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2. 'Η ψυχολογία ώς βασικός παράγουν προπαγάνδας καί γενικοί κανόνες αυτής.

*
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2.  Ή ψυχολογία ώς βασικός παράγων προπαγάνδας καί γενικοί 
κανόνες αύτής.

α ) ' Η ψ υ χ ο λ ο γ ί α  ώ ς  β α σ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ω ν  π ρ ο π α γ ά ν 
δας .

Ή  προπαγάνδα βασίζεται στην επιλογή καί έφαρμογή των πλέον καταλ
λήλων μεθόδων καί μέσων, για νά πετύχη τον έπηρεασμό των συναισθημάτων 
καί ένεργειών των άνθρώπων προς ειδικό σκοπό. Βασίζεται μ’ άλλα λόγια στην 
έπιστήμη τής ψυχολογίας.

Ουσιαστικά, λοιπόν, ή προπαγάνδα μεταχειρίζεται ψυχολογικές μεθόδους 
πού χρησιμοποιούν την επανάληψη καί τήν πειθώ καί μάλιστα την πειθώ μέ ελευθε
ρία καί οχι εκείνη πού έπιβάλλεται μέ τή βία.

Οί ένέργειες του ψυχολογικού πολέμου άκολουθοΰν πάντοτε δύο ξεχωριστές 
φάσεις, προκειμένου νά έπιδράσουν στη σκέψη τού άντιπάλου στρατιώτη κατά 
τον καιρό τού πολέμου. 'Η μιά συνίσταται στη γενική κατάπτωση τού ήθικοΰ του 
ή τής δραστηριότητάς του. Ή  άλλη συνίσταται στήν πρόκληση άποφάσεως για 
παράδοση, έκατάλειψη θέσεως ή ανταρσία, ή όποια όμως μπορεί νά πετύχη μό
νον όταν γίνεται στον κατάλληλο χρόνο καί μάλιστα κατά τρόπο τεχνικό καί ψυ
χολογημένο.

'Όπως άναφέραμε στήν προηγούμενη παράγραφο, ή προπαγάνδα είναι όρος 
νεώτερος. Έν τούτοις άπό τήν άρχαιοτάτη εποχή έχρησιμοποιοΰντο ψυχολογικά 
μέσα για τή διάδοση καί έπιβολή ώρισμένων ιδεών, άρχών ή συστημάτων, μέ τή 
διαφορά ότι τά μέσα αότά άναφέρονται ύπό ποικίλες μορφές στή θρησκειολο
γία, στήν κοινωνιολογία, στήν πολιτική, στήν ιατρική, στή φιλολογία κ.λ.π., μέ- 
χρις ότου στήν έποχή μας έδημιουργήθη ή έπιστήμη τής ψυχολογίας, τής όποιας 
τά πορίσματα άποτελοΰν βασικό πλέον παράγοντα γιά τήν προπαγάνδα.

Γιαυτό άκριβώς κατ’ άρχήν, γιά τή σχεδίαση, οργάνωση καί έκτέλεση τής 
προπαγάνδας άπαιτοΰνται έπιστήμονες ψυχολόγοι. Έν τούτοις, συχνότατα άπε- 
δείχθησαν άριστοι προπαγανδισταί καί άνθρωποι πού δέν άσχολήθησαν ποτέ με
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τήν ψυχολογία, γιατί είχαν διαίσθηση, άνέπτυσσαν παρατηρητικότητακαι το μυα 
λό τους' ήτίν έφευρετ^χό. Τέτοιες Ιδιότητες μάλιστα παρουσιάζουν συχ α οι συγ 
γραφείς καί οί λογετέχνες, οί όποιοι χωρίς να έχουν σπουδάσει πο.ε ^  ετασΈ  η ZL Ψυχολογίας γνωρίζουν πώς νά συνεγείρουν το συναισθηματικό κοσμο με εκκ̂  η 
σ?ς μέ τήΊ ποίηση καί μέ έπιχειρήματα πού έχουν τόση ψυχολογική δύναμη·, τόση 
λεπτότητα, τόση οξυδέρκεια, πού θά τήν έζήλευε και ο καλύτερος κ α θ ^ τ ς ς  ,ης

ψυχολογίας.^ ^  ταλέντα δέν μποροϋμε νά τα βρίσκουμε εύκολα, γιαυ-Λ ακρι
βώς ή μελέτη τής ψυχολογίας άπύ τούς πολίτικους , απο υπάλληλους του κράτους 
^  άπέΤτοΓάξ^ματίκούς μπορεί νά βοηθήση αυτούς νά πετύχουν αξιόλογα απο- 
τΓλέσυ,ατα όπως καί οί ταλαντούχοι προπαγανδισται. , ,

Έ στε τά βασικά στελέχη των άνωτάτων κλιμακίων ̂ για την 
άνδας πρέπει νά είναι οί έπιστήμονες ψυχολογοι, οι οποίοι θα επιβοηθουν,αι 

καί άπύ άλλες Επιστήμες, όπως είναι η άνθρωπολογία,
μολογία, οί πολιτικές καί οί τεχνικές ακόμη επιστήμες. Ετσι, με njv ^παίδευση 
θά καταρτισθοϋν τά κατώτερα κλιμάκια στις υπηρεσίες προπαγάνδας που πρεπε ι̂ 
νά καλύπτουν όλους τούς τομείς δρασεως και εν καιρω ειρηνης κα ο Ρ ·

λεμ°υ0 ί ψυχολογοι προπαγανδισται έχουν τήν ικανότητα νά παρουσιάζουν στύν 
άπλό άνθρωπο, αισθήματα, έπιθυμίες καί σκέψεις που δεν μπορείς να ιδη̂  το μάτι 
τού άνθρώπου, πού έχουν όμως τή δύναμη νά μεταβάλλουν την έντονη ενδόμυχη 
έπιθυμία, σέ έκδηλο μίσος' τήν ατομική ανδρεία, σε ομαδική δείλια η σε π - 
τήν άδυναμία, σέ όρμητικότητα' τήν άπόφαση πρός αντίσταση, σε_ αδιαφορία 
καί τήν έμπιστοσύνη, σέ δυσπιστία. Κι’ αυτό τ ο  κατορθώνουν εισχωρώντας στην 
ψυχή, στό υποσυνείδητο των άνθρώπων, άπ οπού αντλούν το υλικό που .ους
χρειάζεται γιά νά δράσουν. ν

Οί ψυχολογοι έχουν επίσης τήν ικανότητα νά βρίσκουν και να καθορίζουν 
τούς καταλληλότερους τρόπους μέ τούς όποιους μπορούν να ? εκμεταλλευτουν τις 
πραγματικές διαθέσεις τού άντιπάλου. Ή  μελέτη της ιστορίας μας  ̂δείχνει οα 
αερικά άπό τά χοντρότερα λάθη διεπράχθησαν άπο κακό υπολογισμό των σκέ
ψεων καί των διαθέσεων τού άντιπάλου. Κατά τό 1940, ο ιταλος πρεσβευτής στην 
Ελλάδα Γκοάτσι ειχεν άναφέρει στον δικτάτορα Μουσολινι, οτι η καταληφη της 
Ελλάδας θ’ άποτελούσε έναν άπλό περίπατο των ρωμαϊκών φαλαγγών προς τας 
Αθήνας. Ό πρεσβευτής αυτός ύπελόγισε κακώς jup διαθέσεις των Ελλήνων κι 
έτσι, όταν έπεχειρήθη εισβολή στή χώρα μας τών ιταλικών ̂  στρατευμάτων συ
νάντησαν ένα ατσάλινο ψυχικό τείχος, γιατί οί Έλληνες ενωμένοι ολοι επροβαλαν 
άντίσταση, άπώθησαν τούς ίταλούς στό εσωτερικό της Αλβανίας κι έτσι^συνετρ_ι- 
ψαν τις φασιστικές λεγεώνες, μαζί δέ μέ αυτές καί το μύθο περί του^αήττητου των 
στρατιών τού άξονος. "Οπως είναι δέ γνωστό, οί Ελληνικές νίκες αποτελεσαν τις 
πρώτες νίκες τών δημοκρατικών συμμάχων κρατών κατά των δικτατοριών του 
άξονος, πού απειλούσαν νά κατακτήσουν τον κόσμο καί δικαίως, αφού σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα είχαν κατακτήσει ολόκληρη σχεδόν τήν Εύρωπη.

Ό τρόπος πού δουλεύουν οί ψυχολογοι είναι άνάλογος μέ τήν περίπτωση. 
"Αλλοτε εξετάζουν μέ οικειότητα αιχμαλώτους μέ τους όποιους αστειεύονται και 
συζητούν διάφορα θέματα, έκτιμώντας έτσι τή διανοητικότητα τού αντίπαλου 
καί άλλοτε πάλι άναλύουν τις ειδήσεις πού μεταδίδουν και την ,φοπαγανδα που 
κάνουν οί άντίπαλοι στά στρατεύματα, τους καί στό λαό, κάνοντας έτσι διάγνωση
τού φρονήματος τού έχθροΰ. ,

Παράλληλα, οί ψυχολογοι θά βοηθήσουν και θα εκπαιδεύσουν^ τους προπα
γανδιστάς, ώστε ν’ άποκτοϋν συναίσθηση τής άποστολής τους, γνώση τών μυ-
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σ-πκών της προπαγάνδας καί των μεθόδων κατά τή διενέργειά της, χωρίς νά 
καρασυρωνται απο τον ατομικό τους παράγοντα, άπό τά ιδιαίτερα αίαθήμα- 
.α και τις σκεψεις τους, που πρεπει να τα κρατούν μακρυά άπό τή δουλειά

, , , κρερνε αντίθετο αποτέλεσμα απο κείνο που σα επεόϊωκε, γιατ„
Θα προκαλοϋσε το πείσμα των άντιπάλων του, οί όποιοι καί δεν θά ήθελαν στο
£ ^ η ς  \ ir /  r~ri\t « v a / w t ^ i u j  f  O  - t i n  ^ / λ /· Α Λ  . .  — λ » . ______ ______ ____ , S > . _____ Δ __~  _ . . X

ocoarj τις απαραίτητες συμβουλές στον προπαγανδιστή για το πώς θά χατορθώ- 
νη να κάνη τούς δικούς μας ανθρώπους (στρατιώτες καί πολίτες) νά κρατουν μα- 
κρυα απο την εχθρική προπαγάνδα τά συναισθήματα καί τις πεποιθήσεις τους.

1 έλος, ό ψυχολόγος θά δώση τις ειδικές οδηγίες του γιά κάθε μέσο προπα
γάνδας, ήτοι γιά τή ραδιοφωνική προπαγάνδα, γιά τις προκηρύξεις, γιά τήν προ
παγάνδα μέ μεγάφωνα, γιά τήν προπαγάνδα μέ πράκτορες, γιά τή χρήση προ
παγανδιστικοί τεχνασμάτων κ.λ.π.

Πραγματικά, πρέπει νά ύπάρχη ένας έγκέφαλος μέ εξαιρετικές ικανότητες 
πού νά κατευθύνη τήν προπαγάνδα καί νά τή συντονίζη μέ τις στρατιωτικές, οικο
νομικές, κοινωνικές καί πολιτικές καταστάσεις, σέ τρόπο ώστε νά καθορίζωνται 
σαφώς οί προϋποθέσεις τής προπαγάνδας καί οί συγκεκριμένες άποστολές, τά 
όργανα δέ αύτής νά διεξάγουν τό έργο τους χοιιρίς δισταγμούς καί μέ ταχύτητα, 
επι τή βασει τών δεδομένων τής ψυχολογίας καί μέ τή βοήθεια τών διαφόρων επι
στημών άνάλογα προς τήν περίπτωση κάθε φορά.

'Ο Χίτλερ, ό όποιος είχεν οργανώσει κατά τρόπο πετυχημένο τήν κατεύ
θυνση τής προπαγάνδας έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ς  κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς, καθοόρισε ώς 
εξής ταύτην : «Κάθε προπαγάνδα οφείλει νά είναι λαϊκή καί τό πνευματικό της 
η έπίπεδο πρέπει νά κατεβαίνη μέχρι καί του πιο φτωχού στήν άντίληψη, άπό κεί- 
» νους προς τούς όποιους πρόκειται νά γίνη. 'Η άξία τής προπαγάνδας βρίσκε- 
)) ται στή στοιχειώδη άπίιότητα καί στήν άκούραστη έπιμονή. Δέν χρειάζεται ν’ 
» άναζητήση τή μιά άντικειμενική άλήθεια, άλλά νά ύποβάλη μέ τρόπο αύταρχικό 
» στο λαό μιά πλαστή αλήθεια, προσαρμοσμένη προς τό σκοπό πού άκολουθεΐται».

Άλλά οί μεγαλύτεροι δεξιοτέχνες στον ψυχολογικό πόλεμο καί στήν προ- 
γάνδα υπήρξαν οί άγγλοι καί οί άμερικανοί, παρ’ όλον ότι δέν τήν παρουσία
ζαν κατά τρόπο πομπώδη, όπως έκαναν οί γερμανοί.

'Ο ίδιος ό Χίτλερ στο «Mein Kampf» άναγνωρίζει τήν υπεροχή τής άγγλο- 
αμερικανικής προπαγάνδας. 'Η βάση τής προπαγάνδας αύτής είναι ή άλήθεια παν
τού καί πάντοτε. Ή  οργάνωση τού έπιτελείου της δέν φαίνεται πουθενά καί όμως 
υπάρχει έκεί ένα «τράστ εγκεφάλων» γιά τή διεξαγωγή τού ψυχολογικού πολέμου 
σέ παγκόσμιο κλίμακα, προς χάριν τής british commonwealth ο! nations (όργα- 
νώσεως τής βρεταννικής κοινοπολιτείας) στήν όποια ό ήλιος δέν δύει ποτέ, άλλά 
καί επί τής οποίας καί γιά τήν όποια γίνεται ένας άδιάκοπος πόλεμος. Κανένας 
άμύητος δέν θά τούς μάθη ποτέ, όπως κανένας δέν έγνώρισε τήν άληθινή ηγεσία 
τού άλλου τεραστίου συγκροτήματος τής βρεταννικής μυστικής υπηρεσίας πληρο
φοριών (ΐντέλλιτζενς σέρβις).

Δύσκολες στιγμές γιά τήν προπαγάνδα είναι κείνες κατά τις όποιες κατα
βάλλεται προσπάθεια νά δικαιολογηθή ένα δυσάρεστο γεγονός. Στο σημείο αύτό 
ή γερμανική προπαγάνδα κατά τό Β' παγκόσμιο πόλεμο έδωσε δείγματα εξαι
ρετικής ίκανότητος. Πράγματι, μετά τήν καταστροφή τής στρατιάς στο Στάλιγ- 
κραντ, ή γερμανική προπαγάνδα παράλληλα προς τήν έκδοση τού άπέριττου στρα-
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τιωτικοΰ άνακοινωθέντος, διέταξε τήν τήρηση τριημέρου γενικού πένθους των 
γερμανών. Σκοπός τούτου ήταν νά πετύχη έντεχνο διαρρύθμιση της ψ ύ χ ρ α ς  
τού γερμανικού λαού γιά νά μειωθή έτσι η ζωηρά εντύπωση, την οποία επροκα- 
λεσε τό δυσάρεστο αύτό στρατιωτικό γεγονός. Προς τούτο, για να προλαβη τη δη
μιουργία αισθημάτων άδιαφορίας, ή άπογνώσεως, η λύπης, η οργής και αγα 
νακτήσεως, ή διαβρωτικοϋ σκεπτικισμού, ή αποκαρδιωσεως κ·λ.π., εσπευσε η 
συντονισμένη προπαγάνδα νά ύποβάλη αισθήματα υπερήφανης θλιψεως μονον 
τά όποια θά έδιωχναν κάθε άλλο αίσθημα και κάθε άλλη σκέψη. Ετσι το σύνθημα 
ήταν: « υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό  π έ ν θ ο ς ,  ύ π ε ρ η φ α ν η  ̂ θ λ ι ψ η, # τ ι μ η
)> σ τ ο υ ς  ν ε κ ρ ο ύ ς  κ α ί  υ σ τ έ ρ α  ά π ο  το τ ρ ι ή μ ε ρ ο  π έ ν θ ο ς  
„ ή ζ ω ή  ά ρ χ ί ζ ε ι κ α ί  π ά λ ι :  έ ρ γ α σ ι α  κ α ι  π ό λ ε μ ό ς » .

β ) Γ ε ν ι κ ο ί  κ α ν ό ν ε ς  π ρ ο π α γ ά ν δ α ς .
"Οπως ό καθένας άντιλαμβάνεται, 6 άπώτερος σκοπός τού ψυχολογικού 

πολέμου είναι νά δημιουργήση τις προϋποθέσεις, ώστε ό άντίπαλος να σκέπτε
ται καί νά ενεργή κατά τρόπο έπιζήμιο γιά τήν πολεμική του προσπάθεια. I ια να 
πετύχη τούτο πρέπει νά έφαρμόζωνται ώρισμένοι κανόνες κατα τη διενεργεια του 
ψυχολογικού πολέμου, οι οποίοι είναι οι εςής . ^

ι ) ' Η ά π ό κ τ η σ η  τ ή ς  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  τ ο υ  ά κ ρ ο α τ η - 
ο ί ο υ. ’Αποτελεί άντικειμενικό σκοπό ζωτικής σημασίας ή άπόκτηση της εμπι
στοσύνης των προσώπων προς τά όποια στρέφεται ή προπαγάνδα, με τήν αξιο
πιστία καί τήν αύθεντικότητα των πηγών τής προπαγάνδας· για την απόκτηση

' ---- .<_> -  αληθε·~ *»'■<*>•εια είναιτής εμπιστοσύνης αυτής πρέπει νά έχουμε πάντοτε υπ οψιν, οτι η αλη  ̂
ό πλέον σημαντικός παράγων. "Ολες οί διαδιδόμενες πληροφορίες θα πρεπει να 
είναι αντικειμενικές, πραγματικές καί ακριβείς. Μια πρόδηλα ψεύτικη πληροφορία 
μπορεί νά κλονίση τήν εμπιστοσύνη τού άκροατηρίου, γιά τήν απόκτηση της ο- 
ποιας έχρειάσθη προσπάθεια πολλών μηνών. Έαν τα μέσα τής εχθρικής προπα- 
γάνδας μεταδίδουν κατά συνήθεια ψευδείς ή διαστρεβλωμένες πληροφορίες στο 
λαό της, είναι μάλλον πιθανόν ότι ό λαός αυτός θά στραφνή προς κάποια άλλη πη
γή πληροφοριών, επί τής οποίας θά μπορή νά βασίζεται,^ Έκτός^ αύτοϋ, κείνος ο 
όποιος κάνει τήν προπαγάνδα θά πρέπει νά γνωρίζη τούς ανθρώπους προς τους 
οποίους άπευθύνεται καί νά είναι βέβαιος πώς εκείνο πού τούς λέει είναι πιστευτό 
καί άληθινό. Τέλος, έάν κείνος πού κάνει τήν προπαγάνδα επιδίωξη νά ένεργηση 
κατά τρόπο άντίθετο προς τήν κοινή γνώμη, χωρίς αμφιβολία^ δεν θά πετύχη ν’ 
άποσπάση τήν εμπιστοσύνη τού άκροατηρίου. Γιά ν’ άποφευχθή όμως το σφάλμα 
αυτό απαιτούνται ακριβείς πληροφορίες γιά όσα πιστεύει ή σκέπτεται ο αντί
παλος.

Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής έχουν παράδοση καί πιστεύουν στήν

ε Λ ε υ υ ε ρ ια  τ ο υ  ατόμου θ ε μ ε λ ιώ ν ε ι  τή βάση γιά κάθε σκέψη καί έκφραση τούτου. 
Αύτό άπο τελεί αρχή, πού έρχεται σέ άντίθεση προς εκείνη τήν οποία άκολουθοΰν 
τά δικτατορικά καθεστώτα καί ό διεθνής κομμουνισμός, πού επιδιώκουν νά διατη- 
οήσουν ένα άδιαπέραστο παραπέτασμα γύρω άπο τούς στρατιώτες και τους πο
λίτες καί αύτό ακριβούς αποτελεί ελάττωμά, γιατί τα πρόσωπα κου ποριοριζον- 
ται κατά τέτοιο τρόπο ζητούν συνεχώς νά μάθουν τήν άλήθεια. Γιαυτό οί δημο
κρατικοί λαοί όντας ενημερωμένοι καί γνωρίζοντας τήν αλήθεια μπορούν πιο 
καλά νά προστατεύσουν τον έαυτό τους άπο μιά απατηλή προπαγάνδα.

Μέ βάση αύτές τις άρχές, στά δημοκρατικά κράτη ό τύπος είναι έλεύθερος
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και οι /ιολΐτες μπορούν να διαβάζουν ο,τι θέλουν και ν’ άκοΰν όποιο ραδιοφωνι
κό σταθμό προτιμούν.

Κατα τον πόλεμό μαλιστα οι στρατιώτες τών συμμάχων άκουγαν όλους 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερα καί μπορούσαν νά παίρνουν διάφορες προ- 
κηρύξεις πού έρριχναν οί υπηρεσίες προπαγάνδας τώ>ν χωρών του άξονος, τις 
οποίες έστελναν για ενθύμιο στα σπίτια τους. Ένω στις χώρες καί τό στρατό 
του άξονος απαγορευόταν αυστηρά καί νά πιάση στά χέρια του κανείς προπα
γανδιστική προκήρυξή τών συμμάχων ή ν’ άκούση ραδιοφωνικό σταθμό άπαγο- 
ρευμενο. Γούτο αποτελούσε έγκλημα πού έτιμωρεΐτο μέ θάνατο. Παρά ταΰτα 
όμως οι στρατιώτες και οι πολίτες διψασμένοι νά μάθουν τήν αλήθεια έπαιρναν 
τις προκηρύξεις καί τις διάβαζαν.

ι ι ) Η α π ό κ τ η σ η  κ α ί  σ υ γ κ ρ ά τ η σ η  τ ο υ  ά κ ρ ο α τ η- 
ρ ι ο υ. Ενα από τα πιο δύσκολα προβλήματα τού ψυχολογικού πολέμου είναι 
η απόκτηση και η συγκράτηση τού άκροατηρίου. Μερικοί από τούς καλύτερους 
τροπους για το σκοπό αυτό είναι οί έξης : Νά δίδωνται άκριβεΐς, αληθινές καί 
πλήρεις ειδήσεις. Να παρέχεται ψυχαγωγία πού νά σχεδιάζεται κατά τέτοιο 
τροπο ώστε να προσελκύη καί νά διατηρή τήν προσοχή τού άκροατηρίου. Νά 
γίνεται μνεία στις ραδιοφωνικές έκπομπές ονομάτων τώιν αιχμαλώτων πολέ
μου. Νά μεταδίδωνται έξυπνα ραδιοφωνικά καί δημοσιογραφικά σκέτς. Νά χρη- 
σιμοποιήται στο ραδιόφωνο καί στον τύπο γενικά, ή γλώσσα τού έχθροΰ. Ν’ άνα- 
πτύσσωνται ζο^τικά θέματα γιά τον έχθρό.

ι ι ι ) Ή  ά π ο φ υ γ ή ά ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ΰ  μ έ ε κ ε ί ν ο υ ς  π ρ ο ς  
τ ο ύ ς  ο π ο ί ο υ ς  ά π ε υ θ ύ ν ε τ α ι  ή π ρ ο π α γ ά ν δ α .  'Ένας κα
λός προπαγανδιστής αποφεύγει πάντοτε νά λέη ή νά γράφη κάτι πού είναι δυ
νατό νά προκαλέση τήν άντίδραση τού άκροατηρίου. Πρέπει λοιπόν : Ν’ άπο- 
φεύγωνται οί καυχησιολογίες γιά διάφορες επιτυχίες, όταν μεταδίδωνται ή γρά
φονται ειδήσεις. Οί απώλειες δέ τού έχθροΰ δέν θά πρέπει νά έμφανίζωνται ούτε 
ώς επαίσχυντες, ούτε περισσότερο σοβαρές άπ’ δ,τι πραγματικά είναι. Ν’ απο
φεύγεται ή γελοιοποίηση ή καθύβριση τού έχθροΰ, γιατί τούτο θά έχη ώς άπο- 
κλειστικό αποτέλεσμα την έντονώτερη άντίδραση. Ν’ αποφεύγεται ή παρου
σίαση τής λιποταξίας ώς άτιμωτικής πράξεως. Οί έπιχειρήσεις τού ψυχολογι
κού πολέμου έπιφέρουν συχνά μ,εταβολές στήν ατομική καί ομαδική σκέψη, μέ
χρι τού σημείου ώστε ή λιποταξία νά θεωρήται δτι είναι ή μόνη ένδεδειγμένη 
λογική συμπεριφορά. 'Ο άντίπαλος θά πρέπει νά πιστέψη μέ τά διαδοχικά απο
τελέσματα τής προσχεδιασμένης προπαγάνδας, δτι είναι ανάγκη νά συντομευθή 
ό χρόνος τού πολέμου καί γιά τό σκοπό αύτό έπιβάλλεται δυσφήμηση, διολιοφθο- 
ρές, λιποταξία καί παράδοση τώιν όπλων.

ιυ ) 'Η π ε ι σ τ ι κ ό τ η τ α .  ' Η χρησιμοποίηση τής πειστικότητος, κατ’ 
αντίθεση προς τήν άμεσο διαταγή, έχει απόλυτο έφαρμογή στήν τεχνική τού ψυχο
λογικού πολέμου. Οί διαταγές είναι αποτελεσματικές μόνο όταν ό άντίπαλος έχει 
χάσει τελείως τό ήθικό του.

Γενικά, λοιπόν, σκοπός τού ψυχολογικού πολέμου θά πρέπει νά είναι ή παρο
χή εύλογοφανών καί λογικών έπιχειρημάτων καί συναισθηματικών έκκλήσεων, 
καθώς καί ή χρησιμοποίηση κάθε έπινοήσεως γιά νά πεισθή μάλλον τό ακρο
ατήριο νά υίοθετήση ένα τρόπο ένεργείας, παρά νά διαταχθή νά τον έφαρμο- 
μόση.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

'Υπό τοϋ καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας,
_________ Άνακριτικής καί Σωφρονιστικής, έν τή

Παντείω Σχολή κ. I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ (Συνέχεια έκ τοϋ προη
γουμένου καί τέλος)

Β '. Περί τών επί των ανηλίκων έγκληματιών επιβαλλόμενων θεραπευτικών μέτρων 
άπό βιοκοινωνικής άπόψεως.

** *
4 Δ υ α ν έ ρ ε ι α ι  λ ό γ ω  ψ υ χ ι κ ώ ν  ν ο σ ή σ ε ω ν. Νοητέαι ώς 

περιλαμβανόμεναι ένταϋθα απασαι αί ύπό τής ψυχιατρικής άποκαλουμεναι «ψυ
χώσεις», ήτοι ή έτέρα έκ των δύο γενικών κατηγοριών «παθολογικών κλινικών 
μορφών». Έν αύταΐς πρόκειται περί νοσηρών ψυχικών έξεργασιών, αιτινες πμοκα- 
λοΰσιν ούχί άπλώς ποσοτικάς, άλλ’ έν ταυτώ καί ποιοτικάς αλλοιώσεις εις τας
ψυχικάς λειτουργίας τοϋ άτόμου. .

Αί τοιαυται ψυχώσεις, συνιστώσαι τας κυρίως αψυχικας νοσους», συνοεον- 
ται προς παθολογικάς μεταβολάς τής φυσιολογικής λειτουργίας ή τής ανατομικής 
κατασκευής τοϋ εγκεφάλου ή εστιν οτε καί ετέρων οργάνων. (Χ) ^

Εις τάς τοιαύτας ψυχώσεις άναφέρεται ό ΓΊΚ ά. 123 § 1 δια τής φρασεως . 
«εάν ούτος (ό ανήλικος) πάσχη άπό ψυχικήν νόσον». Έκ των^ψυχώσεων 6 νόμος 
μνημονεύει ρητώς μόνον την επιληψίαν. Αί ψυχώσεις είναι ^σπανιαι προ τής 0ΡΟζ- 
Δυστυχώς όμως συνήθως (πλήν των περιπτώσεων τής έκδήλου επιληψίας και της 
νεανικής προϊούσης παραλύσεως) δεν είναι εμφανείς, άλλ’ ώς επι^τό πολύ διέρχον
ται λανθάνουσαν (άρα έπικίνδυνον) μορφήν, έπιδρώσαι επί την άνέλιξιν και διαπλα- 
σιν τής έν σχηματισμέ» προσωπικοτητος.

Ενταύθα άνήκουσιν αί άκόλουθοι περιπτώσεις ψυχικών νόσων : 
α) Ε π ι λ η ψ ί α  (ιερή νοϋσος). Ταύτης διακρίνονται δύο εΐδη, ήτοι τό μέν 

ή σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ή  (ή 'α τ υ π ο ς), τ ό δ ’ ή έ ν δ ο γ ε ν η ς  (η τ υ π ι κ ή  
ή ιδιοπαθής ή γνήσια) επιληψία. Αί προκαλοΰσαι τάς σωματικά^έπιληψιας οργανι- 
καί βλάβαι τοϋ έγκεφάλου δύνανται νά έμφανισθώσιν ήδη άπό τής φάσεως τής εμ
βρυϊκής ηλικίας, ούσαι είτε μηχανικαί (ως τραύματα), είτε τοξικαι, είτε μολυσμα- 
τικαί (λοιμώξεις), εϊτε βιολογικά! (ώς υποσιτισμός), είτε συμμιγείς. 'Ως έπί τό 
πλεΐστον, οί πρώτοι επιληπτικοί παροξυσμοί έμφανίζονται κατά την διάρκειαν τής 
εφηβικής φάσεως. Πάντως άντί τών έπιληπτικών παροξυσμών είναι δυνατόν νά 
έμφανισθώσιν άπλώς μόνον «επιληπτικά ισοδύναμα», (ήτοι κρίσεις έτερας μορφής), 
λίαν συχνά παρά τή νεανική επιληψία. Αί αιφνίδιοι άφαιρέσεις τών άνηλίκων,τών 
πασχόντων έξ έπιληπτικών ’ ισοδυνάμων, δεν πρέπει νά έκλαμβάνωνται^ώς ελλειψις 
προσοχής καί ή μετά τάς άφαιρέσεις θορυβώδης συμπεριφορά του άνηλίκου ώς 
άταξία, άλλ’ άμφότεραι ώς έκδηλώσεις παροξυσμών τής άτυπου επιληψίας.

'Η επιληψία τών άνηλίκων δημιουργεί χαρακτήρα εύερέθιστον, έκρηκτικόν, 
καταθυμικόν, ίσχυρογνώμονα καί άνυπάκοον.

ΓΙρός τούς "επιληπτικούς νέους δεν πρέπει νά όμιλώμεν περί τής νόσου αύ- 
τών, διότι ούτοι γνωρίζοντες «τό μέγεθος τής τραγικής^ των παθήσεως ζώσιν'υπό 
διαρκή εφιάλτην». (2) Ένδείκνυται ή παραπομπή τών έπιληπτικών νέων εις είδι-

1
2

:Μ. Γ. Στριγγάρη, αύτόθι» σ. 166 έπ. περί γενικών κατηγοριών παθολογικών τύπων. 
Κ. Δ. Κωνσταντινίδη. Μαθήματα Ψυχιατρικής. Άθήναι. 1946» σ, 263 ύπ. 1.
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κα νοσηλευτικά ιδρύματα επιληπτικών ανηλίκων, έν οίς ούτοι άσχολοΰνται εις 
εργασίαν ύπο παρακολούθησιν.

β ) Ά λ κ ο ο λ  ι κ α ί κ α ί  τ ο ξ ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς .  Έ ξ αυτών 
αλκοολικαι ψυχώσεις είναι αί όφειλόμεναι εΐδικώτερον εις την κατάχρησιν τής 
ουσίας του οινοπνεύματος. Αί τοιαΰται αλκοολικαι ψυχώσεις ύποδηλοΰνται ύπο τού 
ΠΚ ά. 123 § 1 διά τής φράσεως : «ή είναι (ό ανήλικος) έκδοτος εις τον πότον».

Ά φ ’ έτέρου «τοξικαί ψυχώσεις» είναι αί όφειλόμεναι (εις την κατάχρησιν 
ετερων τοξικών ούσιών, φερ’ είπεΐν χασισίου, κοκαΐνης κ .τ.λ .). 'Η φάσις τής νεό- 
τητος αποτελεί επικίνδυνον καμπήν τής ηλικίας τού άνθρώπου προς ύποδούλω- 
σιν του εις την τοξικομανίαν. Διότι οί νέοι, άγνοοΰντες τούς κινδύνους, προσηλυτί
ζονται ευχερέστερον προς την χρήσιν ταξικών ούσιών ιδίως, έπειδή φαντάζονται 
ότι, ούτως ένεργοΰντες καί μάλιστα παρά τάς απαγορεύσεις τών γονέων ή κηδεμό
νων αυτών, άποδεικνύουσιν άνδρισμον καί ισοτιμίαν προς τούς ωρίμους άνδρας. (Χ) 

Ένδείκνυται ή εισαγωγή τών τοξικομανών καί οΐνόφλύγων άνηλίκων ούχί 
εις ψυχιατρεία, άλλ’ εις ειδικά «θεραπευτικά ιδρύματα άποτοξινώσεως άνηλίκων», 
μετά δέ τήν άποθεραπείαν επιβάλλεται ή συνεχής παρακολούθησις έν τή έλευθέρα 
ζωή, λόγω του κινδύνου τής υποτροπής εις τήν έξιν. Προκειμένου περί ψυχώσεων 
τοξικής καί άλκοολικής φύσειος ένδείκνυται ή είσαγο^γή τών νοσούντων εις «ψυ
χιατρεία ανηλίκων». Τά ιδρύματα άμφοτέρων τών κατηγοριών δέον νά λειτουρ- 
γώσιν κατά τό οικογενειακόν σύστημα. (2)

γ ) Λ ο ι μ ού δ ε ι ς ψ υ χ ώ σ ε ι ς  (σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ α ί ψ υ χ ώ 
σ ε ι ς ) .  Αυται οφείλονται εις τοξίνας του οργανισμού ή μικροβίιον διάφορο»; λοι
μωδών νόσων (κοιλιακού τύφου, γρίππης, οστρακιάς, πνευμονίας, έρυσιπέλατος, 
πνευμονίας, φυματιάσεως, έλονοσίας, έξανθηματικοΰ τύφου, διφθερίτιδος, παρω- 
τίτιδος, δυσεντεριών, αμοιβαδώσεων, χολέρας, λέπρας, λύσσης κ.τ.λ.,), αΐτινες, 
αποκτώσαι έπί ώρισμένων περιπτώσεων «νευροτροπισμόν» καί έγκαθιστάμεναι 
κατ’ έπιλογήν έν τή νευρική ουσία, δημιουργούσι διαφόρους νοσολογικάς καί ψυχι- 
κας αντιδράσεις. Παρά τώ πάσχοντι παρατηροΰμεν διαταραχήν του συνειρμού 

-τών ιδεών, ψευδαισθήσεις, παραληρητικάς ιδέας, θόλο;σιν τής συνειδήσεως, διατα
ραχήν τού προσανατολισμού, μείωσιν τής προσοχής, ψυχικήν κόπωσιν, υπνηλίαν, 
μνημονικά κενά.

Αί έν λόγω ψυχώσεις άναπτύσσονται όξέως εντός ολίγων ήμερών ή καί 
ωρών. Εις ώρισμένας περιπτώσεις προηγείται βραχύ ή καί μακρόν προδρομικόν 
στάδιον δυσθυμίας, εύερεθίστου καί άγχους, καθ’ ό 6 ανήλικος μαθητής έξακο- 
λουθεί νά φοιτά, εις τό σχολεΐον ή εις τήν έργασίαν. 'Η νεαρά ηλικία εμφανίζει 
μείζονα ετοιμότητα προς σχετικάς ψυχοπαθολογικάς αντιδράσεις. Σημασίαν κέ- 
κτηνται καί αί μεταλοιμώδεις καταστάσεις. Αί άνω όξεΐαι ψυχικαί νόσοι διαρκοΰσι 
μόνον έφ’ όσον υπάρχει ή παθογόνος (σωματική) αιτία, συνιστώσαι κυρίως είπεΐν 
σύμπτωμα τής σωματικής νόσου. Άρκετάς όμως φοράς διατηρούνται αύται καί 
μετά τήν θεραπείαν τής σωματικής νόσου ώς έπακόλουθον τής διά τής λοιμώξεως 
δημιουργηθείσης βλάβης έγκεφαλικών κυττάρων. Έ πί τών χρονιζουσών περιπτώ
σεων είτε δημιουργείται μόνιμος βλάβη τής διανοίας καί τής μνήμης (δευτεροπα
θής άνοια), είτε άπομένουσιν έλαφραί ψυχικαί καί σωματικαί διαταραχαί (ευερέ
θιστου μετά συναισθηματικών εκρήξεων), μείωσις συναισθηματικότητος, άβουλη- 
σία, διανοητική έξασθένησις, εύχερής σωματική καί διανοητική κόπωσις. 

Ένδείκνυται ή παραπομπή τού άνηλίκου εις ψυχίατρόν, 
δ) Ψ ύ χ ω σ ι ς  τ ή ς  έ π ι δ η μ ι κ ή ς έ γ κ ε φ α λ ί τ ι δ ο ς  (ή «λη-

(1) «Μ. Στριγγάρη, αύτόθι» <τ. 221.
(2) « Ί . Κ. Παπαζαχαρίου. ’Άρθρα. Τ. Β'. Άθήναι. 1950.» σ. 5 έπ,
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θαργική έγκεφαλΐτις» ή «ψύχωσις (έρευνηθεΐσα υπό τοϋ έλληνος) von Economo»). 
—Αυτή οφείλεται, εις όργανικάς αλλοιώσεις τής εγκεφαλικής ούσίας έκ διαφόρων 
λοιμωδών νόσων. Αί σχετικαί χαρακτηρολογικαί διαστροφαί καί ψυχοπαθολογικαί 
εκδηλώσεις προσλαμβάνουσι μείζονα έντασιν κατά την φασιν τής παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. Σημασίαν έχουσι καί αί μετεγκεφαλιτικαί καταστάσεις, αίτι- 
νες έξωθοΰσι τούς μέν άρρενας εις την επαιτείαν καί άλητείαν, τας δε θηλειας εις 
τήν πορνείαν. Γενικώς οί έφηβοι καθίστανται δυσχερέστατοι, ενοχλητικοί, βασανι
στικοί μικροτέρων παιδιών, ψευδολόγοι καί ραδιούργοι, οξύθιμοι, ρεποντες προς 
χειρονομίας καί βιαιοπραγίας, βωμολόχοι καί χυδαίοι, γενετηρίως προκλητικοί 
καί προς αγνώστους γυναίκας, άκόμη καί προς τήν μητέρα ή τάς άδελφάς κ.τ.λ. 
Συχνάκις παρητηρεϊται ροπή προς κλοπάς καί ύπεξαιρέσεις, φθοράν ξένης περιου
σίας, έμπρησμούς, άδικους επιθέσεις, αΐδοιοδειξίαν, βιασμούς, σπανιώτερον προς 
άνθρωποκτονίαν καί ληστείαν.

Ένδείκνυται ή παραπομπή τοϋ ανηλίκου εις ψυχίατρον.
ε ) Ψ υ χ ώ σ ε ι ς  έ ξ έ γ κ ε φ α λ ι κ ώ ν  π α θ ή σ ε ω ν  (νόσων έντο- 

πιζομένων έν τώ έγκεφάλω, λ.χ. έξ όγκων τού εγκεφάλου, έκ μηνιγγίτιδος). Δια- 
φέρουσαι είναι ή «παιδική μηνιγγΐτις» (συχνά τά παραληρήματα) (οσαι περιπτώ
σεις διαφεύγουσι τον θάνατον, συνεπάγονται διαφόρους μονίμους ψυχοπαθολογι- 
κάς άνωμαλίας, ώς νοητικήν καί βουλητικήν κατάπτωσιν), ή «λοιμώδης χορεία» 
(περίεργοι έ'ντονοι κινήσεις τών άκρων" προσβάλλονται συνήθως τά νευροπαθή 
παιδία, εις διπλάσιον δέ βαθμόν τά κοράσια" συνήθεις είναι ψυχικαί διαταραχαί, 
ώς τάσις προς θρήνους, αλλά καί συναισθηματική ψυχρότης, άνησυχίαι κ.τ.λ. κατά 
δέ τήν φάσιν τής εφηβείας συναίσθημα παθολογικής ευφορίας, διεγερτικότης καί 
άσυναρτησία (σύνδρομον μωρίας), ονειρικόν παραλήρημα).

Ένδείκνυται ή παραπομπή τοϋ άνηλίκου εις ψυχίατρόν.
στ) Τ ρ α υ μ α τ ι κ ά  ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς .  Πρόκειται περί ψυχικών νοσή- 

σεων, όφειλομένο^ν εις τραύματα καίρια τής κεφαλής. Γενικώς έκ τών τραυμάτων 
τής κεφαλής έπηρεάζονται ένδεχομένως αί λειτουργίαι τοϋ έγκεφάλου καί ώς έκ 
τούτου καί αί ψυχικαί λειτουργίαι. ’Εντεύθεν δύνανται νά έπακολουθήσωσι πρόσκαι
ροι ή δυστυχώς καί μόνιμοι βλάβαι τών ψυχικών λειτουργιών. Άναλόγως τής βα
ρύτητας τών τραυματικών συνεπειών έν τ<ψ έγκεφάλω διακρίνονται θεωρητικώς 
τό μέν ή ελαφρά μορφή τής «διασείσεως» (άπλή κινητική δόνησις), τό δέ ή βα
ρεία μορφή τής «θλάσειος» (βλάβη βαρεία, ένδεχομένως καί άπώλεια τής έγκεφαλι- 
κής ούσίας, αίμορραγίαι). Τό ά.τομον δυνατόν νά περιπέση εΐτε άμέσιος, εΐτε καί 
μετά τήν πάροδον άρκετής ώρας μετά τον τραυματισμόν εις άναισθησίαν. Τά συμ
πτώματα είναι άνάλογα καί προς τήν ήλικίαν.

’Επί τής διασείσεως ένδεχομένη ή προσβολή τών μνημονικών λειτουργιών 
(μνημονικά κενά μετά μυθοπλασιών). Ή  θλάσις δυνατόν νά καταλήξη εις τον θά
νατον. Παρατηρούνται διεγερτικαί καταστάσεις, παραληρήματα καί συγχύσεις.

’Επί ώρισμένων άτόμων, άτινα ύπέστησαν βαρείας κακώσεις τής κεφαλής, 
παρατηρεϊται βαθμιαία μεταβολή τοϋ χαρακτήρος (λανθανόντως χωρούσα) (μεμψι- 
μοιρία, δυσθυμία, εύαισθησία, ανυπομονησία, όξυθυμία, συναισθηματική άμβλύ- 
νοια, παθολογική μέθη, ελλειψις ένεργητικότητος, ένδεχομένη μετατραυματική 
έπιληψία). Τό θέμα έχει σχέσιν τό μέν ώς έγκληματογόνος παράγων, τό δ’ έν τή 
ψυχολογία τής μαρτυρίας έκ μέρους τραυματισθέντων εις τήν κεφαλήν.

ζ) Έ  ν δ ο κ ρ ι ν ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ις. Γενικώς έκ διαφόρων βλαβών 
ώρισμένων ένδοκρινών αδένων έπηρεάζονται αί βιολογικαί λειτουργίαι τοϋ άν- 
θρωπίνου οργανισμού, ένδεχομένιος τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα καί ώς έκ τού
του καί αί ψυχικαί λειτουργίαι τού άνθρούπου. ’Επί τών έλαφροτέρων περιπτώ- 
σεο̂ ν έπέρχεται άπλή μεταβολή τού χαρακτήρος (είτε μορφή αβουλίας, νωθρότη-
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τος, βραδυψιχισμοΰ, είτε μορφή έρεθιστικότητος, έριστικότητος, πολυπραγμο- 
συνης και ευφορίας). Σπανιώτερον επέρχονται καί ενδοκρινείς ψυχώσεις (διατα- 
ραχαί συνειδήσεως, παραλήρημα, ψευδαισθήσεις).

Εαν αι ενδοκρινείς παθήσεις προσβάλωσι τον άνθρωπον κατά την παιδικήν 
και εφηβικήν του ηλικίαν, επηρεάζονται συνήθους καί αί διανοητικά! λειτουργίαι 
(ως επι κρετινισμού και μυξοιδήματος άνηλίκων) (δημιουργία καταστάσεων πνευ
ματικής άνεπαρκείας).

η) Γ ε ν ν η τ ι κ α ί  ψ υ χ ώ σ ε ι ς .  Τοιαΰται δύνανται να συνοδεύσωσι 
τας εμμηνους ρύσεις, τήν έγκυμοσύνην, σπανιώτερον τον τοκετόν καί τήν λοχείαν. 
Ιδιαιτέραν σημασίαν αποκτώσιν αί παρορμητικά! πράξεις των γυναικών προς εξυ

βρίσεις, κλοπάς, παιδοκτονίας καί αύτοκτονίας.
θ ) Σ χ ι ζ ο φ ρ ε ν ι κ α ί  ψ υ χ ώ σ ε ι ς  (καλούμεναι ύπό τής παλαιοτέ- 

ρας ψυχιατρικής «πρώιμος άνοια»). Αύται είναι έν πολλοΐς άγνώστου αιτιολογίας 
και είναι αι συχνοτεραι εκ των ψυχικών νόσων. Χαρακτηριστικόν είναι τό φαινό- 
μενον τής «σχισεως τής προσωπικότητος», καθ’ ήν έπέρχεται διάσπασις τής ενιαίας 
ψυχικής προσωπικότητος τού νοσοϋντος, διαχωρίζοντος έκ τοϋ εγώ του διαφόρους 
ψυχικας επεξεργασίας, άς υπολαμβάνει ώς ξένας, έχούσας ιδίαν αύθυπόστατον καί 
ανεξάρτητον ϋπαρξιν. ’Ανάλογους προς τήν σύνθεσιν τών συμπτωμάτων δημιουρ- 
γοϋνται αί τέσσαρες μορφαί τής απλής σχιζοφρένειας, τής ήβηφρενείας, τής κατα
τονίας και τής παρανοίας. ' II απαρχή τών έν λόγω ψυχώσεων ανάγεται κατά κα
νόνα εις τήν έφηβικήν ήλικίαν, σπανίως όμως ήδη καί εις τήν παιδικήν («πρώϊ- 
μος ή νεανική άνοια», dementia praecocissima, ύποδυομένη μορφήν μελαγχο
λίας ή κατατονίας), πολλάκις έν λανθανούση μορφή. Τά ψυχωτικά επεισόδια ενίοτε 
συμπλέκονται μετά τών συνήθων έφηβικών κρίσεων.

Κατ’ έξοχήν διαφέρουσα είναι ή μορφή τής «ήβηφρενείας», ήτις έμφανίζεται 
ου μονον κατα τήν έφηβικήν ήλικίαν, άλλά καί κατά τήν οόριμον. Πάντως συνη- 
θεστέρα είναι ή έμφάνισις κατά τήν νεανικήν φάσιν, διότι ίσως ή έφηβική ένδο- 
κρινικη αναστάτωσις δημιουργεί πρόσφορον έδαφος προς άνάπτυξιν σχιζοφρενικών 
εξεργασιών. Δυσχερής ή διάγνωσις τοϋ ποικίλου εις μορφάς προδρομικοΰ σταδίου 
τής προψυχωτικής προσωπικότητος. Χαρακτηριστικά τής ήβηφρενείας είναι ή 
συναισθηματική (ένίοτε μερική) καί βουλητική άτονία μετά σποραδικών αιφνίδιων 
παρορμησεων, ασυναρτησία ιδεών καί κρίσεων, πτώσις τής ίκανότητος προσαρμο
γής εις το οικογενειακόν καί έπαγγελματικόν περιβάλλον, άπόσχισις από τής πραγ- 
ματικότητος διά θεμελιώσεως φανταστικού κόσμου, συναισθηματικά! δυσαρμο- 
νίαι καί αντιθέσεις συμπεριφοράς (λ.χ. εύγένεια μετά ταυτοχρόνου θρασύτητος, 
άδιαφορία μετ’ εύσυγκινησίας, όρθροφροσύνη μετ’ ακρισίας, άπομόνωσις μετά 
διαχυτικότητας), παρανοϊκαί ΐδέαι (διώξεως, μεγαλείου, ύποχονδριακαί, άγχος), 
ψευδαισθήσεις καί παραισθήσεις.

Παρα τή νεανική ήλικία είναι δυνατόν νά έμφανισθώσιν καί αί λοιπαί μορ- 
φαι τής σχιζοφρένειας, ήτοι ή απλή σχιζοφρένεια (κατά τον πρώτον χρόνον τής 
νόσου ό μαθητής μεταβαίνει μέν είσέτι εις τό σχολεΐον, ούχ’ ήττον παρουσιάζει 
αδιαφορίαν διά τά μαθήμ,ατα καί τήν έργασίαν, τάσιν προς μόνωσιν καί πτώ- 
σιν τής ζωτικότητος), ή κατατονία (συχνή πως εις τήν νεαράν ήλικίαν) καί ή πα
ράνοια (σπανία εις τήν νεαράν ήλικίαν).

ι) Κ υ κ λ ι κ α ι ψ υ χ ώ σ ε ι ς .  Αύται συνίστανται εις νόσον τής συναι
σθηματικής σφαίρας, πιθανώς κληρονομικής προελεύσεως, έρευνηθεΐσαι υπό Kret
schmer). Δύο βασικοί κλινικοί τύποι είναι τό μέν ή «μανία» (νοσηρά εύφορία, 
συγκινητική ύπέρτασις καί ευαισθησία, αισιοδοξία, αύτοπεποίθησις, ζωτικότης, 
πολυπραγμοσύνη, έκρηκτικότης), τό δ’ ή «μελαγχολία» (νοσηρά καταθλιπτική 
κατάστασις, άπαισιοδοξία, πτώσις ζωτικότητος, έπί πλέον τάσεις προς αύτομομ-
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φάς, άναίτιοι φόβοι, ίδέαι αυτοκτονίας). Επικίνδυνοι αί δυσδιάκριτοι υπομανιαι 
καί ’ύπομελαγχολίαι. Συμμιγείς μορφαί εΐτε έπί συνυπάρξεως στοιχείων μελαγχο
λίας καί μανίας, εΐτε έπί έναλλαγής φάσεων μελαγχολίας και μανίας.^  ̂ ^

'Η μορφή τής μελαγχολίας άπαντάται καί κατά την παιδικήν και εφηβικήν 
ήλικίαν, ενώ ή μανία είναι σπανία. Κατά τό προδρομικόν στάδιον^τής μανίας ο 
μαθητής παρουσιάζει άλλοίωσιν τοΰ χαρακτήρος καί άμβλυνσιν του ήθους αυτου 
(άπροσεξίαι, πολυλογίαι, προπέτειαι καί θρασύτητες, θόρυβοι και ενοχλήσεις,εγκα 
τάλειψις του σχολείου, άσκοποι περιπί^ανήσεις).

ια ) Ν εα  ν ι κ ή π ρ ο ϊ ο ΰ σ α π α ρ ά λ υ aj. ς. Αυτή συνιστα κεχω- 
ρισμένην κλινικήν μορφήν. Είναι σπανία, συφιλιδικής προελεύσεως, ^οφειλομεν/] 
εΐτε εις έκ γενετής έπιβάρυνσιν, εΐτε εις μόλυνσιν κατά τά πρώτα έτη της παιδικής 
ηλικίας. Επειδή ό χρόνος τής έπωάσεως έξικνεϊται έπί πολλά έτη, η εκδηλωσις 
τής νεανικής παραλύσεως συμπίπτει προς τήν ήβην. Προδρομικαι εκδηλώσεις είναι 
ή έξασθένησις τής κρίσεως καί ή άλλοίωσις του χαρακτήρος. Μορφαι ταυτης είναι 
ή άνοϊκή, παρανοϊκή, μελαγχολικη και μανικη. ^

5. Δ υ σ χ έ ρ ε ι α ι  λ ό γ ω  ψ υ χ ι κ ώ ν  α ν ω μ α λ ι ώ ν .  Νοητέαι 
προφανώς ώς συμπεριλαμβανόμεναι ενταύθα απασαι αι υπο τής^ ψυχιατρικής απο 
καλούμεναι «ψυχοπάθειαι». Αύται δεν είναι ψυχικαί νόσοι, ουδέ καν ελαφρότεροι 
μορφαί ψυχικών νόσων, άλλ’ άπλαΐ ίσχυραί άποκλίσεις άπό̂  τοΰ κανονικού ψυχικου 
(βουλητικού καί συναισθηματικού) (ούχί τοΰ διανοητικοΰ) τυπου, εξικνουμεναι 
μέχρι ψυχικό ΰ ελαττώματος καί παθολογικοΰ χαρακτήρος, διαταρασσομένων των 
κοινωνικών σχέσεων τοΰ άτόμου. Επιτυχής έν πολλοϊς ή τυπολογική διακρισις 
τοΰ Kurt Schneider εις δέκα συγκεκροτημένας κατηγορίας. Ειδικωτερον . >

α) Τ π ε ρ θ υ  μ ι κ ο  ί. (hyperthvmische psychopathen) (ύπέρτασις_ ευ
θυμίας καί αισιοδοξίας). 'Η ύπερθυμική ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία έκδηλου- 
ται ήδη από τής πρώτης παιδικής ηλικίας. Γενικώς ό ύπερθυμικός άνήλικος είναι 
συνεχώς εύθυμος, αισιόδοξος, πλήρης ενθουσιασμού, ρέπει προς φλυαρίαν και πο
λυλογίαν, γέλα δέ σχεδόν άνευ λόγου. Είναι άεικίνητος, θορυβώδης, άνήσυχος και 
ενοχλητικός. 'Ως μαθητής είναι προπέτης, υποβάλλει θρασείας ερωτήσεις και δια- 
ταράσσει τήν ησυχίαν τής τάξεως. Έν τώ ψυχικώ αυτοΰ κοσμώ και εν ταΐς απασχο 
λήσεσιν αύτοΰ μεταβάλλει διαρκώς προσανατολισμούς. Εύχερώς συγκρούεται 
προς τό περιβάλλον. Αποκτά έπιβλαβεΐς συνήθειας (προς τυχηρά παίγνια, κά
πνισμά, γενετήσιας έκτροπάς). Τά κοράσια παρασυρονται και προς τρν πορνείαν. 
Τό ποσοστόν τών άρρένων ύπερθυμικών υπερτερεί τών θηλέων.

'Η θεραπεία τής υπερθυμίας δέον να άρχίση από μικράς ηλικίας, 
β) Κ α τ α θ υ μ ι κ ο ί  (depressive psychopathen) (ύπέρτασις δυσθυμίας 

καί απαισιοδοξίας). 'Η καταθυμία εύρίσκεται εις τον άντίθετον πόλον εν σχέ- 
σει προς τήν υπερθυμίαν. Οί καταθυμικοί ανήλικοι ρεπουσι προς μονωσιν, ρεμβα
σμούς, μελαγχολικάς σκέψεις καί ησυχίαν, άποφεύγοντες τάς άναστροφάς καί^τα 
παίγνια μετ’ άλλων παιδιών, είναι δειλοί καί στερούνται αύτοπεποιθήσεως. Καί ή 
καταθλιπτική ιδιοσυστασία έκδηλοΰται ήδη άπο τής παιδικής ηλικίας, επιτείνεται 
δέ κατά τήν φάσιν τής ήβης καί αμβλύνεται εις ωρισμενον βαθμόν μετά τςν  ̂c.lgo- 
δον εις τήν ώριμον ηλικίαν. Άμφότερα τά φΰλα παρουσιάζουσι τήν αυτήν άναλο- 
γίαν ποσοστοΰ προς τήν μελαγχολικήν ιδιοσυστασίαν.

'Η θεραπεία συνίσταται εις ένθάρρυνσιν, δημιουργίαν ευχάριστων ευπρε
πών συναναστροφών καί εις άπασχόλησιν.

Σ υ μ μ ι γ ε ί ς  κ υ κ λ ο ε ι δ ε ΐ ς  τ ύ π ο ι .  Πρόκειται περί ανήλικων 
οί όποιοι εΐτε παρουσιάζουσι ταυτοχρόνους στοιχεία υπερθυμίας και καταθυμιας, 
εΐτε παρουσιάζουσι περιοδικήν έναλλαγήν φάσεων δυσθυμίας και εύθυμιας.

ι υ ν α ι σ 0 η μ α τ ι κ ω ς ψ υ χ ρ ο ί ,  (gemiitlose psychopathen) (ή-
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θική άναλγησία). Τής ήθικής αναισθησίας ύφίστανται διαβαθμίσεις. Αυτή είναι 
επικίνδυνος ώς έγκληματογόνος παράγων. ’Αναφαίνεται .άπό τής παιδικής ηλικίας. 
Ό  συναισθηματικής ψυχρός ανήλικος εμφορείται ύπό κακού ήθους, επιδεικνύει 
κακήν συμπεριφοράν, εγωκεντρικήν καί συμπεριφέρεται μετά κακίας προς άλλα 
παιδία. Είναι άτακτος, άνυπάκοος, ρέπει πρός γενετηρίους παρεκτροπάς, δραπε
τεύσεις εκ τού σχολείου καί τής οικίας, πρός περιπλανήσεις, συγκρούεται εύχερώς 
μετά τού περιβάλλοντος, είναι ασυγκίνητος έκ των τιμωριών ή των επαίνων καί 
έκ των καλών ή κακών γεγονότων τής παιδικής ζωής. Το ποσοστδν τών άρρένων 
ύπερτερεΐ έν τή συναισθηματική άναλγησία έν σχέσει πρός τά θήλεα.

'Η αγωγή τών ηθικώς άναισθήτων άνηλίκων είναι δυσχερεστάτη.
Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  υ π ε ρ ε υ α ί σ θ η τ ο ι ,  ε υ σ υ γ κ ί ν η τ ο ι  

(ηθική συναισθηματική εύαισθησία). Οί ευαίσθητοι μαθηταί άλγοΰσι ψυχικώς έκ 
τής μη λεπτής συμπεριφοράς τών συμμαθητών αυτών ή έκ τών επιπλήξεων τών 
διδασκάλων αύτών. 'Η συναισθηματική εύαισθησία είναι χαρακτηριστικόν τής 
εφηβικής ηλικίας. Ούχ’ ήττον, οσάκις έξικνεΐται μέχρις υπερβολής, συνιστα ψυ
χοπάθειαν. Το ποσοστόν τού γυναικείου φύλου ύπερτερεΐ.

δ ) Έ χ  ο ν τ ε ς ε ύ μ ε τ ά β λ η τ ο ν τ ή ν ψ υ χ ι κ ή ν  δ ι ά  θ ε σ ι ν 
(stimmungslabile psychopathen-) (συναισθηματικαί μεταβολαί καί περιοδικαί 
παρορμητικαί εκδηλώσεις). 'Ο εύμετάβολος μαθητής έπιδεικνύει έναλλασσομένην 
συμπεριφοράν, λ.χ. είναι κατά περιόδους άλλοτε επιμελής καί άλλοτε αμελής, άλλο
τε φοιτά τακτικής εις τό σχολεΐον καί άλλοτε ρέπει πρός απουσίας, άλλοτε είναι 
τακτικός καί φρόνιμος, άλλοτε δέ ρέπει πρός αταξίας. Γενικώς ή ζωή αυτού δεν 
παρουσιάζει σταθεράν γραμ.μήν. Οί εύμετάβολοι μαθηταί άγονται περιοδικής εις 
παρορμητικήν δράσιν, ώς πρός πορειομανίαν, έπιζήτησιν περιπετειών, κλεπτο- 
μανίαν, μανίαν πρός φθοράν καί καταστροφήν. ΊΊ εύμετάβολος συναισθηματικότης 
είναι χαρακτηριστικόν τής εφηβικής ήλικίας· ούχ’ ήττον, οσάκις έξικνεΐται μέχρις 
υπερβολής, συνιστα ψυχοπάθειαν.

ε) ’Ε κ ρ η κ τ ι κ ο ί  (explosive psychopathen) (εύχερής καί ίσχυρο- 
τάτη συγκινητική έκκένωσις τής οργής, εύέξαπτον). Τά άτομα ταΰτα έπί μηδαμινή 
άφορμή καταλαμβάνονται ύπό δυσθυμίας καί έντονου οργής, έκκενοΰντες ταύτην 
άμέσως, βιαίως καί άχαλινώτως. 'Η διάρκεια όμως τής οργής είναι βραχεία, εύ
χερώς έξατμιζομένη. Κατά τήν στιγμήν τής μεγίστης έντάσεως τής οργής παρατη- 
ρεΐται έλαφρά θόλωσις τής συνειδήσεως. Τά έν λόγω άτομα ρέπουσι πρός έριδας 
έν τώ οικογενειακή, φιλική καί έπαγγελματικώ αύτών κύκλω, ώς καί πρός έγκλή- 
ματα έν βρασμώ ψυχικής ορμής, ώς λ.χ. εξυβρίσεις, άδικους έπιθέσεις, τραύματα 
καί άνθρωποκτονίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, άντιστάσεις κατά τής άρχής, αύτο- 
κτονίας.

Τό ευερέθιστου είναι ίδιότης τής έφηβικής ήλικίας. Ούχ’ ήττον, οσάκις τούτο 
έξικνεΐται μέχρις ύπερβολής, συνιστα ψυχοπάθειαν. Άνάλογον λεκτέον καί προκει- 
μένου περί κορασίδιον, εύρισκομένων κατά τήν περίοδον τής εμμήνου ρύσεως, οπό
τε έπιτείνεται τό εύερέθιστον, ή εύσυγκινησία, ή άνησυχία καί ή δυσθυμία μετ’ 
άγχους.

Οί έκρηκτικοί άνήλικοι μαθηταί ρέπουσι πρός παντοίας παραβάσεις, ώς 
ιδίως πρός αύθάδη συμπεριφοράν, πρός συγκρούσεις πρός τούς συμμαθητάς καί 
πρός τούς διδασκάλους, ενίοτε καί πρός αύτοκτονίας.

Θεραπευτικής επιβάλλεται άπομάκρυνσις άπό παντός έρεθισμοΰ, ύποχώρη- 
σις εις τήν άπαίτησιν τού έκρηκτικοΰ, οσάκις έπίκειτα.ι έκρηξις οργής, διδαχή πρός 
αυτοκυριαρχίαν καί πρός άποχήν άπό τών οινοπνευματωδών ποτών.

’Α γ χ ώ δ ε ι ς  (εύχερής καί έπί μικραΐς άφορμαΐς πρόκλησις του συναι
σθήματος τού φόβου καί τής άγωνίας (άγχους), δυσαναλογία έξωτερικής αίτιας καί 
συναισθήματος άγχους).



8346 I. Παπαζαχαρίου

’Ήδη τό μικρόν παιδίον παρουσιάζει συναισθήματα άγχους, ώς λ.χ. έκ στε 
ρήσεως των οικείων, μονώσεως έν τω σκότει, νυκτερινού φοβου, του άγνωστου 
(νέον περιβάλλον). Ό έφηβος παρουσιάζει συναισθήματα άγχους έν συνδυασμω 
προς την γενετησίαν του ζωήν. Ή  υπερβολή τοΰ άγχους ^συνιστα ψυχοπάθειαν. 
'6  αγχώδης μαθητής εύρίσκεται εις διαρκή αγωνίαν καί άνησυχίαν, φοβούμενος 
δτι δεν θά δυνηθή να άνταποκριθή εις τά καθήκοντα τοΰ σχολείου (προκαταβολικοί
φόβοι πολλών ήμερων). __ __ ,

Ένδείκνυται ή ένθάρρυνσις, παρηγοριά, άπόσπασις τής προσοχής και γενι
κώς ύποβοήθησις εις αύτοκυριαρχίαν.

' ΐ π ε ρ α π α θ ε ϊ ς .  Πρόκειται περί άτόμιυν, άτινα παρουσιαζουσιν υπερ- 
‘,ήν αυτοκυριαρχίας έναντι τών εξωτερικών ερεθισμών (ηρεμία πάθους).

στ) Σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ι  α ύ τ ο π ε π ο ι θ ή σ ε ω ς  (selbstunsichere psy
chopathen) (συναισθήματα κατωτερότητος καί άβεβαιότης ώς προς την ιδίαν 
αξίαν). Ούτοι παρουσιάζουσιν άφ1 ενός τάσιν προς υποτιμησιν τής ίδιας αςιας^και 
καί έξ έτέρου τάσιν προς ΰπερτίμησιν τής άξίας τών άλλων. Συνήθως η̂  άβεβαιότης 

ινδέεται είτε προς υπερβολικήν ευαισθησίαν καί ευθιξίαν, είτε

βολ

προς 
άνήκοντες

ερβολίκην ευαιυυ/μ 
τήν κατηγορίαν αύτην δεν καθίσταν-

διά τήν ίδιαν άξίαν συνδέε
προς διαφόρους φοβίας. Οί . . .
ται έγκληματικοι- ούχ’ ήττον κατέχονται πάντοτε ύπό τοιούτου φόβου.

ζ ) ΟΙ έ π ι ζ η τ ο ϋ ν τ ε ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  κ ΰ ρ ο ς ,  φ ι λ ό π  
τ ο ι  κ α ί  φ ι λ ό δ ο ξ ο ι  (geltungsbeduerftige psyhopathen) (παθολογική 
έπιζήτησις «σπουδαιοφανίας», ήτοι ροπή προς επιδειξιν και προκλησιν εντυπω- 
σεως εις διαφόρους κύκλους, ματαιοδοξία μέχρις υπερβολής και αφόρητος εγωι
σμός). Συνήθως ή τοιαύτη φιλοπρωτεία συνδέεται προς ψευδολογίαν χάριν αύτο- 
διαφημίσεως (pseudologia phantastica) (υστερικοί χαρακτήρες).

Οί έκ τών παθολογικών φιλόπρωτων όξύνοες άποτελοϋσι κύκλον, έξ ού τρο
φοδοτείται ή κατηγορία τών μεγάλων άπατεώνων.

η) Ο ί φ α ν α τ ι κ ο ί  (fanatische psychopathen) (παθολογικός φανατι- 
ός καί ολοκληρωτική συναισθηματική ύποδούλωσις εις ωρισμενας ιδέας, θεω

ρουμένας ώς απολύτως καί οπωσδήποτε όρθάς). Λόγω τοΰ φανατισμού το 
οί άνήκοντες εις τήν κατηγορίαν ταύτην δεν έπιδέχονται συζήτησιν ο:>ς προς^τν 
ορθότητα τών ιδεών αυτών, ας λατρεύουσι, όντες τυφλοί προ οίασδήποτε διδαχής . 
τής φρονήσεως (παρανοειδής νοοτροπία). Άναλόγως τής φύσεως τής προσωπικο- 
τητος αυτών οί έκ τούτων ένεργητικοί καί μαχητικοί άποτελοϋσι τούς «φανατικουι

σμός και ολοκληρωτική . . ~ · . „ . . . . -  Των

/ήκοντες εις τήν κατηγορίαν ταύτην δεν επιδέχονται συςητησιν ως προς^τήν 
ορθότητα τών ιδεών αυτών, ας λατρεύουσι, όντες τυφλοί προ οίασδήποτε διδαχής η

οό-
-ητος αυτών οι εκ τούτων ενεργητικοί και μαχητικοί άποτελοϋσι τους «φανατικούς 
άγωνίστάς» καί οί έκ τούτων παθητικοί καί άτονοι τούς «φανατικούς άδρανεις». 
Ό τύπος τοΰ φανατικού σπανίως άπανταται παρά τή παιδική καί εφηβική ηλικία.

Ο ί δ ι α ρ κ ώ ς ά μ φ ι β ά λ λ ο ν τ ε ς  κ α ί  υ π ο χ ω ρ η τ ι κ ο ί  π ε ρ ί  
τ ά ς  ι δ έ α ς  (άντίθετος τύπος τοΰ φανατικοΰ περί τάς ιδέας).

θ) Ο ί ά β ο υ λ ο ι  (willenlose psychopathen) (αδυναμία καί άτονία εις 
νυλητικάς λειτουργίας, άνικανότης προς άντίστασιν εις τούς έξωθεν επη-τάς βουλή·

σχονται καλή τή πίστει, άλλ’ είναι ανίκανοι νά τηρήσωσι τάς υποσχέσεις αυτών. 
Οί έκ τούτων έντόνως άβουλοι καθίστανται έρμαια τών έξωτερικών γεγονότων καί 
τής έπιβολής έκ μέρους τών άλλων.

Ή  αβουλία άποτελεί χαρακτηριστικόν τής ήβης, ούχ ήττον έξικνουμένη μέ- 
χρις υπερβολής συνιστα ψυχοπάθειαν. Οί άβουλοι μαθηταί παρουσιάζουσιν έναλ- 
λαγάς έν τή σχολική άποδόσει (έναλλαγαί περιόδων σχετικής έργατικότητος καί 
περιόδων νωθρότητος καί άμελείας). Αί ύπ’ αυτών προσκτώμεναι γνώσεις τυγχά-
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νουσιν άβαθεΐς.^ Οι εκ των άβούλων άρρενες έκτρέπονται προς την άλητείαν καί αί 
θηλειαι προς την πορνείαν.

Επι των τοιουτων περιπτώσεων ένδείκνυται άσκησις τής βουλήσεως, ενδε
χομένως ̂ και παραπομπή εις καταστήματα επαγγελματικής άναγκαστικής εργασίας. 

w Ο ί π ε ι σ μ ο ν έ ς  κ α ί  ̂ ί σ χ υ ρ ο γ ν ώ μ ο ν ε ς. ’Ενίοτε τό πείσμα

Ίο
0
Ύ

ται προς πνευμ.ατικήν ανεπάρκειαν, 
ι ) Ο ί ψ υ χ α σ θ) ε ν ι κ ° ί̂  (asthenische psychopathen) (νευρασθενεϊς). 

" νευρικόν σύστημα εύχερώς εξαντλείται μετά μικράν καταπόνησιν. Έντεΰ- 
Εν επερχεται ταχύς σωματικός και πνευματικός κάματος καί έξάντλησις μετά διε- 
γερσιμοτητος (ευερέθιστου). Φυσικω τώ λόγω ή ψυχασθένεια δημιουργεί μείωσιν 
;ός <*ποδοσεως εν τη εργασία. ΓΙοσοστον εκ των ψυχασθενών τροφοδοτεί την τά- 
ξιν των τοξικομανών. Ή  νευροπαθητική ιδιοσυστασία είναι σχετικώς συνήθης 
οίς i/jv παιδικήν και εφηβικήν ηλικίαν. Αντίθετους ή επίκτητος νευρασθένεια είναι 
σπαν ία. Αυτή δύναται κυρίως νά άναπτυχθή εις άνηλίκους, οιτινες έκτος τής ημε
ρήσιας βιοποριστικής εργασίας υποβάλλονται καί εις έντονον πνευματικήν έξάντλη- 
σιν λόγω νυκτερινής^ εργασίας (παρακολούθησις νυκτερινών σχολών κ .τ .λ .) καί 
υποσιτισμού ή λογω υπερβαλλουσης επιδοσεως εις τον αθλητισμόν ή εις χορούς καί 
διασκεδάσεις^κ.τ.λ. Συνήθως ή τοιαύτη επίκτητος νευρασθένεια τών μαθητών ύπο- 

υρεΐ, ώς είναι φυσικόν, κατά τάς διακοπάς τών μαθημάτων. Οι νευοοπαΙΧωΡ νευροπαθεΐς
fι-ανήλικοι είναι κατά περιόδους, ότέ μέν άνήσυχοι καί ζωηροί, οπότε καί άποδί 

δουσι πνευματικώς, οτε δε κεκμηκοτες, νωθροί καί δύσθυμοι.
Θεραπευτικώς ενδεικνυται τόνωσις τού νευρικού συστήματος καί κατάρτισμ 

προγράμματος ζωής, έξασφαλίζοντος ώρας άναπαύσεως, ώς καί άφθονον καί θρε
πτικήν ̂ τρ̂ οφήν. ’Απαγορεύεται ή τιμωρία τών νευρασθενικών μαθητών επί άνεπαρ- 
κεια αυτών εις τήν σχολικήν έργασίαν.

/ 6.  ̂ Ε τ ε ρ α ς φ α σ ε ω ς α ν ω μ α λ ι α ι . ’Ενταύθα άνήκουσι ποικίλης
φύσεως ετεραι άνωμαλίαι, ώς ιδίως :

α) Ανωμαλίαι τών ορμητικών λειτουργιών, β) Άνωμαλίαι τών μνημονικών 
λειτουργιών, γ ) Άνωμαλίαι τής συνειδήσεως.

Είδικώτερον :
α) Α ν ω μ α λ ί α ι  ο ρ μ η τ ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν .  Νοητέαι προ- 

φανώς ώς περιλαμβανόμενοι ενταύθα αΐ περιπτούσεις, καθ’ ας, λόγω ύπερτάσεως 
ιών ορμητικών τάσεων μέχρι παθολογικού σημείου, θεμελιούνται «παρορμήσεις», 
ακινητοποιοΰσαι το σταδιον τής περισκέψεως καί τάς άναστολάς καί κυριαρχοΰσαι 
τού βουλητικού μηχανισμού.

Καταλεκτέαι ένταΰθα :
ι) «Αί άνωμαλίαι τού

αι ^περιπτώσεις τής παθολογικής αδηφαγίας ή τής παθολογικής άνορεξίας,
ιής μειο^σεως της επιθυμίας προς παρατασιν της ζωής (αυτοτραυματισμοί, αύτο- 
κτονίαι κ .ά .).

Καταλεκτεαι εν προκειμενω αι καλουμεναι «ανώμαλοι ορέξεις» τών παιδιών, 
ώς ύπό τήν μορφήν χωματοφαγίας ή κοπροφαγίας.

ιι) «Αί άνωμαλίαι τού όρμεμφύτου τής άναπαραγωγής». Πρόκειται περί 
αλιών περί ομαδα επι μέρους ορμεμφύτου, ώς τού νενετηοίου. ττ'ic η.τιτοό-άνωμαλι . . . .  ως του γενετηριου, τής μητρο-

τητος, τής οικογένειας. Αι γενετήριοι άνωμαλίαι άναφέρονται εις τό ποσόν (γενε- 
τηριος υπερτασις, ως επι σατυριασεως ή νυμφομανίας, ή ύπότασις, ώς επί άναφροδι-
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σιασαού), τόν χρόνον (ώς έπί ταχυαισθησίας), τήν ήλικίαν (ώς έπί προώρου γενετη
ρίου ' ώριμάνσεως), την κατεύθυνσιν (ώς έπι ομοιοφυλοφιλιας, ζψοφιλιας, νεκρ_ 
φιλίας)'ή τον τρόπον της ίκανοποιήσεως (ώς επί καταχρησεως του αυτοερωτισμού, 
φετιχισμοϋ, κροπρολαγνείας, έντρυφήσεως εις την πορνογραφίαν, αλγολαγνείας,

αΐδ&1&ΕίΙκώτερον ή γενετήριος ζωή διέρχεται κατά τάς διαφόρους περιόδους της 
ηλικίας τού άνθρώπου διαφόρους φάσεις Κατα την ψυχαναλυτικήν διδασκαλίαν 
υπάρχει τοιαύτη ήδη άπό τής νηπιακής ηλικίας. Η τοιαυτη όμως δοςα ισχυρως 
άμφισβητεΐται. Πάντως δέον νά θεωρήσωμεν ότι γενετηρια στοιχεία υφίσταμαι 
έν άκαθορίστω μορφή καί κατά τήν πρώτην παιδικήν ηλικίαν. Η γενετήριος ορμή 
σαφώς διαφαίνεται κατά τήν Ιναρξιν τής ήβης. Η γενετήριος ζωη εκδηλου.αι 
παρά τω άνηλίκω ύπό διαφόρους μορφάς, φερ’ είπειν ως αυτοερωτισμός, ναρκισ
σισμός κ.ο.κ. « , ..

'Or άνωμαλίαι γενετηρίου φόσεως παρά τη άνηλικοτητι λογίζονται η π ρ ω ι- 
- ·ι ~ - - '■ - ·■ 2 . . - O « - 0U (ενδεχομένωςγ ε ν ε τ η ρ ί ο υ ; ν σ τ ι κμ ο ς ε κ ο η λ  ω σ ι ς τ υ u , , , ' β, " < „

λόγω μυήσεως ύπό μεγαλυτέρας ηλικίας προσώπου, αναγνωσεως ανήθικων ιστο
ριών. παοακολουθήσεως σκηνών γενετηρίου περιεχομένου, ως επΐ( στενοτητος κα
τοικίας, σωματικού τοπικού ερεθισμού τών γεννητικών οργανουν), η υ π ε ρ τ α σ ι ς 
τ ο ύ  γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι κ τ ο υ  (ένιοτε συνδέεται μεθ ^υπερπλασίας ιω ; 
νεννητικών οργάνων .τού άρρενος ή πρωίμου εμμήνου ρύσεως των θηλεων- παρα- 
τηρεϊται συμπεριφορά σαφώς γενετηριως εχρωματισμενη, λ.χ. γ&νετηρ ι̂οι επι εσ^ις 
κατ’ άλλων παιδιών, συνεχής άπασχόλησις τής φαντασίας περί γενετηρια θέματα, 
έλλειψις συγκεντρώσεως προσοχής, άϋπνία, εύερέθιστον), η υ π ο τ α σ ι ς  τ ο υ  
γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ί κ τ ο υ (ενίοτε συνδέεται μεθ υποπλασίας των γεννη- 
τικών οργάνων τού άρρενος ή έπιβραδύνσεως τής έμφανίσεως τής εμμήνου ρύσεως 
τών θηλέων), ή ά ν ώ μ α λ ο ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς  τ ο υ  γ ε ν  ε τ η ρ ι ο υ ε ν 
σ τ ί κ τ ο υ  ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  ο μ ο ι ο φ υ λ ο φ ι λ ι α ς  (ο__ άνθρωπος απο 
βιολογικής άπόψεως διέπεται κατά τινα δόξαν ύπό του «νομού της διπλής φυλετι 
κότητος», καθ’ όν παν ατομον φέρει έν έαυτω βιολογικά γενετηρια στοιχεία ου μο
νόν τού ωύλου, εις ό έμφανώς ανήκει, αλλά καί του έτέρου φύλου, εν ω επι ερμαφρο  ̂
δίτων είναι σαφώς άνεπτυγμένα τά γεννητικά όργανα άμφοτέρων των φυλών Κατα 
τήν περίοδον τής άνηλικότητος ή ένέργεια του γενετηρίου ένστικτου εκόηλουται, 
ώς άκαθόριστος έρωτισμός προς πρόσωπα τού περιβάλλοντος αδιακρίτως φυλοιν 
ύπό τοιαύτην δ’ έννοιαν κριτέαι αί τυχόν άπαντώμεναι άμοιβαΐαι θωπειαι, περιπτύ
ξεις καί ό άμοιβαΐος αυτοερωτισμός άνηλίκων τού αύτού φύλου. Όμοιοφυλοφιλια 
άνηλίκων δύναται νά έμφανισθή εϊτε ώς βιολογικώς καθοριζόμενη αμαρτία δια- 
πλάσεως, ε’ίτε ώς έπίκτητος, έξωτερικώς καθοριζομένη. ’Επί της βιολογικής^ομοιο- 
φυλοφιλίας άπαντώνται συνήθως σωματικαί άμαρτίαι διαπλάσεως, φερ ειπειν 
επί άορένων εύρεϊα λεκάνη, λεπτή φωνή, έλλιπής τρίχωσις, γυναικομαστια, γυναι
κεία κατανομή τού λιπώδους ιστού, θηλυπρεπής συμπεριφορά, επι θηλεων υπερ- 
τοί/ωσις, ύπερβολική άνάπτυξις τής κλειτορΐδος, στενή λεκάνη, τραχυτης τής φωνής, 
άνδροπρεπής συμπεριφορά. ’Εξωτερικά αίτια συντελοΰντα εις τήν αναπτυξιν της 
ομοιοφυλοφιλιας είναι λ.χ. ή άποπλάνησις καί ό έθισμός εις όμοιοφυλόφιλον γενετηριον 
ίκανοποίησιν, ή έπί μακρόν χρονικήν περίοδον συμβίωσις μετ’ άτόμων του αυτου 
φύλου, λ.χ. έν οίκοτροφείοις. Ό  ένεργητικώς όμοιοφυλόφιλος νέος και η παθητικές 
όμοιοφυλόφιλος νεάνις άνήκουσιν εις τήν έπίκτητον όμοιοφυλοφιλίαν. Η βιολογική 
όμοιοφυλοφιλια διαφαίνεται ήδη κατά τήν παιδικήν η τήν έφηβικήν ήλικίαν.), η α ν ώ 
μ α λ ο ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς  τ ο ύ  γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι κ τ ο υ  υ π ο  μ ο ρ 
φ ή ν  κ τ η ν ο β α σ ί α ς  (μικρόνοες ανήλικοι ή νεαροί ποιμένες καί ποιμενιδες), 
ό ά ν ώ μ α λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς  ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  ά λ γ ο λ α -
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σε
κακίας,
τωσιν αταςιας, ινα δερωνται κ .ο .κ.), ό α ν ώ μ α λ ο ς  τ ρ ο π ο ς γ ε ν ε τ ή  ρ ί ο υ  
ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς  ΰ π δ μ ο ρ φ ή ν  α ί δ ο ι ο δ ε ι ξ ί α ς  ή ύ π ό μ ο ρ φ ή ν  
ρ υ π  κρ ο φ ι λ  ι α ς  (ώρισμένοι άνήλικοι άποκομίζουσιν εύάρεστον γενετήριον ι
κανοποίησήν ενασχολούμενοι περί άηδεΐς εντυπώσεις, ώς λ.χ. περί τά αηδή εκκρίματα 
τών κοπράνων κ τλ .).

„ θεραπευτική αγωγή τών γενετηρίως ανηλίκων ρυθμίζεται άναλόγως του 
- οδούς τής γενετηριου ανωμαλίας. Οΰτους ή καταστολή τής γενετηρίου όομής έπι-

ιιι) «Αί άνωμαλίαι τοϋ όρμεμφύτου τής κοινωνικότητος». Πρόκειται περί πα
θολογικών εκδηλώσεων έν τή κοινωνική συμπεριφορά τοϋ άτόμου, ώς υπό τήν μορ
φήν τής πορειομανίας, κλεπτομανίας, πυρομανίας, φονομανίας, μανίας προς παιδο
κτονίαν.

Προφανώς καί εις τάς τοιαύτας άνωμαλίας τών ορμητικών λειτουργιών άνα- 
φέρεται 6 Π.Κ. ά. 123 § 1 διά τής φράσεως: «εάν ούτος (ό ανήλικος)... έμφανίζη 
άνώμαλον καθυστέρησιν τής ... ηθικής άναπτύξεως του».

β ) Α ν ω μ α λ ί α ι  μ ν η μ ο ν ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν .  Νοητέαι ώς 
περιλαμβανόμενα,', ενταύθα αί άνωμαλίαι περί τά διάφορα στοιχεία τής μνήμης, ώς 
περί την προσληψιν, εναποθεσιν, συντηρησιν ή αναπαραγωγήν, δημιουργουμένων εΐτε 
παραποιήσεων (μνημονικά σφάλματα, μυθοπλασία'., φανταστικαί ψευδολογίαι), 
είτε μερικών ή ολικών ελλείψεων τής μνήμης ( μόνιμοι ή πρόσκαιροι άμνησίαι, 
μνημονικά κενά, μερικαί μνημονικαί άπώλειαι).

γ ) Ά  ν ω μ α λ ί α ι σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς .  Νοητέαι ώς περιλαμβανόμεναι εν
ταύθα αί ανώμαλοι εκδηλώσεις περί τήν εντασιν, εκτασιν, κατεύθυσιν καί τάς φυσιο- 
λογικας μεταβολας τής συνειδήσεως, φερ’ εΐπεΐν διάφοροι ύπνικαί άνωμαλίαι, συ- 
σκότισις, θόλωσις ή κατάργησις τής συνειδήσεως, άνωμαλίαι περί τον προσανατο
λισμόν.

7. Ε ν δ ι ά μ ε σ ο ι  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ϋ σ α ι ψ υ γ ι κ ά ς 
δ ι α τ α ρ ά ξ ε ι ς .  ’Ανωτέρω έμνημονεύθησαν αί διάφοροι γενικαί κατηγορίαι 
νοσηρών ή παθολογικών (άνωμάλων) τύπων. Ούχ’ ήττον, βάσει τών θετικών καί 
εμπειρικών δεδομένων, άπαντώμεν έν τή καθ’ ημέραν ζοκή το μέν παρά τή αύτή 
προσωπικότητι πολυμορφίαν συνδυασμών νοσηροτήτων καί άνωμαλιών (συμμιγείς 
τύπους), τό δέ πλήθος προσωπικοτήτων άνηκουσών εις διαμέσους κυμαινομένας ο
μάδας.

8. Γ ε ν ι κ ό ν  σ υ μ π έ ρ α σ μ α .  Οί διάφοροι πνευματικαί καί ψυχικαί 
άτελειαι καί παθήσεις δύναται νά έκδηλωθώσι καί κατά τήν διάρκειαν τής παιδικής 
καί εφηβικής ηλικίας. Ούχ’ ήττον κατά κανόνα αυται δέν γίνονται άντιληπταί ύπό 
του περιβάλλοντος, ώς διερχόμεναι λανθάνουσαν καί επομένως επικίνδυνον μορφήν, 
ιδίως διότι έκλαμβάνονται ώς συνήθεις ψυχικαί άνωμαλίαι έκ τών φυσιολογικούς 
συμπαρομαρτουσών προς τήν φάσιν τής παιδικής καί εφηβικής ηλικίας (ψευδολο
γία, άφαίρεσεις χρημάτων κτλ, μικραί άπάται, μικραί διαρρήξεις, άπόπειραι έμ-



8350 Γ. Μ α ν τ ο ύ :  I I . p l  των έΜ  άνηλίκων έγκληματιων έπιβαλλομένων θ ε ρ α π ε υ τ ή ν  μέτρων

ν τη καυ ~ ijr s ” * ; v
καλύπτονται ούχί έγκαίρως, άλλά το πρώτον άπό τής εισόδου τού ατομου εις την

πρώτΥ^ ν  f e - ' S v t W Ϊ £ Ξ ώ ν  καί παθήσεων δημιουργοϋνται σοβαροί δυσχέ-

s j s  ζωήν. 'E v ^ e e , 8W =™ - Ρ ’
α ϊτο ΐς  έ»* ίνδυνο ς ^ ο ί ιά β ισ κ  πρ ίζ άποδοχήν δισφορω» δυσμενών «ν™ °·νωνω  
κών έπιδράσεων, λ.χ. πρός άνατρεπτικην πορνικήν, αλητικην κ.ο ·, Ρ Τ
κληαατικήν συμπεριφοράν, κατά ποσοστον εςικνουμενον υπέρ ro 5U /„· ^  εκ
^ούίου καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα 6τι ή άντιμετώπισ ις της νεανικής έγκλημα α- 
Γ τΓ ο ς έκ μέρους των αρμοδίων' όργάνων (των έπιτροπικων δικαστών και των δι
καστών ανηλίκων, τής παιδονομίας (άστυνομίας άνηλικων), τω ν επιμελητών ανη
λίκων τών πάσης φύσεως ιδρυμάτων άνηλίκων, των προστατευτικών εταιρειών τω  
ανηλίκων καί άλλω ;) δέν δύναται νά άντιμετωπισθή ανευ γνω σεως υπ αυτών της
(!jnvrv7rrc.0oXoYia.c tyic παιδιχνίς xcci εφηβί<χης /)λιχΐ(Χζ· , \ \
‘ ' Καταλήγοντες συμπεραίνομεν 6τι όφείλομεν νά λαβωμεν μέριμνας το μεν
ύπέρ έφαρμογής τών κανόνων τής «Ψυχικής 'Υγιεινής της Παιδικηςκαι της Εφη
βικής ' Ηλικίας» (Seelische Hyngiene) (Χ), τό δ’ ύπερ εφαρμογής των κανόνων της
«Θ εραπευτική  ’Α γ ω γ ή ς »^ , ύποστηρίζομεν δτι έαν δημιουργήσωμεν ώρι-
σμ,ένας εύνοϊκάς κοινωνικάς συνθήκας, 0ά είναι δυνατόν νά προλαβωμεν ποσοστον 
τι δυσμενών έξελίξεων, από δέ τής δεοτέρας 8τι, έαν δημιουργησωμεν ευνοικας συν
θήκας θεραπευτικής σωφρονιστικής και μετασωφρονιστικης χειρα { Ρή ς · 
πνευματικώς καί ψυχικώς ύπολελειμμένων άνηλικων, είναι λίαν πιθανόν' ο a  . 
δυνηθώμεν νά διαπλάσσωμεν ώρισμενον μεν ποσοστον εξ αυτών εις κοινωνικως 
χρησίμους άνθρώπους, έτερον δέ ποσοστόν^ να ^«ταστησωμεν τουλαχισι ον αβλα
βείς Πάντως δέον νά γίνη σαφούς νοητόν ότι η εκτελεσις της θεραπευακης αγω 
γής τών άνηλίκων δέν πρέπει έν τή έφαρμογή να λαβή την μορφήν της τυπικής 
έκτελέσεως τών άποφάσεων τών δικαστηρίων ανήλικων, αλλα να αποτελεση τμήμα 
οργανικόν τής ένιαίας άντιεγκληματικής κρατικής πολίτικης. Α,υΟ της τελευταίας 
τούτης άπόψεως άναμένομεν μετ’ έλπίδων καρποφόρον δρασιν εν τη πραξει παρα 
τού πρωτοπόρου ’Εθνικού 'Ιδρύματος τών Βασιλέων.

I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(1 \ Σνετικώς καί «Μαρίας ’Έδελστάϊν=Γουδέλη. Ψυχική 'Υγιεινή τοϋ Παιδιού. (Αθήναι. 
1946» . 'Όρα καί «Seeliche Hygiene. I. Fflhrer durch die Gruppe VIII C der I. Schweiz. Aus- 
stellung fur Gesundheidspflege und Sport. II. Vortag. Bern. 1931».
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ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ·

Ύ-ΓΟ ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ 
προηγουμένου)

, At εικόνες 95 εως και 95β δεικνύουν τύπους αποτυπωμάτων γόος «άξιτένταλ». 
Οι απεικονιζομενοι τύποι των δακτυλικών αυτών αποτυπωμάτων αποτελούνται έκ 
συνδυασμού τυπου λουπ και τέντιτ—άρς. Αί εικόνες 96 έως καί 96ε άπεικονίζουν τύ
πους σχηματιζομενους εκ συνδυασμού τύπου λούπ καί γόρς. Τά άποτυπώματα τής ει
κόνας Jbe, αποτελειται εκ συνδυασμού τύπου λούπ καί γόρς κολπώσεως. Τό αποτύ
πωμα της εικονος 97^αποτελειται έκ συνδυασμού τύπου λούπ καί άρς, διό καί τό απο
τύπωμα αυτό κατεταγη εις τον τύπον τών λούπς. Τό αποτύπωμα τής εϊκόνος 97α

Σχέδιον 95

αποτελειται εκ συνδυασμού λούπ καί τέντιτ’ άρς. Εις μερικούς τύπους τών γόρς 
δυνατόν να παρατηρηθούν σχήματα θηλοειδών γραμμών τελείως διάφορα τών μέ
χρι τού δε περιγραφέντων σχημάτων τών υποδιαιρέσεων τής γενικής όμάδος τού

Σχέδιον 95β

τυ^ου τουγορς. Εν τοιαυτη περιπτώσει ή κατάταξις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων 
(αν συντρεχη περίπτωσής εξυπηρετήσεως πρακτικού τίνος σκοπού) γίνεται κατά τήν 
εξής σειράν προτιμησεως : 1) Άξιτένταλ, 2) γόρς διπλής κολπώσεως, 3) γόρς με 
κολπώσεις καί κυκλικής γραμμής εις τό κέντρον, δίκην θύλακος καί 4) άπλόν γόρς.
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Έ π ε κ τ ε ι ν ο μ έ ν η  γ ρ α μ μ ή  τ ύ π ο υ ^ γ ο ρ ς . ^  Λ t ,r
Ή  γοαμμή ή άποτελοΰσα τδ κάτω σκέλος του αριστερού δολτα η νρτγγαςουσα 

τοΰ σημείου τοΰ άριστεροΰ δέλτα άποκαλεϊται εις την γλώσσαν των δακτυλο-

Stt __ _
Σχέδ,ον 96α Σχέδ,ον 96β Σχέδ,ον 96γ

σκόπων έπεκτεινομένη γραμμή (tra ic ing  lin e). Έ π ί τή βάσει τής γραμμής ταύτης

Σχέδιον 96δ Σχέδιον 96ε Σχέδιον 97

οί έφευρέται τής ταξινομήσεως των δακτυλικών αποτυπωμάτων επετυχον την υπο-

Σχέδιον 97α Σχέδιον 98

ταξινόμησιν—άραίωσιν—τοΰ τύπου τών γόρς, δηλαδή άπέφυγον τήν συγκέντρωσιν 
μεγάλου άριθμοϋ δακτυλικών αποτυπωμάτων εις ωρισμενον φακελλον. Το αυτό επε- 
τεύχθη καί εις τον τύπον τών λούπς, διά τής καταμετρησεως τών παρεμβαλλόμενων
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γραμμών μεταξύ του δέλτα και του κέντρου. Εΐπομεν ότι ό τύπος του γόρς έχει δύο 
τουλάχιστον δέλτα. 'Όταν ό προσδιορισμός του αριστερού δέλτα έπιτευχθή, ή απο
τελούσα τό κάτω σκέλος τού δέλτα γραμμή έξικνεΐται μετά προσοχής μέχρι του δε-
h r a i  %  Λ . Γ , ------- ------- S i - i .  ~  λ < ο  λ ^  ~  ' ,  Λ  1 1 Ά .  .  ,

, ,  ̂ ™  ^ςικνειται μετά προσοχής μέχρι του όε-
οελτα ή του ύψους του δεξιού δέλτα. Αί θηλοειδείς γραμμαί αί παρεμβαλλόμεναι 

χςυ τής επεκτεινομένης αύτής γραμμής και του δεξιού δέλτα καταμετρώνται.
-λ __' ..ft'._____  ~ r  ~ Λ/. * ~ » . . 1 .. i

ξιου
μεταξύ τής επεκτεινομένης αύτής γραμμής υεΛτα καταμετρούνται.
Αν ί) επεκτεινομενη και φθανουσα μέχρι τού δεξιού δέλτα ή τού ύψους αυτού άκολου-

θή πορείαν πρός  ̂την έσω πλευράν τού δεξιού δέλτα (προς τό κέντρον τού άποτυ- 
πωματος) και αι παρεμβαλλόμεναι μεταξύ της επεκτεινομένης αύτής γραμμής καί 
τού δεξιού δέλτα γραμμαί είναι τρεις ή περισσοτεραι, ό τύπος του γόρς άποκαλεΐται— 
χαρακτηρίζεται ως «ινερ». Η εικων 98 δεικνύει άποτύπουμα τύπου γόρς—ινερ.
Αν η προεκτεινόμενη γραμμή φθανουσα εις τό ύψος τού δεξιού δέλτα εύρίσκεται επί 

τής εξω και κάτω δεξιάς πλευρά.ς τού δέλτα καί μεταξύ αύτής καί τού δέλτα παρεμ-

Σχέδιον 98δ

βάλλονται τρεις ή περισσότερα! θηλοειδείς γραμμαί, ό τύπος τού γόρς άποκαλεΐται 
—χαρακτηρίζεται—ώς «γόρς-άουτερ». 'Η εΐκών 98α δεικνύει άποτύπωμα τύπου 
«γόρς—άουτερ». "Αν ή προεκτεινομένη γραμμή φθάνουσα εις τό ύψος του δεξιού 
δέλτα ευρισκεται αριστερά αυτού, δηλαδή έπί τής έσω πλευρά.ς τού αποτυπώματος 
(δεξιά τού δεξιού δέλτα) και παρεμβάλλονται δύο ή όλιγώτεραι γραμμαί μεταξύ 
αύτής καί τού δέλτα, ή ή έπεκτεινομένη άποτελεΐ τό κάτω σκέλος τού δεξιού δέλτα 
ή εύρίσκεται προς τήν δεξιάν έξω κάτω πλευράν αύτοΰ καί μεταξύ αύτής καί τού 
δέλτα παρεμβάλλονται δ ύο  ή ό λ ι γ ώ τ ε ρ α ι  γ ρ α μ μ α ί  έπ’ άμφοτέρων των 
άναφερθεισών περιπτώσεων, 6 τύπος του γόρς άποκαλεΐται—χαρακτηρίζεται—«γόρς- 
μίτινγκ». Αί εικόνες 98β έως καί 98η δεικνύουν τύπον «γόρς-μίτινγκ». Δεν είναι



8354 Δ. Κατσιμαγκλή

άναγκαΐον ή έπεκτεινομένη γραμμή νά άρχεται έκ του σημείου τής προσδιοριζούσης 
τον χώρον του τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος γραμμής, Βις το σχέδιον J J  
ή προεκτεινομένη γραμμή άρχεται έκ τής μικρας γραμμής ήτις και ακοτ^λει ιθ ση 
μεΐον επί τού οποίου τοποθετείται το άριστερον δέλτα. Βεβαίως η εκτασις της μι
κρός ταύτης γραμμής εύθύς άμέσως λήγει, διό καί ή αμέσως κάτωθι αυτής θηλοει
δής γραμμή λαμβάνεται ώς προεκτεινόμενη γραμμή, αλλα και ως εν τω σχεδίου y J

Σχέδιον 98ε Σχέδιον 98ζ

δείκνυται αύτη συμπίπτει νά είναι καί ή προσδιοριστική τού τύπου γραμμή. 'Η 
α φ ο ρ ι σ τ ι κ ή  τού χοόρου τού τύπου γραμμή είναι άσχετος και ανεςαρτητος τής 
έ π ε κ τ ε ι ν ο  μ έ ν η ς  καί ούδεμίαν σημασίαν έχει αν αύτη λαμβάνεται ενίοτε 
εις τον τύπον των γόρς καί ώς προεκτεινομένη γραμμή. Ή  περίπτωσις αύτη απει
κονίζεται έν τω σχεδίω 99α. ( ; ,

Τό έν λόγω σχέδιον απεικονίζει αποτύπωμα τυπου γορς-ινερ. Το δέλτα το-

Σχέδιον 98η Σχεδίου 99

ποθετεΐται επί τής πρώτης καμπύλης γραμμής τής εύρισκομένης^ πλησιέστερον 
ποός τό κέντρον των άποκλινουσών γραμμών. Δέον νά σημειωθή, επι πλεον  ̂ ότι 
ή προεκτεινομένη γραμμή άρχομένη έκ τού σημείου τού άριστεροΰ αυτού δέλτα και 
προεκτεινομένη μέχρι τού δεξιού δέλτα καί συνεχίζουσα καί πέραν αυτού τήν πορείαν 
αυτής διέρχεται έκ τής έσω (άριστεράς) πλευράς αυτού καί αί παρεμβαλλόμεναι με
ταξύ αυτής καί μέχρι τού δέλτα γραμμαί είναι τρεις, διό καί τό δακτυλικόν αύτο α
ποτύπωμα έχαρακτηρίσθη ώς «γόρς»-ϊνερ». ’Άν όμως εις τό αύτό σχέδιον ή κάτω 
προσδιοριστική τού χώρου τού τύπου τού άποτυπώματος γραμμή ληφθή ώς π ρ ο ε-
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κ τ ε ι ν ο μ έ ν η  γ ρ α  μ μ ή (πραξις ούχί όρθή) αί παρεμβαλλόμεναι μεταξύ της 
προεκτεινόμενης και δέλτα γραμμαί είναι δύο καί έπομένως ό τύπος τοΰ γόος δέον
ν« χαρ«ΗΤΐ)ριοβ)] «λ «  ν θ « α μ έ ν ω «» ώς γίρς-μίτ.,γκ. Τ4 ,άέί.ον !»fS 81-
dc 1 ω? r f p0V παΡα^ γ μ α  εφαρμογής τού άναφερθέντος κανόνος. Καί τύ άποτύ- 
πωμα αυτό εχαρακτηρισθη ως τύπος «γόρς-ΐνερ». "Οταν ή προεκτεινομένη γοαμμή 
διακόπτεται αποτομως και η διακοπή αΰτη διαπιστοΰται ότι άποτελεΐ τέρμα τής έν

Σχεδίου 99α Σχέδιου 99β
λόγφ γραμμής, ή άμεσους αυτής έτέρα γραμμή λαμβάνεται ώς συνέχεια τής προεκτει
νόμενης και συνεχίζομεν τήν προέκτασιν αυτής μέχρι τοΰ ύψους τοΰ δεξιοΰ δέλτα. 
, 0 σΧε°ιον δίδεται ω9 παράδειγμα τοΰ άναφερομένου κανόνος. Ό τύπος τοΰ 
αποτυπώματος αυτου εχαρακτηρισθη ώς «γόρς-άουτερ». Δέον να σημειωθή ότι ή άμέ- 
σως κατωτέρω γραμμή λαμβάνεται ώς συνέχεια τής προεκτεινομένης, όταν πράγματι 
r\ ληφθεισα αρχικως ως προεκτεινομένη τερματίζει. Μικραί διακοπαί τής προεκτει-

Σχέδιου 99δ

νομενης γραμμής όφειλόμεναι εις έ'λλειψιν μελάνης η άκαθαρσίας τίνος έπί τής θηλο
ειδούς γραμμής, ή εις μεγάλον πόρον, καταστροφήν έξ άσθενείας κ.λ.π. δέν θεωροΰν- 

φυσιολογικοί τερματισμοί τής προεκτεινομένης γραμμής
• άκοιβγκ: ποοσδιοοιnnhc ΤΤ\Γ 'ΤΡ'.Γί 11 Γ/'ΓΐΥ ΓιΛ/τυι r vom ιιι^̂  ^

ται ως
„0 ακριβές προσδιορισμός τής τερματιζούσης γραμμής έξαρτάται βεβαίως έν 

πολλοΐς και έκ τής πείρας καί τεχνικής καταρτίσεως τοΰ δακτυλοσκόπου. Εις ας 
περιπτώσεις άναπύκτουν άμφιβολίαι περί τοΰ αν γραμμή τις δέον νά θεωρηθή ώς 
τερματιζουσα φυσιολογικώς ή οΰ, εξετάζεται ό όλος τύπος τοΰ δακτυλικού άποτυ-
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πώματος ϊνα διαπιστωθή άν καί άλλαι θηλοειδείς γραμμαι παρουσιάζουν σημεία δια
κοπής, φθοοάς, κακής άποτυπώσεως λόγω έλλειψεως επαρκούς μελάνης κ.λ.π. Αν 
διαπιστωθή «τι καί άλλαι γραμμαι παρουσιάζουν σημεία διακοπής και διακοπή 
τής προεκτεινομένης έν τοιαύτη περιπτώσει χαρακτηρίζεται ως προσωρινή, Εν ; οιαυ- 
τη πεοιπτώσει τό δακτυλικόν αυτό άποτύπωμα λαμβάνει καί δευτεραν ταξινομησιν 
τήν πλέον πιθανήν, οΐον «ΐνερ-μίτινγκ», «μίτινγκ-άουτερ». Εις ην περιπτωσιν η προ-

Σχέδιον 100 Σχέδιον 100α

κτεινομένη γραμμή διαχωρίζεται (διχάζεται), ώς συνεχεία της προεκτε 
Ιάνεται τό κάτω σκέλος τής διαχωριζομένης γραμμής διχαλας . U

ινομένης λαμ- 
κανών ούτος

δείκνυται εις τό σχέδιον 99δ. , ,ν , j,,,
Τά έκ συμπτώσεως (άξιτένταλ) γόρς συνήθως εχουσι τρία η περισσότερα όελ- 

τα τοϋ πλέον άριστεροΰ δέλτα καί συνεχίζεται αβτημέχρι του ύψους του πλέον ̂  δε
ξιού δέλτα. Ό κανών ουτος δείκνυται εις τό σχέδιον 100. Εις τας υποδιαιρέσεις

Σχέδιον ΙΟΟβ Σχέδιον 100y

τοϋ γόρς διπλής κολπώσεως καί «γόρς έκ συμπτώσεως» άξιντένταλ—ή προεκτεινομένη 
γραμμή δημιουργεί δυσκολίας τινας ως προς το σημεϊον τοϋ τερματισμού αυτής. ^

' 'Ο κανών 6 διέπων τούς τύπους αυτούς είναι: 'Όταν ή προεκτεινόμενη γραμμή 
διέρχεται έκ τής έσω άριστεράς πλευράς τοϋ δεξιού δέλτα, αΰτη δέον να έξικνήται καί 
να τερματίζη εις τό ύψος τοϋ άνω σκέλους τοϋ δεξιού δέλτα, ως δείκνυται εν τω
σχεδίω 100α. , , ,

’Άν ή προεκτεινόμενη γραμμή δεν τείνη προς τα ανω, συνεχιζομεν τήν επε- 
κτασιν αύτής μέχρι τοϋ ύψους τοϋ δείςιοΰ δέλτα η συναντησεως αυτου τουτου του 
δέλτα, ώς τοΰτο δείκνυται εις τά σχέδια ΙΟΟβ καί ΙΟΟγ.

(Συνεχίζεται)
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Όλυμττ ία  - ’Ο λ υ μ π ι ά δ ε ς  
’Ολυμπιακοί  αγώνες

'Υπό κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

Μορφολογία τοπίου.
„ Τό χώρο^του Μαντείου των Δελφών, πού εύρίσκετο στις νοτιοδυτικές πλαγιές 

του Παρνασσού, τον διακρίνει ή αγριότητα, ή τραχύτητα, ή μεγάλη θεαματικότητα 
και μεγαλοπρεπεια τής φύσεως, ενώ ή ’Ολυμπία εύρίσκετο σέ μια κοιλάδα τού ’Αλ
φειού, ήπια,,^ άπαλή, ειδυλλιακή, δασωμένη καί ρομαντική. Αύτο τό γαλήνιο καί 
αρμονικό τοπίο περιεβαλλε το μεγάλο πανελλήνιο ιερό, τό οποίο είχε προορισμό νά 
φερνή σε συμφιλίωση τα μικρά έθνη τής ελληνικής φυλής κατά την άρχαιότητα.

Γενικός χαρακτήρ το υ .
Τό σύνολο  ̂τών κτιρίων, πού εύρίσκονται σ’ αυτή τη γωνιά τής άρχαίας Πισά- 

ιΐδος, στους ^προποδες τού μικρού βουνού Κρονιο καί στη συμβολή τών ποταμών 
Κλαδαίου καί ’Αλφειού, τά όποια ένεφανίζοντο μέ τό γενικό όνομα ’Ολυμπία, δέν 
αποτελούσε ̂ αρχαία πόλη. Ή  ’Ολυμπία ήταν ένα έκτεταμένο ιερό, όπου οί ναοί καί 
οι βωμοί των διάφορων θεών ευρισκοντο ενωμένοι υπό τήν πνευματική προστασία 
τού ’Ολυμπιακού Διός καί τον τοπικό έλεγχο τής άρχαίας πόλεως Πίσας στούς πολύ 
παληους  ̂χρονους, αργότερα δε, ήτοι απο το 471 π.Χ. κ ι’ έπειτα διατελοΰσε ύπό τήν 
επιστασία τή̂ ς Ηλιδος. Οι περιοδικές τελετές, οί όποιες συνώδευαν τον πανηγυρισμό 
της πιο αρχαίας και πιο ιερής λατρείας των θεών στό χώρο αύτό, ήταν ή αιτία νά μα
ζεύεται καί νά συναντάται εδώ ολόκληρος ό ελληνισμός.

Πδω κατα τ/]ν τελεση των ιερών λειτουργιών οί έλληνίδες πόλεις ξεχνούσαν 
προσωρινά τις διχονοιες τους και συναισθανοντο ότι ήσαν ενωμένες. Στήν αρχή 
το ic.po ή -αν τοπικο. Αργότερα όμως με το προσκύνημα των πιστών καί μέ τούς 
αθλητικούς αγώνες, τό^ίερό τής ’Ολυμπίας έγινε ένα διεθνές μουσείο, οπού κάθε 
μικρό ελληνικό έθνος ευρισκε τις παραδόσεις του καί τό άρχεΐο τής ιστορίας του. 
Ακόμη δέ ήταν η Ολυμπία ενα διπλωματικό κέντρο, όπου διευθετούντο οί διαφορές 

τών ιόιωτών και των μικρών ελληνικών εθνών. Σ’ ολη τήν εξέλιξή του διετηρήθη ή 
αρχικής λατρεία. Οι τελετες τών αγωνων καί οί πανηγυρικές γιορτές στούς ναούς 
διετηρήθη σαν μέχρι τής παρακμής τής είδωλολατρείας καί κατέληξαν ν’ άποτελοΰν 
τό ’̂Ολυμπιακό προσκύνημα τών ερασιτεχνών καί τών περιέργων. Ή  ’Ολυμπία 
εύρίσκετο σέ λειτουργία έπί 18 αιώνας, ήτοι άπό τούς ηρωικούς χρόνους (1400 π.Χ.) 
μέχρι τό 393 μ.Χ.

Ή παράδοσις μέσα στούς αΙώνες.
Ή  ’Ήλιδα άπό τό 3000 π.Χ. κατεκτήθη διαδοχικά άπό τούς Πελασγούς, τούς 

Δαναούς καί τούς ’Αχαιούς,^οί όποιοι άνέπτυξαν μεταγενέστερα τό λαμπρό μυκηναϊκό 
πολιτισμό. ’Από τον 11 αιώνα π.Χ. ή Πελοπόννησος πλημμυρίζει άπό τούς Δωριείς. 
Απο τον 7° αιώνα π.Χ. ιδρύονται στην ’ Ηλιδα καί μικρές άμφικτυονίες στις όποιες 

συμμετέχουν οί μεγαλύτερες πόλεις της. Ή  αρχική ιστορία τής έγκαθιδρύσεως τής 
ολυμπιακής λατρείας συνδέεται με τους διάφορους επιδρομείς, οί όποιοι κατά καιρούς
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έγκατεστάθησαν στην ’Ήλιδα. Οί έπιδρομεϊς, λαοί οί όποιοι διεδεχοντο ο ένας τον άλ
λον στό χώρο τής ’Άλτεως, έφεραν μαζί τους τούς θεούς των και άφησαν στην παρά
δοση τα ΐγνη τουε. Ή  παράδοση αυτή δέν άνετρέπετο, αλλα μονον ελαμβανε^νεω- 
τεοη μορωή. Ή  λατρεία του Διός, ό όποιος κατοικούσε στον Ολυμπο κατα την 
κλασσική‘εποχή καί άργότερα, δέν ήταν πολύ παληά, όπως και του Απόλλωνός 
στό μαντείο τών Δελφών, όπου αντικατέστησε τήν παμπαλαια γυναικεία θεότητα 
Γαϊα. Παράλληλα ποός αυτήν έλατρεύοντο καί άλλες χθονιες θεότητες, οι οποίες 
άργότερα μάς θυμίζουν τό 'Ηραίο, τό Μητρώο, το ιερό τής Δήμητρας και τη λατρεία
τής ούρανίας ’Αφροδίτης. ν , , „ , τΓ ,

Κατά τούς χρόνους τών ’Αχαιών (2500-1700 π .Χ .) επιστευετο οτι ο Κρονος
έξεθρονίσθη άπό τον Δία, τον όποιο έλάτρευαν ως γενειοφορο θεο.  ̂ Η δε^θεα Ηρα 
άντικατέστησε μία θεότητα τού Μυκηναϊκού πολιτισμού, την Μητέρα,  ̂γι αυτό και 
ό ναός της ώνομάζετο Μητρώο. Οί Δωριείς κατά τόν κάθοδο τους στα 1100 π. λ .  
έπέφεραν ώρισμένες μεταβολές θρησκευτικές. ’Επέβαλλαν ως θεο τον Ηρακλή και 
τήν ’Ίντα, ό όποιος έγινε θεός-πατερας τών Ηρακλειδών.

Ά πό τόν 8ο αιώνα π. Χ.  έως τόν 4ο αιώνα μ.Χ.
'Η επίσημη περίοδος τών ’Ολυμπιάδων, ή όποια άργότερα χρησιμέυσε ώς 

βάση τής ελληνικής χρονολογίας, αρχίζει άπό τόν δον π.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα 
τό 777 π.Χ. είναι δέ'συνδεδεμένη μέ τις τελετές τών ολυμπιακών αγωνισμάτων και 
τις πανηγυρικές γιορτές τής λατρείας τών θεών στους ναούς των.

Τήν διοίκηση τής Ολυμπίας αποτελούσαν : , e ~
α) Τό άρχιερατεΐο, τό όποιο άπετελεΐτο άπό τούς 3 άρχιερεις, οι οποίοι είχαν 

τ/) γενική διοίκτ)σϊ) του ίεροΰ, τγου ήταν νομικο πρόσωπό.  ̂  ̂ 5
β) Οί τρεις σπονδοφόροι, οί όποιοι βοηθούσαν τούς άρχιερεις καί ήσαν επι

φορτισμένοι νά πηγαίνουν στό εξωτερικό καί νά άναγγέλνουν τήν ημερομηνία των 
εορτών καί νά καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προσελκυσουν τους προσκυ-
νητάε. ; , „ ,

γ ) Οί μάντεις, οί όποιοι έδιναν τούς χρησμούς καί άπολαμβαναν σ ολη την
Ελλάδα έξαιρετικές τιμές καί εξουσίες· καί __ ; , ,

δ) Οί αύληταί, οί χορευταί, οί έξηγηταί, οί διερμηνείς, οί τελεταρχαι, οι κή- 
ρυκες καί οί άστυνομικοι.

Οί τετραετείς εορτές - ’Ολυμπιακοί αγώνες.
'Η πιο σπουδαία άπό τις έορτές ήταν προς τιμήν τού ’Ολυμπίου Διός. Σ’ αυτήν 

έλάμβαναν μέρος οί άρχοντες τής ’Ήλιδος καί οί άρχιερεις, οί όποιοι άθλοθετοΰσαν 
τούς μεγάλους ’Ολυμπιακούς άγώνας. 'Η έορτή αυτή έγίνετο κάθε 4 χρόνια. ’Έτσι, 
άρχισε τό μέτρημα τών ’Ολυμπιάδων. ’Ετελεΐτο σέ πανσέληνο μεταξύ τών μηνών 
’Ιουνίου καί Σεπτεμβρίου. Οί σπονδοφόροι καί οί πρέσβεις τού ίεροΰ, οί όποιοι εκα
λούντο θεωροί ή θεοφόροι, πήγαιναν σέ όλα τά γνωστά έθνη, γιά νά άναγγείλουν τήν 
ήμέρα τής ένάρξεο^ς τής εορτής, νά κηρύξουν άνακωχή τών εχθροπραξιών τών μα- 
χομένων στρατευμάτων, νά δώσουν εντολή να υποστηρίξουν τα ένοπλα στρατεύματα 
τό ιερό τής ’Ήλιδος καί νά προστατεύσουν παντού τούς έν πορεία, προσκυνητάς τής 
ίεράς ’Άλτεως. __

στικο

Τά ’Ολύμπια αγωνίσματα.
Δυο μήνες πριν άρχίσουν οί έορτές, οί άρχοντες τής’Ήλιδος διωριζαν ενα δικα- 

ό σώμα άπό 10 μέλη, τά όποια έκαλοΰντο έλλανοδίκαι. Οί έλλανοδίκαι είχαν τήν
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έποπτεία τής εφαρμογής του κανονισμού κατά τούς άγώνας. Κατηύθυναν τήν άστυ- 
νομία των άγώνων. Οί άστυνομικοί ήσαν μαστιγοφόροι καί ραβδούχοι. Τιμωρούσαν 
τούς —αραβάτας των άγώνων καί των κανονισμών καί άνεκήρυσσαν τούς νικητάς. 
Οί άγωνισταί έπρεπε νά ήσαν έλεύθεροι 'Έλληνες. Οί δούλοι καί οί βάρβαροι άπε- 
κλείοντο, έκτος των Ρωμαίων. Συνήθους οί άγωνισταί δέν ήγωνίζοντο παρά μόνον 
άφοΰ προηγουμένως έγυμνάζοντο στο γυμναστήριο τής ’Ήλιδος καί ώδηγοΰντο στήν 
’Ολυμπία άπο τούς γυμ,ναστάς των. Εύλαβοΰντο καί ύπεκλίνοντο στύ βουλευτήριο 
καί ώρκίζοντο εις τον "Ορκιο Δία, ότι θά συμμορφωθούν ποος τούς κανόνας των 
άγωνισμάτων. Ή  ορκωμοσία αυτή ύπεχρέωνε σέ περίπτωση ψεύδους τήν οίκογέ- 
νειά τους καί τήν γενέτειρα άγωνίστρια πόλη τους. Τά άγουνίσματα διέφεραν κατά τό 
είδος καί τον άριθμό. Άνήρχοντο σέ 13-15. Ό  Πίνδαρος συνδέει τήν προέλευσή των 
μέ τούς πένθιμους άγώνας, οί όποιοι έγίνοντο γύρω άπο τό μνημείο τού ’Αρχηγού 
των ’Αχαιών, τού Πέλοπος. Τά άγωνίσματα αύτά ήταν ό άπλός, διπλός μέχρι έξα- 
πλοΰ δρόμος καί κατέληγαν στά πολεμικά γυμνάσια δρόμου ή τον όπλιτόδρομο. 
Συνεχίζοντο μέ τήν πάλη, τήν πυγμαχία, τό παγκράτιο, τό πένταθλο, τή δισκοβολία, 
τή σφαιροβολία. Οί άγώνες αύτοί έτελοΰντο στο στάδιο. Στον ιππόδρομο έγίνοντο 
άγώνες αρμάτων μέ 4 άλογα, μέ 2 ά.λογα, μέ απλή ιππασία καί μέ ήμιόνους, πού 
έλέγετο άπήνη. Στούς άγώνες αύτούς δέν ύπήρχαν έμπόδια. 'Τπήρχαν έπίσης άγω
νίσματα τών άνήβων καί έφήβων. ’Επίσης διαγωνίσματα χορωδίας, άπαγγελιών, 
διαλέξεων, άναγνωσμάτων καί συγγραμμάτων.

'Ο 'Ηρόδοτος έλαβε μέρος σέ διαγωνισμό στήν ’Ολυμπία, γιά τή συγγραφή 
τής ιστορίας του. Οί σοφισταί, οί ρήτορες καί οί σοφοί διηγωνίζοντο στις ρητορευ- 
σεις. Οί καλλιτέχναι έξέθεταν τά έργα τους. Ό  Νέρων τό 67 μ.Χ. έγκαινίασε τά 
διαγωνίσματα τής ποιήσεως, τής δραματικής καί τής μουσικής. "Υστερα άπο κάθε 
άγώνα ό κήρυκας έκφωνοΰσε τά ονόματα τών νικητών, στούς οποίους οί έλλανοδίκαι 
έδιναν κλάδους φοίνικος. Τήν τελευταία ήμέρα τιμούσαν τούς νικητάς μέ στεφάνια 
άπο «κλάδους έλαίας». Καμμιά φορά έδιναν καί πολύτιμα άντικείμενα καί χρηματικά 
βραβεία. Τό τέλος τής εορτής έσημείωνε ή ειδική έξοδος τών Όλυμπιονικών με 
μεγαλειώδη πομπή. Οί Όλυμπιονίκαι έπέστρεφαν θριαμβευτικά στις πόλεις των, 
όπου τούς έγίνετο μεγάλη υποδοχή. Τον καλύτερο δέ διάκοσμο αυτής, άποτελοΰσε 
ή έκτέλεση διαφόρων μουσικών κομματιών πού είχαν συνθέσει διάσημοι λυρικοί 
ποιηταί. Ό  εορτασμός έθεωρεΐτο μεγαλειώδης έφ’ οσον υμνείτο άπο τό Σιμωνίδη 
ή τον Πίνδαρο.

'Η δόξα τών νικητών στούς ’Ολυμπιακούς άγώνας έπεξετείνετο στις οίκογέ- 
νειές τους καί τήν πόλη άπο τήν όποια κατήγοντο, ή όποια καί άφιέρωνε τά άγάλ- 
ματά των στήν ιερά ’Άλτι.

'Η παρακμή.
’Αλλά μετά τον 3ο καί 4ο μ.Χ. αιώνα, ή ’Ολυμπία δέν έχει πιά ρόλο ούτε 

πολιτικό, ούτε θρησκευτικό. Ό  λαός τρέχει τώρα στούς άγώνας ό>ς περίεργος, άλλά 
σκεπτικιστής καί άσεβής. Δέν προσφέρει πλέον θυσίες στον Δία, λέγει ό Λουκιανός. 
Δέν στεφανώνουν πιά τά άγάλματα. Καί άν κατά σύμπτωση αυτό συμβή, δέν γίνε
ται άπο έπιτακτικό καθήκον, άλλά άπο άπλό παληό έθιμο. Έν τούτοις, όμως, ή 
εορτή τών ’Ολυμπιάδων πού έγίνετο κάθε 4 χρόνια, έξακολουθεϊ νά εορτάζεται μέχρι 
τον 4ο αιώνα μ. X. καί γιά τελευταία φορά τό έτος 393 μ.Χ. Στο έτος αύτό, ό βυ
ζαντινός αύτοκράτορας Θεοδόσιος ό Μέγας, μέ διάταγμά του άπαγόρευσε τις είδιυ- 
λολατρικές εορτές καί έτσι διέκοψε τή ζωή τού ιερού τής ’Ολυμπίας, ή οποία πριν 
άπό πολύ χρόνο είχε περιπέσει σέ μαρασμό.

'Ο Θεοδόσιος ό 11ος, τό 426 μ.Χ., διατάσσει νά καταστραφοΰν οί είδωλολα- 
τρικοί ναοί. Επομένως καί ό ναός τού ’Ολυμπίου Διός είχε τήν ’ίδια τύχη.
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Καί άπό τότε ό χώρος τής ’Ολυμπίας έκαλύφθη σιγά-σιγά με προσχώσεις 
πού έφερνε κάθε φορά ό ποταμός Κλαδαΐος. Τά 1400 χρόνια τής έγκαταλείψεώς 
της δέν είναι λίγα για τό έργο αύτό. Τό πάχος τής προσχώσειος έφτασε τά έξη μέτρα. 
Ό σοφός γερμανός ιστορικός Curtius μαζί μέ τό γερμανό πρίγκιπα Φρειδερίκο, 
στά 1875-1881, έκαμε άνασκαφές στην ’Ολυμπία. Στις άνασκαφές εκείνες ξοδεύ- 
θηκαν 1.000.000 μάρκα χρυσά. ’Αποτέλεσμα των άνασκαφών ήταν νά έρθουν στο 
φως συγκροτήματα άπό επιβλητικά κτίρια, 13.000 όρειχάλκινα αντικείμενα, 6.000 
νομίσματα, 400 επιγραφές, 1.000 αντικείμενα άπό πηλό καί 130 αγάλματα, μεταξύ 
των οποίων ή νίκη του Παιωνίου καί ό Ερμής τού Πραξιτελους που φυλάσσονται 
στο μουσείο τής ’Ολυμπίας. ’Από τό 1932 ό βαρώνος Cuberten έπανέλαβε τις άνα
σκαφές, άλλά έν τώ μεταξύ πέθανε καί ή καρδία του, σύμφωνα μέ τή διαθήκη πού 
άφησε, έτάφη στην ’Ολυμπία. Τις άνασκαφές συνεχίζει ή γερμανική άρχαιολογική 
σχολή ’Αθηνών, ή οποία βοηθούμενη άπό τό πολυτιμότατο σύγγραμμα του τοπο
γράφου Παυσανίου άνακάλυψε τό 1955 τό εργαστήριο τοΰ Φειδία.

Ά ναβ ίω σις των ’Ολυμπιακών άγώνων.
Τό ’Ολυμπιακό ιερό πυρ, πού έκανε πιο θερμές τις τελετές τών άγώνων καί 

τούς πανηγυρισμούς τών έορτών καί έφερνε τά μικρά ελληνικά έθνη σέ συμφιλίωση, 
έσβυσε τό 426 μ.Χ. Τό διεδέχθη δμως τό ανέσπερο φώς τής νέας θρησκείας τοΰ Χρί
στου, ή οποία ξαπλώθηκε σ’ δλα τά πολιτισμένα κράτη. 'Ο Χριστιανισμός έφρόντισε 
γιά τή διάπλαση τής ήθικής συνειδήσεως τών χριστιανών, τήν άνάπτυξη δμως τής 
σωματικής άλκής δέν τήν προέβλεψε, δπως τήν προέβλεπαν οί ’Ολυμπιάδες. Γι’ αύτό 
τά σύγχρονα κράτη έπεζήτησαν τήν άναβίωση τών ’Ολυμπιάδων. Οί πρώτοι ’Ολυ
μπιακοί άγώνες έγιναν τό 1892 στήν ’Αθήνα, υστέρα άπό 1466 χρόνια διακοπή τους. 
'Η ιερή ’Ολυμπιακή φλόγα άρχισε νά μεταφέρεται πάλι στά άθλητικά στάδια τών 
πολιτισμένων κρατών. Τό άρχικό σήμα τών ’Ολυμπιακών άγώνων, τό όποιο ήταν 
οί πέντε κρίκοι, ενωμένοι, είχε ληφθή άπό τήν πρώτη άμφικτυονία τών 5 μεγάλων 
πόλεων τής "Κλάδος, οί όποιες ήσαν άγωνίστριες στήν ’Ολυμπία. Τώρα, οί ένωμένοι 
αυτοί κρίκοι είναι πολλοί. Είναι ίσοι μέ τον άριθμό τών κρατών πού συμμετέχουν 
στούς διεθνείς ολυμπιακούς άγώνας, οί όποιοι φέτος μέ τή χρονική σειρά τους γ ί
νονται τον μήνα Σεπτέμβριο στή Ρώμη, ως 17η ’Ολυμπιάδα.

Τό μουσείο.
Γιά τήν άνέγερση τοΰ μουσείου τής ’Ολυμπίας ό μακαρίτης Συγγρός, εθνικός 

εύεργέτης, έδαπάνησε 220.000 δραχμές χρυσές. Μεταξύ τών σπουδαίων ευρημάτων 
φυλάσσονται σ’ αύτό καί δύο άριστουργήματα τής άρχαίας τέχνης, τά όποια περι
γράφουμε :

α) 'Η Ν ί κ η  τ ο ΰ  Π α ι ω ν ί ο υ  Περίφημο έργο τοΰ γλύπτη Παιωνίου, 
ό όποιος κατήγετο άπό τήν Θράκη. Συμβολίζει ένα τρόπαιο, τό όποιο έστησαν στήν 
’Ολυμπία οί Ναυπάκτιοι καί οί Μεσσήνιοι, σέ άνάμνηση τής νίκης πού κερδίσανε 
τό 424 π.Χ. στή ναυμαχία τής νήσου Σφακτηρίας εναντίον τών Λακώνων, κατά τή 
διάρκεια τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου.

β) 'Ο Ε ρ μ ή ς  τ ο ΰ  Π ρ α ξ ι τ έ λ ο υ ς .  Στήν εΐδωλολατρική θρησκεία 
οί άνθρωποι είχαν πλάσει τούς θεούς των «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν των», κατά τήν 
άνθρώπινη νοοτροπία, μέ άνθρώπινα συναισθήματα καί πάθη καί κατά τούς άνθρω- 
πίνους τρόπους ζωής. Στο Χριστιανισμό, δμως, ό Θεός έπλασε τούς άνθρώπους 
«κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Του» καί κατά τάς 'Τψίστας άρετάς Του. Τή διαστολή 
αύτή τών έννοιών θά τή δοΰμε εύθύς άμέσως καί στήν ιστορία τοΰ άγάλματος τοΰ 
Έρμου τοΰ Πραξιτέλους, πού είναι στήν ’Ολυμπία.



’Ολυμπία —’Ολυμπιάδες - ’Ολυμπιακοί άγώνες 8361

Τό άγαλμα του Έρμου τής ’Ολυμπίας, το λεγόμενο του ΓΙραξιτέλους, βρέθηκε 
στις άνασκαφές του 1877 στη σέλλα των έρειπίων του ναοΰ τής "Ηρας άπό τό γερ- 
μανό άρχαιολόγο Curtius. Είναι καμωμένο άπό εξαίρετο λευκόχρωμο μάρμαρο τής 
νήσου Πάρου, μέ θαυμάσια απλότητα. Δεν είχε έπιγραφή μέ τ ’ όνομα του καλλι
τέχνη, γιά νά γνωρίζουμε ποιος τό έφτιαξε. 'Ο Παυσανίας μονάχα μάς λέγει στό 
σύγγραμμά του «Ελλάδος περιήγησες», ό όποιος έπεσκέφθηκε την ’Ολυμπία τό 
160-180 μ.Χ., ότι υπάρχει στό 'Ηραίο, μεταξύ των άλλων άναθημάτων καί τρο
παίων, ένας Έρμήε άπό μάρμαρο, ό όποιος βαστάζει τό θεό Διόνυσο βρέφοε. Είναι 
έργο τοϋ Πραξιτέλους. Τό σύνολο του μνημείου έχει την επόμενη έρμηνεία: 'Ο Ερμής, 
ό όποιος ήτο ψυχοπομπός, λόγιος, θεός τοϋ έμπορίου, ήταν καί άγγελιοφόρος των

’Αναπαράστασή τής νίκης τοΟ Παιωνίου. Ό  ‘Ερμής τοϋ Πραξιτέλους.

θεών. 'Ο Ζευς έπεφόρτιαε τον Ερμή νά άποκρύψη άπό τή ζηλοτυπία καί τό μίσος 
τής συζύγου του 'Ήρας τον Διόνυσο βρέφος, πού γεννήθηκε άπό κρυφό έρωτά του μέ 
την Σεμέλη. Τό βρέφος έπρεπε νά τό μεταφέρη στον Έλικώνα καί έκεΐ νά τό παρα- 
δώση στις νύμφες νά τό άναθρέψουν καί νά τό μεγαλώσουν. Στή διαδρομή του κου- 
ράσθηκε καί κάθησε κάτω άπό ένα δένδρο. Γιά νά καθησυχάση τό βρέφος καί νά μη 
τό άφήση νά κλάψη, οπότε θά τό άκουγε ή θεά "Ηρα, τοϋ έδωσε νά πιήτόζουμίάπό 
ένα τσαμπί σταφυλιού πού κρατεί στό χέρι του.

Ό  Ερμής παρουσιάζεται ώς εύρωστος έφηβος, ό όποιος άσκείται στις παλαί- 
στρες των Άργείων καί φαίνεται μάλλον ντροπιασμένος, γιατί οί θεοί τοϋ άνέθεσαν 
νά κάμη την παραμάνα, την τροφό τοϋ βρέφους. 'Ο Ερμής μέ άφηρημάδα άφήνει 
τό βλέμμα του σέ μάκρος καί στό πρόσωπό του ξεχύνεται κάποιο μυστήριο. Τά άνα-
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σηκωμένα μάτια του χαμογελούν μέ θλίψη καί ειρωνεία. Τά βλέφαρά του άπό την 
έκπληξη φαίνονται σαν κολλημένα στις κόγχες, σαν ανύπαρκτα. Τό κάτω χείλος του 
πού προεξέχει, μαρτυρεί την ένδόμυχη περιφρόνηση για την αποστολή του. ’Από 
τό άγαλμα λείπει ό δεξιός βραχίονας, καθώς καί μερικά δάκτυλα άπό τον αριστερό 
βραχίονα, του. ’Επίσης οί δύο κνήμες καί ό άριστερός μηρός έλειπαν καί προστέθη
καν άπό τό γερμανό γλύπτη των άνασκαφών Schaper (κρίσεις Ch. Piccard).

Τό έργο αύτό, στο όποιο οί αρχαίοι δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία, γιατί θεω
ρούσαν τό θεό Διόνυσο πολύ λαϊκό, δεν ήταν πρωτότυπο ούτε για τό σχέδιο, ούτε 
γιά. τή στάση του. Τό ά.γαλμα έχει διατηρήσει τή στιλπνότητά του. Στις ήμιορατές 
σχισμές του έγινε γκριζωπό. 'Η γλυπτική του είναι άμεμπτη καί τό μάρμαρο καλο- 
δουλεμένο. ’Εάν δεν βρέθηκε ό μικρός Διόνυσος πού κρατούσε στα χέρια του, αύτό 
πολύ λίγο ενδιαφέρει τούς καλλιτέχνας. Τή λεπτουργική, τή λεπτή δουλειά του μέ 
την όποια είναι λαξευμένες οί πλάτες του καί οί δίπλες τού χιτώνα του, τή διακρί
νουμε στή φορά τής κινήσεώς του. Τό άγαλμα δεν είχε στερέωμα στις πλάτες του. 
’Από όλα αύτά μπορούμε νά κρίνουμε δτι παριστάνει ένα ταξιδιώτη επιφορτισμένο 
νά φέρη εις πέρας μιά λερωμένη υπόθεση (Μ. Β a r ν 8 S ).

Τά χείλια του καί τά μαλλιά του φαίνονται σαν νάχουν έλαφρές άποχρώσεις. 
'Όσο καί νά μας παραξενεύει αύτό, πρέπει νά παραδεχθούμε οτιό Πραξιτέλης στά έργα 
του, γιά φωτογένεια, τους, χρησιμοποιούσε την τέχνη αύτή των χρωμάτων, την όποια 
πολύ πριν την είχε βρή ό ζωγράφος Νικίας. Οί περιγραφές, οί φωτογραφίες καί τά 
άντίγραφα δεν αποδίδουν την ποιότητα τού έργου. Πρέπει νά σταθή κανείς μπροστά 
του στο μουσείο ’Ολυμπίας καί νά άγγίξη παρανόμως τά δάκτυλά του στην έπιφάνειά 
του, γιά νά άντιληφθή τήν άπαλή καί ζωντανή ύφη τής μαρμάρινης αυτής σάρκας.

Οί άρχαιολόγοι είπαν ότι μπορούν νά τοποθετήσουν τήν κατασκευή του 
στο 343 π.Χ. Θά έσυμβόλιζε, τότε, μιά συνθήκη συμμαχίας μεταξύ των ισχυ
ρών ’Αρκάδων, οί όποιοι παριστάνονται μέ τον Ερμή καί τών Ήλείων, οί όποιοι 
παρουσιάζονται μέ τον θεό Διόνυσο. ’Αλλά τίποτε τό βέβαιο γιά αύτό.

’Εάν έβλεπε κανείς ένα πρωτότυπο άγαλμα τού Πραξιτέλους, λέγει ό γερμανός 
γλύπτης τών άνασκαφών B r u m e l ,  γιά λόγους τεχνικούς, θά κρίνη αύτό δτι είναι 
αντίγραφο καμωμένο στή Ρωμαϊκή εποχή, τον Ιον αιώνα μ.Χ. Καί δμως αύτό πού 
λέγει o B r u m e l  δέν είναι σωστό, γιατί τά αγάλματα στή Ρωμαϊκή εποχή δέν τά 
κατασκεύαζαν μέ τέτοια τέλεια πνοή καλαισθησίας. Ή  τέχνη είχε ξεπέσει τότε. Επο
μένως ή γνώμη τού περιηγητοΰ Παυσανία, ό όποιος πήγε στην ’Ολυμπία τον 2ον 
αιώνα μ.Χ., είδε τό άγαλμα στο ναό τής "Ηρας καί ομολογεί, ύστερα άπό τις μελέτες 
του, τις πληροφορίες πού τού έδωκε ό τότε κόσμος καί ή παράδοση, ή όποια υπήρχε 
άπό προηγούμενους αιώνας γιά τό άγαλμα αύτό, δτι είναι κατασκευασμένο άπό τό 
γλυπτή Πραξιτέλη, είναι ή πλέον άκριβής καί αύθεντική.

I. Ν ΟΥ Σ Ι ΑΣ
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ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Φ Ι Λ Λ Α Ν Δ Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Έκ τοϋ περιοδικού «The Police Chief»

______ _ Χατά μετάφρασιν Ύπαστυνόμου Α '__________ ____
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΟΝΤΟΥ

'Η μικρή δημοκρατική χώρα τής Φιλλανδίας εύρίσκεται εις τό βόρειον μέρος 
τής Ευρώπης, μεταξύ των Σκανδιναυϊκών χωρών καί τής Ρωσίας. ’Έχει έκτασιν 
130.159 τ. μιλλίων καί πληθυσμόν 4.000.000 κατοίκων. Αί πολλαί λίμναι, οί ποτα
μοί, τα νησιά καί τά δάση τής χώρας ταύτης άσκοΰν επιρροήν έπί τής οικονομικής 
ζωής της. "Οπως καί αί άλλαι ύπηρεσίαι τής Φιλλανδίας, έτσι καί ή ιστορία τής 
αστυνομίας χρονολογείται άπό του 13ου αίώνος. Κατά τήν παρούσαν περίοδον ή 
Φιλλανδική αστυνομία είναι ένα όργανον τής εθνικής κυβερνήσεως. Καίτοι αί πόλεις 
τής χωράς ταύτης συνεισφέρουν τό 1/3 των δαπανών τής αστυνομίας ή όργάνωσις 
άμφοτέρων των σωμάτων, αστικού καί άγροτικοΰ, τυγχάνουν άποκλειστικώς άρχαί 
τής εθνικής κυβερνήσεως.

Διοίκησις αστυνομίας.
Τής όλης αστυνομικής διοικήσεως προΐσταται ή άστυνομική διεύθυνσις παρά 

τω ύπουργείω έσωτερικών. Προϊστάμενος τής έν λόγω διευθύνσεως είναι εις com
mander chief (άρχηγός) καί βοηθός αύτοΰ εις γενικός έπιθεωρητής τής άστυ- 
νομίας. Εις τήν έν λόγω αστυνομικήν διεύθυνσιν υπάγονται απ’ εύθείας αί εξής άστυ- 
νομικαί ύπηρεσίαι : α ) ή κεντρική έγκληματολογική υπηρεσία, β ) ή ασφάλεια, γ) ή 
εθνική άστυνομική σχολή καί δ) αί είδικαί τεχνικαί ύπηρεσίαι. Τήν διοίκησιν καί 
έποπτείαν τών εννέα άντυνομικών διαμερισμάτων (διοικήσεων) τών νομαρχιών 
τής χώρας έχει ή έθνική κυβέρνησις, ή οποία διά τών έκεΐ τοπικών άντιπροσώπων 
της —κυβερνητών—άσκεΐ τον έλεγχον τής άστικής αστυνομίας καί αγροτικής τοιαύ- 
της. 'Υπεύθυνος διά τήν διοίκησιν ένός έκάστου αστυνομικού διαμερίσματος τής 
άστυνομίας, τυγχάνει εις διαμερισματάρχης, ό όποιος πέραν τών κυρίου άστυνομικών 
καθηκόντων του έπιφορτίζεται καί μέ τά καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου καί επι
λαμβάνεται ύποθέσεων ύπαγομένων εις τήν άρμοδιότητα τού ύπουργείου δικαιο
σύνης.

Τοπική αστυνομία.
'Ως έτονίσθη άνωτέρω τά έννέα άστυνομικά διαμερίσματα τής χώρας υπά

γονται εις τήν διοίκησιν τών οικείων κυβερνητών—αντιπροσώπων—τής κυβερνήσεως. 
Ταΰτα διαιρούνται εις περιφέρειας, αί όποΐαι συμπεριλαμβάνουσιν επαρχίας, δή
μους καί κοινότητας. Πολλαί τών μεγάλων πόλεων άποτελοΰν μίαν αστυνομικήν 
περιφέρειαν ή καί άντιστρόφως, μία ή περισσότεραι έπαρχίαι μετά τών οικείων 
μικρών πόλεμον, άποτελοΰν μίαν αστυνομικήν περιφέρειαν. Εις τάς πυκνοκατωκημέ- 
νας μεγάλας πόλεις, τήν διοίκησιν τής άστυνομίας έχουσι οί police chiefs (διευ- 
θυνταί), οίτινες ύπάγονται άπ’ εύθείας εις τούς οικείους διαμερισματάρχας. Έξαί- 
ρεσις μόνον παρατηρεΐται εις τήν πρωτεύουσαν ’Ελσίνκι, ένθα, ό έκεΐ police comman
der (διοικητής) ύπάγεται εις τάς άμέσως διαταγάς τού κυβερνήτου τής πρωτευούσης. 
Τάς μικροτέρας άστυνομικάς περιφέρειας τάς διοικούν captains (αστυνόμοι). Οί 
έπόμενοι βαθμοί τής άστυνομίας είναι assistan police chief (βοηθός), police secre
tary  (ύπαστυνόμος), sepgeant (άχιφύλαξ).

Αί διοικήσεις τών πόλεων έκτος τών κυρίων άστυνομικών καθηκόντων διατη
ρούν ειδικά έγκληματολογικά γραφεία έρευνών καί άνακρίσεων. Έ πί πλέον έχουν 
ύπηρεσίαν τροχαίας κινήσεως καί τελωνείων. Τά καθήκοντα άσφαλείας θεωρούνται 
ειδικά καί ώς έκ τούτου ύπηρετούν εις τήν ύπηρεσίαν ταύτην ειδικευμένοι άστυ-
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νομικοί υπάλληλοι μέ κοιλάς τεχνικάς καί έγκληματολογικάς γνώσεις, κατάλληλοι 
εις την δίωξιν τής έγκληματικότητος.

Εις τάς άγροτικάς περιφέρειας καθήκοντα προϊσταμένου τής εκεί άγροτικής 
άστυνομίας έκτελοΰν οί cheriffs (σερίφηδες), οί όποιοι άναλόγως τής έκτασεως 
τής εδαφικής περιφέρειας των έχουν καί ένα βοηθόν (assistant sheriff). Μεταξύ 
των άλλων καθηκόντων της ή άγροτική άστυνομία έπιφορτίζεται καί μέ την εί'σπρα- 
ξιν των φόρων. Το σύστημα του Cheriff είναι άγγλικής προελεύσεως καί παραμένει 
εϊσέτι εις πολλάς χώρας. Οί νομοί καί αί έπαρχίαι διετήρουν κατά τόπους έγκλημα
τολογικάς υπηρεσίας, άλλά τό έτος 1955 έγινε συντονισμός αύτών καί ύπήχθησαν 
εις ένιαΐον οργανισμόν.

Κεντρική εγκληματολογική υπηρεσία.
Τό έτος 1926 ίδρύθη έν Ελσίνκι ή εγκληματολογική ύπηρεσία τής χώρας, 

προς άντιμετώπισιν τής αύξηθείσης έγκληματικότητος, κατά τήν περίοδον ταύτην. 
’Επίσης τό έτος 1938 ίδρύθησαν εις τούς οικείους νομούς έγκληματολογικά γραφεία, 
άτινα ήσαν άνεξάρτητα μέχρι του έτους 1955, οπότε ύπήχθησαν εις τήν κεντρικήν 
έγκληματολογικήν υπηρεσίαν καί έκτοτε λειτουργούν συμφώνως προς θεσπισθέντας 
κανόνας τού νέου οργανισμού. Ή  Φιλλανδία τυγχάνει μέλος τής Interpol άπό τό 
έτος 1927, έχουσα προς τούτο ειδικήν υπηρεσίαν διά τήν στενήν συνεργασίαν και 
καταπολέμησιν τής διεθνούς έγκληματικότητος.

’Αστυνομία ασφαλείας.
Ή  ασφάλεια υπάγεται άπ’ ευθείας εις τήν διεύθυνσιν τού υπουργείου έσωτερι- 

κών καί είναι άρμοδία αστυνομική αρχή διά τήν προστασίαν καίπεριφρούρησιντών 
πολιτικών συστημάτων τής χώρας. Έν συνεργασία μετ’ άλλων πρακτόρων καί άστυ- 
νομικών άρχών προστατεύει τούς νόμους περί άσφαλείας τού έθνους.

Μηχανοκίνητος άστυνομία.
Ή  μηχανοκίνητος αστυνομική ύπηρεσία τυγχάνει συγχρόνου άστυνομικής

όργανώσεως τής οποίας ή 
άρμοδιότης έπεκτείνεται εις 
ολόκληρον τόν χώραν. Κατ’ 
άρχάς, καί κατά τό έτος 
1933, υπήρχε μία μόνον 
μονάς εις τήν πρωτεύουσαν 
’Ελσίνκι, μέ περιωρισμένα 
καθήκοντα. ’Ήδη ή μηχα
νοκίνητος άστυνομική ύπη
ρεσία διατηρεί τμήματά 
της τα όποια σταθμεύουν 
εις όλους τούς νομούς τής 
χώρας. ’Αποστολή τής έν 
λόγω άστυνομικής ύπηρε- 
σίας είναι όπως, έν συνερ
γασία μετά των άλλων το
πικών άστυνομικών άρχών 

τής Φιλλανδίας. προστατεύη τήν τιμήν, ζο^ήν, ειρήνην καί περιουσίαν τών πολιτών 
τής χώρας. Άνετέθησαν έπίσης εις τήν έν λόγω άστυνομικήν ύπηρεσίαν ειδικά κα
θήκοντα τής τροχαίας κινήσεως, ή οποία δι’ ειδικευμένων ύπαλλήλων της ένεργεΐ 
σχετικόν έλεγχον έπί τών έθνικών οδών τής Φιλλανδίας. Μία τών καινοτομιών 
τής μηχανοκινήτου ύπηρεσίας ή οποία έχει κινήσει τό ένδιαφέρον καί άλλων χω-



Φιλλανδική αστυνομία 8365

ρών, είναι ή έπίδειξις καλής θελήσεως έκ μέρους δλων των πολιτών έ'ναντι τοΰ έρ
γου τής τροχαίας, ήτις έτέθη είς έφαρμογήν καί καλλιεργείται άπδ τοΰ έτους 1956. 
Σκοπος τής καλής θελήσεως είναι ή πλήρης εφαρμογή των διατάξεων περί τροχαίας, 
η καθοδήγησις των οδηγών καί πεζών καί ή παροχή συμβουλών καί βοήθειας προς 
το κοινον. Διά τήν έφαρμογήν τής έν λόγω προληπτικής εργασίας, μηχανοκίνητος 
μονας δι’ ειδικευμένων μελών της παραδίδει συνεχείς διαλέξεις περί τροχαίας είς τά 
σχολεία και εις άλλους ομίλους. Τά οχήματα τής μ.ονάδος αυτής τυγχάνουν έφωδια-

’Α ρ ι σ τ ε ρ ά  : Περιπολικόν αστυνομικόν
όχημα έξωττλισμένον με9’ όλων των μέσων 

της τροχαίας διά τήν έπέμβασιν καί φωτογράφησιν αϋτοκινητιστικών οχημάτων. 
Δ ε ξ ι ά :  ’ Εκπαιδευτής τής εθνικής αστυνομικής σχολής διδάσκων εις τους μαθητάς τήν

λειτουργίαν μηχανής αυτοκινήτου.

σμένα δι’ δλων τών επιστημονικών καί τεχνικών μέσων ήτοι ραδιοτηλεφώνων, ραν
τάρ, καταμετρητών ταχύτητος οχημάτων καί φωτογραφικών έξαρτημάτων διά. τήν 
έπέμβασιν είς αύτοκινητιστικά. δυστυχήματα.

Προσωπικόν - Έ κπαίδευσις.
Ειδική προσοχή καταβάλλεται είς τήν πρόσληψιν προσωπικού διά τό άστυνο- 

μικόν σώμα καί διά τοΰτο ικανόν ποσοστόν τών ύποβαλλομένων αιτήσεων, κατόπιν 
σχολαστικής έξετάσεως, απορρίπτεται. 'Η μηχανοκίνητος αστυνομία εξετάζει 
προσεκτικώς καί συγκεντρώνει πληροφορίας παρά τών τοπικών αστυνομικών αρ
χών περί τοΰ χαρακτήρος τών ένδιαφερομένων προς κατάταξιν είς τό σώμα. Έν 
συνεχεία καί μετά τήν συγκέντρωσιν τών έν λόγω πηροφοριών καί έφ’ όσον 6 υπο
ψήφιος κριθή κατάλληλος, παραπέμπεται προς έξέτασιν είς τήν οίκείαν εξεταστικήν 
έπιτροπήν. 'Η έξέτασις κατά πρώτον γίνεται γραπτή, προς διαπίστωσιν γενικώς τών 
γνώσεων τοΰ ένδιαφερομένου καί δεύτερον ούτος έξετάζεται είς τά. τέστ. Έ φ ’ δσον 
τελικώς έπιτύχη είς τάς έν λόγω διατυπώσεις τών έξετάσεων καί τής ύγειονομικής 
έπιτροπής, ό υποψήφιος είσάγεται είς τήν σχολήν τής άστυνομίας, δι’ έν τρίμηνον 
δοκιμαστικής έκπαιδεύσεως. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών μαθημάτων τής τριμήνου 
φοιτήσεώς του είς τήν σχολήν, ούτος τοποθετείται είς τήν άστυνομίαν τάξεο^ς τής
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πρωτευούσης ή εις τινα μονάδα της μηχανοκινήτου άστυνομιας, ως μαθητευομενος 
άστυφύλαξ. Κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας, δοκιμάζεται και εξετάζεται η κλισις 
αύτοΰ προς εΐδίκευσιν εις τδ σώμα, οπότε καί πάλιν εΐσάγεται εις την εθνικήν αστυ
νομικήν σχολήν πρωτευούσης επί έν έπί πλέον τρίμηνον καί λαμβάνει την ειδικότητα. 
Έξερχόμενος τής σχολής ονομάζεται πλέον άστυφύλαξ. Μετά παρελευσιν χρονου και 
άποκτήσεως άστυνομικής πείρας ό άστυφύλαξ δύναται να είσαχθή κατόπιν εισαγωγι
κών έξετάσεων έπί έν τρίμηνον εις τήν αυτήν έθνικήν άστυνομ,ικην σχολήν προς 
άπόκτησιν τοϋ βαθμού τού άρχιφύλακος. Δύναται έπίσης κατόπιν λεπτομερών 
έξετάσεων νά είσαχθή εις τήν ιδίαν σχολήν έπί έν έξάμηνον δια τον βαθμόν τού αξιω
ματικού άστυνομιας. Έξερχόμενος καί λαμβάνων τον βαθμόν αξιωματικού και 
άναλόγως τής ειδικότητάς του άναλαμβάνει τήν διοίκησιν αστυνομικής υπηρεσίας 
μικρών πόλεων ώς police chief ή cheriff. Εις τήν διοίκησιν τής άστυνομικής 
δυνάμεως τών μεγάλων πόλεων τοποθετούνται άξιωματικοί έχοντες τα κυριώτερα 
άστυνομικά προσόντα. Έ πί πλέον έκ τή; εθνικής άστυνομικής σχολής διέρχονται 
έκ περιτροπής άπαντες οί άστυνομικοί υπάλληλοι όλων τών βαθμών του σώματος 
προς μετεκπαίδευσιν καί παρακολούθησιν νεωτέρων άστυνομικών θεμάτων.

Τελευταίως έτέθη εις έφαρμογήν πρόγραμμα τής έκπαιδεύσεως άστυνομικών 
κυνών, καταλλήλων διά τήν έκτέλεσιν περιπολιών εις ύποπτα σημεία καί περιοχάς 
άστυνομικών περιφερειών.

Ή  Φιλλανδική άστυνομία συνεχίζουσα τάς προσπάθειας της διά τήν καλλιτέ- 
ραν πρόοδόν της, έμφανίζει σήμερον άρτίαν καί σύγχρονον όργάνωσιν. "Οπως όλαι 
αί άστυνομίαι άλλων χωρών έπιδεικνύουν ένδιαφέρον διά τήν σύγχρονον έμφάνισίν 
των, τοιουτοτρόπως καί ή τής Φιλλανδίας ένεργεΐ δραστηρίως διά τήν βελτίωσίν
της· ,Κατά τό έτος 1950 τό κρατικόν συμβούλιον τής Φιλλανδίας κα/τήρτισεν ορ
γανωτικήν άστυνομικήν επιτροπήν, μέ τον σκοπόν τής βελτιώσεως καί άναδιορ- 
γανώσεως τής άστυνομιας. Κατόπιν συνεχούς μελέτης τών θεμάτων, ή έν λόγω 
έπιτροπή έπεράτωσε καί υπέβαλε τελικάς έκθέσεις εις τήν νομοθετικήν έπιτροπήν 
προς ψήφισιν. Συνάμα, στελέχη τού σώματος ειχον σταλή εις τό έξωτερικόν προς 
μελέτην καί συγκέντρωσιν ωφελίμων άστυνομικών μεθόδων. Τήν 27ην ’Οκτωβρίου 
1958 δύο άξιωματικοί τού σώματος ύπηρετοΰντες εις τήν πρωτεύουσαν, είχον με- 
ταβή εις Μαϊάμι τής Φλοορίδος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί πα
ρέστησαν ώς άντιπρόσωποι εις τό 65ον διεθνές συνέδριον τού I.A.C.P. (διεθνής 
όργάνωσις άρχηγών άστυνομιας) προς παρακολούθησιν διαφόρων συζητηθέντων 
άστυνομικών θεμάτων. Έν τώ μεταξύ έδόθη εύκαιρία εις τούτους νά μελετήσουν τήν 
όργάνωσιν τών hich way patrol (άστυνομία ελέγχου τών εθνικών οδών) τής πολι
τείας τής Φλωρίδος. Έπίσης κατά τό έτος 1956 ό σημερινός άρχηγός τής άστυ- 
νομίας F. Jarva είχε μεταβή έπί έν τετράμηνον εις 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερι
κής ώς άντιπρόσωπος τής Φιλλανδικής άστυνομιας μετ’ άλλων άντιπροσώπων 14 
χωρών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
* ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 59 ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'
* ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

Ύπο  Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

Τελετή ορκωμοσίας 59 νέων 'Υπαστυνόμων Β '.
^Στίς 30 ’Ιουνίου έ.έ. έλαβε χώραν, μέ κάθε επισημότητα καί μέ μεγάλη έπιτυ- 

χια, η σεμν/] τελετή ορκωμοσίας ο9 νέων 0 παστυνόμων β’ της ΙΔ’ έκπαιδευτικ“ 
περιόδου, στο προαύλιο τής ’Αστυνομικής Σχολής. ης

:τσι κατα την επιτυχημένη αυτή τελετή παρατηρήθηκε προγραμματισμένη καί ζη
λευτή ευταξία.

Ή  τελετή άρχισε στις έξήμισυ τό άπόγευμα μέ τήν άφιξη τού Έξοχωτάτου
tW EiCTCOXiEp ίΤ>1 ΙΤΓΟΙ ι ''J  Ι τ Ά r \  \  \  ι,— Λ Τ — ,  Τ ̂  . . . .  _  A . . .  επι των

κείμενον θερμών
ικών 'Υφυπουργού κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, ό όποιος έγινε άντι- 

. . και ζωηρών εκδηλώσεων. 'Ο κ. 'Υπουργός έπεθεώρησε τά παρα- 
τεταγμενα τμήματα υπο τους ήχους ενός εμβατήριου πού επαιάνιζεν ή μπάντα τής 
’Αστυνομίας ΙΙόλεων, υπό τήν διεύθυνση τού μαέστρου 'Υπαστυνόμου κ. Μπουκου- 
βαλα. 3 στερα απο την επιθεώρηση, άρχισε η Θεία Λειτουργία, χοροσταντοΰτος τού 
Σεβασμιωτατου Επισκόπου Κερνιτσης κ.κ. Χρυσοστόμου, βοηθού ’Αρχιεπισκόπου 
καί ίερουργοΰντος τού αΐδεσιμωτάτου κ. Δαμίγου.

Ξεχωριστά επιτυχημένη καί συγκινητική ύπήρξεν ή στιγμή τής μεταφοράς 
τού 'Ιερού Εύαγγελίου άπό τον ιερέα κ. Δαμίγον, πού έπλαισιώνετο από δύο στί
χους αστυφυλάκων, ένω ή μπάντα έπαιάνιζε ένα μελλωδικό ορατόριο. Κατά τήν διάρ
κειαν τής 'Ιεράς ’Ακολουθίας έψαλλε ή ’Εκκλησιαστική Χορωδία τής Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένώσεως.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν οί νέοι 'Υπαστυνόμοι, «άνατείναντες τήν δεξιάν» 
έδωκαν τον νενομισμένο όρκο Πίστεως προς τήν Πατρίδα καί τον Βασιλέα. “Ηταν 
μιά ξεχωριστά έπίσημη καί εύλαβική στιγμή πού έκανε πολλά μάτια νά δακρύσουν 
άπό συγκίνηση.

"Υστερα άπό τήν ορκωμοσία ό Διοικητής τής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης 
άπηύθυνε προς τούς νέους ’Αξιωματικούς τον κάτωθι έμπνευσμένο χαιρετισμό:

«Κύριε 'Υπουργέ,
«Κύριε ’Αρχηγέ,
«Κυρίες καί Κύριοι,
«Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς πού είχατε τήν εύγενή καλωσύνην νά τιμήσετε 

)) διά τής παρουσίας Σας τήν σημερινήν τελετήν τής όρκο^μοσίας τών νέων 'Υπα-
» στυνομων.

«'Υμάς έξοχώτατε κύριε 'Υπουργέ εύχαριστοΰμεν 6λ<»ς ιδιαιτέρως, διότι 
» ή παρουσίας Σας δέν προσέδιυκε μόνον τον τόνον τής έπισημότητος εις τήν σημε- 
» ρινήν τελετήν, άλλ’ άπέδειξε διά μίαν εΐσέτι φοράν τήν άγάπην Σας προς τήν Σχο- 
» λήν καί τό ενδιαφέρον μετά τού οποίου παρακολουθείτε τάς έκδηλώσεις της καί τά 
» ζητήματα, τά όποια τήν άπασχολοΰν.

«'Η συμπαράστασις Σας τροφοδοτεί τήν Σχολήν μέ νέας ήθικάς δυνάμεις 
» διά νά προχωρήση μέ σταθερότητα εις νέους ορίζοντας προόδου.

« ’Επωφελούμαι τής επισήμου ταύτης στιγμής διά νά Σάς άναφέρω, κύριε



» 'Υπουργέ, 6τι τό έκπαιδευτικόν έπίπεδον τής Σχολής είναι ύψηλόν καί ότι δσημέραι
» άνυψοϋται τούτο έτι περισσότερον. ν , , „

« ’Εδώ εις τήν Σχολήν συντελεϊται μία αθόρυβος δημιουργική εργασία ητις 
» τά μέγιστα συμβάλλει'εις τήν πρόοδον καί τήν άνέλιξιν τοϋ Σώματος τής Αστυ- 
» νομίας Πόλεων.

» συν

u u A c u jy .  ^ f r, . /
«Μέ τον νέον μάλιστα Κανονισμόν τής Σχολής Ίπαστυνομων, οστις λίαν 

τόμως θά έφαρμοσθή, ή λειτουργία τής Σχολής θά καταστή περισσότερόν ευ-

Ό  Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής συνοδευόμενος από τόν Επιθεωρητήν 
τοϋ Άστυν. Σώματος κ. Ν. Νέρην, επιθεωρεί τούς νέους Ύπαστυυόμους.

» ρυθμός καί περισσότερον άποδοτική, επ’ 
)) νιας.

ώφελεία του Σώματος καί τής Κοινω-

« Κύριοι Καθηγηταί,  ̂ ( ,
«Είμαι πολύ ευτυχής, διότι μου δίδεται σήμερον η ευκαιρία να εκφρασω προς 

» υμάς, τήν ώραίαν αυτήν στιγμήν, τάς θερμάς ευχαριστίας και την βαθείαν ευ- 
» γνωμοσύνην εμού, τής Σχολής καί του Σώματος, δια την πολύτιμον συμβολήν σας 
» εις τήν πρόοδον τής Σχολής.  ̂  ̂ ;

«Χάρις εις τάς ικανότητάς σας, τό ένδιαφέρον, την υπομονήν και επιμονήν σας, 
» οί μαθηταί σας κατώρθωσαν να άνέβουν προ ολίγου εις τόν ναόν τής Άγραύλου και 
» νά όμώσουν τόν όρκον πίστεως προς τήν Πατρίδα καί τον Βασιλέα. Χάρις εις υ- 
» μάς καμαρώνομεν σήμερον τους νέους 1 παστυνομους, παλλομενους απο ευγενή 
)) αισθήματα, έφωδιασμένους μέ τά άπαραίτητα έπαγγελματικά εφόδια καί ετοίμους 
» νά ξεχυθούν από αυριον εις τάς διαφόρους Άστυνομικας Ιπηρεσιας όια να αποδυ- 
» θοΰν εις τήν οόραίαν άποστολήν των, εις τήν συντήρησιν δηλαδη τής υποστασεως τής
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ειας και την κοινωνι-» Πατριδος, την διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλεία.
» κην και πολιτιστικήν εξέλιξιν τοΐί 'Ελληνικού λαοΰ.

«Νέοι 'Τπαστυνόμοι,
, (ήΑπο τής̂  στιγμής αυτής, που εδωσατε τον όρκον πίστεως προς την Πατρίδα 

)) και τον Βασιλέα, εγινατε Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Ι1όλεο:>ν.
, (< Η τιμη  ̂είναι μεγάλη, αλλα και τα καθήκοντα τά όποια αναλαμβάνετε με- 

» γαλα καί αί υποχρεώσεις σοβαραί.
«Δεν προτίθεμαι να σάς αναπτύξω σήμερον τά καθήκοντα καί τάς ύποχρειί)- 

» σεις σας αύτάς.

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι δίδουν τόν νενομισμένον δρκον.

«Άλλοίμονον εις ημάς εάν άναμένομεν την τελευταίαν στιγμήν διά νά άσχολη- 
» θώμεν μέ τό σοβαρόν τοΰτο θέμα.

« ’Από εσωτερικήν όμως παρόρμησιν, άπό προσωπικήν προτίμησιν σάς άπευ- 
» θύνω όλίγας μόνον σχετικάς λέξεις.

«'Ημείς οί ’Αξιωματικοί άποτελοΰμεν τήν καρδίαν τοϋ Σώματος τής Άστυ- 
» νομίας.

«Καί γνωρίζομεν τήν σημασίαν τής καρδίας διά τό Σώμα.
«Τούς παλμούς σας θά πάλλουν οί υφιστάμενοί σας, τόν ένθουσιασμόν, τό 

» ήθικόν καί τό φρόνημά σας θά έχουν, τό παράδειγμά σας, τό καλόν ή τό κακόν θά 
η μιμούνται.

«Διά τούτο νά παρέχετε τόν εαυτόν σας ζωντανόν καί άκτινοβόλον παράδειγ- 
» μα εις όλας τάς εκδηλώσεις τής δημοσίας καί ιδιωτικής σας ζωής.

«Διά τοϋ βίου σας καί των εργιυν σας πρέπει νά παρέχετε τά ωραιότερα, τά 
» λαμπρότερα παραδείγματα προς τούς ύφ’ ύμάς καί προς τούς πολίτας.

«Μη λησμονήτε, ότι η καλή συμπεριφορά είναι τό κυριώτερον γνούρισμα τοϋ 
)) πεπολιτισμένου καί εξευγενισμένου ανθρώπου καί 6τι ή κακή συμπεριφορά τοϋ
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» αστυνομικού έκθέτει τον π ολ ιτ ισμ έ  τής 'Ελλάδος, επιφέρει ήθικήν ζημίαν εις βα- 
» ρος τ ο ί  Κράτους καί του Σώματος καί είναι άντίθετος πρός τας αρχας και παρα-
» δόσεις της ’Αστυνομίας Πόλεων. , , .

« ’Αποδώσατε πάντοτε πρωτεύουσαν σημασίαν εις τας  ̂ηθικός  ̂και γυ/μκ ς 
» άοετάς αϊτινες συνθέτουν καί έξοπλίζουν τούς Άςιωμαακους παντός βαθμού.

Ρ «Εις όλος τάς λειτουργίας, αλλά ιδία εις την ’Αστυνομίαν, προεχει ο χαρα-

''Ρ«Καλλιεργήσατε τά ηθικά προσόντα, Ζνα άποκτήσετε κυοος και προσωπικο- 
» τη τα καί καταστήτε σεβαστοί καί άγαπητοί ’Αξιωματικοί.

*0 'Υφυπουργός έπί των Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζης ένώ παραδίδε! τά δ,πλώ 
ματα εις τούς νέους ‘Υπαστυνομους.

«Έογασθήτε διά νά έξυψώσωμεν τό γόητρον τής ’Αστυνομίας, διά νά όδηγή- 
» σωμεν τό Σώμα εις ύψηλότερον επίπεδον ποιοτικής έπιδόσεως και εθνικής και 
» κοινωνικής χρησιμοτητος.

«Νέοι ’Αξιωματικοί, , , ,
«Τήν στιγμήν αυτήν άκούω τούς παλμούς τής φιλοδοξου καρόιας σας, την ηχω

» των πόθων σας. ( ( ,
«Διαισθάνομαι τά ,ωραΐα σας όνειρα, τους οραματισμους σας.  ̂ ^
»Σάς συνοδεύουν αί όλόθερμαι εύχαί όλων μας διά τήν πραγματοποίησή των

» εύγενών πόθων τής ψυχής σας. r ,
«Προσέξατε όμως, ό δρόμος τον όποιον αρχίζετε απο σήμερον είναι ανηερορι-

» κός, δύσκολος καί κουραστικός. , , ,
«Θά φθάσετε έκεΐ υψηλά πού σάς βλέποι νά ατενίζετε την στιγμήν αυτήν.  ̂
« ’Εάν ξεκινήσετε μέ τήν καρδίαν πλημμυρισμένηςάπό πίστιν προς τα ιδανικα 

„ κα1, τούς σκοπούς τής ’Αστυνομίας, άπό πίστιν προς τάς ύψηλάς ήθικάς αποστολας 
» της.
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«Έάν διαχειρισθήτε την έξουσίαν σας μέ δικαιοσύνην, σύνεσιν καί σωφροσύνην.
« Εάν καί ώς άτομα καί ώς αστυνομικοί σταθήτε εις ύψηλόν επίπεδον διαγω- 

Η ϊ^ζ) συμπεριφοράς, έντιμότητος καί άξιοπρεπείας, εις ύψηλόν ηθικόν καί κοινω- 
» νικόν επίπεδον.

) Εαν φυλάξετε την πιστιν σας εις την Πατρίδα καί έάν δικαιώσετε τάς ωραίας 
» ελπίδας πού έθηκεν αυτή έπάνω σας σήμερον καί γενικώς έάν έκτελέσετε τό καθή- 
» κον σας σύμφωνα με τον ορκον, τον οποίον έδώσατε προ ολίγου ενώπιον του Θεού.

'Ο Υφυπουργός έπί των ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής μετά των καθηγητών τής 
Σχολής καί τών νέων Ύπαστυυόμων.

«Μόνον έτσι θά πραγματοποιηθούν τά όνειρά σας καί μόνον έτσι θά άνταπο- 
» κριθήτε εις τήν άποστολήν σας.

«Μέ τήν πεποίθησιν, οτι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών τής Σχολής, 
» τοΰ Σώματος καί τής Κοινωνίας, σας εύχομαι έκ βάθους καρδίας λαμπράν σταδίο
υ δρομίαν καί σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν:

«Ζήτω ό Βασιλεύς»
Έν συνεχεία δ 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής μ’ 

ένα παραστατικό καί ζωντανό λόγο του υπογράμμισε προς τούς δρκισθέντας πόσο 
πρέπει νάναι περήφανοι γιατί άνήκουν σ’ ένα Σώμα ’Ασφαλείας σάν τήν ’Αστυνομία 
Πόλεων καί πόσο βαρύτατες είναι οι ήθικές υποχρεώσεις τους απέναντι τής 'Ιστορίας 
της.

Έτονισε ακόμα, μ.ε την γνωστή του ευγλωττία καί σαφήνεια, τήν μεγάλη αξία 
τής όργανώσεως, τής πειθαρχίας καί τής δημιουργικής έξάρσεως τών ’Αξιωματικών
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τής ’Αστυνομίας, ώστε νά μπορούν να εμπνέουν το υ ς  κατωτέρους .ω χ  να προα,-ου 
τον ’Αστυνομικό Θεσμό καί νά διακονουν άςια τόν Ελληνα π ο λ ι.η.

Διέγραψε έπίσης τούς κινδύνους, έσωτερικους κυρίως, που καραδοκούν μέσα 
στίς πόλείς, ύπονομεύοντες τύ καθεστώς μας και εκαλεσε τους νέους ^ α σ τ υ ν ό 
μους ν' άντιμετωπίσουν σταθερά, νηφάλια, αλλα και αποτελεσματικά κάθε εχθρό 
τού πολιτεύματος καί των έλευθεριών τοΰ Ελληνικού Λαού. _ #

Τέλοε, έξήρε την άξια καί την αποστολή του Αστυνομικού Σωμα.ος ιο οποίο 
μέσα στα λίγα χρόνια τής ιστορίας του, χάρις στην εργασία, την ευσυνειόησ.α κα . 
αύτοθυσία τών άνδρών του, επέτυχε νά κερδιση, κατα τροπο απόλυτό και συγκ.νη 
τικό, την έκτίμηση καί τήν αγάπη τοΰ Ελληνικού Λαού.  ̂ ,

Καί, κλείνοντας τήν σύντομη αλλά υπέροχη ομιλία του ο^κος; 1 φυπουρ (ος, - 
ζητωκραύγασε ύπέρ τής Α.Μ. τού Βασιλέως καί τής Αστυνομίας Π όλεων

Πυκνά, ένθουσιώδη καί παρατεταμένα χειροκροτήματα εκαλυφαν ■ ^ ' ?
τοΰ λόγου τοΰ κου 'Υπουργού. Ηάταν το ξέσπασμα τοΰ ένθουσιασμου που προκαλεσε. 
’Αλλά ήταν μαζί καί ή άναγνώριση των πολλών και υψιστων υπηρεσιών που προσφέ
ρει στήν έλληνική Κοινωνία, άπό τήν θέση όπου αςιως εταχθη. ,

Έπηκολούθησεν υστέρα ή απονομή των Διπλωμάτων, που τα διένειμαν ο ; 
υπουργός κ. Καλαντζής προς τούς νέους Ύπαστυνόμους συγχαίροντας καθένα ςεχω- 
οιστά γιά  τήν έπίδοση του.

Κι’ ύστερα ή δμορφη στιγμή εφτασε. „
Εύσταλεϊς, άνδροπρεπείς, σταθεροί, πεντακάθαροι οι-νέοι Ίπαστυνομοι παρη- 

λασαν προ τοΰ κ. 'Υπουργού καί των έπισήμων, καταχειροκροτηθεντες. ^
Καί το ολο ποόγραμμα έκλεισε μέ παρέλεση των πρωτοετών δοκίμων Ιπα- 

στυνόμων, των μαθητών Άρχιφυλάκων καί των τμημάτων των δοκίμων αστυφυ-
XcC/CCOV. \ ϊ ~

"Υστερα, τούς προσκεκλημένους τής Σχολής έδεξιώθη ό Διοικητής αυτής κ. 
Έ μμ. Άρχοντουλάκης, εις την Μεγάλη Αίθουσα τελετών τής Σχολής, που ήταν
επίσης θαυμάσια διακοσμημένη. , , > ν _

Προσεφέοθηκαν άφθονοι μεζέδες, μπυρα και γλυκίσματα. Την σεμνή αυτή .<·- 
λετή έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους: ό Έξοχώτατος έπί των Εσωτερικών 1 φυ- 
πουργός κ. Ευάγγελος Καλαντζής, οί βουλευται Κορινθίας κ.^Κων. Μανιαδακης, 
καί ’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλος, οί Διοικηταί τών Στρατιωτικών Σχολών με αντι- 
ποοσωπεϊες αύτών, ό ’Αρχηγός τής Ε.Β. Χωροφυλακής κ. Κ Μακρυνιωτης και ο 1 π- 
αρχηγός κ. Πεφάνης, ό Ά ντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου κ. Α. Τουσης, οι τέως Αρχη
γοί τής ’Αστυνομίας κ.κ. Καλυβίτης, Σπύρου καί Κίνας, ό Στρατηγός της Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης κ. Τζαβέλλας, άντιπροσωπεία τής ’Αμερικανικής Αποστολής, ο Επι
θεωρητής τής ’Αστυνομίας κ. Ν. Νέρης, ό Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας Πόλεων 
στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, ό Αστυνομικός Διευθυντής 
’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γ. Κοντογιωργος, 
ό Διοικητής τής Γεν. ’Ασφαλείας’Αθηνών κ. Ε. Καραμπέτσος, ό Διευθυντής Γραφείων 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας κ. Τσόπελας, ό Διευθυντής Διευθύνσεως Έγκληματολογι- 
κών 'Υπηρεσιών κ. Ά ρ.. Παπαδόπουλος, ό Διευθυντής τοΰ ’Αστυνομικού Νοσοκο
μείου κ. Κουρμέντελος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Δημ. Χανδρινός^Δημ. 1 ιαν- 
νόπουλος, Γ. Χατζηελευθερίου καί πλεϊστοι ανώτεροι καί κατώτεροι άστυνομικοι, 
όπως έπίσης καί όλοι οί καθηγηταί τών Σχολών καί οί οικογένειες τών δοκίμων.

"Ετσι, μέ τήν ορκωμοσίαν τών νέων 'Ί  παστυνόμο^ν β , η οικογένεια τών^ Α
ξιωματικών τής ’Αστυνομίας πλουτίστηκε μέ νέο αιμα, για  το καλό και την προοδο 
τοΰ ’Αστυνομικού Σούματος, πού είναι πραγματικά ό καθρέπτης τοΰ πολιτισμού τής 
χώρας μας. Οί έξελθόντες τής Σχολής είναι οί κάτωθι, κατ’ αλφαβητική σειρά:

Ά γγελής Νικόλαος, ’Αλεξόπουλος Σωκράτης, Άντωνόπουλος Άργύριος, 
Γάλλος Παναγιώτης, Γιαμπουράς ’Εμμανουήλ, Γιάνναρος Ευάγγελος, 1 ιαννοϋ-
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τσος Θεόδωρός, 1 ουρνιάς Νικόλαός, Δανέλλης Κων/νος, Δεληγιώργης Ίω - 
άννης, Δημητρακοπουλος Γεώργιος, Δολιανίτης Παναγιώτης, Δορλής ’Αναστά
σιος, Δρακοπουλος Γεώργιος, Καλαΐτζάκης Άδάμ, Καραμούζης Βασίλειος, Καρα- 
παναγιωτης Κων/νος, Κοτσιφας Δημητριος, Κουκουβΐνος ’Αναστάσιος, Κουρέλης 
1 εωργιος, Κουρετας Διονύσιος, Κυρανάκος Νικόλαος, Λαβράνος Γεώργιος, Λα- 
γουβαρδος Γεώργιος, Λιολιτσας Κων/νος, Λουκάς Δημητριος, Μάλλιος Ευάγγελος, 
Ματσαγκας Ανδρεας, Μηλιωνης Σπυρίδων, Μϊχος Κων/νος, Μπάμπαλης ΙΙέτρος, 
Μπαρος  ̂ Θεόδωρός, Μπομπολας Δημητριος, Μπούρας Γεώργιος, Ντάγανος Δημή- 
τριος,̂  ΰανθακος Βασίλειος, Παπαμιχαήλ Δημητριος, Παπαναστασίου Παναγιώτης, 
Περδίος ’Αριστείδης, Πετράκης Περικλής, Πηλός Σπυρίδων, Σαντας Στυλιανός, 
Σκορδας Αντώνιος, Σμύρνής Αθανάσιος, Σούλτσος Νικόλαος, Σταμάτης Χαρά
λαμπος, Σφαρνάς Γεώργιος, Τσακαλος Κων/νος, Γσίγκας Νικόλαος, Τσίπας Πέ- 
τΡ°ζ, Τσογκας Δημητριος, Φερετος Ευστάθιος, Φωτόπουλος, Σωτήριος, Χόνδρος 
Μιχαήλ, Χριστιάς Σπΰρος, Χρυσικοπουλος Λεωνίδας, Χρυσομάλλης ’Αντώνιος, 
Ψιμόγιαννος Νικόλαος καί 'Γυχογυιός ’Ιωάννης.

Τούς συνοδεύουν οΐ προσευχές όλων των αστυνομικών υπαλλήλων. Καί μια 
εύχή: Να φανούν αντάξιοι των έλπίδων πού στήριξεν επάνω τους ή Πολιτεία.

*
* *

Εορτή τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών στην Έ κάλη.
Ο Ο.Φ.Α. Αθηνών δημιουργηθηκε σε μια ταραγμένη εποχή τής πατρίδος 

μας και πάσχισε, σαν ενα χελιδόνι άγαπης, νά φέρη την άνοιξη στις καρδιές καί τις 
οικογένειες τών άστυνομικών υπαλλήλων. ’Αγωνίστηκε παρά τό πλευρό τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων ευσυνείδητα, ακούραστα με όλες του τις δυνάμεις. Έμόχθησε για 
να αύξηση τους φίλους τής ’Αστυνομίας, νά τούς διαφώτιση, νά τούς κατηχήση στά 
μικρά μυστικά τής σκληρής αλλα κοινωνικώς πολύτιμης δουλειάς τής άστυνομικής 
υπηρεσίας. Παραλληλα πάσχισε να φέρη τό χαμόγελο, τή χαρά, την υγεία καί την εύ- 
τυχια στα παιδακια τών φρουρών τής τάξεως, πού βρίσκονται κυκλωμένα άπό ανέ
χεια, απο στερήσεις, απο ενα σωρό υλικά προβλήματα. Τά έντυσε, τούς έφερε τή χα
ρά τού παιχνιδιού, τά φρόντισε, τά σπούδασε, τά άγάπησε σάν παιδιά του.

Πλούσιος είναι ό άπολογισμός τών έργων τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών στήν υπηρεσία 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Καί μή θαρρήτε ότι τό έργο του αύτό ήταν απλό καί εύκολο. 'Ο Ο.Φ.Α. ’Α
θηνών, στη δημιουργική του πορεία αντάμωσε προκαταλήψεις, άρνήσεις, αδιαφορία, 
κακόπιστη περιφρόνηση, εμπόδια, στά πρώτα του βήματα.

Κι’ όμως... Δέν κάμφθηκε. Δεν πτοήθηκε. Προχώρησε. Καί επιβλήθηκε. Καί 
έφερε τήν άνοιξη. Καί κέρδισε τήν ευγνωμοσύνη τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Και τό μυστικό τής άκατάβλητης δυνάμεώς του είναι ή φωτισμένη καί αισιό
δοξη, ή θαρραλέα καί στοργική γυναικεία πίστη. Γιατί γυναίκες άπετέλεσαν καί απο
τελούν τό Διοικητικό Συμβούλιο ’Αθηνών. Κυρίες τής άνωτάτης αθηναϊκής τάξεως 
και δεσποινίδες διαλεχτές, ξέρετε τί μπορεί νά έπιτύχη μιά γυναικεία καρδιά πού 
φλογίζεται άπό χριστιανική αγάπη καί άνθρωπισμό; Ίδέτε τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών καί 
θά καταλάβετε.

'Ο Ο.Φ.Α. ’Αθηνών είναι τό πολύτιμο στήριγμα τού Αστυνομικού Σούματος, 
πάνω στο όποιο έχουν άποθέσει χιλιάδες όμορφες ελπίδες οί αστυνομικοί μας. Σή
μερα ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών είναι στο ζενίθ τής δυναμικότητας καί τής ακμής του. Καί 
αύτό γιατί διευθύνεται άπό μιά άκατάβλητη άγωνίστρια, πού μέσα στήν καρδιά της 
φωληάζει μιά άπέραντη, μιά παντοδύναμη άγάπη γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων. Πρό
κειται για τήν εύγενεστάτη Κυρία Ευτυχία Ίωακείμογλου, πού τό όνομά της είναι 
γνωστό καί σεβαστό σ’ ολόκληρο τον άστυνομικό κόσμο.
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Καί ή δραστήρια αύτή κυρία περιβάλλεται άπο εκλεκτες συνεργατιδες, που τής 
προσφέρουν δλη την πολύτιμη βοήθεια τους στο δύσκολο έργο της. ^

Μ’ εύγνωμοσύνη, λοιπόν, καί μέ συγκίνηση ξεχωριστή αφιερώνουμε σήμερα 
τις λίγες τούτες γραμμές στον Ο.Φ.Λ. ’Αθηνών, παίρνοντας ώς άφορμή τό άξεχαστο 
γκάρντεν πάρτυ, πού ώργάνωσε μέ έπιμελεια και παρουσίασε με ξεχωριστη  ̂επι 
τυχία στην Παιδική Στέγη τής Έκάλης, τό βράδυ τής Πέμπτης, Ί Ιουλίου ε.έ.Ή - 
ταν ένα δροσερό, ευχάριστο βράδυ, μ’ ένα ολόγιομο φεγγάρι στον ούρανο και με πολλή
γαλήνη νά κυρίαρχη ολόγυρα. _ ,

Καί τό βράδυ αύτό, άπό τις απογευματινές ώρες, ειχε  ̂συγκεντρωθη^ στο πρε- 
βαντόριο τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών αμέτρητος κόσμος. Αύτό δείχνει έκτος τών άλλων

Ό  Υφυπουργό; ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελο; Καλαντζή; μετά τή; οικογένεια; του καί 
ό Γενικό; Δ/ντή; ’Αστυνομία; Πόλεων καί ή κα Ν. ’Αρχιμανδρίτου εϊ; τό γκάρντεν

πάρτυ τοϋ Ο.Φ.Α.

πόση άπήχηση είχαν οί ειρηνικοί αγώνες τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών μέσα στο εύρύτερο α
θηναϊκό κοινό.

Ή  Παιδική Στέγη τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών βρίσκεται στο στάση «Νάρκισσος» 
στήν Έκάλη, μέσα σ’ ένα μαγευτικό περιβάλλον, πνιγμένο στά πεύκα καί στα λου
λούδια. Είναι ένας μοντέρνος χώρος πού διαθέτει όλα τα σύγχρονα κομφόρ καί πού 
τιμά ασφαλώς τον τόπο μας. Κάνοντας μία βόλτα—έστω καί βιαστική— μέσα στις 
εύρύχωρες καί πολυτελέστατες αίθουσές του μένεις κατάπληκτος μέ δ,τι βλέπεις. 
Θαυμάζεις καί άποοεϊς. ’Εδώ μέσα τά παιδιά ζοΰν σ’ ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, 
σέ ευρωπαϊκό στύλ, πού συνδυάζει δμως κι’ ένα σεμνό, χαριτωμένο έλληνικό χρώ
μα.

Αύτή δέν είναι παιδική στέγη, είναι ξενοδοχείο υπερπολυτέλειας, πού σοΰ 
κλέβει τήν καρδιά καί σέ ξεκουράζει. Καί, κοντά στις τεχνικές ανέσεις, υπάρχει παν-
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τοΰ διάχυτη ή στοργή καί ή αγάπη. Γιατί οί κυρίες καί οί δεσποινίδες του προσω
πικού τοϋ πρεβαντορίου είναι διακεκριμένες παιδαγωγοί, άλλα μαζί καί φιλόστορ
γες μάννες καί πρόσχαρες αδελφές.

Είναι ονειρεμένο αύτό τό σπιτάκι, μέσα στο όποιο φωληάζει ή καθαριότης, η 
υγεία, ή χαρά, ή τέρψη καί ή διδαχή, στήν πιο τέλειά τους μορφή. Σωστό παλα- 
τάκι παραμυθιού, πού έκεΐνο τό βράδυ είχε διασκευασθή γουστόζικα καί παρουσια- 
ζεν όψη άκριβοΰ νυκτερινού κέντρου, άπό τά λίγα πού έχει ή χώρα μας.

’Εδώ διακοσμητικά μπιμπελό) άπό τά πιο χαριτωμένα καί ταπεινα, ίσαμε τα 
πιο φανταχτερά καί βαρύτιμα... ’Εκεί άφθονα πολύφωτα καί χρωματιστά φαναρα- 
κια... Καί χρώματα, καί σφολίδια, καί σκηνοθεσία πανέμορφη.

Ό  Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής μετά τής οικογένειας του εις τό
γκάρντεν πάρτυ τοϋ Ο.Φ.Α.

Φαντασμαγορική όψη παρουσίαζεν ή Παιδική Στέγη τής Έκάλης εκείνο το 
βράδυ...

Καί ήταν χωρισμένη σέ λογηών—λογηών τμήματα, μέ δικό του καθένα χρώμα... 
Ταβερνίτσες μικρές, εστιατόρια, άναψυκτήρια, κινηματογράφος, τμήμα παιχνιδιών 
καί λαχείων... Καί πρόθυμοι, πεντακάθαροι σερβιτόροι πού πηγαινοέρχονταν ευγε
νικά καί πρόθυμα έξυπηρετοϋσαν τούς καλεσμένους... ’Εκεί κοκορέτσι... πιο κάτω 
ορεκτικά κοτόπουλα... δεξιά ζαχαροπλαστείο... στο βάθος μπάρ... Καί στή μέση μια 
παοαλληλόγραμμη διακόσμηση γιά τήν ορχήστρα, μπροστά στήν ολοστρόγγυλη π ί
στα. Δεν είχε σουρουποόσει άκόμ,α όταν βρέθηκαν έξω άπό τό πρεβαντόριο δεκάδες αυ
τοκίνητα, μά τάξη παρκαρισμένα καί μέ άκρίβεια. Εύγε στον υπεύθυνο, άλλά και στα 
όργανα τής Βασιλικής Χωροφυλακής, πού πρόθυμα έσπευσαν νά προσφέρουν τις κα
λές τους υπηρεσίες.

Καί κατά τις 8 άρχισε τό πρόγραμμα. ’Άρχισε μέ τις διαλεχτές ορχήστρες 
τοϋ Λέβ καί τοΰ Λούκας καί τον υπέροχο Τζίμη στο μικρόφωνο. 'Ο χορός ά.ρχισε...
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Τά πρώτα κομψά ζευγάρια έκαναν τήν έμφανισή τους στην πίστα και τό χο
ρευτικό πρόγραμμα ζωντάνεψε μέσα σέ ένα σωρό φιγούρες και χορούς για κάθε γού
στο. ’Από καλαματιανό, μέχρι τσά-τσά.

Τήν ’ίδια ώρα στο μπαρ κομψές κυρίες καί πανέμορφα κορίτσια είχαν έπιδοθή 
ν’ ένα άλλο χορό... τον χορό τής... κοιλίας των καλεσμένων. ’Ακούραστες οί καλές κυ
ρίες διεκρίθησαν στα ειδικά τους αυτά καθήκοντα. Καί άνάμεσά τους διακρίναμε, μέ 
εύχάριστη έκπληξη, τις κυρίες Καλκάνη, Γκαντζοζέσκου, Ντυμόν, Καραμπέτσου, 
Δερμιτζάκη καί άλλες.

Κι’ ύστερα άπ’ τον πολύωρο χορό τό καθιερωμένο ελληνικό... φαγοπότι. Καί ο 
καμπανίτης καί ό παγωμένος ζύθος, πού έρρεε άδιάκοπα, ηΰφρανε τήν καρδίαν των

καλεσμένων.
Μετά, δίχως ανάπαυλα καί 

πάλι χορός. ’Αλλά αυτή τή φορά 
ελληνικός, νησιώτικος μάλιστα, 
καθώς εμφανίστηκε στήν πίστα 
ένα γκρουπ κρητικών χορευτών, 
μέ τοπικές ενδυμασίες, πού κατα
χειροκροτήθηκε.

Τό κέφι άρχισε νά παίρνη 
τον ανήφορο, γιά νά μεσουρανήση 
σέ λίγο καί νά σκορπίση χαρά 
καί ευτυχία.

Καί πάλιν ό Τζίμης στό 
μικρόφωνο, ενώ τό λαχείο κάνει 
χρυσές δουλειές.

Στό τμήμα αύτό τού λα
χείου άλλες διαλεχτές κυρίες, 
ολο χαμόγελο, σέ ξεψίλιαζαν μέ 
τόση χάρη ώστε δέν καταλάβαι
νες καν τήν αφαίμαξη. ’Ιδιαιτέ
ρως εύχάριστη νότα, πού τήν 
πλαισίωναν οί κυρίες Παπαδάκη, 
Παπαγιαννίδου, Παπασταθοπού- 
λου, Μπένση, Σωτηροπούλου, 
Δημαρά, Μάρκου καί άλλες. 
Είναι άξιες κάθε επαίνου οί κα

λές αυτές κυρίες πού συνέβαλαν τά μέγιστα στήν όμορφη επιτυχία τής γιορτής. 
’Επίσης άξιες επαίνου είναι καί οί χαριτωμένες δεσποινίδες Φαρμάκη, Κοντού, 
Αεωνιδάκη, I Ιετροπούλου, Λιγκούρη καί Μπαλή, μέ επικεφαλής τήν Νίτσα 
Άβαταγγέλου πού μέ τόση χαριτωμένη πειστικότητα διέθεταν τούς λαχνούς. 
II ρέπει εδώ νά σημειωθή, δτι τά δώρα τών λαχνών ήταν πλουσιώτατα καί ακριβά, 
ώστε ό όβολό: σου δέν πήγαινε χαμένος. Εκτός τού ότι ένίσχυες ένα τόσο πολύτιμο 
έργο, γινόσουνα συγχρόνως καί κάτοχος ένος κομψοτεχνήματος άπό τά λίγα πού έ-

Τό διεθνοΟξ φήμη; γαλλικό μπαλέττο «Σάνζ Έλυζέ» 
στό γκάρντιν πάρτυ τοϋ Ο.Φ.Α.

χουμε δή σέ λαχνούς.
Κι ό χορός φούντωνε, γινότανε παραλήρημα, συμπληρωνότανε άπ’ τό τρα

γούδι καί γέμιζε τις καρδιές άπό μιά ευτυχία μεθυστική. Στό μικρόφωνο τώρα ή 
κ. Πηνιάτογλου, ή γνωστή «γλυκειά φωνή» τού ραδιοφωνικού Σταθμού’Αθηνών.’Α
ναγγέλλει μιά σπάνια καλλιτεχνική άττραξιόν. Τό, διεθνούς φήμης, γαλλικό μπαλέττο 
των ’Αστεριών κΣάνζ Έλυζέ». Καί οί παρευρεθέντες άπήλαυσαν μιά σπάνια πανδαι
σία κινήσεων, τέχνης καί ρυθμού.
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’Αλλά, άς ρίξουμε καί μια βιαστική ματιά στον άμέτρητο κόσμο πού κατακλύ
ζει το κεντράκι τής χαράς. Το πρώτο πράγμα πού νοιώθουμε είναι έκπληξη. Γιατί 
άνάμεσα στούς καλεσμένους διακρίνουμε προσωπικότητες διελεχτές του τόπου μας 
καί «φίρμες» ακριβές τής κοινωνικής ζωής τής πρωτευούσης.

’Έτσι διακρίνουμε τον 'Υφυπουργό των ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελο Καλαντζή, 
τον δήμαρχο Άθηναίίυν καί την κυρία Τσουκαλά, τον ’Αστυνομικό Διευθυντή Α 
θηνών καί τήν κα Ρακιντζή, τον πρεσβευτή καί τήν κα Άργυροπούλου, τον κ. καί 
τήν κα Σπόρου Μελά, τον κο καί τήν κα Κάμπελ τής ’Αμερικανικής πρεσβείας, τον 
κ ο καί τήν κα Ντυμελλό, τής βραζιλιανής Πρεσβείας, τον κο καί κα Καλκάνη, τον

"Ομιλος αστυνομικών, χορεύει Κρητικούς χορούς.

κο καί τήν κα Ντυμόν, τον κο καί τήν κα Ζερβουδάκη, τον κο καί τήν κα Παλιεράκη, 
τον κο καί τήν κα Γκούμα, τον κ. Κορεολί, τον κο καί τήν κα Ταμπάκη, τον κο καί τήν 
κα Ζαφειριού, τον κο καί τήν κα Παράσχου, τον κο καί τήν κα Παπαγεωργίου, τον κο 
καί τήν κα Παπαδάκη, τον κο καί τήν κα Λάμπρου, τήν κα Μπάρτλετ, τον καί τήν 
κα Βερούτση, τον κο καί τήν κα Βουράκη, τόν κο καί τήν κα Μενεστρέλ, τον κο καί τήν 
κα Μπαλτατζή-Μαυροκορδάτου, τόν κο καί τήν κα Δημητρίου, τόν κο καί τήν κα Δη- 
μακοπούλου, τόν κο καί τήν κα Λαδοπούλου, τόν κο καί τήν κα Γιαννάτου, τις κυρίες 
Κοντού, Μαυρίκη, Σαράφη, Μακκά, Άμπντέλ Νούρ, Φλεριανού, Μπαϊρακτάρη, 
Μαγαρόκη καί άλλους.

Καί πάλι χορός... καί τραγούδι... Μια άτέλειωτη παράταξη διαλεχτών καλλι
τεχνών παρελαύνει άπ’ τό μικρόφωνο, ενώ στο τμήμα τής ’Αθηναϊκής Ταβέρνας πού 
τόσο επιδέξια διευθύνουν οί κυρίες Ρακιντζή καί Μιλάνου, τό υπέροχο μουσικό συγ
κρότημα Χυτήρη σκορπίζει ξεχωριστό κέφι καί ξεσηκώνει θύελλα χειροκροτημάτο^ν.
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Στή μέση του κήπου, σ’ ένα παραλληλόγραμμο τραπεζάκι, ό κος ’Αρχιμανδρίτης 
μέ την γλυκειά κυρία του καί τήν εύγενική συντροφιά τους, άγωνίζονται νά κανουν 
κάθετί γιά τήν επιτυχία τής γιορτής αύτής. ’Έτσι έ κ. ’Αρχιμανδρίτης συλλαμβά- 
νεται κάθε τόσο καί λιγάκι νά σηκώνεται άπ’ τή θέση του καί νά έπισκέπτεται 
τούς λαχνούς. ’Αγοράζει. 'Όλο αγοράζει. Καί προτρέπει καί τούς άλλους νά τον μι- 
μηθοϋν.

Μαντεύουμε πόσο ζεστή είναι ή επιθυμία του νά έχη μια ξεχωριστή επιτυχία 
ή γιορτή του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, γιατί παντού καί πάντοτε στάθηκε δίπλα του πρόθυ
μα καί δημιουργικά. Καί βλέποντάς τον, έτσι χαρούμενο κι’ έτσι κεφάτο, φέρνουμε 
στή θύμησή μας κάποιες «δικές του» γιορτές στή Σχολή... Θυμώμαστε τόσες άςέ- 
χαστες έπιτυχίες του... Μάς κυκλώνει ή δημιουργική πνοή του, πού στον τομέα αύ- 
τόν άπεδείχθη θαυματουργική.

Πρόθυμος πάντα νά ύπηρετήση κάθε εύγενική προσπάθεια, δεν ήταν δυνατόν 
παρά νά βρεθή άπο τούς πρώτους μέσα σ' αύτό τό τόσο αγαπημένο του περιβάλλον 
γιά νά καμαρώση μέ συγκίνηση ένα έργο, πού αμέτρητες φορές τό ένίσχυσε καί τό 
διαφήμισε μέ όλες του τις δυνάμεις. Ό κος ’Αρχιμανδρίτης ξέρει πολύ καλά, καλύ
τερα άπο κάθε άλλον, πόσο κοπιαστικός είναι ό δρόμος τής δημιουργίας. Γιατί σ’ 
όλη τήν αστυνομική του ζωή δέν έπαψε νά έργάζεται καί νά άνοίγη καινούργιους δρό
μους πνευματικής δημιουργίας. Γι’ αύτό καί σήμερα, άπόψε, αύτό τό βράδυ τον αντα
μώνουμε τόσο χαρούμενο, τόσο βοθειά συγκινημένο. Μάς παρασύρει ή συγκίνηση 
του καί νοσταλγούμε καί θυμούμαστε καί μοιραζόμαστε τή χαρά του.

’Αλλά νά πού μάς βγάζει άπ’ τον ρεμβασμό ένα ζεστό καί δυνατό χειροκρότημα. 
Είναι γιά τό χαϊδεμένο παιδί τού καλλιτεχνικού κόσμου τον Ντΐνο Ήλιόπουλο, που 
πλησιάζει στο μικρόφωνο... Λίγα λεπτά μέ τον Ντΐνο, λοιπόν... Είναι ή πιο εύχαρι- 
στη καλλιτεχνική νότα τής βραδυάς.

Κι’ ύστερα καί πάλι χορός... Καί τον διαδέχεται ή «χρυσή φωνή» τής Ζωι- 
τσας Κουρούκλη, πού ρίχνει τις καρδιές σέ μιά παντοδύναμη δίνη ονείρων καί νοσταλ
γίας···

Κι’ άκολουθεΐ χορός... Καί τά γκαρσόν πηγαινοέρχονται... Κι’ όλοι γλεντούν, 
κι’ όλοι έχουν έρθει σ’ ένα δυνατό κέφι, ένω ή κα Ίωακείμογλου, πανταχοΰ παρούσα 
καί μέ τήν κα Χυτήρογλου βοηθό της, επιβλέπει τά πάντα, υποδέχεται τούς καλεσμέ
νους, γυρίζει άπο τραπέζι σέ τραπέζι γιά νά βεβαιωθή ότι οΐ καλεσμένοι της γλεντούν.

Οί ώρες κυλούν...
"Ενα πούλμαν φεύγει στις 12... "Αλλο στή μία... "Αλλο στις δύο... Μά ό κήπος 

εςακολουθεΐ πάντα νάναι ασφυκτικά γεμάτος... Ολόγυρα ή φύσις γλυκειά, πλανευτρα, 
δροσερή, προσφέρει τήν ομορφιά της γιά νά δημιουργήση τήν γραφική σκηνοθεσία 
τής γιορτής...

Τό φεγγάρι παίρνει τον κατήφορο...
Τά σκοτάδια ξεφτίζουν...
Κοντεύει νά ξημερώση...
Καί τό κέφι εξακολουθεί νά διατηρήται αμείωτο καί ανεξάντλητο...
Νύχτα παραμυθένια...
Καί σάν ξημέρωσε καί άρχισαν νά φεύγουν οί καλεσμένοι, ένοιωθαν μέσα στις 

καρδιές τους μιάν εύτυχία... μιάν εύτυχία πριοτόγνωρη, πού τήν ύπογράμμιζαν οί 
μουσικοί φθόγγοι τής ορχήστρας καί τήν τραγουδούσε ή νύχτα, τό φεγγάρι καί τά 
χαρούμενα παιδάκια, πού βρήκαν μέσα στο φιλόξενο αύτό περιβάλλον τή χαρά, τό 
χαμόγελο, τήν αισιοδοξία, τή στοργή. Ή κυρία Ίωακείμογλου καί οί άλλες συνεργά- 
τιδές της δικαιούνται νάναι περήφανες γιά τό έργο τους...

"Ας τις προστατεύη πάντοτε ό καλός Χριστός, ό ξανθός Χριστούλης τής ’Αγά
πης πού ξέρει νά άμείβη τήν άνθρώπινη καλοσύνη καί τις εύγενικές καρδιές...

Σ .  Π Η Λ Ο Σ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Α θηνώ ν κατ’ άλφαβητικήν σειράν

Βασιλέως ’Ό θω νο ς.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλελλήνων 1, στη πλατεία Συντάγματος.
'Ο ’Όθων, δευτερότοκος γυιός τοϋ βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Α' 

καί τής βασιλίσσης Θηρεσίας (κόρης τοϋ Δουκός τοϋ Σάξ, ’Άλτεμπουργκ), γεν
νήθηκε στο Σαλτσβοϋργο τής Βαυαρίας την 1 ’Ιουνίου 1815. Σέ ήλικία 17 έτών, 
εξελέγη βασιλεύς τής Ελλάδος, άπό τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, τον Φε
βρουάριον 1832, τότε πού κανένας πρίγκιψ τής Εύρώπης δεν έδέχετο τον 'Ελλη
νικό θρόνο. Δέχτηκε ό ’Όθων, κατόπιν έπιμονής τοϋ πατρός του,ό όποιος ήταν ό μό
νος άπό τούς μονάρχες τής Εύρώπης πού δημοσία έξεφράζετο ύπέρ των 'Ελλή- 
νων, παρά τις διαμαρτυρίες του γνο^στοΰ μεσέλληνος Μέτερνιχ.

Ό  ’Όθων ήλθε στην Ελλάδα την 18 Ίανουαρίου 1833 κι’ άποβιβάσθηκε στο 
Ναύπλιο την 25 Ίανουαρίου 1833, μέ εκδηλώσεις ένθουσιασμοΰ άπο τον Ελληνικό 
λαό. Μαζί μέ τον ’Όθωνα, ήλθε στην Ελλάδα καί Βαυαρικός στρατός, δυνάμεως 
πεοίπου 4.000 καθώς καί έπιτροπή άντιβασιλείας, ή όποια άνέλαβε την εξουσία, 
μέχρι τής ένηλικιώσεως τοϋ ’Όθωνος.

Τα μέλη τής επιτροπής ήσαν ο ί: 1) Κόμης ’Άρμανσμπεργ. 2)Μάουερ καί 3) 
’Άβελ (νομομαθής). ’Αργότερα προσετέθησαν καί οί’Άϋδεκ καί Γκραΐνερ. ’Αναμφι
σβήτητα ή ’Αντιβασιλεία προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες, πλήν όμως δεν μπόρεσε ν’ 
άντιληφθή τή νοοτροπία, τή ψυχολογία καί τον χαρακτήρα των Ελλήνων, γ ι’ αύτό 
πολύ νωρίς συγκέντρωσε πάνο  ̂ της τό μίσος καί τήν δυσαρέσκεια των Ελλήνων. 
Πολλά δυσάρεστα γεγονότα έλαβαν χώρα μέχρις ότου στις 20 Μαΐου 1835, ό 
’Όθων άνέλαβε μόνος του τήν έξουσία. Ό λαός γιόρτασε χαρμόσυνα τό γεγονός, 
γιατί πίστευε πώς θά γλύτωνε άπό τά νύχια των Βαυαρών.

Πράγματι δ ’Όθων άπεμάκρυνε τούς Βαυαρούς τής άντιβασιλείας, έκανε 
όμως τό σφάλμα νά κρατήση γιά πριυθυπουργό τον ’Άρμανσμπεργ.' Η συμπεριφορά 
τοϋ ’Όθωνος έναντι τών Βαυαρών, οί όποιοι φεύγοντες άπό τήν άντιβασιλεία κατέ
λαβαν τις άνώτερες κρατικές θέσεις, έγινε άφορμή ν’ άγανακτήση ό λαός καί νά θέση 
πολιτειακό ζήτημα καί ψήφιση Συντάγματος. ’Έτσι έγιναν τά κόμματα: Γαλλικόν
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(Κωλέττης), ’Αγγλικόν (Μαυροκορδάτος) και Ρωσικόν (Θ. Κολοκοτρωνης) κι
άρχισαν οί ταραχές. __; ;

Τήν 10 Νοεμβρίου 1836, ό ’Όθων νυμφευθηκε την πριγκιπισσα Αμαλία (κο- 
ρη τοΰ Μεγάλου Δουκός τοΰ Όλδεμβούργου, Φρειδερίκου Αυγουστου), χουρις η

Ελληνική Κυβέρνηση νά γνωρίζη τίποτε σχε
τικά καί μάλιστα ό ’Άρμανσμπεργ, ό όποιος 
προώριζε γιά γυναίκα τοΰ ’Όθωνος τήν κόρη 
του. Έπιστρέφοντας στήν ’Αθήνα ο ’ Οθων με 
τή νεαρά βασίλισσα, άντικατέστησε τον ’Άρ
μανσμπεργ, μέ τον ’Ιγνάτιο Ρούδχαρπ. Διο^γμε- 
νος άπό τήν πρωθυπουργία ό ’Άρμανσμπεργ, για 
νά έκδικηθή τον ’Όθωνα, δημοσίευσε ιατρικό πι
στοποιητικό, ότι ό ’Όθων ήταν άνίκανος.

Ή  πρωθυπουργία τοΰ Ρούδχαρτ (ίδρυσε 
τό Πανεπιστήμιο) ήταν ολιγόχρονη. Τό 1837 ο 
’Όθων άνέλαβε μόνος του τήν πρωθυπουργία, έ
χοντας ώς βοηθούς τον Γ. Κουντουριώτη καί 
Άνδρέα Ζα'ίμη.

"Υστερα άπό πολλά γεγονότα, 'ήλθε ή 3 
Σεπτεμβρίου 1843, κατά τήν όποια ο ’Όθων υ
ποχρεώθηκε, υστέρα άπό εξέγερση τοΰ λαοΰ καί 
τοΰ στρατοΰ (Καλλέργης) νά παραχωρήση τό 
Σύνταγμα. Μετά άπό τό πραξικόπημα αύτό, 
τήν 18 Μαρτίου 1844 ό ’Όθων ώρκίσθηκε 

Βασιλεύς Όθων ώς συνταγματικός βασιλεύς καί ή Ελλάς
άπηλλάγη άπό τούς Βαυαρούς, πλήν όμως έ

πεσε στή δίνη των πολιτικών άνταγωνισμών.
Ό ’Όθων βασίλευσε άπό 25 ’Ιανουάριου 1833 μέχρι τήν 11 ’Οκτωβρίου 1862. 

ΙΙέθανε στή Βαμβέργη άπό έρυσίπελας, τήν 14 Ιουλίου 1867, σέ ηλικία 52 χρό- 
νων. "Υστερα άπό 8 χρόνια, πέθανε καί ή ’Αμαλία (8 Μαΐου 1875).

Ό ’Όθων έργάσθηκε μέ πραγματική άφοσίωση γιά τήν Ελλάδα, την οποίαν 
ειχεν άγαπήσει άληθινά μέ πάθος. 'Υπήρξε τό θΰμα των ξένων καί εγχωρίων συμβού
λων του.

Βασιλικής
Πάροδος τής όδοΰ Κολοκοτρώνη 65, στήν Ά για Ειρήνη.
Βασιλική, ή ’Αθηναία, ήταν νεαρά τήν όποιαν άρπαξαν οί τοΰρκοι στις αρχές 

τοΰ 17ου αΐώνος, επί βασιλείας Μωάμεθ τοΰ Γ' έξ αιτίας τής υπέροχης ομορφιάς της. 
Κλείσθηκε σέ σουλτανικό χαρέμι μέ τ ’ όνομα Ίοχάη, όπου κι’ άνέβηκε τις κλίμακες 
τής ιεραρχίας, μέχρι σημείου νά προσπαθήση νά γίνη ή πρώτη σουλτάνα τής αυτο
κρατορίας, πρά.γμα όμως πού τελικά δέν πέτυχε. Μέ τήν εύνοια τοΰ Σουλτάνου, 
κατώρθωσε νά έλαττώση τούς φόρους των συμπατριωτών της, καθώς καί νά δοθούν 
σ’ αύτούς διάφορα προνόμια.

Βασιλικών
Άπό Λένορμαν 131, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Τά Βασιλικά είναι χωριό τής Φθιώτιδος καί βρίσκεται προς τά βόρεια τοΰ Καλ- 

λιδρομίου, κοντά στις Θερμοπύλες. Στά Βασιλικά, τήν 26 Αύγούστου 1821, έλαβε 
χώραν μεγάλη μάχη μεταξύ τών τούρκων καί των Έλλήνο^ν, οί όποιοι είχαν ώς 
οπλαρχηγούς τούς: Δυοβουνιώτην, Πανουργίαν καί Γκούραν. Σ’ αύτή νικήθηκαν, 
οί τοΰρκοι. 'Η μάχη αύτή θεωρείται ώς μία άπό τις ενδοξότερες καί συνετέλεσε 
στήν, ύστερα άπό ένα μήνα, πτώση τής Τριπόλεως. (Συνεχίζεται)
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Γιατί να μην... να μην ξαναπάω στο... νά μή ξαναπάω στο Τερνεραί;...». 
ρώτησε το παιδί μέ ταπεινή άγωνία...

«ΤΙώς νά πας εκεί, παιδί μου;... Δεν καταλαβαίνεις δτι χρειάζεται καιρός για 
νά. τακτοποιηθή αύτό;...».

~Τότε άς μέ βάλλουν φυλακή... "Ας πληρώσω το λάθος μου μέ φυλάκιση...».
« Οχι! Καλύτερα θά ήταν νά σου κόψουν τό κεφάλι! ! !» εΐπεν ό δικαστής 

με καλοκάγαθη ειρωνια καί συνέχισε, χτυπώντας τό παιδί στον ώμο:
« Αντε... Μην ανησυχής... θά τά κανονίσουμε... Γειά σου, παιδί μου... ’Αντίο, 

Γκαρνιέ!! !».
Ανοιξε την πόρτα καί μέ αργά βήματα βρέθηκε στο δρόμο...

Λίγο παρα κάτω συνάντησε τον Ζεράρ που είχε μείνει νά τον περιμένη, κυτ- 
ταζοντας τον Σηκουάνα, τά τόσ© θορυβώδικα ρυμουλκά του, τις μαούνες του πού 

ταν βυθισμένες ώς τή μύτη...
Ξανάφυγαν μέ τό ΐδιο βήμα...
—«Είναι παράξενο !» ειπεν ό Ζεράρ, ύστερα άπό λίγο «τήν ώρα πού σάς περί- 

μενα, παρατήρησα ένα παιδί πού βγήκε τρέχοντας άπό τή δικαστική άστυνομία. 
Στη γωνιά τής λεωφόρου στάθηκε άξαφνα, στήλωσε τό βλέμμα του προς τ ’ αριστερά

απο μένα, παρατήρησε τήν πρώτη σελίδα τής εφημερίδας, καί άρχισε νά κλαίη ! ! !...». 
—«Νά κλαίη;» ρώτησε συγκινημένος ό κύριος Λαμύ...

** *
Ό  γραμματεύς, πάνω άπ’ τή γραφομηχανή του, παρουσιάζει στον κύριο Λαμύ 

ένα ροζ ιράκελλο, λέγοντας :
—«Μπερνεβίλ Άντρέ !! !».
—«Μιά στιγμή κύριε Πρόστ!...» τον διέκοψεν ό κύριος Λαμύ «Δεσποινίς» 

άπευθύνθηκε στήν κοινωνική βοηθό πού καθότανε στο γειτονικό τραπέζι «μου επι
τρέπετε ν’ άνοίξω τό παράθυρο;...».

—«Είσθε κουρασμένος, κύριε Δικαστά;».
—«Λ ιγάκι!...».
../Ο κύριος κλείνει τά μάτια... Δίχως τό φωτεινό βλέμμα τους, τό πρόσωπό 

του είναι σάν πρόσωπο άγάλματος. Ή  συνεδρίασις τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων έχει 
άρχίσει άπό τις μιάμισυ, καί τώρα είναι πέντε...

Ό  δικαστής φέρνει στή θύμησή του τις υποθέσεις πού έδίκασε ώς τώρα...
Ξαναθυμάται ένα-ένα δλα τά πρόσο^πά τους... Θυμά.ται ένα χονδρό κοοίτσι
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πού έκλεβε την κυρά της, και υστέρα έδικαιολογεΐτο: «Δεν με πλήρωνε. Γι να κάνω, 
Κι’ ακόμα μοΰ φερνότανε άσχημα...))., θυμάται υστέρα κάποιους τραγικούς γο
νείς, πού ζητούσαν νά κλείσουν τά παιδιά τους σέ άσυλα, με τον κουτοπονηρο σκοπο 
να μεγαλώσουν μέ έξοδα τού κράτους...

Καί πόσα δεν θυμά.ται! ! ' . . .  „ ,
..."Ενα κορίτσι δεκάξη χρόνων, μέ κερένιο πρόσιυπο, πού έχει κι’ όλας άποπει- 

ραθη πολλές φορές ν’ αύτοκτονήση... Το πρόσωπό τού κυρίου Λαμυ συσπά.ται... Αν 
σέ μια άπ’ αύτές τις άπόπειρές του πετύχαινε;... Τότες;;;„. Ναί! Μέσα στη θύμηση 
τού δικαστοΰ ένα σωρό πρόσωπα συνωθοΰνται απαιτητικά...

Ιΐρόσωπα πολλά καί διάφορα...
..."Ενα αγόρι, παραδείγματος χάριν, πού κινδυνεύει να καταστρεψη τη ζωη 

του άν μείνη κοντά στούς περίεργους γονείς του... Και σαν εκαμε μια προσπάθεια 
νά δραπετεύση, νά γλυτώση γιά λίγες ώρες άπο την καταθλιπτική σκιά τους, τον 
ώνόμασαν «αλήτη» καί χίλιοι δυο πύρινοι λογοι εκφωνήθηκαν ενάντιον του... Την 
ίδια ώρα ό πατέρας του έδήλωνε αύστηρά: «Κάντε τον ότι θέλετε, κύριε δικαστά ! 
Έγό) δέν θέλω πιά νά τον ΐδώ !))...

..."Τστεοα έκεϊνο το κορίτσι τού 'Αγίου Γερμανού πού έπορνευότανε άδιακρί- 
τως μέ άνδρες καί γυναίκες καί πού δέν έπιθυμοΰσε πιά παρά ένα μονάχα πράγμα: 
νά πάη στή φυλακή...

Ναί! Νά πάη στή φυλακή γιά νά καταπλήξη τις φιλενάδες της, γιά νά γίνη
«ήρωίδα» ! ! !

...Περισσότερο άπο τρεις ώρες ό κύριος Λαμύ έρωτα, μαντεύει, επιβάλλει, 
μάχεται... προσπαθεί νά πείση αυτά τά παιδιά... Μά κυρίως θέλει νά πείση τους 
γονείς τους... Θά τούς ξαναδή πάλι αύριο, μεθαύριο, την άλλη έβδομάδα... Θά τούς 
βλέπη τόσο συχνά ώστε νά καταφέρη νά τούς κάνη συμμάχους στις άποφάσεις του... 
Χωρίς τή βοήθειά τους δέν μπορεί νά κάνη τίποτε...

’Έτσι, ύστερα άπο τρεις εξαντλητικές ώρες σκληρής μάχης με το χαμόγελό, 
6 κύριος Λαμύ διακόπτει τή συνεδρίαση γιά να προσφερη στον εαυτό του λίγα λεπτά 
καθαρού άγέρα στο άνοιχτο παράθυρο... Κι’ έπειτα γυρίζει πίσω στο κάθισμά του... 
Μπροστά στο τραπέζι τον περιμένει ό ροζ φάκελλος... 'Ο φάκελλος τής Μπερνεβιλ 
Άντρέ.,.ένός φτωχού κοριτσιού πού κλυδιονίζεται άνάμεσα στον πατέρα καί τή μη
τέρα της, πού είναι χωρισμένοι, καί πού έφυγε, παρακαλώντας νά τήν πάρουν τά 
περαστικά αύτοκίνητα, μαζί μέ μιά μεσίτρα τής Πιγκάλ...

—«Φύλαξ, νά εΐσαχθή κατ’ άρχάς ή νονά, κυρία Ροζιέ! ’Ελάτε... ελάτε... 
Καθήστε, κυρία μου... ’Ό χι! ’Όχι έκεϊ... εδώ... Λοιπόν;... Σάς άκοΰμε...».

...'Η κυρία Ροζιέ ξαναρχίζει το τραγουδάκι πού έχει φτειάξει μέ τή βοήθεια 
τής έλαφράς συνειδήσεώς της καί πού επαναλαμβάνει, άπο τόσο καιρό, μέσα στις 
αίθουσες των χαμένων βημάτων των δικαστηρίων, τού χαμένου καιρού, των χαμέ
νων δακρύων... Ό κύριος Λαμύ τήν άφήνει νά μιλά... 'Όταν έφθασε στο τέλος τού 
λόγου της, καί επειδή .κανένας δέν τής άπαντά, τον ξαναρχίζει μέ άλλες λέξεις, μέ 
λιγώτερη δμως βεβαιότητα... Ό κύριος Λαμύ κάνει πάντα δτι συγκεντρώνεται... 
'Η κυρία Ροζιέ γυρίζει γύρω-γύρω, τραυλίζει, σταματάει, επί τέλους, σάν φωνο
γράφος κακοκουρδισμένος... Τότες άκριβώς ό δικαστής, άφοϋ τήν άφησε νά έξαν- 
τληθή καί νά παρουσιάση δσα φτωχά έπιχειρήματα έχει, γυρίζει προς αύτήν, βέ
βαιος δτι δέν θά τον διακόψη γιατί άπλούστατα δέν έχει τίποτε άλλο νά προσθέση, 
σέ δσα τόσην ώρα εξαντλητικά εΐχε πή... Γυρίζει προς αύτήν καί άντεπιτίθεται 
άσυγκράτητος. Πρέπει νά σώση τήν Μπερνεβιλ Άντρέ... Είναι άποφασισμένος γ ι’ 
αύτό... Μά, πρέπει πρώτα νά πείση τή νονά, νά ξεσχίση τά έπιχειρήματα της, νά 
σπείρη στήν καρδιά καί στο μυαλό της καινούργιες ιδέες, πρακτικές, χρήσιμες, 
κατάλληλες νά μεταμορφώσουν αύτήν καί τήν Μπερνεβιλ... Αύτή είναι ή τακτική
του... (  Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ I A I
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, ό άρχιφύλαξ Γάτσης ’Άγγελος, 
καί οί άστυφύλακες: Χαβρεδάκης ’Ιωσήφ, Γιαννακέρος Διονύσιος, Δημητρακόπου- 
λος Νικόλαος, Κωτσιάκης Διονύσιος, Δουκάκης Νικόλαος, Μπαϊρακτάρης Γεώρ
γιος, Παπασημακόπουλος Δημήτριος καί Στραβάκης Παναγιώτης.

Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας, ό άστυφύλαξ Μεσημ- 
μέρης Νικόλαος.

Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος λόγω ορίου ηλικίας, ό άστυφύλαξ Άβδε- 
λίδης Στυλιανός.

Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά. λόγους πειθαρχίας, οί άστυφύ
λακες : Κακαβάς Θωμάς καί Μπερεδήμας Δημήτριος.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Προήχθη εις τον βαθμόν τού 'Υγεινομικοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, προς 
πλήρωσιν υφιστάμενης κενής θέσεως ό 'Υγειονομικός 'Υπαστυνόμος Α' κ. Άναγνω- 
στάκης Γεώργιος. 'Ωσαύτως προήχθη εις τον βαθμόν τού ύπαρχιφύλακος ό άστυ
φύλαξ Γιακουμπίνης Σωκράτης.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Διά άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις τούς: 

1) ’Αστυνόμον Β' κ. Σπανόν Κωνσταντίνον. 2) 'Υπαστυνόμον Α.' κ. Λαγόν Στυ
λιανόν. 3) 'Υπαρχιφύλακα Μαρκέτον Γεράσιμον καί 4) Αστυφύλακας: Οΐκονομάκον 
Παναγιώτην καί Κωτσόβολον Άγγελον, διότι άπαντες έργασθέντες μεθοδικώς καί 
εύσυνειδήτως, ύπό την δεξιάν καθοδήγησιν τού πρώτου καί πολύ πέραν των κεκανο- 
νισμένων ωρών εργασίας έπέτυχον την έπ’ αύτωφόρω σύλληψιν σπείρας χορηγήσεως 
διεγερτικών φαρμάκων εις δρομώνας ίππους τού ιπποδρόμου.

** *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Έλάβομεν την κατωτέρω ευχαριστήριον επιστολήν τού Άρχιφύλακος Κρι- 
τσιδήμα Παντελή προς τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, ήν καί δημοσιεύομεν:

Κύριε Διευθυντά,
Θεωρώ καθήκον μου νά έκφράσω δημοσία τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μου, 

προς τήν άξιότιμον κυρίαν Ίαιακείμογλου πρόεδρον Ο.Φ.Α. Την άκούραστον ταύτην 
μητέρα τών παιδιών μας, διά τήν άμέριστον βοήθειαν καί τό ένδιαφέρον της, τόσον 
διά τήν σωτηρίαν τού έπί μακρόν βαρύτατα ά.σθενήσαντος προσφιλούς μου υιού Χρή
στου Κριτσιδήμα, έτών 21,φοιτητοΰ ’Ιατρικής, τον όποιον παρά τάς προσπάθειας τής 
έπιστήμης Ελληνικής καί ξένης, άδοκήτο^ς έχάσαμεν, όσον καί διά τήν συμπαράστα- 
σίν της καί παρηγοριάν εις τό βαρύτατον πένθος μας.

Σεβαστή μ.ου Κυρία, δεχθήτε τήν αϊωνίαν ευγνωμοσύνην τών πονεμένων γονέων
Μετά βαθύτατου σεβασμού 

77. ΚΑ ΤΣΙΔ ΗΜΑΣ
** *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κωνσταντίνον Ρήγαν, άστυφύλακα. 'Η έργασία σας «Μαμμωνά.ς» έλήφθη. 

’Ενώ διαθέτετε ικανότητες, κινείσθε μέσα σέ τυποποιημένα πλαίσια άφ’ ένός καί 
άφ’ ετέρου είς πολλά σημεία τοποθετείτε τό θέμα έπί έσφαλμένων βάσεων. Δοκιμάστε 
πάλι μέ μιά καινούργια έργασία κατάλληλη για δημοσίευσι. 'Οπωσδήποτε σάς εύ- 
χαοιστοΰμε για τήν συνεργασίαν σας.



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ ε  τ ή ν  Ε κ π ο μ π ή  

τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  ά π ό  

τ ό  Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό  Σ τ α θ μ ό  τ ω ν  

’Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν .


