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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1959)
Ύπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ Α'

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΖ'. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ'ίΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

212.— II Γενική 'Ασφάλεια Πειραιώς άποκαλ.νπτει οργανώσεις
τον παρανόμου μηχανισμόν τής Κ.Ο. Πειραιώς και συλ
λαμβάνει στελέχη αύτής.
*

* *

212. Ή Γ ε ν . ’Α σφ άλεια Πειραιώς αποκαλύπτει οργανώ σεις τοΰ παρα
νόμου μηχανισμού τής Κ . Ο . Π ειραιώς καί συλλαμβά νει στελέχη αύτής.
—Σ τις 16 Αύγουστου 1948 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς κατώρθωσε ν’
άνακαλύψη καί να συλλάβη στελέχη της στενής αύτοάμυνας Κομμουνιστικής Ό ρ γανώσεως Πειραιώς. Συνελήφθησαν οί έξης: 1) Γ. Παραγκάκης, 2) Σάββας Κυριακίδης, 3) Γ. Καλιγάς, 4) ’Αβραάμ Άραμπατζόγλου, 5) ’Αναστάσιος Γρηγοριάδης,
Γεώργ. Λυκιαρδόπουλος, 7) Κωνστ. ’Άρης, 8) Κ. Κολλιότσης, 9) Δαυίδ Μουρατίδης, 10) Άθαν. Μαγγανας, 11) Μαίρη Λεοντίδου, 12) Πάτροκλος Λουκίδης
καί 13) Χρηστός Φίλος.
Αύτοί μαζί μέ τούς: 1) Τσορβατζήν ή Κουτσικώνην ή Τσιμιάνην Ίωάννην
τοΰ Κωνστ., γνωστόν ύπό το ψευδώνυμον «’Αγησίλαος», ό όποιος ήταν άρχηγός
των καί μετά τό σαμποτάζ της Τ.Ε.Κ .Α . κατέφυγε στις συμμορίες, 2) Σταμάτην
Γεώργιον γνωστόν ύπό τό ψευδώνυμο «Θέμης», ό όποιος ήταν ύπαρχηγός των καί
κατέφυγε επίσης στις συμμορίες, 3) Τσιμογιαννάκην Παναγιώτην, πού έκρατεΐτο
στις φυλακές για κομμουνιστική δράσι, 4) Μπερδούσην Παναγιώτην, πού σκοτώ
θηκε σέ μια συμπλοκή καί 5) Γεωργιάδην Νικόλαον, πού επίσης σκοτώθηκε κατά
τή συμπλοκή μέ τον άστυφύλακα Πετούση τοΰ Θ' ’Αστυνομικού Τμήματος, άποτελοΰσαν τή στενή αύτοάμυνα τοΰ Πειραιώς.
Κατόπιν ειδικής εντολής τοΰ Π. Γ. τοΰ Κ.Κ.Ε. άπό τό Μάρτη τοΰ 1946
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κατώρθωσαν νά άναπτύξουν εξαιρετική δρασι μέ ποίκιλλα πρόσωπα πού βρήκαν
καί τά όποια άνέλαβαν τήν παρακολούθησι έθνικοφρόνων πολιτών, οργάνων των
Σωμάτων ’Ασφαλείας και των ’Εθνικών δυνάμεων τής Χώρας.
'Η έγκληματική δρασι τής στενής αύτής αυτοάμυνας είναι ή έξής :
α) Σ τις 19 Αύγούστου 1946 δολοφόνησαν τον έθνικόφρονα Π. Τσιμπιδάρον.
β) Σ τις 11 ’Οκτωβρίου άπεπειράθησαν νά δολοφονήσουν για δεύτερη φορά στήν
Δραπετσώνα μέσα στο κατάστημά του το Νικόλαο Δασκαλάκη αρχηγό τής όργανήσεως «X» Δραπετσώνος, δολοφόνησαν όμως τήν Εύδοκία Τομαρα. γ) Σ τις 18
Δεκεμβρίου 1946 δολοφόνησαν στή συνοικία Λεύκες τον έθνικόφρονα Μιχαήλ Νταμάτην. δ) Στις 29 Δεκεμβρίου 1946 έπεχείρησαν νά δολοφονήσουν, γιά τρίτη φορά
τον Νικόλαο Δασκαλάκη, δολοφόνησαν όμως το παιδί του ’Αθανάσιο, τον Γεώργιο
Χατζηαντωνίου καί τον Παναγιώτη Τσάμη καί έτραυμάτισαν το Φώτη Σταθόπουλο.
ε) Σ τις 13 ’Ιανουάριου 1947 δολοφόνησαν στή Νίκαια το Γεώργιο Καράμπελα
άρχηγο όργανώσεως «X» Νίκαιας, στ) Σ τις 10 Μαιου 1947 άπεπειράθησαν γιά
τετάρτη φορά νά δολοφονήσουν τό Νικόλαο Δασκαλάκη. ζ) Τήν ήμέραν τού Πάσχα
τού 1947, άπεπειράθησαν νά δολοφονήσουν στο Συνοικισμό Εύγενείας τον έθνικό
φρονα Βασίλειο Μονογιό. η) Σ τις 17 ’Οκτωβρίου 1947 έδολοφόνησαν τον έθνικό
φρονα Βασίλειο Λιακάκο. θ) τή 1 Νοεμβρίου 1947 πήγαν στο άμαξοστάσιο τής
Τ.Ε.Κ .Α . στο Ν. Φάληρο, καί άφοΰ μπήκαν μέσα έβαλαν φωτιά γιά νά κάψουν τά
Κρατικά αύτοκίνητα. ι) Σ τις 18 Δεκεμβρίου 1947 έδολοφόνησαν τον τέως κομμου
νιστή Νικόλαο Γρηγοριάδη, πού εΐχεν άποκηρύξει τον κομμουνισμό, ια) Σ τις 24
’Απριλίου 1948 στήν Κοκκινιά άπεπειράθησαν νά δολοφονήσουν τον Πρόεδρο τού
’Εργατικού Κέντρου Πειραιώς, ’Ιωάννη Κασιμάτη καί ιβ) Στις 24 Μαιου 1948
ένώ πήγαιναν νά δολοφονήσουν τό στρατιώτη Γεώργιο Δασκαλάκη συνεπλάκησαν
στήν όδό Εύβοιας τής Δραπετσώνος μέ τον άστυφύλακα τού Θ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος Κ. Πετούση. Ό άστυφύλαξ έτραυματίσθη σοβαρώς άπό τό Ν. Γεωργιάδη
καί πέθανε.
Αύτή είναι ή δρασι τής στενής αύτής αυτοάμυνας τού Πειραιώς.
—Στις 23 Αύγούστου 1948 άνεκαλύφθη παράνομος όργάνωσις τής κομμου
νιστικής όργανώσεως Πειραιώς καί συνελήφθησαν οκτώ μέλη αύτής. Ή όργάνωσις
αύτή κυρίως έπεδίωκε τήν άνασυγκρότησι τών οικονομικών έπιτροπών καί τήν
ένέργεια έράνων, έξέδιδε δέ καί ένα περιοδικό ύπό τον τίτλον « Τ ε χ ν ι κ ό ς Π α λ 
μ ό ς » έθνικίστικοΰ περιεχομένου, τό προϊόν όμως έκ τής πωλήσεως τού περιο
δικού αυτού διετίθετο ύπέρ τού Κ.Κ.Ε.
Ή ιδία όργάνωσις έ'διδε καί κινηματογραφικές παραστάσεις στούς μαθητάς
Νυκτερινών Σχολών ’Αθηνών καί Πειραιώς, τά δέ ποσά πού συνεκέντρωναν τά διέ
θεταν γιά τήν οικονομική ένίσχυσι τών έν παρανομία κομμουνιστικών στελεχών.
Στά χέρια τών κομμουνιστών αυτών κατεσχέθησαν άρκετά κομμουνιστικά ένσημα.
—’Αργότερα στις 10 Σεπτεμβρίου 1948 συνελήφθησαν 11 κομμουνισταί, πού
άποτελοΰσαν τον παράνομον έκδοτικό μηχανισμό τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως
Πειραιώς, καί εΐδικώς έξετύπωναν διάφορα κομμουνιστικά ένσημα, έντυπα καί
πλαστά άστυνομικά ένσημα τών οποίων ή άξια άνήρχετο σέ πολλές χιλιάδες δρα
χμές. Στά χέρια τών κομμουνιστών αύτών κατεσχέθη ένας χειροκίνητος πολύγραφος
καί μία πρέσσα, ή όποια έχρησιμοποιεϊτο γιά τήν έκτύπωσι άστυνομικών ένσήμων.
—Σ τις 4 ’Οκτωβρίου 1948 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς έσημείωσε καί νέα
έπιτυχία. Άπεκάλυψε τήν κομμουνιστική όργάνωσι τού παρανόμου τεχνικού μηχα
νισμού. Σά μέλη τής όργανώσεως αύτής άπό τά όποια συνελήφθησαν 22 καί διέφυ
γαν τήν σύλληψι 13 κατώρθωσαν νά έργάζωνται άπό τό 1946 καί άνέπτυξαν έξαιρετική δραστηριότητα γιά τή λειτουργία τών παρανόμων τυπογραφείων, τά όποια
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λειτουργούσαν σέ αφοδευτήρια καταλλήλως διασκευασμένα. ’Εκεί έξετύπωναν προ
κηρύξεις τις όποιες μετέφεραν στις γιάφκες απ’ όπου διεμοιράζοντο κατόπιν.
Ε π ίσ η ς πραγματοποιούσαν παρανόμους συγκεντρώσεις καί συνέλεγαν χρή
ματα μέ εράνους για την ένίσχυσι των συμμοριών των κομμουνιστών.
—Σ τις 15 Νοεμβρίου 1948 άνεκαλύφθη μια μεγάλη κομμουνιστική όργάνωσι γυναικών. Σκοπός της όργανώσεως αυτής ήταν ή συλλογή χρημάτων γιά τούς
κομμουνιστοσυμμορίτας καί ή γενική προπαγάνδα γιά τό Κ.Κ.Ε.
Συνελήφθησαν έν συνόλω 35 γυναίκες πού άποτελοϋσαν την Α ' γυναικεία
κομμουνιστική άχτίδα Πειραιώς πού περιελάμβανε τις Κ.Ο.Β. γυναικών Δραπετσώνος, Εύγενείας, 'Α γ. Σοφίας, Ταμπουρίων, 'Αγ. Δημητρίου καί Άμφιάλης.
—Στις 3 Δελεμβρίου 1948 άνεκαλύφθη άπό την 'Υποδιεύθυνσιν Γενικής ’Α
σφαλείας Πειραιώς, κομμουνιστική επαγγελματική όργάνωσι του Κ .Κ .Ε., τύπου
Ε.Α.Μ. Συνελήφθησαν 34 άτομα τά όποια ένεργοϋσαν άπό κοινού γιά τήν όλοκλήρωσι τών σκοπών καί έπιδιώξεων τής κομμουνιστικής ήγεσίας, καί ένίσχυσιν οΐκονομικώς καί μέ κάθε μέσο τοϋ άγώνα τών κομμουνιστοσυμμοριτών.
—Στις 4 Δεκεμβρίου 1948 συνελήφθησαν 55 μέλη τής παρανόμου κομμουνι
στικής όργανώσεως νεολαίας (Ε .Π .Ο .Ν .) Πειραιώς, τά όποια άπό τό 1945 προέβαινον σέ διάφορες άντεθνικές πράξεις, ήτοι παράνομες κομμουνιστικές συγκεν
τρώσεις, συλλογή έράνων, προπαγάνδα, διανομή κομμουνιστικών προκηρύξεων κλπ.
—Στις 7 Δεκεμβρίου 1948 συνελήφθησαν δέκα έννέα μέλη τής κομμουνιστικής
όργανώσεως Νίκαιας τά όποια είχαν άναλάβει τήν διάθεσιν κομμουνιστικών ένσήμων
γιά τήν ένίσχυσι τών κομμουνιστοσυμμοριτών.
—Τον Δεκέμβρη τοϋ 1948 άνεκαλύφθη ή μαζική λαϊκή αυτοάμυνα τής κομ
μουνιστικής όργανώσεως Πειραιώς καί συνελήφθησαν σημαίνοντα στελέχη αύτής.
'Η μαζική λαϊκή αύτοάμυνα άρχισε τή δράσι της άπό τό Μάιο τοϋ 1946 στις
βόρειες καί βορειοδυτικές συνοικίες τοϋ Πειραιώς μέ τήν αναγραφή φωτεινών επι
γραφών, τή στρατολογία κομμουνιστοσυμμοριτών καί μέ τήν ένέργεια διαφόρων άλ
λων έκδηλώσεων, πού σκοπό είχαν άφ’ ένός μέν νά έμψυχώσουν καί φανατίσουν τά
στελέχη καί τά μέλη της άφ’ ετέρου δέ νά σμπαραλιάσουν τό ήθικό τών έθνικοφρόνων πολιτών.
Κείνοι πού συνελήφθησαν τότε ήταν οί εξής: α) Νικ. Σιωτάκης, β) Παύλος
’Αντωνίου, γ ) Σταμάτης Άναστασόπουλος, δ) Κ. Μακρής, ε) Γεωργ. Κιάγλου,
στ) Άναστ. Δεληγιάννης, ζ) Βασιλ. Β ατικιώ της,η) Άναστ. Ροσοπόγλου, θ) Ά γ γ .
Πρέκας, ι) Περικλής Πατριαρχέας, ια) Βασιλ. Ποντικής, ιβ) Νικόλαος Θεοχαρίδης, ιγ) Ν. Δημακαράκος, ιδ) Έλευθ. Καζάκος, ιε) Ν. Γεωργοπαπαδάκος, ιστ)
Ίωαν. Σιμός, ιζ) Κων/νος Καρράς, ιη) Κωνστ. Τελάκης, ιθ) Στέφανος Κυριακίδης,
κ) Κωνστ. Φαρμάκης, κ α) Φωτεινή Οίκονόμίδου, κβ) Βασιλ. Βεζιρόπουλος, κγ)
Παναγ. Σουγλάκος, κδ) Νικόλ. Δημητρουλάκος, κ ε ) ’Ιάκωβος Ζώρζος, κστ) Πέτρος
Φυραρίδης, κζ) Εύριπίδης Μάστορας, κη) Σάββας Χαλκίδης, κθ) Νικήτας Σου
γλάκος, λ) Νικολ. Άχανασάκος, λα) Γεώργ. Ντοϋσκος, λβ) Δημήτριος Ρούσσης,
λγ) Σάββας ’Αθηναίος, λδ) Σταμάτιος Ταγαρούλιας, λε) Στυλιανός Τριανταφύλλου, λστ) Γεώργ. Συναπίδης, λζ) ’Αντώνιος Έλεύθεριάδης, λ η ) Ά λεξ. Μιχαηλίδης,
λθ) Τρύφων Παπαδόπουλος καί μ) Βασιλ. Χυτίρογλου. Μέ αύτούς είχαν συνεργασθή
καί ό ’Ιωάννης Τσορβατζής ή Κουτσικώνης πού είχε καταφύγει στίς κομμουνιστοσυμμορίες μετά τό σαμποτάζ τής Υ.Ε.Κ.Α., ό Γεώργιος Σταμάτης πού είχεν επίσης
καταφύγει στίς κομμουνιστοσυμμορίες, ό Χρήστος Φίλος πού είχε προηγουμένως
συλληφθή καί έκρατεΐτο στίς φυλακές καί ό Άντώνης Γκότσης, πού επίσης έκρατεϊτο στίς φυλακές γιά τή δράσι του στήν παράνομη κομμουνιστική όργάνωσι
Ο. Ε. Ν. Ο.
(Συνεχίζεται)
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ΠΩΣ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΣΚΕΨΙΝ ΜΑΣ
__ _______________________ 'Τπό Άστυν. Δ /ντοϋ Β'
______________________________
κ. Κ Ω Ν . ΤΟΥΖΕΝΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

5.—Μέσα δι’ ων ένεργεϊται ή προπαγάνδα.

** *
5 . Μέσα δι’ ώ ν ένεργεϊται ή πρ οπαγάνδα.
'Η προπαγάνδα είναι μία επιστήμη, ήτις υπακούει εις νόμους, καθορισθέντας
ιδίως από τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος οίτινες άφοροϋν τήν έπίδρασιν των άτόμων ή των ιδεών έπί των όχλων. Οΐ νόμοι της άτομικής καί ομαδικής ψυχολογίας
εύρον μίαν θαυμαστήν άνάπτυξιν όφειλομένην είς τήν ίσχύν καί ταχύτητα των συγ
χρόνων μέσων επικοινωνίας.
Τα μεγάλα ταϋτα τεχνικά μέσα άνήγαγον τήν προπαγάνδαν εις μίαν «νέαν
πολιτικήν δύναμιν».
'Η προπαγανδιστική έκμετάλλευσις των ιδεών καί γεγονότων μέχρι προσφά
τους, έγένετο δι’ έμπειρικών μεθόδων καί εντός της δυναμικότητος τών περιωρισμένων τεχνικών μέσων μεταδόσεως. Ά φ ’ ότου όμως κατά τήν σύγχρονον εποχήν έτέθησαν είς τήν διάθεσιν της προπαγάνδας έξειλιγμένα μέσα διά τών οποίων ό προπαγανδιστής γίνεται κυρίαρχος τοϋ χώρου καί τών άποστάσεων καί τήν θέσιν της έμπειρικότητος κατέλαβεν ή έπισταμένη έρευνα τών διαφόρων γεγονότων ή προπαγάνδα
άπέκτησε τεράστιας δυνατότητας καί κατέστη έξόχως επικίνδυνος.
Θά προσπαθήσωμεν έν μεγάλη συντομία ν’ άναπτύξωμεν τά κυριώτερα τών
μέσων, άτινα χρησιμοποιεί σήμερον ή προπαγάνδα.
'Ο λ ό γ ο ς ΰπό τήν εύρυτάτην του έννοιαν γραπτός ή προφορικός, ώς έφημερίδες, περιοδικά, φέϋ βολάν, διάφορα φυλλάδια, ραδιόφωνου, όμιλίαι, διαγγέλματα,
μηνύματα, μανιφέστα, διακηρύξεις, συνθήματα, ραδιοφωνικά σκέτς, σαλπίσματα,
ύμνοι, θούρια, παραδόσεις, θρϋλλοι, κινηματογραφικαί ταινίαι, θέάτρον, συγκεν
τρώσεις, διασπορά φημών, εικόνες, σχεδιαγράμματα, διάφορα άλλα μηχανικά μέσα
στρατιωτικαί παρελάσεις, μνημεία, άγάλματα είναι τά κυριώτερα έκ τών χρησιμοποιουμένων διά τήν προπαγάνδαν μέσων, τά όποια έξασκοϋν έπιρροήν έπί της
κοινής γνώμης εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν, άλλά καί έπηρεάζωνται κατά ένα τρόπον
ΰπό ταύτης.
Συνήθως χρησιμοποιείται έν τών μέσων διά τών οποίων θά είναι δυνατόν νά
έξαπλωθή εύρέως ή προπαγάνδα, άλλ’ είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν καί περισ
σότερα ταύτοχρόνως.
Τό πλέον πρωτόγονον καί πρόχειρον μέσον προπαγάνδας είναι ή άνθρωπίνη
φωνή καί αί συνοδεύουσαι αυτήν χειρονομίαι.
Ό προφορικός λόγος ώς μέσον προπαγάνδας θεωρείται καλύτερον μέσον ή ό
γραπτός τοιοΰτος. *Η προσωπικότης τοΰ ρήτορος, ό χρωματισμός τής φωνής του,
ή στάσις του, αί χειρονομίαι του, έπιδροΰν έπί τοΰ άκροατηρίου.
Ά λ λ ’ έκτος τούτου ό προφορικός λόγος θίγει άμέσως τό συναισθηματικόν πε
δίου τοΰ άκροατοΰ καί έκείνην τούλάχιστον τήν στιγμήν ολόκληρος άπορροφάται
άπό τά όσα λέγει ό ρήτωρ. Κάθε τόνος, κάθε έμφασις, κάθε άλλοίωσις τής φωνής
τοΰ ρήτορος προκαλοΰν εις τόν άκροατήν άνάλογον συναίσθημα.
Είς τήν αυτοβιογραφίαν του ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος άναφέρει κάποιον ιερο
κήρυκα όνόματι Ούίτφηλντ, δστις ένεπνεύσθη τήν ιδέαν ίδρύσεως ορφανοτροφείου
είς τήν έπαρχίαν Φιλαδέλφειας ένώ ό Φραγκλΐνος ήτο υπέρ τής ίδρύσεως ’Ορφανό-
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τροφείου είς τήν έπαρχίαν Γεωργίας. ’Έ τυχε νά παρευρίσκεται είς ένα κήρυγμά του
καί άντελήφθη δτι ό Ούίτφηλντ είχε σκοπόν νά ζητήση εις τό τέλος συνδρομήν διά
τό Όρφανοτροφεΐον, έξακολουθεΐ δέ είς τήν αυτοβιογραφίαν του ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος ώς έξης : «σιωπηρά είπα μέσα μου. ’Από μένα δεν θάπερνε τίποτε. Είχα στήν
» τσέπη μου μιά φούχτα χάλκινα νομίσματα, τρία ή τέσσαρα άσημένια δολλάρια καί
» πέντε πιστώλας σέ χρυσό. Καθώς προχωρούσε τό κήρυγμά του άρχισα νά μαλα» κώνω καί πήρα τήν άπόφασι νά δώσω τά χάλκινα. ' Η έντασις δμως της εύγλωτ» τίας του μέ έκανε νά ντραπώ γ ι’ αυτό κι’ άποφάσισα νά δώσω καί τ ’ άσημένια
» καί τόσο θαυμάσια τελείωσε πού άδειασα τή τσέπη μου ολόκληρη στο δίσκο έκεΐνο
» πού μάζευε τις εισφορές. ’Έδωσα καί τά χρυσά δλα».
'Ο ίδιος ό Φραγκλΐνος έν συνεχεία άναφέρει δτι είς τό κήρυγμα παρίστατο
μεταξύ των άλλων καί ένας φίλος του ό όποιος άκριβώς διά νά μή δώση τήν συν
δρομή του τήν οποίαν προέβλεπε δτι θά έζήτει ό Ούίτφηλντ έπρονόησε νά μή πάρη
χρήματα μαζί του. Προς το τέλος δμως της ομιλίας ήσθάνθη τόσο δυνατή τήν επι
θυμίαν νά προσφέρη, ώστε άπετάνθη είς ένα γείτονά του ό όποιος έστέκετο δίπλα του,
γιά νά δανεισθή μερικά χρήματα. Ό γείτων του δμως ήτο, ίσως, ό μόνος άνθρωπος,
δστις είχε τήν σταθερότητα νά μή έπηρεασθή άπό τά λόγια τοϋ όμιλητοϋ καί νά
άπαντήση «όποιαδήποτε άλλη φορά θά σου δάνειζα άμέσως, δχι δμως τώρα γιατί
» φαίνεται πώς δεν είσαι στά καλά σου».
Διά τήν δύναμιν τήν οποίαν άσκεΐ ό προφορικός λόγος πολλοί έξ ήμών έχομεν
ιδίαν άντίληψιν ώς προς τήν έξαψιν τών παθών καί τά διάφορά επεισόδια τα οποία
επακολουθούν διαφόρους συγκεντρώσεις.
Κατά τάς έκλογάς τού Μαίου 1958 ύποψήφιος βουλευτής έξεφώνει προεκλο
γικόν λόγον είς κάποιο χωριό της Θεσσαλίας. Οί οπαδοί του έπηρεασθέντες έκ τών
λόγων του μετά τό πέρας της ομιλίας του έκακοποίησαν άντιφρονοϋντας ομοχώριους
των. "Απειρα δσα τοιαϋτα παραδείγματα ομαδικής ύποβολής έκ τών λόγων ένός
ρήτορος δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν.
’Ενώ ώς προελέχθη ό προφορικός λόγος θίγει άμέσως τό συναισθηματικόν
πεδίον τοϋ άκροατοϋ, ό γραπτός επηρεάζεται άπό διαφόρους συνθήκας. Οΰτω ή ψυ
χική διάθεσις τοϋ ύφισταμένου τήν γραπτήν προπαγάνδαν καθ’ ήν ώραν άναγινώσκει
τό γραπτόν κείμενον, αί συνθήκαι ύφ’ ας τό άναγινώσκει, ή φήμη τοϋ συγγραφέως,
δταν πρόκειται περί βιβλίου, ή έγκυρότης μιας έφημερίδος δταν πρόκειται περί
δημοσιευομένης διά ταύτης είδήσεως καί πολλοί άλλοι ποικίλοι παράγοντες συντε
λούν είς τό νά ύφίσταται μεγαλυτέραν βάσανον καί έρευναν ή διά τοϋ γραπτού λόγου
γενομένη προπαγάνδα.
Είς τον γραπτόν λόγον άνήκουν τά περισσότερα σχεδόν τών μέσων δι’ ων
άσκεΐται ή προπαγάνδα. 'Η έ φ η μ ε ρ ί ς άποτελεϊ έν μέσον προπαγάνδας άριστον. Δύναται νά ίκανοποιήση πολλάς έπιθυμίας τών άναγνωστών μέ τό περιεχομενόν της. 'Υπάρχει είς αύτήν μία τεχνική, ή όποια άσκεΐ ψυχολογικήν έπίδρασιν
έπί τού άναγνώστου. Αί έπικεφαλίδες τών ειδήσεων έχουν μεγάλην σημασίαν.
Έ κτος τού δτι υποπίπτουν είς τήν άντίληψιν τοϋ άναγνώστου εύθύς άμέσως, είναι
πάντοτε τό πρώτον μέρος τής δημοσιευομένης είδήσεως. Αί τάσεις τάς όποιας δη
μιουργούν είς τούτον είναι πιθανόν νά επηρεάσουν τήν άντίδρασιν τήν όποιαν θά προπροκαλέση ή άνάγνωσις ολοκλήρου τής είδήσεως. 'Η σελίς είς τήν όποιαν δημοσιεύ
εται μία είδησις, ή θέσις τής είδήσεως έν τή σελίδι, τό γόητρον μιας έφημερίδος,
επηρεάζουν ψυχολογικώς τον άναγνώστην.
Παραθέτω άπόσπασμα άπό τό άρθρον «Ματιές στή σύγχρονη νεότητα», τό
όποιον έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν «ΑΚΤΙΝΕΣ» τού μηνός ’Ιανουάριου 1959:
«Καί πρώτα τό μάτι μας ας στραφή στο τυπωμένο χαρτί, στο έντυπο γενικά,
άπό τήν έφημερίδα ώς τό λογοτεχνικό βιβλίο. 'Ο τύπος άνήκει στά σπουδαία και
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έξαιρετικά μέσα, τά όποια μπορούν να συμβάλουν (αποτελεσματικότατα στη διαφώτισι, στή διαπαιδαγώγησή στή μόρφωσι καί γενικά στήν πρόοδο, στην προκοπή,
στην πνευματική καί ήθική άνύψωσι του λαοϋ. Ό τύπος μπορεί νά ποδηγετήση ένα
λαό, νά τον άνεβάση, 6σο καί νά τον διαφθείρη καί νά τον κρημνίση. Κρύβει μέσα του
τόσο δημιουργικές, δσο καί καταστρεπτικές καί διαλυτικές δυνάμεις. ’Αποβαίνει
άνάλογα μέ τό βαθμό τής συνειδήσεως ή τής άσυνειδησίας, τής ηθικής καί κοινω
νικής ευθύνης του, τόσο ευχή καί ευτυχία, όσο κατάρα καί άνυπολόγιστη δυστυχία
καί μάστιγα».
«Καί δυστυχώς τό τελευταίο συμβαίνει συχνά στις ταραγμένες ήμέρες μας,
όσο κι’ αν υπάρχουν τιμητικές έξαιρέσεις. ’Έ τσι ό τύπος γίνεται μία αιτία τής επα
ναστατικής τάσεως τής νεότητος.. Διότι, όπως έγραφε προ ολίγου καιρού ό I. Βλασίδης στο περιοδικός «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» (1958, σ. 342 κ. έ π .) «ό άναγνώστης τής έφημερίδος—καί είδικώτερον ό νεαρός άναγνώστης—συγκρίνει συνεχώς
την ΐδικήν του θέσιν μέ τό πλήθος τών εύκαιριών ευχερούς καί άνωδύνου πολιτικής
καί κοινωνικής προβολής, τάς οποίας διαβάζει εις την έφημερίδα, άποκτα άσυλλόγιστον καί υπερβολικήν πίστιν καί φανατισμόν εις τάς ίδικάς του πιθανότητας έπιτυχίας καί ύπερβολικήν πίστιν καί φανατισμόν εις τάς ίδικάς του έπιτυχίας καί όταν
τελικώς άποτύχη—δπερ καί τό συνηθέστερον—νομίζει ότι άδικεΐται, θέλει νά έκδικηθή τούς ύποτιθεμένους έχθρούς του, οί όποιοι δέν τον άφισαν νά προβληθή, γίνεται
«έπαναστάτης» καί προστίθεται εις τή στρατιάν τών κοινωνικών άνατροπέων».
«Συγχρόνως, πολλές φορές, ό τύπος σπρώχνει καί στο ήθικό χάος μιά μερίδα
τής νεολαίας μας. Μιά καλή πράξις, κάτι τό εύγενικό, μόλις άναφέρεται στις σελίδες
τοϋ τύπου. Κι’ όταν άναγράφεται, γράφεται μέ τά «ψιλά», χωρίς ένδιαφέρον καί πε
ριέργεια. ’Αντίθετα όμως δολοφονίες, σεξουαλικά καί άλλου είδους σκάνδαλα, άπαγωγές καί δ,τι άλλο δημιουργεί θόρυβο γεμίζουν σελίδες μέ μεγάλα καί χρωματι
στά γράμματα, μέ λεπτομέρειες καί εικόνες,- μέ έπεξηγήσεις, μόνον καί μόνο γιατί
έτσι άνεβαίνει ή κυκλοφορία.
«Τής ύλιστικής αύτής νοοτροπίας μιας μερίδος τοϋ τύπου θύματα είναι καί τά
παιδιά καί οί έφηβοι. Είναι πλατειά ή κακή έπίδρασις τού τύπου έπάνω στους νέους,
πού διαβάζουν άχόρταγα τις περιγραφές τών εγκλημάτων, τών φόνων, τών κλοπών
καί ρουφούν τά διηγήματα καί τά μυθιστορήματα, πού, γιά λόγους κυκλοφοριακούς,
τό περιεχόμενόν τους είναι ωμό, έντονα σεξουαλικά χρωματισμένο».
Τ ά Β ι β λ ί α άποτελοΰν έν έκ τών κυριωτέρων μέσων διά τών όποιων κατα
γράφεται ή πνευματική πρόοδος καί μεταβιβάζεται άπό γενεάς εις γενεάν. Είναι τό
θεμέλιον πάσης γνώσεως καί συμβολίζουν μίαν έκ τών σπουδαιοτέρων έπιτεύξεων
τού πολιτισμού μας. Αί έντυπώσεις καί άντιδράσεις τάς όποιας προκαλοΰν τά βιβλία
είναι ποικίλαι.
Σοβαρόν ρόλον παίζει τό βιβλίον μέ τό άντιπνευματικόν καί ύλιστικόν περιεχόμενον. Ό νέος ιδίως δέχεται μέ τήν μελέτην τού κακού βιβλίου σωρείαν παραστά
σεων διεστραμμένου κόσμου, άποκτα ψευδαίσθησιν τής ζωής καί φθάνει ώς τον κίν
δυνον νά μιμηθή τά παρουσιαζόμενα έγκληματικά γεγονότα. Τό κακόν βιβλίον έπιδρα πολυπλεύρως εις τό σεξουαλικόν παραστράτημα καί τήν ωμότητα, άμβλύνει τό
φυσικόν συναίσθημα τής αΐδοΰς, άνεβάζει τά ένστικτα καί τήν τάσιν των πρός άπόλαυσιν, ερεθίζει εις τό έπακρον τήν νοσηράν φαντασίαν καί οδηγεί καί αύτόν τόν νέον
εις τό παραστράτημα καί τό έγκλημα.
Τά βιβλία άποτελοΰν θαυμάσιον μέσον προπαγάνδας, συμβάλλουν εις τήν
διαμόρφωσιν τής κοινής γνώμης, έχουν δέ ιδιαίτερον γόητρον, τό όποιον τείνει νά
καταστήση τόν άναγνώστην πειθήνιον πρός τό περιεχόμενόν αύτών. Είναι δυνατόν
νά δοθούν μέσω αύτών όδηγίαι καί κρίσεις καί ουτω νά διαγραφή σειρά ένεργειών,
δι’ ών θά έπιλυθοΰν ώρισμένα προβλήματα. 'Ο συγγραφεύς ενός βιβλίου διεξάγει
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προπαγάνδαν είτε έκ προθέσεως είτε καί άσυναισθήτως. "Ενα μυθιστόρημα «'Η
Καλύβα τοϋ Μπάρμπα Θωμά», όπου ζωγραφίζεται μέ πολλήν συγκίνησιν ή μοίρα
των δραπετών δούλων, ήσκησεν άποφαστικήν έπίδρασιν εις την διαμίόρφωσιν τής
κοινής γνώμης κατά τον πόλεμον μεταξύ Βορείων καί Νοτίων έν ’Αμερική.
Τό μυθιστόρημα αύτό μετεφράσθη εις 22 γλώσσας, ρεκόρ διά τήν έποχήν
έκείνην. "Οταν άργότερα ό ’Αβραάμ Λίνκολν συνήντησε τήν συγγραφέα τοϋ μυθι
στορήματος Χάριετ Μπήτσερ Σόου, έχαιρέτισε μέ θέρμην «τη μικρή γυναίκα πού
άρχισε ένα μεγάλο πόλεμο».
Είναι γνωστή ή επιρροή τήν όποιαν ήσκησαν τά συγγράμματα τοϋ Ρουσσώ,
τοϋ Βολταίρου τοϋ D iderot καί άλλων εις τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, καθώς καί
τοϋ Κάρλ Μάρξ εις τήν Ρωσικήν τοιαύτην. 'Ο «’Αγών μου» τοϋ Χίτλερ, έγαλούχησε
ενα λαόν, τά έργα τοϋ Στάλιν είναι τό Εύαγγέλιον των Σοβιετικών μαζών.
Τά διάφορα άλλα έντυπα ως φ υ λ λ ά δ ι α , π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς ,
«φέϋ
β ο λ ά ν», έπιγραφαί, χρησιμοποιούνται έπίσης εύρύτατα. Τό κείμενον αυτών
άναγνωρίζεται σχεδόν πάντοτε ύπό τοϋ κοινού ώς προπαγάνδα. "Εχουν τό προτέρημα
νά κυκλοφορούν εις εΰρύτατον κύκλον. 'Υπάρχουν ποικίλα έντυπα τών όποιων ό κύ
ριος προπαγανδιστικός ρόλος είναι νά δώσουν εις τον δεχόμενον τήν προπαγάνδαν
ν’ άντιληφθή τήν υπαρξιν τού προπαγανδιστοΰ. Εις τό λεωφορεΐον, εις τό σιδηρο
δρομικόν όχημα, εις τά τράμ καί εις όλα τά πολυσύχναστα μέρη ή ΰπαρξις διαφη
μιστικών πινακίδων, σκοπόν έχει νά έπισύρη τήν προσοχήν τού έπιβάτου έπί τού
διαφημιζομένου είδους. ’Αποτελεί ολόκληρον έπιστήμην ή γνώσις τής διαφημι
στικής τέχνης διότι πολλάκις μία λέξις ή μία φράσις είναι ίκαναί νά έχουν σοβαρά
άποτελέσματα.
Άναφέρεται ότι εις μίαν επαρχιακήν πόλιν τής Γερμανίας εις ένα πάρκον
άνθοστόλιστον καί κατά μίαν ήλιόλουστον άνοιξιάτικην ημέραν έκάθητο εις γέρων
έπαίτης, δστις είχεν άνηρτημένην επιγραφήν έχουσαν οΰτω. «Βοηθήστε με. Είμαι
τυφλός». "Ενας περαστικός άπό τό πάρκο τον έπλησίασε καί τού είπε: «Θά σοΰ
προσθέσω εις τήν επιγραφήν τρεις λέξεις καί θά δής 6τι ή βοήθεια τήν όποιαν θά έχης
θά είναι μεγαλυτέρα». Ό τυφλός γέρων τον ηύχαρίστησε φυσικά καί ό περαστικός
διαβάτης συνεπλήρωσε τήν επιγραφήν ώς έξής: «Βοηθήστε με, είμαι τυφλός κ α ι
ε ί ν α ι ά ν ο ι ξ ι ς». At τελευταΐαι λέξεις ήσκησαν μαγικήν τρόπον τινά έπιδρασιν έπί τού ψυχικού κόσμου τών περιπατητών τού πάρκου, οί όποιοι άνελογιζοντο ότι ό γέρων λόγω τής τυφλότητός του δεν ήδύνατο ν’ άπολαμβάνη τήν ομορφιά
τής άνοίξεως.
Ή έφημερίς «Β Η Μ Α » τής 15 Μαρτίου 1958 άναγράφει τά έξής σχετικά μέ
τήν δύναμιν τών λέξεων.
«Εις τήν μετόπην τοϋ Πανεπιστημίου τού Μονάχου, ύπήρχεν άπό πολλών ετών
έπιγραφή μέ τάς λέξεις «Είναι γλυκύς καί προκαλεϊ ένθουσιασμόν ό υπέρ πατρίδος
θάνατος». 'Η διοίκησις τού Πανεπιστημίου προέβη προσφάτως εις έπιχρύσωσιν τής
επιγραφής διότι λόγω τής πολυκαιρίας είχε τόσον άποχρωματισθή, ώστε νά ητο
σχεδόν άθέατη. Οί δημοκρατικοί φοιτηταί τήν έμουτζούρωσαν καί ήξίωσαν τήν
κατάργησίν της. Δέν έπέτυχον φυσικά τού σκοπού των καί τήν άντικατέστησαν με
τήν φράσιν «είναι άτιμωτικόν καί άνόητον νά εύνοή κανείς τήν τρέλλαν». ’Επακολού
θησαν σφοδραί διαμαρτυρίαι τών συντηρητικών φοιτητών οί όποιοι έκραύγαζον
«Ποδοπατούν τήν εύγενή άνάμνησιν τών Γερμανών στρατιωτών τών οποίων η τε
λευταία λέξις όταν άπέθνησκον εις τά πεδία τών μαχών ήτο ή λέξις πατρίς».
Ό Πρύτανις έπρότεινε τότε εις τούς φοιτητάς άμφοτέρων τών παρατάξεων
καί τούς καθηγητάς νά έξεύρουν μίαν έπιγραμματικήν έπιγραφήν «περισσότερον
ούδετέραν ή οποία νά έκφράζη ένα ιδανικόν πού ή μπορεί νά δικαιολογή ένα ευγενή
άγώνα». Μεταξύ τών 497 υποδειγματικών φράσεων αί όποΐαι ύπεβλήθησαν, ένε-
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κρι,θη η εξής : «Ο ι ν ε κ ρ ο ί υ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ ν τ ά ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
τ ω ν ζ ώ ν τ ω ν » καί ουτω έληξεν ό προκληθείς σάλος.
Α ι π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς έχρησιμοποιήθησαν ευρύτατα τόσον κατά τον Α'
παγκόσμιόν πόλεμόν, οσον και κατά τον Β τοιοΰτον αποτελούν δέ σύνηθες μέσον
της κομμουνιστικής προπαγάνδας. ’Έχουν τό πλεονέκτημα, ότι δύνανται νά μεταφερωνται κατα χιλιάδάς δι’ όλων των μέσων, εΐτε εις τάς προκεχωρημένας γραμμάς
είτε εις τας πόλεις. Το περιεχόμενόν των, όλιγόλογον πάντοτε, δίδει μερικάς γενικάς
κατευθύνσεις και δημιουργεί ψυχικάς αντιδράσεις. Ύπελογίσθη ότι έν ποσοστον
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Αύτοϋ τοΰ είδου? τά? προκηρύξει?
ερριψαν οΐ σύμμαχοι εΐ? τού? Γερ
μανού? τή? Κρήτη? καί των νήσων
Αιγαίου, πληροφοροΰντε? αύτού? πε
ρί τή? κρατούση? πολεμική? καταστάσεω? εί? τά διάφορα μέτωπα-.

άρκετά σοβαρόν (30 % περίπου) των αιχμαλώτων έν Κορέα προήρχοντο έκ ριφθεισών προκηρύξεων. Λόγω της εύκολίας ή μέθοδος της διά προκηρύξεων προπα
γάνδας έχρησιμοποιήθη καί χρησιμοποιείται εύρύτατα εις τον πολιτικόν καί πολε
μικόν τομέα.
Αί φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ι, α ί ε ι κ ό ν ε ς , τ ά σ χ ε δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α
άποτελούν καί ταΰτα έντυπα μέσα προπαγάνδας καί στηρίζονται επί άλλης τεχνικής.
'Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των λέξεων «τρικυμιώδης θάλασσα» καί μιας εΐκόνος τοΰ φαινομένου. Αί λέξεις δέον νά προκαλέσουν σειράν εσωτερικών άνταποκρίσεων πριν ή συλληφθή τό νόημα των λέξεων αυτών, ένώ διά της είκόνος τη βοή
θεια της όράσεως γίνεται άμέσως αύτομάτως καταληπτόν τό φαινόμενον. Αί φωτο
γραφία'. παρουσιάζουν ιδιαίτερον γόητρον, διότι συνήθως, έφ’ όσον δεν πρόκειται περί
ήθελημένης παραποιήσεως, είναι άκριβεΐς άναπαραστάσεις τής πραγματικότητος.
’Έχουν καί αύταί την άφωνον γλώσσαν των. ’Ολίγα σχεδιαγραφήματα καί φωτογραφίαι δύνανται μόναι των νά προκαλέσουν τάς εντυπώσεις καί άντιδράσεις τάς
οποίας έπιθυμοΰμεν.
Περί τά τέλη τού μηνός Φεβρουάριου 1957 έπανεπατρίσθησαν έξ ’Αλβανίας
"Ελληνες στρατιώται μετά δετή αιχμαλωσίαν. Αί έφημερίδες έδημοσίευσαν φωτο
γραφίας τών στρατιωτών τούτων κατασπαζομένων τό πάτριον έδαφος εύθΰς ώς
έπάτησαν τούτο, συνώδευον δέ την φωτογραφίαν μέ τά έξής σχέλια: «Οί σύντροφοι
» τοΰ Όδυσσέως έδάκρυσαν άντικρύσαντες την γενέτειραν. Οί "Ελληνες στρατιώται

Πώς ή προπαγάνδα επηρεάζει την σκέψιν μας
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» μόλις προσεπέρασαν τό ’Αλβανικόν φυλάκιον καί έπάτησαν τήν γην της Ελλάδος
» έπεσαν πρηνεϊ καί φιλούσαν τό χώμαΑΗσαν νέοι καί σφριγηλοί δταν ό πόλεμος τούς
κατέστησεν αιχμαλώτους. Έπέστρεψαν γέροι, άρρωστοι, ερείπια σωματικά». Αί

SAM KNOWS WHAT HE WANTS
Two yeors ago, comely .toon Hopkins wos skill
o solesgirt behind ihe nbbon counter in o. New
York 5 & 10 cts stare getting 12 dollars a week.
To-day she is pulling .down 6C bucks as the
private · secretary lo Sam Levy. 8usiness is ex
cellent and Sam is making

o pile of dough

on war contracts
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Κατά χιλιάδας άπέστελλου οΐ Γερμανοί εις τάς συμμαχικός παρατάξεις αύτοϋ τοΰ είδους
τάς φωτογραφίας μέ τήν έπεξήγησιν: «Τό κορίτσι σας έμεινε πίσω. Ή Τζόαν ά γα π δ τόν
Μπόμπ, αλλά δέν μπορεί νά ξεύρη πότε θά γυρίση»· θέλοντες οΰτω νά προκαλέσουν άνησυχίαν εις τούς στρατιώτας διά τήν ήθικήν τω ν οικογενειών των.

λέξεις αύταί προστιθέμεναι έν είδει λεζάντας, ώς έξήγησις της φωτογραφίας, προκαλοΰν άμέσως εντυπώσεις, αί όποϊαι επηρεάζουν τήν άρχικήν σημασίαν τής είκόνος.
Είναι δυνατόν ή προπαγάνδα νά ύπάρχη μόνον εις τό κείμενον της έπεξηγηματικής ύποσημειώσεως, ότε ή εΐκών χρησιμεύει διά νά προσελκύση τό βλέμμα τοϋ
άναγνώστου καί νά τό κατευθύνη προς τήν ύποσημείωσιν.
*Η έπιρροή τήν οποίαν άσκοϋν α ί κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ α ί τ α ι ν ί α ι
έπί τοϋ κοινού είναι γνωστή. Τό Κράτος μάλιστα ήναγκάσθη νά λάβη καί μέτρα
έναντίον της έπιρροής ταύτης τοϋ κινηματογράφου καί άπαγορεύει τήν είσοδον εις
τάς αΐθούσας των κινηματογράφων εις άτομα ήλικίας κάτω των 16 έτών, άκριβώς
διά νά προλάβη τήν έπιρροήν ταύτην έκ των κακών ταινιών.
Πλουσιωτάτη είναι ή βιβλιογραφία, ήμετέρα καί ξένη, ή σχετική μέ τήν τεραστίαν έπίδρασιν τήν οποίαν έξασκεΐ ό κινηματογράφος εις τό παιδί καί τόν έφηβον
καί καθημερινώς εις τάς εφημερίδας δημοσιεύονται σχετικά άρθρα τών αρμοδίων.
Μόλις προσφάτως ό κ. Υφυπουργός ’Εσωτερικών, άντιλαμβανόμενος τήν σοβαρό
τητα τοϋ θέματος, προεκάλεσε σύσκεψιν τών άρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων
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καθώς καί άλλων προσωπικοτήτων, δυναμένων νά έχουν έγκυρον επί του θέματος
γνώμην καί συνεζήτησαν τον προσφορώτερον τρόπον άντιμετωπίσεως τοΰ θέματος
ελέγχου των κινηματογραφικών ταινιών.
Παραθέτω καί έδώ άπόσπασμα άπό τό άρθρον «Ματιές στη σύγχρονη νεότητα»,
τό όποιον έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν «Α ΚΤΙΝΕΣ», μηνός Ίανουαρίου 1959
σχετικόν μέ την έπίδρασιν τοΰ κινηματογράφου.
«Πρέπει την άλήθεια αύτή άλλη μια φορά νά την τονίσουμε, συμφωνώντας
άπόλυτα μέ τον I. Ξυροτύρη, πού γράφει ότι: «μία άπό τις πολλές αιτίες, πού συμβάλ
λουν στο παραστράτημα τών παιδιών καί τών νέων είναι καί τά θεάματα καί κυρίως
ό κινηματογράφος. Αυτός πρό παντός άσκεΐ μιά τεράστια έπίδρασι, τόσο στη διά
πλασή τών παιδιών, δσο καί στην κατεύθυνσι πού θά πάρουν οί νέοι στη ζωή. 'Ο
κινηματογράφος αυτός καθαυτόν, δέν είναι καθόλου κακός, τουναντίον είναι εξαιρε
τικά μορφωτικός καί διδακτικός. Συντείνει πολύ στη διαφώτισι τοΰ λαού καί συν
τελεί εξαιρετικά στην πρόοδόν του, ωστόσο δμως μπορεί νά όδηγήση καί στην
καταστροφή. Μπορεί νά οικοδομή, άλλά καί νά καταστρέφη. ’Εξευγενίζει, έκπολιτίζει, άλλά καί διαφθείρει. "Ενας βαθύς μελετητής καί σ’ δλη σχεδόν τή ζωή του
σκηνοθέτης τοΰ κινηματογράφου λέγει, πώς ό κινηματογράφος μπορεί δλα νά τά
τραγουδήση, δλα νά τά προαγάγη, άλλά καί δλα νά τά καταστρέψη».
«'Ω ς τώρα ό άπολογισμός του, — χωρίς βέβαια νά λείπουν καί οί φωτεινές
έξαιρέσεις—κλίνει μάλλον προς τό τελευταΐον. Στά χέρια τοΰ σύγχρονου παραστρατημένου πολιτισμού, έγινε όργανο καί αιτία ήθικής καταστροφής γιά τήν νεότητα.
ΤοΰτΟ τό διαπιστώνουν παιδαγωγοί, καλλιτέχναι, νομικοί, ιατροί καί τό συνυπο
γράφουν συνέδρια καί στατιστικές. 'Ο E dgar H oover στο περίφημο βιβλίο του
«Crim e aux E tats-U n is» , άναφέρει πολλά παραδείγματα τών μεγαλυτέρων γκάγκστερς τής ’Αμερικής, πού άνετράφησαν μέσα στά ύποπτα κέντρα καί στά βλαβερά
θεάματα.
«Τήν ίδια θλιβερά διαπίστωσι τής έπιδράσεως τών κακών φίλμς στήν παιδική
καί νεανική ψυχή κάνουν καί πλήθος Ευρωπαίοι μελετηταί τοΰ θέματος. 'Ο R.
C hantefaux, Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου ’Ανηλίκων τοΰ Σηκουάνα, έγραφε στο
περιοδικό «E ducateurs» (’Ιουλίου—Αύγούστου 1946) δτι «κανείς δέν άγνοεΐ τήν
βαθειά έπίδρασι τοΰ κινηματογράφου πάνω στούς νέους. Πολλά, πάρα πολλά είναι
τά παραδείγματα εγκληματικών παιδιών, πού τις πράξεις τους τις ένεπνεύσθησαν
άπό κινηματογραφικές σκηνές καί στά όποια τά φίλμς είχαν μιά έπίδρασι άμεση
ή έμμεση, άλλά βεβαία.
«Καί ό Είσαγγελεύς τοΰ Δικαστηρίου ’Ανηλίκων Θεσσαλονίκης—γιά νά
άρκεσθοΰμε στις λιγοστές αυτές γνώμες—σέ μιά τελευταία του έγκύκλιο γράφει :
«Είναι γνωστή ή έπίδρασις τών άκαταλλήλων διά τούς άνηλίκους κινηματογραφικών
έργων εις τήν ψυχήν τών νέων. Τό θέαμα είναι ό έμπνευστής τής νεότητος. Οί άνήλικοι θεαταί ροφοΰν τό θέαμα, διά νά τό μεταφέρουν τήν έπομένην εις τά παιγνίδια
των καί τήν μεθεπομένην εις τήν ζωήν των... 'Όταν δίδωμεν εις τούς άνηλίκους διά
θέαμα τον γκαγκστερισμόν, ό γκαγκστερισμός θά είναι ή συγκομιδή μας» (Περ.
«Γρηγόριος Παλαμας» Σεπτέμβριος—’Οκτώβριος 1958).»
«Γεμάτες είναι οί ξένες καί οί Ελληνικές έφημερίδες άπό παραστρατήματα και
γκαγκστερισμούς άνηλίκων, πού συνταράζουν τις πόλεις καί τήν ύπαιθρο, ώστε είναι
περιττό νά τά άντιγράψουμε έδώ. Έ ξ άλλου τό βιβλίο «Κινηματογράφος καί νεότης»
πού έχει πολλά τέτοια γεγονότα συγκεντρώσει στις σελίδες του, είναι τόσο πρόχειρο
γιά τον καθένα, πού θά ήθελε κάτι περισσότερο πάνω στήν έπίδρασι τοΰ συγχρόνου
φίλμ, στο νεανικό παραστράτημα.»
'Τπό τον πέπλον τής παροχής ψυχαγωγίας εις τό κοινόν αί διάφοροι κινηματογραφικαί ταινίαι χρησιμοποιοΰνται ώς μέσον τεράστιας προπαγάνδας. Αί ταινιαι

Πώς ή προπαγάνδα επηρεάζει τήν σκέψιν μας

6801

αί όποϊαι παράγοντα', εις τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν, έμφαντικώς έξυμνοϋν τήν Ρ ω 
σικήν ιστορίαν καί κυρίως εκείνου τοϋ τμήματος, το όποιον.προσαρμόζεται εις τάς
κομμουνιστικάς θεωρίας όσον άφορα τά αίτια εις τα όποια οφείλεται τό μεγαλείου
της Ρωσίας. Γεγονότα τά όποια οδήγησαν εις τήν κατάληψιν της εξουσίας κατά τό
1917 έδραμοτοποιήθησαν καί έδόθη εις αύτά ή μορφή έπους. Οί Ναζί εις τήν Γερ
μανίαν διά των προπαγανδιστικών ταινιών άπέτιον φόρου τιμής προς τό κόμμα.
"Ο,τι έλέχθη διά τον κινηματογράφον, ισχύει καί διά τ ό Θ έ α τ ρ ο ν,
τό όποιον έπί πλέον έχει τήν δυνατότητα νά παρουσιάση θεατρικόν έργου εΐς,άπομεμακρυσμένην περιοχήν, ένθα δεν υπάρχει κινηματογράφος καί έπί πλέον λόγω
τής διά ζώσης ερμηνείας τών έργων καί κινήσεως ζώντων ατόμων, άσκεΐ μεγαλυτέραν έπίδρασιν.
Τ ό ρ α δ ι ό φ ω ν ο ν έντός ολίγων έτών έξειλίχθη εις σπουδαιότατου μέ
σον έπικοινωνίας καί ψυχαγωγίας. Κατά τόν Α' Παγκόσμιον Πόλεμον έχρησιμοποιήθη είς πολύ μικράν κλίμακα, εύθύς όμως μετά ταΰτα κάθε Χώρα διεσκόρπιζεν εις τάς άλλας προπαγάνδαν, διά τοϋ ραδιόφωνου. Τό, ραδιόφωνον έχει μεγάλην
αξίαν ώς οργάνου προπαγάνδας, διότι αί έκπομπαί του είναι δυνατόν νά γίνουν
άκουσταί ύπό πολυαρίθμου άκροατηρίου. Ύπελογίσθη έπί παραδείγματι, ότι ο
μιλία τοϋ Προέδρου Ροΰζβελτ ήκούσθη ύπό τεσσαράκοντα έκατομμυρίων άνθρώπων συγχρόνως.
Τό ραδιόφωνον «τρυπώνει» παντού, στο σπίτι, στο μαγαζί, στο πλοίο λει
τουργεί πάντοτε, τό πρωί, τό μεσημέρι, τό βράδυ.. 'Ο Λένιν έλεγε χαρακτηριστικά,
Οτι «δ ραδιοφωνικός λόγος άποτελεϊ μία έφημερίδα, πού δεν έχει άνάγκη χαρτιού,
δεν γνωρίζει άποστάσείς, καί τής όποιας τήν διάδοση καμμία δύναμις είναι ικανή
νά τήν άνακόψη».
"Οπως καί διά τά κοινά μέσα προπαγάνδας ύπάρχουν καί διά τό ραδιό
φωνον ώρισμέναι τεχνικαί άρχαί. ψύχολογικαί. Συνήθως οί πολλοί άνθρωποι άνοίγουν τό ραδιόφωνον των διά ψυχαγωγίαν ή διά νά πλήρόφορηθοΰν τάς τελευταίας
ειδήσεις. Τήν ψυχολογικήν ταύτην στιγμήν, έκμεταλλεύεται ό προπαγανδιστής διά
νά μεταδώση τήν προπαγάνδαν του.
Τ ό μ ε γ ά φ ω ν ο ν εις τάς μικράς άποστάσείς είναι ένα θαυμάσιον μέ
σον μεταδόσεως τοϋ λόγου. ’Ανέκαθεν, ιδίως όμως τά τελευταία έτη γίνεται εύρυτάτη χρήσις αύτοΰ. "Εχει τό πλεονέκτημα ότι διά προχείρων έγκαταστάσεωνμεταδίδει τήν φωνήν τοϋ ρήτορος εις μεγαλύτερου άριθμόν άτόμων, εις μικράν
άπό τούτων άπόστασιν. Καί έν καιρώ πολέμου έγένετο εύρεΐα χρήσις αύτοΰ καί
προσφάτως έν Κορέα διά μεγαφώνου έκαλοΰντο εκατέρωθεν οί στρατιώται νά παραδοθοΰν. Άναφέρεται ότι ήδη άπό τοϋ έτους 1920 Βρεταννός στρατηγός, εις
δν άνετέθη ή καταστολή μιας έπαναστάσεως εις τά όρη τών Ινδιών, έχρησιμοποίησε τό μεγάφωνον καί μετέδωσεν είς τούς στασιαστάς ένα «μήνυμα τών Θεών
των» δι’ ού έξεφράζετο ή δυσαρέσκειά των διά τήν έπανάστασιν καί έπρόσταζον τούτους νά έπιστρέψουν είς τάς οικίας των. Οί Γερμανοί έχρησιμοποίουν με
γάφωνα καί πινακίδας με τό σύνθημα «διατί πολεμάτε» (p o u rq o i) είς τάς πρώτας γραμμάς των διά νά κάμψουν τό ήθικόν τών Γάλλων στρατιωτών.
Διασπορά
φ η μ ώ ν . Είναι ή πλέον δύσκολος μορφή τής έχθρικής
προπαγάνδας. ’Ιδίως κατά τήν πολεμικήν περίοδον αί συνθήκαι είναι τοιαΰται,
ώστε αί διαδόσεις νά γίνωνται άχαλίνωτοι καί νά μεταδίδωνται γρηγορώτερον
άπ’ οτι έν καιρώ ειρήνης. Αί διαδόσεις διασπείρώνται αυτομάτως, διότι οί άν
θρωποι είναι πλήρεις φόβου καί άβεβαιότητος. Είναι έπικίνδυνοι έάν δεν έξακριβωθή ή προέλευσίς των. Αί χειρότεραι διαδόσεις είναι όσαι έχουν δόσιν τινά
αλήθειας. Οί Γερμανοί κατά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον έπέδειξαν ιδιαιτέραν δρα
στηριότητα εις τήν έφαρμογήν τής μοθόδου ταύτης. Έκέρδισαν μάχας πριν σχε-
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δον άρχίσουν τον πόλεμον, ή μέ άπιστεύτως μικροτέρας θυσίας διότι πριν ή
άκουσθή ό βόμβος των άεροπλάνων τά θύματα είχον πλήρως έξουθενωθή -ηθι
κώς.
Τ ά σ ύ μ β ο λ α , (άγκυλωτός σταυρός, σταυρός τής Λωρραίνης, τό σφυ
ρί, καί τό δρεπάνι, ό υψωμένος γρόνθος, ό έρυθρός άστήρ, τό V τής συμμαχικής
νίκης), άποτελοϋν έπίσης τά πλέον εύπρόσιτα προς εφαρμογήν μέσα, όπως αί
πομπώδεις φράσεις, αϊτινες έπαναλαμβάνουσαι άξιώματα ή συνθήματα είναι τοϋ
προφορικού λόγου σύμβολα.
'Η τ έ χ ν η . Τέλος άποτελεΐ μίαν ιδιαιτέραν μορφήν προπαγάνδας. Είναι
ένα στοιχείου άκτινοβολίας τοϋ έθνους. Τά διάφορα μνημεία, τά διάφορα καλλιτεχ
νικά έργα, ή λαϊκή μουσική, αΐ έκθέσεις, έλκύουν τούς λαούς καί προσηλώνουν τήν
αφομοιωτικήν των δύναμιν έπί ενός τύπου σκέψεως καί άγωγής.
Πρέπει όμως νά τονίσωμεν ότι, όπως εις δλας τάς έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης
δραστηριότητος παν δργανον όσονδήποτε τέλειον καί άν είναι, έχει μικράν μόνον
άξίαν εις χεΐρας ένός κακοΰ έργάτου, ουτω καί εις τήν προπαγάνδαν, τά τεχνικά
μέσα δέν ώφελοϋν έφ’ δσον τό άτομον δεν δίδει πνοήν εις αύτά, δεν τά προσαρμό
ζει καί δέν δίδει ώθησιν εις τον μηχανισμόν. 'Η προπαγάνδα είναι κοινωνικός
κατά κύριον λόγον μηχανισμός καί έχει άνάγκην τής τοιαύτης προσαρμογής. Τήν
αρχήν ταύτην γνωρίζουν άριστα τά ολοκληρωτικά καθεστώτα καί αποδίδουν ιδιαι
τέραν σημασίαν εις τήν δημιουργίαν στελεχών, δημαγωγών, προπαγανδιστών, ώς
καί κατωτέρω έν παρ. 6 θά άναγράψωμεν.
(Συνεχίζεται)
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ό

"Ορκος τοΰ Έλληνότταιδος

'Ορκίζομαι τούς δρκους νά τηρήσω
πού έχω πει γιά τήν Ελλάδα,
κι’ αύτό τό αίμα μου νά χύσω
γιά τοϋ πολιτισμοΰ τή δάδα.
*

"Εχω προγόνους πού νικήσαν,
Ξέρξηδες, Οΰνους, Τούρκους, Σλαύους,
χιλιάδες τρόπαια έστησαν
σάν πολεμούσαν τούς τυράννους.
*

Καί τήν Ελλάδα θ’ άναστήσουμε
πού ονειρεύτηκαν αύτοί,
άπ’ τ ’ άργυρά νερά τοΰ Δούναβη
μέχρι τής Κύπρου τό νησί
*

Πού είναι μ’ αίμα ποτισμένη
ποιος μπορεί νά τ ’ άρνηθή,
μες τήν καρδιά έχω κλεισμένη
τοΰ Διγενή μας τήν πνοή.
Γ . Γεωργακόπουλος

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
'ϊπ ό Δρος του Δικαίου καί Συμβούλου τοϋ
’Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1. Δ ιατί 6 πόνος; Ποια ή έξήγησίς του.
*
* *

1 . Διατί ό π ό ν ο ς ; Ποία ή έξήγησίς τ ο υ .
I . Είναι άδύνατον νά στρέψωμεν τά βλέμματά μας τριγύρω μας καί νά μήν
ΐδοϋμε παντού τον πόνον, την θλΐψιν καί τά δεινά ύπό διάφορες μορφές καί εκδη
λώσεις.
Σ τις σημερινές μάλιστα περιστάσεις καί προ παντός έδώ στόν τόπον μας δέν
υπάρχει νομίζεις κανείς πού νά μήν γεύεται τον πόνον καί την θλΐψιν κατά κάποιον
τρόπον.
’Αρκεί δτι ύπάρχομεν διά νά μάς έπισκεφθή ό πόνος. ’Έ ρχεται άπρόσκλητος
μέ κάθε εύκαιρίαν. Μέ τό παρελθόν, διότι αί πράξεις μας μάς άκολουθοϋν, μέ την
άβεβαιότητα τοϋ μέλλοντος, άλλά καί μέ τό παρόν. Δέν παύει νά μάς περιτριγυρίζη κάθε ώραν καί κάθε στιγμήν. "Αλλοτε είναι δυνατός καί άβάστακτος, άλλοτε
υπόκωφος κι’ άλλοτε λεπτεπίλεπτος, άλλά πάντοτε πολύ ή ολίγον ενοχλητικός καί
βασανιστικός.
Είναι ό πλέον πιστός καί άχώριστος σύντροφος τοϋ άνθρώπου. ’Από τό λΐκνον έως τον νεοσκαμμένον τάφον συντροφεύει τόν άνθρωπον. Λαξεύει διαρκώς τήν
ψυχή του μέ τήν σιδερένια του σμίλη... Εΐτε τό θέλομεν, εΐτε όχι, παίζει μαζί μέ τό
κακόν τόν κυριώτερον ρόλον στήν ζωήν μας. Καί ήμπορεϊ νά είπη κανείς ότι άποτελεΐ τό κεντρικόν πρόβλημα της ζωής τοϋ άνθρώπου.
Είναι δέ παρατηρημένον δτι δσον περισσότερον ευαίσθητος είναι ό άνθρωπος,
τόσον καί περισσότερον αισθάνεται τόν πόνον, καί δσον περισσότερον υποφέρει
τόσον περισσότερον εκλεπτύνεται ή συνείδησίς του. ’Έ χει λεχθή δτι ή εύαισθησία
καί ή δημιουργικότης συμβαδίζουν. "Ενας άναίσθητος δέν υποφέρει δπως ό πραγ
ματικός καλλιτέχνης, άλλά καί δέν δύναται νά δημιουργήση δπως ό καλλιτέχνης.
Διά νά δημιουργήση κανείς πρέπει νά ΰποφέρη, νά πονέση. 'Υπάρχει ό φυσικός
πόνος. Τίποτε δέν μάς είναι περισσότερον άντιπαθητικόν άπό τόν φυσικόν πόνον.
Μάς φαίνεται άνυπόφορος. Στήν εποχή πού ζοΰμε, κυρίως λόγω τοϋ έκνευρισμοϋ
άπό τήν ύπερδιέγερσιν μέ τάς πολλαπλάς άσχολίας καί μέριμνας, ό παραμικρός
πόνος καί ή περισσότερον ανεπαίσθητη θλΐψις μάς κάμουν νά ύποφέρωμε πολύ καί
νά γινώμεθα λιπόψυχοι καί στενόκαρδοι. 'Η νευρασθένεια έγινε μιά σύγχρονη πληγή
άπό τήν οποίαν ύποφέρει τό μεγαλύτερον μέρος της άνθρωπότητος. ’Αλλά ύπάρχει
καί ό συναισθηματικός πόνος, δπως ύπάρχει καί ό ήθικός πόνος. Είναι δμως πάμπολλες αί ποικιλίες κι’ αί άποχρώσεις τού πόνου, πού δέν ήμπορεϊ κανείς νά τάς άπαριθμήση. Ε κείνο πού μάς ενδιαφέρει είναι νά σημειώσωμεν δτι ό πόνος κατέχει
σημαντικήν θέσιν στήν ζωήν μας καί δέν ήμποροΰμε ν’ άδιαφορήσωμε έμπρός στά
διάφορα ζητήματα ποΰ μάς θέτει τό πρόβλημα τοϋ πόνου.
Ποιαν στάσιν λαμβάνουν οί άνθρωποι έμπρός εις τό πρόβλημα τούτο καί
ποιαν πρέπει νά λάβωμεν καί ημείς; Ά λλά δ.ά ν’ άπαντήσωμεν εις τό ερώτημα
τούτο θά πρέπει προηγουμένως νά γνωρίσωμεν τ ή ν α ί τ ί α ν καί τήν π ρ ο έ λ ε υσ ι ν τού πόνου.
II. Δ ι α τ ί
λοιπόν
ό π ό ν ο ς ; Αύτή ή μικρή λέξις « δ ι α τ ί » ,
είναι ή μάλλον άνθρώπινη καί πανανθρώπινη λέξις. Μόνον ό άνθρωπος έχει τό προ-
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νόμιον νά τήν προφέρη, διότι αυτός μόνος απ’ όλα τά όντα επάνω ,στήν γη μας κα
τέχει άθάνατον ψυχήν πού διά νά τήν χορτάση ζητεί τό άπειρον. 'Ο κάθε άνθρωπος;
ομοιάζει μέ τον ταξιδιώτην Οίδίποδα πού συναντά στο -μονοπάτι της ζωής του τήν ■
Σφίγγα, ή οποία καί τοϋ θέτει τό άναπόφευκτον Α ί ν ι γ μ α τ ή ς ζ ω ή ς κ α ί
του
συντρόφου
της
τοϋ
πόνου.
Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμον πού τήν στιγμήν τής δοκιμασίας του,
έμπρός στον άβάστακτον πόνον τοϋ θανάτου προσφιλούς του ή όταν στριφογυρίζη
επάνω στο κρεβάτι τοϋ πόνου, νά μήν φώνάζη μέ σπαραγμόν καί άγωνίαν; «Γιατί
νά βασανίζωμαι έτσι; Γιατί νά πονώ έτσι;».
Καί οί περισσότεροι άνθρωποι γογγύζουν έναντίον τοϋ Θεοΰ διά τον πόνο τους
καί μεταθέτουν τήν αιτίαν τοϋ πόνου στον Θεόν, νομίζοντες ότι οί ’ίδιοι είναι άναίτιοι.
Στο. «διατί» ό πόνος, οί. περισσότεροι δεν ήμποροΰν νά ευρουν τήν σωστήν
έξήγησιν, ή δεν ήμποροΰν νά δώσουν καμμίαν έξήγησιν. ’Έ χει όμως πολύ μεγάλην
σημασίαν ή ορθή έξήγησις τοϋ προβλήματος αύτοΰ, διότι βοηθεϊ τον άνθρωπον
πώς -νά συμπεριφέρεται στον πόνον, όταν θά τον έπισκεφθή.
’Αλλά πώς θά ευρωμε τήν ορθήν έξήγησι στο άμείλικτον ερώτημα, «διατί»
ό πόνος; Καί έν πρώτοις ποία ή σκοπιμότης καί ή χρησιμότης τοϋ φυσικού- πόνου;
Μεγάλοι σοφοί όπως ό Charles R ichet καί άλλοι, λέγουν ότι χωρίς τον φυσικόν
πόνον τό ζωϊκόν .βασίλειον καί αυτός άκόμη ό άνθρωπος δεν θά ήμποροΰσαν νά συν
τηρηθούν. 'Ο ίδιος ό R ichet υποστηρίζει ότι ό πόνος είναι προληπτικόν καί άμυντικόν μέσον άποτελεσματικώτατον. Εις κάθε οργανικόν 6ν, κάθε λειτουργία έχει τον
λόγον τής ύπάρξεώς της. 'Ό λα είναι προσηρμοσμένα προς κάποιον σκοπόν.
Δ ι’ αύτό,· εξακολουθεί J> R ichet, διά τά πλάσματα πού εύρίσκονται στήν
άνώτερη βαθμίδα, όπως ό άνθρωπος, ή ·φύσις έφεΰρε τον πόνον, πού άποτελεΐ θαυμάσιον τρόπον, ώστε κάθε ισχυρός έρεθισμός πού είναι επικίνδυνος στον οργανισμόν
νά προξενή τό αίσθημα τοϋ πόνου, προς τον σκοπόν όπως τό ζωντανόν πλάσμα νά
έξυπνήση καί νά φροντίση ώστε νά διαφυγή άπό τήν .κατάστασιν τοϋ πόνου.
Καταλήγει λοιπόν ο σοφός αύτός επιστήμων, οτι ό φυσικός (σωματικός.)
πόνος είναι απαραίτητος1στήν προσωρινήν μας- αυτήν υπαρξιν επειδή μάς κάμνει νά
ένδιαφερώμεθα δι’ αυτήν, μάς άναγκάζει νά εϊμεθα συνετοί,, νά φοβούμεθα τήν
φωτιά, τό δηλητήριο, τό μαχαίρι, κλπ.
Μέ άλλα λόγια παραδέχεται, ότι ό φυσικός πόνος είναι ό φύλακας τής ζωής
μας.
III.
Έ π ειτα έρχεται τό ερώτημα ποία είναι ή σκοπιμότης τοϋ συναισθημ
τικού καί τοϋ ηθικού πόνου; Διά νά μήν παραπλανηθοΰμε στον λαβύρινθον τής πλά
νης θά πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν έναν έμπειρον καί φωτισμένον οδηγόν. Κι’ ό
οδηγός αύτός είναι τό μοναδικόν στον κόσμο βιβλίον, έκεΐνο πού μέ κΰρος κ ί αύθεντικότητα μάς όμιλεΐ διά τά γεγονότα πού έλαβαν χώραν στήν χαραυγήν τής άνθρωπότητος. Τό βιβλίον δέ αύτό είναι ή Βίβλος. Καί τό γεγονός διά τό όποιον μάς
όμιλεΐ, είναι ή παρακοή τών πρώτων ανθρώπων, τών γεναρχών μας στήν Βουλήν
τοϋ Θεού. Μέ τήν παρακοήν, μ έ τ ή ν
παραβίασιν
τοϋ Ή θ ι κ ο ΰ
Ν ό μ ο υ καί τήν άποστασίαν τοϋ άνθρώπου άπό τον Θεόν, είσήχθη μέσα στήν
Δημιουργίαν, τό έως τότε άγνωστον ή θ ι κ ό ν κ α κ ό ν , δηλαδή ή ά μ α ρ τ ί α.
Ά λλ’ άφ’ ότου τό ήθικόν κακόν εΐσώρμησε στον κόσμον ώς συνέπεια τής στροφής
τής ήθικής ελευθερίας τοϋ άνθρώπου έναντίον τοϋ θελήματος τοϋ Θεοΰ, ήλθε σύμ
φωνα μέ τούς αιωνίους ήθικούς νόμους πού διέπουν τό Σύμπαν, καί τό φ υ σ ι κ ό ν
κ α κ ό ν , ώς είναι ή άσθένεια, ή θλΐψις, ό πόνος. Ό πόνος λοιπόν έπήγασεν άπό τό
ήθικόν κακόν, καί είναι ή συνέπεια αύτοΰ.
Τό ήθικόν κακόν, ήτοι ή άμαρτία, καθό παραβίασις τοϋ ήθικοΰ νόμου, ώς είναι
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ό έγωϊσμός, τό μίσος, ό φθόνος, ή κακία, ή άκάθαρτη σκέψις, ή πονηρά επιθυμία,
είναι ή γενικώτερη καί άρχική αιτία τοϋ πόνου.
Ά λλα καί ή π α ρ α β ί α σ ι ς
των
φυσικών
ν ό μ ω ν έκ μέρους
τοϋ άνθρώπου είναι αιτία τοϋ πόνου. Διότι ό άνθρωπος ύφίσταται τόν άντίκτυπον
των γενικών νόμων πού διέπουν τον κόσμον μας, δταν τούς παραβιάζη καί δεν συμ
μορφώνεται προς αυτούς.
Καί εις τάς δύο δέ αύτάς περιπτώσεις πού άνεφέραμεν ό π ό ν ο ς - ' ά π ' ο τ ε λ ε ΐ σ υ ν έ π ε ι α ν τ η ς έ λ ε υ θ έ ρ α ς μ α ς ε κ λ ο γ ή ς διότι' ή έκ μέρους
μας παραβίασις τοϋ ήθικοϋ Νόμου (άμαρτία) ή ή παραβίασις τών φυσικών νόμων
(δεινοπάθημα) είναι ή κυρία αιτία τοϋ πόνου.
IV .
Α λλά ύπάρχουν καί περιπτώσεις, πού ό πόνος μάς επισκέπτεται χωρίς
ήμεϊς οί ίδιοι νά τον προκαλέσωμεν. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις, πού ό πόνος
άποτελεΐ τον άντίκτυπον τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος εις το όποιον ζοΰμε. Ύ φιστάμεθα τάς συνέπειας τών γενικών νόμων τής φύσεως πού μάς καταλαμβάνουν
χωρίς ήμεϊς οί ίδιοι νά είμεθα διόλου ύπαίτιοι, όπως έπί παραδείγματι είναι οί πό
λεμοι, αί διάφοροι θεομηνίαι (σεισμοί, πλημμύραι, ναυάγια κλπ). ’Επίσης ύφιστάμεθα τάς συνέπειας τής κακής κατευθύνσεως τών άνθρωπίνων έλευθεριών, δηλαδή
τής κακίας τών άνθρώπων (συκοφαντίαι, διωγμοί, κλπ.
Εις τάς περιπτώσεις αύτάς τ ά έ ξ ω τ έ ρ ι κ ά δ ε ι ν ά μ ά ς ε π ι σ κ έ 
π τ ο ν τ α ι χ ω ρ ί ς η μ ε ί ς ν ά τ ά έ χ ω μ ε ν π ρ ο κ α λ έ σ ε ι . Π. ο ί α
λοιπόν είναι ή έξήγησις αυτών;
Βεβαίως δέν είναι δύσκολον ν’ άντιληφθοΰμε διατί πρέπει νά ύποφέρωμε τάς
συνέπειας τής ιδίας μας εκλογής, ή τών παραλείψεών μας, αφού. ταϋτα άποτελοϋν
τό άποτέλεσμα τής δράσεως τής έλευθερίας μας. ’Αλλά διατί νά ύποφέρωμεν όταν
δέν είμεθα ημείς οί ίδιοι οί υπαίτιοι τών πόνων μας, άφοΰ ή έλευθερία μας δέν έπροκάλεσε τά δεινά πού μάς έπεσκέφθησαν;
Αυτό είναι τό εΐδικώτερον ζήτημα, πού είναι καί τό δυσκολώτερον εις τό όλον
πρόβλημα τοϋ πόνου, πού άποτελεΐ τό « α ι ώ ν ι ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν», εμπρός
στο όποιον πολλοί λιποψυχούν ή καί χάνουν τήν πίστιν των.
Δ ι’ όλους εκείνους πού έξετάζουν τό πρόβλημα τούτο μόνον άπό τήν σκοπιά
τής παρούσης ζωής, άποτελεΐ πραγματικά «σκάνδαλον», τό διατί ό δίκαιος νά ύποφέρη, αν βεβαίως είναι πράγματι δίκαιος. Δ ι’ όσους όμως χρησιμοποιούν ώς οδηγόν
των τόν δυνατόν προβολέα τής Α γία ς Γραφής, μέ τόν όποιον διαπερνούν τά σκοτά
δια αυτού τού κόσμου καί εισχωρούν εις τό άπλετον φώς τής άλλης ζωής, τό πρό
βλημα τούτο χάνει κατά πολύ τό μυστήριόν του καί ευρίσκει τήν ικανοποιητικήν του
έξήγησιν στον σκοπόν τού πόνου.
Εις τό βιβλίον τού ’Ιώβ, πού έγράφη είδικώς διά τό πρόβλημα τού πόνου,
βλέπομεν πώς ό Θεός προπαρασκευάζει μέ τρόπον παιδαγωγικόν τόν άνθρωπον
διά τήν ήθικήν του τελειοποίησιν.
Μέσα στά μεγαλύτερα βάσανά του ό ’Ιώβ δέν έπαυε νάλέγη: «Γνωρίζω ότι
ζή ό Λυτρωτής μου». Δέν έχανε τό θάρρος του κι’ έζητοΰσε τήν Θείαν δικαιοσύνην
κι’ εύσπλαχνίαν. Καί ό Θεός στο τέλος δικαιώνει τόν ’Ιώβ καί καταδικάζει τούς ψευδοπαρηγορητάς του πού δέν ήμποροΰσαν νά έννοήσουνότιό’Ιώβήτο δίκαιος καί ευ
σεβής. Οί άνθρωποι κατά τό πλεΐστον δυσκολεύονται νά παραδεχθούν μιάν τελικήν
αιτίαν σ’ αυτά πού συμβαίνουν στον κόσμον καί δέν ήμποροϋν νά καταλάβουν «διατί
ό άθώος νά ύποφέρη».
Ό άδικος θάνατος τού σοφού Σωκράτους συνετέλεσε ώστε νά δώση άποφασιστικήν στροφήν τών φιλοσοφικών άντιλήψεων τοϋ άγαπητοϋ του μαθητοΰ Πλάτω
νος. Τόσον πολύ τόν άπεγοήτευσεν ό άδικος θάνατος τού Σωκράτους, ώστε δι’ αύτόν
τό γεγονός αυτό άπετέλεσε τήν μεγαλειτέραν άπόδειξιν ότι στόν πρόσκαιρον αύτόν
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κόσμον τό άγαθόν καί ή άλήθεια δέν ήμποροΰν νά υπάρχουν. Δι’ αυτό κι’ έστράφη
προς τον κόσμον των ιδεών, οπού ζητεί νά εΰρη τό ύπέρτατον άγαθόν.
’Αλλά ή ιστορία τοϋ κόσμου τούτου, πού είναι βυθισμένος μέσα εις τό κακόν
καί τον πόνον έχει νά μας επίδειξη την τραγικήν μοίραν ένός άλλου δικαίου μάρτυρος, τοϋ μόνου ό όποιος είναι άναμάρτητος, τοϋ Ίησοΰ άπό Ναζαρέτ.
Είναι ό μόνος άνθρωπος χωρίς ηθικήν κηλίδα. Παρά τήν θείαν του διδασκα
λίαν, τά θαύματά του, τήν άνεξάντλητον άγαθότητα του, ό λαός του τόν άπηρνήθη,
τον κατεδίωξε, τόν έβασάνισε καί τέλος τόν έσταύρωσεν.
Εις τό πρόσωπόν του συνεκέντρωσε όλους τούς πόνους αύτοΰ τοϋ κόσμου κι’
δλας τάς όδύνας.
’Αλλά δεν ύπέφερε καί δεν έσταυρώθηκε μόνον ό δικαιότερος κι’ ό άγιώτερος
άνθρωπος. Έσταυρώθηκεν αύτός ό Τίός τοϋ Θεοΰ, ό Θεάνθρωπος. Ό κόσμος ό βυ
θισμένος μέσα στήν κακίαν καί τήν άμαρτίαν έσταύρωσεν αύτόν τόν Θεόν.
Ό πόνος έπομένως έγινε π ό ν ο ς Θ ε ί ο ς . Καί ό πόνος τοϋ Θεοΰ φέρει
έκτοτε τήν σωτηρίαν στήν κάθε άνθρωπίνην οδύνην. 'Ο Σταυρός τοϋ Χριστοΰ μάς
φανερώνει τήν Θ ε ί α ν ε ύ α ι σ θ η σ ί α ν προς τήν άνθρωπίνην άμαρτίαν. ’Επά
νω εις τόν Σταυρόν συνηντήθη ό ’Ηθικός Νόμος μέ τάς άξιώσεις του καί ή Πατρική
καρδιά πού άγαπά. Καί άπό τήν οδύνην τοϋ Σταυροΰ, άπό τήν πάσχουσαν ’Αγάπην
έπήγασεν ή Άπολύτρωσις.
'Ο Γ κ α ί τ ε είπε κάποτε : «"Αν ήμην Θεός, ό κόσμος αύτός της κακίας
καί της άμαρτίας θά συνέτριβε τήν καρδίαν μου». Καί πράγματι αύτό έγινεν. ’Επάνω
στον Σταυρόν συνετρίβη ή πάσχουσα άπό άγάπην πατρική καρδία. 'Η σταύρωσις
τοϋ Υίοΰ τοϋ Θεοΰ είναι ή πλέον ευγλωτος άπάντησις στάς άνθρωπίνας όδύνας.
"Οταν μέσα στά δεινοπαθήματά μας καί στον πόνον μας παραπονούμεθα καί γογ
γύζομε» γιατί ό Θεός νά κάμη αύτόν τόν κόσμον, όπου ή κακία, ή άμαρτία καί ό πόνος
νά μάς βασανίζουν τόσον πολύ, άς μή λησμονώμεν τί έστοίχισεν εις τόν Θεόν νά
κάμη όντα έλεύθερα, πού ήτο ένδεχόμενον νά κάμουν κακήν χρήσιν της έλευθερίας
των καί ν ’ άμαρτησουν, όπως άκριβώς καί έγινεν.
Νά μή λησμονοϋμεν δέ ότι ό Θεός δεν άφήκε τά 6ντα αυτά, δηλαδή τούς άνθρώπους, στήν τύχη των, άλλά άνέλαβεν επάνω Του κάθε τι πού μάς θλίβει καί μάς
φέρει πόνον. Καί μάς άπέδειξεν έμπράκτως, ότι ή ά γ ά π η δ έ ν ή μ π ο ρ ε ΐ
ν ά ε ί ν α ι ά γ ά π η , άν δ έ ν ά ν α λ ά β η έ π ά ν ω τ η ς
καί τά
βάρη τής ά γ ά π η ς .
( Συνεχίζεται)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ι ΧΝΗ

ΕΡΓΑΛΕΙ ΩΝ

- ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 'Υπό ’Αστυνόμου Β'
---------------------------------------------κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ--------------------------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Π ερίπτω σις πρώτη.
Διάΐτής ύπ’ άρ. 14086/1952 άποφάσεωςΉρωτοδικείου ’Αθηνών (Α' Τμήμα)
διετάχθη τεχνικός έλεγχος της γνησιότητος τοϋ ενός τετάρτου τοϋ ύπ’ άριθ.
34430 Α Σ /1 γραμματίου τοϋ λαϊκού λαχείου της 12ης κληρώσεως της 31ης
Δεκεμβρίου 1951, ίνα διαπιστωθή... «αν τό έκ δύο τεμαχίων ΰπό κρίσιν γραμμάτιον τοϋ λαϊκού λαχείου είναι γνήσιον ή οΰ, ήτοι αν τό σχίσιμον δπερ χωρίζει τον έρυθρόν άριθμόν 34430 εις δύο, έξ ών οί τέσσαρες πρώτοι άριθμοι (3443) εΰρίσκονται
είς τό εν προς τά^άριστερά τεμάχιον,*ό δέ τελευταΐος][(τό μηδέν (0) εις τό προς τα

Λαχείου καί στέλεχος. Τά τόξα δεικνύουν τά σημεία άποσχίσεως.

δεξιά, προέρχεται έκ τοϋ πραγματικοϋ ύπ’ άριθ. 34430 γραμματίου τής σειράς ταύτης ή προέρχεται έκ δύο διαφόρων γραμματίων. ’ Επίσης άν ή προς τά δεξιά πλευρά
τοϋ ώς ολοκλήρου έμφανιζομένου γραμματίου, καί διά ψαλλίδος έλικοειδώς ή άκανονίστως κεκομμένη, έφαρμόζει καθ’ δλον τό μήκος της προς τήν πλευράν τοϋ οικείου
στελέχους».
Σχετικόν προς τήν άνωτέρω παραγγελίαν ήτο καί τό ύπ’ άριθ. 10099/13-51952 έγγραφον τής Δ/νσεως των Κρατικών Λ αχείων»...δτι τό ύπ’ άριθ. 34430
Α Σ / 1 γραμμάτιον τοϋ λαΐκοΰ λαχείου 12ης κληρήσεως 1951 δέν έξηργηρώθη καθ’
δσον κατά τον έλεγχον προέκυψαν δσον άφορα τήν γνησιότητα αύτοϋ, άμφιβολίαι
τοιαϋται, όόστε νά θεωρηθή τοϋτο ώς ούχί γνήσιον»... «διότι 6 άριθμός είναι συγκεκολλημένος εις τρόπον ώστε νά γεννώνται ύπόνοιαι δτι ούτος άπετελέσθη έκ δύο δια
φόρων γραμματίων καί έπί^πλέον φέρει καταφανέστατα τά ίχνη τής πλαστότητος
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διότι δεν εφαρμόζει ώ'ς εδει εις τό αντίστοιχον στέλεχος έξ ου τοϋτο εΐχεν άποκοπή
προ της θέσεώς του εις κυκλοφορίαν».
Τά στελέχη, έν άρχή δηλαδή προ τής θέσεως εις κυκλοφορίαν των λαχείων,
άποτελοΰν συνέχειαν άδιάλειπτον . μετ’ αύτών καί έκτυποϋνται καί άριθμοϋνται έπίσης όμοΰ καί επί ένιαίου φύλλ.ου χάρτου. Έ π ί έκάστης δεξιάς πλευράς έκάστου λα
χείου υπάρχουν ταινιοειδείς γραμμοσκιές πλάτους 5 % χιλ. καί μήκους 5 έκ. Αί
ταινιοειδείς γραμμοσκιές αποτελούνται έκ 14 λεπτών κυματοειδών καί παραλλήλων
γραμμών έπί τών οποίων υπάρχουν αί λέξεις «Λ Α Τ’ΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ» καί’ είς τό
μέσον έρυθρά στρογγύλη σφραγίς ήτις τίθεται κατά τό έν ήμισυ έπί του στελέχους
καί κατά τό έτερον ήμισυ έπί τής£προσθίας οψεως ένός έκάστου γραμματίου. Αί
τετράδες τών λαχείων άποκόπτονται άπό τοϋ στελέχους διά τής έφαρμογής κατά

Πλήρη? έφαρμογή δεξιά? πλευρά? λαχείου (α ) πρό? αριστερόν πλευράν στελέχου? (β).

μήκος τών γραμμοσκιών μεταλλικού κοπτήρος. Τά στελέχη έπικολλώνται έπί σελί
δων μεγάλου σχήματος βιβλίου καί φυλάσσονται προς έλεγχον της γνησιότητος
τών προσαγομένων προς έξαργύρωσιν γραμματίων. Έ κ τής όλης διεξαγωγής τοϋ
τεχνικού έλέγχου προέκυψαν τεχνικά άποδεικτικά στοιχεία έκ τών οποίων κατελήξαμεν εις τό έξης συμπέρασμα :
1) Τό προσαχθέν προς είσπραξιν γραμμάτιον ύπ’ άριθμ. 34430 έσχισμένον
έγκαρσίως εις δύο τεμάχια δέν προέρχεται έκ δήθεν συναρμολογήσεως δύο διαφόρων
γραμματίων, προς δήθεν άπατηλόν σχηματισμόν τοϋ κερδαίνοντος άριθ. 34430,
άλλά τά δύο ταΰτα τεμάχια προέρχονται έξ ένός καί τοϋ αυτοΰ γραμματίου καί δή
τοϋ μετά λάχνου έκ δρχ. 15.000.000 (1/ 4 τοϋ πρώτου λάχνου) κληρωθέντος τήν 31ην
Δεκεμβρίου 1951 γραμματίου λαϊκού λαχείου τής 12ης κληρώσεως 1951 ύπ’ άριθ.
34430 Α Σ / 1 .
2) ' Η γνησιότης τοϋ έν λόγω γραμματίου άπεδείχθη πλήρως, καί διά τής

’Ίχνη εργαλείων
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έπιτευχθείσης προσαρμογής τής προς τά δεξιά πλευράς τούτου καθ’ δλον τό μήκος
αυτής εις τό οίκεϊον στέλεχος άπό τοϋ όποιου άπεκόπη τοϋτο, προ τής θέσεώς του είς
κυκλοφορίαν καί έν συνεχεία άποκατάστασις τής έρυθρας κυκλοτερούς σφραγΐδος
τοϋ στελέχους προς τό έτερον τμήμα όπερ παρέμεινεν επί τοϋ γραμματίου καί ή σύμπτωσις καί άπόλυτος προσαρμογή των 14 παραλλήλων γραμμοσκιών.
»-!
ig}3) Τό ^πλήθος καί τό ^ποικιλόμορφον των έκ τοϋ σχισίματος παραχθέντων
οδοντωμάτων (έξοχων καί είσοχών) τά χείλη καί αί παρυφαί των δύο τεμαχίων συμπλησιαζόμενα έφαρ μόζουν^πλήρως τό έν μετά τοΰ^άλλου, άποκαθισταμένης μάλιστα

Α'. Δεξιά πλευρά λαχείου. Β'. Στέλεχος είς β,βλίον. Πλήρης άποκατάστασις τοϋ ήμίσεος
τής έπι τοϋ στέλεχος σφραγΐδος μετά τοϋ έτέρου έπΐ τοϋ λαχείου ήμίσεος αυτής.

καί τής συνεχείας των επί τής πρόσθιας καί τής οπίσθιας δψεως τούτου ΰπαρχουσών
εντύπων λέξεων, παραστάσεων καί άριθμών. ’Ιδιαιτέρως έφιστάται ή προσοχή ήμών
έπί τής άποκαταστάσεως τής συνεχείας των κιτρινωπών γραμμικών ποικιλμάτων
τά όποια σχηματίζουν τό βάθος (φόντο) τής πρόσθιας όψεως.τοϋ γραμματίου εκα
τέρωθεν τοϋ προσαρμοσθέντος σχισίματος.
4) Πρός άπόδειξιν τών άνωτέρω τεχνικών στοιχείων τοϋ ελέγχου έφ’ ών
στηρίζομεν τήν περί άποδείξεως τής γνησιότητος τοϋ έν λόγψ γραμματίου γνώμην
μας έπισυνάπτομεν εις τήν παρούσαν φωτοτεχνικάς μεγεθύνσεις είς τάς οποίας απει
κονίζονται μετά πλήρους σαφήνειας τά άποδεικτικά τής γνησιότητος τοϋ εν λογω
γραμματίου τεχνικά στοιχεία.
( Συνεχίζεται)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΩ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
—Την 26ην Φεβρουάριου έ.έ. τό Ελληνικόν ’Έθνος εύλαβώς έτίμησε την 'Α 
γίαν έορτήν τοϋ Θεοπέμπτου της ’Εκκλησίας μας 'Ηγέτου, Σεβασμιωτάτου ’Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. κ. Θεοκλήτου, στοργικού καί άξιου
πνευματικού πατρός τοϋ Χριστεπώνυμου πληρώματος της ’Ορθοδοξίας τής Πατρίδος μας.
'Ο σεπτός της Εκκλησίας μας ’Επίσκοπος, λαοπρόβλητος Ποιμενάρχης
πάσης Ελλάδος, συγκαταλέγεται μεταξύ των εκλεκτών καί έξεχόντων μορφών
της Χριστιανωσύνης, διακρινόμενος διά
τάς υπέροχους Εύαγγελικάς άρετάςτου καί
την άπέραντον στοργήν καί άγάπην Αύτοΰ
πρός’ξτό ποίμνιόν του, ύπέρ τοϋ οποίου
άδιακόπως καί άδιαλείπτως μοχθεί. Προς
δέ έπιδεξίως κατευθύνει τό σκάφος τής
’Εκκλησίας μας εις τον λιμένα τών πα
ραδόσεων του, προς δόξαν τής Ά γιω τά της τοϋ Χριστοΰ Πίστεως.
'Ο Ελληνικός κλήρος ευρεν έν τώ
προσώπω Του τάν έμπνευσμένον 'Ιεράρχην
καί διακεκριμένον ηγήτορα, ούτινος ή
μορφή άποτελεΐ έγγύησιν διά τό μέλλον
τής Ελληνικής ’Εκκλησίας.
—Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν Ι
ΚΑ», διερμηνεύοντα τά αισθήματα ολο
κλήρου τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, τοϋ
οίκοδομηθέντος έπί τών ’Αθανάτων Έ λ ληνοχριστιανικών Ιδανικών, στρέφουν μέ
σεβασμόν την σκέψιν των προς τον "Αγιον
Προκαθήμενον τής Ελληνικής ’Ορθοδο
ξίας, ύποβάλλοντα Αύτώ εύσεβάστως τάς
πλέον ειλικρινείς εύχάς των διά πάσαν άπό
Θεοΰ ένδυνάμωσιν, μακραημέρευσιν καί
ευημερίαν, άπ’ άγαθώ τοϋ Έλληνικοΰ ’Έθνους, ουτινος ή μακρά ιστορική ζωή,
πάλαι τε καί νΰν άρρήκτως καί άναποσπάστως συνδέεται μέ τήν Ελληνικήν ’Ορ
θόδοξον τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησίαν.
'Η μορφή τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Θεοκλήτου,
αποτελεί έλπιδοφόρον καί άστείρευτον πηγήν πίστεως, φόβου Θεοΰ καί άγάπης.
Είησαν Αύτοΰ τά έτη πολλά, ίνα μακροημερεύων όρθοτομή τον λόγον τής
Χριστιανικής ’Αλήθειας.

NO ΥΒΕΛΛΕΣ

Η ΠΑΛΗΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
_________________'Υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ’Αθηναίων
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΥΖΕ

Σήμερα θά σάς μιλήσουμε γιά την παληά γειτονιά της Νεάπολης, πού ήταν
γιά την Αθήνα στά χρόνια τά περασμένα, δ,τι το Καρτιέ Λατέν των Παρισσίων ή
ή Μονμάρτη, ή συνοικία των τροβαδούρων καί των μποέμηδων. ΙΙριν άπό πολλά
χρόνια όλη εκείνη ή περιοχή γύρω από τον λόφο τοϋ Στρέφη ήταν μία άπό τις
πολλές εξοχικές τοποθεσίες γύρω άπό τήν παληά ’Αθήνα. Οί παλαιοί μάλιστα
έ'λεγαν, δτι τό σιτάρι πού γινότανε γύρω άπό τον λόφο τοϋ Στρέφη έκανε τό καλ
λίτερο ψωμί πού μόνο μέ τό σιτάρι του λόφου Σκουζέ, ήμποροϋσε νά παραβληθή.
Καθώς φαίνεται οί δυο παληές αύτές ’Αθηναϊκές οικογένειες πού είχαν ιδιοκτη
σίαν των, τούς δυο αύτούς λόφους ήσαν αί μοναί πού έβαζαν λίπασμα, ζωικόν βέ
βαια, στούς άγρούς των, ίσως γιατί τό σιτάρι των λόφων αυτών τό ήθελαν γιά οικο
γενειακή μάλλον χρήσι. ’Αργότερα δμως μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου, ό κόσμος
πλήθαινε καί άρχισαν νά κτίζουν μικρά άλλά νοικοκυρεμένα σπιτάκια γιατί οί
κάτοικοι της Νεάπολης ήσαν ως επί τό πλεΐστον μικροαστοί καί ύπάλληλοι, καί
έτσι έδημιουργήθηκε ή καινούργια συνοικία, πού γ ι’ αύτό άκριβώς πήρε τήν ονομασία
Νέα—πόλις. Πιο κάτω σάν βορεινή συνέχεια της Νεάπολης είναι τά Έξάρχεια.
Ε κ ε ί πέρα στό πλάκωμα τής καινούργιας γειτονιάς πού άρχισε νά γίνεται σιγά-σιγά,
μιά ξεχωριστή συνοικία, είχε άνοίξει ένα κάπως πιο περιποιημένο στήν έμφάνισι μπακάλικο κάποιος πολύ προοδευτικός έμπορος όνόματι Έ ξαρχος. Τό σπου
δαίο αύτό μπακάλικο γιά τήν πτωχή γειτονιά κρατήθηκε εκεί πάρα πολλά χρόνια,
’Έ πειτα φυσικά μέ τήν έπέκτασι της κατωκημένης περιοχής τό μπακάλικο τοϋ Έ ξαρχου δέν έπαρκοϋσε μόνο καί άνοιξαν κι’ άλλα πολλά εκεί τριγύρω, άλλά έ
μεινε δμως στήν συνοικία τό δνομά του, πού λέγεται Έ ξάρχεια, όπως τά Χαυτεΐα
πού έπήραν τό δνομά τους άπό κάποιον Χάφτα, πού είχε έκεΐ ένα εξοχικό καφενείο.
Ή Νεάπολη επειδή έγειτόνευε κάπως μέ τό Πανεπιστήμιον, τό Πολυτεχνείον καί τις άλλες σχολές καί βιβλιοθήκες, κατοικήθηκε άπό νέους κυρίως κατοί
κους τής πρωτευούσης πού ένοικίαζαν δωμάτια στούς φοιτητάς. Έ κ ε ΐ έπίσης
έπρωτοκατοίκησαν πολλοί γνωστοί ποιηταί καί λόγιοι πού έλάτρευαν τή μποέμικη
ζωή τής καινούργιας αυτής γειτονιάς. Μεταξύ άλλων εκεί έμειναν ό Γεώργιος
Σουρής, ό Δημήτριος Καμπούρογλου, ό Μπάμπης ’Άννινος, ό Κώστας Σκόκος,
ό Νικόλαος Πολίτης, ό ’Αθανάσιος Βερναρδάκης, ό Δημήτριος Ταγκόπουλος και
πολλοί άλλοι. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου τό φιλολογικό σαλόνι τοϋ Γεωργίου
Σουρή, πού ήτο στήν οδό Ζωοδόχου Πηγής δπου κάπου έπαίζετο μέ πενταρο
δεκάρες ή κοντσίνα καί τό «μάους» άφισεν έποχή στή Νεάπολη. Έ πίσης ό Κωστής
ΙΙαλαμάς ήταν Νεαπολίτης.'Όλη του τή ζωή σχεδόν πέρασε έκεΐ. ’Από φοιτητής άκόμα ενοίκιασε ένα δωμάτιο σ’ ένα μικρό παληό σπιτάκι στήν όδό Σόλωνος πίσω
άπό τό Πολιτικό Νοσοκομείο. Μπροστά σ’ αύτό τό σπίτι βρίσκονταν μιά δημοσία
βρύση μέ μεγάλα πλατάνια γύρω της, πού δέν υπάρχουν πιά έκτος άπό ένα πλα
τάνι γέρικο πού σώζεται σήμερα στον κήπο τοϋ Νοσοκομείου δίπλα στήν εκκλησία
του.
Κι’ δταν άργότερα ό ποιητής πανδρεύθηκε κι’ έκανε οικογένεια πάλι στή
Νεάπολη έμεινε, σ’ ένα ώραΐο σπίτι στήν οδόν ’Ασκληπιού, πού ήταν πάλι κοντά
μέ τό Πολιτικό Νοσοκομείο. Τόσο άγαποΰσε τήν όμορφη συνοικία τής Νεάπολης
6 Κωστής ΓΙαλαμάς.
Ή Νεάπολη δέν είχε φυσικά τή γραφικότητα καί τήν ομορφιά τής παληάς
άρχοντικής γειτονιάς τής ’Αθήνας, όπως ήταν ή Πλάκα, άλλά τά σπίτια τής Νεά
πολης ήσαν τά πιο πολλά μικρά μονόροφα καί σπανίως διόροφα μέ άνθισμένους
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κήπους. 'Η νέα αύτή συνοικία είχεν ωραίους δρόμους γιατί ήταν σχεδιασμένη μέ
καινούργια ρυμοτομία, αλλά χωρίς τις πλαηές έκκλησίες καί τις άνηφοριές τής
Πλάκας, πού δίνουν τόσο έπιτόπιο χρώμα στην παληά αυτή συνοικία.
Τά περισσότερα σπίτια περίπου στή Νεάπολη, ένοίκιαζαν ένα ή δυύ δω
μάτια στους φοιτητάς πού δίνανε τήν περισσότερη ζωηράδα στή γειτονιά. Προ
πάντων οί ισόβιοι φοιτηταί, έπειδή ύπήρχαν τέτοιοι πολλοί, δημιουργούσαν αύτή
τήν άτμόσφαιρα στή γειτονιά μέ τά τραγούδια, τά πειράγματα, τήν άκατάστατη
ζωή, όσο άκατάστατο ήταν καί τό δωμάτιο πού έμεναν. Αύτρί ολόκληρα χρόνια
ζοϋσαν ώς φοιτηταί στο Πανεπιστήμιο άπό τεμπελιά ή για να διατηρούν το γόητρο
τού φοιτητοΰ, ή άκόμα έπειδή είχαν συμφέρον γιατί παρέδιδαν μαθήματα σ’ άλ
λους νεώτερους φοιτητάς, βέβαια, επ’ άμοιβή. ’Έφθαναν λοιπόν να έχουν άσπρα
μαλλιά καί νά είναι άκόμη σπουδασταί δηλαδή συνταξιούχοι όπως τούς έβάπτισε
ό λαός. ’Εκείνοι έμάθαιναν έπίσης στούς νεαρούς επαρχιώτες, οί όποιοι ερχόντουσαν
γιά νά σπουδάσουν, νά παίζουν κιθάρα, νά τραγουδούν καί νά διασκεδάζουν. Στή
γειτονιά λοιπόν τών τραγουδιών άπό τό πρωί ώς τό βράδυ οί ρομβίες καί τά πιάνα
έσκορπούσαν τις μελωδίες τους, ένώ οί γλυκείες κιθάρες πού έπαιζαν μέ τόση μαε
στρία οί Τροβαδούροι άκομπανιάριζαν τούς κανταδόρους. Στούς δρόμους τής Νεά
πολης πρώτα άκούσθηκαν οί κατόπιν μεγάλοι καλλιτέχναι τού μελοδράματος, όπως
ό ’Αποστόλου, ό Μωραΐτης, ό Άγγελόπουλος, καί κατόπιν τόσοι άλλοι νεώτεροι. Κάποτε οί φοιτηταί γιά νά εύχαριστήσουν ένα καθηγητή τους πού τούς έπέρασε
στις έξετάσεις μετά άπό ένα γλέντι πού διοργάνωναν γιά νά γιορτάσουν τη χαρά
τους, έπήγαν κάτω άπό τό σπίτι τού καθηγητοΰ κατά τις μικρές πρωινές ώρες
καί μέ ολόκληρη ορχήστρα τού έκαναν καντάδα. 'Ο σεβαστός καθηγητής παραξενεμένος άπό τή φλογερή σερενάτα, γιατί δέν υπήρχε καμμιά κοπέλλα στο σπίτι
πού νά έδικαιολογοΰσε τό γεγονός, έβγήκε μέ τό νυκτικό του στο μπαλκόνι.
Τότε άντικρύζοντάς τον οί σπουδασταί άρχισαν νά φωνάζουν εύχαρηστήρια, ώσπου
έκατάλαβε ό καθηγητής περί τίνος έπρόκειτο καί έγέλασε μέ τήν καρδιά του γιοι
τήν τρέλλα τών φοιτητών τής μουσικής γειτονιάς.
Πόσα ειδύλλια δέν είχαν άναπτυχθή άνάμεσα στούς νεαρούς ένοικιαστάς τών
σπιτιών καί στις κόρες τών νοικοκυραίων. Κι’ όταν αυτοί πολλές φορές καθυ
στερούσαν τήν πληρωμή τών ενοικίων, οί κοπέλλες τού σπιτιού πού πίστευαν στις
ύποσχέσεις τους καί έπλαθαν γαλάζια όνειρα, μεσίτευαν στήν μάννα τους γιά να
μή κακομιλήση στο φοιτητή. Μ’ αυτό τον τρόπο κατώρθωναν ν’ άποφεύγουν τις
έξώσεις οί αιωνίως άπένταροι καί φλογεροί φοιτηταί, άλλά καί πολλές φορές κα
τώρθωναν νά βροΰν μιά καλή καί στοργική σύντροφο τής ζωής των.
Στή Νεάπολη έκατοικοΰσαν έπίσης καί άρκετοί καλλιτέχνες τού Μελοδρά
ματος καί άλλοι τού θεάτρου. Οί δέ Νεαπολΐτες ήσαν πολύ θεατρόφιλοι, όπως
άγαπούσαν τό τραγούδι έτσι καί τό θέατρο καί σ’ όλες τις καλλιτεχνικές έκδηλωσεις τού τόπου βρίσκονταν πάντα πρώτοι. Έ κτος άπό τό θέατρο τού Άρνιώτη και
τήν μάνδρα τού Μανέα, είχαν κι’ ένα άλλο θέατρο μεγάλο θερινό πού στή σκη
νή του έπαιξαν μεγάλες δόξες τής έποχής.
Λεγόταν θέατρο τής Νεαπόλεως καί έγκαινιάσθηκε στο 1899. ’Ηθοποιοί
σπουδαίοι καί όνομαστοί έμφανίσθηκαν σ’ αύτό τό θέατρο, όπως ή Αικατερίνη
Βερώνη, ό Σαγιώρ, ό πατήρ Γαβριηλίδης, ή Βασιλεία Στεφάνου, ή Ροζαλία Νί
κα, ό Λέων, ό Ά πέργης, ό Ταβουλάρης καί άλλοι πολλοί. Καί ιδίως ό Παντοπουλος πού έπαιζε έπί σειράν έτών τούς Άνθρωποφάγους, «της Τύχης τής Μαρούλα»
καί τον «Καπετάν Γιακουμή» καί τόσα άλλα μέ μεγάλη συρροή κόσμου.
Τό ρωμαντικό κοινό τής έποχής ήθελε όμως καί έργα βαρειά, δράματα που
νά προκαλούν άφθονα τά δάκρυα, νά φέρνουν άναστάτωσι καί ή καρδιά νά σπαράζη.
’Ανέβαζαν λοιπόν «τις δυο ορφανές» «τούς πειρατάς τής Σαβάνης» ή τό «Π ί-
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σ τ ι ς ε λ π ί ς κ α ί έ λ ε ο ς » καί άλλα τέτοια συγκλονιστικά, πού κατεχειροκροτούντο άπό το ενθουσιώδες καί δακρυσμένο θεατρικό κοινό.
Πόσες φορές, όταν τό εργον Ικανοποιούσε τούς θεατάς, δεν μουσκεύθηκαν
άπειρα μαντηλάκια των εύαισθήτων ρωμαντικών ψυχών τής πάλη ας εποχής, άλλα
καί πόσες φορές, όταν δεν άρεσε τό παιζόμενον έ'ργο, οί ίδιοι οί ευαίσθητοι άν
θρωποι γιουχάϊζαν τούς ήθοποιούς, πετώντας επάνω στή σκηνή τά μαξιλαράκια πού είχαν προμηθευθή πληρώνοντας θέσι διακεκριμένη, πού ήταν πιο άναπαυτική. ’’Ηταν πολύ συνηθισμένο στήν ’Αθήνα τότε να κρίνεται τό έργο μέ
τά μαξιλαράκια. Σέ κάθε πρώτη δέ τού έργου, καί αυτό συνέβαινε συχνά, οί
ήθοποιοί έτρεμαν μήπως είχαν νά άντιμετωπίσουν τήν πρωτότυπη κριτική τού
κοινού, καί γεμίσει ή σκηνή άπό μαξιλάρια πού σπανίως έξέφευγαν τού στόχου
των.
’Άλλο ένα θέατρο πού υπήρχε ήταν στα Πευκάκια όπου έκεΐ έπαίζανε παντο
μίμες καί διάφοροι άκρόβάτες έπεδείκνυαν τις θαυμαστές τους ικανότητες ένώ
μερικές ξένες χορεύτριες γιά πρώτη φορά έμφανίζοντο μέ κάτι κοντές φούστες
καί μαγιώ, πολύ τολμηρά γιά τήν έποχή αύτή, πού οί γυναίκες φορούσαν μακρυές
φούστες καί στήν θάλλασσα έκαναν μπάνιο άφίνοντας γυμνούς μόνο τούς βραχίονες
καί λίγο άπό τον λαιμό.
Πολλούς θαμώνες Νεαπολΐτες συνεκέντρωναν τά καφενεία καί οί ταβέρνες.
Κι’ είχε πλήθος άπό καφενεία ή Νεάπολη, όπου οί πλέον ήλικιωμένοι πελάτες τους
φορούσαν τήν ’Εθνική φουστανέλλα, ή έρριχναν στήν πλάτη τους σάλια, ταμπουράδες ή σαλμάδες καί έπιναν καφέ, τραβώντας τον ναργιλέ μέ τό δικό τους μαρκού
τσι ή έπαιζαν τήν πρέφα τους, τον τριόμφο καί τήν κοντσίνα πού ήσαν τά προσφιλή
παιχνίδια τους. Ά π ό τις ταβέρνες μέ τό ξανθό κρασί, τήν κεχριμπαρένια ρετσίνα
όπως τήν έλεγαν πού έφραινε μικρούς καί μεγάλους, ή πιο γνωστή ήταν μέ τον τίτλο
«Πάρε καί σύ καί σώπα». ’Ακόμα καί σήμερα υπάρχει μέ τήν ίδια επιγραφή.
’Έμπαιναν έκεΐ οί μπεκρήδες καί έπιναν τό κατοσταράκι τους, άλλά όπως είναι
γνωστόν τό κρασί κάνει τον άνθρωπο φλύαρο καί φυσικά κανείς δέν θά ήταν πρό
θυμος νά σωπάση. «Τά τρία γαρύφαλλα» ήταν τ ’ όνομα μιας ταβέρνας στά Έ ξάρχεια, πού έσύχναζαν οί όνομαστοί γλετζέδες τής εποχής διότι είχαν τήν έλευθερία
χωρίς παρεξήγησι νά πάνε μαζί μέ ξένες γυναίκες ή καί ντόπιες τού ήμικόσμου
καί νά διασκεδάσουν ώς τό πρωί. ’Επίσης συνώδευαν καί γυναίκες πού τις ώνόμασαν «γυναίκες τού ταπί φράγκου» έπειδή οί τελευταίες προήρχοντο άπό ξε
πεσμένες χαρτοπαικτικές λέσχες καί μάλιστα ήταν κατηγορία σοβαρή γιά έναν
Αθηναίο νά διασκεδάζη μέ γυναίκες τής κατηγορίας των, άλλά στά τρία γαρύ
φαλλα, όλα έπετρέποντο.
Α ξέχαστοι μένουν οί τύποι τής παληάς Νεάπολης. Καί πρώτον άναφέρω τον
Κινέζο Τσίν Τσών, πού πίστευε πώς ήταν μεγάλος εφευρέτης καί θά έσωζε τήν
ανθρωπότητα άπό τις άσχημες καιρικές συνθήκες μέ τις άπότομες μεταβολές τού
καιρού, πού δυσαρεστούσαν τον περισσότερο κόσμο. Κατ’ άρχήν ήθελε νά προφυλάξη τήν πρωτεύουσά τους μέ μιά τεράστια όμπρέλλα, άλλά διάφανη γιά νά άφίνη
τό φώς νά διαπερνά, άπό τό δυνατό κρύο κατά τό χειμώνα, άπό τήν βροχή καί
άπό τό ζεστό ήλιο τό καλοκαίρι. Ά λλά ό καταπληκτικός αυτός άνθρωπος δέν έμενε
ευχαριστημένος μέ τήν έφεύρεσι μόνον αύτή, ήθελε τά μεγαλεπίβολα σχέδιά του
να εξυπηρετήσουν πολλαπλώς τήν κόσμο τής ’Αθήνας. Δέν ήμποροΰσε νά τήν
βλεπη τήν νύκτα βουτηγμένη στο σκοτάδι, νά φωτίζεται μόνον άμυδρά μέ τά φαναράκια της, γ ι’ αύτό σκέφθηκε πώς θά ήταν εύκολο νά θέσουν ένα προβολέα με
γάλης έντάσεως σ’ ένα άερόστατο, τό όποιο θά πετούσε διαρκώς πάνω άπό τήν
Αθήνα χαρίζοντάς της άπλετο φώς. Φυσικά δέν επέτυχε νά έφαρμόση τις εφευρέ
σεις του, άλλά πέτυχε νά δημιουργήση ένα διασκεδαστικώτατο τύπο τής παληάς
’Αθήνας.
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1 4 . Χρήσιμα συμπεράσματα
Μέ το προηγούμενο τεύχος έτελείωσε ή έξιστόρησις των συνθηκών ύπό τις
όποιες άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί Ρετζαΐοι στο έξωτερικό, καθώς καί δ,τι
άλλο προηγήθη της έπιτυχίας αύτής της Αστυνομίας.
Μέ τήν έκτέλεσι των ληστάρχων αύτών στις έγκληματικές φυλακές της Κερκύρας, τό άδίκημα της ληστείας άρχισε πια να έκφυλίζεται. Ό ένας μετά τον άλλον
οί λησταί παρεδίδοντο ή συλλαμβάνοντο καί έδιναν λόγο των άποτροπαίων εγκλη
μάτων τους. Ή ύπαιθρος Ε λλά ς άνέπνευσε. Ληστείες διεπράττοντο τόσο σπάνια
ώστε νά μην άνησυχοϋν καί τόσο τις ’Αρχές.
’Έτσιμετάτό 1932 τό μελανό βιβλίο της ληστείας στη Χώρα μας έκλεισε γιά
πάντα πιά.
'Η στήλη αύτή σήμερα δέν πρόκειται ν’ άσχοληθή μέ άλλες ληστείες ή μέ
πρόσωπα άλλων ληστών πού έπαιξαν, δπως ξέρουμε, τόσο σπουδαίο ρόλο στο προ
σκήνιο της έγκληματικότητος στή Χώρα μας.
Πριν άρχίσουμε δμως νά εξετάζουμε τό άντικείμενο μέ τό όποιο θ’ άσχοληθοϋμε, θέλουμε νά υπενθυμίσουμε στους άναγνώστες δτι δσα έγράφησαν είναι πραγ
ματικότητες καί ύπό τις συνθήκες πού έγράψαμε στή συνέχεια της άφηγήσεως, ύπ’
αύτές άκριβώς άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί λήσταρχοι αύτοί. Αύτό έξ άλλου
είχε σημειωθή καί στο πρόλογο της μελέτης αυτής, δτι δηλαδή δέν θά παρουσιάζαμε
στούς άναγνώστες φανταστικές ιστορίες. "Αν τά πράγματα έγράφησαν κατά μυθι
στορηματικό τρόπο, αύτό έγινε γιατί δέν μπορούσε νά γίνη διαφορετικά.
Στήν ύπόθεσι δμως αυτή, δπως δλοι θά προσέξαμε, κάτι δέν έγινε σωστό,
κάτι παρελήφθη μάλλον νά γίνη, κ ι’ αύτό τό κάτι ήταν έκεΐνο πού στοίχισε άρκετά.
“Αλλος παράξενος τύπος ήταν ένας ψηλός άδύνατος καλόγηρος πού διατει
νόταν δτι θεράπευε μέ κάτι βότανα όλες τις άσθένειες. Αύτά τά φάρμακα πού π ί
στευαν πώς έκαναν θαύματα τά διαλαλοΰσε σάν νά έψελνε τροπάριο στήν έκκλησία. Καί ύπήρχαν πάρα πολλά τέτοια στο κινητό φαρμακείο του. Δενδρολίβανο,
φασκομηλιά, φλουσκούνι, περδικάκι, λιναρόσπορος, καλονιά, τριβόλι, πολύκομπο,
αγριάδα, λαγοκοιμησιά καί άλλα πολλά. Καί οί δουλειές του πήγαιναν μιά χαρά.
'Ο άλλος τύπος ώνομαζόταν “Ιβος καθηγητής ξένων γλωσσών καί άρχηγός τών
οπαδών τού Κουμφουκίου ήταν γνωστότατος καί διεσκέδαζε έπί χρόνια τούς ’Α
θηναίους. Έφοροΰσε πάντα βελάδα άπό τήν όποιαν έξεΐχον μαγνήτες γιατί μ’
αύτούς προσπαθούσε νά ύπνωτίση τον κόσμο, κρατούσε δέ μιά παμπάλαια όμπρέλλα, καί είχε γενάκι καί γυαλιά σάν τού Βενιζέλου.
Καί τί δμως δέν άλλάζει μέ τήν πάροδο τού χρόνου. Τίποτε πιά δέν θυμίζει
τήν παληά γειτονιά πού γνώρισε τόσο χαρούμενο ρυθμό ζωής, τόση ξεγνοιασιά
μέ τά τραγούδια, τον έρωτα καί τήν μποέμικη διάθεσι τού κόσαου της.
Δ. Σ Κ Ο Υ Ζ Ε Σ
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Δηλαδή έπέτρεψε νά διαφύγουν οί Ρετζαΐοι άπό τά χέρια της δικαιοσύνης άπό την
πρώτη ημέρα καί ν’ άνέβουν πάλι στο βουνό για νά στείλουν στον άλλο κόσμο άρκετούς, νά χάση τό κύρος του τό έπίσημο Κράτος τότε, νά ταλαιπωρηθούν οί αρμόδιοι
γιά ν’ άνακαλύψουν τους ληστάρχους μετά άπό 2 Χ/ 2 χρόνια στο εξωτερικό καί νά
παρουσιασθή τόση άνωμαλία στήν άπονομή τής δικαιοσύνης άπ’ τις δύο δίκες πού
αναγκαστικά έγιναν γιά την ΐδια ύπόθεσι.
Μ’ αύτό λοιπόν πού παρελήφθη νά γίνη, θ’ ασχοληθούμε σήμερα γιά νά βγά
λουμε όσα χρήσιμα συμπεράσματα μπορούμε, κάνοντας έτσι καί τό θέμα έπαγωγικό,
σκοπός έξ άλλου προς τον όποιον άποβλέπει ή δλη μελέτη.
’Αλλά έρωτάται, αύτό τό κάτι πού δεν έγινε σωστό, ήταν καί τό μοναδικό στά
χρονικά καί δεν έπανελήφθη ποτέ πιά σέ παρόμοιες περιπτώσεις έγκλημάτων; ’Ό χ ι.
Δέν ήταν τό μοναδικό. Έπανελήφθη καί θά έπαναλαμβάνεται έφ’ όσον δέν έχουμε
ύπ’ δψει μας ώρισμένους κανόνες, οί όποιοι έχουν εφαρμογή σέ παρόμοιες περιπτώσεις
καί πού ή παράλειψίς τους έχει αποτελέσματα άνάλογα προς τή βαρύτητά τους.
"Αν καί αύτό τό κάτι πού δέν έγινε συνοψίζεται σέ λίγες λέξεις έν τούτοις σέ
παρόμοιες περιπτώσεις έγκλημάτων μέ αγνώστους ιδίως δράστες, άποτελεΐ τό άπαν, έπί
τού οποίου ύστερα θά στηριχθοΰν οί άρμόδιοι γιά ν’ άναζητήσουν τον ή τούς δράστας.
Αύτό λοιπόν πού παρελήφθη είναι τούτο: δτι δέν διετηρήθη ό τόπος τού εγκλή
ματος άνέπαφος άπό τούς πρώτους πού έλαβαν γνώσιν καί μετέβησαν εκεί καί δέν
έλήφθη καμμιά φροντίδα γιά τήν έξασφάλισι των ιχνών.
"Ας έπιτραπή έδώ ν’ ανοίξουμε άλλη μιά παρένθεσι γιά νά έπαναλάβουμε δτι
σκοπός της μελέτης είναι διδακτικός. Δέν έπιθυμοΰμε νά δυσφημίσουμε κανένα ούτε
καί νά ψυχρανθοΰμε μέ κανένα.
’Αλλ’ ας δούμε τώρα τί έπρεπε νά γίνη στήν προκειμένη περίπτωσι άπό τήν
πρώτη στιγμή πού οί αρμόδιοι έλαβαν γνώσι τού στυγερού αύτού έγκλήματος.
Περί αύτών, ό κ. Ν. Παπαδημητρίου ύπηρετήσας ώς αξιωματικός εις τήν
Χωρ /κήν καί μεταταχθείς εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τό 1929 έργασθείς δέ έπι
πολλά έτη εις τήν Δ/σιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών στο βιβλίον του «'Η
δ α κ τ υ λ ο σ κ ο π ί α » (σελίς 151), γράφει τά έξης:
«Δυστυχώς ή κατάπληξις έκ τού μεγέθους καί τού πρωτοφανούς τού έγκλήματος
τούτου, ή έλλειψις ένιαίας κατευθύνσεως προς έξιχνίασιν τού άδικήματος, έν συνδυασμώ προς τήν αδαημοσύνην τών πρώτων έπιληφθέντων της ύποθέσεως άνακριτικών υπαλλήλων καί τάς σπασμωδικάς ένεργείας τών ’Αστυνομικών καί Άνακριτικών ’Αρχών, συνετέλεσαν ώστε, έν άδίκημα, δπερ εις χεΐρας έπιδεξίων άνακριτικών ύπαλλήλων έπικουρουμένων ύπό της Τεχνικής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας,
ήδύνατο νά έξιχνιασθή άκόμη καί έντός 24 ωρών λόγω τού πλήθους τών ιχνών καί
λοιπών πειστηρίων, άτινα ειχον άφίσει άσφαλώς εις τον τόπον τού άδικήματος οι
δράσται καί τού περιωρισμένου άριθμοΰ τών ύποπτων τελέσεως αύτού, νά συσκοτισθή
έπί τοσούτον, ώστε έπί μήνας νά έμφανίζωνται αί Ά ρχαί παραπαίουσαι κατά τρόπον
άπογοητευτικόν.
Ούτω ήδυνήθησαν ούτοι (’Ιωάννης καί Εύθύμιος Ρέτζος), έκτος τής παραπλανήσεως τών ’Αρχών, νά παρακολουθώσι καί τάς ένεργείας των νά καθιστώσιν
ένημέρους τούς συνενόχους των καί νά έξαφανισθώσίν τήν στιγμήν, καθ’ ήν μετά μακράς άμφιταλαντεύσεις, ή Δικαιοσύνη, διά τής έκδόσεως ένταλμάτων συλλήψεως,
ήτοιμάζετο έπί τέλους νά θέση χεΐρα έπ’ αύτών. Συνεπεία τούτου ή σύλληψίς των
έπετεύχθη εις τό έξωτερικόν μόνον μετά έτη καί άφοΰ τό Κράτος υπεβλήθη έν τώ
μεταξύ εις σημαντικάς δαπάνας. Καί δμως ήτο δυνατόν πάντα ταΰτα ν’ άποφευχθώσιν. "Ηρκει προς τούτο νά έλαμβάνοντο, ώς έδει, μέτρα προς διατήρησιν τού τόπου
τού άδικήματος άνεπάφου καί αν μεταξύ τών πρώτων ειδοποιείτο ή Τεχνική Ά σ τυ-
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νομία διά τήν άμεσον άποστολήν επί τόπου ειδικού υπαλλήλου, του οποίου ή συμβολή
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήτο κεραυνοβόλως άποτελεσματική. Καί προς
τοΰτο άπό της πρώτης στιγμής έδει νά ένεργηθώσι τά έξης, άτινα πρέπει να έχη ύπ’
οψει του πας κατώτερος αστυνομικός, ίνα εις τό μέλλον πράττη άναλόγως καταφθάνων εις τον τόπον του άδικήματος ή πρώτος έπιλαμβανόμενος της έξιχνιάσεως αύτοϋ
βαθμοφόρος τής ’Αστυνομίας ή άνακριτίκός εν γένει υπάλληλος.
Οί τό πρώτον άντιληφθέντες τήν διάπραξιν τοϋ άδικήματος άστυνομικοί (έννοεΐ τούς 4 χωροφύλακες οί όποιοι διήλθαν άπό τον τόπον τοϋ έγκλήματος μετά άπό
όλίγην ώραν δι’ αύτοκινήτου μέ κατεύθυνσιν προς Φ ιλιππιάδα) έδει νά άποστείλουν ίδιώτας προς είδοποίησιν τών άρμοδίων ’Αρχών, αύτοί δέ νά έπιστρέψωσιν
αυθωρεί είς τον τόπον του άδικήματος, νά δώσωσι χεΐρα βοήθειας εΐςτόνέπιζώντα
έκ τών θυμάτων, (εννοεί τον ένα χωροφύλακα ό όποιος εύρέθη βαρειά τραυματισμένος
κάτω άπό γέφυρα πού ύπήρχε στο σημείο αυτό), μεθ’ ό, άφοϋ δεν ήδύναντο νά κατα
διώξουν τούς ληστάς, νά λάβωσι μέτρα φρουρήσεως τοϋ τόπου τοϋ άδικήματος είς
μεγάλην άκτϊνα πέριξ αύτοϋ καί νά μή έπιτρέψωσιν είς ούδένα νά πλησιάση μέχρις
άφίξεως τών άρμοδίων. Τέσσαρες δέ αυτοί, ώς ήσαν, ήδύναντο νά έξασφαλίσωσι τοϋτο
καί νά κρατήσωσι σημείωσιν τών ονομάτων πάντων τών προσεγγισάντων είς τον
τόπον τοϋ άδικήματος ιδιωτών καί τών οπωσδήποτε λαβόντων γνώσιν αύτοϋ, τήν
όποιαν νά έγχειρήσωσιν είς τον πρώτον καταφθάσαντα αξιωματικόν τής Χωροφυ
λακής Φιλιππιάδος. Καί ούτος, έν αναμονή τής Τεχνικής ’Αστυνομικής Υπηρεσίας,
τήν οποίαν θά έδει νά καλέση έκ τών πρώτων προς ειδικήν έξερεύνησιν τοϋ τόπου τοϋ
άδικήματος, θά έπρεπε νά ένεργήση τά κάτωθι:
1) Νά βεβαιωθή έν πρώτοις αν τά ληφθέντα μέτρα ήσαν έπαρκή διά τήν φρούρησιν τοϋ τόπου τοϋ άδικήματος ένισχύων ταΰτα, αν ακρινέ έλλειπή, άπέχη άμα πάσης
θίξεως ή μετακινήσεως τών άντικειμένων τοϋ τόπου τοϋ άδικήματος.
2) Νά περιορίση τούς αύτόπτας μάρτυρας κλπ. κατά τρόπον, ώστε νά ή δυ
νατή ή έξέτασις αυτών παρά τοϋ πρώτου έπιληφθησομένου τής άνακρίσεως πριν
ή αί πρώται έντυπώσεις των συσκοτισθώσιν έκ τών άφηγήσεων τών οπωσδήποτε
λαβόντων γνώσιν τοϋ άδικήματος καί τών φημών, αίτινες έπακολουθοΰσιν είς περι
πτώσεις μεγάλων έγκλημάτων, ιδία έκ τών δημοσιεύσεων τοϋ τύπου, συνεπεία τών
όποιων οί μάρτυρες ώς έπί τό πλεΐστον συγχέουν δ,τι άντελήφθησαν οί ίδιοι, μέ ο,τι
ήκουσαν ή άνέγνωσαν είς τάς έφημερίδας.
3) Νά έπεκτείνη τάς προσπάθειας του ώς προς τήν συγκέντρωσιν πληροφο
ριών καί ένεργειών τών ένδεδειγμένων άναζητήσεων προς άκανακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών.
’Εάν τά μέτρα ταΰτα έλαμβάνοντο, ή μέν έξακρίβωσις τής ταυτότητος τών
δραστών ήτο δυνατόν νά γίνη καί έντός ώρών άκόμη, ή δέ σύλληψίς των, έάν έτηρεΐτο
ή προσήκουσα έχεμύθεια, ένήργουν δ’ ώς έδει κεραυνοβόλως αί καταδιωκτικαί Ά ρχαί,
ήτο ίσως δυνατή καί έντός τοϋ πρώτου 24ώρου, άν κρίνωμεν, έκ τοϋ γεγονότος δπως
διεπίστωσεν ή μετέπειτα χρονίσασα άνάκρισις, δτι οδτοι περιεφέροντο έντός τής πόλεως τών Ίωαννίνων, τινές δέ τούτων συνειργάζοντο καί μετά τών καταδιωκτικών
οργάνων διά τήν άνακάλυψιν τών ένοχων. Καί τά ευχάριστα ταΰτα άποτελέσματα
ιδού πώς θά 3»υετυγχάνοντο.
Ό ύπάλληλος τής Τεχνικής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας ευθύς ώς κατέφθανεν
είς τον έξασφαλισθέντα άνέπαφον τόπον τοϋ άδικήματος θά ένήργει :
α) Ειδικήν έξερεύνησιν τοϋ αύτοκινήτου, περί ού ούδεμία μνεία γίνεταιύπό τών
έπιληφθέντων τής ύποθέσεως καί θά άπεκάλυπτε τά έπ’ αύτοϋ λανθάνοντα δακτυ
λικά άποτυπώματα τών δραστών έκείνων, οΐτινες έπλησίασαν τοΰτο καί έρριψαν
τάς τελειωτικάς έκ τοϋ σύνεγγυς βολάς κατά τών θυμάτων, ώς καί τών έντός αύτοϋ
είσελθόντων, ίνα άνασύρωσι τάς κάτωθι τών πτωμάτων εύρισκομένας βαλίτσας τάς
περιεχούσας τά χαρτονομίσματα. Θά άνεύρισκε δ’ άσφαλώς έπ’ αύτοϋ δακτυλικά άπο-
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τυπώματα, διότι ήτο φύσει άδύνατον νά μή έθιξαν διά των χειρών των διάφορα μέρη
έκ των έσω ή έξω τοϋ αυτοκινήτου οί δράσται.
β) Έ κτος της άνευρεθείσης βαλίτσης, τής οποίας την επιφάνειαν δεν έχω ύπ’
δψιν, ίνα κρίνω αν θά ήσαν έπ’ αυτής κατάλληλα άποτυπώματα καί τοϋ ρηχθέντος
ξυλίνου κιβωτίου, θά έδει ν’ άνεύρη άπαντας τούς κάλυκας των ριφθεισών βολίδων
οΐτινες κάλυκες θά μάς έλεγον διά των έπ’ αυτών άποτυπωμάτων ποιοι καί πόσοι
οί ρίψαντες τάς βολάς κατά των έπί τοϋ αυτοκινήτου καί ιδού πώς. Γνωστού οντος
δτι οδτοι εΐχον δπλα μάλινχερ έχρησιμοποίησαν τάς γνωστάς δι’ αύτά δεσμίδας.
Έ κ ασ τος έξ αυτών, δτε έγέμισε το δπλον του καί έπίεσε διά τοϋ άντίχειρος τής
άριστεράς του χειρός την τελευταίαν προς τά άνω βολίδα, άφισεν έπί τοϋ κάλυκος
ταύτης τά άποτυπώματα τοϋ πιέσαντος άντίχειρος. 'Ο κάλυξ ούτος ό φέρων το άποτύπωμα έρρίφθη έπί τοϋ έδάφους εύθύς μετά τον πρώτον πυροβολισμόν καί είδικώς,
δτε έγέμισε την θαλάμην τοϋ δπλου του διά τής δευτέρας κατά σειράν βολίδος, ΐνα
καί ταύτην έξαπολύση κατά τών θυμάτων.
γ ) Έ κ τος τών έπί τών καλύκων τυχόν δακτυλικών άποτυπωμάτων ή έξέτασις
παρ’ ειδικών τών έπί τών καψυλλίων έπικρ'ούσεων τοϋ έπικρουστήρος θά παρεΐχεν
εις την άνάκρισιν τήν ταυτότητα τών δπλων, δι’ ών έρρίφθησαν, μία δ’ ειδική.καί έπισταμένη εΐτα έρευνα προς άνεύρεσιν καί ένδεχομένη κατάσχεσις τών δπλων τών υπό
πτων, θά καθώριζε τήν ταυτότητα τών δραστών.
δ) Ή έξέτασις τοϋ ξύλου, τοϋ κατά πλάτος τής όδοΰ ύπό τών δραστών τεθέντος, ήτο ένδεχόμενον νά καθώριζε τήν ταυτότητα τοϋ πελέκεως δι’ ού έκόπη και
επομένως δι’ ειδικών άναζητήσεων καί τήν ταυτότητα τοϋ κατόχου.
Ή άνάκρισις έχουσα άπό τής πρώτης στιγμής τά ώς άνω άψυχα καί βωβά,
άλλά πολλά λέγοντα καί μή ψευδόμενα ίχνη τής πράξεως, θά ήδύνατο άνευ μεγάλων
κόπων, χωρίς νευρικότητα, άνευ τής χρησιμοποιήσεώς βαρβάρων μεσαιωνισμών κατ’
αθώων, ώς έπί τό πλεΐστον πολιτών καί χωρίς νά παραστή άνάγκη κινητοποιήσεως
ισχυρών μονάδων Στρατού καί Χωροφυλακής, ώς έν προκειμένω συνέβη, νά παραδώση δλους τούς δράστας τοϋ στυγερού τούτου έγκλήματος εις χεΐρας τής Δικαιο
σύνης έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος, τόσου, δσον θά ήτο άρκετόν δι’ έλαχιστα καταδιωκτικά δργανα, δσα δηλαδή θά άπητοΰντο διά τήν σύλληψιν καί προ
σαγωγήν εις τήν άνάκρισιν δλων έκείνων έναντίον τών οποίων ύπήρχον έστω και
πορρωθεν ύπόνοιαι.
Έ κ τών ύποπτων τούτων, διά τών ώς άνω άναφερομένων ιχνών τοϋ τόπου τοϋ

θά έλάμβανον τήν άγουσαν διά τον Εισαγγελέα, ΐνα δώσωσι λόγον τοϋ αποτρόπαιου
εγκλήματος των».
Μ’ αύτά τά λόγια ά.ναφέρει ό κ. Παπαδημητρίου στο βιβλίο του, αυτό που παρελήφθη νά γίνη κ ι’ αύτό πού έπρεπε νά γίνη στή προκειμένη περιπτωσι.
’Έ τσ ι τό συμπέρασμα βγαίνει εύκολα κι’ είναι τοΰτο, δτι έχουμε ιεραν υποχρέωσιν οσάκις καταφθάνουμε πρώτοι στον τόπο τελεσεως τοϋ αδικήματος να δια
τηρούμε τούτον άνέπαφον καί νά λαμβάνουμε κάθε μέτρο πρός εξασφαλισι τών ιχνών,
μέχρις δτου καταφθάσουν οί αρμόδιοι πού θά έπιληφθοΰν τής εξιχνιασεως και οι τής
έξερευνήσεως τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων.
'Υπάρχουν λοιπόν κανόνες τούς οποίους πρεπει να εχουμε υπ οψει μας οσάκις
στον τόπο τοϋ άδικήματος καταφθάνουμε πρώτοι. ’Αμέσως πιο κάτω θ αναφέρουμε
εκείνους πού πρέπει νά έχουν πάντοτε κατα νοΰν οι κατώτεροι αστυνομικοί..
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1 5 . Καθήκοντα κατω τέρω ν α στυνομ ικ ώ ν, οί όποιοι πρώ τοι κατα
φ θάνουν στον τόπο τοϋ εγκλήματος. ( 1 )
'Η πείρα στήν ’Αστυνομία βεβαιώνει οτι σέ κάθε περίπτωσι τελεσθέντος άδικήματος έκεΐνοι οΐ όποιοι ώς έκ τής υπηρεσίας τους φθάνουν πρώτοι είς τον τόπον
τοϋ έγκλήματος είναι οί κατώτεροι άστυνομικοί, πού έχουν διατεθεί ώς σκοποί,
περίπολοι κλπ. Καί άλλοτε μέν αντιλαμβάνονται αύτοί πρώτοι τό άδίκημα, άλλοτε
πάλιν ειδοποιούμενοι άπό τούς παθόντας ή πολίτας, φθάνουν έκ τών πρώτων στον
τόπο τελέσεως αύτοϋ.
Οί άστυνομικοί αύτοί πρέπει να γνωρίζουν, ότι άπό τις πρώτες ένέργειές τους,
την άνάλογη έπέμβασι καί την φροντίδα τήν όποια θά καταβάλλουν είς τό νά έφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν, θά κατορθωθή κατά τό μεγαλύτερο μέρος ή επιτυχής έξιχνίασις
τής ύποθέσεως.
Πρέπει άπαραιτήτως νά διατηρούν τήν ψυχραιμία τους καί νά είναι απόλυτα,
κύριοι τοϋ έαυτοΰ τους, γιατί άτακτες ή βεβιασμένες ενέργειες ή διάφορες παραλείψεις
τών κατωτέρων οργάνων, μπορεί νά προκαλέσουν σοβαρώτατες δυσχέρειες στις μετέπειτα ενέργειες τής ’Αστυνομίας καί νά βλάψουν επικίνδυνα τό έργο τής έξιχνιάσεως τοϋ έγκλήματος.
Τά επιβεβλημένα καθήκοντα τών κατωτέρων αστυνομικών, πού φθάνουν πρώ
τοι στον τόπον τοϋ άδικήματος είναι κατά σειράν τά έξής:
α) "Αν τό άδίκημα γίνεται τή στιγμή πού καταφθάνει ό άστυνομικός πρέπει,
μέ κάθε τρόπο νά έμποδίση τήν φυγή τοϋ δράστου καί νά τον συλάβη.
"Αν όμως ό δράστης έτράπη σέ φυγή, πρέπει νά τον καταδιώξη γιά νά πετύχη
τή σύλληψί του ή τουλάχιστον νά βεβαιωθή γιά τήν ταυτότητά του.
β) "Αν ύπάρχουν θύματα, είτε άπό έγκληματική ένέργεια τοϋ δράστου είτε
άπό άλλο λόγο (λιποθυμία κλπ.), πούι έχουν άνάγκη παροχής πρώτων βοηθειών θα
παράσχη αυτές, είτε καλώντας ιατρό έπί τόπου, είτε ειδοποιώντας τον Σταθμόν
Α' Βοηθειών, είτε άποστέλλωντας αύτά μέ κατάλληλο μεταφορικό μέσο στο πλησιεστερο Νοσοκομείο ή Κλινική.
γ ) Συγχρόνως μέ τις άνωτέρω ενέργειες έάν μπορή ή άμέσως μετά άπ’ αυτές,
θά πρέπει νά είδοποιήση τούς προϊσταμένους του βαθμοφόρους γιά νά σπεύσουν στο
τόπο τοϋ έγκλήματος.
*Η εΐδοποίησις θά γίνη μέ τό ταχύτερο μέσο, διά τηλεφώνου, δι’ αυτοκινήτου
ή διά πολίτου τινός. Έ άν παρίσταται άνάγκη θά γίνη καί χρήσις συρίκτρας.
δ) Μετά άπό τις ένέργειες αύτές καί μέχρις ότου καταφθάσει βαθμοφόρος,
πρέπει νά λάβη κάθε μέτρον ώστε νά· έξασφαλίση άνέπαφο τον τόπο τοϋ άδικήματος.
Κατ’ άρχήν πρέπει νά άπαγορεύη νά πλησιάση κάθε ξένος ή περίεργος. Κατόπιν δέν
πρέπει οΰτε ό ίδιος νά θίγη ή νά μετακινή κανένα άντικείμενον, άλλ’ ούτε σέ άλλον να
έπιτρέπη τή προσέγγισι ή τή μετακίνησι άντικειμένων, έστω κι’ αν είναι ό παθών η
συγγενής αύτοϋ.
Ή ύποχρέωσις αύτή έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ή θέσις τών άντικειμενων όδηγοΰν πολλές φορές σέ άσφαλή συμπεράσματα περί τοϋ τρόπου διαπραξεως
τοϋ έγκλήματος καί διαφωτίζουν άπό πολλές πλευρές τήν ύπόθεσι.
ε) "Οταν ό κατώτερος άστυνομικός φθάση στο τόπο τοϋ έγκλήματος και
εύρη συγκεντρωμένα άλλα άτομα, πρέπει κατ’ άρχήν νά τά άπομακρύνη, ταύτοχρονως δέ πρέπει νά λάβη τά στοιχεία τής ταυτότητος τοϋ καθ’ ενός καί νά τά καταχωρήση στο σημειωματάριό του. Καί οχι μόνον αύτό, αλλά θά πρέπη νά έξακριβωση
μήπως τυχόν καί άλλα πρόσωπα, πριν άπ’ αύτά, είχαν πλησιάσει έκεΐ κι’ αν ναι, να
σημειώση καί τά άνόματά τους.
Ή γνώσις τών προσώπων, τά όποια προ τοϋ άστυνομικοΰ είχαν πλησιάσει
1. Επιστημονική καί Τεχνική ’Αστυνομία κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου σ. 95.
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στο τόπο τοϋ εγκλήματος, είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους καί κυρίως γιατί
είναι ενδεχόμενο να έθιξαν άντικείμενα πάνω στα όποια να άφισαν τά δακτυλικά τους
άποτυπώματα, οπότε θά πρέπει τά πρόσωπα αυτά νά δακτυλοσκοπηθοϋν γιά νά
διαχωριστούν τά άποτυπώματά τους άπό έκεΐνα των δραστών.
Έ κτος αύτοϋ, τά πρόσωπα αύτά εξεταζόμενα, ίσως νά παράσχουν χρήσιμες
πληροφορίες στους ένεργοϋντας την άνάκρισιν, έν σχέσει μέ τις συνθήκες ύπό τις
όποιες άντελήφθησαν οτι έγινε τό έγκλημα ή έν σχέσει μέ ύποπτα πρόσωπα πού παρετήρησαν έκεϊ.
Έ άν μάλιστα άπό την πρόχειρο έξέτασι ό κατώτερος άστυνομικός διαπιστώση
ότι υπάρχουν πρόσωπα, που είδαν αυτοπροσώπως ή ακόυσαν κάτι σχετικώς μέ τό
διαπραχθέν έγκλημα, θά πρέπη νά φροντίζη νά παραμένουν τά πρόσωπα αύτά μέχρις
της άφίξεως τοϋ βαθμοφόρου, στον όποιο θά άναφέρη ιδιαιτέρως, νά προβαίνη τό τα
χύτερο στην έξέτασί τους.
στ) Είναι δυνατόν σέ εξαιρετικές περιπτώσεις ν’ άντιληφθή ό κατώτερος
άστυνομικός πού πρώτος έφθασε στον τόπο τοϋ έγκλήματος, ότι ώρισμένα αντικεί
μενα πάνω στά όποια πιθανόν νά ύπάρχουν δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ δράστου,
κινδυνεύουν νά καταστραφοΰν, λόγω π.χ. πυρκαϊας, βροχής κλπ. Σ τις περιπτώσεις
αυτές οφείλει νά καταβάλη κάθε προσπάθεια, ώστε νά εξασφάλιση τά άντικείμενα
αύτά μεταφέροντάς τα σέ άσφαλές μέρος. Δέν πρέπει όμως νά λησμονή νά σημειώνη
στο σημειωματάριό του, ποΰ άκριβώς εύρίσκοντο τά άντικείμενα αύτά προ τής μετα
φοράς τους, γιατί ή θέσις στην οποίαν εύρέθησαν άρχικώς έχει μεγάλη σημασία.
Γιά τά άντικείμενα αύτά πρέπει νά λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά τη μετα
φορά τους νά μή καταστρέφωνται τά έπ’ αύτών δακτυλικά άποτυπώματα καθώς έπίσης
καί νά μή άφίνη έπ’ αύτών τά ίδικά του.
τον καταφθάνοντα μετέπειτα βαθμοφόρον, ό όποιος καί θά έπιφορτισθή μέ τήν διαλεύκανσι τοϋ έγκλήματος, νά εΐδοποιήται άμέσως ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών
’Αναζητήσεων, ή οποία δι’ ειδικού συνεργείου της θά προβαίνη στήν φωτογράφησι
τών σκηνών τοϋ έγκλήματος καί τοϋ τόπου αύτοϋ καί θ’ άναζητη καί λαμβάνη τά τυ
χόν εύρεθέντα δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ δράστου. Τό πόσον άπαραίτητη καί χρή
σιμη είναι ή στενή συνεργασία καί ή συνδρομή τής 'Υπηρεσίας αύτής στις περιπτώσεις
αύτές δέν είναι άνάγκη ν’ άναφέρουμε ιδιαιτέρως.
’Αποτελεί λοιπόν βαρυτάτη άμέλεια τοϋ άστυνομικοΰ, ό όποιος καταφθάνει
πρώτος στον τόπο τής τελέσεως άδικήματος, καί δέν φροντίζει νά έξασφαλίση, όπως,
άνωτέρω άναφέραμε, τον τόπον τοϋ έγκλήματος άνέπαφον, τά ίχνη, τά πειστήρια
τά στοιχεία καί τις πληροφορίες έκεϊνες, άπό τις όποιες θά είναι δυνατόν νά διευκολυνθή ή άνάκρισις καί νά καθορισθοΰν οί έπιβαλλόμενες νά γίνουν ένέργειες, γιά τή
διαλεύκανσι τοϋ έγκλήματος καί τή σύλληψι τών δραστών.
Αύτές είναι οί ένέργειες στις όποιες πρέπει νά προβαίνουν οί κατώτεροι άστυνομικοί, οί όποιοι πρώτοι φθάνουν στον τόπο τοϋ άδικήματος, μέχρι τής άφίξεως
προϊσταμένου βαθμοφόρου, ό όποιος καί θά έπιληφθή τής ύποθέσεως καί στον όποιον
οφείλουν ούτοι νά άναφέρουν όσες πληροφορίες συγκέντρωσαν γιά τό άδίκημα, για
τις συνθήκες ύπό τις όποιες διεπράχθη, τούς μάρτυρες κλπ. καθώς καί αν ό τόπος
έτηρήθη άνέπαφος.
Οί ένέργειες όμως αύτές τοϋ κατωτέρου άστυνομικοΰ πρέπει νά γίνωνται μέ
ταχύτητα, γιατί ή έκμετάλλευσις τών πρώτων πληροφοριών καί οί άναζητήσεις οι
όποιες ένεργοΰνται τις πρώτες ώρες μετά τό έγκλημα είναι άνεκτίμητες, καί ώς μάς
είναι γνωστό ό χρόνος ό όποιος διαφεύγει χωρίς τις ένδεικνυόμενες σύντομες άναζητήσεις είναι ή άλήθεια διαφεύγουσα.
ΓΕ Ω Ρ Γ. Α. ΚΑΡ Ο ΥΖΟ Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
'Υπό J. Gibsons, Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας
---------------------Φιλαδέλφειας ’Αμερικής, κατά μετάφρασιν -----------------------’Αστυνόμου Α’ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ
'Ο διακεκριμένος και έμπειρος Διευθυντής τής ’Αστυνομίας τής
Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών εκθέτει, προς τό ’Αμερικανικό
Περιοδικό Post, τις αντιλήψεις του έπ'ι τοϋ σοβαρού προβλήματος τής παρα
νόμου διενεργείας, Τυχηρών Παιγνίων, και εν κατακλείδι λέγει δτι, ό μόνος
τρόπος προς περιορισμόν και άναχαίτισιν έξαπλώσεως τής τρομεράς αυτής
κοινωνικής μάστιγος, είναι ή νομιμοποίησις αυτών εκ μέρους τής Πολι
τείας.

*
*
*
Κατά τό περασμένο έτος, λέγει ό διακεκριμένος πεπειραμένος καί δραστή
ριος Διευθυντής τής ’Αστυνομίας τής Φιλαδέλφειας των 'Ηνωμένων Πολιτειών
Θωμάς J. Gibsons, ή ’Αστυνομία μου ένήργησε 15.000 συλλήψεις για παραβάσεις
των Νόμων περί τυχηρών παιγνίων, καί οφείλω νά ομολογήσω δτι αύτό, δέν απο
τελεί, παρά μόνο άσκοπη άπώλεια χρόνου.
'Η αλήθεια, δπως κάθε άστυνομικός μιας οίασδήποτε μεγαλουπόλεως θά
μπορούσε νά τό βεβαιώση, είναι δτι, οί ’Αστυνομίες, μπορούν νά ένεργοΰν συλλή
ψεις άκατάπαυστα, χωρίς δμως νά έπιτυγχάνουν τό σκοπούμενο καί προσδοκόμενο άποτέλεσμα, δηλ. τον περιορισμό καί τήν άναχαίτησι τοϋ καθημερινώς καί κατά
τρόπον τρομακτικόν καί άπειλητικόν όγκουμένου κύματος, παρανόμου διενεργείας
τυχηρών παιγνίων.
'Η διεξαγομένη ύπό τής ’Αστυνομίας σκλήρή μάχη κατά τής ώργανωμένης
παρανόμου διενεργείας τυχηρών παιγνίων, δέν δύναται δυστυχώς νά κερδίση υπέρ
τοϋ Νόμου, άντιθέτως δέ, ή ώργανωμένη παράνομος διενέργεια παντός είδους τυ
χηρών παιγνίων, λαμβάνει καθημερινώς τρομακτικές καί λίαν άνησυχητικές διά
τήν Κοινωνίαν διαστάσεις, μέ παντελή περιφρόνησι τών Νόμων έκ μέρους τών «ορ
γανωμένων τοιούτων πανίσχυρων έπιχειρηματιών.
Ά ς πάρωμε ώς παράδειγμα, λέγει ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, τήν πόλιν μου. Νά πιστεύσω δτι αυτή έχει κατακλυσθή άπό κΰμα άπατεώνων, χαρτοπαικτών καί γενικώς άνθρώπων πού ή άπασχόλησίς των είναι ή παράνομος διενέργεια
στοιχημάτων καί άλλων τυχηρών παιγνίων. Δέν είναι δυνατόν. Οΰτε δέ επίσης
είναι δυνατόν νά πιστεύω, δτι ή Φιλαδέλφεια προσφέρεται καί εύνοεΐ περισσότερο
άπό άλλες πόλεις τήν άνάπτυξι τοιούτων παρανόμων έπιχειρήσεων.
'Υπάρχουν κατ’ έλάχιστον δριον, οκτώ άλλες μεγαλουπόλεις στις 'Ηνωμένες
Πολιτείες, μέ άκόμη πιο τρομακτικά ρεκόρ συλλήψεων γιά παραβάσεις τών Νόμων
περί τυχηρών παιγνίων. Καί αύτό σημειωτέον, χωρίς νά ΰπάρξη ή έλαχίστη
άνάπαυλα στήν άπεινή δίωξι τών τυχηρών παιγνίων στή Φιλαδέλφεια. Έ χομεν
ένεργήσει πολύ περισσότερες συλλήψεις γιά τυχηρά παίγνια κατά τό έτος 1958
άπ’ δλα τά προηγούμενα έτη. Σχεδόν τριπλάσιες σέ άριθμόν άπό τις συλλήψεις τοϋ
1953.
Αυτή ή καταπληκτική καί τρομακτική αΰξησι τών βεβαιωθεισών παραβά
σεων καί συλλήψεων, πρέπει νά μας άνησυχή καί νά μάς έμβάλη σέ σοβαρές σκέψεις.
’Από τότε πού έγινα Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Φιλαδέλφειας κατά τό 1952,
μιά άπό τις πρωταρχικές μου επιδιώξεις καί φιλοδοξίες, ήτο νά πατάξω τήν παρά
νομο χαρτοπαιξία καί τήν έν γένει παράνομο διεξαγωγή τυχηρών παιγνίων. ’Ή λ πισα δτι, μέ τήν άπεινή δίωξι και τή λήψι σκληρών μέτρων κατά τών οργανωτών
τοιούτων παιγνίων, θά ήναγκάζοντο νά έγκαταλείψουν τήν πόλιν, άλλά αύτό δέν
συνέβη· οΰτε θά συμβή. Συλλαμβάνομεν συνεχώς δλο καί περισσότερους. Πώς συμ
βαίνει αύτό;
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Συλλήψεις ένεργοΰνται γιά δυο λόγους: Γιά νά τιμωρήσουμε τούς παραβιά
ζοντας, καταστρατηγοϋντας καί περιφρονοΰντας τον Νόμο, καί γιά νά περιορίσουμε
τις παραβάσεις στο ελάχιστο.
Ά π ο τής άπόψεως αύτής ούδέν δυστυχώς έπετεύχθη διά των συλλήψεων.
Οί παρανόμως διενεργοϋντες τυχηρά παίγνια στήν πάλι μου, καί σέ κάθε μεγαλούπολι νομίζω, ξεύρουν προκαταβολικούς, δτι δέν έχουν νά φοβούνται σοβαρές ποι
νικές κυρώσεις άπό τά δικαστήρια.
Ιδού ή αιτία τού κακού, πού κάμνει όλους τούς άσχολουμένους μέ τά πα
ρανόμως διενεργούμενα παντός είδους τυχηρά παίγνια, νά άπαθρασύνωνται και
να περιφρονοΰν το Νόμο. «'Η ά φ ά ν τ α σ τ ο ς έ π ι ε ι κ ή ς μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ς α υ τ ώ ν , έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν Δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν». '
Ολιγώτεροι άπό 1 ° /0, άπ’ αυτούς πού συλλαμβάνονται κάθε χρόνο γιά τυχηρά
παίγνια στη Φιλαδέλφεια, μπορούν νά καταλήξουν στις φυλακές. Ε ίτε άπαλλασσονται παντελώς, είτε τιμωρούνται μέ κωμικά καί γελοία χρηματικά πρόστιμα,
πληρώνοντας δηλ. όσα θ’ άρκοΰσαν γιά την άγορά τροφής ελάχιστων ορνίθων.
Προσφάτως άπέστειλα εγκυκλίους προς όλα τ ’ ’Αστυνομικά Τμήματα τής
Φιλαδέλφειας, μέ πίνακα 54 κακοποιών, άνδρών καί γυναικών, σεσημασμένων γιά
διενέργεια τυχηρών παιγνίων καί άλλων εγκληματικών πράξεων. Οί 54 εΐχον έν
συνολω 972 συλλήψεις, έκ τών οποίων 562 ήσαν γιά παράνομα τυχηρά παίγνια,
ήτοι στοιχήματα Ίπποδρομιακά, Ποδοσφαιρικά, Κυνοδρομικά καί παντός είδους
απηγορευμένα τυχηρά παίγνια. ’Από τις 562 συλλήψεις, σέ 30 μόνο περιπτώσεις
επεβλήθησαν στούς δράστες ποινές φυλακίσεως’δηλ. είκοσι προς ένα έπιτυγχάνουν
να μη άποστέλωνται στις φυλακές. Τί καλλίτερο όμως μπορούν νά περιμένουν οί
οργανωταί καί έπιχειρηματίαι τυχηρών παιγνίων ύπέρ αύτών; Αί άποφάσεις τών
Δικαστηρίων, θά διαπιστώσουμε, οτι ύπήρξαν άκόμη πιο έπιεικείς καί ευνοϊκές
γι αύτούς, άν ρίξωμε μιά ματιά σ’ αύτές.
Μία μόνο άπό τις άποφάσεις αύτές έπέβαλε ποινή φυλακίσεως άνω τού
έτους, οί δέ περισσότερες έπέβαλον φυλάκισι 3—4 μόλις ημερών, Μιά άλλη έπέ
βαλε στο δράστη 3μηνο φυλάκισι, άλλά μόλις 8 ημέρες παρένειμεν στη φυλακή,
γιατί κατώρθωσε νά έπιτύχη την μείωσι ταύτης.
Αυτός είναι λοιπόν ό τρόπος έπιβολής ποινών στούς καταστρατηγοϋντας
και περιφρονοΰντας τούς Νόμους, καί αυτός είναι ό τρόπος πού θά έξυγιανθή
η Κοινωνία άπό τη τρομερή αυτή μάστιγγα τών τυχηρών παιγνίων, καί θά περιορισθούν οί παραβάσεις στο έλάχιστο; ’Ασφαλώς Ο Χ Ι . Δέν θέλω νά είπω ότι οί
δικασταί δωροδοκούνται γιά νά τούς απαλλάξουν ή νά έπιβάλλουν σ’ αύτούς άσήμαντα καί μηδαμινά χρηματικά πρόστιμα.
Κατά τήν γνώμη μου, οί περισσότεροι δικασταί δέν θεωρούν σοβαρό άδίκημα
τήν διενέργεια τυχηρών παιγνίων καί δέν θεωρούν αύτό ως ένα τρομερό καί λίαν
επικίνδυνο καρκίνωμα τής Κοινωνίας, ώς πράγματι είναι. Κατά τις έσφαλμένες άντιλήψεις αύτών, οί σκοποί τού Νόμου έκπληροΰνται καί έξυπηρετοϋνται
με τά έπιβαλλόμενα μικρά χρηματικά πρόστιμα.
Πλάνη μεγάλη. Οί χαρτοπαίκτες καί ιδιαιτέρως οί οργανωταί καί έπιχειρηματίαι τοιούτων τυχηρών παιγνίων γελούν εις βάρος τών Δικαστηρίων καί τής Πο
λιτείας, μέ τά έπιβαλλόμενα σ’ αύτούς γελοία χρηματικά πρόστιμα.
Θεωρούν αύτά ώς ένα άσήμαντο καί μηδαμινό έξοδο, μέσα στά τόσα άλλα
έξοδα τών παρανόμων καί υπόπτων έπιχειρήσεών των.
Ά π ό τις άνωτέρω συλλήψεις πού άνεφέρθησαν, 143 είχαν ώς αποτέλεσμα
τήν έπιβολήν χρηματικών προστίμων έν συνόλω 22.000 δολλαρίων, δηλ. 150 δολλάρια κατά μέσον όρον σέ κάθε παράβασι. Γιά τούς περισσοτέρους χαρτοπαίκτας
το ποσόν αύτό είναι γελοΐον.
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Είναι επίσης άλήθεια, ότι πολλές φορές τά δικαστήρια επιβάλλουν την
πληρωμήν των δικαστικών εξόδων, άκόμη καί άν οι κατηγορούμενοι άπαλλάσσονται.
Θ’ άναφέρω την περίπτωσι τοϋ Τζαίημς B ailey γιά ν’ άποδείξω πόσο κωμική
είναι ή μεταχείρισίς των παρά των δικαστηρίων, καί πόσο ή κατηγορία αύτή
των κακοποιών, μπορεί να ύπολογίζη τις έπιβαλλόμενες ποινές, πόσο δέ άκόμη οί
ποινές αυτές μπορούν ν’ αποτελόσουν σωφρονιστικό μέτρο καί μέτρο εκφοβισμού.
'Ο J. B ailey σεσημασμένος καί γνωστός άπό τά νεανικά του χρόνια ώς
άνθρωπος ασχολούμενος μέ τά στοιχήματα καί τά τυχηρά έν γένει παίγνια, εί
ναι ηλικίας ήδη 59 χρόνων. Κατά τον ’Οκτώβριο τού 1957 συνελήφθη ύπό τής
’Αστυνομίας μου μαζί μέ 8 άλλους, σ’ έ'να μυστικό χαρτοπαικτικό σπίτι στη Δυ
τική Φιλαδέλφεια.
'Η ’Αστυνομία κατέσχε 2228 δολλάρια σέ μετρητά, καθώς επίσης καί 41
ζεύγη κύβων (ζάρια).
Κατά τήν έκδίκασι της ύποθέσεως, ένας δικηγόρος της ύπερασπίσεως ύπεστήριξε, ότι δέν έπρόκειτο περί παρανόμου χαρτοπαικτικής λέσχης, άλλά περί
φιλολογικής συγκεντρώσεως.
~Ητο βέβαια, τό πιο εύφυές καί τό πιο γελοίο ταυτοχρόνως έπιχείρημα, διότι
οί έφημερίδες είχαν άναγράψει ότι μερικοί διέφυγαν τήν σύλληψι πηδώντας άπό τά
παράθυρα τού δευτέρου ορόφου.
Τό δικαστήριο άπήλλαξε καί τούς 9 κατηγορουμένους, άλλά τήν έπομένην
ημέραν συνελήφθη καί πάλι ό Bailey μέ τήν κατηγορίαν ότι διετήρει παρανόμως
μυστικήν λέσχην τυχηρών παιγνίων. Έκρατήθη καί άπεστάλη έκ νέου στο Δικαστή
ριο. Τό Δικαστήριο δέν έκρινε καί πάλι αύτόν ένοχον, άλλά τού επέβαλε τά έξοδα
τής δίκης άνερχόμενα σέ 25 δολλάρια. Ταύτοχρόνως τό δικαστήριο έπέστρεψε σ’
αύτόν καί τά κατασχεθέντα τήν προηγούμενη ήμέραν χρήματα, άφοΰ άφήρεσε τά
25 δολλάρια, τά δικαστικά δηλ. έξοδα. Έ τ σ ι ό Bailey έφυγε άπό τό Δικαστήριο
πλουσιώτερος κατά 2203 δολλάρια, άπό ότι είχε είσέλθει έν αύτώ χωρίς σημειωτέον νά καταφύγη στο ’Ανώτερο Δικαστήριο νά ζητήση τήν άπόδοσι τών κατασχεθέντων χρημάτων, διότι άποφεύγουν πάντοτε ούτοι νά προσφεύγουν σ’ αύτό,
γνωρίζοντες ότι, ή τυχόν καταδίκη παρ’ αύτού επισύρει πάντοτε βαρείαν ποινήν
φυλακίσεως.
Τά Πρωτόδικα Δικαστήρια ώς προκύπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις
τυχηρών παιγνίων άποφαίνονται ότι οί κατηγορούμενοι τυγχάνουν ένοχοι.
Αύτό προκύπτει άπό τά δελτία έγκληματικότητος αύτών τών 54 πού άνεφέρθησαν πιο πάνω. Άπεστάλησαν στο δικαστήριο 226 φορές γιά διάφορες παρα
βάσεις τού Νόμου περί τυχηρών παιγνίων. Μόνον σέ 50 περιπτώσεις άπηλλάγησαν
παντελώς. Ά π ό αύτό θά μπορούσε νά συμπεράνη κανείς ότι τά Δικαστήρια άκολουθοΰν λίαν αύστηράν τακτικήν έναντι τών παραβατών τού Νόμου περί τυχηρών
παιγνίων. Ά λλά όταν έξετάση τις ποινές—πού σ’ όλες αύτές τις περιπτώσεις, πού
έκριναν ένοχους τούς κατηγορουμένους—διαπιστώνει ότι μόνο σέ 30 περιπτώσεις
έπεβλήθη ποινή φυλακίσεως, σέ 17 περιπτώσεις έπεβλήθη ποινή φυλακίσεως μέ
άναστολή ή πληρωμή τών δικαστικών εξόδων καί σέ 129 περιπτώσεις έπεβλήθησαν διάφορα μικροπρόστιμα.
( Συνεχίζεται)
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Στον «Παρνασσό» μέ την Χ.Ε.Γ.Η.Ε.
'Υπό Δοκ. Ύπαστυνόμου κ. Σ Π . ΠΗΛΟΥ

...'Η στήλη ετούτη γράφεται απόψε μέ πολλή συγκίνηση... Καί μέ αισιοδοξία
μαζί... Νοιώθει τήν ανάγκη νά γυμνωθή άπό κάθε ρητορικό οίστρο, άλλα καί άπό
κάθε ρωμαντική έξαρση, για νά κουβεντιάση άπλά-άπλά μαζί σας, γιά κάποια έλπιδοφόρα διαπίστωση πού την πλ.ημμυρίζει ενθουσιασμό... ’Απόψε δέν θά τήν άπασχολήση ή άστρόφεγγη νύχτα, τό ολόγιομο φεγγάρι, ή γαλήνη τής σιωπής... Γιατί
άπόψε αισθάνεται χρέος της νά χαρή τή ζωή, πού κάτω άπ’ τις άνάγκες καί τήν
τραχύτητά της κρύβει πολλή ομορφιά καί άπέραντη δύναμη πίστης καί ιδανικών...
...Φαίνεται πώς τό προηγούμενο σημείωμά της σχετικά μέ «Τά σταφύλια τής
οργής» βρήκεν άπήχηση σέ πολλές καρδιές καί τά σχόλια πού ακούσε τής δίνουν τό
δικαίωμα νά πιστεύη ότι ό υλισμός τής εποχής μας δέν έχει τις τρομακτικές δια
στάσεις πού επιφανειακά καί μέ θόρυβο
έμφανίζονται στήν καθημερινή ζωή τής
ρουτίνας... 'Ο άνθρωπος του 20οΰ αιώνα
πιστεύει... Κάθε μ,έρα-πιστεύει καί πε
ρισσότερο... Οί απαισιόδοξοι κήρυκες
τής συμφοράς δέν έχουν θέση στή φι
λοσοφία των καιρών μας...
Αύτό είναι μιά μεγάλη άλήθεια
κρυμμένη βαθειά μέσα στήν άνθρώπινη
καρδιά... Καί αύτή ή άλήθεια γεμίζει
τούς Ναούς κάθε Κυριακή, πολλαπλα
σιάζει τις ιδιωτικές οργανώσεις φιλαν
θρωπίας, αυξάνει τις φροντίδες του Κρά
τους μας γιά τήν άνακούφιση τών δυσ
τυχισμένων. Γεννημένη αύτή ή στήλη
καί εμπνευσμένη έξ ολοκλήρου άπό τήν
άστείρευτη πηγή πνευματικής δυνάμεως τοϋ Διευθυντή της, έμαθε κοντά του
νά πονά καί νά χαίρεται όταν πονούν
καί χαίρωνται οί άλλοι, καί νά πιστεύη...
Προ παντός νά πιστεύη στις άσάλευτες ηθικές άξιες πάνω στις όποιες καί
'Η κ. Θ. Ποταμιάνου μετά τοϋ ‘Ελβετού κ.
μόνον μπορεί νά οίκοδομηθή ό υγιής Φρίτς Χεντερλάϊν, αντιπροσώπου τής Διεθνούς
πολιτισμός τής προόδου καί τής εύημεΣταυροφορίας Άντιαλκοολικοΰ Άγώνος.
ρίας τών άνθρώπων...
(
Κι’ έμαθε άκόμα κοντά του νά υπηρέτη καί νά στηρίζη κάθε ευγενική προσπά
θεια άγάπης, όπου τήν συνάντηση...
’Έ τσ ι, «Τά σταφύλια τής οργής» γιά τά όποια τόσο ζωηρό εδειξατε ενδια
φέρον, είναι βγαλμένα, μέσα άπ’ τήν διδαχή εκείνου, που αποτελεί πάντοτε τον
λουλουδιασμένο άξονα γύρω άπό τον όποιον ευλαβικά κινείται το φτωχικό ^ετούτο
'Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας. Δέν έχει πρόθεση ό γράφων νά συνέχιση τήν^ ίδια
κουβέντα
νβέντα γύρω άπ’ τον άλκοολισμό... Αύτό θά γίνη άλλοτε, με πρώτη καινούργια
εύκαιρία.
’Απόψε Θέλει νά γράψη τον σύντομο επίλογο τοϋ προηγουμένου ήμερολογίου.
Τον αισιόδοξο έπίλογο γιά τά «σταφύλια τής οργής...».
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'Η Χριστιανική 'Ένωση Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως ας μας άπασχολήση
για λίγο καί σήμερα, ή γνωστή καί άγαπημένη σας Χ .Ε .Γ .Η .Ε . πού, ύπό τήν άξια
κατεύθυνση της Προέδρου του καί διακεκριμένης ιατρού Κας Θάλειας Ποταμιάνου, δίνει αδιάκοπα τήν ειρηνική μάχη της εναντίον του άλκοολισμοϋ καί των ναρ
κωτικών, πού «υποσκάπτουν τά θεμέλια τής φυλής μας»...
’Ανάμεσα στή λαμπρή αύτή γυναικεία οργάνωση καί στο περιοδικό ετούτο
έχει θεμελιωθή καί άναπτυχθή μια γόνιμη καί άποδοτική συνεργασία μεγίστης
κοινωνικής ώφελιμότητος. Είναι κι’ αυτό ένα άξιόλογο έπίτευγμα τού κ. ’Αρχι
μανδρίτη, μέσα στα πλαίσια τής όλης πνευματικής άστυνομικής κινήσεως πού έδημιούργησε τά τελευταία χρόνια, καί διά τής οποίας ή ’Αστυνομία ήρθε κοντά κοντά καί έδωσε τό χέρι σέ κάθε κοινωνική οργάνωση πού εργάζεται γιά τήν πνευ
ματική άνύψωση τού λαού μας...
Γιά μιά λοιπόν άκόμα φορά διατίθεται αύτή ή στήλη γιά νά ύπηρετήση
τήν διαλεχτή άποστολή τής Χ .Ε .Γ .Η .Ε .
Παίρνει άφορμή γ ι’ αύτό άπό μιά σειρά άκρως διαφωτιστικών ομιλιών πού
ώργάνωσε καί παρουσίασε στήν αίθουσα τού Φιλολογικού Συλλόγου «Π Α ΡΝ Α Σ
Σ Ο Σ», τήν 28 Φεβρουάριου καί τήν 1η Μαρτίου, ή Χριστιανική "Ενωση Γυναικών
’Ηθικής Έξυψώσεως, μέ τήν συνεργασία μιας άλλης, επίσης εκλεκτής, όργανώσεως, τής Πανελληνίου Άντιαλκοολικής Σταυροφορίας.
"Οσοι δέν παρευρέθηκαν σ’ αύτές τις ομιλίες έχασαν... Σ τ’ άλήθεια έχασαν
...’Έχασαν τήν εύκαιρία νά ζήσουν λίγες στιγμές ψυχικής άνατάσεως, νά διδαχτούν,
νά στηριχτούν στήν πίστη... Νά διδαχτούν τή Χριστιανική φιλοσοφία μέ δυο λό
για άπλά... Νά τήν διδαχτούν άπό μιά ομάδα φωτισμένες γυναίκες, ήρωϊκές, πα
νέμορφες, ζωντανές, άκατάβλητες...
Νά τήν διδαχτούν άπό φτωχούς καί άγραμμάτους έργατικούς, πού ήταν κά
ποτε άλκοολικοί καί σήμερα έχουν μεταβληθή σέ ’Αποστόλους χαράς, πίστεως καί
έλπίδος...
Νά τήν διδαχτούν άπό τήν εύγενική Κα Ποταμιάνου, πού άναλύοντας τούς σκο
πούς καί άπαριθμώντας τά πεπραγμένα τής όργανώσεώς της έσκόρπισε τριγύρω
της φώς, πολύ φώς, τό φώς τό αληθινό τής ζωής καί τής ’Αρετής...
Νά τήν διδαχτούν άπό διακεκριμένους έπιστήμονας καί διαλεχτούς πνευματι
κούς ήγέτας τού τόπου μας, πού άνέβηκαν σεμνά στο βήμα γιά νά κηρύξουν τήν
άλήθεια τού Εύαγγελίου...
Νά τήν διδαχτούν τέλος άπό τήν ’Αστυνομία, άπό τήν πλούσια πείρα της,
άπ’ τήν άνεξάντλητη πίστη της, καθώς ό Γενικός Διευθυντής τού 'Υπουργείου
’Εσωτερικών κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης κατακτούσε τις καρδιές τών άκροατών
του."Α! Πραγματικά έχασαν όσοι δέν ήρθαν. Σπάνια παρευρίσκεται κανείς σέ τέ
τοια συνεργασία προσωπικοτήτων, σέ τέτοιο άρμονικό συντονισμό πνευματικού κάλ
λους. Οί έορταστικές αύτές ομιλίες τελούσαν ύπό τήν προστασία τού Μακαριωτάτου
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Θεοκλήτου, καί τών Έ ξοχω τάτων 'Υπουργών κ.κ. Ά . Στράτου, Ί . Βογιατζή καί Ε. Καλαντζή, έλαβαν δέ σ’
αύτές μέρος ό Νομίατρος ’Αττικής καί ’Αντιπρόεδρος τής Πανελληνίου Ά ντιαλκολικής Σταυροφορίας κ. Ο. Κατσάκος πού έπρολόγησε τις ομιλίες τής πρώτης
ήμέρας, ό Έ ξοχώτατος έπί τής Κοινωνικής Προνοίας 'Υπουργός κ. Ά . Στράτος,
πού ύστερα προσεφώνησε τά μέλη τής όργανώσεώς καί άνέπτυξε περιληπτικούς τούς
σκοπούς της, καί οί όμιληταί, κατά σειράν ομιλίας, κ.κ. Σ. Λούρος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου, Πρόεδρος τής Εταιρείας Εύγονίας, μέ θέμα: «’Αλκοολισμός καί
εύγονία».'0 κ. Α. Οίκονομίδης,’Επιμελητής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών, μέλος
τής Π .Α .Σ. μέ θέμα « Ό αλκοολισμός καί οί όλέθριαι έπί τής κοινωνίας συνέ-

Στον «Παρνασσό» μέ την Χ .Ε .Γ.Η .Ε .

6825

πειαι αύτοΰ». Ό κ. Κωνσταντίνος Γαρδίκας, Καθηγητής Παπεπιστημίου μέ
θέμα: ((’Αλκοολισμός καί έγκλημα». 'Ο κ. Πατρίκιος, Καθηγητής Πανεπιστη
μίου, μέ θέμα: «'Ο αλκοολισμός ώς αιτία ψυχικών καί νευρικών νοσημάτων».
'Η κ. Θάλεια Ποταμιάνου, Δρ. ’Ιατρικής, Πρόεδρος τών Συνεργαζομένων Σ ω 
ματείων, μέ θέμα : «’Επιτεύγματα τοϋ άντιαλκοολικοϋ άγώνος έν Έλλάδι».
'Ο κ. Δ. Κουρέτας, Καθηγητής Παπενιστημίου, μέ θέμα: «'Ο αλκοολισμός
υπό τό φώς τής ψυχαναλύσεως». 'Ο κ. Α. Κωδούνης, Καθηγητής Πανεπι
στημίου, μέ θέμα: «Έπίδρασις τοϋ άλκοολισμοϋ έπί τοϋ ήπατος». 'Η κ. Ούρ.
Μαντέλλου, Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Έπισκεπτριών ’Αδελφών Δημοσίων 'Υπαλ
λήλων, μέλος τής Π .Α .Σ ., μέ θέμα: «'Ο ρόλος τής έπισκεπτρίας άδελφής εις τον
άντιαλκοολικόν αγώνα». 'Η κ. Έ λ . Καστρίτση, ’Αντιπρόεδρος τής Π .Α .Σ ., μέ
θέμα: «Τα επιτεύγματα τοϋ άντιαλκοολικοϋ άγώνος έν Έλλάδι «,καταχειροκροτηθέντες. Τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων άντεπροσώπευσεν επάξια ό κ. Ν. ’Αρχιμανδρί
της, ό όποιος μέ τήν διακρίνουσα αύτόν χάριν τοϋ λόγου καί τήν συναρπαστικότατα
του ύπήρξεν ένας υπέροχος ομιλητής, προκαλέσας τον ενθουσιασμό τών άκροατών
του.
'Η ομιλία του κ. ’Αρχιμανδρίτου έχει ώς εξής:
«Μακαριώτατε
Έξοχώτατοι κ. 'Υπουργοί
Κυρίες καί Κύριοι
'Η εύγενετάτη Πρόεδρος τής Όργανώσεως για τήν καταπολέμηση τοϋ άλκοολισμοΰ κ. Θάλεια Ποταμιάνου, μοΰ έκανε τήν τιμήν να μέ περιλάβη μεταξύ
τών ομιλητών.
Δέν μπορούσα ν’ άρνηθώ.
'Η κ. Ποταμιάνου είναι γυναίκα, καί κείνο πού κυριαρχεί κυρίως στις γυναίκες,
είναι τό αίσθημα.
Πέρυσιν, δταν ήμουν Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, δέχτηκα τήν επί
σκεψη μιας κυρίας πού μοΰ πρότεινε νά κάμη μία διάλεξη στούς δοκίμους άστυνονομικούς. Τή ρώτησα γιά τό θέμα τής διαλέξεως καί μοΰ άπήντησε ότι θά μιλήση
γύρω άπό τή ζωή τοϋ Παπαδιαμάντη καί θ’ άπαγγείλη θρησκευτικά ποιήματα.
'Ομολογώ, ότι δέχτηκα μέ κάποια άμφιβολία καί τήν ώδήγησα στήν αίθουσα τών δια
λέξεων. "Αρχισε νά μιλάη. Μέσα σέ 5' λεπτά τής ώρας μας έκανε όλους νά κρεμώμεθα άπό τά χείλη της. Καί όσο προχωρούσε καί άρχισε νά παρεμβάλη στήν ομιλία
της θρησκευτικά ποιήματα, τά όποια άπήγγελε άριστουργηματικά, μάς έκανε όλους
ανεξαιρέτως νά χύνουμε δάκρυα άσυγκράτητα.
'Η γυναίκα αύτή, πλημμυρισμένη άπό αίσθημα, κατώρθωσε νά μάς συγκινήση
καί νά μάς κάνη νά νοιώθουμε μαζί της άνέκφραστο πόνο γιά τον ’Εσταυρωμένο καί
άπειρη άγάπη γιά τον συνάνρθωπο. Περιττό νά σάς τονίσω ότι στο τέλος τής διαλέξεως ή αίθουσα έσείετο έπί πολλά λεπτά τής ώρας άπό τά χειροκροτήματα. ΤΙ συνέβαινε; Άπλούστατα μιά γυναίκα εϊχεν άναλάβει έναν άγώνα καί δέν μπορούσε παρά
νά πετύχη μέ τό πλούσιο αίσθημα πού πάντα γεμίζει τήν ψυχή τών γυναικών.
Τέτοιον άγώνα έχουν άναλάβει καί οί γυναίκες πού συγκεντρώθησαν γύρω άπό
τήν κ. Θάλεια Ποταμιάνου. Γ ι’ αύτό, δταν έρχεται στά Γραφεία μας καί μάς μιλάει
γιά τον άλκοολισμό, νοιώθουμε σαν ένοχοι.
Γιατί, ας τ ’ ομολογήσουμε μέ θάρρος. "Ολοι μας λίγο-πολύ, άγαποΰμε τά εύφραντικά. Καί όταν ή κ. Ποταμιάνου άρχίζει νά μάς μιλάη γιά τον άντιαλκοολικό
άγώνα, τότε καί μόνο άρχίζουμε νά ύποπτευώμεθα ότι ίσως έχει δίκηο καί ότι τήν
ώρα πού διασκεδάζουμε, πίνοντας «άκόμη ένα ποτηράκι», όπως λέει καί τό γνωστό
λαϊκό τραγούδι, κάνουμε κακό καί στον έαυτό μας καί στά παιδιά μας ίσως.
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’Αλλά, μέ συγχωρεΐτε, ξέφυγα άπό τό στύλ της ομιλίας πού είχα σκεφθή νά
κάνω. Κάπως άλλοιώς ήθελα ν’ άρχίσω. Είχα σκεφθη νά σάς παρουσιάσω μερικές
εικόνες τραγικές, μερικά δράματα πού κάθε μέρα καταχωροϋνται σ’ ένα τεράστιο
βιβλίο, στο ημερολόγιο της ’Αστυνομίας. Κάθε μέρα θά γραφούν έκεΐ άρκετές σελίδες
φρίκης καί τρόμου πού τις περιβάλλει ή άπόπνοια τού άλκοόλ. Είναι τά δυστυχήματα,
είναι τά εγκλήματα, είναι τά αίσχη, είναι ή άθλιότητα πού συμπλέκεται γύρω άπό
κείνους, οί όποιοι ξεπέρασαν τά όρια τού μέτρου καί προχώρησαν προς το πάθος,
ενα πάθος πού μεταμορφώνει τον άνθρωπο σέ κτήνος.
'Ο σωφέρ πού οδηγεί τό αύτοκίνητο καί βάφει την άσφαλτο μέ αίμα αθώων,
ό εργάτης πού υστέρα άπό τη δουλειά του πάει στο καπηλειό καί κατόπιν δέν προ
φταίνει νά γυρίση στο σπίτι του, γιατί έπαθε κάποιο μοιραίο δυστύχημα, ό νέος καί
ή νέα πού ζαλισμένοι άπό τις άναθυμιάσεις των εύγενών ποτών, τά όποια τούς προσεφέρθησαν σέ κάποιο πάρτυ, έγιναν ήρωες αισχών γύρω άπό τήν ήθική τους ύπόσταση, ό νοικοκύρης πού κυριευμένος άπότό άλκοολίκι ξοδεύει τά πάντα στο πιοτό καί
γυρίζει στο σπίτι του μέ άδεια χέρια, δημιουργώντας σκηνές τραγικές, σκηνές πού
κάνουν τά παιδιά του νά τον μισήσουν, νά μισήσουν καί ν’ άηδιάσουν τον πατέρα τους,
τέλος ό σκληρός εκείνος τύπος, ό πρωτόγονος, πού μεταβάλλεται άπό τό μεθύσι σέ
σάτυρο καί βουτάει στο βόρβορο καί στο αίμα, βιάζοντας, ληστεύοντας, σκίζοντας
σάρκες άνθρώπινες, σάν νά θέλη πάνω στην κρίση τού πάθους του νά πιή όχι πλέον
κρασί, αλλά αίμα, αίμα άνθρώπινο.
Μη μοΰ πήτε ότι είναι σπάνιες οί περιπτώσεις αύτές. Παρακολουθήστε τό ημε
ρολόγιο τής ’Αστυνομίας καί θά δήτε ότι ή ιστορία αυτή τού αίματος, τής φρίκης καί
τού αίσχους τών άλκοολικών, γράφεται κάθε μέρα σέ άτέλειωτες συνέχειες.
’Αλλά τίποτε δέν μένει σ’ αύτό τον κόσμο ατιμώρητο. "Ενας φυσικός νόμος,
ό νόμος τής καθάρσεως άρχίζει νά λειτουργή πάντοτε κατά τρόπο άμίλεικτο γιά κάθε
παραβάτη τών νόμων τής φύσεως. Καί οί άλκοολικοί παραβαίνουν τούς φυσικούς νό
μους καί δέν άρκοϋνται στην Εύαγγελική ρήση «ό οίνος ευφραίνει καρδίαν άνθρώπου»,
άλλά προχωρούν σέ βακχικά όργια, ώσπου φθάνουν καί μπαίνουν στά άντρα τών πα
ραισθήσεων. Καί άλλοίμονο όταν φθάσουν εκεί. Υ πάρχει κάποιος μινώταυρος, ύπάρχουν κάποια στοιχειά άπό τά όποια δέν θά μπορέσουν νά ξεφύγουν καί θά πέσουν
εξουθενωμένοι, θά έξαφανισθοΰν μέσα σέ μιά άφάνταστη αγωνία, μέσα στήν κόλαση
τού πάθους των.
"Ενας μεγάλος συγγραφέας, ένας ’Ακαδημαϊκός, πού τον κυρίεψε τό πάθος
τού ήδονισμού, άφισε μιά τραγική περιγραφή τού μαρτυρίου του, πού τήν έκαμε όταν
έφτασε στο σημείο νά φαντάζεται ότι ένα άόρατο στοιχειό τον παρακολουθεί, τό όποιο
άργότερα άρχισε νά τό βλέπη μέ τή μορφή ένός άνθρωπίνου σκελετού, ώσπου μιά μέρα
έφραξε τις πόρτες καί τά παράθυρα τού σπιτιού του, νόμισε πώς φυλάκισε μέσα τό
φανταστικό αύτό εχθρό του καί γιά ν’ άπαλλαγή έβαλε φωτιά καί έκαψε τήν βίλλα
του. Είναι μιά μοναδική περιγραφή στο είδος της καί άξίζει νά τήν άναφέρουμε.
Γράφει λοιπόν στο ήμερολόγιό του τά εξής :
«25 Μ α ί ο υ ή κατάστασίς μου είναι ολωσδιόλου μοναδική.
—Μόλις μπώ στο δωμάτιό μου διπλοκλειδώνω τήν πόρτα καί τήν συρτώνω
καλά μέ τό μάνταλο. Είμαι τρομαγμένος. ’Από τί; 'Ω ς τώρα τίποτε δέν μέ είχε τρομάξει.
—’Ανοίγω τά ντουλάπια, κυττάζω κάτω άπό τό κρεβάτι, σιγακούω.... τί;
—Πλαγιάζω καί περιμένω νά μέ πάρη ό ύπνος, όπως περιμένη ό κατάδικος
τό δήμιο νά τού πάρη τό κεφάλι.
—Τον καρτερώ γεμάτος τρόμο καί τό καρδιοχτύπι δέρνει τό στήθος μου καί
τά πόδια μου τρέμουνε καί όλο μου τό σώμα τό κυριεύει φρίκη, ώς τή στιγμή, κατά
τήν όποια αιφνίδια πέφτω στον ύπνο, άκριβώς όπως βουτιέται μέσα σέ λάκκο ξεχειλισμένο άπό στάσιμο νερό άνθρωπος, πού θέλει νά πνίγη.
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—Δεν τον νοιώθω καθώς άλλοτες τον ΰπνο νά μέ καταβάλη γιατί αυτός ό ύπνος
πού μοΰρχεται είναι άπιστος, μέ παραμονεύει μέ πιάνει ή τρομερή έκείνη αδυναμία,
πού μάς παραλύει στον ΰπνο.
—Προσπαθώ νά φωνάξω καί δέν μπορώ. Δοκιμάζω νά κοιμηθώ καί δέν τό
καταφέρνω. Κάνω κάθε τρόπο νά γυρίσω άπό τό άλλο πλευρό, βάζοντας δλες μου τις
δυνάμεις, άγκομαχώντας νά πετάξω άπό ’πάνω μου τό άγνωστον εκείνο υποκείμενο,
αύτό πού μέ κομματιάζει καί μέ πνίγει τελείως καί δέν μπορώ.................................
« 14 Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ. Δέν νοιώθω πιά τή δύναμή μου, τό θάρρος μου, την
επιβολή στον εαυτό μου, οΰτε έ'χω καν τή δύναμη νά βάλω τή θέλησή μου σέ κίνηση.
—Δέν έ'χω τή δύναμη νά θελήσω τίποτε.
—Φαίνεται πώς κάποιος άλλος κανονίζει τή θέλησή μου κι’ έγώ υπακούω
άπλώς καί δίχως άντίσταση καμμιά.
—Είμαι χαμένος, κάποιος βαστάει τήν ψυχή μου.
—Κάποιος δίνει διαταγή σέ δλες μου τις πράξεις, σέ δλες μου τις κινήσεις,
σέ δλες μου τις σκέψεις.
—Δέν είμαι τίποτε έγώ ό ίδιος μέσα στον έσωτερικό μου κόσμο. Είμαι ένας
ύποδουλωμένος καί τρομοκρατημένος παρατηρητής δλων εκείνων, δσα κάνω.
—Θέλω νά βγώ έξω καί δέν μπορώ. Ό «Κάποιος» δέν θέλει αύτό καί έτσι
μένω πάλι τρέμοντας καί κατακομματιασμένος στήν καρέκλα μου, στήν οποία μέ
κρατάει καρφωμένο.
—Θέλω νά σηκωθώ καί νά μείνω γιά μιά στιγμή μονάχος γιά νά μπορέσω έτσι
νά σκεφθώ καλά άν είμαι κύριος στον έαυτό μου. Δέν μπορώ.
Αιφνίδια κάτι μέ κάμει νά θέλω νά κατέβω στο περιβόλι νά μαζέψω φράουλες
καί νά τις φάω.
—Κατεβαίνω στο περιβόλι, μαζεύω φράουλες καί τις τρώγω. "Ω Θεέ μου!!
Θεούλη μου !! Υ πάρχει Θ εός!! ’Εάν ύπάρχης Θεέ, γλύτωσέ μ ε !! Βοήθησέ μ ε !!
Σώσε με !! Συγχώρησέ με !! Δώσε μου ελεημοσύνη !!
—"Ω τί άγω νία!! Τι βασανιστήριο !! Τί φρίκη !!
« Β ρ ά δ υ 17 Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ . ’Αξέχαστη θά μείνη στή μνήμη μου ή νύχτα
έκείνη. Τήν ώρα άκριβώς πού βρισκόμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου καί τά βλέ
φαρά μου σφαλοϋσαν άπό τήν κούραση, ξύπνησα άπό ένα φοβερό καί παράξενο προ
αίσθημα, γιά νά ίδώ... καί νά ίδώ κάτι όλότελα άπίστευτο... τό στοιχειό καθισμένο
στήν καρέκλα μου, νά γυρίζη τις σελίδες ένός βιβλίου, πού διάβαζε.
—Κατόπιν απ’ αύτό καί άπό τόσα άλλα, ποιος μπορεί νά μοϋ άμφισβητήση
τήν ύπαρξή του, τήν καταφανή κατά τό περισσότερο μέρος;!!
—Έ τότε;... Ποιά ήταν ή σκιά έκείνη, πού σχηματιζόταν μπροστά στο Γρα
φείο μου καί άκουμποΰσε τά χέρια της πάνω σ’ αύτό καί γύριζε μέ τά κοκκαλιασμένα
δάκτυλά της τις σελίδες του, άν δέν ήταν τό άπαίσιο στοιχειό, πού φεύγοντας γιά να
μή τό πιάσω, έκλεισε μέ μανία πίσω του τά φύλλα του παραθυριού;...».
Αύτό δυστυχώς ύπήρξε τό τραγικό μαρτύριο καί τό τέλος τού άνώτερου αύτοϋ
άνθρώπου, του πνευματικού γίγαντος, πού έγινε θύμα τοΰ πάθους του. Κλείσθηκε σε
Ψυχιατρείο καί εκεί, σέ μιά στιγμή κρίσεως, ξέφυγε τήν προσοχή τών νοσοκόμων
καί πήδηξε άπό τό παράθυρο γιά νά πιάση τό άόρατο στοιχειό, πού τό είδε νά φεύγη
από κεΐ σαρκάζοντας καί έτσι βρήκε τό θάνατο.
Τό ήμερολόγιο τής ’Αστυνομίας κλείνει φίλοι μου.
’Εάν σάς μίλησα γιά θλιβερά πράγματα, συγχωρήστε με. Καί μή ξεχνάτε ποτέ
~ό άπόφθεγμα τών 7 σοφών τής Ελλάδος:
«Πάν μ έ τ ρ ο ν ά ρ ι σ τ ο ν »
Εύχαριστώ».
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Μετά τις ομιλίες έπεδείχθησαν ίαθέντες άλκοολικοί, οί όποιοι έσκόρπισαν ρί
γη συγκινήσεως στο πολυπληθές άκροατήριον, και οί όποιοι, άπλά καί μ’ εύγνωμοσύνη για τις καλές κυρίες της Χ .Ε .Γ .Η .Ε ., διηγήθηκαν τήν ζωήν τους, τό ολέ
θριο πάθος τους για τό κρασί, τό κατάντημά τους, τό γκρεμνό πού ξανοίχτηκε
ξαφνικά μπροστά τους, κι’ ύστερα τήν πρώτη γνωριμία τους μέ τις κυρίες τής
Χ .Ε .Γ .Η .Ε ., τις πρώτες τύψεις της συνειδήσεως τους, τήν πρώτη άντίδρασή
τους, τά πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς τους, τήν άπόφασή τους νά σωθούν καί στο
τέλος τον άπεγνωσμένο άγώνα τους καί τήν άδιάκοπη καί φιλότιμη συμπαράστα
ση τής Χ .Ε .Γ .Η .Ε ., στήν προσπάθειά τους νά άπαλλαγοϋν άπ’ τό τυραννικό πά
θος τού άλκοολισμοϋ. Μέσα στις λαϊκές αυτές άφηγήσεις ζοϋσε καί θέριευε τό
δαιμόνιο τού ’Αλκοολισμού, γιά νά ξεψυχήση ύστερα, κτυπημένο άλύπητα άπ’ τήν
πίστη τών Γυναικών τής Χριστιανικής Ένώσεως ’Ηθικής Έξυψώσεως. Στο στά
διο τής άναρρώσεως τών άλκοολικών ή οργάνωση αυτή, ανώνυμα καί άθόρυβα,
πρόσφερε γιατρικά, τονωτικά, φάρμακα, λεπτά στις οικογένειες, στέγη, μαζί μέ
τήν διδαχή, τή νουθεσία καί τό Ευαγγέλιο...
Πάντρεψε άπορα κορίτσια άλκοολικών, ξανάφερε τή χαρά σέ χωρισμένα άντρόγυνα, έδωσε δουλειά σέ άπόκληρα παιδιά, εργάστηκε, έμόχθησε, άγωνίστηκε
σκληρά. Μέσα στήν αίθουσα ύλες οί καρδιές κτυποΰσαν παράξενα, στο ρυθμό μιας
Ουράνιας μελλωδίας... ΤΗταν ή έντολή τής άγάπης, σκορπισμένη ολόγυρα... Ή
παραβολή τού ’Ασώτου, πού «ήλθεν εις έαυτόν» καί ξαναγύρισε στά πατρικά παλά
τια...
Ή ίδια κατανυκτική άτμόσφαιρα έπεκράτησε καί κατά τήν προβολή τών διαφωτιστικών άντιαλκοολικών ταινιών, πού έκλεισαν τις ομιλίες καί τών δύο ημερών.
’Αξίζει νά σημειωθή δτι καί τις δύο ήμέρες ή Αίθουσα τού Παρνασσού
ήταν άσφυκτικά γεμάτη άπό κόσμο κάθε ήλικίας καί κάθε τάξεως, πού έσπευσε νά
δώση ένα ένθουσιώδες παρόν στις ένδιαφέρουσες αύτές πνευματικές έκδηλώσεις τής
Χριστιανικής Ένώσεως Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως καί τής Πανελληνίου Ά ν τιαλκοολικής Σταυροφορίας.
'Ολόκληρον τό έορταστικό πρόγραμμα μαγνητοφωνήθηκεν άπό τήν 'Υπηρεσία
Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών.
"Ας είναι βέβαιες οί καλές κυρίες τής Χ .Ε .Γ .Η .Ε . ύτι έχουν κερδίσει ολόκληρη
τήν άγάπη δλων τών τάξεων τής κοινωνίας μας.
Τό έργο τους είναι πολύτιμο καί άξιο μιμήσεως.
·~ Ζ

ΣΠ ΥΡΟ Σ Π Η ΛΟ Σ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ" Γ ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
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Α ίγια λεία ς.
Πάροδος Μεγίστης Λαύρας, 5, στο Κολωνό.
Ή Αΐγιαλεία ή Αίγιάλη, κατά τή μυθολογία, ή το κόρη του βασιλέως τοϋ "Αρ
γους Άδράστου καί της Άμφιθέας, σύζυγος δέ τοϋ ήρωος της Τροίας Διομήδους.
Υ πάρχει καί ομώνυμος έπαρχία τοϋ νομοΰ Ά χ α ΐα ς μέ πρωτεύουσα τό Αίγιον.
Α ίγίνη ς.
’Από Λευκάδος 22, στη Κυψέλη.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν της νήσου Αίγίνης ή οποία πριν έλέγετο Οΐνώνη
Οίνόη. Τη σημερινή της ονομασία την οφείλει στή κόρη τοϋ Άσωποΰ Αίγινα, τήν
οποία είχε άρπάξει ό Ζευς φέρνοντάς την στην Οίνόη όπου καί γέννησε τον Αιακό.
Οί πρώτοι κάτοικοι της νήσου έλέγοντο Μυρμιδόνες. Ή λέξις Αίγινα είναι
σύνθετη άπό τη φοινικική λέξι ΑΙ πού σημαίνει «νήσος» καί τοϋ ΓΙΝΑ μάλλον φοι
νικική πού σημαίνει «περιστέρια» δηλαδή Αΐγινα=περιστερονήσι. Αύτή φαίνεται
νά είναι ή πλέον άληθοφανής έξήγησις.
Σ τις 11 Νοεμβρίου 1826 στήν Αίγινα, μεταφέρεται άπό τό Ναύπλιο ή Πρωτεύ
ουσα τοϋ νέου Κράτους. Τό 1828 φθάνει στήν Αίγινα ό Καποδίστριας, τον όποιον
για τή στοργική του οικειότητα οί Αίγινήτες ώνόμαζον «μπαρμπαγιάννη». Στήν Α ί
γινα για πρώτη φορά ιδρύθηκε ή ’Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα καθώς καί Νομι
σματοκοπείο. Σήμερα ή Αίγινα, είναι τόπος εξαιρετικός γιά παραθερισμό.
Α ίγινήτου Δημητρίου.
Πάροδος ’Αποστόλου Παύλου 1, στά "Ανω Πετρά>ωνα.
Ό Αίγινήτης Δημήτριος γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τήν 10 ’Ιουλίου 1862. Σπού
δασε άστρονομία στήν ’Αθήνα καί στο Παρίσι. Γυρίζοντας άπό τό Παρίσι, άνέλαβε
τή διεύθυνσι τοϋ ’Εθνικού ’Αστεροσκοπείου. "Εκανε σημαντικές άστρονομικές παρα
τηρήσεις. Χρημάτισε δύο φορές 'Υπουργός Παιδείας (1917 καί 1926), άναδιωργάνωσε τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί ίδρυσε τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών τής οποίας
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I. Ράϊκου

τό 1925 ήτο’Αντιπρόεδρος τό δέ 1929 Πρόεδρος καί Γεν. Γραμματεύς μέχρι τό
1933. Είσήγαγε τό Γρηγοριανό ημερολόγιο. Διετέλεσε τακτικός καθηγητής άστρονομίας καί μετερεωλογίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών άπό τό 1896 μέχρι τοϋ θανά
του του (14 Μαρτίου 1934).
Αίγινήτου Δ ιο νυ σ ίο υ .
Πάροδος Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 70, στους ’Αμπελοκήπους.
Τό πραγματικό του όνομα ήτο Διονύσιος Παναγιώτου X. Χατζής, πήρε ό
μως τ ’ όνομα άπό τή νήσο Αίγινα στήν οποία γεννήθηκε στις παραμονές τής Έ π α ναστάσεως. Στις 28 Μαρτίου 1849, γυρίζοντας άπό τό εξωτερικό, έγινε υφηγητής
τής παθολογικής άνατομικής, στις δέ 28 Φεβρουάριου 1855 έκτακτος καθηγητής
τής ειδικής νοσολογίας καί θεραπευτικής, τήν δέ 1 Δεκεμβρίου 1862 τακτικός
καθηγητής. ’Έξοχος διδάσκαλος, είσήγαγε στήν Ελλάδα τή μέθοδο έπικρούσεως
καί άκροάσεως. ’Άριστος γιατρός, απέκτησε μεγάλη περιουσία, τό μεγαλύτερο μέ
ρος τής οποίας άφισε στή κοινωνία. Μέ δικά του χρήματα έγινε τό «Αίγινήτειον»
νοσοκομεΐον. Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών σέ ένδειξι ευγνωμοσύνης κάθε χρόνο στις
17 Δεκεμβρίου τελεί μνημόσυνο. Πέθανε στις 31-10-1884.
Α ίγ ιο υ .
Πάροδος Κορινθίας 48 στους ’Αμπελοκήπους.
Είναι πρωτεύουσα τής έπαρχίας Αίγιαλείας του νομοϋ Ά χαία ς. Σ ’ αύτήν
επικρατεί εόημέρια καί τοϋτο γιατί έχει άρκετές μικρές βιομηχανίες άλλα καί μεγά
λες όπως Α.Ε. χαρτοποιίας καί τήν ΕΤΕΛ (Έλαιουργία τής Ελλάδος). Πατρίς
γνωστών οικογενειών πού προσέφεραν πολλά στον άγώνα τοϋ 21 καί στήν κατοπινή
ζωή τής Ελλάδος (Λόντου—Μεσσηνέζη—Πολυχρονιάδου κ .ά .).
Σάν ίδρυταί της φέρονται κυρίως οί ’Ίωνες. Τό 23 μ.Χ. φοβερός σεισμός κατέ
στρεψε σχεδόν τήν πόλι. Σ τις 26 Μαρτίου 1821, ή σημαία τής ελευθερίας υψώνεται
στο Αίγιο άπό τό Δημήτριο Μελετόπουλο. Είναι ή πρώτη άπελευθερωθεΐσα ελληνι
κή πόλις.
Α ίγ ίσ τ ο υ .
Πάροδος ’Ατρειδών 29, στή Γούβα.
Ό Αίγισθος,-γυιός τοϋ Θυέστου, γεννήθηκε άπό αιμομιξία τοϋ πατέρα του καί
τής κόρης αύτοΰ Πελοπίας, κατά μιά εκδοχή. Νήπιο άκόμα έξωρίστηκε μαζύ μέ
τον πατέρα του. 'Όταν έγινε άντρας, σκότωσε τό θείο του Άτρέα, άνήλθε στό θρόνο
ό Θυέστης, άλλά γρήγορα τον διαδέχθηκε ό Αίγισθος καί αύτόν ό ’Αγαμέμνων, γυιός
τοϋ Ά τρέως. Συνεδέθηκε μέ τή σύζυγο τοϋ Άγαμέμνονα Κλυταιμνήστρα, πλήν ό
μως σκότωσε τον Άγαμέμνονα μέ τή βοήθεια τής ερωμένης του. Κατ’ άλλην εκ
δοχή τον Άγαμέμνονα φόνευσε μόνη της ό Κλυταιμνήστρα μέσα στό λουτρό. Ό
Αίγισθος σκοτώθηκε άπό τον Όρέστη γυιό τοϋ Άγαμέμνονα, ό όποιος τήν ίδια μέ
ρα σκότωσε καί τή μητέρα του Κλυταιμνήστρα.
Α ίγλη ς.
Πάροδος Κρίσσης 20, στή Κυψέλη.
Ή Αίγλη κόρη τοϋ Ή λιου καί τής Κλυμένης ή Ρόδης, μεταμορφώθηκε σέ
λεύκη, άπό λύπη γιά τον οίκτρό θάνατο τοϋ άδελφοΰ της Φαέθωνος.
Α ίγ ύ π τ ο υ .
Πάροδος Ύμηττοΰ 6, στό Παγκράτι.
Ή Αίγυπτος, χώρα τής ’Αφρικανικής ’Ηπείρου, βρίσκεται στή Β. Α. γωνία
αυτής. Πήρε τό όνομα μάλλον άπό τον ποταμό Νείλο τον όποιον ό "Ομηρος άναφέρει
μέ τήν ονομασία Αίγυπτος.

‘Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς
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Α ίδ ε σ ίο υ .
Πάροδος Έμπεδοκλέους 29, στή Γούβα.
Μαθητής τοϋ ’Ιάμβλιχου, φιλόσοφος νεοπλατωνικός, ήκμασε στις αρχές τοϋ
Δ' μ.Χ. αιώνα. Διαδέχθηκε τον ’Ιάμβλιχο στή διεύθυνσι τής Συριακής σχολής.
Α ίθ α λ ίδ ο υ .
’Λπό Μενεκράτους 106, στον "Αγ. ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
Κατά τή μυθολογία, ό Αίθαλίδης, γυιός τοϋ Έρμου, καί τής Εύπολεμίας,
κόρης τοϋ Μυρμιδόνος, πήρε μέρος στήν Άργοναυτική εκστρατεία.
Α ίθ α λ ιδ ώ ν .
’Από Θορικίων 16, στα ’Ά νω Πετράλωνα.
Ή Αίθαλία, άρχαϊος δήμος τής ’Αττικής, βρισκόταν στους πρόποδες τής
Πάρνηθος (Χασιά). Οί κάτοικοί της (ονομάστηκαν «Αίθαλίδαι» άπό τή λέξι «αι
θάλη» (καπνιά) καί τοΰτο γιατί ήσαν άνθρακΟποιοί.
Α ίθ ερ ο ς.
Πάροδος Πάρνηθος 15, στή Κυψέλη.
Κατά τον Ίσίοδο, ό Αιθήρ, ήτο γυιός τοϋ ’Ερέβους καί τής Νυκτός, κατά δέ
τον Ύγίνον, γυιός τοϋ Χάους. Κατά τούς τραγικούς, σύζυγος τής Γής κατά δέ τον
’Αριστοφάνη πατέρας των Νεφελών. Έθεωρεΐτο έπίσης σάν πηγή καί έδρα τής ζωογονούσης θερμότητος.
Α ΐθ ρ α ς.
’Από πλατείας Δημοφώντος 8, στά Ά ν ω Πετράλωνα.
Κόρη τοϋ βασιλέως τής Τροιζήνος Πιτθέως, ή Αί'θρα, ήτο σύζυγος τοϋ βασιλέως τών ’Αθηνών Αίγέως καί μητέρα τοϋ Θησέως (Βλ. καί Αίγέως)
Α ίλ ια ν ο ΰ .
Πάροδος Νικοπόλεως 32, στοΰ Κολιάτσου.
Ό Κλαύδιος Αΐλιανός, σοφιστής, γεννήθηκε στο Πραινέστο τής ’Ιταλίας καί
ήκμασε περί τό 225 μ.Χ. Μαθητής τοϋ σοφιστοϋ Παυσανίου, δίδασκε στή Ρώμη
ρητορική. ‘Ό λα του τά έ'ργα γράφτηκαν στήν έλληνική γλώσσα ελάχιστα όμως δια
σώθηκαν.
Α ίμ ο υ .
Ά π ό Ροδόπης 19, στο Βοτανικό.
’Οφείλει τό όνομά της στήν άνατολικώτερη χερσόνησο τής νοτίου Ευρώπης.
Χώρα κατά τό πλεϊστο ορεινή. Διάφοροι λαοί κατά εποχέςκατώκησαν τήν χερσόνησο
τοϋ Αίμου.
Α ΐμ ω νος.
Πάροδος Λένορμαν 115, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Ό Αΐμων, γυιός τοϋ Κρέοντος, είναι ό τελευταίος τών Θηβών πού έσπάραξε
ή Σφίγξ, γιατί δέ μπόρεσε νά λύση τό αίνιγμά της. Μνηστήρ τής Αντιγόνης, αύτοκτόνησε, όταν ή ’Αντιγόνη θάφτηκε ζωντανή κατά διαταγή τοϋ πατέρα της. Κατά
τον Εύριπίδη, παντρεύτηκε τήν ’Αντιγόνη καί άπέκτησε άπό αυτή -ενα γυιό, μάλλον
τον ήρωα τοϋ Τρωικοΰ πολέμου Αίμωνίδη Μαίωνα.
( Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Ύπ& QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

...................................................................................................................1
Στό’μεταξύ ή κατάσταση εύνοίας"τοΰ Κάϊδ σταμάτησε υστέρα άπο μια. εβδο
μάδα... Έ ν τούτοις, υστέρα άπ’ αύτήν*τήν' εβδομάδα καλωσύνης, δέν ξαναβρήκε
πιά ούτε τις παληές του συνήθειες, ουτε'τά παληά του θύματα... Ή τυραννία του
Κάϊδ πάνω στα άλλα παιδιά είχε σπάσει... ή κυριαρχία του είχε καταλυθή... Ό
«’Άσπρο Δόντι» είχε κερδίσει... 'Ο Κάϊδ είχε χάσει την παληά του παντοδυναμία...
...Μά κι’ ό Όλάφ* δεν κατάφερε νά ξαναβρή τον παράδεισο του στον κήπο του Κλεμανσώ.,.'Η ζωή κυλοϋσε έκεΐ σάν πριν, ίδια κι’ άπαράλλακτα... "Τστερα δμως άπ’
τη φριχτή έκείνη Κυριακή κάτι είχε άλλάξει μέσα στήν καρδιά τοΰ δύστυχου Ό λάφ
.. .ή μάλλον δλα είχαν άλλάξει μέσα του... ’Έβλεπε τώρα μέ άλλο μάτι τον «πρώην»
παππού του... Παρατηρούσε και πρόσεχε ξεχωριστά τά «τρωτά του σημεία»
τήν δυσκαμψία των ποδιών του, τούς λεκέδες πάνω στά χέρια του, τις φλέβες στο
μέτωπό του... Καί συλλογιζότανε μέ κάποια περιφρόνηση : «'Ένας γερασμένος,
ένας κακομοίρης άνθρωπος είναι!!! Καί πώς μπορεί κανείς νά ύπολογίζη σ’ ένα
γέρο πού τον προδίνει μιά Κυριακή γιά μισή λίτρα κρασιού!!!».
Καλά ό Κλεμανσώ... Γέρος είναι... Ά μ ’ έκεΐνος ό Άλλέν Ρομπέρ τί σοΰ λέει;
...Ούτε κι’ άπο τον Ρομπέρ είχε πάρει καμμιά έξήγηση μέχρι τώρα γιά ’κείνο το
ακατανόητο «χαίρετε» πού τοΰ είχε πή τήν περασμένη Κυριακή... Καί μάλιστα
δταν τήν άλλη μέρα είχε παρακαλέσει τον Άλλέν Ρομπέρ νά τοΰ έξηγήση γιατί
τόν είχε έγκαταλείψει έτσι τήν Κυριακή, εκείνος άγρίεψε... Έ γιν ε τρομερός...
Μιά θύελλα πέρασε πάνω άπ’ τό πρόσωπο του κα’Γ τά μαύρα μάτια του πέταξαν
κεραυνούς... Μιά άνάμνηση έφιαλτική είχε ξυπνήσει μέσα του, κι’ είπε άπειλητικά
στον μικρό Ό λάφ : «’Αλλοίμονο σου αν μοΰ ξαναμιλήσης ποτέ γ ι’ αύτό...». ’Έ τσι
ό Ό λάφ, τό φτωχό ποντικάκι τοΰ Τερνεραί, τδβαλε στά πόδια...
Ν α ι!!! Ό Άλλέν Ρομπέρ δέν ήθελε νά τοΰ ξαναμιλήση κανείς γιά ’κείνη
τήν φριχτή Κυριακή... Κι’ δμω ς!!! Δέν έπαψε ποτέ νά τήν σκέπτεται...
Στο διάστημα αύτό είχε πάρει δυο άκόμα καινούργια περιοδικά κι’ είχε τακ
τοποιήσει τις ταινίες τους μέσα στο πορτοφόλι του...
Αυτές οί ταινίες ήταν ή μόνη του περιουσία, μαζί μέ τό μικρό μπουκαλάκι
τοΰ άρώματος καί τό πορτοφόλι του πού δέν περιείχε τίποτε άλλο έκτος άπ’ αυτές
τίς γκρίζες χάρτινες λωρίζες, πάνω στις όποιες υπήρχε τό ονοματεπώνυμο καί ή
διεύθυνσίς του...
Έ γνώ ριζε πολύ καλά τόν χαρακτήρα αυτής τής γραφής... ΤΗταν ό γραφικός
χαρακτήρας τοΰ πατέρα του, κι’ δταν έκλεινε τά μάτια τόν ξανάβλεπε μέ τήν φαν
τασία του, δπως τούς κτυπητούς τίτλους τών κινηματογράφων... Κάποτε μάλιστα
ό δάσκαλός του, ό Τομαβάκ, τόν είχε παρατηρήσει γιατί έμιμεΐτο τήν υπογραφή
τοΰ πατέρα του: «Γράψιμο^κατ’ άπομίμησιν!..». Τόσο καλά ήξερε τοΰ πατέρα του
τόν χαρακτήρα...

Qil. Cesbron

«Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο»
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"Ομως οί άναμνήσεις της Κυριακής τον έβασάνιζαν τόσο, ώστε άπεφάσισε νά
μή ξαναδεχτή ποτέ άλλοτε επισκέψεις. Γι’ αύτό, κάθε Κυριακή, έφευγε στο δάσος
μαζί μέ τα άλλα παιδιά τής βοήθειας... Αυτή ή μέρα ήταν για άλλους ήμερα χα
ράς, ήμέρα άφιερωμένη στον Κύριο... Μά για κάποιους άλλους, ήταν ήμέρα πόνου
και πικρίας, όπου ή σκληρότης καί ή έπιπολαιότης των μεγάλων έβασάνιζε τά μι
κρά θύματα τής δυστυχίας... Στήν άρχή μισούσαν τον έαυτό τους... υστέρα έφθα
ναν στο σημείο νά μισούν τούς χθεσινούς συντρόφους τους καί τούς γονείς τους,
καί τούς άρχηγούς πού μιλούσαν στούς γονείς, καί τή γή ολόκληρη...
"Αχ! Νά μπορούσαν νά βάλουν φωτιά στο Τερνεραί.
... Έπήραν λοιπόν τήν συνήθεια νά συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή ολοι μα
ζί, εκείνοι πού δεν είχαν γονείς, ούτε καί όνομα... ’Αποτελούσαν έτσι μιά θλιβερή
ομάδα, ανάμεσα στήν όποιαν δεν υπήρχε χαρά, ελπίδα, θάρρος... Συγκεντρωνόντουσταν βαρείς, σκυθρωποί, πικραμένοι... ’Αλλά καί άπομακρυσμένοι άπό κάθε κίνηση
καί χαρά τής ζωής... Καταδικασμένοι νά μένουν στά βάθη τού δημοσίου βίου, μέ
σα σέ μιά ασφυκτική μοναξιά, απαράλλακτα σάν μιά ρώγα σταφύλι πού είναι πετα
μένη στο βάθος μιας φιάλης...
Συγκεντρωνόντουσταν γιά νά άνταλλάξουν τις δυστυχισμένες άναμνήσεις τους,
καθώς σερνόντουσταν σιωπηλά μέσα στο δάσος, ή γιά νά καταστρώσουν άπραγματοποίητα σχέδια μιας άδύνατης δραπετεύσεως. Γιατί τό νά φύγης άπ’ τό Τερνεραί
ίσως είναι εύκολο. ’Αλλά μετά; Τί γίνεται μετά; Πώς θά ζήσης μέσα στήν Κοι
νωνία; Μέ τί όνομα; Μέ ποιανού προστασία; Πού θά πας καί δέν θάκινήσης τις
υποψίες; Παντού θά έχουν σταλή τά χαρακτηριστικά σου... Πώς λοιπόν νά καταφέρης νά ξεφύγης άπ’ τή στενή αυτή φυλακή τών χαρτιών πού θά έλθουν κατόπιν
σου καί θά σέ ζητούν, σ’ όλα τά σημεία τού κόσμου; Κι’ ύστερα ποιος θά συνέ
τασσε τά άλλα έκεΐνα τά χαρτιά;.. Τά δελτία ύπνου, ντυσίματος, μεταφοράς,
'Τπάρξεως; Ποιος δηλαδή θά μπορούσε νά φροντίση γιά σένα; Ποιος θά σέ φορ
τωνότανε, άπό καλωσύνη, καί θά άνελάμβανε νά σέ τρέφη, νά σέ ντύνη, νά σέ ύπηρετή;.. Ποιος θά μπορούσε νά σέ περιποιήται, μέσα στον άγνωστο κόσμο τής κα
θημερινής έλεύθερης ζω ής;... Καί πώς θά ζήσης μέσα στήν Κοινωνία χωρίς τά
χοντρά χέρια τών νοσοκόμων, τών τροφών, τών κοινωνικών βοηθών;
”Ω! ναί! Τά χοντρά αυτά χέρια, κ ι’ όχι τά βλέμματα, ήταν οί πιο ζωντανές
άναμνήσεις τών έγκαταλελειμμένων παιδιών τής βοήθειας... Κι’ άκόμα οί μπλέ κάπες, ορμαθοί κλειδιών, προκηρύξεις, λευκοί κοιτώνες, μακρυά ένδύματα, φασόλια...
—Στήν άρχή τά ορφανά τού Τερνεραί (πού καί αυτά, όπως καί τά έγκαταλελειμμένα τής βοήθειας, δέν είχαν έπισκέψεις). Πηγαίνανε στήν «παιδική βοήθεια»
καί ένωνόντουσταν μέ τά έγκαταλελειμμένα παιδιά κάθε Κυριακή...’Αλλά γρήγορα
σταμάτησαν νά πηγαίνουν. Γιατί οί έγκαταλελειμμένοιτούςέδιωξαν...Θεωρούσαν ενο
χλητική τήν συντροφιά τους... ’Ηταν άνυπόφορα, αύτά τά ορφανά, μέ τις άναμνήσεις
το υ ς!
«Θυμάμαι ότι ή μητέρα μου κάθε βράδυ...».
ή άκόμα:
«'Όταν έπιανε τον πατέρα μου ό θυμός...».
Γ ι’ αύτό τά βαρέθηκαν...
—«’Αρκετά. ’Αρκετά» συλλογιζόντουσταν «"Ας πάνε άλλού ν’ άποθέσουν τα
νεκρικά τους στεφάνια! Οί δικοί μας οί γονείς είναι ζωντανοί! Μπορεί νάναι άγνω
στοι, μπορεί νά είναι χαμένοι, μπορεί νά μάς έγκατέλειψαν, άλλά είναι πάντως ζων
τανοί... Μιά μέρα θά μάς αναζητήσουν, Θαρθοΰν νά μάς βροΰν... ”Η θά τούς ξαναβροΰμε έμείς οί ίδ ιο ι!!! Ά ς μάς άφίσουν λοιπόν ήσυχους. Τά ορφανά, μέ τα
κοκκινισμένα μάτια τους καί τις ζαρωμένες φωτογραφίες τους!!!».
(Συνεχίζεται)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
9ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

Κατάστασις τής 31ης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΡΑ Π ΕΖΑ ΙΣ
’Εθνική Τράπεζα Ελλάδος α' & β' Λογ/σμός
Τράπεζα Ελλάδος
2. ΔΑΝΕΙΑ
3. ΑΚΙΝΗΤΑ
Μεΐον αποσβέσεις
4. ΕΠ ΙΠ ΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΗ
Μεΐον άποσβέσεις
5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
6. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
'Υπόλοιπον οφειλής Άστυφ. Τσουκιά Ίωάννου

366.523,50
11.055.344,25
1.005.000.—
169.065.—
64.183.—
39.350,70

11.421.867,75
2.497.570,80
835.935.—
24.832,30
2.625.—
14.517,35
14.797.348,20

Α ο γ ο ρ ια σ
’Αποθήκη άστυνομικοϋ ενσήμου

16.026,117 —
16.026.117.—
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ

’Από 1ης ’Ιανουάριου μ έ

ΕΣΟΔΑ

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
2.639.462,50
2.452.731,60
1. ΤακτικαΙ
α) Έ κ κρατήσεως 2% έπι τοΰ λαμβανομένου παρ’
έκάστου μετόχου μηνιαίου βασικού μισθού
2.289.561,90
(όργανικοϋ)
β) Έ ξ ήμίσεως βασικού μισθού παρ’ έκάστου με
82.288,80
τόχου
γ) ’Εκ διαφοράς μισθού ένός μηνός συνέπεια προα
γωγής, άπονομής μισθοΰ άνωτέρου βαθμού ή
80.880,90
οικονομική διαβάθμησις τοΰ μετόχου
186.730,90
2. Είδικαί
12.243.70
α) Κράτησις επί άποζημιώσεως έκτος έδρας
17.104.70
β)
»
»
» Συμβουλίων και Έπιτρ.
γ)
»
» άμοιβών Ν. περί λαθρεμπορίου
16.836,40
δ)
»
» δικαιωμάτων έκτελέσεως ποινικών
11.848,50
δικογράφων
ε)
»
» άμοιβών δι’ έκτέλεσιν ειδικής υπη
128.697,60
ρεσίας
4.468.154,80
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙΕΙΣΦΟΡΑΙ
2.064.740.—
α) Έ κ τή ς διαθέσεως ’Αστυνομικού ’Ενσήμου
β) Έ κ δικαιωμάτων σφραγίσεως μέτρων καί σταθ
μών
591.154.—
γ) Δωρεών
6.500.—
δ ) Έ ξ άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ τών
αποδόσεων έπί τών άμοιβαίων στοιχημάτων 'Ιππο
1.778.310,80
δρόμου
27.450.—
ε) Έ κ παραβολών Θεάτρων καί Κινηματογράφων
23.840,40
III. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
580.856,95
IV. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α) Τόκοι καταθέσεως οψεως παρά τή Τραπέζη Ε λ 
λάδος
353.269,75
β) Τόκοι βεβαιουμένων έσόδων Τοκοχρ/κώς έξοφλουμένων
130.934,20
γ) Τόκοι τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων
δ ) Ενοίκια διαμερισμάτων
96.653.—
7.712.314,65
Ό Διευθυντής
I. ΠΑΝΕΤΣΟΣ

Έ ν Άθήναις τή 31
*0 Πρό
Ν. ΝΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1958

Δεκεμβρίου 1958

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ Η Σ 31-12-1957
Περίσσευμα χρήσεως 1958
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (άτοκοι)
1. ’Εντάλματα πληρωτέα
2. Χαρτόσημον μισθωμάτων
3. ’Εγγυήσεις ενοικιαστών διαμερισμάτων
Τ.Υ.Μ.Ο.Α.
Συμφώνως ΰπ’ άριθμ. 1018/1958 Πράξει τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου

13.045.703,50
1.272.889,60
36.164,50
3.528,35
4.986,15
27.650.—
442.590,60

14.797.348,20

μοί τάξεως
’Αστυνομικόν ένσημον άδιάθετον

16.026.117.
16.026.117.

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1958

χρ ι 31 Δεκεμβρίου 1958

ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

I. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
α) Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 198 διαγραφέντας μετόχους
5.802.577.—
β) ’Επιστροφή κρατήσεων εις 13 διαγραφέντας
μετόχους μή δικαιουμένους βοηθήματος
27.078,30
II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
α) Μισθοδοσία Νομικού Συμβούλου & Προσωπικού
β) Άποζημίωσις μή Άστυν. Μελών Διοικ. Συμ/ου
γ ) Διά την προμήθειαν γραφικής ύλης κ.τ.τ.
δ) Διά τήν προμήθειαν έντυπων, βιβλίων
ε) Διά συνδρομάς έφημερίδος Κυβερνήσεως
στ) Διά διάφορα έξοδα
ζ) Τηλεφωνικά τέλη
III. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Μισθοδοσία προσωπικού άκινήτου
β ) Φωτισμός
»
γ ) Καθαριότης
»
δ j Θέρμανσις
»
ε) "Υδρευσις
»
στ) Συντήρησις
»
ζ) Συντήρησις άνελκυστηρος
»
η ) Φορολογικαί υποχρεώσεις
»
θ) ’Ασφάλιστρα πυρός
IV. Α Π ΟΣΒΕΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
V. Α Π ΟΣΒΕΣΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
VI. ΔΑΠΑΝΑΙ Π ΡΟ Λ Η Π ΤΙΚ Η Σ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
VII. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ Χ ΡΗ ΣΕΩ Σ 1958

5.829.655,30

38.084,35
14.400 —
11.635.—
1.158.50
2.194.—
690,50
1.304,20
6.702,15
25.939,70
13.343,35
1.026,05
287,60
664,30
622,40
187.—
1.083.—
7.798.—
928.—
26.010 —
6.565,60
508.170,10
5.000.—
1.272.889,60

7.712.314,65
Δεκεμβρίου 1958
εδρος
ΡΗ Σ

Ό Λογιστής
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

—
—

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν του ύπαρχιφύλακος άναδρομικώς άπό 1-1-56 οί
μέχρι τούδε αστυφύλακες: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Νικολακόπουλος Κων
σταντίνος, Γεωργούλιας Διονύσιος καί Γιαννακόπουλος Γεώργιος.
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: Δημητρούλιας
Διονύσιος, Γεωργαντας ’Ιωάννης, Καρλής Σταύρος, Κύρκος Γεώργιος καί Σκρουμπάκος Δημήτριος.
—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πει
θαρχικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες: Παλιούρας Θεόδωρος, Βαγενάς Γεώργιος,
Χατζηγιάγκος ’Αλέξανδρος, Συμιανάκης Στυλιανός, Κονιδιάρης Εύστράτιος, Παπα
κωνσταντίνου Θεμιστοκλής, Λαζάρου Λουκάς, Μητροπίας ’Εμμανουήλ, Εύαγγελινός
Κωνσταντίνος καί Μανής Μιχαήλ.
—Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Σέργιος ’Αριστείδης,
άποθανών.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική άμοιβή
εις τούς: 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Βασιλείου Ό θω να καί Φασούλκαν Γεώργιον καί
άστυφύλακας: Φοφολόν Ίωάννην καί Καναβόν Άνδρέαν, διότι ούτοι έργασθέντες
μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί μεθοδικότητος έπιδειξάμενοι δέ ΐδιάζουσαν έπιμέλειαν
περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού σε
σημασμένου διαρρήκτου καί ίεροσύλου Κονδύλη Δημητρίου, δράστου 16 κλοπών διαρρήξεως ιερών Ναών καί Καταστημάτων έν Πάτραις, προκαλέσαντες οΰτω τα εύμενή
σχόλια τού κοινού καί τού τύπου υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη
υλική άμοιβή εις τούς άστυφύλακας: Παναγιωτόπουλον Σπυρίδωνα, Βελέντζαν
Ίωάννην καί Κωνσταντόπουλον Ίωάννην, διότι ούτοι έπιδοθέντες εις επιμόνους
άναζητήσεις μετά ζήλου, δραστηριότητος καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν άνακά
λυψιν σπείρας κωφαλάλων κλεπτών, συνέλαβον τούτους καί έξιχνιάσθησαν έντεΰθεν
35 κλοπαί διαπραχθεΐσαι ύπ’ αυτών. Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος
εις τούς'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Γιαννακόπουλον Ή λίαν καί Παπαθανασόπουλον Γεώρ
γιον, Άρχιφύλακα Παπακωνσταντίνου Δημήτριον καί άστυφύλακας: Μαυρέλην
Μιχαήλ, Παπαντωνίου Θεόδωρον, Γαλατιανόν ’Αλέξανδρον, Σπυρόπουλον ’Αθα
νάσιον, Σαραντάκον Στυλιανόν, Μακρήν Θεόδωρον, Λιαρομμάτην Κωνσταντίνον,
Μαραγκόν Δημήτριον καί Σταυρόπουλον Γεώργιον, διότι άπαντες ύπό τήν καθοδήγησιν τού πρώτου έργασθέντες έκαστος έν τώ κύκλω τήςάρμοδιότητος του, συνέβαλον άποτελεσματικώς εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής άνωτέρω ύποθέσεως.
*
sje *
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Τήν 11ην ώραν τής 28/2/1959 εις τήν μεγάλην αίθουσαν τής ’Αστυνομικής
Σχολής έγένετο τελετή ορκωμοσίας 200 νέων άστυφυλάκων, ίερουργοΰντος τού
Πανοσολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου καί Καθηγητοΰ τής ’Αστυνομικής Σχολής κ.
Εύθυμίου Έλευθεριάδου. Κατ’ αύτήν παρέστησαν ό Διοικητής τής ’Αστυνομικής
Σχολής ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, ό 'Υποδιοι
κητής τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυνόμος Α' κ. Λυκούσης Παναγιώτης, οί Κο-

Ειδήσεις καί πληροφορία!
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σμήτορες των Σχολών ’Αστυνόμος Α' κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, ’Αστυνόμοι Β'
κ.κ. Μπακής Κωνσταντίνος καί Παπαθανασίου Λεωνίδας, άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωμα
τικοί της Σχολής καθώς καί συγγενείς των όρκισθέντων. Μετά τον δοθέντα όρκον
ώμίλησεν ό κ. Διοικητής^τής^Σχολής καταχειροκροτηθείς. Οί νεοεξελθόντες άστυ-

01 νεοεξελθόντες αστυφύλακες μετά τοΟ Διοικητού τής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη
καί ’Αξιωματικών αυτής.

φύλακες είναι οί κατωτέρω κατά σειράν επιτυχίας, οίτινες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
Α '. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α θ η ν ώ ν
Ρωμανός Ά ντώ ν., Σωτηρόπουλος Σπήλιος, Μπονατσος Καλημέρης, ’Αναγνώ
στου Φώτιος, Γεωργακας Άθανάσ., Καρακουλάκης Εύάγγ., Τσαφούλης Γεώργ.,
Τσαπάρας Παναγ., Παπασημακόπουλος Δημήρ., Κρανίτης Διονύσ,. Άναστασάκης
Μηνάς, Τσαρμπόπουλος Γεώργ., Ρουμελιώτης Νικόλ., Παπαδάτος ’Αριστείδης,
Πιπιτός Αλέξανδρος, Θαλασσινός Γεώργ., Γεωργκαπόπουλος Ταΰγετος, Θαλασ
σινός Διονύσιος, Μπάτσας Νικόλαος, Μπραίμης ’Ιωάννης, Ρέμπελος Σπυρ., Πατρί
κιος ή Μήλας Σπυριδανέστης, ’Αδαμόπουλος Κωνστ., ’Αντίοχος Άθανάσ., Νιάρχος
Παναγιώτης, Σταθόπουλος ’Αλέξανδρος, Κοκκώλης Γεώργ., Τσουμπός Θεόδ.,
Φώτης Παναγ., Παπανανιάδης Εύάγγ., Άντωνογιαννάκης Γεώργ., Κατσόγιαννης
’Αριστομένης, Γκίζας Δημήτριος, Νιάσκος ’Ιωάννης, Άνδριανόπουλος Διονύσιος,
Βουρνάς Κωνστ., Γουρνέλος ’Αριστείδης, Γαλώνης Δημήτρ., Κονιδάρης Ά γ γ .,
Ρήγας Κωνστ., Εύθυμιόπουλος Εύθύμιος, Φλαράκος Κωνστ., Άργυρόπουλος Κωνστ.,
Κουταβάς Γεράσ., Μπούρας Περικλής, Παπαδόπουλος Δημήτρ., Ά γ γ ε λ ή ς’Ιωάννης,
Χριστόφαλος Γεώργ., Κατσένιος Άθανάσ., Σκλαβοϋνος Λέων., Λαγούδης Κυριάκος,
Πολίτης Θεόδ., Καραμποίκης Εύστάθ., Παπαδέας Εύάγγελος, Πολυχρονάκης Έ μ μ .,
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Φραγκάκης Δημήτρ., Λαμπέας Μάριος, Σκαρμοΰσος Παναγ., Ζαφειρόπουλος ’Αρι
στείδης, Εόθυμιόπουλος ’Ιωάννης, Στάθης ’Επαμεινώνδας, Σταυρόπουλος Παναγ.,
Φελέρης Γεώργιος, Καλαϊτζίδης Ά νδρ., Καλαμάρας Άθανάσ., Δούλης Χρηστός,
Στρίγγλος Περικλής, Μπαστάκης Μιχαήλ, Παππάς Ή λίας, Άδρασκέλας Ά θαν.,
Πλάγγεσης Φώτιος, Σπιχόπουλος Χαράλ., Κραββαρίτης Ή λίας, Άναγνωστόπουλος
Λεωνίδας, Λύτρας ’Ιωάννης, Κοτσώνης Νικόλαος, Μπαλόκας Σπυρίδων, Σελινόπουλος Κωνστ., Λαμπρόπουλος Θεόδωρος, Κοτσέτσος Κωνστ., Τερζόπουλος Μιχ.,
Βελισσαρίου Εύάγγ., Κουρνέτας Δημήτρ., Μπαλντάς ’Αλέξιος, Κοκολάκης Νικόλ.,
Ριτσινιάς Βλάσσιος, Ψύχας ’Αθανάσιος, Μαρτίνος Έ μμαν., Γκότσης Νικόλ., Καραίσκος Λεωνίδας, Χρονόπουλος Παναγ., Παληοθόδωρος Σπυρ., Κεκάκος Δρακούλης,
Σακακλής Σταμάτ., Μέξας Κωνστ., Βεργεάδης Βασίλ., Γεωργακόπουλος Γεώργ.,
Λειβαδίτης Δημήτριος, ΙΙατσούρης Βασίλ., Λουκόπουλος Νικόλ., Γλογοβίτης Θεόδ.
Κουτουλάκος Σταύρος, Τσαπαρής Χρηστός, Παγάνης Δημήτρ., Καραγιάννης ’Όθων,
Καράκος Κωνστ., Παναγόπουλος Παναγ., Τσουραμάνης Εύθύμ., Λυμπερόπουλος
’Ιωάννης, Μϊχος Νικόλαος, Χατζή νικολαΐδης Ίω άν., Σμυρνιός Κωνστ., Κασσιάδης
Γεώργιος, Μαρκάκης Ίωάνν., Γεωργάτος ’Ιωάννης Σημαντηράκης Η ρακλής
Κλουδας Χρηστός, Μαραγκός Παντελής, Καλτσας Σωκράτης, Στιβακτας Άριστοτ.,
Κοντόσταυλος Ίωάνν., Καλογερόπουλος Γεώργ., Λιάπης Χρήστος, Κατσούλας
Ά θαν., Σηφογιαννάκης Δημήτριος, Νικολακόπουλος Θεόδ., Κουνουπιώτης Χρ.,
Μαγούλας Γεώργ., Τομαρας Κωνστ., Κατσιφαράκης Εύτύχιος, Βυθούλκας Σπυρίδων,
Μπάκολης Νικόλαος, Μιχαλακάκος Βασίλ., Βόγκας Διονύσιος, Πολυζωγόπουλος
Νικόλ., Βουρσάνης Ά λέξ., Νικολακόπουλος Ίωάνν., Παπαζαχαρίου ’Ιωάννης, Καλογήρου Χαράλαμπος, Σκαρμοΰτσος Εύάγγελος, Λευθεριώτης Ή λίας, Ελένης Δημήτριος, Παππας Λάμπρος, Στρατουδάκης Δημήτριος, Νιφόρας Βασίλειος, Χριστίδης Χρήστος, Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Δημήτρ., Καντιάνης
Βασίλ., Βαρουξάκης Βελισσάριος, Καραβάς Ιωάννης, ’Ανυφαντής Γεώργ., Κουρκουτας Σπυρ., Μανώλης Δημήτρ., Άλεβιζακος Παντελής, Μπαλαγιάννης Κωνστ.,
Σπυράκης Παναγ., Κουλόύρης Γεώργ., Μιχελής Άνέστης, Άγναντόπουλος Ίω άν.,
Χαλβατζής ’Ιωάννης, Νίκου Νικόλαος, Λέβας ’Απόστολος, Δοϋρος Κωνστ., Σταυρό
πουλος Ά γγελος, Κυριακάκης’Ιωάννης, Λορεντζάτος Χρήστος, Λαρεντζάκης Ίω άν.,
Σαραντόπουλος ’Αριστείδης, Ταμβακολόγος Χρήστος, Θεοδώρου Γεώργ., Κοντοράβδης Προκόπιος, Πισκοπάνης Νικόλαος, Δημητρακόπουλος Πέτρος, Άβραμόπουλος Πέτρος, Παπαδημητρίου Ιωάννης, Χρήστου ’Ιωάννης, Παναγόπουλος
Παναγ., Ποντικάκης ’Εμμανουήλ, Παπαδόπουλος Κωνστ. καί Καλόξυλος Πέτρος.
Β '. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς
Κάντας Σπυρ., Γκρίτζαλης Έ παμειν., Ραμαντάνης Χρήστος, Πουρναράκης
Κυρ., Παπαδόπουλος Ά ναστ., Μίνης ’Αθανάσιος, Πεταχτής ή Παπαδημητρίου
Κωνστ., Χριστοδούλου Θεόδ., Μπακογιάννης Εύάγγ., Κακαβάς Κλεομένης, Ματσούκης Νικόλ., Μάλλας Βασίλ., Ζυγουρίτσας Εύθύμιος, Φακιδάρης Γρηγόριος,
Στεφάνής ’Αντώνιος καί Στοϋρος ’Ελευθέριος.
Γ'. Ε ι ς Ά σ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν
Μπούσιας Δημήτριος, Νικολακόπουλος Ιωάννης καί Καραδήμας Άνδρέας.
***
Κ ΡΙΤ ΙΚ Η ΓΙΑ ΤΘ Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚ Ο ΜΑΣ
Ή έφημερίς «ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 10 Φεβρουάριου 1959 έδημοσίευσε τά έξής
για τό περιοδικό μας :
«Κλείνουν σέ λίγους μήνες έφτά χρόνια άπό τήν έ'κδοσι των «’Αστυνομικών
Χρονικών», του άρίστου άπό πάσης άπόψεως πνευματικού οργάνου τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, πού ό Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ’Εσωτερικών (Διευθύνσεως
’Αστυνομίας) κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης, καθιέρωσε στον έπιστημονικό καί άστυνομικό

κόσμο της χώρας. Δεν αργεί κανείς νά βεβαίωση, ξεφυλλίζοντας τούς πρώτους έξη
τόμους των «’Αστυνομικών Χρονικών», δτι εντελώς νέος άνεμος πνέει για την ’Α
στυνομία Πόλεων τα μεταπολεμικά χρόνια, ένας άνεμος πού μέ την πάροδο τοΰ
χρόνου ωραιοποιεί καί έξιδανικεύει την σκληρή πάλη τοΰ καλού εναντίον τοΰ κακού.
Περιοδικό μέ άριστη έμφάνισι, μέ πλούσια λογοτεχνική καί έγκληματολογική καί
γενικώς έπιστημονική υλη, τά «’Αστυνομικά Χρονικά», ξεπέρασαν τις προσδοκίες
δλων μας καί άνέβασαν τήν στάθμη τής ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς πλέον νεώτερης
’Αστυνομίας σέ αξιοζήλευτα ύψη. Ξεπέρασαν άκόμη καί τά στενά 8ρια τής χώρας μας
τά «’Αστυνομικά Χρονικά» καί ζητήθηκαν άπό τούς μεγαλύτερους άστυνομικούς
οργανισμούς τού έξωτερικοΰ, δπως άπό τον Διεθνή ’Οργανισμό Έγκληματολογικής
’Αστυνομίας (Ίντερπόλ), άπό τό εις Χίλτρατ ’Ινστιτούτο τής ’Εγκληματολογίας,
άπό τό έξαιρετικό έγκληματολογικό περιοδικό «Κριμιναλιστίκ» τοΰ ’Αμβούργου κλπ.
Ζητήθηκαν άκόμη οί τόμοι τού περιοδικού τούτου άπό τον άείμνηστο ’Αρχιεπίσκοπο
Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής Μιχαήλ καί στήν ώργανωθεΐσα «Διεθνή Έ κθεσ ι
’Αστυνομικού Βιβλίου» τών Παρισίων άπέσπασε πλείστους δσους έπαίνους άπό τούς
άρμοδίους καί τό κοινόν.
’Από τήν τόσο καλή ΰλη τών «’Αστυνομικών Χρονικών» ξεχωρίζουν οΐ συνερ
γασίες τών Καθηγητών τών Πανεπιστημίων μας, τών άστυνομικών ειδικών στά
διάφορα θέματα Δικαίου καί άστυνομικών ζητημάτων, ώς καί τά πολλαπλά θέματα
εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. Ά ξ ια ιδιαιτέρας προσοχής είναι τά 'Ιστορικά τής
’Αστυνομίας άπό τον καιρό τής ίδρύσεώς της μέχρι σήμερα, πού ό γνωστός συγγραφεύς κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης παρουσιάζει μέ τόση ζωντάνια. Ξεχωρίζει άκόμα
ή επιμελημένη λογοτεχνικά έργασία τοΰ κ. Χαραλ. Σταμάτη καί ιδίως ή λαογραφική μελέτη «Ελληνικό Μηνολόγιο», πού μάς δίνει άνάγλυφη καί μέ ζωηρά
χρώματα δλη τήν λαογραφική ψυχή τής χώρας μας. ’Αλλά γιά τό «Ελληνικό Μηνο
λόγιο» θά έπανέλθουμε άλλη φορά, γιατί δέν πρέπει νά παρέρχωνται άπαρατήρητα
παρόμοια δημιουργήματα τού λόγου καί τής σκέψεως».
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚ Π Ο Μ Π Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
— Τά ψυχαγωγικά, λογοτεχνικά καί διδακτικά προγράμματα τής ’Εκπομπής
’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζονται μέ άπόλυτη επιτυχία. ’Έ τσ ι οί άκροαταί τής
’Αστυνομικής ’Εκπομπής πληθαίνονται όλοένα.
*
— 'Η έκπομπή τής 4/3/1959 ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στή θάλασσα καί
στή νησιώτικη ζωή. Στο πρόγραμμα αυτό, κατά τό όποιο μετεδόθησαν τραγού
δια τής θάλασσας καί νησιώτικοι σκοποί, μετεδόθη καί συγκινητικό θαλασσινό
άπόσπασμα τοΰ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τόν δόκιμο Ύ παστυνόμο Σπΰρο Πηλό.
*

— Τό πρόγραμμα τής 11/3/1959, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ κινηματογρα
φική μουσική, ήταν άφιερωμένο στο καρναβάλι. Στήν έκπομπή αυτή έλαβαν
μέρος ό Τώνης Μαρούδας, ή Μπέμπα Κυριακίδου, τό Τρίο-Μπελκάντο, ή Μαριάννα Χατζοπούλου, ή Ντιάνα ΓκρέΟς καί ή Έ λ σ α Λάμπο, μετεδόθη δέ καί
επίκαιρο άποκρηάτικο άπόσπασμα τοΰ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο
άπό τόν δόκιμο 'Τπαστυνόμο Σπΰρο Πηλό, μέ ενδιαφέρουσα άστυνομική πλοκή.
*
(Κείμενα, επιμέλεια κλπ. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών Γενικής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.
Δίσκοι : έκ τοΰ
καταστήματος Γεωργίου Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμματα
παρουσιάζει ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος Σπΰρος Πηλός).

