 
χηγείου τής Αστυνομίας μας —  μιά Υ 
πηρεσία ύποδειγματικά λειτουργούσα 
μέ έΕοχον έργον—  μέ τό κινηματο
γραφικόν της Συνεργείον.

Αί προβαλλόμενοι ταινιαι τού 
Συνεργείου τής Αστυνομίας μας 
δέν είναι έκνευριστικαί ή Εηροϋ 
προπαγανδιστικού χαρακτήρος. 
Είναι ταινίες τις όποιες μπορεί 
νά δή κανείς στούς καλύτερους 
κινηματογράφους μέ τό πιό έν- 
διαφέρον «περιεχόμενον». Είναι 
ταινίες τών όποιων ή ύπόθεσις 
είναι προϊόν ελευθέρων πνευμα
τικών άνθρώπων ή σοβαρωτάτης 
έπιστημονικής σημασίας, ένημε- 
ρωτικαί τών σημερινών έΕελίΕε- 
ων είς όλους τούς τομείς τής 
ανθρώπινης δραστηριότητος καί

ύγιώς ψυχαγωγικοί. Ή  παρακο- j 

λούθησίς των, πιστεύομεν, όη 
θά ώφελήση ηολύ καί θά ψυχο. - 
γωγήοη πλουσιώτατα οίονδήποτι « 
συμπολίτην πού θά άπεφάσιζε νό π 
παρακολούθηση τήν προβολήν ο 
των.

Γι' αύτό καί θερμότατα εύχαριστοϋ 3 

μεν τόν άΕιότιμον Αρχηγόν τού Σώ- ι 

ματος κ. Γαλανόπουλον, παλαιόν εκ
λεκτόν φίλον τού Κερκυραϊκοϋ λαού j 
διά τήν άποστολήν είς Κέρκυραν ™  i 
κινηματογραφικού Συνεργείου τής Ύ· 
πηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων τής Α
στυνομίας Πόλεων.

Η έφημερΐς «Σ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η » τής Κέρκυρας (φύλ. 190 τής 27-8-70) γράφει:

ΔΕΝ είναι νωπή ή γνωριμία — ή στεΕ 
νή φιλία—  τού Κερκυραϊκοϋ Κοινού 
μέ τό κινηματογραφικό Συνεργείο τού 
Αρχηγείου τής Αστυνομίας Πόλεων, 

πού αύτές τις τελευταίες έβδομάδες 
κινήθηκε άνάμεσό μας, «πρεσβευτής» 
τών καλών αισθημάτων πού τό πολύ 
συμπαθητικό Σώμα τρέφει γιά τήν Κέρ
κυρα. Ή  άρχή της τοποθετείται άρ- 
κετά χρόνια πρίν, τότε πού ή 'Ηγεσία 
Αστυνομίας έκρινε σάν σκόπιμη τήν

μεταφορά τής δραστηριότητας τού Συν
εργείου —  πού οί προγραμματισμοί του 
έκλειναν μέσα τους μόνο τις συνοι
κίες τής πρωτεύουσας καί τού Πει
ραιά —  καί σέ άλλες πόλεις τής χώ
ρας —  σ' έκεϊνες συγκεκριμένα πού πε
ριλαμβάνονται στήν περιοχή εύθύνης 
τού Σώματος— όποτε, βέβαια, δέν θά 
ήταν δυνατόν νά παραληφθή άπό τόν 
νέο προγραμματισμό ή πόλις μας, αύ- 
τή ή πόλις πού τάχτηκε άπό τήν ι

στορική πραγματικότητα τών νεωτέρων 
έλληνικών χρόνων γ;ά λίκνο καί τρο
φός τής Αστυνομίας Πόλεων.

Δέν είναι λοιπόν χθεσινή — όπως έ· 
τόνισα καί στήν άρχή τού σημειώμα
τος αύτοΰ—  ή γνωριμία. "Εχει όμως 
μέσα της τό στοιχείο τής συνεχούς ά· 
νανεώσεως προσώπων καί πραγμάτων 
κι έτσι κρατάει διαρκώς έκείνη τήν 
Εωηρή φλόγα πού χαρακτηρίζει τά 
πρώτα άγκαλιάσματα άγάπης. Πραγμα-

Θεατοί 
άτ' όλας τάς 
κοινωνικός 
τάΕεις
παρακολουθούν 
τάς πρόβολός 
τού Συνεργείον



I ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ν,,χά σχέδιά τον. 
νήμερα θά άφήσουμε τό ΐ- 

to κοινό νά παρουσιάση 
Κινηματογραφικό Συνερ- 

.. τή; ’Αστυνομίας, νά τό 
,βμο/.ογηση, νά τό κοινή, νά

μιλήση γιά τις παραστάσεις 
του.

Μαρτυρία αψευδής. Χωρίς 
αχόλια.

’Ιδού, λοιπόν, τί έγράφη ε 
φ έ το ς  στόν έπαρχιακό τύπο

γιά τον Κινηματογράφο τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

’Αρχίζουμε άπό τόν πρώτο 
σταθμό τή; περιοδείας, άπό 
τήν Κέρκυρα.

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β κ. ΣΠΥΡ. ΠΗΛΟΥ

•ίκά , όλο καί νέα πρόσωπα —  καινούρ- 
 ̂ «οίνο — δίνει «παρών» ατούς χώ- 

wuc των προβολών, μό κι' άν άκό- 
,α ανάμεσα στις πλατείες, στις άνώ- 
«ιμεο μάΣες πού αποτελούν τούς θεα- 

κάθε προβολής, βρίσκωνται καί 
ψμποσοι πού έχουν καί πέρυσι καί 
-,ρόπερσι καί πριν χρόνια δώσει τήν 
αυμπάθειά τους στήν πρωτοβουλία αύ- 
,ή ιών άστυνομικών μας καί υ ' αυτήν 
ακόμη την περίπτωσι λέω είναι άδύ- 
ιατον νά ακουστή τό «...αύτό τώχου- 
ί ί  Εάναδή».
ΐ Νέα πάντα προγράμματα, νέες ιαι- 
| ής, οί δίσκοι μουσικής νέοι κι' αύ- 
I οί, τά θέματα πάντα διαλεγμένα μέ 
Επιμέλεια, άπηλλαγμένα όπό τό οτεϊ- 
ρο στοιχείο τής ανοικτής προπαγάν
δας γιά τήν κρατούσα (Ση μ .: τήν ό- 
ποια κρατούσα) κατάστασι! Ψυχαγω
γία — Ένημέρωσις —  Έπιμόρφωσ,ς: 
Πρόκειται γιά τό «χρυσό» τρίπτυχο 
πού περικλείνει τήν προσπάθεια τού

Συνεργείου, όχι νά προσελκύση τήν 
συμπάθεια των άπλοελλήνων τής συν
οικίας ή τού προαστίου πρός τήν 'Α 
στυνομία Πόλεων (Σ η μ .: αύτή ή συμ
πάθεια είναι γνωστό ότι έχει βαθειές 
τις ρίΖες της στόν λαό πού άπό τούς 
κόλπους του άναπηδά τό Σώμα), άλ- 
λά νά μεταφέρη πρός αύτούς τήν δια- 
βεβαίωσι — μέ έμπρακτο τρόπο—  τής 
άγάπης τού Αστυνομικού πρός τόν 
Πολίτη.

Κατανοώντας αύτήν τήν αγάπη, ή 
Κέρκυρα, οί δεκάδες χιλιάδων κάτοι
κοί της πού παρακολούθησαν τόν έφε- 
τεινό κύκλο προβολών, κατευοδώνουν 
σήμερα τούς Αστυνομικούς τού Συν
εργείου πού φεύγουν γιά τήν Πάτρα, 
νά συνεχίσουν έκεί τό έργο τους.

Και στις ευχές τους γιά 

γρήγορο ξαναντάμωαα προ

σθέτουν τις ευχαριστίες

τους προς τον 'Τπουργό

Δημοσίας Τάξεως κ. ΓΙ. 

Τζεβελέκο και τόν Αρχη

γό τοΰ Σώματος τής ’Α

στυνομίας Πόλεων κ. Θ. 

Γαλανόπουλον, που στήν

πρωτοβουλία τους οφείλε

ται ό έφετεινός ερχομός

εδώ τοΰ συνεργείου.

Καί ή «ΚΕΡΚΥΡΑ Ι Κ Η »  (φύλ. 4597 τής 26-8-70) γράφει τόν επίλογο των προβολών 
στήν Κέρκυρα :

Τερματίζει σήμερον τάς παραστάσεις 
ίου εις τήν νήσον μας καί άναχωρεί 
αΰριον διά Πάτρας τό Κινηματογρα
φιών Συνεργεϊον τού Αρχηγείου τής

Αστυνομίας Πόλεων. Καί αί παραστά
σεις του αϋιαί έστέφθησαν, κατά γε
νικήν ομολογίαν, ύπό πλήρους έπιτυ- 
χίας.

Ή  άναπτυχθείσα ύπ’ αϋτού δράστη- 
ριότης έπί 20ήμερον έδημιούργησε κλί
μα στενής έγκαρδιότητος εις τάς σχέ
σεις Αστυνομίας καί κοινού καί έστά

Μεταξύ 
τού κοινού 
καί πολύς 

παιδόκοσμος 
χαίρεται τάς 

προβολάς καί 
ένθουσιάΖεται.



θη αφορμή ν' άκουσθοϋν τά πλέον θερ
μά καί έγκωμιαστικά σχόλια διά τό 
εύγενές καί πεπολιτισμένον Σώμα τής 
Αστυνομίας μας, τό όποιον ύψηλάς καί 

άνεκτιμήτους υπηρεσίας προσφέρει εις 
τήν Πατρίδα. Τό συμπαθέστατον τούτο 
Συνεργείον, οί άνδρες τοϋ όποιου μέ 
τόσην ευσυνειδησίαν έΕετέλεσαν τό κα
θήκον των, ήλθε διά νά ύπενθυμίση, 
κατά τόν πλέον άποδοτικόν τρόπον, 
πόθον υψηλή είναι ή στάθμη τοϋ πο- 
λττισμοϋ τοϋ 'Αστυνομικού Σώματος, 
τό όποιον έπεκτείνει συνεχώς τήν δρα
στηριότητα τους εις κοινωνικούς το
μείς, μέ λίαν όΕιόλογα άποτελέσματα.

'Εφέτος έχαρήκαμε, κυριολε
κτικούς, τάς θαυμασίας παραστά
σεις, μέ ιδιαιτέραν χαράν, δεδο
μένου δτι αί προβληθεϊαι ταινίαι 
ύπήρΕαν αληθώς θαύματα τής 7ης 
Τέχνης καί έμάγευσαν, έθελΕαν 
καί συνήρπασαν τούς θεατάς.

Καί έθαυμάσαμεν, ώσαύτως, 
τήν ύποδειγματικήν εύγένειαν, 
τήν άρίστην άπόδοσιν καί τήν 
ύψηλήν περί καθήκοντος άντίλη- 
ψιν τών άατυνομικών τοϋ Συν
εργείου, οί όποιοι ήγαπήθησαν 
ειλικρινούς καί δικαίως κατεχει- 
ροκροτήθησαν άπό πολλάς δεκά
δας χιλιάδας θεατών.

Το επίσημον Κράτος 

δεν θά ήδΰνατο νά εύρη 

καλυτέρους φορείς αγά

πης άπό αυτούς.

Χαρακτηριστικόν δέ τών έφετεινών 
ώραίων παραστάσεων ύπήρΕεν ή πρα
γματοποίησή προβολών καί εις τά χω
ρία τής νήσου μας, οί κάτοικοι τών ό
ποιων άπεθέωσαν τό Συνεργείον τής 
Αστυνομίας Πόλεων.

Εύγενεϊς αί άπό μικροφώνου ομι
λίας έκλεκτόν τό θέαμα, ύψηλός ό 
Εθνικός παλμός, άγάπη άδολος έκδη- 

λουμένη δΓ ώραίων πράΕεων, μουσι
κοί ύποκρούσεις συναρπαστικοί.

Ιδού τί άπετέλεσε τό μυστικόν τής 
μεγάλης έπιτυχίας τών προβολών τής 
Αστυνομίας Πόλεων.

Αίσθανόμεθα, λοιπόν, χρέος νά εύ- 
χαριστήσωμεν θερμώς τόν άκάματον 
Προϊστάμενον τών Σωμάτων 'Ασφαλεί
ας Υπουργόν Δημοσίας ΤάΕεως κ. Πα
ναγιώτην ΤΖεβελέκον καί τόν φίλον 
τής Κερκύρας, άΕιότιμον Αρχηγόν τής 
'Αστυνομίας κ. Θεράποντα Γαλανόπου- 
λον, διά τήν άποστολήν τοϋ Συνερ

γείου εις τήν νήσον μας καί Τήν 
λωσιν αύτήν τοϋ ένδιαφέροντός *  
πρός αύτήν. 1

Όφείλομεν, συγχρόνως, νά ου
ρωμεν όλοψύχως τούς άποτελι 3υ»ι-,

τό Κινηματογραφικόν Συνεργεϊ0ν * 
νά τούς διαβεβαιώσωμεν ότι θά 
συνοδεύουν πάντοτε αί εύχαί KgS 
άγάπη μας.

Τερματίζει σήμερον τάς παρ00, 
σεις του ό κινηματογράφος τής · λ~* 
νομίας. 'Αλλά ή άνάμνησίς TOU°i 
παραμείνη πάντοτε εις τάς ΚηρΜ 
τών συμπολιτών μας, οί όποιοι g y  
μησαν δεόντως τήν προσφοράν 
τήν έβράβευσαν μέ τόν θαυμαο,Α 
καί τήν άγάπην των.

S

Δικαιούται _τό Σώμσ 

της ’Αστυνομία;  ΓΓόλεοη 

νά ύπερηφανεύεται διά Τ;Λ

μικρόν, άλλα τόσον δήμο, 

φιλί] κινηματογράφον τη;

Κσί εις τήν Πάτρα.
Σάββατον, 5 Σεπτεμβρίου 1970:

Ή  έφημερίς «Η Μ Ε Ρ Η ΣΙΟ Σ  ΚΗΡΥΞ?ΠΑΤΡΩΝ>Γ(φύλ. 300 τής 5-9-70)Τγράφει
Τό Κινηματογραφικόν Συνεργείον τοϋ 

Αρχηγείου τής 'Αστυνομίας Πόλεων, 
τό όποιον κλείει τόν κύκλον τών ένταϋ- 
θα προβολών του τήν προσεχή Τετάρ
την έχει ήδη, όπου ένεφανίσθη, άφή- 
σει τάς άρίοτας τών έντυπώσεων. Καί 
είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν, ότι 
δέν πρόκειται μόνον περί τής έΕαιρε- 
τικής ποιότητος τών προβαλλομένων

φίλμς, τά όποια είναι καί ψυχαγωγικά, 
άλλά ταυτοχρόνως μορφωτικά καί έθνι- 
κά, άλλά καί περί τοϋ ότι οί άποτε- 
λοϋντες τό Συνεργείον άνδρες έχουν 
έντυπωσιάσει μέ τήν αύθόρμητον προ
σφοράν των, τήν εύγένειαν καί τήν 
έγκαρδιότητα, π ρ ο σ ό ν τ α  τ ά  
ό π ο ι α  κ α ί  τ ο ύ ς  ί δ ι ο υ ς  
τ ι μ ο ϋ ν  ά λ λ ά  κ α ί  τ ό  Έ  -

π ί λ ε κ τ ο ν  Σ ώ μ α  τ ή ς  Ά 
σ τ υ ν ο μ ί α ς ,  τό αείποτε προ· 
σφέρον εις τόν λαόν, φέρουν εγγύτε
ρον τών πολιτών καί άποσκοποϋν τήν 
άγάπην καί τήν έκτίμησίν του. ιΔ' ό 
καί εύχή όλων είναι, όπως τό έκλε
κτόν αύτό συνεργείον έπισκέπτεται ου- 
χνότερον τήν πολυάνθρωπον πόλιν τώι 
Πατρών.

Ο  «Ν Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Τ Ρ Ω Ν » (φύλ. 27924 τής 5-9-70) γράφει:
Θαυμασίαν δεόντως προσφοράν, ύ- 

πέρ τοϋ κοινωνικού συνόλου τής πό- 
λεώς μας, εις ό,τι άφορά τήν ψυχαγω
γίαν τοϋ κοινοϋ, εις τά πλαίσια πάντο
τε τής πνευματικοπολιτιστικής άνελί- 
Εεώς του, άποτελεϊ ή ύπό τοϋ κινημα
τογραφικού συνεργείου τοϋ 'Αρχηγείου 
τής Αστυνομίας Πόλεων, προβολή ται
νιών, εις διαφόρους συνοικίας.

Εις τό εύρύ πρόγραμμα δημοσίων

σχέσεων, πού έφαρμόΕει μέ έπιτυχίαν 
ή Αστυνομία Πόλεων, ή ώς άνω εύγε- 
νής προσφορά, άποτελεϊ τόν καλύτερον 
«πομπόν», πρός διοχέτευσιν τών μηνυ
μάτων της.

Ή  μετ' εύχαριστήσεως άποδοχή, έκ 
μέρους τοϋ λαοϋ, τής ώς άνω προσφο
ράς, όποδεικνύει, ότι ή συνεργασία 'Α 
στυνομίας καί πολιτών, κατέστη πλέον 
άγαστή.

Ώ ς  γνωστόν, τό ώς άνω συνεργείο», 
είχε διέλθει καί πέρυσι, έκ τής πό- 
λεώς μας. Ή  διάρκειας δέ, 10 ήμερών | 
παραμονή του, δίδει τήν εύκαιρίαν, εις 
τούς κατοίκους, ιδία, τών άπομεμακρυ- 
σμένων συνοικιών, νά σπεύσουν «συν 
γυναιΕί καί τέκνοις», πρός παρακολού- 
θησιν τών προβαλλομένων, έκλεκτών 
ταινιών.

Η έφημερίς «Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ »  (φύλ. 7844 τής 6-9-70) γράφει:
• Τ Ο  κινηματογραφικό συνεργείο 

τής Αστυνομίας έπεσκέφθη καί έφέτος 
τήν πόλιν μας.

—  Καί προσφέρει δωρεάν ψυχαγωγίαν 
ατούς κατοίκους τών συνοικιών.

—  Οί ταινίες πού προβάλλει τό κι
νηματογραφικό συνεργείο τοϋ 'Αρχη
γείου τής 'Αστυνομίας Πόλεων είναι

διασκεδαστικές καί μορφωτικές, έχουν 
δέ έπιλεγή μέ πολύ προσοχή άπό τούς 
άρμοδίους.

—  Οί προβολές τοϋ πιό πάνω περιο- 
δεύοντος συνεργείου θά συνεχισθοϋν μέ
χρι τής συμπληρώσεως 15ημέρου πα
ραμονής εις Πάτρας.

—  Πάντως ή ενέργεια αύτή είναι ά-

Ειέπαινος καί άΕίΕουν συγχαρητήρια οί 
ιθύνοντες καί οί ύπάλληλοι τοϋ κινη
ματογραφικού συνεργείου, οί όποιοι α
γωνίζονται γιά νά προσφέρουν μορφω
τικό καί ψυχαγωγικό θέαμα ατούς πτω
χούς τών συνοικιών καί καί τούς τρο
φίμους καί άσθενείς εύαγών ιδρυμάτων 
τής πόλεώς μας.
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Ό  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Α Τ Ρ Ω Ν » (φύλ. 2272 τής 7-9-70) γράφει:

•βσοι πορηκολούθησαν τάς προβο- 
. τού άπό τινών ήμερων εύρισκο- 

είε Πάτρας Κινηματογραφικού 
ΥυνερΥειου Tfic Αστυνομίας Πόλεων 
L,i ήσαν πολυάριθμοι ιδίως εις τάς 
κ̂ροίοά συνοικίας), έκφράΖονται μέ

τά καλύτερα λόγια καί διά τήν ποιότη
τα τού προσφερομένου θεάματος τό ό
ποιον είναι καί ψυχαγωγικόν άλλά καί 
μορφωτικόν καί εθνικόν, άλλά καί διά 
τήν προθυμίαν καί τήν ευγένειαν μέ 
τήν όποιαν έκτελοϋν τήν έργασίαν των

οί άπαρτίΖοντες τό συνεργεϊον. Ταΰτα, 
ϊνα άποδειχθή, ότι τό έπίλεκτον Σώμα 
τής 'Αστυνομίας ούχί μόνον εις ό,τι 
άφορα τήν άσφάλειαν των πολιτών καί 
τήν τάΕιν, άλλά καί τήν ψυχαγωγίαν 
καί τήν άγωγήν τού λαού έΕυπηρετεί.

Και ή έφημερίς « Η  ΗΜΕΡΑ ΤΩ Ν  Π Α ΤΡ Ω Ν », στο φύλλο 7871 τής 8-9-70 γράφει τον 
^τίλογο των κινηματογραφικών προβολών στην Πάτρα:

·£να οωστό λαϊκό πανηγύρι γίνεται 
L ,  Πατρινές γειτονιές, κάθε φορά πού 
j! κινηματογραφικό συνεργείο τής Α 
νομίας Πόλεων θά στήση τήν οθόνη 
κκι Τώρα, πάλι, τό έχομε άνάμεσά 

c μέ ένα πλούσιο πρόγραμμα, ένη- 
ρρώτικό, μορφωτικό, ψυχαγωγικό καί 
[Upiioc, αναντικατάστατο. Γιατί, τις ται- 
»i£C, π°ό προθάλλει ό κινηματογράφος 
TpC 'Αστυνομίας, δέν μπορεί, δυστυ- 
(iic, ό μέσος θεατής νά τις ίδή άλ- 
joO, πουθενά. Κάποτε, ύπήρχε στήν 
Αθήνα τό «Σινεάκ» πού προέβαλλε ται- 
*iec γιά τ ό παιδιά «όλων τών ήλικιών». 
Επίκαιρα άπό όλον τόν κόσμο, κωμι- 
(jc ταινίες, μουσικά Ζουρνάλ, ταινίες 
μορφωτικές, περιηγητικές, έκλεκτικές 
ιών έπιστημονικών προόδων, φυσικά 
<αί ψυχαγωγικές έν γένει. Στήν Πά
τρα είχε γίνει μιά προσπάθεια μι,μή- 
jeaic.· Γιά λίγο. Οί τακτικοί κινηματο
γράφοι, έπίσης, έφερναν κάποτε Μίκυ- 
V10ouc καί Εένα έπίκαιρα. 'Από αρκετό 
καιρό τά έχουν κόψει. "Ισως δέν μέ
νει χρόνος γιά τήν προβολή τής κυρίως 
ταινίας, συνοδευομένης άπό διαφημί- 
οεις καί άπό άναγγελία τών έργων τής 
προσεχούς Τετάρτης, τής μεταπροσε- 
χοϋς Δευτέρας, τού έπομένου Πάσχα 
καί τού προσεχούς δισέκτου έτους...

Ό κινηματογράφος τής 'Αστυνομίας 
μας Εαναφέρνει, λοιπόν, ατόν «παληό 
καλύτερο καιρό». Καί έργάΖεται γιά έ
να ακόμη καλύτερο μέλλον, διότι ή

μορφωτική του άποστολή είναι άΕιόλο- 
γη καθώς, ιδιαίτερα, συντελεϊται άνά- 
μεσα στις λαϊκές τάΕεις.

Ό  συναγερμός πού ακολουθεί κάθε 
έμφάνισι τού κινηματογραφικού συνερ
γείου τής 'Αστυνομίας δέν οφείλεται 
μόνον ατό — σπουδαίο, βέβαια, στοι- 
χεϊον—  ότι δέν υπάρχει εισιτήριο, ού
τε καί καταναγκαστικό φιλοδώρημα γιά 
δήθεν «πρόγραμμα» τού έργου.

Στείλαμε τόν φωτορεπόρτερ μας, 
τόν πασίγνωστο Σϊμο νά τραβήΕη μερι
κές πλάκες άπό τις γειτονιές τών προ
βολών. Καί μάς έφερε μιά φωτογραφία 
—  αύτήν πού βλέπετε— ή οποία είναι 
χάρμα!

ΠροσέΕετε! "Εχει καί καρέκλες ό 
κινηματογράφος. Ά λλά , τις πηγαίνει ό 
θεατής άπό τό σπίτι του. Ό  ρόλος τού 
συνεργείου είναι νά όρίση τόν χώρο 
τής «πλατείας» γιά τό θέαμα (καμμιά 
φορά, όπως αύτή πού βλέπετε, είναι 
σέ μιά διασταύρωσι δρόμων) καί νά έ- 
πιβλέψη ώοτε μέ τάΕι νά τοποθετη
θούν τά καθίσματα τών θεατών, γιά 
νά βλέπουν όλοι καί νά μήν ύπάρχουν 
παράπονα.

Υπάρχει καί διακεκριμένη θέσις 
μπροστά - μπροστά. Αύτή, τήν κατα
λαμβάνουν οί πιτσιρικάδες. Βλέπετε έ
ναν νά κάθεται πάνω σ' ένα καφάσι άπό 
φρούτα. Είναι σχεδόν ατό μέσον. "Ε
νας άλλος, στό δεΕιόν, οικονόμησε 
ένα λάστιχο αύτοκινήτου καί κάθεται

άναπαυτικώτατα! ΚυττάΖει μέ συγκατά- 
βασι τούς άλλους, πού κάθονται στό 
χώμα, οί καημένοι. Αλλά κι' αύτοί, 
βλέπουν. Τό ούσιώδες είναι αύτό!

Τό πρόγραμμα είναι πλούσιο, καθώς 
είπαμε. ΆρχίΖει μέ κωμωδία, κατ' ά- 
παίτησιν τού παιδόκοσμου. Τά επίκαι
ρα άς έλθουν άργότερα. Υπάρχει κω
μωδία μέ τόν άθάνατο Σαρλώ. 'Υπάρ
χουν Μίκυ - Μάους. 'Υπάρχει διαστημικό 
πρόγραμμα, μέ τήν άπόβασι στό φεγγά
ρι. ’Ά λλ ε ς  ταινίες μορφωτικές καί ψυ
χαγωγικές, ποικίλες.

Αλλά, πρέπει τό συνεργείο νά πάη 
στό Εενοδοχεϊο. Καί ή παράστασις τε
λειώνει, μέσα σέ Ζωηρά χειροκροτή
ματα.

—  Στό καλό! Καί νά Εανάρθετε γρή
γορα! είναι τό Εεπροβόδισμα τού συ
νεργείου άπό τήν γειτονιά.

Μπορούμε νά πούμε ότι στήν Πάτρα 
έρχεται πολύ συχνά. "Αλλως τε, ή πό
λις μας έχει στενούς δεσμούς μέ τό 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων καί 
δικαιούται αύτή τήν προνομιακή μετα- 
χείρισι. Νά μή Εεχνοϋμε, όμως, ότι 
ύπάρχει καί ή άλλη Ελλάδα. Ύπάρχουν 
καί άλλοϋ "Ελληνες δαμασμένοι γιά κι
νηματογράφο καλό, εύχάριστο, ώφέλιμο, 
καί... οικονομικό.

— Σ τ ό  κ α λ ό !  λ ο ι π ό ν .  
Κ α ί  σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α  γ ι ά  
τ ό  ώ ρ α ϊ ο  έ ρ γ ο  σ α ς !

ΣΠ ΥΡ. Π Η Λ Ο Σ

- . 4

Ή ιστορία τής Γυναικείας ’Αστυνομίας
(Συνέχεια έκ της σελ. 192) 

λοι διορίζονται ώς τακτικοί αστυνομικοί 
ίιάλληλοι.

Ή βαθμολογική των έξέλιξις είναι 
μέχρι καί τοϋ βαθμού τού 'Τπαστ. α ' 
Λξπος. Διά τήν προαγωγήν εϊς τόν βα
θμόν τού Άρχιφ. απαιτείται έν έτος ά- 
μ τής εξόδου έκ τής σχολής, καί σχε- 
Ί«ίι εξετάσεις, ώς θέλουσι καθορισθή 
V άποφ. τοϋ κ. 'Τπουργοϋ Δημ. Τά- 
ςεως.

2) Διά τόν βαθμόν ΰπαστυν. β' άπαι- 
W8nai δυο έτη είς τόν βαθμόν τοϋ άρ- 
Ζΐψύλακος καί σχετικαί εξετάσεις.

3) Διά-τόν βαθμόν τοϋ ΰπαστυν. α'

(3 ) έτη είς τόν βαθμόν τοΰ ΰπαστ. 
6 '.  Αί προαγόμεναι είς Άρχιφύλακα ή 
'Τπαστυν. β ', κατ’ έξαίρεσιν τών ίσχυ- 
όντων διά τους άρρενας αστυνομικούς, 
δέν ΰποχρεοΰνται νά φοιτήσουν καί είς 
τάς αντιστοίχους σχολάς Άρχιφυλάκων 
καί 'Τπαστυνόμων Β ',

Ή  επιτυχία, κατά τήν γνώμη μας, 
δέν έξαρτάται πλέον άπό τήν προσπά
θειαν τής Κυβερνήσεως, ή όποια άλλω
στε διά πολλοστήν φοράν έξεδηλώθη 
υπέρ τοΰ Σώματος γενικώς, άλλ’ απο 
τήν προσπάθειαν, τό ήθος καί τόν ζήλον 
τά όποια θά έπιδείξουν καί αί ϊδιαι αι 
γυναίκες Αστυνομικοί, άπό τήν κατανόη-

σιν καί τήν συνδρομήν τής όλότητος 
τών άρρένων αστυνομικών καί άπο την 
κατανόησιν καί τήν συμπαράστασιν τής 
κοινωνίας, ιδίως τής πρωτευουσης.

Ά λλ’ ή αρχή έγένετο, καί τήν φοράν 
αύτήν φαίνεται δτι έτέθη έπί καλής δα
σέως, καί έντεϋθεν καί ή προσπάθεια 
δημιουργίας αστυνομικής υπηρεσίας έκ 
γυναικών καί είς τήν χώραν μας δέν 
δυναται παρά νά στεφθή ΰπο επιτυχίας 
τήν φοράν αυτήν καί νά έπεκταθή. Οΰ- 
τω, διά μίαν είσέτι φοράν, τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων γίνεται φορευς α
ξιόλογων διά τήν πατρίδα μας καινοτο
μιών. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ

\ Ο  λ  '
* * I



Μνημόσυνον

iU U  C ^ fcL c tV C J ’J  ΐΟ ρ “ (Χ ^ώ

της Πολεμικής ’Αρετής των 'Ελλίν*> 
κλπ., τήν 30/8/1970, αντιπροσωπεία s 
’Αστυνομικών τής ’Αστονομ. Λ/νσεί 
ΙΙατρών καί μέλη τών οικογενειών i  
θυμάτιον τής κομμουνιστικής θηριωδ(3 
τών 42 συναδέλφων μας, οί δποίοι *1 
14-4-1944, ήμέραν τοΰ 'Αγίου Him 
έαφαγιάσθησαν εις τήν βέσιν ΣωληνκΙ 
Καλαβρύτων, μετέβησαν εις τδν χογλ 
τοΰ μαρτυρίου καί έτέλεσαν ιερόν μ», 
μόσυνον, άποτίσαντες οδτω τόν ύφει/ί- 
μενον φόρον τιμής πρός ήρωϊκούς νε
κρούς μας.

Εις τήν φωτογραφίαν μας Γ τ ά  μέλη 
Αστυνομικής Αντιπροσωπείας καί’οί συγ
γενείς πρό τού μνημείου των πεσόντβιν. 
είς Σωληνάρι Καλαβρύτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩ Ν  Ε Π ΙΤΥ Χ Ω Ν  
ΤΩ Ν  ΕΙΣ Τ Η Ν  Σ Χ Ο Λ Η Ν  
Υ Π Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ Ω Ν

Κατόπιν τού κυρωθέντος, κατά τά κεκα- 
νονισμένα, πίνακος τών έπιτυχόντων είς 
τάς εΐσιτηρίους εξετάσεις τής Σχολής Ύ- 
παστυνόμων καί συμφώνως τή ύπ’ άριθ. 
5296/22/25/7-5-70 άποφάσει τοΰ κ. Υ
πουργού Δημοσ. Τάξεως, έκλήθησαν καί 
είαήλθον είς τήν Σχολήν τήν 20/9/70 οί 
κάτωθι άρχιφύλακες, πρώτοι κατά σειράν 
έπιτυχίας καί μέχρι τοΰ άριθ. 25 συμπε
ριλαμβανομένου : Τούμπας Γεώργ., Γαλα
νής Νικ., Χατζηαργύρης Άριστ., Δουλά- 
μης Ίω ., Σγοΰρος ΙΙαν., Πραβίτας Δημ., 
Μουρελατος Γερ., Κουρουπάκης Αΐμ., Έ- 
λευθεριανός Γεώργ., Σκαλτσας Γεώργ., 
Κλώνος Στυλ., Ζαρκάδας θωμ., Κίτσιος 
Χρ., Καμπίτσας Μιχ., Κωτσιόπουλος Ά- 
ναστ., Τριάντης ΙΙαν., Σιαράγκας Παΰλ., 
Κωστόπουλος Δημ., Καλαμπουρας Βασ., 
Αιανός Κωνστ., Ήλιόπουλος Σωτ., Κόκ- 
καρης Νικ., Κουρέντζης Ίω ., 1’αρδίκας 
Χρ. καί Άλεξόπουλος Άντ.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Μερίμνη τοΰ Γραφείου Δημοσίων Σχέ
σεων τής Άστυν) κής Δ)νσεως ΙΙατρών, 
ώργανώθη ήμερησία ψυχαγωγική εκδρομή

'Γπαλλήλων τής Δ)νσεως καί οικείων αύ- 
τών (έν συνόλψ 320 άτόμων), ήτις έπραγ- 
ματοποιήθη τήν 2-8-70 είς Κεφαλληνίαν 
διά τοΰ φέρρυ μπώτ «"Αγιος Γεράσιμος». 
’Αρχηγός καί συντονιστής τοΰ δλου προ
γράμματος δ αγαπητός είς δλους Δ)ντής 
τής Άστυν) κής Δ)νσεως Πατρών κ. Γε
ώργιος Καλτσας. Κατά τήν σχετικήν άν- 
ταπόκριαιν τοΰ 'Γπαστ. Α ' κ. Κοντογιάν- 
νη Άλεξ. ή έκδρομή ικανοποίησε πάντας 
καί «άφήκεν είς δλους τούς συμμετασχόν- 
τας μίαν εύχάριστον άνάμνηαιν».

***

Τήν 18)9)70, ύπάλληλόι τής Μηχανο
κινήτου Τποδ)νσεως ’Αθηνών (οί περισ
σότεροι τής ’Αμέσου Δράσεως) καί μέλη 
τών οικογενειών των, επραγματοποίηααν 
ήμερησίαν έκδρομήν είς Καλάβρυτα — 
Ά γ. Λαύραν καί Μέγ. Σπήλαιον. ’Αρχη
γός τής έκδρομής δ Δ)ντής τής ώς άνω 
Γποδ)νσεως, Άστυν. Δ)ντής Β' κ. Νικ. 

Οικονόμου. Κατά τήν σχετικήν εΐδησιν, 
ή έκδρομή επέτυχε πλήρως τοΰ σκοποΰ 
της καί οί συμμετασχόντες έξέφρασαν τήν 
ίκανοποίησίν των πρός τόν άρχηγόν καί 
τούς όργανωτάς της.

*
**

Τήν 7)8)70 οί Άστυν)κοί Υπάλληλοι 
τοΰ ΑΓ' Τμήματος ’Αθηνών έπραγματο- 
ποίησαν ήμερησίαν έκδρομήν είς τά αύ-

τά, ώς οί άνωτέρω σημεία. ’Αρχηγό; 
τής έν λόγψ έκδρομής δ Δ)τής τοΰ ώς ί- 
νω Τμήματος Άστυν. Β' κ. Χαρκιολάχη; 
Άναστ. Κατά τήν σχετικήν εΐδησιν, οί έχ· 
δρομείς αστυνομικοί καί οί οικείοι m 
εΐχον τήν εύκαιρίαν νά χαροΰν μίαν εϋχί· 
ριστον ήμέραν μακράν τής τύρβης τή: 
πρωτευούσης.

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Α

ΔΓ όπ’ άριθ. 4918)01) 22) 16-6-70 ί· 
ποφ. Α.Ε.Δ. Δ)νσις Αθλητισμού ώρίσβτ, 
ή διεξαγωγή Πρωταθλήματος Στίβου Ε.1· 
καί Σ.Α. 1970 είς Κοζάνην από 2 — 1) 
10)70, μερίμνη τοΰ Αρχηγείου Στρατοί.,

Είς τό έν λόγφ Πρωτάθλημα, θά συμ- 
μετάσχη καί ή Αστυνομία Πόλεων, διάϊ 
τών κατωτέρω άναφερομένων άθλητδν:1

1) Τπαστυν. Τοιγκουνάκης Μιχ. 2) 
Τπαστυν. Κατσέρης ΙΙάν. 3) Άστυφύλαξ 
Άμπατζής Άθαν. 4) Άστυφ. Μττιδέλης 
Γεώργ. 5) Άστυφ. Λιακόπουλος θεόδ. 6) 
Άστυφ. Άβραμίδης Κων. 7) Άστυφ. Π«- 
πακωνσταντίνου Δημ. 8) Άστυφ. Παύλου 
Εύάγγ. 9) Άστυφ. Γιαννόπουλος ’Ιωάν. 
10) Άστυφ. Μανάρης Σακελ. 11) Άστυφ 
Μουταφτσίδης Σταΰρ., 12) Άστυφ. Βμ'·· 
λάκης Έμμ. 13) Άστυφ. Τασιόπουλος Ά 
ναστ. 14) Άστυφ. Χαραλαμπάκης Χρήστ. 
15) Άστυφ. Μαλατίδης Μιχ. 16) Άστυφ 
Κυτράκης Άντ. 17) Άστυφ. Τσιότρας A
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.λ Άστυφ. Καμπίτσης Χρ. 19) Άστυφ. 
:-,1«Βθράκης Νικηφ. 20) Άστυφ. Βοτσαΐ- 
1 , Άρ. 21) Άστυφ. Ματάκης Σπυρ. 22) 
’AjWr- Άντωνόπουλος Ίω. 23) Άστυφ. 
* ;ν1)ς Σωτ. 24) Άστυφ. Βλάσσης Εύ. 
*·) Αόκ. Άστυφ. Βασιλαράς Έμμ. 26) 
^  Άστυφ. Μεγκνής Ά γγ . 27) Δόκ.

Μ"*λάογ1ί Χαράλαμπος.
| αποστολής θά συμμετάσχωσι καί οι 
., ’Αστυν. Β' Πιέρρος Ίωάν., ώς άρχη- 

Αποστολής Τ.Ε.) Α.Σ.Α.Ε.Δ., 2) Ά- 
λ,’ν. Β' Ρίζος ’Ιωάν, ώς άρχηγός δμά- 
" 3) 'Γπαρχ. Σίλης Βασ., ώς προπκ>- 

Λς, 4) Άστυφ. Σκουτέλας Στ., ώς 
φροντιστής καί 5) Άστυφ. Τραχανατζής 
μώρΥ- τοδ φωτογρ· συνεργείου Α.Α.ΙΙ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ

Έν Άθήναις τγ) 5-9-70 
■Αγαπητά μου περιοδικό

«Αστυνομικά Χρονικά» 
Έρχεσαι σπίτι μας κάθε μήνα, διότι 

..,νγίνει δ σύζυγός μου Άστυν. όπάλλη-
, ,  ^  ,  ,Εϊμεθα τακτικοί σου αναγνωσται από

ίολίών έτών, καί μέ μεγάλη χαρά εϊδα- 
L  τά δπ’ άριθ. 410, 411 καί 412 τεύχη 
■/jt ανανεωμένα, μέ πλουαιωτέρα ύλη, κα- 
λυτέρα ποιότητα χάρτου, εκδοσι φώτο - 
/φςσετ, άρτια καλλιτεχνική έκτύπωσι καί 
έμφάνισι μέ πλούσιο φωτογραφικό Ολικό 
ί.λ.Γ..

ϊοϋ έκφράζω τά θερμά μου συγχαρητή
ρια, τόσον διά τήν άνανέωσίν σου, δαον 
ιαί διά τά ενδιαφέροντα άρθρα σου καί 
:!ς μελέτες, καί σοΰ εύχομαι κάθε πρόο- 
δον.

Μέ έκτίμησιν 
’Εριφύλη I. Τεμπέλη

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι
ΚΟΥ

Ή Γεν. Άτμοπλοϊκή 'Εταιρία «Greek 
Line» έβράβευσε καί έφέτος τόν καλλίτε- 
ρον άστυνομικόν υπάλληλον τοΰ Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τής χορη- 
■μαεως ένός εισιτηρίου (μετά των σχετι- 
m  έξόδων παραμονής κ.λ.) διά ταξίδιον 
εις ’Αμερικήν. Τό έν λόγφ βραβεΐον ελα- 
βεν δ 'Γπαρχιφύλαξ Σαμαράκος θωμάς τής 
Γ.Γ.Α. Πειραιώς, δστις καί έπραγματο- 
τοίησε τό ταξίδιον διά τοΰ ύπερωκεανείου 
ή; ώς άνω έταιρίας «Άννα Μαρία» άπό 
20)7 — 4)9) 70. Αίέν άριστεύειν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Ο Μ ΙΛΙΑ

’Επί εύκαιρίφ τοΰ πανελληνίου έορτα- 
■μοΰ τής 'Ημέρας τοΰ ’Εφέδρου Πολεμι- 
“οδ, τής Πολεμικής Αρετής των Έλλή- 

καί τής 21ης έπετείου τής συντριβής 
:δνΚ)Σ είς Γράμμον καί Βίτσι, ή Άστυ- 
«μική Δ)νσις Πατρών ώργάνωσε πανηγυ- 
Ρΐκήν δμιλίαν εις τήν αίθουσαν τοΰ θεά- 
:?ου «Λυρικόν», τήν δποίαν παρηκολούθη- 

έκπρόσωποι τών Αρχών τής πόλεως 
*αί πολυπληθές ακροατήριου Άστυνομι- 

καί Κοινοΰ. 'Ομιλητής δ Άστυν. Β' 
*· Σύφαντος Άναστ. θέμα του : «Ό Κομ- 
μουνισμδς Οπό τάς συγχρόνους πνευματι-

κάς ένατενίσεις». Τόν δμιλητήν παρουσία- 
σεν είς τούς άκροατάς δ Προϊστάμενος τού 
Τμήμ. Δημ. Σχέσεων τής Άστυν. Δ)νσεως 
Άστυν. Β' κ. Παπαγεωργόπουλος.

Ό  κ. Σύφαντος άνεφέρθη μέ σαφήνειαν 
εις τήν κομμουνιστικήν κοσμοθεωρίαν, ή- 
τις έδημιούργησε τήν κρίσιν τής εποχής 
μας καί δι’ άληθοφανοΰς έπιχειρηματολο- 
γίας έπέκρινε τήν Ολιστικήν θέσιν τής 
Μαρξιστικής θεωρίας, Ομνήσας δεόντως 
τήν δύναμιν τοΰ αιωνίου πνεύματος καί τής 
'Ελληνικής ’Ιδέας. Οί παριστάμενοι κα- 
τεχειροκρότησαν τόν δμιλητήν καί ηΰχα- 
ρίστησαν συγκεκινημένοι αυτόν καί τούς 
όργανωτάς τής έν λόγφ έθνικής έκδηλώ- 
σεως.

ΑΜΟΙΒΑΙ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'ΓπουργΟΰ Δημ. 
Τάξεως, έπηνέθησαν οί κ.κ.: 1) Άστυν. 
Δ)ντής Α' Δασκαλόπουλος Νικ. 2) Ά 
στυν. Δ)ντής Β' Λάμπρου Βασ. 3) Ά 
στυν. Α' Γιαννημάρας Κων)νος. 4) ’X- 
παστ. Β' Λύρας θεόδ. 5) 'Γπαρχ. Άν- 
τζουλδτος Γερ. 6) Άστυφ. ψηστάκης Γ. 
καί 7) Λαγουδάκης Άνδρ. 'Ωσαύτως έπη
νέθησαν, χορηγηθείσης αύτοΐς καί Ολ κής 
άμοιβής, οί κ.κ.: Άστυν. Β' Λιάπης Μιχ. 
2) 'Γπαστ. Β' Λιακόπουλος Δημ. 3) Ά 
στυφ. Άναστασάκης Έμμ. 4) Οίκονομα- 
κος Παν. 5) Μπάρτζης Νικ. 6) Γαζής 
Ίω . 7) Καρέλας Άνδρ. 8) ΙΙέππας Νικ.
9) Κυριακάκης Κυρ. 10) Παναγιωτόπου- 
λος Σπυρ. καί 11) ΙΙαπαδόπουλος Δήμος, 
διότι Οπό τήν άμεσον καί έπιδεξίαν καθο- 
δήγησιν τών πρώτου καί δευτέρου συνέβα- 
λον είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
12μελοΰς σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας 
των τά εύμενή σχόλια τύπου καί κοινοΰ 
Οπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρ- 
χιφύλακος, κατά τά κεκανονισμένα, οί : 
1) Άστυφ. (9901) Κουτσογιάννης Λέων, 
καί 2) Άστυφ. (9907) Σταυρόπουλος 
Ινων)νος. 'Ωσαύτως προήχθη είς τόν βαθ
μόν τοΰ Ύπαρχ)κος δ άστυφ. (12841) 
Κουράκος Γεώργ., άφ’ ής έκρίθη άπολυ- 
τέος τοΰ Σώματος διά λόγους Ογείας (23- 
5-70).

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

Διεγράφησαν οί 'Γπαρχ)κες : 1) Σα- 
γρόπουλος Γεώργιος. . 2) Κοντός Παναγ. 
καί 3) Σταθόπουλος Παναγ., απαντες διά 
λόγους Ογείας.

Π Α Ρ Α ΙΤΗ Σ ΕΙΣ

Παρητήθησαν οί .Άστ) κες : 1) Τζάλ- 
λας Γεώργ. 2) Δαλάπας Ίωάν. 3) Πα- 
παδόπουλος Κων. 4) Τραϊανός Μιχ. 5) 
Γκόλφης Άθαν. 6) Νάκος Σοφ." 7) Ίμ- 
προχώρης Σωτ. καί 8) Μαμοϋτος Παν.

'Ωσαύτως, έγένετο αποδεκτή ή αϊτησις 
παραιτήσεως τοΰ 'Γπαρχ)κος Άθανασάκη 
Γεωργίου, πρός δν έξεφράσθη ή εύαρέ-

σκεια τοΰ κ. Άρχηγοΰ διά τήν 0περ25ετή 
εΰδόκιμοχ έν τφ Άστυν. Σώματι Οπηρε- 
σίαν του.

Α ΙΤ Η Σ ΙΣ  ΑΜ Ο ΙΒ Α ΙΑ Σ ΜΕ- 
ΤΑ Θ Ε ΣΕΩ Σ

'Ο είς Αστυνομικήν Δ)νσιν Πατρών 0- 
πηρετών Άρχιφύλαξ Καρατζϊκος Εΰάγγ. 
ζητεί άμοιβαίαν μετάθεσιν μετά συναδέλ
φου του τής Άστυν) κής Δ)νσεως Αθη
νών ή Πειραιώς.

Ίωάνν. Βασιλόπουλος

Τήν 18)9)70 άπεβίωσεν δ τ. Αρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων Βασιλόπουλος Ιωάν
νης. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 
Ιπομένην έκ τοΰ Α' Νεκροταφείου Αθη
νών, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου καί 
άντιπροσωπεία τοΰ Άστυνομ. Σώματος.

Άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί κατέθε- 
σεν έπί τής σοροΰ του στέφανον, έκ μέ
ρους τοΰ Σώματος, δ Άστυν. Δ)ντής Α' 
κ. Μαραβελάκης Άνδρέας.

"Ωσαύτως άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί 
έκπρόσωπος τής Πανελληνίου Ένώσεως 
Άποστράτων Άξ)κών Άστυν. Πόλεων.

Συλλυπούμεθα τούς οικείους τοΰ έκλι- 
θόντος καί εύχόμεθα δπως δ Πανάγαθος 
Θεός τάξη τήν ψυχήν αύτοΰ «έν σκηναΐς 
δικαίων).

Ό  ’Ιωάννης Βασιλόπουλος έγεννήθη τφ 
1895 είς Λόγγον Άχαίας. Τήν 1)7)1917 
κατετάγη είς τό Σώμα τής Χωρ)κής καί 
τήν 14)2)1920 ώνομάσθη Άνθ)ρχος. Τήν 
12)1)1922 μετετάγη είς τό νεοσύατατον 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων. Κατόπιν 
φοιτήσεως είς τήν Σχολήν Κερκύρας, ώ
νομάσθη Αστυνόμος Β' τήν 18)5)1922. 
Προήχθη, έν συνεχείφ, είς Αστυνόμον Α' 
τήν 26)2)1924, είς Δ)ντήν Β' τήν 22) 
9)1932, είς Δ)ντήν Α' τήν 20)4)1935 
καί είς Αρχηγόν τήν 24)10)1941. Διε- 
γράφη τοΰ Σώματος τήν 10)7)1943.

Αίωνία ή μνήμη του.

***

Γεώργ. Άνδρώνης

Τήν 4/9/70 άπεβίωσεν ένταδθα δ τ. Άρ
χιφύλαξ Άνδρώνης Γεώργιος τοΰ Κων)- 
νου. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 
ΙΟην ώραν τής έπομένης είς τό Νεκροτα- 
φείον Βύρωνος, παρηκολούθησαν συγγε
νείς καί φίλοι καί άντιπροσωπεία Αστυ
νομικών τής οικείας 'Γποδ)νσεως.

Συλλυπούμεθα τούς οικείους τοΰ άπελ- 
θόντος τέκνου τής άστυνομικής οικογέ
νειάς μας καί εύχόμεθα δπως δ Πανάγα
θος θεός άναπαύση τήν ψυχήν αύτοΰ «έν 
σκηναΐς δικαίων».

Αίωνία ή μνήμη του.
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Σ Τ Α  Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  Α Ρ Ι Θ .  4 4

0ΡΙΖ0ΝΤΙ2Σ :

1. 'Γπήρξε πατήρ καί θϋμα τοΰ Οίδίποδος — Εις μίαν καλήν 
οικονομίαν πάντοτε υπερτερούν.

2 . Πνευματική καί πολιτική κίνησις, έκδηλωθεϊαα τό πρώ
τον εις ’Ιταλίαν περί τά μέσα τοΰ 14ου αΐώνος, ώς άπο- 
λύτρωσις τοΰ πνεύματος άπδ τοΰ μεσαιωνικού θεοκρατι- 
σμοΰ.

3. Λέγεται, συνήθως, κεφαλή — ’Αριθμητικόν εις τήν γενι
κήν (θηλ.).

4. ’Επίρρημα τοπικόν — Υπάρχουν... εις τήν άρχήν τής 
σκηνής — Άντιστρόφως, δ,τι και τό 4α καθέτως.

5. Άποτελοΰν μέρος τής περιουσίας τοΰ γεωργού (δημ.) -—· 
’Ακατάσχετος φορά (ένάρθρ.) — Τελικός σύνδεσμος.

6. Είχε μεγάλην επιρροήν επί τής Ρωσικής Αυλής καί ιδιαι
τέρως επί τής Αΰτοκρατείρας ’Αλεξάνδρας.

7. Νότα βυζαντινής μουσικής — ’Ενίοτε, δδηγεϊ καί εις τήν 
υπαναχώρησή — Διά πολλούς... ακόμη αποτελεί είδος 
πολυτελείας.

8. Παλαιά δνομασία τής Σπερχειάδος — ’Επαναλαμβανόμε
νον, δίδει σεβάσμιον συγγενικόν πρόσωπον — Άσχολείται 
με τήν περισυλλογήν έθνικοΰ μας προϊόντος (άρχικά).

9. Τό υλικόν μέρος παντός ζώντος οργανισμού, έν αντιδια
στολή πρός τό πνεΰμα καί τήν ψυχήν — Ώς αγώνισμα, 
κατά τήν άρχαιότητα, ήτο τό πρώτον τοΰ πεντάθλου.

10. Εις τόν χώρον αύτόν δέν έπιτρέπεται ή παραμονή θεατών.
11. Εις πολλάς δδούς ύπάρχει καί... ασφαλείας —- Μεταφο

ρικές, σημαίνει καί Ιρις ή έπεισόδιον.

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Γάλλος ναύαρχος καί πολιτικός, συντελέσας εις τήν έπέμ- 
βασιν τής Άντάντ εις τά εσωτερικά τής Ελλάδος κατά 
τήν περίοδον 1915 - 1917 — Τίτλος άνωτέριον βαθμούχων, 
εις τήν Σουλτανικήν Τουρκίαν (αϊτ.).

2 . Ίδιότης τής ζώαης ύλης έκ τής όποιας αϋτη διακρίνεται 
σαφώς άπό τήν μή ζώσαν.

3. θεότητες τής Ελληνικής Μυθολογίας, προστάτιδες τής 
αύξήσεως καί τής εύημερίας (άντιστρ.) — 'Γπήρξεν εις 
έκ τών μικρών προφητών, ζήσας περί τά μέσα τοΰ 8 ου 
π.Χ. αΐώνος.

4. Καί αυτός συνταξιοδοτεί (άρχικά) — Ή  άνατολή... τών 
"Αγγλων — Κορυφή τών Γαλλικών Πυρηναίων, ύψους 2. 
500 μ.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

5. Προσωπική άντωνυμία — Γένος άρπακτικών πτηνών (γ=·, 
άντιστρ.) — Νημάτιον.

6. 'Η ένεργουμένη έξέτασις νεκροΰ πρός διαπίστωσιν τών αί· 
τίων τοΰ θανάτου (γεν.).

7. ’Εκφωνούμενου εναλλάξ μετά τοΰ δύο, δίδει βηματισμό.; 
— 'Η Τσέ - τσέ λέγεται καί γλωσσίνα (ένάρθρ.) — ’χ,. , 
τικαθιστοΰν τήν σφραγίδα εις τά άντίγραφα.

8. Πρωτότοκος υιός τοΰ Νώε — Πρόθεσις καί άρθρον μαζί 
(άντιστρ.) -— Χαϊδευτικόν έκλιπόντος μεγάλου στρατί»· 
τικοΰ καί πολίτικου τής ’Αμερικής.

9. 'Ιερά, ήγιασμένη — Σωματική ισχύς, γενναιότης.
10. Ένεργεϊται καί δΓ ενσφραγίστων προσφορών (αϊτ.).
11. ’Αρχαία πόλις τής Μυσίας, ή όποια ώνομάσθη υπό τών 

διαδόχων τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ’Απολλωνία — Χρη
σιμεύει διά τήν μετάγγισιν υγρών έντός στενολαίμων ίό- 
χείων.

(Ή  λύσις εις τό έπόμενον)
ί. Κο.

Λύσις προηγουμένου

121

"A g  u η g  ι  ς

Τοποθετήσατε τούς ά- 
ριθμούς 1 — 25 έντός 
τών μικρών κύκλων, εις 
τρόπον ώστε, καθέτως 
καί όριζοντίως, νά έχε
τε άθροισμα 121. Πρός 
διευκόλυνσίν σας, έτέθη 
δ άριθ. 19 εις τό κέν
τρου.

(Ή  λύσις εις τό έπόμενον)
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ΠΑΡΚΑΡΕΙ
"Ενα παλιό τρ α γο ύ δ ι  έ λ ε γ ε ,  γ ιά  μιά Β α λ ε ν τ Ι -  
να> πώς «... "Ο π ο υ  θ έ λ ε ι  ρεμ ιζάρ ει . . . » .  Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι  άπό τό ν  καιρό ε κ ε ίν ο  τά  πράγμα τα  

δ έ ν  έ χ ο υ ν  α λ λ ά ζ ε ι  δι’ αυτήν...

—  Κ ική, ή αγορο τών η α η ο υ το ω ν  μα τα ιώ νετα ι'

—  Δέν είσαι ό γιός τής φ ίλης  μου τής Μ αίρης. πού κάθεται οτήν Κυψέλη, που έχΐ'ΐς 
μιά όμορφη γυναίκα, τήν Σ όφ η . καί μια ά5ελφ ή κούκλα ; "Ο χ ι; Π ώς μοιάζεις. Ορέ 
πα ιδάκι μου! "Ο ρκο  έπα ιρνα !

"Ο χ ι. καλέ, άπαγορεύεται τά κορνάρισμα λέε ι! Τά σ το ιχε ία  μου ; Μ ά... ε ίνα ι α νάγκη  ;

*



23η Σ επ τεμβ ρ ίο υ  1821. "Α λ ω σ ις  τής Τ ρ ιπ ο λ ιτ σ α ς . Ή  τοποθέτησις τής 'Ελληνικής 
Σημαίας έπϊ τοϋ Φρουρίου τής Τριπολιτσας άποτελεϊ τήν έπισημοτέραν στιγμήν τής 
ήρωϊκής έκείνης πράξεως τοΰ πρώτου έτους τοϋ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, ήτοι τής 

άλώσεως τής Τριπόλεως τήν 23/9/1821.
Εις τήν άνωτέρω εικόνα, (σύνθεσιν τοϋ Ρ. von  H e s s ) ό οπλαρχηγός Παναγιώτης Κε

φάλας, ένώ στήνει τήν 'Ελληνικήν Σημαίαν επί τοϋ Τείχους τής Πόλεως.

(Έ κ  τοΰ Ίστορ. Λευκώματος τής 'Ελληνικής Έ παναστάσεω ς).

-
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ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΗ'
•

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως : 
ΤΜ ΗΜ Α ΔΗ Μ Ο ΣΙΩ Ν ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 
Α Θ Η Ν Α Ι (706)

Τηλέφωνα: 627.469 και 231.1 II  
έσωτ. 296

•

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά -φ ο ί Γ. ΡΟΔΗ 
’Αμαρουσίου 59 —  Άμαρούσιον 

Τηλέφ. 689.631 και 689.861

Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφείον 
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ —  Γ. Σταύρου 8 

Ά θ ή να ι -  Τηλ. 317-725

•

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
’Ε σ ω τερ ικού .................Δρχ. 60
’ Ε ξω τερ ικο ύ .................Δολλ. 3

Τιμή τεύχους: Δραχμα’ι 5

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
Αΐ δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνώμας 

αύτών.

Α ί άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής 
μιας πλευράς τού χάρτου, 
πρός άποφυγήν Αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύ- 

π ω σ ιν  τού κειμένου.

ΤΟ ΕΞΩΦΤΛΛΟΝ ΜΑΣ ’Α έ ρ α . . .  ' Α έ ρ α . . .  .
Πίναξ τοϋ ζωγράφου της ’Εθνικής ’Εποποιίας 
1940-1941 Άλέκου Άλεξανδράκη.
’Εκ τής Συλλογής - Λεύκωμα « Έ τσ ι πολεμή
σαμε τό 1940- 1941 ».
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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4 1 4  —  I Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 7 0
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Η ΗΓΕ2Ι1 ΤΟΥ ΪΙΟΪΓΓΕΙΙΤ ΐΚΜΟΣΙλΐ ΙΟΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

κ. Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Σ  κ. Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Ω Τ Σ Ε Λ Η Σ
Τω ν όποιων 'Ημερήσια Διαταγή και Χαιρετισμός, προς τους ανδρας των Σωμάτων 
'Ασφαλείας, επακολουθούν, έπί τω έορτασμω τής Επετείου τής 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΑ  Δ ΙΑ Τ Α Γ Η  Τ Ο Υ  κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ :

Σύσσωμον το Ελληνικόν ’Έθνος τιμά καί έορτάζει την 30ήν Ιπέτειον της Εθνικής έποποιίας, ή όποια 
είχεν ώς άφετηρίαν τήν αυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940.  ̂ _

Τά Σώματα ’Ασφαλείας, άποτελοΰντα Ικλεκτήν μερίδα τοΰ ’Έθνους, δεν είναι δυνατόν παρα να πανηγυ
ρίζουν, έπί τή έπετείψ τής μεγάλης έκείνης, διά τήν Ελληνικήν ιστορίαν, ήμέρας. ^

Τήν 28-10-40 αί δυνάμεις τής βίας καί τοΰ σκότους, δΓ ένός ίταμοΰ τελεσιγράφου, μάς έζήτουν τήν 
τιμήν μας, τήν γήν μας καί τήν Ελευθερίαν μας. ( ( ,

Διενοήθησαν νά βεβηλώσουν τούς βωμούς καί τούς τάφους μας. Να συλησουν τά όσια και τα ιερά μαζ· 
Έτόλμησαν να προσβάλουν τήν έθνικήν ύπερηφάνειαν καί να απειλήσουν την εθνικήν μας κυριαρχίαν. 
Συντόμως άντελήφθησαν τήν πλάνην των. Άντελήφθησαν δτι ήσαν άνιστόρητοι. Άντελήφθησαν δτι 

υπήρξαν εσφαλμένοι, μέχρι γελοιότητος, οί ύπολογισμοί των' δτι ή ανέντιμος, ηθικώς άστηρικτος καί άπρό- 
κλητος έπίθεσίς των, κατά τής Ελλάδος, δέν ήτο δυνατόν νά είναι εις απλοΰς στρατιωτικός περίπατος.

Συντόμως Ιδιδάχθησαν, δτι τήν μικράν γωνίαν γής, ή όποια λέγεται ΕΛΛΑΣ, κατοικεί λαός φιλειρη
νικός, άλλ’ άνά πάσαν στιγμήν πανέτοιμος νά όδευση μετ’ Ινθουσιασμοΰ πρός τόν Γολγοθάν τής ύπερτάτης 
θυσίας, χάριν τής έλευθερίας, ή όποια, ώς ύπέρτατον Ιδανικόν, είναι δημιούργημά του. Χάριν τής έθνικής τι
μής καί άξιοπρεπείας, χάριν τοΰ Δυτικοΰ Πολιτισμού, δ όποιος είναι εργον του, χαριν τών υψηλότερων ιδανι
κών, τά όποια δέν άποτελοΰν παρά άπαυγάσματα τής άνυπερβλήτου φιλοσοφίας τών προγόνων του. ^

"Οταν οί άνιστόρητοι έπληροφορήθησαν, δτι έπί τοΰ σταυροδρομιού τούτου, τριών ’Ηπείρων, είχον, κατ’ 
έπανάληψιν, συντριβή γιγαντιαΐαι στρατιαί βαρβάρων, ήτο πλέον αργά.  ̂ __ r

Δέν υπήρχε, δι’ αυτούς, δδόξ έπιστροφής. Άπέμεινε μόνον ή δδός τής ήττης. Η δδός τής καταισχύνης 
ένώπιον τής άδεκάστου ιστορίας.
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Ε~· ”ών κορυφογροψ,μών τής Πίνδου καί τοΰ Μόροβα δέν συνετρίβησαν μόνον αί φασιστικαί όρδαί καί 
ή άλα,ονεια των ήγετών των, άλλ έκονιορτοποιήθη δ θρύλος περί τού άηττήτου των στρατιών τού Άξονος.

Η Νίκη των Ελληνικών δπλων, ή πρώτη αύτή Νίκη τής παρατάξεως τών συμμάχων έλευθέρων Λαών, 
ύπήρξεν αποφασιστικής σημασίας διά την έκβασιν τού δλου άγώνος.

Π γενεά τών Ελλήνων τοΰ 1940, ή όποια έχάρισεν εις τούς συμμάχους τήν πρώτην Νίκην επί τών όρέων 
τής Ηπείρου, όλίγους μήνας βραδύτερον, εις τό Ροΰπελ, χό ΙΙεριθώρι καί τήν Κούλαν —  αυτήν τήν φοράν — 
διήνοιςε, δι ένός ΐιτανείου άγώνος, τήν όδόν τής οριστικής συντριβής τών φασιστικών όρδών τοΰ "Αξονος.

Πέραν τής συντριβής τής Ιταλίας, ή όποια ουδέποτε συνήλθεν έκ τής ήττης της, έπί τής Πίνδου, εις τόν 
ύπεράνθρωπον αγώνα τής Ελλάδος Οφείλεται καί ή άποδεκάτισις τής περιφήμου Μεραρχίας τών Γερμανών 
Αλεξιπτωτιστών εις Κρήτην, καθώς καί ή σημαντική φθορά τών έκλεκτών μεραρχιών τής Στρατιάς Λίστ είς 
τήν γραμμήν Μεταξά.

Έ  έπί δίμηνον εντατική άπασχόλησις τής τρομεράς Γερμανικής πολεμικής μηχανής, είς τήν Ελλάδα, 
οχάρισεν εις την Ρωσίαν δύο πολυτίμους μήνας ανακουφίσεως καί προπαρασκευής, ή όποια διεδραμάτισεν απο
φασιστικόν ρόλον είς τήν Ικβασιν τοΰ πολέμου είς τό ρωσικόν μέτωπον.

Ή  έπί δίμηνον Αναβολή, συνεπείφ τοΰ ήρωϊκοΰ άγώνος τής Ελλάδος, τής έπιθέσεως τοΰ Χίτλερ κατά 
τής Ρωσίας, υπήρξε μοιραία διά τά Γερμανικά όπλα. Διότι δ φοβερός Ρωσικός χειμών προέλαβε καί έκαθή- 
λωσε τά Γερμανικά στρατεύματα πρό τών πυλών τής Μόσχας, τοΰ Λένινγκραντ καί τοΰ Καυκάσου.

Δύο μήνας πρό τής αύτοκτονίας του, δ Χίτλερ έλεγε :
«Χωρίς τάς δυσκολίας πού έδημιούργησαν οί Ιταλοί μέ τήν ήλιθία έκστρατεία τους κατά τής Ελλάδος, 

θά είχα κτυπησει τούς Ρώσους μερικάς εβδομάδας ένωρίτερον. Έάν ό πόλεμος παρέμενε πόλεμος, διεξαγόμε
νος άπό  ̂τήν Γερμανία καί όχι από τόν "Αξονα (δηλαδή καί τήν ’Ιταλίαν), θά είχαμε δυνηθή νά έπιτεθοΰμε 
κατά τής  ̂Ρωσίας από τής 15ης Μαιου 1941. Τό δράμα, δΓ έ[Αε, ήτο ή αδυναμία μου νά έπιτεθώ πρό τής 
15ης Μαίου διά νά έπιτύχω τό Αποφασιστικόν πλήγμα».

Και ό στρατάρχης Κάϊτελ γράφει συναφώς : « Εάν είχαμε είς τήν διάθεσίν μας δύο μήνας πριν άπό αυ
τήν τήν φοβεράν έπίθεσιν τοΰ ψύχους ή οψις τών πραγμάτων θά ήτο διαφορετική».

Εκ τών ανωτέρω, σαφές καθίσταται, ότι τό «ΟΧΙ», τό όποιον έβροντοφώνησε, συνεπής πρός τήν 'Ιστο
ρίαν και ^τας παραδόσεις της, η Ελλάς την 28ην Οκτωβρίου 1940, άπετέλεσε τήν άρχήν τοΰ τέλους διά τόν 
’Άξονα. Ύπήρξεν ή άφετηρία τής συμμαχικής Νίκης.

Αποτελεί Σταθμόν όχι μόνον διά τήν Ελληνικήν, αλλά διά τήν παγκόσμιον 'Ιστορίαν.
Διά μίαν είσέτι φοράν άπεδείχθη, άδιαφιλονικήτως, ότι ή Θεία Πρόνοια ώρισε τήν Ελλάδα ως προμα

χώνα τών έλευθέρων ανθρώπων, Αμυνόμενων έναντι τών δυνάμεων τής βίας καί τοΰ σκότους καί τούς 'Έλ
ληνας θεματοφύλακας τών ύψηλοτέρων ιδανικών καί τών άκαταλύτων Αξιών τοΰ πολιτισμού, τών όποιων, άλ
λωστε, οί ίδιοι υπήρξαν δημιουργοί.

Τήν 2 8 ψ  ’Οκτωβρίου 1940 άνεδείχθημεν άξιοι τής παναρχαίας ιστορίας μας καί τών ήθικών έπιταγών.
ΙΙνοίξαμεν, ως Εθνος, έν νέον ιστορικόν κεφάλαιον καί ένεκαινιάσαμεν μίαν νέαν μεγάλην καί ένδο

ξον πορείαν πρός πραγμάτωσιν λαμπρών ’Εθνικών δραματισμών.
Τήν πορείαν αυτήν ήκολουθήσαμεν, βραδύτερον, έπιτυχώς.
Μετά την Νίκην μας, αιμόφυρτοι, άλλ υπερήφανοι- καθημαγμένοι, άλλά πάντοτε μέ άκμαΐον τό ήθικόν, 

έπολεμήσαμεν, κατά τά έτη 1946 - 1949 καί κατά τοΰ νέου συμμάχου τοΰ "Αξονος, τοΰ κομμουνισμού. Ήναγ- 
κάσθημεν νά άντιμετωπίσωμεν τάς προφυλακάς τοΰ διεθνούς κομμουνισμοΰ, είς τά πεδία τών μαχών. Καί ένι- 
κήσαμεν καί παλιν. Και έχαρισαμεν εις τόν έλευθερον κόσμον άλλην μίαν Νίκην. Τήν πρώτην Νίκην κατά 
τοΰ έρυθροΰ φασισμοΰ.

ΤΙ εποποιία τοΰ 1940 - 49 έκινδύνευσε νά προδοθή. Μερικοί άνάξιοι πολιτικοί ήγέται έκ τοΰ πολιτικοΰ 
κόσμου,  ̂ ο όποιος ηκολούθησεν, άπεδείχθησαν απρόθυμοι ή άνίκανοι νά κατοχυρώσουν τούς καρπούς τών ώ- 
ραίων έκείνων άγώνων καί νά άξιοποιήσουν τάς θυσίας.

Ό  ήττημένος εις τά πολεμικά πεδία Κομμουνισμός, απόβλητος τής έθνικής οικογένειάς, έπεχείρησε νά 
οπανέλθη εις αυτήν διά να την μολυνη και τήν διαλύση, διά τής κερκόπορτας τής συνοδοιπορείας. Παρ’ όλί- 
γον θά εϊχομεν άπολέσει τό πάν.

Είς τήν κρίσιμος ώραν ήλθεν ή 21-4-1967, διά νά άνακόψη τήν σήψιν. Διά νά περισώση τούς καρπούς 
τών νικών μας. Διά νά συνέχιση καί όλοκληρώση τήν ανοδικήν πορείαν, ή όποια έχει ώς αφετηρίαν τήν 28ην 
’Οκτωβρίου 1940.

Ηλθεν ή 21η Απριλίου ώς θεματοφύλαξ τοΰ "Εργου τής γενεάς 1940 - 49.
"Ηλθεν ώς σημαιοφόρος τής Έθνικής ένότητος, τήν όποιαν έσφυρηλάτησαν οί Αείμνηστοι, Έθνομάρτυς 

Βασιλεύς Γεώργιος καί Εθνικός Κυβερνήτης Ίω . Μεταξάς. Οί δύο φλογεροί Εθνικοί Ήγέται, οί όποιοι 
ήνωσαν τό Έθνος καί  ̂ μαζί του έβροντοφώνησαν τό ΟΧΙ πρός τούς βδελυρούς εταίρους τοΰ "Αξονος καί ώδή- 
γησαν τήν Ελλάδα είς τήν όδόν τοΰ καθήκοντος καί τής θυσίας. Τής Νίκης καί τής Δόξης.

Στρέφοντες^ εύγνώμονα τήν σκέψιν μας πρός τούς ήμιθέους τοΰ 1940 καί τιμώντες τόν αγώνα καί τάς θυ
σίας των, άς ομόσωμεν, ότι θά διαφυλάξωμεν, ώς πολύτιμον έθνικήν ύποθήκην, τό δίδαγμα τής έποποιΐας των, 
ότι τό ’Έθνος μας, ήνωμένον, θά μεγαλουργή.

Η 28η ’Οκτωβρίου 1940 είναι τό έπος ένός Ελληνισμού ήνωμένου, όμοφώνου, δμοψύχου καί άγωνιζο- 
μένου ύπό ίσχυράν καί έμπνευσμένην Έθνικήν Ηγεσίαν.

Διαφυλάσσοντες ώς κόρην δφθαλμοΰ τήν ύπέροχον κληρονομιάν τής γενεάς τοΰ 1940, άς βαδίσωμεν, πλαι-
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ύπό των ιερών σκιών τών ατελεύτητων φαλαγγών τών εθνικών μας ηρώων, την πάμφωτον λεωφό- 
/ν τών ωραίων καί μεγάλων πεπρωμένων της φυλής. ’'Ας οίκοδομήσωμεν τήν νέαν, εύημεροϋσαν, ίσχυράν, 
,· ,^0έραν και μεγάλην Ελλάδα. Ζήτω τδ “Εθνος !

Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  κ. Γ Ε Ν ΙΚ Ο Υ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ω Σ :

’Επί τή ’Εθνική Έπετείψ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, απευθύνω προς δλους ύμάς έγκάρδιον Πατριω- 
■<%οί χαιρετισμόν, καί σάς καλώ, όπως άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τούς πρωτεργάτας

’Εθνικής έκείνης έποποιΐας, τδν μαρτυρικόν Βασιλέα Γεώργιον τον Β ' καί τόν ’Εθνικόν Κυβερνήτην, 
I:ρατηγόν Ίωάννην Μεταξάν, καθώς καί τούς συμμαχητάς των ήρωας τής γενεάς τοϋ 1940.

’Αφιερώσατε τήν ζωήν καί τήν δράσιν σας εις τήν Υπηρεσίαν τών ’Εθνικών ’Ιδανικών, τα όποια ένέ- 
-νευσαν εκείνους καί τούς ώδήγησαν προς τήν Ν ί κ η ν  καί τήν Δ ό ξ α ν .

Ό  άσφαλέστερος δέ τρόπος διά νά έπιτύχητε τούτο είναι να έξακολουθήτε, περιστοιχίζοντες, μετά τού αύ- 
-W ώς μέχρι σήμερον ζήλου καί Εθνικού φανατισμού, τήν Έπανάστασιν, ή όποια αποτελεί τήν ’Εθνικήν Κι- 
άοών διαφυλάξεως τών ώραίων καί υψηλών Εθνικών ’Ιδανικών καί τόν γνήσιον συνεχιστήν τού ήρωϊκοΰ 
-νεύματος καί τών Εθνικών όραματισμών τής γενεάς τού 1940.

Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 ! Ζήτω τό ’Έθνος !

Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΑ  Δ /Γ Η  Τ Ο Υ  κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν . Π Ο Λ Ε Ω Ν

’Em τή αύτή ώς άνω Έττετειω :

’ Κατά παράβασιν παντός θείου καί άνθρωπίνου νόμου, τήν χαραυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ή Έ λ
α; ύπέστη μίαν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, εις μίαν έποχήν κατά τήν όποιαν δλόκληρος ό ελεύθερος κόσμος διήρχετο 
φ  κρισιμωτέραν περίοδον εις τόν αγώνα του κατά τού φασισμού, ή Ελλάς έκλήθη, διά μίαν άκόμη φοράν,

I η  απόδειξη, ότι ΐσταται διά μέσου τών αιώνων ώς κυματοθραύστης έπί τού όποιου συντρίβεται οίαδήποτε 
προσπάθεια τών καταλυτών τής έλευθερίας, τού πνεύματος καί τών πανανθρώπινων ιδεωδών.

Καί ή Ελλάς, ή χώρα εις τήν όποιαν έγεννήθη καί έγαλουχήθη ή ελευθερία, αντί νά λιποψυχήση, πρό 
τού πανισχύρου έπιδρομέως, ώρθωσεν ύπερηφάνως τό μικρόν, εις άριθμητικήν δύναμιν, άνάστημά της καί μέ 
ύ  ιστορικόν της «ΟΧΙ» κατέπληξε τήν ύφήλιον.

Σύσσωμον τό ’Έθνος, άδιαφοροΰν διά τήν τελικήν εκβασιν τού άνίσου άγώνος, Ιστάθη άκλόνητον εις τάς 
ίρεινάς έπάλξεις τής πατρώας γής καί μέ πίστιν καί θάρρος ένίκησε τήν υλικήν δύναμιν τού εχθρού.

Εις τόν ιστορικόν συναγερμόν τού «ΟΧΙ», δ όποιος εδόνησεν άστραπιαίως δλόκληρον τόν έλληνικόν χώ
ρον, σύμπας δ ελληνικός λαός ώρθώθη ώς μία ψυχή, διά νά γράψη τό αθάνατον ’Έπος τής ’Αλβανίας, τψ 
1940, τό όποιον συνεκλόνισε τήν ανθρωπότητα, ώς φωτεινός σταθμός άνυπερβλήτου μεγαλείου τής νεωτέρας 
Ελλάδος.

Ή  εποποιία τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, άποτελεϊ τήν άδιάκοπον καί άτελεύτητον προέκτασιν μιάς καί 
ή; αυτής πορείας, από τής όμίχλης τής μυθολογίας μ 'χρι τών άστραπών τού 1821.

Τό «ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου δέν ύπήρξε μία στιγμιαία κραυγή ένός πολεμοχαρούς λαού. ΤΗτο δ αν
τίλαλος τής Ελληνικής Ιστορίας, ή έπανάληψις τού «Μόλων λαβέ» καί τού «’Ίτε  παΐδες Ελλήνων». Ίίτο  
ή αποθεωτική έπιβεβαίωσις τής εθνικής μας συνειδήσεως.

Καί ή Ελλάς ένίκησεν. Ένίκησε διά τής πίστεως είς τόν Θεόν καί τήν Ιερότητα τού άγώνος της. Έ νι
ωσε διά τής Θρησκείας τών πατέρων της καί τών ιδανικών της. Ένίκησε καί όταν ύπέκυπτε πλέον είς τήν 
υλικήν δύναμιν τού Χιτλερισμού.

Τήν ήμέραν αυτήν, τήν μεγαλειώδη καί πανηγυρικήν, στώμεν εύλαβώς πρό τών ιερών μορφών τών μεγά
λων πρωταγωνιστών τής εθνικής έποποιΐας τού 1940.

Στώμεν εύλαβώς πρό τών ψυχών τών ήρωϊκώς άγωνισθέντων καί πεσόντων καί άς ύποσχεθώμεν ότι καί 
ήμ,εΐς θά άκολουθήσωμεν τό παράδειγμά των, όταν κληθώμεν ύπό τής μητρός Ελλάδος.

’Αξιωματικοί καί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Είς τάς χρυσάς δέλτους τής Εποποιίας τού 1940, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων δικαιωματικώς κα

τέλαβε μίαν περίοπτον θέσιν καί άπέσπασε τόν θαυμασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην τού ’Έθνους.
Οί άγώνες τού ’Έθνους, όμως, δέν έχουν τέρμα. Οί Ιχθροί τού Γένους, ύπουλοι καί έπικίνδυνοι, συνεχώς 

καραδοκούν. Συνεχίσατε έπαγρυπνοΰντες καί μοχθοΰντες διά τήν ασφάλειαν τής Πατρίδος καί τήν μετ’ αύ- 
ής συνδεομένην ευημερίαν τού ήρωϊκοΰ μας λαού.

Σήμερον, είδικώτερον, εμπνεόμενοι ύπό τού πνεύματος καί τών αρχών τής ’Εθνοσωτήριου Έπαναστά- 
τεω: τής 21ης ’Απριλίου 1967, ά^ έντείνωμεν τάς προσπάθειας μας διά τήν δημιουργίαν τής νέας Ελλάδος, 
«ως τήν ώραματίσθησαν οί πρωτεργάται της. Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 !



28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
BSlalaSSIalalalalalalilalslsESBIaiaSBIalaSSBlalalglalaSlsIalalalslalaBIilsElalglsBEgigggg^

« Τεθναναι ιιαλώς μάλλον η ζην αΐσχρώς

Τον Ά σ τυ ν . Α ' κ. Κ . Ν ΙΑ Σ Κ Ο Υ

1“  τούς πρέσβεις, τούς όποιους άπέστειλεν εις τήν Ελλάδα δ Αύτοκράτωρ τής Ασίας Δαρεϊος «αΐτιέε, 
“  γήν καί υδωρ»,_ οί πρόγονοί μας άπήντησαν ύπερηφάνως «τεθναναι καλώς μάλλον, ή ζήν αΐσχρώς». Κ* 
ήνορώθησαν, προέταξαν τα στηθη των εις τά στίφη τών βαρβάρων, ένίκησαν καί διά τής νίκης των ν.ι 
τών θυσιών των Ισωσαν τήν ελευθερίαν καί τον πολιτισμόν.

Είκοσι πέντε αιώνας άργότερον ή ιστορία έπανελήφθη. 'Όταν τάς πρωϊνάς ώρας τής 28ης Όκτωβρί» 
1940, δ πρέσβυς του Μουσολίνι, έκπροσωπών τάς δυνάμεις τού σκότους καί τής βίας, άφύπνησε τον τότε Κ> 
δερνήτην τής Ελλάδος, αείμνηστον Ιωαννην Μεταξάν, διά νά απαίτηση τήν αμαχητί παράόοσιν τής Χώρι: 
μας,^δ μέγας ηγέτης τού συγχρόνου Ελληνισμού άπήντησεν ύπερηφάνως μέ τδ περιφημον «ΟΧΙ». Οι Έλλη- 
νες ήρνηθησαν νά ύποταγοΰν εις τήν βίαν καί άνδρωθέντες, πάλιν, έπολέμησαν ύπδ τήν ηγεσίαν τών άςίω, 
ηγητόρων των Βασιλέως I  εωργίου Β καί Κυβερνήτου Ίωάννου Μεταξά, ένίκησαν καί διέσωσαν τήν έλευθε- 
ρίαν καί τον πολιτισμόν.

«’Οκτώ εκατομμύρια λόγχαι θά σκεπάσουν τον ήλιον», έκόμπαζεν δ Μουσολίνι, «πώς τολμάτε έσεϊς, ώ] 
δράξ άνύρώπων, να μέ άντιμετωπίσητε ;». Ά λλ’ ή άπάντησις ύπήρχεν. ΤΗτο δμοία μέ τήν άπδ αιώνων 
διόομένην εις τούς έχΗρούς, δμοία μέ έκείνην, τήν όποιαν δίδει ή ιστορία μας διά τού στόματος τού Μαχρ.ν 
γιάννη : «Κι’^άν είμαστε δλίγοι, παρηγοριόμαστε μ ενα τρόπο : δτι ή τύχη μας εχει τούς "Ελληνας πάν
τοτε όλίγους. Οτι αρχή καί τέλος, παΛαιόθεν καί ως τώρα, δλα τά θεριά πολεμούν νά μάς φάνε καί δεν μπ» I 
ροΰνε. Τρώνε άπδ μάς καί μένει καί μαγιά. Καί οί δλίγοι άποφασίζουν νά πεθάνουν. Κι’ δταν κάνουν αυτήν 
τήν άπόφασιν, λίγες φορές χάνουν καί πολλές κερδαίνουν».

Ούτως, ηρχισεν δ πόλεμος τού 1940. Εις έποχην, καθ ήν δ κομμουνισμός καί δ φασισμός, οί δύο φοβε- 
ρωτεροι όλοκληρωτισμοί τής Ιστορίας, είχον συμ,μαχησει, μέ σκοπόν νά έξαφανίσουν όριστικώς πάν ίχνος 
ολουΰέρας ζωής από τήν γήν. Είς έποχήν, καθ ήν βαθύς ζόφος έσκίαζε τήν ύφήλιον καί άπόγνωσις κατείχε 
τάς καρδιας τών φιλελεύθερων λαών. Εις έποχήν, τέλος, καθ’ ήν αί δυνάμεις τής έλευθερίας, όλίγαι καί ύστε- 
ρούσαι έν συγκρίσει^ μέ τάς δυνάμεις τού σκότους, δεν ήδύναντο νά άντιμετωπισουν τήν λαίλαπα, η δποία 
έπήρχετο καί οί διάφοροι λαοί, δ είς κατόπιν τού άλλου, ύπεδουλώνοντο, άνίσχυροι νά άνθέξουν είς τά άπο 
φασιστικά πλήγματα τών ώργανωμένων δυνάμεων τού "Αξονος.

Ό  πόλεμος τού 1940 μάς εύρε μέ έκπεφρασμένην τήν Εθνικήν ψυχήν μας είς άπαν τδ αιώνιον μεγαλείον 
της, μέ τά ’Έθνος ήνωμένον, πειθαρχημένον, μέ άκλόνητον πίστιν είς τά ιδανικά τής φυλής μας καί άποφα- 
σισμέ /ον να μεταδαλη την 28ην Οκτωβρίου 1940 είς σημαντικόν σταθμόν δχι μόνον τής ίδικής μας, άλλά 
καί τής παγκοσμίου ιστορίας.

Καί τήν μετέβαλεν. Η 28η Οκτωβρίου 1940 άποτελεϊ σταθμόν αυτής δχι μόνον τής έλληνικής, άλλά 
καί τής παγκοσμίου ιστορίας, διότι δ άγών μας, ή νίκη μας, αί θυσίαι μας ήσκησαν άποφασιστικήν έπίδρασιν 

τήν Ικβασιν τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. ΤΙ νίκη μας ήτο ή πρώτη νίκη τής άνθρωπότητος καί 8ι’ 
αυτής έπετεύχθη ή άντιστροφή είς τήν πορείαν τής συγχρόνου ιστορίας.

Κατά τόν Ελληνοίταλικόν πόλεμον 1940 - 41, πολεμήσαντες ηνωμένοι, όμονοοΰντες, δμόψυχοι, δμόφω- 
νοι, συντονισμένοι εις μίαν ενιαίαν πανεθνικήν προσπάθειαν γιγάντων, διελύσαμεν τόν μύθον διά τά άήττητον 
καυτήν παντοδυναμίαν τού Αξονος, άπεκαλύψαμεν τήν τρωτότητά του, άντικατεστήσαμεν είς τήν ψυχήν τών 
λαών την απογνωσιν με την έλπίδα, υπεδείξαμεν εις τους υποδούλους λαούς νά έπιδείξουν καρτερίαν καί άν- 
τοχήν είς τάς δοκιμασίας καί ένεπνεύσαμεν δλας τάς κατά τού ’Άξονος άντιστάσεις τών υποδούλων λαών.

^  επιδειχθεΐσα ευψυχία τών Ελλήνων κατά τόν Ελληνοίταλικόν πόλεμον ήσκησεν άποφασιστικήν έπί- 
ορασιν είς τήν στάσιν διαφόρων Κρατών καί, τέλος, ή έπί εξ μήνας καθυστέρησις καταλήψεως τής Χώρας μα; 
ύι.ό τών απειραρίθμων καί αρτίως έςωπλισμενων εχθρών τής βίας καθυστέρησε καί τήν κατά τής Ρωσίας έϊΐί- 
θεσιν τή^ 1 ϋρμανιας, με άποτέλεσμα ή καθυστέρησις αΰτη νά προκαλέση καί τήν τελικήν ήτταν τών 1’ερμα- 
νών κατά τόν πόλεμον αυτόν. ’Ολίγον χρόνον πρό τής αυτοκτονίας του, δ Χίτλερ είπε : «Χωρίς τάς δυσκο
λίας, τάς όποιας έδημιούργησαν οί ’Ιταλοί μέ τήν ήλιθίαν έκστρατείαν των κατά τής Ελλάδος, θά είχα χτυ
πήσει τούς Ρώσους μερικάς έβδομάδας ένωρίτερον. ’Εάν δ πόλεμος παρέμενε πόλεμος, διεξαγόμενος άπό τήν 
Γερμανίαν καί οχι άπό τόν Αξονα (δηλαδή καί τήν ’Ιταλίαν) θά είχαμε δυνηθή νά έπιτεθούμε κατά τή;
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«Οϋτε μια φούχτα άττό τό χώμα μας δεν δίνουμε
και άττ’ τά νερά μας οϋτε μια σταλαματιά»

Ρωσίας από χήν 15ην Μαΐου 1941. Τό δράμα δι’ έμέ ήχο ή άδυναμία μου να έπιχεθώ πρό χής 15ης Μαιου 
καί διά να έπιχύχω χό άποφασισχικόν πλήγμα έπρεπε νά μή κχυπήσω άργόχερα».

Ούδεμία, λοιπόν, άμφιβολία χωρεϊ δχι ή 28η Όκχωβρίου 1940 άπεχέλεσε σχαθμον. Το «ΟΧΤ> μας ήχο 
ή άρνή χοΰ χέλους χοΰ Ά ξονος, ή άφεχηρία χής συμμαχικής νίκης, δ θρίαμβος χών δυνάμεων ̂ χής ελευθερίας 
καί χοΰ φωχός, ή έπικράχησις χών ώραιοχέρων ιδανικών. Ό  ’Αλβανικός άγών μας άποχελει εν μεγαλειώδες 
όράσημον χής Εθνικής ίσχορίας μας. Ό  άγών μας οδχος έφογγοβόλησε με άθάναχον λάμψιν και καχεσχη 
πυη-αεΤον αιώνιον, ενθυμΐζον χήν Δόξαν μας. 'Γπήρξεν εΐς πυρσός λαμπρός καί εύεργεχικος, δ όποιος αιωνίως 
θά έκπέμπη χό φώς χής Εθνικής ΈλευθερίαΤ'καΠΚλληνικης^Γιμής και από Μ  όποιον μονιμως και άόια- 
λείπχως θά άνάπχουν χά χαπεινά χων κανδήλια οί λαοί χής γής. , ,

Τήν 28ην Όκχωβρίου 1940 ήρχίσαμεν ώς ’Έθνος μίαν μεγάλην καί ένδοξον πορείαν πρός χον σκοπον 
πραγμαχοποιήσεως λαμπρών δραμαχισμών. Τήν πορείαν αύχήν ήκολουθήσαμεν επακριβώς. Μεχά χόν πόλεμόν 
καχά χοΰ φασισμοΰ έπολεμήσαμεν καί καχά χοΰ χέως συμμάχου χου, χοΰ άλλου δλοκληρωχισμου, του  κομμου- 
νισμο-ΰ. Ήναγκάσθημεν νά άνχιμεχωπίσωμεν χόν διεθνή κομμουνισμόν, άλλά καί πάλιν Ιλεχθη χο «0X1».
Τόν ένικήσαμεν είς πεδία νέων μαχών. , , c ,

Ά λλά καί xpixov «ΟΧΙ» έπέπρωχο νά λεχθή. Καί έλέχθη χήν 21 ην Απριλίου 1967, οχαν ηγεσία άναςια 
ή άπρόθυμος νά διασφάλιση τους καρπούς χών μεγάλων νικών καί νά άξιοποιήση χάς χόσας θυσίας, ηνοιςεν 
είς χόν κομμουνισμόν χήν Κερκόπορχαν χής συναλλαγής. Έλέχθη καί ήδυνήθη χό Εθνος μας να συνέχιση 
χήν άνοδικήν πορείαν, χήν δποίαν ήρνισε πρό χριάκονχα εχών. (

Τήν 28ην Όκχωβρίου 1940, ή Ελλάς δεν έξέπληξε μόνον χήν άνθρωπόχηχα μέ χά καχορθωμαχα χης, 
άλλ’ ύψώθη ώς σύμβολον ένός κόσμου άνορθουμένου καί άγωνιζομένου άγώνα θανάσιμον,ΐνα απώθηση με χην 
δύναμιν χοΰ Δικαίου χήν θύελλαν χής καχασχροφής. Οί 'Έλληνες Ινεκολπώθησαν διά μίαν άκομη φοράν χην 
πίσχιν πρός δ.χι χαρακχηρίζει χήν Ελλάδα, χήν μηχέρα χοΰ Πολιχισμοΰ, καί μόνοι έπροχωρησαν εμπρός; Μο- 
νοι, δπως άνέκαθεν. Μέ πίσχιν Ιπί χήν χελικήν νίκην, δπως πάνχοχε. Καί ένίκησαν, δια να αποδείξουν χι ή 
Εσχορική μοίρα μόνον διά χοΰ δλοκαυχώμαχος Ιπικυρώνει χά έπί χής γής δικαιώμαχα χών άνθρωπων καί Οη 
χών κυριοιχέρων : χής Ιλευθερίας καί χής άνεξαρχησίας. Ένίκησαν, διόχι άφυπνίσθη Ινχός χων η Ελλάς χων 
Θερμοπυλών, χοΰ Μαραθώνος, χοΰ Βυζανχίου, χών Δερβενακίων, χοΰ Σκρά καί τ ο υ ς  παρωχρυνε να ̂ αναγκά
σουν χοΰς έχθρούς χων νά Ικπλαγοΰν πρό χής άποφάσεώς χων νά πεθάνουν χεχιμημένοι καί χής πισχεως χων 
επί χώ δχι «άπό μιά άχιμασηέντι ζωή καλλίχερη ή λήθη χοΰ θανάχου». , .

Ή  28η Όκχωβρίου 1<un Βίν ^ Τ ^  μόνην πανόνυοις. δεν είναι μόνον μνημόσυνον ηρωων; Είναι και σχαΰ- 
μός χοΰ Έθνικοΰ μας βίου άνΰπέρβληχος καί άλησμόνηχος. Είναι δίδαγμα διά χό μέλλον. Εις χήν χαρασσο- 
μένην σήαερον άπό χά μίση άνθρωπόχηχα πρέπει νά άποχελέσωμεν παράδειγμα καί πάλιν προς μιμησιν. νω 
ι,χένοι θά άνχιαεχωπίσωμεν χούς κινδύνους, οί όποιοι ίσως ήθελον έπαπειλησει^χήν^ παχριδα μας και ή^ιομε«ι 
θά μεγάλου ργήσωμεν καί θά διδάξωμεν καί πάλιν είς χήν άνθρωπόχηχα χα ωραιόχερα Ιδανικά χή* ευ -
ρίας καί χής Φιλοπαχρίας. Ή  2 8 η  Ό κ  χ ω β ρ ί ο υ 1 9 4 0  ε ί ν α ι  χ ό  ε π ο ς ε ν ο ς 
λ η ν ι σ μ ο ΰ  δ μ ο φ ώ ν ο υ  κ α ί  δ μ ο ψ ύ ν ο υ .  Διαχηοοΰνχες αύχήν χήν ομοφωνίαν και χην εθνικήν 

δμοώυγίαν μας θά οίκοδομήσωμεν χήν Μεγάλην Ελλάδα, χήν Ελλάδα, ή δποια εχει προορισμόν V προσφερη 
π ά ν τ ο τ ε  είς χήν άνθρωπόχηχα χήν σωχηρίαν άπό χούς άπειραριθμους έχθρους χης.  ̂ . . .  . ,

Είς χούς άθανάχους νεκρούς, οί δποιοι άδελφωιιένοι ήσυχάζουν είς χήν κοιλάδά χής αιώνιας γαλήνη-., 
άφοΰ ενυσαν χό αίμα χων άνευ ύπολογισμοΰ χινος ή δισχαγμοΰ, ύποσχόμεθα δχι πάνχοχε θά άκουωμεν χα βη- 
μαχα χής Ίσχορίας. Ύποσχόμεθα νά μείνωα'ν γνήσ·οι Ελληνες, μέ Ιλευθεραν ιδεολογίαν και γνησιω. 
ληνικήν καί νά ποογωρώμεν κάχω άπό χά Εθνικά Σύμβολα καί πρός ένα σκοπόν : π ρ ο ς  χήν διαχηρησι^ ω 
βήχου χοΰ Έλληνοχοισχιανικοΰ πολιχισμοΰ, χόν δποΐον ήμεΐς έδημιουργήσαμεν καί επί χοΰ όποιου σ.ηρ.ζεχαι 
σήμερον δ βίος χών Ιλευθέρων άνθρώπων καί πρός χήν διαχήρησιν άνεπάφου χής εδαφικής μας άκεραιόχηχος.

«Ο ύ κ ά ε ι κ έ ς  π ε ρ ί  Π ά χ ρ η ς χ ε θ ν & μ ε ν» καί «ο ύ χε μ ι ά  φ ο υ χ χ α  α π ό  
χ ό  χ ώ μ α  μ α ς  δ ε ν  δ ί ν ο υ μ ε  κ α ί  ά π ’ χ ά  ν ε ρ ά  μ α ς  ο ύ τ ε  μ ι α  σ χ α α 
μ α χ ιά». F/'αεθα "Ελληνες καί θά παραμείνωμεν "Ελληνες. Τό προσχαζει η ισχορία μας, χο προσχαζει ή πο 
σχολή μας. Ή  Ε λ λ ά ς  π ρ έ π ε ι  ν ά ζ ή σ η ,  θ έ λ ε ι  ν ά ζ ή σ η  κ α ί  θ α  ζη ση.

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΝΙΑΣΚΟΣ
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Γί έλέχθη διά τό ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

εβλεπε
Ή  Ελληνική Εποποιία τού 1940 - 1941, είχε προκαλέσει το Θαυμασμό δλοκλήρου του κόσμου ς- 

, χωρίς νά Θέλη νά τό πιστέψη, τον νάνο, να νικά τον γίγαντα. Ό  "Ελληνας Δαβίδ, συνέτοιβε

επέτειο, όρθό είναι νά φέρουμε στή μνήμη μας λίγα από τα μεγάλα λόγια, πού γράφτηκαν καί έλέ/θτσχ, 
τότε γιά τήν ήρωϊκή μας Πατρίδα.

“ Τή νίκη θά τή μοιραστούμε μαΖί- 
"Ας μείνη ήσυχη ή "Ελλάς ! Θά λάθη 

όλα όσα τής άνήκουν, θά άποκτήση τά 
εδάφη της ατό άκέραιο καί θά Ζήση 
περήφανη καί ήρωϊκή άνάμεσα ατούς 
νικητές ! Ό  Ελληνικός Στρατός έ
κανε νά ΕαναΖήση στά μάτια μας ή 
δόξα των κλασικών χρόνων, πού στε
φανώνει τή χώρα του».

«Ή  "Ιταλία βρήκε τις φοβέρες τού 
έκβιασμοϋ άνώφελες μπρος οτό ήρε
μο θάρρος σας».

Ο Υ Ί 'Ν Σ Τ Ο Ν  Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ
***

« Ο αγώνας τής Ελλάδος, στά τε

λευταία χρόνια, τά κατορθώματά της, 
ή σκληρά δοκιμασία, πού μοιράζεται 
τώρα μαζύ με τή δική μας πατρίδα, τή 

Γαλλία, δημιουργούν γ ι’ αύτήν άναμφι- 
σβήτητα δικαιώματα».

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  ΝΤΕ ΓΚΩΛ

***

« Η ύπόθεσίς σας, Ελληνες, είναι καί δική μας ύπόθε- 
σις !».

ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Σ Τ ' Βασιλεύς τής Αγγλίας
***

“ Δήτε τήν καινούργια δόΕα τής Ελλάδας ! Τής "Ελλά
δας, πού έδειΕε τόση γενναιότητα καί τόσο άντάΕια φάνη
κε του μεγάλου της παρελθόντος ! "Αληθινά, μιά καινούρ
για Ελλάδα γεννήθηκε τώρα, όπως τήν ώνειρεύθηκαν οι 
ποιητές !».

Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  ΓΙΑΝ  Σ Μ Α ΤΣ
***

« Εκείνο, πού μπορούμε νά πούμε έμεϊς, άπό τώρα, ε ί
ναι, ότι ή "Ελλάδα άνέτρεψε τή χρονολογική σειρά όλων 
των σχεδίων τού γερμανικού έπιτελείου καί, έτσι, έφερε 
piZiKr) μεταβολή στήν έΕέλιΕι τού έκστρατευτικού σχεδίου 
καί, ίσως, στήν όλη πορεία τού πολέμου. Ή γενναιότης τού 
έλληνικού στρατού κέρδισε τόν θαυμασμό μας !».

A N TO N Y  ΗΝΤΕΝ "Υπουργός ΈΕωτερικών τής "Αγγλίας

«Ή  "Ελλάδα έδωσε τό παράδειγμα, 
αύτό, πού πρέπει ν ’ όκολουθήση καθέ
νας μας, ώσότου οί σφετερισταί τής 
έλευθερίας, οπουδήποτε καί αν βρί- 
σκωνται στή γή, νά ύποστοϋν τή δ ί
καιη καταδίκη τους ! Τό 1940 συνε- 
τελέσθηκε ένα γεγονός, πού θά δια- 
κηρύσση σέ κάθε εποχή, πώς ή ώμή 
βία δέν έστάθηκε ικανή νά πνίΕη τήν 
λαχτάρα καί τήν άποφασιστικότητα 
τών άνθρώπων γιά τήν έλευθερία !».

Φ Ρ ΑΓΚΛ ΙΝ  ΡΟ Υ ΣΒ ΕΛΤ 
*·*

« Αλλοτε έλέγαμε, πώς οί Έ λληνες πολεμούν σάν ή 
ρωες. "Από τώρα καί πέρα, θά πρέπει νά λέγουμε, ότι οί 
ήρωες πολεμούν σάν Έ λληνες !».

Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Ο Σ  ΣΤΑ Θ Μ Ο Σ  ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
***

« Έ λληνες, εύγε ! Πολεμήσατε άοπλοι έναντίον έχθρού 
έΕωπλισμένου ώς στά δόντια, καί νικήσατε ! Μικροί εναν
τίον μεγάλων καί έπιβληθήκατε I Δέν ήταν δυνατό νά γί· 
νη καί άλλοιώς, γιατί είσαστε "Έλληνες. Κερδίσαμε, χά
ρις σέ σας, καιρό, γιά νά άμυνθοϋμε. Σάν Ρώσοι καί σάν 
άνθρωποι, σάς εύγνωμονοϋμε !».

Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Ο Σ  ΣΤΑ Θ Μ Ο Σ Τ Η Σ  ΜΟΣΧΑΣ 
***

«Θυμόμαστε πώς ή Ελλάδα πρώτη έδωσε τό χτύπημα 
τηα ήττας κατά τών στρατιών τών εχθρών μας. Οχι, δέν 
έχουμε λησμονήσει ! 'Ο λόκληρος ό κόσμος θυμάται. Καί, 
μίαν ήμέρα, θά πληρώσουμε σέ σάς, τούς "Ελληνες, τό 
χρέος πού σάς οφείλουμε !».

ΧΑ Ρ Ο Λ Ν Τ Ν ΙΚ Ο Λ Σ Ο Ν  Πολιτ. σχολ. ραδιοστ. Λονδίνου
***

« ΕΕορκίζουμε τούς Έ λληνες νά μή πιστέψουν ότι οί 
Γάλλοι άδιαφοροϋν γιά τήν τύχη τής δοξασμένης πατοίδαα 
τους. Ολοι οί άληθινοί Γάλλοι βρίσκονται σήμερα δίπλα 
στή μικρή Ελλάδα, πού δίνει καί σ ’ άλλα, μεγαλύτερα έθνη 
ένα ύπέροχο παρά δειγμα !» .

Ρ Α Δ ΙΟ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ  ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  στήν Αφρική
***

«Μπορεί κανείς νά είπή, χωρίς δισταγμό, πώς ίσως εκεί 
πάνω, στά βουνά τής Η πείρου , κρίνεται ή τύχη ολοκλήρου 
του πολέμου !».

« Κ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν  Σ Α  ΓΕΝΣ Μ Ο Ν ΙΤΟ Ρ » Αμερικαν. έφημερίε

^ ' Αχ  π°λλά ελέχθησαν τά δύσκολα, μά ένδοξα έκεΐνα χρόνια. Ή  μικρή Ελλάδα εγινε τρϊ- 
γουίπ, εγινε^ σύμβολο καί μαζύ ολοκαύτωμα γιά τή σωτηρία δλου τού κόσμου. Τή θυσία της αυτή όπεσχεθη- 
σαν, όπως είδαμε, οί μεγάλοι τής γης νά ξεπληρώσουν. "Ομως άλλοίμονο... Τό λησμόνησαν. Καί τό λησμόνη
σαν τοσο γρήγορα. Είναι γνωστό, πώς σύντομα ξέχνα κανείς τήν ευεργεσία...

«Α. X.»
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0ΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Ή Οικονομική Αναγέννησις τής Ελλάδος

Ή  ’Ιδεολογία τής Έ παναστάσεως τής 21ης ’Α πριλίου 1967 δεν άποτελεΐται εκ συνθη
μάτων «μαγικώ ν λέξεων» και στατικών και άκάμπτων δογμάτων δημοκοπικον πολιτ ι- 
καντισμοΰ. Αϋτη συντίθεται έκ θετικών ιδεωδών — οδηγών πράξεως και ζωής — καί βασί
ζεται επ ί τής γνησιωτέρας συνθέσεως τών αιωνίων αξιών 'Ελληνοχριστιανικής προε- 
λεύσεως καί τών μεγάλω ν στρατηγικών σκοπών τον Εθνους μας, προστιθεμένου εν 
αυτή καί τον πνεύματος έλευθέρας δρασεως, προς πραγματωσιν αυτών.
Αυτής τής ’Ιδεολογίας είναι προϊόντα τά μέχρι τοϋδε άξια πόσης έξάρσεως επιτεύγματα  
τής Έ παναστάσεω ς καί επ ’ αυτής στηρίζεται ή συνέχισις τής δλης προσπάθειας προς 
όλοκλήρωσιν τών τεθέντων σκοπών.
Ή  άναγνώρισις τών επιτευγμάτω ν αυτών τής Έ παναστάσεως, μιας αναμφισβήτητου, 
ελληνικής πραγματικότητος, προόδου εις όλους τους τομείς και ιδιαιτέρως εις τον οι
κονομικόν, πρέπει νά άποτελή τό « πιστεύω » όλων μας, διά την συνέχισιν τής^ ανοδικής 
πορείας τής χώρας μας. Τό «πιστεύω » εις θετικά καί δημιουργικά ιδεώδη, εις ίδεολο- 

λογίαν ελευθέρων ανθρώπων.
Χάριν αυτόν τον «πιστεύω », ό Υ π ο υ ρ γό ς  Δημοσίας Τάξεως κ. Π αναγιώ της Τζεβελέκος, 
γνήσιος φορεύς τον πνεύματος τής Έ παναστάσεως και ακούραστος συνεχιστής τής όλης 
Ε θνικής προσπάθειας, έξέδωκε την από 2 4 1 1 0 /7 0  Ε γκ ύκ λ ιο ν  Δ /γ ή ν  του, προς άπάσας 
τάς υπηρεσίας του ν π ’ αυτόν Υ π ουρ γε ίου , τής όποιας τό πλήρες κείμενον δημοσιεύομεν 
κατωτέρω, εν τή πεποιθήσει ότι, ή καλόπιστος κριτική άποτελεϊ θετικήν συμβολήν εις 
τήν υπό τής Έ παναστάσεω ς άναληφθεΐσαν γιγαντια ίαν προσπάθειαν άνοικοδομήσεως τής 

Νέας Ε λλη νική ς Π ολιτείας.

«Περί της οικονομικής Ζωής τής Χώρας, τής συντελουμέ- 
νης προόδου καί τής συμβολής τών Σωμάτων 'Α σφ α
λείας εις αυτήν».

Ή ενθουσιώδης, άλλά καί επιβλητική, άπό ούσιαστικής 
απόψεως, συμμετοχή τών Σωμάτων 'Ασφαλείας εις τήν 
πανηγυρικήν επιτυχίαν του Λαχειοφόρου Δανείου Ο ικονο
μικής ΆναπτύΕεως 6 '/2°/ο 1970, μέ καθιστά ύπερήφανον καί 
μέ ύποχρεοί, όπως συγχαρώ, θερμότατα, όλους υμάς, άπευ- 
θύνων, άμα, καί τόν έπιβαλλόμενον έπαινον.

Ή  αυθόρμητος καί εντυπωσιακή άνταπόκρισίς σας εις τό 
εθνικόν σάλπισμα, διά τήν άνάπτυΕιν τής Ο ικονομίας μας, 
ύπήρΕεν άκρως συνεπής πρός τήν όλην πολιτείαν καί δρα- 
οτηριότητά σας.

Ευθύς, άπό τής Έ παναστάσεως, έπεδόθητε, μετ' άΕιο- 
θαυμάστου δημιουργικού Ζήλου, εις τήν παγίωσιν τής ύπό 
τού Εθνικού μας Στρατού άποκατασταθείσης γαλήνης, ά- 
οφαλείας, ήσυχίας καί τάΕεως, έν τή Χώρα.

Είναι, παρά πάντων, παραδεδεγμένον, ότι ή έπικράτησις 
κλίματος τάΕεως, γαλήνης καί άσφαλείας δημιουργεί, ε
δραιώνει κα ί συντηρεί τό αίσθημα οικονομικής άσφαλείας 
εις τούς πολίτας.

Τό αίσθημα δέ τούτο αποτελεί όχι άπλώς άναγκαίαν, άλ
λά άποφασιστικής, αυτόχρημα, σημασίας προϋπόθεσιν καί 
έγγύησιν πόσης δημιουργικής οικονομικής δραστηριότητος, 
αναγόμενης εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν.

Κατόπιν τών άνωτέρω, άβιάστως αγεταί τις εις τό συμ
πέρασμα, ότι οί άποτελοϋντες τά Σώματα 'Ασφαλείας άπέ- 
βησαν, έν Έ παναστάσει, ούσιώδεις παράγοντες οικονομικής 
άναπτύΕεως καί προόδου τής Χώρας.

Έ κ  τής τοιαύτης, ώς άνω, ούσιώδους συμβολής σας, εις 
τήν συντελουμένην επιτυχή οικονομικήν πορείαν τού Τόπου, 
σαφής άνακύπτει ή ύποχρέωσις, όπως έΕακολουθήτε συμβάλ
λοντας, διά παντός εις τήν διάθεσίν σας μέσου, εις τήν όλο- 
κλήρωσιν τής οικονομικής μας άναπτύΕεως, έπί σκοπψ κα- 
τακτήσεως, ύπό τού Λαού μας, τής άρμοΖούσης, εις τήν 
μακραίωνα Ισ το ρ ία ν  μας, τήν παρόδοσίν μας καί τάς έμ
φυτους ικανότητας τής Φυλής μας, θέσεως μεταΕύ τής με
γάλης οικογένειάς τών άληθώς έλευθέρων λαών.

ΜεταΕύ τών μέσων πρός ένίσχυσιν τής Κυβερνητικής 
προσπάθειας, διά τήν οικονομικήν τού Τόπου άνάπτυΕιν, 
είναι ή εις πάσαν ευκαιρίαν έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς  τού Λαού 
περί τής συντελεσθείσης, ήδη εντυπωσιακής προόδου εις 
τόν περί ου ό λόγος τομέα.

Οί ΆΕ ιω ματικο ί καί κατώτεροι τών Σωμάτων Ά σφ αλείας , 
ώς έκ τών καθηκόντων των, εύρίσκονται έν καθημερινή έ- 
παφή μετά τού εύρέος Κοινού, δύνανται δέ, ώς έκ τούτου, 
νά καταστώσιν άνέτως καί έπιτυχώς φορείς προσπάθειας, 
άποσκοπούσης εις τήν ένημέρωσιν τού Λαού έπί τής έπι- 
τευχθείσης, ύπό τής Επαναστατικής Πολιτείας, άλματώ- 
δους προόδου καί βελτιώσεως τών οικονομικών μας πραγ
μάτων.

Τό έργον τούτο είναι έΕόχως εύχερές, χάρις εις  τήν εύ-
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γλωττον εικόνα της οικονομικής μας πραγματικότητος καί 
τήν πειστικήν γλώσσαν τών σχετικών αριθμών.

Κοτωτέρω παρατίθενται οί βασικώτεροι συντελεσταί —  
πέραν τού κλίματος γαλήνης, τάΕεως καί ασφαλείας —  
έφ ' ών έστηρίχθη ή οικονομική καί κοινω νική πολιτική τής 
Επαναστατικής Πολιτείας:

1 · —  Ή  προσεκτική επιλογή καί ή μετά συνέπειας εφαρ
μογή τών ένδεδειγμένων κοινωνικό - οικονομικών μέτρων, 
τά όποια εναρμονίζονται πρός τούς τεθέντας άναπτυΕια- 
κούς στόχους, επί τή βάσει τοϋ μακροχρονίου προγραμμα
τισμού τής Ο ικονομίας μας.

2 —  Ή  αύστηρά καί μετά συνέπειας τήρησις τών άρχών 
έκείνων, αί όποΤαι διέπουν τήν φ ιλοσοφίαν τής Ο ικονομικής 
Πολιτικής τής Επαναστάσεως. Ή  θεμελιωδεστέρα δέ, τών 
περί ών ό λόγος Αρχών, είναι ό σεβασμός καί ή ένίσχυσις 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διά τήν όνάπτυΕιν έλευθέρας 
καί έντονου παραγωγικής δράσεως.

3 .  —  Ή  συναίσθησις τής άναληφθείσης έναντι τού Λαού 
ευθύνης. Ή  έμπράκτως καί όχι διά λόγω ν έκδηλουμένη 
στοργή διά τόν Λαόν καί ό συστηματικός, ό άνευ διακοπής, 
ό μετά Ζήλου καί φανατισμού καταβαλλόμενος μόχθος τών 
φορέων τοϋ πνεύματος τής Επαναστατικής άλλαγής, έπί 
σκοπώ κινητοποιήσεως όλων τών ύγιών δυνάμεων τοϋ "Ε 
θνους, πρός δημιουργίαν τών προϋποθέσεων ένός καλλιτέ- 
ρου οικονομικού καί πολιτιστικού μέλλοντος, διά τήν Ε λ λ ά 
δα καί

4 .  —  Ή  άνεπιφύλακτος έμπιστοσύνη —  καί ή ένθουσιώδης 
συμπαράστασις τοϋ 'Ελληνικού Λαού, έκδηλουμένη, μεταΕύ 
άλλων, καί διά τής ύπερκαλύψεως τών παραγωγικών δα
ν ε ίω ν —  πρός τήν άναπτυΕιακήν προσπάθειαν τής ’ Εθνικής
Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Η θεμελίωσις καί ένεργοποίησις τών προαναφερθέντων 
συντελεστών άναπτύΕεως τής Ο ικονομίας μας άπέδωσε, 
ταχέως, τούς έΕής πλουσίους καρπούς:

α) Έκινητοπο:ήθη τό έπιστημονικόν δυναμικόν τής Χ ώ 
ρας, εις τόν χώρον σχεδιασμοϋ καί προγραμματισμού τής 
Ο ικονομίας μας.

β) Έ πηνέχθησαν βασικοί θεσμικοί μεταβολαί καί είσή- 
χθησαν τελεσφόρα κίνητρα πιστωτικά, φορολογικά, δ ιο ικη
τικά, πρός ένθάρρυνσιν τών έπενδύσεων.

γ) Επετεύχθη νομισματική καί συναλλαγματική ισορρο
πία.

δ) Άποκατεστάθη ή έμπιστοσύνη καί ή Δημοσία Πίστις 
εις τό Εσωτερικόν καί τό ΈΕωτερικόν.

ε) Εντόνως έΕεδηλώθη ή άναΖωογόνησις τοϋ έπενδυτι- 
κοϋ ένδιαφέροντος, έγχωρίου καί Εένου κεφαλαίου.

στ) Αμεσος άναχαίτισις τών πληθωρικών τάσεων τής 
πρό τής 2 1 ης Απριλίου 1967 οικονομίας καί άποκόλλησις 
αύτής έκ τοϋ τέλματος τής ύφέσεως.

Ζ) Ανάκαμψις καί σταθερά άνοδική πορεία τής οίκονομι- 
μικής δραστηριότητος.

η) Ο ικοδομικός οργασμός, έντόνως έκδηλούμενος καθ’ 
άπασαν τήν Χώραν καί

θ) Δημόσια έργα εις τόσην έκτασιν, ώστε ολόκληρος ή 
Χώρα νά έχπ μετατροπή εις έν άπέραντον έργοτάΕιον, μέ 
άποτέλεσμα τήν ύγια όπασχόλησιν χ ιλιάδων εργατικών 
χε.ρών.

Καί ήδη, θά άναφερθώμεν εις  άπτάς άποδείΕεις, πειθού- 
σας, άδιαφιλοκινήτως, περί τής έΕυγιάνσεως τής Ο ικονο
μίας μας καί τής άνοδικής, έν συνεχίρ, πορείας της:

•  Τό άκαθάριστον Εθνικόν Εισόδημα άνήλθεν εις 
165.300.000.000 δραχμάς. Έσημείωσε, δηλαδή, έντός τοϋ 
έτους 1969, αϋΕησιν κατά 8,3%. Ή  ώς άνω αϋΕησις, κατά 
τόν Ο ργανισμόν Ο ικονομικής Συνεργασίας καί Ά να π τύ 
Εεως, κατέταΕε τήν Ελλάδα δευτέραν, έπί παγκοσμίου έ- 
πιπέδου, άμέσως μετά τήν Ια π ω ν ία ν .

•  Υπολογίζεται ότι, κατά τά τρέχον έτος, ό ρυθμός

αύΕήσεως τοϋ 'Εθνικού Εισοδήματος θά κυμανθή με^ξ 
7 καί 7,5%. Δηλαδή θά άνέλθη εις έπίπεδον έκ τών ύψη. 
λοτέρων τοϋ κόσμου.

•  Εις έπ’ έσχάτων δημοσιευθείσαν έκθεσίν της, ή  ̂
Παριοίοις έδρεύουσα 'Επιτροπή Ο ικονομικής Πολιτικής τοί 
Ο .Ο .Σ .Α ., άπεφάνθη, κατόπιν μελέτης τών σχετικών στο 
χείων, ότι, κατά τήν προσεχή ΙΟετίαν 1970 —  1980, ή η. 
λάς θά πραγματοποιήση τόν ύψηλότερον, μετά τήν Ίαπκ. 
νίαν, ρυθμόν άναπτύΕεως.

Ή  αύτή, ώς άνω, έκθεαις προσθέτει, ότι ό προβλεπόμε. 
νος ρυθμός έτησίας άνόδου τών έθνικών προϊόντων τής 
'Ελλάδος, ύπολογιΖόμενος εις 7,6%, κατά μέσον όρον, υ
περβαίνει σημαντικώς τόν μέσον ρυθμόν άναπτύΕξως δ- 
λων, γενικώς, τών χωρών - μελών τού Ο .Ο .Σ .Α . (5,1%) 
ιδιαιτέρως δέ τών Εύρωπαϊκών μελών (4 ,7 % ).

•  Ή  πλέον σημαντική άπόδειΕις, περί τής άλματώδους 
άνοδικής πορείας τής Ο ικονομίας μας, είναι ή θεαματική 
άληθώς, αϋΕησις τοϋ εισοδήματος έκ τής δευτερογενούς 
παραγωγής. ’ Από του πρώτου έτους έφαρμογής τοϋ δετούς 
οικονομικού προγράμματος, άνήλθε τό εισόδημα τούτο εις 
τά προβλεπόμενα έπίπεδα (11 ,4% ). Τοϋτο ένέχει όλως ί· 
διαιτέραν σημασίαν, όχι μόνον ώς άποτέλεσμα τής ύπό τής 
'Επαναστάσεως άσκηθείσης ρεαλιστικής πολιτικής, εις τόν 
τομέα^ έκβιομηχανίσεως τής Χώρας, άλλά καί ώς άπόδει- 
Εις τών έπιτελουμένων ιστορικών, πράγματι —  διά τήν ευ
ημερίαν τοϋ 'Ελληνικού Λαού -  διαρθρωτικών μεταβολών, 
εις τήν διαδικασίαν άναπτύΕεως καί τόν σχηματισμόν τού 
άκαθαρίστου έθνικοϋ εισοδήματος.

Ούτως:

(α ) 'Από άπόψεως ρυθμού άνόδου τής βιομηχανικής 
παραγωγής, ή 'Ελλάς, κατά τό 1969, όμοϋ μετά τής Γαλ
λίας, κατέλαβε τήν τρίτην θέσιν μεταΕύ τών χωρών - με
λώ ν τοϋ Ο .Ο .Σ .Α ., μέ αϋΕησιν 12%, περίπου.

(β ) Κατά τόν Ο .Ο .Σ .Α ., πάντοτε, ή Ελλάς κατέλαβε 
τήν πρώτην θέσιν μεταΕύ όλων τών χω ρών - μελών του, I 
ώς πρός τήν άνύψωσιν τοϋ δείκτου τοϋ ρυθμού παραγωγής, 
εις τήν μεταλλουργικήν βιομηχανίαν, μέ αϋΕησιν 34%.

(γ) Εις τόν τομέα τής Ναυπηγικής Βιομηχανίας, βάσει 
στοιχείων τοϋ Ο .Η .Ε ., ό ρυθμός αύΕήσεως τών ναυπηγή
σεων, έν Έ λλάδι, ύπολογιΖόμενος εις κόρους ολικής χω- 
ρητικότητος, άνήλθεν εις 98,4%, κατά τό 1969. Κατετάγη 
δέ ή χώρα μας εις τήν δευτέραν θέσιν μετά τήν 'Ολλαν
δίαν, μεταΕύ 16 Εύρωπαϊκών χωρών μέ ίσχυράν ναυπηγι
κήν βιομηχανίαν.

(δ ) Βάσει στοιχείων καί πάλιν τοϋ Ο .Η .Ε ., ή Ελλάς, 
κατά Ιανουάριον 1970, έπέτυχεν αϋΕησιν παραγωγής σι- 
δηρομεταλλεύματος κατά 117,3%, έναντι τοϋ ίδιου μηνάς 
τοϋ 1969 καί κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν έΕ άπόψεως αύ- 
Εητικοϋ ρυθμού μεταΕύ 20 έπισκοπουμένων χωρών.

(ε) Η Ελλάς έπέτυχε τόν ύψηλότερον, άνά τόν κό
σμον, αύΕητικόν ρυθμόν, άπό άπόψεως άνόδου τοϋ δείκτου 
βιομηχανικών μετοχών μεταΕύ 'Απριλίου 1969 καί τοϋ άν- 
τιστοίχου μηνάς 1970. Ή  σημειωθεϊσα άνοδος έκ- 
φράΖεται διά του έκπληκτικοϋ ποσοστού 224,7%, έναντι μει- 
ώσεως 1 0 %, σημειωθείσης κατά τήν προηγηθεϊσαν 3 ετίαν 
καί

(στ) Βάσει, επίσης, στοιχείων τοϋ Ο .Η .Ε ., ή Ελλάς, 
κατά Ιανουάριον τοϋ 1970, έπέτυχεν αϋΕησιν παραγωγής 
τσιμέντων κατά 13,5%, καταλαβοϋσα τήν πρώτην θέσιν με
ταΕύ 13 τσιμεντοπαραγωγών Εύρωπαϊκών χωρών.

•  Καθ' όσον άφορά εις τήν πιστωτικήν πολιτικήν, βά
σει δημοσιευθείσης μελέτης τοϋ Ο .Ο .Σ .Α ., ή 'Ελλάς, κατ' 
άντίθεσιν πρός τάς όλλας χώρας - μέλη αύτοϋ, δέν ήσθάν- 
θη τήν άνάγκην νά θέση εις έφαρμογή'ν περιοριστικά μέτρα, 
npoc οντιμετώπισιν ενδεχομένων πληθωριστικών τάσεων. 
Τοϋτο δέ άποτελεϊ, άναμφιβόλως, πειστικήν άπόδειΕιν ύγι- 
οϋς οικονομίας.

Έπισημαίνεται, μάλιστα, σχετικώς, ότι ή 'Ελλάς προέβπ 
εις άπλούστευσιν τών πιστωτικών κανόνων, έπιτυχοϋσα οΰ-
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γήν όνετον χρηματοδότησιν τής δυναμικώς έξελισσο- 

·νης οικονομίας της καί εξυπηρετούσα, ταυτοχρόνως, 
?gC μακροπροθέσμους άναπτυξιακούς στόχους της.

H τολμηρό πιστωτική πολιτική τής Κυβερνήσεως κατέ- 
η δυνατή, χάρις εις τήν ισχυρόν θέσιν τής Ελληνικής 

Οικονομίας, τήν νομισματικήν σταθερότητα καί τήν συναλ- 
Ααγματ|κήν ισορροπίαν' πιστοποιείται δέ διά τής κατά 20 
5 οεκατομμύρια δραχμός καθαρός ανόδου, εντός του 1969, 
τήε χρηματοδοτήσεως τής Ο ικονομίας έκ τού Ελληνικού 
ΤραπεΖικοϋ συστήματος.

0 Έτέραν άπόδειΕιν, περί τού ότι σφύΖει έξ υγείας ή 
Ελληνική Οικονομία, αποτελεί τό γεγονός, ότι, μετά τήν 
κατά 18% μείωσιν τής όνεργείας, διαρκούντος τού 1968, 
νέα μείωσις κατά 20,2% έπετεύχθη κατά τό 1969. Ούτως, 
ή Ελλάς κατέλαβε τήν τρίτην θέσιν, άπό απόψεως ρυθμού 
μειώσεως τής ανεργίας, μεταξύ των χωρών - μελών τού 
Ο.ΟΣ.Α.

Καί άφοϋ, κατόπιν τών άνωτέρω, άνεκόπη ή έθνική αί- 
μορραγίό, ή συντελουμένη κατά τό παρελθόν διά τής ά- 
θρόας μεταναστεύσεως Ζωτικών στοιχείων τού έργατικοϋ 
δυναμικού, ήδη, διά πρώτην φοράν, εύρισκόμεθα πρός τού 
φαινομένου ομαδικής Ζητήσεως έργαΖομένων. Τό φαινό- 
μενον δέ τούτο είναι, άναμφισβητήτως, αποτέλεσμα τής 
δυναμικής παραγωγικής βάσεως τής Ο ικονομίας, ή όποια 
αποτελεί μίαν τών σημαντικωτέρων θέσεων τού οικονομι
κού, φιλοσοφικού «πιστεύω» τής Έπαναστάσεως.

•  Κατό τόν Ο .Ο .Σ .Α ., πάντοτε, συνεπικουρούμενον καί 
ύπότής ΦΕΡΣΤ Ν Α Σ ΙΟ Ν Α Λ  Σ ΙΤ Υ  Μ Π Α Ν Κ , ή Ελλάς, άπό 
τής Έπανάστεως καί έντεύθεν, παρουσιάΖει, διεθνώς, τήν 
μεγαλυτέραν σταθερότητα τιμών.

' Καθ' όλην τήν μέχρι τοϋδε Επαναστατικήν περίοδον δι- 
ακυβερνήσεως τής Χώρας, τό μέσον επίπεδον τού τιμαρί
θμου άνυψώθη κατά 2,5% περίπου. "Ητοι, μέ μέσον έτή- 
οιον ρυθμόν κάτω τής μονάδος, έναντι τού προβλεπομένου 
ύπό τού δετούς Προγράμματος 2%, έτησίως.

Συνεπεία τής προεκτεθείσης πορείας τού τιμαριθμικού 

δείκτου, ή Ελλάς, ώς άνομολογεϊ τό έτήσιον δελτίον τού 
•Κέντρου Στατιστικής διά τάς Επιχειρήσεις» τής Ιταλίας 
-  ή όποια, ώ ς γνωστόν, μάς ανταγωνίζεται ίσχυρώς εις 
τό τουριστικόν πεδίον —  είναι διά τρίτον, κατά σειράν, έ
τος, ή εύθηνοτέρα εις τόν κόσμον χώρα, τόσον διά τούς 
μέορς, όσον καί διά τούς ύψηλής οικονομικής στάθμης 

τουρίστας.

•  Καί πάλιν, κατά τήν ΦΕΡΣΤ Ν Α Σ ΙΟ Ν Α Λ  Σ ΙΤΥ  
ΜΠΑΝΚ, ή δραχμή, κατά τήν δ ιάρκειαν τής τελευταίας 
τριετίας, ύπέστη τήν μικροτέραν άπώλειαν αγοραστικής 
δυνάμεως, έιΕ όλων τών νομισμάτων. Συνεπώς, κατέστη τό 
οκληρότερον νόμισμα, μέ αποτέλεσμα ή Αμερικανική Ο ι
κονομική Έ πιθεώρησις « ΙΝ Τ Ε Ρ Ν Α Σ ΙΟ Ν Α Λ  ΡΕΠ Ο ΡΤΣ», 
νά όμιλή περί ύποψηφιότητος τής δραχμής δι’ άνατίμησιν.

Τούτο δέ, ένώ, πρό τής Έ παναστάσεως, ή δραχμή είχε 
περιέλθει εις τοιαύτην ανυποληψίαν, ώστε τό ελληνικόν χι- 
λιόδραχμον, άνταλλασοόμενον καί εις μεγάλος έτι Τραπέ- 
2ας τού Εξωτερικού, ύφίστατο άπώλειαν έκ τής αξίας του 
κατά 1 0 %, πολλάκις δέ καί περισσότερον.

9  Εις τόν δημοσιονομικόν τομέα έπισημαίνονται τά 

έξης:
= Ταχεία δημοσιονομική έΕυγίανσις καί περισυλλογή 

τού Δημοσίου Χρήματος. s

= Σύνταξις καί κατάθεσις τών Προϋπολογισμών, έντός 
τών ύπό τού Συντάγματος καθοριΖομένων προθεσμιών.

=  Ά να κούφ ισ ις  τών φορολογικών βαρών κατά 13,5% 

■ 33%.

= Περιστολή τής φοροδιαφυγής.

=  Εξισορρόπησις τών καταναλωτικών καί παραγωγι
κών δαπανών, έπ ' ώφελεία τών τελευταίων, μέ εύεργετι- 
κάς έπιπτώσεις έπί τής οικονομικής, άλλά καί τής κοινω 
νικής πολιτικής.

•  Οί τακτικοί προϋπολογισμοί, έπί Έ παναστάσεως, έν 
άντιθέσει πρός τούς έλλειμματικούς τοιούτους τού παρελ
θόντος, άφήνουν πλεονάσματα, τά όποια διοχετεύονται εις 
τόν Προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκτός τών άνωτέρω, θά ήδύνατο νά άναφερθή τις καί 
εις τήν συντελεσθείσαν πρόοδον εις τούς τομείς τής ’ Εμ
πορικής Ναυτιλίας καί τού Τουρισμού.

Παρέλκει, όμως, φρονοϋμεν, είδικωτέρα άνάλυσις τών 
επιτευγμάτων εις τούς έν λόγω τομείς, διότι έκεϊ ή καλπά- 
Ζουσα άναδική πορεία ουντελεϊται μέ τοιούτους έκπληκτι- 
κούς ρυθμούς, ώστε καί οί πλέον νοσηρώς κακόπιστοι πα- 
ρατηρηταί καί κριταί δέν δύνανται νά άρνηθοϋν τήν πραγ
ματικότητα.

Πανηγυρικήν άπόδειΕιν περί τής άΕίας καί σημασίας τών 
παρατεθέντων, περί Ε λλη ν ική ς  Οίκονομίας, στοιχείων α
ποτελεί τό γεγονός, ότι ταϋτα έχρησιμοποιήθηααν ύπό τού 
Αρχιτέκτονος τής έξυγιάνσεως καί άναγεννήσεως τής 

Ο ίκονομίας μας, "Υπουργού Συντονισμού καί αύθεντικου 
έκφραστοϋ τής Ο ικονομικής Κοσμοθεωρίας τής Επαναστά- 
σεως, κ. Ν ικολάου ΜακαρέΖουν, κατά τήν έμπνευσμένην —  
καί βαθυτάτην έμποιήσασαν έντύπωσιν εις τούς σοβαροτέ- 
ρους έκ τώ ν διεθνών οικονομικών κύκλων —  όμιλίαν του, 
τήν 27.9.1970, έπί τοϊς έγκαινίοις τής Διεθνούς Έ κθέσεως 
Θεσσαλονίκης.

Επειδή, ώς έν αρχή έξετέθη, σκοπός τής παρούσης ε ί
ναι ό εφοδιασμός ύμών δι* επιχειρημάτων, περί τής άλμα- 
τώδους έξελικτικής πορείας τής Οίκονομίας μας, έπόναγ- 
κες κρίνομεν, όπως έπισημάνωμεν, ότι, ύπέρ πάν άλλο έ- 
πιχείρημα, πρός άπόδειΕιν τών άνωτέρω, ίσταται ή « έ ξ ω 
θ ε ν  κ α λ ή  μ α ρ τ υ ρ ί α »  περί τούτων. Δηλαδή, ή 
διεθνής άναγνώρισις περί τής σφυΖούσης ύγείας καί τής 
έξελίξεως τής Ο ίκονομίας μας.

Τί άλλο δέ, παρά τήν διεθνή αύτήν άναγνώρισιν, έπιμαρ- 
τυροϋν:

Π ρ ώ τ ο ν :  Τό γεγονός ότι ή "Ελλάς κατέστη εις τε
ράστιος μαγνήτης έλξεως τού διεθνούς έπενδυτικοϋ κεφα
λαίου, τό όποιον, ώς γνωστόν, δέν διέπεται ύπό συναισθη
ματισμού, άλλ' α ιχμαλωτίζεται μόνον ύπό τού παράγοντος 
τής οικονομικής άσφαλείας καί τών έγγυήσεων τού κέρ
δους, τό όποιον μόνον μία ύγιής οικονομία έγγυάται.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : Τό γεγονός ότι ή "Ελληνική δραχμή ά-
νεγνωρίσθη ύπό κολοσσιαίων ξένων οικονομικών οργανι
σμών, ώς τό πλέον σκληρόν έξ όλων τών νομισμάτων.

Περαίνων, τονίΖω ότι, ή Επαναστατική Ελλάς, ύπό 
τήν έμπνευσμένην πρωθυπουργίαν τού κ. Γ. Παπαδοπούλου 
καί τήν έπιδεξίαν διεύθυνσιν τών οικονομικών της ύπό τού 
"Υπουργού Συντονισμού κ. Ν. ΜακαρέΖου, όδεύει, διά τής 
όδοϋ τής έθνικής ένότητος, τής οικονομικής άναγεννήσεως 
καί τής κοινωνικής άναπλάσεως, πρός τήν πάμφωτον λεω 
φόρον τής εύημερίας, τής τεχνικής καί τής πολιτιστικής ά- 
ναπτύξεως ώστε νό άναλάβη, έπαξίως, καί πάλιν τόν ήγε- 
τικόν ρόλον της μεταξύ τών έλευθέρων καί πεπολιτισμέ- 
νων "Εθνών.

Τής παρούσης μου άξιώ  τήν εύρυτέραν δυνατήν κοινο
πο ίησή  καί εις βάθος κατανόησιν, μερίμνη τών ’ Αρχηγείων.

Ό  "Υπουργός

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ  ΤΖΕΒΕΛΕΚΟ Σ
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Η Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο  \

Κ Α Ι  Η Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Μ Υ Σ Τ Ρ Α

Τοϋ Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως Καθηγητοΰ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑ ΚΩ Ν Α

«Ουτοι εκαθηντο έπί ώρας εις ένα σκαμνί, προσήρ- 
μοςον τόν πώγωνα εις τό στήθος καί προσήλωνον τό 
βλέμμα εις τόν όμφαλόν, λέγοντες ένδομύχως τήν μο- 
νολόγιστον ευχήν, Κύριε έλέησόν με' άποτέλεσμα ήτο 
νά έπιτύχουν τήν θέαν τού θείου φωτός».

Μία εκ των μεθόδων τής περισυλλογής τοϋ νοΰ 
είναι ή δια τής άναπνοής, άρμόζουσα μάλλον τοίς «άρ- 
χαρίοις» ήσυχασταΐς, διότι δυσχερώς περί τάς άρχάς 
τοΰ ήσυχαστικοΰ βίου, έπιτυγχανομένης τής περισυλλο
γής τοΰ νοΰ, οδτος συχνάκις τείνει πρός τήν ποθητήν 
άφαίρεσίν τε καί διασκέδασιν...

Ό  Παλαμάς δέν ευρίσκει άτοπον τήν εις έν ση- 
μεΐον προσηλωσιν τοΰ βλέμματος, τό δέ σημεΐον τοΰτο 
δύναται νά είναι ή έπί τοΰ στήθους ή έπί τοΰ όμφαλοΰ. 
«Α£ επιθυμίαι έκ τοΰ όμφαλοΰ τής σαρκός διαδίδονται 
καί άκτινοβολοΰσιν άνά δλον τό σώμα... Ό  δμφαλός 
δύναται νά θεωρηθή τό προσφορώτερον μάλιστα πρός 
ένέργειαν τοΰ έξυψοΰντος τήν σάρκα νόμου, δι’ άντε- 
νεργείας κατά τοΰ νόμου τής άμαρτίας, έν αύτψ τφ 
κεντρφ αύτής...». «Κυριώτατος σκοπός τοΰ ήσυχοοστι- 
κοΰ βίου είναι ή πρός τόν Θεόν μυστική ένωσις, ή θέω- 
σις, διά τής προσευχής καί τής θείας χάριτος. Οΰτω, 
διηνεκώς προσευχόμενος ό ήσυχαστής έφικνεΐται τής 
άνωτέρας βαθμίδος τής ήσυχίας, ήτις έστίν ή «θεω
ρία», ήτις συνεπάγεται «θείαν ελλαμψιν» τοΰ άνθρώ- 
που, ήδη καταστάντος τελείου καί δμοιουμένου πρός 
τόν Θεόν. Ή  θεία αδτη έλλαμψις είναι τό θειον φως, 
ή θεία χάρις, τό άκτιστον φως».

Ασκητεία, γονυκλισία καί ατελείωτοι προσευχαί 
δέν διαχωρίζονται άπό τά άνωτέρω. Εις έν ώρισμένον 
στάδιον ένοράσεως, ό πιστός έπυροΰτο ύπό έσωτερικοΰ 
φωτός, τό όποιον έσήμαινε τήν ταύτισίν του πρός τόν 
Θεόν.

Αιά τόν Γρηγόριον Παλαμάν (1296 —  1359), 
εις τάς στιγμάς αύτάς, τά ανθρώπινα βλέμματα προσεγ
γίζουν τό θειον. Εναντίον αύτών των μυστικών άντιλή- 
ψεων καί βιωμάτων έκινήθη ό Βαρλαάμ, διά λογοκρα- 
τικών, οσον καί θεολογικών έπιχειρημάτων. Πλείονες 
έκκλησιαστ.ικαί σύνοδοι θά δικαιώσουν τήν έκκλησια- 
στικήν όρθοφροσύνην τοΰ Γρηγορίου Παλαμά. ’Αλλά 
δέν έστράφησαν μόνον σί θεολόγοι έναντίον τοΰ Παλα- 
μικοΰ μυστικισμοΰ, άλλ’ άκόμη καί ώρισμένοι Ούμανι- 
σταί. Ό  Νικηφόρος Γρηγοράς (1295 —  1360) καθί
σταται ό σημαντικώτερος καί ούσιαστικώτερος πολέμιος

Φ Κ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος)

τοΰ Ήσυχασμοΰ. Δύο άλλοι σπουδαίοι Έλληνίζοντες ί 
Δημήτριος καί δ Πρόχωρος Κυδώνης, μετέφραζον θά
μα, Άκινάτη καί άνεύρισκον έπιχειρήματα έναντίον το·; 
Ησυχαστικού μυστικισμοΰ. Οί Θεολόγοι οι όποιοι ήκ> 
λούθησαν τόν Βαρλαάμ προσήγγιζον συχνάκις τάς ψ, 
μιναλιστικάς Αντιλήψεις τής Δύσεως. Ή  ’Ορθοδοξία, 
έναντι καί τών δύο πόλων άντιθέσεως τοΰ Ησυχασμού, 
ελαβεν έξ ίσου άρνητικήν θέσιν. Ή  νίκη τοΰ Μοναοτι- 
κοΰ Ήσυχασμοΰ, ή έκφράζουσα τήν έπιβολήν τής ’Α
νατολικής σκέψεως καί τόν θρίαμβον τοΰ Συντηρηχι- 
σμοΰ, θά προσδιορίση έπί αιώνας τόν Ελληνικόν πο
λιτισμόν.

Ό  Νεοελληνικός Ούιμανισμός, ό όποιος κατά κύριον 
λόγον έξυπηρέτει έθνικοϋς καί κοινωνικούς σκοπούς, άν-

Οί ήσυχασταί έκάθηντο έπί ώρας έπί σκαμνιού καί 
προσήλωνον τό βλέμμα εις έν σημεΐον, λέγοντες ένδο
μύχως τήν μονολόγιστον εύχήν : «Κύριε έλέησόν με»



Ο Παρθενών δέν είναι αισθητική όρααις, αλλά 
καί ηθική «ομορφιά».

■κατοπτρίζεται εις τήν τέχνην τής έποχής τών Πα- 
λαιολόγων. -Τότε ή είκών, ή όποια πριν, κατά κύριον 
λόγον, άπέβλεπεν εις τήν σωτηρίαν τής ψυχής καί ήτο 
έντικείμενον λατρείας διά νά προκαλή ευλαβείς σκέ
ψεις, προσέλαβε τόν χαρακτήρα ένός αυτονόμου έργου 
ίέχνης. Ό  Μοναχικός συντηρητισμός έστράφη, μετά 
μχνίας, εναντίον τών κλασσικών τάσεων αύτής τής Τέ
χνης, επειδή ένόμιζεν δτι επανέρχεται δ ύπερκερασμέ- 
νος παγανισμός. Ό  φόβος τών λειψάνων τής άρχαίας 
παιδείας καί γενικώτερον τοΰ πολιτισμού της έπηρέα- 
ζε τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ Βυζαντινού κλήρου, Ιπει- 
δή μία δψιμος Αναγέννησις έπεκρέματο. Ό  Ήσυχα- 
3μός, ώς έξαρσις τοΰ Βυζαντινού μυστικισμοΰ, Ιν άντι- 
λογοκρατικόν σύστημα διαλύσεως τής προσωπικότητος, 
εις τήν προσπάθειαν του νά έγγίση τήν θέωσιν, άντιτί- 
δεται ριζικώς εις τόν δυτικοευρωπαϊκόν σχολαστικι- 
σμόν. Οί Ήσυχασταί άπορρίπτουν πάσαν λογικήν κατά- 
φασιν τοΰ κόσμου. ’Από μίαν τοιαύτην στάσιν, ώς έλε- 
χθη, δλα τά κοινωνικά δέοντα παραλύουν. Συντήρησις 
η προοδευτικότης δέν συνιστοΰν προβλήματα μιας μετα- 
φυσικώς άλγούσης ψυχής. Έν τούτοις αύτός δ άκρότα- 
τος έξευτελισμός τοΰ κοινωνικού ύπό τοΰ μεταφυσικού, 
Ιπειδή καταξιοΰται εις τήν κοινοβιακήν οικονομίαν —  
τό ιδεατόν τούτο σχήμα τής κατά κόσμον δικαιοσύνης 
— δέν πρέπει νά μάς άφήση άδιαφόρους. Δέον νά άνα- 
ζητήσωμεν βαθυτέραν έρμηνείαν τοΰ Κοινοβίου.

Ή  κοινοβιακή άντίληψις δέχεται, δτι δ μοναχικός 
άνθρωπος μόνον μέσα εις τήν Κοινότητα δύναται νά 
πραγματοποιήση τήν πλήρωσίν του. ’Ιδανικός τύπος 
τής έγκοσμίου κοινότητος είναι ή Μονή, ή όποια Αντι
κατοπτρίζει τήν κοινωνίαν τών Αγγέλων. Τό μοναστι
κόν αυτό ιδεώδες κυριαρχεί εις τήν ιδιωτικήν ζωήν, εις 
τήν κοινότητα τοΰ χωρίου καθώς καί εις τήν οικογέ
νειαν.
■ Άπόδειξις τής ισχύος τοΰ πνεύματος τοΰ κοινοβίου
■ υπήρξε τό γεγονός, δτι οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορες, πε
ρί τό τέλος τής ζωής των, προσέφυγον έίς τά Μοναστή-

Αντιθέτως, ό Βυζαντινός Ναός είναι μία κοι
νωνία αρετών μεταφυσικώς δυναμική.

ρια, περιβληθέντες τό μοναχικόν σχήμα. Τό μοναστι
κόν αυτό ιδανικόν έκυριάρχει εις δλα τά κοινωνικά 
στρώματα καί δταν άκόμη αί κοινωνικαί συνθήκαι δέν 
έπέτρεπον τήν υλοποίησίν του.

Δέν γνωρίζω, έάν, χρησιμοποιοΰντες τούς ιδανικούς 
τύπους τής Κοινωνιολογίας τοΰ Max Weber, θά ένομι 
μοποιούμεθα, καταλήγοντες εις τό συμπέρασμα, δτι τό 
Βυζάντιον ταυτίζεται πρός τό Κοινόβιον. Θά ήτο Ασφα
λώς έν παρακεκινδυνευμένον συμπέρασμα, έξ έπόψεως 
κοινωνικής επιστήμης, δχι, δμως, έξ έπόψεως φιλοσο
φίας τής ιστορίας. Έ ξ έπόψεως φιλοσοφίας τής ιστο
ρίας θά ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι ό άκρότατος έξευ- 
τελισμός τοΰ Κοινωνικού άπό τό Μεταφυσικόν κατα- 
ξιοΰται εις τήν κοινοβιακήν οικονομίαν τοΰ Βυζαντίου, 
τδ ιδεατόν τοΰτο σχήμα τής κατά κόσμον δικαιοσύνης. 
Έδώ, ένθα ή χαρά Αποκτάται μέ τόν πόνον, δπου ή πί- 
στις λυτρώνει τόν άνθρωπον, καθότι ή προσωπική σχέ- 
σις μέ τόν Θεόν είναι δρος διά νά πιστεύση δ άνθρω
πος είς τόν έαυτόν του, ό ιδανικός τύπος τοΰ Κοινο
βίου συμπυκνώνει τάς κοινωνικάς άρετάς, στεγάζων 
αύτάς ύπό τήν αυθεντίαν τοΰ ’Απολύτου. Ή  Βυζαντινή 
Πρόνοια, ήτις διευκολύνει τό κοινόβιον τών Ακριτών, ή 
άπαυστος τάσις πρός περιορισμόν τής Φεουδαρχίας, ή 
ταύτισις τών πτωχών πρός τήν Δικαιοσύνην καί ή δίω- 
ξις τής μεγάλης Ιδιοκτησίας τών εύγενών, έ κ φ ρ ά- 
ζ ο υ ν ,  ε ί ς  τ ά  τ ε λ ε υ τ α ί α  ι δ ί ω ς  έ τ η  
τ ή ς  Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς ,  τ ή ν  ά π ρ ό σ ω -  
π ο ν  τ ά σ ι ν  τ ή ς  κ ο ι ν ο β ι α κ ή ς  έ ξ ι -  
σ ο π ε δ ώ σ ε ω ς  τ ώ ν  Π ι σ τ ώ ν .  Τό έν λόγφ 
κοινωνικόν ιδανικόν ένέχει προοδευτικήν έκφρασιν, συ
νέπεια δέ τούτου έδέχθη είς τούς νεωτέρους χρόνους 
άπηνή έπίθεσιν τής φιλελευθέρας άντιλήψεως περί τής 
ζωής, ής τά συστατικά στοιχεία καθίστανται ώς έπί τό 
πλέΐστον λογικά. 'Ο φιλελευθερισμός τοΰ 20οΰ αίώνος 
ήρνήθη τήν πνευματικήν βάσιν του καί κατέστη δργα- 
νον έδαφικής έξαπλωτικής κινήσεως, ής κύριον χαρα
κτηριστικόν τυγχάνει ή σκοπιμότης τής οικονομικής
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διεισδύσεως. Πρδς τήν τοιαύτην πολιτειακήν καί οικο
νομικήν δργάνωσιν ζωής, σαφώς άντιτίθεται τδ κοινο- 
βιακδν ιδεώδες τής ’Ορθοδοξίας. Το επίγειον δέον, ώς 
είπομεν, Οφείλει νά σχηματισθή κατ’ εικόνα καί δμοίω- 
σιν τής κοινωνίας τών άγγέλων καί τής μοναστικής 
ζωής, έννοιών άξιολογικώς ύψηλότερον ίσταμένων. Κα
τά τοΰτο, δ σύγχρονος Προτεσταντισμός είναι άπδ κοι
νωνικής έπόψεως τοποθετημένος εις τήν «δεξιάν», ένψ 
ή Ορθοδοξία δύναται νά συγκρότηση «κοινωνικώς 
προοδευτικήν δύναμιν». Ό  Κοινόβιακδς Στοχασμός τής 
’Ορθοδοξίας, άταξικδς καθ’ έαυτόν, κατώρθωσε, δι’ άλ
ματος, νά οίκοδομήση τδ κοινωνικόν δέον του, Ιν τή 
υπερνικήσει τοΰ ιστορικού αύτής περιγύρου καί άνε- 
ξαρτήτως πρδς τά αιτήματα τής Τεχνικής.

V II. Αίσθητικώς, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι έπέκει- 
να τού φυσικού, ύπδ τδν πυρετόν καί τήν συμβολικήν 
έξαύλωσιν, δ ’Ορθόδοξος Στοχασμός τείνει πρδς τό ύπέρ- 
γειον, τό μεταφυσικόν, τό ουκ έκ τοΰ κόσμου τούτου. 
Δι αύτό καί οί τροΰλλοι τών Βυζαντινών Ναών, τά 
ουράνια αύτά σφαιρώματα, καθίστανται φορείς τής έκ- 
στάσεως, ήτις κρημνίζει τήν Δωρικήν λιτότητα, δι’ ής 
έκοσμεΐτο πρότερον ό τύπος τής Ελληνορωμαϊκής Βα
σιλικής. Προηγουμένως, Νόμος τοΰ Ελληνισμού ήτο ή 
στερεά ηθική «όμορφιά». Διά τής αρμονικής ίσορροπή- 
σεως τών μορφών ύποτάσσεται ή ζωή είς τούς σκοπούς, 
ους θέτει είς νούς όπλίτης. Ό  άρχαίος Ελληνισμός, διά 
τής φιλοσοφίας τοΰ Πλάτωνος, ήν έσυνέχισεν δ Γεμι- 
^ ό ς , είζ την θεοποίησιν τοΰ φυσικοΰ κόσμου άντέταξε 
τήν προήγησιν καί άπόλυτον ένότητα τοΰ ήθικοΰ κό
σμου.

Ό  Παρθενών δέν είναι αισθητική δρασις, άλλά καί 
ήθικη «ομορφιά». Μέ τόν αύστηρόν υπολογισμόν τής 
^Αρχιτεκτονικής καί τήν αρμονικήν ισορροπίαν τών 
όγκων έκφράζεται πλαστικώς τό έσωτερικόν ηθικόν σύ
στημά του. Τά νόημά του είναι υποταγή τής ζωής είς 
τους σκοπούς, ους θέτει ένας νοΰς δπλίτης. Δι’ αύτό 
και δ Παρθένων νοείται ώς ήθική άσκησις. Κατά δια
μετρικήν άντιθεσιν, δ Βυζαντινός Ναός —  δστις προ
κύπτει ή συμπορεύεται άπό τήν ώς άνω προσπάθειαν 
τοΰ Ανατολικού Στοχασμοΰ — είναι μία κοινωνία αρε
τών μεταφυσικώς δυναμική, υπό τήν έννοιαν, δτι μετε- 
τόπισε τό κέντρον της άπό τήν Τήν καί εύρίσκεται είς 
άδιακοπον ανατασιν έξω άπό τά δρια τοΰ δυνατοΰ. Τήν 
έκφρασιν αύταρκείας, τής αυταρέσκειας μάλιστα καί 
τής ικανοποιήσεως, ήν έχει δ Ελληνικός Ναός, τήν 
διαδέχεται είς τόν Βυζαντινόν Ναόν πόθος καί άδιά- 
κοπος ανησυχία διά τό άφθαστον καί τό άπόλυτον.

Ενψ εις τον Ελληνικόν Ναόν δ έσωτερικός κόσμος 
ήτο είς φιλικήν άνταπόκρισιν μέ τήν έκτος τούτου έκ.- 
τεινομένην φύσιν, δ Βυζαντινός Ναός κλείεται άπό τόν 
έξω κόσμον καί γίνεται δλότελα έσωτερικός, άποσύρε- 
τοα ·̂π° δρατόν καί δίδεται είς τό νοητόν.

Δι αυτό καί τό Σώμα παραμορφοΰται, έξωστρακίζε- 
ται παντελώς ή γλυπτική συμμετρία του, ίνα έξαϋλωθή. 
Το Σώμα καθίσταται ράκος καί τείνει πρδς τόν ’Ιδανι
κόν Γύπον τοΰ Άσκητικοΰ, έπέκεινα τοΰ άρχικοΰ άν- 
θρωπομορφισμοΰ τών Ελλήνων. ’Επί τοΰ σημείου τού
του, Ορθοδοξία, σημιτικοί λαοί καί ισλαμισμός, δδεύουν 
άπό κοινού, υπό ένιαϊον πολεμικόν πνεύμα, κατά τής 
Κλασσικής Παραδόσεως.

Ό  δεσμός πρός τό Θειον είναι ή αϊωνία καί άδυσώ-

πητος σχέσις παντός επιγείου' καί είς τήν σχέαιν 
τήν καί̂  μά-/ον διαδραματίζεται ή τύχη δλοκλήρου 
υπάρξεώς του. Ή  άνάτασις αΰτη πραγματοποιείται ε!ί 
ώραν σεισμικήν —  είναι ή στιγμή τής ’Ασκητεία; ϋ? 
δτε ή ΙΙίστις κινείται πρός τήν άβατον καί άνεκπλήρ^ 
τον δμοίωσιν τοΰ ΙΙατρός. Ούτε ή αύτοτιμωρία μη§  ̂j 
αύτομαστίγωσις —  γλίσχραι προϋποθέσεις πάσης 
τικής η μαρτυρικής ένατενίσεως τής ζωής —  έπαρκοοϊ 
διά τήν έκ τών πραγμάτων άδύνατον δμοίωσιν πρός χ ί  
δ ντολογικήν Πρώτην ’Αρχήν. Συνεπεία τούτου τό'έρα' 
σιθάνατοκ είναι ή εύλογος συνέπεια παντός τοΰ άσκητι- 
κοΰ. Τοΰτο, διότι ή ύπέρβασις πρός τόν χώρον τοΰ 'Α
γίου τελειοΰται εύχερέστερον, δπου δέν ύφίσταται ή 4ν. 
τιστασις τοΰ ύλικοΰ. Ούτως, ό πιστός τοΰ ’Ανατολική 
Χριστιανισμού ύφίσταται τήν αίωνίαν ταφήν, διά να 
προετοιμάση, διά τής ιδίας του αυτοθυσίας, τήν Άνά- 
στασιν. Μόνον ή άπό τοΰ ύλικοΰ σκληραγωγία προε
τοιμάζει έν σιωπή τήν ψυχήν πρός τό σωτηριώδες τι; 
αιωνιότητας.

, ^ ο ς  'Ελληνισμός, δστις προκύπτει μετά
τήν Άλωσιν, παρακολουθεί μέ άγχος τήν δίωξιν τή; 
Ελληνικής Φιλοσοφίας άπό τόν θεολογικόν Στοχα 
σμόν. Οί δύο αυτοί πόλοι, μέ τήν ίσχυροτάτην αύιάρ- I 
κειαν, ταλανίζουν τό αίτημα τής συνθέσεως είς Νεοε),- I 
ληνικόν Πολιτισμόν. ’Εθνική συνείδησις καί 'Ησυχα
σμός ή Ζηλωταί δέν υπολήπτονται άμοιβαίως.

Δημοκρατίαν, διά μέσου τοΰ Λόγου, άγωνίζονται νά 
συνθέσουν οί Έλληνίζοντες, δραματικώς συγκρουόμενοι 
είς τά θρησκομανή τοιχώματα τοΰ Βυζαντίου, θ  ε ο- 
κ ρ α τ ί α ν, ώς σκοτεινήν καί έν τή ούσία άρνησιν 
τής ζωής, προβάλλει δ ’Ορθόδοξος Στοχασμός. Π λ α- j 
σ τ ι κ ή είναι ή παράστασις τών Έλληνιζόντων, ένψ I 
ά σ κ η τ ι κ ή παραμόρφωσις καί άτέρμων έξαύλω- 

ή Ορθόδοξος Σκέψις. Οί Έλληνίζοντες προβάλλουν 
τό Εθνος, ένψ δ ’Ορθόδοξος Στοχασμός πιστεύει είς 
τήν άποκαλυπτικήν παρουσίαν τοΰ Πνεύματος Χριστού, 
ώς επιγείου μέσου έκφράσεως τής άπολύτου δικαιοσύ
νης. Συνέπεια άκριβώς τοΰ τελευταίου τούτου είναι ή 
κραυγή τών Έλληνιζόντων διά Σ τ ρ α τ ό ν ,  ΐνα συγ- 
κεντρωθή όλη ή δυναμις καί έλευθερωθή τό άφυπνισθέν 
έθνικόν αίσθημα. Είς τήν κραυγήν ταύτην, άντιθέτως, 
οι Ορθοδοξοι φθείρονται έν κλαυθμοί; καί φυγοκεντρι- 
σ!ΑΨ ύπό πάσης ένεργητικής άντιμετωπίσεως τής ζωής 
καί δδεύουν πρός τάς Μονάς.

Όρθώς δ Κ. Παπαρρηγόπουλος τονίζει, δτι δ Νέος 
Ελληνισμός, τελικώς, συγκροτείται, μηδαμώς άσπαζό- 

μενος τήν Κλασσικήν ή Βυζαντινήν παράδοσιν άπολύ- 
τως, άλλα ρυθμίζων έκ τοΰ συνδυασμού άμφοτέρων καί 
κατά τήν έκάστοτε πραγματικότητα τόν πολιτικόν καί 
πνευματικόν αύτοΰ στοχασμόν. Ό  δόλος δμως τών φυ
γοκέντρων δυνάμεων έτεινεν, δπως έντός τοΰ Χριστια
νισμού αποπνιγή τό Εθνος καθ’ οίον άκριβώς τρόπον 
και έντος τοΰ Εθνους κατεβάλλετο ή προσπάθεια τού 
νά καταποντισθή ή 'Ορθοδοξία.

Τελικώς, ή μετάβασις άπό τοΰ Βυζαντίου είς τήν 
Ελλαδα έπραγματώθη. Όπως μέσα είς τό Βυζάντιον 

έγεννηθη δ Νέος Ελληνισμός, ούτω καί μέσα είς τόν 
Λεον Ελληνισμόν θεώμεθα τό Βυζάντιον νά συνεχίζη 
τήν ζωήν του. Ελλείπει δμως ή σύνθεσις ώς άνανεωτι- 
κή πρωταρχία τοΰ Νεοελληνικού Κόσμου.

ΔΠΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟΝ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΣΜΟΥ

Τοδ λογοτέχνου καί δημοσιογράφου 
κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Ο ΙΔΑΝΙΚΟ τού έθνισμοϋ γι ά δλους τούς λαούς, 
ιδιαίτερα δμως για τόν δικό μας, υπήρξε ανέκα

θεν κίνητρο πράξεων ήρωϊκών καί πηγή έμπνευσεων 
θαυμαστών. Σ’ αύτδ ή Ελληνική φυλή δφείλει τήν 
έκτυφλωτική λάμψι της, τή δύναμί της, πού έπιδρο- 
μεΐς τρομερά Ισχυροί δέν μπόρεσαν νά συντρίψουν, τή 
διάρκεια της. Σ’ αύτδ κι’ ή Οικουμένη τδν πολιτισμό 
της. Χωρίς τδ ιδανικό τοΰ έθνισμοϋ τί θά ήταν ή Ε λ 
λάς καί, καθώς έγραψε δ Γερμανός Μύλλερ, δ ποιητής 
των «Τραγουδιών των Ελλήνων» καί υμνητής τοΰ Εί- 
κοσιένα, «χωρίς τήν Ελλάδα τί θά ήταν δ κόσμος ;»

Στήν πατριδολατρεία δφείλονται τά κατορθώματα 
των άρχαίων'καί τών νεωτέρων Ελλήνων ήρώων τής 
στεριάς καί τοΰ πελάγου, πού έχει Απαθανατίσει ή Ι 
στορία, άλλά καί πόσων άλλων άκόμη Αφανών παλλη- 
καριών ! Τδ Ιδανικό τοΰ έθνισμοϋ Ινέπνευσε τ’ Αθά- 
νατα δμηρικά έπη, τούς ύμνους τοΰ Πινδάρου, τά έργα 
τών μεγάλων τραγικών, τδ έπος τοΰ Διγενή ’Ακρίτα 
καί τά κλέφτικα τραγούδια, τά έργα τοΰ Σολωμοΰ καί 
τοΰ Κάλβου, τοΰ Βαλαωρίτη καί τοΰ Παλαμά, τόσων 
άλλων άκόμη Ελλήνων καί Φιλελλήνων δημιουργών. 
Στήν πατριδολατρεία χρωστάμε κΓ άτέλειωτη σειρά 
Αριστουργημάτων τής γλυπτικής, τής ζωγραφικής, τής 
μουσικής.

Ό  μεγαλύτερος τών αιώνων τραγικός, δ Αισχύλος, 
έδωσε μέ τούς «Πέρσες» του Ανάγλυφη τήν εικόνα τοΰ 
συναγερμοΰ πού έσωσε τήν Ελλάδα Από την έπιορομή 
τών βαρβάρων. Στόν έξαίσιο παιάνα, πού Αρχίζει μέ 
τδ περίφημο «”Ιτε παΐδες. . .» καί τελειώνει μέ το «νΰν 
ύπέρ πάντων Αγών», βλέπουμε νά θεοποιήται τδ ιδα
νικό τοΰ έθνισμοϋ, νά όψώνεται ώς τδν έβδομο ούρανδ 
ή φλόγα τής έλληνικής ψυχής, πού άπειρες φορές έδω
σε στούς λαούς τδ παράδειγμα τής Αρετής, τής περηφά- 
νειας, τής παλληκαριάς, τής θυσίας γιά τήν Πατρίδα. 
ΚΓ έδώ πρέπει ν’ Αναφέρουμε κάτι πού έγραψε δ ρω
μαλέος Γάλλος στοχαστής καί φιλόσοφος, δ Γουσταΰος 
Λεμπόν : «Μέσα σέ δλα τά ιδανικά, τά κληροδοτημένα 
Από τδ παρελθόν, ένα στέκεται άκόμη τδ δυνατώτερο. 
Είναι τδ ιδανικό τοΰ έθνισμοϋ, πού κάνει τήν πατρ’δο- 
λατρεία». Ν’ Αναφέρουμε έπίσης κάποια λόγια τοΰ Κω- 
στή Παλαμά πού, μετά τδ Σολωμδ καί τδν Κάλβο, εί
ναι δ μεγαλύτερος ποιητής τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ 
«Πατριδολατρεία, τδ αίσθημα πού γεννά ή μεγάλη, μέ
σα στις μεγάλες, πραγματικότης, χτισμένη Απάνω στά 
γρανιτένια θεμέλια τών παραδόσεων γιά ν’ άντεχη στους 
δεινούς, πού τή φοβερίζουν κάθε τόσο καί τήν κλονί
ζουν, σεισμούς».

’Επιδρομές βαρβάρων, λεηλασίες, έμπρησμοί, σκλα

βιά τεσσάρων αιώνων, Αναστατώσεις έσωτερικές, πού 
ώργάνωσαν έχθροί τοδ Γένους, άπειρα Ακόμα δεινά, 
κατώρθωσαν νά τά ξεπεράσουν οί "Ελληνες, γιατί πάν
τα λογάριαζαν, σάν πρωταρχικό τους χρέος, τδ πατριω
τικό ιδανικό. Γιατί ήτανε σέ θέσι νά κατανοοΰν πόσο 
μεγάλη τιμή είναι ν ά  έ χ η  κ α ν ε ί ς  π α τ ρ ί 
δ α  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α .  Γιατί ή μικροψυχία κ’ ή 
εύτέλεια τών δπαδών τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ τούς ήταν 
ξένες. Γιατί τδ πνεΰμα τους φωτίζονταν πάντα Από τις 
Αρετές καί τις ωραίες πράξεις τών προγόνων. Γιατί μέ
σα τους δέν έπέθανε ή φωτεινή ψυχή τών Σαλαμίνων, 
ούτε έπνίγηκε ή φωνή τής «μοναδικής στδν κόσμο πο
λιτισμένης Χώρας», δπως διεκήρυξε δ μεγάλος Γερμα
νός ποιητής Γκαΐτε, τής αιώνιας Ελλάδος !

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΙΙΟΓΛΟΣ

.........................................
! Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
%
♦
| Ν ι κ ή σ α μ ε . . .
3 
I
I  Τό άγιο χώμα πού o5c σκεπάΖει
ϊ παντού, όπου πολεμήσατε,
I  άναθλύξει μύρο.
|  Οί καταπράσινες βουνοκορφές 
|  καί τά γάργαρα ποτάμια 
|  άντιλαλοϋν τις νικήτριες ιαχές σας.
|  Α έ ρ α ! . . .  1
|  Δ ιάφανες οί δροσοσταλίδες τών λουλουδιών,
|  πού ποτίσατε μέ τό άγνό αίμα σας,
|  κυλούν εύλαβικά στούς τάφους σας ί|
» καί δροσίδουν τά άγια κόκκαλά σας.
I  Ν ι κ ή σ α μ ε ! . .. |
|  Τό ξέρετε, γιατί γ ι' αύτό πολεμήσατε. |
|  Τό αίμα πού χύσατε |
% άκολουθεϊ τά βήματά μας. |
$ Τά στήθια μας άνάλαφρα |
I  φουσκώνουν μ' έλεύθερο άγέρα. ‘
I  Ό  πόνος καί τό δάκρυ σας £
|  χαλύδδωσαν τις ψυχές μας. |
I  Ή  θυσία σας δέν πήγε χαμένη.
* Μ ιά θέσι στή ψυχή μας 
$ θά είναι πάντα φυλαγμένη γιά Σάς.
I  'Αθάνατοι ή ρ ω ε ς !.. .  |
|  ’Ατάραχος άς είναι ό αιώνιος ύπνος σας. |
|  Ή  μνήμη σας δέν σβήνει άπό τό νοϋ μας, |
|  δπως δέν σβήνει καί ή πίστη μας £
|  στή Μεγάλη καί "Ενδοξη Π α τ ρ ί δ α .

$ ΣΩΤ. ΚΟ Λ Π Ε Τ ΙΝ Ο Σ  *
|  Άστυφ ύλαξ |
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Ό  "Αγιος Δημήτριος, 

Προστάτης τών παιδιών. 

Περίφημον ψηφιδωτόν 

άπό τόν ναόν του.

Ό  Αγιος Δημήτριος, πού ή μνήμη του γιορτάζεται στις 
26 Οκτωβρίου, είναι μιά άπό τις μεγάλες εκείνες μορφές 
τού Χριστιανισμού πού ιδιαίτερα συνδέθηκαν μέ τήν λαϊκή 
λατρεία. Είναι ό πολιούχος τής Θεσσαλονίκης πού πάντα, 
ο όλες τις δραματικές ώρες τής πανέμορφης Μακεδονικής 
πρωτεύουσας, στάθηκε κοντά της, παραστάτης καί φύλα
κας, πολεμιστής δίπλα ατούς χριστιανούς πού άγωνίΖονταν 
νά διαφυλάΕουν άπό τις βαρβαρικές έπιδρομές τό ύπέρ- 
τατο άνθρώπινο άγαθό, τήν έλευθερία.

Καί πώς νά μήν τιμήσουν περίτρανα τόν άγιο οί κάτοι
κοι, πού όσες φορές Σαρακηνοί καί Βούλγαροι καί Τούρ
κοι ήρθαν νά κουρσέψουν καί νά ρημάΕουν τήν πολιτεία, ό 
άγιος καβάλα ατό περήφανο ότι του πήγαινε μπροστά, κον
ταροχτυπούσε τόν έχθρό, ποϋφευγε τρομαγμένος, καί Εα- 
νάφερνε στήν πολιτεία τήν γαλήνη της ! Καί σάν τό 1430 
σκλαβώθηκε ή Θεσσαλονίκη άπό τούς Τούρκους, ό άγιος 
στάθηκε κοντά της, παρήγορος άγγελος στή φρικτή της 
δοκιμασία. Α ιώ νες πικρής σκλαβιάς κι άνιστόρητης. Κι ό 
άγιος έκεϊ, νά δυναμώνη τό κουράγιο τών άνθρώπων, νά 
κάνη τραγούδι φωτεινής έλπίδας τήν λαχτάρα τους γιά 
τήν λευτεριά. Τόσο δέ ήταν τό μεγαλείο τής παρουσίας τού 
άγιου όλοφάνερο όχι μονάχα στις καρδιές, μά καί ατά πρό
σωπα τών άνθρώπων καί στή Ζωή γενικώτερα τής πόλεως,

πού δέν ΕαφνιάΖει ή μαρτυρία Εένου'περιηγητοΰ πώς καί οί 
Τούρκοι άκόμα τόν τιμούσαν. Είναι μιά μαρτυρία διακοσίων 
πενήντα περίπου χρόνων άποκαλυπτική γιά τήν έπίδρασι 
πού είχε καί ατούς έχθρούς ή έπιβλητική του παρουσία, 
στήν Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. «Εις τήν όποιαν —  γράφει ό 
περιηγητής —  εύρίόκεται τό σώμα, τό λείψανον, τού 'Α
γίου Γρηγορίου τού Παλαμό, καί ή εικόνα τού Αγίου Δη- 
μητρίου, Ζωγραφηθεϊσα κατά τόν χρόνον τής Ζωής του καί 
έπαργυρωθεϊσα. Αϋτη ή εικόνα κάμνει θαύματα. Ή  δέ εκ
κλησία, εις τήν όποιαν ύπάρχει ό τάφος τού Αγίου Δημη
τρίου μετεβλήθη εις τΖαμί. Ό  τάφος τού 'Αγίου Δημητρίου 
είναι σκεπασμένος μέ μάρμσρον τής έποχής έκείνης καί 
κανείς δέν γνωρι'Ζει άν τό σώμα του εύρίσκεται έκεΐ ή όχι. 
Ούτε οί Τούρκοι τολμούν νά τό έΕακριβώσουν. Ά λ λ ' οΰτοι 
τιμούν τόν τάφον καί άνάπτουν κεριά, εις δέ τούς χριστια
νούς δέν έπιτρέπουν τήν είσοδον, έκτος άν ούτοι είσέλ- 
θουν μετημφιεσμένοι χωρίς νά γίνουν άντιληπτοί». (Δημητρ 
Β. Ο ίκονομίδου : Γλωσσικοί καί λαογραφικαί ειδήσεις).

Γιά τήν σύνδεσι τής τοπικής λατρείας μέ τόν άγιο γρά
φει ό άλησμόνητος βυΖαντινολόγος ’Αδάμ. 'Αδαμάντιου στό 
βιβλίο του « Η ΒυΖαντινή Θεσσαλονίκη»; «Έ ν μέσω τών 
τραγικών συμφορών τής πόλεως, έν μέσω τών ειρηνικών 
έποχών τής λαμπρότητος εϊς είναι ό θεμελιώδης χαρακτήρ 
του βίου αύτής, πολεμικού καί ειρηνικού, είναι ή άληθής 
θεοσέβεια τών γνησίων βυΖαντινών ψυχών τών κατοίκων 
αύτής, καί ίδιαΖόντως τό αίσθημα τής βαθείας λατρείας 
πρός τόν πολιούχον, τόν "Α γ ιον Δημήτριον. Τό μαρτύριον 
του Αγίου Δημητρίου κατέστη όνομαστόν εις όλον τόν χοι- 
στιανικόν κόσμον, καί ό "Αγιος διετέλεσεν έπί αιώνας αιώ
νω ν «ό μέγας καί ύπερένδοΕος προστάτης, τό σέμνωμα καί 
τό καύχημα, ό ύπέρλαμπρος στέφανος τής πόλεως», έλεγαν 
οί παλαιοί. Εις πάντα, όοτις είχεν άνάγκην καί ήτο άΕιος, 
παρεϊχεν άμέσως τήν βοήθειάν του' άλλοτε μέ τήν προσευ
χήν παρά τό άγιον λείψανόν του, άλλοτε έμφανιΖόμενοα 
καθ ΰπνοις, καί όσους δέν εϊχον δυνηθή νά θεραπεύσουν 
οί σπουδαιότεροι ιατροί όχι μόνον τής πόλεως, άλλά καί 
όλης τής χώρας, τό ιερόν λείψανον τού Μεγαλομάρτυρος 
τούς ίάτρευεν. Η Εκκλησία τού 'Αγίου ήτο ή πηγή πάσης 
ίστρείας, ήτο τών χριστιανών τό «κοινόν ίατοεϊον». Ή 
ιδιαιτέρα χάρις τού Ά γ ιο υ  Δημητρίου ήσαν τά θεία αύτοϋ 
μύρα, τά όποια παρείχον τήν ύγείαν καί τήν Ζωήν. Τό άγιον

Τμήμα τής δεΕιάς πλευράς τής άψϊδος 

τού ναού. Ανάμεσα άπό τά γλυπτά μάρ. 
μαρα, προβάλλει ένα άπό τά ώραιότερο 

μωσαϊκά τού κόσμου. Ο Ά γ ιος , έν μέ- 
σω τών κτητόρων.
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Γ
Ό  μεγάλος Ναός τοϋ Ά γ ιο υ  Δημητρίου 
στη Θεσοαλονίκη. Ρυθμού Βασιλικής, 

ύπέατη, διά μέσου των α ιώνων, επανει

λημμένος καταστροφάς ύπό των εχθρών 
τοϋ Ελληνισμού. Αναστηλωθείς, άποτε- 

λεϊ σήμερα τό καύχημα τής «Νύμφης 
τοϋ Θερμαϊκού» καί ολοκλήρου τής Ελ

λάδος.

Τού λ ογοτέχνου  κ α ί δημοσιογράφ ου 
X. ΛΗΜ ΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

λείψανον τού Μεγαλ“ομάρτυρος άνεπαύετο εις τό «πανά
γιον αυτού τέμενος», εντός ιερός λάρνακος, τήν οποίαν I έστέγαΖε πολυτελέστατον κιβώριον. 'Α πό  τό άγιον λείψανον 
άνέβλυΖεν άδιακόπως «άκένωτος πηγή θείων μύρων», η 
οποία έγέμιΖε τήν μυροδόχον λάρνακα. Διά τούτο ό Αγιος 
εκαλείτο Μυροβλήτης. Δέν ήτο μόνον θαυματουργός ιατρός 
καί των σωματικών καί των ψυχικών νόσων των ευσεβών 
ό “Αγιος Δημήτριος, ήτο καί ό προστάτης ό ύπερένδοΕος 
τής αγαπητής του πατρίδος. Εις διαφόρους περιστάσεις έ
σωθεν αυτήν άπό πολλά μεγάλα δεινά, από πείναν, άπό 
όσθενείας, άπό έμφυλίους σπαραγμούς. Ή  ένδοΕωτέρα δε 
βοήθειά του ήτο ή ύπ' αύτοϋ σωτηρία τής πόλεως από των 
φοβερών έπιδρομών τών βαρβάρων. Ητο ό Αγιος Δημή- 
τριος «ό κηδεμών, ό ύπέρμαχος, ό πολιούχος, ό σωτήρ τής 
πόλεως...». Διά τήν όγρυπνον αυτήν προστασίαν τής πο- 

I λεώς του ήτο απέραντος ή εύγνωμοσύνη, βαθυτάτη ή λα- 
I τρεία, ακλόνητος ή πίστις των κατοίκων αυτής πρός τον 
I μέγα καί ύπερένδοΕον κηδεμόνα καί πολιούχον».

Ή  26η Οκτωβρίου, γιορτή τοϋ πολιούχου τής Θεσσα
λονίκης, είναι κ ' ένα ορόσημο γιά τήν έρχόμενη χειμωνιά
τικη περίοδο. « Ά π ό  τής ήμέρας αύτής -  γράφει ο άκα- 
δημαϊκός Γ. Α. Μέγας -  άρχίΖει ή χειμερινή περίοδος 
λήγουν αί συμβάσεις τοϋ θέρους καί συνάπτονται νέαι δια 
τόν χειμώνα. Βεβαίως δέν είναι τόσον πρώιμος παρ' ήμϊν 
ό χειμών. Μ εσολαβεί τό μικρό καλοκαιράκι τού Ά γ ιο υ  Δη
μητρίου μέ τό ώραϊα του χρυσάνθεμα. Τά χιόνια  και οι πά
γοι είναι άκόμη μακράν' ή γή δέχεται τό αροτρον και ο 
γεωργός οργώνει καί σπέρνει. Ά λ λ ' άπό τοϋ Αγιου Δη
μητρίου όλα προμηνύουν τήν προσέγγισιν τοϋ χειμώνος και 
ή πρόνοια έπιβάλλει τήν προμήθειαν τών χειμερινών εφο
δίων. "Ο πως δ' εις τήν άρχήν πόσης νέας περιόδου, έτσι 
καί τώρα οί χωρικοί Ζητούν μέ πράΕεις συμβολικός καί με 
εύχάς νά έΕασφαλίσουν τήν εύετηρίαν, τήν «καλή χρονιά» 
δπως λέγουν. Τοιαϋται πράΕεις είναι αί μεταμφιέσεις καί 
αί μ ιμικοί παραστάσεις αί όποίαι συνηθίζοντο προ ολίγων 
έτών εις γεωργικός περιοχάς τής Θράκης, ίσως καί άλλα- 
χοϋ. Π.χ. εις τήν ΤΖαντώ τής Θράκης, τήν παραμονήν τής 
έορτής τοϋ Αγίου Δημητρίου έγίνετο ή λεγομένη ΤΖαμά- 
λα. Μ ερικοί χωρικοί κατεσκεύαΖον μέ Εύλα ένα σκελετόν 
καμήλας, τόν όποιον έτύλιασον μέ πανιά καί προβιές. Δύο 
χωρικοί, ένας έμπρός καί άλλος όπίσω, έχώνοντο κάτω άπο

τόν σκελετόν καί μέ τόν τρόπον αύτόν ή καμήλα εκινειτο. 
Ά λ λ ο ι χωρικοί μέ παράΕενα ρούχα καί μέ στεφάνι άπό κλη
ματαριά (σύμβολο βλαστήσεως) στό κεφάλι συνώδευον την 
καμήλα καί περιήρχοντο μετά τό ήλιοβασίλεμα όλα τά σπί
τια τοϋ χωριού εύχόμενοι, « Ε ! Κερά ! καλή Χρονιά, καλό 
μπερεκέτι καί πολύχρονη !» Καί ή νοικοκυρά τους φ ιλοδω 
ρούσε σιτάρι, κρασί κ.τ.λ.» (« Ελληνικοί έορται και έθιμα 
τής λαϊκής λατρε ίας» ).

Ώ ρισμένες λαϊκές έκδηλώσεις, πού συνδέονται μέ τήν 
έορτή τοϋ Αγίου, θά μάς περιγράψη ποιητικά ό Χρήστος 
Χρηστοβασίλης :

«Τή μέρα τοϋ άϊ - Δημητριοϋ, όλοι οί μιστοί κ ' οί ρόγες 
σκολοΰν καί ΕαναρχίΖουνε καινούργιες συμφωνίες.
"Ο ποιος γυρεύει πιστικόν, 'πηρέτην ή κοπέλι,
αύτήν τή μέρα τήν καλή, αύτήν τήν άγια μέρα,
τόν συμφωνάει γιά έΕάμηνο ή καί γι άκέριον χρόνο,
καί λέει ό ένας τ' άλλονοϋ, ό άφέντης τού πηρέτη,
κι ό τσέλιγκας τοϋ πιστικού, μέ τήν καρδιά τους όλη .
«Καλά νά Εεχειμάσουμε, καλή Λαμπρή νά ίδοϋμε
κι ό Ά ϊ  - Γιώργης ό θαυματουργός μ' άγάπη νά μάς εύρη»
—  Καλώς τόν μήνα τόν καλόν, τοϋ καβαλλσρη Ά γ ιο υ ,
πού αέ δυό ίσια έΕάμηνα χωρίΖεται ό χρόνος,
τό ένα τοϋ Ά ϊ  - Δημητριοϋ καί τ' Ά ϊ  - Γιωργιου το άλλο».

Σχεδόν πανελλήνια συνήθεια : τοϋ Αγίου Δημητρίου ν 
άνοίγουν τά καινούργια κρασιά καί νά πραγματοποιούν μ 
αύτά τό μεγάλο γλέντι τής γιορτής. Σ έ  ώρισμένες περιο
χές μάλιοτα γίνονταν ομαδικά γλέντια χωριών σε γραφικα 
έΕωκκλήσια πού είναι άφιερωμένα στον άγιο.

Πολλές καί πολύπικρες δοκιμασίες πέρασε στήν ιστορική 
της περίοδο ή Θεσσαλονίκη. Μέσα όμως στις δοκιμασίες 
αύτές «είχε φύλακα άγρυπνον, τόν ύπερένδοΕον προστάτην 
καί ύπέρμαχον αύτής, τόν Μεγαλομάρτυρα 'Ά γ ιο ν  Δημη- 
τριον» καθώς γράφει ό Ά δαμαντίου. Καί είναι χαρακτηρι
στικό τό γεγονός πώς τό «θεοσκέπαστο κάστρο τής Ρραο- 
δοΕίας», όπως άποκαλεϊ τήν Θεσσαλονίκη ό Φώτης Κοντο- 
γλου, στό βιβλίο του «Ή  πονεμένη Ρωμιοσύνη», ελευτερω- 
θηκε άνήμερα τής γιορτής τοϋ άγιου, στις 26 Οκτωβρίου 
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Ε Γ Κ Λ  Η M A Τ  Ο  Λ  Ο  Γ I Κ Α Ν Ε Α

VI Διεθνές
Συνέδριον
Έγιιληματολογίας

Τού κ. Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ,
ΎφηγητοΟ Σωφρονιστικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ή  Διεθνής Εταιρεία Εγκληματολογίας (άνεγνωρι- 
^μένη παρά τής UNESCO) διωργάνυτσεν είς τήν Μα
δρίτην, μεταξύ 21 - 27 Σεπτεμβρίου έ.έ., τδ ώς άνω 
Συνέδριον (τό τελευταΐον είχε λάβει χώραν πρδ δετίας 
είς Καναδά), μέ συμμετοχήν των περισσοτέρων Κρα
τών καί άνω των 1.300 άντιπροσώπων. Κύριον θέμα 
τοΰ Συνεδρίου άπετέλεσεν «Ή έπιστημονική έρευνα Ιν 
τή Εγκληματολογία» (δ σύνδεσμος μεταξύ θεωρίας 
καί πράξεως) , τδ όποιον, παρά τάς διατυπωθείσας πρδ 
δετιας άπόψεις είς τδ παρεμφερές Συνέδριον τοΰ Ο. 
Η.Ε., δέν άπεσαφηνίσθη άκόμη. Τδ Συνέδριον έχωρί- 
σθη είς 5 τμήματα, είς τά όποια έξητάσθησαν βασικώς 
άπασχολοΰντα σήμερον θέματα, ήτοι : α) Γενικά προ
βλήματα έπιστημονίκης έρεύνης, β) Έρευνα έπί των 
θεσμών της Δοκιμασίας (Probation) , γ) Μεθοδικά 
προβλήματα καί δ) Έρευναι έν έξελίξει.

 ̂ Τά κυρίως άναπτυχθέντα ζητήματα, είς τδ έν λόγψ 
Συνέδριον, ήσαν:

Α ) Ή  σ η μ ε ρ ι ν ή  θ έ σ ι ς  τ ή ς  έ π ι- 
σ τ η μ ο ν ι κ ή  ς έ ρ ε ύ ν η ς  έ ν  τ ή  Έ  γ- 
κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί  α. Σχέσις έπιστημονικής έρεύνης 
και έγκληματολογικής πολιτικής. Σχέσις έπιστημονι- 
κής έρεύνης καί διδασκαλίας τής Εγκληματολογίας.

Β) Ε π ί  τ ή ς  ά ξ ί α ς  τ ώ ν  π ρ ο γ ν ω 
σ τ ι κ ώ ν ^  π ι ν ά κ ω ν  έ ν  τ ή  Δ ο κ ι μ α σ ί φ .  
Επι τής θεσεως τίνος ύπδ Δοκιμασίαν καί δή περί έπι- 

λογής τών είς ταυτην τιθεμένων. Κλινική καί θεραπευ
τική ερευνά έπί τής Δοκιμασίας, ιδίως δέ περί τών χρη
σιμοποιούμενων μεθόδων. Έ πί τής άποτελεσματικότη- 
τος τών έκ τής Δοκιμασίας πορισμάτων. Έ πί τής έν 
ταΐς φυλακαΐς και κατα τήν Δοκιμασίαν έπιδεικνυομέ- 
νης διαγωγής (τών έγκληματιών) .

Γ) Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς  έ ν  τ ή  έ γ -  
κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή  έ ρ ε ύ ν η .  Σχετικά κρι

τήρια. Επιστημολογία καί έγκληματολογική έρευ>1 
Συντονισμός τών διεπιστημονικών έρευνών έν τή 
κληματολογία.

Δ - Ε )  Δ ι ά φ ο ρ α  ε ί δ ι κ ώ τ  ε ρ ι  ή· 
μ α τ α, οίον περί τής έκβιομηχανοποιήσεως έγκλτ 
ματικότητος, τής σχέσεως μεταξύ παρεκτροπής ^  
νεωτερισμών, τοΰ στιγματισμοΰ, τών τροχαίων παραβά 
σεων, τών διαχωριστικών δρίων έρεύνης έν τή βιο·λο_ 
για, τής θυματολογίας κλπ.

Τά πορίσματα τοΰ Συνεδρίου τούτου θέλουσι δήμο- 
σιευθή μετά δίμηνον περίπου. Πάντως άξιόλογοι ύπ^. 
ξαν αί κάτωθι Γενικαί Εισηγήσεις τών Καθηγητών χ 
κ. Ssabo (Καναδά), Vodopivec (Γιουγκοσλαυίας) κ '̂ 
Castro Perez (Ισπανίας) έπί τών θεμάτων τοΰ πρώτον 
τμήματος :

, ’ΕϊκλήΡατ^ότης καί κυβερνητική πολιτική (πα
ρά τδ οτι δ Εισηγητής έχαρακτήρισεν ώς άωρον, άλλ’ 
δχι καί άναβλητέον, τδ περί δεοντολογίας έν τή σνε- 
τική έρεύνη ζήτημα, λόγψ τής ένδειας τών έγκλημα- 
τολογικών μας γνώσεων) .

β) Σχέσις έπιστημονικής έρεύνης καί έγκληματολο
γικής πολιτικής (θεωρησας τδ έν λόγψ πρόβλημα, δ 
Εισηγητής, ώς πρόβλημα Εκανότητος τής έπιστημο'νι- 
κής^ έρεύνης νά προκαλέση άρχάς τινας έγκληματολο
γικής ̂ πολιτικής, δπερ έχαρακτήρισεν ώς δυσχερέστα- 
τον, λόγψ τών κυριαρχουσών έπιδράσεων, έξ ού τά άπο- 
τελεσματα τών σχετικών έρευνών κρίνονται πρακτικο
ύς άβέβαια) .

- . σΧέσι? επιστημονικής έρεύνης καί διδασκα
λίας τής Εγκληματολογίας (προτείναντος τοΰ Είσηγη- 
τοΰ σειράν μέτρων άξιοποιήσεως τών θεωρητικήν μόνο·/ 
άξίαν έχόντων, νΰν, έγκληματολογικών σπουδών, οίον 
.ην συστασιν αυτοτελοΰς έδρας Εγκληματολογίας έν 
ταΐς Νομικαΐς Σχολαΐς, ΐδρυσιν ’Ινστιτούτων Εγκλη
ματολογίας έξηρτημένων έκ τών Πανεπιστημίων, πλή- 
ρως^έφωδιασμένων, διευκόλυνσιν τών μελετών τών φοι
τητών είς τάς —  κλειστάς ήδη δι’ αύτούς —  φυλακάς, 
απόκτησιν διδακτορικού διπλώματος Εγκληματολογία: 
ώς προΰπόθεσιν τοποθετήσεως είς Κέντοα σωφοονιστι- 
κών παρατηρήσεων, θέσπισιν θέσεων Έγκλ. Ερευνη
τών είς τά Κρατικά Κέντρα Έρευνών, άνάθεσιν είς αύ- 
τους η είς τα Κέντρα αύτών τών σχετικών έκθέσεων 
τής Ποινικής Δικονομίας κλπ.) .

Η συμμετονη εις το ως άνω Συνέδριον ύπήρξεν Ικα
νοποιητική (άνω τών 1.300 άντιπροσώπων) , άν καί, 
λόγψ τοΰ κατά τόν προηγούμενον μήνα παραπλήσιου 
συνεδρίου τοΰ Ο.Η.Ε. είς Τόκιο, έμειώθη σημαντικώς.

Γενικώς κρινοντες, καί έν άναμονή τών τελικών πο- 
ρισαάτων, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι τδ Συνέδριον έση- 
μείωσεν έπιτυχίαν τοσοΰτον άναγκαίαν είς τήν πρωτο
γενή, είσέτι, έπιστήμην τής Εγκληματολογίας.

Ε ι, το Συνέδριον παρευρέθησαν έκ τ^ : χώρα: μας 
οί κ.κ. Γ. Νικοδότης, Δ) ντής Κέντρου Έγκλ. Ερευ
νών, Μαρία Παλαιολόγου, παιδοώυχίατρος, Σ. Κατσιμ- 
παρος, Αστυνόμος Α τής Δ.Ε.Γ. καί δ γράφων.

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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ο Κ Ρ Ε Μ Μ Υ Λ Α Σ

Ή Ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου. ’Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσεΐον.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΟΓΝΑ κ’ εγώ στο Ναυαρΐνο, εδώ πού άρχί- 
σαμε καί δεν τελειώνουμε, μωρέ παιδιά ! ’Ή 
μουνα στό Ναυαρΐνο, καί πολέμησα κ’ εγώ — 
μέ την τρεχαντήρα μου, Θιδς σχωρέσ’ τηνε'

ξύλιαζε καί χάθηκε, μά δεν ξαπλώθηκε στον άμμο να 
λιαστή σά γαϊδουροκοκκάλα. ’Ήμουνα στδ Ναυαρΐνο ! 
έλεγε δ καπετάν Καλούμας.

Φορτώσαμε κρεμμύδι άπδ τά Βατικα. Ί  ρεΐς μερες 
χωρίς άνεμο- μία θάλασσα πανάγαθη, που νά τη βλα- 
πημάς. Ό  ναύτης προτιμάει την κακωσύνη της, άπδ 
μιχ τέτοια νεκρομάρα. Κι ως πότε θά βαστοΰσε ; Κάτι 
θάκρυβε καί κάπου θά ξεσποΰσε τέτοια της φύσης άπο- 
χάρωσι —  ξέσπασε στδ Ναυαρΐνο !

Τρεις μέρες άσειστοι, σαν καρφωμένοι στά νερά. Ί ή  
νύχτα εν’ άγεράκι ξέψυχο μάς μετατόπιζε λιγάκι, για 
η  σβήση στά πανιά μας τήν αυγή. Κ είχαμε τδ φόβο 
χπδ τούς Τούρκους, πού τριγύριζαν. Τήν τρίτη αυγή 
βρεθήκαμε έξω άπδ τδ Ναυαρΐνο. ’Αντίκρυ μας ένας 
θεόρατος τριπόντες, μέ σημαία τούρκικη, μάς έβλεπε 
καί τόνε βλέπαμε κ’ εμείς. ’Άσειστοι κ’ οί δυδ σάν άπο- 
λιθωμένοι. Κατά τδ μεσημέρι ήρθαν απάνω μας τρεις 
βάρκες αρματωμένες κ’ έτοιμες. Σήκωσα τήν ίονική 
σημαία, έδιωξα τούς ναύτες στδ γιαλδ μέ τδ βαρκάκι 
χ’ έμεινα μονάχος —  δέν άφηνα ’γώ τήν τρεχαντήρα 
μου ! Μέ τραβήξανε στδ λιμάνι καί μ έδεσαν άναμεσα 

| ιέ δυδ άλλα τούρκικα αραγμένα. Δέ μέ πείραξαν, τή 
σημαία μονάχα μοϋ πήραν, καί μ’ αφήσανε νά περιμέ
νω τήν τύχη μου. Γέροντας, υπομονετικάς —  καί πε- 
ρίμενα.

Κ’ ηύρα τήν ώρα τή μεγάλη ! Πόσες μέρες πέρα
σαν ;...

Οί στόλοι είχανε μπή στδ κορφολίμανο. Τδ πρώτο

κανόνι έπεφτε, καί τότε εγώ, μες στ’ άντάρεμα των 
όπλων, έλυσα τά παλαμάρια, έρριξα τήν αλυσίδα στδ 
νερό, άπλωσα τδ πανί, έδεσα τδ τιμόνι άσάλευτο κι ά
φησα τδ καΐκι νά κυβερνηθή.

Χωμένος στδ σωρδ των κρεμμυδιών, άγνάντευα τδν 
πόλεμο. ’Απόγειο φύσαγε, κ’ ή τρεχαντήρα τραβούσε 
κατά τήν άγγλική τή ναυαρχίδα. Τήν έφτασε καί τή 
φοβέριζε Φωνές, κακδ άπδ τή ναυαρχίδα. Μέ πήρανε 
γιά πυρπολικό ! Μιά κανονιά μου σήκωσε στδν άγέρα 
τδ μισό κρεμμύδι —  έγώ δέν τδ κουνούσα !

Πέσαμε στ’ άπάνεμο, κ’ ή τρεχαντήρα έστριψε, σά 
νάνοιωσε τά δύσκολα. Τήραξε όμως, Εβαλε πλώρη 
άπάνου στά πολεμικά τά γαλλικά. ’Εκεί, κανόνι πάλι ! 
Μιά μπάλα ήρθε κ’ έσπασε μες στά κρεμμύδια, καί 
τάκαμε ν’ άναπηδήσουν καί νά μέ σκεπάσουν —  έκα
μαν καλά ! Δεύτερο κανόνι άρπαξε τδ μισδ κατάρτι τδ 
πρυμιό ’Άλλο χτύπησε τήν τρεχαντήρα στδ μάγουλο —  
δέν τήνε βουλίαξε ! Τότε ή τρεχαντήρα τά χρειάστη
κε... Μές στήν άπελπισιά της, κάνει άνάστροφα σά νά 
κρατούσε τδ τιμόνι χέρι δυνατό, καί βάνει πλώρη ισα 
κατά τδν τούρκικο στόλο —  οί Γάλλοι πάψαν τις φω- 
νές.

Στδ βάθος τώρα ένα βουνό καράβι καίονταν. Ή ταν 
έκεΐνο πού μάς έπιασε —  ή τρεχαντήρα τράβηξε ίσα 
καταπάνω του ! Πήδησα στδ νερό, καί βγήκα κολυμ
πώντας. Ά πδ κεΐ πιά δέν άγνάντευα τδν πόλεμο" έκλαι- 
γα τά κρεμμύδια καί τήν τρεχαντήρα. Γιατί πήγε, ή 
παλαβή, καί κόλλησε ίσα στ’ άναμμένο καί πήρε φωτιά 
κι αυτή. Κι άναψε τδ κρεμμύδι καί φλόμωσε τδν ούρα- 
νό. Οί Τούρκοι όμως χαθήκανε. Καί τδ κρεμμύδι πού 
ψηνότανε γίνηκε νεκρολίβανό τους.
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Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι

ΤΑ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΤΑ Ξ Ε Ω Σ  ΚΑΙ ΤΗ Σ  Α Π Α ΤΗ Σ  ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

(Ά ρ θ ρ α  354, 355 Π .Κ .)

Ύ π ό  Δ-δος ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΖΑ Λ ΙΔ Α , τττυχιούχου Νομικής Σχολής Πανεττιστ. θ εσ )ν ίκης

(Σ υνέχε ια  έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

3) Ή  κρατούσα άποψις δέχεται δτι δέν θεμελιοΰται 
τό άξιόποινον της τοιαύτης συμπεριφοράς της έξωγά- 
μου μητρός. Τοΰτο, διότι ή μήτηρ αδτη, προβαίνουσα 
εις άποκάλυψιν τοΰ πατρός τοΰ έξωγάμου τέκνου αύ- 
της, θά έπετύγχανεν, άν μη τι άλλο, τον διασυρμόν τοΰ 
όνόματος καί τοΰ προσώπου αυτής, πράγμα τό όποιον 
θά έπέφερεν άδίκως τήν ηθικήν μείωσιν καί θά προσή- 
πτεν άτιμωτικόν δνειδος εις βάρος τοΰ μόνου άθώου προ
σώπου, δπερ τυγχάνει τό έξώγαμον τέκνον, εις τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν.

Κ α ί  π ε ρ α ι τ έ ρ ω :
_ 1) Τό στοιχεΐον τής προηγουμένης άκυρώσεως τοΰ 

γάμου ύπό τοΰ πολιτικοΰ δικαστηρίου, συνιστα δικονο- 
μικην προϋπόθεσιν. 'Τπέρ τής άπόψεως ταύτης τάσσον
ται τινές καί παρ’ ήμΐν (39) .

Αν, ώς έξωτερικοί δροι τοΰ άξιοποίνου, έχαρακτη- 
ρίζοντο μόνον περιστατικά, ύπάρχοντα κατά τήν στιγ
μήν τής πράξεως, τότε θά έπρεπε νά δεχθή τις, δτι ή 
άκύρωσις τοΰ γάμου, ήτις έπεται τής παραπείσεως, Α
ποτελεί δικονομικήν προϋπόθεσιν.

2) Τό στοιχεΐον τής προηγουμένης άκυρώσεως τοΰ 
γάμου, ύπό τοΰ πολιτικοΰ δικαστηρίου, συνιστα έξωτε- 
ρικον δρον τοΰ άξιοποίνου. 'Τπέρ τής άπόψεως ταύτης 
τάσσεται μερίς τής έπιστήμης καί παρ’ ήμΐν (40) .

( Αν δ παραπεισθεις εις τήν τέλεσιν τοΰ γάμου, δέν 
έζήτησε τήν άκύρωσίν του, διά τόν άπατηλώς άποκρυ- 
βέντα λόγον, είναι προφανές δτι δέν συνησθάνθη τήν 
σοβαρότητα τής εις βάρος του τελεσθείσης πράξεως, ού- 
σης ταύτης βαρείας προσβολής τοΰ, ώς άνω, συμφέρον- 
τός του.̂  Η έπιγενομένη, δηλαδή, άκύρωσις τοΰ γάμου 
αποκαλύπτει τήν άληθή έγκληματικήν βαρύτητα τής 
πράξεως καί συνεπώς συνιστψ έξωτερικόν δρον τοΰ ά
ξιοποίνου.

3) Η κρατοΰσα άποψις δογματίζει, δτι ή τοιαύτη 
άκύρωσις τοΰ γάμου συνιστα έξωτερικόν δρον τοΰ άξιο
ποίνου.

Αν δεχθή τις, δτι ή άκύρωσις τοΰ γάμου συνιστα 
οικονομικήν προϋπόθεσιν, τότε δφείλει νά δεχθή καί 
οτι ή προθεσμία τής παραγραφής άναστέλλεται μέχρι 
τής έκδόσεως τής άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως, 
ητις κυρύσσει άκυρον τόν γάμον, διότι ή ποινική δίω- 
-ψς δύναται νά άρχίση μέχρι τοΰ χρόνου έκδόσεως 
τής άποφάσεως ταύτης.

Ή  λύσις αδτη είναι άνεπιεικής καί όφελεΐ τόν καθυ- 
στερήσαντα νά ζητήση τήν άκύρωσίν τοΰ γάμου σύζυ
γον, ο στις, ως άποκαλυπτεται διά τής καθυστερήσεως.

δέν έθίγη σοβαρώς έκ τής εις βάρος του τελεσθείση; 
άπάτης. Άντιθέτως, έάν δεχθώμεν, δτι ή άκύρωσις τοΰ 
γάμου συνιστα έξωτερικόν δρον τοΰ άξιοποίνου, τότε, 
συμφώνως πρός τήν κρατοΰσαν άποψιν, ή πλήρωσις τοΰ 
δρου τούτου είναι άνευ σημασίας διά τήν έναρξιν τή: 
προθεσμίας τής παραγραφής (41) .

IX . ΥΠΑ ΓΩ ΓΗ ΤΩΝ Π ΡΑ ΚΤΙΚ Ω Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΤΟ Υ  Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΝ Ο Υ  ΕΙΣ ΤΟ  ΙΣ Χ Υ Ο Ν  ΠΟΙΝΙΚΟΝ  
Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν

1. Τό κοινωνικόν πρόβλημα.

Α - Πώς θά άντιμετωπισθή ή συμπεριφορά τής μη- 
τρός, ήτις άρνεΐται νά προβή εϊς τήν άποκάλυψιν τοΰ 
όνόματος τοΰ πατρός τοΰ έξωγάμου αυτής τέκνου ; θά 
τήν δεχθώμεν ώς άξιόποινον μέ τό αίτιολογικόν τού 
άρθρου 354, τοΰ έχοντος ώς έπακόλουθον, ένταΰθα, τούς 
άτερμόνους δικαστικούς άγώνας, οί όποιοι θά πλαισιώ
σουν τήν άναγνώρισιν τής πατρότητος ; ’Ή  θά δικαιώ- 
σωμεν τήν δράστιδα ;

 ̂Είναι άξιοποινος ή εις τάς κοινωνικάς συναναστρο
φ ή  έμφάνισις γυναικός τίνος ώς συζύγου τοΰ άνδρός 
μετά τοΰ όποιου συζή αδτη ; Η ή σύστασις δεσποινίδος 
τινός ώς κυρίας ή δ έκ ματαιοδοξίας ψευδής ισχυρισμός 
περί συγγεκείας μετά γνωστοΰ, κοινωνικώς, προσώ
που ; Δια τον χαρακτηρισμόν τών άνωτέρω πράξεων, 
δέον να ληφθή υπ δψιν τό έάν καί κατά πόσον άντα- 
νακλοΰν αδται έναντι τοΰ κοινωνικοΰ συμφέροντος καί 
πότε αί έπιπτώσεις τυγχάνουσι πλέον άνώδυνοι διά τήν 
κοινωνίαν.

Β . Κοινωνικώς μεμπτέα είναι ή διά τής τελέσεως 
άκυρων η ακυρώσιμων γάμων διατάραξις τοΰ άγνοΟ 
οικογενειακού βίου και ή δημιουργία συγχύσεως έν τή 
κοινωνική συνθέσει (42) .

Εάν, δμως, άνήρ τις, προκειμένου νά άποκαταστή- 
ση την τιμήν γυναικός έγκυμονούσης έξ αύτοΰ, προβαί- 
νη^εις συναψιν γάμου μετ αύτής, καίτοτ γνωρίζει ύφι- 
στάμενον κώλυμα, διαπράττει Αξιόποινον πράξιν ; Έν
ταΰθα προέχουν αί περί ήθικής Αντιλήψεις τής κοινω
νίας καί τό γεγονός δτι ό δράστης δέν ένήργησεν έκ 
δόλου (43).

2. Τό νομικόν πρόβλημα.

A . Τό υπο τοΰ ΠίΚ. 354 προβλεπόμενον έγκλημα 
ctvat τετελεσμένον, άφ’ ής δημιουργηθή ή κατάστασις 
δια τής όποιας νοθεύεται ή συγκαλύπτεται ή άληθής 
οικογενειακή τάξις τινός (44) . Τό έγκλημα τοΰτο δέν 
είναι διαρκές (45). Συνίσταται, δμως, είς τήν διαμόρ-
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ποιας τίνος καταστάσεως. 'Η παραγραφή άρχε- 
\ζ Ιπομένως, άφ’ ή ί δημιουργηθή ή έν λόγψ κατά- 
<ϊ3,ς καί δχι άφ’ ής άποκαλυφθή τό έγκλημα (46) . 
{ίο* περαιτέρω πράξις, διατηρούσα τήν ανωτέρω κα- 
^ jkjiv, συνιστά εξακολούθησιν τής πρώτης πράξεως, 
Ay άποψιν δέ τούτην έδέχθη καί τό Γερμανικόν ’Α
λτικόν. Τούτο έχει σημασίαν διά τήν έναρξιν τής 
^«.γραφής (47) . , , , .

3 '. Τό έγκλημα τής περί τον γάμον άπατης είναι 
<£λεσμένον, άμα τή συνάψει τού άκύρου ή άκυρωσί- 
\,η γάμου (48) .

j Άντιμετώ πισις τών σχετικών ζητημάτων 
νπό τοϋ Π . Κ .

Ό  Π.Κ. τιμωρεί μέ φυλάκισιν τό έγκλημα τής 
-ροσβολής τής οικογενειακής τάξεως, ήτις φυλάκισις, 
Υποστηρίζεται (49), κυμαίνεται άναλόγως τής υ- 
πϊρςεως ή μή κακοβούλου προθέσεως παρά τψ δράστη, 
ΐίναται δέ, κατά νόμον, νά είναι διάρκειας άπό 10 ή- 
μερών μέχρι καί 5 Ιτών (άρθρ. 53 Π.Κ.) .

Τό έν λόγφ έγκλημα δύναται νά συρρέη, κατ άρ- 
■βη μέ τά έγκλήματα τής άπάτης (άρθρ. 386 Π.Κ.) , 

ψευδορκίας καί τής ψευδούς άνωμότου καταθέσεως 
(άρβρ. 234, 235 1Ι.Κ.), τής υφαρπαγής ψευδούς βε- 
ίϊΐώσεως (άρθρ. 220 Π.Κ.) καυτής αύθαιρέτου μετα- 
»λής δνόματος (άρθρ. 416 1Ι.Κ.) .

Β'. Τό υπό τού άρθρου 355 προβλεπόμενον έγκλη
μα διώκεται μόνον κατ’ έγκλησιν (50) . Εκ τούτου

Iανάγεται, ώς άνεφέρθη ήδη, δτι ένταΰθα προέχει τό 
ΐααικόν συμφέρον τού παραπειθομένου καί δχι τό κοι
νωνικόν ΐοιοΰτον.

’Αληθής συρροή τού έγκλήματος τούτου δύναται νά 
άέρξη καί μέ τήν διγαμίαν. Τούτο δύναται να συμβή 
ές περίπτωσιν, καθ’ ήν δ συναφθείς γάμος είναι άκυ- 
ρος κατά τό άρθρον 1354 τού ’Αστικού Κώδικος, ήτοι 
άκυρος ένεκα υφισταμένου γάμου (51) .

Ούτως, δ Π.Κ. άποβλέπει εις τήν έμπέδωσιν άσφα- 
λώς βεβαιωμένης οικογενειακής καταστάσεως έν τή 
/αγωνία (52).

X. Η Α Ν ΤΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν ΙΚ Η  Υ Π Ο Σ Τ Α Σ ΙΣ  ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ  
ΤΩΝ ΕΓΚ ΛΗΜ ΑΤΩ Ν

Α'. Ή  άντικειμενική ύπόστασις τού έγκλήματος τού 
άρθροω 354 συνίσταται εις τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
(π.χ. δΓ άπάτης, πλαστογραφίας, υπεξαγωγής έγγρά- 
Μν κ.λ.π.) νόθευσιν ή συγκάλυψιν (άπόκρυψιν) τής 
οικογενειακής τάξεως έτέρου (53) .

“Απαντα τά στοιχεία ταΰτα, τά συνιστώντα τήν άν- 
"ΐχειμενικήν ύπόστασιν, δέον νά καλύπτωνται υπό δό- 

όστις καί καθιστά τήν υπό τού άρθρου 354 προ- 
ΐ/,επομένην πράξιν άξιόποινον (54). Ούτως, άξιόποι- 
ος τυγχάνει ή πράξις τού ιατρού ή τής μαίας, οί δποϊοι 
ίντικαθιστοΰν τό τεχθέν έκ πράγματι έγκύου γυναι- 
'■ός, δΓ άλλου ξένου (55) .

Β'. Ή  άντικειμενική·,,ύςτόστασις τού έγκλήματος τού 
άρθρου 355, συνίσταται εις τήν δΓ άπατηλών μέσων 
'κράπεισίν τίνος εις τέλεσιν γάμου άκύρου ή άκυρωσί- 
μου-*> Ώ ς «άπατηλά μέσα» νοοΰ'Λαι δχι μόνον αί κατά 
:ό άρθρον 386 Π.Κ. παραστάσεις ψευδών γεγονότων 
δς άληθών ή ή, τυχόν, άθέμιτος παρασιώπησις άλη- 
*δν, άλλά καί παν έτερον μέσον, ικανόν δπως παρα-

πλανήση τινά εις τέλεσιν γάμου, καμπτομένης, ουτω, 
τής εναντίας αυτού θελήσεως (56) . "Αν άμφάτεροι οί 
σύζυγοι είναι έν γνώσει τού κωλύματος, υποκειται πα- 
ράβασις τού άρθρου 252 § 2 Π.Κ. (57).

X I. ΕΓΚ ΛΗ Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙ ΚΑΙ Τ ΙΝ Ε Σ  Π Α Ρ Α ΤΗ Ρ Η ΣΕ ΙΣ

Α ’. Ή  διάταξις τού άρθρου 354 άποβλέπει εις τήν 
έμπέδωσιν άσφαλώς βεβαιωμένης οικογενειακής κατα
στάσεως, ώς ήδη έτονίσθη, διότι έπί τής καταστάσεως 
ταύτης στηρίζονται πολλαί καί ποικίλαι έν νομοί σχέ
σεις μεταξύ των άτόμων καί τινα συμφέροντα τής κοι
νωνικής δλότητος (58).

Β '.  Ή  διάταξις τού άρθρου 355 σκοπεί τήν άποτρο
πήν τελέσεως γάμων παρανόμων, οί δποΐοι καί τόν α
γνόν οικογενειακόν βίον διαταράσσουν και έν τή συν
θέσει τής κοινωνίας προκαλούν σύγχυσιν.

Έγκλήματα, ώς τά όπό έρευναν, δύνανται να δια- 
πραχθοΰν καί υπό κανονικών, ήτοι ψυχικώς δμαλών 
άτόμων.

Έντονον, δμως, ροπήν, πρός τέλεσιν τούτων, παρου
σιάζει μία κατηγορία ψυχικώς άνωμάλων άτόμων (ση- 
μειωτέον, δτι ή ψυχική άνωμαλία, έξ άπόψεως Ποινικού 
Κώδικος δεν αίρει τό καταλογιστόν) (59).

Πρόκειται διά τήν κατηγορίαν τών ψυχικώς άνωμά
λων, οίτινες χαρακτηρίζονται ώς έπιζητούντες^ προσω
πικόν κύρος (έγωμανεϊς, δοξομανείς) . Οδτοι είναι μα
ταιόδοξοι, έγωϊσταί, ύπόκεινται εις κολακείαν. Δεσπό
ζει τής προσωπικότητάς των ή άνάγκη πρός έπίδειξιν 
καί προσωπικήν έπιβολήν. Σημαντικός είναι δ άριθμός 
τών αύτοδιαφημιζομένων καί τών ψευδολόγων, μεταξύ 
τών ψυχικώς άνωμάλων τής κατηγορίας ταύτης.

Είδικώτερον, άπατας περί τόν γάμον, διαπράττουν, 
λόγψ έντόνου ροπής, οί έκ μανίας ψυχικώς πάσχοντες. 
Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, δ Π Κ . αίρει 
τόν καταλογισμόν. Είς τήν μανίαν όφείλεται μικρός ά
ριθμός έγκλημάτων, λόγψ τού δτι ή νόσος αδτη δέν 
είναι συχνή, έχει δέ έξ έτέρου έκδηλα συμπτώματα καί 
γίνεται, ούτως, ευκόλως άντιληπτή.

X II ΣΥΜ Π Ε Ρ Α ΣΜ Α ΤΑ

Τά έξετασθέντα άρθρα 354 καί 355 τού ήμετέρου 
Ποινικού Κώδικος, άφοροΰν έγκλήματα, στρεφόμενα 
κατά τού γάμου καί τής οικογένειας.

Ό  νοθεύων τήν οικογενειακήν τάξιν ένός προσώπου 
δέον νά τιμωρήται παραδειγματικώς, διότι δέν πλήττει 
μόνον τό συγκεκριμένον άντικείμενον τού έγκλήματος, 
άλλ’ άνάπτει θρυαλλίδα είς τά θεμέλια τής κοινωνίας. 
Διότι ή υγιής οικογένεια, ή θεμελιουμένη έπί τών κρα- 
τούντων περί ήθικής καί δικαίου άντιλήψεων τής κοι
νωνίας, άποτελεΐ σημαντικόν έχθρόν κατά τής άναπτύ- 
ξεως τής έγκληματικότητος καί σύμμαχον τής έννόμου 
τάξεως.

Όρθώς, ή περί τόν γάμον άπάτη, διώκεται 
κατ’ έγκλησιν, καταλειπομένων, ούτως, ευρέων δρίων 
πρωτοβουλίας είς τόν ποοθόντα, δπως άποφανθή, έάν 
έπλήγη ή δχι τό διέπον αυτόν συναίσθημα τού δικαίου 
καί τής ήθικής. Τό άξιόποινον ένδείκνυται μόνον είς 
περιπτώσεις, καθ’ ας δ δράστης ένήργησεν έκ προθέ
σεως κακοβούλου. Δέον, δηλονότι, ή έξαπάτησις πρός 
τέλεσιν τού άκύρου ή άκυρωσίμου γάμου, νά είναι κα- 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 251)
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Είλημμένον έκ του βιβλίου τού ΤΖΩ Ν ΜΠΑΡΡΟΝ « K .G .B .- Ή  παράνομος εργασία των μυστικών 
σοβιετικών πρακτόρων», κατά μετάφρασιν ΰπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Ή  τελευταία δοκιμή.

Τδ φθινόπωρον τοϋ 1956 ή ’Αλεφχίνα 
Στεπάνοβνα, μία χήρα 29 έχων, ένεγράφη 
είς χήν τάξιν τοΟ Τουόμι. Ά ν καί δέν ήχο 
εύμορφος, χά ξανθά μαλλιά της, χά γλυ
κά άμυγδαλωχά μάχια χης καί ή δελεα- 
σχική φυσιογνωμία χης χήν καθισχοϋσαν 
πολύ έλκυσχικήν. Έμάνθανε Γαλλικά είς 
χδ γυμνάσιον καί έπρόκειχο νά μάθη κα
λά καί χά ‘Αγγλικά.

— βά ήμπορούααχε νά μοΰ παραδίδαχε 
καί έξχρά μαθήμαχα ; Τοΰχο θά μοΰ έδιδε 
μεγάλην χαράν, παρεκάλεσε μίαν ήμέραν 
χδν Τουόμι, μεχά χδ μάθημα ή Άλεφχί- 
να. Ή  παράκλησις, ή δποία διεχυπώθη 
μέ μειδίαμα, χοΰ Ιφάνη χόσον σοβαρή, &- 
σχε συνεφώνησε νά συνανχώνχαι 1 — 2 ώ
ρας έκάσχην Κυριακήν.

Ή  ‘Αλεφχίνα ήχο έξαιρεχική μαθήχρια. 
Καχά χήν διάρκειαν χής διδασκόμενης σει
ράς μαθημάχων, αύχή συνεκένχρωνεν άπο- 
κλειαχικως χδ Ινδιαφέρον χης είς χά ’Αγ
γλικά. Μεχά χδ μάθημα έπέμενε νά κρα- 
χή χδν Τουδμι διά χδ χέϊον καί κέικ. Τδ 
διαμέρισμα, είς χδ δποΐον έμενε μέ χήν 
μηχέρα χης καί χδν μικρδν υιόν χης, ήχο 
ζεστόν καί χαρωπόν.

'Ομιλών μαζί χης, καθώς δ ήλιος διήρ- 
χεχο άπδ χούς δαλοπίνακας χών παραθύ
ρων, ό Τουόμι ήσθάνεχο χαρούμενος, διό- 
χι έδέχθη νά παραδίδη μαθήμαχα είς αΰ- 
χήν.

Μεχά πάροδον χρόνου ή ‘Αλεφχίνα έ
πεισε χδν Τουόμι νά δμιλήση διά χδν έαυ- 
χόν χου, προσκαλοΰσα αύχδν είς άμοιβαίαν 
έμπισχοσύνην.

— Είναι αλήθεια, δχι Ιγεννήθης είς 
χας 'Ηνωμένας Πολιχείας ; χδν ήρώχησε 
κάποχε.

— Ναι.
•— Δέν θά σοΰ ήρεσε νά ζήσης έκεΤ, δν 

ήμποροΰσες ; ήρώχησε μέ σιγανήν φωνήν.
'Η διαισθηχική κεραία ένδς αυνεχοΰ σο- 

βιεχικοΰ πολίτου άναπχύσσεχαι καί προει
δοποιεί χδν Τουόμι νά είναι προσεκχικός.

Ίποθέχω δχι δ καθείς έπιθυμει νά 
έπισκεφθή πάλιν χδν χόπον χής γεννήσεώς 
χου, άπήνχησεν. ‘Αλλά νά ζήση έκεΐ δχι. 
Τδ μέλλον ανήκει είς χήν Σοβιετικήν "Ε- 
νωσιν καί δχι είς χήν ‘Αμερικήν.

Ένδεδυμένη μέ ένα καινουργές μπλε 
φόρεμα, ή ‘Αλεφχίνα χοΰ έφάνη ΐδιαιχέ- 
ρως σαγηνευχική, δχαν ένα Σάββαχον χοΰ

’Ιανουάριου 1957 ήλθεν είς χήν οικίαν 
χης, διά νά χής παραδώση ένα μάθημα. 
Τδν έφώναξεν είς χδ παράθυρον :

— "Έλα, κοίχαξε χδ χιόνι.
Μόλις χήν Ιπλησίασεν, αύχή έσχάθη πο

λύ πλησίον χου, ώστε χά σώμαχά χων έ- 
κόλλησαν.

— Εϊμεθα μόνοι σήμερα, έψιθύρισε.
Πρδς σχιγμήν δ Τουόμι ήρχισε νά τα

λαντεύεται' άπδ χδ ένα μέρος πρδς χδν 
πειρασμόν καί άπδ χδ άλλο πρδς χάς δπα- 
γορεύσεις δλης χής εμπειρίας χου, άπδ 
χήν K.G.B. Ένχός δλίγου άπεμακρύνθ-ο 
καί είπε :

— Λυπούμαι, διόχι σήμερον δέν θά κά- 
μωμεν χδ μάθημά σου. Τά παιδιά μου εί
ναι δρρωσχα καί πρέπει νά βοηθήσω χήν 
Νίνα εις χήν περιποίησίν χων.

Μεχ’ όλίγας ήμέρας, ή ’Αλεφχίνα χδν 
είδοποίησεν άπροσδοκήχως, δχι θά έπαυε 
νά παίρνη μαθήμαχα.

Καχευθυνόμενος πρδς χήν οικίαν χου, δ- 
λίγας Ιβδομάδας άργόχερον, δ Τουόμι πα- 
ρεχήρησε μίαν σκιάν νά προπορεύεται’ δέν 
έκοίχαζε οδχε άρισχερά, οδχε δεξιά. ΤΗ- 
χο ή ’Αλεφχίνα' χήν ήκολούθησε καθώς 
έσχρεψεν είς μίαν γωνίαν. 'Ο Τουόμι έ- 
σχαμάχησεν άποχάμως, καθώς χήν είδε νά

(Συνέχεια έκ toO προηγουμένο») I
εισέρχεται είς μίαν οικίαν. 'Η οικία αύτ* 
ήχο ενα άπδ χά «άσφαλή σπίτια» χής κ! I 
G.B. ’Εκείνο, είς χδ δποΐον καί δ ίδιο; I 
είχε συνανχηθή μέ χδν Σεραφείμ.

"Εχετε επιτύχει είς τάς εξετά
σεις.

Δύο μήνας άργόχερον, έλαβε χήν πρόο- I 
κλησιν διά χήν Μόσχαν. Μία πρόχασις εί- I 
δικής άποσχολής χδν άνέμενε. Μέσα είς I 
χδ εόρύχωρον καί άνεχον διαμέρισμα ήν- I 
νόησε, διαχί ή K.G.B. χδν είχε δόκιμά- I 
σει χελευχαίως μέ χήν ’Αλεφχίνα. Έζή- I 
χησε νά βολιδοσκοπήση χά αίσθήμαχά χοο | 
καί χάς έσωχερικάς σκέψεις χου, διά χάς ί 
'Ηνωμένας Πολιχείας. ’Αλλά, χδ σποο- 
δαιόχερον, έπεχείρησε νά έκχιμήση χήν I 
άφοσίωσίν χου πρδς χήν οίκογένειάν τοο 
καί χδν τρόπον, καθ’ δν θά άνχιδροΰσεν 
είς χάς σεξουαλικάς θωπείας τής Άλε- 
φτίνας. Τήν οίκογένειάν του θά ήμποροο- 
σε νά έξυπηρεχήση, ώς δμηρος είς τάς I 
χείρας τής K.G.B., μόνον έάν αύτδς έν- I 
διεφέρετο είλικρινως δΓ αύτήν.

Τήν Ιπομένην, δ Τουόμι έδοκίμασε νά I 
σχαθμίση τάς άμοιβάς τής άποδοχής τής I 
αποστολής του είς τήν ’Αμερικήν καί τάς I
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I M e l teias τής Απορρίψεώς της. Έσκέφθη 
I ,j παιδιά του — τόν Βίκτωρα έννέα έ- 
I J-Vi τήν Ειρήνην Ιξ καί τήν Ναντέζντα 
I ' 3ίίρων — καί τά χρόνια μαζί των, τά 

f-ποΐ* β* ήσαν ανεπανόρθωτος Απώλειά.
’Εσκέφθη, έπίσης, τά πλεονεκτήματα,

I Λ  δποΐα θά έξησφαλίζοντο διά των νέων 
I ΐμοιβδν καί τήν έύμάρειαν, τήν όποιαν 
9J προσεπορίζετο ή οικογένεια του. θά 
, Ι ΐ ρ  ένα καλλίτερον διαμέρισμα, ένα ψυ- 

Iretov, μίαν τηλεόρασιν, όλα τά τρόφιμα 
I χ,ί τά ένδύματα, τά όποια ήσαν εις αϋ- 
I ϊοΊς αναγκαία. Ή  K.G.B. θά έξησφάλι- 
I rEv εις τά παιδιά του μίαν καλήν μόρφω-
I ιιν

floiov τό όφελος, έάν ήρνεϊτο τήν Απο- 
I πολήν ; θά ήμποροΰσε νά στιγματισθή 
I {,ς Αναξιόπιστος. ’Ακριβώς, 8πως, ή Κ.
I G.B., είχε τακτοποιήσει τήν Απασχόλησίν 
I το», κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά ήμποροΰσε 

vi κανονίση καί τήν Απόλυσίν του Από 
τήν έργασίαν, χωρίς έξήγησιν. θά ήμπο- 

I ροΰσε νά δημιουργήση στερήσεις καί Α- 
I θλιότ-ητα εις αύτόν καί τήν οίκογένειάν 
I το» καί δέν δπήρχε τρόπος νά παραπονε- 
I θή δι’ Αποκατάστασιν.

Τί καί έάν έδέχετο ν’ άναλάβη τήν Α- 
f εοοτολήν κατασκοπείας καί δέν θά εΐχεν 
!ι όιιτυχίαν ; Ό  φόβος τής φυλακής, Ακό- 
1 μη καί τοΰ θανάτου, βεβαίως, τόν έβασά- 
ί νιζεν. Έ ν τοότοις, δ πατριωτισμός καί ή 
1 Ιφοσίωσίς του εις τόν Κομμουνισμόν τόν 
I ίιπεχρέωναν νά θελήση νά κάμη δ,τι ή 
! Πατρίς τοΰ έζητοΰσε.

Τά πρόσωπα τοΰ Τποστρατήγου καί 
I τοΰ Συνταγματάρχου ήσαν Ανέκφραστα, 8- 
I ταν εϊσήλθον εϊς τό διαμέρισμα. Μόλις 
I Ιαάθησαν, δ Υποστράτηγος έσκυψε πρός 

τί Ιμπρός καί τόν ήρώτησεν :
— "Εχεις σκεφθή καλώς τό ζήτημα ;
— θέλω νά έκτελέσω τό καθήκον μου, 

I ίπήντησεν δ Τουόμι.
— Ήμπορεΐς νά είσαι δπερήφανος διά 

I ·6 Ατομόν σου, είπεν ό Υποστράτηγος καί
■ ο! δύο Αξιωματικοί έχαμογέλασαν, Αφοδ 
I ήοθάνθησαν Ανακούφισιν.

— Τοΰτο, 8μως, πρέπει νά έγκριθή καί 
I από ένα Ανώτερον κλιμάκιον, Αλλά νομί- 
I ζω, δτι δέν θά εχωμεν δυσκολίας' θά σέ 
I -Χηροφορήσωμεν μετ’ όλίγας έβδομάδας.

Εις τό Κύρωφ, δπου έπέστρεψεν δ Τουό- 
I μι, είπεν εις τήν Νίνα καί εις τους συνα- 

ϊίλφους του διδασκάλους, δτι είχε δώσει 
I Ιξετάαεις διά τήν εισαγωγήν του εις μίαν 
I Σχολήν Διερμηνέων καί Ανέμενε τ’ Απο- 
I τελέσματα. Ταΰτα έφθασαν τήν 26ην Ά - 
I πριλίου 1957 μέ ένα τηλεγράφημα Από 
I τήν Μόσχαν : «"Εχετε έπιτύχει εις τάς 

ίξετάσεις' νά έλθετε διά τά μαθήματα».

Ή  Σχολή αρχίζει.

Ό Συνταγματάρχης έπερίμενεν δταν δ 
Τουόμι έφθασε τήν Πρωτομαγιά εις τήν 
Μόσχαν. Εϊσήλθον καί οί δύο εις ένα αύ- 
τοκίνητον καί έφθασαν εις τά τελειότερα 

I Χτίρια τής πόλεως, είς τό Κουτοζόβσκυ 
I Προσπέκτ. Εϊσήλθον είς τό Ασσανσέρ καί 
I έπίεσαν τό κομβίον τοΰ πέμπτου ορόφου. 
I Μόλις τό Ασσανσέρ έσταμάτησεν, δ Συν- 
] ταγματάρχης ήνοιξε τήν θύραν αύτοΰ καί
■ ώρέθησαν είς μίαν σκευοθήκην. Είς τήν 
I Πραγματικότητα ήτο ή είσοδος μιδς κρυ- 
I Φής κλίμακος, ή όποια ώδηγοδσε είς τόν 
I έχτον δροφον.

■— Πέρασε μέσα, είπεν ό Συνταγματάρ

χης. Έ λ α  νά σοδ δείξω τήν νέαν οικίαν 
σου.

Τό διαμέρισμα Απετελεΐτο : Από μίαν 
εύρύχωρον καί μέ καλαισθησίαν έπιπλω- 
μένην σαλοτραπεζαρίαν, μέ χαλιά ’Ανα
τολής, Από ένα κύριον δπνοδωμάτιον, Από 
ένα μαγειρεΐον Αμερικάνικου τύπου καί 
Από ένα συγχρονισμένον λουτρόν.

Μία στενή καί έλικοειδής κλΐμαξ ύψώ- 
νετο έως τήν δροφήν καί κατέληγεν είς 
ένα πελώριον καί εύήλιον δωμάτιον Ανα
ψυχής. Μεταξύ τών επίπλων ήσαν δύο κόκ
κινα δερμάτινα Ανάκλιντρα, μία τράπεζα - 
γραφεΐον Από μαόνι, ένας κινηματογρα
φικός προβολεύς μετά οθόνης, μία τρά
πεζα πίγκ - πδγκ καί ένα έρμάριον. Είς 
δλην τήν έπιφάνειαν ένός τοίχου ύπήρχον 
βιβλιοθήκαι πλήρεις μέ αμερικανικά πε
ριοδικά, Αντίτυπα τών «Τάϊμς τής Νέας 
'Γόρκης, μυθιστορήματα τοΰ Χεμινγκγου- 
αίη, τοΰ Τουαίν, τοΰ Λονδίνου, τοΰ Στάϊμ- 
πεκ, τοΰ Ντρέίζερ καί τοΰ Ντίκενς. Πέ
ραν, μακράν πρός βορράν, δ Τουόμι θά 
ήμποροδσε νά ΐδη τόν γαλάζιον ποταμόν 
τής Μόσχας καί πρός Ανατολάς τούς όβε- 
λίσκους τών ναών τοΰ Κρεμλίνου, οί ό
ποιοι είς τό ήλιόφως ώμοϊαζον ώς χρυσά 
γογγύλια. Αυτό τό δωμάτιον ήτο ή Σχο
λή κατασκοπείας.

— "Ολοι έχουν τάς διακοπάς των καί 
θά πρέπει νά φροντίζης τόν Ιαυτόν σου 
μόνος σου — έξήγησεν δ Συνταγματάρ
χης. Ίδ έ  τήν πόλιν, κοιμήσου δσον ήμ
πορεΐς καί Αναπαύσου μέχρις δτου σέ εί- 
δοποιήσωμεν νά Αφήσης τήν Αμεριμνη- 
σίαν. Οί γείτονες γνωρίζουν, δτι δέν πρέ
πει νά ύποβάλλουν έρωτήσεις. Έάν τούς 
συναντφς είς τό Ασσανσέρ, ήμπορεΐς νά 
λέγης ένα «χαίρετε», Αλλά τίποτε έπί 
πλέον. "Ας εύχηθώ νά έπιτύχης Απολύτως 
είς τήν νέαν ζωήν σου.

Τό διάλειμμα τής μοναξιάς καί τής έ- 
λευθερίας έτελείωσε τήν ένάτην ήμέραν. 
Τήν 8ην π.μ. ώραν έξύπνησεν Από τό κου
δούνισμα τοΰ τηλεφώνου.

— Μήν έξέλθης σήμερον τήν πρωίαν — 
τοΰ είπε μία φωνή — κάποιος θά σέ έπι- 
σκεφθή.

'Ο Τουόμι εύρίσκετο είς τό δωμάτιον 
Αναψυχής μίαν ώραν Αργότερα, δταν ήκου-

Μ όλια έκάθηοαν, ό ύποστράτηγος έσκυ
ψε npoc τά έμπρόσ καί τόν ήρώτησε : 
«"Εχεις σκεφθή καλώς τό Ζήτημα ;». 
«Θέλω νά έκτελέσω τό καθήκον μου», 
άπήντησεν ό Τουόμι.

σε κάποιον νά τόν καλή κάτω Από τό λί- 
βιγκ - ρούμ.

— Γειά σου, είναι κανείς εϊς τήν οι
κίαν ;

Κατερχόμενος έσπευσμένως τήν Ιλικοει- 
δή κλίμακα, Αντίκρυσεν ένα κοντόν, μάλ
λον Ασχημον Ανδρα, μέ κολλητά μάγουλα, 
μέ χονδρά στρογγυλά όμματοϋάλια καί 
πλούσια μαΰρα μαλλιά κτενισμένα πρός τά 
όπίσω.

— Είμαι δ Ά λεξέϊ Ίβάνοβιτς, δ κυ- 
ριώτερος καθοδηγητής σου καί σύμβουλος 
— είπε τείνων τήν χεΐρα του. Μέ συγχω- 
ρεΐς, διότι σέ Αφησα μόνον έδώ μέσα.

'Ο έπισκέπτης ήτο δ Ά λεξέϊ Ίβάνο- 
βιτς Καλκίν. Ή  καταγωγή του ήτο Από 
χωρικούς γονείς καί ώς νεαρός κομμουνι
στής είργάζετο είς τόν δπόγειον ήλεκτρι- 
κδν σιδηρόδρομον τής Μόσχας καί έπή- 
γαινεν είς τό σχολεΐον διά νά λάβη μίαν 
μόρφωσιν. Μέ τήν ύπακοήν, τήν φιλοπο- 
νίαν καί μέ μίαν δποτροφίαν πού έλαβεν, 
έφθασε γρήγορα, Από Απόψεως θέσεως, δ- 
ψηλά είς τήν ιεραρχίαν τής Σοβιετικής 
'Γπηρεσίας Πληροφοριών. ’Από τό 1951 
έως τό 1956 δπηρέτησεν ώς πράκτωρ είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, καθ’ δν χρό
νον παρουσιάζετο ώς ύπάλληλος είς τά 
Ηνωμένα Έθνη. Άρχικώς Αφωσιώθηκε 
είς τήν άπόκτησιν πληροφοριών, Από πρώ- 
την πηγήν, αί δποΐαι θά τόν έξώπλιζον 
μέ τήν ικανότητα νά έκπαιδεύη κατασκό
πους δι’ ένέργειαν κατασκοπείας, έντός 
τής ’Αμερικής. Συχνά, δστερα Από δλί- 
γους μήνας, ήλλασσε κατοικίαν, ώστε νά 
δύναται νά προσαρμόζεται είς τάς διαφό
ρους περιοχάς τής Νέας 'Γόρκης καί τά 
προάστεια αύτής. Έπεδίωκε, συνεχώς, τήν 
προμήθειαν προσκλήσεων, διά νά ήμπορή, 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον, νά εισέρχεται είς 
τάς οικίας καί νά Βλέπη δ ίδιος τόν τρό
πον μέ τόν δποΐον ζοΰν οί ’Αμερικανοί καί 
πώς θά πρέπει οί σοβιετικοί πράκτορες νά 
συμπεριφέρωνται είς τάς συναναστροφάς 
των μέ αύτούς.

— Άφησέ με νά σοΰ εϊπω γενικώς, έν 
συντομίφ, τί πρόκειται ν’ Αντιμετώπισης" 
κατόπιν θά προσπαθήσω νά Απαντήσω είς 
τάς έρωτήσεις σου — είπεν δ Καλκίν, το- 
νίζων βαρειά τά ’Αγγλικά του, πλήν δ- 
μως, έστω καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον, θά 
ήμποροΰσε κανείς νά τόν Αντιλαμβάνεται 
καλώς.

—  'Η έκπαίδευσίς σου θά κρατήση τρία 
£τη. Τά πρωταρχικόν Αντικείμενόν σου θά 
είναι ή θεωρία καί ή πρακτική έξάσκη- 
σις είς τήν Τπηρεσίαν Πληροφοριών, τήν 
όποιαν θά σοΰ διδάξω, θά σπουδάσης, έ- 
πίσης, τήν φιλοσοφίαν τοΰ Μάρξ, τοΰ Λέ- 
νιν, τοΰ Έ γκελς. καθώς έφαρμόζεται είς 
τήν 'Τπηρεσίαν Πληροφοριών, καθώς έπί- 
σης καί τεχνικά θέματα, δπως ή κρυπτο
γραφία, ή φωτογραφία καί ή μυστική γρα
φή. Παοαλλήλως θά σέ καταστήσωμεν ι
κανόν νά κατανοήσης καλώς τά σχέσιν I- 
χοντα μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας θέ
ματα : Τήν 'Ιστορίαν της, τήν Γεωγρα
φίαν της, τήν πολιτικήν ζωήν της, τάς 
στρατιωτικάς έγκαταστάσεις καί τήν σύγ
χρονον ζωήν της. Φυσικά θά κοπιάσης 
πολύ μέ τά ’Αγγλικά σου' γνωρίζω δτι 
τά δμιλεΐς καλώς, Αλλά ή γλώσσα μετα
βάλλεται συνεχώς. Έ χ ε ις  χρόνια νά δμι- 
λήσης καί θέλοιιεν νά βελτιώσης τόν το
νισμόν, δσον είναι είς ήμδς δυνατόν.

(Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε
Ύπό Ά σ τυν. Δ)ντοΰ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

Τήν 26 ’Ιουνίου 1925 ό στρατηγός Θεόδωρος Πάγ
καλος άνετρεψε διά. πραξικοπήματος τήν Κυβέρνησιν 
Μιχαλακοπουλου. Επ εύκαιρίφ, δ Θ. Πάγκαλος, έπω- 
φεληθείς άρθρων τινών τοϋ «Ριζοσπάστη» διά τήν Αύ- 
τονομησιν τής Μακεδονίας, διέταξε τό έπ’ αόριστον 
κλείσιμον τής έφημερίδος. Τ ό  Κ Κ Ε  Ι τ έ θ η  
έ κ τ ο ς  ν ό μ ο υ. Οί έγκάθειρκτοι ήγέται παρεπέμ- 
φθησαν είς τό Στρατοδικεΐον έπί έσχάτη προδοσία. Ή  
Κ.Ε., φοβούμενη τήν εκβασιν τής δίκης, έπεστράτευσε, 
πλήν τοϋ κομματικού δικηγόρου Γιομπρέ, καί άλλους 
έκλεκτούς νομικούς καί επέτυχε νά σώση τούς κατηγο
ρουμένους, διά τής έπ’ άόριστον άναβολής τής δίκης 
καί  ̂τοϋ έπιχειρήματος δτι ή άπόσπασις Μακεδονίας - 
Θράκης θά εγένετο,, άφοΰ πρώτον έπεβάλλετο κομμου
νιστικόν καθεστώς είς τήν Ελλάδα καί ούχί ένωρίτε- 
ρον.

Είς τήν Θεσσαλονίκην έγένετο παρομοία δίκη, οί δέ 
κατηγορούμενοι κατεδικάσθησαν είς ποινάς 12 - 18 έ- 
τών. Μεταξύ τών καταδικασθέντων ήτο καί είς νεαρός, 
υπεύθυνος τής Κομμουνιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκη;.’
ια ο α °  Τ * ° ? Ζ α χ οο ρ t « δ η ς. Τό έτος
iyzb ο Ιΐάγχαλοζ ocvocxpsTcsxoct. Τό ΚΚΕ cfuyipysxoc»... 
Οϋτω λήγει ή περίοδος τής κρίσεώς του, ή γνωστή ώς 
περιοδος^«ό π π ο ρ τ ο υ ν ι σ μ ο ΰ » ,  δηλαδή καιροσκο
πισμού, ήτις διήρκεσεν από τοϋ 1922 έως τό 1926. Αί 
κατηγορίαι τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού, κατά τού ΚΚΕ 
ήσαν δτι, κατά τήν περίοδον αύτήν, τό ΚΚΕ δεν έφήρ- 
μοσε τήν γραμμήν τής Κομ. Διεθνούς, μέ τήν δικαιο- 
λογιαν δτι, λόγψ τού νεαρού τής ήλικίας του, τό Κόμ
μα̂  δέν είχε τήν άπαιτουμένην δργάνωσιν.

Ω, φορείς τού όππορτουνισμοϋ, έκατηγορήθησαν οί: 
Αριστ. Σίδερης, Γιάννης Κορδάτος, οί αδελφοί Δημη- 

τρατου, 6 Γ. Γεωργιάδης, δ Άποστολίδης, δ ’Αβραάμ 
’ sV“’o°l'’ta? κο“ άλλοι. Τό Κόμμα, δμως, έπέπρωτο

™ιοοα καΙ ? λλαζ κρίσεις· Οθτω> κατά τ« έτη 1926 
- i928 κατετρύχετο ύπό τής όνομασθείσης κρίσεως τού
« ι κ 6 ι ν τ α ρ ι σ μ ο 0». 'Ως λικβινταριστής έχα- 
ρακτηρισθη δ γενικός γραμματεύς τοϋ Κ.Κ.Ε. Που- 
λιόπουλος, δστις, ευθύς ώς άπηλευθερώθη, άπογοη- 
τευθεις εκ τής δεινής καταστάσεως, είς ήν είχε περιέλ- 
»ει τό Κομμά έκ τής παρανομίας του, έζήτησε τήν πλή
ρη άνασυγκρότησιν αύτοΰ καί τήν έξυγίανσιν καί άπο- 
τοξινωσιν του άπό τά άνίκανα καί διεφθαρμένα στελέχη 
της ηγεσίας του, τήν έγκατάλειψιν δέ τού συνθήματος 
περί Μακεδονίας καί Θράκης. Τόν Πουλιόπουλον ήκο- 
λουθησε σοβαρά μερίς στελεχών (Μάξιμος, Χαίνογλου, 
Σκλάβος κ.ά.) . Αποσχισθέντες δέ τού ΚΚΕ, έξέδωσαν
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(Σ υνέχεια  έκ  τοΟ προηγουμένου)

οδικήν των έφημερίδα, τόν «Σπάρτακον», υποστηρίζω 
τες τάς άπόψεις τοϋ Τρότσκυ. Γεν. Γραμματεύς ω; 
Κόμματος έτοποθετήθη δ Πατίας Γιατσόπουλος.

Είς τάς έκλογάς τής 6ης Νοεμβρίου 1926, τό ΚΚΐ 
κατήλθεν ως « Ενιαίον Μέτωπον ’Εργατών, Άγρο-ή 
και Προσφύγων» μέ έμβλημα τό σφυροόρέπανον. Κι 
τήρτισε πλήρεις συνδυασμούς είς ’Αθήνας, Πειραιά =:· 
όλους τούς Νομούς τής Β ο ρ ε ί ο υ  Έ  λ λ ά δ ϊ ·  
είς Λάρισαν, Τρίκαλα καί είς τούς Ν. Άχαΐας, ΑίτιΙ 
λοακαρνανίας, Άργολιδοκορινθίας, Μυτιλήνης καί Κι- 
κύρας. Ελαβε 75.000 ψήφους καί έξέλεξε δέκα (10) 
βουλευτάς. Διά τήν ιστορίαν, άναφέρω τά όνόματί 
των : 1) Έλ. Σταυρίόης (Ν. Καβάλλας) , 2) Άθ. Σ:·

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έθεσε τό Κ .Κ .Ε . εκτός νό
μου. Είς τήν φωτογραφίαν, ό Πάγκαλος κατά τό 
1924, όταν ήτο Υπουργός Έ ννόμου Τόζεως είς τήν 

Κυβέρνησιν Παπαναστασίου.



,ίχας (Ν· Ροδόπη;)’ 3) Κ. Κωνσταντινίδης (Ν. Δρά- 
^  , 4) Τάσο; Χαΐνογλου (. “Εβρου) ,5 )  Γρ. Παπα- 
£^λάου, 6) Ζάκ Βεντούρα, Εβραίο;, 7) Δαυίδ Μπε- 
Yip Σουλάμ, Εβραίος (Ν. Θεσσαλονίκη;) , 8) Ν. Κυ- 
Εκόπουλος (Ν. Φλωρίνη;) , 9) Σερ. Μάξιμο; (Ν. 
\χρίσης) καί 10) Κώστας Θέος έκ Βόλου (Ν. Λαρί- 
,-ς ). Οί πλεϊστοι εξ αυτών διεγράφησαν άργότερον

Οί κομμουνισταί βουλευταί ώρκίσθησαν πίστιν 
εις τήν ύπό τήν ίδικήν των έννοιαν πατρίδα, 
δηλαδή τήν Σοβιετικήν.

τοΟ Κόμματος ώς λικβινταρισταί. Χαρακτηριστικόν εί
ναι ότι, κατά την δρκωμοσίαν, οί κομμουνισταί βουλευ
τή ώρκίσθησαν μέν, άλλα κατετέθη έγγραφος δήλω- 
3ΐ; εις το προεδρεΐον της Βουλή;, καθ’ ήν : «Ή. δμάς 
ιών κομμουνιστών βουλευτών όρκίζεται μέ τήν έπιφύ- 
λαξιν τής έννοια; τής πατρίδος, ώς εννοεί αυτή ταύ- 
την καί μέ τήν έπιφύλαξιν τών έπί τή; θρησκείας άπό- 
ψεών της, δσον άφομφ τήν φράσιν «εί; το δνομα τής 
'Αγίας Τριάδος»! Ούτως, οί κομμουνισταί βουλευταί 
ώρκίσθησαν πίστιν εις τήν ύπό τήν ίδικήν των έννοιαν 
πατρίδα, δηλαδή τήν σ ο β ι ε τ ι κ ή ν .  Ή  κρίσις, 
δμως, τοΰ Κόμματος συνεχώς έμεγάλωνε. Ακόμη καί 
άπδ τούς βουλευτάς, οί 9 διεφώνουν μέ τήν Κ Έ ., προς 
ήν έπρόσκειτο μόνον είς, ό μετέπειτα γνωστός Κώστας 
θέος. Διά τήν λύσιν τής κρίσεως συνεκλήθη τό Δ' Συ- 
νέδριον τοΰ Κόμματος.

’Αντιπρόσωπος, είς αύτό, τής Κόμιντερ, παρέστη δ 
Γερμανός βουλευτής Ραΐμερ, μέλος τής Κ.Ε. τοΰ Κ. 
Κ.Γ. Τό συνέδριον ύπήρξε ταραχώδες, λόγψ τής δια
μάχης μέ τούς λικβινταριστάς. Τελικώς, δ Ραΐμερ Α
πέδειξε τήν έκλογήν τοΰ Χαϊτά ώς Γεν. Γραμματέως 
χαί ώς μελών τής Κ.Ε. τών Γ. Σιάντου, Κ. Θέου, Κο- 
λοζώφ καί Εύτυχιάδη, ώς καί τών λικβινταριστών Μα- 
ξίμου καί Χαΐνογλου. Ή  διαμάχη παρέμεινε, έντεινο- 
μένη μάλιστα διά τών «Ριζοσπάστη» καί «Σπάρτακου».
I Τόν Αύγουστον 1928 έγένοντο νέαι έκλογαί μέ πλειο
ψηφικόν. Τό ΚΚΕ ούδένα βουλευτήν έξέλεξεν, αί δέ ψή
φοι του έμειώθησαν άπδ 75.000 είς 30.000. Τόν Δε
κέμβριον (10 - 15) 1928 συνέρχεται τό 4ον Συνέδρων 
τοΰ ΚΚΕ. Ή  κατάστασις, όμως, τοΰ Κόμματος, άπό 
άπόψεως κρίσεως, χειροτερεύει. Ή  περίοδος 1929 - 31 
χαρακτηρίζεται ώς ή περίοδος τοΰ «φ ρ α ξ ι ο ν ί
ο μ ο ΰ». Δηλαδή, τό Κόμμα έχωρΐσθη είς άντιμαχο- 
μένας δμάδας. Κατά τής ήγεσίας (Θέου - Σιάντου - 
Πυλιώτη - Άλέξη) έμάχετο ή δμάς Χαϊτά - Εύτυχιά- 
δη, ένψ έτέρα δμάς (Καραγεώργη - Θέμελη) έλάμβα-

νε θέσιν Κέντρου. Συγχρόνως, Ιδρών οί Άρχειομαρξι- 
σταί, οίτινες έπρέσβευον δτι χρειάζεται πρώτον μόρφω- 
σις καί ύστερον δράσις, οί Τροτσκισταί καί άλλοι 

Ή  διαμάχη είχε φθάσει μέχρι τής βάσεως, δηλαδή 
τά άπλά μέλη, μέ άποτέλεσμα συμπλοκάς, τραυματι
σμούς καί φόνους. Άργότερον δ Ζαχαριάδης κατήγγει- 
λεν, δτι ή διαμάχη (φραξιονισμός) ύπεδαυλίζετο^καί 
έπετείνετο ύπό τοΰ «ταξικοΰ έχθροΰ», διά τής εύστοχου 
καί ύποδειγματικής δράσεως τοΰ τότε ’Αστυνόμου τής 
Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών Ααμπρινοπούλου, όσης είχε 
κατορθώσει νά Ιχη έπαφάς μετά τών άντιμαχομένων δ- 
μάδων. Πρό τής τραγικής αύτής καταστάσεως έπεμ- 
βαίνει ή Κ.Δ. δηλαδή ή Σταλινική Σοβ. Ένωσις. Μέ 
Ικκλησίν της (διάβαζε : διαταγήν) πρός άπαντα τά 
μέλη τοΰ ΚΚΕ (έλληνικόν τμήμα τής Κ.Δ.) κάμνει 
αύσηράν κριτικήν, πρός άπάσας τάς άντιμαχομένας δ
μάδας. ’Απαιτεί καί θέτει ώς καθήκοντα : α) τήν μπολ- 
σεβικοποίησιν τοΰ Κόμματος, άφοΰ έξουδετερωθή δ φρα
ξιονισμός καί τό Κόμμα άποκτήση δμοιογενή καί έ- 
νιαίαν διοίκησιν, β) τό κέντρον βάρους τής «δουλειάς 
τοΰ Κόμματος», νά ριφθή είς τήν δημιουργίαν πυρή
νων είς τά έργοστάσια καί τάς έπιχειρήσεις, γ) νά όρ- 
γανωθή Παράνομος Μηχανισμός, δχι όμως είς βάρος 
τοΰ νομίμου, δ) νά δημιουργηθοΰν σ τ ε λ έ χ η  καί 
νά άναδιοργανωθή δ τύπος, ε) νά σχηματισθοΰν είς 
τάς άγροτικάς περιοχάς «Έπιτροπαί Πάλης», στ) νά 
προσεχθή ή Νεολαία καί ζ) είς τό «έθνικό» ζήτημα, τό 
ΚΚΕ νά άγωνισθή διά τήν αύτοδιάθεσιν μέχρι; άπο- 
χωρισμοΰ τών μειονοτήτων. Τό σπουδαιότερον, δμως, 
είναι δτι έπιβάλλει ώς ’Αρχηγόν τοΰ ΚΚΕ, τόν Νίκον

ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΝΟΓΛΟΤ

Ζαχαριάδην. Τόν έπιβάλλει άνευ έκλογών, διά κοοπτά- 
τσιας, όπως άποκαλεΐται εις τήν διεθνή όρολογίαν τοΰ 
κομμουνισμοΰ ή τοιαύτη ένέργεια. ’Έτσι λήγει ή τρίτη 
περίοδος τών έσωτερικών κρίσεων τοΰ ΚΚΕ.

(Συνεχίζεται)
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eic τόν υπέρ τής έλευδερίας άγώνα

(1940 -1949) I
Υπό του Θεολόγου - Φιλολόγου κ. Γ. ΚΑΚΑΛΕΤΡμ

ΓΪΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟϊ

X J  ΕΛΛΑΣ, ώς γνωστόν, είναι ό χώ- 
poc, ένθα άνεφύησαν οί ήρωες καί 

δικαίως καλείται «μήτηρ ήρώων». Α λλ ' 
ούδείς δύναται νά ίσχυρισθή, ότι οί ή- 
ρωες είναι αύτοφυεϊς. Η τεκμηρίωσις 
της τοιαύτης πραγματικότητας έπιβε- 
βαιουται άπό τής άρχαιότητος, άναγνω- 
ρι£ομένου εύκόλως, ότι όπισθεν ένός έ- 
κάστου ήρωος και ήμιθέου ύφίσταται 
μία Ελληνίς, είτε ώς μήτηρ γαλουχοϋσα 
διά τοϋ άδολου γάλακτος τής ’Αρετής 
τά έαυτής τέκνα, είτε ώς άδελφή, είτε 
ώς σύζυγος, πολύτιμος συμπαραστάτις 
τής £ωής.

Η Ελληνίς κατά κύριον λόγον είνα: 
εκείνη, ήτις ένέπνευσε διά τής μητρι
κής στοργής τήν πίστιν καί τήν άφοσίω- 
σιν προς τά ιδανικά τής Ε λλην ικής  Πα- 
τρίδος.  ̂ Οϋτω δέν θά εϊχον ύπάρΕει 
Θερμοπυλαι, ούδέ θά προεφέρετο διά 
τοϋ Λεωνίδα καί των σύν αύτω τό περι- 
λάλητον «Μ ο λ ώ ν λ α 6 έ», έάν δέν 
προϋπήρχε ή μητρική τής Σπαρτιάτιδος 
εύχή «ή Τάν ή έπί Τάς», ήτις άπετέλει 
έν ταυτώ στρατιωτικήν έντολήν καί ό
ρον άπαράβατον.

Ή  δημιουργουμένη εθνική συνείδη- 
oic, ήτις, (be γνωστόν, έμφανίΖεται διά 
πρώτην φοράν εις τήν Ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος έν Έ λλάδι, δέν είναι φαι- 
νόμενον, τοπικόν, αλλά πανελλήνιον. Ο 
τραγικός ποιητής Εύριπίδης, άπηχών 
τήν έθνικήν αύτήν σκέψιν τής έποχής 
του, έγραψε τήν « 'Ιφ ιγένε ιαν  έν Αύλί- 
δι» 'Καί έδίδαΕε τό ομώνυμον δράμα ά
πό σκηνής, δυνάμενον νά θεωρηθή ώς 
τό άντιπροσωπευτικώτερον παράδειγμα 
έκουσίας θυσίας άρχαίας Έ λληνίδος υ
πέρ Πατρίδος. Καί γινώσκουσα ή ιδία, 
δτι θ άποθάνη, οδεύει σταθερώς πρός 
τόν βωμόν τής θυσίας ψυχή τε καί σώ- 
μστι, λέγουσα : «Κατθανείν μοι δέδο- 
κται τούτο δ ' αύτό βούλομαι ε ύ κ λ ε -  
ώ ς π ρ ά Ε α ι, παρείσα γ ' έκποδών 
τό δυσγενές (στιχ. 1375 - 1377), ήτοι 
έχει άποφασισθή ν ’ άποθάνω* αύτό λο ι
πόν θέλω νά τό πράΕω ένδόΕως, άφοϋ 
θέσω κατά μέρος παν ταπεινόν φρό
νημα.

Κ  έλευθερία όμοϋ μετά τής Πατρι-

δος, τής Θρησκείας καί της Ο ικογένειάς 
αποτελούν τά ιερά σύμβολα καί τά άκα
τάλυτα ιδανικά των αγώνων τοϋ Έ 
θνους μας.

Εκ των ά ρχώ ν 'τούτω ν έμπνεόμενοι 
καί έκκινοΰντες οί Έ λλη νες  καί αί Έ λ- 
ληνίδες όλων των έποχών, δέν έδίστα- 
σαν νά παράσχωσιν ολοκαυτώματα ή- 
ρωϊκά καί άνεπανάληπτα εις τήν ιστο
ρίαν των Εθνών, οτοιχοϋντες τήν χαρα- 
χθεϊσαν ύπό των προγόνων των άρχήν 
καί πορείαν. Εάν ή άρχαία Σπαρτιάτις 
παρέδιδε τήν άσπίδα εις τόν άρχαϊον 
πολεμιστήν, ή ήρωίς τοϋ 1821 παρέδιδε 
τό καρυοφίλι καί τό σπαθί εις τόν Κ λέ
φτην, ή δέ ήρωίς τοϋ 1941 έφωδίαΖε 
τόν προσφιλή υιόν της όμοϋ μετά τής 
εύχής διά τήν νίκην καί δΓ ένός Εύαγ- 
γελίου μετά μιας είκόνος τής Πανα
γίας, ώς όπλων άμφοτέρων ήθικής δυ- 
νόμεως κατά τών πανισχύρων δειλώ ν έ- 
πιδρομέων. Καί έάν ή ’ Ιφ ιγένεια  καί ή 
ΠραΕιθέα έθυσιάΖοντο έκουσίως εις τόν 
βωμόν τής Πατρίδος, ή Ελληνίς τών με- 
τέπειτα α ιώ νων έμάχετο παρά τό πλευ
ράν τοϋ άνδρός ίσοδυνόμως, τόν οποίον 
καί άνεπλήρωνεν εις τήν μάχην. Έ φ ’ 
όσον δέ έκινδύνευεν ή τιμή καί ή έλευ
θερία της έρρίπτετο εις τόν κρημνόν, 
αδουσα συγχρόνως μετά τών άλλων 
Έ λληνίδω ν ένθουσιώδη άσματα περί Πα
τρίδος, περί γλυκείας Ζωής καί γλυκείας 
έλευθερίας.

Έ φ ’ όσον τοιαύτη φέρεται ίστορικώς 
ή συμπεριφορά τής Ελληνίδος άνά τούς 
αιώνας, δέν ήτο δυνατόν νά φανή ύπο- 
δεεστέρα εις μετέπειτα καί μάλιστα 
δύσκολους στιγμάς διά τό Έθνος.

Η Ε λλην ίς , άφ ’ ής ήρΕατο ό αγών 
τής έλευθερίας τοϋ 40, άπέβη ή κυριω- 
τέρα άστείρευτος πηγή ήθικής καί ύλι- 
κης δυνάμεως διά τούς «μ ε γ α θ ύ- 
μ ο υ ς» μαχητάς τών βουνών τής Βο
ρείου Ηπείρου, τής Μ ακεδονίας καί τής 
Θράκης μας. Αΰτη κατά κύριον λόγον 
έγένετο εύτόλμως ό δυναμικώτερος έμ- 
ψυχωτής τοϋ άναχωροϋντος διά τό μέ- 
τωπον υίοϋ,συΖύγου ή άδελφοϋ. Καί κα- 
λουμένη ύπό τής Ιστορίας ν ’ άντιμετω- 
πίση τήν δραματικωτέραν διά τόν βίον 
της στιγμήν τοϋ άποχωρισμοΰ προσφι
λώ ν της προσώπων, ή ίδια συνεκρότει 
έαυτήν άπό τών δακρύων, διά νά μή 
μειώση τόν ένθουσιασμόν καί τό ήθικόν

φρόνημα τοϋ λεοντοθύμου Ελληνικοί 
λαού.

Ή  εύχή τής μάννας Έ λληνίδος καί ή 
πίστις πρός τήν άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων προστάτιδα τοϋ Έ θνους μας 
τήν Ύπέρμαχον Στρατηγόν, άπέβηααν 
αί κατ’ έΕοχήν δυνάμεις άντιμετωπι’σεαχ; 
πασών τών κακουχιών καί τών στερή
σεων του Στρατού μας. Έ πί τούτοις δέ j 
συνετέλεσαν εις τήν άντίστροφον τών I 
πραγμάτων πορείαν. Μετέβαλλον τούς 
έπιτιθεμένους εις ύποχωροϋντας καί I 
τούς άμυνομένους εις προελαύνοντας 
νικητάς. Έ πιβεβαιωθείσης διά μίαν είσέ· 
τι φοράν τής γνώμης, ότι τάς τύχας τών 
Εθνών δέν κυβερνούν αί ύλικαί δυνά

μεις, άλλά αί ήθικαί, κύριος δημιουργός 
των όποιων, κατά μει’Ζονα λόγον, είναι ή ' 
Ελληνίς, είτε ώς φιλόστοργος μήτηρ, ί 

είτε ώς πολύτιμος καί πιστή σύΖυγος, 
είτε ώς παιδαγωγός καί διδάσκαλος, γα· 
λουχοϋσα τούς Έ λληνόπαιδας διά τών 
πλέον ιερών καί άγιων ναμάτων τής ’Ελ
ληνικής Φυλής. Ή  πεποίθησις αΰτη διή- 
κει ή αύτή διά μέσου τής Ιστορίας καί 
τής Ζωής τοϋ Ε λλην ικού  "Εθνους, ά- 
ποδεικνύουσα, ότι ή Ε λλη ν ίς  πάντοτε ά- 
γαπα ύπέρ τό δέον τήν Πατρίδα της.

Ύ πό  τής αύτής πάντοτε άγάπης καί 
άφοσιώσεως πρός τήν Πατρίδα τής όρι
σθείσης ύπό τών προγεγεννημένων Έλ
ληνίδω ν έμπνέονται καί καθοδηγούνται 
καί αί Έ λληνίδες τοϋ 40. Πλεϊσται έΕ 
αύτών έλαβον ένεργόν συμμετοχήν εις 
τόν άγώνα τής Έ λευθερίας καί άντέτα- ! 
Ε αν εύτόλμως άντίστασιν πείσμονα κατά 
τοϋ έπιδραμόντος έχθροϋ. ’Ό λα ι αί Έλ
ληνίδες, αν καί έπωμίσθησαν τό βάρος 
τής ουντηρήσεως ανηλίκω ν τέκνων καί 
ύπερηλίκων γερόντων, άναλαμβάνουν 
τήν κατασκευήν, έν καιρω νυκτός, μάλ
λ ινω ν ειδών (χειροκτίων, πουλόβερ, φα- 
νελλώ ν κλπ .) πρός ταχεϊαν άποστολήν 
τούτων εις τάς πλέον προκεχωρημένας 
γραμμάς τοϋ πυράς διά νά θερμάνωσιν 
έκείνους, οϊτινες :

«Τής Πατρίδος πάντα πιστοί Φρουροί 
τόν έχθρό νάρθή καρτερούνε, 
τόν έχθρό πού πίστεψε πώς μπορεί 
στήν Ελλάδα νικητής νά μπή».

Κατά τό άλβανικόν έπος αί Ήπειρώ- 
τισσαι Έ λληνίδες τής Πίνδου, τών ΤΖου-
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μέρκων καί τοϋ Πωγωνίου άνεδείχθησαν 
γνήσιαι απόγονοι τών θρυλικών Σ ουλιω 
τ ώ ν ,  έπιδείΕασαι άσυγκριτον ήρωϊ- 
ομόν, αύταριάρνησιν καί αύτοθυαίαν μο
ναδικήν, μετέχουσαι τοϋ πυράς τών μα
χών έν τη πρώτη γραμμή. Αΰται, κατά 
κύριον λόγον, μη υπαρχόντων μεταφο
ρικών μέσων, άνεφωδίαΖον τούς μαχη- 
τός τοϋ μετώπου διά τροφίμων, πυρο- 
μαχικών, ενδυμάτων καί άλλων άναγ- 
καιούντων ύλικών, άναγκαΖόμεναι πολ- 
λάκις νά διέλθωσι δι' άποκρήμνων βρά
χων, προκειμένου νά παράοχωσι την υ
λικήν βοήθειαν καί τήν ήθικήν συμπα- 
ράστασιν πρός τούς άγερώχους ύπερα- 
οπιστάς τών συγχρόνων Θερμοπυλών 
τής Ελληνικής έποποιΐας τής Β. Ή πε ί- 
ρου.

Παραλλήλως φιλοΕενουν τούς "Ε λλη
νας στρατιώτας. Συγκεκριμένως άντα- 
ποκρίοεις τής έποχής εκείνης άναφέ- 
ρουν, ότι : -Ε ις  τό Τσεπέλοθον φιλοΕε- 
νοΰνται τριακόσιοι άνδρες, άνά δέκα εις 
κάθε οικίαν. Αί γυναίκες επιδίδονται εις 
τό στέγνωμα τών ένδυμάτων, εις τό 
πλύσιμον καί τό μοντάρισμα. Προσφέ
ρουν ομοίως τρόφιμα, ψωμί, φασόλια, 
πατάτες, καρύδια, σφάγια. "Όταν δέ ό 
Στρατός εστάλη εις τό ύψώματα της 
Γκαμήλας, έδωσαν άπό μίαν βελέντΖαν 
καί δύο οακκιά εις κάθε στρατιώτην διά 
τήν προφύλαΕιν άπό τό δριμύ ψϋχος... 
"Οταν ό έχθρός όπεμακρύνθη, εις τό ■ 
βορειοηπειρωτικόν έδαφος καί δέν διε- 
Εήγοντο πλέον έπιχειρήσεις εις τήν πε
ριοχήν των, αί γυναίκες τών χω ρίω ν τής 
έλευθέρας Ηπείρου, λησμονώντας τις 
ανάγκες τους, στρώθηκαν στή δουλειά 
καί πλέκουν κάλτσες νιά τούς έλευθε- 
ρωτάς». ( Ελεύθερον Βήμα, 15 .12 .40 ).

Μαρτυρεϊται, ωσαύτως, «ότι γυνα ικό
παιδα καί γέροντες, άλλοι φορτωμένοι 
οί ίδιοι καί άλλοι μέ Ζώα, μετέφερον συ
νεχώς εις τό Καπέσοβον καί τό Βρυσο- 
χώρι όλα τό πολεμοφόδια καί τό τρό
φιμα, περιπατοϋντες έπί πολλάς ώρας ή 
καί ήμέρας εις δρόμους δυσθάτους έπί 
τών άποκρήμνων βράχων. Εις τό είδη, 
τό όποια μεταφέρουν, άναφέρεται καί ή 
μεταφορά πυροβόλων. Αί γυναίκες χω 
ρίων τινών έδέθησαν μέ τριχιές καί έΖεύ- 
χθησαν τό κανόνια, τό όποια άνεβίβα- 
σαν εις τό άπόκρημνα ύψώματα, εις τόν 
τόπον τοϋ προορισμοϋ των». (Αύτόθι 
ένθ" ά νω τέρ ω ).

Οί Κρητικοποϋλες τόν περίδοΕον πε
ρί τών όλων άγώνα άγωνιΖόμεναι, πα- 
ρέαχον άνεκτιμήτους πρός τήν Πατρίδα 
ύπηρεσίας, προκαλέσασαι πλήγματα ι
σχυρά καί γενναία καί μάλιστα διά πρω
τογόνων μέσων άποκρούσεως, κατά τών 
άερομεταφερομένων Μ εραρχιών τοϋ 
ΝαΖισμοϋ. "Ως ήτο επόμενον, έπέσυραν 
δικαίως τόν θαυμασμόν των απανταχού 
φίλων καί έχθρών. Ά λ λ "  εκεί, ένθα πα- 
ρέσχον πλούσιας τάς ύπηρεοίας των αί 
Έ λληνίδες τής Ηπείρου, αί Έ λληνίδες 
τών πόλεων καί συμπάσης τής Ελλά
δος καί άνεδείχθησαν άΕιαι τής τιμής 
καί τοϋ μεγαλείου τής μαχομένης Πατρί-

δος μας ήτο ό τομεύς τής ύγειονομι- 
κής περιθάλψεως τών Τραυματιών. Αί 
έκουσίως καταταγεϊσαι άδελφαί νοσο
κόμοι, ηαρό τήν απειρίαν των, προσηρ- 
μόσθησαν τελείως πρός τό έκ τοϋ πο
λέμου νέα καθήκοντα αύτών, άναπτύ- 
Εασαι άλως έΕαιρετικήν κο ινω νικήν καί 
φιλανθρωπικήν δράσιν. Κατά έκατοντά- 
δας Έ λληνίδες άδελφαί, προερχόμενοι 
έΕ όλων τών οημείων τής Ε λλη ν ική ς  
γής, προσέφερον τόν εαυτόν των ψυχή 
τε καί οώματι διά τήν άνακούφισιν τοϋ 
πόνου τών τραυματιών τοϋ πολέμου.

Μ ετ’ ένθουσιασμοϋ καί αύτοθυσίας 
προσέφερον αϋται τήν νεότητά των καί 
τήν ψυχήν των, αλλά καί αύτήν έτι τήν 
Ζωήν των, διά νά γλυκάνωσι καί άνα- 
κουφίσωσι τόν πόνον καί τάς πληγάς τών 
τραυματιών τοϋ πολέμου.

Ή  τοιαύτη εθελούσια καί πολύτιμος 
συμβολή τής Έ λληνίδος εις τόν δίκαιον 
καί Ιερόν αύτόν άγώνα τοϋ Έθνους 
μας έΕετιμήθη ιδιαιτέρως, ώς μοναδική 
"Εθνική θυοία καί προσφορά. Διό καί ή 
"Ακαδημία "Αθηνών, κατά παράδοσιν "Ε
θνικήν, ουνελθοΰσα τήν 24.4.1946, διό 
νά παρέΕη τιμήν « τ ο ί ς  π ε σ ο ϋ σ ι ν

ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

καί  κ ε ι μ έ ν ο ι ς  α ύ τ ό θ ι  τ ώ ν  
Έ  λ λ ή ν ω ν», άπένειμεν εις τό Σώμα 
τών Έ θελοντριών "Αδελφών Νοσοκόμων 
καί "Εθελοντών Ο ικονόμων τοϋ "Ελληνι
κού "Ερυθρού Σταυροϋ ·τ  ό Ά  ρ γ  υ- 
ρ ο ϋ ν  α ύ τ ή ς  Μ ε τ ά λ λ ι ο  ν».  
" Ε ν θ ά δ ε  ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  μ ε- 
τ α Ε ύ τ ώ ν  ά λ λ ω ν  τ ό  έ Ε ή c  : 
«...Δ έ ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  
λ η σ μ ο ν ή σ η  ή Π α τ ρ ί ς ,  ό τ ι  
τ ό  Σ ώ μ α  τ ο ύ τ ο  τ ώ ν  γ ν η 
σ ί ω ν  Έ λ λ η ν ί δ ω ν  σ υ ν ε μ ε -  
ρ ί σ θ η  τ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς τ ώ ν  
μ α χ ο μ έ ν ω ν  κ α ί  ό ν έ μ ε ι Ε ε  
τ ό  α ί μ α  α ύ τ ο ϋ  μ ε τ ά  τ ο ϋ  
α ί μ α τ ο ς  τ ώ ν  π ρ ο μ ά χ ω ν  
τ ή ς  ά ν ε Ε α ο τ η σ ί α ς  τ ή ς  
" Ε λ λ ά δ ο ς . . .  Τ ι μ ή  κ α ί  δ ό Ε α  
ε ι ς  τ ή ν  μ ν ή μ η ν  α ύ τ ώ  ν». Ή  
τιμητική αϋτη διάκρισις καί βράβευσις 
τοϋ Σώματος ύπό τής "Ακαδημίας "Α
θηνών είναι ελάχιστη άπότισις φόρου 
εύγνωμοσύνης καί τιμής τοϋ "Εθνους 
έναντι τών πολλαπλώς προσφερθεισών 
μεγίστων ύπηρεσιών πρός αύτό.

Ή  άποκορύφωσις τοϋ μεγαλείου τής 
Ε λλην ικής  ψυχής, ήτις κατά τόν ποιη
τήν «δέν λησμονάει πώς έπλάσθη Ε λ 
ληνική», τελειοϋται εις τήν άποτελεσμα- 
τικήν καί νικηφόρον Ε θ ν ική ν  άντίστασιν 
τής Έ λληνίδος, τήν άντιταχθείσαν εύ- 
τόλμως κατά τοϋ πανισχύρου "ΑΕονοσ. 
Παοαλλήλως ή γενναία Έ λληνίς , ή στε- 
ρηθεϊσα διά τής έπαράτου κατοχής τήν 
Ελευθερ ίαν της, άγωνίΖεται καί κατά 
τών Έαμοβουλγάρων, οϊτινες, ώς γνω 
στόν, είσέβαλον, άμα τή είσόδω τών κα- 
τακτητών καί βάσει προδιαγεγραμμένου 
σχεδίου, έπεδίωκον τήν άφαίρεσιν όλο- 
κλποου τπς Μ ακεδονίας μας καί τής 
Θοάκης. διά τοϋ όψανισυοϋ τοϋ Ελλη
νικού πληθυσυοϋ, τής Ε λλη ν ική ς  γλώσ- 
σης καί τής Χριστιανικής Θρησκείας.

Ό  άνών άοχεται ύπέρ πάντων καί ύ- 
πέο τής Ελευθερίας. Ή  Έ λληνίς  άπ" α- 
κοου εις πκοον άναλαυβάνει εύθύνας 
καί τομείς δοάσεως. Ό  όοκος, ό όποιος 
έδόθπ ύπό τής άοχηγοϋ, ήτο : “ '"Ο λ  α 
τ ά  δ ά κ τ υ λ α  τ ο ϋ  χ ε ρ ι ο ύ  
π ρ έ π ε ι  ν ά  κ λ ε ί σ ο υ ν  σ φ ι -  
γ τ ά  σ έ  μ ι ά  γ ρ ο θ ι ά  π ο ύ  
θ ά  τ σ ά κ ι σ η  τ ά  μ ο ϋ τ ρ α  
τ ώ ν  Φ α σ ι σ τ ώ ν  κ α ί  Ν α Ζ ι
σ τ ώ ν * .  Μή ύπαρχούσης έν Έ λλάδι 
Κυβερνήσεωα, κατορθώνει ή Έ λληνίς  
νά όονανωθή μυστικώς καί νά έπικοι- 
νωνή κατά τρόπον αοιστον μετά τών εις 
Μέσην "Ανατολήν ύφισταμένων "Ελληνι
κώ ν καί Συμμαχικών Στρατευμάτων καί 
νά δρα εις τό άκέραιον, προκαλοϋσα πό
σης (ρύσεως δολιοφθοοάς είο τά στρα
τηγικά σχέδια τοϋ έχθροϋ. Ή  Έ λληνίς  
τής "Εθνικής άντιστάσεως κατά τήν κα
τοχήν ήδυνήθη κρυφίως νά είσέλθη εις 
αύτά τά άπόρρητα τοϋ έχθροϋ καί νά 
ποοκαλή άνεπιφυλάκτως καί έπιτυχώς 
σημαντικός άπωλείας εις στρατιωτικός 
βάσεις άεοοδοομίων, άποθήκαα καυσί
μων καί άποθήκας ποικίλου πολεμικού 
ύλικοϋ. Τό δαιμόνιον τής Έ λληνίδος 
έπετύγχανεν, ώστε νά πληροφορή τάς 
"Ελληνικός καί συμμαχικός δυνάμεις ά- 
κόμπ καί τήν ώραν τοϋ άπόπλου ώς καί 
τόν άοιθμόν τών πολεμικών σκαφών τών 
προοωρμισμένων εις τάς "Ελληνικός ά-
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κτάς. Οϋτω, τά συμμαχικά καί τά Ελλη
νικά καταδρομικά εδρών πλήρως καί ά- 
ποτελεσματικώς. Τάς τοιαύτας επιτυ
χίας μεταδίδουν συνθηματικώς οί Ρα
διοφωνικοί Σταθμοί των Συμμάχω ν έν 
Καίρω. Τοϋτο έγινε καί ή αίτια τής συλ- 
λήψεως τής άρχηγοΰ τής ίδρυθείσης 
“ Έ  λ λ η ν ι κ ή ς  Σ ι ω π η λ ή ς  
Σ τ ρ α τ ι ά ς »  Λέλας Καραγιάννη, 
τής « Κ α π ε τ ά ν ι σ σ α ς  Ν Ι ε ω τ έ -  
ρ α ς  Μ π ο υ μ π ο υ λ ί ν σ ς ·  τήν 
23ην Οκτωβρίου 1941. Ή  ήρωίς, όδη- 
γηθεϊσα πρό του άνακριτοϋ τών S.S., ού- 
δεμίαν λέΕιν έπρόφερε. Τά μυστικόν πα- 
ρέμεινεν εις τά άδυτα τής Ελληνικής 
ψυχής. Μ ίαν μόνον άπάντησιν έδωσε 
καθ όλον τά διάστημα του μαρτυρίου 
της : « Ά  φ ο ϋ  τ ρ έ μ ε τ ε  τ ο ύ ς  
Έ λ λ η ν α ς  χ τ υ π ά τ ε  β ά ρ 

β α ρ ο ι  τ ι ς  Έ λ λ η ν ί δ ε  ς». "Ο 
ταν τήν έπληροφόρησαν ότι θά φονεύ- 
σουν τά παιδιά της, ή Έ λληνίς  άπήντη- 
σεν ύπερηφόνως : «Τ ά π α ι δ ι ά
μ ο υ  ά ν ή κ ο υ ν  ε ι ς  τ ή ν  Π α- 
τ ρ ί δ α». Ή  ήρωϊκή άπάντησις άπε- 
στόμωσε τόν δήμιον. Ά φ εθεϊσα  έλευθέ- 
ρα, δέν εγκατέλειψε τήν άναληφθείσαν 
άποστολήν τής Εθνικής άντιστάσεως, 
ούδέ τήν ιδέαν τής Ελευθερίας. Πολ- 
λάκις, μεταμφιεσθεϊσα εις Καλογραίαν 
ή έπαίτιδα, διεβίβασε πληροφορίας έπί 
τών όρέων, ένθα τά Στρατηγεΐον Ζέρ- 
βα. Πολλάκις, τη βοήθεια του πλήθους 
τών συνεργατών της, μεταΕύ τών όποι
ων καί μέγας άοιθμός Αστυνομικών, έ- 
φυγάδευσεν "Ελληνας καί συμμάχους 
διά πλαστών ταυτοτήτων ή καί μυστικώς 
εις τήν Μ. ’Ανατολήν. Ή  ποικίλη αύτή 
δράσις δέν έμεινε άπαρατήρητος. Αΰτη 
έγένετο ή αίτια τής έκ νέου συλλήψεως 
καί τής όδηγήσεως εις τάς Φύλακας Ά -  
θέρωφ καί Χαίδαρίου, εις τόν θάλαμον 
τόν λεγόμενον « τ ο υ  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  υ». 
Εκεϊθεν ώδηγήθη εις τινα χαράδραν τοϋ 

Χαίδαρίου καί τήν 8 ην Σεπτεμβοίου 
1944 άντίκρυσε θαοοαλέα τό έκτελεστι- 
κόν άπόσπασμα. « Ως εύτυχοϋσα γ' 'Ε λ
λάδος τ' εύεογέτις». Ή  Πατρίς, άνα- 
γνωοίΖουσα, δικαίως, τάς πρός τήν Πα
τρίδα προσφερθείσας υπηρεσίας της, 
τήν ένέταΕε εις τήν πλειάδα τών Εθνο
μαρτύρων καί τήν ώνόμασε «ν ε ω τ έ- 
ρ α ν  Μ π ο υ μ π ο υ λ ί ν α ν » .

Η Ακαδημία Αθηνών εις τάς 30 Δε- 
κεμβοίου 1947 τήν έτίμηοεν ώς Ή ρω ϊ- 
δα. Τοιαύτη έν όλίγοις ήτο ή Ζωή καί ή 
δράσις τής άρχηγοΰ, άλλ ' αΰτη περιε- 
στοιχίΖετο ύπό πλήθους Έ λληνίδω ν πό
σης ήλικίσς, τάΕεως καί έπαγγέλματος, 
αϊτινες διεκόσμησαν διά τοϋ ήρωϊκοϋ 
των θανάτου τό φωτοστέφανον τοϋ νέ
φους τών νεοεθνομαρτύρων.

Χαρακτηριστικοί καί άνεΕίτηλοι έσαεί 
θά παραμείνωσιν αί τελευταίοι λέΕεις, 
αϊτινες έλέχθησαν ύπό τής φοιτήτριας 
Ή ροϋς Κωνσταντοπούλου πρό τοϋ έκ- 
τελεστικοϋ άποσπάοματος τής Καισαρια- 
νής τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1944 : «Π ε- 
θ α ί ν ω ο ά ν  τ ί μ ι α  Έ  λ  λ  η ν  ί- 
δ α». Ωσαύτως δέ ρίγη συγκινήσεως 
προκαλοϋν αί ένέργειαι τής ιδίας, εύρι- 
σκομένης έντός τών φυλακών τοϋ Χαϊ- 
δαρίου καί προσπαθούσης διά πατριωτι
κώ ν στίχων, ώς οί έπόμενοι, ν ' άνυψώ-

ση τό πατριωτικόν φρόνημα τών σύν αύ
τή έγκαθείρκτων Ελλήνων καί Έ λλη ν ί
δων :

« Υπομονή, ύπομονή, 
καρτέρει καί καρτέρι 
καί τούτος ό Σεπτέμβριος 
τή Λευτεριά θά φέρη.
Ως τήν Τετάρτη βρέ παιδιά 

θά βγούμε άπ' τό Χαϊδόρι 
θά Ζοϋμε λεύθερη Ζωή 
μέσ' τήν Ελλάδα πάλι».

Πλεϊσται τών Ελληνίδων κατά τούς 
Ζοφώδεις έκείνους χρόνους τής κατο
χής μέ κίνδυνον τής Ζωής των άνέλα- 
βον σημαντικός έθνικάς άποστολάς, ώς 
μέλη τοϋ κλάδου πληροφοριών καί Σ υν
δέσμων, μεταφέρουσαι σχέδια καί έγ
γραφα μεγάλης σπουδαιότητος. Τοιαύ
τη, μεταΕύ πολλών, ήτο ή Έθνομάρτυς 
Νικολετοπούλου Ακριβή, ήτις διετήρει 
πομπόν παρά τά Ζαρουχλέϊκα Πατρών, 
άφ οϋ διηύθυνε τό Ελληνικόν ύποβρύ- 
χιον «Παπανικολής» καί έτορπίλλισεν ε
χθρικά πλοία είς τόν Πατραϊκόν κόλπον. 
Καί αϋτη διά τάς πατριωτικός αύτάς έ- 
νεργείας της ηύτύχησε νά προσφέρη 
έαυτήν θυσίαν είς τόν βωμόν τής Πα- 
τρίδος καί τήν 8 ην Σεπτεμβρίου 1944 
ν άναφωνήση τήν ήρωϊκήν φράσιν πρό 
τοϋ δημίου : « Ε ί μ α ι  ε ύ χ α ρ ι σ τ η -  
μ έ ν η ,  γ ι α τ ί  π ε θ α ί ν ω  σ ά ν  
γ ν ή σ ι α  Έ  λ  λ η ν ί δ α».

Ανωτέρω άνεφέρθησαν έν συντομία 
παραδείγματά τινα Έ λληνίδω ν πεσου- 
σών ύπέρ Πατρίδος. Δέν δυνάμεθα ν ' 
άναφέροτμεν δΓ έκάστην ιδιαιτέρως, έλ- 
λείψει χώρου, καθ’ ότι αί Έ λληνίδες αί 
έργασθεϊσαι είς τόν άγώνα τής Ελευ
θερίας τοϋ 40 άνέρχονται είς χιλιάδας. 
Είς ταύτας δέ, έάν προστεθώσι καί αί 
άφανισθείσαι ύπό τών Έ αμοβουλγάρων 
καί τών Σλαυοκομμουνιστοσυμμοριτών, 
θά ύπερβώμεν τά όρια παντός άριθμοϋ.

Ενδεικτικώς άναφέρομεν μόνον τήν 
γρανιτώδη Ε θ ν ική ν  άντίοτασιν τής φο- 
νευθείσης δημοδιδασκαλίσσης τοϋ άκρι- 
τικοϋ χωρίου Σκρα, Βασιλικής Παπαθα
νασίου, ήτις, παρά τά φρικτά βασανι

Ά φοΰ τρέμετε τούς

Έ λληνας,

χτυπάτε βάρβαροι

τις Έ λληνίδες.

Λ Ε Λ Λ  Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η  *

στήρια τά όποια ύπέστη, ήτοι τήν έΕό 
ρυΕιν τών οφθαλμών, τήν έΕαγωγήν τών 
ονύχων, τήν άποκοπήν τών ώτίων, τητ 
ρινός καί τών μαστών ύπό τών Εενοκι- 
νήτων Σλαυοκομμουνιστών, παρέμεινε 
πιστή έπί τών έπάλΕεων τοϋ Ιερού ά- 
γώνος, προσενεγκοϋσα έαυτήν θυσίαν 
είς τόν βωμόν τής Ελευθερίας καί τής 
Εθνικής Ιδέας καί προτιμήσασα τόν έν

τιμον καί ένδοΕον θάνατον, τοϋ αίσχροο 
βίου.

Τηρούσα δέ τήν παράδοοιν πάντων 
τών προγεγεννημένων διεκήρυΕε διε
θνώς τήν πίστιν της λέγουσα : «Ο ή 
π ο ι  ή ο ο μ α ι  π ε ρ ί  π λ ε ί ο ν ο ς  
τ ό  Ζ ή ν  τ ή ς  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .

Τοιαύτη ύπήρΕεν ή Έ λληνίς  άπό τής 
άρχαιότητος μέχρι σήμερον καί τοσαύ- 
τη ή Εθνική αύτής συμβολή είς τόν ά· 
γώνα τής Ελευθερίας κατά τήν σκλη
ρόν κατοχήν καί έντεϋθεν μέχρι τής ή. 
μέρας, καθ' ήν ή Γαλανόλευκος άνεπε- 
τάοθη καί έκυμάτισεν ύπερηφόνως έπί 
τής ύψηλοτέρας κορυφογραμμής τοϋ 
Βίτσι καί τοϋ Γράμμου, διαλαλοϋσα είς 
τά πέρατα τής οικουμένης τό δίκαιον 
τοϋ Ιερού άγώνος καί τής νίκης τών 
Ελλήνων.

Διά τών άγώνων της κατά τοϋ έχθροϋ 
καί διά τής θυσίας της, ή Έ λληνίς έχά· 
ρισεν είς ήμας σήμερον τήν Πατρίδα 
μας Έ λευθέραν. Η σκέψις μας, εύγνω- 
μονοϋσα αιωνίως, στρέφεται πρός αυτήν 
«τήν κειμένην καί πεσοϋσαν αύτόθι τών 
Ελλήνων».

Ή  σεμνή καί 'Ιερά  μορφή της δέν 
έχάθη, διότι οί ήρωες δέν άποθνήσκουν, 
δέν χάνονται, άλλ' έγκαθιδρύθη είς τάς 
ψυχάς όλων τών Ελλήνων, όπου μυστι
κήν κανδήλαν άνάπτει μονίμως ή Ελ
ληνική φιλοτιμία. Τιμή σέ Σέ Μ !

«Τιμή σέ Σέ πού έπεσες 
στής νίκης τόν άγώνα.
Ή  κάθε μιά άπ' τό αίμα Σου
πού χύθηκε σταγόνα, τή λευτεριά θεσέ-

λιωσε».

Η Ελληνίς τής σήμερον, ή Ζώσα έν 
ειρήνη, είς τήν σύγχρονον πάλην τών 
ιδεών, οδεύει φέρουσα έτι βαοεϊαν προ
γονικήν κληρονομίαν. Απ ' αύτήν έΕαρ- 
τάται τό μέλλον τής Φυλής μας καί ή 
νίκη μας έν καιρώ τής πυρηνικής ειρή
νης. Η διατήρησις καί ή συνοχή τοϋ 
Ελληνισμού είναι έργον τής Έλληνί- 
δος. Ό  Εθνικός ποοσανατολισμός καί 
ή έπαύΕησις τής έθνικής συνειδήσεως 
είναι ή εύθύνη καί τό όοιον τής δρά- 
σεως όλων τών Έ λληνίδω ν. Καλεϊσθε, 
ώ Ελληνίδες, νά έπωμισθήτε τό βάρος 
τής εύθύνης σας καί νά ήνηθήτε τής 
ποοείας καί τής Ζωής τοϋ "Εθνους μας, 
έχουσαι ώς άφετηρίαν τό ένδοΕον πα
ρελθόν, τό όποιον μάς έχάρισαν πάντες 
οί προγεγεννπμένοι καί ώς δείκτην τό 
Ιστορικόν μέλλον τών Ε θ ν ικώ ν  πεπρω

μένων τής Φυλής μας. Οϋτω θ' άντη- 
Χήση έκ νέου ή φωνή τοϋ Ε θνικού  μας 
ποιητοϋ Δ. Σολωμοϋ :

«Ή  ψυχή μου όναναλλιάΖει 
πώς ό κόοφος κάθε υιάς 
γλυκοβύΖαστο έτοιμάΖει 
γάλα άνδρείας καί λευτεριάς».

ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ Κ Α Κ Α Λ Ε ΤΡ Η Σ
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΔΟΚΙΜΟΝ ΥΠΔΣΤΥΝΟΜΩΝ
Τήν 11ην ώραν τής 1-10-1970 εις τήν Σχολήν Άξ/κών 'Αστυνομίας Πόλεων, έν Άμαρουσίψ, έπί τή 

ένάρξει των μαθημάτων τής Κ Ε ’ ’Εκπαιδ. Περιόδου (1970 - 1972) των δοκίμων Αξιωματικών τοΰ Σώμα
τος, ελαβε χώραν αγιασμός, τδν όποιον Ιτέλεσεν δ Σεβ. Μητροπολίτης Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικόλαός. Εις 
τήν τελετήν, παρέστησαν δ έξοχώτατος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγ. Τζεβελέκος, δ Γενικός Ιραμ- 
ματεύς τοΰ ιδίου 'Υπουργείου κ. Πέτρος Κατσέλης, δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Θερ. Γαλανόπουλος, δ 
Ύπαρχηγός κ. Κων/νος Τσιοΰγκος, πολλοί ’Αστυνομικοί Δ/νταί, οί καθηγηταί τής Σχολής καί άλλοι. Μετά 
τόν αγιασμόν, πρός τους νέους μαθητάς ώμίλησεν δ διοικητής τής Σχολής ’Αστυνομικός Δ/ντής Α κ. Λεω
νίδας Παπαθανασίου, δστις, καθώρισεν εν γενικαΐς γραμμαΐς τα πλαίσια τής έκπαιδεΰσεως καί εκαλοσώρισε 
τούς νέους δοκίμους Ύπαστυνόμους, ειπών μεταξύ τών άλλων καί τά Ιξής :

«Ή Σχολή, κατανοούσα τήν σοβαρότητα τής άποοτολής 
γης, προσεπάθησεν, έν τω πλαισίω τοΰ δυνατού, νά κατάρ
τιση καί κατήρτισε διά τό πρώτον εκπαιδευτικόν έτος τής 
παρούοης Κ Ε ' Εκπαιδευτικής Περιόδου καί διά πρώτην 
φοράν, άφ ' ής συνεστήθη, πλήρες καί, άς μοί έπιτραπή νά 
εϊπω, άρτιον Πρόγραμμα Έκπαιδεύσεως. Πρός τούτο, κα-

ε ύ ρ ύ ν ω σ ι  τ ά ς  γ ν ώ σ ε ι ς  καί έκ τής προόδου 
τής Χώρας μας έπισκεπτόμενοι Εργοστάσια, Β ιομηχανικός 
εγκαταστάσεις κλπ.

Κύριοι Δόκιμοι,
ΚαλωσορίΖων καί έπισήμως ύμάς εις τήν Σχολήν, σάς 

καλώ όπως καταβάλητε κάθε προσπάθειαν διά τήν έκπαί-

Ανωτέρω, οί επίσημοι, ένω παρακολουθούν τήν τελετήν.

τά τήν έφετεινήν περίοδον έΕεπόνησεν έκ τών προτέρων 
διά τού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καί έΕετύπωσε τό Γενι
κόν Πρόγραμμα Έ κπαιδεΰσεως τοΰ 'Εκπαιδευτικού Ετους 
1970 - 1971.

Κατευθυντήριος γραμμή τού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
τής Σχολής κατά τήν κατάρτιοιν τοΰ Προγράμματος τής 
Έκπαιδεύσεως, ύπήρξεν ή εντολή τοΰ λαοφιλούς Προέδρου 
τής Εθνικής ήμών Κυβερνήσεως, ότι «αί ύπηρεοίαι τοΰ 
Κράτους πρέπει νά είναι έπιτελεία ειδικών άνθρώπων μέ 
επιστημονικήν κατάρτιοιν καί πρακτικήν ικανόιητα».

Τό Γενικόν Πρόγραμμα καθορίΖει τόν οκοπόν τής Σ χο
λής, τήν άποστολήν αύτής καί τούς άντικειμενικοϋς σκο
πούς, τούς όποιους έπιδιώκει διά τής έκπαιδεύσεως. Οί άν- 
τικειμενικοί σκοποί καθωρίσθησαν : 1) Ή  Εθνική καί Ηθι
κή Διαπαιδαγώγησις τών Νέων 'Αξιωματικώ ν, 2) Ή  άστυ- 
νομική έκπαίδευσίς των, 3) Ή  Νομική καί Εγκυκλοπαιδική 
κατάρτισίς των καί 4 ) Ή  Σωματική καί Αθλητική Αγωγή 
αύτών.

Εκτός τών θεωρητικών καί πρακτικών μαθημάτων, κα- 
τηρτίσθη καί Πρόγραμμα Ε κπα ιδευτικώ ν Ε κδρομώ ν καί Ε
πισκέψεων. Κατά τήν δ ιάρκειαν αύτών οί εκπαιδευόμενοι 
θά λάβωσι γνώαιν δ ιαφόρων Τουριστικών καί Ιστορικών τό
πων τής Ελλάδος καί τής Ισ το ρ ία ς *τω ν, ώς έπίσης θ ά

δευοίν σας, είμαι δέ βέβαιος ότι καί μέ τήν ουμπαράστααιν 
τού Θεού, τήν όποιαν πρό ολίγου ώς καλοί Χριστιανοί έπε- 
καλέσθημεν, καί μέ τήν πίστιν πρός Αύτόν, ή όποια ώς πα
ρούσα πάντοτε έσωτερική δύναμις θά κατευθύνη ύμας, οί 
ταχθέντες άντικειμενικοί οκοποί τής έκπαιδεύσεως σας θά 
πραγματοποιηθούν.

Τελευτών, ήθελα νά μοί έπιτραπή νά εύχαριστήσω τόν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ενόπλων Δυνάμεων, τόν Έ- 
Εοχώτατον κ. Υπουργόν έπί τής Δημοσίας Τάξεως, τόν 
ΆΕ ιότιμον κ. Γενικόν Γραμματέα καί όλους ύμας, οί όποιοι 
μάς έκάματε τήν έΕαιρετικήν τιμήν νά παρευρεθήτε εις τήν 
τελετήν μας.

Εύχαριστώ πολύ».

Εις τούς νέους δοκίμους, εύχάμεθα καί ήμείς πάσαν 
πρόοδον πρός τό καλόν τής κοινωνίας, τής φιλτάτης 
Πατρίδος καί αύτών τών ιδίων. Τά ρήματά των άς δδη- 
γή καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως των τό 
υψηλόν, τό ώραΐον, τό μέγα παράγγελμα, πού είναι 
χαραγμένοι εις τήν προμετωπίδα τής Σχολής των : 
Α ί έ ν Ά  ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν.

«Α. X.»
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Τοϋ Ύ παστ. Α ' κ. ΣΑΡ. ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚ Ο Υ

ΙΣ  τά προηγούμενα ( 1 ) , όμιλοϋν- 
τες περί τής Βυζαντινής Αστυ
νομίας, άνεφέρθημεν εις τά κύ

ρια καθήκοντα, ενός έκ των σπουδαιό
τερων αστυνομικών αρχόντων τής Κ ω ν
σταντινουπόλεως, του Πραίτωρος τοϋ 
Δήμου. Εϊπομεν, ότι ό Βυζαντινός εκεί
νος άΕιωματοϋχος κατεδίωκε, συνελάμ- 
θανε καί έτιμώρει τούς πόσης φύσεως 
κλέπτας καί έν συνεχεία, εϊχεν, όμοϋ 
μετά τοϋ Έπάρχου, τήν επιμέλειαν έπί 
των ηθών τών κατοίκων τής πρωτευού- 
σης. Ε ντός  τοϋ πλαισίου τής άρμοδιό- 
τητος ταύτης ύπήγετο, κυρίως, ό έλεγ
χος έπί τών ασέμνων γυναικών, περί 
τοϋ όποιου έγένετο ήδη λόγος, καί ή 
παρακολούθησις τών κακοφήμων οίκων, 
πρός δέ ή καταδίωΕις καί τιμωρία τών 
πορνοβοσκών.

Α'. Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ ΙΣ  ΤΩΝ ΚΑ 
ΚΟ Φ ΗΜ Ω Ν Ο ΙΚΩ Ν

Εις τήν Κ ω ν)πολ ιν , ύπήρχον πολυά
ριθμοι κακόφημοι οίκοι, οϊτινες, καλού
μενοι καί πορνεία, πρός τούτοις δέ καί 
έργαστήρια καί κοινεία, καί μιμαρεία καί 
καταγώγια καί μαστροπεία, τέλος δέ 
μπουρδέλα ή μπουρδέλ ια (2 ), διεκρίνον- 
το εις δημοσίους καί ιδιωτικούς. Οί δη 
μόσιοι ίδρύοντο ύπό τής πολιτείας, έν 
τη προσπάθεια της νά περιορίοη τήν 
πορνείαν καί νό θέση ύπό τόν έλεγχον 
τών νόμων τούς πορνοβοσκούς. Πλεϊ- 
στοι δημόσιοι ανδρες, καί βασιλείς α
κόμη, ένδιεφέρθησαν διά τήν ηθικήν τών 
ύπηκόων των καί δΓ ίδιων, ένίοτε, έ£ό- 
δων έκτισαν πορνεία, εις τά όποια ένέ- 
κλεισαν πλήθος έταιριζομένων γυναι

κών. Οϋτω, περίφημον κατέστη τό ύπό 
του Μ. Κ ω ν)νου  ίδρυθέν εις τήν θέσιν, 
τήν καλουμένην Ζεύγμα, τό όποιον άπε- 
τέλεσε καί τόν πρώτον έν Βυζαντίω έ- 
πίσημον οίκον ανοχής. Ε ντός  τούτου ύ- 
πεχρεοϋντο νά κατοικούν αί έταίραι «έ- 
Εω δέ τοϋ οίκου μή εύρίσκεσθαι έτερον 
πορνεϊον ή τοιαύτην μοιχαλίδα γυναί- 
κ α » (3 ).

Τό δημόσιον τούτο πορνεϊον μετεβλή- 
θη, κατά τούς μετέπειτα χρόνους, ύπό 
τοϋ Θεοφίλου, εις Εενώνα.

Αργότερον, ό οίκος τοϋ Πατρικίου 
Τοιδώρου μετετράπη εις κοινείον, έπί 
σκοπώ τοϋ «κατοικείν έκεϊσε γυναίκας 
τών εύγενών μή είδυίας σωφρονείν» (4 ) .

Καί ό Θεοδόσιος ό Μέγας, τόν έν 
Κω ν) πόλει ναόν τής ’Αφροδίτης, μετέ- 
βαλεν εις άμαΕοστάσιον τοϋ Έπάρχου, 
περιΕ δέ τούτου έκτισε σπίτια «κελεύ- 
σας δωρεάν μένειν έν αύτοίς τάς πάνυ 
πενιχρός π όρνας»(5 ). Μεταγενεστέρους, 
ώς περίφημον πορνεϊον, άναφέρεται τό 
εις τήν συνοικίαν Κύφην ύπάρχον, «τό 
Κύφης» καλούμενον, εις τό όποιον κα- 
τώκουν καί έΕεδίδοντο αί άσεμνοι τής 
πρωτευούσης. Τοϋτο κατήργησεν, άγνω
στον διά ποιον λόγον, ό Λέω ν ό Σ ο 
φός, όστις, έκδιώΕας έκείθεν τάς γυναί
κας τό μετέτρεψεν εις γηρ ο κο μ εϊον(β ). 
Τελευταϊον, είναι γνωστόν, κατά τόν 
ΙΓ  αιώνα, τό λεγόμενον Άνεμοδού- 
λιον, μέγα χαλκοϋν τετράπλευρον ο ικο
δόμημα, τό όποιον περιελάμβανε πολυα
ρίθμους έταίρας.

Πλήν τών δημοσίων, όμως, τά όποια 
Ολίγον ή ούδόλως ένδιέφερον τήν άστυ- 
νομίαν, τό ιδιωτικά ήσαν έκείνα, δτινα 
έπέσυρον τήν προσοχήν τών νόμων καί

τών άρμοδίων αστυνομικών άρχόντων, 
τοϋ Πραίτωρος δηλονότι καί τών ύπαλ- 
λήλων του.

Τά ιδιωτικά πορνεία ήσαν πολυάριθ
μα, ύπήρχον δέ τοιαϋτα εις άπάσας σχε
δόν τάς οδούς τής πόλεως, άκόμη καί 
πλησίον ιερών ναών, πτωχοκομείων, γη
ροκομείων, νοσοκομείων καί άλλων εύα- 
γών ιδρυμάτων (7 ) .  Ταϋτα, διευθυνόμε- 
να ύπό τών αίσχίστων πορνοβοοκών, 
συνετήρουν, συνήθως, πολλάς γυναί
κας, αϊτινες έκαλοϋντο «γυναίκες έπί 
τέγους πεπορνευμέναι» ή «έν οικία έ- 
ταιριζόμεναι».

Λέγοντες ιδιωτικά πορνεία, πρέπει, 
βεβαίως, νά έννοήσωμεν καί τά καπη
λεία, τά πανδοχεία καί τά βαλανεϊα. 
Εφ’ όλων τούτων, ήσκεϊτο έλεγχος έκ 

μέρους τοϋ Πραίτωρος. 
καί τά βαλανεϊα. Έ φ ’ όλων τούτων, ή- 
σκεϊτο έλεγχος έκ μέρους τοϋ Πραίτω
ρος.

Ώ ς  πρός τά πορνεία, ό έν λόγω α
στυνομικός άρχων, έπέβλεπεν, όπως 
ταϋτα ίδρύωνται εις τά πλέον άπομεμα- 
κρυσμένα σημεία τής πόλεως καί πρό 
πόντων εις τά προάστια έκτος τών

(1) Τεύχη 411, 412.
(2) Έ κ  τοϋ Ένετικοΰ Bordelo.
(3) ΨευδοκωδινοΟ. Πάτρια Κων/πό- 

λεως, 2, 185, 17.
(4) Βυζαντίου Σκαρλάτου. Ή  Κων/πο- 

λις. Τ. Β. αελ. 231.
(5) Μαλάλα. Χρονογρ. 342, 2.
(6) Οί συνεχίζοντες τόν θεοφάνην.
(7) Will D urant, Παγκόσμιος Ιστορία 

τοϋ Πολιτισμοϋ. Τ. Δ ' κεφ. 18ον.
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Βυζαντινή Τοιχογραφία.

0  άΕιος κατά πάντα αύτοκράτωρ, 
μερίμνων διά την ήθικήν των υπη
κόων του, ϊδρυοε τόν πρώτον επίση
μον οίκον ανοχής έν Κων/πόλει.

τειχών. Εάν ήνοιγον τοιαύτα εντός τής 
ηρωτευούσης καί πλησίον έντιμων οικο
γενειών, τό μισθωτήριον συμβόλαιον έ- 
θεωρεϊτο λελυμένον, έτιμωρείτο δέ, τό- 
οον ό πορνοβοσκός, όσον καί ό έπί τφ 
άνωτέρφ σκοπώ ένοικιάσας τήν οικίαν 
του. Ίδιάζουσα προσοχή κατεβάλλετο,

: όπως μή λειτουργήση οεμνεϊον πλησίον
I ναών ή άλλων ιερών χώρων. «Πλησίον 

ιερών τόπων καί τών σεβασμίων οί- 
! κω ν»(8).

Αί θύραι τών οίκων άνοχής, δέν έπρε
πε νά βλέπουν πρός τήν οδόν, άπό ό
που αί έταϊραι, έκ τής ύπαρχούσης ει
δικής θυρίδος έκάλουν διά κολακευτι
κών ή καί αισχρών λόγων τούς διερχο- 
μένους, ή έΕερχόμεναι, έσυρον τούτους 
εντός τού πορνείου(9 ). Περισσότερον, 
όμως, άπησχόλουν τόν Πραίτωρα, καί 
ουχνάκις έπέβαλλον τήν έπέμβασιν τού 
του, τό εις τά πορνεία λαμβάνοντα χώ
ραν έγκλήματα. Οί έντός τούτων εισερ
χόμενοι, κυρίως ναϋται, ατρατιώται, χω
ρικοί, μονομάχοι, θηριομάχοι, ύπηρέται, 
δήμιοι, δραπέται, μέθυοοι και γενικώς 
ατομα τής κατωτάτης κοινωνικής ύπο- 
οτάθμης, έΕετρέποντο εις πάσης φύ- 
σεως άταΕίαν καί άδικίαν καί έναντίον 
τής πόρνης καί τού προστάτου της, άλ- 
λά καί έναντίον τών άλλων πελατών.

Αί δυστυχείς γυναίκες, πολλάκις ήνεί- 
χοντο διά τής βίας τούς άπαιτητικούς 
έραστάς των καί πέραν τού μεσονυκτίου, 
έν άρνήοει δέ έδέροντο ύπό τούτου, έ- 
κουρεύοντο(ΙΟ), έχαράσσοντο διά μαχαι
ριδίου εις τό πρόοωπον, έκαυτηριάζον- 
το, ή καί έφονεύοντο άκόμη. Ούχί σπα- 
νιώτεραι, ήσαν αί ουμπλοκαί μεταΕύ τών 
θαμώνων, ότε έλάμβανον χώραν σοβα
ρά άδικήματα, ώς κλοπαί, τραυματισμοί 
καί όνθρωποκτονίαι, ένεκα διαφόρων 
αίτιων, κυρίως, όμως, καί πρωτίστως, 
πρός έΕασφάλισιν τής εύνοιας τής γυ- 
ναικός, τήν σειράν προτεραιότητοςιΚλπ. 
«Πολλοί, γράφει ό Χρυσόστομος, ύπέρ 
τών πορνών άπώλοντο ή τραύματα έλα- 
βον»(11).

Τάς έν τώ πορνείω βιαιότητας και 
γενικώς τήν έπικρατοϋσαν ζοφερόν ει

κόνα, ύποδηλοϊ καί ό άνώνυμος, όταν 
γράφη έν τώ ονειροκριτικό) του, ότι 
«πόρνας ίδεϊν καί μετ' αύτών συνδυά- 
σαι αίφνίδιον ταραχήν σημαίνει».

Ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας, έκαλεϊ- 
το ό Πραίτωρ, όστις συνελάμβανε τούς 
ταραΕίας καί, έάν μέν τό άδίκημα ήτο 
έλαφρόν (διατάραΕις τής κοινής ησυ
χίας, άπλή σωματική βλάβη, κλοπή 
κλπ.), τούς έράβδιζεν έπί τόπου, ή εις 
ειδικόν χώρον, ένώ, έάν τό άδίκημα ήτο 
σοβαρόν (τραυματισμός, άνθρωποκτο- 
νία) ’ άφοϋ τούς έράβδιζε, τούς παρέ- 
διδεν εις τόν "Επαρχον, έφ' όσον ήσαν 
ήμεδαποί, εις τόν Κοιαίστωρα δέ, έφ 
όσον ήσαν άλλοδαποί, ϊνα άπελαθοΰν 
τής Κων)πόλεως.

Όμοίαν πρός τήν τών πορνείων, ήτο 
σχεδόν καί ή έπί τών καπηλειών έπίβλε- 
ψις ύπό τού Πραίτωρος. Εις έποχήν, 
καθ' ήν τά Εενοδοχεϊα, ή ούδόλως ύπηρ- 
χον, ή ήσαν σπανιώτατα, οί Εένοι έκοι- 
μώντο, έτρωγον, έπινον(12) καί διεσκέ- 
δαζον μετά τών καπηλισσών, αί όποϊαι 
«παρεϊχον παντοειδείς καί ύποπτους εις 
αύτούς ύπηρεσίας».

Οί νόμοι (1 3 ), έθεώρουν τό καπηλεϊον 
ώς πορνεϊον. Καί ένταϋθα, ώς καί εις 
έκείνο, συχνοί ήσαν οί τραυματισμοί, αί 
κλοπαί, αί έκβιάσεις, αί ληστεϊαι, αί κα
κοποιήσεις τών καπηλισσών καί άλλα σο
βαρά έγκλήματα. Πρός περιορισμόν τού
των καί ϊνα ό άατυνομικός έλεγχος εί
ναι εύχερέστερος, έπεβάλλετο, όπως τά 
καπηλεία, κατά τάς νυκτερινός ώρας 
φωτίζωνται διά λαμπτήρων(1 4 ). Ωσαύ
τως, άπηγορεύετο νά παραμένουν άνοι- 
κτά πέραν ώρισμένης ώρας τής νυκτός 
καθώς καί κατά τάς πρωίνάς ώρας τών 
Κυριακών καί έορτών, καί καθ' όν χρό
νον έτελείτο είσέτι ή θεία λειτουργία. 
"Οσον αφορά τούς θαμώνας, ούτοι ύπε- 
χρεούντο νά κάθηνται έντός τής αιθού
σης καί ούχί νά περιφέρωνται έΕωθι του 
καπηλειού εις δημοσίους χώρους.

Τά πανδοχεία τέλος καί τά βαλανεϊα, 
έπέσυρον τήν προσοχήν τού Πραίτωρος, 
διότι καί ταύτα έθεωροΰντο κέντρα δια
φθοράς. Εις τά πρώτα, τά όποια δέν ή

σαν άλλα άπό τά πρό ολίγων έτών υφι
στάμενα έν Έλλάδι χάνια, παρείχετο, 
άντί άμοιβής, στέγη (1 5 ), πολλάκις δέ 
καί τροφή, άλλά καί αί έκεϊσε ύπηρε- 
τοϋσαι γυναίκες καί αύτή ή τού Εενοδό- 
χου σύζυγος, προσέφερον τάς ύπηρε
σίας των «ώς πρόχειροι τώ βουλωμένοι 
παντί πικρός ήδονής ύπηρέτριαι» (1 6 ).

Εις τά βαλανεϊα, ώσαύτως (λουτρά), 
αί εις αύτά ύπηρετοΰσαι γυναίκες, αί 
καλούμενοι βαλάνισοαι, πλήν τής περι- 
ποιήσεως τού σώματος τών άνδρών(17), 
προσέφερον συνήθως καί τόν έρωτά των. 
Πλέον, όμως, σημαντικά τών προανα- 
φερθέντων, ήσαν τά καθήκοντα τού 
Πραίτωρος, τά σχετιζόμενα μέ τήν κα- 
ταδίωΕιν τής σωματεμπορίας.

Β\ Κ Α Τ Α Δ ΙΩ Ξ ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Ο Ρ Ν Ο Β Ο 
ΣΚ Ω Ν  (Σ Ω Μ Α ΤΕ Μ Π Ο Ρ Ω Ν )

Εις άπαντας τούς αιώνας τού μακρο- 
τάτου αύτής βίου, ή Βυζαντινή πολιτεία

(8) Φ. Κουκουλέ, ένθ’ άνωτ. Τ. Β. 
140.
(9) Χρυσόστομος PG, 47, 520.
(10) Anthologia Graeca, άριθ. 219, 

247.
(11) Σαχλίκη, Γραφαί, στίχοι καί έρ- 

μηνεΐαι, στίχ. 70, 83, 867.
(12) Καί σήμερον τό καπηλεϊον, καλού- 

μενον καί καπηλειό καί ταβέρνα καί κρα
σοπουλειό, πλήν τοΰ ρολού του ώς ξενο
δοχείου, είναι τό αύτό σχεδόν ώς καί έν 
Βυζαντίφ. «Κάθε βράδυ σάν νυχτώνει πάω 
στό καπηλειό», λέγει τό παλαιόν λαϊκόν 
άσμα.

(13) Πανδέκται 4, 8, 11.
(14) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία 

τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους, Κεφ. Α' βιβλ. I '.
(15) Πολύβιος, 2, 15, 5 «...ποιούνται 

γάρ τάς καταλύσεις οί διοδεύοντες τήν 
χώραν έν τοΐς πανδοχείοις».

(16) Βασιλικά, 60, 37, 67. Άρμενοπού- 
λου Έξάβιβλος 6, 2, 21.

(17) Ανθολογία Παλατίνη, 5, 81. «ΤΩ 
σοβαρή βαλάνισσα τί μ’ οϋτως έμπυρα 
λούεις
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ελαβε μέτρα εναντίον τών κοινωνικών 
αποβρασμάτων, τών σωματέμπορων, οϊ- 
τινες τήν εποχήν εκείνην εκαλούντο 
πορνοβοσκοί. Τά μέτρα, όμως, ταΰτα ή- 
οαν ούχί πάντοτε λυσιτελή, έλλείψει νο
μοθετικής ρυθμίοεως τού ζητήματος. 
Τήν εκκρεμότητα τούτην άνέλαθε νά τα- 
κτοποιήση ό Ιουστινιανός, ή μάλλον ή 
Θεοδώρα, ή όποια, γνωρίΖουσα έΕ ιδίων 
τήν άθλιότητα τού βίου τών κοινών γυ
ναικών, επέτυχε διά τής ύπ’ άριθ. 
14 Νεαρός τού Αύτοκράτορος συΣύγου 
της, νά παραχωρηθοϋν εύρυταται έΕου 
Οιαι εις τόν Πραίτωρα, πρός καταδιωβιν 
τών πορνοβοσκών.

Πορνοβοσκός καί πορνοτρόφος(1 8 ), 
έκαλεϊτο ύπό τών ΒυΖαντινών, ό διατη- 
ρών καί διευθύνων πορνεϊον, άποΖών δέ 
εν όλω ή έν μέρει έκ τών άνηθίκων κερ
δών τών έτοιριΖομένων γυναικών.

Ό  πορνοβοσκός έταυτίΖετο, συνήθως, 
μέ τόν προαγωγόν. «Προαγωγός έστιν 
ό πόρον αισχρόν άπό δούλων ή έλευθέ- 
ρων ποιούμενος, είτε πρωτοτύπως τού
το πραγματεύεται είτε προσχήματι πραγ
ματείας έτέρας έχει τά τοιαυτα πρόσω
πα ώα κάπηλος ή πανδοχεύς ή βαλα- 
νεύς»(19).

Τό κατάπτυοτον τού πορνοβοσκού έ- 
πάγγελμα ήσκουν άτυχώς, ούχί μόνον 
άνδρες, άλλα καί γυναίκες. «Πορνοβο
σκός δέ έστιν ή προϊστάσα γυναίκας έπί 
μισθω τοϊς παρατυχοϋσι συμφθειρομένας 
καν έτέρω προσχήματι, τυχόν δι’ ύπη- 
ρεσίαν» (2 0 ).

Η διευθύνουσα τό πορνεϊον γυνή, έ- 
χουσα εις τήν ύπηρεσίαν της πολυάριθ
μον προσωπικόν, έκαλεϊτο συνήθως «κε
ρά» (21) ή πρώτη (κυρία, δέσποινα, κυ- 
ρ ά ). Διά τήν ιστορίαν, πρέπει νά άνα- 
φέρωμεν, ότι πορνοβοσκός, κατά τούς 
βυΖαντινούς νόμους, έθεωρείτο καί έκεϊ- 
νος, όστις, ένω έγνώριΖεν ότι ή σύΖυ- 
γός του έμοιχεύετο, δέν τήν άπέλυεν, ή, 
όπερ καί χείρον, έλάμβανε χρήματα διά 
τήν πορνείαν ταύτης(22).

Είναι φανερόν, ότι τό έπάγγελμα τού 
πορνοβοσκού έθεωρείτο, ύπέρ παν άλλο, 
άτιμον, ώς δέ άναφέρει ή ρηθεϊσα 
14η Νεαρά τού Ιουστινιανού «καί τοϊς 
παλαιοϊς νόμοις καί τοϊς πρώην βεβα- 
σιλευκόσι σφόδρα μεμιοημένον έδοΕεν 
είναι τό τής πορνοβοσκίας όνομά τε καί 
πράγμα» (2 3 ), ένω ό Ιωάννης ό Νηστευ- 
τής συνιστά, όπως ό έΕομολόγος έρω
τά «περί πορνοβοσκών» (2 4 ). Τήν κατα- 
δίωΕιν τών άθλιων τούτων μελών τής 
βυΖαντινής κοινωνίας εϊχεν, ώς εϊπομεν, 
ό Πραίτωρ τού Δήμου, όστις καί έλάμ
βανε τά έΕής έν προκειμένου μέτρα : 

α) Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  τούς προαγω
γούς καί πορνοτρόφους, καί άφοϋ τούς 
έδερεν ή ύπέβαλλεν εις άλλην σωματι
κήν ποινήν, τούς έστελλεν εις τά με
ταλλεία (25) ή εις έτερα καταναγκαστι- 
κό έργα, άκριβώς, έπειδή έθεωροϋντο 
ώς μολύνοντες τήν κοινωνίαν. Εάν ό 
προαγωγός ήτο τυχόν άρχων, όπέβαλε 
τό άΕίωμά του καί έδημεύετο ή περιου
σία του. Τέλος, ό όσκήσας τό έπάγγελ
μα τού πορνοβοσκού έν δουλεία, έάν 
ήλευθερούτο, έγένετο άτιμος.

β) Έ τ ι μ ώ ρ ε ι  τούς έκμισθοϋντας 
ακίνητον, πρός ϊδρυσιν πορνείου. Ή  έ- 
ναντίον τούτων προβλεπομένη ποινή, ή
το ή καταβολή δέκα λιτρών χρυσίου καί

Ο μεγαλοφυής Ιουστινιανός, διά τής 
14ης Νεαρός του, άπηνώς κατεδίωΕε 
τούς άπαισίους πορνοβοσκούς.

ή δήμευσις τού ένοικιασθέντος άκινή- 
του. Τήν ποινήν ταύτην ό ’Επίσκοπος 
Ταφάρων Γρηγέντιος έθεώρει μικράν 
καί έπρότεινε δήμευσιν ολοκλήρου τής 
περιουσίας καί έ£ορίαν(26).

γ) Α π η γ ό ρ ε υ ε ν  εις τούς πορ
νοβοσκούς, έπί ποινή Ευλοδαρμοϋ, δη- 
μεύσεως τής περιουσίας καί έΕορίας, νά 
συνάπτουν συμβόλαια μετά τών θημάτων 
των, ή νά έπιΖητοϋν έγγυητάς. Τούτο, 
διότι, πολλάκις, οί έμποροι έκεϊνοι τού 
τούς ύπηρετή καί θά τούς ύπακούη ά- 
ναντιρρήτως, ή τήν έδέσμευον εις τοϋ- 
άνθρωπίνου σώματος έπειθον τήν πόρ
νην νά ύπογράψη συμβόλαιον, ότι θά 
το δι όρκων, ή τέλος έΖήτουν ένγυη- 

τάς(27).
δ) Η π ε ί λ ε ι τάς αύτάς ώς άνω 

ποινάς καί έναντίον έκείνων, οϊτινες έ- 
κράτουν τάς γυναίκας εις τό πορνεϊον 
παρά τήν θέλησίν των.

ε) Α π η λ ε υ θ έ ρ ω ν ε  τήν δούλην, 
ή όποια ήναγκάσθη εις έταιρισμόν, παρά 
τήν άντίθετον περί τούτου συμφωνίαν, 
μεταΕύ τού κυρίου καί τού άγοραστού. 
Ωσαύτως, άπηλευθέρωνεν, άνευ κατα

βολής τού τιμήματος τής άγοράς, καί 
παρέδιδεν εις τούς συγγενείς των, τάς 
βιαίως εις τό σεμνεϊον είσαχθείσας αίχ- 
μαλώτους(28).

στ) Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  καί έτιμώρει 
τούς πορνοτρόφους, οϊτινες, θεωροΰν- 
τες έαυτούς κυρίους έπί τών σωμάτων 
τών άΕιοθρηνήτων γυναικών, δέν έπέ- 
τρεπον εις ταύτας νά νυμφευθοΰν έν
τιμους πολίτας, οϊτινες, ούχί σπανίως, 
έΕ οίκτου ή συμπάθειας πρός ταύτας, 
τάς έΖήτουν εις γάμον.

Ζ)  ̂ Ε τ ι μ ώ ρ ε ι  διά προστίμου δέκα 
λίτρων χρυσού τόν θεατρώνην εκείνον, 
όστις ύπεχρέωνε τάς μιμάδας (ήθο- 
ποιούς, χορεύτριας) νά όρκισθοϋν, ότι 
δέν θά έγκαταλείψουν τό σκηνικόν έ

πάγγελμα, ή ώς καί οί πορνοβοοκοί, έ- 
Ζήτει έγγυητάς πρός τούτο(29). Τό ώς 
άνω έπιβαΛΛόμενον πρόστιμον έδίδετο 
εις τήν μιμάοα «εις την λοιπήν ευοχη. 
μοσύνην τού βίου».

η) Τέλος, π α ρ η κ ο λ ο ύ θ ε ι  τούς 
πορνοβοσκούς, οϊτινες, περιφερόμενοι 
εις τάς έπαρχίας τής αυτοκρατορίας, έ- 
προμηθεύοντο εύκόλως έκείθεν τό εμ
πόρευμά των, άγοράΖοντες ώραίας νεά- 
νιόας παρά τών ιδίων αύτών γονέων, 
αφού, ώς άναφέρει ό Μ αλάλας(3ϋ), έ- 
ρωτηθέντες οί πορνοτρόφοι ύπό τής 
Θεοοώρας, ώμολόγησαν, ότι δΤ έκάοτην 
κόρην είχον πληρώσει πέντε χρυσά νο
μίσματα. Ελλείψει πραίτωρος ή άλλων 
άρχόντων, τήν προστασίαν τών δυστυ
χών γυναικών άνελάμβανεν ό μητροπο
λίτης, τήν βοήθειαν τού όποιου έπεΖή- 
τουν αύται, οσάκις έβιάΖοντο νά είσα- 
χθουν εις πορνεϊον ύπό τών πορνοβο
σκών, τών κυρίων, ή καί τών γονέων 
άκόμη(31).

Παρ' όλα, όμως, τά προαναφερθέντα 
μέτρα τού Πραίτωρος καί τών άΛΛων α
στυνομικών τής πρωτευούσης τού Βυ- 
Ζαντίου, παρά τάς αύστηράς ποινάς καί 
τήν ύπό τής Εκκλησίας καταδίκην, οί 
πορνοβοσκοί καί ή πορνοβοσκία περιω- 
ρίσθησαν ίσως, άλλ' όμως δέν έΕέλιπον, 
διότι _ τούτο ήτο έκ τών πραγμάτων άδύ- 
νατον.

Οί πορνοβοσκοί, «δι ών διέθετον μέ
σων καί τρόπων, συνεκέντρουν εις τά 
έαυτών καταγώγια ποικίλης προελεύ- 
σεως γυναίκας, έλευθέρας, θεραπαινί
δας, δούλας, αιχμαλώτους, πάσας βε
βαίως ούχί άνωτέρας κοινωνικής τάΕεως, 
άλλά τέκνα πενήτων καί άποχειροβιώ- 
των, μαγείρων, σκυτοτόμων καί τών τοι- 
ούτων, ύπό πενίας πολλάκις άσπαΖομέ- 
νας τό έπάγγελμα, συνεκέντρουν, λέγω, 
κόρας, φροντίΖοντες πάντως νά είναι 
αύται ώραϊαι, ώστε νά προσελκύουν 
πολλούς πελότας»(3 2 ).

Σ Α Ρ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ

(18) Εύσέβιος, 2, 1480Α, Χρυσόστομος 
18D, Παλλάδιος ΒΓ.

(19) Φωτίου Νομοκάνων, τ. ΙΓ' κεφ. 
ΚΑ'.

(20) Σόνοψις Π, 22, 3 (JGR, 5 , 554).
(21) Σαχλίκη. Άφήγηαις Παράξενος, 

στίχ. 692 , 803. Θεόδωρος Πρόδρομος 1, 
129 «...καί λέγει τήν γυναίκα του, κερά 
καί θές τραπέζιν».

(22) Ιΐανδέκται 48, 5, 30, 4. Βασιλι
κά. 24, 2, 14, 60, 37, 30. Κ. Γαρδίκα. 
«Τό έγκλημα τής μοιχείας, έν τφ τής 
Βυζ. αύτοκρατορίας δικαίφ».

(23) JN. 1, 23.
(24) PG, 88, 19, 24.
(25) ’Ιουστινιανού, Νεαρά 14η καί 51η. 

Βασιλικά, 60, 38γ.
(26) PG, 86, 589.
(27) Βλ. τήν 13ην Νεαράν του ’Ιουστι

νιανού ένθ’ άνωτ.
(28) Βασιλικά, 34, 2, 6.
(29) Βασιλικά, 60, 38γ. Ράλλη - ΙΙο- 

τλή, Σύνταγμα, 1, 320. Φ. Ιίουκουλέ, 
Βυζ. Βίος καί Πολιτισμός. Τ. Β. σ. 142.

(30) Μαλάλα, χρονογρ. 440, 15, 21.
διατάξεων συλλογή. PG, 138, 1156,

(31) θ. Βαλσαμώνος, ’Εκκλησιαστικών
(32) Φ. Κουκουλέ, ένθ’ άν. Τ.Β. σ. 

144.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟ Υ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
’Υπό 'Αστυνόμου Β" κ. ΕΜΜΑΝ. Φ. Σ Η Φ Α Κ Η

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Β
Οί Lombroso, Ferri καί Aschaffenburg, παραβάλ- 

Χα/τες στατιστικά στοιχεία τής Γερμανίας, Γαλλίας καί 
’Ιταλίας, ισχυρίζονται δτι τα εγκλήματα κατά τοϋ προ
σώπου, διά χρήσεως βίας, πλεονάζουν εις τάς νοτίας 
ίπαρχίας, ένψ εις τάς βόρειας πλεονάζουν τά έγκλή- 
(ΐατα κατά τής περιουσίας. Κατά τούς άνωτέρω συγ
γραφείς (16), ή ύψηλή θερμοκρασία τοΰ θέρους καί ή 
συνεχής θερινή περίοδος εις τον νότον έπηρεάζει τον 
φυσικόν άνθρώπινον μηχανισμόν, μειοΐ τήν δραστηριό
τητα, Επαυξάνει τήν Ετοιμότητα φιλονικίας καί κατά 
τον Lombroso Ενισχύει τήν τάσιν πρός φιλονικίαν, συμ
πλοκήν καί μειώνει ή Εξαφανίζει τήν άντίστασιν. 
Αιαρκοΰντος τοϋ χειμώνος, αυξάνονται αί οίκονομικαί 
ένάγκαι λόγω των δαπανών θερμάνσεως, βαρυτέρας Εν
δυμασίας καί περιεκτικωτέρας, είς θερμίδας, τρο
φής (17). Τά σεξουαλικά εγκλήματα, κατά τούς αυτούς 
συγγραφείς, είναι ηύξημένα κατά τούς μήνας Μά'ι'ον 
καί ’Ιούνιον (18), λόγψ τής περιοδικής βιολογικής ύ- 
περτάσεως τοϋ σεξουαλικού ένδιαφέροντος, κατά τούς 
μήνας αύτούς.

’Εκείνος, δστις έπροχώρησεν, ετι περαιτέρω, ήτο δ 
Peter Kropotkin, δ δποίος άπεπειράθη νά σχηματίση 
μαθηματικάς έξισώσεις μεταξύ καιρικής θερμοκρασίας 
καί άνθρωπίνης διαθέσεως. Κατ’ αύτόν, διά τής χρή- 
τεως των έγκληματολογικών στατιστικών τών προηγου
μένων έτών, δυνάμεθα, μέ άπόλυτον άκρίβειαν, νά προ- 
βλέψωμεν τδν αριθμόν τών έγκλημάτων, άτι να θά τε- 
λεσθοΰν κατά τδ έπόμενον έτος, είς δλας τάς χώρας τής 
Εύρώπης. Έχοντες ύπ’ δψιν τά δεδομένα τοΰ θερμομέ
τρου καί τής ύδρομετρικής πιέσεως, μέ άπλδς μαθημα- 
τικάς εξισώσεις, δυνάμεθα νά προείδωμεν τδν άριθμδν 
καί τδ είδος τών τελεσθησομένων έγκλημάτων. Ούτος 
λαμβάνει τήν μέσην θερμοκρασίαν τοΰ μηνός, τήν πολ
λαπλασιάζει έπί τδν άριθμδν 7 καί άκολούθως λαμβά
νει τήν μέσην ύδρομετρικήν πίεσιν, ήν καί πολλαπλα
σιάζει έπί δύο. Τδ γινόμενον είναι, κατ’ αύτόν, δ άριθ- 
μδς λ.χ. τών άνθρωποκτονιών τοΰ μηνδς (19) . Ή  άποψις 
τοΰ πρίγκηπος Kropotkin ύποδεικνύει τήν άφέλειαν 
ώρισμένων συγγραφέων, καθ’ ήν, μέ μίαν έξίσωσιν (ίνα 
μή είπωμεν τί άλλο) , νομίζουν δτι θά έξηγήσουν τδ 
φαινόμενον έγκλημα (20) .

Ή  πλέον σοβαρά παρεμφερής έργασία έγένετο άπδ 
τδν Dexter (21) , δστις έξήτασε 40.000 περιπτώσεις 
έγκλημάτων, είς τήν πόλιν τής Νέας Τόρκης, κατά 
τά έτη 1891 —  1897. Κατ’ αύτόν, ή θερμοκρασία έπη- 
ρεάζει αίσθητώς τά άνθρώπινα άίσθήματα φιλονικίας 
καί τάσεως πρδς συμπλοκήν καί έπιθετικότητα. 'Γπδ 
ύρισμένας προϋποθέσεις, ή θετική σχέσις μεταξύ θερ

μοκρασίας καί εγκλήματος δέν διατηρείται, άλλά αί 
Εξαιρέσεις αδται εύκόλως έξηγοΰνται. Μία θερμή ήμέ- 
ρα τοΰ ’Απριλίου, έπί παραδείγματι, άκολουθοΰσα μίαν 
ψυχράν περίοδον, δυνατόν νά έχη καταστροφικήν έπί- 
δρασιν έπί τής άνθρωπίνης διαγωγής, ένψ μία ήμέρα 
τοΰ Αύγούστου, μέ τήν αύτήν ή καί ύψηλοτέραν θερμο
κρασίαν, δυνατόν νά μή παρουσιάση τδν άριθμδν τών 
έπιθέσεων τής ήμέρας τοΰ ’Απριλίου. Αί καιρικαί με- 
ταβολαί τοΰ θέρους έπιδροΰν περισσότερον έπί τής άν
θρωπίνης διαθέσεως, παρ’ δ,τι έπιδροΰν αί καιρικαί με- 
ταβολαί τοΰ χειμώνος.

Περίοδοι χαμηλής βαρομετρικής πιέσεως παρουσιά
ζουν υψηλήν αιματοχυσίαν. "Οσον ή βαρομετρική πίε- 
σις κατέρχεται, τόσον τά έγκλήματα βίας αύξάνονται 
είς συχνότητα. Ό  Dexter πιστεύει δτι δέν είναι ή βα
ρομετρική πίεσις, έκείνο τδ δποίον πιέζει τδν άνθρω
πον, άλλά τδ αίσθημα καθ’ δ ή θύελλα έρχεται. Αί 
40.000 τών περιπτώσεων, ας έξήτασεν δ Dexter, πεί
θουν αύτόν δτι αί βροχεραί ήμέραι μειοΰν τάς πιθανό
τητας έγκλημάτων, διότι ή βροχή μειοΐ τάς έπαφάς με
ταξύ άνθρώπων. Ά λλ’ εκτός τούτου, αί καιρικαί συν- 
θήκαι έχουν άμέσους ψυχολογικάς έπιπτώσεις έπί τοΰ 
άνθρώπου.

Μετά τήν δημοσίευσιν τών εύρημάτων τοΰ Dexter 
δέν άνεφάνη συγγραφεύς ή έρευνητής, δστις νά ένήρ- 
γησε τοιαύτης έκτάσεως συστηματικήν έργασίαν (22), 
έπί τής λεγομένης γεωγραφίας τοΰ έγκλήματος. Οί μέν 
γεωγράφοι όλίγον ένδιαφέρονται διά τδ έγκλημα, οί

(16) S. Hurwitz, Criminology, London, George Allen and 
Vuwin, 1952, P.P. 246 and 249, ένθα άναψέρονται at διδα- 
σκαλίαι κυρίως τοΰ Ferri.

(17) Howard Jones, op. cit P. 131.
(18) Μάιος - ’Ιούνιος είς τά ψυχρά κλίματα. 'Η άποψις 

είναι δτι ή σεξουαλική ΰπέρτασις συμπίπτει μέ τήν άρχήν τής 
άνοίξεως.

Havelock Ellis, Studies in the Psychology of Sex, 
1920, P.P. 122++

(19) Joseph Coen, op. cit. P. 31.
(20) Τά συμπεράσματα τοΰ Kropotkin θεωρούνται αύθαίρε- 

τα υπό τδν : Barnes and Teeters, New Horizons in Crimino
logy, New Pork, 1943, P.P. 132++

(21) Edwin Dexter, Weather Influences, New Fork, 1904.
(22) Φυσικά δέν Ιλλειψαν αξιόλογοι έργασίαι καί κριτικαί 

ώς τδν :
α) Gerhard J. Falk, «Influence of Seasons on Crime 

Rate», Journal of Criminal Law, Criminology and 
Police Science, July - August 1952, P.P. 199-213.

p) C. A. Mills, «Suicide and Homicides in Their 
Relation to Weather Changes», American Journal of 
Psychiatry, November, 1934, P.P. 669 - 677.

γ) Manfred Curry, «The Relationship of Weather 
Conditions, Facial Charasteristics, and Crime», Jour
nal of Criminal Law and Criminology, July - August, 
1948, P.P. 253-261 κ.δ. κ.ά.
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δέ έγκληματολόγοι όλίγα πιστεύουν, έξ δσων έχουν 
γραφή περί τής σχέσεως μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος 
καί έγκλήματικότήτος.

Το δλον πρόβλημα τής σχέσεως μεταξύ έγκλήματος 
καί φυσικού περιβάλλοντος παρουσιάζει ώρισμένας όρ- 
γανικάς αδυναμίας. Κατ’ αρχήν, είναι άδύνατος ή ενέρ
γεια συγκριτικής μελέτης επί διεθνούς έπιπέδου καί λό- 
γψ έλλείψεως στατιστικών στοιχείων καί λόγιρ διαφο
ράς νομικού χαρακτηρισμού των εγκλημάτων. Συγκρί
σεις μεταξύ περιοχών μιας καί τής αυτής χώρας δέν 
είναι άσφαλεΐς, διότι αί κλιματολογικαί καί άλλαι δια
φοραί τού φυσικού περιβάλλοντος είναι πολλάκις άσή- 
μαντοι (23). Εντός των διαφόρων, έξ άλλου, έπαρχιών 
μιας καί τής αυτής χώρας ύφίστανται διαφοραί πολιτι- 
στικαί, διάφορος πολιτική τής ’Αστυνομίας έναντι τού 
έγκλήματος, διάφορος στάσις τού κοινού έναντι τού νό
μου καί τής Αστυνομίας καί πλεΐσται έτεραι διαφοραί.

Ο Cyril Burt (24) , μελετήσας ανηλίκους έγκλημα- 
τίας τού Λονδίνου, άνεΰρεν υψηλά ποσοστά έγκληματι- 
κότητος αυτών εις τούς μήνας Ιούνιον καί Δεκέμβριον 
καί χαμηλά ποσοστά εις τούς μήνας Αύγουστον καί Φε
βρουάριον. ’Επίσης άνευρε σχέσιν μεταξύ μήκους τής 
ήμέρας καί έγκλημάτων τών άνηλίκων. Τά υψηλά πο
σοστά τών μηνών Ιουνίου καί Δεκεμβρίου συνδυάζει 
καί άποδίδει εις έορτάς καί έκδηλώσεις, είς ας συμμε
τέχουν κυρίως νέοι, καί ούχί είς την εποχήν.

Ο Wolfgang (25) , βασιζόμενος είς τά ευρήματα τής 
μελέτης ήν ένήργησεν είς Φιλαδέλφειαν, διά τάς Αν
θρωποκτονίας τών έτών 1948 — 1952, άρνεΐται πάσαν 
υπόθεσιν άναφερομένην είς τήν σχέσιν έποχικών καιρι
κών μεταβολών καί έγκλήματικότήτος. Ούτος ούδεμίαν 
ουσιώδη διαφοράν άνεΰρε μεταξύ θερμών καί ψυχρών 
μηνών. Τήν αυτήν άποψιν υποστηρίζει καί ό Brear- 
ley (26), δστις ένήργησε σχετικήν έρευναν είς Νότιον 
Καρολίναν. Ούτος δμως άνεΰρεν δτι οι μήνες υψηλής 
απασχολησεως τών γεωκτημόνων τής Νοτίου Καρολί
νας παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά έγκλήματικότήτος.

Έ κ τών έγκλη μ ατολογικών στατιστικών τών Η.Π.Α. 
προκύπτει δτι δ κατώτερος μήν είναι δ Ιανουάριος, έξ 
ού άρχεται ή γραμμική άνοδος τής έγκλήματικότήτος, 
ό μέσος δρος τών μηνών συμπίπτει μέ τον μήνα Μάϊον, 
η γραμμή φθάνει είς τό ύψηλότερον σημεΐον κατά τόν 
μήνα Ιούλιον, κλίνει πρός τήν κάθοδον μέχρι τόν μή
να Νοέμβριον, παρουσιάζουσα άνοδον τόν μήνα Δεκέμ
βριον. Τά έγκλήματα κατά τού προσώπου παρουσιά
ζουν υψηλά ποσοστά είς Η.Π.Α. τούς μήνας ’Ιούλιον, 
Αύγουστον, Σεπτέμβριον, ’Οκτώβριον καί Δεκέμβριον. 
Αι περισσοτεραι ληστεΐαι εις Η.Π.Α. λαμβάνουν χώραν 
κατά τόν μήνα Δεκέμβριον (27).

Είναι γεγονός, δτι αί σχετικαί μελέται τού 19ου αϊώ- 
νος ήσαν περισσότερόν ένθουσιώδεις από τάς τοιαύτας 
τού προσφάτου παρελθόντος (28). Αί σύγχρονοι μελέ- 
ται, χρησιμοποιοΰσαι μεθόδους έρεύνης μεγαλυτέρας 
ακρίβειας απο τας τοιαύτας τών προκατόχων των, είναι 
διστακτικαί είς την διατύπωσιν θετικών απόψεων περί 
αμέσου σχέσεως μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος καί έγ- 
κλημα,τικότητος. Τούτο, δμως, δέν σημαίνει δτι πρέ
πει νά άρνηθώμεν μίαν τοιαύτην σχέσιν. Βεβαίως, όπι
σθεν τών ισχυρισμών τών συγγραφέων τού 19ου αίώνος 
υποκρυπτεται ή οικονομική άνάγκη, ήτις Αναγκάζει

ώρισμένους Ανθρώπους νά διαπράξουν έγκλήματα χα. 
τά τής περιουσίας κατά τούς μήνας τού χειμώνος. Τ , 
τοιαύτη περιπτώσει, αιτία δέν είναι δ χειμών, Αλλά οι 
οικονομικοί 'όροι, περί τής σημασίας τών δποίων θά 
ίδωμεν είς έπομένας μελέτας. ’Επίσης, δπισθεν τού ύψη- 
λοΰ ποσοστού έγκλημάτων βίας ύποκρύπτεται ή συχνο- 
τέρα καί πυκνοτέρα έπικοινωνία τού Ανθρώπου κατά 
τούς θερινούς μήνας (29). Τό έλάχιστον, τό όποιον δΰ- 
ναται νά συναχθή καί Από αυτήν τήν υπόθεσιν, είναι 
ή σημασία τών πολιτιστικών καί κοινωνικών γεγονό
των, άτινα λαμβάνουν χώραν ώρισμένας έποχάς τού 
έτους (30).

Ή  ελληνική έγκληματολογική στατιστική είναι στα
τιστική τών δικαστηρίων, ήτοι παρουσιάζει μόνον τού- 
καταδικασθέντας έπί κακουργήματι ή πλημμελήματι 
καί ούχί τά διαπραχθέντα έγκλήματα, επομένως, ου
δόλως παρέχει στοιχεία περί τών διαπραχθέντων έγ
κλημάτων κατ’ έποχήν, μήνα καί ήμέραν τής έβδομά- 
δος. Εκ τών στατιστικών, δμως, στοιχείων τών Αστυ
νομικών ’Αρχών προκύπτει δτι τά άνώτατον ποσοστόν 
έγκλήματικότήτος παρουσιάζουν οί θερινοί μήνες. Οί 
μήνες τού χειμώνος, τής άνοίξεως καί τού φθινοπώρου 
έχουν τήν αυτήν περίπου έγκληματικότητα.

Ή  κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα έγκληματικότης 
τής Ελλάδος παρουσιάζεται ώς δ έν τή έπομένη σελίδι 
πίναξ.

Αόγοι συγκρίσεως έπέβαλον τήν λήψιν τού πληθυ
σμού κατά τήν Απογραφήν τού έτους 1961 (31) καί τής 
έγκλήματικότήτος τού ίδιου έτος (32) . Ό  πίναξ ούτος 
ουδόλως εμφανίζει σχέσιν τινά τού φυσικού περιβάλ
λοντος καί τής έγκλήματικότήτος. Έξ άλλου ή ελλη
νική έγκληματολογική στατιστική έχει τόσας άτελείας 
καί παραλείψεις, ώστε δέν πρέπει νά γίνεται λόγος «διά

(23) Υποστηρίζεται, έπίσης, δτι τά έγκλήματα είναι πλέον 
σπάνια εις τάς όρεινάς περιοχάς, έν σχέσει μέ τάς πεδινάς. 
Επίσης, δτι είναι πλέον συχνά είς τάς παραθαλασσίους, έν 
σχέσει μέ τδ έσωτερικδν τής χώρας.

Edwin Η. Sutherland and Donald Cressey, Prin
ciples of Criminology, New fork, I960, P. 97.

(24) The Toung Delinquent, London, 1944, P.P. 161++
(25) Marvin E. Wolfgang, Patterns in Criminal Homicide, 

Philadelphia, 1958, Chapt. 6.
(26) H. C. Brearley, Ifomicide in the United States, Cha

pel Hill, 1932, P. 177.
(27) 'Εκαστη κατηγορία έγκλημάτων παρουσιάζει διάφορον 

έποχικήν έντασιν καί ϋφεσιν. Αί διαρρήξεις είς τά βόρεια κλί
ματα ευνοούνται άπδ τάς μακράς σκοτεινάς νύκτας τοΰ χειμώ
νος, ένφ αί κλοπαί δι’ άπλής εισόδου (μπουκαρίσματα) εύ- 
νοοϋνται άπό τά άνοικτά παράθυρα τοΰ θέρους είς τά θερμά 
κλίματα κ.ο.κ.

(28) 'Ο Verkko άποδεικνύει, δτι είς τήν Φινλανδίαν, κα
τά τά έτη 1934 - 1938, τά ΰψηλότερα ποσοστά τόσον τών έγ
κλημάτων κατά τής περιουσίας δσον καί τών τοιούτων κατά 
του προσώπου, παρετηρήθησαν κατά τό θέρος. ^Ιδέ : S. Hur- 
witz, op. cit., P 248.

(29) Henry A. Bullock, «Urban Homicide in Theory and 
Fact», Journal of Criminal Law and Criminolaey, January 
- February, 1955, PP 565 - 575.

(30) C. F. Sshmid, «Α Study of Homicide in Seattle», 
Social Forces, June 1926, PP 745 - 756.

(31) Πληθυσμός τής Ελλάδος. Κατά τήν άπογραφήν τής 
19ης Μαρτίου 1962, ’Εθνική Στατιστική 'Γπηρεσία 'Ελλάδος, 
Άθήναι, 1961, σελ. 9 καί 10.

(32) Στατιστική Δικαιοσύνης, έτους 1961, ’Εθνική Στατ. 
'Γπηρ. 'Ελλάδος, Άθήναι 1964, σελ. 47.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Σ  ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι  Κ Α Τ Α  ΓΕΩ ΓΡ Α Φ ΙΚ Ο Ν  ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α

Πληθυσμός 
μετά  ποσοστών 
κατά περιοχήν 

* Απογραφή 1961

Γενικόν Σύνολον 
έγκλημά των 
έτους 1961

'  Εγκλήματα  
κατά τής ζωής

Σωματικοί
βλάβαι

'Εγκλήματα  
κατά τής 
Ιδιοκτησίας

' Εγκλήματα  
κατά των ήθών

’Επαιτεία  -  
άλητεία

Ελληνική Επικράτεια 8.409.603 79.955 663 10.577 9.123 679 613
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Περιφέρεια Πρωτευούσης 1.374.532 30.613 137 3.195 4.935 248 490
16,34% 38.28% 20,66% 30,22% 54,09% 36,52% 79,93%

Λοιπή Στερεά Ελλάς 1.050.230 6.905 75 1.100 486 60 4
καί Εύβοια 12.48% 8.63% 11,31% 10,39% 5,32% 8,83% 0,65%

Πελοπόννησος 1.260.890 11.985 129 1.661 931 96 5
14,99% 14,98% 19,45% 15,70% 10,20% 14,13% 0,81%

Ίόνιοι Νήσοι 257.420 1.270 13 160 63 12 2
3,06% 1,58% 1,96% 1,51% 0,69% 1,76% 0,32%

“Ηπειρος 394.449 2.404 27 385 183 16 9
4,69% 3,00% 4,07% 3,63% 2,00% 2,35% 1,46%

Θεσσαλία 721.167 4.865 59 867 384 39 10
8.57% 6,08% 8,89% 8,19% 4,20% 5,74% 1,63%

Μακεδονία 1.881.220 12.039 104 1.945 1.383 118 69
22,36% 15,05% 15,68% 18,38% 15,15% 17,37% 11,25%

Θράκη 364.522 2.587 36 426 243 22 6
4.33% 3,23 % 5,42% 4,02% 2,66% 3,24% 0,97%

Νήσοι Αιγαίου 575.680 2.594 25 331 219 43 11
6,84% 3,24% 3,77% 3,12% 2,40% 6,33% 1,79%

Κρήτη 525.632 3.586 50 425 274 22 6
6,25% 4,48% 7,54% 4,01% 3,00% 3,24% 0,97%

Μή δηλωθέντες έγκληματίαι 3.861 1.107 8 62 22 3 1
’Εξωτερικού - “Αγνωστοι 0,04% 1,38% 1,20% 0,58% 0,24% 0,44% 0,16%

ΐοιαύτην πολυτέλειαν». Ή  περιοχή πρωτευούσης πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι ενφ δ πληθυσμός ταύτης 
συνιστώ ποσοστόν 16,34, έκ τοΰ συνόλου τοΰ έλληνι- 
χοδ πληθυσμού, συμμετέχει μέ πολύ μεγαλύτερα ποσο
στά είς την έγκληματικότητα. Ούτως, είς τά εγκλήμα
τα κατά τής Ιδιοκτησίας συμμετέχει μέ ποσοστόν 
54,09% και είς τό έγκλημα τής επαιτείας καί άλητείας 
συμμετέχει μέ ποσοστόν 79,93%, έκ τοΰ συνόλου τοΰ 
είδους τούτου τοΰ έγκλήματος. Πλέον τοΰ διπλάσιου εί
ναι τό ποσοστόν συμμετοχής, τής ιδίας περιοχής, καί 
είς τό σύνολον τής έγκληματικότητος. Οί λόγοι ηύξη- 
μένης συμμετοχής τής περιοχής τής πρωτευούσης είς 
τήν έγκληματικότητα είναι κοινωνικοί καί ούχί λόγοι 
δφειλόμενοι είς τό φυσικόν περιβάλλον.

Αί λοιπαί περιοχαί τής Ελλάδος εμφανίζουν σταθε- 
ράν άναλογίαν μεταξύ πληθυσμοΰ καί έγκληματικότη- 
W*. Βεβαίως, ή σύγκρισις στοιχείων ένός έτους δέν εί
ναι ικανή νά έπιτρέψη τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων. 
Πάντως, έάν ήτο έν ζωή δ Durkheim (33) δέν θά έδί-

σταζε νά χαρακτηρίση τό φαινόμενον τής έγκληματι
κότητος τής Ελλάδος (πλήν, ίσως, τής περιοχής τής 
πρωτευούσης) ώς φυσιολογικόν κοινωνικόν φαινόμενον.

Γεωγραφία τοΰ έγκλήματος καλείται : ή χωρογραφι- 
κή κατανομή τής έγκληματικότητος κατά περιοχάς, νο
μούς, έπαρχίας, δήμους, κοινότητας, δδούς, σκοπιάς, ή 
χρονική κατανομή αυτής κατά έποχάς τοΰ έτους, μή
νας, έβδομάδας, ήμέρας, ώρας τοΰ 24ώρου καί ή κατα
γραφή αύτής κατά μεγάλας θεομηνίας καί καιρικός 
μεταβολάς. Αύτη έχει σημασίαν διά τήν έγκληματο- 
λογίαν, «άλλά ή σημασία της δέν πρέπει νά μεγαλο- 
ποιηθή» (34) , Ή  μ ε γ α λ ο π ο ί η σ ι ς ,  δ μ ω ς ,  
α υ τ ή ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν ε τ α ι  ά π ό
τ ά ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  Ά ρ χ ά ς .

(Συνεχίζεται)

(33) Ε. Φ. Σηφάκης, «’Αστυνομικά Χρονικά», Τ 406, 15- 
4-70, σελίς 342, δποσημ. 11.

(34) Κ. Γ. Γαρδίκας, Εγκληματολογία, Τόμος Α ', Άθή- 
ναι, 1959, σελ. 140.
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Γ ρά φ ει ό αστυνόμος x. Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Π Η Λ Ο Σ

Σ Τ Ο  προηγούμενο τεύχος τού περιο
δικού μας, έδημοσιεύθηααν σχόλια 

καί κρίσεις τού Κερκυραϊκού καί Πα- 
τραϊκοϋ τύπου, γιά τις προβολές πού 
έπραγματοποίησε έκεϊ τό Κινηματογρα
φικό Συνεργείο τής Αστυνομίας Πό
λεων, κατά τήν πρόσφατη περιοδεία του.

Σχόλια, πού ύπογραμμίζουν μέ τόν 
καλύτερο τρόπο, πόοο στενοί είναι οί

Αρχηγό. Τό έγγραφο αύτό άναφέρει τά 
έΕής :

Π ρ ό ς
τό Ύπουργείον Δημοσίας ΤάΕεως 

Γραφείον Κου Υπουργού
Α θ ή ν α ς

Λαμβάνω τήν τιμήν νά ύποβάλω 
πρός Υμάς, ΈΕοχώτατε Κε Υπουρ
γέ, τάς πλέον θερμός μου εύχαρι-

Ό  Κινηματογράφος τής Άστυν. Πόλεων εϊς Αί
δεσμοί πού ένώνουν τήν Αστυνομία μέ 
τό Κοινό πού άστυνομεύει.

Εφέτος, όμως, είχαμε καί κάτι και
νούργιο στήν ιστορία τού Συνεργείου 
μας.

Έκλήθημεν, δηλαδή, νά πραγματο
ποιήσουμε προβολές καί σέ πόλεις καί 
χωριά πού γιά πρώτη φορά έπισκεφθή- 
καμε. Στή γραφική καί φιλόΕενη Αιτω
λοακαρνανία.

"Ενας άκούραστος καί φιλοπρόοδος 
Νομάρχης, ό Νομάρχης Αιτωλοακαρνα
νίας κ. Ιωάννης Καλογεράτος, μάς έ- 
δωσεν αύτήν τήν εύκαιρία.

Τόν άκολουθήσαμε οέ μιά άδιάκοπη 
πορεία άγάπης πρός τόν εύγενικό καί 
έκλεκτό λαό τού Νομού του. Τόν άκο
λουθήσαμε μέ θαυμασμό καί έκτίμηση. 
Γιατί άπετέλεσε γιά μας πηγή ωραίων 
καί δημιουργικών έμπνεύσεων. Μέσα 
στήν καρδιά του έχει τοποθετήσει τόν 
Χριστό καί τήν Ελλάδα. Καί φλέγεται 
άπό έπιθυμία νά προσφέρη ό,τι μπορεί 
περισσότερο στόν άπλό καί καλωσυνα- 
το κόσμο αύτής τής όμορφης περιοχής 
τής πατρίδος μας.

Τόν παρακολουθήσαμε νά έπισκέπτε- 
ται, πλημμυρισμένος άγάπη, καί τό πιό 
άκραϊο σημείο τής περιφερείας του, νά 
έπιλύη προβλήματα, νά σκορπίΕη καλο
σύνη, νά προσφέρη βοήθεια, νά ένδυ- 
ναμώνη, νά ένθαρρύνη, νά πασχίΕη νά 
κάνη όλους γύρω του εύτυχισμένους.

Καί όταν μας Ζήτησε νά δώσουμε λί- 
γη χαρά ατά χωριό τής δικαιοδοσίας 
του μέ τόν μικρό μας κινηματογράφο, 
έσπεύσαμε νά τεθούμε στή διάθεσί του.

Τά καταφέραμε ; Αύτό δέν ήμπορου- 
με έμεϊς νά τό πούμε. Καλύτερα νά δώ
σουμε τόν λόγο στόν ίδιο. Παοαθέτου- 
με, λοιπόν, ένα έγγραφο πού έστειλε ό 
κ. Νομάρχης οτόν κ. Υπουργό μας καί 
πού τό έκοινοποίησε οτόν κ. Γεν. Γραμ
ματέα τού Υπουργείου μας καί στόν κ.

στίας, διά τήν παρ’ ύμών παρασχε- 
θεϊσαν ειδικήν έντολήν τής διαθέ- 
σεως τού έν θέματι Συνεργείου τής 
Αστυνομίας Πόλεων, διά προβολήν 

ταινιών έν τώ Νομώ Αιτωλοακαρνα
νίας.

στόν κ. Νομάρχη γιά τά καλά του λό
για, γιά τήν άγάπη του, γιά τήν καλω- 
σύνη του.

Έπραγματοποιήθησαν προβολαί εις 
Ίεράν Πόλιν Μεσολογγίου, εις Πα- 
ναιτώλιον, εις Παιδικός Κατασκηνώ
σεις Αγρίνιου καί εις τάς Κοινότη
τας Αγ. Κωνσταντίνου καί Γαβαλοϋς. 
Συνολικώς παρηκολούθησαν τάς έν 
λόγω προβολάς πλέον των 12.000 ά- 
τόμων. Εντυπώσεις καί ψυχολογικοί 
άντίκτυποι αριστοι.

Ή  προθυμία καί τό ένδιαφέρον 
των Αστυνομικών τού Συνεργείου 
μέ συνεκίνησαν βαθύτατα.

Ό  Νομάρχης
Ι ω ά ν .  Κ α λ ο γ ε ρ ά τ ο ς

Καί τις εύχές μας : Νά τόν έχη πάν
τα ή Παναγία ύγιή καί νά τόν ένδυνα- 
μώνη γιά νά φέρη σέ αίσιον πέρας τό 
ύψηλό έργο του.

Αισθανόμαστε χρέος μας νά άπευθύ- 
νουμε άπό τή στήλη αύτή τού περιοδι
κού μας τις πιό θερμές μας εύχαριστίες

Τις ίδιες θερμές εύχαριστίες καί εύ
χές άπευθύνουμε στόν έκλεκτό Δήμαρ
χο Μεσολογγίου κ. Βούλγαρη, στοάς 
συνεργάτες τού κ. Νομάρχου, τόν κ. 
Νικ. Τσιτούρα, τόν κ. Ίωάν. Ζησιμόπου- 
λο, τόν κ. Θεόδ. Παπατσώρη, καί τήν 
δ)δα Κική Μπαρμπύνη, στόν λαμπρό 
καί δημοφιλέστατο Δήμαρχο Αίτωλικοϋ 
κ. Έλευθ. Μοσχανδρέου, στήν δ)δα 
Άννίτα Κατωπόδη τού Κέντρου Πρό
νοιας Αγρίνιου, στή δ) δα Σούλη Ξύδη 
τού Κέντρου Προνοίας Μεσολογγίου καί 
οτό φίλο κ. Βύρ. Κωτσίρη, τού όποιου 
τήν εύγένεια καί τή φιλοΕενία δέν θά 
Εεχόσουμε ποτέ.

Φιλία,
Μόρφωσις,

Ψυχαγωγία
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H Αστυνομική Διεύθυνοις Πατρών 
νήκει στις Υπηρεσίες εκείνες της Α 

ν ο μ ία ς  πού διακρίνονται γιά τήν λαμ- 
ηή δραστηριότητα τους, πού Εεφεύγει 

τά στενά επαγγελματικά πλαίσια 
και έπεκτείνεται σέ εύρύτερους κοινω
νικούς όρίΖοντες. Πολλές φορές τήν φέ
ραμε γιά παράδειγμα. Πολλές φορές τήν 
Μνημονεύσαμε μέ θαυμασμό. Γιατί είναι, 
πραγματικά, ένα διαλεκτό κομμάτι τής 
•^οτυνομικής δικαιοδοσίας.

Τήν αναφέρουμε καί πάλι, έΕ άφορ- 
usc μιας έκθέσεώς της πεπραγμένων, 
π0ύ στάθηκεν αφορμή τών πιό εύμενών

Ή  ένημέρωση καί ή προσέγγιση τού 
κοινού συντελεϊται μέ κάθε τρόπο.

"Ενα κομψό, καλοτυπωμένο καί μον
τέρνο βιβλιαράκι, πού έγραψε, έτύπωσε 
καί έκυκλοφόρησε τό Γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων τών Πατρών, δείχνει καί τήν 
καλή διάθεση, καί τήν μεγάλη αγάπη 
πρός τό κοινό καί τήν ύψηλή πολιτιστική 
στάθμη τής Αστυνομίας Πατρών.

« Από τήν Αστυνομία Πατρών, μέ ά- 
γάπη», θάπρεπε ίσως νάναι ό τίτλος 
του. Γιατί κλείνει μέσα του πολλή άγάπη 
πρός τόν πολίτη.

Περιέχει ό,τι ήμπορείτε νά φαντασθή-

καί τιμητικών σχολίων τού κοινού καί 
τοϋ Πατραϊκοϋ τύπου.

Άπό τήν "Εκθεση αύτή βγαίνει τό 
ουμπέρασμα ότι όλα τά Τμήματα καί οί 
Υπηρεσίες της άνέπτυΕαν άΕιόλογη 
δραστηριότητα σέ όλους τούς τομείς, 
μέ έΕαιρετικά άποτελέοματα. Πλήρης ή 
επιτυχία τών μέτρων καθαριότητος στην 
Πάτρα. Μεγάλη ή συμβολή τής Διευθύν- 
οεωο στήν άνάπτυΕη τοϋ Τουρισμού. Α 
γρυπνη ή προστασία τής ύγείας τοϋ 
πληθυσμού. Τήρηση τής κοινής ήσυχίας 
κατά τρόπο σχολαστικό. Έλεγχος αύ- 
οτηρός σέ κέντρα, Εενοδοχεία, κατα- 
οτήματα κλπ. "Αγρυπνη καί ιδιαιτέρως 
αποτελεσματική ή παρακολούθηση τής 
κυκλοφορίας πεΕών καί οχημάτων. Μεί
ωση τών άτυχημάτων. Τοποθέτηση 350 
νέων πινακίδων σέ διάφορα σημεία τών 
Πατρών. Ζηλευτή ή τήρηση τής τάΕεως 
καί άσφαλείας. Πρόληψη τής παιδικής 
έγκληματικότητος. 'Ασφάλεια καί ήσυ- 
χία σέ έπίπεδα θαυμαστά. Καί τό Α
στυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο 
τής Διευθύνσεως Πατρών σέ οργασμό 
δουλειάς, μέ πλούσια πεπραγμένα.

Αύτά είναι, μέ δυό λόγια, τά πεπραγ
μένα τής Διευθύνσεως Πατρών τό κα
λοκαίρι πού πέρασε.

Καί δημόσιες σχέσεις σέ σημείο έ- 
Εαιρετικά άποδοτικό.

τε. Συμβουλές γιά τό κοινό. Λίγα λό
για γιά κάθε μικρό ή μεγάλο θέμα τής 
καθημερινής Ζωής. Χρήσιμα τηλέφωνα. 
Διευθύνσεις πού θά χρειασθουν. Ύπο- 
δείΕεις. Αποσπάσματα άπό ’Αστυνομι
κές διατάΕεις. Έ να  τόσο χρήσιμο βι
βλιαράκι.

Νά, καί μία έπιστολή, πού άναφέρεται 
σ' αύτό καί πού έδημοσιεύθη εις τήν έφη- 
μερίδα «Πελοπόννησος»:

Τήν πρωίαν τής χθές έπέρασε άπό 
τό κατάστημά μου ό ΆστυφύλαΕ τοϋ 
Τμήματος καί άφησε ένα φυλλάδιο. 
"Ητο ένα πολύ κομψό, καλαίσθητο 
καί πρό παντός καλογραμμένο έντυ
πο, διά τοϋ όποιου παρέχονται πλη- 
ροφορίαι εις τό κοινόν έν σχέσει μέ 
τήν καθαριότητα τής πόλεως, τήν 
κοινήν ήσυχίαν τών κατοίκων, τόν 
καθαρισμόν τών ταπήτων, τό πότι
σμα τών άνθέων, τά προστεγάσματα 
κλπ. θέματα, πού τό άφοροϋν, ιδία 
κατά τήν θερινήν περίοδον.

Πρόκειται, ομολογώ, διά μίαν ώ- 
ραίαν πρωτοβουλίαν τής Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πατρών, ή όποια 
προστίθεται εις τάς τόσας άλλας καί 
άΕίΕει κάθε έπαινος εις τό Γραφεϊον 
Δημοσίων Σχέσεων διά τήν έκδοσιν 
αύτήν, δείγμα τής θετικής δραστη- 
ριότητός του, τήν όποιαν άναπτύσ-

Ποιός δέν γνωρίΖει τήν Υ .Ε Ν Έ .Δ ., 
τήν τόσο γνωστή και αγαπημένη στο κοι- 
νό 'Υπηρεσία Ένημερώσεως Ενόπλων 
Δυνάμεων ; Ποιος ‘Έλληνας ή ποιά Ελ- 
ληνίδα δέν πρόσφερε τήν άγάπη του, 
αλλά καί τό θαυμασμό του, ο αύτή τήν 
λαμπρή Υπηρεσία, πού χρησιμοποιεί όλα 
τά σύγχρονα μέσα έπικοινωνίας γιά νά 
προσφέρη μόρφωση, διδαχή, ένημέρω
ση, τέρψη οτό εύρύ κοινό ; Τηλεόραση- 
Ραδιοφωνία - Κινηματογραφία - Καλλι
τεχνικά συγκροτήματα, τά πάντα στή 
διάθεση τοϋ λαού. Καί τό τεράστιο αύτό 
έργο τής Υ .Ε Ν Έ .Δ ., πού έθεβελίωσε 
καί μέ μεγάλη έπιτυχία κατευθύνει ό 
ΤαΕίαρχος κ. Τρύφων Άποστολόπουλος

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

καί οί συνεργάται του, άναγνωρίΕεται 
μέ θαυμασμό καί συγκίνηση άπό τήν κοι
νή γνώμη. Είναι ή φωνή τών Ενόπλων

Ό  κόσμος προτιμά τά προγράμματα 
τής Υ .Ε Ν Έ .Δ . Γιατί είναι προσεγμένα 
καί άρίστης ποιότητος. Γιατί σέβονται 
τό κοινόν. Γιατί συνεχώς βελτιώνονται 
καί τελειοποιούνται.

Τόσο οτό Ραδιόφωνο, όσο καί στήν 
Τηλεόραση, τό κοινόν παρακολουθεί καί 
έπιθραβεύει μέ τήν άγάπη, τήν έμπιστο- 
σύνη καί τόν ένθουσιασμό του κάθε πα
ραγωγή τής Υ .Ε Ν Έ .Δ .

"Ετσι, ή κοινή γνώμη μέ μεγάλη χα
ρά, άλλά καί συγκίνηση, ύποδέχτηκε τό 
πρώτο τεύχος τής τριμηνιαίας έκδόσεως 
«Βιβλιοθήκη τής Υ.ΕΝ  Ε .Δ .», πού περιέ
χει τις καλύτερες ραδιοφωνικές καί τη

Α ς τ υ ν ο μ ι κ η
Δ ι ε υ θ υ ν ς ι ς
Π α τ ρ ώ ν

ΛΙΛΤΙΟΝ ΙΝ Η Μ ΪΡ Β ΙΙΟ Ι  ΚΟΙΝΟΙ

σει, γιατί τό έντυπον αύτό άποτελεί 
πολύτιμον βοήθημα διά τούς κατοί
κους τής πόλεως καί βοηθεί πολύ 
στις σχέσεις μεταΕύ τής 'Αστυνο
μίας καί τοϋ Κοινού, άπαραίτητες, ό
πως καί οτό ίδιο τό έντυπο τονίζε
ται, διά τήν έπίτευΕι ένός κοινού 
σκοποϋ : τήν πρόοδον καί τήν εύη- 
μερίαν τοϋ τόπου.

Μέ λίγα λόγια, τό έντυπον αύτό, 
« Δ ε λ τ ί ο ν  Έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  
Κ ο ι ν ο ύ » ,  όπως γράφεται, είναι 
μία πολύτιμος προσφορά τής Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Πατρών καί έν 
άκόμη δείγμα τής άγάπης πρός τό 
Κοινόν, τό όποιον άστυνομεύει.

Άναμένομεν καί νεώτερα πολιτι
σμένα δείγματα ώς τό άνωτέρω.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Τ σ α β ά λ α ς  
”Εμπορος

λεοπτικές έκπομπές τοϋ τριμήνου. Προ
σπάθεια έπαινετή. Προσφορά άΕιόλογη.

Καί αύτό γιατί μέσα στις 64 σελίδες 
του περιλαμβάνονται άριστουργήματα 
τοϋ Ραδιοφώνου καί τής Τηλεοράσεως. 
Προγράμματα άπό αύτά πού θά έπιθυ- 
μοϋσε καθένας νά τά διαβάση πολλές 
φορές.

Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, 
πού συνδέεται μέ τήν Υ .Ε Ν Έ .Δ . μέ στε
νούς δεσμούς μακράς καί άποδοτικής 
συνεργασίας, συγχαίρει έγκάρδια τούς 
σχόντας τήν πρωτοβουλία, τούς συντά- 
κτας καί τήν άγαπημένη Υ .Ε Ν Έ .Δ . καί 
εύχεται πάντα έπιτυχίες, γιά τό καλό 
τοϋ λαοϋ μας, τό όποιον διακονεϊ μέ τό
ση συγκινητική άγάπη.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ. Π Η Λ Ο Σ
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ

ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1970
Ύπό Άστυν. Β' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Ρ ΙΖΟ Υ

^ " 4/10/70, διεξήχθησαν εις Κοζάνην οί άγώνες τοΟ ετησίου πρωταθλήματος Στίβου Ε.Δ. - Σ.Α.

Είς τούς έν λόγψ αγώνας ελαβον μέρος άπαντα τα ’Αρχηγεία τών κλάδων των Ένάπλων Δυνάμεων 
καί τα Σώματα ’Ασφαλείας, πλήν τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος.

Οί άγώνες παρουσίασαν έξαιρετικόν ενδιαφέρον, λόγψ τής συμμετοχής πολλών γνωστών πρωταθλητών.
Η Αστυνομία Πόλεων, συνεχίζουσα τήν παράδοσιν είς τό πρωτάθλημα τούτο, άνεκηρύχθη καί πάλιν 

πρωταθλητρια, έπιβληθεΐσα τών ισχυροτάτων δμάδων Ε. Β. Χωρ/κής, Ναυτικού, Στρατού κλπ.
Κατά τήν διεξαγωγήν τών άγώνων, έπεκράτησεν υγιές άθλητικόν καί άγωνιστικόν πνεύμα, πλήρης συνα

δέλφωσές μεταξύ τών στρατευμένων άθλητών, γεγονός, δπερ προεκάλεσεν έντύπωσιν είς τούς επισήμους, τού: 
εκπροσώπους τών δμάδων καί τδ εύγενές φίλαθλον κοινόν τής Κοζάνης.

Η κηρυξις τής ένάρξεως τών άγώνων έγένετο ύπό τού Διοικητοΰ τού 
γου κ. Τζουβελέκη.

Α ' Σώματος Στρατού, άντιστρατή-

Η τελική κατάταξις τών δμάδων είναι ή ακόλουθος :
1η δμάς ’Αστυνομίας Πόλεων βαθμοί 164,5 4η όμάς Στρατού βαθμοί 67,5
2α δμάς Χωρ/κής » 117 5η δμάς ’Αεροπορίας » 22
3η όμάς Ναυτικού » 79 6η όμάς Λιμενικού Σώματος » 10

Τήν όργανωσιν τών άγώνων, ή όποια όμολογουμένως ύπήρξεν άρίστη, είχεν ή IX μεραρχία.
Μετά τό πέρας τών άγώνων ή όργανώτρια Μεραρχία παρέθεσε δεξίωσιν είς τήν Λέσχην Άξ/κών, ένθα πα

ρέστησαν οί: Δ/τής καί Ύποδ/τής τής IX Μεραρχίας Υποστράτηγος κ. Τσαντήλας καί Ταξίαρχος κ. Τσι- 
ριμώκος, δ Ταξίαρχος κ. Αντωνακέας, έκπρόσωπος τού ’Αρχηγείου Στρατού, ’Αρχιπλοίαρχος κ. Τσάλτας 
εκπρόσωπος Αρχ. Ναυτικού, Υποστράτηγος κ. ’Αρφάνης τοΰ Ά ρχ. Χωρ/κής, Άστυν. Δ/τής Α ' κ. Πετόσο- 
γλου Γ. τής Αστυν. Πόλεων, δ Δ/ντής τοΰ ΑΣΑΕΔ Συνταγματάρχης κ. ΙΙαλαιολόγου, ό ’Αντισμήναρχος κ. 
Παππάς Αχιλλεύς καί πλεΐστοι δσοι άνώτεροι άξιωματικοί τών Ε.Δ. καί Σ.Α.

Καλλίτερος αθλητής άνεκηρύχθη δ άστυφύλαξ Μουταφτσίδης Σταύρος, όστις καί έλαβεν έν ώρολόγιον 
χειρός, δώρον τής άντιπροσωπείας ΩΜΕΓΑ.

Ο Δ/ντήο Α .Σ .Α .Ε .Δ ., Συνταγματάρχηο 
κ. ΙΙαλαιολόγου, ένω απονέμει τό κύ- 
πελλον εις τόν καλλίτερον αθλητήν τών 
άγώνων, 'Αστυφύλακα Μουταφτσίδην 
Σταύρον.
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Άναλυτικώτερον τά άπστελέσμΛτα. των άγώνων έχουν ως έξης :

Α '. ΔΡΟΜΟΣ

α ')  100 μ έ τ ρ ω ν :

1 ) Βυρίνης Σωτ. (Α.ΙΙ.) 10.8
2) Άργύρης Νικ. (Ναυτ.) 11
3 ) Χαραλαμπάκης Χρ. (Α.Π.) 11.1

β ') 200 μ έ τ ρ ω ν :

1 ) Γασπαρινατος Παναγ. (Ναυτ.) 23.0
2) Βυρίνης Σωτήρ. (Α.Π.) 23.4
3 ) Άργύρης Νικόλ. (Ναυτ.) 23.5
4) Κιατράκης Άντών. (Α.Π.) 23.7

γ ')  400 μ έ τ ρ ω ν :

1) Γασπαρινατος Παναγ. (Ναυτ.) 49.9
2) Άντωνόπουλος Ίωάν. (Α.Π.) 51.2
3) Χατζηδάκης Δημήτρ. (Ναυτ.) 51.3
4) Τασιόπουλος Άναστ. (Α.Π.) 53.2

δ ')  800 μ έ τ ρ ω ν :

1) Ζαχαρόπουλος Σπυρ. (Χωρ/κή) 2.02
2) Παύλου Ευάγγελος (Α.ΙΙ.) 2.04
3) Τασιόπουλος Άναστ. (Α.ΙΙ.) 2.07

ε ')  1.500 μ έ τ ρ ω ν :

1) Ζαχαρόπουλος Σπυρ. (Χωρ.) 4.14.06
2) Ματάκης Σπυρ. (Α.Π.) 4.14.08
3) Άποστολόπουλος Γ. (Χωρ.) 4.16.04

σ τ ') 5.000 μ έ τ ρ ω ν :

1) Ματάκης Σπυρ. (Α.Π.) 16.45.0
2) Κοντοσωρος Σπυρ. (Σ.Ξ.) 16.46.6
3) Γραμματικόπουλος Κ. (Χωρ.) 17.50.6

ζ ')  10.000 μ έ τ ρ ω ν

1) Βαγιανός Εύάγγ. (Χωρ.) 34.12.8
2) Σκιαδάς Κων/νος (Σ.Ξ.) 34.25.4

3) Παύλον Εύάγγ. (Α.Π.) 34.38.2
4) Παπακωνστατίνου (Α.Π.) 35.24.0

η ' ) 110 μ. μ ε  τ’ έ μ π ο 8 ί ω ν :

1) Μπιρμπίλης Γεώργ. (Χωρ.) 15.0
2) Κασιμάτης Γεώργ. (Χωρ.) 15.6
3) Γάμμος Άπόστ. (Ναυτ.) 15.8

θ ') 400 μ. μ ε τ ’ ε μ π ο δ ί ω ν :

1) Μπιρμπίλης Γεώργ. (Χωρ.) 55.9
2) Μαλατίδης Μιχ. (Α.Π.) 57.0
3) Χατζηδάκης Δημήτρ. (Ναυτ.) 57.2

ι ')  3.000 μ. μ ε τ α φ υ σ ι κ ώ ν  
έ μ π ο δ £ ω ν :

1) Κοντοσωρος Σπυρ. (Σ.Ξ.) 9.43.0
2) Νακόπουλος ΙΙαναγ. (Χωρ.) 9.48.2
3) Δόσης Νικόλ. (Χωρ.) 10.10.0
4) Βασιλαρας Έ μ . (Α.Π.) 11.12.06

ια ')  4X100 Σ κ υ τ α λ ο δ ρ ο μ ί α :

1) ’Αστυνομία Πόλεων 44.8
2) Ναυτικδν 46.3
3) Στρατός 47.1

ι6' ) 4X400 Σ κ υ τ α λ ο δ ρ ο μ ί α :

1) Ναυτικόν 3.26.4
2) ’Αστυνομία Πόλεων 3.26.7
3) Χωροφυλακή 3.31.6

Β '. ΑΛΜΑΤΑ
α ') " Α λ μ α  ε ι ς  μ ή κ ο ς :

1) Βλάσσης Εύάγγ. (Α.ΙΙ.) 6.79μ.
2) Πολυχρονάκης Άναστ. (Χωρ.) 6.38μ.
3) Μπαρακτιάρης Άνδρ. (Χωρ.) 6.32μ.
4) Τσιότρας Δημ. (Α.Π.) 6.11μ.

β ') " Α λ μ α  Τ ρ ι π λ ο 0 ν :

1) Βλάσσης Εύάγγ. (Α.Π.) 15.26μ.
2) Πολυχρονάκης Άναστ. (Χωρ.) 14.39μ.
3) Τσιότρας Δημήτρ. (Α.Π.) 13.69μ.

γ ')  Ά λ μ α  ε ι ς  " Γ ψ ο ς :

1) Κούσουλας Δίκαιος (Χωρ.) 2.00μ.
2) Παπαγεωργίου Ίωάν. (Σ.Ξ.) 1.85μ.
3) Άβραμίδης Κωνστ. (Α.Π.) 1.85μ.

δ ')  " Α λ μ α  ε π ί  κ ο ν τ φ :

1) Μπαλάαης Χαράλ. (Α.Π.) 4.40
2) Νικολαΐδης Παντ. (Χωρ.) 4.20
3) Νικολόπουλος Γεώργ. (Άεροπ.) 3.70
4) Βασιλάκης Έμμαν. (Α.Π.) 3.50

Γ’. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1) Άμπατζής Άθαν. (Α.Π.) 15.20μ.
2) Μουταφτσίδης Σταδρ. (Α.Π.) 15.15μ.
3) Τσόγκας Γεώργ. (Ναυτ.) 14.52μ.

Δ '. ΣΦΓΡΟΒΟΛΙΑ

1) Μουταφτσίδης Σταύρος (Α.Π.) 66.98
2) Μπιδέλης Γεώργ. (Α.Π.) 57.38
3) Δαβιτζόγλου Εύθύμ. (Χωρ.) 56.52

Ε '. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

1) Καμπίτσης Χρ. (Α.Π.) 52μ.
2) Άμπατζής Άθανάσ. (Α.Π.) 50μ.

Σ Τ '. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

1) Κοτζιας Γεώργ. (Ναυτ.) 58.22
2) Χρηστακος Γεώργ. (Σ.Ε.) 56.80
3) Τσιγκουνάκης Μιχ. (Α.Π.) 48.80

Ή  πρωταθλήτρια όμάς Στίβου τής Α 
στυνομίας Πόλεων, ένω παρελαύνει πρό 
των επισήμων.
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Ο ΜΠΑΡΜΠΑΣ μου ό Σταύρος, ποΰ μένει στό χω
ριό, είναι ένας καλός νοικοκύρης καί φιλότιμος 

όσο δέν παίρνει περισσότερο.
Βαδίζει μετά μεγάλης προσοχής, άλλα καί πολλής 

σταθερότητος, τόν όρθόδοξο χριστιανικό δρόμο.
Μέχρι τώρα, δέν βρέθηκε άνθρωπος νά τόν κατηγο- 

ρήση γιά αμάρτημα «πραχθέν παρ’ αύτοΰ, λόγω ή ερ- 
γψ ή όιανοία».

Δέν βαστάει κακία ούτε στους έχθρούς του καί τό 
γέλιο τό έχει πολύ πρόχειρο, γιά ό,τι βλέπει ή άκούει. 
’'Αν καί ξεκίνησε άπ’ τις άρχές τοϋ αιώνα μας, δέν τό 
βάζει κάτω ακόμα. Είναι άρκετά θαλερός καί τό άθώο 
προσωπάκι του, όταν τό πλένη, γίνεται σάν τό κοκκι
νογούλι... ’Ανάμεσα στά παιδιά του, δύσκολα τόν ξεχω
ρίζεις γιά πατέρα.

Μιά «τραγιάσκα», πού σκεπάζει μονίμως τό κεφάλι 
του, βγαίνει μόνο στην είσοδο τής έκκλησίας ή κοντά 
στό σχολείο, τήν ώρα πού ψάλλεται άπό τά παιδιά δ 
Εθνικός "Γμνος.

"Οταν μιλάει, δέν καταλαβαίνεις εύκολα τί λέει, για
τί δέν έχει δόντια. Άπό μικρός είχε σπάσει μέ δαΰτα, 
τού κόσμου τά καρύδια, ώσπου τού πέσανε όλα καί... 
ησύχασε. Μετά πού... άνεκάλυψε, ότι γιά τά καρύδια 
υπάρχουν τά κοτρώνια, ήταν άργά. Τήν μασέλα πού 
τού βάλανε, τώρα τελευταία, τά παιδιά του, τήν έχει 
διαρκώς στην τσέπη του. Δέν τήν... χωνεύει μέ κανένα 
τροπο. Χωνεύει, όμως, θαυμάσια έκείνα πού καταβρο
χθίζει μισομασημένα, χωρίς νά παραπονεθή ποτέ γιά 
το στομάχι του. Λόγοι καλαισθησίας τού στόματός του 
δέν τόν ένδιαφέρουν...

Εχει λίγες έπαφές μέ άνθρώπους, γιατί συνήθως νυ- 
χτοξημερώνεται στά χωράφια του καί δέν τού μένει 
καιρός γιά κοινωνικότητες. Καμμιά φορά, πού βγαίνει 
στά μαγαζιά τού χωριού, άναγκάζεται νά φορέση τά

Τον Ά στνν. Α ' κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ

καλά του ρούχα καί τή μασέλα του, γιά νά μή χαλάση 
τό χατήρι τής γριάς του. ’Έπειτα, δέν μπορεί νά άκούη 
καί τή γκρίνια της. Τόν φωνάζει «σβαρνιάρη», έπειδή 
τό παντελόνι του, δέν θέλει νά τό σφίγγη καλά στή μέση 
του. Καί δ νόμος τής βαρύτητος, τό τραβάει πρός τά 
κάτω...

"Οταν φεύγη ή ήμέρα, δ μπάρμπα - Σταύρος έπι- 
στρεφει στό σπίτι του. ’Αποβάλλει κάθε περιττό άντι- 
κείμενο καί ξαπλώνει φαοδύς - πλατύς κοντά στην «πα
ραστιά», ’Αμέσως βγάζει καί τήν καπνοσακκοΰλα του, 
γιά νά «πατικώση» καλά τό τσιμπούκι του. Καί άρχί- 
ζει μετά τις ιστορίες του, εφ’ όσον βέβαια υπάρχει... 
άκροατηριον. Είναι πολλοί στό χωριό πού τόν συμβου
λεύονται γιά διάφορα θέματα.

Μέσα στό σπίτι, δέν τήν λαμβάνει καί πολύ ύπ’ βψει 
του τή γριά. Τήν άφίνει νά χασμουριέται, γιατί ξέρει 
ότι τό κάνει έπίτηδες. "Ενα παλιορολόγι, πού βρίσκε
ται άκουμπημένο πάνω στό τζάκι, δέν τό κουρδίζει πο
τέ, γιατί δέν θέλει νά μετράη τή ζωή του μέ τις ώρες... 
Είναι δ ίδιος ενα καλό ρολόι, πού δέν χάνει ούτε λε
πτό...

Τά φετεινό καλοκαίρι, πού ανέβηκα στό χωριό μου, 
ρώτησα αμέσως γιά τόν μπάρμπα - Σταύρο.

Μού είπαν ότι χαίρει άκρας υγείας καί ότι είναι πάν
τα δ ίδιος. ’Ήθελα νά τόν έβλεπα μ,έσα στό χωριό, άλλά 
δέν τα κατάφερνα. ’Έμεινε στό καλύβι του, καμμιά ώρα 
εξω, συνοδεύοντας πεντέξι πρόβατα καί ποτίζοντας τόν 
κήπο του. Μαζύ μέ τό τυράκι, έπρεπε νά εξασφάλιση 
καί τά φασόλια τής χρονιάς του. Καί χωριστά τις κόκ
κινες μικρές πιπεριές, πού σέ κρατάνε σ’ άπόστασι μέ
τρου, άπ’ τό πολύ τσούξιμο. Ό  γέρος τις θεωρεί κι’ αύ- 
τες κανονικά «μυριστικά» καί τις θέλει νά κολυμπάνε 
στό πιάτο του μέ τή φασολάδα...

Οσο μάζευαν οι ήμέρες τής άδειας μου, τόσο αισθα-
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.,όμουνα τήν άνάγκη νά ίδώ τόν συμπαθέστερο γιά μένα 
άνθρωπο τοΰ χωριού μου. "Ημουνα σίγουρος, δτι κι’ αυ- 
:οί θκ χαιρότανε πολύ αν μ’ έβλεπε, ύστερα άπό κάμ- 
^ α  χρόνια, πού είχε νά με ίδή. Έ χει, εξ άλλου, μια 
;^αίτερη συμπάθεια σέ μένα.

"Ενα πρωινό, λοιπόν, τό άποφάσισα καί ξεκίνησα για 
-ο χωράφι. Δεν άργησα καί πολύ γιά νά καλύψω τήν 
Ιπόστασι, ούτε καί ίδρωσα καθόλου. Κάποιο σύννεφο, 
'θλύ... συμπαθητικό, στεκότανε συνεχώς άνάμεσα σέ 
jiiva καί στον ήλιο. ’Έμοιαζε μέ πελώρια άναποδογυρι- 
$μένη όμπρέλλα, πού ήθελε νά μέ προστατέψη άπ’ τίς 
τρωϊνές καυτερές ήλιακτΐνες. Κάποια ώρα έφθασα καί 
ιιπορώ νά πώ, δτι μέ άρκετή εύλάβεια πάτησα τό πόδι 
μου στο χωράφι, άπ’ τό όποιο έφαγα κάποτε κΓ εγώ 
ψωμί. Καί πολλές φορές χωρίς προσφάγι...

Περπάτησα λίγο καί βρέθηκα πάνω στό πετράλωνο, 
πού τούμεινε στή μέση μόνο δ δέντρινος στύλος. Στά
θηκα στ’ αλώνι αότό καί άκούμπησα στό ροζιασμένο 
οτύλο. Είχα νά θυμηθώ τόσα πολλά...

"Εβλεπα μέ τή φαντασία μου πρόσωπα περασμένα 
καί ξεχασμένα. Σέ πρώτο πλάνο, έβλεπα τή μάνα μου 
νά ξανεμίζη τό σιτάρι, γύρω άπ’ τόν κουκουλωμένο 
στύλο.... Έ κανα νά μιλήσω, άλλά...

"Αφησα τ’ άλώνι καί τράβηξα παραπέρα. "Εστριψα 
τά μάτια μου πρός τό «μπάτο» τοΰ χωραφιού, δπου ή 
καλύβα καί φώναξα δυνατά γιά νά μ’ άκούση δ μπάρ
μπα - Σταύρος. Περίμενα ν’ άκούσω άπ’ έκεΐ τήν φωνή 
του, άλλά τήν άκουσα άπ’ τήν κορφή, μαζύ μέ τόν άντί- 
λαλο τής δικής μου φωνής. Σέ ένα λεπτό βρέθηκα μπρο
στά του.

Τόν είδα νά σκαλίζη μέ τά χέρια του, τό άφράτο 
χώμα πού άφησε στις ρίζες του ένας τεράστιος κέδρος, 
πού είχε ξεραθή από χρόνια. Σάν κάτι ήθελε νά βρή.

—  Τί κάνεις έκεΐ, μπάρμπα ; Τι ψάχνεις νά βρής ;
—  "Εχασα μιά πεντάρα' ήταν ή άπάντησις.
Μοΰ φάνηκε παράξενο αυτό, γιά άνθρωπο πού ήξε

ρα καλά, δτι δέν είναι τής... πεντάρας !
—  Καί κάνεις έτσι ; Θά σοΰ δώσω χίλιες πεντάρες 

γιά νά σταματήσης τό ψάξιμο. ΤΗρθα νά σέ ίδώ καί 
νά κουβεντιάσουμε.

—  "Οχι, μού λέει επιτακτικά. Θά τή βρώ τήν πεν
τάρα καί θά σοΰ εξηγήσω μετά, γιατί έπιμένω τόσο.

Ή  τόση έπιμονή τού γέροντα, δέν μοΰ άρεσε καθό
λου. Πέρασε άπ’ τό μυαλό μου, δτι μπορεί καί νά τήν 
είχε... ψωνίσει δ μπάρμπας μου. Καθώς έψαχνε, δμως, 
καί μοΰ μίλαγε καλά, μ’ έκανε ν’ αλλάξω γνώμη. Τόν 
άφησα ήσυχον, γιά νά δώ τί θά βρή, τέλος πάντων. 
• ’Ανέβηκα σέ μιά μακρυά πεζούλα, πού έπιανε τό μι
σό χωράφι κι’ έκανα βόλτες πέρα - δώθε. "Ενα ασπρό
μαυρο φίδι, έκαμε τήν έμφάνισί του, βγαίνοντας από 
μιά τρύπα τής πεζούλας. "Ηταν μικρό, άλλά άρκετό 
γιά νά μέ στείλη στήν... Κούλουρη. Είχε διαίσθησι φαί
νεται τής... παλληκαριάς μου. Ευτυχώς, ξαναχώθηκε 
κάπου καί επανήλθα στή... βάσι μου.

Δέν πέρασε πολύ ώρα καί βλέπω τό γέρο νά τρέχη 
κοντά μου, φωνάζοντας : «Τήν βρήκα ! Βρήκα τήν 
πεντάρα !» Καί τό έπανέλαβε αυτό, θριαμβευτικά, κάμ
ποσες φορές. Δηλαδή, έκανε, δπως θάκανα έγώ, άν εδ- 
ρισκα ένα κιούπι μέ λίρες...

Τήν έτριψε καλά, πάνω στό μάλλινο χωριάτικο σακ- 
κάκι του καί μού τήν έδωσε στό χέρι. «Στή χαρίζω», 
μού λέει.

Μέ κάποια δυσκολία, διάβασα στή μιά δψι τοΰ νομί
σματος : «Γεώργιος Α ' Βασιλεύς τών Ελλήνων». Ή  
δψις δμως τοΰ μπάρμπα - Σταύρου, μοΰ έλεγε πολλά. 
Ή ταν περισσότερο ένδιαφέρουσα άπ’ τήν δψι τής πεν
τάρας.

—  Κάθησε, μοΰ λέει, τώρα, νά σοΰ πώ τήν ιστορία 
τής πεντάρας αυτής.

Κάθησα σταυροπόδι, δπως κάθησε κΓ αύτός.
—  Τό 1909, έτσι άρχισε, ήμουνα δκτώ χρονών παι

δί. Κάποια άνοιξιάτικη ημέρα, είχα ξυπνήσει μοναχός 
μου, άπ’ τά χαράματα, χωρίς νά μέ σκουντήξη ή μακα- 
ρίτισσα ή μάνα μου, δπως έκανε πάντα, γιά νά μέ στεί
λη στό σχολείο. Μέ σήκωσαν οί φωνές τής θειάς μου 
τής Γιάνναινας. Αύτή ήθελε νά γεννήση τό πρώτο της 
παιδί καί νόμιζε δτι μέ τίς φωνές, θά τδβγαζε... γρη- 
γορώτερα. Έ γώ λυπόμουνα πού τήν άκουγα, γιατί δέν 
ήξερα κιόλας άν... φταίη σέ τίποτα. Ή  ίδια μέσα στούς 
πόνους της, έλεγε δτι φταίει τάχα δ άνδρας της, άλλ’ 
έγώ, έκανα πώς δέν... καταλάβαινα, γιά νά μή τίς 
φάω. "Οπως καί νά είχε τό πράγμα, έκανα τήν έωθινή 
προσευχή μου, παρακαλώντας τόν Θεό, νά έλευθερωθή 
γρήγορα ή θειά μου ή Γιάνναινα. Νά ήσυχάση κΓ αύτή 
άπ’ τούς πόνους καί τό χωρώ άπ’ τίς φωνές καί τίς... 
άπόρρητες άποκαλύψεις της. ’Αλλά, προπαντός, γιά νά 
είσπράξω κΓ έγώ τά «σιχαρίκια» μου, άπ’ τόν... υπαί
τιο αυτής τής καταστάσεως. Τόν μπάρμπα - Γιάννη, πού 
έβοσκε τά γίδια του στήν πλαγιά αύτή πού καθόμαστε 
καί πού δέν έβαζε τίποτα, μπροστά στό κοπάδι του. Παρ’ 
δλο πού δέν είχα τότε αμαρτίες, δ Θεός δέν τήν έλαβε 
υπ’ δψι τήν παράκλησί μου. ’Ήθελε καί τή θειά μου νά 
παιδεύη καί μένα νά... ταλαίπωρη.

»Μέσα σ’ αύτή τήν άγωνία μου, άκούστηκε, κάποια 
στιγμή, καί ή καμπάνα τοΰ Σχολείου. Αύτή μοΰ... έλ- 
λειπε, είπα καί άναστέναξα βαθειά. Τήν χτύπαγε δυ
νατά καί κάπως νευρικά, δ ίδιος δ δάσκαλος, δ ΙΙαπα- 
γιώργης, χωρίς νά γνωρίζη πόσο κακό μούκανε...

Έτόλμησα νά πώ στή μάνα μου, δτι δέν θά πάω 
στό σχολείο, άν δέν άκούσω τό νιαούρισμα τοΰ παιδιοΰ. 
Είχα τό σκοπό μου... Τί ήταν δμως νά τό πώ αύτό ! 
"Ενα σκληρό χέρι μ’ άρπαξε άπό τ' αυτί καί ένα άλ
λο... σκληρότερο, μουδειχνε τό δρόμο πού πάει πρός τό 
Σχολείο.

Μέ μιά άνάσα, βρέθηκα στό προαύλιο καί πρόλαβα 
τήν προσευχή. ’Εκείνα πού έλεγε δ δάσκαλος, φωνα
χτά, δέν είχαν καμμιά σχέσι μ’ έκεΐνα πού έλεγα έγώ 
άπό μέσα μου. Τά άλλα, πού έλεγε άργότερα στό μά
θημα, γιά τόν Αδάμ καί τήν Εύα, γιά τό φίδι, τό μήλο 
κλπ., δέν είχα κανένα λόγο νά τά... πιστέψω. Ό  νοΰς 
μου, δέν έφευγε καθόλου άπ’ τό σπίτι τής θειάς μου, 
τής Γιάνναινας...

Τό μεσημέρι, πού σχόλασε τό σχολείο, σάν πουλάκι 
γύρισα στό σπίτι μου. ’Έξω άπ’ τήν αυλόπορτα, μέ πε- 
ρίμενε ή κακομοίρα ή μάνα μου, χαμογελαστή. Πήγα 
νά χωθώ μέσα, άλλά μέ σταμάτησε καί μοΰ λέει χαμη
λόφωνα :

—  Τρέξε γιά τά σιχαρίκια. Ή  θειά σου, μόλις έκαμε 
τό γυιό.

Δέν έχασα δευτερόλεπτο. Πέταξα τό σακκοΰλι μέ
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τά βιβλία μου στήν αύλή κι’ έγινα καπνός. Σέ λίγη ώρα, 
βρέθηκα στήν στρούγκα τοΰ μπάρμπα μου, χωρίς νά μ’ 
ένοχλήσουν τά ουό σκυλιά του, γιατί μέ γνώριζαν. Μό- 
λις μο είθε ά μπάρμπας μου, έτσι ξεγλωσσιασμένον, κα
τάλαβε τήν αίτια τής έπισκέψεώς μου καί μέ ρώτησε

είναι τό παιδί. Αγόρι, τοΰ είπα καί ξάπλωσα μπρο
στά του. Ιό  περίμενα, μοΰ λέει αυτός, που φαίνεται δτι 
ε Χ̂ε β^γάλη εμπιστοσύνη στις... άνδρικές του ίδιότη- 
τες. Στό μεταςΰ, έβαλε τό χέρι του κατάστηθα, δπου 
φύ/,αγε τή σακκοΰλα μέ τά λεπτά καί ξέθαψε μιά όλό- 
κληρη πεντάρα. Ηξερα δτι τήν προώριζε γιά μένα, 
αλλά δεν βάσταγα. Σηκώθηκα, τήν άρπαξα σάν... λη- 
οτης καί τοβακα στά πόδια. ’Από πίσω μου, άκουγα τό 
μπάρμπα - Γιάννη, πού είχε ξεκαρδισθή στά γέλια. 
Θεός σχωρέστον.

ΙΙταν ή πρώτη φορά πού έπιανα χρήματα στά χέ
ρια  ̂μου. Ω ! Γί ευτυχία, φώναζα μόνος μου, καθώς 
πήδαγα τούς θάμνους καί τά κοτρώνια. Θά άγοράσω 
μιά οκά λουκούμια καί θά τά φάω δλα. ’’Ακου μιά 
οκά ! Ποιος έφαγε ποτέ τόσα λουκούμια ! Έβλεπα 
και τό Βαλέ τό μπακάλη, νά ξεκκπακώνη τό κουτί, νά 
παιρνη τήν εφημερίδα καί νά στοιβάζη λουκούμια... Τά 
δνειρο θά γίνη πραγματικότητα. ’Εκείνο, δμως, πού δέν 
είδα καθόλου, ήταν ό μεγάλος κέδρος, πού στάθηκε 
μπροστά μου, σάν απαίσιος έχθρός. Έπεσα μέ φόρα 
πάνω του καί καταματώθηκα. Ζαλίστηκα κι’ έπεσα κά
τω. Στό^ένα μου χέρι, δμως, βάσταγα σφιχτά τήν πεν
τάρα κι έπαιρνα άπ αυτή πολλή παρηγοριά. Δέν άρ
γησα καί πολύ γιά νά συνέλθω.

Εοαλα τα δυνατα μου καί ξεμπερδεύτηκα άπ’ τά 
άγκάθια τοΰ κέδρου κι’ άπό τά βάτα, πού φιλοξενούσε 
στόν ίσκιο του καί πού μέ κράτησαν, γιά κάμποση ώρα, 
αιχμάλωτο.^ Αφοΰ στάθηκα καλά στά πόδια μου, ή πρώ
τη μου δουλειά ήταν να βεβαιωθώ άν ύπάρχη ή πεν
τάρα. Ανοιξα τά γρατσουνισμένα μου δάκτυλα καί ξα- 
νάπεσα κάτω... Η πεντάρα μου ήταν χαμένη, θάφτηκε 
V*™ χώματα τοΰ κέδρου καί μαζύ της θάφτηκαν 
καί τά όνειρά μου. Έψαξα άρκετή ώρα, άλλά ή στενο
χώρια μου μοΰ λιγόστεψε τό φως. Κανένα άποτέλεσμα.

Δέν μπορούσα νά συνεχίσω περισσότερο, γιατί τά 
τραύματα μου, που άρχισαν νά μέ πονοΰν, μέ ανάγκα
σαν νά τρέξω, δσο μποροΰσα πιό γρήγορα, κοντά στή 
μάνα μου, καταντροπιασμένος... Είχε άνησυχήσει πολύ 
πού άργοΰσα. Μόλις μέ είδε σ’ αυτά τά χάλια, έβαλε 
τί* φωνές. Μέ πασαλειψε μέ λίγο πράσινο οινόπνευμα, 
πού τά είχε κάπου φυλαγμένο καί λιγώθηκε ή καρδιά 
της, όπως εγώ... χοροπήδαγα, άπ’ τό τσούξιμο. Γιά τήν 
πεντάρα, δμως, δέν μοϋδωσε καμμιά έλπίδα, αν θά τήν 
ςαναβρώ. Ίή ς έδήλωσα μισοκλαίγοντας, δτι θά φάω τά 
σίδερα στό ψάξιμο. Φάτα, μοΰ λέει, άλλά νά μή μοΰ 
ξανάρθης έδώ... ξεκοιλιασμένος.

Απ τήν επομένη κιόλας ήμέρα, άρχισα τις έρευνες. 
Χρησιμοποίησα δλα τα όργανά μου... Τά χέρια μου, τά 
πόδια μου, τά μάτια μου, ακόμα καί τή μύτη μου. Έ μ- 
πηςα κι ένα ξύλο στή γή, γιά νά... καθυποτάξω τό 
Σατανά πού δέν άφινε νά βρω τήν πεντάρα μου. Άλλά 
δε βαριέσαι, τίποτα δέν έγινε καί μ’ αυτά.

ι Κάτι άλλες άπόπειρες πού έκαμα αργότερα, γιά νά 
τή βρω, μέ άπογοήτευσαν περισσότερο. Αποφάσισα νά 
παραιτηθώ τελείως τοΰ σκοποΰ μου. Είχα βλέπεις καί 
Α σχολείο, πού έπρεπε νά διαβάζω, γιατί ό Παπαγιώρ-

γης δέν μάς χάριζε ποτέ... κάστανα. Δέν άφινε τό ν* 
ρακα ποτέ άπ' τά χέρια του. ■

"Οσο πέρναγαν τα χρόνια, τόσο άπομακρυνότανε χα) 
ή πεντάρα άπ τή μνήμη μου. "Οταν έγινα άνδρας, τ’ήν 
είχα ξεχάσει έντελώς. Έπιασα στά χέρια μου καί δι>4 
μου λεπτά και πολλές φορές έχασα κιόλας, δχι μιά 
τάρα, άλλά πολλές καί μαζεμένες. Δέν στενοχωρήθηΧ!( 
ομω.^,.οτέ, δπως τότε πού ήμουνα παιδί. Τότε, δηλαδή 
πού έμοιαζα μέ μιά πεινασμένη γάτα, πού τής ράζει- 
ενοι ψαράκι στή μύτη καί τής τό παίρνεις άμέσως. * 

Γώρα, δέν μοΰ λείπει ποτέ τό χιλιάρικο άπ’ τήν τσέ- 
κη μου, αλλά τί νά τό κάνω ; Βασανίζομαι δταν ακέ- 
πτωμαι πώς νά τό διαθέσω. Καί τά παιδιά μου, £- 
ίίναι^ καλά, πάντοτε μέ ρωτούν, άν θέλω χρήματα.

1 ά εγγονάκια μου, δμως, ούτε ν’ άκούσουν δέν θέ- 
λουν γιά λουκούμια, ούτε κΓ έτρεξαν ποτέ γιά «σι/χρί- 
κια». Οταν θέλουν τίποτα, τρέχουν σέ μένα καί μέ 
ξεπενταριάζουν.

^ημερα , πού λες, ήθελα νά μαζέψω ξύλα γιά τά νει- 
μωνα. Έ χω  ιδιαίτερη προτίμησι στούς ξερούς κέδρου;, 
γιατί μοσχοβολούν, σάν τό καλύτερο άρωμα.
, Αϋτ6ν εδώ τάν κέδρο, πού βλέπεις, θά τόν κάψω... 
εκοικητικα. Με είχε βασανίσει πολύ, δταν ήταν στήν 
άκμή του. Νόμιζε δτι... κάποιος είναι. Δέν τόχε σκε- 
φθή, ότι μπορεί νά πέση στά χέρια μου... Θέλω, δμως 
να τάν... συχωρέσω, καίτοι ήταν... φιλάργυρος, γιατί 
μούδωσε τήν  ̂ευκαιρία νά θυμηθώ τά παιδικά μου χρό
νια. Αΰτα τά ωραία χρόνια, πού φεύγουν τόσο γρήγο
ρα

Ενα δάκρυ κύλισε στά μάτια τοΰ μπάρμπα - Σταύ- 
ρου... Κατάλαβα, δτι δέν είχε περισσότερα νά μοΰ πή.
Επειτα ήταν καί ή ώρα πού έπρεπε νά πάρη τόν με

σημεριάτικο ύπνο του, στόν ίσκιο μιά; θεόρατη; βελα
νιδιάς. ' r

I όν άφησα λοιπόν καί γύρισα στό χωριό, παίρνον
τας μαζύ μου μιά παλιά πεντάρα, πού μοΰ τή βάρυνε 
πολύ ή ιστορία τοΰ μπάρμπα μου.

Γήν παράλλη^ ημέρα, πού έτοιμκζάμουνα νά φύγω 
για κάτω, ήρθε δ γέρος νά μ’ άφήση τή γειά. Μοΰ τό 
είχε ύποσχεθή. Περιέργως, μέ βρήκε κΓ αυτός νά ψά
χνω στήν αύλή μου... Είχα χάσει κάπου έκεί τά ενθύμιο 
που μούχε δώσει.

Τι κάνεις έκεί ; μοΰ είπε.
Εχασα την πεντάρα πού μούδωσες, τοΰ άπήν- 

τησα μέ τή σειρά μου, καί θέλω δπωσδήποτε νά τήν 
βρω. ^

, -ώι,αματα, μοΰ λεει, θα τήν βρώ έγώ καί θά σου 
τήν στείλω.

— ιιοτε ; Ζε bU χρονιά ; Χαιρετίσματα...
. _,^Χ1’ ^Ρε αδερφε, θά την βρώ πολύ γρήγορα.
Δεν ξέρεις, δτι κάτι πού δέν σοΰ χρειάζεται, τό βρί
σκεις εύκολα ;

Μ εκανε να σταματήσω. Καί συνέχισε :
„ ~ Ετσι ̂  είναι η ζωή. Οταν μάς χρειάζονται τά
όπλα, δεν μάς τά δίνει. Υπάρχουν οι στόχοι, άλλά μέ
νουν άθικτοι. Τότε πού μάς όπλίζει, είναι πλέον άργά. 
Απομακρύνονται οί στόχοι καί ρίχνουμε στό βρόντο...

Ιόν άπεχαιρέτησα, μέ άπεχαιρέτησε καί στό έπανι-
οεϊν...

ΓΕΩΡΓ. ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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Εμπορία ναρκωτικών
Συνελήφθη καί έκρατήθη ή Άμερικα- 

vic E.S., ετών 27, διδασκάλισσα, κάτ. 
διαφόρων Εενοδοχείων, διότι κατά τήν 
άφιΕίν της τήν 11.30'  ώραν τής 28-9- 
70 είς Αερολιμένα Ελληνικού καί κατά 
τήν διενεργηθεΐσαν έπ' αύτής σωματι
κήν έρευναν, διεπιστώθη ότι έφερε κά
τωθι του στήθους της τεμάχια χασίς, 
προοδεδεμένα διά λευκού ύφάσματος, 
είς δέ τάς άποσκευάς της εύρέθη Ζυ
γός άκριβείας. Τήν άνωτέρω ποσότητα 
χαοίς, καθαρού βάρους 1186 γραμμ., 
ώς έδήλωσεν αΰτη, έπρομήθευσαν είς 
αυτήν οί S. καί I., Αμερικανοί, προκει
μένου νά παραδώση είς άγνωστον αυτή 
άτομον, άναμένον είς Άεροδρόμιον 
Ελληνικού.

’Εμπορία και χρήσις ναρκω
τικών
Συνελήφθήσαν, διότι έποιοϋντο χρή- 

οιν ναρκωτικών, οί : 1) Τ .Κ ., ετών 20, 
ζωγράφος, κάτ. Ούαλλίας καί προσω
ρινούς Αθηνών, 2) Λ.Π., ετών 20, σπου
δαστής, κάτ. προσωρινώς Αθηνών, όδ. 
Σαρανταπήχου, 3) Λ.Κ ., ετών 24, σχε
διαστής, κάτ. όδοΰ Κωλέττη, 4) Α .Σ ., 
ετών 19, ίδ. ύπάλ., κάτ. όδοΰ Εύμέ- 
νους, 5) Θ.Κ., ετών 21, καλλιτέχνης, 
κάτ. όδ. Πλήθωνος, 6) Κ.Φ., ετών 25, 
οδηγός αύτ/του, κάτ. όδ. Γενναδίου, 7) 
Α.Α., ετών 23, Ζωγράφος, κάτ. όδ. Κα- 
τσώνη καί 8) Ν.Ν., έτών 24, φοιτητής, 
κάτ. Γαλλίας καί προσωρινώς όδ. Κα- 
τσώνη. Κατά τήν ένεργηθεϊσαν έρευναν 
είς τήν οικίαν τού Λ.Κ ., άνευρέθη πο- 
αότης 5 πλακιδίων ινδικής καννάβεως 
βάρους 38 γραμμ., ήτις καί κατεσχέθη.

Ομοίως, κατά τήν ένεργηθεϊσαν έρευ
ναν είς τήν οικίαν τών δύο πρώτων, ά- 
νευρέθησαν έντός κυτίων πυρείων μι
κρά τεμάχια ινδικής καννάθεως άλλο· 
δαπής προελεύσεως, βάρους 7 γραμμ., 
ατινα κατεσχέθησαν. Ώ ς  έΕηκριθώθη, οί 
δύο πρώτοι έπραγματοποίησαν ταΕίδιον 
είς Λίβανον, Τουρκίαν καί έπανελθόν- 
τες άεροπορικώς ενταύθα, μετέφερον 
έντός βαλίτσας χασίς προκειμένου νά 
διαθέσουν τούτο. Ή  προαναφερθεϊαα 
ποσότης χασίς παρεδόθη είς Έγκληματ. 
Μουσεϊον καί αί είς χεϊρας τού πρώτου 
άνευρεθεϊσαι 15.000 δρχ. καί 78 δολλ. 
Η.Π.Α. κατεσχέθησαν, ώς προερχόμενα 
έκ τής εμπορίας τούτου καί παρεδόθη- 
σαν είς Ταμ. Παρακ/κών καί Δανείων.

Σωματεμπορία - βαρεία σω
ματική βλάβη
Υπό τής έκδιδομένης έπί περιουοια- 

κω άνταλλάγματι είς πλείονας ανδρας 
Ρ.Α. συΖ. τού Δημητρίου, έτών 20, κατ. 
Ν. Λιοσίων, κατηγγέλθη, ότι πρό 7μή- 
νου συνεδέθη μετά τού Α.Α., έτών 24, 
έστιάτορος, κατ. Ά γ . Φανουρίου, όστις 
τήν 14-9-70 τήν έκτύπησε διά τών χει- 
ρών του καί τής έπροΕένησε βαρεϊαν 
σωματικήν βλάβην, ώς προκύπτει έκ 
σχετικής ιατροδικαστικής έκθέσεως, έ- 
πειδή ήρνήθη νά καταβάλη είς τούτον 
άπάσας τάς πορνικός της είσπράΕεις.

Κλοπή κατ” έξακολούθησιν

Υπό τού Τ .Α ., έτών 43, οδοντιάτρου, 
κατοίκου όδοΰ ’Αναγνωστοπούλου, υπε
βλήθη έγκλησις κατά τής ύπηρετρίας 
του Μ.Π., έτών 26, διότι αΰτη άπό τής 
προσλήψεώς της τήν 8-12-69 έως 30- 
9-70 καί κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα τού άφήρεσε διάφορα χρηματικά 
ποσά, έΕέφρασε δέ ύπονοίας ότι αΰτη 
δέον νά τού έχη άφαιρέσει 50.000 δρχ. 
Πρός έπαλήθευσιν τών υπονοιών του έ-

σημείωσε τούς άριθμούς δύο χαρτονομι
σμάτων (τών 1.000 καί 100 δρχ ) ,  δια- 
πιστώσας έν συνεχεία ότι είχαν άφαι- 
ρεθή, άνευρεθέντα κατά τήν σχετικήν 
έρευναν έντός τού πορτοφολιού της.
Ωσαύτως άνευρέθησαν δύο βιβλιάρια 

καταθέσεων Ταχ/κοΰ Ταμ/ρίου, έΕ ών 
προκύπτει, ότι αΰτη είχε καταθέσει έκ
τος τού μισθού της καί χρηματικόν πο- 
σόν 82.592 δρχ.

Ά ποπλάνησις παίδων

Τήν 23.40' ώραν τής 3-10-70, ύπό 
τών: 1) Ζ .Σ ., έτών 15, οικοκυράς, κατ. 
Υμηττού, όδ. Μετεώρων, καί 2) Ζ.Ε. 
συΖ. τού Ίωάννου, έτών 40, έργατρίας, 
κατ. ομοίως, μητρός τής πρώτης, τε- 
λούσης έν διαστάσει άπό 2ετίας μετά 
τού συΖύγου της, ύπεβλήθηοαν έγκλή- 
σεις κατά τών 1) Μ.Ν., έτών 21, έλαιο- 
χρωματιστοΰ, κατ. Ταύρου, όδ. Κλειοΰς 
καί 2) Π.Χ., έτών 18, τεχνίτου, κατ, όδ. 
Αλκμήνης, διότι ό πρώτος τών άνωτέ

ρω συνάψας έρωτικάς σχέσεις μετά τής 
άπό μηνός έΕαφανισθείσης πρώτης τών 
έγκαλουσών ώδήγησε ταύτην είς Εενο- 
δοχείον τής όδοΰ Αθήνας καί έν συνε
χεία έγκατέστησε ταύτην είς δωμάτιον 
οικίας έν τη όδω Κειριαδών, ένεργήσας 
έπ' αύτής άσελγεϊς πράΕεις, τήν δέ 26- 
9-70, κατόπιν ρήΕεως τών οχέσεών 
των, ή ποθούσα συνεδέθη έρωτικώς με
τά τού δευτέρου, όστις ήρχετο συνεχώς 
είς έπαφήν μετ' αύτής έν τή άνωτέρω 
οικία.

Παραβάσεις Νόμου περί ξε
ναγών και διερμηνέων

Συνελήφθήσαν καί έκρατήθησαν οί : 
1) Θ.Π., έτών 36, κάτ. Κιάτου, 2) Κ. 
Δ., έτών 26, κάτ. όδ. Προμπονά, 3) Δ. 
Α., έτών 26, κάτ. Ν. Ιωνίας, 4) Β.Η., 
έτών 22, κάτ. όδ. Πλακεντίας, 5) Β. 
Ν., έτών 27, κάτ. Πειραιώς, όδ. Πη-

249



νειοΰ, 6) Γ.Γ., έτών 23, κάτ. όδ. Προ- 
ποντίδος καί 7) Τ .Σ .,  έτών 19, κάτ. ό- 
δοϋ Αραχώβης, διότι τάς βραδυνάς ώ
ρας τής 6-10-70 κατελήφθησαν εις κεν
τρικά σημεία τής πόλεως νά Εεναγοϋν 
Εένους τουρίστας, μετερχόμενοι, οϋτω, 
τό επάγγελμα τοϋ διερμηνέως άνευ ά
δειας.

Κλοττή χρήσεως
Τήν 05.30' ώραν τής 30-9-70, ύπό 

τής Αμέσου Δράσεως προσήχθη ό Κ. 
X., έτών 23, έργότης, κάτοικος Περά
ματος, όδ. 25ης Μαρτίου, διότι τήν 
04.30' ώραν τής αύτής άφήρεσε τό ύπ' 
όριθ. 46857 τρίκυκλον μοτ/τον τοϋ Γ. 
X., όπωροπώλου, κατοίκου Ταύρου Ατ
τικής, τό όποιον ήτο έσταθμευμένον πρό 
τής οικίας τοϋ παθόντος.

Μαστροπεία κατ’ έξακολού- 
θησιν

Τήν 19ην ώραν τής 29-9-70 συνελή- 
φθη καί έκρατήθη ό σεσημασμένος μα- 
στρωπός Β.Γ., έτών 71, άεργος, κάτοι
κος όδ. Πόρου, διότι, ώς προέκυψεν έκ 
τής ένεργηθείσης προανακρίσεως, από 
μηνάς Νοεμβρίου 1968 μέχρι τής συλ- 
λήψεώς του, έντός τοϋ διαμερίσματος 
του, έΕώθησεν εις τήν έκ κερδοσκοπίας 
πορνείαν τέσσαρας νεάνιδας, τάς ό
ποιας έφερεν εις έπαφήν μετά διαφό
ρων άνδρών καί έλάμβανε δΤ έκάστην 
έπίακεψιν τό χρημ. ποσόν τών 500 έως
1.000 δρχ. καί έκ τούτων έδιδεν εις 
τάς νεάνιδας 150 έως 200 δρ., ένω τό 
υπόλοιπον κατεκράτει ό ίδιος. Επίσης

’Απειλή-παράνομος όπλοφο- 
ρία

Τήν 3-10-70 συνελήφθη ό Χ.Χ., έτών 
29, ναυτικός, κάτοικος Πειραιώς, όδ. 
Π. Ράλλη, διότι τήν 21.50' ώραν τής 
αύτής, έντός τής έπί τής όδοϋ Μπότσα- 
ρη οικίας τοϋ Φ.Γ., ήπείλησε, δΓ ενός 
αύτομάτου στιλέτου, ένεκα άοημάντου 
άφορμής, τόν Δ.Δ., έτών 32, ναυτικόν, 
κάτοικον ομοίως, όδ. Ά γ . Παντελεήμο- 
νος.

Αρνησις δηλώσεως ταυτό- 
τητος

Τήν 4-10-70 ήσκήθη ποινική δίωΕις 
κατά τής Κ.Ε., έτών 46, οικοκυράς, κά

προ 2μήνου όπεπειράθη νά έΕωθήση εις 
τήν έκ κερδοσκοπίας πορνείαν γυναίκα 
ήλικίας 30 έτών. Ωσαύτως κατά τό ώς 
άνω χρονικόν διάστημα έΕεμεταλλεύετο 
3 γυναίκας λάθρα έκδιδομένας έπί χρή- 
μαοι.

Κλοπή

Τήν 12.45' ώραν τής 8-10-70 προ- 
σήχθη ή Τ .Α ., έτών 38, οικοκυρά, κάτ. 
Αθηνών, Εενοδοχείον «Α λ μ α » , διότι 

τήν 12ην ώραν τής αύτής κατελήφθη, 
εις τά έπί τής όδοϋ Αιόλου κατ/τα 
Αδ/φοί Λαμπρόπουλοι, νά έχη άφαιρέ- 

σει διάφορα είδη τούτου άΕίας 700 δρχ.

Σωματική βλάβη - Παράνομος 
όπλοφορία

Τήν 04.10' ώραν τής 11-10-70 διε- 
κομίσθη εις Σ Α Β  καί έν συνεχεία εις 
Δημοτικόν Νοσ/μεϊον ό Κ.Δ., έτών 23, 
κάτ. διαφόρων Εενοδοχείων, συνεπεία 
τραυματισμού του διά μαχαίρας παρά 
τήν οδόν Άθηνάς, ύπό τοϋ Π.Μ., έργά- 
του, κατοίκου προσωρινώς Εενοδοχείου 
«' Έσπερος», ό όποιος, μετά τήν πράΕιν 
του έΕηφανίσθη καί συνελήφθη τήν 11 ην 
ώραν τής αύτής. Επ' αύτοϋ άνευρέθη 
καί κατεσχέθη ή χοησιμοποιηθεϊσα διά 
τάς σωματικός βλάβας μάχαιρα.

’Αντίστασις—Έ ξύβρισ ις

Τήν 24ην ώραν τής 1 0-10-70 ύπό τοϋ 
πληρώματος τοϋ ύπ' άριθ. Α.Π. 619 πε
ριπολικού αύτ/του Άστυφ. Α .Σ ., προ-

σήχθη ή Ν.Ε., έτών 29, ήθοποιός, K(jT 
όδ. Κλαδά, διότι τήν 23.30' ώραν τής 
αύτής, παρά τήν οδόν Ίπποκράτους j. 
πετέθη κατά τοϋ προαναφερθέντος 
Άστ/κος, τόν έκτύπησε διά τών χειρών 
της εις τό στήθος καί τόν έΕύβρισεν έΕ 
άφορμής τοϋ ότι ουνέστησεν εις αύτήν 
όπως παύση καί φωνασκή κατά τήν 
διάρκειαν έπεισοδίου, τό όποιον είχε 
προκαλέσει αϋτη μεθ' έτέρων 7 ατό
μων.

Τυχηρά παίγνια

Συνελήφθησαν καί έκρατήθησαν οί 
1) Μ.Φ., έτών 54. τεχνίτης αύτ/των. 
κάτ. όδ. Κύπρου, 2) Κ.Κ., έτών 34 
λογιστής, κάτ. όδ. Νίκης, 3) Π.Β., έ
τών 45, ιχθυοπώλης, κάτ. όδ. Άμφι- 
κλείας, 4) Γ.Α., έτών 30, οδηγός, κάτ 
Ίάσονος καί 5) Μ.Δ., έτών 40, οδη
γός, κάτ. Ηλιουπόλεως, όδ. 'Αντιγό
νης, οϊτινες κατελήφθησαν τήν 02αν 
ώραν τής 3-10-70, έντός τής έπί τήε 
όδοϋ Νίκης, οικίας τοϋ πρώτου, νά διε
νεργούν τό άπηγορευμένον τυχηρόν 
παίγνιον «Κύβοι - Ζάρια», έπί χρήμαοι.

’Αλητεία

Τήν 13ην ώραν τής 10-10-70 προσή
χθη ό σεσημασμένος κλέπτης Κ.Λ., έ
τών 24, άεργος καί άστεγος, διότι κα
τελήφθη εις τό ύπόγειον τής Πλ. Ομό
νοιας νά περιφέρεται άοκόπως, στερού
μενος τών μέσων συντηρήσεως καί μο
νίμου καταλύματος, έκ φυγοπονίας καί 
ένεκα ροπής πρός τόν άτακτον βίον.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

τοίκου Κορυδαλλού, όδ. Αιγάλεω, διότι 
τήν 10.15'  ώραν τής 3-10-70 ήρνήθη 
έπιμόνως νά δηλώση τά στοιχεία ταυτό
τητάς της, εις άστυνομικόν όργανον, 
πρός βεβαίωσιν πταισματικής παραβά- 
οεως.

Περί αυθαιρέτων οίκοδομ, 
κατασκευών

Τήν 4-10-70 συνελήφθη ό Π.Χ., έτών 
58, οδηγός αύτοκ/των, κάτ. Κορυδαλ
λού, διότι τήν 11.30'  ώραν τής αύτής 
κατελήφθη νά προβαίνη εις οίκοδομικάς 
έργασίας, άνευ τής κεκανονισμένης ά
δειας καί έκτος σχεδίου.

Παράβασις Ύ γειο ν . Κανονι
σμού
Τήν 11-10-70 έμηνύθησαν οί : 1) Γ. 

Ε. σύΣ. τοϋ Νικολάου, έτών 46, διατη

ρούσα έπί τής όδοϋ Ποταμιάνου «Κα
φέ - Μπάρ» καί 2) Κ .Β., έτών 51, δια- 
τηρών ψητοπωλείον έπί τής όδοϋ Μπου- 
μπουλίνας, διότι τήν 10-10-70 κατελή
φθησαν νά έχουν τά καταστήματά των 
έν λειτουργία, άνευ τής άπαιτουμένης 
άδειας.

Κλοπή

Τήν 10-10-70 συνελήφθη ό Σ.Η., έ
τών 23, άεργος, κάτ. Περιστεριού, όδ. 
Δελφών, διότι τάς άπογευματινάς ώρας 
τής 9-10-70, έπιοκεφθείς εις τήν έπί 
τής όδοϋ Λ. Κατσώνη οικίαν τόν συγ
γενή του Β.Γ., έτών 46, καφεπώλην καί 
έπωφεληθείς τής όλιγολέπτου άπασχο- 
λήσεώς του, άφήρεσε διά παραβιάσεως 
τής ιματιοθήκης τό ποσόν τών 6.500 
δρχ. Γενομένης έπ' ούτοϋ έρεύνης ά
νευρέθη καί κατεσχέθη τό ποσόν τών 
2.828 δρχ., όπερ άπεδόθη εις τόν δι
καιούχον.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ  Γ Ι Α Τ Ρ Ω Ν

Έ ξύβρισ ις—Κακόβουλος
βλασφημία

Τήν 12.30' ώραν Trie 1-10-70, μετα- 
6άε εις τό τμήμα ό Ι.Ι., ετών 30, επι
πλοποιός, κάτοικος Πατρών, όδ. Μπου- 
καούρη, ύπέδαλεν έγκλησιν κατά τών : 
1 ) Π .Σ ., θυγ. του Ίωάννου, ετών 35, 
οικοκυράς, κατ. ομοίως, όδ. Μιαούλη 
καί 2) Μ.Ε., ετών 22, έργατρίας, κατ. 
ομοίως, όδ. Μιαούλη, έπί τω λόγω ότι 
τόν έΕύδρισαν δι’ άκατονομάοτων φρά
σεων, τόν ήπείλησαν ότι θά τόν τυφλώ
σουν διά βιτριολιού καί ή δεύτερα έδλα-

Άποττλάνησις
Τήν 14ην ώραν τής 5-10-70 συνελή- 

φθη ό Λ.Α., ετών 19, Ευλοτορνευτής, 
έΕ Αθηνών, κάτ. ομοίως, όδ. Λυσιμά
χου, διότι τήν αυτήν ώς άνω ώραν, εν
τός τοϋ έπί τής όδοϋ Γκιτσιάλη Εενο-

οφήμησε κακοδούλως τά θεία. Τά άνω- 
τέρω έλαδον χώραν, διότι ό πρώτος διέ
κοψε πρό έτους τάς σχέσεις του μετά 
τής δευτέρας τών έγκαλουμένων.

Μαστροπεία -Δ ιευ κ ό λ υ νσ ις  
άλλοτρίας άκολασίας

Τήν 2-10-70 συνελήφθησαν οί : 1)
Τ .Α ., κάτ. Πατρών, όδ. Μητροπολίτου 
Παρθενίου, 2) Μ.Ε., θυγ. τού Ίωάννου, 
έτών 36, γυνή έλευθερίων ήθών, κάτ. 
Πατρών, όδ. Δερβενακίων καί 3) Λ.Ρ. 
X Ίωάννου, κάτ. ομοίως, όδ. Έρμου, 
διευθύντρια Εενοδοχείου, έπί τω λόγω 
ότι οί δύο πρώτοι τών άναφερομένων 
παρώτρυνον καί έΕέδιδον τήν Ε. σύζυ
γον τοϋ πρώτου εις πλείονας άνδρας έ
πί χρήμασι, έντός τής έπί τής όδοϋ Μη- 
τροπ. Παρθενίου οικίας της, ώς καί εις

δοχείου άπεπλάνησε τήν άνήλικον Ρ.Σ., 
έτών 15, μαθήτριαν, έκ Κερκύρας. Ό  
πατήρ τής ώς άνω ήτήσατο τήν ποινι
κήν δίωΕιν τοϋ δράστου.

Παράβασις οικοδομικού Κα
νονισμού
Υπεβλήθη μήνυσις κατά τοϋ Μ.Α., έ

τών 26, κατοίκου Κερκύρας, όδ. Πολ. 
Κωνσταντά, διότι τήν 14.30' ώραν τής 
6-10-70 κατελήφθη εις τήν οδόν Χρυσ.

τό έπί τής όδου Έρμοϋ Εενοδοχεϊον τής 
τρίτης τών άναφερομένων.

Παράβασις Ύ γειο ν . Κανονι
σμού
Κατά τόν εις τά Δημοτικά Σφαγεία 

γενόμενον κρεωσκοπικόν έλεγχον τής 
7-10-70, ύπό τοϋ Άστυκτηνιάτρου, εύ- 
ρέθηοαν δύο (2 ) τράγοι βάρους 56 
χιλ/μων καί τέσσαρες (4 ) αίγες βάρους 
75 χιλ,/μων άκαταλλήλων πρός βρώσιν, 
λόγω σφαγής έν άγωνία. Τ ' άνωτέρω 
σφάγια άνήκον εις τόν Α.Β., ζωέμπο- 
ρον, κάτοικον Πατρών. Ωσαύτως εύρέ- 
θη εϊς (1 ) άμνός βάρους 13 χιλ/μων ώς 
άκατάλληλος πρός βρώσιν, λόγω σφαγής 
τούτου έν άγωνία. Ο άμνός ούτος άνη- 
κεν εις τόν Κ.Α., Σωέμπορον, κάτοικον 
Πατρών.

Σμύρνης νά έχη προδή εις τήν κατα
σκευήν 5 βάσεων, έκ σκυροδέματος, 
πρός έγκατάστασιν έργαστηρίου.

Παράβ. *Υγειον. Κανονισμού
Υπεβλήθη μήνυσις κατά τής Π.Γ., έ

τών 65, κατοίκου Κερκύρας, όδ. Εθνι
κού Σταδίου, διότι τήν 10.30' ώραν 
τής 3-10-70, κατά τήν ένεργηθεϊσαν ά- 
στυϊατρικήν έπιθεώρησιν τοϋ εστιατορίου 
της, εύρέθη τούτο ακάθαρτον.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ

u mum mwm mοικοιίΕΐιικιΐί μι
(Συνέχεια έκ τής σελ. 227)

κόβουλος (arglistig) , νά εχη δηλ. δ υπαίτιος, κατά 
τήν διατύπωσιν τής αίτιολογικής έκθέσεως (60) , τήν 
πρόθεσιν (dem auderen arges zuzufugen) .. "Οταν, 
δμ,ως, έξ αγαθών σκοπών τελήται ή πράξις, θά ή το 
παράλογον νά ύπαρξή εγκλησις τοϋ παθόντος, ήτις εί
ναι απαραίτητος προϋπόθεσις προς κινησιν τής ποινι
κής διώξεως.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΛΙΔΑ
Υ Π Ο Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ  :

(39) Ίδέ, Α. Μπουροπούλου, Ινθ’ άνωτ. — Η. Γάφου «Ποιν. 
Δικονομία» Τεύχος Α' 1963, σελ. 60.

(40) Πρβλ. Ν. Χωραφά (Γεν. Άρχαί τού Ποιν. Δικαίου», 
1969, σελ. 635 — Γ. Μαγκάκη, Ινθ’ άνωτ.

(41) Πρβλ. Ν. Χωραφά — Γ. Μαγκάκη, Ινθ’ άνωτ.
(42) Α. Μπουροπούλου, Ινθ’ άνωτ.
(43) Πρβλ. αίτ. Ικθ. 1933, ένθ. άνωτ. — Α. Σταΐκου, σελ.
(44) Πρβλ. Η. Γάφου, σελ. 98 — Α. Μπουρβπούλου, σελ. 

630 — Βούλ. 173/1965 Πλημ. ’Ηλείας, Ποιν. Χρον. 1965, σελ. 
497 καί !π.

(45) Η. Γάφου, Ινθ’ άνωτ.
(46) Ν. Άνδρουλάκη, έν Ποιν. Χρον. 1965, σελ. 329 Η. 

Γάφου, §νθ’ άνωτ.

(47) Πρβλ. Ν. Χωραφά, σελ. 353.
(48) Πρβλ. Η. Γάφου, σελ. 100 —  Α. Μπουροπούλου, σελ. 

632 —  Contra Δ. Καρανίκας, σελ. 216 —  Γ. Μαγκάκης σελ. 
185 καί Ιπ .

(49) Πρβλ. Δ. Καρανίκα, Ινθ’ άνωτ.
(50) Πρίν ή δ άκυρος ή άκυρώσιμος γάμος κηρυχθή άμε- 

τακλήτως άκυρος, ή ποινική δίωξις, τυχόν έγερθεΐσα, θά κη
ρυχθή προσωρινως άπαράδεκτος, μέχρι τής έκδόσεως άμετα- 
κλήτου άποφάσεως τοϋ Πολ. Δικαστηρίου, άρθρ. 113 καί 118

(51) Δυνατόν ν’ άσκηθή άναίρεσις δΓ ύπέρβασιν έξουσίας, 
σχετ. άρθρ. 484 § 1 έδάφ. ζ , 510 § 1 στοιχ. θ ,  έδάφ. σ τ ', 
ΙΈΠ.Δ.

(52) Πρβλ. αίτ. Ικθ. 1933, σελ. 239 —  Γ. Μαγκάκη, σελ. 
177 καί Ιπ .

(53) Αίτ. Ικθ., Ινθ’ άνωτ., σελ. 376 —  Α. Μπουροπού
λου, σελ. 628 καί Ιπ .

(54) Γ. Μαγκάκη, Ινθ’ άνωτ.
(55) Α. Μεταξά, «Σύστημα Ποιν. Δικαίου», Τόμος Β '.  

1968, σελ. 198."
(56) Καί ή δόλια παρασιώπησις των κωλυμάτων τού γάμου 

συνιστώ άπατηλόν μέσον. Οδτω καί τά άρθρ. 359 παλ. ήμ. 
Π.Ν. καί 588 τού ’Ιταλικού Π.Κ. καθ’ ά άπαιτεϊτα ι δολία 
άπόκρυφις τού κωλύματος.

(57) Α. Μπουροπούλου, Ινθ’ άνωτ.
(58) Δ. Καρανίκα, σελ. 213 —  Γ. Μαγκάκη, Ινθ’ άνωτ.
(59) Γ. Κανατσίου, «’Εγκληματολογία» (Πανεπιατ. παρα

δόσεις), Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 96.
(60) Πρβλ. αίτ. Ικθ., Ινθ’ άνωτ. σελ. 380.
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ΒΡΛΒΕΥΣΙΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΝ Α. Π. ΚΑΙ ΧΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΑϋΓΟΝ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΝ Λ.Σ.Π Λ.

Τήν 18.30' ώραν τής 20-10-70 είς τ(> 
οίκημα Α.Σ.Π.Α. (Βοτανικός), έν σεμνή 
τελετί), δ 'Γπουργός Συντονισμού κ. Νικ4- 
λαος Μακαρέζος, παρουσία καί τών : 'V- 
πουργοΰ Συγκοινωνιών κ. Βάλλη, εκπρο
σώπου τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, τών 
Γεν. Γραμματέων των 'Γπουργείων Συντο
νισμού κ. Αημοπούλου, Δημ. Τάξεως α. 
Κωτσέλη, ’Εργασίας κ. Κάρτερ καί Συγ
κοινωνιών κ. Μπότση, των ’Αρχηγών καί 
Τπαρχηγών Χωρ/κής καί ’Αστυνομίας Πό
λεων, Άξ/κών 'Γπηρεσιών Τροχαίας καί 
ϊλλων άρμοδίων παραγόντων, άπένειμε 
βραβεία εις τούς τροχονόμους ’Αστυφύλα
κας καί Χωροφύλακας, ώς έπίσης καί δ- 
δηγούς καί εϊσπράκτορας Α.Σ.Π.Α., οι ό
ποιοι ύπεδείχθησαν Οπό τών δπηρεσιδν 
των ώς άριστοι, έν τγ] έκτελέσει των κα
θηκόντων των, διά τδ έτος 1970.

'Ο κ. Μακαρέζος, άπονέμων τά σχετικά 
βοαβεΐα, είπε μεταξύ άλλων :

«Ή χαρά μου προέρχεται έκ τού γεγο
νότος, 8τι ή άρετή βραβευομένη ώς σήμε
ρον, έπανέκτησε τήν θεμελιακήν καί ρυθ
μιστικήν της αξίαν εις τάς σχέσεις μετα
ξύ τών μελών τής Ελληνικής κοινωνίας 
— καί ή ίκανοποίησίς μου έκ τοΰ 8τι αί 
σχέσεις μεταξύ τών Κρατικών δργάνων καί 
τών πολιτών έπανατοποθετοΰνται έπί ήθι- 
κής καί άνθρωπιστικής βάσεως, άκόμη δέ 
μεγαλυτέρας άξίας είναι τό γεγονός, δτι 
εις τήν τοιαύτην έπανατοποθέτησιν διακρί- 
νονται τά δργανα τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας».

Παραπλεύρως. "Ανω: Οί έπίσημοι, παρα- 
κολουθοΰντες τήν τελετήν. Κάτω : Οί βρα- 
βευθέντες ’Αστυφύλακες : Κουφογιάννης
Θεόδ., Άθανασούλης Άθαν., Φίλος Νικ., 
Μπέλος Δημ., τής Γ.Τ.Κ. ’Αθηνών καί 
Πλατίτσας Γεώργ. τής Γ.Τ.Κ. Πειραιώς.

Τήν 29/9/70, είς τά γραφεία τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως ’Αθηνών, έλαβε χώραν 
έπίδειξις κλειστού κυκλώματος T.V. Οπό 
τών πρός τούτο άφιχθέντων έκ Γερμανίας 
ειδικών τεχνικών τής Ιταιρείας Grundig.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, πρωτοπόρος 
πάντοτε τών έν τή πράξει έφαρμογών τών 
νεωτέρων έπιστημονικών καί τεχνολογι
κών έπιτεύξεων, μελετφ τήν άξιοποίησιν 
τών Οπό τού κλειστού κυκλώματος T.V. 
παρεχόμενων εύχερειών καί δυνατοτήτων, 
έπ’ ώφελείφ τοΰ έπιστημονικοΰ έλέγχου 
τής κυκλοφορίας πεζών καί δχημάτων.

Τήν έπίδειξιν παρηκολούθησαν οί παρα
πλεύρως εϊκονιζόμενοι : 'Ο Υ π ο υ ρ γό ς  Δημ. 
Τάξεως κ. Παν. Τζεβελέκος, δ Γεν. Γραμ- 
ματεύς τοΰ ίδιου Τπουργείου κ. Πέτρ. Κω- 
τσέλης, οί κ.κ. ’Αρχηγός καί Ύπαρχη- 
γός τού Σώματος, δ Δ/ντής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών καί έτεροι ’Αξιωματικοί άρμοδίων 
'Γπηρεσιών.
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Παιδιιιαΐ

Κατασιιηνώσεις τής

'Αστυνομίας

Πόλεων

*

εις την Ύποδιεύθυνσιν 
Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών

#

Τήν 9-10-70 εις τήν 'Γποδ/νσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, 
έγένετο διάλεξις υπό τοΰ συμβούλου τοΰ Α.Σ.Δ.Γ. κ. Δ. Οικο
νόμου μέ θέμα : «'Η έννοια καί δ ρόλος τής όργανώσεως τών 
Ανθρωπίνων σχέσεων. Εις τήν φωτογραφίαν, δ δμιλητής, έν μέ- 
σιρ τοΰ Διοικητοδ, Άξ/κών και Ανδρών τής Τροχαίας.

Ενδιαφέρουσα ομιλία

Μετά τήν λήξιν τής θερινής λειτουργίας 
των Παιδικών Κατασκηνώσεων Άστυν. Πό
λεων, ώς καί κατά τδ παρελθόν έτος, έ- 
έπραγματοποιήθη, άπδ 21 -24/9/70, εκ
δρομή των στελεχών δι’ δπηρεσιακοΰ λεω
φορείου, εις Άγρίνιον, "Αρταν, ’Ιωάννι
να, Μέτσοβον, Μετέωρα, Τρίκκαλα, Λά
ρισαν, Βόλον, Λαμίαν καί Θήβας. "Ανω : 
Είς τό γραφεΐον τοΰ Άστυνομικοΰ Διευ- 
θυντοΰ Πατρών κ. Γ. Καλτσά, κατά τήν 
έκεΐθεν διέλευσίν των. Κάτω : Οί έκδρο- 
μεΐς μετά τοΰ αρχηγού των Παιδικών Κα
τασκηνώσεων ’Αστυνόμου Α' κ. 1. Ράίκου, 
είς τό θρυλικό Γεφόρι τής "Αρτας.

ΑΜΟΙΒΑΙ
Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημο

σίας Τάξεως, έπηνέθησαν οί κ.κ. 1) Ά- 
στυν. Α' Γιαννημάρας Κωνστ., 2) Άστυν. 
Β' Δρανας Παναγ., 3) Άστυν. Β' Ραπτά- 
κης Γεώργ-, 4) 'Γπαστ. Α' Άντωνόπου- 
λος Δημήτρ., 5) 'Γπαστ. Α' Ντζαφέρης 
Γεώργ., 6) 'Γπαρχ. Βουτσινας Εΰάγ., 7) 
'Γπαρχ. Μιχαλόπουλος Γεώργ., 8) Ά- 
στυφ. Πλέτσιας Δημ., 9) Άστυφ. Πιτσί- 
κας Παναγ., 10) Άστυφ. Σωτηρόπουλος 
Κίμων καί 11) Άστυφ. Κυριακόγκωνας

Γεώργιος, διότι 6πό τήν άμεσον καθοδή- 
γηαιν τοΰ πρώτου, έργασθέντες μετά ζή
λου, μεθοδικότητος καί Απολύτου άφοσιώ- 
σεως πρός τό καθήκον, πολύ πέραν τών 
κεκανονισμένων ώρών έργααίας, έπέτυχον 
τήν σύλληψιν δύο κακοποιών καί τήν έξι- 
χνίaotv τών δπ’ αύτών διαπραχθεισών έν- 
τάς διμήνου 100 κλοπών διαφόρων αντι
κειμένων, έξ  αύτοκινήτων ταξί καί Ι.Χ., 
προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύ- 
της τά εύμενέστατα σχόλια τοΰ κοινού και 
τοΰ τύπου δπέρ αυτών καί τοΰ Αστυνομι
κού Σώματος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά τής υπ’ άριθ. 15788Φ232/2 άπό 22- 

9-70 άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοϋ, προή- 
χθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλα- 
κος, πρός πλήρωσιν δφισταμένων κενών 
οργανικών θέσεων, οί Άστυφ. Άθανασό- 
πουλος Άθαν. καί Χατζόπουλος Παναγ.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
Διεγράφησαν τοΰ Άστυν. Σώματος οί : 

1) 'Γπαρχ. Κουράκος Γεώργ., διά λόγους 
δγείας, 2) Άστυφ. Σταματάκης Νικόλ.
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Π Ε Μ Ο Η

Λεωνίδας Οΐιιονομάιιος

Αύτό τδ μήνα, αδυσώπητος δ Χάρος, θέ
ρισε έπίλεκτα μέλη τοΰ ’Αστυνομικού μας 
Χώματος. Ό  Άστυνομικδς Α/ντής Α' Οί- 
κονομάκος Λεωνίδας, δ Άστυνομικδς 
Α/ντής Β' Σταματόπουλος Γεώργιος καί οϊ 
’Αστυνόμοι Πολιτάκης ’Ιωάννης καί Τσα- 
πατσάρης Γεώργιος δέν υπάρχουν πλέον.

Τάς άπογευματινάς ώρας τής 19-10-70, 
άπεβίωσεν εις τό Νοσοκομεϊον Εύαγγελι- 
σμός, δπου ένοσηλεύετο, δ Οίκονομάκος 
Λεωνίδας. Ό  αείμνηστος Άστυνομικδς 
Α/ντής, τέκνον τής ήρωϊκής Μάνης, κα- 
τετάγη ώς πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχο
λής, εις τήν Αστυνομίαν Πόλεων, τδ έ
τος 1925, μέ τδν βαθμόν τοδ Ί'παστυνόμου 
Α'. Άπετέλεσεν Ιν εκ τών πρώτων στελε
χών τοΰ Χώματος, διά τήν πρόοδον καί 
προκοπήν τοδ δποίου ήγωνίσθη. Κατέλαβεν 
έπαξίως δλους τούς βαθμούς τής ιεραρ
χίας, άποστρατευθείς τδ έτος 1954, λόγψ 
δρίου ήλικίας.

Τήν κηδείαν του, ή δποία έγινε τήν §- 
πομένην τοδ θανάτου του έκ τοΰ Νεκροτα
φείου Χαλανδρίου, παρηκολοΰθησε πλήθος 
εκ τών κατοίκων τής περιοχής, ώς καί 
πολλοί παλαιοί φίλοι καί γνωστοί τοΰ έκ- 
λιπόντος. Εις τήν τελυταίαν του κατοι
κίαν, τδν συνώδευσαν έπίσης δεκάδες α
στυνομικοί έν ενεργεία καί έν συντάξει, ή 
δέ Αστυνομία Πόλεων έτίμησε δΓ άντι- 
προσωπείας τό έξαίρετον τέκνον της.

Ό  Αστυνομικός Δ/ντής κ. Ρουμελιώ- 
της, καταθετών τδν έξ άνθέων στέφανον 
έπί τής σοροΰ τοΰ τετιμημένου νεκροΰ, τδν 
άπεχαιρέτησε κατασυγκεκινημένος. Τοΰ 
άπηϋθυνε τό ϋστατον χαΐρε. Τό χαΐρε, 8- 
λων τών άστυνομικών, δλόκληρης τής Α 
στυνομίας.

Ή  στήλη μας, συμπάσχουσα μέ τούς

συγγενείς τοΰ μεταστάντος, εύχεται δπως 
βάλσαμον παρηγοριάς χαρίση εις αύτούς 
δ μεγάλος θεός, τήν δέ ψυχήν του άνα- 
παύση έν σκηναΐς δικαίων. Αλησμόνητε 
συνάδελφε ! Ά ς  ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α  
ή μ ν ή μ η  σ ο υ .

***

Γεώργ. Σιαμαιόπουλος

Τό Αστυνομικό Χώμα έθρήνησε πριν λί
γες μέρες, τήν άπώλεια ένδς έκλεκτοΰ μέ
λους του. Τήν απώλεια τοδ άλησμόνητου 
Αστυνομικού Δ/ντοδ Β' Γεωργίου Σταμα- 
τοπούλου. Τήν 16-10-70 άπεβίωσε καί τήν 
έπομένην έκηδεύθη έκ τοδ Νεκροταφείου 
Ζωγράφου. Ό  έκλιπών Δ/ντής, έγεννήθη 
τδ έτος 1911 εις Εδαν Μεσσηνίας. Κατε- 
τάγη ώς άστυφόλαξ είς τήν Αστυνομίαν 
τδ έτος 1934, καταλαβών έν συνεχείφ τούς 
βαθμούς τής ιεραρχίας τοδ Σώματος, μέ
χρι τοδ Δ/ντοΰ Β '.

Ύπηρέτησεν είς πλείστας άστυνομικάς 
υπηρεσίας, είς τάς δποίας διεκρίθη διά 
τήν εύθύτητα τοΰ χαρακτήρος του, τήν έρ- 
γατικότητα καί τδν ζήλον νά ύπηρετήση 
τήν ύπηρεσίαν καί τδν συνάνθρωπον. Γιά 
δσους τδν γνώρισαν, υπήρξε δ καλός συν
εργάτης, ό γεμάτος κατανόησι προϊστά
μενος, δ άστυνομικδς μέ τδ χαμόγελο, δ 
πλημμυρισμένος άπδ καλωσύνη καί άνθρω- 
πιά.

"Ενα πλήθος άπδ φίλους του, άστυνομι- 
κούς καί μή, ένας κόσμος άπδ έκείνους 
πού γνώρισαν τδν Γεώργιο Σταματόπουλο, 
πήγε στό Νεκροταφείο, γιά νά άποχαιρε- 
τήση τδν αείμνηστο Διευθυντή. Καί δλοι, 
άληθώς δλοι, έκλαυσαν γιά τδ χαμό του.

Ή  Αστυνομία Πόλεων, τήν οποίαν έπί

έτη ύπηρέτησεν, έδωκε τήν έπίσημη πα
ρουσία της. Πρδς τδν νεκρόν της, τδν τε- 
λευταίον χαιρετισμόν, άπηύθυνεν δ άστυν. 
Α/ντής Β' κ. Τσιρίγκας, δ όποιος, άφοο 
άνεφέρθη είς τάς άρετάς τοΰ έκλιπόντος, 
κατέθεσεν έπί τής σοροΰ του λουλοϋδινο 
στεφάνι, σάν δείγμα τελευταίας τιμής καί 
εύγνωμοσύνης.

Τά «Α.Χ.» συλλυποΰνται τούς οικείους 
του καί εύχονται άνάπαυσιν εις τήν ψυ
χήν του. «Ας έ χ η γ α ί α ν έ λ α- 
φ ρ ά ν.

•**

Ιωάννης Πολιτάιιης

Τήν 26-9-70 άπεβίωσε καί τήν έπομέ
νην έκηδεύθη έκ τοΰ Γ' Νεκροταφείου ’Α
θηνών δ έν συντάξει Αστυνόμος Β' ’Ιωάν
νης Πολιτάκης. Ό  θανών έγεννήθη είς 
Καλαμάταν τδ έτος 1902. Είς τήν Αστυ
νομίαν Πόλεων κατετάγη ώς άστυφύλαξ τδ 
1924. Τδ 1928 προήχθη είς Άρχιφΰλακα 
καί έν συνεχείφ είς Άνθυπαστυνόμον, Ύ- 
παστυνόμον Β' καί 'Γπαστυνόμον Α '. Τδ 
1956 έγένετο Αστυνόμος Β' κατ’ αρχαιό
τητα, άποχωρήσας μετά δύο έτη τοΰ Σώ
ματος, λόγψ δρίου ήλικίας.

Ό  έκλιπών, ύπηρετήσας έπί σειράν ε
τών είς τήν Τποδ)νσιν Γενικής Άαφα-
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tei, ύπήρξεν άφοσκομένος εις τό καθή- 
Vi χαίρων ιδιαιτέρας έκτιμήσεως των 

«,ναίέλφων του και κατωτέρων.
Τδν αείμνηστον συνάδελφον άπεχαιρέ- 
36ν είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν 

{νΐιίτροσωπεια ’Αστυνομικού Σώμα-
Κ , Οπό τόν ’Αστυνομικόν Λ)ντήν Β' κ. 
jj-op. Δούσκαν, δοτις και έςήρε τάς άρε- 
.j; τοΰ άποβιώααντος ’Αστυνόμου καί τάς 
„·0ς τό Σώμα καί τήν Πατρίδα υπηρεσίας 

Τήν κηδείαν παρηκολοΰθηααν ώσαύ- 
.Βς πολλοί έν ένεργείφ και έν συντάξει 
ίυτυνομικοί, ώς καί πλήθος κόσμου έκ 
-5ιν γνωστών και φίλων τοΰ Ίωάννου Πο- 
*:τάκη-

Ή στήλη μας, συμμετέχουσα εις τό βα- 
jj πένθος τής οικογένειάς του, εκφράζει 
:i πλέον ειλικρινή συλλυπητήρια πρός 
:0ίις οικείους του καί εύχεται τήν έξ 5- 
φους παρηγοριάν.

Ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  χ ώ- 
μα π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε .

**

Γεώργιος Τσαπατσάρης

"Ενας ακόμη ’Αστυνόμος, ό Γεώργιος 
Τσαπατσάρης, έφυγε από κοντά μας. Τήν 
22-9-70 έκλεισε τά μάτια καί έβύθισε είς 
τό βαρύ πένθος τούς δικούς καί τούς φί

λους του. Ό  Γεώργιος Τσαπατσάρης έγεν- 
νήθη τό 1911 εις Οϊτυλον Λακωνίας. Εις 
τήν ’Αστυνομίαν κατετάγη τό 1934 ώς ά- 
στυφύλας' Κατέκτησεν έπαξίως τούς βαθ
μούς μέχρι καί τοΰ ’Αστυνόμου Β ', είς 
τόν όποιον προήχθη κατ’ άρχαιότητα τό 
1963. Τφ 1967 διεγράφη τής δυνάμεως 
τοΰ Σώματος, καταληφθείς 6πό τοΰ δρίου 
ηλικίας.

Τόν θανάντα, δστις έκηδεύθη έκ τοΰ Νε
κροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας, έτίμησε 
πλήθος κόσμου καί τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τό όποιον δι’ άντιπροαω- 
πείας του, υπό τόν ’Αστυνομικόν Δ)ντήν 
κ. Σωτήριον Κούβαν, κατέθεσε στέφανον 
έπί τής σοροΰ του. Τά Α. X.» εύχονται 
όπως δ Πανάγαθος θεός χαρίζη βάλσαμον 
παρηγοριάς είς τήν βαρυπενθοΰσαν οίκο- 
γένειάν του.

Α ι ω ν ί α  τ ο υ  ή μ ν ή μ η .

«Α. X.»

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ω Ν

Μνημόσυνου τοϋ άειμνήστου ’Αρχηγού Α. Π. Θεοδώρου Ραυιντζή

Τήν 10.30' ώραν τής 26-10-70, είς τόν 
Μητροπολιτικόν Ναόν ’Αθηνών, έλαβε χώ
ραν τό έτήσιον μνημόσυνον τοΰ άειμνήστου 
Άρχηγοΰ Άστυν. Πόλεων θεοδώρου Ρα- 
κιντζή. Τιμώντες τήν μνήμην του, παρέ
στησαν δ αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Γαλα- 
νόπουλος,.δ 'Γπαρχηγός κ. Τσιοΰγκος, οί 
τέως ’Αρχηγοί κ.κ. Καραμπέτσος καί Σα- 
κελλαρίου, δ τέως ’Αρχηγός τού Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Μπουραντάς, Άστυν. 
Διευθυνταί, άλλοι άξιωματικοί τής ’Αστυ
νομίας, κατώτεροι καί πλήθος κόσμου. Είς 
τήν φωτογραφίαν οί παραστάντες έντός τοΰ 
Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ.
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Σ Τ  A Y  Ρ Ο  Λ Ε Ξ Ο Ν  Α Ρ Ι Θ .  4 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΏΣ : *
2. Αί τοϋ ’Αλβανικού Μετώπου υπήρξαν νικηφόροι διά τόν 

'Ελληνικόν Στρατόν.
3. Μαζύ μέ τό «ΦΙ» έκφράζει τό σύντομον —- Είναι βραχέα.
4. Ή  άρετή καί ή μαχητικότης του υπήρξαν πάντοτε αί προϋ

ποθέσεις βεβαίας νίκης, είς κάθε άγώνα του (άντιστρ.).
5. Σημαίνει καλώς — Ήχητικώς ακολουθεί ένα μακράβριον 

γεγονός (ένάρθρ.).
6. "Ο,τι άπέμεινεν εις τόν Μουσολίνι, μετά τήν πανολεθρίαν, 

είς δλα τά Μέτωπα τοϋ τελευταίου πολέμου.
10. "Εχασε τά πάντα κατά τόν άδικον, καθ’ δλα, πόλεμον τού 

«40» (ένάρθρως).
11. "Εδωσε τό δνομα, κατά τόν πόλεμον, είς μίαν Χιτλερικήν 

Όργάνωσιν — Τά έχει... τό έχω.
12. ’Αποτέλεσμά της πάντοτε ή χρεωκοπία.
13. Τρία δμοια ένας αριθμός —· Τήν ΐδρυσεν ό άείμνηστος 

Μεταξάς (άρχικά).
14. Συμπεριφέρεται είρηνικώς (άντιστρ.).
15. θεά τής άρχαιότητος, προσωποποίησις τής κινήσεως καί 

τής διαρκείας.
ΚΑΘΕΤ2Σ :
1. Γνωστός άμυντικός ’Οργανισμός (άρχικά).
2. Προσέφερε μεγάλας ύπηρεσίας κατά τόν πόλεμον τοϋ «40» 

(άρχικά - άντιστρ.) — Σύγχρονον διακοσμητικόν τής κε
φαλής των... πιστωτών.

3. Πάτ... γνωστός ’Αμερικανός τραγουδιστής, μοντέρνας μου
σικής — 'Ελληνικόν άντιτορπιλλικόν 350 τόννων, τορπιλ- 
λισθέν τό 1944.

4. Είς τήν, φύσει δχυράν, περιοχήν τοϋ ποταμοϋ αύτοΰ διε- 
ξήχθη ή μάχη τής Γαλλίας τόν ’Ιούνιον τοϋ 1940 — Εί
ναι ή πάσα γή διά τούς έπιφανεΐς δνδρας — "Ενα δένδρον 
καί 6 καρπός του (άντιστρ.).

5. Διά πολλούς, θεωρείται είδος πολυτελείας — Σημαίνει 
καί φορά ή κίνησις (άντιστρ.) — Τό ’Αστυνομικόν Τμή-

ν. 0* των Πατησίων — Συμπληρώνει τόν τίτλον πολλών επι
χειρήσεων.

6. Είς τήν Άελλώ έρχονται... πρώτα — ’Αντήχησε θριαμ
βευτικούς είς τόν ένδοξον άγώνα τοϋ «40».

7. Υπήρξαν οί κομμουνισταί κατά τήν διάρκειαν τοϋ Έθνι- 
κοϋ μας άγώνος, τό 1940 (άντιστρ.).

8. Χαϊδευτικόν γυναικείου δνόματος — 'Ο κύριος δγκος τής 
όροαειράς τής ΝΑ Εύβοιας (αϊτ.).

9. Τά ’Αλβανικόν έγράφη μέ χρυσά γράμματα είς τήν Ιστο
ρίαν τής Ελλάδος.

I. Κο.
* Σ η μ ε ί ω α ι ς :  Ή  έντός τών τετραγωνιδίων άρίθμησις ι

σχύει διά τάς καθέτους λέξεις.
(Ή  λύσις είς τό έπόμενον)

121

Λύσις άσκήσεως 

προηγουμένου τεύχους
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ΟΙ...ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ
JHnir/ά σ τε  παιδιά. Δεν βλέπω τίποτε  /  

-Μποάβο κολονέλο /...
('Ελληνικό σκίτσο)

ΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕ 

Π Ο ΤΟ '4

Βάρδα Μονσσολίνη....πλάκωσε ή 
τσαρουχυκίνητη φάλαγγα.

(Μ. Μα^κάπσυλΟζ)

ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Ό  Ιταλός : 'Ώ γ  ! Τσαρούχι βλέπω... Ξύλο 

Θά φάω/...

Ί Ι  ανάποδη πρυέ/.ασις τών Ιταλών 
στην Κορντσά.

(Σκίτσο  το ΰ  «Σταϊΐλν MIqoq»)

Μεταξύ Δαυίδ καί Γολιάθ.
(Σκίτσο ά/ιεοικανικής ίφημεοΐδος)

—Μήπως είδες πουθενά κα/ι/ιιά 
/ιεραρχία ; . . .

(Τού κ. Σ. ΙΙολενάκη)



y  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζεβελέκος, πλαισιούμενος Οπό τής ήγεσίας των Σωαά 
των Ασφαλείας, μετεβη τήν 6/10/70 εις τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Γ ε ν ικ Τ  ^
Ό  ϊ '°  ™ ρουσια? σχετικής όμιλίας του, κατά τήν έπίσημον έναρξιν τών προεγγραφών τοό 
Ομολογιακού Δάνειου Οικονομικής Άναπτύξεως 6,5 %  1970, ΰπεγράμ'μισε τό ]Κ υ β ε ρ ν η τ ι^ έ ν δ ΐέ ρ ο ν  

,Δ _ , υπέρ τής έπιτυχίας του.
Ανωτέρω : Σχετικόν στιγμιότυπον άπό τήν άποχώρησιν τού κ. 'Υπουργού έκ τής Τραπέζης

έπικεφαλύά « δ ν ^ τ ί ν  ΓραΜΜ“Τε0ς τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης,
Κεντη,κόν ΚητΛ~ & τών Σωμάτων Ασφαλείας καί μεγάλου άριθμού Ά ξ/κώ ν αυτών, μετέβη είς τό 
τ ο Γ κ  'Α ρ χ η γ ο Τ Χ υ ν ο , ι ίπ ^ π ^ 1" ^  J pa^ %  καί "Ροενεγράφη εις τό 'Ομολογιακό; Δάνειον. Ύπό 
ποσόν τώνΡ4η795 000 Sον F.ν’ Τ*?ολεο)ν έγενετο’ εν συνεχεία, προεγγραφή τών υπαλλήλων αύτής διά τό 
Ζ ι, ^ ^ αΓ ·  δρχ·ΛΕις, ,το κατωτεΡ°> σχετικόν στιγμιότυπον, ό κ. Γενικός Γραμματεύς ένώ συνο
μιλεί μετά του Δ/του της έν λογιρ Τραπέζης, καθηγητού κ. Στρατή Άνδρεάδη, έν μέσω τών ’Αξιωματικών



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ · ΕΤΟΣ ΙΗ' · ΤΕΥΧΟΣ 415 · ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1970



ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΗ'
•

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως : 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  ΚαλλιδρομΙου 12 
ΑΘΗΝΑΙ (706)

Τηλέφωνα : 627.469 καί 231. 111 
έσωτ. 296

‘Ε κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοΐ Γ. ΡΟΔΗ 
Αμαρουσίου 59 — ‘Αμαρούσιου 

Τηλέφ. 689.631 καί 689.861

Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφεΐον 
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ — Γ. Σταύρου 8 

Άθήναι -  Τηλ. 317-725

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού................Δρχ. 60

‘Εξωτερικού................Δολλ. 3
Τιμή τεύχους: Δραχμα! 5

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
Αΐ δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν 
των συντακτών καί τάς γνώμας 

αύτών.

ΑΙ άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπΐ τής 
μιας πλευράς τού χάρτου, 
πρός άποφυγήν αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύ- 

πωσιν τού κειμένου.

ΤΟ ΕϋΩΦΤΛΛΟΝ ΜΑΣ : « 'Ά γ γ ε λ ο ι  μ ε τ ά  π ο ιμ ένω ν δοξολογοϋσ ι,
Μ ά γο ι δέ, μ ε τ ά  ά σ τέρο ς  ό δ ο ιπ ο ο ο ΰα ι...» .

Ή  γέννησις τοϋ Θείου Βρέφους, άπετέλεσε διά των αιώνων, 
κεντρικόν θέμα τής Βυζαντινής αγιογραφίας. Ή  είκών, έκ 
της Περιβλέπτου τοϋ Μυστρα, παριστα, κατά τρόπον άρι- 
στουργηματικόν, τήν σκηνήν τής έλεύσεώς τοϋ Θεανθρώπου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4 1 5  — Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  1 9 7 0
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Γεννψ&ωςχτσϋ Θεανθρώθου,
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ίνοτ οι

C p X N e P C D C lC

Η

Γεν
ΊΡΑ εορτασμού τής Μεγάλης Χριστιανικής ’Επετείου, τής 'Αγίας 'Ημέρας τής τον Χριστού 

____ ωσεως, πλησιάζει.
'Ολόκληρος δ Χριστιανικός κόσμος θά κληθή και πάλιν εις μέγα και ευλαβικόν προσκύνημα τής με

γάλης-W al προνομιούχου διά τον μικρόν πλανήτην τής Γής μας — Θείας καί Σωτηρίου προσφοράς, τής εν 
σαρκι φανερώσεως τού Θεού εν τω κόσμο). «’Εν άνθρώποις ευδοκία. . . »  θα ψαλη η στρατια των ’Αγγέλων 
τού Ουρανού, παρά την ταπεινήν Φάτνην τής Βηθλεέμ, κατα την λαμπραν εκείνην νύκτα τού μοναδικού κο- 
σμοϊστορικοϋ γεγονότος.

Διά τής Θείας αυτής ευδοκίας, άπεδείχθη, περιτράνως, ή απροσμέτρητος καί ανώτερα παντός θαυμα
σμού ’Αγάπη τού Θεού, διά τον «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Αυτού» πλασθεντα άνθρωπον. « Επιθυμητικώς 
έσχε τού ενεργετήσαι τούς ανθρώπους. · ■» δύστε «τού Ιδιου υιού ουκ εφεισατο . . ■».

'Η  έ ν  σ α ρ κ ι  φ α ν έ ρ ω σ ι ς  τ ο ύ  Θ ε ο ύ ,  εν μέσω τού αμαρτωλού καί εν σκότει βαδίζον
τας κόσμου, έσήμανε την έλενσιν τού Θείου φωτός τής γνωσεως, την εναρξιν τού μεγάλου αγώνος τής 
’Αρετής κατά τής κακίας, την Θεϊκήν συγκατάβασιν δια την νίκην τής ’Αλήθειας, την ανακαινισιν και τον 
εξαγνισμόν τής ανθρώπινης ψυχής, έσήμανε, τέλος, την αίωνίαν λυτρωσιν τού ανθρωπίνου γένους, απο τής 
ψυχοφθόρου αμαρτίας.

'Ο θρίαμβος τού Καλού καί ή πληθωρική άνωτερότης τής Χριστιανικής διδαχη^^ιήρξαν τά επακό
λουθα τής νέας Θρησκευτικής ζωής.

7ο ζην κατά Χριστόν άπετέλεσε τήν ύψηλοτέραν βαθμίδα ημερώσειας κο 
δραμών χρόνος, από τής έν σαρκι φανερώσεως τού Κυρίου, έν -foi κοσμώ, δια 
σπηλαίο) τής Βηθλεέμ, έκ μητρός Παρθένον, άπέδειξεν, άδιαμφισβητητως, την

πνευματικθέντος ηθικού μέτρου καί τήν έκτασιν τής συντελεσθείσης^ί^ ^
'Η  μεγίστη δε αντη άπόδειξις οίκοδομει, όσημέραι, τήν σνναισθησιν τής ί 

προσφοράς καί ένδυναμώνει τήν Πίστην προς τον Πέριάγαθον Α ημlolSRa&jjl 
' Ο εορτασμός, δθεν, τής μεγάλης επετείου πρέπει νά ενρισκη τον 

αγαλλιάσει καί παρορμήσει, διά τήν έκφρασιν τής άπειρου ευγνωμοσύνης τον π  ο 
άνανέωσιν τής μαρτυρίας του^βχηβ  <ο Θςόφτέφμνερωθη έν σαρκι. ■ ■».

' Η  άνανέωσις τής ν μ νυμα τής ενανθρφπ
ιτε ή  άνθροιπότης διέρχετ·

ηθικής προόδου. 'Ο  διά
κος Αυτού έν τώ 
:α τον καθιερω-

και συγχυσεως, ως εκ των υλικ 
'Η  άνάμνησις τού χα^μοι 

αγωνίαν καί τήν σύγχυσιν τής ■
'Η  Δόξα τού Θεού καί ή 

δίας των ανθρώπων δι’ άγαλλιάσεως ia t \X ρι< 
όποιον, προς Σωτηρίαν αυτών των ιδίων, ένε>. 
φανερώσεώς Του.

Αυτού, πρέπει νά πλημμνζΐσό&ν καί πάλιν τάς καρ- 
παλμοϋ, προς συνέχισιν τού άγώνος τής ’Αρετής, τον 

’Ιησούς Χριστός, διά τής έν σαρκ1

ΚΩΝ /ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΣ
’Αστυνόμος Β'

C A . P K Iβ Ν
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Τό καθήκον νά ζώμεν συνειδητή 
επιβάλλει εις ή μάς, δπως άντιμετ 
ρισκέψεως καί άντικειμενικότητο 
παρελθόντος καί ιδιαιτέρως έκεϊ 
τον σχετίζονται πρός τό παρόν

Βασικής, τούτο έπιτυγχάνε 
πήσεως τήν γεγονότων καί τ' 
τατάξεως καί έξηγήσεως αύτ 
λεΐ τό απαραίτητον πλαίσιον, έ\ 
νεϊται ή έν λόγω διαδικασία! ΐι 
δεόντως ή αξία τήν έργων πρί 
νά λάμπη ή πραγματική άλήί&Ι

Διά την Ελληνικήν πραγμβ^κέ 
μή είς τήν έποχήν τής προσφάτου u 
σίας τής Φυλής μας κ α θ ίσ τ α ^  ά  
ή φιλοσοφία έπί τήν σελίδων^τηξ 
παρέχει τήν δυνατότητα τής 
διδαχής. « .

ά

έίιοχήν μας 
ιε μ μετά πε- 

α μ δάντα τοΰ 
ί π οΐα τοσοΰ- 

ΐ! λλον μας.

ή άνε 
άς
;ί·4Ττος καί 
Γ ^ ρ ^ μ α ς  

ιας\και

Ή δυνατότης αυτή οδηγεί εί, 
τοΰ ’Έθνους, άξιοποίησιν τής θυ 
νεκρήν μας, διά τήν έν ειρήνη . 
έπικινδύνου καταστάσεως, είς τρό· 
άνάμνησις τής άνθρωπίνης κακό 
κρΰνηται είς τό βάθος τοΰ πάρε 
τυχές τοΰ παρόντος, διά τό ό η ο ΐ φ  τόη  
πάντες, νά πλουτίζηται, όσημέράι, δ 
τοΰ θεοΰ τής Α γάπης καί τής Είρή

'Οπωσδήποτε, ή διατήρησίς/άν 
μης των άξιων τής Έ λληνικϊς  
ως έκ τής γενικής ταύτης θέάε 
ιερόν όλων μας.

ίΜ ά χ

όυμεν
Τρίτος

:τρί£>ος ΊάποτέλεΙ/ 
Wtici χρέοςάρχήν

Αυτής, άκριδώς^ 
τής γνήσιας Έ) 
λεσεν ή κατ’ ο 
τής Πολιτείας,·

τής |μνή-

η  Μ \\ \
£η<7 καί αΰτοΰ τ >ΰ χρέί 

χής, έκδήλω ίν 
' τοΰ καθιερωμένου, ι 

ήμοσύνου, πρόΛ'άπότι
1*'

ί ιν

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Ο Ν  ΓΕΓΟ ΝΟ Σ Τ Π Η Ρ ε|  

Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ ΙΣ  ΤΩΝ Α Ν ΔΡΩ Ν  ΤΩ

ΜΑΤΩΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η  ΣΤ]

ΒΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΤΟΙ

ΚΕΜ ΒΡΙΟΝ ΤΟΤ 1 9 4 4 , ΟΧΙ Μ(
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^Τπό Άστυν. Β ' χ. ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟ ΠΟΤΛΟτ

καί ευγνωμοσύνης είς τούς ήρωϊκούι 
[Ιάγωνιστάς τήν Σωμάτων Ασφαλείας 
|ουτέστιν, εορτασμός τής Επετείου της 

^ης Εθνικής Εποποιίας τοΰ 1944.

γ ν ω μ ο σ υ ν η ς  καί πίστεως, πρά
σινον όρόσημον τής Ελευθερίας, άπο· 
ησις τοΰ όλοκαυτώματος τήν όλίγων 
πήν τήν Σωμάτων ’Ασφαλείας, οϊτι· 

πάν είς τήν μάχην κατά τήν ξενοκι- 
ιήν τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1944. Χάριν 
άληθείας καί τής προφυλάξεως της 
ίτι, νέας γενεάς καί ίδιαιτέρως της 
‘‘‘ιτής, έναντι πόσης σατανικής καί 

ινιστικής προπαγάνδας, έχομεν χα 
ίως οί όποιοι έζήσαμεν πλησιέστε 
:α τοΰ 1944 —τήν μελανωτέραν σε 
'όνου ιστορίας μας— νά τά μεταφέ 
νεωτέρους μετά τοΰ δέοντος σεδα 

ιδομητικής κριτικής, 
ριον τοΰ 1944, όλίγας μόνον στιγμάς 
Λευθέρωσιν άπό τήν φασιστικήν όρ- 
ερ, οί ξενόδουλοι καί άρνησιπάτριδες 

ιί τδΰ Κ.Κ.Ε. διέπραξαν εν φοβερόν άνοσιούρ 
έναντίον τής ανίσχυρου τότε Πατρίδος μας 

:τό·ιν οπούλου καί σατανικοΰ σχεδιασμοΰ, έπε 
είςΧτόν πλέον άνυποπτον χρόνον, τήν κατά 

ής εξουσίας δι’ ένοπλου άγήνος. Είς τον χώ 
ς\Προ»εευούσης διεδραματίσθησαν τά κυριώ 
ε^ονότα τοΰ άπαισίου έκείνου δράματος. Ή 

ίότηΥ τί\ς έποχής είχεν έπισκιάσει είς φρίκην 
!ύτήν\τή1 περίοδον τής ζοφερός έχθρικής κα·

4έγα β ά ρ ^  \ή£κο^μουνιστικής θηριωδίας έπέ- 
ρεν έπί τώ^ οιμΐπ|6ωέτ»ίον σθεναρής άνδρήν των 
ομάτων Ασφτ&^^*Α^>6&ΐδιαιτέοωο τής Άστυνο- 
|ρς Πόλεων, ή όποια, έν ουσία, άπετέλει τήν 

^δικήν έκφρασι^^Μ^ςυριαρχικής έξουσίας τού 
^/ικοΰ Κράτους, τάΗΤδέ είς τάς ’Αθήνας, δεδο- 

^είς_τήν λοιπήν Ε λλ ά δ α  είχον παραλύσει 
-gv έν τω συνόλω των, καί είχον 

Ιυθή αί θεμελιώδεις διά πάσαν 
>ΐτείοόλ>έννό»ό(ι/5Γράτος ΚΟιί Νόμος.

Τσαλέας αύτάς συγκρούσεις, μετά των 
τής Πατρίδος, οί κομμουνισταί στα- 

μπέάτησαν ήτταν άποφασιστικής, διά τόν 
)fG>ya των, σημασίας.

ον Αστυν- κών Υπηρεσιών Γενικής Ά·
Li_ ηχανοκινήτου, Τροχαίας καί Τμημάτων
£υν)κής Δ)νσεως ’Αθηνών καί Πειραιώς, 

άγματος Μακρυγιάννη καί άλλων ΰπηρε-
_ _ .^ Α στυ νομ ία ς Πόλεων, τής Χωρ) κής καί

Πι/ράϊίεστικοΰ Σώματος άπετέλεσαν πράγμα- 
^4τρί^υλακάς καί τείχος προστατευτικόν της 

κατά τής κομμουνιστικής λαίλαπος. 
ϋ^^ΙβΡ^κελεύσματα τής 'Ιστορίας είχον εΰρει τήν ώ· 
ραιαηέραν άπήχησίν των είς τόν υπέρ βωμών καί 
έστιών άγώνα τών πρωταγωνιστών τής ’Εθνικής



4μύνης άνδρών των ’Αστυνομικών Υπηρεσιών. "Ο- 
λοι έπραξαν τό καθήκον των είς τό ακέραιον. Ήγω- 
γίοθησαν ύπέρ αύτής ταύτης τής έπιβιώσεως τής 
Ελληνικής Φυλής, έθυσιάσθησαν, ένίκησαν. Έ γέ- 
(οντο μάρτυρες τής 'Ελληνικής Πατρίδος, ύπήρξαν 
υυνεχισταί τής τρισενδόξου ιστορίας μας.

Ό Ελληνικός ψυχικός δυναμισμός τών Αστυνο
μιώ ν μας, έχων ώς σύνθημα την προς τόν Θεόν βα- 
3εϊαν πίστιν, τόν έρωτα πρός τήν Ελευθερίαν καί 
ήν ΰπερτάτην πρός τήν Πατρίδα ’Αγάπην, άφύπνι- 
αε τήν γνησίαν 'Ελληνικήν Ψυχήν καί τών άλλων 
μαχητών καί πατριωτών καί ώδήγησεν είς τήν άπό- 
φασιν τής θυσίας τοΰ Δεκεμβριανοί) άγώνος, δΓ 
οδ άπεδείχθη, διά μίαν είσέτι φοράν, ό θρίαμβος 
χοΰ λειτουργικού ρόλου τών Ιδεών καί τοΰ 'Ελλη
νικού μεγαλείου τοΰ ίστορικώς έξελίσσεσθαι.

Ή άντίστασις τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί ή συντριβή τής κομμουνιστικής άνταρ- 
αίας τοΰ Δεκεμβρίου 1944, ύπήρξεν ιστορικόν γε-

καλοΰν είς συνεχή κατοχΰρωσιν τής ’Ελευθερίας τής 
Ελληνικής Φυλής, διά τής ένισχύσεως τής έτοιμό- 
τητος πρός δρασιν καί πληρεστέραν έπιτέλεσιν τοΰ 
πρός αυτήν καθήκοντος, είς πάσαν έποχήν.

Οί συνεχισταί τής ’Εθνικής ’Εποποιίας τοΰ 1944, 
ύπακοΰοντες εϋγνωμόνως πρός τήν έπιταγήν τών 
πρωταγωνιστών αυτής, προσήλθον καί έφέτος, τήν 
3.12.1970, είς τόν χώρον τοΰ Συντάγματος Χωρ)κής 
Μακρυγιάννη καί άπέτισαν τόν όφειλόμενον φόρον 
τιμής καί αίωνίας εΰγνωμοσύνης, διά τελέσεως μνη
μοσύνου, ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών ήρωϊκώς 
πεσόντων άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τήν τε
λετήν (οργάνωσαν άπό κοινοΰ τά ’Αρχηγεία Χωρο
φυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσδεστικοΰ 
Σώματος, ώς τό σχετικόν ύπ’ άριθ. 125)17.2.1961 
Β.Δ. «περί έπετείου τών μαχών τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας» όρίζει: Τό πρόγραμμα τής σεμνής αυ
τής πατριωτικής έκδηλώσεως, τής όποιας έχορο- 
στάτησεν ό Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυνάμεων κ.

Ή  Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς, Στρατηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, ένφ χαιρέτα τήν Σημαίαν, 
καθ’ δν χρόνον άφικνεΐται είς τόν χώρον τής τελετής. Διακρινονται οι υποδεχόμενοι την Α. 
Ε. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγ. Τξεβελέκος καί οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων

άσφα λείας.

νονός άποφασιστικής σημασίας δχι μόνον διά τήν 
κρίσιμον έκείνην έποχήν, άλλα καί διά τάς μετέ- 
ιειτα Έθνικάς ’Εποποιίας.

Πικρά είναι, τώ δντι, ή άνάμνησκ* τής άσχημο^ 
ούνης έκείνης τών Ελλήνων (κατ’ δνομα) κομμου
νιστών, εναντίον τής φιλτάτης Πατρίδος' δέν άνα- 
χαλείται είς τήν μνήμην έκ λόγων άναμοχλεύσεως 
ιών παθών (ώς ισχυρίζονται προπαγανδιστικώς οί 
κομμουνισταί)' υπαγορεύεται έκ τής φωνής τών 
κοιμωμένων συναδέλφων καί τών τόσων άλλων άγω· 
νιστών καί αθώων γνησίων πατριωτών, οί όποιοι

Νικόλαος, έτίμησαν διά τής λαμπράς παρουσίας 
των: Ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς, Στρατηγός κ. Γεώρ
γιος Ζωϊτάκης, δ Μακ. Ά ρχιεπ. ’Αθηνών καί πάσης 
Ε λλάδος κ. Ιερώνυμος, ό ’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως καί Υπουργός ’Εσωτερικών κ. 
Στυλιανός Παττακός, έτερα μέλη τοΰ 'Υπουργ. Συμ
βουλίου, Γενικοί Γραμματείς 'Υπουργείων, ό Ύ- 
παρχηγός τοΰ άρχηγείου Ε. Δ., οί ’Αρχηγοί Στρα- 
τοΰ, Ναυτικοΰ, ’Αεροπορίας, ό Δ/τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν., 
οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό ’Αρχηγός 
τής έν Έ λλάδι Αμερικανικής ’Αποστολής, πρώην
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Αρχηγοί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 'Ανώτατοι ’Α
ξιωματικοί έ.έ. καί έ.ά ., οί Νομάρχαι ’Αττικής καί 
Πειραιώς, ό Δήμαρχος Αθηναίων, έκπρόσωποι των 
Δικαστικών ’Αρχών τής Πρωτευούσης, τών ’Ανώ
τατων εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, Διοικηταί, Πρόε- 
δροι καί Γενικοί Γραμματείς διαφόρων Τραπεζών 
καί δ/κών Συμβουλίων οργανισμών καί Συλλόγων, 
Δ/νταί διαφόρων Υπηρεσιών, άντιπροσωπεϊαι ’Α
ξιωματικών, οπλιτών καί κατωτέρων τών Ε.Δ. καί 
Σ ,Α., ^Προεδρεία οργανώσεων άποστράτων ’Αξιω
ματικών, παλαιών πολεμιστών, άναπήρων, θυμά- 
τω.ν ,κ·,λ '' τού Δεκεμβριανού άγώνος έ.έ.
καί έ.ά., Δ/νταί εφημερίδων καί περιοδικών, δημο
σιογράφοι, συνεργεία επικαίρων ραδιοφωνίας καί 
τηλεοράσεως, εκπρόσωποι έπαγγελματικών καί ερ
γατικών όργανώσεων, συγγενείς τών θυμάτων, Τμή
μα προσκόπων καί πολλοί άλλοι επίσημοι προσκε
κλημένοι καί έκλεκτοί φίλοι τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας.

Τούς έπισήμους, οϊτινες άφίχθησαν κατά τήν κα
θιερωμένων τάξιν, ύπεδέχθησαν οί ’Αρχηγοί: Χω
ροφυλακής κ. Άναστ. Καρυώτης, Άστυν. Πόλεων 
κ. θερ. Γαλανόπουλος καί Πυροσβεστικοί) Σώματος 
κ. Ίωάνν. Καραχάλιος, βοηθοϋμενοι ύπό τών επι
τελείων των. Τιμάς άπέδωκε μικτόν τμήμα (Χωρο
φυλάκων, ’Αστυφυλάκων καί Πυροσβεστών), τά δέ 
σχετικά έμβατήρια έπαιάνισε τμήμα έκ μουσικών 
τής Χωρ) κής καί Άστυν. Πόλεων.

Ή Α.Ε.  ̂ ό Άντιβασιλεΰς άφίχθη εις τόν χώρον 
της τελετής, συνοδευόμενος ύπό του ’Αρχηγού του 
Οίκου του καί τών Υπασπιστών του, περί τήν 10.30' 
ώραν, γενόμενος δεκτός με ενθουσιώδεις έκδηλώ- 
σεις τών παρισταμένων. Τήν Α.Ε. ύπεδέχθησαν· Ό  
Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος καί οί 
™ΡΧΠΥ°ι τών Σωμάτων Ασφαλείας.

Εύθύς αμέσως ήρξατο ή επιμνημόσυνος δέησις, 
ευλογοΰντος τοϋ Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων 
κ. Νικολάου.

Τούς σχετικούς ψαλμούς καί τό «αίωνία ή μνήμη» 
απέδωσαν αί χορωρίαι Άστυν. Πόλεων καί Χωρ) κής. 

Οί παριστάμενοι έσίγησαν πρό τοΰ σεμνού καί

άπερίττου κενοταφίου τών πεσόντων καί άνέπεμω,γ 
όμοΰ μετά τοΰ λιβανωτού θυμιάματος τής Έκκλ ’ 
σίας, τάς δεήσεις των προς τόν “Υψιστον, είς ενδη' 
ξιν τής ύπερτάτης πρός έκείνους ευγνωμοσύνης.

°  ’Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιερώνυμος, ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεοις καί 'Τπουργός Εσωτερικών κ. Στυλ. Παττακός 
καί άλλοι επίσημοι, ένώ παρακολουθούν τόν έκφωνοΰντα 
τόν πανηγυρικόν τής ημέρας 'Υπουργόν Δημ. τάξεως ι.

Παναγιώτην Τζεβελέκον.

0 υπουργός Δημοσίας Τήξεως έκφωνεί τόν πανηγυρικόν της ημέρας
Ακολούθως, καί ένώ πάντες συνείχοντο ύπό πα

τριωτικής έξάρσεως, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Πανοιγιώτης Τζεβελέκος έξεφώνησε τόν πανηγυ
ρικόν τής ήμέρας, είπών, συγκεκινημένος έκ τής 
ιερότητος τής στιγμής, τά έξής:

«Έξοχώτατε,
Προ είκοσι εξ ετών, ή ήρωϊκή, άλλά καί μαρτυρική, Πα- 

τρις μας εζησε την φρίκην μιας πρωτοφανούς εθνικής τρα- 
Υφδ(ας.

Πριν η δυνηθή νά συνειδητοποιήση, δτι άπηλλάγη τών 
δεινών βαναύσου έχθρικής κατοχής, πριν ή αίσθανθή τήν 
ζωογόνον πνοήν τής αύρας τής πολυποθήτου ’Εθνικής Ελευ
θερίας, πριν ή εύφρανθή έκ τής χαράς τής Συμμαχικής ΝΙ
ΚΗΣ, τής οποίας υπήρξε βασικός συντελεστής, ή υπερήφα
νος Ελλάς επέπρωτο νά δεχθή καί νέα δεινά πλήγματα, 
κατά τής ’Ελευθερίας, τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας καί τής 
’Ακεραιότητάς της.

Πλήγματα καταφερομενα, μετά λυσσώδους εξοντωτικής 
μανίας, κατά τού ’Εθνικού τής Ελλάδος κορμού.

Επιτιθέμενος υπήρξεν 6 Διεθνής Κομμουνισμός, χρησιμο- 
ποιησας ορδας 'Ελληνοφώνων εγκληματιών.

Η κυριαρχία τής 'Ελληνικής Πολιτείας κατελύετο, καθ’ 
απασαν τήν ’Επικράτειαν, καί οί φορείς τής ’Εξουσίας Αντι

καθίσταντο υπό τών έρυθροχιτώνων μητραλοιών. Τά όρια, I 
εντός τών οποίων ήσκείτο ή Ελληνική Κρατική ’Εξουσία, I 
εςισοΰντο προς εκείνα τοΰ Κέντρου τών ’Αθηνών καί τοΰ I 
Πειραιώς. Τήν υπόλοιπον χώραν κατεκάλυπτεν ό ζόφος μιας I 
νέας εχθρικής κατοχής, στυγνωτέρας, ίσως, εκείνης, τήν ό- I 
ποιαν είχεν έγκαταστησει, μέχρι πρό τίνος, ή σιδηρόφρακτος I 
φασιστική βία.

Τάς ψυχας τών 'Ελλήνων συνέθλιβεν ό τρόμος καί ή από- I 
γνωσις, προ τού επερχομένου ολέθρου, υπό μορφήν καταλυ- I 
τού, οχι μόνον τής Κρατικής, άλλά καί τής ’Εθνικής μας I 
ΰποστάσεως καί αυτής, ακόμη, τής φυλετικής μας έπιβιώ- I 
σεως.

Οι βάρβαροι επιδρομείς άπεδείχθησαν, ευτυχώς, ανιστό
ρητοι. Δεν εγνώριζον την αίωνίαν μοίραν τής Ελλάδος, ή 
οποία, κατά τήν άέναον πάλην της, κατά τών δυνάμεων τοϋ 
σκότους, τής βίας και τοΰ βαρβαρισμοΰ, συνέβαινε, κάποτε, I 
νά πιπτη, αλλά διά νά άναγεννηθή, καί πάλιν, έκ τής τέφρας I  
της, ώς άλλος Φοίνιξ.

Η Θεία Πρόνοια εθεσεν είς κίνησιν, καί κατά τήν κρίσι- I 
μον διά τό ’Έθνος μας ώραν τού Δεκεμβρίου 1944, τόν μη
χανισμόν τής Σωτηρίας.

Ό  έσχατος κίνδυνος έγαλβάνισε τήν Ελληνικήν ψυχήν καί 
έπυρπόλησε τήν καρδίαν τών ολιγάριθμων, άλλ’ άπείρως



,-ναίων Υπερασπιστών τοΰ Κράτους... τών ’Αθηνών ! !
0 ί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, συνεπικορουμενοι 
• ΰπό ’Αξιωματικών τών ’Εθνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων,
■ ή Τρίτη ’Ορεινή Ταξιαρχία, προέβαλον χαλυβδίνην άντί- 

^jinv καί μετέβαλον τάς θέσεις, τάς οποίας ΰπερησπίξον- 
(0 είς άπόρθητα ’Εθνικά οχυρά.
Κδικώτερν, οί ανδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπρα- 

Βεοποίησαν έπικοΰς άθλους είς τό Σύνταγμα Χωροφυλα- 
,Γ  Μακρυγιάννη, είς τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής Άστυ- 
^μίας Πόλεων,, είς τήν Σχολήν Χωροφυλακής, είς τήν Γε- 
^ήν 'Ασφάλειαν ’Αθηνών, είς τάς Φύλακας Χατζηκώστα, 
fa τό Άρχηγεΐον τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, εις τήν 
Σχολήν 'Τπαστυνόμων καί παντού, οπού ΰπήρχον έστίαι Ά- 
^ενομικών Δυνάμεων, είς ’Αθήνας καί Πειραιά.

Χό άφθαστον ψυχικόν μεγαλείον καί ή ανευ ορίων διά- 
0£(πς πρός ολοκληρωτικήν θυσίαν τών ηρωικών ’ Αξιωματι
κήν καί όπλιτών τής Χωροφυλακής, είς τό Σύνταγμα Μα- 
ΛΚίγιάννη καί, γενικώς, δλων τών άνδρών τών Σωμάτων 
Αβφαλείας, είς δλας τάς αλλας θέσεις, τάς όποιας ύπερη- 
,^ζοντο καί μετέβαλον είς έπάλξεις Έθνικάς, συνέβαλον, 
(5οτε άπαξ έτι, νά συντριβή ή λογική τών αριθμών, να έκ- 
μηδενισθή ή είς όγκον καί δύναμιν πυρός υπεροχή τών έπι- 
ιιθεμένων έρυθρών έθνοπροδοτών καί να μετατροπή η πει- 
κμιον άμυνα είς ορμητικήν άντεπίθεσιν, ή οποία έσαρωσε

]Α\τ κομμουνιστικήν έπίθεσιν καί ώδήγησεν είς περίλαμπρον
ΝΙΚΗΝ.

Νίκην τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Νίκην τής αιώνιας 'Ελλάδος.

Άτυχώς, άνόητοι πολιτικοί σκοπιμότητες καί ακατανόμα- 
κιοι μηχανορραφίαν τών δυνάμεων τής διεθνούς συνοδοιπο- 
ρίας δέν έπέτρεψαν τήν πλήρη, ύπό τής 'Ελλάδος, αξιοποιη- 
οιν τής ’Εθνικής έκείνης ’Εποποιίας, διά την πραγματοποιη
θώ τής όποιας παμμεγίστη ϋπήρξεν ή συμβολή τών Σωμα- 
των ’Ασφαλείας.

ί Ή  Λερναία "Τδρα τού κομμουνισμού, περισώσασα μερι- 
κάς τών κεφαλών της, έξηκολουθει νά ζή και να ελλοχευη.

Μετ’ ού πολύ δέ, χάρις είς τήν συνδρομήν τού Διεθνούς 
Κομμουνισμού, άνασυνέταξε τάς δυνάμεις της καί έπετέθη, 
εκ νέου, κατά τής Ελλάδος.

’Αλλά, τελικώς, συνετρίβη, άπό στρατιωτικής άπόψεως, 
είς Γράμμον καί Βίτσι, ύπό τού ’Εθνικού μας Στρατού.

'Ο πολιτικός κορμός, όμως, τού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, κατώρθωσε νά επιβίωση, ίνα δημιουργήση και πάλιν 
οννθήκας εσχάτου κινδύνου διά τήν Πατρίδα, χάρις είς εύ- 
φιιείς καί δυσώδεις συνομωτικάς μεθόδους, τάς οποίας ήκο- 
ίούθησεν.

Μεθόδους, διά τών οποίων έπετεύχθη ή ’Εθνική διάβρω- 
σις —διά τής τακτικής τών μετώπων καί τής συνοδοιπορίας 
— ώρισμένων αστικών κομμάτων καί ή παράλυσις τών ύπο- 
ίοίπιον.

'Η κατάλυσις τών εννοιών: Κράτος, Τάξις καί Νόμος. 'Η

Τό τέλος τοΰ μεστού πατριωτικού -περιεχομένου 
καί ύμνων πρός τούς τετιμη μένους ήρωας λόγον 
τοΰ κ. Υπουργού έκάλυψαν ζωηρά καί παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα, είς ενδειξιν έπιδοκιμασίας 
των λεχθέντων και τοΰ δοθέντος δΓ αύτοΰ ιερού 
όρκου περί συνεχίσεως τής πίστεως έκείνων πρός τά 
ιερά καί όσια τής 'Ελληνικής ’Ιδέας.

Πλημμυρισμένοι άπό εύγνωμοσύνην πρός τούς 
έκλεκτούς καί γενναίους πρωτεργάτας τής Δεκεμ
βριανής νίκης συναδέλφους μας, αίσθανόμεθα έπι- 
τακτικήν τήν ανάγκην νά δηλώσωμεν, ότι, διά τών 
όλίγων αύτών, δέν έπιδιώκομεν άπλήν έκψρασιν 
Χρέους πατριωτικού, αλλά έν ταύτφ καί έκφρασιν 
ένδομΰχου καταστάσεως ζήλου πρός τό έθνοσωτή- 
ριον έκείνων έργον, διότι ή προσταγή τής Μοίρας

άπαθλίωσις τού πολιτικού βίου. Καί, τέλος, η άρχή ωριμαν- 
σεως τών συνθηκών, πρός κατάληψιν τής ’Εξουσίας, ύπό 
τής άριστα (οργανωμένης δυναμικής κομμουνιστικής μειοψη
φίας, τή συμπράξει τών όχλοκρατικών δ υ ν ά ι^ ^ Ι  J πεζο
δρομίου. -

Ευτυχώς, όμως, άλλως έδοξεν ό Θεός τής Ελλάδος.
Καί ήλθεν ή ’Εθνική Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου 

19G7, διά νά άποσοβήση, τήν τελευταίαν μόλις στιγμήν, τόν 
κίνδυνον' διά νά διασώση τούς ναρκοθετηθέντας θεσμούς' 
διά νά άναστηλώση τήν κυριαρχίαν τής Κρατικής ’Εξουσίας 
καί έπαναδόιση είς τά Κρατικά “Οργανα το άπωλεσθεν κύ
ρος τοιν. ,

Διά νά έπαναφέρη, τέλος, τό ’Εθνικόν σκάφος έπι τής 
πορείας, τήν όποιαν, άπό τοΰ βάθους τών αιώνων, έχουν 
χαράξει οί εύγενέστεροι ’Εθνικοί Όραματισται, προς πρα- 
γμάτωσιν τών ιστορικών πεπρωμενοιν τού Ελληνοχριστιανι
κού “Εθνους.

Άκραδάντως πιστεύομεν, οτι ή 'Ιστορική Μνήμη, όταν 
ΰπάρχη, έγγυάται υγιείς προσανατολισμούς εις την πορείαν 
τών λαών.

Συνεπείς πρός τήν πίστιν μας αυτήν, αναμιμνησκόμεθα, 
σήμερον, τών τραγικών, διά τό Εθνος, γεγονότων τού Δε
κεμβρίου 1944, τό μέν διά νά στηλιτεύσωμεν τήν εθνοκτό
νον προδοσίαν τών κομμουνιστών, το δε διά νά εξαρωμεν, 
ώς άρμόζει, τό ύπέροχον μαχητικόν πνεύμα τών ήρωϊκών ά- 
γωνιστών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τών ήρώων, οί οποίοι, όδεύσαντες ΰπερηφάνως, πρός τήν 
ύπερτάτην θυσίαν, άνεχαίτισαν, δι’ αυτής, τήν κομμουνι
στικήν λαίλαπα, έσωσαν τήν Πατρίδα έκ βεβαίου ολέθρου 
καί έδειξαν είς τούς έπιγενομένους τήν πορείαν, τήν άγου
σαν πρός τήν ’Εθνικήν σωτηρίαν, τήν Δόξαν καί τάς ύψη- 
λοτέρας κορυφάς τού ’Εθνικού Μεγαλείου.

’Αθάνατοι Νεκροί,
Διαισθανόμεθα, τήν στιγμήν ταύτην, ότι αί εύγενικαί ψυ- 

χαί σας ύπέρκεινται, προστατευτικώς, τών κεφαλών μας.
Καί, έπωφελούμενοι τής άθεάτου παρουσίας σας, σάς πα- 

ρέχωμεν κατηγορηματικήν τήν διαβεβαίωσιν, ότι ή ύπερο- 
χος θυσία σας δέν άπέβη έπί ματαίω.

Οί ’Εθνικοί πνευματικοί καί ίδιολογικοί θησαυροί, πρός 
ύπεράσπισιν τών οποίων ήρωϊκώς ήγωνισθητε και ενδόξως 
έπέσατε, εύρίσκονται, ήδη, ασφαλείς, εις ικανας και ισχυ
ρός Ελληνικός χεΐρας.

Κλίνοντες εΰλαβώς τό γόνυ, πρό τών σεπτών σκιών σας, 
καί άποτίοντες τόν όφειλόμενον φόρον τιμής καί εύγνω- 
μοσύνης πρός τήν ίεράν μνήμην σας, ύποσχομεθα, οτι, πι
στοί είς τό παράδειγμά σας, θά παραμείνωμεν με τό δπλον 
«άνά χεΐρας», άκοίμητοι φρουροί τών άτιμήτων ’Εθνικών 
καί ’Ηθικών αξιών, τάς οποίας —διά τών σπουδαίων αγώνων 
καί νικών σας— διεσώσατε καί διά τού Ελληνοπρεπούς θα
νάτου σας, 6  όποιος σάς ώδήγησεν είς τήν άθανασίαν, μάς 
έκληροδοτήσατε.

Αίωνία σας ή Μνήμη».

έλαχεν είς αυτούς νά συνδέσωσι τήν ζωήν των μέ 
τοιαύτης σημασίας ίστορικάς στιγμάς.

Υπήρξαν ευτυχείς, -προνομιούχοι τής 'Ιστορίας. 
Η μ είς αίσθανόμεθα υπερηφάνειαν, ώς συνεχισταί 
των, έν ειρηνική περιόδω όρκιζόμεθα δέ πρό τών 
ιερών σκιών των, ότι θά πράξωμεν τό καθήκον μας, 
ώς έκεΐνοι, έάν ή Πατρίς κινδυνεόση όποθενδήποτε. 
Ή θυσία των θά μάς έμπνέη πάντοτε. ’Απερίσπα
στοι, σήμερον, καί ΰπό τήν πεφωτισμένην καθοδή
γησή τών πρωτεργατών τής άναγεννητικής προ
σπάθειας τής 21ης ’Απριλίου τού 1967, βαδίζομεν 
τόν δρόμον τής προόδου, τήν ’Εθνικήν Λεωφόρον 
τών όραματισμών τών θυσιασθέντων συναδέλφων 
μας. Αίωνία ή μνήμη των.

Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
I

Αί κοινωνικοί τάΕεις 
τού τουρκοκρατουμένου Ελληνισμού

Αί επί μέρους ομάδες ιών ελληνικών πληθυσμών ‘κα
τά την Τουρκοκρατίαν δεν άντέδρασαν κατά τόν ίδιον 
τρόπον εις τήν έθνικήν κλήσιν. Τό ίδιον ισχύει καί διά 
τούς "Ελληνας τής Ένετικής Κατοχής. Καί εις τούς 
δύο χώρους έπραγματοποιήθη μία οικονομική καί κοι
νωνική άνοδος ένίων Ελλήνων. Εις τά 'Επτάνησα ή 
ηγετική θέσις τών Ελλήνων εύγενών (τ δ ά ρ χ  ο ν- 
τ ο λ ό γ ι) άποτελεΐ εν τμήμα τής φεουδαρχίας τοΰ 
δυτικού μεσαίωνος. Τόσον αυτοί, δσον καί οί Κ ο - 
τ σ α μ π ά σ η δ ε ς ,  ή προνομιούχος τάξις τών Ε λ 
λήνων έν τή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, έστάθησαν μα
κράν τού κοινοβιακοΰ ιδανικού τής ’Ορθοδοξίας. Καί, 
οσον δήποτε καί αν διεφύλαξαν τάς Ιξωτερικάς μορ- 
φάς, ήρνοΰντο νά προχωρήσουν εις μίαν ίσόμερον δια
νομήν οικονομικών βαρών. Ή  στάσις των αύτη, κατ’ α
νάγκην, διεχώριζε τό πνεύμα τής άδελφοποιΐας τής έ- 
θνικής Κοινότητος.

Εν τούτοις, διά τούς Κοτζαμπάσηδες, άντιθέεως, ά- 
πό τό Άρχοντολόγι, τό Ιθνικόν ζήτημα θ’ άποτελέση 
βασικόν πρόβλημα αύτοσυνειδήσεως. Οί λόγοι, δι’ ους 
at δυο αυταί κοινωνικαί τάξεις διαφορίζονται, άν καί 
κατέχουν τήν ιδίαν κοινωνικήν καί οικονομικήν θέσιν, 
οφείλονται εις τήν πολιτιστικήν των άντίθεσιν. Τό Άρ- 
χοντολόγι λαμβάνει τό πνευματικόν περιεχόμενόν του 
από τήν Φραγκοκρατίαν, ένψ οί Κοτζαμπάσηδες εις 
τήν συμβίωσίν των μετά τών ’Οθωμανών,, βλέπουν εις 
τον ’Ισλαμισμόν, κάτι τό ξένον καί τό κατώτερον, επει
δή διατηρούν ενα δεσμόν μέ τήν ελληνικήν παράόοσιν. 
Τ ό  Ά ρ χ ο ν τ ο λ ό γ ι  έ θ ε ώ ρ ε ι  π ρ ο ν ό -  
μ ι ο ν  κ α ί  τ ι μ ή ν  τ ο υ  ν ά  ά π ο τ ε λ ή  
π ρ ο έ κ τ α σ ι ν  τ ή ς  δ υ τ ι κ ή ς  κ ο ι ν ω 
ν ί α ς ,  δ ι ’ α ύ τ ό  κ α ί  ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α  
τ ο υ  ή τ ο ^ μ ί α  ά ρ ν η σ ι ς  τ ή ς  Ό ρ θ ο -  
δ^ο ξ ί α ς '  ε ξ  α ν τ ι θ έ τ ο υ  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  
Κ ο τ ζ α μ π ά σ η δ ε ς  τ ή ς  Χ ε ρ σ α ί α ς  
Ε λ λ ά δ ο ς ,  ο ί  ό π ο ι ο ι  κ α τ ά β ά σ ι ν  

π α ρ έ μ ε ι ^ ν α ν  " Ε λ λ η ν ε ς  κ α  ί ;3 . · ’ 0  ρ θ ό -  
S ο ς ο ι. Η ταξις τών Κοτζαμπάσηδων δεν άπώλε- 
σε ποτέ, άπολυτως, την προσδοκίαν διά μίαν άναστή- 
λωσιν τού Βυζάντιου. Αντιθέτως, άπό τό Άρχοντολό- 
Υΐ Επτανήσων, οι Κοτζαμπάσηδες είχον προτάξει 
τό εθνικόν χρέος τών ταξικών συμφερόντων ίων. Ή

Υ πό Ύ φυπουργοϋ^Π ροεδρίας 
Κ αθηγητού  κ . Δ Η Μ . ΤΣΑΚΩΝΑ

χερσαία φεουδαρχία τ^ν Κοτζαμπάσηδων εύρέθη ουι- 
φιλιωμένη μέ τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν, ενώ τό Άρ 
χοντολόγι τών νήσων σχεδόν άπώλεσε πάσαν' πρό 
σιν πρός αύτήν.

Αργοτερον τό έλλην.ικόν πνεύμα ενσαρκώνεται ζΐ; 
τούς Κ λ έ φ τ ε ς .  '§  νέος τύπος τού "Ελληνος αν
θρώπου, ο οποίος προετοιμάζει τήν Έπανάστασιν, άπο- 
καλυπτει διά τής ηθικής ρώμης του τήν Ανδρικήν συν- 
είδησιν. Οί Κλέφτες ώς ζωντανή πραγματικότης ξ,λο- 
κλήρων αιώνων, έκφράζουν, είς τά δρη, τό πνεύμα τή; 
έλευθερίας, ώς κρούσεως. ’Αναρίθμητοι μικραί ή με- 
γάλαι εξεγέρσεις καλΑιτούν τούς τέσσαρας αιώνας τή; 
δουλείας. Οί ΚλέφτεςΙάγωνισταί τής έλευθερίας, Ιζων 
επάνω εις τά βουνά μέ τ’ άρματα είς τό χέρι, 'ίές νό
μον των ειχον τό δίκάιόν τοΰ ίσχυροτέρου, δι’ επάγ
γελμά των τόν πόλεμον κα ιο ιο^ιοπορισμσ^η^^ίαν, 
συνεχίζοντες οΰτω τόν αγώνα τών Ακριτών τοΰ Βυζαν
τίου. Οί "Ελληνες ά γ ρ ό τ α ι ,  κ α λ ό γ ε ρ ο ι  
καί  κ α τ ώ τ ε ρ ο ι  κ λ η ρ ι κ ο ί  έθεώρουν δχι 
μόνον συμφέρον των, αλλά καί πατριωτικόν των κα
θήκον νά τους τροφοδοτούν αύθορμήτως καί νά μήν άρ- 
νοΰνται είς αύτούς μήτε δπλα μήτε εκδουλεύσεις ή άλ- 
λας βοήθειας.

Ο Εθνικός Μύθος καί ή ιδέα τής Αναγεννήσεως τοϋ 
Ελληνικού Κραττους ένεψυχωνον τήν διεξαγωγήν τού 

πολέμου. Είς τά δημοτικά τραγούδια, τά όποια τελειώ
νουν τόν άκριτικόν κύκλον, άντικαθρεπτίζεται ρωμα
ί ο /  τό πάθος τής εθνικής έλευθερίας. Είς τά βουνά, 
άπο όπου έσφυροκόπουν τάς οθωμανικάς βάσεις, έσχη- 
ματισθη μία νεα αταξική κοινωνία, είς ήν ή οικονομία 
δέν είχε πλέον αποφασιστικόν χαρακτήρα. Ό  ν έ ο ς  
τ ύ π ο ς  έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  Α ν θ ρ ώ π ο υ  δέν 
ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ α ι  π λ έ ο ν  μ έ  τ ό ν  ω
χ ρ ό ν  ύ π ο κ λ ι ν ό μ ε ν ο ν  ρ α γ ι ά ,  α λ λ ά  
μ ε  τ η ν  έ π ι κ ή ν  ά ν α β ί ω σ ι ν  τ ο  0 
Σ π α ρ τ ι ά τ ο υ .

Η άναβίωσις αύτη θά άπετέλει τήν νίκην τού εσω
τερικού κόσμου έπί τού έξωτερικοΰ. Ούτως, ό κόσμο: 
τών γεγονότων θέλει πλέον μ ό ν ο ν  διά τής πρά- 
ξεως μεταμορφωθή.
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Ή 'Ελληνική Κοινότης τής Βενετίας διαδραματίζει, 
;ϊτά τήν έποχήν αυτήν, σημαντικώτατον ρόλον. Οί έ- 
ί£; "Ελληνες έθεώρουν εαυτούς ώς προφυλακάς τού 
Ελληνισμού εις τήν Δύσιν. 'Ως τό μεγαλύτερον κεν- 
.ρ,ν Ελλήνων τής Διασποράς, κατέστησαν ή φωνή τού 
Ελληνισμού. ’Ήδη, πρό τής 'Αλώσεως, Βυζαντινοί Λό- 
·/'.« είχον έγκατασταθή εις τήν Βενετίαν. Αργότερον 
-ιό; ήκολούθησαν Κληρικοί καί μισθοφόροι. Γό 149b 
jj "Ελληνες ίδρυσαν τήν Σχολήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
jjl έπέτυχον ευάριθμα άστικά δικαιώματα, τα όποια 
•φοσέδωσαν εις τήν 'Ελληνικήν Κοινότητα σχετικήν 
,ότονομίαν. Τό 1593 ίδρύθη Σχολή, έν τή οποίοι έόι- 
ϋσκετο ή Έληνική καί Λατινική γλώσσα, καί ή οποία 
ίβκησε μεγάλην έπίδρασιν εις τήν παιδείαν τού Έλλη- 
,:5μού των έπομένων αιώνων. Τό 1665 ιδρύθη ή Φλαγ- 
ν-νειος ’Ακαδημία, ήτις διετηρήθη μέχρι τού 1797. Ή  
Ακαδημία αυτή, εις ήν έμορφώθη ό ανώτερος Κλήρος 
ήί ’Ορθοδοξίας, διετήρησε στενάς σχέσεις μέ τό ΙΙανε- 
τίτήμιον τής Βάδοβας. Εις τόν Κλασσικόν αιώνα των 
Φαναριωτών, από 1670— 1770, τά Μορφωτικά Κέν
τρα των Ελλήνων τής Βενετίας, έν τή πράςει, άπέκτη- 
-XV μίαν πνευματικήν αυτονομίαν ακόμη καί έναντι αυ
τής ταύτης τής Κωνσταντινουπόλεως. Ούτως, ή ήγεσία 

αποδήμου Ελληνισμού περιήλθεν εις τάς χεΐρας 
των. Παιδαγωγικάς, κυρίως, τάσεις χαρακτηρίζουν τήν 
πολιτικήν των Ελλήνων τής Βενετίας. ’ Αν καί συχνά 
:;τι-χειροΟνται προσπάθειαι προσδέσεως μέ τήν Βυζαν
τινήν παράδοσιν, έν τούτοις, παραμένουν άγονοι. Ή  ση
μασία τής Βενετίας, διά τόν Ελληνισμόν, κατά βάσιν, 
είναι συνδεδεμένη μέ τάς έλληνικάς έκδόσεις της, αί δ- 
ττοΐαο ανατρέχουν εις τό τέλος τοΰ 15ου αίώνος. 'Όπως 
:ο Κράτος διευκόλυνε τήν μετάβασιν τού Βυζαντινού 
μεσαίωνσς εις μίαν έλληνικήν καί ταυτοχρόνως ευρω
παϊκήν άναγέννησιν, ούτω καί ό Ελληνισμός τής Βε
νετίας θά ώδηγήση από τήν ’Αναγέννησιν είς τόν Δια
φωτισμόν. Οί "Ελληνες τής Βενετίας καί γενικώτερον 
τής Δυτικής Διασποράς, εκμεταλλευόμενοι τήν πολιτι
κήν άντίθεσιν τής Ναυτικής Δημοκρατίας τής Βενετίας 
καί τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εδρισκον τήν ευ
καιρίαν νά άξιοΰν τήν άπελευθέρωσιν των ύποδούλων 
ίδελφών των. Έπεζήτουν ένα ήγετικόν ρόλον, ό όποι
ο;, ένφ θά έπρεπε νά περιορισθη είς τόν οικονομικόν 
χώρον, έν τούτοις, είχε σχετικάς αναλογίας πρός τόν 
ρόλον των Φαναριωτών είς τό ’Οθωμανικόν Κράτος. 
Ό,τι έζήτουν οί Φαναριώται μέ τό βλέμμα των έστρα- 
μένον πρός άνατολάς, τό ίδιον, απολύτως, έπεζήτουν καί 
οί "Ελληνες τής Βενετίας, μέ τό βλέμμα των έστραμμέ- 
79ν πρός τήν Δύσιν, δηλ. τήν άποκατάστασιν τής Ε λ 
ληνικής ’Ελευθερίας. Μολονότι ό χώρος δραστηριότη- 
τος τών Ελλήνων τής Βενετίας καί, γενικώτερον, τής 
ύυτικής Διασποράς είναι περισσότερον περιωρισμένος, 
από ό,τι δ χώρος τών Φαναριωτών, έν τούτοις, δέν εί
ναι μικροτέρας σημασίας. Ή  πνευματική θέσις των είς 
ήν Γερουσίαν τών 10 προσομοιάζει μέ τήν θέσιν τών 
Φαναριωτών είς τήν Αυλήν τού Σουλτάνου. Οδτω θα 
τυνεχίσουν τόν διάλογον μέ τήν Δύσιν, ό όποιος είχε αρ
χίσει μέ τήν Σύνοδον τής Φλωρεντίας.

>

Γ: Ό  Βενετσιάνικος αύτός πολιτισμός έπεζήτει συχνά, 
ασυναισθήτως, τήν σύνδεσιν τής Πρώτης μέ τήν Δευτέ
ραν Ρώμην. "Ομως, ή κατάστασις τών Ελλήνων θά ά-

νασχέση έπί αιώνας τήν εύόδωσιν τοΰ Διαλόγου. Η 
προσπάθεια τού έν Βενετίφ εδρεύοντας Μητροπολίτου 
Φιλαδέλφειας Μελετίου Τυπάλδου, νά άνευρη μίαν έν- 
διάμεσον δογματικήν καί λειτουργικήν βάσιν ένώσεως 
Ρωμαϊκής καί Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεικνύει πόσον 
ήνοίγοντο οί Έλληνες τής Βενετίας προς τας ιδέας τής 
Δύσεως. Έν τούτοις, όμως, ή πλειοψηφία τών Ελλή
νων τής Βενετίας καί τής Ευρωπαϊκής Διασποράς έδέ- 
χθη αυτήν τήν έπαφήν μέ τόν δυτικόν πολιτισμόν πε
ρισσότερον, ώς τεχνικήν, παρά ώς ουσιαστικήν σχέσιν. 
Μ’ ολον τούτο, κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας, 
οί μεγαλύτεροι κραδασμοί είς τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν προέρχονται άπό τούς "Ελληνας, οί όποιοι έξεπαι- 
δεύθησαν είς τήν Δύσιν. Οδτω, δύναται νά Ιρμηνευθή 
ή προσπάθεια τού Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας Μελε
τίου Τυπάλδου.

Τά ονόματα τών Κυρίλλου Λούκαρη, Εύγενίου Βούλ
γαρη καί ’Αδαμάντιου Κοραή συμβολίζουν τάς βαθμί
δας τών δυτικών έπιδράσεων έπί τού Ελληνικού πολι
τισμού. Τό νεοελληνικόν Κράτος όφείλει είς το εργον 
τών μορφωμένων Ελλήνων τής Βενετίας τήν ιδέαν ένος 
ενιαίου έλευθέρου ελληνικού Κράτους, τήν προπαρα
σκευαστικήν έπεξεργασίαν τής δημοτικής γλώσσης — 
καθώς καί τήν καθιέρωσίν της —  δπως καί τήν δίαφύ- 
λαξιν τών αρχαίων έλληνικών κειμένων καί, ιδίως, τήν 
έπίκαιρον πολιτικήν ερμηνείαν της.
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Τά ’Ιωάννινα τής ’Ηπείρου, τά δποΐα κατώρθωσαν νά 
διασώσουν κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας, μίαν 
σχετικήν ανεξαρτησίαν, έξελίσσονται εις εν άλλο 
πνευματικόν Κέντρον τής ’Ορθοδοξίας. Ή  πνευματική 
των γειτνίασις, πρός τήν Βενετίαν, σφυρηλατεί τήν α
νεξαρτησίαν αύτοΰ τοΰ Κέντρου. ’Ήδη, άπό του 1525,

ΚΓΡΙΛΛΟΣ ΛΟΓΚΑΡΗΣ. Τό δνομά του, δμοΰ μετά τοΰ Εΰγε- 
νίοο Βούλγαρη καί τοΰ Αδαμάντιου Κόραν), συμβολίζει τάς βα
θμίδας των δυτικών έπιδράαεων έπί τοΰ Ελληνικού πολιτισμού.

λειτουργεί εις τά ’Ιωάννινα μία Σχολή διά τήν μόρφω- 
σιν τοΰ άνωτέρου Κλήρου. Ή  Σχολή, κατόπιν, τοΰ Έ- 
πιφανίου, ή όποια έμελλε νά διαδραματήση ένα σημαί
νοντα ρόλον, ίδρύθη τό 1648.

Αί Σχολαί των Ίωαννίνων, αν καί τυπικώς 
έλειτούργουν ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Οικουμενικού Πα- 
τριαρχείου, είχον ένα χαρακτήρα, σχετικώς, ευρωπαϊ
κόν. Καί εις τά ’Ιωάννινα, έπίσης, οί "Ελληνες άνατο- 
λικής καί δυτικής σκέψεως, άνεζήτουν μίαν σύνδεσιν 
θεολογίας καί φιλοσοφίας, παραδόσεως καί νέων Ιδεών 
τής Δόσεως. Έκαλλιεργήθη ή δημοτική γλώσσα, συνε- 
κεντρώθησαν παροιμίαι καί μετεφράσθησαν εις τήν κοι
νήν γλώσσαν άρχαία κείμενα. Διά πρώτην φοράν εις 
τον έλληνικόν κόσμον, αί φυσικαί έπιστήμαι περιελή- 
φθησαν εις τό πρόγραμμα διδασκαλίας. Τά ονόματα 
τών Μ. ’Ανθρακίτη καί Ε. Βούλγαρη — δ τελευταίος 
εξελέγη τό 1742 διευθυντής τής σπουδαιοτέρας Σχο
λή?·— χαρακτηρίζουν τήν ύψηλήν στάθμην τών ’Ιωαν
ν ώ ν -  Ό  Βούλγαρης ήνδρώθη εις τόν στοχασμόν τών 
Γάλλων ’Εγκυκλοπαιδιστών καί εις τό πνεΰμα τής Ε λ 
ληνικής παραδόσεως, επιχειρών, μετά άκριβώς τόν 
Λούκαρην, τήν πλέον αποφασιστικήν προσπάθειαν, διά 
μιαν σύνδεσιν τών Ελλήνων μέ τόν δυτικόν κόσμον. 
Αλλ ^επειδή ήθελε μέ σπουδήν νά έπιβάλλη τάς ιδέας 

του, τό σχέδιόν του άπέτυχεν, διότι, μεταξύ τών άλλων, 
ύπετίμησε καί τήν άντίδρασιν τής ’Εκκλησίας. Έ  συμ

βολή του, καθώς καί τοΰ πνευματικοΰ κέντρου τών Τι*, 
αννίνων, γενικώτερον, ανευρίσκεται εις τήν καθιέρωσι; 
τής δημοτικής ώς ποιητικής γλώσσης τής Έπτανησι* 
κής Σχολής (έξοικείωσις) καί εις τό άνοιγμά Χαι 
(συμφιλίωσις) προς τούς δυτικούς τρόπους ζωής.

Τό 1624 ό Κορυδαλεύς διωρίσθη, άπό τόν τότε Πα 
τριάρχην Λούκαρην, διευθυντής τής Πατριαρχική; 
Σχολής - 'Ακαδημίας εις τήν Κωνσταντινούπολή, άφοΟ 
προηγουμένως είχε πράξει σπουδαίας άριστοτελικάς μ£. 
λέτας εις τήν ΙΙάδοβαν. Εις τήν ΙΤετή περίοδον τής g:. 
ευθύνσεώς του άναδιωργάνωσε τήν Πατριαρχικήν ’Ακα
δημίαν, κατά τό πνεΰμα τών Δυτικών Πανεπιστημίων 
ΙΙεριώρισε τήν κυριαρχίαν τών θεολογικών σπουδών καί 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν κατέστησε Κέντρον συστη-|, 
ματικής ερμηνείας τών αριστοτελικών κειμένων. Αί νεο-1 
αριστοτελικά' αύταί μελέται θά καταστήσουν τόν Kcpu I 
δαλέα, έπί δύο αιώνας, φιλοσοφικόν διδάσκαλον τον! 
Εθνους του. Ή  πνευματική θητεία του εις τήν ΙΙάδο-Ι 

βα τοΰ ύπέδειξε τήν δλονέν αύξουσαν σημασίαν, ήν ε?. I 
χον αί φυσικαί έπιστήμαι, διά τήν συγκαιρικήν τον| 
Παιδείαν. Αί έπιστήμαι θά κομίσουν εις τόν έλληνικόν 1 
κόσμον έναργέστερον προσανατολισμόν. Άντιθέτως προ: | 
τόν Κορυδαλέα, ό όποιος άνενέωσε τόν έλληνικόν κό-1 
σμον μέ τήν διαλεκτικήν ερμηνείαν τοΰ Άριστοτέλους, I 
ό άκαμπτος φορμαλισμός τών διαδόχων του ήμπόδισε 
τήν προσέγγισιν τοΰ έλληνικοΰ κόσμου πρός τόν στοχα-1 
σμον τής Δυσεως. Τόν άνανεωθέντα Ελληνισμόν ένε- I 
ψύχωνε μόνον ό αγών του κατά τοΰ Καθολικισμοΰ και 1 
τοΰ Ίσλάιμ, άφοΰ μία εξέλιξες τής σκέψεώς του ήτο ά-1 
δύνατον νά πραγματοποιηθή άπό τούς διαδόχους τοΟ I 
Κορυδαλέως.

Αί άπαρχαί τής άντιθέσεως έκκλησιαστικής καί λαϊ
κής παιδείας πρέπει νά άναζητηθοΰν εις τόν Κλασσικόν 
αιώνα τών Φαναριωτών (1670— 1774) . Ή  αποδοχή I 
τών νέων δυτικών ιδεών καί ή ταυτόχρονος άξιοποίησις I 
τών ηθικών άςιών τής έλληνικής παραδόσεως κατέστη- I 
σαν τόν Βούλγαρην φορέα ένός ’Εκκλησιαστικού Ουμα-1 
νεσμοΰ. Ούτος διδάσκει εις τά ’Ιωάννινα, διευθύνει τήν I 
Άθωνιάδα καί άργότερον πρυτανεύει τής Πατριαρχικής I 
Σχολής εις τήν Κωνσταντινούπολή. Ώ ς όπαδός τής ρω- I 
σικής υποστηρίξεως, διά τό Έλληνικόν ζήτημα, πρασ- 
έφυγεν, άργότερον,^είς τήν Αυλήν τής Αικατερίνης εις 
τήν Μόσχαν. Μεγαλυτέραν, έν τούτοις, σημασίαν ειχεν 
η μεταφραστική δραστηριότης του. Εις τήν προκεχω- 
ρημένην ήλικιαν του άπεδέχθη τόν νεοαριστετολισμόν, 
άν καί εις τήν αρχήν τόν καταπολέμησε σφοδρώς. Είς 
το πρόσωπον τοΰ Βούλγαρη διασταυρώνεται ή παλαιέ 
και ή νεα άντιληψις τών Ελλήνων, είς τό έργον του δέ I 
γεφυρωνονται μεταβατικώς οί δύο αυτοί κόσμοι. Παρέ- 
μεινε πάντα μία φύσις έκλεκτική, ήτις είσήγαγε τήν 
φιλοσοφίαν τοΰ Λάϊμνιτς καί τοΰ Βόλφ είς τήν Ελλά- I 
δα, δια να σταθή, με τάς άνανεωτικάς ιδέας του είς τήν I 
Παιδείαν, πρόδρομος τοΰ Αδαμάντιου Κοραή.

ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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Ε ΠΕΙΔΗ ό Θεός είναι αόρατος, έ
πρεπε, διά νά έπικοινωνήσπ μέ 

:|τοθς ανθρώπους, νά λάθη κάποιαν γνω
στήν πρός αυτούς μορφήν, καί φυσικά 

Iαύτη νά ήτο ή άνθρωπίνη, καί τούτο διό- 
L  συμφώνως πρός τήν Αγίαν Γραφήν,
I J Ανθρωπος είχεν πλασθή «κατ' εικόνα 

Μ θεού καί όμοίωσιν».
1 Ή  ένανθρώππσις, λοιπόν, τού Θεού, 
|| έλευσις δηλαδή Αύτοϋ εις τήν γην, 

ι - ύπό μορφήν άνθρώπου, ήτο ή μόνη ο
δός διά νά γνωρίση ό άνθρωπος τό νό- 

' ημα τής Ζωής του καί νά διδαχθή διά 
ί ; ποιου τρόπου θά λυτρωθή καί θά πλησιά- 
■ jori τόν Θεόν.
, ] ΔΓ ολους αυτούς τούς λόγους, διε- 
: | μορφώθη εις τήν συνείδησιν τών άνθρώ- 
. ί πων τής προχριστιανικής εποχής τό αϊ- 

σθημα, δτι κάποιος Θεός θά ήρχετο, ώς 
’ άνθρωπος, εις τήν γήν, διά νά τούς δι- 
■ δάΕη τόν τρόπον τής σωτηρίας.

Ή  προσδοκία αύτή τής έλεύσεως 
ί Ι τοΰ Θεού, ύπό μορφήν άνθρώπου εις 

I τήν γήν, εκπροσωπείται άπά τάς παρα- 
I δόσεις πολλών λαών καί έχαρακτηρίσθή 
I οπό χριστιανικής πλευράς ώς «ή μ ή 
Ι ο υ ν ε ι  δ η τ ή  δ ι ά  Χ ρ ι σ τ ό ν  

/ ( ν ο σ τ α λ γ ί α  τ ή ς  ά ν θ ρ ω -  
- | π ί ν η ς ψ υ χ ή ς » .
. | "Οπως φαίνεται δέ άπά τάς ιστορικός 
! (θρησκευτικός πηγάς ή καί τάς θρησκευ- I τικάς παραδόσεις τών διαφόρων λαών,
' | άνέμενον οί ανθοωποι τήν έλευσιν Κά- 
ι (ποιου μεγάλου διδασκάλου, ό όποιος έ- 
■ | χαρακτηρίΖετο καί «'Ά γιο ς» μέ τήν έν- 
’ I νοιαν τού καθαρός άπό πάσαν ενοχήν.

I Αί μυθολογούμενοι παραδόσεις τών 
1 πρό τής γεννήσεως τοΰ ’ Ιησού χρόνων 

■ εϊχον διαδόσει εις δλην τήν Ασίαν, τήν

πίστιν, ότι θά έλθη κάποιος μεγάλος 
«Μ ε σ ί τ η ς » ,  « Δ ι κ α σ τ ή ς » ,  
« Σ  ω τ ή ρ»,  « Θ ε ί ο ς Β α σ ι 
λ ε ύ ς » ,  ό όποιος καί θά έσωΖε τούς 
άνθρώπους άπό τό κακόν.

Εις τήν Κίναν παραδόσεις άναφέρουν, 
ότι θά έλθη Κάποιος Θεάνθρωπος, ό ό
ποιος άποκαλεϊται «"Αγιος» καί μάλιστα 
«άπό Δύσεως».

Τήν έλευσιν του νοσταλγεί καί ό Κομ- 
φούκιος, ό όποιος μονολογών παραπο- 
νεϊται, ότι δέν είχε τήν χαράν νά Τδη 
ένα θεάνθρωπον.

Κατά μίαν πληροφορίαν, ό αύτοκρά- 
τωο τής Κίνας ΧίνγκΤί, κατά τάς παρα- 
μονάς τής έλεύσεως τού Χριστού, έ- 
στειλεν άπεσταλμένους νά γνωρίσουν 
τόν «"Αγιον», ό όποιος κατά τάς άρχαί- 
ας παραδόσεις έμελλε νά παρουσιασθή 
εις τήν Δύσιν.

"Ενας άλλος λόγιος τής κινεΖικής άρ- 
χαιότητος λέγει, ότι ό « “Αγιος αύτός θά 
έΕεδήλωνε θείας δυνάμεις, ένώ συγχρό
νως θά ήτο καί άνθρωπος».

Εις άλλο σημείον γίνεται λόγος διά 
μίαν νέαν νομοθεσίαν, τήν όποιαν πρό
κειται νά φέρη καί άναπέμπεται ύμνος 
πρός αύτόν.

Τά αύτά παρατηροϋμεν καί εις τα 
θοησκεύματα τών ’ Ινδιών. Εις τόν Βουδ- 
δισμόν, τό άοχαιότερον θρήσκευμα τών 
Ινδιών, ό Ά γ κ ν ι, ό θεός τού Πυρός 
ιαί τοΰ Ήλιου, άναμένεται νά ένανθρω- 
ιισθή καί μάλιστα άπό νεαοάν κόρην.

Εις αύτόν δέ τόν Βουδδισμόν, ό ίδιος 
ό Γκοττάμα Βούδδας άπέκρουσε, κατ 
έπανόληψιν, άπόψεις τών οπαδών του,

ότι ή διδασκαλία του ήτο άνυπέρβλητος. 
Μάλιστα άναφέρεται, ότι ό Βούδδας, ό 
όποιος, ώς γνωστόν, έΖησε τόν 5ον π.
X. αιώνα, προεϊπεν, ότι «μετά 500 έτη 
θά χρεωκοπήση ή διδασκαλία του».

Οί Βουδδισταί τοΰ Θιβέτ, όταν προσ- 
έρχωνται εις τόν Χριστιανισμόν, πιστεύ
ουν, ότι αί παλαιοί των προσδοκίαι έκ- 
πληροΰνται εις τό πρόσωπον τοΰ Ιησού 
Χριστού.

Οί λαοί τοΰ Ιράν άνέμενον, ότι ό 
Σαοσχυάντ, ό σώσων, ό σωτήρ, θά ήρ
χετο ύπό μορφήν άνθρώπου.

Εις τάς πηγάς, όμως, τών άρχαίων 
Ελλήνων, ή προσδοκία κάποιου Θεού, 

όστις θά ήρχετο ώς άνθρωπος διά νά 
λυτρώση τούς άνθοώπους, είναι πολύ 
έντονος, άλλά καί πολύ σαφής.

Μάλιστα πολλοί Πατέρες τής Εκκλη
σίας, ύπεστήριΕαν, ότι ή Π ρ ό ν ο ι α  
τ ο ύ  Θ ε ο ύ  έ π έ τ ρ ε ψ ε ν  
ε ι ς  τ ο ύ ς  Έ λ λ η ν α ς  σ υ γ 
γ ρ α φ ε ί ς  ν ά  δ ι α τ υ π ώ 
σ ο υ ν ,  ό σ ο ν  ά φ ο ρ ά  τ ή ν 
λ ύ τ ρ ω σ ι ν  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ 
π ο υ ,  τ ό σ ο ν  σ α φ ε ί ς  ά π ό -  
ψ ε ι ς ,  ό σ ο ν  κ α ί  ο ί  π ρ ο -  
φ ή τ α ι  τ ο ΰ  Ι σ ρ α ή λ .

Ή  έΕοικείωσις τών Ελλήνων πρός 
τούς Θεούς καί ή έκδηλος εύσέβειά 
των είχον συντελέσει εις τό νά άναμέ- 
νουν μέ έντονωτέραν προσμονήν τήν 
έλευσιν τοΰ Θεού ώς άνθρώπου.

Κλασσικόν έργον, εις τό όποιον γίνε
ται λόγος περί τής άναμονής Θεανθρώ
που Λυτρωτοΰ, είναι ή τραγωδία τοΰ 
Αισχύλου «Προμηθεύς Δεσμώτης». Ο

ι

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

I Άπό τήν τραγικήν αυτήν θέσιν, ό 
1 | Προμηθεύς εκφράζει τήν ελπίδα, ότι 

I θά λυτρωθή άπό Κάποιον, ό όποιος θά 
' ι είναι τέκνον τής Ίοΰς καί τοΰ Θεού,

ΙιΓιός Θεοϋ αρα καί υιός Παρθένου, 
ήτοι Θεάνθρωπος.

I {Τοιχογραφία Γκρίπτιενκερλ — Σιναια 
I 'Ακαδημία ’Αθηνών),



Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ

Προμηθεύς έπανεστάτησεν εναντίον τοϋ 
Διάς. Ό  Ζεύς τόν έτιμώρησε μέ τό νά 
τόν προσδέση επάνω εις ένα βράχον. 
Εκεί καθημερινώς ήρχοντο διάφορα όρ

νεα καί τοϋ κατέτρωγον τό ήπαρ.
Από τήν τραγικήν αυτήν θέσιν ό Προ

μηθεύς έκφράΖει τήν ελπίδα, ότι θά λυ- 
τρωθή άπό Κάποιον, ό όποιος θά είναι 
τέκνον τής Ιούς καί τοϋ Θεού, θά εί
ναι άρα υιός ©εοϋ καί υιός παρθένου, 
ήτοι Θεάνθρωπος.

Κατόπιν ό Ερμής λέγει εις τόν Προ
μηθέα, ότι δέν πρέπει νά περιμένη τό 
τέλος των δεινών του, πριν κάποιος ά
πό τούς θεούς λάθη έκουσίως τήν θέσιν 
του εις τό μαρτύριον, καί κατέλθη εις 
τόν "Αδην, διά νά λύτρωση τόν δεσμώ
την άνθρωπον. Ιδού πώς έχει τό κλασ
σικόν αύτό χωρίον έπί λέΕεί:

« Τ ο ι ο ϋ δ ε  μ ό χ θ ο υ  τ έ  ρ μ „  
μ ή  τ ι  π ρ ο σ δ ό κ α ,  

π ρ ι ν  α ν  θ ε ό ς  τ ι ς  δ ι ά 
δ ο χ ο ς  τ ώ ν  σ ώ ν  π ό ν ω ν  

φ α ν  ή, θ ε λ ή σ η τ ’ ε ι ς  ά-  
ν α ύ γ η τ ο ν  μ ο λ ε ΐ ν  

Α ΐ δ ή ν  κ ν ε φ α ϊ α  τ’ ά μ φ ΐ  
Τ α ρ τ ά ρ ο υ  6 ό θ π*.

Ό  Κλήμης ό ΆλεΕανδρεύς παραλλη
λίζει τούς λόγους αύτοΰ μέ όσα γράφει 
ό Ησαΐας εις τό 53ον Κεφάλαιον τής 
προφητείας του.

Διά τούτο, όταν τις μελετά αύτό τό 
τεμάχιον, ώς καί όσα κατωτέρω θά πα- 
ραθέσωμεν άπό τόν Πλάτωνα, δικαιολο
γεί τούς Πατέρας τής 'Εκκλησίας, οί 
οποίοι λέγουν, ότι ή Πρόνοια τοϋ Θεού 
έφρόντισεν, ώστε εις τόν είδωλολατρι- 
κόν κόσμον νά παρουσιασθοϋν προσωπι
κότητες, διά τών οποίων νά προεΕαγ*- 
νελθή ή έλευσις τοϋ Θεού ώς άνθρώ- 
που.

Η έντονος αύτή θεανθρωπική προσ
δοκία διδάσκεται σαφέστερον ύπό τοϋ 
Σωκράτους, ό όποιος χρησιμοποιεί μίαν 
πληρεστέραν καί καταπλήττουσαν διατύ- 
πωσιν.

Κατά τόν Σωκράτην, ή κάθοδος τού 
Θεού εις τήν γην, προσεχώς, ύπό μορ
φήν άνθρώπου, είναι τόσο άναγκαία καί 
πρέπει νά προσδοκάται μέ άνεπιφύλα- 
κτον βεβαιότητα.

Εις τήν « ’Απολογίαν» του ό Σωκρά
της λέγει τά έΕής πρός τούς δικαστάς, 
όμως μας πληροφορή ό Πλάτων: ε ϊ -
τ α  τ ό ν  λ ο ι π ό ν  6 ί ο ν κ α -  
θ ε ύ δ ο ν τ ε ς  δ ι α τ ε λ ο ϊ τ ε  
αν ,  ε ί  μ ή  τ ι ν α  ά λ λ ο ν  ό 
θ ε ό ς  ύ μ ί ν  έ π ι π έ μ ψ ο ι ε ν  
κ η δ ό μ ε ν ο ς  ύ μ ώ  ν». Δηλαδή: 

Επειτα κατά τόν ύπόλοιπον χρόνον τής 
Ζωής σας θά εύρίσκεσθε εις μίαν βαθεϊ- 
αν νάρκην, εις μίαν κατάστασιν πνευ
ματικού ύπνωτισμοϋ, έκτος έάν σας λυ- 
πηθή ό Θεός καί σας στείλη κάποιον 
γιά νά σάς Ευπνήση». Προχωρεί, όμως,

ό Σωκράτης καί εις πλέον συγκεκριμέ
νος διατυπώσεις:

ΥποστηρίΖει, ότι ό άναμενόμενος θε
άνθρωπος θά είναι δικαιότατος. Έ ν  τού- 
τοις θά θεωρηθή άπό τούς άνθρώπους 
άδικος καί θά ύποστή ταπεινώσεις, έ- 
Εευτελιαμούς καί, τελικώς, θά τόν θα
νατώσουν έπί «σκόλωπος», ήτοι έπί 
πασσάλου.

Θά άναφέρω έπί λέΕει τό σπουδαϊον 
αύτό χωρίον, όπως άκριβώς τό γράφει 
ό Πλάτων:
*■ , . γ υ  μ ν ω τ έ ο ς  δ ή  π ά ν τ ω ν  
π λ ή ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . . .  μ η 
δ έ ν  ά δ ι κ ώ ν ,  δ ό Ε α ν έ χ έ -  
τ ω  τ ή ν  μ ε γ ί σ τ η ν  ά δ ι κ ί -  
ας,  ϊ ν α  ή β ε β α σ α ν ι σ μ έ -  
ν ο ς  ε ι ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν . . .  
ά λ λ  ί τ ω  ά μ ε τ ά σ τ α τ ο ς  
μ έ χ ρ ι  θ α ν ά τ ο υ ,  δ ο κ ώ ν  
μ έ ν  ά δ ι κ ο ς  ε ί ν α ι  δ ι ά  
β ί ο υ  δ ί κ α ι ο ς  ώ ν . .  ο ϋ τ ω  
δ ι α κ ε ί μ ε ν ο ς  ό δ ί κ α ι ο ς  
μ α σ τ ι γ ώ σ ε τ α ι ,  σ τ ρ ε β λ ώ 
ν ε τ α ι ,  δ ε θ ή σ ε τ α ι . . .  π ά ν 
τ α  κ α κ ά  π α θ ώ ν  ά ν α σ χ ι ν -  
δ η λ ε υ θ ή σ ε τ α ι » .  Εις τήν πλέ- 
tov άπλήν γλώσσαν, αύτά σημαίνουν, 
ίρτι: “θά τόν γυμνώσουν τελείως άπό 
<άθε τι, πλήν τής δικαιοσύνης, ένώ δέν 
Οά έχη άδικήσει ούδένα, θά θεωρηθή ό 
μεγαλύτερος άδικος, διά νά βασανισθή 
διά τό όνομα τής δικαιοσύνης, θά μεί- 
'Π άκλόνήτος μέχρι θανάτου εις τήν πί- 

ιστιν του πρός τήν δικαιοσύνην..., ένώ 
δέ οϋτω θά φέρεται ό δίκαιος, θά μα- 

τιγωθή, θά παραμορφωθή άπό τούς βα- 
αανισμούς καί, τελικά, άφοϋ πάθη όλα 
αύτά θό θανατωθή δεμένος έπί πασσά
λου». Ή  πρώτη χριστιανική γραμματεία, 
διά τής γραφίδος τοϋ Κλήμεντος τοϋ 
ΑλεΕανδρέως, έθεώρησεν, ότι τό τμή- 
ια αύτό άναφέρεται εις τόν Ίησοϋν Χρι- 
ιτόν. Διά τούτο ό έκκλησιαστικός αύτός 
τυγγραφεύς, μνημονεύων τό χωρίον

0 Αισχύλος, διά τοϋ « Προμηθέως Δεσμώ
του, άνέμενεν άγωνιωδως τήν Ιλευσιν τοϋ 

θεανθρώπου Αυτρωτοΰ.

τοϋ Ησαίου «όρωμεν άφ' ήμών τόν δί· 
*αιον, ότι δύσχρηστος ήμίν έστιν...» μ.
! οατηρίΖει, ότι καί ό Πλάτων παραπλή 
τιόν τι λέγει καί μνημονεύει τό άνωτέ- 
τω χωρίον.

ΆΕιοπρόσεκτος διά τό θέμα, τό ό- 
ιοϊον άναπτύααομεν, είναι καί ή διαλο
γ ή  συΖήτησις, ή ό'ποία διεΕάγεται με- 
■ αΕύ Σωκράτους καί Άλκιβιάδου είςτό! 
ομώνυμον βιβλίον.

Εις τι σημείον τής συΖητήσεως γίνε-] 
ται λόγος περί προσευχής. 'Εκεί δίδε-1 
ται ή εύκαιρία εις τόν Σωκράτην νά ύ-1 
ιοστηρίΕη, ότι πολλάς φοράς οί προσευ
χόμενοι εις τόν Θεόν άνθρωποι δέν 
γνωρι'Ζουν τί πρέπει νά τοϋ Ζητήσουν I 
(αί Ζητουν άπό Αύτόν τά μή συμφέρον- I 
ία εις αύτούς. 'Επειδή, λοιπόν, οί αν-< 
ίρωποι δέν γνωρίΖουν νά προσευχή- | 

Φοϋν, καταλήγει ό Σωκράτης, πρέπει νά 1 
ϊεριμένουν, μέχρις ότου έλθη κάποιος, 
ό όποιος νά τούς διδάΕη, πώς πρέπει 
νά συμπεριφέρωνται πρός Θεούς καί άν
θρώπους, « ά ν α γ κ α ϊ ο ν  ο ΰ ν  
έ σ τ ί  π ε ρ ι μ έ ν ε ι  ν, έ ω ς  άν 
μ ά θ η  τ ι ς ,  ώ ς  δ ε ϊ  π ρ ό ς  
θ ε ο ύ ς  κ α ί  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  
δ ι α κ ε ί σ θ α ι». Τότε ό Αλκιβιά
δης έρωτά: «πότε οϋν παρέσται ό χρό
νος οΰτος, ώ Σώκρατες, καί τις ό παι- 

Ιδεύσων, ήδιστά μοι δοκώ ίδεϊν τούτον 
Εόν άνθρωπον, τις έοται». Ό  Σωκρά
της άπαντών λέγει, ότι ό αναμενόμενος 
θά είναι κάποιος, ό όποιος θά φροντί- 
ρη δΤ όλους τούς άνθρώπους καί δΓ έ
καστον ιδιαιτέρως, “...οΰτος ώ μέλλει 
ται περί σοϋ».

Καί περαιτέρω σαφέστερον. Επειδή 
γνωρίΖει, ότι αύτός θά είναι δίκαιος καί 
άμεμπτος, λέγει, ότι διά νά τόν πλησιά- I 
ση, ό άνθρωπος, πρέπει νά άφαιρέση 
«τήν άχλύν» άπό τά μάτια τοϋ Διομη- 
δους. Τότε ό 'Αλκιβιάδης, μέ όλην τήν 
εύγένειαν τοϋ εύσεβοϋς έλληνικού 
πνεύματός του, άλλά καί μέ έκδηλον τόν 
πόθον τής λυτρώσεως, τοϋ άπαντα: "ά- 
φαιρείτω είτε βούλεται τήν άχλύν, είτε 
άλλο τι, ώς έγώ παρεσκεύασμαι μηδέν 
άν φυγεϊν τών ύπ' έκείνου προσταττο- 
μένων, όστις ποτ' έστίν ό άνθρωπος, εί 
<ε  μέλλοιμι βελτίων γενέσθαι».

Είναι τόσον χαρακτηρισττική ή ομολο
γία τοϋ πόθου διά λύτρωσιν, άφοϋ ό 
Αλκιβιάδης λέγει, ότι είναι διατεθειμέ- 
■ος νά πράΕη ό,τι τοϋ Ζητήσει ό άνομε 
/όμενος δίκαιος άνθρωπος, διότι τόν έν- 
διαφέρει πολύ νά γίνη καλλίτερος.



Άπό όλον αύτόν τόν διάλογον προ- 
ύπτει, ότι έντόνως προσδοκούν οί "Ελ- 

Lvec καλλίτερος ήμερος μέ τήν έλευ- 
jiv ενός δικαίου, μέ θεανθρώπινον κϋ-

^ α ί  οί Ρωμαίοι δέν ύστεροϋν εις πα- 
-οδόσεις, άναφερομένας εις τήν θεαν- 
βρφπικήν προσδοκίαν. Τόσον ό Κικέ- 
jujv, όσον καί οί Σιβυλλικοί χρησμοί ό- 
Jobv περί τής έλεύσεως κάποιου 6α- 
,,Αέως καί, μάλιστα, άπό τήν Άνατο- 

! Ly. Ό ταν ό Μ. Κωνσταντίνος έΕεφώ- 
(η0ε λόγον εις τήν πρώτην Οίκουμενι- 
,ήν Σύνοδον, έλαβε τεμάχια άπό τήν 
j' ’Εκλογήν των Ωδών τού Βιργιλίου, 
τό οποία, μεταφράσας εις τήν έλληνικήν, 
ίπεστήριΕεν, ότι άναφέρονται εις τό 
πρόαωπον τού Ιησού Χριστού.

Καί τό χαρακτηριστικόν των ρωμαϊ- 
κιίν μαρτυριών ώς καί άλλων έκ τών 
μεσογειακών χωρών, τάς όποιας δέν ά- 

1 νοφέρομεν, είναι, ότι άναμένουν τόν Λυ
τρωτήν «άπό Ανατολών», ένώ οί λαοί 
yijc "Απω Ανατολής τόν άναμένουν 

1 «άπό Δύσεως». Οϋτω, τό βλέμματα 6- 
1 λυν τών ανθρώπων στρέφονται πρός 
■ τήν περιοχήν τής Μ. Ανατολής. Κατά 

μίαν μαρτυρίαν τού Βολταίρου «άπό ά- 
μνημονεύτων χρόνων υπήρχε παράδοαις 

' παρ' Ίνδοίς καί Σίναις, ότι ό Σοφός 
9ά ήρχετο άπό τήν Δύαιν. Ή  Εύρώπη 
απεναντίας έλεγεν, ότι θά ήρχετο άπό 
τήν Ανατολήν». Ό  Τάκιτος, έπίσης, ό- 
ναφέρει, ότι «εις άρχαΐα ιερατικά βιβλία 
ιιεριελαμβόνετο ή άποψις, ότι θά έπικρα- 
τήοουν άνθρωποι προερχόμενοι άπό τήν 
Ιουδαίον». Τά αύτά έπαναλαμβάνει καί 
6 Σουετώνιος, όστις λέγει, ότι «διεθρυ- 
λείτο άνά τήν Ανατολήν, παλαιό καί 
σταθερά παράδοαις, ότι θεόθεν έπέπρω- 
το, ϊνα κατ’ έκεϊνον τόν καιρόν έπικρα- 
τήσουν άνθρωποι προερχόμενοι άπό τήν

' Ιουδαίον». Καί πάντα ταϋτα έΕ είδω- 
λολατρικών πηγών.

Τάς σαφεστέρας, όμως, καί άκριβε- 
στέρας μαρτυρίας θά τάς άπαντήσωμεν 
εις τά γραπτά κείμενα τού Ισραήλ καί, 
μάλιστα, τά περιλαμβανόμενα εις τήν 
Παλαιόν Διαθήκην, ή όποια είναι καί 
τής χριστιανικής μας Πίστεως πηγή.

Αί μαρτυρίαι αύταί ονομάζονται «προ
φητικοί», διότι συνεγράφησαν άπό τούς 
θεοπνεύστους άνδρας, τούς προφήτας, 
«Χριστολογικαί», Μεσσιανικοί», διότι ά- 
ναφέρονται εις τόν Ίησοϋν Χριστόν, ό 
όποιος λέγεται καί Μεσαίας, ήτοι μεσο
λαβητής μεταΕύ Θεού καί άνθρώπων.

Υπάρχει μέγα πλήθος τοιούτων μαρ
τυριών καί άναφέρονται εις όλας τάς 
στιγμάς καί τά μεγάλα γεγονότα τής 
Ζωής τού Κυρίου. Ό  ίδιος ό Κύριος, 
βραδύτερον, διεσαφήνισεν, ότι όλαι αύ
ταί αί μαρτυρίαι άναφέρονται εις τό 
πρόσωπόν Του.

Περί τής έλεύσεως τού Ιησού Χρι
στού, εύρίσκομεν μαρτυρίας, τόσον εις 
τά πρώτα, όσον καί εις τά τελευταία 
βιβλία τής Παλαιός Διαθήκης. Έ Ε  αύ- 
τών σημαντικώτεραι είναι τού Προφήτου 
Ήοαίου, ό οποίος, οκτακόσια, περίπου, 
χρόνια πρό τής έλεύσεως τού Σωτήρος, 
περιέγραψε παραστατικώτατα όλα τά γε
γονότα τής Ζωής τού Κυρίου, ώστε νά 
όνομασθή ό «μεγαλοφωνότατος τών προ
φητών, ό εύαγγελιστής Προφήτης». Ό  
Ήσαΐας μάς λέγει, ότι θά γεννηθή άπό 
Παρθένον μητέρα «Παιδίον», εις τό ό
ποιον θά δοθή τό όνομα Έυμανουήλ καί 
Αύτός θά είναι «μεγάλης βουλής άγγε
λος, σύμβουλος θαυμαστός, Θεός ισχυ
ρός, έΕουσιαστής, αρχών ειρήνης...». 
Πρόκειται περί τού γνωστού έκείνου χω
ρίου, «Ιδο ύ  ή Παρθένος έν γαστρί έΕει 
καί τέΕεται υιόν...» (7 ,1 4 ). Εις άλλα

δέ σημεία (Κεφ. 53ον) όμιλεί περί του 
πάθους τού Κυρίου λεπτομερέστερος.

Ό  άνθρωπος, λοιπόν, άδυνατών νά ί- 
κανοποιήση μόνος του, μέ τάς ίδικάς 
του δυνάμεις τόν βαθύτερον πόθον τής 
ψυχής του, τήν Λύτρωσιν, περιμένει νά 
τού ατείλη ό Θεός Κάποιον Θειον άν
θρωπον, νά τόν λυτρώση. Ο Θεός, πού 
τόσον ήγάπησεν τόν άνθρωπον, στέλλει 
τόν Υιόν καί Λόγον Αύτοϋ, εις τήν φω
νήν τής απελπισίας τού άνθρώπου καί 
έν τω μέσω τού πυκνού πνευματικού 
καί ήθικοΰ σκότους τής βαθείας νυκτός, 
τής πρό Χριστού έποχής, Λυτρωτήν καί 
Σωτήρα « ό ς  σ ώ σ ε ι  τ ό ν  λ α 
ό ν  α ύ τ ο ΰ  ά π ό  τ ώ ν  ά 
μ α  ρ τ ι ώ ν». Εις τήν ύποδοχήν τού 
έπί αιώνας άναμενομένου Λυτρωτοϋ καί 
Σωτήρος, εύρίακονται έν συναγερμω οί 
’Ά γγελο ι τού Ούρανοϋ, οί άστρικοί κό
σμοι, οί Βασιλείς τής Ανατολής, σοφοί 
Μάγοι, οί ποιμένες τών άγρών τής Βη
θλεέμ καί αύτή ή άψυχος φύσις, ή ό
ποια προσφέρει τό πτωχόν σπήλαιον εις 
τήν πλαγιάν τού βουνού, διά τόν έρχό- 
μενον Βασιλόπαιδα τού Ούρανοϋ. "Α  ς 
έ τ ο ι μ ά σ ω μ ε ν  κ α ί  ή μ ε ϊ ς  
έ κ α σ τ ο ς  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  κ α ί  
τ ή ν  κ α ρ δ ί α ν  μ α ς ,  ν ά  
Τ ό ν  ύ π ο δ ε χ θ ώ μ ε ν ,  δ ι ά  
ν ά  γ έ μ ι σ η  τ ό  ε ί ν α ι  
μ α ς ,  μ έ  τ ή ν  ε ύ τ υ χ ί α ν  
τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  λ υ τ ρ ώ -  
σ ε ω ς ,  μ έ  τ ή ν  ε ι ρ ή ν η ν  
κ α ί  μ έ  τ ό  γ λ υ κ ύ  φ ώ ς  
τ ο ύ  ύ π ε ρ φ υ ο ϋ ς  ά σ τ έ ρ ο ς ,  
τ ο ύ  ό π ο ι ο υ  κ α ί  μ ό ν ο υ  
τ ό  φ ώ ς ,  έ ά ν  ά κ ο λ ο υ θ  ή
σ ο υ ν  ο ί  λ α ο ί ,  θ ά  γ ί ν ο υ ν  
τ έ κ ν α  Θ ε ο ύ  κ α ί  ά δ ε λ -  
φ ο ί  μ ε τ α Ε ύ  τ ω ν .

Ε. ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ ΙΑ Δ Η Σ

★

ΤΑ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
επ’ ευκαιρία τών εορτών τών Χριστουγέννων,

εύχονται εις τούς εορτάζοντας ’Αστυνομικούς 
«Χρόνια Πολλά και εύτυχισμένα», εις πάντας δέ 
τούς αγαπητούς συνδρομητάς καί οικείους αύτών

ΚΑΛΑ ΧΡΙ ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Ή προβολή τών Ελληνικών προϊόντων

Δημοσιενομεν κατωτέρω, ώς έχει, την ύπ’ άριθ. 11090 Φ 203/1130-10-70 εγκύκλιον δια
ταγήν τοϋ ' Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώταν Τζεβελέκον, προς άπάσας τάς 
Υπηρεσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, περί τοϋ εν περιλήψει θέματος, δι’ ής επίσημοί- 
νεται το τεράστιον Κυβερνητικόν έργον τής οικονομικής άνορθώσεως τής Χώρας καί εί- 
δικώτερον ή προσπάθεια ένισχύσεως τής εγχώριον παραγωγής — ώς αϋτη αριστοτεχνική 
έπρογραμματίσθη υπό το ϋ Γ Υπουργού Συντονισμού κ. Νικολάου Μακαρέζου — προς πλήρη 
ένημέρωαιν τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοϋ εύρντέρου κύκλον τών γνω
ρίμων των, προκειμένου νά ενοδωθή ή όλη Κυβερνητική ενημερωτική εκστρατεία, επί τον 
άναφερομένον καί ζωτικής σημασίας ’Εθνικού τούτον θέματος.

«Α. X ».

Θ Ε Μ Α :  «Προβολή καί ένίσχυσις τών ελληνικών προϊ
όντων».

Ως γνωστόν, εις έκ τών κυριωτέρων κυβερνητικών στό
χων, εντός τοϋ εύρυτέρου πλαισίου τής οικονομικής άνορ
θώσεως τής Ελλάδος, τυγχάνει ή ένίσχυσις τής εγχωρίου 
παραγωγής, διά τής όποιας, τό μέν άποφεύγεται ή εξαγωγή 
πολυτίμου συναλλάγματος, τό δέ παρέχεται άπασχόλησις εις 
τό εργατικόν δυναμικόν τής χώρας μας.

Διά τήν στροφήν τής προτιμήσεως τών Ελλήνων κατα
ναλωτών πρός τά ελληνικά προϊόντα, ήρξατο καταβαλλόμε
νη μεθοδική κρατική προσπάθεια, λαβοϋσα τήν μορφήν έ- 
θνικής ένημερωτικής εκστρατείας, τήν 14ην ΜαΊου έ.έ., δι' 
έμπνευσμένης ομιλίας τοΰ κ. Υπουργού Συντονισμού, κατά 
τήν διάρκειαν συγκεντρώσεως τοΰ Βιομηχανικού καί Βιοτε
χνικού κόσμου τής Ελλάδος.

Ούτω, συνεστήθησαν είδικαί Ύπηρεσίαι προβολής έλληνι- 
κών προϊόντων ώς καί Ομάδες Εργασίας, πρός εύόδωσιν 
τού άναληφθέντος έργου, όπερ άποβλέπει εις τήν εύημερίαν 
τοΰ τόπου, διά τής έΕοικονομήσεως συναλλάγματος καί μει- 
ώσεως τής άνεργίας.

Αλλά τό έργον αύτό δέν είναι μόνον ύπόθεσις τοΰ Υπουρ
γείου Συντονισμού. Είναι Εθνική ύπόθεσις, τήν σοβαρότη
τα τής όποιας οφείλει πδς "Ελλην νά κατανοήση πλήρως. 
Καί είναι, επομένως, ύπόθεσις καί τών Σωμάτων Ασφαλεί
ας, άτινα πρέπει πρώτα νά ύλοποιήσουν τά έΕαγγελθέντα 
μέτρα, δι’ άναλόγου διαφωτίσεως, έκτεινομένης εις τόν εύ- 
ρύτερον κύκλον τών γνωρίμων των.

Κατόπιν τούτου, έντελλόμεθα, όπως καταστρώοητε καί 
μελετήσητε, κατά τήν κρίσιν ύμών, έν μακρόπνοον πρόγραμ
μα διαφωτίσεως τών ύφ' ύμδς στελεχών καί τών άνδρών, 
μέ βάσιν τήν προμνησθεϊσαν ομιλίαν τοϋ κ. Υπουργού Συν
τονισμού, διά τής όποιας έτέθηοαν οί άκόλουθοι στόχοι:

α) Παραγωγή όλονέν περισσοτέρων προϊόντων εις τήν 
χώραν μας, ύπό όρους διεθνώς άνταγωνιστικούς.

6) Βελτίωσις τής ποιότητος τών έλληνικής παραγωγής

προϊόντων, εις τοιούτον σημεϊον, ώστε νά δύνανται, έπί ϊ- 
σοις όροις, νά άντιμετωπίσουν καί τάς ιδιομορφίας είσέτι 
τών προτιμήσεων τοϋ εύρέος καταναλωτικού Κοινού.

γ) Στροφή τής προτιμήσεως τοΰ έλληνικού Κοινού πρός 
τά έκλεκτής ποιότητος έλληνικό προϊόντα.

Καί, ώς πρός τούς δύο πρώτους στόχους, έθεσπίσθηοαν 
διατάξεις, παρεσχέθη ισχυρά προστασία εις τάς σχετικός ε
πενδύσεις, κατεστρώθη ένιαϊον κυβερνητικόν πρόγραμμα 
καί κατεβλήθη πάσα προσπάθεια, ώστε ό δημόσιος φορεύς 
νά κατευθύνη καί τήν τελευταίαν δραχμήν πρός τήν έλληνι- 
κήν παραγωγήν.

Ωσαύτως, τό Ύπουργεϊον Βιομηχανίας καταβάλλει προσ
πάθειαν καταρτίσεως έθνικών έλληνικών προδιαγραφών, πα- 
ραλλήλως πρός τόν άρξάμενον έλεγχον τής ποιότητος τών 
έλληνικών προϊόντων.

Διά δέ τόν τρίτον στόχον, έτέθη εις έφαρμογήν οχέδιον, 
όπερ περιλαμβάνει τρεις φάσεις, ήτοι:

α) Τήν δημιουργίαν καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος 
παρά τή Κοινή Γνώμη.

β) Τήν ένημέρωαιν τοΰ Κοινού καί είδικώς τών παραγόν
των τής Κοινής Γνώμης, έπί τής άναπτύξεως καί τών έπι- 
τευγμάτων τής έλληνικής βιομηχανικής, βιοτεχνικής καί λοι
πής παραγωγής καί,

γ ) Τήν άξιοποίησιν τών πορισμάτων τών μελετών, σί ό
ποιοι, παραλλήλως, θά καταρτισθοΰν.

Υπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις, άνακύπτει ώς έθνική ύ- 
ποχρέωσις ήμών, όπως, εις πάσαν προμήθειαν άγαθών, πρα- 
γματοποιουμένην διά χρημάτων τοΰ Δημοσίου, προτιμώμεν, 
κατ άποκλειστικότητα, τά έλληνικά προϊόντα, μή δικαιολο- 
γουμένη, έν προκειμένου ούδεμία παρέκκλιοις έκ τής άρχής 
τούτης.

Παρακαλούμεν όθεν, όπως, ύπό τό πνεύμα τής παρούσης, 
προβήτε εις τήν έκδοσιν τών δεουσών διαταγών πρός τάς 
ύφ1 ύμδς Υπηρεσίας

Ο Υπουργός 
ΠΑΝ. ΤΖ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Σ
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Ό Σερίφης
ιού
Ιίός 'Άντζελες 
εις 'Αθήνας
Την 1.11.70 άφίχθη εις Αθήνας, προ- 

ρνόμενος έΕ Ισραήλ, ένθα είχε μεταβη 
IP επίσημος προσκεκλημένος της Ισ- 
ια η λ ιν η ς  Κυβερνήσεως, ό Ελληνικής 
ίαταγωγής (Αράχωβα Αρκαδίας) Σε- 
)ίφης τοΰ Λός ΑντΖελες Καλιφορνίας 
-  Αρχηγός τής Αστυνομίας τής όμωνύ- 
iou επαρχίας, πληθυσμού 7.500.000 κατ. 
ΙΜγ. Ρ. Pichess μετά τής συΖύγου του.

Τόν κ. Pichess ΰπεδέχθη είς τό άε- 
ροδρόμιον Ελληνικού ό Αρχηγός Ά -  
πυν. Πόλεων κ. Θερ. Γαλανόπουλος. 
χήν πρωίαν τής επομένης ό κ. Pichess 
έπεοκέφθη τόν Υπουργόν Δημοσίας Τά- 
>εως κ. Παναγιώτην ΤΖεβελέκον καί έν 
ουνεχεία ουνηντήθη μετά τοΰ Γεν. Γραμ- 
ρατέως κ. Πέτρου Κωτσέλη καί τού κ. 
Αρχηγού. Τό έσπέρας τής αύτης ήμέ- 
ιας παρετέθη δεϊπνον πρός τιμήν του 
jno τοΰ 'Αρχηγού Άστυν. Πόλεων, είς 
[ό κέντρον «Διόνυσος». Τό  έν λόγω 
ίείπνον έλάμπρυνε διά τής παρουσίας 
ίου ό Γεν. Γραμματεύς κ. Πέτρος Κω- 
Γοέλης μετά τής συΖύγου του.

Τήν 11ην ώραν τής 5.11.70 είς τά 
(ραφεία τοΰ κ. Αρχηγού Αστυν. Πό
λεων έγένετο σεμνή τελετή, κατά τήν 
διάρκειαν τής όποιας ό κ. 'Υπουργός 
Αημοσίας ΤάΕεως έπέδωσε είς τόν έπί- 
οημον Εένον τά διάσημα τοΰ παρασήμου 
■ Αστυνομικός Σταυρός», άπονεμηθέν- 
των αύτώ προτάσει τοΰ κ. Αρχηγού. Έ ν  
ουνεχεία ό κ. Pichess έπέδωσε είς τόν 
κ. Υπουργόν καί κ. Αρχηγόν τά δια
κριτικά τοΰ έπιτίμου Σερίφη του Λός 
ΑντΖελες. Τά αύτά διακριτικά «χρυσουν 

άστρον τού Σερίφη» έπεδόθησαν, μετ 
όλίγας ήμέρας — λόγω άπουσίας του είς 
περιοδείας Έπιθεωρήσεως—  καί είς τόν 
Γεν. Γραμματέα κ. Πέτρον Κωτσέλην.

'Ακολούθως, καί άπό 12ης— 13ης ώ
ρας, τό Α.Α. Πόλεων έδεΕιώθη τόν κ. 
Pichess μετά τής συΖύγου του είς τό Εε- 
νοδοχειον «Βασιλεύς Γεώργιος» καί πα- 
ρέθεοεν είς αύτόν γεύμα, είς τήν πολυ
τελή αίθουσαν «Tydor Hall» τοΰ αύτου 
ξενοδοχείου. Είς τό γεύμα παρεκάθησαν 
οι: 'Αρχηγός Α. Π. κ. Θερ. Γαλανόπου
λος, ό τ. Αρχηγός κ. Εύαγ. Καραμπέ- 
ταος, ό Ύπαρχηγός Α. Π. κ. Κ. Τσιουγ- 
κος, οί Αστυν. Δ)νταί Α κ.κ. Κ. Πα- 
παοπυρόπουλος καί Ν. Δασκαλόπουλος 
καί στελέχη τής ένταΰθα Αμερικανικής 
Πρεσβείας.

«Α. X.»

Στιγμιότυπον άπό τήν έπίδοσιν τών διακριτικών τού Σερίφη, ύπό τοΰ κ. Pichess, 
πρός τόν κ. Υπουργόν καί κ. Αρχηγόν.

Ο κ Υπουργός Δημ. ΤάΕεως, ένώ άπονέμει είς τόν κ. Pichess, παρουσία τού κ. 
Αρχηγού, τόν « Αστυνομικόν Σταυρόν».

Αναμνηστική φωτογραφία τού κ. Pichess μετά τών κ.κ.
ματέως καί 'Αρχηγού.

Υπουργού, Γεν. Γραμ-
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τινά περί τών εννοιών «Νομική επιστήμη» 
καί «Νομολογία» έν τφ δικαίω

Υπό Αστυν. Δ)ντοϋ Β κ. ΔΗΜ . ΝΤΖΙΩΡα

Είναι γνωστόν, ότι έπί θεμάτων, παρουσιαΖόντων ού μόνον θεωρητικόν, άλλα καί πρακτικόν ένλ.π 
φερον, γίνεται πολλακις, εν τή πρακτική, ΧΡήσιο τών έννοιών «Νομική Επιστήμη» καί «Νομολονώ 
Ουτω π.χ. λεγομεν: Η νομολογία έπί τοϋ θέματος τάδε δίδει τήν α' ή β' λύοιν ή -συντάσσεται πηΛ,
τός απόψεις της νομικής επιστήμης ή καί άντιθέτως. P°c

Οί όροι ούτοι, καίτοι άπλοι, έκ πρώτης όψεως, παρουσιάζουν, έν τούτοις, ιδιαίτερον έπιστημονικήν, 
ενδιαφέρον. Δι ο, και δημοσιεύομεν κατωτέρω σχετικήν μελέτην τοϋ τακτικού συνεργάτου μας - wm 
ΟΤ° λ  '  εκλ5ΚΤ0υ< άναΥνωστας από παλαιοτέρας σχετικός μελέτας τ ο υ - Αστυνομικού Δ)τοΰ Β
κ. Δημ. Ντϋωρα, δι ης επιχειρεϊται,δΓ ολίγων, ή άνάλυσις τών προαναφερθέντων όρων, έν τή πεποιθήπη 
οτι αυτή δεν εκφευγει τών οκοπών τοϋ περιοδικού μας

Επ ευκαιρία, σημειοΟμεν, ότι, τοϋ λοιποϋ, θά καταβληθη προσπάθεια, ώστε εις συνεχείς δπυο 
οιευσεις να αναπτυχθούν, υπο του αύτοϋ έκλεκτου συνεργάτου μας, νομικά θέματα, παρουσιάΖοντα ποα· 
κτικον, πρωτιστως, ενδιαφέρον, άνάλογον τοϋ έργου καί τοϋ καθήκοντος τών Αστυνομικών ύπαλλήλων '

«Α. X .»

Α . Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  

1. Έννοια καί αποστολή τής Νομικής επιστήμης.
Οπως κάθε έργον άνθρώπινον οϋτω καί δ ν ό μ ο ς ,  

ώς τοιοΰτον, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  ένίοτε, κ , τ’ ά ν ά γ- 
γ· τι νι ά τ ε λ ε ί χ ς. Διότι δέν είναι δυνατόν, δι’ όλα 
-ά απειράριθμα, τα πασης φύσεως εμφανιζόμενα έν τή 
πραςει ζητήματα, τα δποΐα φέρει είί τήν επιφάνειαν 
Γ1_ έγρηγορσις τής πολυσυνθέτου άνΕρωπίνης κοινωνίας, 
νά ύφιστανται ρηταί νο ,.καί διατάξεις, άντιμετωπίζου- 
σαι αυτά.

Καί^δαάκις μέν δ ν ό μ ο ς  σ ι ω π φ  έπί τίνος θέμα- 
τος, ̂  γίνεται λό/ος ι. ε n I κ ε ν ο ΰ  τ ο ϋ  δ ι κ α ί ο υ .  
Περί ^ χ ά σ μ α τ ο ς  τοϋ δικαίου. Τοϋτο σημαίνει δτι 
οΰτε δ νόμος,, ούτε τδ έθιμον παρέχει κανόνα δυνάμενον 
νά έξυπηρετήση τήν έμφανιζομένην έν τή πράξει περί- 
πτωσιν. Αλλοτε, πάλιν, ή ύπάρχουσα διάταξις είναι 
κατά τοιοΰτον τρόπον διατετυπωμένη ώστε νά κ α τ α -  
λ ε ί π ε τ α ι  ά μ φ ι β ο λ ί α  ώς  π ρ ο ς  τ ή ν  ά λ ή - 
θή  έ ν ν ο ι α ν  α ύ τ ή ς .  Ό  νόμος, δηλαδή, δέν είναι 
όσον θά̂  έπρεπε σαφής καί γεννώνται, ώς έκ τούτου, 
άμφιβολίαι ώς πρδς τήν άληθή έννοιάν του. Δ ι’ δ κ α ί 
α ν α κ ύ π τ ε ι  θ έ μ α  έ ρ μ η ν ε ί α ς  τ ο ΰ  ν ό 
μου.  Ε ρ μ η ν ε ί α ,  δθεν, ε ί ν α ι  ή έ ρ γ α σ ί α  
ή τ ε ί ν ο υ σ α  ε ι ς  τ ή ν  ά ν ε ύ ρ ε σ ι ν  τ ή ς  
α λ η θ ο ύ ς  έ ν ν ο ι α ς  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ .

.Τήν άνεύρεσιν τής δρθής έρμηνείας τών νόμων, δπως 
επίσης^και τών λύσεων έκείνων, αίτινες πρέπει νά ίσχύ- 
σουν, εις περιπτώσεις ύπάρξεως άληθών ή μή κενών είς 
αυτόν, επιδιώκει ή Ν ο μ ι κ ή  Ε π ι σ τ ή μ η ,  άλλοις 
λόγοις οι περί τδ δίκαιον άσχολούμενοι θεωρητικοί. Τοι- 
οΰτοι είναι οι νομομαθείς, οί καθηγηταί, οί συγγραφείς, 
πάντες δηλαδη έκεΐνοι, οίτινες ώς έργον των έχουν τδ 
να απασχολούνται μέ τήν θεωρητικήν μελέτην τών νο
μικών ζητημάτων.
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Τήν συμβολήν, εις τήν διάπλασιν τοΰ δικαίου, τής 
νομικής έπιστήμης ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση! Νο- 
μική έπιστήμη καί νομολογία άποτελοΰν στερεόν βάθρον 
έξυπηρετήσεως τών σκοπών τοΰ δικαίου έν γένει.

2. Είδικώτερον περί τής έν τω δικαίω έρμηνείας.

Ή  ε ρ μ η ν ε ί α  διακρίνεται είς ν ό μ ι μ ο ν  ή 
ε π ί σ η μ ο ν  ή α ύ θ ε ν τ ι κ ή ν  κ α ί  ε ί ς  έ π ι 
σ τ η μ ο ν ι κ ή ν  τοιαύτην.

Ή  ν ό μ ι μ ο ς (αυθεντική - έπίσημος) γίνεται ύπ’ 
αυτοΰ τουτου τοΰ νομοθετου. Τοΰτο αποτελεί έφαρμογήν 
τής έπιστημονικής αρχής «ejus est legem intepretari 
cujus est contere» ήτοι «είς έκεΐνον άνήκει ή αύθεντική 
τοΰ νόμου ερμηνεία είς τδν δποΐον άνήκει καί ή έκδο- 
σις αυτοΰ». Ή  αυθεντική ερμηνεία, γινομένη διά νό
μου, είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  διά τδν δικαστήν, έστω 
καί αν προφανώς παρερμηνεύη τδν νόμον. Τοΰτο ση
μαίνει, δτι δ δικαστής ύποχρεοΰται νά δεχθή ώς άληθή 
τήν έννοιαν τοΰ νόμου, τήν δποίαν προσδίδει είς αύτδν 
ό ερμηνευτικός νόμος, άνεξαρτήτως τοΰ έάν δ ίδιος δέν 
πείθεται περί τής ορθότητας αύτοΰ.

Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ,  ή έπιστημονική έρμηνεία είναι ερ
γον τής έπιστήμης. Δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι  δ έ ή έ π ι 
σ τ η μ ο ν ι κ ή  έ ρ μ η ν ε ί α  ε ί ς  γ ρ α μ μ α τ ι 
κ ή  ν ^ κ α ί  λ ο γ ι κ ή ν .  Καί  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  
μεν είναι ή έρμηνεία ή περιοριζομένη είς τδ γράμμα 
τοΰ νόμου (δηλαδή είς τάς λέξεις του, τήν διατύπωσίν 
του) , οδτινος άποβλέπει νά έξακριβώση τήν σημασίαν, 
έπί τή βάσει τών κανόνων τής γραμματικής καί τής 
γλωσσολογίας. Λ ο γ ι κ ή  δέ έρμηνεία είναι ή έπιζη- 
τοΰσα τήν έξακρίβωσιν τής έννοιας τοΰ νόμου μέ βάσιν 
τούς κανόνας τής λογικής, τής διανοήσεως «τοΰ δρθώς 
σκέπτεσθαι».

Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν δέον νά λαμβάνηται



| , !5ψι ν ό σκοπός τού νόμου ή ratio legis, ήτις δέν πρέπει 
Λ βυγχέεται πρός τήν occasio legis, τήν δοθεΐσαν δη- 
;ι5ή αφορμήν πρός θέσπισιν τοΰ νόμου.

Ι Ι « ρ α δ ε ί γ μ α τ α :  1) Κατ’ άρθρον 336 τοΰ Π.Κ. ένοχος 
,̂ υμοΰ καθίσταται «ό διά σωματικές βίας ή δι’ άπειλΫ)ς σπου- 
ijiou καί άμεσου κινδύνου έςαναγκάζων θήλυ εις έξώγαμον 
Ιουοίαν». Κατά τό γράμμα Ιπομένως τοΰ νόμου δράστης τοΰ 
Οχήματος καθίσταται μόνον άρρεν πρόαωπον, δέν είναι δέ 
Ltciv νά δεχθώμεν δπαρξιν βιααμοΰ καί εις περίπτωσιν καθ’ 

πρόσωπον διά των αύτων μέσων, ήθελεν έξαναγκάσει 
Μ$ν πρόσωπον εις εςώγαμον συνουσίαν. Έν τη περιπτώσει 
Jjjxfl δέον ν’ άναζητηθί) έτερος νομικός χαρακτηρισμός τ^ς 
ί,ί^εως καθ’ 8σον, κατά τό ρητόν γράμμα τοΰ νόμου, Οπαγωγή 
ΐ)της Οπό τό άρθρον 336 II. Κ. άποκλείεται. 2) Κατά τό 
ipflpov 7 παράγρ. 1 τοΰ Συντάγματος «οί "Ελληνες είναι ίσοι 
ίνώπιον τοΰ νόμου» άλλ’ δ νομοθέτης θέλει προφανώς καί τάς 
'Ελληνίδας, καίτοι έξεφράσθη μόνον διά τό άρρεν γένος. Καθ’ 
Μΐον τρόπον, ή συνήθης λέξις ή άπαντωμένη έν το προα- 
ο̂ρισμφ τής έννοιας δλων σχεδόν των έγκλημάτων τοΰ ΓΙο - 

,ίχοΰ Κώδικος «8 σ τ ι ς» έπραξε τοΰτο ή έκεϊνο... έρμηνευτέα 
$5 «8 σ τ ι ς κ α ί  ή τ ι ς »  έπραξε τοΰτο ή έκεϊνο τιμωρεΐ- 
J  κλπ.

Ή ερμηνεία κ α λ ε ί τ α ι  έ ν ί ο τ ε ε ι ς  συ μ -  
s λ ή ρ ω σ ι ν των κενών τοΰ νόμου. Γίνεται λόγος 
:4τε περί «ά ν α λ ο γ ί α ς». Έν τοιαύτη περιπτώσει ή 

! ϊρμηνεία έφαρμόζει επί τών περιπτώσεων, αίτινες δεν 
τροεβλέφθησαν ύπό τοΰ νόμου, τάς άρχας, αίτινες διε- 
τουν άναλόγους περιπτώσεις προβλεφθείσας ύπ αυτοΰ.

’Α ν ά λ ο γ ο ι  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  είναι αι περιεχου- 
Μ κοινά στοιχεία πρός τήν μή προβλεφθείσαν ύπο τοΰ 
νόμου περίπτωσιν.

Τής αναλογίας διαφέρει ή δ ι α σ τ α λ τ ι κ ή  ε ρ 
μ ην ε ί α .  Διότι επί τής αναλογίας, δ νομοθέτης δ,τι 
ΐσκέφθη καλώς τό έσκέφθη καί καλώς τό διετύπωσεν,

] ή σκέψις του δμως ύπήρξεν άτελής, έπί τφ λόγψ δτι 
ήπερίπτωσις δέν υπήρχε καν έν τφ συναλλακτικφ βίψ, 
πε έθεσπίσθη δ νόμος, άλλα παρήχθη βραδύτερον π.χ. 
λόγου τής τεχνικής προόδου.

Πρός κατανόησιν τοΰ ζητήματος άναφέρομενΆΓό γε 
νΰν Ιχον δέν είναι δυνατόν νά γίνεται λόγος εις τινα 
νόμον περί τοΰ τρόπου μεταφοράς προσώπων καί πρα
γμάτων εις τό κοσμικόν διάστημα.

Άντιθέτως, περί διασταλτικής έρμηνείας γίνεται λό
γος δσάκις ή νομοθετική σκέψις, δ λογισμός είναι πλή
ρης, ή διατύπωσίς του δμως ύπήρξεν άτελής. Ο νομο- 
θέτης, δηλαδή, άστοχήσας κατά τήν εκλογήν τών κα- 
ιαλλήλων λέξεων, έξεφράσθη δτέ μέν ευρύτερον, δτε 
οέ στενώτερον εκείνου, δπερ έπεθυμει. Εν τή τελευταία 
ιαύτη περιπτώσει χρησιμοποιείται υπο τής επιστήμης 
6 δρος σ υ σ τ α λ τ ι κ ή  έρμηνεια.

Ή  δ ι α σ τ α λ τ ι κ ή  έρμηνεια έν τφ̂  Ποινικφ Δι- 
χαίψ είναι ένδεδειγμένη είς πάσαν περίπτωσιν, διότι 
δι’ αυτής έπιδιώκεται ή έπίτευξις άποδοσεως τοΰ άλη- 
θοΰς νοήματος συγκεκριμένης τινός ποινικής διαταξεως. 
Ούτως είς τό έξής π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Ό  Ποιν. Κώδιξ 
είς τό άρθρον 13 αυτοΰ χρησιμοποιεί τόν όρον «ύπάλ- 
ληλος», καθοοίζει δέ γενικώτερον τίνες δέον νά λογίζων- 
ται ώς ύπάλληλοι. Ά ν τ ι θ έ τ ω ς  είς τά άρθρα 247 
κ«ί 343 αότοΰ γίνεται χρήσις τοΰ δρου «δημόσιος ύπάλ- 
ληλος». Έρωτάται λοιπόν: Διά τοΰ τελευταίου αυτοΰ 
δρου του δ νόμος νοεί τόν stricto sensu δημόσιον ύπάλ- 
ληλον ή τόν υπάλληλον γενικώς, ύφ’ ήν έννοιαν έκλαμ- 
βάνει τοΰτον είς τό άρθρον 13 αυτοΰ; Ορθότερον είναι 
νά είπωμεν δτι, κατά διασταλτικήν έραηνειαν, προσηκει 
ή καταφατική άπάντησις, άφ’ οΰ έκ τοΰ δλου πνεύμα

τος τών γενικών άρχών τοΰ Κώδικος συνάγεται δτι οί 
δροι είναι ταυτόσημοι.Έπομένως, περιπτώσεως συντρε- 
χοΰσης, δυνατόν νά τιμωρηθή κατά τάς διατάξεις τών 
άρθρων 247 καί 343 καί δ υπάλληλος τραι.έζης, παν
επιστημίου, δημοτικός τοιοΰτος κλπ. (Ίδ ε  πλείονα είς 
Χωραφά «Ποινικόν Δίκαιον» 1956 σελ. 49 έπόμενα) .

Β . Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

1.  Έ ννοια

’Ανάλογος πρός τήν συμβολήν τής νομικής έπιστή- 
μης, είς τό εργον τής έξυπηρετήσεως τοΰ δικαίου έν 
γένει, είναι καί ή ν ο μ ο λ ο γ ί α  τ ώ ν  δ ι κ ά  σ̂ τ η- 
ρ ί ω ν, ήτοι ή δικαστική έρμην.ία τών νόμων. Ά λ - 
λοις λόγοις, ή διά τών δικαστικών άποφάσεων έρμηνεια 
καί έφαρμογή τών νόμων, έπί αμφιβόλων νομικών ζη- 
τγιιάτων, έπ’ ευκαιρία τής ύπ’ αύτών άπονομ)ς τής δι
καιοσύνης.

Συνήθως, έν τή πράξει, χρησιμοποιείται ή έκφρασις 
«ή νομολογία έπί τοΰ θέματος δίδει τήν α' ή τήν β λύ- 
σιν» ή «τάσσεται μέ ττν άποψιν τοΰ α' ή τοΰ β έρμη- 
νευτοΰ τοΰ δικαίου». Τοΰτο σημαίνει οτι τα δικαστήρια 
έπιλύουν τό Θέμα κατά τόν α' ή β’ τρόπον.

2 . ’Αποτελεί ή Νομολογία πηγήν δικαίου;

Ή  νομολογία δέν άποτελεί άμεσον πηγήν ακαίου. 
Ούχ ήττον, δμως, συντελεί καί αυτή είς τήν διαμόρφω- 
σιν τοΰ δικαίου καί ώς έκ τούτου θεωρείται και ή νομο
λογία ώς έμμεσος πηγή αυτοΰ. Ουδέποτε η νομολογία, 
ουδ’ αύταΐ αί άποφάσεις τοΰ Αρείου Πάγου ή τοΰ Συμ
βουλίου ’Επικράτειας, δύνανται νά έξομοιωθοΰν πρός 
κανόνα δικαίου. Καθ’ δσον, πάς δικαστής είναι έλευ- 
θερος νά δώση, έπί τών ένώπιόν του φερομένων υπο
θέσεων, τήν λύσιν, ήτις, κατά τήν γνώμην του, είναι 
σύμφωνος πρός τό περιεχομενον και τας επιταγας τοΰ 
δικαίου, έστω καί άν έπι όμοιας περιπτωσεως ετερον 
δικαστήριον, μή έξαιρουμένων ούδ αυτών τών άνωτα- 
των, έδωκε διάφορον νομικήν λύσιν (απεφανθη άλλως) .

Έν τούτοις, καίτοι αί άποφάσεις τών άνωτερω δικα
στηρίων δέν δεσμεύουν τύποις τα κατώτερα δικαστήρια, 
ούσίφ, τά τελευταία, έπί παρομοίων περιπτώσεων, υιο- 
θετοΰν τάς άπόψεις τών άνωτέρων. Είναι δέ τοΰτο δρ- 
θόν, έπί τή σκέψει, δτι ούτως υπαγορεύει τό ομοιόμορ
φον τής άπονομής τοΰ δικαίου, οπερ είναι άπαραιτη- 
τον, ίδίφ διά τήν άσφάλειαν τών συναλλαγών καί τήν 
πεποίθησή τής λαϊκής συνειδήσεως, οτι τό δικαστη- 
ριον αποτελεί πλήρη έγγύησιν διά τούς είς τήν δικαιο
σύνην προσφεύγοντας.

Κατ’ έξαίρεσιν, δμως, δταν τό άνώτερον δικαστήριον 
δέν έλαβε στοιχεία, άτινα έπρεπε νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν 
ή δταν έπί διατάξεώς τίνος έδωσε λύσιν όφθαλμοφανώς 
έσφαλμένην, δέν συγχωρεΐται άπλώς, άλλά καί έπιβάλ- 
λεται, πρός τό συμφέρον αυτοΰ τουτου τοΰ δίκαιου είς 
τόν κατώτερον δικαστήν, έστω καί άπλοΰν εϊρηνοδίκην, 
νά άποφανθή άλλως, νά διαφωνήση δηλαδή καί πρός 
αύτόν τοΰτον τόν Άρειον Πάγον.

Αί νομολογιακαί λύσεις καταχωροΰνται είς τά διά
φορά νομικά περιοδικά. ’Αλλά καί είς νομικά συγγράμ
ματα ή άκόμη είς έγχειρίδια, έτι δέ καί είς βοηθήματα 
σπουδών άναφέρονται πολλακις πάγιαι λύσεις, τας 
όποιας δίδει ή νομολογία τών δικαστηρίων.

ΔΗΜ . Ν ΤΖ ΙΟ Ρ Α Σ
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1
Περί τού φαινομένου rijc έξαΒΑιώοεω;

Καχά βιβλικήν παράδοσιν, ή ιστορία τού 
ανθρώπου ήρξατο μέ μίαν αμαρτίαν.

Εις την βιβλικήν ταύτην παράδοσιν υπάρχει κάποια 
αλήθεια καί μάλιστα επιστημονική. Ό  άνθρωπος έχει 
την τάσιν νά άμαρτάνη καί νά έγκληματή, ή τάσις δ’ 
αυτή μεταδίδεται από γενεάς εις γενεάν.

Ώ ς δ’ από τά δεδομένα τής κληρονομικότητας γνω- 
ρίζομεν, ό άνθρωπος ενέχει δλα τά ψυχοβιολογικά 
στοιχεία τής Ιστορίας τοΰ γένους του, καλά καί κακά. 
Τα καλα στοιχεία δεν ενδιαφέρουν ημάς έν τώ προ
κειμένου Τά κακά, όμως, τά όποια είναι ή παντός εί
δους κακή κληρονομική έπιβάρυνσις, ή μειονεκτική 
ψυχοβιολογική καταβολή, ή τάσις προς τήν καταστρε- 
πτικότητα καί παντοΐα άλλα, αποτελούν διά τον άν
θρωπον σοβαρόν εσωτερικόν κίνδυνον, έν πολλοίς άνα- 
πόφευκτον.

Λόγω τούτων, ό άνθρωπος δύναται νά εμποδισθή εις 
τήν αναπτυξιν μιάς όμαλής σωματικής καί ψυχικής 
ζωής, δΰναται νά άσθενήση ψυχικώς, νά παρασυρθή 
προς τήν παραστράτησιν καί τό έγκλημα.

Εκτος των εσωτερικών τούτων κινδύνων, υπάρχουν 
καί οί εξωτερικοί π.χ. τά μικρόβια, αί νόσοι, αί υπέρ-

παρά τοϊς νέοις 
καί τών αιτίων αύτου
Υπό κ. ΚΩΝ. Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η , Καθηγητοϋ 

Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας Πανεπ. 'Αθηνών

Κ ατά  βιβλικήν παράδοσιν, ή ιστορία 
τοΰ ανθρώ που ή ρξατο μέ μ ίαν αμαρτίαν 
καί έν  έγκλημα. Τ ή ν αμαρτίαν δ ι έ - 
π ρ α ξ  α ν  οί πρω τόπλαστοι, τό δέ έγ
κλημα ό εις τώ ν υ ιώ ν αυτώ ν. Ή  αμαρτία 
καί τό έγκλημα τώ ν πρώ τω ν τούτων προ
γόνω ν τής άνθρω πότητος βαρύνουν μέχρι 
σήμερον, ώ ς αδυσώ πητος ειμαρμένη, επί 
τώ ν ανθρώ πω ν. Ο ί άνθρω ποι εξακολου
θούν νά  αμαρτάνουν καί νά  εγκληματούν, 
ώ ς εί έφ ερον έν έαυτοίς τά  εγκληματικά 
σπέρματα τώ ν π ρ ογόνω ν τω ν, ώ ς κληρο
νομικόν κτήμα.

τεραι αυτού δυνάμεις τής φύσεως, τό δυσμενές κοι
νωνικόν περιβάλλον. Πάντα ταύτα δύνανται επίσης νά 
καταστρέψουν καί νά βλάψουν τον οργανισμόν αυτού 
από σωματικής καί ψυχικής απόψεως.

Τοιουτοτρόπως, ό γεννώμενος άνθρωπος ού μόνον 
μετατίθεται από τήν μακαριότητα τής ανυπαρξίας εις 
ένα κόσμον μεστόν πόνων καί δ άκριτον, άλλα ταυτο- 
χρόνως αφυπνίζεται εις ένα κόσμον πλήρη κινδύνων 
διά τήν σωματικήν καί ψυχικήν του υγείαν.

’Εκ τής έπιγνώσεοος τών κινδύνων τούτων, εσωτερι
κών καί εξωτερικών, οί όποιοι ελλοχεύουν ήδη εις τό 
λίκνον τοΰ νεογεννήτου, ή φροντίς τών ανθρώπων έχει 
στραφή εσχάτως προς τό παιδί καί τό νεαρόν άτομον, 
ΐνα ούτω προληφθόΰν, δσω τό δυνατόν περισσότερον, 
οί κίνδυνοι, οί επαπειλοϋντες αυτό.

'Ως γνωστόν, τό παιδί καί ό νέος έχουν τοπσθετηθή 
εις τό κέντρον τοΰ ενδιαφέροντος τής κοινωνίας. Τού
το κατ’ άντίθεσιν προς προγενεστέρας έποχάς π.χ. 
τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν, καθ’ ήν τό κέντρον τοΰ βά
ρους ήσαν οί γέροντες, οί όποιοι έθεωροΰντο τό βασι-
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Ικτερον στοιχείου τής κοινωνίας. ’Αλλά, εις την καθ’
I ήμάς εποχήν, τό νεαρόν ατομον τυγχάνει τής άγωνιώ- 
I 5ους φροντίδος τής κοινωνίας, μεριμνώσης διά την σω- 
I μαΐΐκην καί ψυχικήν υγείαν αύτοϋ, διότι από την όμα- 
I ίήν ή μή ψυχικήν κατάστιχοιν τής νεαράς γενεάς, έξαρ- I τάται ή δλη ύπόστασις καί τό μέλλον τής κοινισνίας 
I χοί διότι ούδενός διαφόγει, δτι τό μή όμαλόν άτομον 
I ,'ίτοτελεϊ σοβαρόν κίνδυνον δι’ αυτήν.

I Είσαγωγικώς δέον νά ύπομνησθή, δτι 
I ; ή διαμόρφωσις τοΰ ψυχικού κόσμου τού 
I ανθρώπου έξαρτάται, έκ της συνεργασίας
( τού εσωτερικού (βιολογικού) παράγοντος,
, > τούτέστιν τής ψ υχοσω ματικής ϊδιοσυστα- 
. ; σ ίας τού ατόμου, και τοΰ εξω τερικού, δη- 

; λαδή τώ ν δρω ν τοΰ περιβάλλοντος.

Αί ψυχικαί, δηλαδή, έκδηλώσεις τοΰ ανθρώπου, άλ
λα καί τών ζώων, είναι δημιούργημα συναλλαγής άμφο- 

! ιερών τών παραγόντων, προέχοντος εις έκάστην τών 
περιπτώσεων το!ΰ ένός ή τοΰ άλλου παράγοντος, όποτε 
είτε όμιλούμεν περί ίδιοσυστατικών εκδηλώσεων ή πε- 

ί ρί ψυχικών εκδηλώσεων, διά τής έπιδράσεως τοΰ πε- 
1 ριβάλλοντος καθοριζόμενων. Κατ’ ουσίαν, δμως, ή συ- 
1 νεργασία άμφοτέρων, επηρεαζόμενων άμοιβαίως, πα- 
I ράγει τάς ψυχικάς εκδηλώσεις. Οΰτω π.χ. ή ομαλή κα

ταβολή δύναται νά μή συνεπιφέρη ομαλήν ψυχικήν 
I ζωήν, αλλά ψυχικήν παρέκκλισιν, δταν αί επιδράσεις 
! τοΰ περιβάλοντος είναι δυσμενείς ή άντιστροφως μια 
ί μειονεκτική καταβολή δεν παράγει ψυχικάς άνωμα- 
I λίας, έάν οί δροι τοΰ περιβάλλοντος είναι ευνοϊκοί.

Ή  λόγω δυσμενών δρων δημιουργία ανωμάλου ψυ- 
I χικής καταστάσεως είναι προφανής εις παιδία, μή μορ- 
I φωθέντα, μή δεχθέντα επιμελή ηθικήν διδαχήν, διά 
I τοΰ κακοΰ έν άνηθίκω καί εγκληματικά) περιβάλλοντι 
I παραδειγματισθέντα, παντοίφ τρόπω παραμεληθεντα 
I καί έξω τοΰ όμαλοϋ βίου ζήσαντα. Τ π ό  τούς κακούς 
I τούτους όρους διαβιώσεως, τό παιδί δεν αναπτύσσει 
I τάς όμαλάς παραστάσεις καί ιδέας, την ομαλήν συναι- 
I σθηματικότητα καί έν γένει δεν αναπτύσσει την ομα- 
I Ιήν ψυχικήν διαμόρψωσιν, αλλά καταντά εις την κα
ί τάστασιν ψυχικής διαστρεβλώσεως, ενώ υπό ευνοϊκούς 
I δρους θ’ άνέπτυσσεν όμαλόν ψυχικόν κόσμον. Εις τάς 
.1 ανωτέρω περιπτώσεις, ή ανώμαλος ψυχική κατάστασις 
I είναι άπότοκος τής έπιδράσεως τοΰ δυσμενούς περι- 
1 βάλοντος. Ό  Πλάτων διετύπωσε τά σχετικά προς την 
I διαμόρφοοσιν τοΰ ψυχικού κόσμου λίαν εύστόχως, λέ- 
I γων: «Διότι εις την παντελή δικαιοπραγίαν τρία δει 
I συνδραμεΐν, φύσιν καί λόγον καί έθος. Καλώ δε λο- 
I γον μέν τη μάθησιν, έθος δε την άσκησιν... Ή  μέν 
I γάρ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, ή δέ μάθησις ανευ I φύσεως έλλιπής, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοΐν ατελής». 
I ’Αλλαχού δέ λέγει: «Ό  άνθρωπος παιδείας μέν ορθής 
I τυχών καί φύσεως εύτυχοΰς θειότατον καί ήρεμώτατον 
I ζώον γίγνεται, μή ίκανώς δέ ή μή καλώς τραφείς 
I άγριώτατον πάντων». *

Κατά ταϋτα δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ή δημιουρ- 
I για ανωμάλου ψυχικής διαμορφώσεως και τών εκ ταυ-

της συνεπαγομένων όφείλεται είτε εις την μειονεκτικήν 
βιολογικήν καταβολήν, είτε εις τούς δυσμενείς δρους 
τοΰ περιβάλλοντος, αλλά συνήθως, ώς ανωτέρω έλε- 
χθη, εις άμφοτέρους τούς δύο τούτους παράγοντας.

Έ κ τής ένεργείας καί συνεργασίας αυτών αναπτύσ
σεται καί ή έξαίθλίωσις τών ατόμων τής νεαράς ηλι
κίας, ώς ίδιον παθολογικόν ψυχοκοινωνικόν φαινόμε- 
νον.

Είναι εις δλους γνωστόν, δτι από τής μεταπολεμι
κής έποχής καί έντεΰθεν, ιδίως δέ έσχάτως, γίγνεται 
συχνάκις λόγος περί βαρειών παρεκτροπών καί εγκλη
ματικότητας τών νέων. Πράξεις καί έκδηλωσεις (ορι
σμένων νεαρών ατόμων, συνιστώσαι συμπεριφοράν καί 
διαμόρφωσιν τής κοινωνικής ζωής αυτών διάφορον 
τής τών άλλων ανηλίκων, έχουν διαπιστωθή μεταπο- 
λεμικώς εις δλας τάς χώρας καί δή εις έντονον βα
θμόν.

Τά έν λόγω άτομα έχουν χαρακτηρισθή μέ ίδια ο
νόματα εις τάς διαφόρους χώρας π.χ. ώς Teddy boys 
εις τήν Βρεταννίαν, ώς Halbstarken εις Γερμανίαν, 
blousons noirs εις Γαλλίαν, ώς vitelloni εις ’Ιταλίαν,

Ή  φροντίς τών ανθρώπων προς 
τό παιδί καί τά νεαρά ατομα, έν 
γένει, αποτελεί τό απαραίτητον 
μέσον πρός πρόληψιν τών κίνδυ

νων τής έποχής.
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Hosligans εις Πολωνίαν, Stilyagi εις Ρωσσίαν, 
bodgies and Wiedgies (girls) εις Αυστραλίαν καί 
N. Ζηλανδίαν, I rotsio εις Νότιόν ’Αφρικήν, mambo 
boys and girls εις ’Ιαπωνίαν, κοινωνικώς θρασείς εις 
Ελλαδα. Παρουσιάζουν δε ταΰτα τό φαινόμενον τής 

έξαθλιώσεως.

Η έξαθλίωσις είναι φαινόμενον, άνα- 
φερόμενον τόπον εις την ψυχικήν διαμόρ
φωσήν τοΰ ατόμου, αυτήν καθ’ έαυτήν, ι
δίως δε εις το πνεΰμα καί τήν ηθικήν συ- 
ναισθηματικότητα (πνευματική καί ηθική 
έξαθλίωσις), δσον καί εις τήν κοινωνικήν 
ύπόστασιν αύτοΰ.

Ως προς την ψυχικήν διαμόρφωσιν, διαπτστο'ϋται 
σΰνθεσις των ψυχικών στοιχείων διάφορος τής κατά 
τήν δμαΑήν ψυχικήν κατάστασιν. Τά έξαθλίωσιν πα- 
ρουσιάζοντα άτομα σκέπτονται, συναισθάνονται, επι
θυμούν καί πράττουν κατά διάφορον τρόπον ή οί λοι
ποί, ανθοωποι. Ταΰτα στερούνται, κυρίως είπεΐν, τής 
λεγομενης κοινωνικής συνειδήσεως, διότι αδιαφορούν 
δια τας κοινωνικας έπιταγάς καί δέν επιδιώκουν τήν 
έπίτευξιν κοινωνικών σκοπών, ώς οΰτοι είναι καθιε
ρωμένοι. Περαιτέρω, δέν έχουν ψυχικήν επαφήν καί 
διανοητικήν επικοινωνίαν μετά τών λοιπών ανθρώπων, 
τους δποίους άδυνατοϋν νά κατανοήσουν καί εις τόν 
κύκλον τών οποίων δέν άφίενται νά περιληφθοΰν.

'Ως προς τήν διαμόρφωσιν τής κοινωνικής ζωής, πα- 
ρατηροΰμεν δτι δ τρόπος ζωής τοΰ έξηθλιωμένου εΰ- 
ρητω έκτος τοΰ καθιερωμένου κώδικος τών κοινωνικών 
και ηθικών κανόνων, τόν όποιον ακολουθεί τό σύνολσν 
τής λοιπής κοινωνίας καί άντίκειται, έν πλείστοις, προς 
αΰτους. Τό έξηιθλιωμένον άτομον στερείται τής εΰταξί- 
a?r τής προσαρμογής, τής εύδοκιμήσεως καί έν γένει 
τοΰ ήθους, οπερ χαρακτηρίζει τά μέλη τής πολιτισμέ
νης κοινωνίας. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής συμ
περιφοράς του, ψυχικής καί κοινωνικής, είναιή έλλειψις 
σκοπού εν τή ζωή, ή ανυπακοή, τό πείσμα, τό ψεΰδος, ή 
δκνηρία, ή περιπλάνησις, ή αλητεία, ή άντίθεσις προς 
τό περιβάλλον, ή μή έπίδρασις τών παιδαγωγικών μέ

σων, η κακή σχολική έπίδοσις, παρά τήν καλήν διανό» 
σιν, ή συχνή απουσία τοΰ σχολείου, αί νυκτερινοί <W 
σιαι εκ τής οικίας, ή επαιτεία, ή κλοπή, ή άπάττΓι 
σκληροτης καί χαιρεκακία, τά έγκλήματα ηθικής J  
ιομοτητος, η συνεχής έπιζήτησις διασκεδάσεων καί ά™ 
λαύσεων, ίδίιος γενετησίων, ή ρυπαρότης καί τό άτ» 
μέλητον.

Η έν γένει ψυχική στάσις αΰτοϋ, έναν
τι τής κοινωνίας, χαρακτηρίζεται ΰπό αν
τιθέσεων έναντιώσεως, έχθρότητος καί h.- 
δικήσεως. Κ α τ ά  τ α ΰ τ α ,  έ ξ η .  
θ λ ι ω μ έ ν ο ν  λ ο γ ί ζ ε τ α ι  τό 
μ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  ή α ν τ ι κ ο ι 
ν ω ν ι κ ό ν  α τ ο μ ο ν ,  τ ό  στε -  
ρ ο ΰ μ ε ν ο ' ν  δ η λ α δ ή  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ,  τό μή 
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν  σ τ α θ ε ρ ά ν  κοι  
ν ω ν ι κ ή ν  ζ ω ή ν ,  τ ό  μή έχ 
σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς ,  
ά λ λ ’ ε ι ς  β ά ρ ο ς  τ ώ ν  ά λ 
λ ω ν ,  α π ο ζ ώ ν ,  τό κ ο ι ν ω ν ι 
κ ό ν  π α ρ ά σ ι τ ο ν ,  ό ά μ α ρ -  
τ ω λ ό ς  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς .  Σ υ γ 
κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι  μ ο ρ φ α ί  έ ξ η - 
θ λ ι ω μ έ ν ο υ  α τ ό μ ο υ  ε ί ν α ι  
ή τ ο ΰ  α λ ή τ ο υ ,  τ ο ΰ  έ π α ί -  
τ ο υ ,  τ ο ΰ  π α ρ α σ ι τ ι κ ώ ς  ζ ών -  
τ ο ς ,  τ ή ς  π ό ρ ν η ς ,  τ ο ΰ  ά-  
π α τ ε ώ ν ο ς ,  έ ν  γ έ ν ε ι  τ ο ΰ  
β ι ο ΰ ν τ ο ς  έ κ τ ο ς  τ ο ΰ  π λ α ι 
σ ί ο υ  τ ή ς  ο μ α λ ή ς  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή ς  ζ (ο ή ς.

Ή  έξαθλίωσις συνοδεύεται, συνήθως, ΰπό σωματικής 
έμφανίσεως έπίσης έξηθλιωμένης. Ό  έξηθλιωμένος πα
ραμελεί τήν έξωτερικήν αύτοΰ έμφάνισιν, είναι ακά
θαρτος, ατημέλητος, αδιαφορεί διά τήν ευπρέπειαν τής

Τό έξηθλιιομένον άτομον χα
ρακτηρίζει ή οκνηρία, ή περι- 
πλάνησις, ή αλητεία καί ή αν
τικοινωνική έν γένει συμπερι

φορά.
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(. ^φανίσεως καί τήν εύσχημίαν τής συμπεριφοράς του. 
μ Αναπτύσσει ίδιότυπον τρόπον ομιλίας καί εξωτερικής 
f| Βρανίσεως (ιδιόμορφος ενδυμασία, μακρά ρυπαρά κό- 
1 α'η, γενική άτημελησία, έλλειψις καθαριότητος) ί 1) . ΙΙα 
. 0α ταΰπα, εις περιπτώσεις τινάς, υπάρχει επιμέλεια τοΰ 
. χώματος εις έξηθλιωμένους την ψυχήν.

'ίΐς βλέπει τις, ή έξαθλίωσις παριστά ψυχοκοινωνι- 
χόν φαινόμενον ένέχον τό ψυχικώς καί κοινωνικώς άνώ- 

• ααλον καί παθολογικόν, την κοινωνικήν παρέκκλισιν καί 
. ^αραστράτησιν, είναι δηλαδή ή έξαθλίωσις σύμπτωμα 

τής κοινωνικής παθολογίας.

Τάς άρχάς τής έξαθλιωσεως παρατηρεί τις είς πολ- 
ι ώς περιπτώσεις πατά τήν παιδικήν ήδη καί ιδίως τήν 

νεαράν ήλικίαν. Πρόκειται περί των απείθαρχων, άτα
κτων, δυστροπών έκείνων παιδιών, άτινα δεν υποτάσ
σονται είς τήν οικογένειαν, δεν σέβονται τούς γονείς 
καί τούς διδασκάλους, αύθαδιάζουν, δεικνύουν σκληρό
τητα καί χαιρεκακίαν, είναι ρυπαρά καί ατημέλητα, τυ- 
οαννούν τούς άλλους, καταστρέφουν αντικείμενα.

Τό φαινόμενον τής έξαθλιωσεως παρατηρεΐται είς 
διάφορον έκάστοτε βαθμόν έντάσεως καί άναφέρεται 
είτε είς εν μεμονωμένον άτομον είτε είς πλεΐστα ταυ- 
τοχρόνως άτομα, είς ομάδα δηλαδή ατόμων, τά όποια 
όργανούνται έν τή εξαθλιώσει, ζοΰν δμαδικώς τήν έξη- 
θλιωμένην ζωήν των, δρουν όμαδικως, συνδέονται έν- 
«ικτωδώς προς τά μέλη τής όμάδος καί κυρίως προς 
τόν αρχηγόν, προς δν αισθάνονται ένστικτώδη υποτα
γήν καί έν γένει συγκροτούν ιδίαν κοινωνικήν όμάδα, 
διακεχωρισμένην από τής λοιπής κοινωνίας.

"Οπως είς τήν εποχήν μας δλα είναι 
ώργανωμένα π.χ. τό έγκλημα, τό λαθρεμ
πόρων^ ούτως ώργανώθη ή έξαθλίωσις. 
'Ομαδικήν έξαθλίωσιν παρουσιάζουν οί 
άποκαλούμενοι χίππις.

Τό φαινόμενον τής έξαθλιωσεως παρετηρήθη είς δ
ίας τάς έποχάς καί είς δλας τάς κοινωνίας. Είς τήν 
καθ’ ήμάς έποχήν παρουσιάζεται επίσης τό φαινόμενον 
τής έξαθλιωσεως καί μάλιστα ηύξημένον. ’Εάν σήμε
ρον όμιλούμεν περί ηύξημένης έξαθλιωσεως των νέων, 
δέν ύπσνοούμεν βεβαίως δτι άπαντες οί νέοι είναι έξη- 
θλιωμένοι, άλλ’ δτι άναλογικώς προς τό σύνολον των 
νέων ό αριθμός τών έξηθλιωμένων είναι ηόξημένος καί 
ότι έν σχέσει προς άλλην έποχήν, πρόσφατον καί παλαι-

(1) 'Υπάρχουν έν τούτοις καί ψυχικώς ομαλά άτομα, άτι- 
να παραμελούν τήν εξωτερικήν αυτών έμφάνισιν.

(2) Ή  έν ήρεμία διάγουσα πολιτισμένη κοινωνία έχει δια- 
■ιλάσσει τάξιν άνθρώπων, είς τούς όποιους είναι λίαν άνε- 
■ττυγμέναι αί ήθικαί καί κοινωνικά! άξίαι. "Οταν λέγωμεν οτι 
!«α κοινωνία είναι «καλή», δέν νοοϋμεν οτι δλοι ανεξαρτήτως 
οί συγκροτοΰντες αυτήν είναι καλοί, άλλ’ οτι τό μεγαλύτερον 
τοσοστόν τών συγκροτούντων αυτήν άνθρώπων είναι καλοί 
καί τό όλιγώτερον οί μή καλοί. Τό αντίθετον συμβαίνει είς 
τήν λεγομένην «κακήν» καί διεφθαρμένην κοινωψαν. 'Ο χα
ρακτηρισμός καλής ή κακής κοινωνίας έξαρτάται άπό τήν 
τχέσιν τών ποσών καί τοΰ αριθμού τών καλών πρός τούς 
κακούς.

'Ομαδικήν έξαθλίωσιν παρουσιάζουν, σή
μερον, οί νέοι, οί άποκαλούμενοι Χίππις.

οτέραν, τό έν λόγφ φαινόμενον είναι άναλογικώς συ- 
χνάτερσν. Τούτο ούδενός διαφεύγει τήν διαπίστωσιν. 
'Τπ’ αυτήν τήν έννοιαν, όμιλούμεν σήμερον περί ηύξη- 
μένου βαθμού έξαθλιωσεως καί έγκληματικάτητος τών 
νέων(2).

Θά έξετάσωμεν, έν συνεχεία, πώς προκύπτει τό φαι- 
νάμενσν τής έξαθλιωσεως καί πού έχει τάς ρίζας καί 
τάς αιτίας του. Αί αίτίαι είναι είτε ένδογενείς, έγκειν- 
ται δηλαδή είς μειονεκτικήν βιολογικήν καταβολήν καί 
τάς βλάβας τού όργανισμού σωματικάς καί ψυχικός, 
είτε έξωγενεΐς, άπορρέουσαι έκ παθογόνων έπιόρά- 
σεων τοΰ περιβάλλοντος, αΐτινες βλαπτικώς δρώσαι δια
στρεβλώνουν τήν ψυχικήν ύπόστασιν τού άτόμου καί 
επιφέρουν τήν έξαθλίωσιν.

Ώ ς θά ίδωμεν, αί περισσότεροι περιπτώσεις έξαθλιώ- 
σεως προκύπτουν έκ τών παθογόνων έξωτερικών δρων 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος. Ούτοι είναι είτε άτομι- 
κοί, ίσχύοντες δι’ έν μόνον ώριομένον άτομον, είτε κα
θολικοί καί γενικοί, έπιδρώντες είς πολλά ταυτοχρόνως 
άτομα καί δημιουργούντες ούτως έξαθλίωσιν μεγάλου 
ταυτοχρόνως άριθμού νεαρών άτόμων. Αί έξωτερικαί 
δηλαδή αίτίαι είναι είτε άτομικαί, είτε καθολικοί. Αί 
έσωτερικαί είναι πάντοτε άτομικαί.

(Συνεχίζεται)



Η Π Ο Ι Ν Η  
Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

Η έφημερίς «Ε Λ ΕΥ Θ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ ·,  εις τάς εκδόσεις τής 18ης καί 25ης Οκτωβρίου 1970 έ- 
δημοσίευσεν όλοσέλιδον, καθ' έκάστην έκδοσιν, έρευναν, άναφερομένην εις τήν ποινήν τοΰ θ α ν ά τ ο υ  Η 
έρευνα άφεώρα τό ερώτημα «έάν θά πρέπει νά διατηρηθή ή ού ή ποινή τοϋ θανάτου, έν Έλλάδι, ώς ποινή 
απειλούμενη ύπό τοϋ Ελληνικού Ποινικού Κωδικός». Λίαν εύστόχως έθίγη καί τό θέμα τής παραχωρήσεις 
τοΰ ένδικου μέσου τής έφέσεως κατά των άποφάσεων των Κακουργιοδικείων.

Ως γνωστόν, τό ίσχϋον Σύνταγμα, τοϋ έτους 1968, δέν παρεχώρησε τό ένδικον μέσον τής έφέοε· 
ως κατά των άποφάσεων τών Κακουργιοδικείων καί ούτως είναι μέν έφικτή σήμερον ή άσκησις έφέσεως κα
τά των ποινών προστίμων, κρατήσεως, χρηματικής ποινής, φυλακίσεως κ.λ.π., καταγιγνωσκομένων ύπό 
τών άντιστοίχων δικαστηρίων, ούχί όμως καί κατά τής θανατικής ποινής, καταγνωσθείαης ύπό Κακουργιο- 
δικείου. Τό θέμα είναι άκρως σοβαρόν, διά πολλούς δέ καί διαφόρους λόγους, έλπίΕεται ότι θά ρυθμιοθπ 
νομοθετικώς.

Οί συντάκται τής έρεύνης άπέφυγον, λίαν έπιτυχώς, νά έκφράσουν ίδιαν, ή έν συμπεράσματι, γνώ
μην. Περιωρίσθησαν εις τήν παρουσίασιν γνωμών καί άπόψεων διακεκριμένων Ελλήνων έ π ισ τ η μ ό ν ω ν ί ,  

οϊτινες, μετά τής διακρινούσης αύτούς φρονήοεως, άπέφυγον τούς δογματισμούς καί τάς άκροβασίας 
προσεγγίοαντες ,τό μέγα τούτο κοινωνικόν πρόβλημα μετά προσωχής καί σωβαρότητος.

Η παρούσα στήλη τών «Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν », ήτοι ή στήλη τών έγκληματολογικών θεμά
των, έπιθυμεϊ νά προσφέρη εις τούς άναγνώστας της μίαν άνάπαυλαν εις τάς έγκληματολογικάς θεωρίας, 
παρουσιάΕουσα τό θέμα «ή π ο ι ν ή  τ ο ϋ  θ α ν ό τ ο  υ», μετά τήν έΕάντλησιν τοΰ όποιου θά περα- 
τώση τάς συνεχείας του θέματος «Αιτιολογία τοΰ έγκλήματος», όπερ ήρΕατο από τοΰ προ-προηγουμένου 
τεύχους. Διά νά μήν περιπέσωμεν, όμως, άπό θεωρίας εις θεωρίαν, θά γίνη προσέγγισις τοϋ παρόντος 
θέματος άπό άλλης, έντελώς πρακτικής σκοπιάς.

Εχοντες ύπ όψιν τάς άνάγκας καί τά ένδιαφέροντα τοΰ άναγνωστικοϋ Κοινού τών « Αστυνομικών 
Χρονικών», θά παρουσιάσωμεν περιπτώσεις έγκλημάτων καί έγκληματιών, τών όποιων ή μέν έΕιχνίασις θά 
προβληματίση καί θά διδάΕη τούς άστυνομικούς, ή δέ στυγερότης, άγριότης καί βλαβερότης αύτών, ίσως, 
βοηθήση τούς ποινικολόγους, νομοθέτας καί σωφρονιστάς νά ϊδουν τό θέμα τής θανατικής ποινής εις τάς 
πραγματικός διαστάσεις του.

Αί περιπτώσεις, οίτινες θά παρουσιασθοϋν, θά προσεγγίζουν, κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν, τήν πρα
γματικότητα. Αί διηγήσεις, ή περιγραφαί, θά προέρχωνται άπό έπίσημα στοιχεία, άπό τά στόματα τών έπι- 
ληφθέντων δημοσίων οργάνων, άλλά καί αύτά θά είναι, κατά έναν τρόπον, ήλεγμένα ύπό τοϋ γράφοντος. 
Τά στοιχεία τής υπερβολής καί τοΰ χρωματισμού τών γεγονότων θά απουσιάζουν.

Κατ αρχήν, δέν εϊμεθα ούτε υπέρ ούτε κατά τής θανατικής ποινής. Δέν συντασσόμεθα ούτε ύπέρ 
της διατηρήσεώς της, ούτε ύπέρ τής άπαλείψεώς της, άπό τόν Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα. "Ομως, ούτε 
ήμεϊς ούτε έτερος Ελλην είναι δυνατόν νά μήν έχη γνώμην έπ' αύτοϋ τοΰ θέματος, δΓ ό καί ή γνώμη μας 
θά παρατεθή μετά τά στοιχεία.

Υποτίθεται, ότι εϊμεθα ύπέρ τής άπαγορεύσεως τής θανατικής ποινής, ήτοι ύπέρ τής διαγραφής αύ- 
της, ώς ποινής, άπό τούς Ποινικούς Κώδικας τών Κρατών. Έρωταται όμως: Τίνι τρόπω θά έδει νά άντι- 
δράσωμεν, έάν εϊχομεν νά άντιμετωπίσωμεν ούχί ύποθετικούς έγκληματίας τών άστυνομικών μυθιστορη
μάτων, άλλά τούς κάτωθι, οίτινες είναι έν Εωή, έδρασαν εις τήν έποχήν μας καί συνεκίνησαν τήν γε
νεάν μας:

Ιον. Ό  George Blake είναι γνωστός εις δλην τήν ύ- 
φήλιον. ’Έβλαψε τόσον τήν ’Αγγλίαν καί τήν δυτικήν 
άμυναν, ώστε δ δικαστής, δστις τόν κατεδίκασεν, είς ι
σόβιον κάθειρξιν, διότι δέν ήδύνατο, έκ τοΰ νόμου νά 
τοΰ έπιβάλη τήν ποινήν τοΰ θανάτου, τοΰ είπε, κατά 
τήν άπαγγελίαν τής άποφάσεως: «Λυπούμαι διότι δέν 
δύναμαι νά σέ καταδικάσω είς θάνατον' δι’ αυτό θά σέ 
στείλω είς τήν φυλακήν, δι’ δλην τήν υπόλοιπον ζωήν 
σου. Παρακαλώ δέ, άπό τής θέσεως ταύτης, τήν Μεγα- 
λειότητά της νά μή λάβη ποτέ τό δικαίωμα νά σοΰ δώ- 
ση χάριν». Ή  τελευταία διάταξις τής άποφάσεως τοΰ 
δικαστοΰ, διεσκεδασε, μερικώς, τάς άνησυχίας τών ύ- 
ποστηρικτών τής διατηρήσεώς τής θανατικής ποινής.

Μίαν βροχεράν εσπέραν τής 22ας ’Οκτωβρίου 1966, 
δ George Blake, τή βοήθεια, προφανώς κομμουνιστών, 
άνερριχήθη τά υψηλά τείχη τών φυλακών ύψηλής ά-

σφαλείας Wormwood Scrubs, αίτινες κεϊνται παραπλεύ- 
ρως τοΰ Hamersmith Hospital είς Λονδίνον. Ό  προδό
της παραμένει είσέτι ελεύθερος «Κύριος οίδε ποΰ», χω
ρίς νά άποκλείηται τό ένδεχάμενον νά πίνη τήν μπύραν 
του είς τό ίδιον «PUB», είς τό όποιον συχνάζει καί δ 
καταδικάσας αυτόν δικαστής. "Εν είναι' πολύ πιθανόν, 
δτι Ικεΐνος, δστις θά τόν άναγνωρίση καί θά προσπαθή- 
ση νά τόν συλλάβη «θά πάη σαν τό σκυλί στ’ αμπέλι», 
ύπό έποψιν μή περαιτέρω τιμωρήσεως τοΰ φονέως του. 
Φυσικά, εκείνος, δστις θά τόν συλλάβη θά προσφέρη ύ- 
ψίστας υπηρεσίας είς τήν πατρίδα του. Ό  George, 
δμως, είτε ένα φονεύση είτε περισσοτέρους, έχει τήν ι
σόβιον κάθειρξιν καί ούδέν έτερον θά ύποστή. Έάν ύ- 
ποθεσωμεν, δτι εύρίσκεται είς τήν Ρωσίαν, δέν θά συνε- 
χίζη τήν προδοτικήν δράσιν του;

Δέν είναι, δμως, μόνον δ George, δστις άπέδρασεν
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Λτ-ό τάς άγγλικάς φυλακάς, άλλα απεδρασαν το έτος 
1962=403, 1963 =  540, 1964=677, 1965 =  699 καί 
-/ji)- πρώτους [χήνας τοΰ 1966 =  573 κρατούμενοι3. Ες 
χύτών άπέδρασαν, από τάς φύλακας υψηλής ασφαλείας, 
ήτοι τάς φύλακας από τάς όποιας ή άπάδρασις, υποτί
θεται, δτι είναι δύσκολος, εάν μη αδύνατος, το έτος 
1962 =  56, 1963 =  71, 1964=93, 1965 =  79 καί 
1966 =  85 κατάδικοι, συμπεριλαμβανομένων στυγερών 
χαί έπικινδύνων εγκληματιών3. Έ κ τών τοΰ έτους 1966, 
οι 42 ήσαν λησταί, οί 12 δολοφονοι και οι ύπόλοιποι 
διαρρήκται κ.λ.π.4.

2ον. Ό  jan Brady ήτο μεταξύ τών στασιασάντων κα
ταδίκων, τήν άνοιξιν τοΰ έτους 1968, εις τάς φυλακά, 
εοΰ Durham5 (Βόρειος ’Α γγλία). Εδημιουργηθη τοι- 
αύτη άναρχία, ώστε παρέστη άνάγκη νά μεταβή επί τό
πον δ ίδιος 6 υπουργός Εσωτερικών, δια να «διευθετή- 
JV -ήν διαφοράν μεταξύ εγκληματιών καί τοΰ προσωπι
κού τών φυλακών!!! »6 Δέν έχομεν στοιχεία περί τοΰ 
χριθμοΰ άποπειρών άποδράσεως7 τοΰ jan Brady άσφα- 
Χώς, δμως, δέν έχει τί νά φοβηθή, έάν έπιχειρή μίαν ά- 
τόδρασιν μηνιαίως ή έάν φονευση 5 η 10 φύλακας φυ
λακών, προκειμένου νά έπιτύχη άπόδρασιν ή καί άπλώς 
προς διασκέδασιν.

Ποιος είναι ό βίος καί ή δράσις τοΰ jan Brady, θα 
οιηγηθώμεν από στόματος τοΰ έπιληφθέντος Αστυνομι
κού Δ) ντοΰ κ. A. Benfield8, υπηρετοΰντος, τότε, εις τήν 
έπιληφθεΐσαν ’Αστυνομίαν τοΰ Cheshire.
? Έ τος 1965. Ό  jan Brady είναι 27 έτών. Ή  ερωμέ
νη του Myra Hindley είναι 23 έτών. 'Ο David Smith 
Είναι 17 έτών έγγαμος μετά τής Maureen, αδελφής τής 
Myra. Ό  Brady καί Myra εργάζονται εις τήν αυτήν έ- 
πιχείρησιν εις Μάντσεστερ. Ό  Brady ήτο γραφεύς εις 
τήν αποθήκην τής έπιχειρήσεως καί ή Myra στενοδα- 
κτυλογράφος εις τά γραφεία, προσελήφθησαν δέ τά έτη 
1959 καί 1961, άντιστοίχως.

Ό  Brady έγεννήθη εις μίαν συνοικίαν τής Γλασκώ- 
βης, άνατραφείς υπό θετών γονέων, έν τή αυτή περιο
χή. 'Ως παιδίον προσήχθη μερικάς φοράς εις τό Δικα- 
στήριον ’Ανηλίκων διά διαρρήξεις καί κλοπάς. Τό έτος 
1950, ή μήτηρ του ένυμφεύθη ένα άνδρα, όνομαζομε- 
νον Patric Brady, μεθ’ οδ έγκατεστάθη εις Μάντσεστερ. 
Τό έτος 1954, δ jan, εις ηλικίαν 16 έτών, υπεχρεώθη 
ύπό τοΰ δικαστηρίου τής Γλασκώβης νά μεταβή καί νά 
διαμείνη πλησίον τών γονέων του, εις Μάντσεστερ. Τ.ώ 
έτέθη, ώς δρος, πρός άποφυγήν φυλακίσεώς του!!! Εις 
Μάντσεστερ προσελήφθη ώς έργάτης εις μίαν ^αγοράν, 
άλλά συνέχισε τήν τέλεσιν έγκλημάτων. Τόν Ιανουά
ριον 1956 συνελήφθη καί κατεδικάσθη διά διάρρηξιν 
οικίας. Εισήχθη δι’ έκπαίδευσιν εις Άναμορφωτήριον 
’Ανηλίκων, έξ οδ άπελύθη τόν Νοέμβριον τοΰ έτους 1957 
(σ. γ .: πασιφανώς αναμορφωθείς!!!) . Είργάσθη, επ δ- 
λίγον, εις εν έργοστάσιον μπύρας, παρεμεινε επι μικρόν 
διάστημα άνευ έργασίας, καί από τόν Φεβρουάριον τοΰ 
έτους 1959 προσελήφθη ώς γραφεύς εις τήν έπιχείρη- 
σιν, εις ήν συνεχώς είργάζετο, μέχρι τής συλλήψεώς 
του.

'Η Myra Hindley έγεννήθη τόν Αύγουστον τοΰ έτους 
1942 εις Μάντσεστερ. ’Από ήλικίας 6 μηνών καί έντεΰ- 
θεν άνετράφη ύπό τής έκ μητρός μάμμης της, μεθ’̂ ής 
διέμενε μέχρι τής συλλήψεώς της. Αί δύο γυναίκες^ διέ- 
μενον εις διαφόρους διευθύνσεις *τοΰ Μάντσεστερ, άλλα

τόν Σεπτέμβριον τοΰ Ιτους 1964 μετεκινήθησαν έξω 
άπό τό Μάντσεστερ.

Τόν ’Ιούνιον τοΰ έτους 1961, συνεδέθη δ Brady καί η 
Myra. ’Από τοΰ έτους 1962, διέμενον ύπό τήν αυτήν 
στέγην. Ό  Brady, ένφ έχρησιμοποίει τήν διεύθυνσιν 
τών γονέων του, παρέμενεν μέχρι τών πρωινών ώρών 
εις τήν οικίαν τής Myra. Κατά τήν εποχήν αυτήν, δ 
Brady έδείκνυε ,μεγάλον ένδιαφέρον πρός τάς φωτο
γραφίας, πορνογραφίας, τάς σεξουαλικάς διαστροφάς 
καί τά διηγήματα βασανισμών καί τιμωρήσεων. Ηγό- 
ραζε δαπανηρά βιβλία, σχετικά μέ τ’ άνωτέρω ένδιαφέ- 
ροντά του, ικανοποιεί δέ τάς σεξουαλικάς διαστροφάς 
του μετά τής έρωμένης του, φροντίζων άμα νά λαμβά- 
νη φωτογραφίας τών τοιούτων επαφών του.

Ταυτοχρόνως, καί ένώ ήσκοΰντο εις αυτάς τάς άνη- 
θικότητας", ό Brady έξεδήλωνε μέγιστον ένδιαφέρον διά 
τήν ληστείαν μιας Τραπέζης. Πρός άνεύρεσιν συνεργα
τών, προσήγγισε παλαιούς γνωστούς τροφίμους τοΰ Α

ναμορφωτηρίου, παρ’ ών ήτήσατο βοήθειαν δι’ αύτήν 
τήν περιπέτειαν. Άνευρέθη έπιστολή, άπευθυνομένη 
πρός τήν Myra, δι’ ής έδίδοντο αυτή όδηγίαι παρακο
λουθήσεις μιας Τραπέζης. Μετά τήν έργασίαν αυτήν 
θά συνεζητοΰντο, μεταξύ των, αί λεπτομερειαι τής «ε- 
πιχειρήσεως».

Τό έτος 1962, ή Myra άπέκτησε μίαν άδειαν δπλο- 
φορίας, ήγόρασε δέ έν δπλον σκοποβολής τών 22 χιλ., 
έγγραφεΐσα άμα εις ένα νομίμως λειτουργοΰντα σύλλο
γον σκοποβολής. Αδτη ήκουσε μαθήματα σκοποβολής, 
ήσκήθη δέ εις αύτήν, εις ειδικόν πεδίον βολής, εις μίαν 
έξοχικήν περιοχήν τοΰ Cheshire, ένθα, συναντηθείσα 
μετά μελών άλλων σκοπευτικών συλλόγων, ήρύσθη 
πληροφορίας περί τοΰ τρόπου άποκτήσεως ένός πιστο
λιού Ζtiger. Διαρκοΰντος τοΰ έτους 1963, αυτή ήγόρα
σε, π αρ αν όμως, δύο περίστροφα' έν Smith-Wesson τών 
38° καί έν Webley τών 45°, άμφότερα μετά τών άντι- 
στοίχων πυρομαχικών.

Άρχικώς, δ Brady είχε μίαν μοτοσυκλέτταν, έπί τής 
όποιας μετέφερε τήν Myra ώς έπιβάτιδα. Ή  Myra έδι- 
δάχθη δδήγησιν αύτσκινήτου, άπέκτησεν άδειαν δδηγή- 
σεως, κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων, καί αύτοκίνητον τό 
1963. ’Έκτοτε, καί μέχρι τής ημέρας τής συλλήψεώς 
της, ήλλαξε τρία αύτοκίνητα, τελικώς δέ δ Brady έπώ-



λησε τήν μοτοσυκλέτταν. Ούτος δεν ήδύνατβ να δδηγή 
αύτοκίνητον ή τουλάχιστον ουδέποτε έθεάθη δδηγών 
τοιοΰτον. Ή  Myra ώδήγει πά'/τοτε μέ έπιβάτην τδν jan. 
Αύτη συνήθιζε νά διέρχεται εκ τής οικίας του καί νά 
τδν παραλαμβάνη.

Ό  Brady ήτο συστηματικός πότης οίνου. Μετά τής 
Myra, μετέβαινον συχνάκις εις έξοχικάς περιοχάς τοϋ 
Cheshire, Yorkshire καί Derbyshire, κοιμώμενοι έντός 
τοϋ αυτοκινήτου των. Άμφότεροι ένδιεφέροντο διά τήν 
γερμανικήν γλώσσαν καί άμφότεροι είχον μάθει νά δ- 
μιλοΰν αυτήν. Ό  Brady ήγόραζε βιβλία καί μαγνητο
ταινίας μέ τούς λόγους τοΰ Χίτλερ.

Ή. Moureen, νεωτέρα αδελφή τής Myra, ένυμφεύθη, 
τδν Αύγουστον τοΰ έτους 1964, τδν David Smith. 05- 
τοι είχον εν θήλυ τέκνον, τδ όποιον άπέθανε τδν Α πρί
λιον τοϋ 1965. Ό  Brady καί δ Smith έγνωρίσθησαν τήν 
έπομένην των γάμων των Smiths. "Εκτατέ, άποδεικνύε- 
ται δτι δ Brady ήρξατο, μετά πανουργίας, νά «σπρώ
χνει» τδν Smith εντός τής σπείρας ληστείας τής Τρα- 
πέζης. Ό  Smith, εύθαρσώς, παρεδέχθη δτι συχνάκις 
παρηκολοΰθησε Τραπέζας, σημείων κινήσεις ανθρώπων, 
μεταφερόντων χρήματα καί αυτοκινήτων χρηματαπο
στολών. Ύπδ τών δύο κατεστρώθησαν σχέδια, σχετικά 
μέ τδν τρόπον τελέσεως τής ληστείας τής Τραπέζης.

Κατά τδν αύτδν χρόνον, δ Brady μετέδιδε τάς ιδέας 
του, μετ’ έπιμονής, είς τδν Smith. Αδται είχον ώς πε- 
ριεχόμενον τήν ήρωποίησιν τής ναζιστικής Γερμανίας 
καί τής πολιτικής της, συνεχώς δέ Εσχυρίζετο, δτι ή 
πολιτική τοΰ Χίτλερ, περί έξωντώσεως τών Εβραίων, 
ήτο ορθή, δπως ήτο δρθή, γενικώς, καί ή ιδέα έξωντώ
σεως άνθρώπου άπδ άνθρωπον. Έν τφ μεταξύ, έδάνειζε 
τδν Smith βιβλία, σχετικά μέ τάς σεξουαλικάς διαστρο- 
φάς του.

"Εν βιβλίον, περιγράφων σαδιστικάς σεξουαλικάς έ- 
παφάς (δ τίτλος καίτοι γνωστός δέν μάς χρειάζεται), 
εθεωρείτο ιδιαιτέρως ενδιαφέρον άπδ τδν Brady, διότι, 
κατ αυτόν,· είχε πολύ «ωραίας ιδέας» περί φόνου. 'Ο 
Brady καί δ Smith «επινον, συχνάκις, καί άρκετά μα- 
ζυ», ιδιαιτέρως οίνον, καί έπραγματοποίουν έκδρομάς

έξοχάς, ένθα ήσκοΰντο εις τήν σκοποβολήν διά πε
ριστρόφων. Ό  Brady έντυπωσίαζε τδν Smith διά τών 
ικανοτήτων του.

Εν τφ μεταξύ, τδν Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1964, ή 
Myra καί ή μάμμη της μετώκησαν εις νέαν οικίαν. Ό  
Brady ήτο δ τακτικός των έπισκέπτης, διανυκτερεύων 
μετ αυτών. Η μάμμη, ήτο 77 έτών, «άνύμπορη», ήτις 
κατεκλίνετο, περί τήν 7.30 ώραν, έκάστην έσπέραν. 
Περί τδ τέλος Αύγούστου 1965, μετεκινήθησαν οι γο
νείς τοΰ Brady είς περιοχήν τοΰ Langashire, άλλά δ ί
διος διέμενε, πλέον, μονίμως μετά τής Myra. Τδν ίδιον 
μήνα, Αύγουστος 1965, οι Smiths ενοίκιασαν έν διαμέ
ρισμα, απεχον περίπου 250 μέτρα άπδ τήν οικίαν τής 
Myra. Οί τέσσαρες συνέχισαν νά είναι φίλοι. Περί τά 
τέλη Σεπτεμβρίου καί άρχάς ’Οκτωβρίου 1965, δ Brady 
καί η Myra διηνυκτέρευσαν εις τδ διαμέρισμα τών 
Smiths επί δύο νύκτας (Σάββατον-—Κυριακήν) .

Κατά την μίαν άπδ τάς δύο αύτάς διανυκτερεύσεις 
και μετά άπο μιαν «γερήν οινοποσίαν», καίϋϊταν αι γυ
ναίκες είχον μεταβή είς τήν κλίνην των, δ Brady ήρώ- 
τησε τδν Smith: «τδ λέει ή ψυχή σου νά σκοτώσης άν
θρωπο;- Έ ν συνεχεία, είπεν είς τδν. Smith δτι «είναι 
ωραίο νά φονεύης άνθρώπους», άποκαλύπττων. -οτί ,αυ-

τδς είχε φονεύσει^τρεις ή τέσσαρας, τούς όποιους 
ψεν εις τήν εξοχήν' περί αυτών δέ είχε καί φωτογρχ 
φικάς άποδείξεις. Ό  Brady έτόνισεν δτι ή καλυτέρ® 
ήλικία θυμάτων είναι μετά τδ 16ον έτος, διότι δέν δτ- 
μιουργείται ^μεγάλη δημοσιότης, ώς δημιουργεΐται έν 
περιπτώσει δηλώσεως έξαφανίσεως προσώπου νεωτέρου 
τών 16 έτών. Ό  Brady, προχωρών, ετι περαιτέρω, διε- 
βεβαίωσε τδν συνομιλητήν του, δτι δ ίδιος (δηλ. ί 
Smith) , έκάθησε πλησίον τόπου, ένθα ήτο τδ θαμένον 
σώμα άνθρώπου, φονευθέντος ύπδ τοΰ Brady. Ό  Smith 
είπεν εις τδν Brady, δτι δέν έπίστευεν εις δσα ήκουεν 
Ο Brady τοΰ είπεν, δτι, πρδς άπόδειξιν τών λε

γομένων του, θά έπραττεν ένα άλλον φόνον, παρά τδ 
γεγονός δτι δέν είχε είς τδ πρόγραμμά του τήν τέλεσιν 
ετέρου φόνου, πρδ τής παρόδου τριμήνου. Επειδή δέ 
δ φόνος αυτός είναι έκτδς προγράμματος, δέν θά ύπε- 
λογίζετο είς τδν λογαριασμόν τών ύπδ έκτέλεσιν. Ού
τος, έπίσης, έξήγησεν είς τδν Smith, δτι, δσάκις διέ- 
πραττε φόνον, έξηφάνιζε παν ένοχοποιητικόν στοιχείον 
έκ τής οικίας του.

Τήν έσπέραν τής Τρίτης — 5ης ’Οκτωβρίου 1965_
δ Brady ήτήσατο άπδ τδν Smith νά τώ δανείση δ,τι 
πορνογραφικόν βιβλίον είχεν. Ό  Smith ικανοποίησε τδ 
αίτημά του, παραδώσας δσα βιβλία είχε.

Ό  Brady άνήλθεν εις τδν άνω δροφον' κατελθών δέ 
άργότερον, έφερε μεθ’ έαυτοΰ δύο «μεγάλες βαρειές βα
λίτσες». Τας ετοποθετησεν εντός τοΰ αυτοκινήτου τή; 
Myra, δπερ ήτο έσταθμευμένον πρδ τής οικίας της. Ή 
Myra ώδήγησε τδ αύτοκίνητον μέ μόνον έπιβάτην τδν 
Brady. Ό  Smith έτόνισεν, δτι δλα αυτά ήσαν προπα- 
ρασκευαστικαί έργασίαι τής σχεδιαζομένης ληστείας.

Τήν 6.10' πρωινήν τής Πέμπτης — 7ης ’Οκτωβρίου 
1965 —  τδ άστυνομικδν Τμήμοι τοΰ Hyde |),α6ε | να 
σήμα, Ενα ή ’Αστυνομία μεταβή, πάραυτα, είς έν τηλε
φωνικόν θάλαμον τής περιοχής Hattersley (ένθα διέ- 
μενον τά ζεύγη Brady καί Sm ith). Είς άστυφύλαξ, ε
νός περιπολικού αυτοκίνητου, μετέβη έκεΐ καί συνήντη- 
σε τδν David καί τήν Maureen Smith. Ό  Smith έφερε 
μεθ ^έαυτοΰ μιαν μεγάλη ν μάχαιραν κοπής άρτου καί 
cv ευμεγεθες «κατσαβίδι». Ό  Smith ήτο λίαν έρεθισμέ- 
νος καί  ̂ έζήτησε νά δδηγηθή, μετά τής συζύγου του, 
εις τδ άστυνομικδν Τμήμα. ’Εκεί είπεν εις τούς άστυ- 
νομικούς, δτι είχε παραστή μάρτυς ενός φόνου, τελε- 
σθένττος υπό τοΰ Brady καί δτι τδ πτώμα ήτο είς τδ 
υπνοδωμάτιον τοΰ διαμερίσματος τοΰ άριθμοΰ 16 τής 
λεωφόρου \ \  ardlebrook, εις περιοχήν τοΰ Hattersley.

(Συνεχίζεται)

1. "Ελαβον μέρος είς τήν συζήτησιν οί καθηγηται τοΰ Ποι
νικού Λικαίου κ.κ. ΓΑΦΟΣ καί ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, δ υφηγητή; 
κ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ2, δ άντεισαγγελεϋς Έφετών κ. ΠΑΤΑΚΙΑΣ 
και οί δικηγόροι κ. κ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ καί ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΓ.

2. The Times, 28.12.1966.
3. The Regime For Long - Term Prisoners in Conditions 

of Maximum Security, London, H.M.S.O., 1968, σελ 73.
i. Ibid, σελ. 94.
5. Αί φυλακαί του DURHAM διαθέτουν Maximum Security 

Wing (τμήμα υψηλής ασφαλείας κρατουμένων).
6. The Times, 5.4.1968.
7. Επηκολούθησαν ταραχαί είς φύλακας Albany, Purkhurts 

καί Leicester. Ο γράφων έπεσκέφθη τήν έποχήν αυτήν τάς 
φυλακίς, Wormwood Scrubs, Durham, Albany, Wakefield! 
Wincester κ.δ.

8. The Police Journal, April 1968, p 147—159.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Υπό κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ

Λογοτέχνου - Δημοσιογράφου

ρΐΑ τούς λαούς πού θέλουν νά ζήσουν τίποτα δέν 
είναι πιό αναγκαίο καί πιό πολύτιμο άπό την πα- 

ράδοσι. Τά έθνη πού κόβουνε τούς δεσμούς τους μ’ 
αΐιτή είναι καταδικασμένα νά έξαφανισθοΰν.

Γιά νά μένη πάντα πιστή στην Ιερή της παράδοσι 
ή Ελληνική Φυλή μπόρεσε ν’ αντιμετώπιση τούς α 
γριότερους έπιδρομεΐς, τούς Ισχυρότερους δυνάστες 
χά πιό ύπουλα καί σκοτεινά όργανα τού έωσφόρου. 
/Λέ τήν παράδοσι γνώρισε τό θρίαμβο στις καλές ή- 

j μέρες της, μ' αυτήν άντεξε τις ατέλειωτες νύχτες 
τής σκλαβιάς της, μ’ εκείνης τήν βοήθεια κέρδισε τή 
Λευτεριά στό Είκοσιένα, ανέκτησε τή Μακεδονία, τή 
Θράκη και τά Νησιά στούς Βαλκανικούς πολέμους, 
Ιγραψε αργότερα τήν εποποιία των ’Ηπειρωτικών 
βουνών, έξώντωσε τις δυνάμεις τών ξενοκίνητων αν
ταρτών καί χάρις σ’ έκείνη έσωσε τήν πολύπαθη χώ
ρα μας στις 21 ’Απριλίου του 1967.

Τά γενναία παλληκάρια πού τόλμησαν ν’ άντιμε- 
■ τωπίσουν ένα έξαλλο πλήθος πού έσπρωχνε τήν Ε λ 

λάδα στό γκρεμό όδηγούμενο άπό τούς ακριβοπλη
ρωμένους δούλους τοΰ κομμουνισμού καί τούς τυ
φλωμένους, άνΐκανους κ’ εγωκεντρικούς πολιτικούς, 

| μέ τής παραδόσεως τά νάματα έχουν ποτιστή, τών 
I έθνικών, τών θρησκευτικών, τών έλληνιχριστιανικών

ανθρωπιστικών παραδόσεων καί Ιδανικών.
Ή Εθνική Κυβέρνησις, άπό τις πρώτες κιόλας 

ημέρες πού πήρε στά στιβαρά της χέρια τήν έξου- 
σία, έδειξε πώς έννοεΐ νά ξανασυνδέση τούς δεσμούς 
τοΰ συγχρόνου Ελληνισμού μέ τήν άνεκτίμητη κλη
ρονομιά μας, τήν παράδοσι.

’Ίσω ς νά ρωτήση κανένας άκατόπιστος: ΤΗταν 
άναγκαία μιά τέτοια ένέργεια, είχαμε τόσο άλλά- 
ξει, τόσο άπομακρυνβή άπ’ αύτήν;

Καθήκον επιτακτικό, άλλά καί θλιβερό είναι ν’ ά- 
παντήσωμε καταφατικά. Δυστυχώς ένα μέρος τών 
ήγετικών τάξεων έδωσε τό παράδειγμα τής εθνο
φθόρας άλλαγής, όσον οί περιστάσεις ευνοϊκές αύτό 
τού έπέτρεψαν νά παραπλανήση τό λαό, ν’ άνέβη ά 
πό τήν άφάνεια καί νά προβληθή στό προσκήνιο. 
Δέν έδίστασαν οί μοιραίοι εκείνοι άνθρωποι νά ει
σαγάγουν μεθόδους καί συστήματα άνθελληνικά 
γιά  νά ικανοποιήσουν τήν άρχομανία τους καί τά 
ύλικά συμφέροντα τής σπείρας πού τούς περιέβαλ
λε. Ά λ λ ά  έπειδή μήτε τήν άνάλογη επάρκεια χρό
νου έχουμε γιά  νά έπεκταθοΰμε σέ διαφόρους το
μείς, μήτε τήν ειδικότητα, θά περιοριστούμε στον 
πνευματικό τομέα.

Πολύ λίγα  χρόνια πάνε άπό τότε πού τή λέξι έ-

u n it Λ.ΊI IU  UA.. . »  .« Ατι οζ(ύ μαυροφόρα
Καί όμως! ό φτωχός καλόγερος, αληθινός όδηγητής τών πεπρωμένων τοΰ Γένους, διέσωσε τήν’παράδοση στά χρόνια

ς σκλαβιάς. («Τό Κρυφό σχολειό», πίναξ τοΰ Νικολ. Γκύζή). -της μαύρης
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θνικισμός άρχισε ν’ αντικαθιστά ή τόσο έλκυστική 
όσο και επικίνδυνη λέξι διεθνισμός. Οΐ συγγραφείς 
πού αντλούσαν τις εμπνεύσεις καί τά θέματά τους α
πό τήν έλληνική φΰσι και ζωή ήταν γιά  τους ανάξι
ους αυτούς δήθεν πρωτοπόρους συναδέλφους τους 
ξεπερασμένοι καί ανεδαφικοί.

'Η πατροπαράδοτη διαύγεια τής τέχνης μας, μο
νότονη καί ξεπερασμένη. Μόνον όσοι σκιαγραφού
σαν μέ τ’ άδέξια καί άντικαλλιτεχνικά χέρια τους 
σκοτεινούς τύπους πού τους έξουσίαζαν ένστικτα 
πρωτόγονα κ’ έφεύρισκαν επεισόδια τερατώδη, πού 
περιέγραφαν συχαμερές σκηνές κ’ έδημιουργοΰσαν 
άτμόσφαιρα εφιαλτική ήταν γ ι’ αύτούς καί τόν κύ
κλο των θαυμαστών τους άξιόλογοι συγγραφείς.

’Έτσι, κατάντησε νά βλέπουμε στίς προθήκες 
των βιβλιοπωλείων νά φιγουράρουν βιβλία, πού μό
νο σέ συνωμοτικές συγκεντρώσεις άναρχικών καί 
σέ καταγώγια τοξικομανών μπορούσαν νά έχουν τή 
Οέσι τους. Κατάντησε νά μάς ταλαιπωρούν άφηγή- 
ματα γεμάτα άπό βορεινές όμίχλες καί πολικές πα
γωνιές, άπό τύπους δίχως κανένα εύγενικό αίσθη
μα, κανένα ίχνος άνθρωπιάς, καμμιά πίστι, κι’ άπό 
δηλητηριώδεις άναθυμιάσεις, άπό παραδείγματα  
κτηνωδών άπολαύσεων καί πράξεων έγκληματικών. 
Είχε καλά δουλέψει ή διαβρωτική προπαγάνδα τών 
ερυθρών άποστόλων πού βασική τους έπιδίωξι είναι 
ή έξαθλίωσι τών μαζών καί όπλο της άλάνθαστο εί
ναι ό δόλος. Είχε άρχίσει νά ξεθεμελιώνη τό πνευ
ματικό μας οικοδόμημα μέ τήν πλημμύρα τών έπι- 
δέξια διαφημισμένων, καλοτυπωμένων καί πάμφθη
νων βιβλίων, πού πολυάριθμοι φτωχοί διάβολοι έ
τρεχαν άπό γραφείο σ ε  γραφείο κι’ άπό σπίτι σέ 
σπίτι νά πουλήσουν μέ εύκολίες πληρωμής.

Ξεχωριστή θέση άνάμεσα σ ’ αυτά τά εκτρώματα 
είχαν τά ιστορικά έργα, όπου μέ άξιοθαύμαστη 
πραγματική δεξιοτεχνία διασύρονταν οί μεγάλες 
άστραφτερές μορφές τών πρωτεργατών τής Παλιγ
γενεσίας, σπιλώνονταν οί κορυφαίοι ιερωμένοι, οί 
άρχοντες πού μέ τό χρήμα καί μέ τό αίμα τους συ
νέβαλαν στήν κατάκτησι τής Λευτεριάς κ’ οί σοφοί 
Έλληνες τής Διασποράς, κι’ έξυμνεΐτο ύπερβολικά 
ή προσφορά τών άνθρώπων τού λαού γιά  νά ένισχυ- 
θή ή ιδέα τής Λαοκρατίας.

Μόλις τώρα τελευταία ξαναπαίρνει τήν άληθινή 
της όψι ή λογοτεχνία μας. ’Έ ργα  μέ ούσιαστικό πε- 
ριεχόμενο, μέ καθαρά τοπικό χρώμα, μ’ έθνικόν 
παλμό καί μέ άδολα γηγενή στοιχεία άρχισαν νά 
κυκλοφορούν, σέ κλίμακα μάλιστα υψηλή. ’Έ ργα  
πού έρχονται νά μάς ξαναδέσουν μέ τήν παράδοσι, 
νά ικανοποιήσουν τό καλλιτεχνικό μας συναίσθημα 
καί νά προετοιμάσουν τήν ύλοποίησι τών ιδανικών 
τού Κωστή Παλαμά.

9 ί^Υάλος ποιητής τής «φλογέρας τού βασιλιά» 
καί του «Δωδεκαλόγου του Γύφτου», σ’ ένα άπό τά 
ώραιότερα τραγούδια του Θεωρεί έπιτακτικήν ά- 
νάγκη καί καθήκον μας άπαράβατο νά μείνουμε πι
στοί στήν παράδοσι. Καί, μή βρίσκοντας αύτό άρ- 
κετό, μάς συμβουλεύει νά πλατύνουμε τό δρόμο της 
καί νά τόν όμορφήνουμε.

Ζητάει νά γίνουμε όργοτόμοι καί νά μήν άμελή- 
σουμε νά διώξουμε τά ζιζάνια, όποια κι’ όσα καί 
άν είναι.

'Όπως ό Γέρος τού Μόριά τόν καιρό πού τό άπαί- 
σιο όργανο τού Ίμπραήμ, ό έξωμότης Νενέκος, έ-

Ή  ζωή καί τά έργο τοδ Κολοκοτρώνη 
τροφοδοτεί μέ θαυμάσιο υλικό τήν λογο
τεχνία μας, βοηθώντας έτσι στήν διατή- 

ρησι τής παραδόσεως.

κάνε νά φουντώση τό προσκύνημα, προστάζει: Φω
τιά καί τσεκούρι.

ίό  ποίημα αύτό, πού άποτελεΐ τό στολίδι καί τήν 
κατακλείδα τών όσων άνεφέρθησαν, άξίζει νά τό 
προσέξη ό άναγνώστης:

«ΓΙαιδι, το περιβόλι μου πού θά κληρονομήσης, 
μπιος το βρής κι’ όπως τό ίδής, νά μήν τό παρατήσης. 
Σκάψε το ακόμα πιο βαθεια καί φράξε το πιο στεριά 
και πλούτισε τη χλιορη του καί πλάτυνε τή γη του, 
κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται νά τό βεργολογήσης 
καί νά τού φερνής τά νερό τό άγνό τής βρυσομάνας.
Kl αν αγαπάς τ’ ανθριοπινά κι’ όσα άρρωστα δεν είναι, 
ρίξε ιίγιασμό καί ξόρκισε τά ξωτικά, νά φιύγουν, 
καί τή ζωντάνια σπείρε του μ’ όσο γερά, δροσάτα.
Γίνε όργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής. ΚΓ αν είναι 
κι' έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί ώργισμένοι, 
κι’ όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κΓ όσα δέντρα 
γιά τίποτ’ άλλο δέ φελάν παρά γιά μετερίζια, 
μή φοβηθής τό χαλασμό: Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα, 
ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε τό περιβόλι, κόφ’ το, 
καί χτίσε κάστρο άπάνου του καί ταμπουρώσου μέσα, 
γιά πάλαιμα, γιά μάτωμα, γιά τήν καινούργια γέννα, 
ft’ όλο τήν περιμένουμε κι1 όλο κινάει γιά νάρθη, 
κι' ολο συντρίμμια χάνεται στό γύρισμα τών κύκλων. 
Φτάνει μιίι ιδέα νά στό πή, μια ιδέα νά στό προστάξη, 
κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθί, πού θά είναι άπάνου απ' όλα!»

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Π Α Ν ΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΑ Ο Σ

280



r
Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
■Υττό Ά σ τυ ν.  Δ)ντοΟ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

3. Α Ν Δ Ρ Π Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Κ.Κ.Ε. (1931-1936). Ν ΙΚ Ο Σ  Ζ Α -
Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ-

Πριν ίσχορήσο)μεν χήν περίοδον άνδρώσεως καί άνα- 
διοργανώσεως τοΰ ΚΚΕ, ας σκιαγραφήσωμεν χδν άν
θρωπον, δστις έπέτυχε διά πανχδς μέσου, ήθικοΰ ή ανή
θικου, νομίμου ή παρανόμου, χδν «άθλον» χοΰχον.

Ό  άνθρωπος αύχδς είναι δ Νίκος Ζαχαριάδης, προ- 
αωπικόχης ή οποία έδημιούργησε θρύλον, λαχρείαν καί 
αβυσσαλέα μίση. Έ κ στοιχείων, άχινα έδημοσιεύθησαν 
εις χδ ύπ’ άριθ. 11) 1.11.46 φύλλον χοΰ επισήμου θεω- 
ρηχικοΰ οργάνου χοΰ ΚΚΕ «Κομμουνιστική Έπιθεοόρη- 
εη» προκΰπχουν χά έξης:

Ό  Ζαχαριάδης έγεννήθη χήν 27ην ’Απριλίου 1903

Ό ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, όταν έπέοτρεψεν εις τήν 'Ελλάδα εκ χοΰ 
οτρατοπέδου Νταχάοο, ένθα οΐ ΝαζιαταΙ τδν είχον διαφυλάςει 
ιίις κόρην δφθαλμοο. Ή  έμφάνισίς του ούδόλως ένθυμίζει τήν 
εικόνα «ζωντανίδν πτωμάτων», ώς οί λοιποί, συγκρατούμενοί 

του, "Εν εΐοέτι μυστήριον!..,

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

εις Άδριανούπολιν. Ό  παχήρ χου, Παναγιώτης, δσχις 
καχήγεχο άπδ χήν Ρουμανίαν, ήχο μικροαστός καί έφοί- 
χησεν εις χήν έν Κωνσχανχινουπόλει Μεγάλην χοΰ Γέ
νους Σχολήν. Είργάσθη μερικά Ιχη ώς καπνεργάχης καί 
έν συνεχεία ώς υπάλληλος (πραγμαχογνώμων καπνοΰ) 
εις χδ έν Τουρκία γαλλικδν μονοπώλιον καπνοΰ «Ρεζή». 
Εις χδ έν λόγψ έπάγγελμα, δ Παναγιώχης Ζαχαριάδης 
είργάσθη μέχρι χοΰ έτους 1926— 27, δτε ή «Ρεζή» διε- 
λύθη. Τότε κατήλθεν εις Ελλάδα, ένθα είργάσθη ώς 
άποθηκάριος καπνοΰ μέχρι τοΰ θανάτου του, έπισυμ- 
βάντος κατά τήν κατοχήν. Δέν ήτο άντιδραστικός, άλλά 
ουδέποτε έξέφυγεν άπδ τήν υπαλληλικήν μικροαστικήν 
ψυχολογίαν. 'Ολόκληρος ή ζωή του διήλθε μέ μεταθέ
σεις τής «Ρεζή» έντός τής Τουρκικής Επικράτειας. Ή  
μήτηρ τοΰ Νίκου Ζαχαριάδη, ή ’Ερατώ Πρωτόπαπα, 
εζη εις τά ’Άδανα τής Μ. ’Ασίας, ένθα καί τήν έγνώ- 
ρισεν δ πατήρ του, νυμφευθείς αύτήν χδ 1899. Ό  πατήρ 
της καχήγεχο άπδ χδ Καστρί Κυνουρίας καί είχε μετα
ναστεύσει είς ’Άδανα, δπου ήνοιξε κατάστημα καί ξε- 
νοδοχεΐον. Ή  μήτηρ της καχήγεχο έκ Χίου. Έ κ τοΰ 
γάμου τής Έρατοΰς μέ τδν Παναγιώτην, έγεννήθησαν 
τέσσερα τέκνα, δύο δίδυμοι θυγατέρες, δ Νίκος καί είς 
είσέτι υιός. Τδ 1905, δ Παναγιώτης μετετέθη ύπδ τής 
«Ρεζή» είς Σκόπια. ’Εκεί δ Νίκος έφοίτησεν είς τδ 
σχολεΐον τής Ελληνικής Κοινότητος. Ή  οικογένεια πα- 
ρέμεινεν είς Σκόπια μέχρι των Βαλκανικών πολέμων. 
“Οταν δ νικηφόρος Ελληνικός Στρατός είσήρχετο τδ 
1912 είς Θεσσαλονίκην, ή οικογένεια Ζαχαριάδη, εύ- 
ρίσκετο εκεί. ’Επειδή, δμως, ή Ελλάς καί ή Σερβία δέν 
άνεγνώριζον τήν «Ρεζή», δ πατήρ Ζαχαριάδης μετετέ
θη είς Νικομήδειαν τδ 1913. Έκεΐ δ Νίκος έτελείωσε 
τδ έπτατάξιον δημοτικόν σχολεΐον καί έν συνεχείφ έ- 
φοίτησε, δΓ έν έτος, είς τδ Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως, 
ένθα είχε μετατεθή, έν τώ μεταξύ, δ πατήρ του. Ή  σχο
λική του έκπαίδευσις σταματά έκεΐ. Είς ήλικίαν 15 ή 
16 έτών έργάζεται είς τήν «Ρεζή» είς Νικομήδειαν. 
Είναι έξυπνος, μελετηρός καί δραστήριος. ’Εγγραφείς 
είς τήν προσκοπικήν ομάδα, γίνεται άρχηγός της. Ή  
πολιτική διαμόρφωσίς του αρχίζει ένωρίς, άπδ τδ Γυ- 
υνάσιον Άδριανουπόλεως, δπου εντάσσεται είς ένα κύ
κλον συμμαθητών του, οίτινες, παρά τήν μικράν ήλι
κίαν των, συνεζήτουν περί κοινωνικής δικαιοσύνης καί 
σοσιαλισμού. Έν συνεχεία δημιουργεί μίαν π ε ρ ί 
ε ρ γ ο ν  φ ι λ ί α ν , μέ τδν Κύπριον Εύριπίδην Ά - 
ναστασιάδην, διερμηνέα είς τδν ’Αγγλικόν Στρατόν. Οί 
υμνηταί τοΰ Ζαχαριάδη διατείνονται, δτι αύτός τδν έ- 
μύησεν είς τδν κομμουνισμόν, ένώ οί έπικριταί του ίσχυ-



ρίζονται, δτι τόν έμύησε καί εις τά μυστικά τής Ί  ν - 
τ έ λ ι ζ ε ν ς Σ έ ρ β ι ς .  Τό 1919 έφυγε κρυφίως 
άπό τήν οικίαν του, διά νά καταταγή εθελοντής εις τον 
Ελληνικόν Στρατόν. Έπέμβασις, όμως, τής μητρός 
του, εις τό Στρατολογικόν Γραφεΐον τής Κωνσταντινου
πόλεως, έματαίωσε τήν πρώτην αυτήν έξόρμησιν τοΰ 
έφήβου Ζαχαριάδη. Έμεινε εις τήν Πόλη καί άνέλαβεν 
έργασίαν πλησίον ένός έξαδέλφου του άνθρακεμπόρου. 
Επέβλεπε τάς φορτώσεις καί έκφορτώσεις μέ συμμετο

χήν του εις τήν φυσικήν έργασίαν (χαμάλης) . Ή  έπι- 
χείρησις έχρεωκόπησε καί δ Νίκος έμεινεν άνεργος καί 
πεινασμένος. Τελικώς είργάσθη ως φορτοεκφορτωτής 
(χαμάλης) εις τόν λιμένα τής Πόλης καί εις ρυμουλκά. 

Τό έτος 1919 ήλθεν εις επαφήν μέ τήν άναρχοσυνδικα- 
λιστικήν όργάνωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως «Πανερ- 
γατικη». Είσήλθεν εις τόν κομμουνιστικόν πυρήνα, ό 
όποιος έδρα έντός τής Όργανώσεως, μέ σύνδεσμον μετά 
τής Κομ. Διεθνούς. Τό 1921 ώργάνωσε τήν Νεολαίαν 
των έργατών καί υπαλλήλων καί έγινε γραμματεΰς της. 
Μέ τήν βοήθειαν των κομμουνιστικών Οργανώσεων, έ- 
ναυτολογήθη εις τά πλοία τής Μαύρης Θαλάσσης. Τό 
1921 είσήλθεν εις τήν Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ν  Κ ο μ 
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ώ ν  Ν ε ο λ α ι ώ ν  Σ ο β .  Έ ν ώ -  
σ ε ω ς, μέ σύνδεσιν άπό τήν Κομμουνιστικήν Νεο
λαίαν τής Κων) πόλεως, καί τό 1922 έγένετο μέλος τοΰ 
Συνδικάτου Έργατών Μεταφοράς καί τής Διεθνούς Λέ
σχης Ναυτεργατών εις Θεοδοσίαν. Τ ό  1 9 2 3  ε ί 
χ ε  κ α τ α σ τ ή  μ έ λ ο ς  τ ο ΰ  Κ.  Κ.  Τ ο υ ρ 
κ ί α ς .  Τότε συνέβη εις αυτόν ένα περίεργον γεγο
νός. Κατόπιν εντολής τής Κομ. Νεολαίας, μαζύ μέ ένα 
άλλον κομμουνιστήν, δ ι έ ρ ρ η ξ α ν  τήν οικίαν 
ενός Ρώσου έμιγκρέ (έξορίστου) , εισήλθον εις αυτήν 
καί άφήρεσαν έγγραφα καί σφραγίδας. Οι υμνηταί τοΰ 
Ζαχαριαδη ισχυρίζονται, δτι ή ένέργεια αδτη έγένετο, 
διότι δ Ρώσος φυγάς ήτο πράκτωρ τών ’Άγγλων, τά 
δέ  ̂άφαιρεθέντα στοιχεία, τόν άπεκάλυψαν. Οί έπικρι- 
ταί του διατείνονται, δτι κατά τήν διάρρηξιν άφηρέθη- 
σαν τ^ι μ α λ φ ή μεγάλης άξίας καί χ ρ ή μ α -  
τ α. 'Όπου καί αν εύρίσκεται ή άλήθεια, λόγω τής 
παράνομου πράξεως του αυτής, «έμπάρκαρε» αμέσως καί 
κατεφυγεν εις Σοβ. Ενωσιν. Ε κεί έσπούδασε Μαρξι
σμόν - Λενινισμόν, έπανάστασιν καί κατασκοπείαν, εις 
τό περίφημον κομματικόν Πανεπιστήμιον Ανατολικών 
Λαών, εις ο υπηγετο και ή Ελλάς ώς βαλκανική χώρα. 
Τό κομματικόν αυτό άνώτατον Σχολεΐον, γνωστόν έκ 
τών αρχικών τής όνομασίας του εις τήν ρωσικήν, ώς 
«ΚΟΓΤΒ», έφιλοξένει τά πλέον έμπιστα καί άριστα 
στελέχη τών κομμουνιστικών Κομμάτων τής καθοριζό
μενης γεωγραφικής περιοχής. Οί άπόφοιτοί του έμειναν 
γνωστοί, εις τόν κύκλον τοΰ ΚΚΕ, ώς «Κούτβηδες» ή 
«Χατζήδες». Τόν Ιούνιον τοΰ 1924, μαζύ μέ άλλους 
«Κούτβηδες», άποστέλλεται εις Ελλάδα καί συγκεκρι- 
μένως είς Αθήνας, δπου άρχίζει τήν πρακτικήν έπανα- 
στατικήν δράσιν του, ώς άπλοΰν, άρχικώς, μέλος τή; 
Κομ; Νεολαίας (ΟΚΝΕ) καί έν συνεχεία ώς καθοδη
γητή; της. Τήν Διεθνή Ημέραν τών Νέων συλλαμβά- 
νεται υπο τής Αστυνομίας, ώς μετέχων συνεργείου νε
ολαίας, διανέμοντος προκηρύξεις. Αφήνεται, δμως, έ 
λεύθερος. Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1924 ή Κ. Ε. τής Νεο
λαίας (ΟΚΝΕ) τόν στέλλει είς Θεσσαλονίκην, ένθα ά- 
ναλαμβάνει τήν καθοδήγησιν τής τοπικής Νεολαίας, 
μετέχων τής Τριμελοΰς Γραμματείας της.

'Ως προανεφέρθη, κατά τήν περίοδον τής δικτατορία 
Παγκάλου, είχε δικασθή καί καταδικασθή είς Θεσσα
λονίκην μαζύ μέ άλλα στελέχη καί δ Νίκος Ζαχαριά- 
δης. Ούτος μετεφέρθη είς τάς φυλακάς Γεντή - Κουλέ.
Εκεί έκρατοΰντο καί κατάδικοι τοΰ κοινοΰ Ποινικού 

Δικαίου, μεταξύ τών όποιων καί δ λήσταρχος Σαλικουρ- 
τζής μέ τούς συμμορίτας του, οίτινες ώς «ήρωες τών 
βουνών» έτρεφαν γενειάδας. Ό  Ζαχαριάδης άφησε καί 
αυτός γενειάδα, μετά μίαν δέ έπίσκεψιν κομμουνιστών, 
οίτινες τόν έφωδίασαν μέ καινουργή ροΰχα, έξυρίσθτ 
κατά τήν ώραν τοΰ επισκεπτηρίου καί άκολούθως, έν- 
δυθείς τά καινουργή ροΰχα, έξήλθε τών φυλακών ώς... 
έπισκέπτης, μή ένοχληθείς παρ’ ούδενός. Είσήλθεν ά- 
μέσως είς τήν παρανομίαν καί έζήτησεν έπαφήν. Ό  Ε. 
Σταυρίδης τοΰ έκλεισε ραντεβοΰ είς έν έστιατόριον, ευ
ρισκόμενον είς τήν διασταύρωσιν τών δδών Ά γ . Σοφία; 
καί Καστριτσίου (Θεσ/νίκη) . Ό  Σταυρίδης, ώς δ ίδιο; 
άναφέρει, έφόρει στολήν πλωτάρχου τοΰ Πολ. Ναυτι
κού. Ό  Ζαχαριάδης προσήρχετο είς τό κομματικόν ραν
τεβοΰ φέρων τραγιάσκα, μαΰρα μεγάλα γυαλιά καί χω
λαίνουν, δήθεν, άπό τόν ένα πόδα, είς τόν όποιον άντί 
υποδήματος έφερε παντόφλαν καί τόν είχε δεμένον, ώ; 
νά είχεν τραυματισθή. Ένώ τά πάντα έβαινον καλώς, 
αίφνιδίως, πριν ή είσέλθη δ Ζαχαριάδης είς τό έστια- 
τόριον (δπότε θά «έκαίετο καί δ Σταυρίδης), είς μέ

ΜΑΝΩΛΕΑΣ. Προωθήθη ΰπό τοΰ Ζαχαριάδη είς τόν τομέα τής 
καθοδηγήσει»;.

πολιτικήν περί βολήν έσταμάτησε τόν χωλαίνοντα νέον 
καί τοΰ έζήτησεν, ώς άστυνομικός, έγγραφα ταυτότητος 
καί στρατολογίας. Ό  Ζαχαριάδης, έστερείτο τούτων, 8ι’ 
δ παρεκλήθη ύπό τοΰ άστυνομικοΰ νά τόν άκολουθήση 
είς τό Τμήμα. Τί είχε συμβή; Τό άστυνομικόν οργανον 
ήτο δ πεπειραμένος χωροφύλαξ τής Ειδικής ’Ασφαλεία; 
Παπάς. Άνεγνώρισεν αμέσως τόν Ζαχαριάδην, πρός α
ποφυγήν, δμως, άντιστάσεως, προσεποιήθη τό άντίθετον. 
Δυστυχώς, δμως, καί δ Ζαχαριάδης άνεγνώρισε τόν ά- 
πηνή διώκτην του, προσεποιήθη δέ καί αυτός τό άντί
θετον. Ένώ έβάδιζον είς τήν δδόν Παύλου Μελά, δ Ζα
χαριάδης, προσποιηθείς δτι σκύβει νά στερεώση τήν 
παντόφλαν του, έτοπσθετήθη πρός τά άρκπερά τοΰ Πα-
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jto, Καθ’ ήν στιγμήν δέ έπροχώρουν εις τό δεξιόν τής 
| 5δοΰ καί δτε διήρχοντο Ικ τοΰ χείλους βαθέως λάκκου,
I £ίς δν είχον άνευρεθή τά βυζαντινά κτίσματα τοΰ 'Αγιά- 

,ιιατος καί τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, είς 
μίαν άπότομον κλίσιν τοΰ σώματός του, Ιρριψεν έντός 
ϊΰτοΰ τόν άτυχή Παπά, τραυματισθέντα βαρέως. Μέ ά- 
^τραπιαίαν ταχύτητα έπέβη τοΰ άκολουθοΰντος κομμα
τικού ταξί, οδτινος έπέβαινεν δ Σταυρίδης καί είσήλθεν 

I I* νέου είς τήν παρανομίαν. Ό  ίδιος ισχυρίζεται, δτι ή 
! ιύλληψίς του ώφείλετο ούχί είς παραμέλησιν των συνω- 
I [ΐοτικών κανόνων, ώς έκατηγορήθη, άλλα είς κατάδοσιν 

τών έχθρών του άρχειομαρξιστών.
Είς τό Συνέδριον τής ΟΚΝΕ (τέλη τοΰ 1925) Ιλα- 

6ε μέρος ώς άντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης καί ήτο είση- 
I γητής. Έξελέγη μέλος τής Κ. Ε. τής ΟΚΝΕ. Τόν Μά- 
I ίον τοΰ 1926, εντολή τής Κ. Ε. τοΰ ΚΚΕ, κατήλθεν είς 
; Πειραιά, ένθα άνέλαβε τήν γραμματείαν (άρχηγίαν) 

τής Κομματικής Όργανώσεως, ένώ παρέμενεν είς τήν 
Κ. Ε. τής ΟΚΝΕ καί, τό σπουδαιότερον, ήτο έ π ι -  

I κ ε φ α λ ή ς τ ή ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς .  Κ ο μ 
μ α τ ι κ ή ς  Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς ,  δηλαδή, τ ο ΰ  

j A M I .  Έν τψ μεταξύ, πλήν τής άντεθνικής δράσεώς 
του, είχε, να παρουσίαση καί άλλην μίαν άπόδειξιν τής 
άφοσιώσεώς του είς τό Κόμμα καί είς τόν Στάλιν, ώς 

‘ καί τοΰ άδιστάκτου τοΰ χαρακτήρος του. Είς μίαν συμ- 
I πλοκήν, μεταξύ οπαδών τοΰ Κ.Κ.Ε. καί θανάσιμων έ

χθρών του, τών άρχειομαρξιστών, δ Ζαχαριάδης κ α - 
I τ έ σ φ α ξ ε, κυριολεκτικώς, ένα έκ τών ήγετών τών 
j άρχειομαρξιστών, τόν Γεωργοπαπαδάτον, διά φαλτσέ- 
I τας! Ό  Γεωργοπαπαδάτος, παρ’ δτι άρχεΐος, ήτο προ- 
« οωπικός φίλος τοΰ Ζαχαριάδη...

Είς Πειραιά παρέμεινε μέχρι τέλους τοΰ 1926, δτε 
I καί συνελήφθη ώς διωκόμενος διά τόν προαναφερθέντα 

φόνον. Δραπετεύει, δμως, κατά τήν μεταγωγήν του. 
Συλλαμβάνεται έκ νέου, ύπό τής ’Αστυνομίας, βοηθου- 
μένης, ώς ισχυρίζεται, ύπό δμάδος ’Αρχείων, οίτινες έ- 
μίσουν αύτόν θανασίμως.

Ό  Ζαχαριάδης είς τό Τμήμα δίδει ψ ε υ δ ή  
ο τ ο ι χ  ε ΐ α ταυτότητος, παραπέμπεται δέ είς τό 
Αύτόφωρον έπί παρανόμψ δπλοφορία (κατοχή φαλτσέ
τας) . Καταδικάζεται ύπό τά ψευδή στοιχεία ταυτότη
τος είς 15 ήμερών φυλάκισιν, ήν έξαγοράζει καί ούτως 
άποφεύγει τήν άποκάλυψιν τοΰ πραγματικΟΰ δνόματός 
του έκ τοΰ έλέγχου τής Σημάνσεως καί τήν βεβαίαν 
προφυλάκισίν του διά τόν φόνον Γεωργοπαπαδάτου. 'Ως 
παράνομος, συνεχίζει άκούραστος τήν κομματικήν κα- 
θοδηγητικήν δουλειά. Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1927, είς 
τήν Συνδιάσκεψιν τής ΟΚΝΕ, έζήτησε καί έπέτυγε τήν 
δριστικήν είσοδόν του έκ τής Νεολαίας είς τό Κόμμα. 
Κατά τά μέσα τοΰ 1927 ή Κ .Ε ., έκτιμώσα τήν έπιτυχή 
δράσιν του είς Πειραιά, τόν άποστέλλει ώς Γραμματέα 
τής Κομματικής Όργανώσεως Περιοχής Θεσσαλίας. 
Συνελήφθη, τότε, είς Βόλον, πλήν δμως, κατά τήν με- 

j ταφοράν του πρός ύπόδειξιν τής οικίας, είς ήν διέμενε, 
I δραπετεύει. Είς τά τέλη τοΰ 1928 συλλαμβάνεται έκ 

νέου ώς Ζαχαριάδης, κατόπιν κ α τ α δ ό σ ε ω ς  ένός 
κομματικοΰ στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε. Ή  δίκη του είς 
ιό Κακουργειοδικειον, διά τόν φόνον τοΰ Γεωργοπαπα
δάτου, κατόπιν νομικών καί ά λ λ ω ν  ένεργειών, ά- 
ναβάλλεται π έ ν τ ε  (! !) φοράς. Μετά τήν πέμπτην 
άναβολήν καί κατά τήν διάρκειαν τής μεταγωγής του 
διά τοΰ Ήλεκτρικοΰ Σιδηροδρόμου ’Αθηνών— Πειραι

ώς, έδραπέτευσε, τή βοήθεια τής Κ. Ο. Πειραιώς. Η 
άπόδρασίς του αϋτη έχαρακτηρίσθη ώς άριστρυργηματι- 
κή καί συνδυασμός έξαιρετικής τόλμης καί ψυχραιμίας. 
Ενταύθα δέον νά σημειωθή, δτι αί συνεχείς άποδράσεις 
του δημιουργούν είς τούς φιλυπόπτους, πολλάς άπορι- 
ας... Γενικώς δέ τά Κ. Κ. άντιμετωπίζουν, ώς γνωστόν, 
μέ πολλήν περίσκεψιν τάς άποδράσεις (πλήν τής περι- 
πτώσεως διεξαγωγής ύπό τοΰ μηχανισμοΰ των) , ό δέ 
δραπετεύων τίθεται έπί πολλήν χρόνον είς πλήρη άπο- 
μόνωσιν (καραντίναν) καί παρακολούθησιν.

Είς τά μέσα τοΰ 1929, ύστερον άπό δλας αύτάς τάς 
πρωτοφανείς περιπετείας, ή Κ.Ε., μέ άπόφασίν της, 
τόν διέταξε νά έξέλθη παρανόμως τής Ελλάδος καί νά 
μεταβή είς Σοβ. Ένωσιν, διά σπουδάς. Ό  ίδιος έφερεν 
άντιρρήσεις, έπιμένων νά συνέχιση τήν παράνομον δρά- 
σιν του ένταΰθα, πλήν, δμως, έτέθη ζήτημα κομματικής 
πειθαρχίας. Ούτως, άνεχώρησεν λάθρα καί μετέβη είς 
Μόσχαν, ένθα έφοίτησεν είς τάς Άνωτάτας Κομματι- 
κάς Σχολάς. Ή  περίοδος 1929— 1931 ύπήρξε διά τόν 
Ζαχαριάδην, περίοδος σκληρής μελέτης, άφοσιώσεως 
καί χαφιεδισμών πρός τό σταλινικόν καθεστώς, τό ό
ποιον έπληττετο, τότε, άπό ένδοκομματικάς έριδας καί 
έκκαθαρίσεις. Τήν έποχήν έκείνην άκριβώς, δ Στάλιν 
είπε τό περίφημον: «Ή Ελλάδα είναι μικρή, δ Ζαχα
ριάδης είναι μεγάλος»!!!

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1931, είς έκτέλεσιν τών έντολών 
τής Κ. Δ., έρχεται είς Ελλάδα πανίσχυρος, τοποθετού
μενος είς τήν ήγεσίαν τοΰ Κόμματος, ώς προελέχθη, 
διά κοοπτάσιας. ’Αρχίζει, έκτοτε, ή κυρίως δράσις του, 
ήτις έπηρέασεν, έπί δεκαετηρίδας, τά μέγιστα, τήν ι
στορικήν έξέλιξιν τής Ελλάδος. Δέον νά σημειωθή, δτι 
ή επιλογή τοΰ Ζαχαριάδη, άπό τήν Κ. Δ., έγένετο καθ’ 
ήν στιγμήν είς Σοβ. "Ενωσιν έσπούδαζον καί οι: Μό
σχος Στ., Ζεύγος ή Ταλαγάνης ’Ιωάννης, Ροΰσσος Πέ
τρος, Χατζηβασιλείου Χρύσα, Άναστασιάδης Στέργιος, 
Φρατζής Παν., Παπαρήγας Δημ., Καρράς Ή λ., Άσί- 
κης Βάσ., Κωνσταντινίδης ή Γλαύκος καί άλλοι. Πα- 
ραλλήλως, ή Κ. Δ. έκάλεσεν είς άπολογίαν έκ Μόσχας 
τούς ήγέτας τών άντιμαχομένων δμάδων, δΓ ούς κατεί
χε στοιχεία έξ έπιστολής τοΰ Καραγιώργη πρός τόν 
σπουδάζοντα Ζαχαριάδην, ήν ούτος παρέδωσεν άμέσως 
είς τό Κ. Κ. Σοβ. Ένώσεως. Έ κ τών ώς άνω έκρατήθη- 
σαν είς Μόσχαν οί παλαιοί άγωνισταί τοΰ ΚΚΕ Χαϊτάς, 
Εύτυχιάδης καί ΙΙυλιώτης, οίτινες καί έ ξ ε τ ε λ έ 
σ β η σ α ν  τό 1935, ώς... έχθροί τοΰ λαοΰ καί πρά
κτορες τοΰ. ιμπεριαλισμού!!

Ό  Γεώργιος Κολοζώφ, δστις δπως προαναφέραμεν 
ύπήρξεν έκ τών ιδρυτών τής Νεολαίας (ΟΚΝΕ) , άπε- 
στάλη κάπου είς Ν. Ρωσίαν, δπου καί ηύτοκτάνησεν, 
άπογοητευθείς έκ τής έπικρατούσης καταστάσεωε. Ό  
Ζαχαριάδης, ευθύς ώς. άνέλαβε τήν ήγεσίαν τοΰ Κόμ
ματος (τοποθετηθείς είς τό Π .Γ . τής Κ. Ε .), προέβη 
είς πλήρη έκκαθάρισιν τοΰ κομματικοΰ μηχανισμοΰ, άπό 
τοΰ Π. Γ. μέχρι τής Βάσεως, έπέβαλε δέ σκληράν πει
θαρχίαν. Κατήρτισεν έπιτελεΐον στενών καί άφωσιωμέ- 
νων είς αυτόν στελεχών, προωθήσας καί στελέχη έν πολ- 
λοΐς άγνωστα. Ούτως, είς τήν καθοδήγησιν άναδεικνύ- 
ονται καί ο! Γιάννης Ίωαννίδης, Γιάννης Ζεΰγος ή Τα
λαγάνης, Βασίλης Μπαρτζώτας (Φάνης) , Βλαντάς, 
Μανωλέας, Ροΰσσος Πέτρος, Τυρΐμος Μιχ., Χρύσα Χα- 
τζηβασιλείου κ. ά. .

(Συνεχίζεται)
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Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Α  Ε Ν Ο Σ  
Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ο Υ

Εϊλημμένον έκ τοϋ βιβλίου τού ΤΖ Ω Ν  ΜΠΑΡΡΟΝ « K .G .B . -  Ή  παράνομος εργασία τών μυστικών 
σοβιετικών πρακτόρων», κατά μετάφρασιν, ύπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

— Ελπίζω νά σοΰ άρέση δ κινηματο
γράφος — είπε καί τοΰ έδειξε τδ μηχά
νημα προβολές. θά σοΰ παρουσιάζωμεν 
συνεχώς άμερικανικά φίλμς. Έχομεν άρ- 
κετά εις τήν βιβλιοθήκην.

Ό  Καλκιν έσταμάτησεν- ύστερα έσήκω- 
σεν άπό τδ γραφεΐον τδ σημείωμα, εις τδ 
δποϊον δ Τουόμι κατέγραφε τάς παρατη
ρήσεις του.

— Παρακαλώ, άπδ τώρα και έφεξής 
τίποτε δέν θά γραφής. Πρέπει νά ένθυμεΐ- 
σαι τδ κάθε τι.

— ΛυποΟμαι, ήθέλησε ν’ άπολογηθή δ 
Τουόμι.

-— ”0 /ι ,  δχι, συνέχισεν δ Καλκι'ν, ά- 
φοΟ έκτύπησεν έλαφρώς τδν Τουόμι εις 
τούς ώμους. Δέν πρέπει νά συγχύζεσαι μέ 
μίαν έπιτίμησιν. Κάποτε ή ζωή θά έςαρ- 
τηθή άπδ δ,τι μαθαίνεις εδώ και δι’ αΰτδ 
δλοι οί διδάσκαλοί σου θά εξηγήσουν εις 
σέ τά λάθη, τά δποΐα θά ήμποροΰσαν ν’ 
άποβοΰν μοιραία. Απλώς θέλομεν νά σέ 
βοηθήσωμεν. Έγώ ιδιαίτερον, διότι, ώς 
σύμβουλός σου, πρόκειται νά βαθμολογη
θώ άπό τδ έάν και κατά πόσον θά έχης 
άπόδοσιν. Δέν πρέπει νά διστάζης καί νά 
διαμαρτύρεσαι εις τοιοΰτον σημειον, ώστε 
μέ τάς ερωτήσεις σου νά δημιουργής ζη
τήματα μαζύ μου, άσχέτως έάν αύτά είναι 
προσωπικά ή άσήμαντα. Τι θά έλεγες δι’ 
ολίγον τέϊον ;

Ένφ δ Καλκιν έβραζε τδ νερό εις ένα 
άσημένιον «σαμοβάρι»’ παρετήρησε :

-— Γνωρίζεις, άλήθεια, δτι οι ’Αμερι
κανοί ρίπτουν πάγον εις τδ τέϊον ;

■— Ήμπορεΐ νά έχη πολύ ώραίαν γεΰ- 
σιν καί νά είναι άπολαυστικώτερον μίαν 
ήμέραν πολύ θερμήν, είπεν δ Τουόμι.

— Όρθώς. Σχεδόν έχω λησμονήσει δτι 
έπέρασες τήν παιδικήν σου ήλικίαν εις 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας, άπήντησεν δ 
Καλκιν. Αύτδ είναι ένα πλεονέκτημα, τδ 
δποϊον έχεις επί πλέον άπό τούς περισσο
τέρους παρανόμους, τούς δποίους στέλλο- 
μεν έκεΐ. Έν τούτοις, δμως, έχεις νά μά- 
θης άκόμη πάρα πολλά.

Πίνων σιγά τδ τέϊον δ Καλκιν συνέ
χισε :

■ Η δεύτερα φάσις τών σπουδών σου 
θά είναι άποκλειστικώς πρακτική, θά σέ 
έφοδιάσωμεν μέ μίαν ταυτότητα μέ τήν δ- 
ποίαν θά παρουσιάζεσαι εϊς τήν ’Αμερι
κήν. Πρέπει νά έπινοηθή μία δλόκληρος 
ζωή διά σέ καί πρέπει νά τήν μάθης πο

λύ καλώς, ωσάν νά τήν έχης ζήσει πράγ
ματι.

.—- Δύνασθε νά μοΰ εϊπετε, τί θά έπε- 
ριμένατε άπδ έμέ νά έπιτελέσω είς τήν 
’Αμερικήν ; ήρώτησεν δ Τουόμι.

— Τίποτε τδ ειδικόν καί ώρισμένον. Ή  
πρώτη σου, δμως, δουλειά θά είναι νά πα- 
ρουαιασθής ώς ’Αμερικανός καί νά έργα- 
σθής. Ύστερα θά πρέπει νά διακρίνης 
τούς ’Αμερικανούς, οί δποΐοι θά ήμποροΰ
σαν νά έργασθοΰν 6t’ ήμάς. Έάν δλα έ
χουν καλήν έκβασιν, μερικούς ’Αμερικα
νούς πράκτορας, τούς δποίους, ήδη, έχο- 
μεν καί οί δποΐοι, ίσως, ετίθεντο εϊς τήν 
διάθεσίν σου, θά ήμποροΟσες νά τούς χρη- 
σιμοποιήσης. Είμαι βέβαιος, δτι, εις οίαν- 
δήποτε περίπτωσιν, θά έπιτύχης μέσα εϊς 
τήν πόλιν τής Νέας Ύόρκης.

— θά ήμπορέσω νά ΐδω τήν οίκογένειάν 
μου, καθ’ δν χρόνον θά είμαι έδώ ; ήρώ
τησεν δ Τουόμι.

— Φυσικά, τδν διεβεβαίωσεν δ Καλκιν. 
Άπδ και·βΰ είς καιρόν θά ήμπορής νά 
κάμνης μικράς διαρκείας επισκέψεις εϊς 
τδ Κύρωφ καί θά φέρωμεν έδώ τήν οίκο- 
γένειάν σου, εϊς μίαν ή δύο Ιορτάς. ’Επί 
τή εύκαιρίφ έχομεν μίαν διεύθυνσιν, είς

Η Φάϊνα άνέλαβε νά διδάΕη τόν Τουόμι 
τά Αγγλικά καί τάς λεπτομέρειας τής 

Αμερικανικής ήωής.

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

τήν δποίαν θά ήμποροΰν νά σοΰ γράφουν. 
Έάν έχης οικογενειακά προβλήματα, νά 
μας τά άναφέρης. Καί ένα τελευταίου 
πράγμα. Είς τήν διαφώτισιν τών μαζών, 
άπλοποιήσεις καί ύπερβολαί άκόμη είναι 
άναγκαιαι. "Οσον άφορφ, δμως, είς σέ α! 
ακριβείς πληροφορίαι είναι ζωτικής ση
μασίας. Νά μή έκπλήττεσαι, έάν κάτι, τδ 
δποϊον σοΰ λέγομεν, διαφέρη άπό έκεΐνο, 
τδ δποϊον λέγομεν είς τδν κόσμον. Τώρα, 
άς ΰπάγωμεν νά, εϋρωμεν τήν Γενέλα, τήν 
καλλιτέραν μαγείρισσαν τής Μόσχας.

Μία σωματώδης καί γκριζομάλλα γυ
ναίκα, ή δποία ήτο 50 έτών, ύπεδέχθη 
τόν Τουόμι. Χρόνια ήτο βοηθός τοΰ Άρ- 
χιμαγείρου τοΰ Κρεμλίνου. Τώρα είργάζε- 
το ωσάν μητέρα τής οικογένειάς τών κα
τασκόπων είς τήν έκπαίδευσίν των. Έ- 
σέρβιρεν ένα νόστιμον γεΰμα σούπας άπδ 
μπιζέλια, βοδέλο μέ καρυκεύματα, δρυζαν 
έψημένην έντδς έλαφράς ζύμης, τεύτλα, 
τοματοσαλάτα καί πεπόνι. Τδ γεΰμα συ- 
νωδεύετο καί μέ κόκκινο κρασί.

— θά σοΰ ετοιμάζω καλόν φαγητόν, 
πάντως, καί θά μάθω τί σοΰ άρέσει —- 5- 
πεσχέθη. θά σέ περιποιούμαι πολύ καλά.

"Απειρος καθώς ήτο είς τδ πολύ φαγη- 
τδν καί τδ κρασί τοΰ γεύματος, δ Τουόμι 
ήσθάνθη ζάλην καί έκοιμήθη έλαφρώς έ- 
πάνω είς τδ άνάκλιντρον καί έξύπνησεν 
άπό ένα γλυκύν καί θερμόν χαιρετισμόν.

— Πώς είσαι, σύντροφε ;
Μία Ιλκυστική μελαχροινή κοπέλλα, ή 

δποία είχεν ΰπερβή τά είκοσι χρόνια της, 
τδν έκοίταζεν είς τά μάτια. Έφοροΰσε ένα 
φόρεμα άγορασμένον άπό τδ ΠΕΚ τής 
Νέας Ύόρκης. Αί καμπύλαι τοΰ λιγνού 
σώματός της διεγράφοντο κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά διακρίνεται άπδ τά; αλ- 
λας Ρωσσίδας.

Ή  γυναίκα αύτή ήτο ή Φάϊνα Σιλάσκο. 
Κόρη μιάς Ρωσσίδος, ή δποία έπί χρόνια 
είχε ζήσει είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας, 
πλησίον τών ’Αξιωματικών τής K.G.IS. 
καί τήν δποίαν αύτοί καί οί έπισκέπται 
Σοβιετικοί ύπάλληλοι τήν έχρηαιμοποιοΰ- 
σαν διά τάς σεξουαλικάς άνάγκας των. 
Ή  Φάϊνα είχε μεγαλώσει είς τήν Νέαν 
Ύόρκην, δπου ή μητέρα αύτής ήτο γραμ
μένη είς τήν κατάστασιν πληρωμής τή; 
ΑΜΣΤΡΟΓΚ, τής Σοβιετικής ’Εμπορικής 
Εταιρείας. Άφοΰ έσπούδασεν είς τά Πα
νεπιστήμια τής Κολομβίας καί τής Νέα; 
Ύόρκης, ύπανδρεύθη ένα ’Αμερικανόν, ύ- 
πάλληλον τοΰ «Τάς», άλλά ήτύχησεν είς
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φ  γάμον της. Τό 1955 έφυγε διά τήν 
Μόσχαν, διότι έκρϊθη ώς κατάλληλος, άπό 
φ  ιδιοσυγκρασίαν της, τόν χαρακτήρα 
^ς, τήν άντίληψίν της καί τήν κλίσιν 
ιης, έκπαιδεύη κατασκόπους, οί όποιοι 
(jj εστέλλοντο εις τάς Ηνωμένας Πολι- 
*ζ ί% ζ · ^

Τό καθήκον, δπερ τής άνέθεσαν, ήτο να 
-ελειοποιήαη τόν Τουόμι εις τά ’Αγγλικά 
-ου και νά διδάξη εις αυτόν τάς λεπτομε
ρείς τής ’Αμερικανικής ζωής. Τής εΤ- 
φ ,  επίσης, άνατεθή ή άκόμη σπουδαιοτέ- 
ρα μυστική άποατολή. Ή  συνεχής παρα- 
κολούθησις καί έκτίμησις τής ψυχολογι
κής καταστάσεως, τοδ χαρακτήρος καί τής 
Εμφύτου ίκανότητος αύτοδ.

— Διατί τά νύχια σου είναι τόσον άκα- 
9αρτα ; ήρώτησεν.

'Ο Τουόμι έκοίταξε τά χέρια του. Συ- 
νέβαινε πάντοτε τά νύχια του νά είναι α
κάθαρτα, διότι ήτο δποχρεωμένος νά κά- 

I μνη διαφόρους, προσθέτους, έργασίας, διά 
νά ήμπορή νά Ινισχύη, κατ’ αότόν τόν τρό- 

I πον, τό εισόδημα τής οικογένειάς του καί 
I νά ζοδν καλλίτερου. Πριν προφθάση νά εΐ- 

τη κάτι, ή Φάϊνα πάλιν τόν εϊρωνεύθη :
'—- ’Από ποιον συλλογικόν αγρόκτημα 

] οέ έφερον ;
L ----Είμαι διδάσκαλος, άπήντησεν δ Του

όμι.
— Τά υποδήματά σου μέ δυσκολεύουν 

ι νά τό πιστεύσω, άπήντησεν ή Φάϊνα. Τά 
1 έχεις ποτέ στιλβώσει ;

—- Δέν συνηθίζεται εις τό Κύρωφ, ά- 
I πήντησε.
H  — θά πρέπει νά μάθης νά τά στιλβώ- 

! νης μόνος σου, είπεν ή Φάϊνα. ’Εγώ, δ- 
I μως, θά σέ μάθω νά δένης τήν γραβάτα 
I αου, διότι, δπως είσαι, δ κόσμος θά σέ 
I θεωρή ώς δήμιον.

Άφοδ ή Φάϊνα έβαλε τόν Τουόμι έμ- 
πρός εϊς ένα μεγάλον καθρέπτην, έστάθη 
όπισθεν αύτοδ, έτοποθέτησε τούς βραχίονές 
της πέριξ τοδ λαιμοδ του, έτράβηξε μέ δύ- 
ναμιν τήν γραβάταν του καί έδεσε τόν 
χόμπον.

Τά άγγιγμα τοδ λυγεροδ σώματός της, 
ή έπαφή των μαλλιών της εις τόν λαιμόν 
του, ή άπαλή εύωδιά τής πούδρας καί τοδ 
άρώματος έπροκάλεσαν τήν φυσικήν άντί- 
δρασιν είς τό «δρρεν» φδλον, πράγμα τό 
δποΐον παρετήρησεν αΰτη εις τόν καθρέ
πτην. Άπεμακρύνθη όλίγα βήματα καί 

! τοδ έφώναξε, διά νά τόν έντροπιάση :
— Ποτέ σου, πολύ πλησίον, δέν εύρέ- 

I θης σέ μίαν γυναίκα ; τόν έπέπληξε καί
προσεποιήθη άγανάκτησιν. Θεέ μου, είσαι 
άπελπισία.

Ταπεινωμένος καί έξωργισμένος δ Τουό
μι ήθέλησε ν’ άμυνθή, επιχειρών νά χρη
σιμοποιήσω χειροτέραν συμπεριφοράν. Έ - 
πρεπεν, δμως, νά καταλάβη, άπό τήν πεί
ραν του μέ τήν K.G.B., ή δποία τοδ έκα
με τόσα πολλά εις τά χρόνια πού έπέρα- 
σαν, δτι ή Φάϊνα τόν έπροκαλοδσε σκοπί
μως.

Ι — Είναι ή καταγωγή μου τοιαύτη, ώ
στε νά μή ήμπορέση νά μοδ δώση τήν εύ- 

I καιρίαν ν’ άποκτήσω δλους τούς τρόπους, 
είπε μέ, δσον ήδύνατο, φυσικόν ύφος. ’Αλ
λά, δταν μοδ δοθή ή ευκαιρία, είμαι βέ
βαιος, δτι θά ήμπορέσω νά μάθω τρόπους.

Δι’ ολίγον, σιωπηλώς, ή Φάϊνα ήρεύ- 
νησεν αύτόν μέ τά μυστηριώδη καί σκω- 
πτικά μάτια της.

ί — θά τήν έκμεταλλευθήτε πολύ έπω-

φελώς, τοδ είπε τελικώς. Δύναμαι νά πα
ρατηρήσω, δτι πρόκειται νά γίνης καλός 
μαθητής καί θά περάσωμεν ωραία. Θά σοΰ 
δείξω, άμέσως, δτι δέν έχω κακά προαι
σθήματα. Πρόκειται νά σοδ κάμω ένα δώ- 
ρον — καί τοδ έδωσε τά έργαλεΐα στιλ- 
βώσεως τών υποδημάτων, άμερικανικής 
προελεϋσεως.

Είναι ίσοβίως ΐδικός μας.

Μετά τάς πρώτας όλίγας Ιβδομάδας μα
θημάτων, δ Τουόμι ήσθάνετο ώσάν νά εί
χε δημιουργηθή ένα δλόκληρον Πανεπι
στήμιου άποκλειστικώς διά τήν μόρφωσίν 
του.

Οί ινστρούχτορες, οί δποΐοι Ιπεσκέπτον- 
το τό διαμέρισμά του καθημερινώς, άπό 
τής 9ης π.μ. μέχρι τής 5ης μ.μ., ήσαν 
δλοι πεπειραμένοι έπαγγελματίαι ’Αξιω
ματικοί τής Υπηρεσίας Πληροφοριών. 
Προσφάτως ή παλαιότερον οί περισσότε
ροι είχον χρηματίσει κατάσκοποι εις τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας. Ή  ποιότης καί ή 
ίκανότης των εις τά ’Αγγλικά έποίκιλ- 
λεν, άλλά ή δεξιοτεχνία εις τά ειδικά 
μαθήματά των ήτο έξαιρετική.

Ό  άνθρωπος, δ δποΐος έδίδαξε τόν Τουό
μι τήν φιλοσοφίαν τής κατασκοπείας, ήτο 
δ Άλεξάντρ Γιοσέφοβιτς. 'Ωραίος, ξανθός, 
μέ ήχηράν φωνήν, έπαρατηροδσε καί ώμι- 
λοδσεν δπως δ ’Αμερικανός Εύαγγελιστής 
Μπίλλυ Γκράχαμ.

— Πρέπει νά σκέπτεσαι διά τήν άνθρω- 
πότητα — τό παρελθόν, τό παρόν καί τό 
μέλλον, ώς ένα μεγάλο σώμα, τό δποΐον 
χρειάζεται χειρουργικήν Ιπέμβασιν, έξή- 
γησε. Δέν ήμπορεΐτε νά ένεργήσετε έγ- 
χείρησιν, χωρίς νά κόψετε τάς μεμβρά- 
νας, νά καταστρέψετε τούς ίστούς, νά χύ
σετε αίμα. 'Ομοίως καί εις τήν κατασκο
πείαν, ενίοτε, καταστρέφομεν άτομα, τά 
δποία είναι καταναλώσιμοι ίστοί, είς τό 
σώμα τής άνθρωπότητος. Κατά καιρούς 
πρέπει νά έκτελοδμεν δχι εύχαρίστους 
πράξεις, άκόμη καί άπαγωγάς καί έκκα- 
θαρίσεις. Ούδέν, δμως, άπό αύτά τά μέ
τρα δέν είναι άνήθικον. "Ολαι αί πρά
ξεις, αί δποΐαι δποβοηθοδν καί προάγουν 
τήν Ίστοοίαν καί τόν Σοσιαλισμόν, είναι 
πράξεις ήθικαί.

'Ο Άλεξάντο ήτο σημαντικώς ειλικρι
νής. Έδοκίμαζεν έκπληξιν μέ τόν άνετου 
καί εύκολου τρόπον, μέ τόν δποΐον ταξι
δεύει κανείς εις τήν Άιιερικήν.

— ’Εκεί πέραν, εάν θελήσης νά μετα- 
βής κάπου, άπλώς δύνασαι νά εΐαέλθης 
είς ένα αυτοκίνητου λεωφορείου, τραίνου 
ή άεροπλάνον καί νά μεταβής. Κανείς δέν 
πρόκειται νά σοδ ύποβάλη έρωτήσεις — 
έπληροφόρησε τόν Τουόμι μέ κάποιαν έκ- 
πληξιν είς τήν Φωνήν του. Τό σύστχιμα 
τών δημοσίων δδών είναι άπίστευτον καί 
πρόκειται νά δαπανχιθοδν καί άλλα άκόμη 
έκατοιιιιύρια, διά τήν βελτίωσίν του.

— 'Ο καπιταλισμός δέν έχει καμυ,ίαν 
σχέσιν μέ αύτό' έχει ; ήρώτησεν δ Τουόμι, 
πρός άατεϊσμόν.

— Κατά κάποιον τρόπον έχει, άπήντη- 
σε σοβαρά δ Άλεξάντρ, δπως άκριβώς δ 
φεουδαλισμός έχει ένα χώρον είς τήν Ι 
στορίαν, τόν ίδιον έχει καί δ καπιταλι
σμός. Ή  εποχή του, δμως, είναι «ξεπε
ρασμένη». Ή  άμερικανική οικονομία οφεί
λει τήνδύναμίν της είς τρεις πρωταρχι
κούς συντελεστάς, οί δποΐοι δέν έχουν καμ-

μίαν σχέσιν μέ τόν καπιταλισμόν. Πρ ώ 
τ ο ν :  Αί 'Ηνωμένα·. Πολιτεΐαι έχουν ά- 
περάντους φυσικάς πλουτοπαραγωγικάς 
πηγάς. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : ’Εχουν σωθή άπό 
τήν έρήμωσιν τοδ πολέμου, σχεδόν έπί ένα 
αϊώνα. Τ ρ ί τ ο ν  : "Έχουν άποικισθή άπό 
τούς πλέον γενναίους καί δραστήριους άν- 
θρώπους τής Εύρώπης. Οί Αμερικανοί, 
σήμερον, είναι άπόγονοι ενός καλοδ άπο- 
δέματος καί θά παραμείνουν φιλόπονοι καί 
σκληροί. Θά ήτο παραφροσύνη νά ΰποκρι- 
νώμεθα καί νά σκεπτώμεθα -διαφορετικά.

Άπό δλους τούς ινστρούχτορας, δ Τουό
μι άγαποδσε καί έσέβετο περισσότερον τόν 
Καλκίν. Άλλά καί ή Φάϊνα, δμως, ήρχε- 
το μετ’ αυτόν, είς τήν σειράν άξίας.

Εϊς τήν άρχήν τών μαθημάτων της θά 
περιέγραφε μίαν τυπικήν σκηνήν άπό τήν 
άμερικανικήν ζωήν, έπειτα θά παραχω
ρούσε είς τόν Τουόμι ένα ρόλον, ώς, έπί- 
σης, καί είς τόν Ιαυτόν της ένα άλλον, 
διά νά τούς έκτελέσουν είς τά Αγγλικά. 
Τοιουτοτρόπως, δ Τουόμι έπήγαινεν είς 
τήν εσωτερικήν αυλήν μιάς οικίας, είς τά 
προάστεια, καί αυτή ήτο ή οίκοδέσποινα. - 
Αυτός Ιπήγαινε νά καταλύση είς ένα ξε
νοδοχείου καί αύτή ήτο ύπάλληλος είς τήν 
■αίθουσαν υποδοχής. Έζητοδσε νά εύρη έρ- 
γααίαν καί αύτή ήτο ή διευθύντρια προ
σωπικού. Έπήγαινε είς ένα έστιατόριον 
καί αύτή ήτο τό «ραντεβού» του. Πάντοτε 
έτόνιζεν, ιδιαιτέρως, τήν χρήσιν τών ιδιω
ματισμών, τών άστε ίων καί τών βλασφη
μιών εις τήν δμιλίαν του. Πολλοί άπό 
τούς ινστρούχτορας άνεφέροντο, κατά τόν 
ένα ή άλλον τρόπον, είς τούς κινδύνους 
τής συμμείξεως καί τοδ οίνοπνεύματος. 
'II Φ>άϊνα, δμως, εΐχεν έπιλεγή νά τοδ 
κάμνη τήν επίσημον διάλεξιν περί τοδ 
σέξ :

— Δέν άναμένεται δτι θά ήμπορέσης νά 
μείνης γιά χρόνια χωρίς σεξουαλικάς συγ
κινήσεις — είπε σοβαρολογούσα. ’Επει
δή, δμως, είναι δυνατόν νά ύπάρχουν ε
ξαιρετικοί κίνδυνοι, είναι άνάγκη νά 
προσδιορίσης τι πρέπει καί τί δέν πρέπει 
νά κάμνης. Πρέπει ν’ άποφεύγης τάς κοι- 
νάς γυναίκας, διότι ένδέχεται νά σοδ με
ταδώσουν άσθενείας. Μήν έπιχειρήσεις ν’ 
άποπλανήσης άνήλικα κορίτσια ή εγγάμου; 
γυναίκας. Έχομεν κάμει είς σέ τόσα; ε
πενδύσεις καί δέν πρέπει νά διακινδυνεύω- 
μεν άπό τήν άπερισκεψίαν -σου φασαρίαν 
άπό τούς γονείς ή τόν ζηλότυπου σύζυγον. 
Μία ώριμος καί άνεξάρτητος γυναίκα εί
ναι ή πλέον άσφαλής σύντροφος, άλλά 
μήν έμπλέκης, δμως, συναισθηματικά μέ 
καμμίαν γυναίκα. 'Η Φάϊνα ήτο ή πρώτη, 
ή δποία έκαμνεν έκμετάλλευσιν τών άμε- 
ρικανικών φίλμς τής βιβλιοθήκης, διά δι
δακτικούς σκοπούς. Είς τήν κυριολεξίαν 
κάθε τύπος τής παραγωγής τοδ Χόλλυ- 
γουντ ήτο διαθέσιμος καί ώαιέλιμος' βω
βός κινηματογράφος τής έποχής τοδ 1920, 
αί τελευταΐαι ταινίαι τεχνικολόρ, διά τάς 
όποιας είχεν έπιτραπή ή προβολή, μυστή
ρια, μελοδράματα, κωμωδίαι, μουσικαί έ- 
πιθεωρήσεις, γουέστερνς, έγκληματικαί, 
πολεμικά! καί τρομακτικαί ταινίαι. Τό 
καλόν, τό κακόν καί τό άδιάφορον. Διά 
νά δοκιμάση τήν κατανόησιν τοδ Τουόιιι, 
ήξίωσεν άπό αύτόν νά παρακολουθήση ένα 
φιλμ. Μετά ν’ άφηγηθή τήν πλοκήν είς 
τήν άγγλικήν καί νά έξηγήση τήν σημα
σίαν του.

Άλλοι ’Ινστρούχτορες έδιάλεγον ταινί-
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ας 8t’ είδικωτέρους σκοπούς. Ό  Καλκίν 
έτόνιζε τήν σημασίαν έκείνων, αί δποίαι 
άπεικόνιζον τ ις  τεχνικάς μεθόδους των 
’Αμερικάνικων Τπηρεαιών εφαρμογές τοΰ 
Νόμου. Έπανειλημμένως έπαρουαίαζε 
μίαν ταινίαν, εις τήν δποίαν 6 Γιούλ Μπρύ- 
νερ ήτο αρχηγός μιας συμμορίας λαθρεμ
πόρων ναρκωτικών.

Πολλάκις διέκοπτε τήν ταινίαν καί τήν 
έπανελάμβανε, διά νά φανή έκ νέου μία 
σκηνή, είς τήν δποίαν οί τελωνειακοί δ- 
πάλληλοι των 'Ηνωμένων Πολιτειών έξέ- 
σχιζον, ήνοιγον καί μέ μνησικακίαν έρευ- 
νοΟσαν τάς αποσκευές ένός ταχυδρομείου, 
διότι εΐχον τήν δποψίαν ήτο περιεΐχεν ή- 
ρωϊνην.

— Αύτδ είναι έκεΐνο τό όποιον θά ήμπο- 
ροδσε ν’ άντιμετωπισθή — είπε — είναι 
μία πολύ ρεαλιστική σκηνή.

'Ο Καλκίν έδίδασκε μέ προσοχή καί έ- 
πιμέλειαν τόν Τουόμι, περί τοΰ πώς, είς 
τάς συναντήσεις του μέ τους ’Αμερικανούς, 
θά έξεχώριζεν εκείνους, οί όποιοι είναι 
ευάλωτοι καί δυνατόν νά δελεασθούν, διά 
νά είσέλθουν εις τήν κατασκοπείαν.

— Μή χάνης τόν καιρόν, άναζητών 
ανθρώπους, οί όποιοι μάς συμπαθούν ίδεο- 
λογικώς—συνεβούλευσεν. 'Γπάρχουν, συγ- 
κριτικώς, όλίγοι άπό ούτοϋς καί έχομεν 
άλλα μέσα, δπωσδήποτε, διά νά τούς χρη- 
σιμοποιήσωμεν.

Έτόνισε τήν σπουδαιότητα τοΰ εύρέος 
κύκλου τών γνωριμιών. — Νά πηγαίνης 
είς τήν ’Εκκλησίαν — εΐπεν είς τόν Τουό
μι. — Είναι ένας κατάλληλος τόπος, διά 
νά συναπτής φιλίας. Καί τό άπλοΰν γεγο
νός δτι συχνάζεις έκεί, όποδηλώνει 8τι 
είσαι ακίνδυνος. — Νά προσχωρής εις τάς 
Λέσχας, 8πως είς τήν Λάϊονς ή Ρόταρυ. 
Νά ένθυμήσαι, άκόμη, δτι, άν ένα πρόσω- 
πον τό όποιον γνωρίζεις δέν παρουσιάζει 
ένδιαφέρον, ίσως αέ δδηγήση είς έτερον, 
τό όποιον σέ Ινδιαφέρει.

Οί καλλίτεροι πελάται ήσαν οί άνθρω
ποι, οί όποιοι εΐχον άγνωστα προβλήματα 
καί κεκρυμιτένα ελαττώματα — χρήματα, 
σέξ, χαρτοπαίγνια, ποτδν — κάθε αδυνα
μία, ήτις θά ήμποροΰσε νά τούς κάμη εδ- 
αισθήτους είς τό δόλωμα ή επιδεκτικούς 
χειρισμών.

— Είς τήν ’Αμερικήν ένας άνθρωπος 
ήαπορεΐ νά έχη μίαν οικίαν άξίας 20.000 
δολλαρίων, καλήν έπίπλωσιν, ένδύματα, 
αύτοκίνητον καί νά μή αισθάνεται, είσέτι, 
Ικανοποιημένος — έξήγησεν δ Καλκίν. 
Γνωρίζει δτι άλλοι ζοΰν καλλίτεοον. ’Ε
πιθυμεί μίαν οικίαν άξίας 40.000 δολλα
ρίων καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον αί πλη- 
ρωμαί τής υποθήκης του άνέρχονται. Πρέ
πει νά προσχωρήση είς μίαν Λέσχην, ν’ 
άγοράση δεύτερον αύτοκίνητον, νέαν έπί- 
πλωσιν. 'Ολονέν πίπτει βαθύτερον είς τό 
χρέος, προσπαθών νά διατηρήση τήν κα- 
τάστασίν του.

Αύτό άποτελεΐ μίαν εύκαιρίαν διά νά 
είσέλθης, χωρίς μεγάλην δυσκολίαν, είς 
τά οικογενειακά του καί νά τοΰ δώσης 
χεϊρα βοήθειας μέ ένα δάνειο. Νά τόν ά- 
ψήσης νά καταλάβη, δτι δέν βιάζεσαι διά 
τήν έπιστροφήν τών χρημάτων καί έπί 
πλέον τοΰ κάμνεις νύξιν, δτι έχεις τήν 
εόχέρειαν νά τοΰ δώσης καί άλλα, έάν εί
ναι άναγκαΐα είς αύτόν.

Τόν ωθείς δλο καί περισσότερον, ώστε 
τόν βυθίζεις είς τό χρέος άπέναντ! σου 
είς άπελπιστικόν βαθμόν. Καί τότε, αί-

φνιδίως, άπαιτείς τήν άπόδοαιν τοΰ δα
νείου, πράγμα δπερ, πιθανόν, δεν δύναται 
νά πράξη. ΕΟρίσκεται, πλέον, είς άπελπι- 
στικήν κατάστασιν καί θά δελεασθή άπό 
τήν έντεχνον καί πανοΰργον προσφοράν. 
Λέγεις δτι θά χαρίσης δλα τά χρέη του, 
άφοΰ, ώς άντάλλαγμα θά σοΰ προσφέρη 
μίαν μικράν πράξιν προδοσίας, ή όποια θά 
ήτο πολύ δύσκολον ν’ άποκαλυφθή. θά τόν 
πείσης δτι ή πληροφορία, ή τό έγγραφον, 
ή ή έκδούλευσις, τήν δποίαν ζητείς, δέν 
είναι πολύ σπουδαία καί δτι δέν πρόκει
ται, είς τό μέλλον, νά τοΰ ζητήσης τί
ποτε. Τό κάθε τι θά λησμονηθή φυσικά — 
κατέληξε έν συμπεράσματι δ Καλκίν, μει- 
διών. — Μίαν φοράν δν διαπράξη τήν μο
ναδικήν αύτήν πράξιν, θ ά  ε ί ν α ι  !- 
σ ο β ί ω ς  ί δ ι κ ό ς  μ α ς .

Μολονότι δ Καλκίν συνήθως ήτο έπιφυ- 
λακτικός καί άπέφευγε πάσαν πρόκλησή 
έκπλήξεως, μίαν ήμέραν τοΰ Σεπτεμβρίου 
τοΰ 1957 ώρμησεν είς τό διαμέρισμα πλή
ρης έξάφεως καί συγκινήσεως.

— Μάντευσε μέ ποιον άνέβαινα είς τόν 
άνελκυστήρα, Ικραύγασεν καί προσέθε- 
σεν. — Μέ τήν Έλεονώρα Ροΰσβελτ, ί- 
στάμενος πλαγίως καί πρδς τά δεξιά της.

— Τί κάμνει εδώ; ήρώτησεν δ Τουόμι 
μέ δυσπιστίαν.

— Αύτό είναι μοϋ φαίνεται τόσο κω
μικό — άπήντησεν δ Καλκίν. Τήν ώδήγη- 
σαν είς τά εξαιρετικά καί πλέον έπιβλη- 
τικά διαμερίσματα τής Μόσχας, διά νά 
ήμπορέση νά ίδη πώς ζή δ κανονικός σο
βιετικός εργάτης. Έσκέφθην νά τήν φέ
ρω, έδώ, διά νά συναντήση σέ, έναν ’Α
μερικανόν.

Έγέλαααν, συλλογιζόμενοι τί περίπου 
νά έλεγον είς τήν κυρίαν Ροΰσβελτ είς τόν 
όροφον, δ όποιος εύρίσκεται, άκριβώς, κά
τω άπό τήν Σοβιετικήν Σχολήν Κατασκο
πείας.

—- "Ισως θά τής ήρεσε νά καθήση είς 
τά θρανία, είς ένα άπό τά μαθήματά σου— 
είπεν δ Καλκίν. — θά ήμποροΰσε νά δια- 
πιστώση ή ιδία πόσον πολύ, πράγματι, θέ- 
λομεν νά κατανοήσωμεν τήν χώραν της.

Πρακτική έξάσκησις.

Ή  έκπαίδευσις, βαθμηδόν, έγένετο πλέον 
τεχνική. 'Ο Τουόμι έδιδάχθη δλην τήν έ- 
παγγελματικήν δρολογίαν τής Σοβιετικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έμαθεν δτι τά 
«Κέντρον» έσήμαινεν Άρχηγεΐον τής Μό
σχας. Τό «κολύμβημα» έσήμαινε ταξίδι, 
«άρρώστια» έδηλοΰσε σύλληψιν καί «δου
λειά μουσκεμένη» έσήμαινε δολοφονίαν. 
'Ο δρος «μΰθος» ήτο κεκαλυμμένη διήγη- 
σις, «ύπόδημα» ένα πλαστόν διαβατήριον, 
«έμβαλωματής» ένας τεχνίτης, δ όποιος 
κατασκευάζει πλαστά διαβατήρια, «ήλεκ- 
τρόφωνον» ραδιοπομπός, «γείτων» άλλος 
κλάδος τής Σοβιετικής 'Γπηρεσίας Πληρο
φοριών κλπ.

Έμαθεν είς τήν εντέλειαν τήν μικρο
γραφίαν, σμικρύνων μίαν σελίδα είς τό μέ
γεθος μίας τελείας έπάνω είς ένα ταχυ
δρομικόν δελτάριον ή είς μίαν έπιστολήν.

“Εμαθε πώς νά χρηαιμοποιή καί πώς νά 
έμφανίζη τήν άφανή γραφήν, πώς νά κρυ
πτογραφή καί πώς ν’ άποκρυπτογραφή μη
νύματα ιιέ τήν χρήσιν κωδίκων.

Έδιδάχθη πώς νά άνακαλύπτη, έάν τόν 
παρακολουθούν καί νά έκςρεύγη τήν έπιτή- 
ρησιν άνερχόμενος είς ένα λεωφορεΐον,

εισερχόμενος είς ένα κατάστημα είς τό ό
ποιον υπάρχει συνωστισμός καί είς τό ό
ποιον ύπάρχουν πολλαί έξοδοι ή έναλλάσ- 
σων ταξί.

Τόν περίέφερον είς τούς δρόμους, διά 
νά έξασκηθή είς τήν πράξιν πώς νά έπι- 
κοινωνή μέ τό Κέντρον άπό τά μυστικά 
σημεία, δπου ένας πράκτωρ τοποθετή μη
νύματα, χρώματα ή έγγραφα, διά νά τά 
συλλέξη ένας άλλος.

Μίαν ήμέραν, καθώς έλάμβανε φωτο
γραφίας, δ Τουόμι άπό τό 'Γπουργεΐον Ά- 
μύνης, συνελήφθη άπό δύο άνδρας τής Κ. 
G.B., ο! όποιοι έφερον πολιτικήν ένδυμα- 
σίαν. Ό  διδάσκαλός του, δ δποΐος τόν έ
δίδασκε τήν φωτογράφισιν, Βλαδίμηρος 
Γκρηγκόροβιτς, έτρεξεν είς αύτούς καί 
τούς εΐπεν κρυφίως. — Είμαι υπεύθυνος 
δι’ αύτόν τόν άνθρωπον. Άφήσατέ τον νά 
φύγη.

Έπηκολούθησε μία βιαία διαλογική αυ- 
ζήτησις, άλλά τελικώς έπεκράτησε τό δί
καιον τοΰ ίαχυροτέρου.

Καθώς άπεμακρύνετο μέ γοργόν βήμα ό 
Βλαδίμηρος είχε φρενιάσει άπό τό κακό 
του.

— Σοΰ έχω εϊπει έπανειλημμένως, ό
ταν παίρνης φωτογραφίας, έμπρός είς τόν 
κόσμον, πρέπει νά τελειώνης γρήγορα.

Ή το ένα άπό τά δλίγα όλισθήματα τοΰ 
Τουόμι.

Είς τάς άρχάς τοΰ Φεβρουάριου, δ Βί
κτωρ Βααίλιεβιτς Καπάλκιν, ένας άξιωμα- 
τικός, δ όποιος περιοδικώς, ήγόραζεν έ- 
φόδια διά τάς άνάγκας τών άνδρών, ώδή- 
γησε τόν Τουόμι είς ένα τετράγωνον, τό 
όποιον δέν έξεχώριζεν άπό τά άλλα τής 
Μόσχας, εύρισκόμενον πλησίον τής ’Αμε
ρικανικής Πρεσβείας. 'Ο Τουόμι έκατάλα- 
βε δτι εύρίακετο είς μίαν τελείαν άποθή- 
κην, προωρισμένην διά κατασκόπους, οί 
όποιοι πρόκειται νά ταξιδεύσουν διά τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας.

— θέλομεν νά ένδύσωμεν αύτόν τόν άν
θρωπον —- εΐπεν δ Καπάλκιν είς τόν δ- 
πεύθυνον ράπτην.

Έπήρε τά μέτρα τοΰ Τουόμι καί έπειτα 
έπροχώρησεν είς τήν άποθήκην. *0 Κα- 
πάλκιν ήλεγχε μέ προσοχήν κάθε τι άπό 
τά τυποποιημένα είδη, καθώς δ ράπτης τά 
παρέδιδε.

— Τά ένδύματά σου θά πρέπει νά τά 
προβάρωμεν, πριν έτοιμασθοΰν — έξήγησεν 
ό Καπάλκιν. — ’Αλλά θέλομεν, δμως, νά 
τά φορέσης πρώτα, σχεδόν δι’ άρκετόν 
χρόνον, ώστε νά μή φαίνωνται καινουργή, 
δταν θά φύγης.

Λύο Ιβδομάδας άργότερον δ Τουόμι, ό 
Καλκίν καί ή Φάϊνα εΐχον τελειώσει ένα 
άπό τά δπέροχα γεύματα τής Γελένας, δ
ταν δ Καπάλκιν είσήρχετο μέ μίαν σκόδ
ραν βαλίτσαν δερματίνην. Ήνοιξε τήν βα
λίτσαν καί έπαρουαίασε είς τόν Τουόμι 
ένα μπλέ σκοΰρον κοστούμι άπό δέρμα 
καρχαρίου, ένα γκρι πολύχρωμον μάλλινου 
κοστούμι καί ένα φαιοκίτρινου έπανωφό- 
ριον.

"Ολοι συνέστησαν είς τόν Τουόμι νά φο- 
ρέση άμέσως τά καινουργή ένδύματά του. 
"Οταν ένεφανίσθη, οί άλλοι έγέλαααν καί 
έχειροκρότησαν.

— 'Ομοιάζεις, άκριβώς, ώς ’Αμερικα
νός — άνεφώνησεν ή Φάϊνα. θά περάσης 
δπωσδήποτε.

(Συνεχίζεται)
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ΑΠΟ ΤΑ  Α Ν Ε Κ Δ Ο ΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΩΝ Τ Ο Υ  Κ Ρ Α ΤΟ Υ Σ

Ή  έκτέΑεσις των δικαστικών 
αποφάσεων ύπό τής ’Αστυνομίας
(κατά τά πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μας)

Υπό Ύπαστ. Α '  κ. ΣΑΡ. Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Υ

1Ή Ν  20ην Δεκεμβρίου τοΰ 1821, όλί- 
I * γους μόλις μήνας μετά τήν κήρυξιν 
I τοΰ 'Ιερού ’Αγώνος, συνήλθον είς τήν 
I ’Επίδαυρον οί αντιπρόσωποι, ή όπως έ- 

λέγοντο τότε οί «Παραστάται» τών Έ- 
I παρχιών καί ήρχισαν τάς προκαταρκτι- 
I χάς συζητήσεις, πρός σύμπηξιν τοΰ Ε λ 

ληνικού Κράτους καί όργάνωσιν τής 
Πολιτείας. Ή  συνέλευσις των αντιπρο
σώπων συνέταξεν καί έψήφισεν, τήν Ιην 

I Ίανουαρίου 1822, τό Πρώτον Ελληνι
κόν Σύνταγμα, τό γνωστόν ώς «Προσω- 

| ρινόν Πολίτευμα τής ’Επίδαυρου», ά- 
j φοΰ προηγουμένως έκηρύσσετο ή πολι- 
■ τική τοΰ 'Ελληνικού Έθνους ΰπαρξις 
I καί Ανεξαρτησία. Διά τού ψηφισθέντος 

πολιτεύματος, έκηρύχθη ή άνεξιθρη- 
I σκεία, καθιερώθη ή ίσότης των πολιτών, 
I τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας καί ή ά- 
I τομική ελευθερία. 'Η  κυβέρνησις θά ή- 
I σκεΐτο υπό δύο Σωμάτων, τοΰ Βουλευ- 
I τικοΰ καί τού ’Εκτελεστικού, ή δέ δικαιο

σύνη θά άπενέμετο ύπό δικαστηρίων(Ά- 
ρείου Πάγου, Έφετείων, Πριοτοδικεί- 

I ιον, Ειρηνοδικείων), τών όποίιον τήν όρ- 
I γάνωσιν προέβλειψεν ή συνέλευσις.

’Ενώ, όμως, συνεκροτήθη ή Κυβέρνη- 
I σις, ή δικαστική έξουσία, ήσκείτο μέ 

μεγάλην δυσκολίαν, έλλείψει ύπάρξεως 
Νομοθετικών ‘Κωδίκων, τούς όποιους, 
κατά τό Σύνταγμα τής Έπιδαύρου, θά 
συνέτασσεν επιτροπή, ή οποία μελλον- 

I τικώς θά συνιστάτο. Μέχρις δτου, δμιος, 
I συμβή τούτο, ήτο ανάγκη νά λειτουρ- 
I γήσουν δικαστήρια, διά νά έπιβληθή ή 
I τόσον απαραίτητος, διά τήν περίστασιν,

Ό  πρώτος Μινίστρος τής Δικαι
οσύνης, επίσκοπος ΑΝΔΡΟΤΣΗΣ 

ΙΩΣΗΦ

τόιξις καί Ασφάλεια είς τό νεοσύστατοι1 
κράτος.

Τότε, ό πρώτος Μινίστρος ('Τπουρ- 
γός) τής Δικαιοσύνης, έπίσκοπος Άν- 
δρούσης ’Ιωσήφ, δστις άνέλαβε προσω- 
ρινώς τό Μινιστέριον τού Δικαίου, τόν 
’Απρίλιον τοΰ 1822, (ήτο Μινίστρος τής 
Θρησκείας) άπεφάσισε νά ίδρύση «Κρι
τήρια», είς τά όποια άναλόγως τής

σπουδαιότητος τού Αδικήματος, θά έδί- 
καζον οί 'Τποέφοροι τών χωρών, οί Γε
νικοί ’Έφοροι τής ’Επαρχίας καί ή Γε
ρουσία. Μέ τήν πάροδον, δμως, τού χρό
νου, συνετάχθησαν Νομικοί Κώδικες καί 
ήρχισαν νά λειτουργούν προσωρινά έγ- 
κληματικά δικαστήρια, διά τήν τιμωρίαν 
τών σοβαροιτέρων έγκλημάτων. Τ ά ς  
Α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ώ ν  δ ι κ α σ τ ή 
ρ ι ο  ν τ ο ύ τ ω ν  έ ξ ε τ έ λ ε ι  ή 
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ,  ή όποια είχε καί τήν 
επιμέλειαν τής λειτουργίας τών φυλα
κών. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν αυ
στηρότατοι, δπως ξυλοδαρμός, καταναγ- 
καστικά έργα, καί πολλάκις καί θάνατος 
διά πνιγμού. Άναφέρονται χαρακτηρι
στικοί περιπτόισεις, καθ' ας, οί «γραφι
κοί#» Αστυνόμοι τής έποχής εκείνης, έν 
μέση Αγορά, καί παρακολουθοΰντος τοΰ 
πλήθους «πρός παραδειγματισμόν», εδε- 
ρον τούς καταδικασθέντας, τή συνοδεία 
τυμπάνου (ξύλο μετά μουσικής), είς έκ- 
τέλεσιν τής άποφάσεως τοΰ δικαστη
ρίου, τό όποιον τούς είχε καταδικάσει 
είς τήν ποινήν τών «πεντήκοντα, εκατόν, 
ή περισσοτέρων ξυλιών».

Έν περιπτώσει καταδίκης είς θάνα
τον διά πνιγμού, ό έντεταλμένος Αστυ
νόμος περνούσε τόν βρόχον είς τόν λαι
μόν τοΰ καταδίκου καί έν συνεχεία τό 
πτώμα «άπηωρεΐτο» ύπό φρούρησιν έπί 
τρεις ημέρας' καί πάλιν πρός παραδει
γματισμόν. Κατωτέρω, παραθέτομεν 
σχετικά έγγραφα, έκ τών όποιων κατα
φαίνεται, ‘οτι, πλήν τών άλλων, ή πρω
τόγονος έκείνη ’Αστυνομία είχεν έπωμι- 
σθή καί τό άχαρες τοΰ δημίου έργον.

Τό Προσωρινόν Εγκληματικόν Δικαστήριον 
Πρός τήν Γενικήν ’Αστυνομίαν Ναυπλίου. 

Άριθ. 26.
Ό  Αιδεσιμότατος ίερεύς ’Αθανάσιος Οικονόμος 

I Ναυπλίου έχει τό ελεύθερον παρά τοΰ Δικαστηρίου 
I τούτου νά είσέλθη είς τήν φυλακήν τής Γεν. Άστυ- 
I νομίας (καί) έξομολογήση τόν φονέα Βασίλειον Σταύ- 
I ρου ’Αργυροκαστρ ίτην καί τόν κομίζοντα, έκ Παλαιών 

Πατρών, γράμματα πρός τους έν Τριπόλει Τούρκους, 
ί κατάσκοπον Γεώργιον Σιρόπουλον.

Έν Ναυπλίω τή 27 ’Απριλίου 1826.

Ό  Πρόεδρος
(Τ.Σ.) Σταματέλος Άντωνόπουλος. s

Τά Μέλη
Άνδρέας Καλαμογδάρτης, 
‘Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης,
'Αλέξιος Λουκόπουλος.

Ό  α ' Γραμματεύς 
Δημήτριος Κωνσταντίνου Βυζάντιος.

Τό Προσωρινόν 
’Εγκληματικόν Δικαστήριον

Άριθ. 1.

Θεώρησαν τήν ΰπ’ άριθ. 158, διευθυνθεΐσαν παρά 
τής Σε6. Διοικητικής ’Επιτροπής, αναφοράν τής Γε
νικής ’Αστυνομίας Ναυπλίου, ΰπ’ άριθ. 1122, μετά



πληροφορίας ενυπόγραφου έξετάσεως του Βασιλείου 
Σταύρου, φονεύσαντος τόν Ηγούμενον παπά Νεκτά
ριον, θεώρησαν ακριβώς την αυτήν έξέτασιν, έπαρρη- 
σΐασε προσωπικώς, επί τή συνεδριάσει τής 27, τόν 
Βασίλειον Σταύρου, δστις, έξετασθείς δ'ις καί τρις, 
αν αυτός τώ ό'ντι έφόνευσε τόν Ηγούμενον Νεκτάριον. 
’Επειδή ώμολόγησεν, ίδίοις αυτού χείλεσιν, δτι από 
κανέ.ν άλλο τι παρακινούμενος, είμή από μόνην τήν 
αισχροκέρδειαν, έφόνευσεν τόν Ηγούμενον Νεκτάριον 
καί έλαβε τήν έπ’ αυτού χρηματικήν κατάστασιν, συμ- 
ποσουμένην εις γρόσια 2.650, έκ των οποίων μέρος 
μεν έξόδευσεν ό ίδιος, μέρος δε ελαβον οί συγγενείς 
του, συλλαβόντες αυτόν.

’Επειδή ό ρηθείς Βασίλειος Σταύρου, άπεδείχθη φο- 
νεύς έκ προμελέτης, ώς ό ίδιος ώμολόγησεν, ίδίοις αυ

τού χείλεσιν, πράξας τοιούτον ανοσιούργημα καί ποο- 
χωρήσας εις φόνον, δι’ αισχροκέρδειαν μόνην καί έθε- 
λοκακίαν, όμολογήσας καί τόν τόπον καί τόν τρόπον 
τού φόνου,

Δια τούτο,
ως φονεύς, προφανέστατοςάποδειχθείς, κατά τούς yM. 
θεστώτας Νόμους, είναι ένοχος θανάτου.

"Οθεν, τό Δικαστήριον τούτο, δυνάμει τού λζ' πα
ραγράφου των εγκληματικών Νόμων, «κάθε φονεύς 
έκ προμελέτης νά θανατώνεται», αποφασίζει τόν θά
νατον τού Βασιλείου Σταύρου, δι’ αγχόνης, αφού έξο- 
μολογηθή καί διορθωθή, κατά τό Χριστιανικόν χρέος, 
προς παραδειγματισμόν καί σωφρονισμόν τών άλλων.

Έν Ναυπλίω τή 28 ’Απριλίου 1826.
Ό  Πρόεδρος κ.λ.π.

Τό Προσωρινόν 
’Εγκληματικόν Δικαστήριον 
Προς τήν Γενικήν ’Αστυνο

μίαν Ναυπλίου.

Ά ριθ. 27.

Έγκλείεται πρωτότυπον ά- 
ποφάσεως, ΰπ’ άριθ. 1, τού 
Βασιλείου Σταύρου, φονεύ
σαντος έκ προμελέτης τόν Η 
γούμενον Νεκτάριον, διά τής 
όποιας καταδικάζεται εις θά
νατον δι’ αγχόνης δ Βασίλει
ος Σταύρου, κατά τάς γενομέ- 
νας έξετάσεις καί διά στόμα
τος αυτού ομολογίαν ένώπιον 
τού Δικαστηρίου τούτου.

Δυνάμει λοιπόν τής αυτής 
άποφάσεως, διορίζεται ή Γε
νική ’Αστυνομία νά άπάγξη 
αυτόν, έ’ξω τής πύλης τού 
Ναυπλίου, σήμερον’ τό δε 
πτώμα αυτού νά μείνη άπηω- 
ρημένον τρεις ημέρας.
Έν Ναυπλίω τή 28 Ά π  δη 

Έν Ναυπλίω 
τή 28 ’Απριλίου 1826.

Ό  Πρόεδρος
(Τ.Σ.)Σταματέλος Άντωνόπουλος 

Τά Μέλη κ.λ.π.
Ό  α ' Γραμματεύς

Τό Προσωρινόν ’Εγκληματικόν Δικαστήριον 
Πρός τήν Γενικήν ’Αστυνομίαν Ναυπλίου. 

Ά ριθ. 28.
Έγκλείεται πρωτότυπον άποφάσεως, ύπ’ άριθ. 2, 

τού Γεωργίου Σιροπούλου, κομίζοντος έκ Παλαιών Πα- 
τρών γράμματα, πρός τούς έν Τριπόλει έχθρούς καί 
έπ’ αύτώ τούτω συλληφθέντος, διά τής όποιας κατα

δικάζεται ένοχος θανάτου, ως έγκληματίας έσχάτη; 
προδοσίας.

Διορίζεται λοιπόν ή Γενική αύτη ’Αστυνομία, νά 
άπάγξη αυτόν, έξω τών πυλών Ναυπλίου σήμερον, τό 
δε πτώμα αυτού νά μείνη άπηωρημένον τρεις ήμέρας.

Έν Ναυπλίω τή 28 ’Απριλίου 1826.
Ό  Πρόεδρος κ.λ.π.

Τά ανωτέρω βεβαίως ίσχιωαν, μέχρι 
τής άφίξειος τοϋ πρώτου Κυβερνήτου 
τήζ χώρας; δτε καί τό δίκαιον τοϋ κρά
τους έξηλίχθη καί οργανισμός τών δι
καστηρίων έψηφίσθη καί φυλακαί ίδρύ-

θησαν. Έκτοτε, ή έκτέλεσις τών δικα
στικών αποφάσεων άνετέθη εις τούς Διε 
ευθυντάς τών φυλακών καί τόν στρατόν, 
ή δε  Αστυνομία, ώργανωθεϊσα πλέον, 
ίδίοις άπό τής έλεύσεοίς τού “Οθωνος,

έπεδόθη απερίσπαστος εις τό κύριον έρ- 
γον της, τήν πρόληψιν καί καταστολήν 
τοϋ έγκλήματος.

Σ Α Ρ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ
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Υπό Άστυν. Α '  κ. Γ. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Υ

Λ ΥΟ - ΤΡΕΙ Σ ήμερες πρό των Χριστουγέννων, τό
χωριό μου κατακλύζονταν από Καλλικατζάρους.

Τά κεραμίδια, τά κατώγια, οί άχυρώνες, τά σοκά
κια, ήταν γεμάτα άπό δαύτους.

Έχόρευαν, έπήδαγαν καί γλένταγαν, χωρίς νά ξέ- 
ρη κανείς ποιό... κισμικό γεγονός ήθελαν νά γιορτά
σουν !

Κρεμούσαν τά λουκάνικα, πού μάς έκλεβαν, στό 
λαιμό τους σάν «κολιέ». “Ο,τι περισσεύματα είχαν, τά 
κρεμούσαν απ’ τά μεγάλα αυτιά τους καί άπ’ τά κέ
ρατά τους!

"Οταν ήτοιν... σιναχωμένοι, έβηχαν πολύ άσχημα 
καί φταρνίζονταν ακόμα άσχημότερα. Τήν μυτάρα 
τουςί πού ήταν μιά «όργιά», τήν έχωναν παντού. 
Καμμιά φορά, βουτάγανε μέσα στό τζάκι, χωρίς νά 
τούς φλομώνη ό καπνός, άπλωναν τήν τριχωτή, μέ
χρι τά νύχια, χερούκλα τους καί άρπαζαν τήν κα
τσαρόλα μέ τόν τραχανά...

Κανένα παιδί δέν τολμούσε τή νύχτα νά βγή άπ’ 
τήν εξώπορτα, γιατί κάποιος καλλικόιντζαρος θά τοΰ- 
δαζε τρικλοποδιά, ή μπορεί καί νά τό δάγκωνε, άν 
δέν ήταν... φαφούτης. ”Αν πατούσε κατά λάθος καί 
τήν ούρά του, τότε τήν είχε πολύ σκούρα... Παιδί, 
δπως ήμουνα κάποτε, έτρεμα κι’ έγώ στό άκουσμα 
καί μόνον, των καλλικατζάρων. Ή παρουσία τους, τις 
άγιες εκείνες Χριστουγεννιάτικες ή μέρες, ήταν γιά 
μένα μεγάλο πρόβλημα. “Ο,τι παράξενο συνέβαινε 
γύρω άπ’ τό σπίτι μου, ήταν έργο αύτών των σιχα- 
μένων υπάρξεων.

’Ακόμα καί ό «τορός», τά ίχνη δηλαδή άπό πατή
ματα επάνω στό παγωμένο χιόνι, τά είχαν άφήσει οί 
ποδάρες των καλλικατζάρων. Μέ κανένα λόγο δέν ή
θελα νά πιστέψω, δτι ήταν τά πατήματα τού γείτονά 
μου τού Σφηκονίκου, ό όποιος κουβόιλαγε δλη τή νύ
χτα «κλαρί», καίτοι ήξερα δτι τά παπούτσια του έμοι
αζαν μέ σκαφίδες.

Οί κόττες στό κατώι, δταν ξαφνιάζονταν μέσα στά 
μεσάνυχτα άπ’ τή φωνή τού... άφέντη τους, πού φώνα
ζε τήν ώρα, έπίστευα δτι κι’ αύτές τις... ένοχλοΰσαν 
οί καλλικάτζαροι χωρίς νά τό άντιλαμβάνεται αύτό ό 
κόκκορας, λόγω τής μεγάλης βλακείας του, ό φουκα
ράς...

Ό  λόξυγκας τής θειά - Χαραλάμπαινας, άπό παρα
κάτω, επειδή τήν νύχτα έπαιρνε όλες τίς... διαστάσεις 
του, γιά μένα ήταν κάποια καλλικατζαρίνα, πού δέν 
εϋρισκε νερό γιά νά ξεμπουκώση τόν λάρυγγά^της, 
άπό κάποιο παλιοπάτσουπο πού κατάπιε. Ή ξεχαρβα
λωμένη αυλόπορτα, πού τήν ταρακούναγε ό δυνατός 
άέρας, έδινε τήν έντύπωσι, δτι άπ’ αύτή μπαινόβγαι-

ναν συνέχεια οί παράξενοι αυτοί κυρίαρχοι τής νύχτας.
Τήν ήμέρα ευτυχώς... έξεκουμπίζοντο άπ’ τό χωριό, 

κι’ έτσι κυκλοφορούσα άφοβα, μέ τούς άλλους όμοια- 
παθεΐς «παΐδας» τής γειτονιάς μου. Καί δχι μόνον αύ
τό, άλλά γινόμαστε, κατά κάποιο τρόπο, κι’ έμεΐς καλ- 
λικάτζαροι καί δαίμονες μαζύ. "Ολη τήν... έξουσία τού 
χωριού τήν κρατάγαμε στά χέρια μας. "Ελειπε ό δά
σκαλος, λόγω των διακοπών, κι έμεΐς χορεύαμε, δχι 
σάν ποντίκια, άλλά σάν άρουραΐοι...

Μόλις, δμως έπεφτε ή ήμέρα καί άρχιζε νά σουρου- 
πώνη, μαζευόμαστε καί «κουρνιάζαμε» στό δωμάτιο 
μέ τό τζάκι. 'Η φωνή μας δέν έπρεπε νά άκούγεται έ
ξω άπ’ τά άμπαροκλεισμένα μικρά παράθυρα, γιατί 
δέν ξέραμε πώς θά τόπαιρναν αύτό τά δαιμονικά...

Τά κούτσουρα γιά τή φωτιά, τά κουβάλαγαν άπ’ 
τήν αυλή οί... γενναιότεροι τής οικογένειας, δηλαδή 
οί μεγαλύτεροι άδελφοί μας.

’’Αν καί μάς έκαναν τόν... παλληκαρά,-ξεκίναγαν 
μέ μεγάλη διστακτικότητα. Καί δταν έφταναν στό σω
ρό μέ τά ξύλα καί τράβαγαν άπό κανένα, άν δέν έβγαι
νε άμέσως τό παράταγαν έντρομοι, γιατί, άπ’ τήν άλ
λη μεριά, τό τράβαγε κάποιος καλλικάτζαρος...

Μέσα στή βιασύνη τους αύτή, άρπαζαν καμμιά φορά 
τό... σαμάρι, πού τό πέρναγαν γιά κούτσουρο καί τό- 
φερναν μέσα καταϊδρωμένοι.

Τελικά, τήν σύντομη αύτή μεταφορά, τήν πλήρωνε ή 
μάνα μας ή ό πατέρας μας. Στό κιάτω - κάτω, δμως, 
έτσι έπρεπε νά γίνεται, άφοΰ δέν μάς άφιναν καθόλου 
ήσυχους μέ τά δαιμονικά, έκεΐνες τίς ήμέρες.

Καλλικάτζαροι άπ’ έδώ, νεράιδες άπ’ έκεΐ, βρυκό- 
λακες παρά πέρα. Είχαμε φτάσει σέ σημείο άπογνώ- 
σεως...

Καί μήπως τό έκαναν αύτό γιά νά τρώμε τό φαγητό 
μας; ’Από δρεξι άλλο τίποτα, δταν ό τέντζερης ήταν 
γεμιάτος. Τό έκαναν άπό άγαθότητα, άπό παράδοσι.

Έ ξ άλλου, τίς ήμέρες τών Χριστουγέννων καί τής 
Πρωτοχρονιάς, τό σπίτι γέμιζε άπό χοιρινά. Λουκάνικα 
κρεμασμένα άπό πάνω, τσιγαρίδες στό φανάρι, λίπη 
στούς γκαζοντενεκέδες, κρέατα στό ταψί. Ό  σκύλος 
άπ’ έξω τράβαγε κι’ αυτός κόκκαλα καί ψαχνά πού 
τού ρίχναμε άνακατεμένα. Ά λλά  μάς έδειχνε καί τά 
δόντια του άγριεμένος, τελείως άδικαιολόγητα. ’’Ήταν 
...άχάριστος. 'Η γάτα, άπό μέσα, έγλυφε μέ τήν κα- 
τακόκκινη γλωσσίτσα της ό,τι έυρισκε ξεσκέπαστο, ή 
δ,τι ξεσκέπαζε μόνη της. Καρφί δέν τής καιγόταν γιά 
τά ποντίκια, πού χόρευαν δλους τούς χορούς, μπρο
στά στά μάτια της...

"Οπως δέν μάς καίγονταν κι’ έμάς καρφί, γιά τά 
βιβλία μας.

Τά είχαμε καλά πλακωμένα σέ κάποιο παράθυρο,
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πού τό είχαμε διασκευάσει σέ γραφείο και προσέχα
με μόνο τόν παπούλη μας, μήν τούς βάλη χέρι καί ψά
χνουμε γιά τά άποσπάσματα, στήν... καπνοσακκοΰλα 
του.

Μέ λίγα λόγια, τή βγάζαμε θαυμάσια, άν δέν μάς 
τά χάλαγαν οί καλλικάτζαροι. Περιμέναμε τήν παρα
μονή των Φώτων, σάν ήμέρα άπολυτρώσεως. Πέρναγε 
ό παπάς μέ τήν αγιαστούρα του, άπό σπίτι σέ σπίτι, 
κι' έφευγαν πανικόβλητοι, αυτοί οί άπαίσιοι έχθροί 
μας.

Βέβαια δέν τούς βλέπαμε πώς γκρεμοτσακίζονταν, 
αλλά τούς... άκούγαμε, άπο τά πολλά κουδούνια, πού 
είχαν κρεμασμένα. Κάτι κουτσούς, πού ξέμεναν παρα
πίσω, τούς κυνηγούσαν τή νύχτα τά σκυλιά έξω άπ’ 
τό χωριό καί ούρλιαζαν άπό τούς πόννους, καθώς τά 
σκυλιά τραβούσαν τά παΐδια τους...

Τήν άλλη ήμερα, που έφεγγε ή μεγάλη γιορτή των 
Φώτων, πέρναμε τόν άγιασμό καί ραντίζαμε δλα τά 
ύποπτα σημεία, στά όποια πάτησαν οί βρωμοκαλλικά- 
τζαροι.

Τήν μεθεπομένη, πού άρχιζε τό σχολείο, πηγαίναμε 
μέ τά μούτρα κατεβασμένα, άπό τό βάρος τού κεφα
λιού, πού τό είχαμε γεμίσει... στουρνάρια. ’Αλλά ό σο
φός καί αύστηρός δάσκαλός μας, είχε τόν τρόπο του 
καί μάς... συνέφερνε πολύ γρήγορα. Μόνο στούς... 
συνταξιούχους συμμαθητάς μας τά εΰρισκε... μπαστού
νια.

Περασμένα χρόνια, γεμάτα θρύλους, πού τώρα έ- 
Χ?υν„ γίνει αναμνήσεις. Ξεχάστηκαν οί παραδόσεις. 
Τις έφαγε δλες ό ρεαλισμός. Μόνον οί καλλικάτζα- 
ροι έμειναν καί μάλιστα έσημείωσαν μεγάλην πρό
οδον... r

Εφυγαν άπ τόν κόσμο τού θρύλου καί πέρασαν 
στήν πραγματικότητα. Κυκλοφορούν άνάμεσά μας, μέ 
μεγάλη αναίδεια καί πολλές φορές μάς... κουτουλάνε, 
μας σπρώχνουν καί μάς πατάνε. "Ερριξαν... πέτρα στά 
κεραμίδια τού χωριού καί κατέβηκαν στις πόλεις Πε
ριφέρονται στούς δρόμους, στις πλατείες, στά πάρκα 
και τήν ήμέρα καί τή νύχτα.

Χωμένοι μέσα στά μαλλιά καί στά γένεια καί στις 
τρίχες γενικώς, άρσενικοί καί θηλυκοί καλλικάτζαροι 
γίνονται προκλητικοί, άν τούς κυττάξης παράξενα. 
Καί τά νύχια τους, πού είναι σάν σκουριασμένα δρε
πάνια,  ̂ τά έπιδεικνύουν άπειλητικά. Τά κέρατά τους, 
αν καί είναι μεγάλα καί στριμμένα, δέν διακρίνονται!

Σάν νά μή μάς έφτανοιν δμως οί δικοί μας, έχουμε 
καί μερικούς ξένους. Αυτοί, περνούν μπροστά μας μέ 
κάτι παραφουσκωμένα τσουβάλια, πού έχουν ψορτο  
μένα στήν πλάτη τους, σάν νά παριστάνουν τόν... ”A- 
τλαντα. Μονο πού σκύβουν πολύ και άκουμπάει ή 
μουσούδα τους στο πεζοδρόμιο...

Α λλά καί οί δικοί μας καί οί ξένοι έχουν σάν κοι
νό γνώρισμα τήν άπλυσιά καί τή βρώμα.

Υπάρχει, δμως, μιά σοβαρή διαφορά γύρω άπ’ τήν 
τροφή τους. Οί ξένοι βολεύονται πρακτικώτερα καί ά- 
πλοϊκώτερα.

Περικυκλώνουν τις λαϊκές άγορές, ή τήν κεντρική 
λαχαναγορά, ξεκαπακώνουν, σάν τις γάτες, τά μεγά
λα δοΧεΙα των άπορριμάτων καί τά κατεβάζουν ώς τή 
μέση. ”Αν τούς προλάβη ό σκουπιδιάρης, δέν άπαγο- 
ητεύονται. Στρέφουν άμέσως τήν δραστηριότητά τους, 
πρός τούς λαχανοκήπους τού Βοτανικού ή τού Μοσχά
του καί χυμάνε στά λαχανόφυλλα...

Μετά ξαπλώνουν δπου βρούνε υπόστεγο ή χλόη, ά-

ναλόγως τής έποχής, καί τήν περνούν... κοτσάνι.
Τά δικά μας ζουλάπια έχουν περισσότερες άνέ- 

σεις! "Εχουν σπίτια μέ στρωμένα κρεββάτια, μέ ή \ε. 
κτρικό καί μέ ψηστιέρα, γιά καμμιά μπριζολίτσα... 
Δέν λέω γιά νερό, ή πλυντήριο, γιατί αυτά τά χρησι̂  
μοποιοΰν οί... άνθρωποι.

Διότι ή άπλυσιά πρέπει νά ύπάρχη, οπωσδήποτε σέ 
έναν καθώς πρέπει καλλικάντζαρο...

Πολλοί καλλικόιτζαροι, άπ’ τούς σημερινούς, έχουν 
καί κάτι άλλες άξιοζήλευτες έπιδόσεις. Είναι μουρ- 
ντάρηδες καί διαρρήκτες, τοξικομανείς καί... άεροπει- 
ραταί. Άνεβοκατεβαίνουν ύποπτα σκαλοπόιτια, άνοί- 
γουν «Μπουτίκ» καί τις κλείνουν όποτε θέλουν, χωρίς 
νά φοβούνται καί πολύ, τήν... άγιαστοΰρα τού παπά 
κλπ., κλπ.

Ετσι, δπως αύξάνονται καί πληθύνωνται οί σημε
ρινοί καλλικάτζαροι, δέν τήν έχουμε καλά έμείς οί 
συνηθισμένοι άνθρωποι. Είχαμε τούς καλλικατζάρους 
των θρύλων,^ άλλά δέν τούς βλέπαμε. Καί έδώ πού τά 
λέμε, δέν μάς... πείραζαν οί καϋμένοι. Τούτοι οί ση
μερινοί καί φαίνονται καί πιάνονται καί πιάνουν ό,τι 
βρούν, δταν τούς χρειάζεται.

Αν_δέν τούς πιάση καμμιά πανούκλα —  μακρυά 
άπό μάς — τότε τήν έχουμε πολύ άσχημα.

θ ά  έπικρατήσουν αυτοί μέ τις τρίχες κΤ εμείς... ’Ε
μείς, δέν θά μείνουμε ούτε καί σάν θρύλος, μέσα στήν 
άρρωστημένη φοιντασία τους...

Ο θ ε ό ς  ν ά  β ά λ η  τ ό  χ έ ρ ι  τ ο υ  κι ’ 
έ μ ε ί ς  ν ά... σ η κ ώ σ ο υ μ ε  τ ό  δ ι κ ό μ α ς .

ΓΕΩ ΡΓ. ΑΘ. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Σ
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Η ΑΣΤ ΥΝΟΜΙ Α
(κατά τούς κΑασσικούς χρόνους)

Μ ΙΛ ΤΙΑ Δ Ο Υ  ΑΝΔΡ. Β Ρ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Διοικητικού Διευθυντοϋ Β' ΤάΕεωο

Τυγχάνει γνωστόν καί παγκοσμίους παραδεκτόν, ότι όπαντες οί θεομοί, έφ ών σήμερον στη
ρίζεται ό κοινωνικός βίος, εις άπαντα τά πεπολιτισμένα ένθη, όχι μόνον είχον ήδη άναπτυχθη 
εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, άλλά καί πολλάκις οί θεομοί οϋτοι, καί οήμερον είσέτι, έχουοι τήν βά- 
σιν των καί αύτήν τήν γέννεοίν των, εις τήν άπομεμακρυσμένην αύτήν εποχήν, καθ ήν άνεπτύ- 
χθη τό άθάνατον άρχαϊον Ελληνικόν πνεύμα.

Οϋτω, παρ’ όλον ότι ολίγοι πιθανώς τό γνωρίζουσι, καθ όσον άλλως τε καί αί πηγαί ελάχι
στα καί σποραδικώς σχετικά άναφέρουσιν, ό θεσμός τής Αστυνομίας, ήτο έν πλήρει άναπτύ- 
Εει κατά τούς κλασικούς ήδη χρόνους, ιδίως εις τάς άρχαίας Αθήνας, είχε δέ χαρακτήρα ούχί 
τόσον κατασταλτικόν, όσον, ιδίως, προληπτικόν.

Η σαφής έννοια τής Αστυνομικής Αρχής διεμορφώθη, 
κυρίως, όφ- ής εποχής, κατισχυσάσης τής ιδέας τής κοι
νωνικής αλληλεγγύης, έδημιουργήθη τό θετικόν δίκαιον 
καί έτέθησαν θεσμοί, καθορίΖοντες τάς πρός άλλήλους 
σχέσεις των ατόμων. Ά φ ' ής, δήλον ότι, έγεννήθη ή α
νάγκη τοϋ αμοιβαίου σεβασμού των διά των θεσμών κα- 
θωρισμένων δικαιωμάτων τών ανθρώπων.

Ούτως, ή βάαις τής Αστυνομίας, ήδη τότε, ώς άλλως 
τε καί σήμερον, έφερε νομικόν καί κοινωνικόν χαρακτήρα, 
πλεϊστα δέ άστυνομικά καθήκοντα ήσαν άνατεθειμένα εις 
τούς διαφόρους "Αρχοντας, ώς ώνομάΖοντο τότε οί άνώ- 
τστοι Κρατικοί λειτουργοί.

Ίστορικώς ούτοι έντοπίΖονται εις Αθήνας, κατά τόν 
δον αιώνα, μετά τούς Περσικούς πολέμους.

Σαφής, βεβαίως, διαχωρισμός έΕουσιών καί τών καθ' 
ύλην καθηκόντων, οϋτω καί τών φύσεως άστυνομικής τοι- 
ούτων, ατινα περιεβάλλοντο οί "Αρχοντες ούτοι, ώς καί οί 
ύπ' αύτούς, τά κυρίως έκτελεστικά όργανα, ύπαγόμενοι 
Άστ)κοί υπάλληλοι καί ύπηρέται καί ένίοτε Γραμματείς καί 
Ύπογραμματεϊς, δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρΕη έκτοτε, καθ' 
όσον μάλιστα, ώς τυγχάνει γνωστόν, έπίσημος διαχωρισμός

τών έΕουσιών έκάστου Κράτους, έστω καί βασικως (εις Νο
μοθετικήν, Εκτελεστικήν καί Δικαστικήν έΕουσίαν), μόνον 
τούς τελευταίους δύο αιώνας, καί δή μετά τήν Γαλλικήν 
Έπανάστασιν τού 1879, ήρχισε νά διαμορφοΰται.

Οϋτω, φυσικω τώ λόγω, έντεταλμένα Κρατικά όργανα, 
ατινα έΕετέλουν κεχωρισμένως καί άπάοας τάς νΰν Α 
στυνομικός έΕουσίας δέν ύπήρχον.

Ούχ ήττον όμως, μεταΕύ τών Αρχόντων έκείνων, οί- 
τινες είχον ώς άποστολήν τήν τήρησιν τής έν γένει Δημο
σίας ΤάΕεως, θεματοφύλακες όντες τής εύταΕίας καί εύ- 
κοσμίας τής Πόλεως, ήσαν οί έκτοτε έπονομαΖόμενοι Α 
σ τ υ ν ό μ ο ι  . Ούτοι ήσαν δέκα τόν άριθμόν κληρωτοί άρ
χοντες, πέντε έχοντες τήν Αστυνομίαν τών Αθηνών καί 
πέντε τήν Αστυνομίαν Πειραιώς. Ώ ς  Άστυνομικά έργα 
αύτών, μεταΕύ τών άλλων άρμοδιοτήτων καί καθηκόντων, 
ατινα περιεβάλλοντο, ιδία μνημονεύονται: ή έπιτήρησις, ϊνα 
τά έν τη πόλει δημόοια καί ιδιωτικά κτίρια διατηρώνται έν 
καλή καταστάσει, ή έπίβλεψις διά τήν μή κατοικοδόμησιν 
τών οδών, ή τοιαύτη διά τήν μή προεΕοχήν έΕωστών ή 
διάνοιΕιν παραθύρων πρός τοιαύτας, ώς καί ή έπίβλεψις 
διά τήν μή εκροήν όμβριων ύδάτων άπό τών στεγών τών

Ή ’Αγορά τών ’Αρ
χαίων ’Αθηνών. Άνα- 
παράστασις: ’Εδώ ή- 
σκουν τά καθήκοντά 
των οί Άγορανόμοι.
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1
οικιών διά μή καταλλήλων αυλακών, πρός t6 c δημοσίας 
οδούς. Εις αυτούς ήτο ανατεθειμένος ό έλεγχος καί ό κο
λασμός των άκόαμως ένδεδυμένων καί ή έποπτεία είδικώ- 
τερον των αύλητρίδων, ψαλτριών καί κιθαριστριών. Ο 
μοίως, ούτοι εϊχον τήν έπιστασίαν καί συντήρηαιν τών οδών 
καί τώ ντειχώ ν, έκώλυον δέ τούς ανθρώπους καί τά Ζώα, 
όπως προΕενώσι γενικώς Ζημίας καί ήσαν οί ίδιοι έπιπεφορ- 
τισμένοι μέ τήν έν γένει άστυνόμευσιν τής Πόλεως άπό 
πλευράς καθαριότητος, πολεοδομίας, προστασίας τών ήθών 
κ .λ .π .

Φαίνεται δέ, πρός τούτοις, ότι καί ή έπιμέλεια τής εύ- 
κοσμίας έν γένει, κατά τός έορτάς, ήτο εις τούς ’Αστυ
νόμους άνατεθειμένη. Τέλος, ούτοι είσηγοΰντο καί τός 
εις τά έργα τής άρχής των άναγομένας δίκας. ΈΕετέλουν, 
δηλαδή, οί Αστυνόμοι, μετά τών ύπ' αύτούς ώς άνω βοη
θών, χρέη συγχρόνου ’Αστυνομίας, έν μέρει, ώς πρός τήν 
Αστυνομίαν ΤάΕεως καί έν μέρει ώς πρός τήν νϋν Α 

στυνομίαν ήθών.

Εκτός, όμως, αύτών, άστυνομικήν δικαιοδοσίαν εϊχον 
καί έτεροι Αρχοντες, έν οϊς, έπί παραδείγματι, ήσαν οί 
Ά γ ο ρ α ν ό μ ο ι ,  οΐτινες έπεστάτουν διά τήν έφαρμο- 
γήν τών έν γένει κατά τήν περίφημον άρχαίαν 'Αγοράν 
κειμένων νόμων, ώς πρός τάς έν αύτή έμπορικάς συναλ
λαγές. Ούτοι, άνά πέντε τόν άριθμόν καί αύτοί εις Α 
θήνας καί Πειραιά, έπέδλεπον τήν πώλησ.ν διαφόρων προϊ
όντων ή φαγητών, έκτος τού σίτου καί αλεύρων, όρίΖον- 
τες μάλιστα εις τούς μικροεμπόρους τήν πρός πώλησιν 
θέσιν αύτών έν τή Αγορά, ώς καί τάς τιμάς τών ώνίων, 
προέθαινον δέ καί εις τήν λήψιν μέτρων διά τήν καλήν ποιό
τητα τών πωλουμένων άγαθών.

Είσέπραττον, έπίσης, ούτοι τό λεγόμενον Εενικόν τέλος, 
τό όποιον ώφειλον νά πληρώνωσιν οί έν τή άγορά έμπορευό- 
μενοι Εένοι, εϊχον δέ προσέτι τό δικαίωμα καί νά μαστι- 
γώνωσιν, ένίοτε, τούς Εένους τούτους ώς καί τούς δού
λους, έφ’ όσον δέν έτήρουν τούς νόμους.

Είδικώτερον, έπεμελοϋντο τής έν τή Αγορά εύκοαμίας, 
τιμωροϋντες μάλιστα τούς έΕαπατώντας καί κιβδηλεύοντας. 
Έπίσης καί εις αύτούς ήτο άνατεθειμένη ή έποπτεία τών

έταιρών, ούτοι δέ ώριΖον καί τό ύπ1 αύτών είσπραττόμε- 
νον πορνικόν τέλος, ώς τούτο ώνομόΖετο.

Οί Αγορανόμοι, δηλαδή, ώς πρός τήν ύπ' αύτών άοκη. 
σιν Αστυνομικής έΕουσίας, εϊχον διαμοιρασθή, μετά τών 
λεγομένων Μετρονόμων, Σιτοφυλάκων καί ’Επιμελητών 
εμπορίου, τάς άρμοδιότητας τής νΰν Άγορανομικής ά . 
στυνομίας.

Τόν έπί τών γυναικών έλεγχον γενικώς καί είδικώτερον 
έπί τών έταιρών εϊχον οί Γνναικονόμοι. Εις τήν φωτογρα- 

φίαν, μία εταίρα μέ τόν φίλο της. 
Αγγειογραφία τού άγγειογράφου Σμίκρου.

Οί Μ ε τ ρ ο ν ό μ ο ι ,  δέκα καί 
ούτοι όντες τόν άριθμόν, άνά πέντε 
εις Αθήνας καί Πειραιά, έΕετέλουν κα- 
θαρώς Αστυνομικά καθήκοντα, έπιμε- 
λούμενοι τών μέτρων καί σταθμών, ϊνα 
μή οί πωλοϋντες άδικώσι κατά τήν χρή- 
σιν αύτών. Ούτοι εϊχον ώς βοηθούς, 
εις τήν ύπηρεσίαν των ταύτην, ύπηρέ- 
τας, έπονομαΖομένους π ρ ο σ μ ε -  
τ ρ η τ ά ς , οί όποιοι έφερον τά Δη
μόσια μέτρα καί σταθμά, πρός έλεγ
χον τών μετρήσεων καί Ζυγίσεων, έ- 
λάμβανον δέ οί ύπηρέται ούτοι, πα
ρά τού αίτήααντος τόν σχετικόν νό
μιμον έλεγχον, τήν πρός τούτο τετα- 
γμένην ποιόν τινα άμοιβήν.

Οί Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ α ϊ ,  οΐτινες 
ομοίως έΕετέλουν 'Αστυνομικά καθή
κοντα, περιπατοΰντες άνά τήν Πόλιν, 
νύκτα καί ήμέραν, καί παρακολουθοϋν-

’ Εκτός τών ώς άνω άναφερθέντων

τες είδικώς, ϊνα μή οί νέοι καί νέαι 
φέρωνται γενικώς άτάκτως. 'Επικεφα
λής αύτών ήτο ό έπονομαΖόμενος 
Κ ο σ μ η τ ή ς .

Οί  Γ υ ν ο ι κ ο ν ό μ ο ι ,  οϊτι- 
νες παρηκολούθουν τήν συμπεριφοράν 
τών γυναικών, ώς πρός τήν άμφίεσίν 
των, κατά τούς περιπάτους των, έπεμ- 
βαίνοντες μάλιστα, οσάκις αύται ήσαν 
ένδεδυμέναι άμελώς καί άκόσμως ή 
συμπεριεφέροντο σκανδαλωδώς, κατά 
τρόπον προσβάλλοντα τά δημόσια ή
θη ή τήν δημοσίαν αιδώ, ώς θά έλέ- 
γομεν σήμερον, εϊχον δέ ούτοι καί τό 
δικαίωμα, εις τάς ώς άνω περιπτώσεις, 
νά καταμηνύσωσι τάς γυναίκας ταύτας 
εις τάς Άρχάς.

Οί Γυναικονόμοι, δηλαδή, μετά τών 
Σωφρονιστών, ώς καί ένίοτε τών Ά γο - 
ρανόμων, έΕήσκουν τήν σήμερον έπο-

νομαΖομένην Αστυνομίαν ήθών.
Οί Έ π ι μ ε λ η τ α ί  ύ δ ά τ ω ν  I 

κ α ί  κ ρ η ν ώ ν ,  οΐτινες εϊχον καί I 
άστυνομικήν δικαιοδοσίαν ώς πρός τάς I 
δημοσίας κρήνας, τηροϋντες καί έπι- I 
βλέποντες τήν εύταΕίαν γενικώτερον, I 
ώς πρός τήν ϋδρευσιν τών κατοίκων. I 
ΑΕιοσημείωτον τυγχάνει, ότι ό μεγά- I 

λος Θεμιστοκλής, πρό τής περιλάμπρου 1 
νίκης του εις τήν Σαλαμίνα, διετέλε- 
σεν επιμελητής Κρηνών.

Φ ύ λ α κ ε ς  τ ώ ν  Λ ι μ έ ν ω ν ,  I 
οί όποιοι έΕετέλουν καθήκοντα τής νϋν 
Λιμενικής Αστυνομίας.

Τέλος, εις τάς άρχαίας ’Αθήνας, ύ- I 
πήρχον καί οί ένδεκα Ε π ι μ ε λ ή -  | 
τ α ί  Κ α κ ο π ο ι ώ ν ,  τό λειτούρ
γημα τών όποιων προσωμοίαΖε πρός τάα 1 
άρμοδιότητας καί τά άοτυνομικά καθή- I 
κοντά τής νϋν Υπηρεσίας 'Ασφαλείας. I

άστυνομικών ύπηρε- 
τών κ.λ.π., άμεσοι βοηθοί τών είρημένων Αρχόντων, τών 
περιβεβλημένων Αστυνομικός δικαιοδοσίας καί καθήκοντα, 
ήσαν καί ειδικοί ύπάλληλοι πρός έπιβολήν τής τόΕεως εις 
τάς έκ τών προτέρων καθοριΖομένας περιπτώσεις, ονομα
ζόμενοι ρ α β δ ο ύ χ ο ι ,  (διότι έφερον ράβδον). Ούτοι

έτήρουν τήν εύταΕίαν γενικώς, κατά τάς έορτάς καί εις I  
τούς άγώνας, ώς καί εις τά Θέατρα, εϊχον δέ καί έΕουοίαν, I 
έφ' όσον τούτο καθωρίΖετο διά νόμου, καί μόνον εις τάς I 
ώς άνω περιπτώσεις, νά τιμωρώσι, παραχρήμα, τούς άτα- I 
κτούντας γενικώτερον.

Ομοίως, έτεροι Αστ)κοί ύπηρέται, καλούμενοι ΤοΕό-
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Ό  Θεμιστοκλής, ό ένδοξος νικη
τής τής Σαλαμίνος, πρό τής Ναυ
μαχίας εκείνης, διετέλεσεν ’Επι

μελητής Κρηνών.

ται, (διότι έφερον τόΕον), είχον καθήκον καί ούτοι νά τη- 
ρώοι τήν εύκοσμίαν καί τάΕιν έν τη ’Εκκλησία του Δήμου, 
έν τοΤς δικαστηρίοις, toic δημοσίοις τόποις καί εις τούς 
τόπους ένθα έτελοϋντο δημόσια έργα. Οϋτοι, μάλιστα, εί
χον τήν ύποχρέωσιν, έπί προσταγμάτων καί καταγγελιών 
διαφόρων Αρχών, νά έπιλαμβάνωνται καί έπιμελώνται αύ- 
τών, άνά πάσαν στιγμήν.

Καί ταϋτα μέν σαφέστερον άναγράφονται εις τάς πηγάς. 
Έ κ  διασταυρώσεως, όμως, διαφόρων πληροφοριών, άνα- 
φερομένων εις άρχαϊα συγγράμματα, τυγχάνει βέβαιον, ότι, 
.ώς πρός τήν διάπραΕιν εγκλημάτων καθαρώς ποινικού Νό-

Β IΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙA
1) 'Ο  ιδιωτικός βίος εις τήν Άοχαίαν 'Ελλάδα, Δημο- 

πούλου.
2) Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια.
3) La vie quotidienne en Grece, Robert Filaceliere.

μου, ήσαν oi δέκα Ν ο μ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  οϊτινες, δύ- 
ναταί τις νά εϊηη, έΕετέλουν καί Αστυνομικά καθήκοντα, 
έχοντες τήν έκτελεστικήν έΕουσίαν, ώς πρός τήν έπιμέ- 
λειαν καί μέριμναν διά τήν έκτέλεαιν τών ύπό τών δικα
στηρίων έπιβαλλομένων ποινών. Εις αύτούς ύπήγοντο, άλ
λως τε, καί οί ρητά τινά κακουργήματα διαπράττοντες καί 
ουλλαμβανόμενοι έπ’ αύτοφώρω, ώς οί φονείς, κλέπται καί 
άναδραπσδισταί.

ΑπόδειΕις, έν τέλει, τής σημασίας ήν έδιδε τό άρχαϊον 
Αθηναϊκόν Κράτος εις τούς έκτελοϋντας Αστυνομικά κα

θήκοντα, ήτο, οτι άφ’ ενός καί δι’ αύτούς ΐσχυεν ό κανών 
«μηδείς νά άρχη δίς» καί ώφειλον νά δίδωσι λόγον μετά 
τήν λήΕιν τής θητείας των, άφ’ ετέρου δέ τό γεγονός, ότι, 
μεταΕύ τών δημοσίων δαπανών, άνεφέρετο καί ό μισθός 
τών Αστυνόμων κ.λ.π., άπηγόρευετο δέ μάλιστα ρητώς 
ύπό τού Νόμου νά λαμβάνωοιν ούτοι, (ώς καί έτεροι "Αρ
χοντες ή Υπάλληλοι), διττόν μισθόν. Τούτο δέ, προφανώς, 
ϊνα άναγκαστικώς μή ούτοι άναλαμβάνωσι καί τήν έκτέλε- 
σιν έτέρων καθηκόντων, φύσεως μή άστυνομικής, όφοσιού- 
μενοι άποκλειστικώς εις τά τελευταία ταΰτα.

Ή  ύπέρ τής κοινωνικής τάΕεως άμυνα, ύπηγόρευσεν εις 
τήν Άρχαίαν Ελλάδα, όπως ληφθή ειδική πρόνοια, τοι- 
αύτη, ώστε οί άντιθέμενοι πρός τήν θέληαιν τής κοινωνίας, 
καί έπομένως προκαλοϋντες έν αύτη άνωμαλίαν, νά έΕα- 
ναγκάΕωνται πρός τόν σεβασμόν τών κανόνων τού δι
καίου, δημιουργηθέντος ούτως έν αύτη, τού Αστυνομικού 
θεσμού, τό πρώτον, εις τήν ιστορίαν τού Πολιτισμού.

Σκοπός τούτου ήτο ό ισόρροπος καί κατ’ άρετήν ανεμπό
διστος, κατά τό δυνατόν, βίος, ήτοι τό αύδαιμόνως Εήν, 
όπερ μόνον διηυκόλυνε τήν πρός πολιτισμόν άνάπτυΕιν καί 
τήν πνευματικήν ήθικήν καί ύλικήν πρόοδον τών άρχαίων 
Ελλήνων.

Ή  βάσις δέ αύτοϋ, ώς άλλως τε καί σήμερον, έφερε 
νομικόν καί κοινωνικόν χαρακτήρα καί ήτο μία έκδήλωσις, 
άποσκοποϋσα εις τήν έΕαοφάλισιν τής τάΕεως καί άσφα- 
λείας αύτής ταύτης τής κοινωνίας, μία έκδήλωσις, ώς καί 
σήμερον, πόσης ώργανωμένης πολιτείας, παρεμποδίΕουσα 
πάντα κάτ’ αύτής έπαπειλούμενον κίνδυνον.

Μ ΙΛΤ. Α. Β Ρ Α Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

4) Διάφορα συγγράμματα άρχαίων συγγραφέων.
5) Every days things in classical Greece, Marjory 

Quennen.
6) Ή  ιστορία τών Ελλήνω ν, Καραγάτση.
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Τά έγιιλήματα 

τής

άπάτης

Π Α Υ Λ Ο Υ  Ν Ι Ρ Β Α Ν Α

Α ΠΑΝΩ σέ μια συζήτησι γιά τά έγκλήματα τής 
άπάτης, πού πολλαπλασιάζονται τά τελευταία χρό

νια καί στην Ελλάδα —  ένα δείγμα πολιτισμού κι 
αυτό ; —  κάποιος πέταξε μια άνέλπιστη έρώτησι :

—  Γιατί, σάς παρακαλώ, ή ’Αστυνομία δέ βάζει χέ
ρι καί στους άλλους άπατεώνες ;

—  Ποιους άπατεώνες έννοεΐτε, κύριε ; τδν έρώτη- 
σαν.

—  ’Εννοώ τούς άπατεώνες τής πνευματικής κατη
γορίας.

—  Νομίζετε λοιπόν πώς υπάρχουν καί τέτοιοι άπα
τεώνες ;

— Πάρα πολλοί, δυστυχώς. Καί κάθε μέρα γίνον
ται περισσότεροι.

—  ’t  .ηγηθήτε, παρακαλοΰμε, κύριε.
— ’Εξηγούμαι. 'Η  ’Αστυνομία προχθές έπιασε κά

ποιον, πού κατάφερε να μπή σ’ ένα τίμιο σπίτι ώς γαμ
πρός, παρουσιάζοντας τόν έαυτό του ώς τμηματάρχη 
τού ύπουργείου τής Γεωργίας, δπως άλλοτε είχε πιά
σει άλλον, πού παρουσιαζότανε, ώς λοχαγός, καί άλ
λοτε πάλι πού παρουσιαζότανε ώς παπάς. Καί δλοι αύ- 
τοί οί ψευτοτμηματάρχες, οί ψευτολοχαγοί καί οί ψευ
τοπαπάδες πήγαν στή φυλακή γιατί, μέ τά ψεύτικα 
άξιώματά τους, γελούσαν τόν κόσμο καί κάνανε τις δου
λίτσες τους, δηλαδή τις βρωμοδουλίτσες των. "Ομως 
δέν είδα ποτέ ή ’Αστυνομία νά πιάση έναν άπατεώνα, 
πού παρουσιάζεται ώς ποιητής, χωρίς νά είναι, καί 
μπαίνει ώς γαμπρός στό σπίτι τών Μουσών, μέ ένα ή 
περισσότερα ψευδώνυμα, άκριβώς, δηλαδή δπως δ προ
χθεσινός ψευτοτμηματάρχης.

Τού έφεραν τήν άντίρρησι. δτι ένας ψευτοτμηματάρ
χης ή ψευτολοχαγός μπορεί ν’ άπατήση, έπιτέλους, καί 
μερικούς άφελεϊς, άλλά ένας ψευτοποιητής είναι κά
πως δύσκολο νά πείση τούς άλλους πώς είναι πραγμα
τικός ποιητής.

—  Ή  πείρα μάς δείχνει —  άποκρίθηκε —  πώς δέν 
είναι καθόλου δύσκολο. Υπάρχουν πάντα οί άφελείς, 
πού είναι έτοιμοι νά τόν πιστέψουν. Καί αύτούε άκρι
βώς τούς άφελείς έχει χρέος νά προστατεύση δ Νόμος, 
καί νά τούς προστατεύση δχι μόνο άπό τούς ψευτοποιη- 
τές, άλλά καί άπό τούς ψευτοζωγράφους, καί άπό τούς 
ψευτογλύπτες καί άπό τούς, ψευτομουσικούς καί άπό 
κάθε άπατεώνα τής κατηγορίας αύτής, πού παρουσιά
ζεται ώς κάτι τί χωρίς νά είναι.

Τού έφεραν πάλι τήν άντίρρησι, δτι μέ τό νά είναι 
κανείς, έπιτέλους, κακός ή μέτριος ποιητής ή ζωγρά
φος ή γλύπτης ή μουσικός, δέ σημαίνει πώς είναι καί 
άπατεώνας, Ιφόσον δ ίδιος πιστεύει πώς είίαι αύτδ πού 
δέν είναι.

—- Δέν έννοώ, κύριοι —  είπε —  τούς άθώους αύ- 
τούς άνθρώπους, πού δέν άπατοΰν κανένα, άπατοΰν 
πρώτα τόν έαυτό τους. Αυτοί είναι δυστυχισμένα πλά
σματα πού πρέπει νά τά λυπάται κανείς. ’Εννοώ έκεί- 
νους πού άπατοΰν τούς άλλους, ξέροντας πώς τούς άπα- 
τούν καί μέ πρόθεσι νά τούς άπατήσουν.

—  Φαντάζεσθε λοιπόν, κύριε, πώς ύπάρχουν καί τέ
τοιοι ;

—-Πεοισσότερο άπό δσους φαντάζεσθε.
— Καί πώς μπορεί νά τούς διακρίνη κανείς άπό τούς 

άλλους, τούς άθώους ;
—  ’Από τά τεχνάσματα άκριβώς πού μεταχειρίζον

ται γιά ν’ άπατήσουν. "Ενας κακός ή μέτριος ζωγρά
φος, λόγου χάρι, γιά νά περιοριστούμε σέ μιά τέννη 
δπου ή άπάτη είναι πιό χτυπητή, μπορεί νά είναι έκεΐ- 
νο πού είναι, χωοίς νά είναι καί άπατεώνας. Πρώτο 
γιατί δέν έχει πρόθεσι ν’ άπατήση καί δεύτερο γιατί εί
ναι δύσκολο ν’ άπατήση. ’Απαράλλαχτα δπως Ινας 
άσκημος, άπό φυσικού του, άνθρωπος δέ μπορεί ν’ άπα
τήση κανένα πώς είναι δμορφος. ’Εκείνος δμως πού με
ταχειρίζεται σοφά τεχνάσματα γιά ν’ άπατήση, θέλει 
ν’ άπατήση. Καί αυτά άκριβώς, δπως είπαμε, άποτε- 
λούν τό γνώρισμα τής άπάτης του. Καί σ’ αότά έπάνω 
μπορούμε νά τόν πιάσουμε. ’Ακριβώς δπως δ άγνός έ- 
κεΐνος καί άθώος ζωγράφος, δ Γύζης, έπιανε τούς μα
θητές του πού έδειχναν άπ’ τά πρώτα τους βήματα τέ
τοια έγκληματικά συμπτώματα.



—  Καί pi τί τρόπο τούς έπιανε ; τόν ρώτησαν.
—  Μέ τδν άπλούστερο καί τδν φυσικώτερο, κύριοι. 

Το μάτι τοϋ δασκάλου καταλάβαινε εύκολα σ’ ένα έργο 
πού τοΰ παρουσίαζε ό μαθητής του το καθετί, χρώμα 
ή σχήμα, πού δεν είχε λόγον, ούτε πραγματικό, ούτε 
αισθητικό, γιά νά μπή Ικεΐ πού μπήκε, καί πού τό 
είχε βάλει δ ζωγράφος γιά νά δημιουργήση μιά ψεύ
τικη έντύπωσι ή γιά νά πετύχη ενα έντυπωσιακό έφ- 
φέ. Γύριζε τότε μέ πραγματική λύπη κ’ Ιλεγε στό μα
θητή του : «Γιατί, παιδί μου, μούβαλες έδώ αύτδ τδ 
πράμα ; Γιά νά μ’ άπατήσης ; Γιά νά μέ ξεγελάσης ; 
Ντροπή σου ! Αύτδ πού κάνεις δέν είναι μόνο μιά κα
κή ζωγραφική. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι μιά κακή 
πράξι». Καί ύστερα, γυρίζοντας στούς άλλους μαθητές, 
τούς Ιλεγε : «'Αγνοί καί άθώοι σάς θέλω, παιδιά μου, 
νά είστε. 'Αγνοί καί άθώοι σάν τά περιστέρια». Καί 
ήταν δ ίδιος στήν τέχνη του άγνδς σάν περιστέρι. ’Αλ

λά πόσοι έχουν τήν αγνότητα αύτή ; Πόσοι ζωγράφοι, 
πόοι ποιητές, πόσοι γλύπτες, πόσοι μουσικοί, πόσοι Αρ
χιτέκτονες ; Οί Απατεώνες πληθαίνουν ήμέρα μέ τήν 
ήμέρα. Καί δμως ή ’Αστυνομία δέν παίρνει κανένα 
μέσα.

—  Εννοείτε λοιπόν σοβαρά, κύρ'τ, — τοΰ είπαν — 
δτι ή ’Αστυνομία πρέπει νά έπεμβαίνη καί σ’ αύτά Ακό
μη τά περιστατικά ;

Ό  πρωτότυπος κατήγορος Αποκρίθηκε :
—  Βεβαιότατα πρέπει νά έπεμβαίνη. "Οπου ύπάρχει 

έγκλημα απάτης, δ Νόμος έχει τδ λόγο. Δέν ύπάρχουν 
απάτες καί απάτες. Ή  απάτη είναι μία. Καί, όταν ή 
Απόχη τοΰ Νόμου πιάνη στά βρόχια της τδν Απατεώνα 
πού παρουσιάζεται ώς τμηματάρχης τοΰ υπουργείου χω
ρίς νά είναι, δέν μπορεί νά περιφέρεται έλεύθερος ένας 
άνθρωπος πού παρουσιάζεται ο')ς ποιητής ή ζωγράφος, 
ενώ δέν είναι παρά ένας κοινό: Απατεώνας.

Οί φίλοι τής ’Αστυνομίας μάς γράφουν:

Ό  γνωστός κομφερασιέ καί ποιητής Χρήστος Πόρπα- 
σος έγραψε πρόσφατα μιά ποιητική συλλογή καί ένα 
μέρος της τ’ αφιέρωσε στό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, πού τόσο τ ’ άγαπφ καί τά θαυμάζει.

Μεταφέρουμε έδω ένα άπό τά ποιήματά του, τά όποια 
έχει τιτλοφορήσει «Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Σ ά τ ι ρ  α». 
Άναφέρεται στόν Τροχονόμο.

Σ Τ Ι Χ Ο Ι

'Ο Τροχονόμος

Πόσο πάντα καμαρώνω τόν καλό τόν τροχονόμο, 
μ' έγκαρτέρηοη κρατάει τό βαρύ σταυρό στόν ώμο. 
Αεικίνητοι: δουλεύει καί διευθύνει σθεναρά.
Αετίσια ή ματιά του δεΕιά κΓ αριστερά 

έρευνητικά μονίμακ, μά κι' επίμονα γυρίζει 
καί σάν ρέφερηό κι' εκείνοι: δλο νευρικά σφυρίΖει. 
"Ετσι τήν κυκλοφορία φίνα τήν τακτοποιεί 
καί άλλοίμονο σ' εκείνον πού τήν πάπια τοϋ ποιεί ί 
Τό καθήκον πριν άπ' δλα ! Δέν περνάνε παρακλήσεις 
καί μ' άβρότητα προσφέρει γιά τούς άτακτοϋντας...

κλήσεις.
Καί γυρίζει ό τροχονόμος στό καθήκον αύθωρεί 
γιά τήν κίνησι είναι μάνα ! καί στ' άλήθεια φαβορί ! 
Μέ τά γαντοφορεμένα άεικίνητά του χέρια, 
διευθύνει σάν... μαέστρος μέ άπόλυτον εύχέρεια ! 
Καί στό κρύο καί στή Ζέστη καί στό χιόνι, στήν βροχή, 
τήν κυκλοφορία ρυθμίζει καί ή σφυρίχτρα του ήχεϊ ! 
Καί δουλεύει μέ τό στόμα, μέ τό χέρι, μέ τό μάτι, 
μέ μονίμους βοηθούς του τόν Γρηγόρη καί Σταμάτη. 
Αύτός είναι ό τροχονόμος, έτσι έργάΖεται καί ζή, 
καί στ' άλήθεια τόν λατρεύουν οδηγοί μά καί πεΖοί !

ΧΡ Π Υ Ρ ή Α Σ Ο Σ

Πώς βλέπω τόν Άβτυφύλαιια

Ό  Αστυφύλαξ είναι οργανον, τδ όποιον έν παντί τό- 
πιρ καί χρόνι») έκτελεϊ τδ καθήκον του, φροντίζει διά 
τήν Ασφάλειαν τοΰ πολίτου, τήν τάξιν, τήν γαλήνην καί 
τήν ήσυχίαν τοΰ τόπου. Είναι άγρυπνος φρουρός καί 
έτοιμος Ανά πάσαν στιγμήν νά προσφέρη τάς υπηρε
σίας του.

Τδ έργον του είναι πολύ δύσκολον καί έπίπονον' συ
νεπώς, έχει Ανάγκην τής ίδικής μας συμπαραστάσεως 
καί βοήθειας, διά νά δυνηθή κάλλιστα νά Ανταποκριθή 
εις τήν ίεράν Αποστολήν του.

’Αξίζει, λοιπόν, νά τδν βλέπωμεν μετά συμπάθειας, 
καθ’ δτι ένδιαφέρεται διά τήν οδικήν μας προστασίαν. 
Είναι δέ πάντοτε εύγενικός καί πρόθυμος διά τήν Ιξυ- 
πηρέτησίν μας. Ημέραν καί νύκτα, περιφερόμενος εις 
τάς δδούς, τηρεί τήν τάξιν καί φροντίζει διά τήν ασφά
λειαν τών πολιτών καί άπομακρύνει πάντα κίνδυνον 
Από τυχόν κακοποιά στοιχεία. ’Ενεργεί δέ βάσει τών 
κειμένων νόμων καί Αστυνομικών διατάξεων.

Ε ί ν α ι  δ έ φ α ρ μ ο σ τ ή ς  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ .
Διά τούτο, έάν κάποτε διαπράξωμεν σφάλμα καί γί- 

νωμεν αιτία παραβάσεως, δέν πρέπει νά δημιουργώμεν 
ψυχρότητα ώς πρδς τήν εφαρμογήν τών ύποδείξεών του.

"Αλλωστε, τούς νόμους τούς ψηφίζομεν ημείς καί εί- 
μεθα ύποχρεωμένοι, ώς έντιμοι καί χρηστοί πολίται 
τής Ανθρώπινης κοινωνίας νά τούς έφαρμόζωμεν. Τοιου
τοτρόπως συμβάλλομεν είς τδ έργον τοΰ Αστυφύλακος, 
έπ’ ώφελεία ήμών τών ίδιων καί τής Ιν γένει κοινω
νίαν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΪΡΜΙΙΕΛΗΣ 
Τακτικός Αναγνώστης
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•Υηί> ’Αστυνόμον Β' χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
ΕΝΑ ταΕίδι - προσκύνημα στις παραμεθόριες περιοχές τής 

Πατρίδος μας, έπραγματοποίησε, προσφάτως, τό Αστυνομι
κό Κινηματογραφικό Συνεργείο. ΤαΕίδι - προσκύνημα στήν 
πανάγια Μακεδονική γή, όπου τό περήφανο εθνικό φρόνημα 
τών κατοίκων δημιουργεί μίαν υπέροχη έλληνική πραγματι
κότητα.

Προσκύνημα σ' αύτούς πού, μέ τήν φιλοπατρία καί τις έ- 
θνικές αρετές τους, στέκουν φωτεινό παράδειγμα γιά μίμη
ση καί άποτελοϋν τήν αστείρευτη πηγή των εύγενεστέρων 
έμπνεύσεων. Ό  λαμπρός καί δημοφιλής Δήμαρχος Νέας 
Φιλαδέλφειας κ. Χριστοδουλόπουλος άπεφάσισε νά υίοθετή- 
οη ένα άκριτικό χωριό, τήν Κοινότητα Φιλαδελφίου, πού 
βρίσκεται ατό Σοχό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ή τ α ν  μιά ύπέροχη σκέψη καί πρωτοβουλία, μέ λαμπρές 
έπιπτώσεις. Ή  Αθήνα, πού θυμάται τό μακρινό χωριό, πού 
τού έκφράΖει τήν άγόπη της, πού έκδηλώνει τό ένδιαφέρον 
της, πού τό έπισκέπτεται, πού τό υιοθετεί. Καί τό χωριό, 
πού βλέπει τήν πρωτεύουσα κοντά του καί τής έκφράΖει τήν 
αγάπη του καί τήν εύγνωμοσύνη του, πού γεμίΖει αίσιοδο- 
Εία απ' αύτήν τήν έπίσκεψη, πού παίρνει καινούργιες δυνά
μεις γιά τόν αγώνα τής Ζωής. Συγκινητική συνάντηση πρω- 
τευούσης καί χωριού, σέ μιά παραμεθόρια περιοχή. ΑΕίΖει 
κάθε έπαινος στόν κ. Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, πού πή
ρε αύτήν τήν εύγενική απόφαση καί πού έχει συνδέσει τό 
όνομά του μέ μιά έποχή Εεχωριστής δημιουργίας.

Μέ τήν εύκαίρία, λοιπόν, αύτής τής υιοθεσίας, διωργα- 
νώθηκαν έορτές καί πανηγύρια... Μπάντες, σημαίες, πούλ
μαν, έπιτροπές, θυρεοί, άντιπροσωπεϊες... Ό λα  άπό τήν Α 
θήνα γιά κείνο τό χωριό... Α π ό  τ ή ν  Α θ ή ν α  
μ έ ά γ ά π η . . .

Καί γιά νά κάνη πιό πανηγυρική τήν άτμόσφαιρα, ό Δή
μαρχος τής Νέας Φιλαδέλφειας σκέφθηκε νά προσθέση καί 
λίγη ψυχαγωγία, γιά τά δυό-τρία βράδυα, πριν άπό τήν τε
λετή τής υιοθεσίας καί μετά άπ' αύτήν. Καί έσκέφθηκε τό 
Κινηματογραφικό Συνεργείον τής Αστυνομίας Πόλεων.

Μέ εύχσρίστηση άπεδέχθη ή Αστυνομία Πόλεων τήν 
πρόσκληση καί, κατόπιν έντολής τού Κυρίου ύπουργοϋ Δη
μοσίας ΤάΕεως, έστειλε τό Κινηματογραφικό Συνεργείο της 
στή Μακεδονία. Μέ ένα ύπηρεσιακό λεωφορείο ταΕιδέψαμε 
τά χαοάματα τής Παρασκευής, καί, ύστερα άπό μιά μαγευ
τική διαδρομή, περνώντας άπό πόλεις καί χωριά, βρεθήκα- 
κε τό ίδιο βράδυ στό Λαγκαδά. Καί άπό έκεϊ, στήν Κοινό- 
τα Φιλαδελφίου, πού τήν άποτελοϋν τρία χωριά: τό Φιλα- 
δέλφιον, ή ΆνοιΕιά καί ό Ξηροπόταμος. Ή τ α ν  βοάδυ, όταν 
έμπαινε τό αύτοκίνητο τού Κινηματογοαφικοϋ Συνεργείου 
τής Αστυνομίας Πόλεων στό χωριό ΑνοιΕιά. Ένα  χωριό 
όμοοφο, γραφικό, άπό τά ωραιότερα τής Πατρίδος μας. Σι- 
γόβρεχε. Κι’ όμως οί κάτοικοι μάς πεοίμεναν. Πεοίμεναν ά- 
νυπόμονα. Καί Εέσπασαν σ' ένα παρατεταμένο, θερμό χει
ροκρότημα γιά τό ένδιαφέρον τού έπισήμου Κράτους, γιά 
τήν 21η 'Απριλίου, γιά τήν Αστυνομία Πόλεων.

Παοόντες ό αίδεσιμώτατος ίερεύς κ. Πασχάλης Θεοδω- 
ρούδης, ένας λαμπρός λεβίτης τής άγάπης, ό έκλεκτός πρό- 
εδοος τής Κοινότητος κ. Αναστάσιος Φωτιάδης, ό φιλοπρό
οδος γραμματεύς τής Κοινότητος κ. Δημήτριος Χαιρόπου- 
λος, πού τόσα τού οφείλουν οί κάτοικοι, ό έΕαίρετος καί 
φιλόΕενος κ. Θεμιστοκλής Ίωσηφίδης, ό άκούραστος διοι
κητής τών T E A  κ. Πολύκαρπος Μπουντουβάκης, ό δημοδι
δάσκαλος κ. Κων)νος Μέντης καί άλλοι.

Έστήσαυε τις μηχανές, έβάλσμε τήν οθόνη κι' αρχίσαμε 
τήν προβολή, ένώ ή βροχή δυνάμωνε. Τό πρόγραμμα ήταν 
Εεχωριστσ πλούσιο. Ποικίλο, ένδιαφέρον, κατάλληλο γιά μι
κρούς καί μεγάλους. Πρόγραμμα πού κέντριΖε τήν περιέρ-

Τό Κινηματογραφικό 
Συνεργείο τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κοντά 
στους "Ακρίτες

γεια, πού προκαλοϋσε τήν προσοχή, πού σκόρπιΖε γέλιο, πού 
πρόσφερε διδαχή, ένημέρωση, ψυχαγωγία.

Γιά πρώτη φορά οί κάτοικοι έβλεπαν τόν κινηματογράφο 
τής Αστυνομίας καί προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο, νά έκ- 
δηλώσουν τή χαρά καί τόν ένθουσιασμό τους. ΚΓ όταν τούς 
είπαμε δυό Ζεστά λόγια άγάπης, άπό τό μικρόφωνο, Εέσπα
σαν σ' ένα εύγενικ,ό παραλήρημα ένθουσιασμοΰ. "Ανθρωποι 
καλοί, άπλοι, εύγενικοί, καλωσυνάτοι... Καί σέ λίγο είχαν 
γίνει φίλοι μας.

Τήν άλλη μέρα, σ' άλλο χωριό, στό Ξηροπόταμο. ΚΓ έκεϊ 
πάλι τά ίδια. ’Ενθουσιασμός, Ζητωκραυγές, έπευφημίες, παν
ηγυρική άτμόσφαιρα. ΚΓ ήταν τόσο συγκινητική ή προσφώ
νηση τού διευθυντοϋ τού Σχολείου καί έκαμε πολλά μάτια 
νά δακρύσουν. Κόσμος διαλεκτός, άγαπημένος, πού ένοιω
σε μεγάλη χαρά γιά τήν προσφορά αύτή τής 'Αστυνομίας Πό
λεων. 'Επί κεφαλής ό άγαπητός άντιπρόεδρος τής Κοινότη- 
τος κ. Χαράλαμπος Καλνταβερίδης. "Ολο τό χωριό έπί πο- 
δός. Γυναίκες, άνδρες, παιδιά, γέροι. Οί κοινοτικές ’Αρχές, 
οί ιερείς, οί διδάσκαλοι. Μιά έπικοινωνία γόνιμη καί έθνι- 
κώς πολύτιμη καί άποδοτική, πού έδημιούργησε καί έχάλ- 
κευσε καινούργιους δεσμούς άνάμεσα στούς άστυνομικούς 
τού Συνεργείου καί τούς κατοίκους τής άκριτικής αύτής 
περιοχής.

"Υστερα, τήν άλλη μέρα, τήν Κυριακή, στό χωριό Φιλαδέλ- 
φιο, όπου καί ή έδρα τής Κοινότητος, έλαβε χώραν ή συγ
κινητική τελετή τής υιοθεσίας. Μιά τελετή, πού θά τή θυ· 
μώμαστε πάντοτε μέ συγκίνηση. Τά λόγια τού έμπνευσμένου 
ιεράρχου Σερρών κυρίου Κωνσταντίνου μάς συνήρπασαν. 
Μάς έκλεψαν τις καρδιές. Παρόντες οί στρατιωτικές Αρχές, 
πού έδωσαν ένα τόνο λαμπρότητος στήν τελετή. ΚΓ ύστερα, 
τό άπόγευμα, ή σειρά μας. Ή  ώρα τής προβολής. Χείμαρος 
ασυγκράτητος ένθουσιασμοΰ καί πρωτοφανών λαϊκών έκδη- 
λώσεων. Από τις 6 τό άπόγευμα, πού αοχισε ή προβολή, 
στό μεγάλο καί ώραιότατο σχολείο, όπου ένας έκλεκτός έκ- 
παιδευτικός, ό κ. Ιωάννης Χριστοφορίδης, έπιτελεϊ μέγα 
έργον, μέχρι τις 11 τό βράδυ, πού τελείωσε, κανείς δέν κι
νήθηκε άπό τή θέση του, ένώ κάθε τόσο ένθουσιώδη χειρο
κροτήματα καί ούρανομήκεις Ζητωκραυγές δονούσαν τόν 
χώρο τής προβολής. Σύσσωμο τό χωριό, άντιπροσωπεϊες άπό 
γειτονικά χωριά. Κανείς δέν έλειψε. Στιγμές συγκινητικές, 
όπου ό όρος «Δημόσιες Σχέσεις», εϋρισκε τήν ώραιότερή 
του έκφραση.

Προβολές πού έμοιαΖαν μέ ένα ονειρεμένο μαοαμύθι έκεϊ 
οτήν πανάγια έλληνική γή τού Μεγάλου ΆλεΕάνδρου καί 
τού Παύλου Μελό.

Θέλει, μ' αύτήν τήν εύκαίρία, τό Άοχηγεϊον 'Αστυνομίας 
Πόλεων, νά εύχαριστήση θερμά τόν διαλεκτό Δήμαρχο τής 
Νέας Φιλαδέλφειας κ. Χριστοδουλόπουλο, γιά τήν τιμή τής 
προσκλήσεως. Καί θέλει, έπίσης, νά εύχαριστήση, ολόθερμα, 
καί νά στείλη ολόκληρη τήν άνάπη του στούς εύγενικούς 
κατοίκους τής περιοχής Λαγκαδά, γιά τήν ύποδοχή, τή φι- 
λοΕενίσ καί τήν άγόπη τους.
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Η 143η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

« Ό  Λαός, ό μελετάν καί γιγνώσκων τήν 'Ιστορίαν αύτοϋ, κρίνει, σχεδόν 
πάντοτε, άσφαλέστερον καί όρθότερον περί τε τάν παρόντων αύτοϋ πραγμά
των καί περί τάν δρων τής προόδου καί περί τής μελλοόσης αύτοϋ τύχης».

GUIZOT

<

Ό  εορτασμός της 143ης επετείου τής Ναυμαχίας τοΰ 
Ναυαρίνου, έφερε καί εφέτος τήν Αντιπροσωπείαν της 
’Αστυνομίας ΙΙόλεων εις τήν μικράν, άλλα ώραίαν καί 
ιστορικήν, πόλιν τής Πύλου. Σκοπός : ή έκπροσώπησις 
τού Σώματος τής ’Αστυνομίας. Τήν Αντιπροσωπείαν Α- 
πετέλεσαν οι κ.κ. Γεωργίου ’Αθανάσιος, ’Αστυνομικός 
Α/ντής Α ', Μιχελής Σπυρίδων, Άστυνομ. Δ/ντής Β ', 
’Αβραάμ Στυλιανός, ’Αστυνόμος Α ', ΙΙαναγέας ’Αντώ
νιος, ’Αστυνόμος Β ',  καί δ υπογραφών.

Ή  ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου, έγένετο τήν 20ήν ’Οκτω
βρίου 1827 μεταξύ τοΰ Τουρκοοαγυπτιακού στόλου καί 
τοΰ στόλου των τριών μεγάλων δυνάμεων, ήτοι ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί Ρωσίας, Οπό τούς Ναυάρχους Κόδριγκτων, 
Δερυγνύ καί Χέϋδεν. Ή  άρνησις τοΰ Ίμβραήμ Πασά, αρ
χηγού των Αιγυπτιακών στρατευμάτων, νά συμμορφιοθή 
είς τήν έπιβληθεΐσαν ανακωχήν, διά τοΰ ύπογραφέντος 
τήν 6ην ’Ιουλίου 1827 Πρωτοκόλλου τοΰ Λονδίνου, προ- 
βλέποντος άμφ καί τήν σΰστασιν τοΰ 'Ελληνικού Κρά
τους, ή έπιδρομή τούτου κατά των Πατρών καί άκολού- 
θως ή λεηλασία καί αί σφαγαί τής Πελοποννήσου, έξη- 
νάγκασαν είς έπεμβασιν τόν ’Αγγλικόν στόλον, δστις διά 
κανονιοβολισμών υπεχρέωσε τά Τουρκοαιγυπτιακά πλοία 
νά έγκλεισθοΰν είς τόν κόλπον τοΰ Ναυαρίνου.

'Η ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου άπετέλεσε σπουδαΐον ιστο
ρικόν γεγονός τής Ιπαναστάσεως τοΰ 1821, διότι δ Σουλ
τάνος κατεννόησε σαφώς, δτι αί μεγάλαι δυνάμεις ήσαν 
άποφασιαμέναι νά διευθετήσουν δπωσδηποτε τό Ελληνι
κόν ζήτημα.

Ή  πρώτη ημέρα των έορταστικών εκδηλώσεων ήρχι- 
σε μέ τήν έπαρσιν των σημαιών Ελλάδος, ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί Ρωσίας, είς τήν Πλατείαν τών^ Τριών 
Ναυάρχων. Τό Απόγευμα τής ιδίας ημέρας ό Δήμαρχος 
Πύλου κ. Ζωντανός ’Ιωάννης, έδεξιώθη τάς Άρχάς τής 
πόλεως καί τούς έπισήμους προσκεκλημένους είς τό Δη
μαρχιακόν Μέγαρον. Τήν δευτέραν ημέραν κανονιοβο
λισμοί καί κωδωνοκρουσίαι ήνοιξαν τό πρόγραμμα τών 
εκδηλώσεων. Ήκολούθησε Δοξολογία εις τον Ναόν Με-

ταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος έπί τοΰ Κάστρου, είς τήν 
οποίαν έχοροστάτησεν δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Έ ν συνεχεία, είς τήν Πλα
τείαν Τριών Ναυάρχων άνεπέμφθη δέησις υπέρ τών 
ψυχών τών ήρωίκώς πεσόντων καί κατετέθησαν στέφα
νοι είς τό Μνημεΐον, είς ενδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύ
νης πρός τούς Αθανάτους νεκρούς. Έ κ μέρους τοΰ Α
στυνομικού Σώματος, στέφανον κατέθεσεν δ ’Αστυνομι
κός Δ/ντής Α ' κ. Γεωργίου ’Αθανάσιος. ’Επηκολούθησε 
παρέλασις Αγημάτων Π. Ναυτικού, Στρατού, Προσκό
πων, έπίδειξις Βατραχανθρώπων καί έξεφωνήθη δ Πα- 
νηγυρικδς τής ήμέρας. Τήν μεσημβρίαν τής. αύτής έδό- 
θη γεύμα είς τούς προσκεκλημένους τού κ. Δημάρχου 
είς τό Τουριστικόν Περίπτερον τής πόλεως. ’Επίσης 
γεύμα πρός τήν Αντιπροσωπείαν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων παρέθεσαν είς παραλιακόν κέντρον καί τά έκλε- 
κτά μέλη τής κοινωνίας τής Πύλου κ.κ. Φλουτσάκος, 
Καθηγητής Φιλολογίας Γυμνασίου Πύλου καί Τζιάκης, 
Τελώνης, προερχόμενοι έκ τού Σώματος, διερμηνεύον- 
τες ουτω τήν συνέχειαν τών αισθημάτων των πρός τό 
Σώμα καί τόν Αρρηκτον ψυχικόν δεσμόν, δστις τούς συν
δέει καί μετά τήν έκ τού Σώματος άποχώρησίν των.

Κατά τήν έπιστροφήν, ή Αντιπροσωπεία τοΰ Σώμα
τος έπραγματοποίησε προσκύνημα είς τό Ήρώον τών 
θυμάτων τής Πηγάδας τού Μελιγαλά, δπου ή θηριωδία 
τών Κομμουνιστοσυμμοριτών κατέδειξε καί έμπράκτως, 
δτι άπειργάζετο τόν Αφανισμόν τοΰ Ελληνισμού.

Αί έορταί τής Πύλου, έπί τή έπετείψ τής Ναυμαχίας 
τού Ναυαρίνου, έχουν ως (δαθύτερον νόημα τήν ευγνωμο
σύνην τοΰ Ελληνικού Λαού, έναντι τών ευεργετών του, 
άλλ’ άναμφισβητήτως καί ή Ελλάς πολλάκις προσέφερε 
πολλά είς τήν ’Ανθρωπότητα, διά τού πνεύματος καί 
τών θυσιών της.

Κ2Ν/Ν0Σ ΚΑΝΝΗΣ 
Ύπαστυνόμος Α'

Η Αστυνομία Πόλεων, τιμώσα 

τήν μνήμην τών πεσόντων είς 

τήν Ναυμαχίαν > του Ναυαρίνου, 

κατέθεσε διά τοΰ Άστυν. Δ)ντοϋ 

Α κ. Γεωργίου, στέφανον είς 

ίτό Μνημεΐον Τριών Ναυάρχων.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ 
τού Θ’ Ά σ τυν. Πρωταθλήματος σκοποβολής

Ύ ττό Ά σ τ υ ν .  Β' κ. I. ΡΙΖΟΥ

Ολως ιδιαιτέραν επιτυχίαν έσημείω- 
ααν οί αγώνες τοϋ Θ ' Άστυν. Πρωτα
θλήματος Σκοποβολής, οί όποιοι έτελέ- 
σθησαν άπό 2 —  6 )11)70, εις τό 'Εθνι
κόν Σκοπευτήριον Καιοαριανής καί τό 
κλειστόν τοιοϋτον τής Μηχ)του Ύποδ) 
νσεως Αθηνών.

Εις τούς έν λόγω αγώνας έλαβον μέ
ρος άντιπροσωπευτικαί ομάδες τών Δ )ν - 
σεων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερ- 
κύρας καί τών Άστυν. Σχολών.

Η όργάνωσις καί ή διεΕαγωγή τών α
γώνων ύπήρΕεν άρίστη τό δέ αποτελέ
σματα άσυγκρίτως άνώτερα τών παρελ
θόντων έτών.

Τήν έσπέραν τής 6 )11)70, ήμερομη- 
νίαν λήΕεως τών αγώνων, έγένετο τελε
τή απονομής τών έπάθλων εις τήν με- 
γάλην αίθουσαν τελετών τής Σχολής Ύ -  
παστυνόμων. Τήν τελετήν έτίμησαν διά 
τής παρουσίας των: ό 'Υπουργός Δημο
σίας ΤάΕεως κ. Παναγιώτης ΤΕεβελέκος, 
όοτις καί άπένειμε τά έπαθλα εις τούς 
νικήτας σκοπευτάς καί τάς νικήτριας ο
μάδας, ό Δ)ντής Α Σ Δ Ε Ν  άντ)γος κ. 
Μιχ. Μαστραντώνης, οί Αρχηγοί: Χωρ) 
κής κ. Ά ν . Καρυώτης, Άστυν. Πόλεων 
κ. Θερ. Γαλανόπουλος, Λιμενικού Σώμα
τος κ. Γ. Τσαφαρας, οί Ύπαρχηγοί: 
Χωρ) κής κ.κ. Ί .  ΆλεΕανδρής καί Γ. 
Μάλλιος, Άστυν. Πόλεων κ. Κ. Τσιοϋγ- 
κος, ό Νομάρχης Αττικής κ. Δημακό- 
πουλος, ό Πρόεδρος τής Σ Κ Ο Ε  άντ)γος 
έ.ά. κ Ν. Παπαρρόδου, ό Πρόεδρος τοϋ 
ΟΠΑΠ άντ)γος έ.ά. κ. Βαρδάνης, ό Υ
πασπιστής τής Α.Ε. τοϋ Άντιβασιλέως 
συντ)ρχης κ. Ί .  Πύρρος, οί Άστυν. 
Δ)νταί Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Κ. Πα- 
πασπυρόπουλος καί Ί .  Κασίμηα, ό Δ ) 
ντής τών Άστυν. Σχολών Άστυν. Δ ) 
ντής Α ' κ. Λ. Παπαθανασίου, πολλοί 
έκ τών ένταϋθα ύπηρετούντων Άστυν. 
Δν)τώ ν Α ' καί Β ' ΤάΕεως, άντιπροσω- 
πεία άΕ)κών Ε.Δ. καί Σ.Α ., ώς καί άντι- 
προσωπεία κατωτέρων Υπαλλήλων τοϋ 
Σώματος.

Επί τής σημασίας τών άγώνων ώμί- 
λησεν ό Άστυν. Δ )ντής Α ' κ. Βασί
λειος Κρύος, δστις, μεταΕύ άλλων, έ- 
τόνισε τά έΕής:

-Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι,

Εύχαριστοϋμεν θερμώς, διότι άπε- 
δέχθητε τήν πρόσκληοιν τοϋ κ. Α ρ 
χηγού τοϋ Σώματος καί έτιμήσατε 
διά τής παρουσίας σας τήν τελετήν 
τής άπονομής τών έπάθλων εις τούς 
νικητάς τών άγώνων τοϋ Θ ' Α σ τυ 
νομικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής 
1970.

—  Τό πρόγραμμα τών διεΕαχθέντων 
άγώνων ένεπλουτίσθη εφέτος διά

τής προσθήκης άγωνισμάτων καί άλ
λου τύπου. Διά πρώτην φοράν διεΕή- 
χθη, εις τά πλαίσια τοϋ Αστυνομικού 
Πρωταθλήματος, τό άγώνισμα τυφε
κίου S TA N D A R T, διαμέτρου 0,22, 
Ολυμπιακού τύπου, διότι, μόλις ά- 

κριβώς πρό ένός έτους, διετέτησαν 
κονδύλια καί ήγοράσθησαν τά άναγ- 
καιοϋντα τυφέκια.

—  Εις τούς άγώνας έλαβον μέρος 
αί άντιπροσωπευτικαί σκοπευτικοί ο
μάδες τών Αστυνομικών Διευθύν
σεων ΑΘΗΝΩΝ - Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ  - ΠΑ- 
ΤΡ Ω Ν  - Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  καί τών Α Σ Τ Υ 
ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν  ΣΧ Ο ΛΩ Ν . Έκάστη όμάς 
άπετελέσθη έκ πέντε (5 ) σκοπευτών 
δΓ έκαστον άγώνισμα, ήτοι τεσσάρων 
(4 ) τακτικών καί ένός (1 ) άναπλη- 
ρωματικοϋ, συμφώνως πρός τόν διε
θνή Κανονισμόν τής Σκοποβολής

—  Ή  όπόδοσις τών σκοπευτών ύ-

δεμίαν οχέσιν μέ συνηθισμένος έορ- 
τός καί πανηγύρεις, δέν έπιδιώκε- 
ται δι' αύτών ή δημιουργία θορύβου 
καί έντυπώσεων.

Αποτελούν συνέχειαν μιας ιστο
ρίας, ή όποια έντός ολίγου θά συμ- 
πληρώση πεντήκοντα (50) ολόκληρο 
έτη. Η ιστορία αύτή άναφέρει, άτι, 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, 
άπό τά πρώτα του βήματα, ώς νέος 
θεσμός, προωρισμένος νά Εήοη καί 
νά έπιτύχη εις τήν άποστολήν του, 
ήτο άναγκαίον νά δημιουργήση τάς 
προϋποθέσεις καθολικής άΕιολογήσε- 
ως τοϋ έμψύχου άστυνομικοϋ ύλικοϋ. 
ΜεταΕύ τών άλλων τομέων, άνέπτυ- 
Εε καί τόν ειδικόν τομέα τής καθο
λικής άσκήσεως έπί τών άστυνομικών 
όπλων, διότι ό καλός αστυνομικός, 
σύν τοϊς άλλοις, έπρεπε νά έχη καί 
τό προσόν τοϋ καλού οκοπευτοϋ,

Στιγμιότυπον άπό τήν παρακολούθησιν, ύπό τών έπισήμων, τής τελετής, έπί τή 
λήΕει τοϋ Θ' Άστυν. πρωταθλήματος σκοποβολής.

πήρΕεν άσυγκρίτως άνωτέρα τών πα
ρελθόντων έτών.

—  Νέοι σκοπευταί, νεοσσοί δόκι
μοι τής Άστυν. Σχολής άστυφυλά- 
κων, μόλις πρό 4μήνου είσελθόντες 
εις τήν σχολήν, προοήγγισαν πανελ
ληνίους έπιδόσεις. Ή  όμάς πιστολιού 
τής Άστυν. Δ ) νσεως Πατρών έδημι- 
ούργησεν, ούχί μόνον Αστυνομικήν 
σκοπευτικήν έπίδοσιν, άλλά νέαν Παν
ελλήνιον έπίδοσιν.

—  Τό Αστυνομικόν Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής διεΕάγεται άδιαλείπτως 
άπό τοϋ έτους 1962.

— Οί άγώνες καί ή συγκέντρωσις 
εις τόν χώρον αύτόν δέν έχουν ού-

λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι προωρί- 
Εετο νά προστατεύση Εωήν, τιμήν καί 
περιουσίαν, τά πολυτιμότερα τών α
γαθών τοϋ πολίτου.

Τόν τομέα αύτόν τόν ήΕιολόγησεν 
εις έΕαιρετικόν βαθμόν, έκ παραλλή
λου όμως κατεϊδε τήν άνάγκην, έδη- 
μιούργησε καί ένεφάνισε καί τήν άπα- 
ραίτητον σκοπευτικήν ομάδα τοϋ Σώ
ματος εις τά άγωνιστικά πλαίσια. Ή  
συγκροτηθεϊσα έκείνη προπολεμική 
σκοπευτική όμάς διεκρίνετο εις τούς 
Πανελληνίους άγώνας Σκοποβολής, 
ένθυμούμεθα δέ όποιαν μεγάλην έν- 
τύπωσιν ένεποίησεν εις ήμάς, τούς 
νέους τότε άστυνομικούς ύπαλλή-
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λους, όταν τω 1939 κατέκτηοεν εις 
Θεσσαλονίκην τό Α ' Πανελλήνιον 
πρωτάθλημα πολεμικοΰ τυφεκίου. Ε
πομένως, αντιλαμβάνεται πάς τις, ότι 
ή μεταπολεμική έντονος άναΖωπύρη- 
σις καί ή έκδήλωσις τής σήμερον, α
ποτελεί διαδοχήν καί συνέχειαν άπό 
τής έποχής, άφ- ής έγενήθη ή Α 
στυνομία Πόλεων.

—  Οί σκοπευταί τής Αστυνομίας 
Πόλεων έχουσι κατακτήσει όλα τά 
μεταπολεμικά Πανελλήνια πρωταθλή
ματα σκοποβολής, πλήν τοΰ έτους 
1955. Επίσης πλαισιώνουν κατ' έτος 
τάς Έθνικάς σκοπευτικός ομάδας 
τής Ελλάδος καί τάς Έθνικάς ομά
δας Ε.Δ. Ελλάδος εις ποσοστόν 
60 —  70%, δυνάμεθα δέ άδιστάκτως 
άκόμη νά πληροφορήσωμεν ότι, έάν 
ή Αστυνομία Πόλεων παύση νά καλ- 
λιεργή τήν άγωνιστικήν σκοποβολήν, 
ίσως παύση νά ύφίσταται 'Ελληνική 
σκοποβολή εις τόν σταθερόν στόχον.

—  Ή  έκδήλωσις τής σήμερον άπο- 
τελεϊ τό σπουδαιότερον έτήσιον ά- 
θλητικόν γεγονός εις τό Σώμα τής
Αστυνομίας Πόλεων, άλλ’ έκ παραλ

λήλου ώς άνεφέρθη καί τό έπιστέγα- 
σμα τής έτησίας προσπάθειας έπί τής 
καθολικής έκπαιδεύοεως καί τής ά- 
γωνιστικής εις τήν σκοποβολήν. Θά 
ήδύνατο, όμως, ν' άποτελέση έν ταύ- 
τφ καί λεπτομερέστερον άπολογισμόν 
τοϋ όλου άθλητικοΰ τομέως τοΰ Σώ 
ματος, διότι έχομεν καί εις άλλους 
άθλητικούς τομείς έπιτυχίας καί συμ
βολήν άΕίαν εις τόν έθνικόν άθλητι- 
ouov, τό τοιοΰτον, όμως, θ’ άπήτει 
χρόνον καί θά κατεπόνει Υμάς. Πλη- 
ροφοροϋμεν, άπλώς, έν συντομία, διά 
νά ίκανοποιήσωμεν ένδεχομένην πε
ριέργειαν, ότι έκτος τοϋ Πανελλη
νίου Σκοπευτικοΰ Πρωταθλήματος 
1970, αί Αστυνομικοί 'Αθλητικοί Ο 
μάδες κατάκτησαν τό Πρωτάθλημα 
Στίβου καί τό Πρωτάθλημα Καλαθο- 
σφαιρίσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων Ασφαλείας τοϋ έτους 
1970.

—  Τό  Θ' Αστυνομικόν Πρωτάθλη
μα Σκοποβολής τοΰ έτους 1970 έ
ληξε. Μετ' ολίγον τό θέμα θ' άνή- 
κη εις τήν ιστορίαν καί ώς άντικεί- 
μενον θά περιέλθη εις τά άρχεϊα του 
ένδόΕου Σώματος τής Αστυνομίας 
Πόλεων, διά νά άποτελέση στοιχεϊον 
προσανατολισμού καί κατευθύνσεων 
των έπιγιγνομένων ήμών, διά καλύ
τερος καί ύπερτέρας έπιτεύΕεις.

—  Συγχαίρομεν τούς νικητάς, συγ-

χαίρομεν όλους τούς άγωνισθέντας, 
άλλά καί τούς καταπονηθέντας εις 
τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν των 

άγώνων.
—  Άπευθύνομεν εύχαριστίας εις 

τήν Γενικήν Γραμματείαν Αθλητι
σμού, εις τόν Σ .Ε .Γ .Α .Σ ., εις τήν 
Σκοπευτικήν Ομοσπονδίαν Ελλάδος 
καί εις τήν Πανελλήνιον Σκοπευτικήν 
Εταιρείαν, διά τάς άθλοθετήσεις καί 

δΓ όλα τά μέσα, τά όποια διέθεσαν 
καί συνετέλεσαν εις τήν άρτίαν διεξ
αγωγήν καί έπιτυχίαν τών άγώνων.

Τέλος, δΓ Υμών Κε Υπουργέ, ύ- 
ποβάλλομεν θερμοτάτας εύχαριστίας 
πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, ώς 
κύριον παράγοντα τής έπιτυχίας τών 
άγώνων καί πόσης έπιτυχίας μας, 
διότι διά τών πτερύγων τής Έπανα- 
στάοεως τής 21ης Απριλίου 1967 
προστατεύει καί παρέχει πλήρη άσφά- 
λειαν καί εύημερίαν εις τήν Ελληνι
κήν πατρίδα, μέ άποτέλεσμα νά ά- 
θλούμεθα, νά έορτάΖωμεν καί νά πα- 
νηγυρίΖωμεν άπερισπάστως, έλεύθε- 
ροι καί ύπερήφανοι, ώς "Ελληνες». 
Εν συνεχεία, ό κ. Αρχηγός τοϋ Σώ 

ματος παρεκάλεσε τόν κ. Υπουργόν, ό
πως άπονείμη ιδιοχείρως τά έπαθλα. Εις

τήν έπιτυχοϋσαν νέον πανελλήνιον ρε
κόρ, όμάδα τής Άστυν. Δ)νσεως Πα- 
τρών, εις τό άγώνισμα δΓ άεροβόλου 
πιστολιού (βολή άκριβείας, ομαδικόν) 
προσεφέρθη εύγενώς, ώς δώρον, έν χρο- 
νόμετρον ώρολόγιον ύπό τής άντιπρο- 
σωπείας ώρολογίων SEIKO. Ωσαύτως, 
ύπό τής αύτής άντιπροσωπείας προσε
φέρθη έν ώρολόγιον χειρός εις τόν Α 
στυφύλακα Παπαχρήστου Εύθύμιον τής 
Αστυν. Δ)νσεως Αθηνών, διά τάς κατ' 

έπανάλειψιν νικάς εις τό Αστυν. Πρω
τάθλημα.

Άντηλλάγησαν, άκολούθως, αί σχετι
κοί εύχαί καί φιλοφρονήσεις καί έπηκο- 
λούθησε δεξίωσις, μέχρι τής 21ης ώρας. 
Προσεφέρθησαν ποικιλία έδεσμάτων καί 
άνάλογος ποσότης ποτών. Ή  παρουσία 
τμήματος τής Μουσικής τού 'Αρχηγείου 
έδωσεν ιδιαίτερον τόνον καί ή όλη τε
λετή έλαβε τήν μορφήν έλληνικοϋ γλεν- 
τιοϋ μέ χορούς καί ασματα. Ιδιαιτέραν 
νόταν ομορφιάς προσέδωκεν ή έμφάνι- 
σις τής άντιπροσωπείας τοϋ τμήματος 
Γυναικών Αστυφυλάκων, διά τάς όποιας 
ό κ. Υπουργός έξέφρασε τήν έπιθυμίαν 
όπως, εις τό έπόμενον 'Αστυν. Πρωτά
θλημα, συμμετάσχουν αύτοϋ καί διεκδι- 
κήοουν καί νίκας.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. ΤΖεβελέκος, συγχαίρων σκοπευτήν α
στυφύλακα.

Τά γενικά άττοτελέσματα τών άγώνων
Τά γενικά άποτελέσματα τών άγώνων έχουν ώς κάτωθι: 

Α '.  Αγώνισμα δΓ Άστυν. περιστρόφου 0,38 (σύνθετον, 
J ακρίβειας, ταχείας βολής).

Α '.  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ  
Α τ ο μ ι κ ή  Κ α τ ά τ α ξ ι ς

1) Θεοδωρόπουλος Ιωάν., Άρχιφ. Α. Δ. Αθηνών 522)600 
| 2) Ψιμόπουλος Ά λέ ξ., Άστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 521)600

3) Δεδέτσινας Νικ., Άστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 519)600
I 4) Πλέσσας Σωτήρ., Άστυφ. Α. Δ. Πατρών 513)600
i 5) Κομιανός Άριστ., Άρχιφ. Α. Δ. Κερκύρας 511)600 
; 6) Παπαδόπουλος Άναστ., Άστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 508)600 

Ο μ α δ ι κ ή  Κ α τ ά τ α ξ ι ςI 1η Όμάς Α. Δ. Πειραιώς 1985)2400

Ά σ τ. Σχολής 1914)2400
Α. Δ. Πατρών 1891)2400
Α. Δ. Αθηνών 1889)2400
Α. Δ. Κερκύρας 1811)2400

Β ' Αγώνισμα δΓ Αστυνομικού περιστρόφου 0,38 (σύν
θετον, άκριβείας, ταχείας βολής) μή λαμβανόμενον ύπ' όψιν 
εις τήν βαθμολογικήν κατάταξιν τών ομάδων.

2α
3η
4η
5η

Β . Κ Α ΤΗ ΓΟ Ρ ΙΑ  
Α τ ο μ ι κ ή  Κ α τ ά τ α ξ ι ς

1) Παπαχρήστου Εύθ., Άστυφ. Α. Δ. Αθηνών 544)600
2) Θεοδωρόπουλος Ίω άν., Άρχιφ. Α. Δ. Αθηνών 537)600
3) Σιώμος Δημήτριος, Άστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 533)600
4) Κιτσάκης Δημοσθ., Ύπαστ. Α. Δ. Πειραιώς 529)600
5) Δεδέτσινας Νικ., Άστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 523)600
6) Δροσόπουλος Νικ., Άστυφ. Α. Δ. Αθηνών 522)600
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Ο μ α δ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς  
1η Όμάς Ά σ τ. Δ)νσις Αθηνών
2α » *> » Πειραιώς
3η » » » Πατρών
4η » Σχολής
5η ” -  Δ)νσεως Κερκύρας

Γ '.  Αγώνισμα δΓ άεροβόλου τυφεκίου (βο 

Α τ ο μ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς
1) Τραγουδαράς Χρηστός, Άστυφ. Α, Δ. Αθηνών 346)400
2) Μουτσέλης Παναγ. Αστυφ. Α. Δ. Αθηνών 346)400
3) Αθανάσαρος Θεόδ., Ύπαστ. Α. Δ. Πειραιώς 343)400
4) Παπαδάτος Άνδρέας, Αστυφ. Α. Δ. Πατρών 328)400
5) Τσατσούλας Ιάκωβος, Αστυφ. Α. Δ. Αθηνών 326)400
6) Αντωνόπουλος Διον., Άρχιφ. Α. Δ. Πειραιώς 325)400

Ο μ α δ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς

Ο μ α δ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς
2108)2400 1η » Α. Δ. Πατρών 1367 ΝΠΡ
2072)2400 2α » Α. Δ. Αθηνών 1315
1975)2400 3η » Α. Δ. Πειραιώς 1310
1943)2400 4η » Αστ. Σχολής 1306
1926)2400 5η » Α. Δ. Κερκύρας 1270
ακρίβειας). Ε ’ Αγώνισμα τυφεκίου 0,22 (καραμπίνας S TA D A R T).

Α τ ο μ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς

1) Τραγουδαρας Χρήστοα, Αστυφ. Α. Δ. Αθηνών 514)600
2) Μπεργούνης Εύστρ., άστυφ. Αστ. Σχολής 500)600
3) Μπουτσέλης Παναγ., Αστυφ. Α. Δ. Αθηνών 497)600
4) Αντωνόπουλος Διον., Αρχιφ. Α. Δ. Πειραιώς 494)600
5) Λογοθέτης Μιχαήλ, Αστυφ. Α.Δ. Αθηνών 492)600
6) Αθανάσαρος Θεόδ., Ύπαστ. Α. Δ. Πειραιώς 490)600

1η Όμάς Α. Δ.  Αθηνών 1301 Ο μ α δ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς
2α » Α. Δ. Πειραιώς 1272 1 η Όμάς Α. Δ. Αθηνών 1951)2400
3η » Α. Δ. Κερκύρας 1267 2α » Α. Δ. Πειραιώς 1939)2400
4η » Α. Δ. Πατρών 1219 3η » Άστ. Σχολής 1901)24005η » Άστυν. Σχολής 1139 4η » Α.  Δ. Κερκύρας 1861)2400

Δ ’ . Αγώνισμα δΓ άεροβόλου πιστολιού (βολής άκριβείας). 5η _ » Α. Δ. Πατρών 1803)2400

Α τ ο μ ι κ ή  Κ α τ ά τ α Ε ι ς
1) Ζαβέρδας Κων)νος, Αστυφ. Α. Δ.  Πατρών 356)400
2) Μπουρίκας Εύάγγ., Αστυφ. Α. Δ. Αθηνών 352)400
3) Παπαδόπουλος Άναστ., Αστυφ. Α. Δ. Πειραιώς 349)400
4) Καλιακούδας Δημήτρ., Αστυφ. Α. Δ. Πατρών 343)400
5) Κρανιάς Νικόλαος, Άστυφ. Α. Δ. Αθηνών 343)400
6) Ζαχαράκης Γεώργιος, Δ. Ά σ τ. Σχολής 339)400

ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΚ Η  Κ Α Τ Α Τ Α Ξ ΙΣ  ΤΩ Ν  ΟΜ ΑΔΩΝ

1η Όμάς Άστυν. Δ ) νσεωα Αθηνών Βαθμοί 78
2α »» Πειραιώς » 63
3η » » Πατρών 45
4η » Άστυν. Σχολής η 34
5η » Κερκύρας 24

Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας Ε.Δ. καί Σ. Α. έτους 1970

Άπό 14 — 18.10.1970, εις τό τερραίν 
τοϋ Εθνικού Σταδίου Βόλου, καί άπό 
τό φώσ τών προβολέων, διεΕήχθη τό 
πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τούό άγώνας διωργάνωσε, λίαν έπι- 
τυχώς, τό Άρχηγεϊον Αεροπορίας, διά 
τής 111 Πτέρυγος Μάχης, έλαβον δέ 
μέρος δΓ ομάδων τά Αρχηγεία: Στρα
τού, Ναυτικοϋ, Αεροπορίας, Χωροφυλα
κής, Λιμενικού Σώματος καί Αστυνομί
ας Πόλεων.

Τήν έναρΕιν τών άγώνων, μετά προ- 
ηγηθεϊσαν παρέλασιν καί παράταΕιν τών 
ομάδων πρό τών έπισήμων, έκήρυΕεν ό 
Νομάρχης Μαγνησίας κ. Κ. Μπράβος.

Οί άγώνες, λόγω τής συμμετοχής έκ- 
λεκτών καλαθοσφαιριστών τής έλληνι- 
κής καλαθόσφαιρας, παρουσίασαν ιδιαί
τερον ένδιαφέρον, όπερ διετηρήθη άδιά- 
πτωτον μέχρι τοϋ τελευταίου άγώνος.

Πρωταθλήτρια όμάς, καί δή άήττητος, 
άνεκηρύχθη ή όμάς τής Αστυνομίας Πό
λεων, εις ήν καί άπενεμήθη βαρύτιμον 
κύπελλον, άθλοθετηθέν ύπό τής Α .Σ .Α . 
Ε.Δ.

Οί άγώνες τής τελευταίας ήμέρας, λό
γω τών δυσμενών καιρικών συνθηκών, 
έτελέσθησαν έν Λαρίση, παρηκολούθη- 
σαν δέ αύτούς άνώτατοι άΕ)κοί ώς έκ- 
πρόσωποι τών Ε.Δ. καί Σ .Α ., έκ δέ τοϋ 
Αστυνομικού Σώματος ό Ύπαρχηγός κ. 

Κων)νος Τσιοϋγκος, όστις καί συνεχά- 
ρη τούς καλαθοσφαιριστάς τής Αστυνο
μίας, διά τήν κατάκτησιν τοϋ πρωταθλή
ματος καί διά τήν άρίοτην, άπό πόσης 
άπόψεως, έμφάνισίν των.

Τήν έσπέραν τής 18/10/70 εις τήν αί

θουσαν Ψυχαγωγικού Συλλόγου Βόλου, 
έδόθη δεΕίωσις ύπό τοϋ Διοικητοϋ τής 
111 Πτέρυγος Μάχης κ. Φωτιάδου, εις 
τήν όποιαν παρέστησαν ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
Εεως κ. Πέτρος Κωτσέλης, οστις, ση- 
μειωτέον, άπένειμε τό βαρύτιμον κύπελ
λον εις τήν πρωταθλήτριον ομάδα τής 
Αστυνομίας Πόλεων, αί Πολιτικοί καί 

Στρατιωτικοί Άρχαί Βόλου, οί έκπρόσω-

ποι —  άνώτατοι άΕ/κοί —  τών Άρχη- ‘ 
γείων Ε.Δ. καί Σ .Α . καί αί συμμετέχου- 
σαι τών άγώνων ομάδες μετά τών συνο
δών των.

Ή  τελική κατόταΕις τών ομάδων είναι : 
ή άκόλουθος :

1η όμάς Αστυνομίας Πόλεων, 2α ό- 
μάς Στρατού, 3η όμάς Χωρ/κής, 4η ό- | 
μάς Λιμενικού Σώματος, 5η όμάς Ναυ- j 
τικοϋ, 6η όμάς ’Αεροπορίας.

I. Ρ ΙΖΟ Σ

Ή  νικήτρια όμάς τής Α.Π., φωτογραφουμένη μετά τοϋ Γεν. Γραμματέως τοϋ Ύπ. 
Δημ. ΤάΕεως κ. Π. Κωτσέλη, τοϋ κ. Ύ π α ρ )γο ϋ Άστυν. Πόλεων κ. ά. έπισήμων.

-
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μάχη ύπέρ τής Ελληνικής ’Ακτής, τής 'Υγείας καί του Τουρισμού

Εντός των πλαισίων τής άναληφθησαμένης υπό τής 
Εθνικής Κυβερνήσεως προσπάθειας διά τήν άξιοποί- 
«σιν καί δραστηριοποίησιν τοΰ άνθρωπίνου δυναμικού 
τής χώρους έπί των στόχων τής τουριστικής καί πολι
τιστικής άναπτΰξεως αυτής, ή Αστυνομική Διεύθυν- 
τις Πειραιώς, λαβοΰσα θετικήν θέσιν, έναντι τών το
μέων αύτών, έπραγματοποίησε τά κάτωθι:

1) Διά διαταγής της, παρ’ έκάστψ Άστυνομικψ 
Τμήματι δικαιοδοσίας της, συνέστησεν ειδικόν συνερ- 
γεϊον έξυγιάνσεως, άποτελούμενον έκ τών: Διοικητοΰ 
τοΰ Τμήματος, ένός υγειονομικού υπαλλήλου, ένός έκ- 
προσώπου τής Δημοτικής ’Αρχής καί ένός άξιωματού- 
χου τών Προσκοπικών τοπικών δργανώσεων ή Άλκί- 
μων. "Εκαστον συνεργεΐον περιέρχεται τήν περιοχήν 
τοΰ Τμήματος, άπαξ τουλάχιστον τής έβδομάδος, έχον 
ώς κυρίαν άποστολήν τόν έλεγχον άπάντων τών κοινο
χρήστων ζωτικών χώρων ώς καί λοιπών τουριστικού 
ενδιαφέροντος σημείων αύτής.

2) Έξετύπωσε καί διένειμε πρός τούς διαχειριστάς 
χαί ένοικους τών πολυκατοικιών έντυπους δδηγίας περί 
τών ύποχρεώσεων αυτών έναντι τών ’Αρχών καί τών 
γειτνιαζόντων συνανθρώπων των. 'Ομοίως, διένειμε, τή 
ίπιμελείφ τής παρ’ αύτή 'Γποδ) νσεως ’Αγορανομίας, 
εντύπους δδηγίας καί πρός τούς εμπόρους κρεάτων, 
ιχθύων καί όπωροκηπευτικών τής Κεντρικής λαχανα
γοράς ’Αθηνών καί τής Πόλεως, περί τών ύποχρεώ- 
οεων καί καθηκόντων αυτών, κατά τήν ένάσκησιν τοΰ 
έπαγγέλματός των. Προσέτι δέ, πρός τούς έμπόρους 
κρεάτων καί όπωροκηπευτικών, έγένοντο δύο (2) ένη- 
μερωτικαί συγκεντρώσεις, καθ’ ας ώμίλησαν δ Άστυ- 
χτηνίατρος - Άστυν. Δ) ντής Β ' κ. Μπαλωμένος Πέ
τρος καί δ ’Αστυνόμος Α ' κ. Οίκονομόπουλος Νικόλαος, 
έπί θεμάτων άστυκτηνιατρικοΰ καί Άγορανομικού έν- 
διαφέροντος. Επίσης ένημερωτικαί συγκεντρώσεις έπρα- 
γματοποιήθησαν καί ύπό τής Ύποδ) νσεως Τροχαίας 
Κινήσεως εις τό προσωπικόν τών λεωφορείων (οδη
γούς καί εΐσπράκτορας) . Κατ’ αύτάς ώμίλησεν δ ’Αστυ
νόμος Β ' κ. Τζελέπης Χρήστος έπί θεμάτων κυκλοφο
ρίας, πολιτισμένης συμπεριφοράς τοΰ προσωπικού πρός 
τδ κοινόν κ.λ,π.

3) Τέλος, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, άπό 
τού μηνός ’Ιουλίου έ.έ. ήρξατο πραγματοποιούσα δια- 
φωτιστικάς συγκεντρώσεις καί είς τάς λοιπάς έπαγγελ- 
[ΐατικάς τάξεις ώς έξής:

Τήν 29-7-70, έπραγματοποίησε συγκέντρωσιν 200 
περίπου διευθυντών Ζαχ) στείων τής Πόλεως καί προ
σωπικού αυτών.

Τήν 30-7-70 συγκέντρωσιν 250 περίπου διευθυντών 
Εστιατορίων καί προσωπικού αύτών.

Τήν 24-8-70 συγκέντρωσιν 350 Δ) ντών έψηστηρίων, 
όβελιστηρίων κλπ. μετά τού προσωπικού αύτών.

Τήν 3-9-70 συγκέντρωσιν 120 περίπου Δ) ντών ξενο
δοχείων καί προσωπικού αύτών.

Τήν 30-9-70 συγκέντρωσιν 600 περίπου κουρέων καί 
κομμωτών.

Τήν 21-10-70, 250 περίπου κομμωτριών.
Τήν 25-11-70 συγκέντρωσιν 600 περίπου παντοπω

λών καί όπωροπωλών τής Πόλεως.
Αί ώς άνω διαφωτιστικαί συγκεντρώσεις θά συνεχι- 

σθώσι καί εις τάς λοιπάς έπαγγελματικάς τάξεις.
Κατά τάς πραγματοποιηθείσας ώς άνω συγκεντρώ

σεις ώμίλησεν δ ’Αστυνόμος Β ' κ. Χατζής ’Αθανάσιος, 
έπί θεμάτων ύγιεινής, καθαριότητος, τουρισμού καί πο
λιτισμού. Κατά τήν πρόσφατον δμιλίαν του, πρός τούς 
παντοπώλας, δ κ. Χατζής, άφοΰ άνεφέρθη λεπτομερώς 
είς τάς μεγάλας υπηρεσίας τάς δποίας προσέφερεν τό 
Ελληνικόν έθνος είς τήν άνθρωπότητα, έτόνισε μεταξύ 
άλων :

«Αί διελεύσεις τών όπαναπτύκτων λαών έκ τοΰ Ελληνικού 
χώρου δέν έξηφάνισαν μέν τήν Ελληνικήν φυλήν, ούχ ήττον, 
δμως, έπεσώρευσαν είς τούς "Ελληνας νοοτροπίας καί κακάς 
έξεις. Τάς νοοτροπίας ταύτας, έν δψει τής νέας Εθνικής γραμ
μής, ήν διήνοιξεν ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967, 
καλούμεθα νά άποβάλωμεν, ΐνα άνέλθωμεν πολιτιατικώς καί 
διαπρέψωμεν ώς λαδς καί έθνος.

Τυγχάνει άπαραίτητον, δπως συμβάλλωμεν δλοι οί “Ελλη
νες, είς έκαστος είς τδν τομέα του, ΐνα ή άναληφθησομένη 
προσπάθεια στεφθή ύπδ πλήρους έπιτυχίας. ’Ιδιαιτέρως απαι
τείται, νά λάβωμεν θετικήν θέσιν έναντι τών τομέων τής του
ριστικής καί πολιτιστικής άναπτΰξεως τής χώρας, καθ’ 8σον 
οί πόλοι οδτοι, τούς δποίους ή Κυβέρνησις έχει θέσει ώς τόν 
πρώτον στόχον τοΰ μεγαλεπιβόλου αναπτυξιακού προγράμμα
τος της, άποτελούν τό μεγαλύτερον έθνικόν κεφάλαιον.

—Καταλήγων 6 κ. Χατζής, είπε:. — Κύριοι, ένας σπουδαίος 
παράγων προόδου καί άναπτΰξεως ένός Λαοΰ είναι καί ή τή- 
ρησις ή μή τών Νόμων τής Πολιτείας.

’Αποστολή τής ’Αστυνομίας είναι νά έφαρμόζη τούς Νόμους, 
Ϊνα επικρατή άρμονία είς τήν συμβίωσιν τών άτόμων τής κοι
νωνίας. Καί ΐνα ή έφαρμογή τών Νόμων ύπό τών πολιτών είναι 
πληρεατέρα έπιβάλλεται, δπως αί σχέσεις άστυνομίας καί πο
λιτών είναι άρμονικαί καί φιλικαί.

Φρονώ, δτι ή παραβίασις τών Νόμων περί τήν άσκηοιν τών 
επαγγελματικών σας καθηκόντων, είς βάρος συμφερόντων συν
ανθρώπων σας, είτε άλλοδαπών είτε ήμεδαπών, άποτελεί πρά- 
ξιν., δς μοι έπιτραπή ή έκφρασις, έγκληματικήν καί άπολί- 
τιστον. Αί πειρατικαί άντιλήψεις πρέπει νά έκλείψωσιν άπό 
τόν 'Ελληνικόν χώρον. Πιστεύσατε είς τόν άνθρωπον: Επέστη 
δ καιρός, ΐνα έπανεύρωμεν τόν δρόμον μας ώς Λαός καί "Εθνος. 
Οί καιροί καί τά πράγματα ήλλαξαν. Έξ ένθουσιασμοΰ καί εό- 
γνωμοσύνης, καί μόνον, πρός τούς άκαταπονήτους άγωνιστάς 
τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως, δς συσπειρωθώμεν περί τό 
επιτελοΰμενον παρ’ αύτών έργον καί δς δράσωμεν πρός πάσαν 
κατεΰθυνσιν, άξιοποιοΰντες δλα έκείνα τά στοιχεία τά δποΐα 
συνθέτουν ένα πολιτισμένον καί προηγμένον άνθρωπον καί Ιν 
πολιτιαμένον περιβάλλον.

Τυγχάνει άναγκαίον, δπως, δταν χαράσσωνται Έθνικαί γραμ- 
μαί, οί άνθρωποι οί δποίοι άγαποΰν τόν τόπον των νά μετα- 
βάλλωνται είς σταυροφόρους τής άποστολής των...».

Τάς ώς άνω Ομιλίας τοΰ κ. Χατζή, τάς δποίας πα- 
ρηκολούθησαν έκπρόσωποι τής Πόλεως καί τού τόπου, 
έσχολίασε κατ’ έπανάληψιν δ ήμερήσιος καί ιδία δ Πει- 
ραϊκός τύπος, οστις έξήρε διά κολακευτικών λόγων 
τήν πρωτοβουλίαν αύτήν τής Άστυν. Δ) νσεως Πειραιώς 
καί τήν εύμενεστάτην άπήχησιν, άλλά καί έπίδρασιν, 
τήν δποίαν είχον αί συγκεντρώσεις αδται είς τάς έπαγ
γελματικάς τάξεις.

« A. X .»
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Τ '  ΗΝ 21ην Οκτωβρίου έ. έ. ύπεγρά- 
φη, είς τό γραφεϊον τοϋ Δημάρχου 

Πατρέων, δωρητήριον συμβόλαιον, με- 
ταΕύ τοϋ Δημάρχου κ. Κων. Γκολφινο- 
πούλου καί τοϋ Άστυν. Δ)ντοϋ Α ' κ. 
Γεωργίου Καλτσα, διά τό άκίνητον τής 
Πλατείας «Μαρκάτο», παραχωρούμενον, 
ύπό τοϋ Δήμου Πατρέων, είς τό Δημό
σιον, έπί σκοπώ άνεγέρσεως ιδιοκτήτου

; 4  '·*<'

Μεγάρου, πρός στέγασιν των ύπηρεοιών 
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.

Ο κ. Δήμαρχος, όμιλών δΓ ολίγων, 
μετά τήν υπογραφήν τοϋ συμβολαίου, 
πρός τούς παρισταμένους, έΕήρε τήν 
σημασίαν τής παρά τοϋ Δήμου Πατρέων 
ηαραχωρήσεως, ήτις καί άποτελεϊ τήν 
έκ μέρους τής πόλεως άναγνώρισιν τοϋ 
συντελουμένου έργου ύπό των έν Πά-

τραις Αστυνομικών Υπηρεσιών, ευχη
θείς διά τήν ταχεϊαν άνέγερσιν τοϋ Με
γάρου είς τήν κεντρικήν ταύτην περιο
χήν τής πόλεως, όπου, προσεχώς, πρό
κειται ν' άρχίσουν καί αί έργασίαι έΕω· 
ραίσμοϋ τής Πλατείας ταύτης.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών 
κ. Γεώργιος Καλτσάς, διηρμήνευσε τάς 
εύχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην τής 
ήγεσίας τοϋ Αστυνομικού Σώματος διό 
τήν γενομένην γενναίαν παραχώρηοιν 
καί ύπεσχέθη, ότι, τή συμπαραστάσει 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως, δέν θά βρα- 
δύνη ή έναρΕις τών έργασιών άνεγέρσε
ως περικαλλούς Μεγάρου, άνταΕίου τοϋ 
σκοπού του καί τής πόλεως.

"Ηδη, διά τής αποφασιστικής συμπα- 
ραστάσεως τοϋ κ. Δημάρχου Πατρέων, 
τό αίτημα τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως 
Πατρών, είσήλθεν είς τό στάδιον τής ί- 
κανοποιήσεώς του, διά τής ύπογραφής 
τοϋ σχετικού δωρητηρίου Συμβολαίου. 
Έλπίζεται δέ, ότι ό χρόνος τής τελικής 
πραγματοποιήσεως τοϋ έργου τής άνε
γέρσεως δέν θά είναι μακράν. Οπωσ
δήποτε, ή 'Αστυνομική Δ)νσις Πατρών, 
εύρίσκει, είς τήν άνωτέρω πράΕιν τοϋ 
Δήμου Πατρέων, τήν μεγίστην δικαίω- 
σιν τών μόχθων της ύπέρ τής πόλεως, 
άποκτό δέ βασικά έρείοματα διά περαι
τέρω προόδους, χάριν τοϋ κοινωνικού 
συνόλου καί τών κατοίκων τής πόλεως 
τών Πατρών.

Στιμιότυπον άττό τήν υ
πογραφήν τοϋ δωρητη
ρίου συμβολαίου. Δια- 
κρίνονται ό Άστυν. Δι
ευθυντής Πατρών κ. 
Καλτσ&ς ύπογράφων, ά- 
ριστερά ό Δήμαρχος Πα
τρέων κ. Γκολφινόπου- 

. λος καί δεξιά ό έκπρό- 
πος τοΰ Δημοσίου.

Ποδοσφαιρική συνάντησις τ
T J  Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Δ)νσις Πατρών 

προέβη προσφάτους είς τήν ϊδρυσιν 
αθλητικής όμάδος ποδοσφαίρου, χάρις 
είς τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον τοϋ Διευ- 
θυντοϋ ταύτης Άστυν. Δ)ντοϋ Α ' κ. Γ. 
Καλτσα, όποσκοποϋντος είς τήν περαι
τέρω τόνωσιν τής άμοιβαίας έκτιμήσεως 
Κοινού καί Αστυνομίας καί είς τήν πρό
οδον τοϋ πατραϊκοϋ άθλητισμοϋ.

Κατόπιν σιωπηρός έργαοίας πολλών 
μηνών, ή νεοσύστατος ποδοσφαιρική ό- 
μάς τής Δ)νσεως Πατρών έπραγματο- 
ποίησεν έπίσημον έμφάνισιν ένώπιον τοϋ 
πατραϊκοϋ Κοινού τήν 21.10.70, συναν- 
τηθεϊοα, είς φιλικόν άγ<ϊ>να, μετά τοϋ 
«Α. Ο .» Πατρών.

ίς νεοσύστατου όμάδος τής Άστυν. Δ)νσεως Πατρών
Άστυν. Δ)νσεως Πατρών.

Βασικοί παράγοντες τής ίδρύσεως τής
έν λόγω όμάδος καί τής λαμπρός έμφα- 
νίσεώς της ύπήρΕαν ο ί: 1) ό Ύπογρά-

φων, ώς Αρχηγός τής όμάδος καί ό προ
πονητής Άρχιφ. κ. Σεβαστιάδης Νικόλ. 
παλαιόν μέλος τής «Θυέλλης» Πατρών.

A ί έ ν άριστεύειν.

Ή  διεΕαγωγή τού άγώνος, τόν όποι
ον παρηκολούθησαν πολλοί έπίσημοι καί 
φίλαθλοι, ύπήρΕεν άψογος καί έντυπωσι- 
ακή, έληΕε δέ μέ νίκην τής Αστυνομι
κής Όμάδος, διά τερμάτων 4 —  2. Έ κ  
τών εύμενών σχολίων τών παρευρεθέν- 
των καί τοϋ Τύπου, διεπιστώθη ότι ή έκ- 
δήλωοις ύπήρΕεν άπολύτως έπιτυχής 
καί ή Αστυνομία έχαρακτηρίσθη ώς φο- 
ρεύς έκπολιτιστικών τάσεων καί δημι
ουργός κλίματος ψυχικής έπαφής Α 
στυνομίας καί Πολιτών.

Είς τήν νικητήριον ομάδα άπενεμήθη 
ειδικόν κύπελλον, άθλοθετηθέν ύπό τής

Αναμνηστική φωτογραφία τής νεόσυστάτου ποδοσφαιρικής δμάδος τής Άστυν. Λιει;- 
θυνσεως Πατρών, κατά τόν αγώνα τής 21 - 10 - 70.



ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Τήν 2 -1 1 -7 0 , έν ιφ γραφείφ 

τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, 
ίιπεγράφη συμοασις έκπονήσεως με
λέτης, μεταξύ τοΰ κ. Τπουργοΰ καί 
των Γραφείων Μελετών Άναγνω- 
ατοπούλου Ά. καί Βαγιανοΰ Γ., διά 
τήν άνέγερσιν ’Αστυνομικού Μεγά
ρου Πειραιώς επί οικοπέδου 5.000 
τ.μ. (δδός Άσκληπιοΰ άρ. 23 — 
'Αγία Σοφία, ένθα σήμερον στεγά
ζεται τό Μηχ)τον τής Άστυνομ. 
Δ)νσεως ΙΙειραιώς), παραχωρη- 
θέντος εις τήν ’Αστυνομίαν δπό τοΰ 
Δημοσίου. Εις τήν φωτογραφίαν 
στιγμιότυπου από τήν υπογραφήν 
τής συμβάαεως υπό τοΰ Τπουργοΰ 
Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγίώτου 
Τζεβελέκου, παρουσίφ καί τών Γεν. 
Γραμματέως κ. ΠΓΚωτσεΤη καί 
’Αρχηγοΰ Άστυν. ΙΙόλεων κ. Θ. 
Γαλανοπούλου.

I ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΙΙροήχθη εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπα- 

I στυνόμου, κατά τά κεκανονισμένα, άπό 12- 
1 10-70, δ Άρχιφ. Ιίουλόπουλος Κων/νος,
I πρός πλήρωσιν κενής οργανικής θέσεως.

**I Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ω Ν  

I Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν
Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημο- I αίας Τάξεως, άπελόθη τής Τπηρεσίας, συ- I νεπείφ τής παραιτήσεώς της, ή επί 11φ 

I βαθμώ Γ' κατηγ. υπάλληλος Βραττή Έ- 
I λένη (Φ.Ε.Κ. 334 Τ.Γ'/8-10-70).

ΔΓ ετέρων άποφάσεων τοΰ κ. Τπουργοΰ I έμονιμοποιήθησαν εις τόν κατεχόμενον 
I βαθμόν αί : 1) Μαρουδάκη Δήμητρα, 11ου 
I βαθμού Β' κατηγ., προαχθεΐαα έν ταδτφ I εις τόν ΙΟον βαθμόν τής αύτής κατηγορίας 
I καί κλάδου (ΦΕΚ 346 Τ.Γ'/9-10-70) καί 
I 2) Γιαννακοπούλου Παναγιώτα, δμοίως I (ΦΕΚ 375 Τ.Γ'/30-10-70).

|  Έξ άλλου, δΓ Ιτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 
I  Τπουργοΰ, προήχθη εις τόν 6ον βαθμόν 
I Β' κατηγ. δ έπί 7φ βαθμφ Διοικ. Τπάλ- 
I  ληλος Στασινόπουλος Γεώργιος (ΦΕΚ 324 
I Τ.Γ'/24-9-70).

I Ωσαύτως, δι’ όμοιας άποφάσεως, διω- 
I ρίσθη ώς δακτυλογράφος, έπί είσαγωγικψ

! βαθμώ ϊΐω  Β' κατηγ. ή Ζακούρα ’Αγγε
λική (ΦΕΚ 314 Τ.Γ'/16-9-70).

I Τέλος, δΓ άποφάσεως τοΰ κ. Γεν. Γραμ- I ματέως τοΰ Τπουργείου Δημ. Τάξεως, ένε- 
I τάγησαν, έπί τή βάσει τών ούσιαστικών αΰ- 
I τών προσόντων καί τόν χρόνον τής πραγ- 
I ματικής των υπηρεσίας, εις τόν 6ον βαθμόν

Β' κατηγ. τοΰ Κλάδου Τγείας, οί έπί 9φ 
βαθμφ Γ' κατηγ. Τσόπελας Γεώργιος καί 
Τσαγκαρούλη Παναγιώτα.

***

ΑΜΟΙΒΑΙ
I. Α) ΔΓ 6 π’ άριθ. 5250/7/2/13-10-70 ά
ποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τά
ξεως : Α) Έπηνέθησαν οί : 1) Άστυνομ. 
Δ/ντής Α' κ. Δασκαλόπουλος Νικόλαος καί 
2) Άστυν. Δ/ντής Β' Λάμπρου Βασίλειος, 
διότι δπό τήν παρ’ αύτών. έπιδεξίαν καί 
άριστοτεχνικήν καθοδήγησιν τών Οπ’ αυ
τούς 'Επαλλήλων, ώς Διοικητοΰ καί Τπο- 
διοικητοΰ άντιστοίχως τής Γ.Γ.Α. Αθηνών, 
έπετεύχθη ή έξάρθρωσις τοΰ ένταΰθα άντε- 
θνικώς δρώντος κλιμακίου τοΰ II.Γ. τής 
Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., ή σύλληψις μελών καί 
ήγετικών στελεχών αδτοΰ καί ή κατάσχε- 
σις πολυτίμου καί άποκαλυπτικ.οΰ, άντε- 
θνικοΰ περιεχομένου, δλικοΰ, έπ’ ώφελείγ. 
τής ’Εθνικής Ασφαλείας τής Χώρας.

Β) Έπηνέθησαν καί ένεκρίθη ή χορή- 
γησις δλικής άμοιβής έκ τριών χιλιάδων 
δραχμών εις έκαστον, εις τούς : 1) Άστυν. 
Β' κ.κ. Μάλλιον Εύάγγελον καί Μπάμπα- 
λην Πέτρον καί 2) Τπαστ. Α' Ντζαφέρην 
Γεώργιον, διότι έργασθέντες έπί μακρόν 
λίαν φιλοτίμως, μεθοδικώς καί εύσυνειδή- 
τως, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ω
ρών εργασίας, καί άναπτύξαντες εξαιρετι
κήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα μέ 
άπόλυτον άφοαίωσιν πρός τό καθήκον καί 
δφηλδν εθνικόν φρόνημα, κατώρθωσαν νά 
έπιτύχωσι τήν εξάρθρωσή τοΰ προμνηαθέν- 
τος άντεθνικώς δρώντος κλιμακίου καί νά 
καταφέρουσιν οδτω καίρίον πλήγμα κατά 
τοΰ παρανόμου μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε.

Γ) Έπηνέθησαν καί ένεκρίθη ή χορή- 
γησις δλικής άμοιβής έκ δύο χιλιάδων 
δραχμών εις τούς : 1) Τπαρχ. κ.κ. Κλω- 
νάρην Νικόλαον, Πανόπουλον Γεώργιον, 
Γεοιργούλιαν Διονύσιον καί Γιαννακόπουλον 
Γεώργιον καί 2) Άστυφ. κ.κ. Μαυροειδήν 
Χρίστον, Σωτηρόπουλον Κίμωνα, Κυρια- 
κόγκωναν Γεώργιον, Σαμαραν Κων/νον, 
Νόσσην Σωτήριον, Λύκον Δημήτριον, Παπ- 
πάν Άναστάσ., Χρυσομέρην Ηαΰλον, Καρ- 
ζή Άνναν, Κοντάκη Χριστίναν καί Αθα
νασίου Βαρβάραν, διά τόν αύτόν ώς άνω 
λόγον.

Δ) Έπηνέθησαν οί : 1) Άστυν. Β' κ. 
κ. Γουρνιάς Νικόλαος καί Καραπαναγιώ- 
της Κων/νος, 2) Τπαστ. Α' κ. Γιαννικό- 
πουλος Εύάγγελος καί 3) Άατυφύλαξ 
κ.κ. Μπαλάσκας Θεοδόσιος, Τζαβέλλας 
’Ιωάννης, Γκούρλας ’Ιωάννης, Ζαφείρης 
Γεώργιος, Στεργιάνης Παναγιώτης, Κοντο- 
γιάννης Βασίλειος, Ξυφαρά Ασημίνα, Μα- 
πακοδήμου ’Ολυμπία καί Βακρινοΰ Κων
σταντίνα, διότι συνέβαλον καί οΰτοι ένερ- 
γώς εις τήν έξάρθρωσιν τοΰ αύτοΰ ώς άνω 
άντεθνικώς δρώντος κομμουνιστικού κλιμα
κίου.

II. ΔΓ δπ’ άριθ. 5218Φ7/2/13-10-70 ά
ποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τά
ξεως : Α) Έπηνέθη δ Τπαστ. Α' κ. Δη- 
μητοέλος Δημήτριος καί έχορηγήθη αότφ 
υλική άμοιβή έκ χιλίων δραχμών, διότι, 
προϊστάμενος τυγχάνων τοΰ Δ' Παρ/τος Α 
σφαλείας Αθηνών καί λαβών γνώσιν δτι 
άγνωστος δράστης διέρρηξε τό έπί τής δ- 
δοΰ Μετσόβου άρ. 26 διαμέρισμα, τήν 1-3- 
70, έξ ου άφήρεσε πεντακοσίας χρυσάς λί
ρας καί 150.000 δραχμάς, άνέπτυξεν έξαι- 
ρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, 
μέ άποτέλεσμα νά έπιτύχη έντός ελάχιστου
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χρονικού διαστήματος τήν σύλληψιν τοδ 
δράστου, επικινδύνου κακοποιού Χαρδαλού- 
πα Ίωάννου.

Β) 'Ωσαύτως άπενεμήθη έπαινος καί έ- 
χορηγήθη Ολική άμοιβή έξ επτακοσίων 
δραχμών εις τους Άστυφ. κ.κ. Λουκαν Ή - 
λίαν, ΙΙενταγιώτην ’Αντώνιον καί Σκού- 
φουλαν Ίωάννην, διότι έργασθέντες μετά 
ζ ή λ ο υ ,  προθυμίας καί πλήρους άφοσιώσεως 
είς τό καθήκον, πολύ πέραν των κεκανο- 
νισμένων ωρών εργασίας, συνέβαλον ένερ- 
γώς είς τήν σύλληψιν τού ώς άνω έπικιν- 
δύνου κακοποιού.

Γ) Διά τδν αυτόν ώς άνω λόγον, έπη- 
νέθησαν : οί Ά ρχιφ . κ.κ. ΙΙαπαδόπουλος 
’Αλκιβιάδης καί Δαλμήτσος Δημήτριος καί 
ό Άστυφ. κ. Καραφωτιδς Κων/νος.

I I I .  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού ’Α
στυνομίας Πόλεων Α) έπηνέθη δ Άστυφ. 
κ. Σταθόπουλος Ή λ ία ς , διότι έκτελών δ- 
πηρεσίαν κατά τό άπό 28/3 - 11/9/70 χρο
νικόν διάστημα είς Κεντρικόν Τελωνεΐον 
Πειραιώς καί τοιοΰτδν τής προβλήτος Βα- 
σιλ. Κωνσταντίνου, Ιπέτυχε, κατόπιν τής 
έπιδειχθείσης ιδιαιτέρας δραστηριότητος, 
μεθοδικότητος καί ύπερωριακής άπααχολή- 
σεώς του, τήν άνακάλυψιν καί σύλληφιν 
επτά παραβατών λαθραίας εξαγωγής συ
ναλλάγματος, προσέτι 8έ συνέβαλε τά μέ
γιστα είς τήν βεβαίωσιν έτέρων δύο παρα
βάσεων, προκαλέσας οϋτω τά εύμενή σχό
λια τού Κοινού ύπέρ τού Άστυν. Σώματος.

Β) Έπηνέθησαν οί Άστυφ. κ.κ. 1) Ά ν- 
δρεοόλης Ά θαν., διότι οδτος υπηρετών είς 
τό Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τοδ Α. 
Α. Πόλεων, ώς όδηγός τού Α.Π. 766 δπη- 
ρεσιακοδ όχήματος καί μεταβάς τάς πρωϊ- 
νάς ώρας τής 30-3-70 Ιξωθι τού έπ ί τής 
οδού Καλλιδρομίου άρ. 12 οικήματος τοδ 
ώς άνω συνεργείου πρός παραλαβήν τοδ 
όχήματος, κατόπιν έπιμελούς έρεύνης ήν 
ένήργησεν έπί τοδ όχήματος καί πέριξ τού
του, άνεκάλυψε, πρό τοδ όπισθίου δεξιού 
τροχοδ κυτίον τετράγωνον έπιμελώς καί 
πολυτελώς συσκευασμένον, εντός τοδ ό
ποιου, μετά τήν άποτύλιξίν του, άνεδρεν 
ώρολόγιον μετά μπατταριών συνδεδεμένων 
μετά βόμβας, περισυλλεγείσης, μετά ταΰ- 
τα, άρμοδίως καί 2) Χριστόπουλος Γεώργ., 
διότι ο δ τ ο ς  συνέβαλε, μετά ψυχραιμίας, έ- 
πιτυχώς είς τήν έξουδετερωσιν τών κινδύ
νων έκ τής τοποθετήσεως βόμβας έπί τοδ 
ως άνω αυτοκινήτου, συνδοαμών τόν συνά
δελφόν του Άνδρεούλην Άθαν.

Π ΑΡ Α ΙΤΗ ΣΕΙΣ
ΙΙαρητήθησαν οί Αστυφύλακες : 1) Μα- 

μουτος Παναγ., 2) Μπίρμπας ’Ιωάν., 3) 
Κούνης Δημήτρ., 4) Φωτόπουλος Γεώργ.. 
5) Χαοιτόπουλος Δημήτρ., 6) Λιάσκος Βα- 
σίλ., 7) Μερκούρης Δημήτρ., 8) Κληρονό
μος Παναγ., 9) Παπαϊωάννου Γεώργ., 10) 
Λαγουδάκης Ά νδρ., 11) Μπάτσος Νικόλ.. 
12) Χάχαλος Χρήστος, 13) Ματάκης Σπ.. 
14) Νικηφοράκης Νικηφ., 15) Άνάγνος 
Δημήτρ., 16) Κουμεντάκος Γεώργ., 17) 
Τατσέλος Κων/νος, 18) Σοδλος Κων/νος, 
19) Τσανκαράκης Έ 'ΐμ α ν ., 20) Κόρδας 
Ά θαν., 21) Πάτσης Βασίλ., 22) Κοτίνης 
Νικόλαος καί 23) Μιχαλόπουλος Γεώργ. 
Έ ξ  αύτών είς τούς Τσαγκαράκην Έ μμαν., 
Κόρδαν Ά θαν. καί Κοτίνην Νικ. έξεφράσθη 
ή εύαρέσκεια τοδ κ. Α ρχηγού, διά τήν δ- 
περεικοσιπενταετή εδδόκιμον έν τφ Σώματι 
Υπηρεσίαν των.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
Διεγράφησαν διά λόγους δγείας οί : Ύ- 

παρχ. 1) Πανταζέλος Νικόλ., 2) Ντάλλας 
Ά θαν., 3) Στίγκας Νικόλ., 4) Σεβαστού 
Στέλλα καί 5) Σκαλίτζος Ίω ά νν ., άπό 
24-10-70, έπομένης τοδ θανάτου του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ Ν
θεωρώ δποχρέωσιν καί καθήκον μου, δ- 

πως έκφράσω ευχαριστίας πρός τόν άξιό- 
τιμον Α ρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων 
κ. θερ. Γαλανόπουλον καί τήν διεύθυνσιν 
τοδ έγκριτου περιοδικού τοδ Αρχηγείου 
Άστυν. Πόλεων «Αστυνομικά Χρονικά», 
διά τήν έπί δεκαετίαν περίπου φιλοξενίαν 
τών κειμένων μου έν αΰτφ, μέ τήν διεθνή 
δράσιν τοδ Σώματος κατά τό παρελθόν.

Μετά τιμής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΚΑΚΗΣ

τ. Άνθυπαστυνόμος

« ·*

Σπόρος Δεωτσάιιος
Τ Η Ν  19.11.70 άπεβίωσεν ενταύθα 

ό παλαίμαχος δημοσιογράφος 
καί διακεκριμένος φίλος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων Σπΰρος Λεωτσάκος.

Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 
έπομένην έκ τού Α ' Νεκροταφείου 
’Αθηνών, παρηικολούθησε πλήθος 
κόσμου έκ τών συγγενών, φίλων καί 
συναδέλφων του.

Έ κ μέρους τού Άστυν)κοϋ Σώ
ματος παρέστη, ό ’Αρχηγός κ. Θερ. 
Γαλανόπουλος καί αντιπροσωπεία 
άξ)κών.

Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησαν, διά 
λόγων συγκινητικών, οί κ.κ. Π. 
Τρουμπούνης, πρόεδρος τής Ε .Σ.Η . 
Ε.Α., Δ. Άβραμόπουλος, πρόεδρος 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καί Σεβ. Άρνέλλος, 
δημοσιογράφος, έκ μέρους τών συν
αδέλφων του τού άστυν )κού ρεπορ
τάζ.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», tcm· 
όποιων υπήρξε παλαιός, δσον 
πολύτιμος, συνεργάτης, αισθάνονται 
βαθύτατα τήν άπώλειάν του.

Ό  γράφων, ό όποιος είχε τήν 
τιμήν καί τήν τύχην νά συγκαταλέ- 
γηται μεταξύ τών φίλων τού έκλι- 
πόντος καί έθεώρει τήν φιλίαν ταύ- 
την ώς προνόμιον, άκρως τιμητικόν, 
αισθάνεται, ήδη, έντονον τήν ψυχι
κήν ανάγκην, όπως, είς άπότισιν 
φόρου τιμής πρός τόν άπελθόντα 
τού κόσμου τούτου μεγάλον φίλον, 
έπιχειρήση σκιαγράφησιν τής προ
σωπικότητας καί τού έργου του.

Ό  αείμνηστος Σπύρος Αεωτσά- 
κος, υιός τού Γεωργίου Λεωτσάκου, 
Νομάρχου, καί τής Μαρίνας, χ6 
γένος Γούδα, έγεννήθη είς Κέρκυ
ραν τώ 1899. Έσπούώασε τήν νο
μικήν Επιστήμην είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών. Είς τήν δημοσιογρα
φίαν εϊσήλθε νεώτατος, είς ηλικίαν 
17 ετών, έργασθείς λίαν έπιτυχώς 
είς τόν «Χρόνον» τού αειμνήστου 
Κ. Χαιροπούλου. Καίτοι τώ 1922 
έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής Σχο
λής, δεν ήκολούθησε τό δικηγορικόν 
στάδιον, άλλ’ άφωσιώθη είς τήν δη
μοσιογραφίαν μέ πάθος, έλκυσθείς 
κυρίως είς τό δικαστικόν καί αστυ
νομικόν ρεπορτάζ.

Έκτοτε, καί σχεδόν έπί πεντή- 
κοντα ολόκληρα έτη, είργάσθη είς 
δεκάδας ’Αθηναϊκών έφημερίδων 
καί περιοδικών, ώς αστυνομικός συν
τάκτης, έχων, έκτος τού Χαιροπού- 
λου, ιός μεγάλους διδασκάλους καί 
οδηγούς, τούς αειμνήστους Γ. Βλά- 
χσν, Ν. Κρανιωτάκην κ.α.

Είδε καί έζησε «μισού αίώνος 
εγκλήματα» —όπως άπό τών στη
λών τού περιοδικού «’Αστυνομικά 
Χρονικά» περιέγραψεν είς σειράν 
δημοσιευμάτων του—  καί μαζί με 
αύτά δλας τάς περιπετείας τής πεν
τηκονταετίας.

Συνέγραψε δύο βιβλία: «Ρόδος, 
τό σμαραγδένιο νησί» καί «’Ικαρία, 
τό νησί τού ραδίου», τά όποια είχαν 
μεγάλην κυκλοφορίαν. Διά τήν τερά
στιον προσφοράν του είς τήν κατα- 
πολέμησιν τής έγκληματικότητος καί 
δι’ όσα άλλα, διά τής λαμπράς στα
διοδρομίας του, έπετέλεσε πρός ό'φε- 
λος τής κοινωνικής καί ’Εθνικής μας 
ζωής, έτιμήθη διά: τού Σταυοοΰ 
Ταξιαρχών τού Τάγματος τού Φοί- 
νικος, άπονεμηθέντος αύτώ, ιδιοχεί
ρως, ύπό τής Α.Μ. τού Βασιλέως
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ψ
Κωνσταντίνου (20.5.1965), του 
Χρυσού Ευσήμου Δημοσιογραφίας 
χαί τοΰ Μεταλλίου τής Αστυνομίας 
(Ιόλεατν.

Ό  έκλιπιίη1 Πρύτανις τοΰ Άστυ- 
ί νομικού ρεπορτάζ, κατά την διάρ

κειαν τής δημοσιογραφικής σταδιο
δρομίας του καί ώς εκ τοΰ ειδικότε
ρου αντικειμένου, εις τό όποιον1 εΐ- 
χεν έπιδοθή, είχε σφυρηλατήσει ί- 
οχυρούς δεσμούς φιλίας μετά με
γάλου αριθμού ’Α ς) καιν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, την όποιαν ήγάπα 
χαί έξετίμα ιδιαιτέρως ώς θεσμόν.

Άπεχώρησε τής ενεργού υπηρε
σίας τήν 1.3.1966, παραμείνας, Ο

Ι μως, ώς συντάκτης τών «’Αστυνομι
κών Χρονικών», καί τούτο, ώς έδή- 
λωσε τότε «γιατί νομίζω δτι έχω 

I πολλά νά πω, μέ τήν μισού αίώνος 
I πείρα μου, σ τ ο υ ς  ά γ α π η -  
I τ ο ύ ς  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς ,  μέ  

τ ο ύ ς  ό π ο ι ο υ ς  έ ζ η σ α  
Ι μ ι ά  δ λ ό κ λ η ρ η  ζ ω ή  κ α ί  

έ ξ ε τ ί μ η σ α  τ ο ύ ς  α γ ώ 
ν α ς ,  τ ή  δ ρ ά σ η  τ ο υ ς ,  

Ι τ ά  ξ ε ν ύ χ τ ι α  τ ο υ ς ,  τ ή ν  
' α υ τ ο θ υ σ ί α  τ ο υ ς  κ α ί  
ί τ ο ν  ά λ τ ρ ο υ ϊ σ μ ό  τ ο υ ς » .

Ό  Σπύρος Λεωτσάκος, πέραν τής 
I εύρυμαθείας του, διεκρίνετο διά τήν 

εύρυτέραν καλλιέργειάν του, πνευ
ματικήν καί ψυχικήν, διά τό σπά
νιον ταλαντόν του, ώς αστυνομικός 
συντάκτης, διαθετών περίσσειαν δι- 
αισδήσεως, εν τή αναζητήσει τής α
λήθειας, εις περιπτώσεις σκοτεινών 
εγκλημάτων, διά τό γλαφυρόν ύφος 

ί του καί, προ παντός καί κυρίως, διά 
τό άδαμάντινον ήθος του. Ειχεν ά- 
ναγάγει τό δημοσιογραφικόν επάγ
γελμα εις κοινωνικόν λειτούργημα 
περιωπής. Έ χω ν βαθεΐαν έπίγνωσιν 
τοΰ περιεχομένου τής αποστολής τοΰ 
δημοσιογράφου, καί δη τού διακο- 
νοΰντος εις τον χώρον τοΰ αστυνο
μικού ρεπορτάζ, έκινεΐτο, έν τή εκ
πληρώσει τού καθήκοντος του, κα
θοδηγούμενος πάντοτε ύπό υψηλού 
αισθήματος ευθύνης, έναντι τής α
λήθειας πρώτον καί τοΰ αναγνω
στικού κοινού δεύτερον. Ή  γλαφυ- 

I ρότης τού γλωσσικού ύφους του ού- 
| δέποτε άντεστρατεύετο πρός τήν α

λήθειαν, δι’ δ καί αί περιγραφαί 
του διεκρίνοντο διά τήν αντικειμε
νικότητα καί ακραν άμεροληψίαν. 
Ή  αυστηρά καί άτεγκτος άντΐλη- 

i ψίς του, επί θεμάτων αρχής, τον 
είχον, συνχάκις, οδηγήσει εις τό νά

μεταβάλλω τήν στήλην του είς Είσ- 
α,γγελικόν βήμα, άπό τοΰ δποίου 
έστηλίτευε τήν αδικίαν, τήν αυθαι
ρεσίαν, τήν ανεντιμότητα. Είς τούς 
δημοσιογραφικούς αγώνας του υπήρ
ξε πείσμων, οξύς καί μαχητικός" 
πάντοτε, όμως, δίκαιος, καλόπιστος 
καί ευθύς. Προεκάλει, διά τών αγώ
νων του, αντιδράσεις, άλλ’ ουδέποτε 
μίση, καθ’ δσον άνεγνωρίζετο παρά 
πάντων, καί αύτών έτι τών θιγομέ- 
νων, ή άγαθότης τής προαιρέσεώς 
του καί τό άνεπίληπτον τών στόχων 
καί εύρυτέρων σκοπών του.

Ό  Σπύρος Λεωτσάκος, είς ούδε 
μίαν σκοπιμότητα, έθυσίαζε τό α
γαθόν, τό δίκαιον καί τό, ύπό τήν 
αγαθήν τοΰ δρου έννοιαν, συμφέρον 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Ή  τελευ
ταία αύτη επιδίωξίς του, έν συνδυα
σμό) πρός τό μακρόν τής θητείας 
του καί τήν ήθικήν προσωπικότη 
τά του, κατέστησαν αυτόν πρύτα 
νιν τοΰ αστυνομικού ρεπορτάζ, πολύ
τιμον συνεργάτην καί φίλον τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.

Διά τής δλης πολιτείας του, ώς 
δημοσιογράφου, ό έκλιπών φίλος εί
χε πείσει τούς Ά ξ)κούς τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων περί τού τεραστίου 
ώφελιμιστικοΰ ρόλον τής δημοσιο
γραφίας —όταν αύτη άσκήται μέ 
συνεΐδησιν ευθύνης καί έπίγνωσιν 
αποστολής—  είς τήν διαμόρφιοσιν 
τών κοινών καί είχεν, ούτω, συμβά- 
λει αποφασιστικούς είς τήν δημιουρ
γίαν προϋποθέσεων αγαστής συμ- 
νοίας καί δημιουργικής συνεργα
σίας, μεταξύ αστυνομικών συντα
κτών καί ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δέν θά έδικαιούμην νά κλείσω τό 
παρόν σημείωμα, πριν ή αναφέρω 
δτι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τού 
έκλιπόντος ύπήρξεν ή απέραντος κα- 
λωσύνη καί ή παιδικότης τού ψυ
χικού κόσμου του.

Ό  Σπύρος Λεωτσάκος ήτο, διά 
βίου, καί έμεινε, μέχρι τελευτής, έ
να μεγάλο παιδί, μέ παιδικήν αγνό
τητα αισθημάτων καί άπέραντον ψυ
χικήν ώραιότητα.

’Ιδού, διατί θά τόν ένθυμούμεθα 
πάντοτε μέ αγάπην, σεβασμόν καί 
έκτίμησιν, δι’ δ,τι ύπήρξεν, ώς άν
θρωπος, δημοσιογράφος καί φίλος.

Αιώνια ή μνήμη του.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ

Ήραιιλης Πετούνης
Τήν 18.11.70 άπεβάοσεν ένταΰθα ό έ. 

σ. ’Αρχηγό; τής Άστυν. Πόλεων Π ε
τούνης Ηρακλής. Ή  κηδεία του έγένε- 
το τήν έπομένην είς Α ' Νεκροταφεϊον 
’Αθηνών.

Τόν νεκρόν συνώδευσαν είς τήν τε- 
λευταίαν του κατοικίαν οί συγγενείς, πολ
λοί γνωστοί καί φίλοι καί αντιπροσω
πεία τοΰ Άστυν. Σώματος.

* Κατέθεσε στέφανον, είς ένδειξιν φό
ρου τιμής καί ευγνωμοσύνης καί άποχαι- 
ρέτησε τόν έκλιπόντα έκ μέρους τοΰ Ά- 
στυν)κοΰ Σώματος, ό Άστυν)κός Δ)ν- 
τής Β ' κ. Λαδιάς Κων., είπών, μεταξύ 
άλλων, τά εξής:

«’Αείμνηστε, σεβαστέ ’Αρχηγέ,
Μέ βαθυτάτην οδύνην προσήλθομεν, 

είς τόν ιερόν τούτον χώρον, ίνα, μετά 
τών βαρυπενθούντων οικείων καί τών φί
λων σου, σέ άποχαιρετήσωμεν δι’ ύοτά- 
την φοράν καί σέ συνοδεύσωμεν είς τήν 
τελευταίαν σου επί τοΰ κόσμου αύτοΰ 
κατοικίαν σου.

Αίσθανόμεθα βαρύ τό πένθος, διότι σέ 
εϊχομεν γνωρίσει ώς ένα εξαιρετικόν μέ
λος τοΰ Σιόματος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, είς τό όποιον προσέφερες, έπί σει
ράν έτών, τάς υπηρεσίας σου μέ πίσιν 
καί άφοσίωσιν.

'Τπηρέτησες εύδοκίμως είς διαφόρους 
νευραλγικός καί έπιτελικάς υπηρεσίας 
τών Άστυν. Δ)νσεως Αθηνών, Πειραι
ώς, Πατρών καί τοΰ ’Αρχηγείου τοΰ 
Σώματος καί άνταπεκρίθης πάντοτε είς 
τάς άπαιτήσεις τών ειδικών δύσκολων 
συνθηκών τής 'Τπηρεσίας, διακριθείς διά 
τά ανώτερα πνευματικά καί μορφωτικά 
προσόντα καί τήν προσήλωσιν σου είς τά 
’Εθνικά ιδεώδη.

Τό λίαν εύγενές καί έξοχον τοΰ χαρα- 
κτήρος σου σέ κατέστησεν ιδιαιτέρως ά- 
γαπητόν είς τούς συναδέλφους καί ϋφι- 
σταμένβυς σου ώς καί είς τήν κοινω
νίαν μας...

Τό Σώμα τής Α .Π ., συμμετέχον είς 
τό βαρύτατον πένθος, έπί τψ άδοκήτφ 
θανάτιρ σου, καταθέτει δι’ έμοΰ, έπί τής 
σεπτής σοροΰ σου, στέφανον, ώς έλάχι- 
στον δείγμα άγάπης καί έκτιμήσεως, α- 
μα δέ καί ευγνωμοσύνης, διά τάς πρός 
αυτό προσφερθείσας υπηρεσίας σου.

Διερμηνεύων τά αισθήματα τών άξ)
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κών καί των υπάλληλων τοΰ Σώματος 
τής Α.ΓΙ., εκφράζω τά θερμότατα συλ
λυπητήρια, πρός την δεινώς πληγείσαν 
σύζυγον, τούς αδελφούς καί λοιπούς οι
κείους σου καί εύχομαι, δπως ό Πανά
γαθος Θεός άποστείλη πρός ούτούς τήν 
έξ ύψους παρηγοριάν, τάξη δέ τήν ψυ
χήν σου έν σκηναϊς δικαίων.

Ά ς  είναι έλαφρόν τό χιομα τής ’Ατ
τικής γής, τό όποιον μετ’ ολίγον θά σέ 
δεχθή.

Αίωνία σου ή μνήμη σεβαστέ ’Αρχη
γέ».

Ό  Ηρακλής Πετούνης έγεννήθη τω 
1898 εις Τρίπολιν ’Αρκαδίας. Εις τήν 
’Αστυνομίαν ΙΙόλεων κατετάγη τήν 28. 
2.1924 μέ τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου 
Β ',  ώς προερχόμενος έκ τής Χωρικής, 
έν ή ύπερέτει από τοΰ 1918, έφερε δέ 
κατά τήν μετάταξίν του τόν βαθμόν τοΰ 
'Τπομοιράρχου. Προήχθη εις Άστυν. 
Α τήν 28.2.1930, εις Δ)ντήν Β ' τήν 
9.7.40 καί εις Δ)ντήν Α ' τήν 31.5.43. 
Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Σώματος 
τήν 3.1.50, κατόπιν παραιτήσεως, μεθ’ ήν 
καί τώ άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ ’Αρχη
γού έ.σ.

Συμμεριζόμενοι τό πένθος των οικεί
ων του, συλλυπούμεθα αυτούς καί έκφρά- 
ζομεν τήν ευχήν διά τήν παρηγοριάν των 
καί τήν αίονιαν άνάπανσιν τοΰ προσφι
λούς των καί Σεβαστού μας Αρχηγού.

Αίωνία ή μνήμη του.

Κων)νος Λεβέντης
Ή  ’Αστυνομική Οικογένεια έθρήνησε, 

πρό όλίγων ήμερων, τήν απώλειαν Ινός 
εκλεκτού μέλους της. Τήν 24)10)70 ά- 
πεβίωαεν εις τήν πόλιν των Πατρών δ ε. 
σ. ’Αστυν. Δ)ντής Β' Κων)νος Λεβέντης. 
Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν έπομέ- 
νην τοΰ θανάτου του εις Α' Νεκροταφεΐον 
Πατρών, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου, 
ώς καί άντιπροσωπεία τής Άστυν. Δ)νσε- 
ως Πατρων καί πολλοί έν ένεργείφ καί έν

συντάξει Αστυνομικοί.
Κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ καί 

άπεχαιρέτησεν τόν νεκρόν αύτοΰ δ Άστυν. 
Α' κ. Μπαλόπουλος ’Ιωάννης, δστις, έν 
μέαφ καταφανούς συγκινήσεως τών πα- 
ρευρισκομένων, είπε, μεταξύ άλλων: 

«Αξέχαστε συνάδελφε Κωνσταντίνε, 
Βαρύς πόνος καί λύπη διακατέχει δλους

ήμας,-θί όποιοι προαηλθομεν διά νά: σέ 
συνοδεύσωμεν εις τήν τελευταία·/ κατοικί
αν σου καί νά σοΰ άπευθύνωμεν τόν τε- 
λευταϊον χαιρετισμόν. Απέρχεσαι τοΰ 
πρόσκαιρου τούτου κόσμου μέ ήσυχον τήν 
συνείδησιν δτι έπετέλεσες τό καθήκον 
σου πρός τήν ΙΙατρίδα, τήν Οικογένειαν, 
τήν Αστυνομίαν καί τήν Κοινωνίαν.

Ή Άστυν. Δ)νσις Ιΐατρών, αυμμετέχου- 
σα εις τό βαρύ πένθος τής οικογένειάς σου, 
καταθέτει δι’ έμοΰ στέφανον, εις ενδειξιν 
έλαχίατου φόρου τιμής. Αίωνία ή μνήμη 
σου, άξέχαστε συνάδελφε».

Ό  Κων)νος Λεβέντης έγεννήθη εις 
Θέρμον Τριχωνίδος τό 1902. Εις τό Αστυ
νομικόν Σώμα κατετάγη τήν 5.10.1925. 
Τήν 13.4.1933 προήχθη εις τόν βαθμόν 
τοΰ Άρχιφύλακος, τήν 14.11.1936 προή
χθη εις ΰποστ. Β ', τήν 27.4.1943 εις ύ- 
παστ. Α ', τήν 12.4.1949 είς Άστυν. Β ', 
καί τήν 31.8.1957 εις Άστυν. Α '. Άπε- 
χώρησε τοΰ Σώματος τήν 31.12.1958, κα
ταληφθείς υπό τοΰ όρίου ήλικίας.

Τπηρέτησε λίαν εΰδοκίμως εις διάφο
ρα τμήματα τής Αστυνομίας Πατρων καί 
έπί μακρόν εις Τμήμα Ασφαλείας καί 
Τροχαίας, προσενεγκών πλείατας υπηρεσί
ας είς τήν Κοινωνίαν των Ιίατρών.

Διά τήν εύορκον έκτέλεσιν των ύπηρε- 
σιακών καθηκόντων του έτιμήθη διά πολ
λών μεταλλίων.

Συμμεριζόμενοι τήν θλΐφιν των οικείων 
του, διά τήν άδόκητον άπώλειαν τοΰ προσ
φιλούς των καί έκλεκττοΰ συναδέλφου ή- 
μών, έκφράζομεν πρός αυτούς συλλυπητήρια 
καί ένοΰμεν μετ’ αύτών τήν πρός τόν "Γ- 
ψιστον εύχήν, διά τήν αίωνίαν άνάπαυσιν 
αύτοΰ.

Αίωνία ή μνήμη του.

Κων)νος Σιιούρτης
Τήν 13.11.70 άπεθίωσεν ό έν Μ.Δ. ’Α

στυνόμος Α' Σκοΰρτης Κων. Έκηδεύθη 
έκ τοΰ ’Ιερού Ναοΰ Ά γ . Ίωάννου Βου
λιαγμένης καί ένεταφιάσθη είς Νε-

κροταφείον Δάφνης. Πλήθος κόσμου έκ 
των συγγενών καί φίλων καί άστυν. αν
τιπροσωπεία παρηκολοΰθησαν τήν νεκρώ- 
σιμον ακολουθίαν.

Έ κ μέρους τοΰ Άστυν. Σώματος ά* 
πεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί κατέθεσε 
στέφανον 6  Άστυν. Δ)ντής Β ' κ. Τσι- 
ρίγκας Δημήτριος, δστις δι’ ολίγων έ- 
σκιαγράφησε τήν προσωπικότητα τοΰ έκ- 
λίποντος.

Ό  Κων)νος Σκοΰρτης έγεννήθη τώ

1897 εις Κλενια Άργολίδος. Εις τό Ά. 
στυν. Σώμα κατετάγη τήν 20.11.1924 oV 
Άστυφύλαξ. Προήχθη είς ’Τπ)μον Β: 
τήν 19.7.1932, είς ’Τπ)μον Α' τήν 5 

Θ.1936, είς Άστυν. Β ’ τήν 14.8.1943 
καί είς Άστυν. Α ' τήν 14.8.1952. ’Από 
τής 17.11.1951 είχε μεταταγή είς τήν 
κατάστασιν τής Μον. Διαθεσιμότητο-,

'Τπήρξε έντιμος καί έργατικός Αστυ
νομικός, άφωσιωμένος είς τό καθήκον 
καί τήν οικογένειαν τον καί έχαιρεν έκτι- 
μήσεως έκ μέρους των άνωτέρων του 
καί σεβασμού των κατωτέρων του.

Άπό τής στήλης αυτής συλλυποΰμεθιι 
τούς βαρυαλγοΰντας οικείους του καί εΰ- 
χύμεθα δπως ό ίίψιστος άναπαΰση τήν 
ψυχήν του έν τόπφ χλοερό).

Αίωνία ή μνήμη του.

Ιω άννης Σιιαλϊτζος
Τήν 23.10.70 άπεβίωσεν, εις τήν πόλιν 

τοΰ Πειραιώς, ό Τπαρχιφύλαξ ’Ιωάννης 
Σκαλΐτζος, τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς, δστις έ- 
νοσηλεύετο έπί μακράν είς τά Νοσοκομείο·/

Λευκός Σταυρός, ώς πάαχων έκ τής επα
ράτου νόσου τής έποχής.

Τήν έπομένην τοΰ θανάτου του έκηδεύ
θη έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ Ά γ. Παρασκευής 
Ιναλλιπόλεως καί ένεταφιάσθη είς Νεκρο
ταφεΐον Άναστάσεως Πειραιώς. Τήν κη
δείαν του παρηκολοΰθησαν πολλοί συγγε
νείς καί φίλοι καί Αστυνομική Αντιπρο
σωπεία. Έκ μέρους τής Άστυν. Δ)νσεως 
Πειραιώς κατέθεσε στέφανον δ Άστυν. Β’ 
κ. Ι’κόντας Γεώργιος καί τής Γ.Γ.Α. δ 
Άστυν. Β' κ. Κολεύρης Κων)νος, δστις 
καί άπεχαιρέτησε δι’ δλίγων καί συγκινη
τικών λόγων τόν νεκρόν.

Ό  ’Ιωάννης Σκαλΐτζος έγεννήθη τό 
1922 είς Γαλαξείδιον Δωρίδος. Κατετάγη 
είς τό Άστυν. Σώμα τό 1942. Προήχθη 
είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος τό 
1964. 'Γπηρέτηαεν είς διαφόρους Υπηρε
σίας τής Άστυν. Δ)νσεως Πειραιώς καί 
έξετέλεσε πιστώς τό καθήκον του πρός τήν 
Τπηρεσίάν καί τήν Πατρίδα.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται 
τούς οικείους αύτοΰ καί εύχονται, δπως ό 
πανάγαθος θεός τάξη τήν ψυχήν αύτοΰ έν 
σκηναϊς δικαίων.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.
«Α.Χ.»
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βΚΔΟΣΕίΣ

Το βιβλίον «Φόρος τιμής καί θαυμασμυΰ .τρός τούς 
ήρωας τής ’Εθνικής έπχχποιΐας τοΰ Δεκεμβρίου 1944». 

j Τοΰ Άντισυνταγματάρχου Πεζικού κ. Γεωργίου X.
• Κατσιμήτρου.
| ’Από τοΰ ’Ιουλίου έ.έ. κυκλοφορεί, κατόπιν σχετικής 
Βχρίσεως τοΰ ’Αρχηγείου Στρατού, ή πολυσέλιδος 
συγγραφή τοΰ κ. Γ. Κατσιμήτρου, Άντισυνταγματαρ- 
jpv Πεζικού, ΰπό τόν τίτλον «Ή  μάχη τών ’Αθηνών», 
ίφωτότυπος καί λίαν αξιόλογος εργασία, επί των γε
γονότων τοΰ Δεκεμβρίου 1944 «ή  έ κ β α σ ι ς  τ ω ν  
ό π ο ι ω ν ,  κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς ,  έ κ ρ ι ν ε  τ η ν  
t ν χ η ν τ ή ς  Έ λ ά δ ο ς » .  Κατόπιν συστηματι
κής καί μακροχρονίου εργασίας, άναλόγου τής σοβα- 
οότητος τοΰ θέματος, συνεκεντρώθησαν τά άπαραίτη- 
τα στοιχεία — εκ τών έγκυρωτέρων πηγών καί τής έπι- 
αταμένης μελέτης σχετικών εκδόσεων—  καί διά καταλ
λήλου επεξεργασίας καί ταξινομήσεως άπεδόθησαν εις 
τήν δημοσιότητα, χάριν αυτής ταότης τής ιστορικής 
αλήθειας καί τής ένημερώσεως κυρίως τής νέας γε
νεάς επί τών γεγονότων τοΰ Δεκεμβρίου 1944, περιό
δου δοκιμασίας τής 'Ελληνικής Πατρίδος, έκ τής κομ- 

I μουνιστικής ανταρσίας.
Ή  μελέτη τής «Μάχης τών Αθηνών» άγει, άνευ 

επιφυλάξεων, εις τό καί ΰπό τοΰ ίδιου τοΰ συγγραφέως 
, διατυπωθέν, έν προλόγω του, συμπέρασμα:

«’Εάν άπώλλυτο ή Μάχη τών ’Αθηνών, τό
τε, ή 'Ελλάς θά έστέναζε, σήμερον ΰπό τό πέλ
μα τυραννίας ειδεχθούς μορφής, ή δέ πολιτι- 
κοστρατιωτική κατάστασις, είς τό νευραλγι
κόν τούτο σημεΐον τής Μεσογείου, θά ήτο τε
λείως διάφορος διά τήν Δύσιν. ’Εάν τούτο δέν 
έγένετο, έάν τελικώς ή Ε λ λ ά ς  διεσώθη έκ του 
θανάσιμου εναγκαλισμού τής έρυθράς άρ
κτου, οφείλεται άποκλειστικώς καί μόνον είς 
τόν ήρωϊκόν καί πολλάκις άπελπιν αγώνα μιας 
μικράς δυνάμεως άπτοήτων Χωρ) κων και ’Α
στυφυλάκων, συνεπικουρουμένης ΰπό δρακός 
χαλύβδινων Βρεταννών αλεξιπτωτιστών, ώς 
καί είς τήν έν συνεχεία δυναμικήν καί θυελώ- 
δη έπέμδασιν τών μαχητών τής Ταξιαρχίας 
τοΰ Ρίμινι, προς τούς όποιους όλους άποτίε- 
ται, διά τής παρουσης συγγραφής, ό όφειλό- 
μενος φόρος τιμής καί θαυμασμού».

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», από τών στηλών τών 
όποιων έδημοσιεύθη τό πρώτον, σειρά ολόκληρος, πρω
τοτύπου μελέτης επί τών Δεκεμβριανών γεγονότων τών 
’Αθηνών, τοΰ αειμνήστου Άστυν)κοΰ Δ)ντοΰ Νικ. 
’Αρχιμανδρίτου, ΰπό τόν τίτλον: «Ή  ’Αστυνομία ΙΊό- 

I λέων από τής ίδρύσεώς της, μέχρι σήμερον (1921 -— 
I 1960) καί είδικωτερον κεφάλαιον ΙΕ  «δ Κόκκινος Δε- 
I πέμβριος» είς τεύχη 51— 131, εκφράζουν ιδιαιτέραν 
| ίκανοποίησιν, διότι είς τήν βιβλιογραφίαν τοΰ έν περι- 

λήψει βιβλίου περιελήφθησαν πρωτευόντως αί ώς άνω 
εκδόσεις των, έν συσχετίσει πρός τα δεδομένα τών λοι
πών πηγών (πολεμικά ημερολόγια, εκθέσεις επιχειρή
σεων, Έλληνικαί καί Βρεταννικαί εκδόσεις, έπίσημα 
έγγραφα, έν πρωτοτύπω, κ.λ.) καί άπετέλεσαν πλου-

σίαν πηγήν, διά τήν τεκμηρίωσιν τής συγγραφής καί 
τήν αντικειμενικήν καί χρονολογικήν έξιστόρησιν τών 
γεγονότων.

’Εκ καθήκοντος καί ιερού χρέους πρός τήν μνήμην 
τών πρωταγωνιστών τής ’Εθνικής Νίκης τοΰ 1944, 
κρίνομεν σκόπιμσν νά προβάλλωμεν είς τήν προσοχήν 
τών εκλεκτών αναγνωστών μας τήν άξιόλσγον προσπά
θειαν τοΰ κ. Κατσιμήτρου καί νά συστήσωμεν τήν με
λέτην τής «Μάχης τών ’Αθηνών», πρός όλοκλήρωσιν 
τής είκόνος τής κρίσιμου έκείνης έποχής.

Ό  Άντισυνταγματάρχης κ. Γ. Κατσιμήτρος, υιός 
τοΰ ένδοξου Στρατηγού Χαραλάμπους Κατσιμήτρου 
καί άξιος συνεχιστής τής οικογενειακής παραδόσειός 
του, διά τής λαμπρός σταδιοδρομίας του, ώς Ά ξ)κοΰ 
τοΰ ’Εθνικού μας Στρατού, άναδεικνύεται, ταυτοχρό- 
νως, έξαίρετος στρατιωτικός συγγραφεύς, έπιχειρήσας, 
διά τής προμνησθείση; μελέτης του, λίαν επιτυχή ανα
τομίαν τών Δεκεμβριανών γεγονότων —τά όποια συν
θέτουν τό πλαίσιον τής ’Εθνικής προσπάθειας πρός α
ποτελεσματικήν άπόκρουσιν τής κομμουνιστικής θηρι
ωδίας—  καί άποδόκτας · τήν έξιστόρησιν αυτών διά 
γλαφηροΰ ύφους.

Τόν συγχαίροαεν
«Α. X.»

Γενναίοι της ΈΑΗάδος
Λίγους άνθούο άη' της καρδιάς μας τά κλωνάρια, 
ατούς τάφους τούς νωπούς σας παλληκάρια, 
άφήνουμε μ' εύλάθια καί πόνο! . .
Σ έ  Σ ά ς  ά ν ή κ ε ι ή τ ι μ ή ,  
γιά Σάς θρηνούμε μόνο! . .
Μέ θάρρος πολεμήσατε τών προδοτών τά στίφη, 
στή λαίλαπα τή κόκκινη προτάξατε τά στήθη, 
σ' αύτήν έδώ τή πόλη τής Παλλάδος.
Γιά σάς ή δόξα κι' ή τιμή, 
γ ε ν ν α ί ο ι  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς ! . .

Εσείς οί όΕιοι μιμηταί ήρωϊκών προγόνων, 
πού γέμιΖε τά στήθη οας ή φλόγα τών αιώνων, 
μ’ άνδρεία πολεμήσατε τών προδοτών τή βία.
Σέ Σάς άνήκουν οί ψαλμοί, 
σέ μας ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α ! . .
Τόν ιερό τόν όρκο σας άκέριο τόν τηρήσατε, 
ψηλά τή γαλανόλευκη σημαία μας κρατήσατε, 
κΓ όλοι μας νοιώθουμε γιά Σάς περίσσια περηφόνεια.
Ή  δ ό ξ α  Σ α ς  σ τ ε φ ά ν ω σ ε ,  
μ’ άμάραντα στεφάνια! . .
Γλυκός ας είν' ό ύπνος σας, άθάνατοι γενναίοι, 
ύπόσχεσι σάς δίνουμε τώρα έμεϊς οί νέοι, 
πώς θά κρατήσουμε ψηλά τής λευτεριάς τή δάδα 
Α ι ώ ν ι α  θ ά  ε ί ν '  ή μ ν ή μ η  σ α ς  
κ ί  ή δ ό ξ α  σ τ ή ν  Ε λ λ ά δ α .

Σ Ο Τ . Κ Ο Λ Π Ε ΤΙΝ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Σ.Σ.: ’Αφιέρωμα, ταπεινόν, εις μνήμην τών γεν
ναίων άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τών ηρωι
κών νεκρών μας, οί όποιοι καθηγίασαν διά τής θυ
σίας των τόν ιερόν αγώνα τοϋ "Έθνους είς τήν προ
σπάθειαν άποκρούσεως τής κομμουνιστικής ανταρ
σίας, κατά τόν Δεκέμβριο τοΰ 1944.
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Ό  τροχονόμος (ποίημα — 'Τπό κ. X. Πύρπασου) . . .  295 
Οί γενναίοι τής Ελλάδος (Ποίημα — 'Τπό Άστυφ. 

κ. Σ. Κολπετίνου) ........................................................  »

X. Νομικά θέματα

Είναι νόμιρ δυνατή ή διάπραξις τοΰ εγκλήματος τής άπο- 
πλανήσεως παίδων είς βάρος έγγάμου; ('Τπό Ά 
στυν. Δ)ντοϋ Β ' κ. Δ. Ντζιώρα) ............................  70

Τά έγκλήματα προσβολής τής οικογενειακής τάξεως καί 
τής απάτης περί τόν γάμον ('Τπό Δ)δος Β. Ζαλί- 
δα .......... ............................................................ 176, 226

Τινά περί των εννοιών «Νομική επιστήμη» καί «Νομο
λογία» έν τφ δικαίφ ('Τπό Άστυν. Δ/ντοΰ Β ' κ. 
Ντξιώρα Δημ.) ..............................................................  270

X I .  Π έν θ η

Άνδρέας Χρυσικάκης ('Τπό «Α.Χ.») ......................  158
’Ιωάννης Βασιλόπουλος » » .......... ............ 207

Γεώργιος Άνδρώνης » » ......................
Λεωνίδας Οίκονομάκος » » ......................
Γεώργ. Σταματόπουλος » » ......................
’Ιωάννης Πολιτάκης » » ......................
Γεώργ. Τσαπατσάρης » » ......................
Σπ. Λεωτσάκος ('Τπό Άστυν. Α ' κ. Ά . Ντοΰντου)
Ή ρ. Πετούνης ('Τπό «Α.Χ.») ..............................
Κων)νος Λεβέντης ( » » ) ..................................
Κων)νος Σκοΰρτης ( » » ) ..................................
Ιωάν. Σκαλίτζος ( » » ) ..................................

207
254
>
»
»

304
305 
304
»
»

X I I .  Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ν  —  ’Ασκήσεις

'Τπ’ άριθ. 41 — 45 ('Τπό άστυφ. κ. I. Κο.) τ. 410 — 414

X I I I .  Χιουμοριστικά

Στό Ζάππειο μια μέρα... (.Τπό Άστυν. Α ' κ. Γ. Άκρί
βου) ........................................................   44

Γελοιογραφίες ('Τπό κ. Η. Σκουλά). Γ ' έξωφ. Τ. 410, 411
412, 413, 415

Τά φαινόμενα τού Ποδοσφαίρου ('Τπό Άστυν. Α ' κ.
Γ. Άκρίβου) ................................................................  105

Οί... Τσυκνίδες (τοΰ ίδιου) ................................................ 199

Γελοιογραφίες από τό ’40 ('Τπό «Α.Χ.»), γ '  έξωφ. Τ. 414
Οί καλλικάτζαροι ('Τπό Άστυν. Α ' κ. Γ. Άκρίβου) .. 289

Β*. Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Ν  

Α

Ά γγελής Όδυσσεύς (’Αρχηγός Ε. Δ.): β' έξωφ. 
τ. 410.

“Αγιος (Δημήτριος): σ. 222.
’Αθλητισμός: σ. 53, 206, 244, 298.
Αιρέσεις: σ. 167.
’Ακριβός Γεώργ.: σ. 44, 105, 199, 246, 289. 
Άλεξανδράκης Ά λ. (πίναξ): α' έξωφ. τ. 414. 
’Αλληλογραφία: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κλ.) 

■Γεν. Εύρ.
"Αλωσις (Τριπόλεως): σ. 201 καί δ' έξωφ. τ. 413. 
Άμοιβαί: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κ.λ.)Γεν. Εύρ. 
Ά  ναγνωστά κης Στέφανος: σ. 224.
’Ανακοινώσεις («Α.Χ.»): σ. 52, 293 
Άνδρεάδης Στρατής: δ' έξωφ. τ. 414.
Άνδρώνης Γεώργιος: σ. 207.
’Ανέκδοτα: σ. 64.
Άντιβασιλεΰς: Βλ. Ζωϊτάκης Γεώργιος.
Άντωνάκος Σαράντος: σ. 30, 36, 88, 92, 96, 147, 

236, 287.
’Απαντήσεις (είς συνεργάτας): σ. 159.
’Απάτη (πεζογράφημα): σ. 294.
Άποπλάνησις: σ. 70.
’Αρετή (Πολεμική των Ελλήνων): σ. 116, 117. 
’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος: σ. 2.
’Ασκήσεις: σ. 63, 208.
’Αστυνομία: σ. 19, 162, 188, 291.
«’Αστυνομικά Χρονικά» (Περιοδικόν): σ. 2, 23, 43, 

48, 54, 66, 68, 87, 99, 110, 128, 144, 235, 249, 
267, 269, 301, 303, 304, 308.

’Αστυφύλακες (Γυναίκες Τουρ. Άστυν.): α' έξωφ. τ.
410, δ' έξωφ. τ. 411, σ. 144.

Ατυχήματα (Τροχαία): σ. 169.

Β
Βασιλόπουλος Ιωάννης: σ. 207.
Βερολίνον (Ανατολικόν - Μία έπέτειος): σ. 25. 
Βιβλιοκρισία: σ. 99, 307.
Βιβλίον (Β' Συμβάντων): σ. 48, 110, 154, 249. 
Βλαστάρης Δημήτριος: σ. 88.
Βλαχογιάννης Γιάννης: σ. 225.
Βοβολίνης Κωνσταντίνος: σ. 66.
Βράβευσις (Αστυνομικών): σ. 207, 252. 
Βρανόπουλος Δημήτριος: σ. 88.
Βρανόπουλος Μιλτιάδης: σ. 291.

Γ

Γαλανόπουλος θεράπων (Α ρχηγός Α. Π .): β' καί δ' 
έξωφ. τ. 410, β' έξωφ. τ. 411, σ. 2, 50, 54, 117, 
144, 211, δ' έξωφ. τ. 414, σ. 269, 298. 

Γελοιογραφίαι: γ ' έξωφ. τ. 410 - 415.
Γενναίοι (τής Έθν. Κυβερνήσεως): σ. 66.
Γιακόντα (Σοβ. Μυστ. ’Αστυνομία): σ. 19.
Γιάντ Βάσεμ (Οί δίκαιοι των Εθνών): σ. 88.
Γιέζωφ (Σοβ. Μυστ. Αστυνομία): σ. 19.
Γλύκας Μιχαήλ: σ. 88.
Γνωμικά: σ. 64.
Γράμμος (Βίτσι - Έορτ. ’Επετείου): σ. 116, 117. 
Γυναικεία (Αστυνομία - Ιστορία της): σ. 188.

Δ

Δασκαλόπουλος Γεώργιος: σ. 78, 134.
Δελώνης Αντώνιος: σ. 80, 129.
Δερβενάκια (Μιχχη): σ. 93.
Δημόσιαι (Σχέσεις): σ. 152, 243.
Διαγραφαί: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κ.λ.) Γεν 

Εύρ.
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Αιαταγαί (Ημερήσιοι): Βλ. Κεφ. 111 (Διαγγέλματα 
κ.λ.) Γεν. Εύρ.

Αιαταγαί (Περί τού Περιοδ. «Α. X.»): σ. 54, 144. 
διήγημα (’Αστυνομικόν): σ. 58.
Διοίκησις: σ. 15.
^ουκάκης Γεώργιος: σ. 46, 140.
4ραστηριότης (Άστυν. Δ)σεων Πειραιώς - Πατρών): 

σ. 302.

Ε

Έβερτ "Αγγελος: σ. 88.
Έγγραφα (’Ανέκδοτα Γεν. Ά ρχ. Κράτους): σ. 30. 
Έγκλημα: Βλ. Κεφ. IV (’Εγκλήματα κ.λ.) Γεν. Εύρ. 
Έγκληματικότης (Των νέων): σ. 80, 129. 
’Εγκληματολογία: Βλ. Κεφ. IV (’Εγκλήματα κ.λ.) 

Γεν. Εύρ.
’Εγκύκλιοι (Δ/γαί κ. 'Υπουργού Δημ. Τάξεως): σ. 

215, 268.
’Εθνισμός (’Ιδανικόν τούτου): σ. 221.
Εικόνες (έξωφύλλου): σ. 1, 65, 113, 161, β' έξωφ. 

τ. 414, 415.
’Εκδόσεις: σ. 99, 243, 307.
Έκδρομαί: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κ.λ.) Γεν. 

Εύρ.
j Έλευθεριάδης Έλευθ.: σ. 13, 114, 167, 265.

Ελλάς (Οίκονομ, άναγέννησις): σ. 215.
Έλληνίς (Εις τούς ύπέρ’Ελευθερίας άγώ νας): σ. 232. 
'Ελληνισμός (Γένεσις νέου): σ. 120, 164, 218. 
Έμφάνισις (Πρώτη ’Αστυνομίας): σ. 162. 
Ένανθρώπησις (θ εοΰ ): σ. 265.
Έξαθλίωσις (νέων): σ. 272.
Έορταί (Έν τή κοινωνία τής έποχής μ ας): σ. 4.

« Έπαινοι: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κ.λ.) Γεν. Εύρ. 
ί Έπικαιρότης (οίκογ, νέα μ ας): σ. 252.
| Έπιστολαί (Εύχαριστήριοι): β' έξωφ. τ. 410, σ. 159. 

’Επιστολή: Βλ. Κεφ. VI (οίκογ, νέα μας κ.λ.) Γεν. 
Εύρ.

Έπος 1940 (Τί έλέχθη δΓ αύτό) : σ. 214.
Εύχαί («Α.Χ.»): σ. 267.

ζ
Ζαλίδα Βασιλική: σ. 176, 226.
Ζάππειον (εύθυμογράφημα): σ. 44.
Ζαχαριάδης Νΐκος (Κ.Κ.Ε.): σ. 145.
Ζωϊτάκης Γεώργιος (Άντιδασιλεύς): σ. 68, 259.

Θ
Θεωρία (κοινωνιολογική τοΰ έγκλήματος): σ. 74. 
θρησκεία: σ. 138.

I

’Ισραήλ (τιμά Άστυν. Πόλεων): σ. 88.
Ιστορικοί (περίπατοι - άνάτυπον «Α. X.» - βιβλιοκρι

σία) : σ. 99.

Κ
K.G.B. ( Σοδ. Μυστ. Αστυνομία): σ. 19, 142, 186, 228. 
Κακαλέτρης Γεώργιος: σ. 138, 232.
Κακοποιοί (Λονδίνου): σ. 101.
Καλλικάτζαροι (εύθυμογράφημα): σ. 289.
Καννής Κων)νος: σ. 196, 297.
Κ.Κ.Ε. (ή ιστορία του): σ. 145, 180, 230, 281. 
Καραγιάννη Λέλα: σ. 232.
Κατασκηνώσεις (Παιδικαί Α.Α.Π.): σ. 111, 157, 253. 
Κατάσκοπος (Σοβιετικός): σ. 142, 186, 228, 284.

Κατσιμαγκλής Δημήτριος: σ. 188.
Κατσιμήτρος Γεώργ. (έκδόσεις): σ. 307.
Κατσιμπάρος Σωτήριος: σ. 183.
Καφενεία (Διήγημα): σ. 72.
Κιβδηλεία (καί παραχάραξις): σ. 30. 
Κινηματογραφικόν (Συνεργεΐον Α.Α,Π.): σ. 157, 202, 

242, 296.
Κλοπαί (Μεταφορικών Μέσων): σ. 183. 
Κοινωνιολογική (θεωρία τοΰ έγκλήματος): σ. 74. 
Κολέζας Νικόλαος: σ. 24.
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος: σ. 201.
Κολπετϊνος Σωτήρ.: σ. 73, 173, 221, 307.
Κοντέας ’Ιωάννης (Ί . Κο.): σ. 62, 63, 160, 208, 256, 

σταυρόλεξα τ. 410-414.
Κόντογλου Φώτιος (Ά γιογράφ ος): σ. 92.
Κουβάς Σωτ.: σ. 32, 145, 180, 230, 281.
Κουρμπέλης Νικ.: σ. 295.
Κρεμμύδας (Διήγημα): σ. 225.
Κριτική (’Εφημερίδων διά «Α.Χ.»): σ. 87.
Κρύος Βασίλειος: σ. 15, 298.
Κυκλοφοριακή (Διαπαιδαγώγησις Παίδων): σ. 196. 
Κωνσταντινίδης Κων)νος: σ. 272.
Κωτσέλης Πέτρος (Γεν. Γραμ. Ύπουργ. Δημοσίας Τά

ξεως): β' έξωφ. τ. 411, σ. 102, 209, 211, δ' έξωφ. 
τ. 414, σ. 269, 300.

Λ
Λένιν: σ. 32.
Λεωνίδας ( Σπαρτιάτης - είκών άγάλματος): δ' έξωφ. 

τ. 412.
Λυδία (Λίθος) : σ. 28.

Μ

Μαγκριώτης Δημήτριος: σ. 154.
Μακαρέζος Νικόλαος ('Υπουργ. Συντ/σμοΰ): σ. 252 
Μελάς Σπόρος: σ. 93.
Μεντζίνσκυ (Σοδ. Μυστ. ’Αστυνομία): σ. 19. 
Μεσολόγγι (Πυροσδ. 'Υπηρεσία αύτοΰ): σ. 102, 
Μεταφορικά (Μέσα - Κλοπαί τούτων): σ. 183.
Μίλλερ Λόϊς: σ. 82.
Μνημόσυνα: σ. 206, 255.
Μπάρρον Τζών: σ. 142, 186, 228, 284.
Μπέρια (Σοδ. Μυστ. ’Αστυνομία): σ. 19.
Μπετόδεν: σ. 128.
Μπρούμας Νικόλαος: β' έξωφ. τ. 410.
Μυστράς (Σχολή τούτου): σ. 120, 164, 218.

Ν

Ναυαρΐνον: σ. 225, 297.
Νέα (Άμοιδαί κ .λ .): σ. 206, 303.
Νέοι (Έγκληματικότης τούτων): σ. 80, 129.
Νιάσκος Κωνσταντίνος: σ. 212.
Νιρβάνας Παύλος: σ. 57, 294.
Νομικά ζητήματα: σ. 70, 270.
Ντζιώρας Δημ.: σ. 70, 270.
Ντιφερένσιαλ (θεωρία - Κριτική αυτής): σ. 74, 123. 
Ντόντος "Αγγελος: σ. 304.
Ντότσικας Κωνσταντίνος: σ. 43.

Ο
Οικογενειακά (Άμοιδαί - Παραιτήσεις κ.λ.): σ. 61, 

111, 156:
Οίκονομάκος Λεωνίδας: σ. 254.
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’Οκτωβρίου (28η): ο. 209. 212.
Ορκωμοσία (Νέων Ύπαστυνόμων): σ. 68.
Ο.Φ.Α. (“Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας): σ. 50.

• · V .

Π
Παλαμας Κωστής: σ. 72.
Παναγία (Έ ν τη πίστει καί τή λατρεία): α' έξωφ.

τ. 412, σ. 114. ^
Παναγιωτόπουλος Σπΰρος: σ. 221, 279. 
Παπαγεωργόπουλος Παναγ.: σ. 302.
Παπαδοπούλου Δέσποινα (κ. Πρωθυπουργού): σ. 50. 
Παπαθανασίου Λεωνίδας: σ. 69, 235. 
Παπαθωμόπουλος Π.: σ. 28.
Παπαμιχαλάκης Ιωάννης: σ. 152.
Παπαφλέσσας (Δίκαιος Γρηγόριος): σ. 31. 
Παραδόσεις (ή σημασία των): σ. 279.
Παραιτήσεις: Βλ. Κεφ. VI (Οίκογ. Νέα μας κ .λ .): 

Γεν. Εύρ.
Παραχάραξις (καί Κιβδηλεία): σ. 30.
Παροιμίαι: σ. 64.
Πατίλης Δημήτριος: σ. 66.
Πατρίς: σ. 138.
Πένθη: Βλ. Κεφ. VI (Οίκογ. Νέα μας κ.λ.): Γεν. Εύρ. 
Πεντάρα (τοΰ Μπάρμπα - Σταύρου Εύθυμογρ.): σ.

246.
Πεπρωμένον (Ποίημα): σ. 73.
Περιοδικόν («Α.Χ.»: Τα δέκα έπτά χρόνια του): σ. 2. 
Πετροχείλου "Αννα: σ. 84.
Πηλός Σπΰρος: σ. 202, 242, 296.
Πίτσες Πήτερ (ό σερίφης τοΰ Λός ’Ά ντζελες): σ. 269. 
Πιπινέλης Παναγιώτης: σ. 66.
Πληθών (Γεμιστός): σ. 120, 164, 218.
Ποδόσφαιρον (Φαινόμενα αΰτοΰ - Εύθυμογρ.): σ. 105. 
Ποιήματα (στίχοι): σ. 49, 73, 173, 221, 295, 307. 
Ποίησις (Μέ τό στανιό) Εύθυμογρ.: σ. 57.
Ποινή (θανάτου): σ. 276.
Ποινικός (Κώδιξ - "Αρθρ. 354, 355): σ. 176, 226. 
Πολεμική (’Αρετή των Ελλήνων): σ. 116, 117. 
Πολεμιστής (’Έφεδρος): σ. 116, 117.
Πολιτάκης ’Ιωάννης: σ. 254.
Πραίτωρ (Τοΰ Δήμου): σ. 96, 147, 236.
Προαγωγαί: Βλ. Κεφ. VI (Οίκογ. Νέα μας κ.λ.) 

Γεν. Εύρ.
Προβλήματα (’Αστυνομικά): σ. 63.
Προυκάκης Δημήτριος: σ. 11, 136, 169.
Πυροσβεστική (Υπηρεσία Μεσολογγίου): σ. 102. 
Πύρπασος Χρηστός: σ. 295.

Ρ
Ράϊκος Ίωόιννης: σ. 99.
Ρακιντζής Θεόδωρος (Μνημόσυνον): σ. 255.
Ρέστον Τζών: σ. 58.
Ρίζος ’Ιωάννης: σ. 244, 298.

Σ
Σεμινάριον: σ. 55, δ' έξωφ. τ. 410.
Σερίφης (Π. Πίτσες): σ. 269.
Σηφάκης Έμμαν.: σ. 6, 41, 74, 107, 123, 174, 239, 276 
Σκοποβολή (Πρωτάθλημα): σ. 53, δ' έξωφ. τ. 410. 
Σκουλας Ήλίας (Γελοιογραφίαι): γ ' έξωφ. τ 410- 

413, 415.
Σοβιετική (Μυστική ’Αστυνομία): σ. 19.
Σούλι (Άναμν. ολοκαυτώματος): δ' έξωφ. τ. 410. 
Σπήλαια (Μάνης): σ. 84.
Σταθαρδς ’Ιωάν.: σ. 19, 82, 142, 186, 228, 284.

Σταθόπουλος Δημήτριος (Αιμοδότης): σ. 111. 
Σταματόπουλος Γεώργιος: σ. 254.
Σταμέλος Δημήτριος) σ. 222.
Στατιστική (Έγκληματολογική): σ. 41, 107 
Σταυρόλ^ξον: Βλ. Κεφ. XII (Σταυρ. - ’Ασκήσεις,

Στέγη (Παιδική Έκάλης): σ. 50.
Σύμβασις (Υπογραφή): β' έξωφ. τ. 411.
Συμμορία (Ντέ Ταρλάν): σ. 46, 140.
Συνέδρων (Διεθνές ’Εγκληματολογίας): σ. 224. 
Συνείδησις ( :Η έντός τοΰ άνθρώπου παρουσία τπΓ, 

θ εο ΰ ): σ. 13.
Σύνταγμα (τοΰ 1968): σ. 11, 136, 169.
Σύφαντος ’Αναστάσιος: σ. 207.
Σχέσεις (Δημόσιαι): σ. 152.
Σχολή (’Αστυφυλάκων): β' έξωφ. τ. 412.
Σωληνάρι (Καλαβρύτων): σ. 206.
Σωτηρχος Γεώργιος: σ. 193.

Τ
Τάξεις (κοινωνικαί): σ. 262.
Τείχος (τοΰ Αίσχους): σ. 24.
Τεμπέλη ’Εριφύλη: σ. 207.
Τζαβέλλας Βασίλειος: δ' έξωτ. τ. 410.
Τζεβελέκος Παναγιώτης (Υπουργός Δημ. Τάξεως)· 

β' έξωφ. τ. 411, σ. 68, 116, 209, 215, δ' έξωφ Τ 
414, 258, 268, 269.

Τζερτζίνσκυ (Σο6. Μυστ. ’Αστυνομία): σ. 19.
T.V. (Έπίδειξ. κλειστού κυκλώματος): σ. 252. 
Τ.Ο.Τ.Α. (Τμήμα Όδ. Τροχ. ’Ατυχημάτων): β' έξωφ 

Τ. 413.
Τουόμι ( Σο6. Κατάσκοπος): σ. 142, 186, 228, 284. 
Τουρισμός (Μορφαί τούτου): σ. 36.
Τουριστική (Ά νάπτυξις): σ. 193.
Τρίπολις ("Αλωσις αύτης): σ. 201.
Τροχαία: σ. 157, 196, 253.
Τροχονόμοι: α' έξωφ., Τ. 413, σ. 252.
Τρόφιμα (Ύγειον. ’Έλεγχος) : σ. 78, 134.
Τσάκωνας Δημ. (Υφυπουργός Προεδρίας): σ. 4, 120 

164, 218, 262.
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Γ
Α Ν Τ Ι Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Μερικοί άνθρωποι, όπως οί δύο ψευτοδεσηότες. που 
συνελήψθησαν προσφάτως. δέν χωράνε στά ρούχα τού 
πολίτου Αντιποιούν. πολλές φορές. διάφορες στολές καί 
κυκλοφορούν ατούς δρόμους καμαρωτοί! Οπωσδήποτε, 
όργά ή γρήγορα, τούς πιάνει ή Αστυνομία άηό τό αυτί κοί 

• τούς φοράει τήν στολή τών φυλάκων, καί μάλιστα άμε- 
ταποίητη

—  Εύλογούσες γόμους, βαφτίσια καί τά γένεια σου. 
φυσικά!

—  Σάς παρακαλώ, δέν είμαι ψευτοκάπουτσίνος. ρόμπ 
ντέ σάμπρ φοράω!

-Συνοδεύει τήν γυναίκα μου! Αύτό είναι 100°ο άντιποίηση Αρχής!

Αντιποίηση άλλα ποιάς στολής





ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΕΚ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Υ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΘΕΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο Ν Ο Μ Α  ΤΕΠΩΝ ΥΜ Ο Ν 
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ ΤΟ Υ  ΤΗ ΛΕΦ ΩΝ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΜ.
ΛΗ ΞΕΩ Σ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ .

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Δ ΙΑ Χ ΕΙΡ ΣΤ.




