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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921 -1959)

Ύπά Άστυν. Δ/ντοϋ A χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΙΘ'. ΔΡΑΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡ1ΤΙΣΜΟΥ

.—Δράσις τής ’Α στυνομίας Πατρών κατά  την περίοδο τοϋ  
συμμοριτοπόλεμον, ή το ι άπό 1ης ’Ιανουάριου 1946 μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου 1949.

223.Δρασις τής Α στυνομ ίας Πατρών κατά τήν περίοδο τοϋ συμμορι
τοπόλεμου, ήτοι άπό 1ης Ίανουαρίου 1946 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1949.

Μετά τήν καταστολή τοϋ Δεκεμβριανού κομμουνιστικού κινήματος τοϋ 1944, 
τό Κ.Κ.Ε. έλεύθερο βάσει τής συνθήκης τής Βάρκιζας άρχισε σιγά-σιγά ν’ άνασυγ- 
κροτήται,μέ άπώτερο σκοπό να άοχίση νέα άπόπειρα για τήν κατάκτησι τής εξουσίας. 
’Έτσι έγεννήθη ή απειλή τοϋ «τρίτου γύρου».

Οί πρώτες κομμουνιστοσυμμορίες παρουσιάσθησαν τό 1946 στή Βόρειο Ε λ
λάδα. Τότε τό Κράτος άρχισε νά λαμβάνη άνάλογα μέτρα για τήν άντιμετώπισί της. 
’Έτσι έψηφίσθη κατά τόν μήνα Ιούλιον τοϋ 1946 τό Γ' Ψήφισμα, τό όποιο εδωσε τήν 
ευχέρεια στις ’Αστυνομικές ’Αρχές νά δράσουν εντατικά.

Πράγματι δέν έβράδυναν νά έμφανισθοΰν σποραδικές καί στην περιοχή τής 
Πελοποννήσου συμμορίες κομμουνιστών. Η Γενική ’Ασφαλεία των Πατρών εκινηθη 
τότε δραστήρια καί κατόπιν πληροφοριών τις οποίες ειχεν, άρχισε ανακρισι για την 
έξακρίβωσιτών ατόμων πού ενεργούσαν στρατολογία κομμουνιστών για τις συμμορίες.

'Η άνάκρισις άπεκάλυψεν δτι στην περιοχή Βλασίας Καλαβρύτων είχε συγ- 
κροτηθή συμμορία ΰπό τόν Κοντόγκωνα Παν. με το ψευδώνυμο «Καπεταν Πάνος».

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1946 συνε>ήφθησαν οί: 1) Κούτρας Βασίλειος, 2) Χού- 
νας Νικόλαος, 3) Ράπτης Δημήτριος, 4) Νικολόπουλος Κυριάκος, 5) Σπυρόπουλος 
Παναγιώτης, 6) Σκαλτσάς ’Ιωάννης, 7) Ζαχαράτος Μιλτιάδης καί 8) Μόσχος Μό-
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σχος, οί όποιοι ήσαν φανατικά κομμουνιστικά στελέχη στήν Πάτρα καί ένεργοΰσαν 
στρατολογία ομοϊδεατών των, πού τούς έστελ.ναν στη συμμορία τοϋ «Καπετάν Πάνου».

Λίγο άργότερα μπήκαν λαθραία στήν Πόλι, άλλά άνεκαλύφθησαν καί συνελή- 
φθησαν άπό τά στρατιωτικά άποσπάσματα ό άρχισυμμορίτης Κοντόγκωνας Πανα
γιώτης ή «Καπετάν ΓΙάνος» καί δέκα τρεις άλλοι συνεργάτες του συμμορίτες.

"Ολοι αύτοί παρεπέφθησαν στο έκτακτο Στρατοδικείο Κορίνθου καί κατεδικά- 
σθησαν σέ ποινές θανάτου, ισοβίων δεσμών καί σέ άλλες μικρότερες ποινές. 'Ο Άρχι- 
συμμορίτης Κοντόγκωνας Πάνος έξετελέσθη.

Τάς σχετικάς άνακρίσεις ένήργησαν οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Χρηστός Τσάμης, 
Γεώργ. Άσημάκης, οί Ύπαστυνόμοι κ. κ. Παναγιώτης Στασινόπουλος, Μπΐκος 
’Ιωάννης καί Νικόλαος Παναγιωτόπουλ,ος.

’Εκτός όμως άπό τούς παραπάνω άναφερομένους στρατολόγους τών συμμο
ριτών, συνελήφθησαν καί πολλοί άλλοι πού έχρησιμοποιοϋντο, ώς σύνδεσμοι, ώς 
πληροφοριοδότες ή ώς τροφοδότες τών συμμοριτών τής υπαίθρου ή τέλος μεριμνοΰ- 
σαν γιά τήν προμήθεια καί άποστολή σ’ αυτούς όπλων καί πυρομαχικών.

’Έτσι ή όμάς ’Ασφαλείας τοϋ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος πού έτέλει ύπό τον 
Ύπαστυνόμον κ. Μπϊκον Ίωάννην, κατόπιν Δ/γής τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Κων/ντίνου 
Καζάκου, συνέλαβεν ώς ένεχομένους σέ άντεθνικές ενέργειες τούς Τσαγκαραν Περι- 
κλήν, Κουνάβη Καλλιόπην, Αύγερόπουλον Χρηστόν, Μιχαλόπουλον ’Αθανάσιον, Μι- 
χαλόπουλον Γεώργιον, Μιχαλόπουλον "Αγγελον, Παναγάκην Γεώργιον, Άλευράν 
Χαράλαμπον, Άνδρεόπουλον Άργύριον, Γεωργόπουλον Δημήτριον καί Εύθυμιόπου- 
λ.ον Ίωάνν.,οί όποιοι παρεπέφθησαν στο έκτακτο Στρατοδικείο Κορίνθου, καί κατε- 
δικάσθησαν σέ διάφορες έγκληματικές ποινές.

Παράλληλα συνελήφθησαν άπό τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας, ώς ύποπτοι 
έντάξεώς των στις κομμουνιστικές συμμορίες,104 κομμουνισταίτών Πατρών, οί όποι
οι καί έξετοπίσθησαν.

Καθ’ δλον τό 1946 ή ’Αστυνομία Πατρών έτήρησε ένήμερες τ ις ’Αρχές τών κι
νήσεων καί τών ενεργειών τών κομμουνιστών.

Στις 9 ’Ιανουάριου 1947 ό άρχιφύλαξ Άργύριος Άργυριάδης, συνέλαβε τον 
Βασιλειάδην Άριστείδην τοϋ Γεωργίου, σημαίνον στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. καί μέλος 
τής Κ.Ε. αύτοϋ πού είχε μεταβή στάς Πάτρας άπό τήν Αιτωλοακαρνανία γιά ν’ άνα- 
λάβη τή Γραμματεία τής Περιφερειακής ’Επιτροπής Πελοποννήσου τοϋ Κ.Κ.Ε.

’Από τήν προανάκρισι πού έπηκολούθησε άπεκαλύφθη ότι ήργάζετο δραστήρια 
στήν πόλι παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ.Κ.Ε. Κατεδείχθη ότι τά μέλη του προέβησαν 
σέ προπαρασκευαστικές ενέργειες γιά τή σύμπηξι καί δρασι συμμοριών, ενεργώντας 
στρατολογία μέ τήν τρομοκρατία.

Έκτος τοϋ Βασιλειάδη συνελήφθη τότε καί ό νΰν Βουλευτής τής Ε.Δ.Α. Κου- 
λαμπάς ’Αναστάσιος τοϋ Κων /νου καί τέσσαρες άλλοι κομμουνισταί, ώς μετέχοντες 
στον παράνομο κομμουνιστικό μηχανισμό πού άπεκαλύφθη. "Ολοι παρεπέφθησαν 
στο έκτακτο Στρατοδικείο Κορίνθου. ’Αλλά καί μετά τις συλλήψεις αυτές οί κομ
μουνιστικές οργανώσεις Πατρών δέν άνέστειλαν τις ενέργειες καί τή δρασι τους.

"Ετσι κατά τον Μάιο τοϋ 1947 συνεκροτήθη νέα σημαντική κομμουνιστική όρ- 
γάνωσι, μέ πλι,ήρη συνωμοτική διάρθρωσι. ’Αλλά καί αύτή άνεκαλύφθη άπό τό Τμήμα 
Γεν.’Ασφαλείας καί συνελήφθησαν ό’Ιωάν. Πλαπούτας, ό Κανελλάκος Γεώργ., σοβαρό 
κομμουνιστικό στέλεχος [καί 53 άλλοι κομμουνισταί τής όργανώσεως αυτής, οί όποιοι 
παρεπέφθησαν στο Στρατοδικείο Κορίνθου καί κατεδικάσθησαν σέ διάφορες ποινές.

Έ ν συνόλω κατά τά έτη 1946 καί 1947 συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν στο 
έκτακτο Στρατοδικείο Κορίνθου 217 έπικίνδυνοι κομμουνισταί, έξετοπίσθησαν δέ 
κατά τήν αύτή διετία 448 γιά ένέργειές τους κατά τής ’Ασφαλείας τής Χώρας.

Είναι βέβαιο ότι ή ’Αστυνομία Πατρών επέτυχε νά έξαρθρώνη στή γένεσί τους 
τις διάφορες κομμουνιστικές οργανώσεις καί νά προλαμβάνη έτσι τή συγκρότησι συμ-
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μορίων καί τήν εισβολή στην πόλι των ένοπλων κομμουνιστών, οΐ όποιοι έπεδίωκον 
μέ τρομοκρατικές ένέργειες, μέ σφαγές καί λεηλασίες νά έπιβληθούν.

Παρ’ όλες αύτές τις επιτυχίες ό άγώνας τής Άστυνολμίας δέν άνεστάλη.
Κατά τις αρχές Νοεμβρίου 1947 ή ’Αστυνομία διεπίστωσε, μετά κοπιώδεις 

παρακολουθήσεις, ότι συνεκροτήθη καί μέσα στήν πόλι 6μελής συμμορία υπό τον Ν. 
Λυμπερόπουλον. Ή  συμμορία αύτή διωκομένη, έξηναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν 
πόλι. Οί συμμορίτες προσπάθησαν νά προωθηθούν καί νά ένωθοϋν μέ άλλη συμμορία 
πού ξεκίνησε άπό τήν ’Αρκαδία καί εύρίσκετο στο χωριό Λεόντιο-Φαρρών (άπέχον. 
20 χιλιόμετρα άπό τήν ΙΙάτρα). Κατά τήν πορεία όμως προς τά έκεΐ έπεσε, παρά τό 
χωριό Σούλι, σέ ένέδρα ένοπλων κατοίκων, «ύτοΰ, οί όποιοι είχαν έγκαίρως είδοποιη- 
θή άπό τή Γενική ’Ασφάλεια Πατρών καί έξεμηδενίσθησαν.

Κατά τή συμπλοκή αύτή έφονεύθησαν τρεις συμμορίτες, οί δέ υπόλοιποι συνε- 
λήφθησαν παρεδόθησαν στήν ’Ασφάλεια καί παρεπέμφθησαν στό Στρατοδικείο 
Κορίνθου.

'Η ’Αστυνομική Δ/νσις Πατρών έπειδή άντελήφθη άπό τήν αύξανομένη συμ- 
μοριακή δράσι οτήν ύπαιθρο, ότι δέν ήταν άρκετή γιά τήν προστασία της πόλεως ή 
έξάρθρωσι τών κομμουνιστικών οργανώσεων, που συνεχώς καί έπίμονα συνεκροτοΰν- 
το, προέβη άμέσως σέ ταχυτάτη καί έντονο στρατιωτική έκπαίδευσι τών άξιωματικών 
καί κατωτέρων άστυνομικών.

Προς τούτο έχρησιμοποιήθησαν άξιωματικοί τού στρατεύματος, οί όποιοι έρ- 
γάσθηκαν μέ ζήλο καί χάρις στήν προθυμία τών άστυνομικών, έπέτυχαν λίαν ευχάρι
στα άποτελέσματα σέ βραχύτατο χρονικό διάστημα.

’Αφού έγινε ή στρατιωτική έκπαίδευσις τών άνδρών τής ’Αστυνομίας, ή Διεύθυν- 
σις έξεπόνησε σχέδιον άμύνης τής πόλεως καί έγκατέστησε στις παρυφές τής πό
λεως, στάς εισόδους καί σέ άλλες έπίκαιρες θέσεις, έξεταστικά καί άμυντικά φυλάκια. 
Τά μέτρα αυτά, τά όποια έλήφθησαν συντόνους άπό τήν ’Αστυνομική Δ/νσι, είχαν 
ώς άποτέλεσμα, νά έμπνεύσουν στους κατοίκους τής πόλεως τό αίσθημα τής άσφαλείας, 
τά δέ φυλάκια υπήρξαν έπωφελέστατα.

’Έτσι, όταν κατά τό μήνα Μάιο τοϋ 1948, ή έπικοινωνία τών συμμοριών τής 
υπαίθρου μέ τούς κομμουνιστάς τών Πατρών,λόγω τών μέτρων πού έλαβε ή ’Αστυνο
μία, κατέστη δυσχερεστάτη, άρχισαν οί συμμορίτες νά χρησιμοποιούν μεμονωμένα 
άτομα. Τότε ένα άπό τά άστυνομικά φυλάκια τής πόλεως, συνέλαβε τον γέροντα Δρού- 
κα Δημήτριο, καταγόμενον άπό τό χωριό Κουμάνι Τριταίας Άχαΐας, ό όποιος είχε 
κατορθώσει νά μπή στήν πόλι, γιά νά προμηθευθή υγειονομικό υλικό καί χαρτί πολυ
γράφου. ' Η σύλληψις έγινε όταν ό προμηθευτής αύτός έπιχειροϋσε νά μεταφέρη μέ 
φορτηγό αύτοκίνητο τις άνωτέρω προμήθειες πού προωρίζοντο γιά τούς συμμορίτες.

Στις 11 ’Ιουνίου τού 1948 συνελήφθη ό Άργυρόπουλος Χρήστος, ό όποιοςείχεν 
εισχωρήσει στήν πόλι κατ’ έντολήν τών κομμουνιστών γιά τήν προμήθεια υγειονομικού 
υλικού. Έ π ’ αύτοΰ εύρέθησαν 8 χρυσές λίρες καί 2.500.000 δραχμές σέ καινούργια 
χαρτονομίσματα, πού προήρχοντο άπό τή λεηλασία πού έγινε άπό τούς κομμουνι- 
στάς στό Υποκατάστημα ’Εθνικής Τραπέζης Καλαβρύτων.

'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις έπειδή ήταν ή μόνη σχεδόν άμυντική δύναμις στήν 
πόλι, θέλοντας νά βεβαιωθή σχετικώς μέ τις προθέσεις, τών συμμοριτών τής υπαί
θρου, προσεπάθησε νά έχη π>ηροφορίες μέ διεισδύσεις πρός τήν ύπαιθρο ειδικών ομά
δων ’Αστυνομίας.

Έ τσ ι τον Μάιο 1948 δύναμις άπό 12 έπιλέκτους άστυφύλακες μέ έπί κεφα
λής τόν'Υπαστυνόμοκ. Στασινόπουλο Παναγιώτη, καλώς έξωπλισμένη, είσεχώρησε 
στό χωριό «Έρυμάνθεια-Τριταίας» πού κεϊται 55 χιλιόμετρα άπό τών Πατρών καί 
όπου είχε τήν έδρα του ό κυβερνητικός άντιπρόσωπος τής ψευτοκυβερνήσεως τών 
συμμοριτών. Έ κεΐ παρά τούς κινδύνους πού διέτρεξαν οί άστυνομικοί έφεραν εις πέρας 
τήν άποστολήν τους καί συνεκέντρωσαν πολύτιμες πληροφορίες.
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Κατά τις πληροφορίες αύτές οί κομμουνισταί έμελέτουν καί παρασκεύαζαν επι
δρομή κατά της πόλεως. 'Η ’Αστυνομική δμως Διεύθυνσις εσπευσε ν’άναδιοργανώση, 
έξοπλίσηκαί ένισχύση μέ τεθωρακισμένα οχήματα τό Μηχανοκίνητο Τμήμα, καί έτσι 
μέχρι τις 30 Αύγούστου 1948 συγκροτήθηκε μιάάρκετάΰπολογίσιμη στρατιωτικά ώργα- 
νωμένη δύναμιγιάτήν άπομάκρυνσιένδεχομένης εισβολής των συμμοριτών στήν Πάτρα.

Οί κάτοικοι των Πατρών, οί όποιοι διησθάνοντο δτι οί κομμουνισταί παρεσκεύ- 
αζον εισβολή στή πόλι, δταν είδαν νά κυκλοφορούν τά τεθωρακισμένα μέσα τής ’Α
στυνομίας υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Αστυνόμου Α' κ. Δάρρα Άνδρέου, έξεδήλωσαν δλο 
τον ένθουσιασμό τους.

Κατά τά τέλη Σ /βρίου 1948 οί συμμορίτες έπετέθησαν κατά τοϋ άκραίου Στάθ
μου ’Ιτέας. Οί άνδρες τοϋ Στάθμου αύτοΰ άντεοτάθησαν μέ πείσμα άλλά θά ύπέ- 
κυπταν λόγω τής υπεροχής σέ δύναμι των κομμουνιστών. Τότε έκινήθησαν άμέσως τά 
Μηχανοκίνητα τής ’Αστυνομίας καί οί συμμορίτες έξηναγκάσθησαν νά τραπούν εις 
φυγήν καί νά διαπεραιωθοΰν στήν ύπαιθρο.

Αύτή είναι ή πρώτη σοβαρή επιτυχία .τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος Πατρών, 
ή όποια προεκάλεσε τον ενθουσιασμό τών κατοίκων πού έξεδήλωναν μέ κάθε τρόπο 
τήν εμπιστοσύνη καί ευγνωμοσύνη προς τήν ’Αστυνομία.

Έκτος αύτοΰ ό τεθωρακισμένος αύτός ούλαμός τής ’Αστυνομίας,επί κεφαλής τοϋ 
όποιου είχε τοποθετηθή ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Δρούζας Παναγιώτης έκαμε συνεχείς 
νυκτερινές περιπολίες καί συνεχείς έρευνες, ιδίως στις ακραίες συνοικίες τής πόλεως 
καί έτσι προελάμβανε οίαδήποτε ένέργεια τών κομμουνιστών.

’Αλλά καί τά Τμήματα Τάξεως καί δλες οί Ειδικές 'Υπηρεσίες τής ’Αστυνομι
κής Δ/νσεως κατέβαλαν κάθε προσπάθεια νά συντονίζουν τάς ένεργείας των μέ τις 
'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας καί νά τις βοηθούν.

"Ετσι κατά τούς τελευταίους μήνες τοϋ 1948 καί ιδία άπό τοϋ Σ /βρίου, οπότε 
ένετάθησαν οί κινήσεις τών συμμοριτών γύρω άπό τήν πόλι, ολόκληρος ή δύναμις τών 
Τμημάτων Τάξεως καί τών Ειδικών 'Υπηρεσιών μέ επικεφαλής άστ/κούς διετίθετο, 
έν πλήρη πολεμική έξαρτήσει σέ έπίκαιρα σημεία καί θέσεις στις παρυφές τής πόλ.εως 
μέ σκοπό τήν άπόκρουσι οίασδήποτε συμμοριακής επιδρομής, έν συνεργασία βέβαια 
καί μέ τις ολιγάριθμες στρατιωτικές μονάδες πού είχαν άπομείνει στάς Πάτρας.

Αύτή ήταν ή κατάστασις στήν πόλι τών Πατρών καί στή γύρω περιοχή, δταν 
Τμήματα τής IX Μεραρχίας υπό τον Στρατηγόν κ. Μανιδάκην έφθασαν τό τελευταίο 
δεκαήμερο τοϋ Δ/βρίου 1948, προωθήθησαν στήν ύπαιθρο καί άρχισαν έκκαθαριστι- 
κές έπιχειρήσεις κατά τών συμμοριτών.

’Αμέσως μετά τήν άφιξι τής μεγάλης αύτής Στρατ. Μονάδος, τής όποιας τό 
έργον διηυκόλυνε πολύ ή ’Αστυνομία, μεταδίδοντας πολύτιμες πληροφορίες γιά άρχι- 
συμμορίτες καί συνεργάτες αύτών πού άνέπτυσσαν δρασι στήν ύπαιθρο, ή ’Αστυνομική 
Δ/νσις κατόπιν έντολών τοϋ Στρατιωτικού Διοικητοϋ κατά τήν 27-12-1948 ένήρ- 
γησε προληπτικές συλλήψεις δλων τών χαρακτηρισθέντων ώς ύποπτων, οί όποιοι 
έφθασαν τον αριθμόν 142 καί οί οποίοι μετεφέρθησαν δι’ άρματαγωγοϋ κατά τήν ί 
δια νύκτα τής συλλήψεώς των στή Μακρόνησο.

"Οταν άρχισαν στήν ύπαιθρο άπό τό Στρατό οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, ή 
’Αστυνομία συνεχίζοντας τήν παρακολούθησι καί τις κινήσεις γενικώς, τών υπόπτων 
συνεργασίας μέ τούς συμμορίτες, έσημείΐυσε καί νέα σοβαρή έπιτυχία τήν έξής :

Τό Τμήμα ’Ασφαλείας άφοΰ έβεβαιώθη κατά τις πρώτες ήμέρες τοϋ ’Ιανουά
ριου 1949, άπό παρακολούθησι τήν όποιαν ένήργησαν οί ειδικοί υπάλληλοι τής '0 -  
μάδος ’Ασφαλείας'Υπ/μοςκ. Κ. Τζανετέας, άρχιφ. Άργύρ. Άργυριάδης καί άστ/κες 
Τουλές Ταξιάρχης, Τραυλός Νικόλαος καί Κουτσογιάννης Άνδρέας, δτι είχε συγκρο- 
τηθή καί ήργάζετο μέσα στήν πόλι ό παράνομος μηχανισμός τοϋ κομ/κοϋκόμματος 
μέ πλήρη διάρθρωσι γιά δλους τούς τομείς, ήτοι οικονομικόν, τεχνικόν καί πληρο
φοριών, συνέλαβε κατ’ άρχήν (5-1-49) στο σπίτι του έπί τής όδοϋ Πατρέως 75, δη-
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λαδή παραπλεύρως προς το Νομαρχιακό Κατάστημα, τό γραμματέα τής Κ.Ο. Πατρών 
Ίωάννην Μαντζοΰτσον καί τό συνεργάτη του Τάκη Ήλιόπουλο, πού εύρίσκετο τη 
στιγμή της έρεύνης μέσα στο σπίτι του.

’Από τις άνακρίσεις πού έπηκολ ούΟησαν διεπιστώθη, δτι στο σπίτι τοΰ I. Μαν- 
τζούτσου πού είχε το ψευδώνυμο «Περικλής» έκρύβετο καί άλλο σοβαρό στέλεχος τοΰ 
Κ.Κ.Ε. δηλαδή ό υπεύθυνος καί γραμματεύς τής Κ.Ο. Περιοχής Πελοποννήσου. Ό 
ταν λοιπόν στις 9 το βράδυ τής ίδιας ημέρας (5-1-49) άστυνομικοί περιεκύκλωσαν τό 
σπίτι τοΰ I. Μαντζούτσου, όπου έκρύβετο ό άγνωστος κομμουνιστής, έπυροβολήθησαν 
άπ’ αυτόν. Ή  κρύπτη εύρίσκετο στήν οροφή. ’Επειδή οί αστυνομικοί δεν έγνώριζαν τί 
οπλισμό καί πυρομαχικά διέθετεν αύτός έλαβον κατάλληλες θέσεις γύρω άπό τό σπίτι 
καί ζήτησαν ενισχύσεις.

’Αμέσως κατέφθασαν ό Άστυν. Δ/ντής κ. Κ. Καζακος, ό 'Υπασπιστής αύτοΰ, ό 
'Υπ/μος κ. Στασινόπουλος καί άλλοι άστυνομικοί καί ένω ό κρυπτόμενος κομμου
νιστής ήμύνετο μέ πολυβόλον καί μέ χειροβομβίδες, οί άστυνομικοί προσπάθησαν 
νά έπιτύχουν τό σύλληψί του, άλλα τούτο καθίστατο άδύνατο χωρίς νά υπάρξουν θύ
ματα, αστυνομικοί.

Τότε διετάχθη ή πυρπόλησις τής οικίας, οπότε ό κομ/στής βγήκε πυροβολώντας, 
αλλά έφονεύθη άπό τούς άστυνομικούς διά ριπής αυτομάτου.

Έπρόκειτο περί τοΰ Χεινόπορου Κων/νου, έξ ’Αστακού, πρώην ταχυδρομικού 
υπαλλήλου, ό όποιος έδρα ώς άρχηγός τής άνακαλυφθείσης κομμουνιστικής χργανού- 
σεως καί έκυκλοφόρει ύπό τό ψευδώνυμον καπετάν «Βασίλης Καραντζής».

Μετά τήν έξόντωσί του ή Άστυν. Δ/νσις Πατρών προέβη στή σύλληψι 56 με
λών τής κομ/κής όργανώσεως Πατρών, τα όποια παρεπέμφθησαν στο έκτακτο 
Στρατοδικείο. Τούτο κατεδίκασε 8 σέ θάνατο καί ή έκτέλεσίς των έγινε ύστερα άπό 
λίγες μέρες. Οί άλλοι κατεδικάσθησαν σέ ισόβια δεσμά καί κάθειρξι.

'Η εξαιρετική αυτή έπιτυχία τής Άστυν. Δ/νσεως Πατρών, ή όποια έπραγμα- 
τοποιήθη καθ’ ήν στιγμήν οί ένοπλες δυνάμεις τού Έθνους* δπως ήταν ή IX Μεραρ
χία, ήγωνίζοντο ν’ άπαλλάξουν τήν περιοχή έκείνη τής Πελοποννήσου άπό τούς 
συμμορίτες, προεκάλεσε άνακούφισι τού λαού ό όποιος ένθουσιάσθη καί έξεδήλωσε 
παντοιοτρόπως τήν εύγνωμοσύνη του. Εύμενέστατα υπήρξαν τότε καί τά σχόλια τοΰ 
Πατραΐκοΰ καί Αθηναϊκού τύπου για τήν Αστυνομία Πατρών.

’Ακόμη καί οί στρατιωτικοί κύκλοι τής πόλεως άπεκόμισαν άριστες έντυπώ- 
σεις άπό τή δρασι τής ’Αστυνομίας, ό δέ Βασ. ’Επίτροπος τού Στρατοδικείου πού 
έδίκασε τούς συλληφθέντας κομμουνιστοσυμμορίτας έπλεξε κατά τήν άγόρευσί του 
ύμνους για τή δρασι τής ’Αστυνομίας, τονίσας ίδιαιτέρωςδτι άξιζε, δίκαιος δι’ αυτήν, 
έπαινος έκ μέρους τής Πατρίδος.

Ένω έσυνεχίζοντο στήν περιοχή τού Νομού Άχαΐας οί στρατιωτικές επιχει
ρήσεις για τήν έκκαθάρισι τών συμμοριτών, οί άστυνομικές περιπολίες άρτιώτατα 
έξωπλισμένες βγήκαν έξω άπό τήν πόλι, στήν ύπαιθρο καί συνέλαβαν παρά τό χωρίον 
«Σαραβάλ.ι» 3 ενόπλους συμμορίτες καί μαζί μ’ αύτούς καί τον Ίωάννην Πανα- 
γιωτόπουλον διευθυντήν τού τμήματος «Λαϊκής Παιδείας Άχαΐας».

’Αφού έτσι τά κομμουνιστικά στελέχη Πατρών έξωντώθησαν, έφυλακίσθησαν 
ή έξετοπίσθησαν, έπαγιώθη τό αίσθημα τής άσφαλείας καί έκτοτε δέν ένεφανίσθη σο
βαρή κομμουνιστική κίνησις.

Ήμπορούμεν, έν τούτοις, ν’ άναφέρουμε μία όλιυς εξαιρετική περΐπτωσι. Κατά 
μήνα Σ/βριον 1959 έγένετο άπόπειρα διανομής κομμουνιστικών προκηρύξεων επανα
στατικού περιεχομένου. Οί προκηρύξεις αύτές μετεφέοθησαν άπό τάς Αθήνας άπό 
δύο κομμουνιστάς, οί όποιοι συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν στο Στρατοδικείο.

Γενικώς δλοι οί ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί τής Διευθύνσεως 
Πατρών πιστεύοντες στον ’Εθνικό· ’Αγώνα, εύρέθησαν πάντοτε στις έπάλξεις καί 
έξεπλήρωσαν μέ θάρρος καί αύταπάρνησι τό καθήκον τους έναντι τής Πατρίδος καί 
τής Κοινωνίας. (Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
Ύπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί 
Διδάκτορος τοϋ Δικαίου κ. ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ

Α' Ποιος δ σκοπός κα ι τό νόημα τής ζωής.
Β' Πώς δνναται νά πραγματοποιηθώ ό αντικειμενικός σκοπός τής ζωής.
Γ ' Ό  άνθρωπος εχει Ανάγκην άναμορφώσεως, Αναγεννήσεως.

Α '. Ποιος δ σκοπός καί τό νόημα της ζω ής.
1. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος έχει συλλάβει ή πρέπει νά είναι εις θέσιν νά 

συλλάβη ώρισμένην εικόνα τοϋ κόσμου καί της ζωής, πρέπει δηλαδή νά έ'χη σχημα
τίσει ώρισμένην κοσμοθεωρίαν ή βιοθεωρίαν διά νά ρυθμίση τον προσανατολισμόν 
του καί την πορείαν του εις τήν ζωήν.

Καί όταν λέγωμεν κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α ν ,  έννοοϋμεν κυρίως τά μεγάλα προ
βλήματα ή «μυστήρια» τά όποια απασχολούν ή πρέπει ν’ άπασχολοΰν κάθε σκεπτό- 
μενον άνθρωπον. Τά κυριώτερα δέ τούτων είναι: τό μυστήριον της ύπάρξεως, τό 
μυστήριον της τάξεως καί άρμονίας πού επικρατεί εις τον κόσμον, τό μυστήριον 
αυτής ταύτης τής ζωής καί τό νόημα αυτής, ώς καί τό μυστήριον τής ψυχής.

Τά βασικά αυτά προβλήματα ή «μυστήρια» πού δεν παύουν νά είναι καί ζωντα- 
ναί πραγματικότητες όρθοϋνται εμπρός στον κάθε άνθρωπον καί ιδιαιτέρως εμπρός 
στον νέον σάν πελώρια ερωτηματικά πού ζητούν τήν έξήγησίν των.

’Από τήν άπάντησιν δέ πού θά δώση ό κάθε άνθρωπος στά έρωτήματα αύτά, 
άπό τήν ορθήν προπαντός λύσιν των, έξαρταται καί ό όλος προσανατολισμός του εις 
τήν υπαρξιν καί γενικά ή πορεία του εις τήν ζωήν.

"Εχει δέ ή όοθή άντιμετώπισις των προβλημάτων τούτων σημασίαν ακόμη καί 
διά τήν άλλην, τήν ύπερκόσμιον ζωήν.

Ό  κάθε άνθρωπος άναλόγως προς τάς « ά ξ ι α  ς» εις τάς οποίας πιστεύει καί 
άπό τάς οποίας έμπνέεται, προσπαθεί νά δώση μίαν έξήγησίν στά διάφορα αύτά βασι
κά προβλήματα πού απαρτίζουν τήν λεγομένην κοσμοθεωρίαν καί νά ρυθμίση άνα
λόγως τήν πορείαν του εις τήν ζωήν.

Τό θεμέλιον λοιπόν κάθε άληθινής μορφώσεως, άκόμη δέ καί ό εύστοχος προ
σανατολισμός εις τήν ζωήν, έξαρτώνται κυρίως άπό τήν άπόκτησιν ορθής κοσμοθεω
ρίας, ήτοι άπό τήν ορθήν άντιμετώπισιν καί έξήγησίν των μεγάλων προβλημάτων τής 
ύπάρξεως καί τής ζωής. Πρέπει όμως νά τήν έ'χη μορφώσει καί νά τήν έχη άποκτήσει 
ό άνθρωπος τήν κοσμοθεωρίαν ταύτην, αύτός ό ίδιος καί μάλιστα μ’ άγώνα προσωπι
κόν. Δυστυχώς όμως οί περισσότεροι άνθρωποι, άκόμη δέ καί άπό τούς λεγομένους 
« μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ ς »  έχουν άποκτήσει τήν κοσμοθεωρίαν των άπό έξωτεοικάς 
έπιδράσεις καί έντυπώσεις, ιδία δέ άπό τον καθημερινόν τύπον, άπό προχείρους δη
λαδή καί έπιπολαίας παρατηρήσεις καί κρίσεις.

’Όχι δέ μόνον οί απλώς μορφωμένοι, άλλ’ άκόμη καί πολλοί έπιστήμονες πού 
ήμπορεί μέν νά είναι σπουδαίοι στην ειδικότητά των, άλλά δέν έχουν έξέλθει άπό 
τά στενά όρια τοϋ τομέως των, δέν έτυχε ν’ άντικρύσουν μ’έπίγνωσιν καί σοβαρότητα 
τά βαθύτερα καί ζωτικώτατα διά τον σύγχρονον άνθρωπον προβλήματα τής ζωής.

Καί είναι μέν δυνατόν νά είναι υπερήφανοι διά τάς εΐδικάς γνώσεις τοϋ κλά
δου τής Επιστήμης των καί τά έπιτεύγματά της, όχι όμως καί νά έχουν τήν άξίωσιν 
νά είναι καί νά θεωρούνται πνευματικοί ήγέται. Διά τό ζήτημα αύτό χρειάζεται 
κάτι περισσότερον άπό γνώσεις, απαιτείται προπαντός πραγματική σοφία καί μά-
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λίστα συνειδητή εμπειρία των μεγάλων πνευματικών αληθειών, δηλαδή νά έχουν κά
μει ΐδικόν των βίωμα τάς βασικάς πνευματικάς άλήθειας, καί νά είναι προπαντός 
συνεπείς προς δ,τι πιστεύουν.

2. Κατά καιρούς διάφοροι εξηγήσεις έχουν δοθεί άπό τούς φιλοσόφους καί 
τούς έρευνητάς εις τ ’ άνωτέρω βασικά προβλήματα της ζωής, αί όποϊαι έρμηνεϊαι 
άλληλοσυγκρούονται μεταξύ των. ’Εάν θελήσωμε νά τάς κατατάξωμεν έπί τη βάσει 
γενικών κριτηρίων- θά τάς ύπαγάγωμεν εις δ ύ ο  β α σ ι κ ά ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  
πού είναι έκ διαμέτρου άντίθετοι μεταξύ των.

'Η μία έκ τούτων φέρει τό όνομα « Υ λ ι σ μ ό ς » ,  ή δέ άλλη « Ί δ ε α λ ι - ,  
σ μ ό ς »  ή « Π ν ε υ μ α τ ο κ ρ α τ ί  α».

Κατά τήν κοσμοθεωρίαν τοϋ ύλισμοϋ, πού φέρει διάφορα ονόματα, ώς Φυ
σιοκρατία, Μηχανοκρατία, Θετικισμός κ.λ.π. τό παν είναι υλη. Τά πάντα κατά τήν 
ύλιστικήν θεωρίαν ρυθμίζονται άπό φυσικάς δυνάμεις. ’Εκείνο πού άποκαλεϊται 
π ν ε ύ μ α  ή ψ υ χ ή  δέν είναι τίποτε άλλο κατά τούς ύλιστάς παρά υλη καί κατά 
συνέπειαν κατ’ αυτούς είναι αύταπάτη. Κατά τον υλισμόν, άκόμη δέ καί τον λεγό
μενον μ ε τ α φ υ σ ι κ ό ν  ύ λ ι σ μ ό ν ,  ώς είναι ό Ψυχολογικός τοιοΰτος, αί ήθικαί 
καί θρησκευτικαί άξίαι, έν γένει δέ ολόκληρος ό πνευματικός βίος, έξαρτώνται μό
νον άπό οικονομικά αίτια καί συμφέροντα.

Συνεπής προς τάς άρχάς αύτάς ό υλισμός δέν τάσσει εις τόν άνθρωπον άλλον 
άνώτερον προορισμόν, είμή μόνον τήν άπόλαυσιν αγαθών, δηλαδή μέ άλλας λέξεις 
τήν ζωήν τού κτήνους... ’Ελλείψει χρόνου δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν κριτικήν τού ύ- 
λισμοϋ. Τούτο μόνον θέλομεν νά παρατηρήσωμεν δτι τά τελευταία συμπεράσματα 
της ’Επιστήμης καί ιδία τών Θετικών ’Επιστημών, ώς της Φυσικής, τής Βιολογίας 
καί τής Ψυχολογίας, κατευθύνουν τόν άπροκατάληπτον έρευναν στήν πνευματοκρα- 
τικήν ή ΐδεαλιστικήν άποψιν τής ζωής. Μέ πολλήν δέ ταπεινοφροσύνην σύγχρονοι 
κορυφαίοι επιστήμονες άναγνωρίζουν δτι «ή υλη είναι έκφρασις καί δημιούργημα τού 
πνεύματος, τού οποίου «σ κ έ ψ ε ι ς» είναι τά ΐδικά μας πνεύματα».

Κατά τό έτερον σύστημα, τό « ΐ δ ε α λ ι σ τ ι κ ό ν » ή «π  ν ε υ μ α τ ο κ ρ α- 
τ ι κ ό ν»  βασική άρχή καί άληθινή ούσία είναι τό π ν ε ύ μ α .  Αύτό άντιδιαστέλλει 
τόν άνθρωπον άπό τό κτήνος.

Κατά τόν ιδεαλισμόν, ό άνθρωπος έπλάσθη κατ’ εικόνα καί όμοίο^σιν τού Θεού, 
έχει δηλαδή δύο κυρίας χαρακτηριστικάς ιδιότητας καί άρετάς, τήν Λογικήν καί 
τήν ’Ελευθερίαν, ώστε έλευθέρως κρίνων καί άποφασίζων, ν’ άποκτα διά τής αύτοκυ- 
ριαρχίας καί τής πειθαρχίας καί δλας τάς άλλας θείας άρετάς. Είναι δηλαδή ό άνθρωπος 
πνευματική προσωπικότης, προικισμένος μέ τό προνόμιον τής ηθικής ελευθερίας καί 
τής εκλογής. Αύτή δέ είναι ή πνευματική όμοιότης τού άνθοώπου προς τόν Θεόν, 
ώς καί ή δυνατότης τής όμοιώσεώς του πρός Αυτόν.

Έ ξ όσων έσημειώσαμεν προκύπτει τούτο τό συμπέρασμα, δτι ό άνθρ'ωπος 
προικισμένος μέ πνεύμα καί πνευματικά τάλαντα, μέ τήν ήθικήν έλευθερίαν, τό δι
καίωμα έκλογής, καί τήν αύτοσυνειδησίαν έχει ένα άνώτερον προορισμόν νά πραγμα- 
τοποιήση έπί τής γής.

Τό δψιστον λοιπόν καθήκον τού ανθρώπου είναι ηθικόν, ήτοι οφείλει ν’ 
άποβλέπη εις τήν ήθικήν καί πνευματικήν του βελτίωσιν καί εις τήν όλοκλήρωσιν τής 
προσωπικότητάς του.

Πρός τούτο δμως είναι άνάγκη νά έμπνέεται καί νά κατευθύνεται άπό τάς άνω- 
τέρας ήθικάς καί πνευματικάς άξίας, έξ ών ή ύψίστη πασών είναι ό Θεός, δστις ε ί
ναι ή άπόλυτος ήθική καί πνευματική άξια. Ώ ς έκ τούτου ή πρός Αύτόν άγάπη καί 
ύπακοή αποτελεί τό πλέον στοιχειώδες καθήκον τού ανθρώπου. ’Επιβάλλει δέ αύτη 
τήν πρός τόν πλησίον άγάπην, δηλαδή τήν πρός τούς συνανθρώπους μας άγάπην καί 
έν γένει τόν σεβασμόν τής άνθρωπίνης αξιοπρέπειας. Καί άκόμη, δέ τήν άνιδιο-
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τέλη υπηρεσίαν προς τον πλησίον, ή οποία φθάνει καί μέχρις άπαρνήσεως τόΰ ’Εγώ, 
τήν αυτοθυσίαν.

Ή  έξυπηρέτησις του Δικαίου καί τοϋ ’Αγαθού,· ή έκζήτησις καί διακήρυξες 
της ’Αλήθειας καί ή ολόθερμος υποστήριξες των ηθικών άρχών περιλαμβάνεται επί
σης εις τον κύκλον των ηθικών υποχρεώσεων τοϋ άνθρώπου.

Δυστυχώς όμως ή σημερινή εποχή αδιαφορεί ή μάλλον περιφρονεί τάς ήθικάς 
καί πνευματικάς αξίας. Είναι άπορροφημένη καί σαν υπνωτισμένη άπό τήν υλικήν 
καί τεχνικήν πρόοδον, πού χάρις εις τήν επιστήμην κατώρθωσεν αότη νά έπιτύχη.

Λησμονεί δέ καί παραγνοιρίζει ότι: «ή ψ υ χ ή  κ ά θ ε  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  
ε ί ν α ι  ό π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ψ υ χ ή ς »  καί άδιαφορεΐ διά τον εσωτερικόν 
άνθρωπον, διά τήν ψυχήν.

Περιορίζεται ώς έπί τό πλεΐστον μόνον εις τήν διανοητικήν καί τήν σωματικήν 
άνάπτυξιν τοϋ άνθρώπου, ενώ παραγνωρίζει τάς ψυχικάς άνάγκας αύτοΰ.

Τά αίτια τής κακοδαιμονίας τής εποχής μας οφείλονται κυρίως στήν παραμέ- 
λησιν τής ψυχής καί τών βασικών αναγκών αυτής, ήτοι εις τήν άπώθησιν τών άνω- 
τέρων πνευματικών καί ήθικών άρχών.

’Απεριόριστος στροφή προς τον έξωτεοικον κόσμον καί άπώθησις τών δημιουρ
γημάτων τοϋ έσωτερικοΰ βίου χαρακτηρίζει τήν εποχήν μας. Διά τοΰτο ή κοινωνία 
μας μαστίζεται άπό βαθυτάτην ήθικήν καί πνευματικήν κρίσιν καί νοσεί βαθύτατα.

"Ενας έκ τών μεγαλυτέρων συγχρόνων ψυχολόγων καί ψυχιάτρων, ό Γ ι ο ύ γ  κ, 
διακηρύσσει ότι «αί σημεριναί, γιγαντιαΐαε καταστροφαί έ'χουν αίτια ψυχικά» καί 
προσθέτει: «ό διαφωτισμός, ό όποιος έξέβαλε τον Θεόν έκ τής Φύσεως καί έκ τών 
άνθρωπίνων θεσμών δέν είδε τον ενα Θεόν ό όποιος κατοικεί έν τή ψυχή».

Ό  ίδιος μεγάλος επιστήμων τονίζει έπίσης ότι «τό μοναδικόν φάρμακον τών 
ψυχικών άσθενειών είναι ή πίστις εις τον Θεόν καί τήν άθανασίαν τής ψυχής, λόγω 
δέ τής άπουσίας τής πίστεως ταύτης ή ψυχή παραδέρνει καί νοσεί».

3. "Ολα τά μεγάλα πνεύματα τής άνθρωπότητος διεΐδον τον ΰψιστον άξιολο- 
γικόν σκοπόν τοϋ άνθρώπου καί τής ζωής εις τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας «ά ν- 
θ ρ ω π ο ς». OS μεγαλύτεροι "Ελληνες φιλόσοφοι, ώς ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό 
’Αριστοτέλης, άνεγνώρισαν ότι ή .έσωτερική ίκανοποίησις εις τον ήθικόν βίον, 
ή ίκανοποίησις δηλαδή τών άναγκών τής ψυχής είναι ή άντανάκλασις τοϋ άγαθοΰ, 
τής άξίας έπί τής προσωπικότητος,ή οποία πραγματοποιεί τόάγαθόνκαί τάς άνω- 
τέρας άξίας τής ζωής, δηλαδή τάς πνευματικάς, πού συνθέτουν τήν πραγματικήν 
εύτυχίαν τοϋ άνθρώπου.

’Επίσης, τά μεγαλύτερα πνεύματα τών νεωτέρων χρόνων, ώς ό Λάϊμπνιτς, 
ό Γκαΐτε, ό Σπράγκερ, ό Μπέργκσον, ό Καρρέλ, ό Τζαίημς, ό Σπέμαν, ό Ράΐνκε 
καί πλεϊστοι άλλοι, διαπιστώνουν ότι ό υψιστος σ κ ο π ό ς  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  
ύ π ά ρ ξ ε ω ς  ε ί ν α ι  ή π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ς  τ ή ς  ι δ έ α ς  « ά ν θ ρ ω -  
π ο ς»,  δ η λ α δ ή  ή τ ε λ ε ί ω σ ι ς  τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .

Τήν ιδέαν δέ ταύτην διετύπωσεν καί διεκήρυξεν μέ τό αύθεντικόν του κΰρος 
’Εκείνος ό οποίος είναι πηγή τής ’Αλήθειας καί τής Ζωής, ό Κύριος ημών Ίησοϋς 
Χριστός.

« Έ  σ ε σ θ ε τ έ λ ε ι ο ι ,  ώ σ π ε ρ  ό Π α τ ή ρ  ' Υ μ ώ ν  ό έν  τ ο ί ς  ού
ρ α  ν ο ΐ  ς τ έ λ ε ι ο ς  έ σ τ ί ν »  (Ματθ. Ε. 48). ’Ιδού λοιπόν ποιος πρέπει νά είναι 
ό άντικειμενικός σκοπός τής ζωής μας, ποιος πρέπει νά είναι ό ορθός καί άλάνθαστος 
προσανατολισμός μας.

Β' Πώς δύναται νάπραγματοποιηθή ό αντικειμενικός σκοπός τής ζωής.
’Αλλά θά διαρωτηθήτε άσφαλώς, πώς είναι δυνατόν, έγώ ό ξεπερασμένος 

καί τόσον άδύνατος άνθρωπος, πού ζώ μέσα εις μίαν κοινωνίαν τόσον ξεπεσμένην



Προσανατολισμός εις τήν ζωήν 7567

ηθικώς, πού άντιπετωπίζω καθημερινώς τόσας έναντιότητας και τόσας δυσκολίας, 
πώς είναι δυνατόν νά ζήσω μίαν τόσον υψηλήν και άνωτέραν ζωήν;

Βέβαια, αν θέλης νά στηριχθής μόνον στάς ίδικάς σου δυνάμεις, καί νά βα- 
σισθής μόνον στάς ίδικάς σου προσπάθειας, αυτό τό ιδεώδες, ή πραγματοποίησις 
αύτοϋ του ύψίστου σκοπού της ζωής σου είναι αδύνατος. Στήν ζωήν αυτήν θ’ άντι- 
μετωπίσης κακίας, δυσκολίας ποικίλας, πειρασμούς πάμπολλους. ’Έχεις ν’ άντιμε- 
τωπίσης έν πρώτοις τό ίδιο τό έγώ σου μέ τάς όρμάς του, τάς έπιθυμίας του, τά 
πάθη του, τον εγωισμόν του, τάς προκαταλήψεις του. Έχεις ν’ αντιμετώπισης 
τό περιβάλλον σου μέ τάς ποικίλας έπιρροάς του, ν’ άντιπαλαίσης μέ τον έξω 
κόσμον μέ τάς κακίας του, μέ τήν ΐδιοτέλειάν του, τήν γοητείαν του, τούς πειρα
σμούς του, μέ χίλιες δύο εναντιότητες.

"Εχεις ανάγκην οχι μόνον άπό ορθήν διαφώτισιν καί ορθόν προσανατολισμόν, 
αλλά καί άπό δύναμιν. Πού λοιπόν θά εύρης αύτήν τήν δύναμιν πού τόσον έχεις 
ανάγκην;

"Ας ύποθέσωμεν οτι έχεις καταλήξει εις όριστικάς αποφάσεις ώς προς τά 
βασικά προβλήματα της ζωής καί τής ύπάρξεως, οτι έχεις εκλέξει τον ορθόν δρό
μον, δτι θέλεις νά προχωρήσης μέ επιτυχίαν στήν ζωήν καί νά πραγματοποίησης 
τ ’ ανώτερα ιδεώδη καί νά γίνης μία ολοκληρωμένη προσωπικότης. Αισθάνεσαι όμως 
τον εαυτόν σου άδύνατον καί μόνον εις τήν ζωήν. Αύτό τό αίσθημα τής άδυναμίας καί 
τής μονώσεως σέ καταπιέζει, σέ φοβίζει, σοϋ προκαλεϊ άγχος καί υποφέρεις σιω- 
πηλώς. ’Αναδιπλώνεσαι στον εαυτόν σου. "Αλλοι όμως άντιδροΰν κατά διαφόρους 
τρόπους πού βλάπτουν συνήθως αυτούς τούς ίδιους καί τήν κοινωνίαν εις τήν οποίαν 
ζοΰν.

Εις τό αίσθημα αύτό, πού σέ οδηγεί εις άπογοητεύσεις καί εις 
οί περισσότεροι ψυχολόγοι καί ψυχαναλυταί τής εποχής μας άπαν 
μ’ εύκολες καί πρόχειρες συμβουλές:

—«Κύτταξε νά ένδιαφερθής περισσότερο γιά τήν ζωή))...
—-«Κύτταξε νά συνάψης γνωριμίες»...
—«Κύτταξε νά πηγαίνης στο ύπαιθρο, νά ξεσκάζης, ν’ άσχολήσαι μέ τά 

σπόρ, μέ τά θεάματα καί τά τοιαΰτα»...
"Ολαι δμως αί συμβουλαί αύταί καταλήγουν σ’ αύτό τό αποτυχημένο πεί

ραμα, εις τό ν’ άφίνουν δηλαδή τον άνθρωπον στάς ίδικάς του προσπάθειας καί στάς 
ίδικάς του δυνάμεις διά νά ύπερνικήση τάς δυσκολίας του.

’Αλλά πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπος μόνος του ν’ άνορθώση τον έαυτόν του; 
Πού θά εύρη τήν δύναμιν νά βελτιώση τον έαυτόν του, νά ζήση τήν άνωτέραν, 
τήν πνευματικήν ζωήν ώστε νά τελειοποιηθή; ΤΑρά γε υπάρχει άπάντησις στο ειδικό 
αύτό πρόβλημα; Ναί, υπάρχει άπάντησις στο σοβαρό αύτό ήθικό καί ψυχολογικό 
πρόβλημα, ή οποία δμως είναι εντελώς διαφορετική άπό δλας τάς άλλας καί είναι 
ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή .

Χωρίς βεβαίως νά παραγνωρίζη ώρισμένας όρθάς παρατηρήσεις καί υποδείξεις 
τής Ψυχολογίας, προσφέρει αύτή κάτι τό άπείρως άνώτερον συνάμα δέ καί πρακτι- 
κώτερον, στον άπογοητευόμενον άπό τον έαυτόν του άνθρωπον. Δέν παρέχει μόνον 
ήθικάς συμβουλάς καί πνευματικάς κατευθύνσεις, δπως δλ.αι αί άλλαι θρησκείαι καί 
ήθικοδιδασκαλίαι, άλλά φανερώνει κάτι τό πολύ ούσιώδες, εκείνο δηλαδή άκριβώς 
εις τό όποιον εύρίσκεται ή δ ύ ν α μ ι ς, πού άποτελεί καί τ ή ν  λ ύ σ ι ν  τ ο ύ  π ρ ο -  
β λ ή μ ατ.ο ς. Προσφέρει δηλαδή αύτήν ταύτην τήν δύναμιν διά τής οποίας ό άν
θρωπος θά ύπερνικήση τάς δυσκολίας του.

Εις τό αίσθημα τής μονώσεως καί τής άδυναμίας, τοϋ φόβου καί τοϋ άγχους 
προσφέρει τήν βεβαιότητα τής Θείας Παρουσίας, τής Θείας Δυνάμεως.

Χάρις είς τήν Παρουσίαν αύτήν, πού είναι άόρατη μέν, άλλά πολύ πραγματι
κή καί δυναμική, όλη ή άτμόσφαιρα τοϋ περιβάλλοντος μεταμορφώνεται, δλη ή

άποθάρρυνσιν 
Γοϋν συνήθως
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καθημερινή ζωή μέ τά άπειρα καί πολυσύνθετα προβλήματά της φωτίζεται καί «αντι
μετωπίζεται μέ διαφορετικήν προοπτικήν, μέ θάρρος καί κατανόησιν, προ παντός 
δέ μ’ ευστοχίαν καί άποτελεσματικότητα.

Καί τοΰτο, διότι ή δλη πραγματικότης άντιμετωπίζεται άπό τον άνθρωπον 
άπό κοινού μέ τον Ουράνιον Φίλον του, τον Κύριον, έ Όποιος είναι πάντοτε άοράτως 
παρών εις εκείνον πού πιστεύει εις Αυτόν, καί εύρίσκεται εις πνευματικήν έπικοινω- 
νίαν μαζί Του καί ό Όποιος τοΰ δίδει τήν δύναμιν, τήν οποίαν τόσον έχει άνάγκην 
διά νά ζήση τήν άνωτέραν, τήν πνευματικήν ζωήν, ώστε νά δυνηθήνά πραγματοποίη
ση τήν άποστολήν του.

Ό  ίδιος ό Κύριός μας στάς τελευταίας του ύποθήκας καί έντολάς μάς είπε:
«Εις τον κόσμον θά έχητε θλίψεις. Μή φοβήσθε, έ^ώ νενίκηκα τον κόσμον». 

Τοΰτο σημαίνει δτι ή Νίκη ή ΐδική Του προσφέρεται καί ώς ίδική μας νίκη, δτι ή 
δύναμις ή ίδική Του είναι έτοιμη νά διοχετευθή εις ήμάς, αρκεί μόνον ήμεΐς νά 
τήν οίκειοποιηθοϋμε διά πίστεως καί νά μήν όλιγοπιστήσωμε...

’Εκείνο δέ τό όποιον είναι άκόμη περισσότερον παρήγορον δι’ ήμάς, είναι ή 
ρητή ύπόσχεσίς Του, δτι θά «είμαι μεθ’ υμών καθ’ δλας τάς ήμέρας τής ζωής σας 
μέχρι συντέλειας των αιώνων».

’Έχομεν επομένως ένα άόρατον μέν άλλά πανταχοϋ παρόντα καί Παντοδύ
ναμον Φίλον, ό όποιος μάς άγαπά περισσότερον άπ’ δ,τι είναι δυνατόν νά. φαντασθώ- 
μεν, ό όποιος θέλει νά μάς βοηθήση στάς δυσκολίας μας, στις θλίψεις μας, στάς δο
κιμασίας μας, σ’ αύτάς τάς περιστάσεις τής καθημερινής μας ζωής. "Ας πειραματι- 
σθώμεν λοιπόν αυτήν τήν ’Αλήθειαν εις τήν ζωήν μας.

Γ' Ό  άνθρωπος έχει άνάγκην άναμορφώσεως, άναγεννήσεως.
Καί τώρα έρχόμεθα εις έν άλλο συναφές καί σοβαρώτατον ζήτημα, πού έχει 

άμεσον σχέσιν μέ το θέμα τό οποίον έθίξαμεν προηγουμένως.
"Ολα τά μεγαλύτερα πνεύματα τής άνθρωπότητος καταλήγουν εις τό συμπέρα

σμα δτι ή φυσική κατάστασις τοΰ ανθρώπου, ή φυσική του ΰπαρξις είναι κάτι 
πού πρέπει νά ύπερνικηθή, πού έ χ ε ι  ά ν ά γ κ η ν  ά ν α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  κ α ί  
ά ν α γ ε ν ν ή σ ε ω ς .

Δι’ δλους αυτούς τούς λόγους, ό κυρίως άνθρωπος, δηλαδή ή π ρ ο σ ω π ι 
κό τ η ς, είναι κάτι πού δέν υπάρχει έκ των προτέρων, άλλά πρέπει νά σχηματισθή 
καί νά δημιουργηθή.

Στο πνευματικόν αυτό έπίτευγμα, στήν δημιουργίαν τής ολοκληρωμένης προ- 
σωπικότητος διαβλέπουν τ ’ άνώτερα πνεύματα τής άνθρωπότητος τό κ ύ ρ ι ο ν  
ν ό η μ α  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  ζ ω ή ς .

Κανείς όμως άπ’ δλους τούς έοευνητάς καί έρμηνευτάς τής ζωής δέν διεπί- 
στωσε καί δέν διεκήρυξε πληρέστερα τήν άλήθειαν αύτήν, τήν άνάγκην δηλαδή τής 
άναγεννήσεως τοΰ άνθρώπου, έκτος άπό τον Ίησοΰν Χριστόν.

Τό κήρυγμά Του δέν είναι άλλο τίποτε κατ’ ούσίαν παρά τό κήρυγμα περί 
τοΰ νέου, τοΰ άναγεννημένου άνθρώπου, ό όποιος διά τής άναγεννήσεώς του γίνεται 
τέκνον τοΰ Θεοΰ. Ή  άνακαινισθεΐσα δέ άνθρωπίνη φύσις συνδέεται μέ τον Θεόν 
μέ τήν σχέσιν τής υιοθεσίας.

Τό νά είναι ό άνθρωπος τέκνον τοΰ Θεοΰ σημαίνει δτι ζή καί κατέχει τον Θεόν 
ώς Πατέρα. Σημαίνει δτι έχει τήν βεβαιότητα μέσα στην καρδιά του δτι τήν κυ- 
βέρνησιν τοΰ κόσμου τήν έχει Έ νας τ ο ΰ  ό π ο ι ο υ  ή β α θ υ τ ά τ η  φ ύ σ ι ς  
κ α ί ο υ σ ί α  ε ί ν α ι  κ α λ ω σ ύ ν η  κ α ί  ά γ ά π η.

Τό νά είναι δέ ό άνθρωπος παιδί τοΰ Θεοΰ σημαίνει δτι είναι βυθισμένος μέσα 
εις τον ωκεανόν της άγάπης καί τής Παντοδυναμίας τοΰ Θεοΰ, δτι άναπνέει εις τήν 
άτμόσφαιραν τής πατρικής καλωσύνης τοΰ Θεοΰ, άκόμη δέ δτι μέσα στήν καρδιά του 
ζή ό ίδιος ό Θεός.

« ’Εάν τις μέ άγαπα, τον λόγον θέλει φυλάξει καί ό Πατήρ θέλει άγαπήσει
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αύτόν καί προς αυτόν θέλομεν έλθεΐν καί έν αύτώ θέλομεν κατοικήσει», λέγει ό Ίησοϋς 
Χριστός. (Εύαγγέλιον Ίωάννου, κεφ. ιδ'. 23).

«Ό  Θεός είναι Φως καί ’Αγάπη» μάς λέγει ό Ευαγγελιστής ’Ιωάννης (Α' 
έπιστολή Ίωάννου, κεφ. α:5 καί δ:8).

Ό  Θεός μάς αγαπά περισσότερον άπ’ δ,τι δυνάμεθα νά φαντασθώμεν, δπως 
μάς διαβεβαιώνει ή 'Αγία Γραφή, ή οποία άποτελεΐ τον άψευδή Λόγον του Θεοϋ.

Τό αίσθημα αυτό της υιοθεσίας, ή μάλλον τό γεγονός της άναγεννήσεως, τό ό
ποιον λαμβάνει χώραν στην πνευματικήν μας ΰπαρξιν ευθύς ώς δεχθώμεν διά πί- 
στεως τον Ίησοΰν Χριστόν ώς προσωπικόν μας Λυτρωτήν, έχει τεράστιας πνευματι- 
κάς καί ήθικάς συνέπειας στήν υπαρξίν μας ολόκληρον.

Ριζική μεταβολή γίνεται τότε στήν καρδία καί στήν διάνοια εκείνου πού π ι
στεύει εΐλικρινώς, έκείνου δηλαδή πού αναγνωρίζει ότι είναι ένοχος ένώπιον της Θείας 
Δικαιοσύνης, πού παραδέχεται δτι είναι ένα ξεπεσμένον ον, παρά τήν φαινομενικήν 
ή τήν πραγματικήν του ήθικότητα καί τήν φυσικήν του καλωσύνην καί ό όποιος με
τανοεί έκ καρδίας καί δέχεται διά πίστεως τον Χριστόν ώς αντικαταστάτην του 
καί ώς προσωπικόν του Λυτρωτήν.

Μέσα του έμβολιάζεται τότε μία νέα φύσις, ή Θεία φύσις μέ δλας της τάς Θείας 
ιδιότητας, ή οποία φέρει τ ’ άποτελέσματά της, τούς πνευματικούς της καρπούς, 
άρκεΐ ήμεϊς νά τήν διατηροΰμεν, δηλαδή νά μένωμεν εις έπικοινωνίαν μέ αύτήν. 
(Ίωάννου ιδ': 1-8).

Νέα αισθήματα, νέαι σκέψεις, νέαι δυνάμεις, νέοι προσανατολισμοί, νέα σχέ
δια τότε πλημμυρίζουν τον νέον καί άναγεννημένον άνθρωπον. Ποθεί νά δράση καί 
ν’ άγωνισθή διά τό καλόν, διά τό αγαθόν, διά τήν δικαιοσύνην. Βυθισμένος μέσα 
στήν άγάπην τοϋ Πατρός, πλουτισμένος μέ νέας δυνάμεις πνευματικάς, υπερνικά 
τώρα κάθε φόβον, κάθε άγωνίαν. Γίνεται τότε καί ό ίδιος μία πηγή αγάπης καί 
φωτός εις τούς πέριξ αύτοϋ.

«Ή  τελεία άγάπη έξω διώκει τον φόβον», μάς λέγει ό Εύαγγελιστής Ιωάννης 
(Α'. Ίωάνν. δ’ : 18)

Ή  ψυχή του, ή ΰπαρξίς του ολόκληρη εύρίσκεται εις τάς χειρ ας τοϋ Παντοδυ
νάμου Θεοϋ, πού τον άγαπά μέ άπειρον άγάπην.

Τό νά είναι ό άνθρωπος τέκνον τοϋ Θεοϋ σημαίνει δτι έχει λυτρωθή άπό τήν 
αμαρτίαν, τον φόβον, τό άγχος, τήν άγωνίαν.

Δέν έπεται δμο>ς δτι δέν θά έχη πλέον στήν ζωήν του πόνους, δοκιμασίας, 
θλίψεις καί πειρασμούς. "Ολ’ αύτά, είναι άπαραίτητα παιδαγωγικά μέσα διά τήν 
ενίσχυσιν της πίστεώς του καί τήν τελειοποίησιν τοϋ χαρακτήρός του.

Τό νά είναι ό άνθρωπος τέκνον τοϋ Θεοϋ σημαίνει δτι σηκώνει τον σταυρόν 
του, δηλαδή άποθνήσκει ώς προς τό εγώ του, άρνεΐται μέ άλλους λόγους τάς έπιθυ- 
μίας του καί τά πάθη του καί θέλει νά πραγματοποιή τό θέλημα τοϋ Ούρανίου Πατρός. 
Μέ τήν πίστιν καί τήν δύναμιν πού τοϋ 
δοκιμασίας πού συναντά εις τήν ζωήν του.

’Εν τω μέσω δλων των πλανών καί των συγχύσεων τοϋ κόσμου, τό παιδί 
τοϋ Θεοϋ έχει ειρήνην εις τήν καρδίαν του. ’Αναπαύεται μέ τήν βεβαιότητα δτι τό 
άγρυπνόν βλέμμα τοϋ Θεοϋ έπαγρυπνεϊ επάνω του, διότι πιστεύει εις τήν διαβεβαίω- 
σιν τοϋ Θείου λόγου, δτι « τά  π ά ν τ α  σ υ ν ε ρ γ ο ύ ν  π ρ ο ς  τό ά γ α θ ό ν  
ε ι ς  τ ο ύ ς  ά γ α π ώ ν τ α ς  τ ο ν  Θ ε ό ν »  (Ρωμαίους, η :28) καί δτι τίποτε 
δέν είναι δυνατόν νά τοϋ συμβή, είμή μόνον δ,τι έχει επιτρέψει ’Εκείνος καί δτι τοϋτο 
θά είναι διά τό καλόν του, διά τήν διαπαιδαγώγησίν του καί θά συντελέση ε ’.Γ τήν 
πραγματοποίησιν τής άποστολής του εις τήν ζωήν.

Γνωρίζει επίσης, δτι ένω ό ίδιος είναι αδύνατος, ό Πατέρας του είναι Παντο
δύναμος καί ώς διαβεβαιοί ό Ά π . Παΰλος, ό πιστεύων εις τον Λυτρωτήν Χριστόν 
«δύναται τά πάντα διά τοϋ ένδυναμοΰντος αύτόν Χριστού».

παρέχεται υπερνικά τον ήθικόν πόνον καί τάς
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’Εκείνος πού έχει μέσα του αύτά τά βιώματα δεν ήμπορεΐ νά είναι μόνος, ού
τε καί παραμένει μόνος. Στρέφεται προς τούς άδελφούς του άπό αγάπην κι’ ευ
γνωμοσύνην προς τον Θεόν καί θέλει νά έκδηλώση προς τούς άλλους την εσωτερικήν 
του ζωήν, τά αισθήματα της άγάπης καί καλωσύνης πού τον πλημμυρίζουν, τούς ά
γιους πόθους της ψυχής του. Θέλει μέ το θειον φως πού τον καταυγάζει νά φωτίση, 
καί τούς άλλους, νά βοηθήση τούς συνανθρώπους του, νά μ.εταδώση τήν πείραν του, 
νά υπηρέτηση. Μέ τό θάρρος δέ πού τοϋ δίδει ή πίστις καί τον ενθουσιασμόν πού τον 
διακρίνει, γίνεται ένας πραγματικός άγωνιστής τής Άληθείας καί του Καλοϋ, 
προ παντός δέ όταν είναι νέος. Φλέγεται τότε άπό ένθουσιασμόν καί αγάπην διά τούς 
συνανθρώπους του καί είναι γεμάτος άπό άγωνιστικήν διάθεσιν. 'Όπως λέγει πολύ 
εύστοχα άπευθυνόμενος προς τούς νέους, ένας μεγάλος λογοτέχνης ποιητής καί ’Ακα
δημαϊκός ό Πώλ Κλωντέλ «τά νειάτα δέν έπλάσθησαν γιά εύκολη καλοπέρασι, 
αλλά γιά ηρωισμό».

Καί πράγματι χρειάζεται μεγάλος ηρωισμός καί άκλόνητος πίστις στόν Θεόν 
καί τάς αιωνίους ήθικάς καί πνευματικάς άξίας διά νά άγωνισθή κανείς μέ αύταπάρ- 
νησιν καί αυτοθυσίαν, ώστε νά πραγματοποιήση τήν μεγάλην του αποστολήν εις τον 
κόσμον. Χρειάζεται καθημερινός ηρωισμός διά νά προχωρή κανείς άντίθετα προς το 
ρεύμα των εύκολων συμβιβασμών καί τής γοητείας τοϋ κόσμου. Καί τούτο μόνον ένας 
άναγεννημένος άνθρωπος, δηλαδή ένας πραγματικός Χριστιανός, ένας συνειδητός 
πιστός ήμπορεΐ νά τό πραγματοποιήση.

"Ενας άλλος Γάλλος λογοτέχνης ό Ζάκ Μαριταίν εις τό βιβλίον του: «Χρι
στιανισμός καί Δημοκρατία» λέγει οτι «ό Χριστιανός είναι ένας άγωνιστής. Ό  
άγώνας του καί τό έργον του εΐναι μία πνευματική κατάκτησις μέ άπειρη άξια».

'Η ευγενική πάλη πού κάμνει ό κάθε συνειδητός Χριστιανός μέ τάς δυνάμεις 
τού κακού εΐναι ή πλέον φανερά καί ε'μπρακτος έκδήλωσις τής Χριστιανικής πίστεως, 
πού περικλείει τεραστίαν δύναμιν.

Καί δπως διακηρύσσει ένας άλλος μεγάλος επιστήμων καί λογοτέχνης, ό 
’Ακαδημαϊκός Λουΐ ντέ Λωναίη, «ή πίστις εις τον Χριστόν, αυτή καί μόνη δίδει τήν 
πλέον συγκεκριμένην καί άφαντάστως ικανοποιητικήν άπάντησιν εις τον πνευματικόν 
άγώνα τον όποιον κάμνει ό άνθρωπος διά τον προσανατολισμόν του».

(  Συνεχ ίζεται)

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

’Απαγορεύεται ή κίνησις τοϋ αύτοκινήτου πρός τά πίσω, έκτος αν ύπάρχη εμπό
διο μπροστά. ’Αλλά τότε ή κίνησις πρός τά πίσω, πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη 
προσοχή καί άφοΰ βεβαιωθή ό οδηγός ότι δέν υπάρχει κανείς διαβάτης όπισθεν.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ*
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ ’Αστικού Δικαίου 
της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κ. Κ . ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ

«  . . . κα ι εσ τα ι ώς άν σαλπ ίσητε τή  σά λπ ιγγ ι, άνα- 
κραγέτω  πας ό λαός αίμα' κα ι άνακραγόντων αυτών 
πεσε ΐτε αυτόματα τα  τε ίχη  τής πόλεως . . . ήλάλαξεν 
πας δ λαός αμα άλαλαγμώ  μεγάλοι κα ι επεσεν άπαν 
τό  τε ίχος τής Ί ερ ιχ οΰ ς . . . »

Ίησοϋς Ναυη Κεφ. ς

I
Κατά προσφάτους ειδήσεις καταχωρισθείσας καί είς τον ήμέτερον ημερήσιον 

τύπον, έντονος επ’ εσχάτων έξεδηλώθη εις πόλεις άλλων Κρατών άντίδρασις καί άνε- 
λήφθη σχετικός άγων κατά των θορύβων, πολλά δ’ έγένοντο συνέδρια τεχνικών, νο
μικών, ιατρών καί λοιπών επιστημόνων προς ύπόδειξιν μέσων καταπολεμήσεως 
αυτών καί έν γένεΐ άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος τοϋ θορύβου- ή ησυχία έθεωρή- 
θη, έκτος άλλων, καί ώς τουριστικόν είδος πολλά ΰποσχόμενον είς τάς χώρας αίτινες 
διαθέτουν αύτό καί προσφέρουν προς άπόλαυσιν !

’Αληθώς είς την σημερινήν ζωήν τό ζήτημα τών π α ν τ ο ί ω ν  θ ο ρ ύ β ω ν ,  
άλλων μέν συνυφασμένων μέ τάς απαιτήσεις καί εκδηλώσεις τής ζωής, άλλων δμως 
άσκοπων κατά βάσιν καί άπορρεόντων άπό τήν έλλειψιν αισθήματος εύπρεπείας καί 
σεβασμού προς τον πλησίον, καί μόνον, σχεδόν, σκοπόν έχόντων τήν ίκανοποίησιν 
έγωϊστικών ενστίκτων ή καί άλλων άπλώς συμφερόντων τών θορυβούντων, προσέ- 
λαβεν όξυτάτην μορφήν—ό θόρυβος άπέβη μάστιξ καί δυνάστης τής ζωής(1),έφιάλτης 
τής ησυχίας καί τοϋυπνου(2), τής υγείας όλετήρ καί τής προς εργασίαν ίκανότητος 
μέγας ταράκτης, καί περαιτέρω, αφορμή πολλών έκάστοτε άναγγελλομένων είς τον 
ημερήσιον τύπον ερίδων, διαπληκτισμών καί τραυματισμών άκόμη (3). Καί ό σύγχρονος 
άνθρωπος, καί ιδία ό δεσμώτης καί εγκάθειρκτος τών μεγαλοπόλεων (4), προσδοκά 
τήν σωτηρίαν του άπό τήν αστυνομίαν καί τάς διατάξεις της(5), είς άς έχει μακαρίως

* Άναδημοσίευσις έκτου περιοδικού «Νέον Δίκαιον», Σεπτέμβριος—’Οκτώβριος 1959.
(1) Ώ ς γνωστόν ό S c h o p e n h a u e r  μ έτά  μελανώτερα χρώματα περιγράφει είς τά 

Parerga und Paralipomena τό έκ τών θορύβων μαρτύριόν του ,(πρβλ. αυτόθι καί II/Κεφ. XXX) 
άναφερων καί πολλούς άλλους έκ τών μεγάλων ώς ομοιοπαθείς, έν οίς καί αυτόν τον Richard W a
gner.

(2) Πρό όλίγου τό Ε.Ι.Ρ. άνήγγειλεν δτι καθ’ έκαστον Σάββατον αΐ έκπομπαί θά παρατεί- 
νωνται μέχρι της 2ας μετά μεσονύκτιον ώρας μέ μουσικήν χοροϋ διά νά δύναται νά χορεύη μέχρι 
τότε ή νεολαία! Τούναντίον, ώς αναφέρει ό L a s s a l y :  Deutsches Larmbekampfungsrecht 
σελ. 5, είς τήν άρχαίαν Κίναν ή βλασφημία κατά τών θείων (εν τών βαρυτέρων τότε έγκλημάτων) 
έτιμωρεΐτο διά της ποινής τοϋ θανάτου έκτελουμένης δι’ έντονου καί συνεχοϋς θορύβου ! Ώς γνω
στόν δέ οί Κινέζοι προηγήθησαν ήμών είς τον πολιτισμόν, είχον δέ, ώς φαίνεται διάφορον περί τοϋ 
θορύβου άντίληψιν άπό τό Ε.Ι.Ρ.

(3) Οί κ.κ. δημοσιογράφοι τά έκ τοιούτων αιτιών έγκλήματα άναγγέλλουσιν ώς προκλη- 
θέντα «δι’ άσήμαντον αφορμήν!». Κατωτέρω θά έξετασθή τίνας συνέπειας έχουσιν διά τήν υγείαν 
«αί άσήμαντοι αυται άφορμαί» τών κ.κ. δημοσιογράφων.

(4) Ούτε τά τείχη της Ίεριχοΰς άντέσχον είς τον έκ τών πολιορκητών ’Ιουδαίων προξενη- 
θέντα θόρυβον καταρρεύσαντα παραχρήμα!

(5) ’Αλλαχού υπάρχει πληθώρα ειδικών, προστατευτικών της ήσυχίας τών πολιτών, νόμων, 
καθιερούντων ποικίλας κυρώσεις έναντι της ποικιλίας τών θορύβων. Πρβλ. σχετικώς τό άνωτ. σημ. 
2 μνημονευθέν βιβλίον τοΰ L a s s a l y  (ένθα συλλογή πολλών τοιούτων νόμων καί σχετικών δικα
στικών αποφάσεων)- (περί τοΰ βιβλίου τοϋ L a s s a l y  δρα κριτικήν είς Jur. Zeit. 1955/656).
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έναποθέσει την προστασίαν πολυτίμου άγαθοϋ του, St’ δ συνεχώς, λέξεσιν δμως, άγω- 
νίζεται καί χρησιμοποιεί, ένσυνειδήτως ή ου, ώς επωδόν των άντιρρήσεών του καί 
προς περάτωσιν μικροδιενέξεων προς τούς όμοιους του ( : άφισέ με ήσυχον, δεν μ’ ά- 
φίνεις στήν ησυχίαν μου κλπ. κλπ .).

Δεν πρόκειται, εις τήν παρούσαν μελέτην, περί των θορύβων έκείνων (εύαρίθμων 
έν σχέσει προς τούς άλλους) οϊτινες, συνυφασμένοι μέ την άσκησιν της ιδιοκτησίας, 
δέον κατά τό άρθρον 1003 ΑΚ (ουτω καί D. 8.5.8 § 5) νά γίνωνται ανεκτοί παρά των 
γειτόνων ιδιοκτητών άποτελοΰντες, διά λόγους κοινωνικούς καί εύρυτέρους οικονομι
κούς, «περιορισμόν τής κυριότητος» τού ένοχλουμένου (6,7) άλλά περί τών παντοίων άλ
λων, ούδεμίαν προς τούς άνωτέρω έχόντων σχέσιν θορύβων ποικίλην δ’ έχόντων την 
πηγήν της προελεύσεως ( : άπρεπεΐς καί εκβαρβαρωμένοι φωνασκο'ι τών δρόμων (8) 
βοήν άγαθοί έργάται γειτονικών καταστημάτων, μαρσαρίσματα σταθμευόντων αυτο
κινήτων, παταγώδες κλείσιμον θυρών, συνεχείς φωνασκίαι άπό πλησιόχωρα γκαράζ ή 
μονίμως έγκατεστημένους όργανοπαίκτας, ή μεγαλυτέρα μάστιγξ της ήσυχίας δηλ. 
τό ραδιόφωνον το όποιον έναποτεθειμένον εις τό σαλόνι της οικίας είναι ύποχρεωμέ- 
νον νά τέρπη συνεχώς τήν εις τό μαγειρεϊον εύρισκομένην ή περί τήν πλύσιν άσχολου- 
μένην οικοδέσποιναν (;) πληροφορούν αύτήν καί περί τής τιμής τών γεομήλων τής Πε- 
τρομαγούλ.ας ή τών κολοκυνθίων τού ’'Αργους (9) άνησυχίαι έκ θαμώνων τών διαφόρων 
κέντρων διασκεδαζόντων καθ’ ολας τάς μή άπηγορευμένας παρά τής ’Αστυνομίας ώ 
ρας (10) τραντάγματα τών ύελοπινάκων καί τών οικιών έκ τών οχημάτων, ύλακτοΰντες 
μουσικοδιδάσκαλοι (sic) άκορντεόν καί διαφόρων άλλων ήχούντωνχαλκών καί άλαλα- 
ζόντων κυμβάλων—ρικνή χήρα έσχατογραία έπ’ εσχάτων τών ήμερών έρασθεϊσα τού 
άτυχούς Μπετόβεν καί άνηλεώς έκτελοΰσα αύτόν πανημερίως επί τού σεσαθρωμένου 
οργάνου της (δηλ. τού κλειδοκυμβάλου της) άναστατώνουσα τούς περίοικους, θόρυβοι 
έκ τής μηχανοποιήσεως τής σημερινής οικονομίας κλπ. κλπ .).

Ά φ ’ έτέρου δμως δεν είναι δυνατόν ν’ άονηθή τις δτι ένιοι τών θορύβων, καίτοι 
μή έμπίπτοντες εις τάς διατάξεις τού άρθρ. 1003 ΑΚ είναι άρρήκτως συνυφασμένοι 
μέ αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τής ζωής καί τάς συγχρόνους άνάγκας αυτής, μέ τήν 
σύγχρονον τεχνικήν καί μηχανικήν έξέλιξιν,—παντελής τούτων (τών θορύβων) άπα- 
γόρευσις θά συνεπέφερε μοιραίως τήν άναστολήν τής ζωής—tempora mutantur et 
nos mutamur in illis(u ) ■ μή λησμονώμεν δτι ή ίσότης καί ή καλή πίστις έπιβάλλουσιν

(6) Πρβλ. εϊδικώτερον περί τούτων παρ’ ήμϊν Μ π ά λ ή ν  : ’Εμπράγματον § § 32, 33, 
Τ ο ύ σ η ν : Εμπράγματον σελ. 209 έπ. Καί εις τάς περιπτώσεις δμως ταύτας τίθεται ώς προϋ- 
πόθεσις τό νά μή παραβλάπτεται ο ύ σ ι ω δ ώ ς  ή χρήσις τοϋ άκινήτου.

(7) Εις τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 594 ΑΚ καθ’ δ «μή προσήκουσαν συμπεριφοράν πρός 
τούς λοιπούς ένοικους» δύνανται ν’ άποτελώσι καί οί θόρυβοι (πρβλ. Gmiir/B e k k e r εις άρθρ. 
261.1.2 Ελβετικού Κώδικος περί ένοχων) ή κατά τοϋ μισθωτοΰ άξίωσις προσήκει ούχί εις αύτόν 
τοΰτον τον ένοχλούμενον άλλά είς τον έκμισθωτήν. Ό  μισθωτής δμως έχει έκ τοϋ άρθρου 997 αύτο- 
τελή άξίωσιν κατά τοϋ θορυβοποιοΰ έκ τής διαταράξεως περί ής κατωτέρω έν τω κειμένω άριθ. V.

(8) « ... 6 δέ άγροϊκος τοιοΰτος τις οίος... μ ε γ  ά λ η τ ή  φ ω ν ή  λαλεϊν» (Θεοφράστου 
Χαρακτήρες, περί άγροικίας).

(9) Ό  κ. ιδιοκτήτης τοϋ ραδιοφώνου έχει άρνητικήν αγωγήν κατά τοϋ γείτονος (άρθρ. 1003 
ΑΚ) δι’ ήν περίπτωσιν ούτος ταράσσει δι’ έργαλείων τά ήλεκτρομαγνητικά κύματα καί τήν λήψιν 
τών έκπομπών καί τήν χρήσιν τοϋ ραδιοφώνου του (Τ ο ύ σ η : ’Εμπράγματον σελ. 217), αύτός, 
δμως, πιστεύει δτι δύναται νά θορυβή άνεξόδως καί ένοχλή τούς άλλους I

(10) «Μέθοι καί πότοι καί χοροί... ή έαυτών πανήγυρις, καί σύν πότιρ κ ρ ό τ ο ι  καί τριφαί 
καί χάριτες, όρχίσματα καί κύμβαλα καί βοτρύων έκθλίψεις καί ράγες ληνοβατούμεναι καί χοιλ ία ι 
πίθων πληρούμεναι...». Οι λόγοι οδτοι τοϋ Έελλοΰ δέν άναφέρονται, ώς αύτονόητον, είς τούς ση
μερινούς άνθρώπους...

(11) Πρβλ. σχετικώς καί Ο f t i n g e r είς S. J . Zeit. 1959/97 έπ.—Πώς θά ήτο π.χ. δυ
νατόν νά σταματήση ό θόρυβος έκ τής κατασκευής μωσαϊκών είς ύπό άνέγερσιν πολυκατοικίαν ή 6 
τοιοΰτος έκ τών παντοίων άλλων πρός περάτωσιν αύτής έργασιών ;
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όπως τά συμφέροντα μή έξετάζωνται μονοπλεύρως, άλλα μέ έποψιν προς άμφότερα 
τά άντιμαχόμενα μέρη.(12)

Γενναται λοιπόν τό ζήτημα, ποιοι έν γένει καί πότε οί θόρυβοι, καίτοι μή έμπί- 
πτοντες εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1003 ΑΚ, δέον νά ώσιν άνεκτοί καί πότε ουτοι 
άποτελοΰσιν ένδεχομένως άπαράδεκτον ένόχλησιν των άλλων ανθρώπων (μέ διαφό
ρους σωματικάς ή ψυχολογικάς εκδηλώσεις) καί προσβολήν δικαιωμάτων αύτών 
καί τίνα τά δικαιώματα ταϋτα καί κατ’ άκολουθίαν τίς ή ένδεικνυομένη κατ’ αύτών 
άντίδρασις καί προστασία των ένοχλουμένων(13), ζήτημα μέ το όποιον ήσχολήθησαν όχι 
μόνον νομικοί άλλα καί φυσιολόγοι, ψυχολόγοι, ιατροί, παιδαγωγοί καί τεχνικοί, 
έκαστος άπό τής ΐδικής του σκοπιάς, καί τό όποιον είναι συνυφασμένον μέ τον καθο
ρισμόν της έννοιας της λέξεως «θόρυβος» καίτό έπιτρεπόμενον μέτρον τοϋ θορύβου ( 14) 
ά>λά καί μέ τόν τρόπον εις δν καί τον χρόνον καθ’ δν έκδηλοϋται ό θόρυβος έν συνυ- 
φεία μέ τά κατά τοϋ θορύβου ληπτέα μέτρα—καί είναι πλήρως δεδικαιολογημένη ή έν 
τω προ>όγω τοϋ πολλαχοϋ έν ταϊς σημειώσεσιν άναφερομένου βιβλίου τοϋ L a s s a 1- 
1 y  κατακλείς «Entweder vernichten wir den vermeidbaren Larm, oder der Larin 
vernichtet uns!» (πρβλ. καί έπίλογον της παρούσης μελέτης).

II
Λέγοντες «θόρυβον» νοοϋμεν ήχον ένοχλητικόν καί συνεπώς άπαράδεκτον. ( 1δ) 

Ή  ένόχλησις αυτή, άνεξαρτήτως άλλων συνεπειών, περί ών έν τοΐς έπειτα, έχει ώς 
άμεσον καί πρώτην συνέπειαν τήν διατάραξιν της ήσυχίας τοϋ άλλου καί την περί- 
σπασιν τής προσοχής τούτου έκ τών κυρίων έργων του(16) ήτις, αύτονόητον, λαμβά-

(12) Έ χει συμφέρον π.χ. ό πνευματικώς εργαζόμενος διά τήν ήσυχίαν του, άλλά καί
δστις πάντως προκαλεΐ θόρυβόν τινα. Πρβλ. σχετικώς καί H u g :  Die Bekampfung von Larm 
κλπ. έν Sw. Technisse Zeitschrift 49/758 έπ. ιδία σ. 760 ένθα πολλά τοιαΰταπαραδείγματα έκ 
τοϋ καθ’ ήμέραν βίου.·—Εις άρθρον όμως τοϋ Max Brod (τό όποιον άναφέρει o L a s s a l y :  
Deutsches Larmbelampfungrecht σελ. 5 έπ .) όρθώς ούτος παρατηρεί ότι ό τερπόμενος μέ τάς 
φωνασκίας τοϋ γραμμοφώνου του καί ένοχλών τούς άλλους δέον νά ύποχρεωθή νά έχη κλειστά τά 
παράθυρά του, διότι δέν είναι πρέπον καί δίκαιον καί άναγκαϊον νά άπολαύη ό θορυβοποιός άμφό
τερα (εις βάρος τών άλλων), δηλ. καί τήν καλλιτεχνίαν (sic) καί τόν δροσερόν άέρα της θερινής 
νυκτός, τών άλλων ύποχρέων δντων νά κλείωσι τά παράθυρά των διά νά ήσυχάσωσι άπό τόν θορυ
βοποιόν ! .

(13) Ρηξικέλευθος ό O f t i n g e r :  Larmvekampfung als Aufgabe des Rechts (1956) 
(πρβλ. περί τοϋ βιβλίου τούτου-Arch, fur Civ. Pra. 1957/459 έπ., S. J . Zeit 1956/213 έπ.,δ. 
Zeit. 1957/288), πρβλ. τόν α υ τ ό ν  έπ’ έσχάτων εις S. J . Zeit. 1959/97 έπ., 117 έπ. (: Entwi- 
cklungen im Recht der Larmbekampfung) καί έν παρόδω εις Revue Trim, de droit civil 
1958/330, παρ’ ώ καί σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί τήν λοιπήν έν ταϊς σημειώσεσι της παρού
σης άναφερομένην βιβλιογραφίαν.-—Ό  O f t i n g e r  έ ν τώ  προλόγω τοϋ μικροΰ άνωτέρω μνημο- 
νευθέντος βιβλίου του γράφει δτι τό βιβλίον του έγράφη μέ τήν πεποίθησιν δτι «eine dringende 
Aufgabe der Gerichte, Verwaltungsbehorden und Gesetsgeber darstellt, den Larm bedeu- 
tend tatkraftiger zu bekampfen als zur Zeit geschieht»· καί αύτά διά τήν Ελβετίαν καί τούς 
Ελβετούς!

(14) ’Αλλαχού υπάρχουν οργανισμοί καί ένώσεις καταπολεμήσεως τών θορύβων διαθέτου- 
σαι καί ειδικά όργανα καταμετρήσεως τοϋ τόνου καί ΰψους τοϋ θορύβου· άλλ’ αύτοί φυσικά άποτεί- 
νονται είς άνθρώπους οιτινες έν τή υποδείξει ή παρακλήσει περί μειώσεως τοϋ ήχου της Konse- 
venmusik τήν όποιαν διαθέτουν (ραδιόφωνον, πίκ-απ, γραμμόφωνον κλπ. )δέν διαβλέπουν προσβο
λήν της άξιοπρεπείας των ή διατάραξιν τής οικιακής των ήσυχίας!

(15) Περί τών περαιτέρω διακρίσεων τοϋ ήχου ( : φθόγγος, ψόφος, θόρυβος κλπ.) δρα 
Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ  : Ψυχολογία § 23.

(16) Πρβλ. σχετικώς Η a f t e r : Das Larmproblem κλπ. (1957) σελ. 3 έπ. (καί περί
τούτου δρα S. J . Zeit 1958/77), O f t i n g e r :  Larm bekampfung § 2. II, N e u w e i 1 e r : 
Le bruit, ses sources et sa mesure έν Schw. Techn. Zeit. 47 /762 έπ., Ά ν δ ρ ο ϋ τ σ ο ν :  Ψυ
χολογία σελ. 238. i
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νει χώραν παρά τήν θέλησίν του. 'Ο θόρυβος κατά ταϋτα, δεν έχει διά τούς νομικούς 
σημασίαν τινά κ α  θ’ ε α υ τ ό ν ,  άλλά προσλαμβάνει τοιαύτην καί καθίσταται υπο
κείμενον έρεύνης έφ’ όσον επενεργεί καί είναι συνυφασμένος μέ προστατευόμενα ύπό 
του δικαίου άγαθά, έξ ών τύ λίαν περιεκτικόν «της προσωπικότητος» (υγεία, τιμή, 
ζωή, έλευθερία, όνομα κλπ .) είναι άναμφιβόλως έκ των σπουδαιοτέρων.(17)

Διά νά δώσωαεν άπάντησιν εις το έρώτημα πότε ό θόρυβος προκαλεϊ ένόχλησιν 
προσβλητικήν έννόμως προστατευομένων άγαθών, δέον, ώς άνωτέρω είπομεν, νά έξε- 
τάσωμεν τούτον ού μόνον έν αναφορά προς το καθ’ οδ στρέφεται πρόσωπον καί τήν 
πηγην της προελεύσεώς του (18), άλλά καί άναφορικώς προς τον τόπον καί χρόνον καθ’ 
ους έκδηλοΰται οδτος καί τό μέτρον εις δ άνέρχεται. Ούτως, ό θόρυβος καί ή δι’ αυτού 
προκαλουμένη ένόχλησις, είναι άναμφισβητήτως τοπικώς περιορισμένη· μόνον λοι
πόν πρόσωπα εντός τής περιφερείας ήν καλύπτει ό σχετικός ήχος, είναι δυνατόν νά 
πάσχωσι έκ τούτου,(19) καί μόνον, συνεπώς, ταύτα δικαιούνται ν’ άντιδράσωσι(20). 
Περαιτέρω, ό τοπικός παράγων είναι κρίσιμος καί άπό τής έπόψεως ότι πιθανόν θό
ρυβός τις νά είναι επιτετραμμένος εις τήν Α περιοχήν (π.χ. έκτος τής πόλεως), άπα- 
ράδεκτος όμως εις τήν Β(π.χ. έντός τής πόλεως) (21).Ώ ς προς τον χρόνον, είναι γνωστόν 
ότι ή έπενέργεια τού θορύβου καί τής ένοχλήσεως δεν είναι ή αύτή καθ’ όλον τό ημερο
νύκτιου^2) καί καθ’ όλας τάς έποχάςτού έτους(23), ό αυτός θόρυβος έχει επί τού οργα
νισμού διάφορον έπενέργειαν καί συνεπώς άντίδρασιν άναλόγως καί τής ώρας καθ’ ήν έκ- 
δηλούται* περαιτέρω θόρυβοι συνεχείς καί άδιάλειπτοι ενοχλούν κατ’ άρχήν περισσότε
ρον τών χρονικώς περιωρισμένων τοιούτων μή παρέχοντες είς τον οργανισμόν τήν ευ
χέρειαν άνακουφίσεως καί μάλιστα όταν δεν είναι ΐσότονοι. Τό μέτρον τού θορύβου (24), 
προϋπόθεσις τής ένοχλήσεως, είναι τό κρισιμώτερον στοιχείου προς εύόδωσιν τής σχε
τικής άντιδράσεως τού ένοχλουμένου έν συναρτήσει φυσικά μέ τά στοιχεία τού τόπου 
καί χρόνου καί έν οψει τού ένοχλουμένου προσώπου ούχί πας οίοσδήποτε θόρυβος,

(17) Ό  Β. G. Β. § 823 άναφέρει ρητώς καί τήν υγείαν· τό αρθρ. 914 ήμετέρου ΑΚ (παρεκ- 
κλίνον τοΰ B.G.B.) δέυ αναφέρει τ ι σχετικώς, πλήν όμως αΰτη περιέχεται εις τήν έννοιαν της προ
σωπικότητος καί καλύπτεται ύπό ταύτης (57)' πρβλ. είδικώτερον κατωτέρω έν τώ κειμένω.

(18) Πολλάκις ό αύτός θόρυβος προερχόμενος άπό άγαπητόν πρόσωπον δεν δημιουργεί είς 
ήμας τό αύτό ένοχλητικόν συναίσθημα, όπερ δημιουργεϊται όταν ό θόρυβος προέρχηται άπό άλλο 
πρόσωπον είναι παρατηρημένου ότι καί μεταξύ άνθρώπων έχόντων τάς ιδίας συνήθειας ή τά αυτά 
ένδιαφέροντα καί κλίσεις, ό έκ τούτων προκαλούμενος θόρυβος είναι όλιγώτερον ή καθ’ όλου ένο- 
χλητικός διά τούς όμοιους τω ν  οί πατέρες καί οί σύζυγοι τούς κλαυθμηρισμούς τών νηπίων των ή 
τήν στομαργίαν καί μουρμούραν καί «λόγου άκρασίαν» τών γυναικών των θεωροϋσιν ώς θείαν μου
σικήν (;) καί έκδήλωσιν της ζωτικότητος τούτων, άπό τήν γειτονικήν όμως βρεφοτρόφον οικίαν 
έκπορευομένους ώς άπαράδεκτον ένόχλησιν. Ώ ς θά ίδωμεν κατωτέρω ή συνήθεια φαίνεται παίζουσα 
σπουδαίου ρόλον είς τήν άπάμβλυνσιν τών συναισθημάτων τούτων—καί πάλιν δέ οί πατέρες καί οί 
σύζυγοι δύνανται νά βεβαιώσωσι τοΰ λόγου τό άσφαλές !

(19) Είς τό άρθρ. 1003 ΑΚ ό τοπικός παράγων τονίζεται ιδιαιτέρως.
(20) Πρβλ. σχετικώς II a f  t e r : ένθ’ άνωτ. § 3/2, H u g ,  είς τήν έν σημ. 12 μελέτην 

σελ. 760.
(21) Περιπτώσεις π.χ. άναφερομένας είς λατομεία, όρνιθώνας κλπ. όρα είς Τ ο ύ σ η :  

’Εμπράγματον σελ. 214.
(22) Καί αί περί ήσυχίας άστυνομικαί διατάξεις (περί ών δεν πρόκειται έν τη παρούση) ποι

ούνται διακρίσεις ώς προς τούτο καί τάς έποχάς τού έτους ( : ώραι ήσυχίας !). Άπόφασις όμως τού 
Pr. Oberverwaltungsgericht άπό 16/12/1929 (μνημονευομένη ύπό τού L a s s a 1 y, ένθ’ άνω
τέρω σελ. 83) άναφερομέυη είς ένοχλήσεις έκ φωνών άλέκτορος, άναφέρει ότι αύται άποτελοϋσι 
ού μόνον ένόχλησιν άλλά δύνανται, νά άγάγωσι είς βλάβην της ύγείας καθ’ όσον οί άνθρωποι τών 
μεγαλοπόλεων λόγω τών ίδιαζόντων τρόπων ζωής καί της μετ’ αύτών συνδεδεμένης έλλείψεως ήσυ
χίας καί νευρικών κλονισμών έχουν άνάγκην ήσυχου καί μή έξωθεν διακοπτομένου ύπνου.

(23) Κατά τούς χειμερινούς μήνας, καθ’ ούς τά παράθυρα είναι κλειστά, ή ένόχλησις είναι 
μικροτέρα.

(24) Πρβλ. άνωτ. σημ. .14 έν άρχή .
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άλλά θόρυβος έντάσεως τοιαύτης ώστε έξ αυτής νά προκαλήται ανησυχία καί περί- 
σπασ'.ς τής προσοχής τοΰ άλλου(25) έκ των έργων του καί εύρυτέρα ένόχλησις τούτου 
καί άλλαι συνέπειας περί ών κατωτέρω ύπ’ άριθ. III, είναι εκείνος δστις έν συγκε
κριμένη περιπτώσει θ’ άπαγορευθή δικαστικώς(26,27). Είναι μάλιστα δυνατόν ώστε 
θόρυβός τις νά καλύπτη άλλον θόρυβον μικροτέρας έντάσεως, οπότε έν περιπτώσει 
άδυναμίας προς διάκρισιν έκατέρου, δημιουργός τής ένοχλήσεως είναι προδήλως ό 
ισχυρότερος.(28,29)

Εΐπομεν ότι ούχί πας οίοσδήποτε θόρυβος έσται άπαράδεκτος καί άπηγορευμέ- 
νος, άλλ’ ό ένοχλητικής διά τον άλλον έντάσεως τοιοϋτος· άληθώς εις τά δικαιώματα 
τοΰ ένοχλουμένου (περί ών κατωτέρω) είναι δυνατόν ν’ άντιταχθώσι δικαιώματα τοΰ 
θορυβοποιού, ό θόρυβος δυνατόν νά ή συνυφασμένος μέ εύρυτέρας κοινωνικοοικο- 
νομικάς επιδιώξεις· εις τάς περιπτώσεις ταύτας, ώς είπομεν καί άνωτέρω, δεν είναι 
δυνατόν ν’ άνασταλή ή σύγχρονος ζωή, έργον τοΰ δικαστοΰ είναι ν’ άνεύρη πότε πρό
κειται περί τοιούτων θορύβων οίτινες είναι συνυφασμένοι μέ κοινωνικούς καί εύρυτέ- 
ρους οικονομικούς σκοπούς(30) τήν εκ των οποίων ένόχλησιν θά ύποστή ό άλλος, προϋ- 
ποτιθεμένου πάντοτε ότι έν τή έντάσει καί τών τοιούτων θορύβων δεν συνεργάζονται 
ταπεινά έλατήρια προς ένόχλησιν τοΰ άλλου ή ύπαιτιότης τις τοΰ θορυβοποιοΰ έγ- 
κειμένη ιδία εις τήν παράλειψιν λήψεως τών προσφορών προς μείωσιν τοΰ θορύβου 
καί τής ένοχλήσεως μέτρων.(31)

Συντρεχόντων τών άνωτέρω έκτεθέντων στοιχείων καί ιδία τοΰ άφορώντος εις 
τήν έντασιν (μέτρον) τοΰ θορύβου, προβάλλει άμέσως προς λύσιν τό πρόβλημα ύπό 
ποιας προϋποθέσεις θά δεχθώμεν ότι ό ήχος είναι έντονος καί συνεπώς ένοχλητικος 
(καί έν συνεχεία άνθυγιεινός), οΰτινος ζητήματος ή λ.ύσις συνδέεται φυσικά μέ τό ένο- 
χλούμενον πρόσωπον (: ό αυτός θόρυβος άλλην ένόχλησιν δυνατόν νά προκαλη εις τόν 
Α καί άλλην εις τόν Β καί δή κατά τόν αύτόν χρόνον—ό Α είναι ιδιαιτέρως νευρικός 
καί εύέξαπτος ταρασσόμενος άπό τό έλάχιστον, είναι εις έκκεντρικός ή υποχονδριακός 
τοΰ θορύβου εύόργητος καί άρνηοίκοσμος, έν ώ ό Β είναι άπαθέστερος—ό Α είναι 
έπιστήμων έργαζόμενος πνευματικώς καί όφείλων νά ή συγκεντρωμένος διά τάς 
έρεύνας του έν ώ ό Β είναι χειρώναξ ή μάγειρος τερπόμενος ίσως, ώς έκεϊνοι τοΰ Μο- 
λιέρου, άπό τά άσματα τοΰ γείτονος κλπ. κλπ .). ’Εν τή κρίσει περί-τοΰ έντονου καί

(25) Ή  παμπόνηρος Ρέα εις τόν θόρυβον τών Κορυβάντων προσέφυγε, μεταξύ άλλων τε
χνασμάτων,διά νά γλυτώση τόν Δία άπό τόν ίδιοπαιδοτρώγον άδελφόν καί σύζ υγόν της Κρόνον.

(26) Έ κ τοΰ άρθρου 1003, καίτοι εις άλλην περίπτωσιν άφορώντος, θά ήτο δυνατόν νά συ- 
ναχθή έπιχείρημά τι περί τοΰ ύψους τοΰ θορύβου ( : νά μη παραβλάπτη ο ύ σ ι ω δ ώ ς τόν άλλον).

(27) Ούχί συνεπώς θόρυβος μη ένοχλών, διότι π.χ. καλύπτεται ύπό άλλου ισχυρότερου. 
Πρβλ. άμέσως κατωτέρω έν τώ κειμένω.

(28) Έ κ τοΰ γεγονότος μάλιστα ότι έκ τοΰ μείζονος θορύβου έκαλύφθη άλλος έλάσσων είναι 
δυνατόν, ώς παρατηρεί ό Η a f t e r, ένθ’ άνωτ. σελ. 5, νά προκληθώσιν άτυχήματα ιδία κατά τήν 
κυκλοφορίαν.

(29) Καί ό ίσχυρότερον θορυβών καί τόν άλλον θόρυβον καλύπτων δέν δύναται νά νομιμο- 
ποιηθή ζητών κατάπαυσιν τοΰ άσθενεστέρου.

(30) Πρβλ. σχετικώς Ο f t i n g e r : εις S. J . Zeit. 1959/97 έπ.
(31) Πρβλ. σχετικώς καί O f t i n g e r  : Larm bekampfung κλπ. σελ. 7, H u g ,  ενΟ’ 

άνωτ. σελ. 760 έπ., καί σχετικάς άποφάσεις τοΰ R. G. Ζ. παρατιθεμένας έν σημ. 125 έπ. τοΰ μνη- 
μονευθέντος βιβλίου τοΰ L a s s a 1 y . Πολύ διδακτική πρόσφατος άπόφασις τοΰ Β. G. Η. άπό 
14/4/54 (καταχωριζομένη εις τό βιβλίον τοΰ Lassaly σελ. 112 έπ .) άναφερομένη εις τόν § 906 
τοΰ Β. G. Β. (σχετικόν άρθρ. 1003 ήμετέρου ΛΚ) δυναμένη όμως νά τύχη καί εις τό θέμα μας 
εφαρμογής, τώ όντι δέ τό BGH δέχεται κατ’ άναλογίαν έφαρμογήν τής διατάξεως έπί πλειόνων 
μισθωτών : ή συγκατοίκησις—λέγει τό BGH (ύπό τήν αύτήν στέγην) δημιουργεί μίαν κοινότητα καί 
άπαιτεΐ μίαν άμοιβαίαν κατανόησιν καί συμπεριφοράν στηριζομένην είς τήν § 242 (ΕΑΚ άρθρ. 288 )· 
συνεπώς ό έναγόμενος μισθωτής έπρεπε νά λάβη τά άναγκαΐα μέτρα ώστε ό έκ τής έργασίας τών 
έργατών θόρυβος νά μή ένοχλή τούς άλλους μισθωτάς ή ή ένόχλησις νά ή έλαχίστη.
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ενοχλητικού τοΰ δημιουργουμένου θορύβου δέν θ’ άποβλέψωμεν εις το έμφανιζόμενον 
ώς ένοχλούμενον πρόσωπον κ α θ ’ ε α υ τ ό ,  δηλ. τό κριτήριου περ'ι τής ένοχλήσεως 
έκ του θορύβου δέν θά είναι υποκειμενικόν, άλλ’ αντικειμενικόν—έ ά ν π α ς  φυσιο
λογικός άνθρωπος, ομότεχνος φυσικά προς τον εμφανιζόμενου ώς ένοχλούμενον καί 
εις τον αύτόν ήχητικόν χώρον διαμένων είναι δυνατόν νά ένοχλήται από τον προκαλού- 
μενον θόρυβον,( 32) άτομικαι εύαισθησίαι καί ύπερβολαί δέν είναι δυνατόν νά τύχωσιν 
προστασίας ύπό τοΰ Δικαίου όταν μάλιστα ή προστασία αΰτη θά έπέφερε καταθλι- 
πτικήν κατάστασιν διά τον άλλον, ίσως δέ καί οικονομικήν καταστροφήν του.(33)

Κατωτέρω άριθ. III έσται ό λόγος περί των έκδηλώσεων των θορύβων έπί τής 
υγείας, έλευθερίας καί άλλων προστατευομένων άγαθών καί των έπ’ αύτών έπιζημίων 
συνεπειών πάσαι αί συνέπειαι αυται δέν είναι τίποτε άλλο εΐ μή έκδηλώσεις καί άκο- 
λουθήματα τής έκ τοΰ θορύβου διαταραχής τής ήσυχίας τών προσώπων ό κίνδυνος 
τής υγείας τών έναγόντων ένοικων (γειτονικής) οικίας (πρβλ. σχετικάς άποφάσεις περί 
ών σημ. 34) δέον ν’ άναζητηθή εις τό ότι ό θόρυβος έκ τών πλησίον ευρισκομένων 
ζώων καί αμαξών διαταράσσει την ήσυχίαν αύτών (τών έναγόντων) ώστε ν’ άναμέ- 
νωνται δυσμενείς έπιδράσεις έπί τής σωματικής καί ψυχικής καταστάσεως αύτών 
είτε άμέσως είτε έμμέσως.(34)

'Η έκ τοΰ συνεχούς λοιπόν θορύβου διατάραξις τής ήσυχίας καί ή έκ ταύτης 
προκαλουμένη άγωνία καί ψυχική κατάθλιψις θ’ άποβώσι κρίσιμα στοιχεία άναγκα- 
στικής παρεκκλίσεως τοΰ οργανισμού άπό τής φυσιολογικής του πορείαςιι.(35,36)

III

Αί έ'ννοιαι θόρυβος—ήχος, ώς ανωτέρω έξετέθησαν, καί αί έξ αύτών ενοχλήσεις, 
δέν παρουσιάζουσιν ένδιαφέρον μόνον διά τούς περί τήν ηχητικήν, άκουστικήν ή τήν 
ιατρικήν έν γένει άσχολουμένους, ούτε σχετίζονται άπλώς μέ τον συναισθηματικόν 
κόσμον τού ένοχλουμένου ώς φαινόμενα άνευ περαιτέρω συνεπειών, άλλ’ όλως τού- 
ναντίον παρουσιάζουσι μέγα πρακτικόν διάφορον καί διά τούς νομικούς, καθ’ όσον 
έπιδρώσιν έπιζημίως έπί έννόμως προστατευομένων άγαθών. Γενυάται λοιπόν άμέ
σως τό ζήτημα νίνα ταΰτα καί τίνα τά έπί τούτων δικαιώματα καθ’ ών αί προσβολαί, 
ώστε, μετά τον καθορισμόν τούτων νά καταστή δυνατόν νά προσδιορισθή ή κατά τών 
θορύβων καί τών έξ αύτών ένοχλήσεων άντίδρασις καί ή σχετική δικαστική προστα
σία. Κατωτέρω δειχθήσεται ότι αύτό τούτο τό πολυτιμότερου τών άνθρωπίνων άγα
θών, ή ύγιεία, είναι τό κατ’ έξοχήν εύπρόσβλητον καί έκτεθειμένον εις τούς έκ τών

(32) Η a f t  e r : ϊνθ’ άνωτ. σελ. 49 καί αυτόθι σημ. 33, H u g ,  ενθ’ άνωτ. σελ. 760, άλλα 
καί L a s s a 1 y , ένθ’ άνωτ. σ. 106 έπ. ( : καί ό νευρικός είναι προστατευτέος). Τό αύτό άντικει- 
μενικόν κριτήριον γίνεται δεκτόν προκειμένου περί θορύβων προβλεπομένων έν άρθρω 1003 ΑΚ.

(33) Προκειμένου περί θορύβων έξ έργοστασίων, καταστημάτων ή άλλων έπιχειρήσεων τά 
Γερμανικά δικαστήρια έπανειλημμένως άπεφήναντο ότι έπιβάλλεται ή λήψις 6λων τών συγχρόνων 
τεχνικών άντιηχητικών μέσων πρός μείωσιν ή άρσιν της ένοχλήσεως τών περίοικων. Πληθύν τοι- 
ούτων άποφάσεων παραθέτει ό L a s s a 1 y  ίδίφ σ. 109 έπ., 6ρα καί Ο ί  t i n g e r : Larmbekam- 
pfung σ. 134 έπ. ( : Humanisierung der Technik).

(34) Πρβλ. σχετικάς άποφάσεις τοΰ Ελβετικού ’Ακυρωτικού παρά Ο f t i n g e r, ένθ’ 
άνωτ. σελ. 23 (ένθα καί σχετικαί παρατηρήσεις).

(35) ’Εκείνο τό όποιον όνομάζομεν «συνήθειαν» εις τούς θορύβους (πρβλ. άνωτ. σημ. 18) 
δέν είναι, ψυχολογικώς έξεταζόμενον, τίποτε άλλο είμή έξασθένησις τοΰ νευρικού συστήματος καί 
άπώλεια ή μείωσις τής άκοής. Η a ί  t e r σελ. 15.

(36) Πρβλ. σχετικώς καί Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο ν  : Ψυχολογία σελ. 82 ( : Καθ’ δλου τό σώμα 
είναι τό μέσον δι’ οΰ ή ψυχή λαμβάνει γνώσιν τού έξωτερικοΰ κόσμου καί ένεργεϊ έν αύτώ- ιδία ή 
σχέσις τών ψυχικών καί τών σωματικών φαινομένων έκδηλοΰται έν τη αμοιβαία αύτών έπιδράσει... 
έκ τού σώματος έξαρταται ή ψυχική διάθεσις καί τά ψυχικά φαινόμενα έπιδρώσι έπί τό σώμα πολυ- 
ειδώς- ή όργή προξενεί έρυθρίασιν, ή φρίκη ωχρότητα...).
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θορύβων κινδύνους—σωματικαί και ψυχικαι διαταραχαί (άλ>ά καί άλλαι περιουσια- 
καί ζημίαι) είναι δυνατόν ν' άποτελέσουν το adaequatuus των θορύβων. (37)

’Ά ς άποβλέψωμεν κατά πρώτον εις τάς διαταραχής τάς προκαλουμένας έκ 
θορύβων κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί -εΐδικώτερον κατά τάς συνήθεις ώρας του ΰ- 
γειοδότου ύπνου (38). Περί της σημασίας καί αξίας του ύπνου άναφορικώς προς τον άν- 
θρώπινον όργανισμόν(39), την ύγιείαν καί ζωήν έν γένει,δέν είναι ποσώς άναγκαίον νά 
γίνη λόγος' δεδομένου δέ δτι ύπάρχουσιν άνθρωποι (ασθενείς, μικρά παιδία, ατροφικοί 
χρήζοντες μείζονος άναπαύσεως '/λπ.) χρήζοντες ώς έκ τού έπαγγέλματός των άλλων 
ή καί περισσοτέρων ωρών ύπνου, είναι πρόδηλον δτι ούτοι μένουσιν άπροστάτευτοι 
άπό τάς προβληματικής έν πολλοίς ισχύος καί έκτελέσεως αστυνομικής διατάξεις(40)— 
θόρυβος καί διαταραχή κατά τάς ώρας τού ύπνου σημαίνει κατ’ ουσίαν στέρησιν 
ενός τών στοιχείων της ζωής, οπότε μοιραίως επέρχονται οωματικαί ή ψυχικαι δια- 
ταραχαί(41) καί έν συνεχεία οί άνθρωποι«δύνανταινά μεταστώσινεις αίωνίαν νύκτα»!

’Έλθωμεν ήδη εις τό κατ’ έξοχήν οργανον του σώματος δι’ ού ό άνθρωπος εΐσ- 
δέχεται τούς ήχους, τό οδς, καί ίδωμεν μή τοι τούτο ύφίσταται όργανικάς άλλοιώσεις 
έκ τών θορύβων καί ποιας έκτάσεως καί τίνες αί περαιτέρω συνέπειαι τών οργανικών 
τούτων ζημιών (42). Τιθεμένης κατά μέρος τής βλάβης τής προκαλουμένης έκ τής τυχόν 
διατρήσεως τού τυμπάνου έξ υπερβολικών κρότων καί συνισταμένης εις άμεσον κω- 
φότητα(43), έξεταστέον τάς έπί άλλων μερών τού ώτός (ή καί έπί ταύτοϋ τού τυμπάνου) 
προκαλουμένας ζημίας ( : άκουστικά τραύματα) έκ θορύβων, οίοι οί έν άρχή τής πα- 
ρούσης μελέτης διαγραφέντες. Ούτως είναι ΐατρικώς διαπεπιστωμένον δτι οί τοιοϋτοι 
θόρυβοι, συνεχείς μάλιστα οντες(44), δύνανταινά προκαλέσωσι κόπωσιν τού άκουστικοΰ 
οργάνου μέ συνέπειαν τήν προσωρινήν παύσιν τής άκοής καί εις παρατεινομένας 
ύψηλάς έντάσεις φθάνομεν εις άνατομικάς άλλοιώσεις τού ακουστικού οργάνου καί

(37) Πρβλ. P e y s e r :  Vom Labyrinth aud gesehen... Plauderein iiber unser Ohr als 
Kulturgut σελ. 171 έπ., O f t i n g e r :  Larmbekampfung σελ. 13 ( : αί ανησυχία', άς προκαλεϊ 
ή σύγχρονος τεχνική μέ τούς θορύβους καθ’ δλον τό ήμερονύκτιον άποτελεϊ eine der auffalligsten 
Degenerationserscheinungen unserer Zeit).

(38) Υπάρχουν άστυνομικαί διατάξεις άπαγορεύουσαι τούς θορύβους κατά τάς «ώρας ήσυ- 
χίας» άς όρίζει ή άστυνομία· κατά πόσον αδται είναι δυνατόν νά έφαρμοσθώσι ή έφαρμόζονται είναι 
άλλο ζήτημα- πρβλ. κατωτέρω έν τω κειμένω άριθ. IV καί κατωτ. σημ. 40.

(39) Περί τών αίτιων τών προκαλούντων τον ύπνον καί ιδία περί της σχέσεως τούτου πρός 
τήν κόπωσιν τοϋ νευρικού συστήματος πρβλ. Ά ν δ ρ ο ϋ τ σ ο ν ,  ένθ’ άνωτ. § 70 ( : έσχάτη πασών 
ύπνοι ή άκοή διά τ ή ς  ά π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ω ς  π α ν τ ό ς  θ ο ρ ύ β ο  υ), Β ο ρ ρ έ α ν : Ψυχο
λογία § 147 έπ.

(40) Ώ ς έκ τού σημερινού τρόπου διαβιώσεως έν πολυκατοικίαις, έπαγγελματίαι εισηλθον 
είς έσωτερικούς χώρους, μή εύχερώς έπιβλεπομένους, έργαζόμενοι καθ’ δλας τάς ώρας καί ποικιλο- 
τρόπως θορυβοΰντες· δστις έδοκίμασε τό έπαλλήλως κροτούν σίδηρον τού ράπτου, τούς μετά της 
υπαλλήλου του γέλωτας καί χαριεντισμούς, τήν τερψίθυμον κιθάραν του κλπ. κλπ. δύναται νά γνω- 
ρίζη πολλά τά έπιβεβαιωτικά’ πρβλ. καί άνωτ. σημ. 38, καί κατωτ. έν τω κειμένω IV.

(41) Η a f t e r, ένθ’ άνωτ. 11. «Ύ γιεία  έστί συμμετρία τών πρώτων σωματικών δυνά
μεων...» (Λεξικόν Σουΐδα ύπό λέξ .), «ύγιεία καί νοΰς άγαθά τω βίφ δύο».·’Αξιοσημείωτος ή άπό- 
φασις έν S. J . Zeit. 1953/22.1 (άριθ. 95), ή οποία όμως άναφέρεται είς διατάραξιν προκαλουμένην 
έκ τού φωτός (κατά τήν νύκτα φωτιζομένης) ρεκλάμας.

(42) ’Εξαίρετα ύπό τήν έποψιν ταύτην τά βιβλία τών R i i e d i - F u r r e r :  Das akustis- 
che Trauma, καί P e y s e r :  Vom Labyrinth aus gesehen...· τό τελευταΐον τούτο άξίζει τόν 
κόπον νά άναγνωσθή καί διά τό πλούσιον αυτού ιστορικόν καί μυθολογικόν υλικόν.

(43) «Κτύπου άχώ, χάλυβος διήξεν άντρων μυχόν;) κατά τόν τραγικόν (Αίσχ. Προμηθεύς 
132). ’Αλλά είς τό «Φραγγέλιον» τού Βέλμου (άριθ. 48/1927) άναγιγνώσκομεν μεταξύ τών άλλων 
μακαρισμών : Μακάριοι οί κωφοί, δτι αύτοί ού μουσικήν Ελληνικήν άκούσωσιν!

(44) ’Ιδία είς θορυβώδεις έπιχειρήσεις καί έργοστάσια ένθα τό φαινόμενου παρατηρεΐται 
συχνά είς τούς έκεΐ έργαζομένους. Κατά τά λοιπά άναφορικώς πρός τά γενόμενα έπί ανθρώπων καί 
ζώων σχετικά πειράματα πρβλ. τά άνωτ. σημ. 42 βιβλία.



7578 Κων. Φουρκιώτη

ίστολογικάς τούτου μεταβολάς καταληγούσας εις κλασσικούς επαγγελματικούς τραυ
ματισμούς τοΰ οργάνου της άκοής· έν συνεχεία βλάβαι τοϋ λαβυρίνθου(46) είναι λίαν 
ενδεχόμενα1, (άς, τινές, όνομάζουσιν, άνεπιτυχώς όμως, εσωτερικήν ωτίτιδα)(46) δυνά- 
μεναι να προκαλέσωσι σύν τη καταστροφή ή τη έξασθενήσει της άκοής καί άπωτέραν 
μείωσιν της διανοητικής ΐκανότητος(47)."Οταν δέτοπρόσωπονάνήκηείςτον λεγόμενον 
«άκουστικον τύπον» ή έκ της μειώσεως της άκοής πνευματική ζημία εσται μείζων.

’Εκείνο όμως το όποιον είναι δυνατόν νά ύποστη, ως τό μάλλον ευπαθές, τήν 
μεγαλυτέραν βλάβην έκ των θορύβων καί της έξ αύτών ένοχλήσεως είναι τό νευρικόν 
σύστημα, ή βλάβη τοΰ νευρικοΰ συστήματος μέ τον έξ αότοϋ ψυχικόν άντίκτυπον, 
δεν είναι ποσώς κατωτέρα άλλων οργανικών παθήσεων (48). Έ κ τοΰ συνεχοϋς θορύ
βου είναι δυνατόν νά προκληθώσι νευρωτικά συμπτώματα, έγερσιμότης τών νεύρων 
καί ερεθισμός τοΰ νευρικοΰ συστήματος καθ’όλου (49) καίψυχικαί διαταραχαί(50) (ύπο- 
λαλίαι, ύπνοβασίαι, ιδία μελαγχολίαι καί φοβία) χρήζουσαι έν συνεχεία έπεμβάσεως 
ψυχοθεραπευτοΰ, καί τοΰτο ού μόνον εις πρόσωπα Ιχοντα νευρικήν τινα προδιάθεσιν 
ήν έπιτείνουν αί έκ τών θορύβων ένοχλήσεις, άλλά καί εις πρόσωπα τέως ύγιώς έχοντα 
καί νευρωτικά άποβαίνοντα.(51)

’Αλλ’ αί έκτεθεϊσαι επιβλαβείς συνέπειαι τών θορύβων έπί τοΰ όργανισμοΰ δεν 
είναι αί μόναι δυναταί- ούτως, είναι ίατρικώς έξηκριβωμένον (s2) ότι έξ εντόνων καί 
διαρκών θορύβων είναι δυνατόν νά έπέλθη αΰξησις τής πιέσεως, καρδιακαί διαταραχαί 
καί διάφορα άλλα schok, άκόμη καί διαταραχαί τοΰ πεπτικοΰ συστήματος, κεφαλό
πονοι κλπ., άτινα φαινόμενα δυνατόν νά ώσιν απλώς παροδικά, πάντως όμως άποτε- 
λοΰσι κατάστασιν άνθυγιεινήν καί άπαράδεκτον. (®3)

Πάσαι αί άνωτέρω σκιαγραφηθεΐσαι έπενέργειαι τοΰ θορύβου έπί τοΰ όργανι- 
σμοΰ συνεπάγονται άναμφιβόλως προσβολήν τής ύ γ ι ε ί α ς, ής ούδέν άλλο κτήμα 
είναι τιμιώτερον (: «τό μεϊζον άγαθόν άνθρώποις» τοΰ Σωκράτους)(54) είτε μέ μο
νίμους, είτε μέ παροδικάς άλλά περιοδικάς συνέπειας. (55)

'Ο B.G.B. μή περιέχων διάταξιν ειδικήν περί προστασίας τής προσωπικότητος 
έν τη περιπτωσιολογική άναφορα τών προστατευομένων άγαθών εις ήν προβαίνει έν

(45) ΔιατΙ τό λεπτότατον τοΰτο μέρος τοΰ ώτός ώνομάσθη «λαβύρινθος» (λαβύρινθος τών 
Φαραώ, τής Κνωσσοΰ κλπ .) καί παρά τίνος καί τις ή προς τό νοεΐν σχέσις τούτου δρα τό άνωτέρω 
μνημονευθέν βιβίον τοΰ P e y s e r ,  ίδίςι σελ. 9 έπ., πρβλ. καί Η a f t  e Γ, ένθ’ άνωτ. σελ. 6, 11, 
Ο f t i n g e r : Larmbekampfung σελ. 7, Η o g g e r : Das Larmproblem in der Industrie 
έν S. Techn. Zeit. 47/769 έπ. ISiqc σελ. 771, Β ο ρ ρ έ α :  Ψυχολογία § 44.

(46) Πρβλ. σχετικώς R i i e d i - F u r r e r :  Das akustische Trauma σελ. 4 έπ.
(47) "Οταν μάλιστα ό πάσχων είναι καί άλαλος ( : κωφάλαλος).
(48) ’Ακριβώς δέ αί βλάβαι τοΰ νευρικοΰ συστήματος διεκτραγωδοΰνται άναφορικώς πρός 

τούς θορύβους.
'Ο ύπογράφων ορκίζεται εις τά "Υδατα τής Στυγός, δτι μή γνωρίζων τήν άσθένειαν ταύτην 

δέν δύναται καί νά νοήση έπαρκώς τό μαρτύρων τοΰτο τών συνανθρώπων ! ! !
(49) Πρβλ. σχετικώς Β ο ρ ρ έ α ν :  Ψυχολογία § § 2 6  έπ., 31, Ά ν δ ρ ο ΰ τ σ ο ν :

Ψυχολογία σελ. 82.
(50) O f t i n g e r ,  ένΟ’ άνωτ. σελ. 11 καί τάς αύτόθι σημ. 32 παραπομπάς, καί σελ. 13.
(51) Πρβλ. σχετικάς άποφάσεις εις L a s S a 1 y , ένθ’ άνωτ. σελ. 109.
(52) Πρβλ. σχετικώς Η ο g g e r, ένθ’ άνωτ. (σημ. 45) σελ. 769 έπ., Η a  f t e r, ένθ’ 

άνωτ. σελ. 7 έπ., O f t i n g e r ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 7 έπ. καί τούς παρ’ αύτών σημειουμένους, ιδία 
δέ τά ύπό τών R i i e d i - F u r r e r :  Das akustische Trauma άναφερόμενα πειράματα.

(53) Πρβλ. ίδια H o c h s t r a s s e r ,  Die Verletzung personlicher Giiter σελ. 32 
(... gehort hierher ... der Schutz der f i i n t S i n n e  g e g e n  lhadigende Einfliisse).

(54) (Πλάτωνος) Γοργίας 452. "Ορα Λουκιανού (υπέρ τοΰ έν τή προσαγορεύσει πταίσματος) 
«ούδέν δφελος τών άπάντων άγαθών έστ’ άν τοΰ ύγιαίνειν μόνον άπή...».

(55) Πρβλ. H o c h s t r a s s  er ,  ένθ’ άνωτ.
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§ 823 άναφέρει ρητώς καί τήν ΰ γ ι ε ί α ν (6β) · άλλαχοϋ (π.χ. έν Ελβετία, άρθρ. 28 
Έλβ. Κώδ.) καί παρ’ ήμΐν, δέν αμφισβητείται ποσώς ότι ή ύγιεία οδσα καί αυτή 
«εν έκ πολλών» (57) άποτελεΐ συγχρόνως εν τών στοιχείων(68) της προσωπικότητας (59) 
καίτοΰ επ’ αύτης δικαιώματος (άρθρ. 57 ήμετέρου ΑΚ) προστατευομένη καθ’ δν τό 
μνησθέν άρθρον διαλαμβάνει τρόπον καί εκτασιν (πρβλ. είδικώτερονκατωτέρω άριθ. V), 
καθ’ δ μάλιστα διά τήν προσβολήν τοϋ έν λόγω δικαιώματος δέν είναι ποσώς άναγκαΐ- 
ον νά συντρέχη παρά τώ προσβάλλοντι καί τό υποκειμενικόν στοιχεΐον (πταίσμα) (Μ) 
(πρβλ. σχετικώς καί άρθρ. 929, 932).

’Αλλά καί παντοίων περιουσιακών ζημιών, πρόξενος δύναται νά ή ό θόρυβος, 
ζημιών είτε συνυφασμένων μέ τήν προσβολήν της υγείας καί εμφανιζόμενων ώς συ
νεπειών ταύτης (81), είτε καί αύτοτελώς ύπαρχουσών. Ούτως, αί έκ τοϋ θορύβου ενοχλή
σεις είναι δυνατόν νά προκαλέσωσι μείωσιν της δραστηριότητος καί ένεργητικότητος 
τοϋ προσώπου, ένδεχομένην άνικανότητα αΰτοΰ δι’ ώρισμένα επαγγέλματα (π.χ. 
κωφός ή βαρύκοος δέν είναι δυνατόν νά ή σωφέρ), μείωσιν τής προς έργασίαν τινά 
έπιδόσεως καί μάλιστα επί πνευματικής έργασίας(62) ήτις απαιτεί ολοσχερή συγκέντρω- 
σιν, ή έπί προφορικής διδασκαλίας δι’ ήν ό παράγων τής άκοής είναι ουσιώδης, καί αϊ- 
τινες πάσαι δυσχεραίνονται ούσιωδώς ή έντελοίς έμποδίζονται (®3,64). Περαιτέρω ή 
έκ τών άνωτέρω θορύβων καί τών έξ αύτών ένοχλήσεων ζημία δύναται νά εχη αντί
κτυπον εις τήν άξίαν γειτονικών άκινήτων, ή έπί τής πελατείας γειτνιαζόντων ξενο
δοχείων κλπ. κλπ., πολλάκις δέ καί πρόκλησιν έμμεσων ζημιών (: έκ τοϋ θορύβου 
άφηνίασε τό ζώον μου καί κατέστρεψε τό Απράγμα). Περαιτέρο) οίάνωτέρω σκιαγρα- 
φηθέντες θόρυβοι καί αί έξ αύτών ένοχλήσεις συνιστώσι τήν ύπό τοϋ άρθρου 984]1

(56) Ή  έννοια τής προσβολής τής οποίας δέν άφίσταται τών έδώ διδασκομένων περί τής 
σχέσεως τής § 823/1 τοϋ B.G.B. πρός τό άρθρ. 1 καί 2 τοϋ έν ίσχύΐ Γερμανικού Συντάγματος δρα 
είς Arch, fur civ. Pra. 1959/3 έπ.

(57) Είδικώτερον δσον άφορφ είς τα όργανα τών πέντε αισθήσεων καί τάς έπ’ αύτών έπε- 
νεργείας, πρβλ. G r i ο t : Das Recht am eigenen Korper σελ. 41 έπ. ίδίρι σελ. 42.

(58) Ή  προσωπικότης είναι τ ι τό άδιαίρετον όμιλοΰμεν περί στοιχείων άπαρτιζόντων ταύ- 
την απλώς πρός δήλωσιν τοϋ περιεχομένου τής προσωπικότητος καί τοϋ έπ ’ αυτής δικαιώματος 
καί διά πρακτικούς λόγους. Ή  υγεία στηρίζεται είς τό άπρόσβλητον τοϋ όργανισμοϋ.

(59) Ή  Ύγιεία δέν είναι πλέον θεά, είς τιμήν τής όποιας οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι (καί 
ήμεϊς) έπινον τό τελευταΐον ποτήριον έν τώ  συμποσίω, άλλά τι τό πεζότερον καί τής θεάς άναγκαιό- 
τερον χρήζον καί αυτό καί άπολαΰον τής προστασίας τοϋ ΑΚ.—Πώς έκ τής έννοιας τοϋ «σώματος» 
( : dominus membrorum suorum nemo videtur D 9.2.13 πρ.) άπέρρευσεν ή έννοια τής προσω
πικότητος πρβλ. τόν G r i ο t, ένθ’ άνωτ. σελ. 5 έπ., δρα έν γένει καί We s t e r  m a n  n : Per
son und Personlichkeit als W ert im Zivilrecht (1957) ίδια σ. 17 έπ., άλλά καί H u b m a n n  : 
Personlichkeitsrecht σ. 169 έπ. περί τής έννοιας τής προσωπικότητος άπό ψυχολογικής έπόψεως 
πρβλ. Β ο ρ ρ έ α ν : Ψυχολογία § 142.

(60) Πρβλ. είδικώτερον μελέτην μου : Ή  άγωγή έπί παραλείψει σελ. 31 έπ.
(61) Πρβλ. άρθρ. 57 έδ. 1 έν άντιβολή πρός έδ. 2, δρα καί άρθρον 929 καί ήμετέραν : ’Α

γωγήν έπί παραλείψει σ. 31 έπ.
(62) Πρβλ. G r i ο t ένθ’ άνωτ. σ. 7, Η a f t e r, ένθ’ άνωτ. σ. 7. 9, 11, 16.
(63) Ώ ς άναφέρει ό II a f t e r σ. 10 τώ 1617 ή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου τής 

Ίέννης διά παρερμηνείας νόμου τινός τοϋ Πανδέκτου άπεφήνατο δτι είς τήν περιοχήν τοϋ Πανεπι
στημίου δέν είναι δυνατόν ν ’ άσκώνται θορυβώδη επαγγέλματα...Ο tempora ο mores !

(64) Προσθετέον ένταΰθα : δεδομένου δτι ή έλευθερία, έτέρα αΰτη έκδήλωσις τοϋ έπί τής 
προσωπικότητος δικαιώματος δέν περιορίζεται κατά τάς νεωτέρας άντιλήψεις είς μόνην τήν σωμα
τικήν έλευθερίαν (ώστε μόνον ό ταύτης στερών τόν άλλον νά θεωρήται προσβάλλων τό δικαίωμα 
έπί τής προσωπικότητος) άλλά έκτείνεται (πρβλ. RGZ 97/343) καί είς πνευματικάς έκδηλώσεις 
τής βουλήσεως καί είς τήν οικονομικήν έν γένει δραστηριότητα τοϋ προσώπου καί τήν άσκησιν τοϋ 
έπαγγέλματός του (πρβλ. σχετικώς καί ήμετέραν ’Αγωγήν έπί παραλείψει σ. 32 καί αύτόθι φιλο
λογίαν, καί μελέτην μου : Ή  οικονομική άνισότης τών συμβαλλομένων κλπ. σ. 1 έπ., έτι δέ καί 
H u b m a n n  έ ν τ ή έ ν  σημ. 59 μελέτη § § 29 έπ., 31 έπ. καί Η ο c h s t r a s s e r ,  ένθ’ άνωτ. 
σ. 31 έπ .) έπεται δτι ή ένεκα τών θορύβων γιγνομένη παρακώλυσις τοιούτων έκδηλώσεων (π.χ. 
δυνατότης διδασκαλίας κλπ.) έμπίπτει καί είς τήν άπαγορευτικήν διάταξιν τοϋ άρθρου 57 άναφε- 
ρομένη είς άλλο ή ή υγεία στοιχεΐον τής προσωπικότητος (=έλευθερίαν).
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(πρβλ. καί 989) ΑΚ διαγραφομένην προσβολήν τής νομής διά διχταράξεως(65), ώς έ- 
πίσης τήν ύπδ τοϋ άρθρ. 1108 ΑΚ άναφερομένην προσβολήν τής κυριότητος «άλλως 
ή δι’ άφαιρέσεως ή κατακρατήσεως».(66)

IV
Είναι άληθές δτι προς προστασίαν κατά των θορύβων (καί έξ αυτών ένοχλήσε- 

ων) ύπάρχουσιν άστυνομικαί διατάξεις άφορώσαι εις ώρισμένας.«ώρας ήσυχίας»(67) 
καί αυτός δέ δ Ποινικός Κώδιξ (άρθρ. 417) τιμωρεί διάπταισματικής ποινής δσους 
δι’ υπερβολικών κρότων κλπ. ταράσσουσι δημοσίως τών κατοίκων τάς άσχολίας ή νυ
κτερινήν ήσυχίαν. ’Αλλά τόσον αί άστυνομικαί 6σον καί αί λοιπαί Ποινικού Κωδικός 
διατάξεις, έναρμονίως προς άλλήλας κατά τοΰτο βαίνουσαι, προβλέπουσι γ ε γ ε ν -  
ν η μ έ ν α ς ήδη παραβάσεις, εις τό παρελθόν τελεσιουργούμενα άδικήματα, 
ούδεμίαν δέ δύνανται νά παράσχωοι προστασίαν διά τό μέλλον (: μόνον σωφρονισμός 
διά τής τιμωρίας). Ό  libertinus θορυβοποιός θά προτίμηση νά έξαγοράση (εύκολώ- 
τατον άλλως τε) τήν ποινήν έφ’ δσον μάλιστα το καταβλητέον ποσόν είναι έλάχιστον 
ή ούσιωδώς έλασσον τοϋ συνεπεία του θορύβου ύλικοΰ κέρδους, καί οίστρηλατούμενος 
άπό τό άκάθεκτον θράσος του θά διαχλευάζη καί τήν άπόφασιν καί τήν ήσυχίαν τών 
άλλων(68). Μή λησμονώμεν προσέτι δτι αί άστυνομικαί διατάξεις, ώς ερμηνεύονται 
εις τήν πραξιν, άψίνουσιν άκάλυπτον τό άλλο χρονικόν διάστημα (άπό εκείνο εις δ 
άναφέρονται αί ώραι ήσυχίας) καί δτι ή τήρησις αυτών είναι ώς έπί τό πολύ προβλη
ματική ώς έκ τής προβαλλομένης άνεπαρκείας άστυνομικής δυνάμεως καθ’ δν χρό
νον έκδηλοϋται ό θόρυβος, τής βραδύτητος μεθ’ ής κατ’ άνάγκην δρα τό άστυνομικόν 
δργανον καί τής κατόπιν έορτής έμφανίσεώς του (: τότε εχει τελειώσει ’ίσως ό θόρυβοί 
ό όποιος δμως έν τώ μεταξύ έπέφερε τό άποτέλεσμά του !), τής δυσχερείας, πολλάκις, 
εισόδου εις τήν φωλεάν τόΰ θορύβου (οικίαι) καί τέλος τοϋ γεγονότος δτι άστυνομικά 
τινα δργανα εχοντα έξ εύτυχοϋς συγκυρίας εξασφαλίσει τήν εαυτών ήσυχίαν εις τόν 
τόπον τής διαμονής των δεν δύνανται νά έννοήσωσι καθ’ δλην αύτοΰ τήν έ'κτασιν τό 
μαρτύριον τών άλλων ένοχλουμένων κοινών θνητών. ’Εάν εις πάντα ταΰτα προστεθή 
τό γεγονός δτι δέν είναι δυνατόν συνεχώς νά έμφανίζηται ό ενοχλούμενος ώς διαμαρ- 
τυρόμενος άνευ κινδύνου δημιουργίας κακωνυμίας καί κακής περί τοϋ χαρακτήρος 
καί τής ψυχοσυνθέσεώς του φήμης καί ώς έκ τούτου ούτος άφίνει τέλος εαυτόν καί 
τήν ύγιείαν του έρμαιον είς τήν άναίδειαν τών θορυβούντων (69), έάν, λέγομεν, πάν
τα τά άνωτέρω ληφθώσιν ύπ’ οψιν, μοιραίως θά φθάση τις εις τό συμπέρασμα δτι 
άλλαχοΰ(70) καί ούχί εις τάς ήκιστα επιτήδειας άστυνομικάς ή λοιπάς ποινικάς δια
τάξεις^1) δέον ν’ άναζητηθή ή έκ τών θορύβων σωτηρία. (72)

(65) Πρβλ. Τ ο ύ σ η : ’Εμπράγματον σ. 124 έπ. καί Συμπλήρωμα σ. 8 ιδία σ. 9 καί τήν 
αυτόθι νομολογίαν, δρα καί Η a f t e Γ, ένΟ’ άνωτ. σ. 19.

(66) 'Όρα Μ π α λ ή  : ’Εμπράγματον § 104, Τ ού ση : ’Εμπράγματον σ. 409 σημ. Ια.
(67) Αΐτινες δέν άποκλείουσι τήν λήψιν άστικής φύσεως μέτρων κατά τών θορυβοποιών 

Τ ο ύ σ η : ’Εμπράγματον σ. 9, δρα σχετικώς καί Ο f t i n g e r, ένθ’ άνωτ. § 4.
(68) «Ή  παροιμία θεόν φησί τήν άναίδειαν, ή κατ’ ευφημισμόν τοΰτο λέγουσα διά τήν τής 

κακίας υπερβολήν, ή τό  π ά ν τ α  τ ό ν  ά ν α ι δ ή  δ ύ ν α σ θ α ι  δ ι ά  τ ή ν  τ ή ς  α ν α ι σ χ υ ν 
τ ί α ς  υ π ε ρ ο χ ή  ν», Ί" ε λ λ ο ϋ, Έπιστολαί, έν Σ ά θ α : Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 5 /497.

(69) ’Αλλά «τό σιωπάν ήλίθιον καί δουλοπρεπές καί θεομίσητον, τό δέ μάχεσθαι δίκαιον καί 
άνδρεϊον καί έλευθέριον» (Ίουλιανός ό Παραβάτης).

(70) «Τοϊς ίδιώταις συμφέρει τό κρεϊττον... ολίγον παριδεΐν, τήν είς τόν έπειτα χρόνον 
άσφάλειαν ώνουμένοις» (ό αυτός Ίουλιανός).

(71) Ό  άτυχης Μολφέτας (πρβλ. Κ α λ ο γ ή ρ α :  Ή  Σάτυρα στήν Κεφαλονιά 1/50) 
σκώπτει, τρέμων φυσικά :

...άφ’ δτου έγνωρίσθηκα μέ τόν Εισαγγελέα 
τόσον πολύ μοϋ φαίνεται ή Θέμις φρικαλέα 
ποϋ κάθε πού διέρχομαι άπό τό δικαστήριον 
τό βράδυ λιβανίζομαι μέ τό λιβανιστήριον!

(72) Πρβλ. καί H u g ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 759 έπ.
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V
Έ κ των ανωτέρω ύπ’ άριθ. III είρημένων άναφορικώς προς τά άγαθά άτονα 

δυνατόν να πλήξωσιν οί θόρυβοι καί τά δικαιώματα άτινα δι’ αύτών είναι δυνατόν να 
προσβληθώσι, συνάγεται αμέσως ή υπό των διατάξεων του ΑΚ διαγραφομένη προ
στασία καί ή κατά των θορυβοποιών δικαστική άντίδρασις.

Ούτως, ό ένοχλούμενος-βλαπτόμενος δύναται ν’ άναζητήση προστασίαν είς τό 
άρθρον 57 ΑΚ δεδομένου δτι ή υγεία καί σχετικώς ή έλευθερία (πρβλ. άνωτ. σελ. 
466 σημ. 64) άποτελοϋσι στοιχεία τής έννοιας τής προσωπικότητος ( 73) τό έπί τής ο
ποίας δικαίωμα προσβάλλεται κατά τον άνωτέρω τρόπον. Ό  θορυβοποιός καταδικα- 
σθήσεται είς παϋσιν τής προσβολής, έκδηλουμένης διά τής έκ τοΰ θορύβου ένοχλήσεως, 
κ α ί  ε ι ς  π α ρ ά λ ε ι ψ ι ν  τ α ύ τ η ς  ε ί ς  τ ό  μ έ λ λ ο ν ( 74), διά τό σχετικόν 
δ’αίτημα δέν είναι άναγκαία ή άπόδειξις τής ύπάρξεως πταίσματος παρά τώ θορυβο
ποιοί, άρκοΰντος μόνον του άντικειμενικώς παρανόμου τής προσγενομένης προσβολής 
( : υγείας του ένάγοντος), άγαθοΰ δηλ. νομίμώς προστατευομένου υπό τοΰ άρθρ. 57 
ΑΚ ( 75).'Ο πλούσιος έξοπλισμός μέ τον όποιον ό Νόμος (Πολ.Δικ. άρθρ. 883) έθωρά- 
κισε την έκδιδομένην σχετικήν άπόφασιν ( 76) είναι ικανός νά νουθετήση έπαρκώς τον 
αυθάδη θορυβοποιόν. Δεδομένου δέ δτι καί ό Πρόεδρος των Πρωτοδικών δύναται, 
δικάζων κατά τήν έπ’ άναφορα διαδικασίαν, νά διατάξη προσωρινά μέτρα προς προ
στασίαν τοΰ αίτοϋντος, (77) ή έκ τοΰ άρθρ. 57 παρεχομένη προστασία είναι ού μόνον 
άποτελεσματική άλλά καί άμεσος. Μνηστέον δτι, καθ’ ά άνωτέρω άριθ. III έλέχθη, 
οί θόρυβοι δυνατόν είς δεδομένην περίστασιν ν’ άποτελώσι π.χ. καί προσβολήν τής 
νομής, οπότε διττώς δύναται ό ένοχλούμενος νά στραφή κατά τοΰ ένοχλοϋντος θορυ
βοποιού, είς τήν τελευταίαν δέ περίπτωσιν δύναται νά χρήσηται καί τή όδώ τών προ
σωρινών μέτρων (είρηνοδίκην), (πρβλ. καί κατωτέρω έν τώ κειμένω).

Περαιτέρω (έκ τών άνωτ. ύπ’ άριθ. III είρημένων συνάγεται δτι) ό ένοχλού
μενος έχει κατά τοΰ θορυβοποιού άγωγήν έπί άποζημιούσει (ή οποίαδμως προϋποθέ
τει ΰπαρξιν παρά τώ ένάγοντι καί πταίσματος)(78) διά τάς έκ τών θορύβων προσγενό- 
μενας ήδη αύτώ ζημίας, είτε αύται είναι συνέπεια τής προσβολής τής υγείας (καί τής 
προσωπικότητάς του) (ΑΚ 57 έδ. 2, 929) είτε προεκλήθησαν αύτώ αύτοτελώς(79) (914, 
989, 1108). ’Επίσης, καί έφ’ δσον έν συγκεκριμένη περιπτώσει οί θόρυβοι, έπιφέ- 
ρουσι διατάραξιν τής νομής, ό διαταρασσόμενος δύναται νά έγείρη τήν άγωγήν περί 
διαταράξεως τής νομής (δυνάμενος, ώς είρηται, νά χρήσηται καί τή όδώ τών προσω
ρινών μέτρων )(80), ώς επίσης τήν actio negatoria(AK 984,989,1108, άνωτ. Ill i f )  
μέ αίτημα δι’ άμφοτέρας τήν άρσιν τής προσβολής κ α ί  τ ή ν  π α ρ ά λ ε ι ψ ι ν  
τ α ύ τ η ς  ε ί ς  τ ό  μ έ λ λ ο  ν(81). Δεδομένου δέ δτι κατά τό άρθρ. 997 ΑΚ τάς περί

(73) Πρβλ. σχετικώς και τήν άνωτ. σημ. 59 μνημονευθεϊσαν μελέτην τοΰ W e s t e r -  
m a n  η.

(74) Λεπτομέρειας μέτιθι είς τήν πραγματείαν μου : Ή  άγωγή έπί παραλείψει, ιδία § § 5, 
7 καί 8 ( : δικαίωμα έπί της προσωπικότητος). Είς τό άρθρον 929 (πρβλ. καί 932) έν περιπτώσει 
προσβολής της υγείας παρέχεται άποζημίωσις- δεδομένου δέ δτι είς τό περί άδικοπραξιών κεφάλαιον 
δέν παρέχεται είς τον οπωσδήποτε ζημιούμενον ευχέρεια νά ζητήση παράλειψιν είς τό μέλλον ( γ ε 
νική άγωγή έπί παραλείψει) τό άποτελεσματικόν τοΰτο αίτημα θά άναζητηθή, ώς εϊπομεν έν τω 
κειμένω, είς τό άρθρον 57, δπερ μάλιστα δέν άξιοι πταίσμα παρά τω βλάπτοντι.

(75) Πρβλ. έν συνδυασμω προς άρθρον 59" δρα καί Μ π α λ  ή ν : Γεν. Άρχαί § § 24 καί 
25, Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ν ,  Ν.Δ. 2/165 καί 6/3 έπ.

(76) Πρβλ. σχετικώς τήν ώς άνω πραγματείαν μου : 'Η άγωγή έπί παραλείψει § 8.
1 (77) Ένδιαφέρουσαι σχετικαί προεδρικαί πράξεις (άριθ. 8130 καί 9202/1955 είς Ν. Δί

καιον τ. 11, σελ. 539, 540).
(78) Διά τήν άξίωσιν έπί άποζημιώσει δέον φυσικά νά συντρέχωσι καί τά λοιπά στοιχεία 

άτινα συνδέονται μέ τήν περί άποζημιώσεως διδασκαλίαν (αιτιώδης συνάφεια κλπ .).
(79) Παραδείγματα δρα άνωτέρω έν τω κειμένω άριθ. III, πρβλ. καί II a f t e r ,  ένθ’ άνωτ. 

σελ. 79 έπ., έτι δέ H u g ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 758 έπ.
(80) Μ π ά λ ή ς :  ’Εμπράγματον § 13.
(81) Πρβλ. πραγματείαν μου : ’Αγωγή έπί παραλείψει § 5.
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νομής άγωγάς (άρα καί τήν αίτησιν λήψεως προσωρινών μέτρων) έχει κατά τρίτων 
καί ό παρά του νομέως λαβών τήν κατοχήν πράγματος ώς μισθωτής κλπ. επεται δτι 
νΰν καί ό μισθωτής (π.χ. διαταρασσόμενος έκ των θορύβων διευθυντής ιδιωτικού σχο
λείου) δύναται αύτοτελώς καί έξ ΐδίου δικαίου νά στραφή κατά τοΰ θορυβοποιού μή 
δεόμενος τής προστασίας τοΰ έκμισθωτοϋ νομέως, εις όν άπλώς άνακοινοΐ τήν δίκην.

V i
Έκτώνάνωτέρω είρημένων άβιάστως άλλά καί άνενδοιάστως θά προαχθή τις εις 

σκέψεις άνησυχητικάς άναφορικώς προς τούς έκ των θορύβων κινδύνους, έπαρκώς όμως 
έλπιδοφόρουςώςπρος τήνύπό τής νομοθεσίας παρεχομένην έναντι τούτων προστασίαν.

Καί εις χώρας περισσότερον τής ήμετέρας προηγμένας εις τον πολιτισμόν (Ε λ
βετία, Γαλλία, Γερμανία κλπ.) όμολογείται δτι τό ζήτημα των θορύβων είναι όξύ 
καί αποτελεί Kardinal-problem καί διά τούς νομικούς καί διά τήν κοινωνικήν υγι
εινήν (82) άλλά είναι συγχρόνως καί μέτρον τοΰ πολιτισμού μιας χώρας.'Ως πολύ έπι- 
τυχώς παρατηρεί ό L a s s a 1 y  εις τον πρόλογον καί τον επίλογον τού πολλαχοΰ 
άνωτέρω μνημονευθέντος βιβλίου του, μέ τήν αυξουσαν έντασιν των θορύβων ή ήμεϊς 
θά θέσωμεν έκποδών τούς άνυποφόρους θορύβους ή εκείνοι θά έξαφανίσουν ήμάς— 
τελοΰμεν εις πόλ.εμον μακροχρόνιον κατ’ εχθρού, δστις δεν γνωρίζομεν πόθεν θά μάς 
έπιτεθή ύπούλως, καί τον όποιον δεν δυνάμεθα νά έκμηδενίσωμεν μέ άτομικάς βόμ
βας άλλά μόνον μέ τήν βοήθειαν ιατρών, τεχνικών καί ιδίως μέ τήν βοήθειαν νομικών 
δπλων, ώστε νά έλθη μία ήμέρα καθ’ ήν ή ήσυχία θά είναι ούχί μόνον ή πρώτη ύπο- 
χρέωσις τών πολιτών άλλά καί τό πρώτον δικαίωμα αύτών.

Καί δταν τοιαΰτα δογματίζωνται διά τάς χώρας έκείνας εις ας καί ή έννοια τοΰ 
καθήκοντος καί τοΰ πρόε τούς άλλους σεβασμού είναι λίαν άνεπτυγμέναι, είναι πρόδη
λον δτι λήψις τελεσφορωτέρων μέτρων ένδείκνυται διά λαούς είσέτι ύποαναπτύκτους 
μή έχοντας πολύ άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής άνθρωπίνης αλληλεγγύης, παρ’ οΐς 
ή θορυβοποιΐά είναι μία τών συνήθων άπολαύσεων καί εκλαμβάνεται όμού μέ τά λά- 
σια στήθη ώε έκδήλωσις καί δείγμα βαρείας προσωπικότητος καί άνδρισμοΰ καί ώς 
άπόδειξις τής έξ ομηρικών ήρώων καταγωγής (δι’ ούς έπίσης ή βροντώδης φωνή καί 
ό θόρυβος ήτο δείγμα θεϊκής ή βασιλικής ΐδιότητος καί ύπεροχής έναντι τών λοιπών 
άνθρώπων!).

'Η κειμένη νοιιοθεσία, καί δή ή άστική, είναι ώς άπεδείχθη. έπαρκής καί τά 
μάλιστα έπιτηδεία προς καταπολέμησιν τών θορύβων καί «ούδέν ήττων τής προσδο- 
κωμένης έλπίδος». Οί δικασταί, δέον, καί αύτοί πάσχοντες καί ύποκατακλινόμενοι 
νοερώς εις τό δράμα τών άλλων, νά αίσθανθώσι βαθέως τό μαρτύριον τών συνανθρώπων 
των καί ν’ άποβώσι εύαίσθητοι δέκται τών ταλαιπωριών τών θορυβοπλήκτων καί 
αυστηροί έπίσκοποι τής τηοήσεως τών σχετικών διατάξεων τού ΑΚ καί έφαρμοσταί 
άνθρωπιστικών ερμηνειών τεινουσών εις τήν ένίσχυσιν τού αισθήματος τής ήσυχίας 
καί τήν λύτρωσιν τών πασχόντων(83) όύστε ή κατά τών άνωτέρω σκιαγραφηθέντων θο
ρύβων άντίδρασις ν’ άποβή αισθητή εις τούς παραβάτας. Οί δέ έκ τών θορύβων κατά 
τό πολυτιμότερον αγαθόν των άπειλούμενοι δέον νά θελήσωσι ν’ άποβώσι άδυσώπητοι 
φρουροί τοΰ τοιούτου θησαυρού των καί νά έχωσι συνεχώς ύπ’ δψιν δτι έχοντες κατ’ 
άνάγκην τά ώτα άνοικτά εις τούς θορύβους δέν πρέπει νά έχωσι μοιρολατρικώς κλει
στούς τούς οφθαλμούς έναντι τών θορυβοποιών, άλ.λ’ άφίνοντες τήν μακαριότητα καί 
άποβάλλοντες τήν ιδιότητα τών «βολικών» άνθρώπων νά έπικαλώνται συνεχώς τήν 
βοήθειαν τών άνω διατάξεων «ή τών Νόμων ισχύς τίς έστίν; άρ’ έάν τις ώς άδικούμενος 
άνακράγη προσδραμοΰνται καί παρέσονται βοηθοΰντες; ου' γράμματα γάρ γεγραμμένα 
έστί καί ούχί δύναιντ’ άν τούτο ποιήσαί' τίς οδν ή δύναμις έστί; *Υ μ ε ΐ  ς έάν βε- 
βαιώτε αυτούς...». Ν. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ

(82) Πρβλ. καί O f t i n g e r ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 14.
(83) «Χρηστότης τε καί φιλανθρωπία πρός τούς άξιους αύτών τυγχάνειν» (’Γουλιανός) «τί 

γάρ δφελος έσται τών νόμων εί μέχρι γραμμάτων εΐεν ούτοι καί μή τό χρήσιμον διά τών πραγμά
των αύτών καί τών έργων τοΐς άρχομένοις παρέχοιεν;» ’Ιουστινιανού Νεαρά 161 ( : περί τών 
άρχόντων).
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Η Α Π Ο Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η
-Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ -

Ύπό τοϋ τ. Άστυν. Δ/ντοϋ 
κ. Δ . Μ. Κ Ο Ρ Ε Σ Σ Η

Εις προηγούμενον σχετικόν σημείωμα, άνέλυσα μερικάς μεθόδους κρυπτογρα- 
φήσεως, έξ 8σων εΐχεν επινοήσει ό ’Αμερικανός μυθιστοριογράφος Έδ. Πόε. Σή
μερον θ’ ασχοληθώ μέ μεθόδους άποκρυπτογραφήσεως, έκ των συνηθέστερον χρησι- 
μοποιουμένων διεθνώς, λαμβανομένου δμως ύπ’ οψιν, ότι δεν παρενέβησαν εις τήν 
συγκεκριμένην μέθοδον κρυπτογραφήσεως άλλοι τρόποι ή μέσα, χημικά ή τε
χνικά, άλλ’ έχρησιμοποιήθη μόνον έν άλφάβητον έκ τών γνωστών γλωσσών. Διότι, 
όπως άνέπτυξα καί εις τό προηγούμενον σημείωμα, πλήν της γλώσσης δυνατόν νά 
χρησιμοποιείται π.χ. καί τό χαρτόνι μέ τά «παραθυράκια», ή νά γίνεται μεταχείρη- 
σις ώς «κώδικος» όμοιων άντιτύπων ένός βιβλίου, κλπ., οπότε, ώς εύνόητον, τά πρά
γματα δυσχεραίνονται άνυπολογίστως. Μίαν τοιαύτην, ας την όνομάσωμεν, «σύνθετον 
μέθοδον», μετεχειρίζοντο καί οί άρχαϊοι Σπαρτιάται, διά τήν συνεννόησιν κρυπτο- 
γραφικώς μεταξύ τών ’Εφόρων της Πόλεως καί τών άποστελλομένων εις ειδικήν άπο-

Σχέδιον 1
στολήν εις τό «έξωτερικόν», όπως θά έλέγομεν σήμερον, βαθμούχων της Πολιτείας, 
(στρατηγών, πρέσβεων κλπ .). Είναι ένας εύφυής καί άπλοϋς τρόπος, δυνάμενος εύ- 
κόλως νά χρησιμοποιηθή καί σήμερον. 'Η βάσις είναι δύο ξύλινοι τορνευτοί κύλινδροι 
τοϋ ίδιου άκριβώς μήκους καί πάχους. Μέ τον ενα έφοδιάζετο ό άναχωρών εις εκστρα
τείαν στρατηγός ή ό άποστελλόμενος μέ ειδικήν άποστολήν πρέσβυς, ό δέ άλλος πα- 
ρέμενεν εις χεΐρας τών « ’Εφόρων», τών άνωτάτων, ώς γνωστόν άρχόντων της άρ- 
χαίας Σπάρτης. "Οταν λοιπόν οδτος ή οί ευρισκόμενοι μακράν τής πόλεως, ήθελαν 
νά συνεννοηθοϋν κρυπτογραφικούς, έπί τίνος θέματος, έλάμβανον μίαν στενήν >ωρίδα 
περγαμηνής καί τήν έτύλισσον εις τον κύλινδρον λοξά καί κατά τρόπον ώστε, νά εφά
πτονται άκριβώς τά άκρα τής περγαμηνής εις τάς άκραίας πλευράς τοϋ κυλίνδρου. 
(Σχέδιον 1).

Άφοΰ έπιτύγχανον αύτό, Ιγραφον έπί τής περγαμηνής διακεκομμένας τάς λέ
ξεις τοϋ κρυπτογραφικού κειμένου όριζοντίως καί παράλληλα προς τό μήκος τοϋ κυ
λίνδρου, μεθ’ δ έξετύλισσον τήν περγαμηνήν καί τήν έ'στελλον εις τον προορισμόν της. 
Ό  λαμβάνων τό οΰτω συντασσόμενον κρυπτογράφημα, τό όποιον θά παρουσιάζετο 
περίπου όπως τό κατωτέρω (Σχέδιον 2), ήτο υποχρεωμένος διά νά τό άποκρυπτογρα- 
φήση, νά τό περιτυλίξη πάλιν μέ προσοχήν εις τον παρόμοιον άκριβώς κύλινδρον τον 
όποιον ειχεν εις τήν διάθεσίν του. Ή  μέθοδος βέβαια αύτή, παρουσιάζει κάτι τό πρω-

Σχέδιον 2
(Τό κρυπτογραφημένον κείμενον ήτο : «Έ π ιμ ε ίνα τε  γ ίνω σ ι δεκτοί δροι ήμών άφορώντες

έλευθέρωσιν α ίχμαλώτων»).

τόγονον, αλλά, διά τήν έποχήν έκείνην, ήτο πράγματι ευφυές σύστημα, δυσχερέστατου 
ν’ άποκαλυφθή έφ’ όσον δέν ήτο γνωστή ή χρήσις τοϋ κυλίνδρου καί αΐ διαστάσεις 
αύτοΰ. Σάς συνιστώ νά δοκιμάσητε νά συντάξητε καί σεις ένατοιοΰτον κρυπτογράφημα. 

’Αλλ’ ας έλθωμεν εις τήν σύγχρονον έποχήν, καί ας ύποθέσωμεν ότι τό Τμήμα
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’Ασφαλείας τη ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεων Πατρών λαμβάνει τό ακόλουθον κρυπτο
γράφημα, άποσταλέν τηλεγραφικώς παρά μιας Διοικήσεως Χωροφυλακής, στερουμένης 
υπηρεσιακού κωδικός, καί σκοπούσης ΐσως δι’ επιστολής της ν’άποκαλύψη την κλείδα. 
’Ιδού τύ κρυπτογράφημα : «δνενχνψγθωρα δεγρψυτηρ ζθψψτφα χνφ νδγξηψτα ξθσ 
γπφν νεοθεγθδρεξγψν χεθδηγωραγθ νθηυφ ωγεφαυγθ πθανωρφ ραηνψνηγξ νανχεφηγθ».

Κατ’ άρχήν διά την άποκρυπτογράφησιν ένός τοιούτου κρυπτογραφικού κει
μένου, βασικόν είναι νά γνωρίζωμεν εις ποιαν γλώσσαν είναι γραμμένον. Φυσικά, 
διά το άνωτέρω είναι άναμφισβήτητον δτι είναι γραμμέμον εις την 'Ελληνικήν. Δεύ
τερον θέμα είναι' εάν είναι χωρισμέναι αΐ λέξεις. Καί τούτο είναι φανερόν δτι έχει 
γίνει έν προκειμένω. Τούτων δοθέντων έξετάζομεν την συχνότητα γραφής των δια
φόρων γραμμάτων έν τώ κειμένω καί βλέπομεν δτι το πλέον συχνότερον επαναλαμ
βανόμενον γράμμα είναι τό ν (δέκα τέσσαρας φοράς) μεθ’ δ άκολουθοΰν : τό γ (13 
φορ.), τό θ (12 φορ.), τό α (10 φορ.), τό ρ (9 φορ.) καί τά υπόλοιπα κατά την 
έξής περίπου σειράν : ε, φ, χ, ψ,. δ, κ, π, κλπ.

Είναι δεδομένον δτι εις την Ελληνικήν γλώσσαν τό περισσότερον επαναλαμβα
νόμενον γράμμα είναι τό α, τά 0έ λοιπά έρχονται μέ τήν έξής περίπου σειράν: ο,ρ,ν,ε, 
υ,π,η,μ,λ,γ,σ,δ,χ,ω, κλπ.

Έχοντες ταΰτα ύπ’ δψιν μας, άντικαθιστώμεν έν τώ κρυπτογραφημένω τηλε- 
γραφήματι τό ν διά τού α. Έν συνεχεία παρατηροΰμεν δτι εις τήν δευτέραν σειράν αυ
τού είναι άναγεγραμμένη ή λέξις χνφ, καί εφόσον τό ν είναι τό α προφανώς αδτη 
είναι ό σύνδεσμος «καί» καί συνεπώς θά πρέπει τ£ άλλα δύο γράμματα αυτής νά είναι 
χ=κ καί φ=ι. Κατόπιν τούτου ή πρώτη λέξις τού κρυπτογραφήματος παρουσιάζεται
«-α—ακα----- -------- ». Δοκιμάζοντες έν συνεχεία τά πλέον εύχρηστα γράμματα τά
προσαρμοζόμενα εις τήν άρχήν τής λέξεως, καί έκ τής κοινής πείρας βοηθούμενοι,
εύρίσκομεν δτι ταΰτα θά είναι τά π καί ρ. Οΰτω άναγιγνώσκομεν παρακα--------------.
Εύκολον είναι τώρα νά μαντεύσωμεν τά έπόμενα 6 γράμμα καί νά σχηματίσωμεν τήν 
λέξιν «παρακαλοΰμεν». Οΰτω μέχρι τής στιγμής γωρίζομεν δτι : 

ν=χ γ=ο δ=π ρ=ε
ε=ρ θ=υ χ=κ θ=υ
ψ=λ ω=μ φ=ι ω=μ

Συνεπώς ή έπομένη λέξις «δεγρψυτηρ» άποκρυπτογραφομένη μέ τά, ώς άνω,
γνωστά μας γράμματα, παρουσιάζεται προελ------ ε. Ευνόητα είναι τά ελλείποντα
γράμματα διά νά σχηματισθή ή λέξις : προέλθητε.—’Άρα υ=θ τ=η καί η=τ.

’Εάν ήδη παρατάξωμεν μέ τήν σειράν του τό Ελληνικόν άλφάβητον καί κάτωθεν 
σημειώσωμεν τά ήδη άντιστοίχως γνωστά μας γράμματα τού κρυπτογραφήματος, 
θά έχωμεν : α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω  

ν —----ρ — τ.υ φ χ ψ ω α  — γ δ ε  — η θ -----------.
Είναι, λοιπόν, πλέον ή έξώφθαλμον δτι ό άποστολεύς τού κρυπτογραφικού τη

λεγραφήματος μετεχειρίσθη τήν δευτέραν έκ τών έκτεθεισών εις τό προηγούμενον 
σημείωμά μας, μέθοδον τού Πόε. Έδιχοτόμησε, δηλαδή τό άλφάβητον καί μετεχει
ρίσθη τό έν ήμισυ διά νά κρυπτογραφήση τό έτερον. Συνεπώς, άποκρυπτογραφοΰντες 
πλέον ευκόλως τό υπόλοιπον κείμενον έχομεν τό έξής τηλεγράφημα :

«Παρακαλούμεν προέλθητε σύλληψιν καί άποστολήν συνοδεία ’Αργυρίου Πε- 
ριβόλα κρυπτομένου αυτόθι Κορίνθου δέκα πέντε διωκομένου δυνάμει έντάλματος 
άνακριτοΰ».

Αύτή είναι μία βασική μέθοδος, διά τής οποίας είναι δυνατή ή άποκρυπτογρά- 
φησις οίουδήποτε κρυπτογραφικού κειμένου. Χρειάζεται πάντως έργασία προσεκτική, 
καί υπομονή, καί ή πεποίθησις, δτι δεν είναι δυνατόν νά ύπάρξη κρυπτογράφημα δη- 
μιουργηθέν από τον άνθρώπινον νούν, τό όποιον νά μή είναι δυνατόν νά τό λύση άλλος 
άνθρώπινος νούς έφ’ δσον καταβάλη τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν.

. Δ. Μ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ
-  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΥ,
ΟΠΩΣ ΙΠΠΟΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΩΣΗ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜ1Ν ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΑΤΗΝ ; -
------------------------------ ‘Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ--------------------------------

Αί εφημερίδες της Πρωτευούσης άνέγραψαν, ότι την 21/10/59 εις τον 'Ιππό
δρομον του Φαλήρου, μετά τό πέρας ιπποδρομίας τίνος ό ιδιοκτήτης τοϋ ίππου έπε- 
τέθη κατά .τοϋ αναβάτου, διά σφάλματά του, άναγόμενα εις τον τρόπον διεξαγωγής 
τής ιπποδρομίας.

Έ ξ υπευθύνων πληροφοριών, ας ήρύσθημεν, προκύπτει ότι τό ιστορικόν τής 
ΰποθέσεως αυτής έχει ώς εξής :

'Ο Α, ιδιοκτήτης ίππου, όστις έτρεξεν εις τον 'Ιππόδρομον τοΰ Φαλήρου καί 
έτερμάτισε πρώτος, έπετέθη κατά τοϋ άναβάτου αύτοΰ Β, άμα τώ πέρατι τής δια
δρομής καί τον έξυλοκόπησεν αγρίως. Τοϋτο έπραξεν, επειδή/κατά την συμφωνίαν 
των, δεν έκράτησε τον ίππον, ίνα μή τερματίση πρώτος.

Εύλόγως κατόπιν τούτου γεννάται τό ερώτημα : Διεπράχθησαν έν προκει
μένη) έγκλήματα ή έγκλημα καί έν καταφατική περιπτώσει ποια ;

’Επειδή άλλως τε καί άστυνομικόν ενδιαφέρον εμφανίζει ή περίπτωσις έκρί- 
ναμεν σκόπιμον την διά τών ’Αστυνομικών Χρονικών δημοσίευσιν τών έπί ταύτης 
άπόψεών μας, χωρίς βεβαίως νά έπιμείνωμεν, ότι ούτως δίδεται μία πλήρης καί 
άλάθητος λύσις ενός τόσον σοβαοοΰ ζητήματος, οσον καί άν τοϋτο φαίνεται άπλοΰν 
έκ πρώτης όψεως.

Έ πί τής ύπό κρίσιν λοιπόν περιπτώσεως, ή γνώμη μας έχει ώς εξής :
I . Εις βάρος τοΰ άναβάτου διεπράχθη τό έγκλημα τής έκ προθέσεως σωμα

τικής βλάβης. Είδικώτερος προσδιορισμός ταύτης (άπλή-έπικίνδυνος-βαρεΐα) 
δεν δύναται, ώς εΐκός, νά γίνη, άτε έξαρτώμενος ιδία έκ τοΰ έπελθόντος άποτελέ- 
σματος, έν συνδυασμώ προς την υποκειμενικήν υπαιτιότητα τοΰ δράστου (δόλον 
ώς προς τό βασικόν καί δόλον ή άμέλειαν,ώς προς τό τυχόν βαρύτερον αποτέλεσμα). 
Τονίζομεν τοϋτο, διότι, ώς γνωστόν, προκειμένης έπικινδύνου ή βαρείας σωματικής 
βλάβης ή δίωξις χωρεΐ αύτεπαγγέλτως καί κατά συνέπειαν περιπτώσεως συντρε- 
χούσης, δύναται ν’ άσκηθή κατά τοΰ δράστου, ιδιοκτήτου τοϋ ίππου, αύτεπάγγελτος 
ποινική δίωξις.

I I . Περί τοΰ τυχόν διαπραχθέντος έξ άλλου, εις βάρος τοΰ άμοιβαίως στοι- 
χηματίσαντος κοινοΰ, έγκλήματος, παρατηρητέα τά άκόλουθα :

Πας τις έκ πρώτης οψεως άγεται εις τήν γνώμην, ότι δέον ν’ άναζητηθή 
ευθύνη έπί παραβάσει ειδικού τίνος ποινικοΰ νόμου, ρυθμίζοντος τό θέμα. ’Αλλά 
τοιοΰτος τις, καθ’ ά τουλάχιστον γνωρίζομεν, δέν ύφίσταται. Έ ξ αύτοΰ όμως δεν 
πρέπει ν’ άχθώμεν εις τό συμπέρασμα, ότι ή έξεταζομένη πράξις είναι ποινικώς 
ανέγκλητος. Δύναται κάλλιστα νά στηριχθή κατά τοΰ δράστου ή δραστών κατη
γορία, έπί τη βάσει τών γενικών περί άπάτης κανόνων τοΰ Ποινικού Δικαίου καί δή 
τοΰ άρθρου 386 τοΰ νέου Ποινικού μας Κώδικος, διά τούς κάτωθι δέ λόγους:

Κατά τό άρθρον αύτό άπατεών καθίσταται πας όστις «έπί σκοπώ τοΰ νά 
περιποιήση εις εαυτόν ή άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, βλάπτει ξένη.ν 
περιουσίαν, πείθων τι-νά, διά τής γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ώς άληθών 
ή δι’ άθεμίτου άποκρύψεως ή παρασιωπήσεως άληθών, εις πράξιν, παράλειψιν ή 
άνοχήν ».

Κατά, ταΰτα, προς όπαρξιν ποινικώς κολασίμου άπάτης άπαιτοΰνται τά κά
τωθι στοιχεία: α) Π α ρ ά σ τ α σ ι ς  ψ ε υ δ ώ ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  ώ ς  ά λ η -
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θ ώ ν  ή ά θ έ μ ι τ ο ς ά π ό κ ρ υ ψ ι ς  ή π α ρ α σ ι ώ π η σ ι ς  ά λ η θ ώ ν  
γ ε γ ο ν ό τ ω ν ,  β ) Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  π λ ά ν η ς  π α ρ ά  π α θ ό ν τ ι  ή 
ά λ λ φ,  ή τ  ι ς κ α ί  α π ο τ ε λ ε ί  τ η ν  α ι τ ί α ν  τ ή ς  ε π ι ζ ή μ ι ο υ  
8 ι ’ α ύ τ ό ν  δ ι α γ ω γ ή ς  κ α ί  γ )  π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ή  δ ι ά θ ε σ ι ς  
β λ ά π τ ο υ σ α  ξ έ ν η ν  π ε ρ ι ο υ σ ί α ν ,  π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν η  έ κ  τ ή ς  π α 
ρά  τ ώ έ ξ α π α τ η θ έ ν τ ι ,  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ η ς  π λ ά ν η ς .

Νομίζομεν, ότι τά έν τω ώς άνω ιστορική) άναφερόμενα είναι ικανά ώστε νά 
στηρίξωμεν κατηγορίαν έπί απάτη, διότι ύφίστανται επί τοϋ προκειμένου, 6λα τά 
στοιχεία ταύτης. ’Ιδού διατί:

'Η παράστασις ψευδών γεγονότων, ώς αληθών δεν πραγματοποιείται μόνον 
διά διαφόρων εκφράσεων προφορικών ή γραπτών. Επιτυγχάνεται τοϋτο καί διά 
κινήσεων καί δι’ ενδεικτικών έν γένει πράξεων (Γάφου : 'Η άπάτη εις τον νέον Κώ
δικα, Ποινικά Χρονικά Α' σελ. 395, κ .λ .π .). Ούτως γίνεται δεκτόν, ότι ό πωλών 
πράγμα βέβαιοι ότι δύναται νά τό διαθέση, ό λαμβάνων θέσιν εις τον σιδηρόδρομον, 
ότι έπλήρωσεν εΐσιτήριον (έν τή περιπτώσει ταύτη έφαρμοστέα, ή περί δολίας άπο- 
δοχής παροχών τοΰ άρθρου 392 Π.Κ. διάταξις), ό πωλών λαχεία, ότι δέν έκλη- 
ρώθησαν, ό λαμβάνων πληρωμήν βέβαιοί ότι είναι δανειστής (Τζιβανόπουλος, Θέ- 
μις ΙΗ' σελ. 534) καί ό ιδιοκτήτης τοϋ ίππου τής Ελληνικής Εταιρεία; 'Ιππο
δρομιών, ό δηλών διά τής δημοσίας προκηρύξεως (’Επισήμου Δελτίου'Ιπποδρομιών, 
άρθνον 71 Κώδικος 'Ιπποδρομιών έν Έλλάδι) ότι ό ίππος του θά συμμετάσχη εις 
την 'Ιπποδρομίαν, δ η λ ο ΐ έ ν τ ύ τ ώ ,  ό τ ι  ό ί π π ο ς  ο δ τ ο ς θ ά  τ ρ έ ξ η  
κ α τ ά  τ ά  δ ι ε θ ν ή  ν ό μ ι μ α  κ α ί  θ ’ ά π ο δ ώ σ η  ά π α σ α ν  τ η ν  
π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν τ ο υ δ ύ ν α μ ι ν ,  ε τ ι δ έ κ α  ί ό τ α ν  ε ι ς  τ η ν  ι δ ί α ν  
ι π π ο δ ρ ο μ ί α ν  λ α μ β ά ν η  μ έ ρ ο ς  ί π π ο ς  ό μ ό σ τ α υ λ ο ς ,  ή τ ο ι  
ά ν ή κ ω ν  ε ι ς  τ ο ν  α ύ τ ό ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η ν  (άρθρον 139 τοΰ ίδιου Κώ
δικος).

'Η τοιαύτη όμως ψευδής δήλωσις, όταν ό δράστης έχη κατά νοϋν ν’ άθετήση 
τά υπεσχημένα άποτελεί παράστασιν μή άνταποκοινομένην προς τήν άλήθειαν, καί 
συνεπώς ποινικώς κολαστέαν. Διότι, αν οί άμοιβαίως στοιχηματίζοντες έγνώριζον 
τήν πραγματικήν κατάστασιν δέν θά έστοιχημάτιζον υπέρ τοϋ ίππου τούτου, άλλ’ 
ύπέρ άλλου τινός.

Σημειωτέον ότι ή τοιαύτη παράστασις έξακολουθεί ύπάρχουσα, άνά πάσαν 
στιγμήν καί μέχρι τής ένάρξεως τής ιπποδρομίας.

Ένταϋθα θά ήδύνατό τις ν’ άντιπαρατηρήση, ότι ή έν λόγω παράστασις ψευ
δούς γεγονότος ώς άληθοΰς, δέν είναι αρκετή, ίνα στηριχθή κατηγορία έπί άπάτη, 
άφοΰ άναφέρεται εις μίαν μελλοντικήν μή έκπλήρωσιν τών υπεσχημένων. Καί άνά- 
γεται εις τό μέλλον, άφοϋ οί ίπποι τρέχουν άργότερον, έστω καί έπί δύο πρώτα λε
πτά τής ώρας—πάντως όμως άργότερον—άφ’ ής στοιχηματίζει, ό τελευταίος άγο- 
ραστής δελτίου στοιχημάτων. "Οθεν ή άπλή ύπόσχεσις, ώς άναγομένη εις τό μέλλον 
δέν άποτελεί παράστασιν ψευδούς γεγονότος, διότι γεγονότα, ύπό τήν έξεταζομένην 
έννοιαν, είναι τά λαβόντα ήδη χώραν (τοϋτο θά συνέβαινε λ.χ. όταν προ τής διεξα
γωγής τής ιπποδρομίας έγένετο, τονωτική ή μή, ένεσις εις τον ίππον) ή καί τά 
αναγόμενα εις τό παρόν, ούχί όμως καί τά μέλλοντα νά συμβώσιν τοιαϋτα.

'Η σκέψις αυτή δέν είναι ορθή. Καθ’ οσον ή ύπόσχεσις αΰτη συνδέεται προς 
ψευδές έσωτερικόν γεγονός, δηλ. προς τήν ύπάρχουσαν ήδη πρόθεσιν τοΰ δράστου 
μή έκτελέσεως τής διδομένης ύποσχέσεως. ’Αλλά καί τά έσωτερικά γεγονότα είναι 
τοιαϋτα, ύπό τήν νομικήν τοΰ όρου έννοιαν. Βεβαίως τοϋτο κατά τό παρελθόν καί 
δή ύπό τήν ίσχύν τοΰ Ποινικού μας Νόμου, κατά τά ύπό τοΰ άειμνήστου Καθηγητοΰ 
τοΰ Ποινικοΰ μας Δικαίου Κ. Κωστή διδασκόμενα (Κ. Κωστή, 'Ερμηνεία τοΰ έν 
Έλλάδι ΐσχύοντος Ποινικοΰ Νόμου τόμος Γ σελ. 133), δέν έγίνετο άπολύτως δε-
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κτόν καθ’ όσον, κατά τήν άποψιν ταύτην, δεν ήτο δυνατή ή αξιόποινος άπάτη διά 
παραστάσεων ψευδών έσωτερικών γεγονότων ώς άληθών ή δι’ άποκρύψεως κ.λ.π. 
άλ.ηθών τοιούτων, επειδή κυρίως ή άπόδειξίς των είναι δυσχερής.^) "Ήδη όμως 
τά δικαστήριά μας, πρωτοστατοΰντος του καθηγητοϋ κ. Γάφου, δριμυτάτου έπικρι- 
τοϋ μιας τοιαύτης τακτικής, υΐοθετοϋν τήν γνώμην, βεβαίως μετά δισταγμού, ότι 
καί τά τοιαϋτα γεγονότα συνιστοϋν απάτην. Τοϋτο είναι άπολύτως ορθόν, διότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπον προστατεύεται τό κοινωνικόν σύνολον άπό έπικινδύνους 
άπατηλάς προσβολάς, ίκανοποιουμένου ουτω καί τοΰ λαϊκού περί δικαίου συναισθή
ματος, δπερ άξιοι καί μάλιστα αύστηράν τιμωρίαν. (’Ίδε Είσαγγελικήν πρότασιν 
επί ύπ’ άοιθ. 1396/51 Βουλεύματος ΙΤλημ/κείου ’Αθηνών, Ποιν. Χρονικά Τόμος 
Α ', σελ. 306 καί αύτόθι σχόλιον Καθηγητοϋ Γάφου).

'Υφίσταται δθεν έν τη ύπό κρίσιν υποθέσει τό πρώτον στοιχεΐον τής άπάτης. 
'Η τοιαύτη δέ άπάτη ανάγεται εις τήν πρώτην μορφήν Ιξαπατήσεως δηλ. τήν πα- 
ράστασιν ψευδών γεγονότων ώς άληθών, κατ’ άνάστροφον δέ όψιν, εις τήν δευτέοαν 
τοιαύτην (άπόκρυψις άληθοΰς γεγονότος). ’Αλλά καί τά άλλα στοιχεία τής άπάτης 
υπάρχουν έν προκειμένω καί δή: α) ή δημιουργία πλάνης εις τούς παθόντας. (Περί 
τούτου, καθ’ ά άνωτέρω, ούδεμία, άμφιβολία δύναται νά άνακύψη) καί γ ) περιου
σιακή διάθεσις. Ά λλ’ ώς προς τό στοιχεΐον τοϋτο τής ζημίας, άμφιβολίας θά ήδύ- 
νατό τις νά έκφράση. Άφοΰ δεν εχομεν ζημίαν πώς είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν 
τήν ΰπαρξιν τοΰ εγκλήματος; Δι’ ό, όρθώτερον νά είπωμεν ότι υπάρχει άπόπειρα 
άπάτης. ’Αλλ.’ ή άποψις αΰτη, νομίζομεν ότι δεν εύσταθεϊ καί κατά συνέπειαν τυγ
χάνει νομικώς άπαράδεκτος. Τοϋτο δέ διά τον εξής λόγον: Κατά τάς γενικάς άρχάς, 
άπόπειρα είναι ή πραξις, ήτις έπιχειρεΐται μέ τον δόλον τελέσεως τοΰ εγκλήματος 
καί περιέχει τουλάχιστον άρχήν έκτελέσεως τοΰ εΐρημένου, μή πραγματωθέντος δέ 
πλήρως, εγκλήματος. (Χωραφα, Γενικαί Άρχαί τοΰ Ποινικοΰ δικαίου 1958, Τόμος 
Α', σελ. 231).

"Οθεν, προς ΰπαρξιν άποπείρας, ό δράστης πρέπει νά ένεργήση πραξιν πε- 
ριέχουσαν άρχήν τελέσεως τοΰ εγκλήματος,πραξιν δηλαδή, ήτις έν περιπτώσει επι
τυχούς έκβάσεως θά είχεν ώς άποτέλεσμα τήν έπέλευσιν τοΰ εγκληματικού άποτε- 
λέσματος.

’Ανακύπτει ήδη τό ερώτημα: Εις τήν ύπό κρίσιν ύπόθεσίν μας, άπό ποιας 
στιγμής εχομεν εναρξιν άρχής τελέσεως; Μήπως άφ’ ής ήρξαντο νά τρέχουν οί 
ίπποι ; ’Όχι. Ούδέν άτυχέστερον τούτου. Διότι τό γεγονός τούτο (ή μερικωτέρα 
αΰτη πραξις), κατά τά άνωτέρω λεχθέντα, ήτο πραξις μελλοντική, ώς πραγματο- 
ποιηθεΐσα μετά τήν άρχικήν δήλωσιν ιδιοκτήτου καί άναβάτου, οτι ό ίππος θά 
τρέξη κατά τά διεθνή νόμιμα καί συνεπώς άπαράδεκτον, ώς στοιχεΐον τής άπάτης. 
’Αλλά καί ουσιαστικοί λόγοι όδηγοΰν εις τό συμπέρασμα τοϋτο. Διά νά ύπάρξη 
άπόπειρα έπί άπάτης θά πρέπει ό δράστης νά έπιχειρή δι’ άπατηλών μέσων νά 
έπιτύχη, ώστε τό θΰμα, παραπλανώμενον νά ένδώση εις τάς άξιώσεις του. ’Άλλοις 
λόγοις, τό ζημιογόνον άποτέλεσμα θά πρέπει νά προκύψη άπό τήν διαγωγήν τοΰ 
θύματος. Τοιαύτη όμως ενέργεια τοΰ δράστου (ή δραστών), άφ’ ής άρχίζει τρέχων 
ό ίππος οΰτε νοητή, οΰτε δυνατή είναι, άφοΰ άπό τής στιγμής έκείνης ή εκβασις 
τοΰ άγώνος καί έν έσχάτη άναλύσει τά κέρδη καί ζημίαι θά έξαρτηθοΰν, άποτελε-

1. Τοϋτο συμβαίνει λ.χ. δταν τίς εμφανίζεται ώς μνηστήρ, ένώ οΰδεμίαν πρόθεσιν έκ- 
πληρώσεως της ύποσχέσεώς του έχει καί δή άπό της πρώτης στιγμής καί ούχί μεταγενεστέ- 
ρως. ’Επίσης όταν άγοράζη άντικείμενόν τ ι ώς ίδικόν του (μέ δόσεις), ένώ τήν στιγμήν καθ’ 
ήν καταρτίζει τήν σύμβασιν έχει έν νώ τήν άθέτησιν των όσων υπόσχεται, ευθύς μετά τήν κα- 
τάρτισιν της συμβάσεως. Τέλος, δταν τις προτιθέμενος νά χαρτοπαίξη συμφωνεί μετά τοΰ 
συμπαίκτου περί τοΰ χρόνου καί τόπου τοΰ παιγνίου, καίτοι δταν λέγη ταϋτα, έχει ειλημμέ- 
νην άπόφασιν νά χαρτοκλέψη κ.ο.κ.
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σματικώς καί μόνον έκ τής συμπεριφοράς τοϋ δράστου πλέον καί ούχί των θυμάτων, 
άτινα άπεφάνθησαν ήδη (είτε παραπλανηθέντα, είτε μή).

Συνεπώς αρχή τελέσεως, άπό τοϋ σημείου τούτου, είναι νομικώς άπαράδε- 
κτος. "Οθεν αυτή δέον ν’ άναζητηθή εις προγενέστερον χρονικόν σημεϊον καί δη 
άφ’ ής γίνεται ή δήλωσις περί συμμετοχής τοϋ ίππου εις τούς άγώνας.

Τούτων ούτως έχόντων πρόκειται ούχί περί άποπείρας άπάτης, άλλα περί 
τετελεσμένης τοιαύτης καί τοϋτο διά τον εξής λόγον : 'Ως γνωστόν έπί ώρισμένων 
έγκλημάτων δέον να διακρίνωμεν τήν τέλεσιν άπό τής ούσιαστικής άποπερα- 
τώ σεω ς.

Κ α ί τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν  μ έ ν  κ α θ ί σ τ α τ α ι  τ ό  έ γ κ λ η μ α ,  
ό τ α ν  ή ύ π ό  τ ο ϋ  δ ρ ά σ τ ο υ  τ ε λ ε σ θ ε ϊ σ α  π ρ ά ξ ι ς  π ε ρ ι -  
λ ά β η ό ,  τ ι  κ α τ ά  τ ή ν  δ ι ά τ α ξ ι ν  τ ο ϋ  π ρ ο β λ έ π ο ν τ ο ς  κ α ί  
τ ι μ ω ρ ο ϋ ν τ ο ς  τ ό  ο ί κ ε ϊ ο ν  ά δ ί κ η μ α  π ο ι ν .  ν ό μ ο υ  ά π α ρ -  
τ ί ζ ε ι  τ ή ν  έ ν ν ο ι α ν  τ ο ϋ  ο ι κ ε ί ο υ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .  ’Ά λ λ ω ς ,  
τ ό  έ γ κ λ η μ α  ε ί ν α ι  τ ε τ ε λ ε σ  μέ  ν ον ,  ά μ qc τ ή  π λ ή ρ ε ι  π ρ ά γ 
μ α  τ ώ σ.ε ι τ ή ς  κ α τ ά  τ ο ν  ν ό μ ο ν  ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς  α ύ τ ο ΰ  
ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς .  Τ ο ύ ν α ν τ ί ο ν  ή ο ύ σ ι α σ τ ι κ ή  τ ο ϋ  ε γ κ λ ή 
μ α τ ο ς  ά π ο π ε ρ ά τ ω σ ι ς  σ υ ν ί σ τ α τ α ι  ε ι ς  τ ή ν  π ρ α γ μ ά τ ω - ·  
σ ι ν  τ ο ϋ  ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ύ  σ κ ο π ο ΰ  τ ο ϋ  δ ρ ά σ τ ο υ ,  τ ο ν  ό- 
ά π ο ΐ ο ν  ό ν ό μ ο ς  α π α ι τ ε ί  έ π ί  ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν  έ γ κ λ η μ ά τ ω ν .  
Οΰτω λ.χ. ή έκβίασις καί ή άπάτη είναι μέν τετελεσμένα1, άφ’ ής έπήλθεν ή πε
ριουσιακή ζημία εις τον παθόντα, ούσιαστικώς όμως τά έγκλήματα ταΰτα άπο- 
περατοΰνται, μόνον όταν ό δράστης έπιτύχη τον σκοπόν του, έπιτύχη δηλ. νά πε
ριποίηση εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον περουσιακόν όφελος. Οΰτω ώς άναφέρει 
ό Καθηγητής κ. Χωραφάς, ό άπλοΰς κομιστής τοϋ κατ’ έκβίασιν ληφθέντος χρη
ματικού ποσοΰ είναι συνεργός του έκβιάσαντος, διότι ναι μέν ή συνδρομή του παρέ
χεται μετά τήν πραγμάτωσιν τής άντικειμενικής ύποστάσεως τοϋ έγκλήματος τής 
έκβιάσεως, ούχ ήττον όμως παρέχεται προ τής ούσιαστικής άποπερατώσεως αύτής, 
ήτοι προ τής ύπό τοϋ έκβιάσαντος ή άλλου τίνος προσκτήσεως τοϋ παρανόμου πε
ριουσιακού οφέλους (Χωραφά op cit. σελ. 266).

Έ ν τω παραδείγματι τούτω ή έπίτευξις τοϋ παρανόμου περιουσιακού οφέ
λους έξαρτάται έκ τού μέλλοντος γεγονότος τής ύπό τού κομιστοΰ παραδόσεως τού 
χρηματικού ποσού εις τον έκβιαστήν ή άλλον. ’Εάν τούτο δέν πραγμ.ατοποιηθή 
δι’ οίονδήποτε λόγον (ληστεία εις βάρος τού κομιστοΰ, μεταμέλεια τού τελευταίου, 
σύλληψίς του ύπό τής άρχής, άπώλεια των χρημάτων κ .λ .π .) ή έκβίασις δέν με
ταβάλλει νομικόν χαρακτήρα, ούσα πάντοτε τετελεσμένη. Δι ’ ό καί πας 
τις παρέχων βοήθειαν κατά τό έν λόγω χρονικόν διάστημα είναι συνεργός έκβι
άσεως.

'Ο νόμος ένταΰθα τιμωρεί τήν έγκληματικήν διαγωγήν τού δράστου—αύτή 
άλλως τε είναι ή βασική άρχή ή διέπουσα τό έγκλημα, κατ’ άντίθεσιν προς τό άστι- 
κόν άδίκημα. Λαμβανομένου όμως ύπ’ δψει ότι καί ή ά π ά τ η  ε ί ν α ι  κ α τ ’ 
έ ξ ο χ ή ν έ γ κ λ η μ α  σ κ ο π ο ύ  τά αύτά έφαρμόζονται καί προκειμένου, περί 
περιπτώσεων ταύτης. 'Η ύπό κρίσιν ύπόθεσίς μας άποτελεΐ τετελεσμένην άπάτην, 
άλλά μή άποπερατωθεΐσαν ούσιαστικώς. Καί δέν ύπάρχει μία άπάτη, άλλά όμο- 
ειδής πραγματική (ούχί κατ’ ιδίαν) συρροή τόσων άπατων, όσα καί τά έξαπατη- 
θέντα άτομα. Έκάστη τούτων συνεπληροΰτο άμα τή άγορα των δελτίου ύπό των 
ένδιαφερομένων. Ά μα τω «π ο ν τ α ρ ί σ μ α τ ι»  κατά τήν έκφρασιν των φίλων 
τού ίπποδρόμου. Διότι διά τής ύλικής ταύτης πράξεως, έπήρχοντο πάντα τά άπαρ- 
τίζοντα τήν έννοιαν τού έγκλήματος τής άπάτης στοιχεία (ένέργεια δηλ. καί άποτέ- 
λεσμα). Εΐδικώτερον, οΰτως, ύπήρχον τά στοιχεία: α) τής  παραστάσεως ψευδών
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γεγονότων ώς άληθών δι’ ούς λόγους έν άρχή της παρούσης έξεΟέσαμεν, β) τής δη
μιουργίας πλάνης παρά τοΐς θύμασι, ώς εκ τής όποιας γ ) ταϋτα προέβησαν εις πρά
ξεις επιζήμιους δι’ έαυτά—έστοιχημάτισαν ύπέρ ίππου, δι’ δν δεν θά εστοιχημά- 
τιζον έάν έγνώριζον τήν πραγματικήν κατάστασιν.

'Ως προς τό τελευταΐον τοϋτο στοιχεΐον παρατηροϋμεν, δτι ύφίσταται τοιαύτη 
διάθεσις. Τά χρήματα δεν ύπήρχον πλέον είς τά θυλάκια των στοιχηματισάντων, 
άλλ’ είς τά Ταμεία τής Εταιρείας. Ο ύ τ ω ς ,  ή μ ε σ ο λ ά β η σ ι ς  ο ί ο υ δ ή -  
π ο τ ε  τ υ χ α ί ο υ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς  (λ.  χ. λ η σ τ ε ί α  ή ί δ ι ο π ο ί η σ ί ς  
τ ω ν  ύ π ό  τ ο ύ  Τ α μ ε ί ο υ ,  ε ξ α φ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ  έν  σ υ ν ε χ ε ί ς )  
θ ά  σ υ  ν ε  π ή γ ε  τ ο  τ ή ν  ά π ο σ τ έ ρ η σ ί ν  τ ω ν  έ ξ  α ύ τ ώ ν ,  δ π ω ς  
κ α ί  ό τ αν ή ε κ β α σ ι ς  τ ο ΰ  ά γ ώ ν ο ς  ή τ ο  τ ο ι α ύ τ η ,  ώ ς  τ ή ν  
ή θ έ λ η σ ε ν  ό έ ξ α π α τ ή σ α ς .

Βεβαίως ώς έξειλίχθησαν τά γεγονότα οί παθόντες δεν έβλάβησαν. Πλήν 
τοϋτο δεν εχει σημασίαν διά τον νόμον, δπως δεν έχει τοιαύτην καί διά τον χαρα
κτηρισμόν τής έκβιάσεως, έάν λ.χ. ό κομιστής συλληφθή ύπό τής άρχής καί έπι- 
στραφώσιν τά χρήματα είς τον έκβιασθέντα.

"Οθεν ή άπάτη είναι τετελεσμένη, καίτοι δεν έπήλθεν ουσιαστική άποπερά- 
τωσίς της, συνισταμένη είς τήν πρόσκτησιν τοΰ περιουσιακού οφέλους, ύπό τοΰ έξα- 
πατήσαντος.

Δράσται είναι καί ό ιδιοκτήτης καί ό άναβάτης. 'Ο τελευταίος δμως, έάν 
έπίτηδες άφησε τον ίππον νά τερματίση πρώτος, άπαλλάσσεται πάσης ποινής (κατά 
τό άρθρον 393 Π.Κ.), λόγω έμπράκτου μετάνοιας έπί τετελεσμένου έγκλήματος 
καί ούχί ύπαναχωρήσεως έπί άποπείρας.

III . 'Ως είκός, αν ή κατάθεσις των χρημάτων είς τά Ταμεία τοΰ ιπποδρόμου 
δεν χαρακτηρισθή ώς περιουσιακή διάθεσις (ώς όταν οί άπατεώνες τής ’Επιστημο
νικής ’Αστυνομίας θέτουν τά δήθεν χρήματά των είς τον χαρτοφύλακα τοΰ θύματος, 
συ λλ α μ β ά ν ο ν τ α ι δέ πριν ή ιδιοποιηθούν ταΰτα, παρά τής ’Αστυνομίας) ούδέν κω
λύει νά στηριχθή κατηγορία έπί άποπείρα άπάτης.

Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Ό  Άστυφύλαξ της Τροχαίας Κινήσεως θά σας πλησιάση καί θά σας συστήση 
νά έλαττώσετε τήν ταχύτητά σας όταν τρέχετε ή νά όδηγητε προσεκτικά βαδί- 
ζοντες δεξιά κλπ. Έκτελεΐ τό καθήκον του καί προστατεύει κατά πρώτο λόγο έσας 
τούς ίδιους. ’Οφείλετε νά συμμορφωθήτε μέ τάς συστάσεις του ή νά δέχεστε χω

ρίς διαμαρτυρίες τήν κλήσι, γιά τό αύτόφωρο πταισματοδικείο.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Η Σ Τ Ε Γ Α Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ  Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν
'Υπό τοϋ Καθηγητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών,

____________  Μηχανικού τοϋ Πολεοδομικοΰ Γραφείου ’Αθηνών ____________
και Προαστείων κ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

I .  Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, μέ την μακράν της παράδοσιν, τήν πλούσιαν εκπο
λ ιτ ιστ ικήν  καί εθνικήν δράσιν της καί τήν ύπέροχον όργάνωσίν της, έχει καταστή 
πλέον ένας άπό τούς ακρογωνιαίους λίθους τοϋ κοινωνικού μας οικοδομήματος.

Διεμορφώθη ήδη ώς ένας από τούς πλέον σημαντικούς θεσμούς τής πολιτείας 
μας ή οποία τής ένεπιστεύθη τήν εσωτερικήν της ασφάλειαν καί τάξιν είς τά νευ- 
ραλγικώτερα σηαεΐα τής ’Επικράτειας.

I I . Διά νά λειτουργήση όμως ή ’Αστυνομία Πόλεων καί να άνταποκριθή 
είς τάς προσδοκίας τοϋ ’Έθνους έχει απόλυτον άνάγκην στελεχών. Τά. στελέχη 
αύτά πρέπει νά είναι έπιστημονικώς κατηρτισμένα καί νά διακρίνωνται διά τήν
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άρτίαν, άπό πάσης άπόψεως, κατάρτισίν των. Τό σημαντικώτερον εκπαιδευτικόν 
φυτώριον των στελεχών αυτής είναι ή Σχολή Ύπαστυνόμων.

Πρωταρχικός, όμως όρος τής άρτιας λειτουργίας τής ώς άνω Σχολής είναι 
ή είε κατάλληλον οίκημα στέγασίς της.

Μόνον είς ένα κτίριον μελετημένον καί οΐκοδομημένον ώστε νά άνταποκρίνεται 
είς τάς λειτουργικάς άνάγας τής έν λόγω Σχολής είναι δυνατόν νά καρποφορήσουν 
οι προσπάθειες καί οί κόποι τής ηγεσίας τοϋ Σώματος καί είδικώτερον τής Διοι- 
κήσεως τής Σχολής.

Πρόχειρος καί έκ τών ένόντων στέγασίς τής Σχολής είς διάφορα κτίρια οίκο- 
δομημένα δι’ άλλους σκοπούς, έστω καί αν διεορυθμίσθησαν κάπως, δεν είναι δυ
νατόν νά πληρούν τούς άπαιτουμένους έκπαιδευτικούς όρους αυτής.

Ή  προχειρότης αύτή δεν έπηρρεάζει δυσμενώς μόνον τήν άρτίαν έκπαίδευσιν 
τών στελεχών, άλλά στοιχίζει καί άκριβά είς τό Δημόσιον Ταμεϊον, διότι μισθώ
ματα... ετών διά τό ήδη μεμισθωμένον κτίριον είναι δυνατόν νά καλύψουν τον προϋ
πολογισμόν τής δαπάνης άνοικοδομήσεως ένός συγχρονισμένου κτιρίου, έάν μάλι
στα ληφθή ύπ’ δψει ότι ό Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας έδώρησεν είς τήν Σχολήν τό 
κατάλληλον προς τοΰτο οίκόπεδον.
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III . Νομίζω πώς το ώραιότερον έπαθλον τό όποιον θά έπιστέψη τήν στα
διοδρομίαν ένός Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, θά είναι ό θε
μέλιος λίθος τοΰ οικοδομήματος της περί ής ό λόγος Σχολής. Εις την μελλοντικήν

'Ιστορίαν τοϋ Σώματος, ό θεμέλιος λίθος τής Σχολής δεν θά είναι ένα άπλοΰν γε
γονός, άλλα ένας ιστορικός σταθμός.

IV . Ό  έπί μακρά έτη σύνδεσμος μου μέ τήν Σχολήν, ώς Καθηγητοϋ τής 
Σχεδιαγραφίας, μου έδημιούργησε τό συναίσθημα ότι καί έγώ άνήκω εις τήν με- 
γάλην οικογένειαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί λόγω τής ιδιότητάς μου ώς μηχα
νικού ένόμισα ότι θά ήτο δυνατόν έστω καί ελάχιστα νά συμβάλω εις τό νά πραγμα- 
τοποιηθή ό άθλος τής άνοικοδομήσεως τής άνωτέρω Σχολής.

"Ετσι, χωρίς νά νομίζω ότι παρουσιάζω κάτι τό έντελώς άρτιον, έξεπόνησα 
ένα προσχέδιον τοϋ μελλοντικοϋ κτιρίου τής Σχολής. Σκοπός μου δεν είναι νά πα-

Σχέδιον 3

ρουσιάσω τήν πλήρη καί άρτίαν τεχνικήν μελέτην τοΰ μελλοντικοϋ κτιρίου τής Σχο
λής άλλά άπλώς καί μόνον τάς κτιριακάς άνάγκας τής Σχολής.

V . ’Αντί τής άψύχου περιγραφής των άναγκών τής Σχολής παρατίθενται έν 
σμικρογραφία τά σχετικά σχεδιαγράμματα ήτοι κάτοψις άνωγείου (σχ. 1), κά- 
τοψις Α'ορόφου (σχ. 2) καί όψις αύτής (σχ. 3). Εύχομαι εις τήν Η γεσίαν τοΰ 
Σώματος τήν τιμήν νά συνδέση τό όνομά της μέ τήν άνέγερσιν αύτοΰ τοΰ κτιρίου.

Π. Α ΡΓΥΡΙΟ Υ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

'Υπό Άρχιφύλακος J . Kramer,
______  κατά μετάφρασιν 'Υπαστυνόμου Α' _______

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε Λ Σ Ι Ν Κ Ι
Ή  ’Αστυνομία τοϋ Ελσίνκι, (πρωτευούσης της Φινλανδίας) έχει συνολικήν δύ- 

ναμιν 1.700 ’Αξιωματικών καί άνδρών επί συνολικού πληθυσμού 426.133. Οί υπο
ψήφιοι προς κατάταξιν εις τό Σώμα δέον να έχουν ηλικίαν μεταξύ 21 καί 35 ετών καί 
άνάστημα τούλάχιστον 1,70 μ.

'Όταν πρόκειται να γίνη κατάταξις, γίνονται σχετικαί άνακοινώσεις εις τον 
’Εθνικόν τύπον. Οί επιλεγόμενοι προς κατάταξιν δεν διορίζονται αμέσως είς τό 
Σώμα, άλλά, καθ’ δν χρόνον έκπαιδεύονται, άποτελοϋν έναν ειδικόν άστυνομικόν 
σχηματισμόν.

Οί άστυφύλαξες τοΰ Τμήματος Τάξεως έκτελοϋν υπηρεσίαν 141 ωρών, κατά 
την διάρκειαν τριών εβδομάδων, ή οποία έν τή πράξει αντιστοιχεί προς οκτώ ώρας 
ήμερησίως. "Αν αί ώραι υπηρεσίας κατά την περίοδον αυτήν, ύπερβοΰν τάς 141, κα
ταβάλλεται εις αυτούς ένα ύπερωριακόν επίδομα. Αί άλλαγαί υπηρεσίας γίνονται 
εις τάς 8 π.μ., 10 π.μ., 1 μ.μ., 6 μ.μ., 11 μ.μ. καί 12 τό μεσονύκτιον.

'.Η υπηρεσία περιπόλου διαρκεΐ τρεις έως τέσσαρας ώρας. Μέρος τής ημερή
σιας υπηρεσίας έκτελεϊται εις τον Σταθμόν.

Οί όπηρετοΰντες είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν, έργάζονται άπό 8.30' π.μ. μέχρι 
4 μ.μ., κατά δέ τήν διάρκειαν τών μηνών ’Ιουνίου, ’Ιουλίου καί Αύγούστου άπό 8.30' 
μέχρι 3 μ.μ., χωρίς νά λαμβάνουν ύπερωριακόν επίδομα.

Τό μεγαλύτερον μέρος τής ’Αστυνομίας τής Φινλανδίας άσχολεΐται μέ γενικά 
άστυνομικά καθήκοντα καί μία μικρά δύναμις αύτής μέ πολιτικά . ζητήματα. Ή  
’Αστυνομία τοϋ ’Ελσίνκι χρησιμοποιεί τάς γυναίκας—άστυνομικούς εις υπηρεσίας 
γραφείων καί ένας μικρός άριθμός τούτων υπηρετεί είς τήν ’Ασφάλειαν.

Είς τήν Φινλανδίαν ή ’Αστυνομία μισθοδοτείται ύπό τοΰ Κράτους, έπί τή βάσει 
κλίμακος, ή οποία ποικίλλει άναλόγως τοϋ βαθμοΰ έκάστου άστυνομικοΰ.Ό μηνιαίος 
μισθός ενός ’Αστυνόμου, έχοντος δεκαπενταετή ύπηρεσίαν, είναι 85 λίρες (7.240 
δραχμαί), τοϋ άρχιφύλακος 61 λίρες (5.124 δραχμαί) καί ενός παλαιοϋ άστυφύ- 
λακος 55 λίρες (4.620 δραχμαί).

Ή  μόνη έκτακτος άμοιβή τήν οποίαν λαμβάνουν είναι 15 περίπου δραχμαί 
δι’ οίανδήποτε νυκτερινήν ύπηρεσίαν διαρκοΰσαν τούλάχιστον δύο ώρας (μεταξύ τών 
ώρών 10 μ.μ. καί 6 π.μ .). ,

'Η κανονική στολή των είναι βαθυκυάνου χρώματος, μέ ύποκάμισον χρώματος 
φαιοΰ καί λαιμοδέτην βαθυκυάνου χρώματος. Τό πηλήκιόν των είναι έπίσης βαθυ
κυάνου χρώματος. Τον χειμώνα φέρουν ύψηλά ύποδήματα, κυλόττες, μακράν χλαί
νην καί σκοΰφον έκ δέρματος προβάτου.

'Η θερινή στολή των άποτελεΐται έκ χιτωνίου καί πανταλονιού χρώματος φαιοΰ, 
χαμηλά ύποδήματα καί πλατύγυρον πηλήκιόν μέ λευκόν κάλυμμα.

"Οταν ό καιρός είναι ύγρός φέρουν μαΰρον άδιάβροχον, έξ έλαστικοΰ ή πλα
στικής ύλης.

Οί αστυνομικοί δλων τών βαθμών, φέρουν δερματίνην έξάρτησιν.
Ή  άστυνομική ράβδος, καί τό πιστόλιον τά όποια φέρουν, διά προσωπικήν 

των άμυναν, είναι άποκεκρυμμένα.
Οί βαθμοί τών Φινλανδών άστυνομικών, διακρίνονται άπό τά σειρίτια τά ό

ποια φέρουν είς τό κάτω μέρος τών μανικιών. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ενα νέο αστυνομικό, 
πνευματικό φυτώριο
'Τπό Δοκίμου ‘Υπκστυνόμου κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Τό αστυνομικό έργο είναι πολυσύνθετο καί δύσκολο... Μέσα στις πολύμορ
φες πτυχές του κρύβεται μια ολάκερη φιλοσοφία...'Η φιλοσοφία της καθημερινής 
ζωής, γιομάτης από προβλήματα δύσκολα καί άκανθώδη. 'Ο ρυθμός τής ζωής, 6 ρυθ
μός τής πεζότητας τού βίου, πού άποτελεΐ τη βάση κάθε κοινωνικού οικοδομήματος, 
δεν είναι όσο άπλός έμφανίζεται στα ζωηρά 24ωρα τής άνθρώπινης δραστηριότητος 
καί τής κοσμικής κινήσεως. 'Ο ρυθμός αυτός είναι μια σύνθεση άντιθέσεων, μια ισορ
ροπία άντιμαχομένων δυνάμεων, μια έξίσωση άνομοιομορφιών. Σωστός λαβύρινθος 
ιδεών, σκέψεων, πράξεων, συμπεριφοράς των άτόμων πού άποτελοϋν τό κοινωνικό 
σύνολο.

'Τπό αυτές τις ρεαλιστικές προϋποθέσεις τό άστυνομικό έργο γίνεται οχι άπλώς 
πολύπλοκο, άλλα κυριολεκτικά προβληματικό πολλές φορές. Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, 
πού βρίσκεται στο κέντρο τής κοινωνικής ζωής καί πού κρατεί τον άδιατάρακτο ρυθμό 
της στά χέρια της, μοιάζει μ’ ένα τεράστιο τροχονόμο, πού κατευθύνει τά κοινωνικά 
ρεύματα προς τήν ομαλή κυκλοφορία.

Γι’ αυτό οί άνδρες της πρέπει νά είναι προικισμένοι μέ χίλιες δυο ικανότητες 
καί μέ άπέραντο ψυχικό σθένος, ώστε έπιδέξια νά κινούν τής ζωής τον γρήγορο ρυθμό.

Καί αν αύτό ίσχύη γιά κάθε άστυνομικό υπάλληλο, πολύ περισσότερο ισχύει 
γιά τον άξιωματικό τής ’Αστυνομίας, πού μέσα στο γραφείο του δέχεται όλα τά 
κοινωνικά κύμματα τοϋ βίου καί έχει τήν άποστολή νά τά τιθασσεύση καί νά τά γαλη- 
νεύση ώστε νά φτειάξουν τη γαλήνη τής έννομης ζωής.

'Ο ίδιος έχει μιά άλλη βαρειά άποστολή. ’Όχι άπλώς νά έπιβλέψη, άλλά καί νά 
έμπνεύση. Νά έμπιεύση στον πολίτη τό σεβασμό προς τό κράτος καί τήν πίστη στις 
άρχές τού άστικοϋ μας καθεστώτος, καί νά έμπνεύση άκόμα στον υφιστάμενό του τά 
άστυνομικά ιδεώδη, ώστε νά γίνουν αύτά ό άξονας τών ύπηρεσιακών καί τών ιδιωτι
κών του ένεργειών. Δύσκολο, στ’ άλήθεια, αύτό τό έργο. Λεπτό. Καί άπαιτεΐ πείρα, 
μόρφωση, πνευματικές ικανότητες, διανοητική ωριμότητα καί πολύ άπόθεμα ψυχι
κών άρετών.

Μέσα στήν ρουτίνα ό άξιωματικός κλείνει συνήθως τά βιβλία τών Σχολών 
πού πέρασε, κ ι’ άνοίγει μονάχα τά ύπηρεσιακά βιβλία, πού τον άπορροφοΰν καί τον 
υποδουλώνουν. 'Ο Νόμος καί ή Διάταξη έρχονται νά στρογγυλοκαθίσουν μέσα στον 
εσωτερικό του κόσμο σάν άγαπημένες θεότητες.

Καί όμως !_Τό σχολικό πνεύμα, τό άπομακρυσμένο άπ’ τή ρουτίνα καί πλησιέ-
στερο στήν ψυχή καί τό φρόνημα, είναι άνάγκη κάπου-κάπου νά παίρνη μιά θέση στή 
ζωή τού άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας, ώστε νά τόνε μαλακώνη, νά τόνε συγκινή, 
νά τού προσφέρη τήν αισιοδοξία καί τον ενθουσιασμό.

Γιά τή θεραπεία αύτοΰ τού κενού, μάλλον γιά τή συμπλήρωσή του, ιδρύθηκαν 
τά Κέντρα Μετεκπαιδεύσεως ’Αστυνομικών, τά όποια χαιρέτισε ό άστυνομικός κό- 
σκος, άλλά καί τό κοινό, μέ ξεχωριστή χαρά.

Οί σύγχρονες άπαιτήσεις τής κοινωνίας άπαιτοΰν ομοιόμορφη προσαρμογή
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στίς συνθήκες της εποχής μας. Καί ό ’Αξιωματικός της ’Αστυνομίας έχει τώρα την 
εύκαιρία νά τις μελετήση μέ περισσότερη όρεξη καί άνεση.

Δικαιούνται λοιπόν νάναι περήφανοι όσοι εργάστηκαν προς την κατεύθυνση 
αύτή τής μετεκπαιδεύσεως των άστυνομικών του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τό σημερινό 'Υφυπουργείο των ’Εσωτερικών, πού τόση άγάπη άλλά καί κατα
νόηση έδειξε προς τον άστυνομικό κόσμο πάντοτε, δικαιούται νά είναι πολύ περήφανο 
για τό Βασιλικό Διάταγμα 27 /28-5-59 «περί συστάσεως Κέντρων Μετεκπαιδεύσεως 
’Αστυνομικών» τό όποιο μέ τόση επιμέλεια, ρεαλισμό καί υψηλό φρόνημα κατήρτισε 
καί έπραγματοποίησε.

’Έτσι, ό άστυνομικός οργανισμός, θά έχη τήν ευχέρεια νά ξαναγεννηθή καί νά 
τελειοποιηθή, ώστε νά συνέχιση τήν ομορφη παράδοσή του.

'Ο 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής, γνώριμος έθνικός 
μαχητής καί άξιος ήγήτωρ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άς είναι βέβαιος ότι μ’ αυτόν 
τον τρόπο προσφέρει μίαν υπηρεσία πολύτιμη στο ’Αστυνομικό Σώμα.

'Η έκπαίδευση τών άστυνομικών στή μορφή πού πήρε τά τελευταία χρόνια 
κάτω άπό τήν έμπνευσμένη πρωτοπορία τού ίκανωτάτων άνωτέρων άξιωματικών τού 
Άστυν. Σώματος είναι τέλεια, άψογη καί πλημμυρισμένη άνωτερότητα καί ιδανικά. 
Καί ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία πού ιδρύθηκε θά σημειώση άσφαλώς μιά μεγάλη-με- 
γάλη έπιτυχία, γιά τό καλό τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

"Ετσι, εις εκτέλεση τού πάρα πάνω Βασιλικού Διατάγματος, έγινε ή έναρξη 
τών μαθημάτων τής πρώτης περιόδου τού Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως ’Αξιωματικών 
τής ’Αστυνομίας, στίς 2 τού Νοεμβρίου, στήν ’Αστυνομική Σχολή. Μιά σεμνή τελετή 
έλαβε χώραν. Μιά κατανυκτική, άπλή γιορτή πνευματικής ομορφιάς, πού συγκίνησε 
όσους τήν παρηκολούθησαν.

Προηγήθηκε ό καθιερωμένος άγιασμός, χοροστατοΰντος τού αίδεσιμωτάτου 
εφημερίου 'Ιερού Ναού 'Αγίου ’Ελευθερίου Πατησίων κ. κ. ’Αναστασίου Δαμίγου, 
στον όποιον παρέστησαν ό έξοχώτατος έπί τών ’Εσωτερικών 'Υφυπουργός κ. Ευάγ
γελος Καλαντζής, ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτε
ρικών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, οί ’Αστυνομικοί 
Διευθυνταί κ.κ. Τασιόπουλος, Τουζένης, Κεφαλάς καί Δασκαλόπουλος, ό Διοικητής 
τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Έμ. Άρχοντουλάκης, ό 'Υποδιοικητής τών Σχολών 
κ. Π. Λυκούσης, οί Κοσμήτορες κ.κ. Παπαθανασίου καί Ντουφεξής, οί άξιωματικοί 
τής Σχολής κ.κ. Βλαχάκης, Μΐχος, Ψυχογιός, Ραφτόπουλος, Κεχρής, Στριχάς, Πά- 
τσιος, Χαρλαύτης καί Σακέττος, άντιπροσωπεΐαι ’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί 
'Υπηρεσιών, οί υπό μετεκπαίδευση 25 ’Αστυνόμοι Β' τάξεως καί οί δευτεροετείς δό
κιμοι Ύπαστυνόμοι.

Μετά τον αγιασμό, μίλησε ό 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος 
Καλαντζής, πού μέ τή γνωστή έπιδεξιότητα καί τήν εύχέρειά του, υπογράμμισε τήν 
άξία τής έπιμορφώσεως στά Κέντρα Μετεκπαιδεύσεως καί ξεχωριστά τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, πού βαρύνεται μέ μιά λαμπρή ήθική κληρονομιά. Συγχρόνως έξήρε 
τήν συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν έκπολιτιστική άνοδο τής κοινωνίας μας 
καί έτόνισε ότι ένός τέτοιου πολιτισμένου Σώματος οί άξιωματικοί πρέπει νά είναι 
άριστοι. ’Αναφέρθηκε ύστερα στήν χρησιμότητα τής μελέτης, τονίσας χαρακτηριστι- 
κώς : «Πρέπει νά μελετώμεν διαρκώς καί νά συγχρονιζώμεθα, διότι αί άπαιτήσεις 
τής κοινωνίας είναι πάμπολαι». Στο τέλος ό κ.'Υφυπουργός εύχήθηκε, στούς ύπό με
τεκπαίδευση, καλή άπόδοση, καί καταχειροκροτήθηκε μέ ενθουσιασμό. 'Ο κ. 'Υφυ
πουργός μίλησε γιά μιά άκόμα φορά στίς καρδιές τών υφισταμένων του.

"Υστερα άπ’ τόν κ.'Υφυπουργό έλαβε τον λόγο ό Γενικός Διευθυντής κ. Νικ. 
’Αρχιμανδρίτης. ~Ηταν, άλήθεια, μιά πολύ όμορφη στιγμή αυτή γιά όλους εμάς πού 
είχαμε τήν τύχη νά τον έχουμε Καθηγητή καί Διοικητή μας. Τόσες καί τόσες έκπαι-



Ένα νέο άστυνομικό, πνευματικό φυτώριο 7595

δευτικές σκηνές άπ’ την χθεσινή ζωή μας ήρθαν στο νοΰ μας, καθώς τον άντικρύσαμε 
ήρεμο καί μέ φωνή παλλομένη άπό πίστη νά τραγούδα τοΰ άστυνομικοϋ έργου τις 
άμέτρητες χάρες. Για ιδανικά μίλησε, για πίστη, για αυταπάρνηση, για το σταυρό 
του καθήκοντος πού άπέθεσε στους ώμους μας μέ εμπιστοσύνη ή Πολιτεία... Καί οΐ 
καρδιές .μας πλημμύρισαν αισιοδοξία καί ζεστούς παλμούς. 'Ο μεγάλος ετούτος όρα- 
ματιστής, πού άλλαξε τή ζωή τής Σχολής καί τήν μετέβαλε σ’ ένα όλοφώτινο πνευ
ματικό κέντρο, έχει το δικαίωμα νά ζητή θυσίες. Γιατί το ΐδιο το παράδειγμά του δέν 
είναι τίποτε άλλο άπο μιά άτέλειωτη αλυσίδα έργων... Είναι γιά μας ένα πρότυπο. 
Καί οί πολύτιμες συμβουλές του βρήκαν άπήχηση μέσα μας. Ξύπνησαν ένα πανέμορφο

Ό  ‘Υφυπουργό? τώυ Εσωτερικών κ. Ευάγγελο; Καλαντζή? μετά τοΰ Γενικού Δ/ντοϋ 
’Αστυνομία; Πόλεων κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου καί τοΰ Διοικητοΰ τή? ’Αστυνομική? 
Σχολή? κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη, έν μέσω τω ν μετεκπαιδευόμενων άξιωματικών τή? πρώ

τη? περιόδου.

κόσμο δημιουργίας. Νά γιατί τον καταχειροκροτήσαμε μέ θέρμη έπί πολλά λεπτά.
"Τστερα ό κ. Γενικός έκανε έναρξη τοΰ πρώτου μαθήματος τοΰ Κέντρου Μετεκ- 

παιδεύσεως. Τοΰ μαθήματος τής Κοινωνικής καί ’Επαγγελματικής ’Αγωγής. Καί μέ 
τή χάρη τοΰ λόγου του ύπεγράμμισε τή σημασία τοΰ μαθήματος αύτοΰ στή σημερινή 
κοινωνία. Το δίδαξε όπως άκριβώς αύτός πρώτος το συνέλαβε. ’Όχι σάν τήν διδα
σκαλία «ορισμένων ξηρών τυπικών υποχρεώσεων, αλλά σάν ζωή, σάν άνθρωπιά, σάν 
ευγένεια ψυχής, σάν πολιτισμό. Γιατί ή Κοινωνική ’Αγωγή δέν πρέπει νά είναι μονάχα 
μιά σειρά άψύχων κανόνων πού μάς διδάσκει πώς νά τρώμε, πώς νά γράφουμε ή πώς 
νά συνοδεύουμε μιά κυρία. Πρέπει νάναι πρώτα άπ’ όλα ένα ψυχικό άνθοκήπιο, μέσα 
στο όποιο νά ευωδιάζουν οί άρετές τοΰ Ευαγγελίου. 'Η Κοινωνική ’Αγωγή δέν έχει 
σκοπό νά δημιουργήση ύποκριτάς, αλλά ανθρώπους... ’Ανθρώπους πού σέβονται τήν 
κοινωνία, τον εαυτό τους καί τούς άλλους.

Είναι κάτι πού πρέπει νά προσεχθή ιδιαίτερα. Γ ιατί συνήθως ή Κοινωνική ’Αγω
γή είναι έννοια παρεξηγημένη. Τό πηρούνι άριστερά, τό μαχαίρι δεξιά κι’ έτσι τρώμε
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τδ κρέας. Σύμφωνοι. Μά αΰτδ μόνο του, δεν λέει τίποτε. Χρειάζεται νά μάθουμε που 
να τοποθετούμε τις καρδιές μας καί ποιά άνθη θά καλλιεργήσουμε μέσα μας. Αυτή 
είναι ή Κοινωνική Α γωγή, για τήν οποίαν έκανε κάποτε λόγο καί ή Α.Μ. ό Βασιλεύς 
Παύλος στδ Λόγο του τής Θεσσαλονίκης. Είναι τδ μειονόκτημα τής Φυλής μας.

Γι’ αΰτδ τδ μάθημα έτοϋτο πρέπει νά γίνη ευρύτατα γνωστό. Καί πρδς τά άνω 
καί πρδς τά κάτω.

Μέ τδν τρόπο πού τδ διδάσκει δ κ. Γενικός, μέ τδν όρθδ τρόπο πού τδ άντιμε- 
τωπίζει προσφέρει μιά ακόμα καλή υπηρεσία στδ ’Αστυνομικό Σώμα, πού δεν πρέπει 
νά δέχεται ανεύθυνους μύδρους άπδ πρόχειρους έπικριτάς του, άλλά είναι ανάγκη ν’ 
άνεβαίνη 8λο ν’ άνεβαίνη στήν κοινή συνείδηση, συνεχίζοντας τήν υπέροχη ιστορία του.

Θά ήταν 10 καί μισή περίπου τδ βράδυ όταν έληξε ή σεμνή εκείνη τελετή.
'Υπδ τις επευφημίες των παρισταμένων άπεχώρησεν ό κ. 'Υφυπουργός. Καί 

χειροκροτήματα συνώδευσαν τδ αύτοκίνητο τοϋ κ. Γενικού πού έφευγε, άφοΰ γιά 
μιά άκόμα φορά έδωσε τδν έαυτό του, παράδειγμα γιά όλους μας.

Κλείνοντας ετούτες τις βιαστικές γραμμές μου θάθελα καί πάλι νά τδ φωνάζω 
πρδς όλους τούς συναδέλφους μου τού ’Αστυνομικού Σώματος, είτε μεγάλοι είναι 
αυτοί, είτε μικρότεροι :

"Ας τραβήξουμε μπροστά πιασμένοι άπ’ τδ χέρι. "Ας έχουμε εμπιστοσύνη σ’ 
αύτούς πού μάς διοικούν. ’Αντιπροσωπεύουν μιά χρυσή σελίδα στήν ιστορία μας. 
"Ας έργαζώμαστε. "Ας μελετούμε. "Ας άγαπήσουμε πιδ πολύ άκόμα τδν κάθε συνάν
θρωπό μας. "Ας προχωρήσουμε ψηλά. Άκόλα ψηλότερα. 'Ώστε νά κάνουμε τδ ’Α
στυνομικό Σώμα πραγματικά καθρέφτη τού πολιτισμού τού Κράτους μας.

Σ. ΠΗΛΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

—Ή  άστυνομία τού Λδς "Αντζελες άνεκάλυψεν ένανέον σύστημα άναγνω- 
ρισεως, τδ όποιον χαρακτηρίζεται ώς τδ μεγαλύτερον πρακτικόν βοήθημα πρδς 
επιβολήν τού νόμου άπδ τής έποχής τής υίοθετήσεως τής μεθόδου τών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων.

—'Ο σερίφης Πέτερ Πίτσες λέγει ότι ή άστυνομία ήμπορεΐ ήδη νά έχη 
είς τήν διάθεσίν της εντός 20 περίπου λεπτών τά χαρακτηριστικά ενός υπόπτου 
έγκληματίου άπδ τάς περιγραφάς μαρτύρων.

-—Τδ σύστημα βασίζεται έπί μιας συσκευής καλουμένης «"Ιντεντι—κίτ)>, 
είς τήν οποίαν ή είκών τού υπόπτου άναφαίνεται χάρις είς έπικειμένας άλλήλων 
διαφανείς φωτογραφικάς ταινίας. Κάθε μία άπδ τάς ταινίας φέρει μίαν γραμμήν 
άντιστοιχοΰσαν πρδς ένα κώδικα προσωπικών χαρακτηριστικών. Συνολικώς, 
62 δισεκατομμύρια προσωπικοί συνδυασμοί είναι δυνατοί διά τής χρήσεως 500 
διαφανών φίλμς.

—Τδ σύστημα άνεκαλύφθη κατόπιν 1 θετούς έρεύνης ύπδ τού άρχηγοΰ 
τής υπηρεσίας άναγνωρίσεως Χιούγκ Μάκ Ντόναλντ.
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«’Ανάθεμά σε ξενιτειά
μέ τά  φαρμάκια πδχεις»

'Ο Πλάστης διεσκόρπισε πλούσια τήν ομορφιά στήν γαλανή πατρίδα μας 
Ελλάδα. Βαθυπράσινοι κάμποι, βελουδοντυμένες κοιλάδες, βουνοπλαγιές δασόφυ- 
τες, λόφοι γραφικοί γεμάτοι κάλλη καί θέλγητρα, φιδωτά άσημόχρωμα ποτάμια, 
άφρόζωστα νησάκια, σπαρμένα στά γλυκογάλαζα πέλαγα, άποτελοΰν ένα άρμονικό 
καί γοητευτικό σύνολο μαγείας. Πλούσια κι’ άλύπητα τό πανάγαθο χέρι σκόρπισε 
τις ομορφιές στήν Πατρίδα μας, μά της στέρησε τά υλικά άγαθά καί γ ι’ αύτό πολ
λοί άναγκάζονται νά δοκιμάσουν τήν πικρίαν τοϋ ξενιτεμού. Καί είναι ή πιο μεγάλη 
τυραννία, ή πιο φοβερή πληγή ό ξενιτεμός, ή «μαγκούφα ξενιτειά», όπως συνηθίζει 
νά λέγη ό βασανισμένος λαός μας, πού γεύθηκε τό πικρό της ποτήρι. Ή  Πληγή της 
είναι άγιάτρευτη καί ό πόνος της πικρός. Παιδιά πάνω στήν ευωδιά καί τήν ζέ- 
σι τής σφριγηλής νειότης, οΐκογενειάρχαι μέ μύριες υποχρεώσεις διώχνονται άπό 
τή φτώχεια σέ ξένα μέρη, μακρυά άπό τό πανώριο χωριό τους. ’Απ’ τή γλυκειά πα
τρίδα τους. 'Η πλανεύτρα ξενιτειά, σάν παντοδύναμη μάγισσα, τούς παίρνει όλους 
καί τούς τυλίγει στά μαγικά δίχτυα τοϋ πλούτου της, ποτίζοντάς τους όμως μέ π ί
κρα καί νοσταλγία, μέ πόνο καί φαρμάκια. Τά πικρόχολα ξένα παίρνουν στήν άγκα- 
λη τους κάθε ήλικίας άνθρώπους πού θέλουν ν’ αποκτήσουν περιουσία, ώστε νά γίνη 
ή ζωή τους άνετη, ξεκούραστη, καί πιο ευτυχισμένη. "Οσα πλούτη όμως καί αν κά
νη στά ξένα κάθε άνθρωπος, ένα φοβερό σαράκι θά τοϋ κατατρώγη τά στήθη, θά 
τοϋ λιανίζη τά σωθικά. Τά σπλάχνα του θά τοϋ λεπιδίζη ένα κοφτερό καί παγερό 
μαχαίρι. 'Ο πόνος καί ή νοσταλγία γιά τήν πατρίδα, ή λύπη γιά τό χωρισμό. Πάντοτε 
θά ξεφεύγη άπ’ τά καταπονεμένα χείλη του πολύπικρο τ’ άνάθεμα στήν ξενιτειά, 
πού τον κερνάει τις πίκρες καί τά φαρμάκια. Ναι τά ξένα είναι γεμάτα θλίψεις, 
φαρμάκια καί καϋμούς, στεναγμούς καί δάκρυα. 'Ο ξενιτεμένος είναι δυστυχής 
καί τοϋ πόνου τά τεράστια πλοκάμια σφίγγουν φοβερά τήν ψυχή του, τήν ματώ
νουν καί τήν πνίγουν. ’Ίσως ν’ άποκτήση αμέτρητα πλούτη, άφθονη περιουσία. 
’Ίσως νά κολυμπά στής χλιδής τά πέλαγα. "Ομως τής καρδιάς ό χώρος θά είναι 
άδειος άπό τής χαράς τή θέρμη καί πλημμυρισμένος άπό τή νοσταλγία καί τον 
πόνο, πού έμποδίζουν τά μυρομπούμπουκα τής εύτυχίας ν’ άνθίσουν. Τής άνοιξης 
τό γοητευτικό μεγαλείο τον άφίνει άσυγκίνητο. Δέν τον εύχαριστεϊ τό μυρόδροσο 
άγέρι της ούτε τό μοσχοβόλημα των μυριόχρωμων λουλουδιών, πού λούζονται χαϊ
δευτικά στο φως των χρυσών ήλιαχτίδων. Δέν τον ένθουσιάζει ή ριγοσκοπίστρα 
μουσική συναυλία τών φτερωτών μουσικών, πού έχουν στήσει πάνω στά βελουδο- 
πράσινα κλώνια άσύγκριτο ψαλτήρι. Καί τό νεράκι άκόμη τοϋ φαίνεται γλυφό, 
θερμό, γιατί τά σπλάχνα του φλογίζονται άπ’ τό πυρακτωμένο καμίνι τοϋ πόνου του 
πού τοϋ φέρνει όλόγλυκες τις άναμνήσεις τής Πατρίδας του. Τοϋ θυμίζει τις κρυστάλ
λινες δροσοπηγές τοϋ χωριοΰ του, τά πανέμορφα λαγγάδια μέ τά παγωμένα νε
ρά τους, όπου ή ’Ιτιά γλυκοδροσίζεται στοΰ καλοκαιριού τήν άφόρητη ζέσφη. ’Α
κόμη κ ι’ αύτά τά υλικά άγαθά γιά τά όποια άφισε γονείς, τρυφερό ταίρι, άδέλφια 
δέν τά άπολαμβάνει στής γεύσής τους τήν γλύκα, άλλά τοϋ φαίνονται όλα πικρά 
καί άνοστα. Μόνος καί ξένος μέσα σέ ξένους. ’Έρημος καί άγνωστος άνέμεσα 
σέ άγνώστους. Μέ ποιόν νά μοιρασθή τήν πλημμύρα τής χαράς, ή τήν μπόρα τής 
θλίψης του καί τοϋ πόνου του; Ποιος θά γελάση καί θά χαρή γιά μιά ευτυχία του; 
Κανείς! Τό θλιβερό πέπλο τής μοναξιάς, σάν θά μπη ομίχλη, κρύβει τις άναλαμπές 
τής εύτυχίας. Είναι τόσο μόνος κι’ έρημος, ώστε άσήκωτο γίνεται τοϋ καϋμοΰ του
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τό βάρος, ολόμαυρα, μουγγά καί μελανιασμένα τά σύννεφα της θλίψης του. ’Αβά
σταχτα τοϋ καταπλακώνει τά στήθια ή μοναξιά καί δεν έχει σέ ποιόν νά πη τον 
πόνο του νά ξαλαφρώση, ν’ άνακουφισθή... Καί είναι τόσο μεγάλος, τόσο φρικτός! 
Τον μεγάλο πόνο τοϋ ξενητεμένου έκφράζει πολύ υπέροχα ή λυρική ποίηση, καί 
ή λαϊκή μας μοϋσα έχει νά επίδειξη άξιόλογα στιχουργήματα πού έχουν σχέση 
μέ τήν ξενιτειά: ’Ανάλογα μέ τό περιεχόμενο τους διακρίνονται σέ διάφορες κα
τηγορίες, όπως είναι πολλά τραγούδια της ξενιτειάς καί περιγράφουν τούς πό
νους καί τις πίκρες της ξενιτειάς. Τραγούδια - μηνύματα, τραγούδια επιστροφής. 
Πολλά τραγούδια δημοτικά της ξενιτειάς μιλάνε γιά τον πόνο καί τήν άγωνία 
πού κατέχουν τούς οικείους γιά τήν απουσία τοϋ ξενιτεμένου τους. Μά καί ή κόρη 
πού άγαπάει τον ξενιτεμένο νέο, περιμένει μέ λαχτάρα τόν γυρισμό του καί μέ τό 
όραμα αυτό περνάει τις μέρες της καί κάθε τόσο κατεβαίνει στ’ ακρογιάλι άγνατεύ- 
οντας τόν ορίζοντα, μήπως καί φανεί τό καράβι τοϋ γυρισμοΰ. Μά συνήθως, 6λα 
τά καράβια έρχονται καί φεύγουν καί κανένα δέν φέρνει τόν άγαπημένο της. Νά, 
πώς μάς δίνει τήν ωραία εικόνα τής προσμονής τής κόρης, ένα σχετικό δημοτικό τρα 
γούδι :

«"Ολοι τόν ήλιο τόν κυττοΰν πού πάει νά βασιλέψη, 
μά ή κόρη ποχει τόν καϋμό τό πέλαος άγνατεύει.
Βλέπει καράβια ν’ άρχονται, βαρκούλες ν’ άρμενίζουν...

Μάννα, καράβια τέσσερα, 
μάννα βαρκούλες πέντε!
Σΰρε μάννα μου καί ρώτατα, 
σϋρε μάννα μου καί πέστους, 
μήν είδαν τήν άγάπη μοϋ, 
τόν άγαπητικό μου.
Σέ τί τραπέζι τρώει ψωμί 
καί τό δικό μου εϊν’ άδειο;
Σάν τί χεράκια τόν κερνούν, 
καί τά δικά μου τρέμουν;
Σάν τί ματάκια τόν κυττοΰν 
καί τά δικά μου κλαϊνε;

Μά καί ό ξενιτεμένος πολλές φορές επιθυμεί νά στείλη ειδήσεις του, πού 
νά μαρτυράνε τά δεινά στήν ξενιτειά καί εμπιστεύεται τά μηνύματά του στά 
στά διαβατάρικα πουλιά γιά νά πάνε στούς δικούς του καί στήν καλή του τις ειδήσεις 
του. 'Η χρησιμοποίησις των πουλιών άπ’ τόν λαϊκό ποιητή γιά τή μεταφορά ει
δήσεων, θλιβερών ή χαρούμενων, είναι πολύ συνηθισμένη σ’ όλες τις κατηγορίες 
τών δημοτικών μας τραγουδιών καί ιδιαίτερα τά κλέφτικα καί στ’ άρματωλι- 
κά καί στά τραγούδια τής ξενιτειάς νά μέ τί παθητικά λόγια γίνεται άπ’ τόν ξε
νιτεμένο ή έπίκλησις στά πουλιά νά κατέβουν άπ’ τά ψηλά καί νά πάρουν τά 
μηνύματα του :

Μαύρα μου χελιδονάκια 
καί άσπρα μου πουλιά, 
αύτοϋ ψηλά πού πάτε, 
γιά χαμηλώσετε 
γιά νά σάς δώσω γράμμα 
γιά τόν τόπο μου 
νά πάτε τής καλής μου, 
τής γυναίκας μου.

Τά τραγούδια τής ξενητειάς, βγαλμένα άπό τήν πικρή πείρα τών ξενητε- 
μένων θά έκφράζουν τόν αιώνιο καϋμό καί πόνο κάθε άνθρώπου πού κλυδωνίζεται
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στην τρομερή δίνη της. Θά τραγουδούν τη θλίψη τοϋ μισεμού, πού σαν παγερό α
λέτρι οργώνει τήν Ελληνική ψυχή καί σ α ν  ύ π ο υ λ ο  κ ύ μ α  σ κ ά β ε ι  τ ά  
θ ε μ έ λ ι α  τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς ,  γιατί ή μαύρη φτώχεια θά 
διώχνη πάντα στά «"Ερημα τά ξένα» νέους καί γέρους, γιά ν’ άποκτήσουν πλούτη 
άφθονα, ώστε, δταν έπιστρέψουν στήν γλυκειά πατρίδα νά ζήσουν μιά ζωή ευτυ
χισμένη στή θαλπωρή τής άγαπημένης τους οικογένειας.

Κ . ΡΗΓΑΣ

ΑΙ Η.Π.Α ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟΝ ΛΑΟΝ 

ΕΠΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έ πί τή τρίτη έπετείω τής Ουγγρικής Έπαναστάσεως το 'Υπουργεϊον 
των ’Εξωτερικών των 'Ηνωμένων Πολιτειών έξέδωσε τήν κάτωθιάνακοίνωσιν:

Προ τριετίας, τήν 23ην ’Οκτωβρίου 1956, ό Ουγγρικός Λαός έξηγείρετο 
αύθορμήτως έν τώ πλαισίω μιας γενναίας προσπάθειας δπως έπιτύχη τήν πραγ
ματοποίηση» ένός παλαιού πόθου του σχετικώς μέ τήν έγκατάστασιν Κυβερνή- 
σεως,ή οποία θά ήτο άπηλλαγμένη ξένης επικυριαρχίας καί θά εΐσήκουε τάς θε
λήσεις του. 'Η προσπάθεια αύτη άπέτυχε κατόπιν στυγνής σοβιετικής στρα
τιωτικής έπεμβάσεως.’Έκτοτε ή Ουγγρική καί ή Σοβιετική Κυβέρνησις δεν έ
παυσαν περιφρονοΰσαι τήν Παγκόσμιον κοινήν γνώμην, διά τής άρνήσεώς των 
δπως συμμορφωθούν προς τούς δρους τούς οποίους ένέκρινε σχετικώς μέ τήν 
Ουγγαρίαν ή συντριπτική πλειοψηφία τής Γενικής Συνελεύσεως τού Ο.Η.Ε.

'Ο ’Αμερικάνικος Λαός, δπως καί δλοι οί άλλοι λαοί τού κόσμου,οί όποιοι 
είναι άφωσιωμένοι εις τήν ΰπόθεσιν τής ’Ελευθερίας καί τής ’Εθνικής ’Ανεξαρ
τησίας,ενθυμείται καί τιμά σήμερον τούς Ούγγρους πατριώτας,οί όποιοι άπέ- 
θανον κατά τήν διάρκειαν τού άγώνος τούτου, ώς επίσης έκείνους,οί όποιοι είναι 
υποχρεωμένοι νά ζοΰν σήμερον ύπό ένα καθεστώς τό όποιον τούς έπεβλήθη διά 
τής βίας. Χάρις εις τήν γενναιότητα τών άνθρώπων αυτών, ή 23η ’Οκτωβρίου 
θά παραμείνη εις τήν 'Ιστορίαν ώς σύμβολον τών θυσιών ένός λαού διά τήν ύπό- 
θεσιν τής ’Ανεξαρτησίας καί τής ’Ελευθερίας.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
’Αποστόλη Ναυάρχου.
Πάροδος Έρμου 114 στο Θησείο.
Ό  ’Αποστολής Νικόλαός, ναύαρχος άπό τα Ψαρά, τον καιρό τής Έπανα- 

στάσεως, γεννήθηκε το 1770 στα Ψαρά, καταγόμενος άπό την Μανιάτικη οικογένεια 
των Καλημέρη. Μετά την ήττα του Λ. Κατσώνη στο Αιγαίο πήγε στη Χίο καί 
έπεδόθηκε στο έμπορικό Ναυτικό. Μυήθηκε στα τής Φιλικής Εταιρείας, άπό τον 
Μανιάτη Χρυσοσπάθην, στην ’Οδησσό τό 1888. "Οταν έξερράγη ή έπανάστασις, 
άνακηρύχθηκε σέ ναύαρχο των Ψαρών, διετήρησε δέ τό άξίωμα μέχρι τοϋ θανάτου 
του (25 Άπριλ. 1827 στην Αίγινα). Ό  Καπετάν Νικολής, υπήρξε μια άπό τις ση- 
μαντικώτερες φυσιογνωμίες τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.

’Αποστόλου Ίω άννο υ.
Πάροδος τής όδοϋ Καλλιπόλεως 53, στον Κολωνό.
Ό  ’Αποστόλου ’Ιωάννης, διάσημος "Ελλην οξύφωνος, γεννήθηκε στην ’Αθήνα 

τό 1866 καί πέθανε άπό καρδιακό νόσημα, στη Νεάπολι τής ’Ιταλίας, τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1904. Μίτο γνωστός όχι μόνον για τήν γοητεία τής φωνής του, άλλα καί για την 
ηθοποιίαν του. Οί κριτικοί τής ’Ιταλίας τον άπεκάλουν (il celebre tenore il divo 
Apostolu) πού εξηγείται ό περίφημος οξύφωνος, ό Θείος ’Αποστόλου.

’Α ππιανοΰ.
’Από 'Υμητοϋ 17, στό Παγκράτι.
Ό  Άππιανός, 'Έλλην ’Αλεξανδρινός ιστορικός τοϋ Β' μ. X. αίώνος, 7τήρε τό 

άξίωμα τοϋ έπιτρόπου στη Ρώμη, τήν εποχή τοϋ Άδριανοΰ. Το έργο του, ώς ιστο
ρική πηγή, έχει μεγάλη άξία.

Ά ραβαντινοϋ Πάνου.
Πάροδος τής όδοϋ Ήρώδου Άττικοΰ 21 στό Στάδιο.
Ό  Πανος Άραβαντινός, 'Έλλην σκηνοθέτης, ζωγράφος καί σκηνογράφος, 

γυιός τοϋ γιατροϋ Άραβαντινοϋ Ίωάννου καί έγγονος τοϋ ιστοριογράφου Παναγιώ-
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τη Άραβαντινοΰ, γεννήθηκε στήν Κέρκυρα τό 1886. Σπούδασε στήν ’Ακαδημία 
των Τεχνών τοϋ Βερολίνου, άπό την οποία πήρε καί χρυσό βραβείο. Έξεπόνησε τις 
σκηνογραφίες τής όπερέττας τοϋ Σαμαρά «Πόλεμος έν πολέμω» καθώς καί τω ν : 
«ή πριγκήπισσα της Σάσσων», «Κρητικοπούλα», «Πρόθυμος χήρα», τήν έπιθεώρη- 
σιν «Ξιφίρ—Φαλέρ» μέ τήν οποίαν άπεδείχθη τό κορύφωμα της θεατρικής του ιδιο
φυίας. Χρημάτισε καλλιτεχνικός Δ/ντής τής όπερας τοϋ Βερολίνου καί κατείχε τόν 
τιμητικό τίτλο τοϋ Γενικού Καλλιτεχνικού Συμβούλου των κρατικών θεάτρων τής 
Γερμανίας.Έξελέγη έπίσης έπίτιμον μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγ
γραφέων. Πέθανε τό 1930.

’Αράδου.
’Από Άρίης 14, στα Κουπόνια.
’Άραδος, είναι τ ’ άρχαΐο όνομα τής νήσου Ρονάδ, κοντά στή Συρία, ή οποία 

ήκμασε κατά τήν άρχαιότητα. Οί σημερινοί της κάτοικοι, ασχολούνται μέ τήν σπογ
γαλιεία. Σ’ αυτήν καταφεύγουν δι’ αλιεία σπόγγων, πολλοί Αίγινΐτες.

Άρακύνθου.
Συνέχεια τής οδού Φιλοπάππου 45, στοϋ Φιλοπάππου.
Ό  Άράκυνθός, ό γνωστός Ζυγός, είναι όρος στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας κ ι’ 

έχει ύψος περί τά 1000 μ. Στά νότια τού Ζυγού, σώζονται τά έρείπια τών 'Ομηρι
κών πόλεων, Πολυδώνος καί Πλευρώνος. Τις ομορφιές τού Ζυγού, ύμνησε αρκετά 
ό Μεσολογγίτης ποιητής Κωστής Παλαμας.

Ά ράτου.
Άπό Φωκιανοϋ 3, στο Στάδιο.
Μέ τ ’ όνομα αυτό άναφέρονται ιστορικά τρεις Σικυώνιοι. Σπουδαιότερος άπ’ 

αυτούς είναι ό πρεσβύτερος, ό όποιος μαζί μέ τόν Φιλοποίμενα καί τόν Λυκόρτα, 
άπετέλεσαν τήν τριάδα τών διασημοτέρων άνδρών τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας. 
Γυιός τού Κλεινίου, ισχυρού πολιτικού άρχοντος τής Σικυώνος, μετά τόν θάνατο 
τού πατρός του άπό τόν Άβαντίδα τού Πασέου, σώθηκε άπό τήν αδελφή τού δολο
φόνου καί εστάλη στο Άργος. .

Τό 245 π.Χ. έξελέγη στρατηγός τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας, τό δέ 243 π.Χ. 
κατέλαβε τήν Άκροκόρινθο τήν οποίαν κατεΐχον οί Μακεδόνες άπό τόν καιρό τού 
Φιλίππου τού Β '.'Ω ς στρατηγός έκανε τήν Συμπολιτείαν ισχυρή καί στρατιωτικώς 
καί οΐκονομικώς. Άνθρωπος μ’ εξαιρετικά προσόντα, πράος στις πολιτικές του 
διαφορές, ήτο συγχόνως δραστήριος καί τολμηρός στις άποφάσεις του.

Ά ράχθο υ.
Πάροδος τής οδού Β. ’Ηπείρου (’Αλβανίας) 113, στά Σεπόλια.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στον γνωστό, ώς «ποταμό τής Ά ρτας» τόν Ά -  

Άραχθο. ’Έχει μήκος 95 χιλ. καί μιά άπό τις μεγαλύτερες γέφυρές του, είναι τό 
«θρυλικό γιοφύρι τής Ά ρτας» 'Η στρατιωτική άξια τού Άράχθου ήτο σημαντική, 
άπό τά παληά χρόνια. Γύρω άπό τόν Άραχθο, έγιναν πολλές μάχες, στή νεώτερη 
ιστορία τής Ελλάδος.

Ά ραχώ βης.
Άπό Τπποκράτους 60 στή Νεάπολη.
Ή  Άράχωβα (ή ’Αράχοβα), είναι ή γνωστή κωμόπολις τής Βοιωτίας, ή 

οποία είναι κτισμένη πάνω σ’ ένα λόφο τής απόκρημνης παρώρειας τοϋ Παρνασσού. 
Στήν Άράχωβα ό Καραϊσκάκης τό 1826 κατετοόπωσε τούς Τούρκους καί έστησε 
τρόπαιο άπό 300|κεφάλια τών εχθρών.
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Ά ρ β α λ ή .
Πάροδος της όδοϋ Ματρόζου 2 στοϋ Φιλοπάππου.
'Ο Άρβαλής Παναγιώτης καταγόμενος άπό την Τρίπολι, μυήθηκε στα της 

Φιλικής Εταιρίας άπό τό Νικηφόρο Παμπούκη τό 1819 καί διέδωσε τούς σκοπούς 
της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ή Τρίπολις γρήγορα έγινε σπουδαίο κέντρο της Φ.Ε. 
Τό 1820 έγινε ταμίας της ’Εφορείας Πελοποννήσου, μαζί μέ τον Παπαδιαμαντό- 
πουλον. Πήρε μέρος στη μάχη τοΰ Λεβιδίου καί άνακηρύχθηκε άρχηγός των Τριπο- 
λιτών. Άπό τις κακουχίες όμως άρρώστησε βαρεία καί πέθανε στή Βυτίνα. 'Υπήρξε 
ένας άπό τούς πιο τίμιους καί γενναίους ήρωες τής Έπαναρτάσεως.

Ά ρβή λω ν.
Άπό Άβύδου 88, στά Κουπόνια.

■ Τα Άρβηλα (σήμερα Άρβήλ ή Έρβήλ), είναι πόλις τής Μεσοποταμίας, 
άνάμεσα στούς ποταμούς Λύκο καί Κάπρο. Κοντά στή πόλι αυτή καί πλησίον των 
Γαυγαμήλων έγινε τήν Ιην ’Οκτωβρίου 331 π.Χ. ή τελευταία μάχη μεταξύ τοϋ Μ. 
’Αλεξάνδρου καί τοϋ Δαρείου τοΰ Κοδομαννοΰ. Στή μάχη αύτή, νικήθηκαν οί Πέρσες 
καί διώχθησαν μέχρι τ ’ Άρβηλα.

Ά ρ γ έντη .
Πάροδος τής όδοϋ Φωτομάρα 44, στοϋ ΦΙΞ.
'Ο Άργέντης Ευστράτιος, μεγαλέμπορος άπό τήν Χίο, γεννήθηκε τό 1767. 

Στή Βιέννη γνωρίσθηκε μέ τον Ρήγα Φερραϊο καί βοήθησε αυτόν χρηματικώς στήν 
έκδοσι των προκηρύξεων καί των βιβλίων του. 'Υπήρξε άπό τούς ενθουσιώδεις συν
εργάτες του. Στραγγαλίσθηκε, μαζί μέ τον Φερραϊο, στο Βελιγράδι τό 1798.

’Αργεντινής Δημοκρατίας.
Άπό Έρμου 10, πίσω άπό τή Παλαιά Βουλή.
’Οφείλει τήν ονομασία, στήν δεύτερη σ’ έκτασι καί πληθυσμό χώρα τής Ν. 

Αμερικής, τήν Αργεντινή. 'Ο πληθυσμός της, άνέρχεται γύρω στά 17—18 εκατομ
μύρια, πρωτεύουσά της δέ είναι τό Μπουένος Ά ϊρες (2.500.000 κάτοικοι—άπογραφή 
1940). Κατά τό 1946 έγινε πρόεδρος αυτής ό Περόν, ή σύζυγος τοΰ οποίου, ή γνω
στή Έβίτα, ήτο άρκετά ώραία άλλά καί εξαιρετικά εύφυής μέ διπλωματικές ικα
νότητες.

’Αργινουσών.
Πάροδος τής όδοϋ Αρμονίας 9, στή Κυψέλη.
Πρόκειται γιά τήν άρχαία ονομασία τριών νησίδων πού βρίσκονται κοντά στή 

Λέσβο. Είναι γνωστές άπό τήν ναυμαχία πού έγινε (Σ/βριος 406) μεταξύ Σπαρτια
τικού καί ’Αθηναϊκού στόλου καί στήν οποία νικήθηκαν οί Σπαρτιάτες. Άπό τήν 
παράλογη δμως διαγωγή των ’Αθηναίων, οί όποιοι άντί νά στεφανώσουν τούς νι- 
κητάς ναυάρχους, τούς σκότωσαν μέ τήν πρόφασι δτι δέν περισυνέλεξαν τούς νεκρούς, 
σύμφωνα μέ τό ίερό έθιμο, έμεινε επίσης στήν ιστορία γνωστή ή ναυμαχία των Άρ- 
γινουσών. Άπό τούς ναυάρχους γλύτωσαν μόνον ό Πρωτόμαχος καί ό Άντιγένης οί 
όποιοι άντιληφθέντες ενωρίς τις μηχανορραφίες, δέν γύρισαν στήν ’Αθήνα. Κυριώ-' 
τερος κατήγορός των ήτο ό Θηραμένης. Άπό τούς Πρυτάνεις, δέν συνεφώνησαν γιά 
τήν καταδίκη, ό Σωκράτης τοΰ Σωφρονίσκου καί ό Εύρυπτόλεμος, ό όποιος άπεκά- 
λυψε, δτι υπεύθυνος γι’ δλα ήτο ό κατήγορος Θηραμένης.

Άργολίδος.
Άπο Κηφισίας 163, στοϋ Θών.
’Οφείλει τ ’ όνομα, στο νομό τής Πελοποννήσου, πού έχει γιά πρωτεύουσα τό 

Ναύπλιο. Παλαιότερα, μαζί μέ τον τής Κορινθίας νομό, άπετέλουν ένα νομό, τον τής 
Άργολιδοκορινθίας.

(Συνεχίζεται)
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Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

—«... Ξέχασα... Σου έφερα τον σπάγγο πού αγαπάς γιά νά κάνης κόμπους...».
'Ο Όλάφ χαμογέλασε κουρασμένα, πήρε το σπάγγο στα χέρια του καί ψι

θύρισε :
—« Ό ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πολύ...».
Και πάλι ξανάγινε οιωπή... μιά σιωπή βαρειά, πού την ύπογράμμιζεν άσκημα 

ή μυρουδιά τών γιατρικών τοϋ θαλάμου... ώσπου ό Όλάφ ξαναμίλησε σιγαλά :
—«Τι έγινε μέ τό σκυλί; Τι πρόκειται νά κάνης! Χθές έκλαιγε όλη τήν ήμέρα... 

Θά πρέπη νά τοϋ έκαναν κακό...».
—«Μη στεναχωριέσαι πιά γ ι’ αυτό... Θά τό τακτοποιήσω εγώ» άπάντησε 

καθησυχαστικά ό Ρομπέρ... Τό άλλο λεπτό σηκώθηκε καί δίνοντας τό χέρι στον Ό 
λάφ τοϋ ψιθύρισε :

—«Έ λα γειά σου... ’Εγώ πρέπει νά πηγαίνω... Μέ περιμένει κι’ ό σκύλος 
βλέπεις καί...».

—« ’Αλλάν όταν έρθη ή ’Αρχηγός;» ρώτησεν άνήσυχα ό Όλάφ...
—«Θά κάνης άπλούστατα ότι κοιμάσαι... Κατάλαβες;».
—«Σύμφωνοι... ’Αλλά, για στάσου... Περίμενε... ’Έχω νά σοΰ δώση κάτι γιά 

τό ταξίδι σου...».
’Έβγαλε κάτω άπό τό μαξιλάρι του τη μικρή μπουκάλα, πού δεν τήν άφινεποτέ, 

καί τήν έχωσε στο χέρι τοϋ Άλέν Ρομπέρ λέγοντας : «Μπορεί νά τήν έχης άνάγκη... 
Ναί, ναί! Δέν ξέρεις τί μπορεί νά σοΰ συμβή... Ψάξε! Κάτι έχει μέσα...».

’Έψαξε, καί τράβηξε άπό μέσα μιά χονδρή δέσμη χαρτονομισμάτων τών 100 
φράγκων, τόσο καινούργια πού φαινόντουσαν σάν ψεύτικα...

—«’Αλλά...».
—«Πάψε, καί πάρετα... θά σοΰ χρειασθοΰν... Μοΰ τά έχει δούσει ό παπποΰς...»
—«Εύχαριστώ! ! ! »  εϊπεν ό ’Αλέν Ρομπέρ μέ μάτια δακρυσμένα «εύχαριστώ 

πολύ, Ό λάφ...».
Κάθισαν δυο λεπτά, αμίλητοι ό ένας άπέναντι στον άλλον...
Καί, ξαφνικά, μέ φωνή πού έτρεμε εϊπεν ό ’Αλέν Ρομπέρ, δίνοντας τό χέρι του : 

« ’Αντίο, φίλε, καί περαστικά σου... Θά σέ θυμάμαι πάντα !!...» .
Κι’ υστέρα έφυγε μέ σκυμένο κεφάλι...
...’Αποχαιρετίστηκαν.
Κι’ υστέρα ό ’Αλέν Ρομπέρ ξεκίνησε...
Μπήκε στις δυό επόμενες αίθουσες... κατέβηκε τή σκάλα... έφτασε στο διά

δρομο...
Ό  σκύλος βρισκότανε όρθιος πίσω άπ’ τήν πόρτα, κοινώντας τήν ούρά του... 

~Ηταν τά μάτια του κόκκινα... σάν κλαμμένα... Κι’ είχε πάνω στο πρόσωπό του μιά 
παράξενη έκφραση... Κάτι σάν πονεμένο χαμόγελο...
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’Αλλά ό ’Αλέν Ρομπέρ δέν τον πρόσεξε...
Κρατούσε τώρα τά μάτια του καρφωμένα πάνω στην πόρτα, όπου ή επιγραφή 

του θύμιζε τόσα φριχτά πράγματα...
«ΜΟΡΓΚ... 'Ένα μέρος πού βάζουν εκείνους πού πρόκειται νά πεθάνουν ! ! ! » .
Αυτή τή φράση δεν είχε πάψει νά τήν συλλογίζεται... 'Ένας φόβος τον κυρίευσε 

ξαφνικά...
Κι’ αν, αυτήν άκριβώς τή στιγμή, φέρουν έκεΐ ένα πεθαμένο;... Τί νάναι άράγε 

ένας νεκρός;... Είναι άλήθεια οτι δεν κινείται;... Είναι άλήθεια ότι έχει άνοιχτο το 
στόμα, ότι μερικές φορές τά μάτια του είναι άνοιχτά, ότι γεμίζει σκουλήκια;... Σκου
λήκια ;... Ναί... Μιά νευρική ταραχή διαπέρασεν άπότομα το σώμα τοϋ μικρού... 'Ο 
φόβος τον άναστάτωνε... ’Ανατρίχιασε...

...Θά ήταν τόσο άπλό, τόσο εύκολο νά γυρίση π ίσ ω !! !  νά περιμένη τήν ’Αρ
χηγό Φρανσουάζ, νά ξαναγυρίση στο Τερνεραί!!!

"Ω! Τό Τερνεραί! ! ! . . .
'Η καρδιά του γέμισε άπ’ αυτήν τήν όμορφη εικόνα... Αυτήν τήν ώρα οί άλλοι 

έπαιζαν ποδόσφαιρο έκεΐ κάτω... Πόσο ωραία θά ήταν νά βρίσκονταν άνάμεσά τους! ! !  
Τίποτα... ’Ά χ ι ! Τίποτα άπολύτως, δέν τον ύπεχρέωνε νά προχωρήση μέσα σ’ αύτό 
τό μέρος πού βάζουν τούς νεκρούς... Στάθηκεν άναποφάσιστος...

’Αλλά, ξαφνικά, τή σιωπή τήν διέκοψε τό άνυπόμονο, τό πονεμένο, τό άνήσυχο 
γαύγισμα τοϋ σκύλου... Κι’ ό ’Αλέν Ρομπέρ, γυρίζοντας προς τό μέρος του, είδε πάνω 
στο σώμα του μιά άκόμα, μιά καινούργια πληγή... μιά ουλή, πιο μεγάλη άπ’ τις πα- 
ληές καί κατακόκκινη...

Τό παιδί έσφιξε τις γροθιές, ψιθυρίζοντας μέ άγανάκτηση : «Οί βρομιάρηδες! ! !  
Οί κακούργοι! ! !  Τί τούς έφταιξε αύτό τ’ άνυπεράσπιστο, μικρό ζώο, καί τό βασανί
ζουν έτσ ι;;;...» .

'Η καρδιά του άρχισε νά κτύποι τόσο δυνατά, πού τοΰφερε ζάλη... ’Έτσι βια- 
στικά-βιαστικά καί άμετάκλητα πήρε τήν μεγάλη απόφαση...

Μέ χέρι πού έτρεμε, πού ήταν παγωμένο, έσπρωξε τήν πόρτα τού νεκροθα
λάμου... Τό δωμάτιο ήταν άδειο!!! .. . Κι’ όμως μιά παράξενη, βαρειά μυρουδιά, κάτι 
σάν μούχλα, ήταν σκορπισμένη μέσα...

Διέσχισε τό νεκροθάλαμο τρέχοντας... 'Ο άέρας τής αύλής τού φάνηκε τόσο 
ευχάριστος, τόσο δροσερός καί ζωογόνος!!!...

...'Ο σκύλος τον περίμενε στήν πόρτα... Ό  ’Αλέν Ρομπέρ έβγαλε ένα σχοινί 
άπό τήν τσέπη του καί τόδεσε στο κολλάρο τού ζώου, πού τον μύριζε προσεκτικά... 
Τώρα πιά ό σκύλος δέν θά τον ξεχνούσε ποτέ ιτιά...

"Εσκυψε τό παιδί στ’ αυτί τού σκύλου καί τού ψιθύρισε χαϊδευτικά : «... Ναί, 
καλέ μου φίλε... να ί! να ί!... νάμαστε οί δυό μας ! ! !  Θά τά καταφέρουμε... θά δής! ! ! » .

'Ο σκύλος συγκατένευσε κουνώντας τήν ουρά του, κι’ άρχισε νά τού γλείφη 
τά πόδια καί τά χέρια μέ τή'γλώσσα του.

—«’Έ λα!» είπε τό παιδί «πάμε. "Ας μή χάνουμε καιρό!...». Ή  διπλή σιδερό
πορτα άνοιγε εύκολα άπό μέσα, κατ’ εύθεΐαν στο δρόμο... Τό άγόρι τήν άνοιξε, καί, 
τήν άλλη στιγμή, βρεθήκανε οί δυό τους στο δρόμο, νά περπατάνε κοντά, κοντά, σ’ 
ένα άλλο κόσμο : Τον κόσμο τής ’Ελευθερίας!!!...

Στήν έξοδο τής Μελούν, ό ’Αλέν Ρομπέρ σταμάτησε μπροστά σ’ ένα εστιατό
ριο γιά ταξιδιώτες, όπου μπροστά στήν πόρτα του στάθμευαν τέσσερα φορτηγά αυτο
κίνητα. Στούς δύο πρώτους όδηγούς πού βγήκαν, τό παιδί δέν μίλησε... Είχαν πρό
σωπα άγριεμένα... "Εμοιαζαν μέ μάγκες... "Ητανε, άσφαλώς, κακοί άνθρωποι... 
’Αλλά όταν ό τρίτος, μέ γκρίζα μαλλιά καί καλόκαρδη εμφάνιση, βγήκε άπ’ τό μα
γαζί καί κατευθύνθηκε στ’ αυτοκίνητό του, έτρεξε κοντά του ό ’Αλέν Ρομπέρ καί τού 
είπε παρακλητικά :



«Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο» 7605

—«Θά μπορούσατε, κύριε, νά μάς πάτε ώς το Παρίσι, εμένα καί το φίλο μου;..».
Γύρισε τότε ό οδηγός καί κύτταξε τό παιδί, όπως κυττάζέι ένας μικρός ένα φίλο 

του... Του φάνηκε πώς πέρασε πολλή ώρα... Στο τέλος του είπε μαλακά : « ’Ανέβα!». 
Κι’ άνέβηκαν κ ι’ οί δυό τους... 'Ο ’Α>έν Ρομπέρ καί τό σκυλί. "Υστερα τ ’ αύτοκίνητο 
ξεκίνησε...

Στο δρόμο ό γέρος δεν τοΰκανε καμμιά απολύτως έρώτηση... Κάπου-κάπου 
σιγοτραγουδοΰσε μόνος, άρκετά παράφωνα, καί πάντα τον ίδιο σκοπό... Καί σάν δια
σταυρωνότανε μέ κανένα άλλο φορτηγό, τό πρόσωπό του έλαμπε άπό παιδιάστικη 
χαρά, καί τά χονδρά του δάκτυλα πίεζαν τό κλάξον, για χαιρετισμό.

«Τάκ... τακαντάκ... τάκ...».
—«Τσάν... τσάν...» άπαντοΰσεν ό άλλος... Κι’ ό σκύλος κουνούσε την ούρα κι’ 

έγλειφε τό χέρι τοϋ παιδιού...
"Ολη ή άδελφωσύνη των φτωχών βρισκότανε μέσα σ’ αύτό τό παράλογο σύν

θημα, σ’ αυτή τήν χωρίς λόγο χαρά, καί προ παντός, μέσα στή σιωπή τους...
Τό ίδιο κι’ ό κύριος Προβίνς, δεν τού είχε κάνει καμμιά έρώτηση, όταν τον 

πήγαινε στο Τερνεραί...
ΤΕΡΝΕΡΑΙ! ! !  Ή  καρδιά τού Ά λέν Ρομπέρ ράγισε σ’ αύτή τή θύμηση, κι’ 

άφισε τέτοιο αναστεναγμό, πού ό γέρος, χωρίς ν’ άφίση τό δρόμο άπ’ τά μάτια του, 
τον ρώτησε :

—«Πές μου λοιπόν, μικρέ μου άνθρωπάκο... Είσαι βέβαιος ότι δεν κάνεις καμ- 
μιά κουταμάρα;...».

—«Πηγαίνω νά βρω τούς γονείς μου!» άπάντησε τό παιδί ξερά...
—«Τότε... τότε έχεις περισσότερο αίμα άπό μένα» παρετήρησε υστέρα άπό λίγο 

ό οδηγός «Γιατί έγώ... Άπλούστατα : έγώ δεν είχα ποτέ γονείς...».
’Αργότερα ό Ρομπέρ ρώτησε τί μετέφερε τό αύτοκίνητο καί άπό πού έρχότανε...
—« ’Από τή Μασσαλία... Λάδι καί σαπούνι...» ήταν ή άπάντηση...
Λάδι καί σαπούνι στή Μασσαλία;... "Ωστε ήταν αληθινά αυτά πού τούς μάθαινε 

ό Τομαχώτι... Ό  Άλέν Ρομπέρ νόμιζε ότι αύτά δέν υπήρχαν παρά μονάχα στά 
βιβλία...

...Καί τό αύτοκίνητο έτρεχε... έτρεχε άκατάπαυστα, ρουφώντας λαίμαργα τούς 
δρόμους...

"Ωσπου κάποτε έφθασαν στο Παρίσι... Ή  ώρα ή μεγάλη έφτασε... Θά κατέ
βαιναν άπ’ τ ’ αύτοκίνητο, καί θά τραβούσαν γιά τό άγνωστο...

—«"Ακούσε!» είπε ό οδηγός μέ καλωσύνη, πριν χωριστούνε «περνάω πάντα 
άπ’ αύτό τό γκαράζ... "Αν ποτέ έχης τήν άνάγκη μου, θά μέ βρής έκεΐ... Γκρανσέ μέ 
λένε... θυμάσαι; Γκρανσέ...».

Βγήκαν μισοζαλισμένοι άπ’ τήν εύχάριστη ζέστα τού αυτοκινήτου, έσφιξαν 
τά χέρια σάν άνδρες καί χώρισαν... Τό αγόρι βιαζόταν γρήγορα νά κόψη κι’αύτόν τον 
τελευταίο δεσμό του μέ τό Τερνεραί... Άπό τήν άλλη όμως μεριά, δέν ήθελε ν’ άφίση 
τό μόνο φίλο πού τού έμενε στήν καινούργια ζωή του...

Γύρισε πίσω άκόμα μιά φορά, καθώς προχωρούσε, τραβώντας τό σκυλί άπ’ τό 
σκοινί... Κι’ είδε τότες καί πάλι τόν οδηγό νά τό άποχαιρετα μέ τά χονδρά του δά
κτυλα...

—«Μέ ζηλεύει, ίσως» συλλογίστηκεν ό Άλέν Ρομπέρ «μέ ζηλεύει γιατί θά 
ξαναβρώ τούς γονείς μου, ένώ αύτός δέν έχει...».

—«Ναί, θά ξαναβρώ τούς γονείς μου!» . ’Επανέλαβε ψιθυριστά, άπό μέσα του... 
Αύτές τις λέξεις δέν τολμούσε νά τις προφέρη δυνατά...

...Καί τώρα... 'Ορίστε τό παιδί κι’ ό σκύλος, σ’ ένα δρόμο τού Παρισιού, σάν 
έξη άκόμα χιλιάδες άλλους δρόμους...

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικοί) Σώματος, ό άρχιφύλαξ Παπαθεοδώρου ’Ανάρ
γυρος καί οί αστυφύλακες : Μπινιώρης Μαυροειδής, Στρατάκης Έμμαν. καί Χα- 
ρίτος Δημήτριος.

—Διωρίσθη 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος έπί 
βαθμώ ’Αστυνόμου Β' ό ιδιώτης ιατρός κ. Μπαρτσόκας Στυλιανός, προς πλήρωσιν 
κενής οργανικής θέσεως.

—Διεγράφη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλχξ Γα- 
ραμπάσης Γρηγόριος.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος λόγω θανάτου ό 'Υγειον. Δ/ντής 
Β' Παρδάλης Κων/νος καί οΐ άστυφύλακες Λάμπρου Δημήτριος καί Βασιλάκος 
Σπυρίδων.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς : Ύπαστυνόμον Α' κ. Φασούλκαν Γεώργ., Άρχ/κα Κωνσταν- 
τακόπουλον Γεώργ., ύπαρχιφύλακα Κίτσον Άνδρέαν καί άστυφύλακας: Στεφανό- 
πουλον Χρήστον καί Παπαδάτον Άνδρέαν, διότι οδτοι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ 
ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, πολύ δέ πέραν των κεκανονισμένων ώρών υπη
ρεσίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας καλλιεργητών, έμπορων καί 
ποιουμένων χρήοιν άκατεργάστου ινδικής κανάβεως, προκαλέσαντες ουτω τά εύμενή 
σχόλια τοΰ τύπου καί τοΰ κοινού υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τούς : ’Αστυνόμον 
Β' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον, Διοικητήν τοΰ Τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών, 
καί ’Αστυνόμον Β' κ. Μπΐκον Ίωάννην, 'Υποδιοικητήν τοΰ αύτοΰ Τμήματος, 'Υπαρχι- 
φύλακαν’Ασπρούδην Βασίλειον καί άστυφύλακας: Μέρμελαν Γεώργιον, Κωνσταντι- 
νόπουλον Άπ.,Φώφολον ’Ιωάν., Λάζιον Μιλτιάδην, Καναβόν Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν 
Νικόλαον καί Δρούκαν Ίωάννην, διότι οΰτοι ΰπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τοΰ Διοι- 
κητοΰ καί 'Υποδιοικητοΰ των, έργασθέντες μετά προθυμίας, έπιμελείας καί πολύ πέ
ραν τών κεκανονισμένων ώρών υπηρεσίας, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν έπιτυχή έκ- 
βασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

—Διά διαταγής τοΰ Γενικοΰ ’Επιτελείου Ναυτικού έξεφράσθη ευαρέσκεια εις 
τον μετατεθέντα έκ τοΰ Γ.Ε.Ν. ’Αστυνόμον Β' κ. X. Δημακόπουλον, διά τήν έπί 
οκτάμηνον εύδόκιμον υπηρεσίαν παρ’ αύτώ καί έν γένει άπόδοσίν του εις τά άνατε- 
θέντα αύτώ καθήκοντα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Ε' ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ

—Εις τόν κύκλον τών έορταστικών εκδηλώσεων έπί τή έπετείω τής 28ης ’Ο
κτωβρίου καί τοΰΊστορικοΰ «ΟΧΙ»,τόΕ' ’ΑστυνομικόνΤμήμα ’Αθηνών, ώργάνωσε



τελετήν εις τήν όποιαν παρέστησαν άπαντες οί έκτος υπηρεσίας άστυνομικοί υπάλ
ληλοι κα'ι οί διοικητικοί τοιοϋτοι. Προς τον σκοπόν αύτόν άπό τήν προηγουμένην έγινε 
ειδικός στολισμός του οικήματος μέ δάφνας, σημαίας καί ’Εθνικά συνθήματα ώς καί 
φωταγώγησις τούτου. Τήν πρωίαν τής επομένης, ήμέραν της ’Εθνικής Εορτής, 
έγινε ειδική τελετή εις ειδικόν χώρον του οικήματος, ό όποιος έπλεεν είς τά ’Εθνικά 
χρώματα. Έν άρχή έλαβεν τον λόγον ό Διοικητής τοϋ Τμήματος καί έν συνεχείς ό 
'Υποδιοικητής τούτου, ci όποιοι ώμίλησαν προς τούς συγκεντρωθέντας διά τό 'Ιστο
ρικόν «ΟΧΙ», έξάραντες τήν μεγάλην σημασίαν τής 28ης ’Οκτωβρίου διά τό Πανελ
λήνιον καί τον κόσμον ολόκληρον.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚ110ΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τά ευχάριστα μουσικά καί διδακτικά προγράμματα τής ’Εκπομπής ’Αστυ
νομίας Πόλεων έξακολουθοϋν πάντα νά συγκεντρώνουν τήν προτίμηση καί τήν αγά
πη του κοινού, τοϋ όποιου συνεχίζονται τά ενθουσιώδη σχόλια καί οί εύμενεΐς κρίσεις 
γιά τήν ’Αστυνομική ’Εκπομπή.

*

—Ξεχωριστή έπιτυχία σημείωσεν ή πανηγυρική έκπομπή τής 30/10/59, πού 
ήταν άφιερωμένη στην ’Εθνική ’Επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940. ’Ανάμεσα 
σέ πατριωτικά συνθήματα, ιστορικά σκίτσα καί έμβατήρια, άνοιξε καί έκλεισε, ζων
τανεύοντας μέ χάρη καί λογοτεχνική ομορφιά τήν έποχή τοϋ ιστορικού : «ΟΧΙ». 
Κατά τό πρόγραμμα έτοΰτο μεταδόθηκε έπίκαιρο ’Εθνικό σκέτς, άπό τον πόλεμο τοϋ 
40, μέ συμμετοχή διαλεχτών καλλιτεχνών τοϋ Θεάτρου, γραμμένο άπό τον δόκιμο 
'Υπαστυνόμο κ. Σπΰρο Πηλό. Τό σκέτς αύτό, πού τό διέκρινε ’Εθνικός λυρισμός καί 
τό πλαισίωναν ύπέροχες μελλωδίες, πολεμικά τραγούδια καί άφθονα ήχητικά έφφέ, 
ένθουσίασε καί συγκίνησε.

*

—Μέ όμορφη ξένη μουσική άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 6/11/1959, 
πού έπίσης άρεσε πολύ. Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθη έναέκλεκτό ποικίλο πρόγραμμα 
ελαφρών Ελληνικών τραγουδιών, παληών καί μοντέρνων, δημοτικοί καί νησιώτικοι 
σκοποί. Μετεδόθησαν έπίσης καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό πάνω σ’ ενδια
φέροντα ζητήματα τής καθημερινής ζωής.

*

(’Επιμέλεια πάντα : Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος κ. Σπ. Πηλός).

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

’Αστυφύλακα Κον Κωνσταντίνον Βλάχον. 'Η εργασία σας περιήλθεν έκπροθέσμως. 
Άναμένομεν συνεργασίαν σας. Εύχαριστοΰμεν.



Κάθε Παρασκευή

"Ωρα 1.30' -2  μ. μ.
*

Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

τής Άστυνομία$ Πόλεων από 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των

Ενόπλων Δυνάμεων.


