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«ΑΠΟΛΛΩΝ 11»
Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ Δ Ι Α Ν Ο Ι Α Σ

ΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΕΩΣ τής σεληνακάτου «Αετός» καί της άποβιβάσεως
του ανθρώπου επί τοΰ φυσικοΰ δορυφορου της γης, έπραγματοποιηθη. εν εκπλη
κτικοϋ μεγέθους επιστημονικόν έπίτευγμα, τό όποιον εγγίζει τά όρια^τοϋ θαύμα-ο.,.
Ή έ κ π ό ρ θ η σ ις το ΰ Δ ι α σ τ ή μ α τ ο ς κ α ί ή κ α τ ά κ ΐ ψ
σ ι ς τ η ς Σ ε λ ή ν η ς ύπό τού άνθρώπου δεν ανοίγει, απλώς, εν νέον κεφάλαιον
εις τήν Ιστορίαν γενικώς καί την 'Ιστορίαν των κατακτησεων τοΰ ανθρωπίνου ^πνεύ
ματος εϊδικώτερον. ’Α π ο τ ε λ ε ί τ ό ο ρ ό σ η μ ο ν μ ι ά ς μν έ α ς ^ ε π .ο 
χ η ς. Εκφράζει, κατά τρόπον μοναδικόν, τήν παναρχαίαν δσον καί αγωνιώδη έπιθυμίαν τοΰ άνθρώπου, δπως διασπάση τό φράγμα τού γνωστού του κόσμου, άνασύρη
τό παραπέτασμα των πεπερασμένων γνωσεών του, είσελθη εις τα άδυτα των αδύ
των της δημιουργίας καί λύση τό μυστήριον της Αρχής τοΰ Κοσμου καί έγγιση τήν
ουσίαν αύτοΰ τοΰ Θεοΰ.
Ή κατάκτησις, συνεπώς, τοΰ Διαστήματος και η θεσις ανθρωπίνου ποδος επι της
Σελήνης, πέραν των θετικών αποτελεσμάτων, εις τα οποία θα όδηγηση, δια της περαι
τέρω έρεύνης καί μελέτης τών στοιχείων τά όποια συνεκέντρωσεν η επιστήμη δια των
παρατηρήσεων τών άστροναυτών καί τών πειραμάτων των, αποτελεί μιαν τρομακτικών
διαστάσεων ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, δχι μόνον εις τόν χώρον τής^ επιστημονικής έρεύνης καί
τής τεχνολογικής προόδου, άλλ’ ακόμη καί κυρίως εις τον Ιδεολογικόν χιώρον.
Τά φιλοσοφικά καί κοινωνιολογικά μας προβλήματα θά έρευνώνταί πλέον "ύπό τό
πρίσμα τής νέας πραγματικότητος εις τήν όποιαν προσετέθησαν, πλήν τών γήινω ν,
καί αί διαστάσεις τοΰ κοσμικοΰ χώρου. Ασφαλώς δε, ύπό τήν επήρειαν τών νέων δεδο
μένων, πολλαί έδραίαι μέχρι τοΰδε αντιλήψεις μας καί πεποιθήσεις θά όποστοϋν άλλοιώσεις, άν δέν άνατραποΰν δλοσχερίος.
Τό δτι πάντως τό ανθρώπινον πνεΰμα, άφοΰ έκυριάρχησε τής επί τοΰ πλανήτου
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μας ύλης, έξορμά ήδη πρός κατάκτησιν τής ύλης τής κείμενης εις τό στερέωμα τοΰ
ηλιακού μας συστήματος, σήμερον, ϊνα έκταθή καί πέραν αυτού, εις τό άπειρον Σόμ
παν, αϋριον, αποτελεί την πλέον άδιαφιλονίκητον άπόδειξιν όχι απλώς τής υπεροχής,
άλλα τής πλήρους επικυριαρχίας τοΰ πνεύματος επί τής ύλης. Επομένως, αποτελεί
συντριπτικόν πλήγμα, τήν χαριστικήν, θά ελεγέ τις, βολήν εναντίον τών 'υλιστικών
κοσμοθεωριών, αί όποίαι στηρίζονται έπί τής πεπλανημένης άντιλήψεως καθ’ ήν ή
ύλη υπερέχει τοΰ πνεύματος καί άγεται εις νέας μορφάς ζιυής διά τής αύτοεξελίξεώς
~ήί·
Τό ανθρώπινον πνεΰμα, άφοΰ πρώτον διέσπασε τήν ύλην τοΰ γηίνου χώρου, ύπέταξεν, ήδη, καί τήν εκτός αύτοΰ κειμένην ύλην, τήν οποίαν χρησιμοποιεί, απλώς, ώς
μέσον πραγματώσεως τών άπειρομεγέθων θετικών συλλήψεων του, αί όποίαι ύπερηκόντισαν καί τά όρια τής πλέον γονίμου φαντασίας.
Ή Σελήνη αποτελεί, πλέον, ουσιαστικόν κτήμα τών φορέων τής επιστημονικής
προόδου καί τών τεχνολογικών εξελίξεων καί δχι μόνον άντικείμενον τού οίστρου τών
ρομαντικών ποιητών ή πεδίον προσγειώσεως τής προφητικής φαντασίας ενός ’Ιου
λίου Βέρν.
Βεβαίως θά πρέπει νά τονισθή, δτι τό επίτευγμα είναι τόσον έκπληκτικόν, ώστε,
μέχρι πρό τίνος, θά ήδύνατο νά τοποθετηθή μόνον εις τήν σφαίραν τών ονείρων, έπί
τοΰ πηγάσσου τής φαντασίας ή εις τον χώρον τοΰ μύθου.
Καί θά πρέπει διά τούτο νά έξαρθή ή υπεράνθρωπος τόλμη τών ’Άρμστρογκ,
’Ώ λντριν καί Κόλλινς' ή άπειρος σοφία τών επιστημονικών εγκεφάλων οί όποιοι υπέ
ταξαν εις τήν θέλησίν των καί έθεσαν εις τήν διάθεσιν τών αστροναυτών τούς φυσι
κούς εκείνους νόμους, ή άποκάλυψις τών οποίων καί ή έν συνεχεία έκμετάλλευσις τών
μυστικών των, έπέτρεψαν τήν πραγματοποίησιν ύπό τοΰ ανθρώπου τοΰ πλέον σημαν
τικού καί μεγαλειώδους άλματος εις τήν ιστορίαν του' ό υπεράνθρωπος μόχθος καί αί
κολοσσιαΐαι γνώσεις τής στρατιάς τών αφανών εκείνων πρωτεργατών τής επιστήμης
καί τής τεχνολογίας, οί όποιοι είργάσθησαν διά νά δημιουργήσουν τό ύπόβαθρον τής
επιτυχίας τών τριών αστροναυτών' ή τεραστία οικονομική θυσία, τήν όποιαν προθύμως ύπέστησαν οί πολΐται τοΰ μεγάλου ’Αμερικάνικου ’Έθνους, διά νά καταστή δυνατή
ή μακρά άλυσις τών πειραμάτων, τά όποια ώόήγησαν εις τήν τελικήν επιτυχίαν καί,
τέλος, τό ύπέροχον πνεΰμα τών υπευθύνων ’Αμερικανών ηγετών, οί όποιοι έθεσαν τάς
απέραντους ύλικάς δυνατότητας καί τον ενθουσιασμόν τής ψυχής τοΰ ’Έθνους τιον εις
τήν υπηρεσίαν τής ανθρωπότητες, εις τήν διάθεσιν τής οποίας έθεσαν καί τά επιτεύγμα
τα καί τάς κατακτήσεις τής πρωτοπόρου έπιστήμης των.
’Αλλά περί δλων τών ανωτέρω καί τής άσυλλήπτου έκτάσεως νίκης, τήν όποιαν
κατήγαγον αί Η.Π.Α. έπί τοΰ πεδίου τών ευγενικών ανταγωνισμών μεταξύ τών μεγά
λω ν Δυνάμεων, έγράφησαν ήδη ή καί θά γραφοΰν περισσότερα καί άξιολογώτερα.
’Από τής σκοπιάς μας, έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν μετ’ έμφάσεως εν άλλο θέμα,
το όποιον όιέλαθεν, ίσως, τής προσοχής τών πολλών, έπισκιασθέν ύπό τοΰ εκτυφλωτι
κού φωτός τοΰ ύπερανθρώπου άθλου.
Τό μυθικόν επίτευγμα ύπήρξεν δ τελικός σταθμός μιας μακράς καί έπιπόνου διερ
γασίας περιλαμβανούσης πολλάς, έπί μέρους προσπάθειας, αί όποίαι στηρίζονται έπί
ώρισμένων ηθικών αξιών καί αρχών, αί όποίαι άπαρεγκλίτως καί μετά θρησκευτικής
ευλαβείας έτηρήθησαν πάντοτε.
Ούτως, δλα τά πειράματα,, δλαι αί έξακοντίσεις έπηνδρωμένων καί μή σκαφών
προς τό Διάστημα, έγένοντο ύπό τό άπλετον φώς τής ημέρας, έτίθεντο ύπό τήν έλευθέραν κριτικήν τοΰ παγκοσμίου Κοινού.
Ά ντιθέτω ς, αί αντίστοιχοι προσπάθειαι τής έτέρας ύπερδυνάμεως, γενόμεναι έν
κρύπτω καί παραβύστω, έκαλύπτοντο ύπό τό ερεβώδες σκότος τής πλέον αύστηρας
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σιγής άσφαλείας καί δεν άπεκαλύτΰτοντο τΐαρα μόνον όταν εστεφοντο, τελοκώς,. υτιο
τής επιτυχίας.
'Ιδού ή ειδοποιός διάφορά των δύο κόσμων. ΊοΟ ελεύθερου Δυτικού Ινοσμου, τον
όποιον εκφράζει, αύθεντικώς, ή ήγέτις αύτοΰ Δύναμις, αί Η.Π.Α., καί τοϋ Ανατολικού
στρατοπέδου, τον όποιον, κατά γνωστόν τρόπον, κηδεμονεύει καί ρυμουλκεί ή Ε.Σ.Σ.Δ.
Πρόκειται περί διαφοράς άρχομένης από της βασικής κοσμοθεωρίας καί της πολί
τικης ιδεολογίας, αί δποϊαι χαρακτηρίζουν τούς δύο κόσμους καί εκτεινόμενης μέχρι
τών τελευταίων λεπτομερειών της πρακτικής ροής εις την διακυβέρνησιν των Λαών
καί την ζωήν τών άνθρώπων.
Ή αλήθεια, ή ελευθερία καί τό φως τής δημοσιότητας δεσπόζουν εις την μίαν
πλευράν" τό ψεύδος, ή καταδυνάστευσις καί ή μέχρις άποπνιγμοΰ φίμωσις τής πραγμα
τικότητας εις την άλλην.
Αί βασικαί, δθεν, άρχαί, αί όιέπουσαι τό σοβιετικόν καθεστώς, προεκτείνονται μέ
χρι καί τών αυστηρών πεδίων τών θετικών Επιστημών, ίνα μή άναφερθώμεν εις τον
ασφυκτικόν έλεγχον, τάν όποιον ύφίστανται αί εκδηλώσεις εις τόν χώρον τών Κ αλών
Τεχνών καί τής Λογοτεχνίας.
Ώς νά μή έφθανεν ομ.ως ή συνωμοτική τακτική, ή όποια έτηρήθη αύστηρώς καθ’
δλον τό στάδιο τών σχετικών σοβιετικών προσπαθειών, ήλθεν ώς αποκορύφωμα ή απα
ράδεκτος συμπεριφορά, ή σχετιζομένη πρός την έξαπόλυσιν προς τό Διάστημα τοϋ
«Λούνα 15», διά νά έπιθέση την σφραγίδα τής καταισχύνης εις τήν νοοτροπίαν ή οποία
μαστίζει τό Σιόηροϋν Παραπέτασμα.
Έπεδίωξαν νά αμαυρώσουν ή τουλάχιστον νά σκιάσουν τήν λάμψιν τοϋ ’Αμερικα
νικού επιτεύγματος, έπιχειροΰντες, διά τού αντιπερισπασμού τοϋ «Λούνα 15», νά άποσπάσουν μέρος τής προσοχής τής παγκοσμίου κοινής γνώμης έκ τοϋ θεαματικού ιστο
ρικού έγχειρήματος τών Ι1.Π.Α.
’Αλλά «έστιν δίκης οφθαλμός δς τά πάνθ’ όρα». Καθ’ ον χρόνον έπήρχετο τό άδοςον τέλος τού «Λούνα 15», συντριβόμενου έπί τοϋ σεληνιακού πεδίου όμοϋ μετά τών
έςωανθρωπίνων καί έκτος χρόνου υλιστικών θεωριιών, πεντακόσια εκατομμύρια άνθρώπων παρηκολούθουν — διά τών δεκτών τής Τηλεοράσεως — έπί παγκοσμίου κλίμακος, τόν άνευ προηγουμένου, τόν μυθικόν, θρίαμβον τής ’Αμερικανικής ’Επιστήμης,
τής οικονομικής ρώμης τού ’Αμερικάνικου ’Έθνους καί τοϋ ήρωϊκοΰ πνεύματος αυτοθυ
σίας υπέρ τών πανανθρώπινων ιδανικών, τό όποιον διέπει τόν ’Αμερικανικόν Λαόν.
Τόν θρίαμβον τής κοσμοθεωρίας καί τής νοοτροπίας τών άπανταχοΰ τής γής ελευ
θέρων Λαών.
Ό άθλος τής κατακτήσεως τής Σελήνης ώλοκληρώθη τήν 18.49' (ώραν
Ελλάδος) τής 24-7-69, διά τής θριαμβευτικής επανόδου τών τριών ’Αμερικανών
αστροναυτών εις τήν μητέρα Γην.
Ή έποποιΐα των, έ π ο π ο ι ΐ α τ ή ς α ν θ ρ ώ π ι ν η ς δ ι α ν ο ί α ς ,
ήνωσεν ύπό τήν θριαμβευτικήν διαστημικήν πορείαν των τήν ανθρωπότητα ολό
κληρον. Ιποοεχθεις ο κοσμος ολοκληρος τους τρεις άστοοναύτας, έίςέφρασε μίαν
ευχήν : Ή κατάκτησις αυτή τού Διαστήματος, έπιχειρηθεΐσα καί πραγματοποιηθεΐσα έν όνόματι ολοκλήρου τού ανθρωπίνου γένους, νά όδηγήση καί εις τήν παγίωσιν τής Ειρήνης εις τόν πλανήτην μας.
«νΐ. Λ".λ>

Δ ΙΕΘ Ν Η ΘΕΜΑΤΑ

Η ΡΩΣΙΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΒΑΛΕΙ
ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ
H EN R Y Μ. JA C K S O N , ΓερουοιαστοΟ
Μετάφρασις έκ τοϋ Άγλλικού ύπό τοϋ Άστυν. Α' κ. 1. ΣΤΑΘΑΡΑ

ία

Ό Χένρυ Μ. Τζάκσον άπό τό 1953 είναι Γερουσιαστής των Ή ν. Πολιτειών,
έκλεγόμενος εις τήν Ούάσιγκτων καί έπί 12 έτη πρότερον διετέλεσε μέλος της Βου
λής των ’Αντιπροσώπων. Έκτιμώμενος ώς εθνικός ηγέτης έπί της Άμύνης καί έπί
θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, είναι μέλος τής ’Επιτροπής Πολεμικών Υποθέσεων,
τής Κοινής ’Επιτροπής ’Ατομικής ΈνεργεΙας καί τής Επιτροπής Κυβερνητικών
ζητημάτων. Πολύ γνωστός διά τήν σθεναράν του ΰποστήριξιν τής προοδευτικής νο
μοθεσίας. ό Γερουσιαστής Τζάκσον τυγχάνει έπίσης μέλος τής Έπ.τροπής έπί τών
Τ ποθέσεω ν τοϋ ’Εσωτερικού καί τών Νήσων.
Τό διακεκριμενον τοΰτο μέλος τής Γερουσίας μάς προειδοποιεί ότι κατά τήν
πρόοδον σοβαρών διαπραγματεύσεων μέ τήν Σοβιετικήν Έ νωσιν δέν πρέπει νά
επαναπαυωμεθα, καλυπτοντες τήν προγματικότητα δι’ ευχάριστων μύθων.
/. Σ.

ΩΜΕΝ εντός ένός άνησυχου και επικινδύνου κόσμου, δπου μία νέα κρίσις έγγί
ζ,ει και πλησιάζει χοοον κανονικώς οσον ή πρωινή έφημερίς. Άτενίζοντες τά σύν
θετα προβλήματα ελπιζομεν και προσδοκώμεν άμεσους λύσεις καί δέν προκαλεί έκπληξιν τό^ φαινομενον ότι εις την σκέψιν μερικών ’Αμερικανών καλλιεργούνται ευχάρι
στοι, άλλα ψευδείς μύθοι.
Γούτο κυρίως έχει ιδιαιτέραν σημασίαν δσον άφορά τάς σχέσεις μας μέ τήν Σο
βιετικήν Ενωσιν. Εάν θέλωμεν να ελθωμεν εις επαφήν μέ τούς πραγματικούς κιν
δύνους και τα πραγματικά φλέγοντα προβλήματα, ή ψυχρά λογική πρέπει νά αντιμε
τώπιση μερικούς έπικρατοϋντας μύθους.
Μ ύ θ ο ς No 1 : Οτι η Σοβιετική Ενωσις είναι πρόθυμος καί έτοιμη νά ζήση
έν ειρήνη μετά τΰόν γειτόνων της καί νά καταστή εις καλός πολίτης τής παγκοσμίου
κοινότητος.
Ενδεχομένως όμως ένας Τσεχος πολίτης νά εχη σοβαράς έπιφυλάξεις. ’Ίσως
οπετρέπετο επίσης νά εχη ώρισμενας άμφιβολίας ένας Ρουμάνος ή ένας Γιουγκοσλάβος.
Δέν γνωρίζω πώς άλλως νά έχαρακτήριζον τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, έκτος άπό
ενα καιροσκόπον, ούχί κατηγορηματικόν καί έπικίνδυνον Αντίπαλον, μέ έξαπλουμένας ταχέως στρατιωτικάς δραστηριότητας. Ή άλήθεια βοά.
Ή φορά τής Αναπτυσσόμενης ένεργητικότητος καί δυναμικότητος Ικ μέρους τής
Μόσχας, εν αναλογία προς ημάς εις τον τομέα τής δυνάμεως τών πυραύλων, είναι
ιδιαιτέρως ενοχλητική καί άνησυχαστική. Μέχρι τού τέλους τού έτους 1969 τό Κρεμλΐνον θά εχη δημιουργήσει τόσας πολλάς βάσεις μακροΰ βεληνεκοΰς διηπειρωτικών βαλ-
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λιστικών πυραύλων, δσας καί ήμεϊς θά εχωμεν — ή καί περισσοτέρας — καί μέ ουσια
στικούς μεγαλυτέραν χωρητικότητα. ΟΕ Σοβιετικοί έχουν έγκαταστήσει πλέον των 200
έκ των πολύ μεγάλων SS - 9 πυραύλων, έκάστου τούτων ικανού νά μεταφέρη μίαν γιγαντιαίαν των 20 — 25 μεγατόνων πυρηνικήν κεφαλήν (μέ 1000 φοράς μεγαλυτεραν άπόδοσιν τής βόμβας τής Χιροσίμας) ή πολλαπλάσιας μικροτέρας πυρηνικάς κεφά
λας’ καί κατασκευάζονται βάσεις διά περισσοτέρας. Παράγουν πυρηνικά υποβρύχια
τύπου Πόλαρις, κατ’ αναλογία':1 7 κατ’ έτος,, έκαστον τούτων μέ 16 βαλλιστικούς π υ
ραύλους.
Ένθυμηθήτε δτι κατά τάς παρελθούσας κρίσεις (οΕ πύραυλοι εις τήν Κούβαν, αί
έπαναλαμβανόμεναι παρενοχλήσεις τού Κρεμλίνου, ή ύποστήριξις'των στρατιωτικών
’Αραβικών δυνάμεων εις τήν Μέσην ’Ανατολήν, ή δαπανηρά οικονομική καί στρατιω
τική παροχή βοήθειας εις τό Βόρειον Βιετνάμ) , ή στρατηγική κατωτερότης τής Σο
βιετικής δυνάμεως εθετεν ώρισμένα περιθώρια εις τούς κινδύνους, τούς οποίους οι Σο
βιετικοί "Αρχοντες ήθελον νά διατρέξουν.
Ά λλ’ άπαξ καί τύ Κρεμλϊνον άποκτήση τήν βεβαιότητα καί τήν αυτοπεποίθησιν
δτι κατέχει ϊσην ή ύπερέχουσαν πυρηνικήν δυναμικότητα, πρέπει νά πιστευσωμεν οτι
θά έπιχειρήση νά έπιδείξη μετά μεγαλυτέρας τόλμης τούς Ιμπεριαλιστικούς του σκο
πούς, νά άναλάβη τό βάρος πλέον έκτεταμένων κινδύνων —■είδικώς εις περιοχας ιος
ή Κεντρική Ευρώπη, ένθα παρουσιάζει τοπικήν ύπεροχήν συμβατικών δυνάμεων.
Μή λησμονείτε δτι δ Κροΰστσεφ δέν άπεμακρύνθη έκ τής έξουσίας δι έκεΐνο
δπερ άπετόλμησε νά έπιχειρήση εις τήν Κούβαν ή άλλαχοϋ. Έπεκρίθη μάλλον δι
άποτυγίαν — διότι έπρεπε νά δπισθοχωρήση.
Ή λεοπάρδαλις δέν άλλάζει τούς τρόπους της. Ή κτηνώδης κατάληψις τής Τσε
χοσλοβακίας καί τό δυσοίωνον δόγμα τού Μπρέζνιεφ·, οπερ άναγνιυριζει τό δικαίωμα
τής Σοβιετικής Ένώσεως νά έπεμβαίνη μονομερώς εις δλας τάς όπό τών κομμουνιστών κατεχομένας χώρας, είναι τό άκρον άωτον τού ρωσικού ιμπεριαλισμού
Εαν
καλοκάγαθοι τινες ’Αμερικανοί δέν έχουν άντιλ,ηφθή τό ζήτημα, οι γείτονες τής Ρω
σίας τό έχουν.
Ό Πρόεδρος Τίτο τής Γιουγκοσλαβίας κατήγγειλε τό δόγμα Μ πρέζνιεφ ώς μίαν
προσπάθειαν καί έπιχείρημα «νά δικαιολογή άκόμη καί τήν άνοικτήν έπίθεσιν καί
καταπάτησιν τής κυριαρχίας μιας σοσιαλιστικής χώρας καί τήν εκλογήν τής στρα
τιωτικής δυνάμεως ώς μέσου παρεμποδίσεως τής άνεξαρτήτου σοσιαλιστικής έξελίξεως».
Τό Κρεμλϊνον, διά τής Ιπιθέσεώς του κατά τής Τσεχοσλοβακίας, έξ δνόματος
τής κομμουνιστικής δρθοδοξίας, έχει έμφανώς άποδείξει τήν Ιτοιμότητά του πρός χρήσιν στρατιωτικής δυνάμεως διά σκοπούς πολιτικούς: Επι πλέον ή είσβολ,η περιτρανως καί σαφώς έδειξε τήν σοβιετικήν ικανότητα διά ταχεΐαν μετακίνησιν μεγάλων
στρατιωτικών δυνάυεων εις μακράς άποστάσεις καί τήν επιτυχίαν τής προκλήσεως
τής μεγίστης Ικπλήξεως διά τών τοιούτων ένεργειών.
Ούδείς δύναται ήδη νά άμφιβάλλη δτι ή Σοβιετική "Ενωσις θά χρησιμοποιήση
τήν δύναμίν της καί έπί άλλων μετώπων, έφ’ δσον ήθελε πεισθή δτι δύναται νά άποδεχθή τούς κινδύνους.
Μύ θ ο ς No 2 : "Οτι οΕ Σοβιετικοί Κυβερνήται έχουν καταστή πλέον φ ιλε
λεύθεροι, σταθερώς άποιιακρυνθέντες Ικ τών άρχών τού Σταλινισμού. Ή ουσία είναι
τό άπλοΰν γεγονός, καθ’ δ υπάρχουν σαφή σημεία καί ένδείξεις αύξανόμεναι δτι έντός
τής Ρωσίας ύφίσταται μία κίνησις πρός μίαν έσωτερικήν σκληράν γραμμήν.
1. Βλέπε «Τό νέον έπικίνδυνον κατακτητικώΓδόγμα της Ρ ω σίας», τοϋ^Μίλοβαν Τ ζίλας,
κατά μετάφρασιν I. Σταθαρά, Ά στυν. Β'. ( «Ά σ τυ ν .’Χρονικά», τ. 378, σ. 167).
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Ούδέν το «φιλελεύθερον» υπάρχει εις τάς προσφάτους επιθέσεις τοϋ Κρεμλίνου
κατά των διανοουμένων καί των Εβραίων ποιητών καί συγγραφέων. Λόγιοι, συγγρα
φείς, προς οέ καί τινες επιστήμονες ύφίστανται κακεντρεχείς καί φαύλους καταδιώ
κεις, καταμηνυόμενοι, τά έργα υποβάλλονται εις λογοκρισίαν καί πολλάκις οί ίδιοι
είς φυλακίσεις ή άλλου είδους περιορισμούς. Υπάρχει άπόδειξις δτι περισσότεροι δια
νοούμενοι είναι σήμερον εγκάθειρκτοι είς τάς σοβιετικάς φύλακας από κάθε άλλην
φοράν από τής έποχής τής τρομοκρατίας τοϋ Στάλιν. Έ τι περαιτέρω ή είκών τοϋ
Στάλιν στίλβονται καί αύθις, τινές δέ έκ των θαυμαστών του άποκαθίστανται ήδη είς
θέσεις καίριας τής στρατιωτικής εξουσίας.
Ή συμπεριφορά καί ή στάσις είς τήν Μόσχαν, ήτις προέτρεψε την εισβολήν είς
την Τσεχοσλοβακίαν, δεν φαίνεται να δεικνύη δτι οί αύθένται διακατέχονται άπό την
βεβαιότητα καί την αυτοπεποίθησιν περί τής σταθερότητας τοϋ καθεστώτος των. ’Απ'
εναντίας φανερώνει αυτή ένα βαθύ δέος καί μεγάλον φόβον δτι ή όρμή προς ελευθε
ρίαν, ήτις έχει έμφανισθή είς την Ανατολικήν Ευρώπην, ίσως έπεκταθή εντός αυτής
τής ίδιας τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Οί Σοβιετικοί δεσπόται δεν δύνανται, νομίζω, νά κοιμώνται ήσύχως. Ή έςέγερσις είς την Ανατολικήν Ευρώπην καί αί αίματηραί συγκρούσεις καθ’ ολον τό πλάτος
τήζ ηπείρου, μακραν είς την σινο - σοβιετικήν μεθόριον, δεν άναπαριστάνουν ευχάρι
στα όνειρα είς εκείνους, οίτινες αγωνίζονται δι’ άπόκτησιν δυνάμεως καί επιρροής εν
τός των (δίκην κρομμύου) πύργων τοϋ Κρεμλίνου. Δεν επιτρέπεται νά ύποτιμήσωμεν
τόν κίνδυνον, επειδή μία ένοχλ'ητική, νευρωτική καί προσωρινώς κυριαρχούσα φατρία
ίσιος αναλαμβάνει επικινδύνους περιπετείας καί διαπράττει σοβαρά λάθη κρίσεως κατά
τήν διεξαγωγήν καί διαχείρισιν τής εξωτερικής πολιτικής. Επιβάλλεται δθεν τό πάν
νά λεχθή προκειμένου περί σταθερά: δυνάμεως έκ μέρους μας.
Μ ΰ θ ο ς No 3 : Οτι αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι έχουν πάντοτε τό προβάδισμα
είς τήν εζελιξιν των νέων οπλών καί είναι κατά συνέπειαν υπόλογοι διά τούς πολε
μικούς έξοπλισμούς.
Αποδείξεις αποφασιστικού αναιρούν αυτήν τήν γνώμην :
** Ή Σοβιετική "Ενωσις προύχώρησε πρώτη είς τήν έξέλιξιν τών διηπειρωτικών βαλ
λιστικών πυραύλων.
** Ή Σοβιετική "Ενωσις έχει αναπτύξει καί δοκιμάσει βόμβαν τών 60 μεγατόννων.
Είναι το μόνον έθνος, δπερ κατέχει έν τρομερόν δπλον παντός ετέρου ώς τού μεγέ
θους εκείνου.
** 'JI Σοβιετικής "Ενωσις είναι τό μόνον έθνος, δπερ έχει ιδρύσει καί έγκαταστήσει
διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τού τύπου SS - 9 καί δοκιμάσει πολλαπλά
σιας πυρηνικάς κεφαλάς έπ’ αυτών.
Λ Ή Σοβιετική "Ενωσις έχει αναπτύξει καί δοκιμάσει έν κλασματικόν σφαιρικόν βομ
βαρδιστικόν σύστημα, έν πρώτης τάξεως πλήττον προσηνατολισμένον δπλον. Είναι
(
μονον έθνος, οπερ διαθέτει έν τοιοΰτον σφαιρικόν δπλον.
** ® Σοβιετική Ενωσις
τώ 1962 — έδοκίμασε διά πυροδοτήσεως ένα άντιβαλλιστικόν πύραυλον Ιναντίον ένός έπερχομένου πυρηνικώς έξωπλισμένου πυραύλου.
... Είναι το μονον έθνος, δπερ έπραγματοποίησε μίαν τοιαύτην δοκιμήν.
** *Η Σ οδι^ιχή "Ενωσις πρώτη έπεχείρησε νά άναπτύξη τούς άντιβαλλιστικούς πυ
ραύλους καί εγκαθιστφ πλέον τών 60 οργάνων Ικσφενδονίσεως καί καθελκύσεως
α ντ 16 αλλιστικών πυραύλων καί δοκιμάζει εν βελτιωμένου πρότυπον — ένώ αι Ένωμέναι Πολιτεΐαι οέν έχουν ακόμη άναπτύξει άντιβαλλιστικούς πυραύλους παντος είδους.
Δεν Αναφέρω τά γεγονότα ταΰτα ίνα προβληθή έκ μέρους μου δ ισχυρισμός δτι
' υπάρχει αλληλεπιδρασις και αμοιβαία ένεργεία μεταξύ Σοβιετικής Ένώσεως καί
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Αμερικάνικης στρατιωτικής τακτικής. 'Ιπάρχει προφανώς. Προφανώς, επίσης, ή Σο
βιετική Ένωσις διακαίεται άπό την επιθυμίαν να έκμεταλλευθή τάς ευρείας προο
πτικής καί έλπιδοφόρους τεχνολογικάς προόδους προς ενίσχυσιν τής θέσεώς ιης·^
Οί σημερινοί στρατιωτικοί ήγέται, έπιχειρηματολογοΰντες κατά του προγραμματος τοϋ Προέδρου Νίξον περί τής έγγυήσεως αυτοπροστασίας των άντιβα^κστικώιν ^πυ
ραύλων, τάσσονται υπέρ τής ιδέας, δτι θά έδει «νά γινη κλιμάκωσις τω ν εςοπλισμών».
Ουδέποτε δμως ήκουσα έναν άπό αυτούς τούς κριτικούς νά είπη δτι οί Σοβιετικοί κατα
τήν άνάπτυξιν τοΰ βαλλιστικού συστήματος, πρό ολίγων ετών, είχον κάνει «κλιμάκω
σή τοΰ έξοπλισμοΰ των». Υπάρχει ένταϋθα σαφώς εν διπλοϋν μέτρον καί είμαι απο
λύτως βέβαιος δτι ο ’Αμερικανικός λαός, άπαξ καί ζή τά γεγονότα, θεωρεί τούτο δύσπιστον καί θά τό αντιμετώπιση ώς μέτρον στρεφόμενο»; κατά τής χώρας μας.

Ι

’Αξίζει νά σημειωθή δτι δ Πρωθυπουργός Κοσίγκυν εις τό Λονδϊνον, κατά μιαν
αυτού συνέντευξιν πρός τον Τύπον τήν 9ην Φεβρουάριου 1967, σαφώς^καί κατηγορηματικώς άττέρριψε τήν πρότασιν, καθ’ ήν ή άνάπτυξις ενός αμυντικού πυραυλικού
συστήματος έξάπτει τά πνεύματα πρός πυρηνικούς έξοπλισμούς, η είναι μέσον <<στα·θεροποιήσεως». Είπεν δ Κοσύγκιν : «Νομίζω δτι ένα αμυντικόν σύστημα, δπερ εμπο
δίζει τήν επίθεσιν, δέν είναι αφορμή τοΰ πολεμικού εξοπλισμού, αλλ αντιπροσωπεύει
ένα παράγοντα παρεμποδίσεως τοΰ θανατου των λαών».
^
"Ηδη ή ούσία είναι, εάν ή κατοχή ενός σχετικώς αποτελεσματικού άντιβαλλιστικοΰ πυραυλικού συστήματος, άπό τής πλευράς δμως μόνον τής Σοβιετικής ^ Ενωσεως, θά άπετέλει μέσον σταθεροποιήσεως. Τούτο θά ήδύνατο νά εμφάνιση εις τήν
λεοπάρδαλιν τήν αξιοπιστίαν τής απολύτου ικανότητας των Η νωμένων Πολιτειών να
άντεκδικηθοϋν, πράγμα δπερ αποτελεί τό πρώτον στοιχεϊον τής εθνικής άσφαλείας
καί ατομικής έλευθερίας καί τής έπιβιώσεως των συμμάχων μας έν έλευθερία.
Ή Δυτική παρεμπόδισις, δηλαδή ή δύναμις προς αποτροπήν μιας επιθέσεως, πρέ
πει νά καταστη πίστις εις τήν Σοβιετικήν Ενωσιν. Αλλα δεν θα ήτο αςια, πίσι-οω,,
έάν οί Σοβιετικοί κυβερνήται ήθελον πιστεύσει ποτέ, δτι μια εξ απηνης πρυκου πλ,ηγματος πυρηνική έπίθεσις επί των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεοεμένη και^ με^ τους
άντιβαλλιστικούς των πυραύλους, θά περιώριζε την ζημίαν εις την Σοβιετικήν ^Ενωσιν εις εν επίπεδον αποδεκτόν εις τούτους (οπωσδήποτε καθορίζουν ούτοι τό έπίπεοον τούτο) .
Ή αποτροπή αΰτη έκ μέρους τής Δύσεως πρέπει νά είναι έφησυχαστική διά τούς
συμμάχους μας καί ύπεράνω δλων όιά τον Αμερικανόν Πρόεδρον. Εαν ποτέ ηρχετο
ούτος νά πιστεύση δτι ή Σοβιετικήν Έ νωσις είχε τήν ικανότητα τού πρώτου κτυπή
ματος καί δτι ή Δύσις δέν είχε περαιτέρω τήν ικανότητα τού δευτέρου κτυπήματος
πρός άμυνάν της, ή πίστις αυτή θά ήδύνατο νά ύπονομεύση τήν θέλησίν της νά άνθίσταται πρός τάς σοβιετικάς πιέσεις, έν περιόδφ κρίσεως. Εις τάς περιστάσεις ταύτας
τό Κρεμλΐνον, μή συναισθανόμενο'/ δτι παρεμποδίζεται υπό τών ^δυνάμεών μ α ς θ ά
ένεθαρρύνετο πρός έπέκτασιν τής επιρροής τουί. Τούτο θά εδημιούργει τό πλ.εον επ ι
κίνδυνον είδος άντιμετωπίσεως.
Συνιστώ εις τόν Πρόεδρον Νίξον, δπως κατά τήν λήψιν διπλωματικών του άποφάσεων, προχωρήση μέ τήν εφαρμογήν μιας περιορισμένης άμύνης άντιβαλλιστικοΰ
πυραυλικού συστήματος. Τό σύστημα αύτοαμύνης είναι προωρισμένον νά συναντήση
τάς άπειλάς χωρίς μεγάλην άντίδρασιν. Θά προσέφερε βοήθειαν εις τήν υπεράσπισιν
στοιχειωδών άρχών τής δυνάμεώς μας άπό πλευράς αντιποίνων. Κατά τόν αύτόν χρό
νον ή αυστηρά αυτή αμυντική προστασία θά εύρίσκετο εις θέσιν νά πείση τήν Σοβιε
τικήν "Ενωσιν, "να οιαπραγματευθή σοβαρώτερον μεθ’ ημών έπί των Ορθών περιορι
σμών έξοπλισμών τής αμυντικής αυτοπροστασίας.
Είμαι δημοκρατικός, άλλ’ αισθάνομαι υπερήφανος, διότι έπί σειράν ετών έχω
υποστηρίξει τόν Πρόεδρόν μου, Δημοκρατικόν ή Ρεπουμπλικάνον, εις κρίσιμους άπο-
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φάσεις, δημοτικάς ή άντιδημοτικάς, προς έξασφάλισιν της άσφαλείας της πατρίδος
μας καί της βελτιώσεως των ευκαιριών της διατηρήσεως της ειρήνης.
Μ ϋ θ ο ς No 4 : Οτι τό παν τό όποιον έγγυάται επιτυχίαν εις τάς διαπραγμα
τεύσεις με την Σοβιετικήν Ένωσιν είναι να δεχθώμεν νά συζητήσωμεν μετ’ αύτης.
Γούτο, βεβαίως, είναι λάθος καί άποδεικνύει μίαν δλοσχερη ελλειψιν ώριμότητος σκέψεως περί τάς διαπραγματεύσεις μέ τό Κρεμλΐνον.
Αμερικανοί τινες βλέπουν τάς διεθνείς διαπραγματεύσεις μόνον ώς ένα τρόπον
ληςεως των συγκρούσεων. Είναι τυφλοί προς τό γεγονός δτι αί διαπραγματεύσεις, καθ’
δν ^τρόπον διεξάγονται υπό της Μόσχας, είναι εξ ίσου κατάλληλοι διά τήν συνέχισιν
καί διεξαγωγήν συγκρούσεων.
^ οοβιετικη προσεγγισις εις τας άλλοδαπάς υποθέσεις καί σχέσεις περιπλέκει
°>α οί j-οοιετικοι οεσποται καλούν «συσχετισμόν τών δυνάμεων». Έάν δ συσχετισμός
Ούτος είναι ευνοϊκός, θα επωφεληθοΰν τών ευκαιριών των. Έάν είναι δυσμενής, θά
αρη^μοποιησουν τας οιαπραγματευσεις ώς τακτικήν ελιγμού, ϊνα κερδίσουν τόν χρόνον, καθ ον θα ουνηθούν να μεταβάλλουν τήν ισορροπίαν τών δυνάμεων πρός εύνοιάν
, τ·ψΧΤ1 νά.κατορθώσουν μίαν σκηνήν ηρεμίας καί καλοκαγαθίας των αλλού, πριν ή έξαποίύσουν μίαν^ επιθετικήν προσβολήν έπί ένός νέου μετώπου. Έν τούτοις, έάν τό Κρεμ.λΐνον OiV βλεπη οιέξοοον πλεονεκτημάτων εις μίαν κανονισθεΐσαν διαπραγμάτευσιν
tv μια δεδομένη καταστασει, ίσως δεχθη μίαν περιωρισμένην πρόσφορον διευθέτησιν.
Η άποψις^ αύτη της διαπραγματεύσεως πηγάζει άπ’ ευθείας άπό τό Εύαγγέλιον συμφωνως πρός τάς αρχας Aevtv καί Στάλιν καί διανέμεται ύπό τών σημερινών άργόντων
της Ρωσίας.
^Νομίζω οτι α ί ^Ηνωμέναι Πολιτεΐαι καί οί σύμμαχοί μας θά έπρεπε νά Ιργάζωνται αμοιβαίως οι εύπροσδέκτους αμοιβαίους διακανονισμούς μέ τήν Σοβιετικήν'“Ενωσιν, οπού τα ένδίάφέροντά της καί τά δικά μας θά συνέπιπτον, άλλά ταυτοχρόνως θά
/ιρεπει να διατηρώμεν τήν δύναμιν καί τήν άπόφασιν νά άποθαρρύνωμεν καί άποτρέπωμεν τον σοβιετικόν έπεκτατισμόν. Ό μ ό ν ο ς ά σ φ α λ ή ς τ ρ ό π ο ς δ ι α 
πραγματεύσεων
μέ τ ο ύ ς Ρ ώ σ ο υ ς ε ί ν α ι ν ά δ ι α τ η ρ ώ μ ε ν τ ο υ ς δ φ θ α λ μ ο ύ ς μας ά ν ο ι κ τ ο ύ ς καί νά συ μφωy “ ,Χ. ε ζ α π ^ θ ε σ ε ω ς ι σ χ ύ ο ς . Καί έπί τής βάσεως ταύτης τάσσομαι
Οπερτων διαπραγματεύσεων μέ τήν Μόσχαν έπί άμοιβαίων περιορισμών ή μειώσεως
των οπιθετικών ή άμυντικών πυρηνικών δυνάμεων.
Προδήλωςj>! πόροι μας είναι περιωρισμένοι — καίτοι ουχί τόσον περιωρισμένοι,
οσον εκείνοι του άντιπάλου — καί πρέπει νά χρησιμοποιώμεν τούτους μετά διακρίσ, α ύ ς ν'α ι <
ξυ Γ σεως’ αβαΤνωρίζοντες δτι έχομεν νά έπιτελέσωμεν έπείγοντα καί ζωτικά
°ργα εις το Εσωτερικόν, ώς καί τό έξωτερικόν. Αί Ηνωμέναι Πολιτεΐαι δέν θά βαίνουν
μ=. καθυστερησιν όπισθεν παντός έθνους, πλήσσουσαι τά ξίφη των έντός τού ύνίου τού
άροτρου, όταν φθαση ή ημέρα, καθ’ ήν οί άλλοι θά προσχωρήσουν είς ήμάς.
, _ , τ Φ ^ ετιΧ»υ > αυτούς τούς προφητικούς καί χαλεπούς χρόνους, οί Άαερικανοι πρεπει να προπαρασκευάζωνται νά άποδεχθούν τάς εύθύνας μιας μεγάλης δυνάμεως, μήπως αι διεθνείς κρίσεις άποβοΰν έκτός έλέγχου καί αί εύκαιρίαι ειρήνης μειωθουν εις τό^επακρον. Ό Ουίνστων Τσώρτσιλ είπε τάς δρθάς λέξείς εις ή2 Γ «Ί [
-ΐμή
ιου μ ε γ ά λ ο υ ε ί ν αι ή ευθύνη».
HENRY Μ. JACKSON
Μ ετάφ ρ.: I. ΣΤΑΘΑΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 11) 7) 69 καί δημοσιευθέντος είς τό ύπ ’
άριθ. 232 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 15) 7) 69, βάσει των διατάξεων των άρθρ. 4 2 § 4 καί 5
καί 53§2 τοϋ Ν.Δ. 139) 1969 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατείας καί μετα
θέσεων των μονίμων Ά ξ) κών των Σωμάτων ’Ασφαλείας» καί τοΰ ύπ’ άριθ. 5 άπό 26)
6) 69 πρακτικού τοΰ ’Ανώτερου Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη δ ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Α' τάξεως (5944) ΤΣΙΌΠ’ΚΟΣ ΚΩΝ) ΝΟΣ τοΰ Γεωργίου είς τόν
βαθμόν τού Τπαρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργα
νικής θέσεως καί βάσει τοϋ άρθρου 28 τού Ν.Δ. 139) 1969 άπό 16) 3) 1968.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τόν νέον Ύπαρχηγόν καί εύχονται αύτώ
πάσαν επιτυχίαν είς τά νέα καί ύψηλά καθήκοντά του, έπ’ άγαθψ τοΰ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Πρός
Ά π ά σ α ς τάς 'Υπηρεσίας Διευθύνσεως ’Αθηνών

ΤΙ Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις μοί έπεφύλαξε τήν εξαιρετικήν τιμήν τής
προαγωγής μου εις Ύπαρχηγόν τοΰ Σώματος.
Είναι φυσικόν καί αυτονόητον, ότι ή προαγωγή μου, έρμηνευομένη ώς έμπρακτος
άναγνώρισις άφοσιώσεως πρός τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν καί τό καθήκον, απο
τελεί πηγήν μεγίστης ηθικής ίκανοποιήσεως δι’ εμέ. ’Έτι δέ πλέον μέ πληροί υπερη
φάνειας καί ψυχικής ευφορίας, ή οποία δμως αμβλύνεται έν τινι μέτρω, διότι άναπόοραστον τής προαγωγής επακόλουθου είναι ή διακοπή τοΰ άμεσου συνδέσμου μεθ’
υμών, αγαπητοί μου συνεργάται.
Με παρηγορεΐ πάντως ή σκέψις, δτι καί άπό τής νέας μου θέσεως θά εχω τήν
ευκαιρίαν δχι μόνον να σάς παρακολουθώ, αλλά καί νά σάς ενισχύω, έν τώ μέτρψ των
υπό των Οργανικών καί Κανονιστικών μας διατάξεων παρεχόμενων μοι δυνατοτήτων
εις τήν επιτυχή έκπλήρωσιν τής σπουδαίας Εθνικής καί Κοινωνικής αποστολής σας.
ΙΙαρήγορον, επίσης, είναι δι’ έμέ, τό γεγονός, ότι εις τήν Διοίκησίν σας μέ δια
δέχεται εις εκ των ικανωτέρων ’Αξιωματικών τοΰ Σώματος, δ μέχρι τοϋδε πρώτος
συνεργάτης μου, δ όποιος — είμαι βέβαιος — χάρις εις τά εξαίρετα υπηρεσιακά του
προσόντα, τήν καλλιέργειαν και τό ήθος του θά σάς έμπνευση καί καθοδηγήση εις τήν,
μετά τής αυτής, ώς μέχρι σήμερον, επιτυχίας, έξακολούθησιν τοΰ έπιμόχθου, αλλά
ωραίου καί εύγενοϋς έργου σας.
Κατά τήν ώραν ταύτην τής ψυχικής προετοιμασίας μου, ΐνα προσφέρω τάς υπη
ρεσίας μου προς τήν Πατρίδα, τήν Επανάστασιν καί τό Σώμα άπό νέας σκοπιάς, δια
κατέχομαι υπό ιδιαιτέρας συγκινήσεως, διότι άναμιμνήσκομαι των κοινών προσπα
θειών καί αγώνων μας, κατά τήν διάρκειαν τής συνεργασίας μας. ’Αγώνων, εις τούς
οποίους άπεδύθημεν, δι’ όλων μας τών δυνάμεων, έμπνεόμενοι υπό των ιδανικών τής
Ε;ι.αναστάσεως και καθοδηγούμενοι υπο τοΰ ανέσπερου φωτός τοΰ πυρφόρου Άστέρος
τής αύγής τής 21ης ’Απριλίου 1967.
Οί κοινοί αγώνες δεν γεννούν μόνον αναμνήσεις, άλλα θεμελιοΰν καί ύποχρεώοειζ, ή ρασικωτέρα τών όποιων είναι ή μέριμνα διά τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων
π Ρ°ς ΰια οφάλισιν τών κατακτησεων, αί δποΐαι υπήρξαν καρποί τών αγώνων καί πρός
περαιτέρω έπέκτασιν αυτών.
Επε ,υχομεν να καταστησωμεν τά αιτήματα τής Επαναστάσεως αϊτήματά μας
καί ,ούς στόχους της στόχους μας. Ηδυνήθημεν ούτως, ,άγωνιζόμενοι ώς συναθληταί,
επι τού στίβου κοινών ευγενιών αγώνων, νά συμβάλωμεν, άποφασιστικώς, έν τώ χώρφ
οραστηριότητος τής Αστυνομίας τής Πρωτευούσης, εις τήν έπιτυχίαν τών σκοπών καί
επιδιω ςεων τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως.
®X£l£! ήδη, υποχρεωσιν όπως συνεχίσητε τήν ώραίαν προσπάθειαν, περιστοιχί-
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ζοντες τον νέον Διευθυντήν σας, περιοάλλοντες αυτόν διά τής αγάπης σας καί τιμώντες τον διά του σεβασμού σας πρός τό ποόσωπόν του καί τής άπολυτου πειθαρχίας σας
προς τάς κατευθυντηρίους γραμμάς του.
Πριν ή περατώσω την παρούσαν μου, επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω, δτι διά νά
εχετε ήρεμον την συνείδησιν, δτι έπιτελείτε, εις τό ακέραιον, τό καθήκον σας έναντι
τής ΙΙατρίδος, τής Πολιτείας, τού Κοινού καί τού Σώματος, δεν εχετε παρά να άφοσιωθήτε, ψυχή τε καί σώματι, εις την Έπανάστασιν καί τά Ιδανικά της.
Πέραν καί εκτός τής Έπαναστάσεως δεν υπάρχει παρά μόνον τά χάος. Εκείνο,
ακριβώς, τό όποιον έγνωρίσαμεν κατά τό πρόσφατον παρελθόν καί' τού οποίου τάς εθνο
κτόνους καί όδυνηράς συνέπειας ύπέστημεν περισσότερον παντός άλλου ημείς οι Αστυ
νομικοί.
’Εάν επιθυμώμεν δπως, αί ζωφώδεις ήμέραι τής φαυλότητος, τής αναρχίας, τής
κυριαρχίας τού πεζοδρομίου καί κατολισθήσεως πρός τόν έθνικόν όλεθρον, ανήκουν
εριστικώς καί ανεπιστρεπτί εις τό παρελθόν, δέν έχομεν άλλην εκλογήν ειμή μόνον την
εκλογήν τής οδού τής Έπαναστάσεως.
Διότι, διά τής Έπαναστάσεως άπεφεύχθη ό εθνοκτόνος διχασμός καί εσήμανεν ή
ώρα τής εθνικής ένότητος.
Ή Έπανάστασις μάς άπήλλαξεν από τό πεζοδρόμιον, τούς «κεκράκτας» καί την
ανασφάλειαν.
Ή 21η ’Απριλίου κατωχύρωσε τήν εθνικήν μας ανεξαρτησίαν,, τήν εσωτερικήν
ασφάλειαν, τήν κοινωνικήν γαλήνην. Χάρις εις τήν Έπανάστασιν, ή Ελλάς απέκτησε
σύγχρονον καί ύγιά κρατικόν μηχανισμόν, ύπηρετούντα τό κοινωνικόν συνολον και όχι
μεμονωμένα άτομα ή μικροομάδας καί (οργανωμένα καί άνομα συμφέροντα.
Ή Έπανάστασις τέλος απέδειξε'/,, ήδη, δτι οίκοδομεΐ μιαν νεαν Ελλάδα, οικονο
μικής σφριγηλήν, ηθικώς άκμαίαν καί έθνικώς ήνωμένην καί ίσχυράν, τής όποιας οι
πολϊται θά απολαμβάνουν τά αγαθά τής ευημερίας καί τού πολιτισμού, εν ελευθερία
καί κοινωνική δικαιοσύνη.
Στοιχηθήτε εις τάς έθνικάς φάλαγγας τής Έπαναστάσεως καί πορευθήτε τήν
πάμφωτον λεωφόρον τού χρέους, τής τιμής, τού καθήκοντος καί τής Ε θνικής άναγεννήσεως, έμπνεόμενοι υπό των λόγων καί τών έργων τού μεγαλουργού Εθνικού μας
ηγέτου κ. Γεωργίου Παπαύοπούλου.
Αγαπητοί μου συνεργάται, σάς ευγνωμονώ διά τήν άμεριστον καί πολύτιμον συν
δρομήν σας εις τάς, ύπέρ τής Έπαναστάσεως καί τών υψηλών στόχων της, προσπά
θειας, τάς οποίας κατέβαλαν ώς Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Αθηνών και σάς εύχομαι
υγείαν, υπηρεσιακήν πρόοδον καί οικογενειακήν ευτυχίαν.
Ό
Ηίευθικ'τής τής 'Α σ τυν ομ ία ς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ Σ ΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ
’ Υπαρχηγός
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Ai πρόσφατοι στάσεις
των κρατουμένων εν Ιταλία
V IT T O R IO Ν A PO LIT A N O , Γεν, Δ/ντοΰ τής Δικ. φυλακής Pesaro Ιταλίας
Μετάφρασις κ. ΣΤΕΦ. Κ. Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤ Α ΚΗ

ΤΦ παρόν άρθρον άποτελεΐ οίωνεί συνέχειαν τοϋ δημοσιευθέντος εις τό
υ π ’ άριθ. 382/15-4-69 φύλλον των «Ά σ τ. Χρονικών», σχετικώς με τήν
συγκινήσασαν τοσοϋτον τήν διεθνή γνώμην, πρόσφατον στάσιν των κρατου
μένων εν ταις Ίταλικαις φυλακαΐς. Περί τοϋ συγγραφέως τοϋ άρθρου καί
διαπρεπούς σωφρονιστοΰ κ. Vittorio N apolitano διελάβομεν άρκούντως εις
τό προγενέστερον άρθρον τούτου.
ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Λ

[ ΠΓΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΑΙ έξερράγησαν ! ΑΕ Εταλικαί φυλακαί, αίτινες έτέλουν
εν άναβρασμώ άπο τοϋ Απριλίου έ.ε., περιήλθον εις χεϊρας τών στασιαστών. 'Ως
είχομεν προβλέψει (ϊδετε προγενέστερα άρθρα ημών εν «Αστ. Χρονικοϊς» 382) 1969
καί αλλαχού) αι στάσεις των κρατουμένων είναι εις τήν ήμερησίαν διάταξιν μετά τη
λεοπ τικώ ν καί κινηματογραφικών μάλιστα λήψεων διά νά άπαθανατισθοΰν ο'ι νέοι ήρωες
τοϋ υποκόσμου καί τής καταστροφής !
„
είχομεν ^απατηθή. Τά γεγονότα είναι γνωστά καί δεν προτιθέμεθα νά τά
επαναλάοωμεν. ΑΕ ζημίαι αίτινες, κατά πρόχειρον ύπολογισμόν, ύπερβαίνουν τό δισεκατομμύριον λιρεττών, θά πληρωθούν παρά των εντίμων πολιτών, δι* έκτάκτων είσφορων καί φόρων. Τά γεγονότα των φυλακών τοϋ Τουρίνου, Μιλάνου, Γενούης καί δεκάδος άλλων τοιούτων είναι τό απαύγασμα τής «άναμορφώσεως», νέου τύπου, τήν όποιαν
οι ες επαγγέλματος φιλάνθρωποι μάς προσέφερον.
^ Είναι οί κ α ρ π οί τοϋ ικετευτικού κύματος τής ψευόοφιλανθρωπίας, τήν όποιαν, δ
πλήρως αγνοων τα γεγονότα, λαός, εύρισκόμενος έκτος των Σωφρονιστικών Καταστη
μάτων, Χ^ρΙς άλλην γνώσιν τοϋ θέματος, τρέφει συχνά πρός τούς «πτωχούς κρατου
μένους». Τά ΚΟϊΌΒΕ, ΣΑΝ ΒΙΤΤΟΓΕ, ΜΑΡΑΣΣΙ καί άλλα Σωφρονιστικά Κατα
στήματα, σημαντικώς ήοη κατεστραμμένα, είναι ο'ι κύριοι σταθμοί τής δλης διαφωτίσεως έφημεριδων κοινών καί περιοδικών, αίτινες έχουν λησμονήσει ή δέν γνωρίζουν
t-ην ψυχολογίαν τών έγκλειστων, είναι όπωσδήποτε οΕ σταθμοί αύτοΰ τοϋ «άνερνοιιένου
επί τής σκηνης σωροΰ» (ώς έπί τής σκηνής είχον άνέλθει οι πρωταγωνισταί τών έγκληματικω ν έπεισοδιων πρό τής συλλήψεως αύτών) , εις τά χρονικά τοϋ έγκλήματος
καΓδίρΙΧαζθΤ ς ,ν κ dv* W o0v άκόμη βιαιότητες, ζημίαι, λωποδυσίαι^σαδίστική
και ^ σ τρ α μ μ ένη έπιθυμια όπως τεθή ύπό δοκιμασίαν κάθε τι (άς μήν άναφέρωμεν τά
τής πρωτοφανούς καταστροφής τών πολυτίμων ύγειονομικών έγκαταστάσεων τών έρΙώ νΤ
Γ ν μ™ α^ μ* των τω ν>
™ τήζ πυρπολήσεως τών βιβλιοθτγ
’ ’ πρ6ς έκτόνωσιν ύπο τ(δν στασιαστών τοϋ άκρατήτου καί παραλόγου μίσους
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αύτών εναντίον της Κοινωνίας. Της Κοινωνίας εκείνης, ήτις, δσάκις δέν ανευρίσκον
ται οί υπαίτιοι των βαρέων έγκλημάτων, ανακράζει «σταυροθήτω» κατά της ’Αστυνο
μίας και Χωροφυλακής, τής Κοινωνίας εκείνης, ήτις έκλαμβάνει τον δράστην ώς θϋμα
από τής στιγμής τής συλλήψεως καί τής δίκης αυτού, εκείνης τής Κοινωνίας, ήτις
άναπέμπει τό «ώσαννά» προς τούς κρατουμένους, άνυψοϋσα αυτούς έπί των βωμών, όσάκις ούτοι έκσποϋν τά πλέον άγρια καί διεστραμμένα ένστικτά των, έμφυτα έν πολλοϊς
καί πεφυσιωμένα εις τόν χαρακτήρα των, χαρακτήρα χρονιών καί επιμόνων παραβα
τών των .Νόμων. Βανδαλισμοί αδικαιολόγητοι καί μη δικαιολογήσιμοι έν όνόματι ένος
κατ’ έπίφασιν ανθρωπισμού, δστις, ένψ πράγματι ύφίσταται εις τάς φύλακας, άλλ’
αγνοείται τελείως, επιχειρούν νά παρουσιάσουν τούτον ώς άπανθρωπίαν ή σκληρότητα
καί δη άναφορικώς πρός τόν περιορισμόν των διασκεδάσεων, των κινηματογραφικών
προβολών, των τηλεοπτικών θεαμάτων καί άλλων !
Εις τό έξωτερικόν, έτι, θέλουν νά χαρακτηρισθή ώς άνόσιον τό έργον τής άναμορφώσεως, δπερ οί εντεταλμένοι των Φυλακών αγωνίζονται διά νά επιτύχουν, παρά
την έλλειψιν μέσων, προσωπικού, καί συνεργατών, ένψ γνωρίζομεν έκ προσωπικής
πείρας πόσος μόχθος άπαιτεΐται διά νά έξευρεθή μία κατάλληλος έργασία διά τούς
κρατουμένους, (ίίρβλ. διάφορα άρθρα ημών) . Σημειωτέον δτι οί κρατούμενοι ουδόλως
προσκείμενοι εις τήν έργασίαν θά είχον την άπαίτησιν νά πληρώνωνται έπί πλέον διά
την μαλθακότητα τήν όποιαν ελπίζουν νά ευρουν μετά τήν σύλληψιν αύτών καί άπαιτοΰν ημερομίσθιον τό όποιον, συσχετιζόμενον πρός τάς όλίγας ώρας πραγματικής ερ
γασίας των, τήν έλλειψιν είδικεύσεως καί τήν ποιότητα τών προϊόντων τω ν, δέν δύναται έπ’ ούόενί νά είναι τό αύτό μετά τών έλευθέρων έργατών.
’Ά ς μή παρεςηγηθή τό παρόν άρθρον, διότι ό υποφαινόμενος παρέσχε πλειστάκις
αποδείξεις τού ανθρωπισμού καί τής γενναιοφροσύνης αυτού κατά τήν μεταχείρισιν
τών κρατουμένων. Άποδεικνύεται άλλωστε, τούτο — σύν άλλοις — έκ τής χορηγήσεως άδειων είς τούς κρατουμένους δι’ έπίσκεψιν σοβαρώς νοσούντων συγγενών των.
Ταϋτα δέ τόσον είς τήν φυλακήν ΣΑΝ ΜΟΝΝΙΝΟ, δσον καί είς τήν ΡΟΚΚΑ ΚΟΣΤΑΝΤΣΑ εις ΠΕΖΑΡΟ, παραλειπομένων έτέρων αυτού δραστηριοτήτων' διά πάσας
τάς ένεργείας ταύτας, ΰ γράφων, ήμείφθη παρά τών εύεργετηθέντων κρατουμένων διά
τής πλήρους άχαριστίας αύτών. (Ιίρβλ. πρόσφατα άρθρα ήμών) . Τό σύνολον σχεδόν
τών κρατουμένων σύγκειται, ώς πολλαί εφημερίδες έτόνισαν καί έγραψαν κατά τάς
κρίσιμους ημέρας τών στάσεων, έκ νέων οίτινες δέν συνεργάζονται εις τό έργον τής
έπανεντάξεως αύτών είς τήν κοινωνίαν, δπερ έπιθυμοΰμεν νά έπιχειρήσωμεν, άλλά εί
ναι έτοιμοι νά ύποκινήσουν στάσεις,, νά άπαιτήσουν τάς πλέον παραλόγους παραχωρή
σεις, ένισχυομένων δι’ άπειλών, διά νά διεκδικήσουν εκείνα τά όποια ούτοι νομίζουν
δτι άποτελοΰν «δικαιώματα». Τό κακόν είναι δτι πολλοί έξ αύτών η όλοι είναι π επ ει
σμένοι δτι ή δημοκρατία είς ’Ιταλίαν καί αί άνεμιζόμεναι μεταρρυθμίσεις δέον δπως
επικυρώσουν καί άναγνωρίσουν «δικαιώματα», άτινα υπαρχουν μόνον είς τάς άρρω
στους καί έξαλλους έκ τής άναγνώσεως άρθρων τινώ ν, φρένας αύτών, άτινα Αποβάλ
λουν αύτοις αί έφημερίδες, πεπληρωμένων διά ψευδό - φιλανθρωπίας καί έτέρων έγκεφαλικών διαβεβαιώσεων, βασιζομένων έπί συμπερασμάτων (δλίγων τινώ ν περιπτώ 
σεων) περί δήθεν έλλείψεως όργανώσεως είς τά ήμέτερα Σωφρονιστικά Καταστήματα*.
Διά τών ριπτομένων συνθημάτων καί τών άναλόγων άτινα φέρονται ύπό τών στα
σιαστών έπί πλακάτ κλπ., διαφαίνεται δτι οί κρατούμενοι είναι πεπεισμένοι δτι διά
τής νέας ποινικής νομοθεσίας θά καταργηθή εντελώς ή προφυλάκισις, ώς έπίσης καί
ή ακολουθούσα τοιαύτη την καταδίκην. Τοιαύτην έχουν πεποίθησιν έπί τού γεγονότος
τούτου, ώστε ζητούν καί άμνηστίαν, δι’ ής θά άπεδεικνύετο, έτι πλέον, τό περιοδικόν δργιον τής έγκληματικότητος. Οί κρατούμενοι, πεπεισμένοι δτι ύφίσταται μίαν άδυναμία
(*) Παρατίθενθαι, έν συνεχεία, εντυπωσιακοί τίτλοι εφημερίδων τινω ν καί περιοδικών, παρα
πλήσιων σχεδόν πρός συνθήματα διαδηλώσεων κ.λ.π.
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παρά ταϊς κρατικαΐς έξουσίαις καί μιμούμενοι τούς διαμαρτυρομένους φοιτητάς, άξιοΰν
ο,τι ούτοι έπιθυμοϋν, έστω καί αν μέ τήν στάσιν των προκαλοΰν ανυπολογίστους ζημίας.
Είναι πεπεισμένοι δτι ό εκπονούμενος Σωφρονιστικός Νόμος θά δυνηθή νά ικανοποίη
ση τά χαμηλότερα ένστικτα αυτών, διά γυναικών πάσης κατηγορίας ή θά εξασφάλιση
τήν μεταχείρισιν ενός πολυτελούς ξενοδοχείου διά τού επιτρεπτού τής δωρεάν τελέσεως πάσης φύσεως οργίων. Αί άλλαι απαιτήσεις αυτών, αίτινες προανεφέρθησαν, δύνανται νά αύτοσχολιασθώσιν, αρκεί νά σκεφθή τις δτι λαμβάνουν χώραν κινηματογραφικαί προβολαί ανά Ιδθημερον (υπάρχουν ελεύθεροι τίμιοι πολΐται, οϊτινες επί μήνας
δεν μεταβαίνουν εις τον κινηματογράφον) καί τό τηλεοπτικόν πρόγραμμα τοϊς παρέ
χεται, κατά μέσον όρον, δύο - τρεις φοράς έβδομαδιαίως. Ταΰτα ανεξαρτήτως τής σκέψεως ότι οι τίμιοι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, συχνάκις στερούνται τής στοιχειώ
δους καί δι αυτών ακόμη τών ζυμαρικών διατροφής. Διά τά υπόλοιπα δεν δυνάμεθα
νά άδικήσωμεν τούς κρατουμένους,,, εάν αιτούν, ωθούμενοι έκ μέρους τού ιταλικού Τύ
που, αμνηστίας και αδείας. Κατόπιν τών οργιωδών παροχών αμνηστιών καί χαρίτων
τών όποιων ετυχον (κ.μ.ό. άνά διετίαν από τού 1946 μέχρι τοΰδε) ήσαν ή είναι πεπει
σμένοι οί κρατούμενοί μας ότι δέν θά έπρεπε ποτέ νά έκτίσουν τήν τιμωρίαν τών πρά,εώ ν των, ότι (επίσης) έχουν «δικαιώματα» εις «ελευθερίαν» διά νά έπαναρχίσουν τά
εγκλήματα εκείνα, τά όποια θά τους επιτρέψουν νά ζήσουν εκτός τών φυλακών έν
χλιδή καί άνευ εργασίας. Δεν χρειάζεται νά εϊμεθα ικανοί προφήται, αλλά — παρ’
όα ,ό άπευχόμεθα έκ τής πρώτης στιγμής — δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ότι θά άναμένωμεν ετι πλέον μεγαλύτερα κινήματα εις τάς Φύλακας καί κυρίως μετά τήν εκδοσιν τών νέων Σωφρονιστικών Νόμων, καθ’ όσον έξ όλων εκείνων τά όποια ελπίζουν νά
επιτύχουν (άτινα έξεθεσαμεν ανωτέρω έν συντομία) θά πραγματοποιηθούν ελάχιστα
η σχεδόν τίποτε, εάν δ νομοθέτης άποφασίση ένσυνειδήτως, παραβάλλων τά συμφέ
ροντα τής κοινωνίας μέ τά συνταγματικά τοιαϋτα τού προφυλακισμένου ή καταδικα
ζόμενου πολίτου^! Καθ’ ημάς ήδη έχομεν αυτήν τήν στιγμήν ύπερβή κάθε δριον άναγκαιοτητος^καί εύπρεπείας, πλέον τού μέτρου τών παραχωρήσεων, αίτινες — εάν ειχον
εφαρμοσθή
θά άπησχόλουν άπαν τό, λίαν περιωρισμένου αριθμού, προσωπικόν φυλαξεως, επι 24ωρον ήμερησίως καί οδτω δέν θά ήδυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τήν
κα^ασι,ασιν
0cc τυροεχαλεΐτο εις tcc Σωφρ. Κccx<κοτή [ice”cc.
. ’ΑνήΙ
οαπανώνται εκατομμύρια διά τήν «καλοπέρασιν» τών χρονιών παραβαliov των Νομών ,οιατί δέν αυξάνονται αί τοσοΰτον περιωρισμέναι όργανικαί θέσεις τού
φυλακτικου προσωπικού καί άπαντος τού Σωφρ. προσωπικού, διατί δέν βελτιοΰνται αί
π0υ’ αμνηστίας και άδειας. Κατόπιν τών οργιωδών παροχών Αμνηστιών καί χαρίτων
συνταγματικόν «δικαίωμα», έφ’ όσον τό Σύνταγμα άναγνωρίζει καί προστατεύει τάς
^οειας και την εκ περιτροπής εόοομαοιαιαν άνάπαυσιν, πράγματα ουδέποτε τηρηθέντα
έπακριβως^λογψ των εσαει αυξανόμενων απαιτήσεων καί τών επαναλαμβανομένων
στάσεων ™ ν κρατουμένων ; Αί γνώσεις καί ή πείρα ημών περί τήν ψυχολογίαν τών
κρατουμένων, μας εδιδαξαν οτι, παρά τήν έκάστοτε διά τού Τύπου έκστρατίίαν, κοτ °μεθα επιζημ-ιως ύπερ ατόμων αντικοινωνικών, κακοήθων καί απροσαρμόστων (έκ"°ζ ^ Ρ ^ .ων σπάνιων περιπτώσεων) , άτόμων έπικινδύνων καί επιρρεπών εις πρόκλησιν ^ η μΐων πασης φυσεως. Δι αυτά, δέν έξευρίσκεται, κατ’ ουσίαν, θεραπευτική τις
,Ρ
«ου ιου. ^I ο εργον της επαναπροσαρμογής δέον νά άναληφθή αόνον ώς ποόεκεινους οιτινες εμφανίζονται επιδεκτικοί (βελτιώσεως) μετά τό διαπραχθέν «)άθο-»
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(Σ υνέχεια έκ ιοΟ π ρ ο η γ ο υ μ έ νο υ κ α ί τέλο ς)

Ό σημαντικώτερος έκ τούτων, ό Kurt Schneider, υποστηρίζει εις τήν κλασσικήν
περί καταλογισμού μονογραφίαν του, δτι ή διατύπωσις τού άρθρου 51 πργρ. 1 γερμ.
U.K. — πρακτικώς όμοια προς τήν τού άρθρου 34 ήμετέρου Π.Κ. — διά τής οποίας
ζητείται από τόν ψυχιατρικόν πραγματογνώμονα ν άποφανθή περί των επιπτώσεων,
ας ή νΰν διαπιστωθεΐσα ύπ’ αυτού ψυχική πάθησις εσχε κατά τόν χρόνον τελέσεως τής
πράξεως επί τήν ικανότητα άντιλήψεως καί αύτοκατευθύνσεως τού δράστου, δεικνύει
άγνοιαν των πραγμάτων καί δογματικήν άπομάκρυνσιν τού νομοθετου απο τής φωσης
πραγματικότητας. Ή άναφερθείσα μονογραφία τού συγγραφέως αποτελεί τήν βάσιν
τής δικαστικής - ψυχιατρικής δραστηριότητος ολοκλήρου τής φαινομενολογικής σχο
λής εντός καί έκτος τής Γερμανίας.
'Ως παρακαμπτήριον τού αδιεξόδου προτείνει ό συγγραφεύς τήν άκολουθον λυσιν : Έφ’ δσον ό ψυχίατρος διαπιστώση ενδογενή τινα ψύχωσιν, ώς λ.χ. σχιζοφρέ
νειαν, παρά τώ δράστη, αποδέχεται σιωπηρώς άρσιν τής ίκανότητος τού τελευταίου^ ν
άντιληφθή τό‘άδικον τής πράξεώς του καί νά κατευθύνη έαυτόν. Ό ψυχίατρος δεν
εξετάζει άν ή οιαγνωσθεϊσα ψυχική νόσος είχεν έν τή συγκεκριμένη περιπτωσει τα
ψυχολογικά ταύτα έπακόλουθα κατά τόν χρόνον εκείνον. Δέν έξεταςει τούτο, οιοτι δεν
δύναται νά τό διαπίστωση. Ούτως άρκεϊται εις τήν άπλήν παραδοχήν βασει της ψυ
χιατρικής διαγνώσεως. 'Ομοίως περίπου ενεργεί καί προκειμένων οργανικών ψυχώ 
σεων ένώ άντιθέτως επί ανωμάλων προσωπικοτήτων καί αντιδραστικών ανωμάλων
εκτροπών' μόνον κατ’ έξαίρεσιν δέχεται άρσιν ή άξιολογήσιμον μειωσιν των ικανοτή
των άντιλήψεως καί αύτοκατευθύνσεως. Πρακτικώς δηλαδή ό ψυχιατρικός πραγματογνώμων άρκεϊται εις άπάντησιν των «βιολογικών» έρωτημάτων, ενώ εις τα «ψυχο
λογικά» ερωτήματα δεν δίδει άπάντησιν, άλλά μή δυνάμενος τούτο, αποδέχεται κατό
πιν συμφωνίας μίαν συμβατικήν λόσιν, γενικής ισχύος δΓ έκάστην κατηγορίαν π ερ ι
πτώσεων Ή κατεύθυνσις αΰτη άκολουθεϊται όπό τής όλότητος σχεδόν των οικαστικων
ψυχιάτρων, Γερμανών καί μή. Παρά ταύτα δμως πρόκειται περί λύσεως ανάγκης, περί
συμβατικής παραδοχής λόγω άδυναμίας.
,
Γ
Ούδείς είναι εις θέσιν ν’ άποκλείση τό ένδεχόμενον οτι ο συγκεκριμένος σχιζο
φρενής, καθ’ δν χρόνον έτέλει τήν έγκληματικήν ένέργειάν του θά ήτο πράγματι και
εις θέσιν νά ένεργήση, συμφώνως πρός τό διά τών νόμων καθοριζομενον χρέος και να
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παραμείνη εντός των ύπ’ αυτών καθοριζόμενων ορίων, νά διΐδη τό άδικον τής πράξεώς του καί νά κατευθύνη εαυτόν ούτως ή άλλως. Ούδείς έπίσης δύναται νά γνωρίζη
αν ό τελέσας έγκλημά τι έν τψ πλαισίψ βραχυκυκλωματικής τινός άνωμάλου άντιδράσεως, συνεπεία βιώματος τίνος, ήτο εις κατάστασιν τοσαύτης στενώσεως τοΰ πεδίου τής
συνειδήσεως (ίνα μεταχειρισθώμεν τήν λίαν πρόσφορον παράστασιν τοΰ Undeutsch ).*
ώστε τψ δντι ούδεμίαν ευθύνην έχει διά τήν τελεσθεΐσαν ύπ’ αύτοϋ πράξιν. Ή προσε
κτική άνάλυσις περιπτώσεως «πρωτογόνου» τινός άντιδράσεως μάς ήνάγκασε νά ζητήσωμεν διά τον δράστην τήν άναγνώρισιν πλήρους ακαταλόγιστου, τό δέ όικαστήριον
άπεδέχθη τήν πρότασίν μας. Τό γεγονός, ότι επί των πλείστων εγκλημάτων, άτινα
έτελέσθησαν υπό σχιζοφρενών, όφείλομεν νά δεχθώμεν ανικανότητα προς καταλογι
σμόν, ούχί δμως συνήθως προκειμένων αξιοποίνων πράξεων, αΐτινες έτελέσθησαν ύπό
ψυχικώ ς άνωμάλων ή νευρωτικών ατόμων, είτε έν τψ πλαισίψ άνωμάλων άντιδράσεων, ούδεμίαν αποδεικτικήν αξίαν εχει, προκειμένου του συγκεκριμένου σχιζοφρενούς
ή νευρωτικού έγκληματίου. Τούτο είναι αυτονόητον. Αυτονόητον είναι έπίσης ότι τό
γράμμα καί τό πνεύμα τοΰ νόμου απαιτούν έξατομικευμένην κρίσιν τοΰ πραγματογνώμονος.
Πλήν δμως ή έξατομικευμένη κρίσις άναφορικώς πρός τήν άρσιν ή μείωσιν τής
ίκανότητος τού δράστου πρός καταλογισμόν κατά τόν χρόνον τής πράξεώς του είναι,
ως έδείχθη έκ τών πραγμάτων, συχνάκις ανέφικτος. Ή διαπίστωσις αυτή ισχύει καί
διά τάς χώρας τής αλλοδαπής, δπου ή σχετική διερεύνησις καί πραγματογνωμοσύνη
τελείται εις ιδρύματα δικαστικής ψυχιατρικής ύπό ψυχιάτρων έξειδικευθέντων εις τό
ίδιάζον τούτο πεδίον, δπερ κεΐται μεταξύ ιατρικών καί νομικών επιστημών, ύφ’ δλας
τέλος τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις έπιτεύξεως μιας κατά τό δυνατόν πλήρους διερευνήσεως. Παρ’ ήμϊν δεν υπάρχουν ούτε αί προϋποθέσεις αδται, δεδομένου ότι αί τοιαΰται πραγματογνωμοσύναι τελούνται ύπό ψυχιάτρων μετ’ έξαιρέτου ζήλου καί έπιμελείας αναμφιβόλου, πάντοτε δμως έν τψ πλαισίψ τής ιδιωτικής δραστηριότητος αυτών.
Πρός αποφυγήν τής γενικευμένης συμβατικής παραδοχής, τήν όποιαν άνεφέραμεν ανωτέρω, προετάθη ύπό οπαδών τής φαινομενολογικής σχολής νά μήν άπαιτήται
από τόν ψυχίατρον άπάντησις εις τά «ψυχολογικά» έρωτήματα, αλλά μόνον εις τά «βιο
λογικά» τοιαΰτα, μόνον δηλονότι διάγνωσις τής ψυχικής παθήσεως τού δράστου. Ή
πρότασις αύτη φαινομενικώς μόνον δίδει λύσιν εις τό ζήτημα, ένψ εις τήν πραγματι
κότητα τό μεταθέτει εις τούς ώμους τού δικαστοϋ, δστις είναι όλιγώτερον έμπειρος τοΰ
ψυχιάτρου εις τό πεδίον τής ψυχολογίας καί ψυχοπαθολογίας. Έ φ’ όσον ζητείται ή
γνώμη πραγματογνώμονος, περί τής ίκανότητος τού δράστου πρός καταλογισμόν, ή
άπάντησις τού ψυχιάτρου κατ’ ανάγκην πρέπει νά έπεκτείνεται καί εις τά ψυχολογικά
έρωτήματα. ’'Αλλως δέν άποφαίνεται ούτος περί τοΰ καταλογιστοΰ τοΰ έγκληματίου,
άλλά περί τής ψυχικής καταστάσεως αυτού κατά τήν έξέτασιν. ’Εμπεριστατωμένη συςητησις εγένετο υπο ειδικής προς τούτο συσταθείσης έπιτροπής έν τψ πλαισίψ τών
έργασιών πρός άναθεώρησιν του γερμανικού Ποινικού Κώδικος. Ή έξ ειδικών έπιτροπή, άκούσασα τάς εισηγήσεις κορυφαίων δικαστικών καί λοιπών ψυχιάτρων καί
λαβοΰσα ύπ ’ δψιν τάς γραπτάς έκθέσεις των, άπεφάνθη τελικώς, ότι δ πραγματογνώμων οφείλει νά λάβη θέσιν άναφορικώς τόσον πρός τά βιολογικά, δσον καί πρός τά ψυ
χολογικά έρωτήματα. Τό αυτό άπαιτεΐται καί ύπό τοΰ ήμετέρου Κώδικος.
Οϋτω καταλήγομεν εις τό αδιέξοδον τής προτιμήσεως τιθεμένου τού έρωτήματος
πεΡι οής ίκανότητος προς καταλογισμόν μεταξύ μιας συμβατικής γενικευμένης άπαν)· U nd eu tsch : Forensiche Psychologie. Έ ν : Hand worter buch der Kriminoioeie
1QFtr» αηρ-Ύ
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I τήσεως ή ούδεμιάς έπιστημονικής τεκμηριουμένης άπαντήσεως, άλλ’ απλώς υποκει
;S μενική; έκβοχής τοϋ πραγματογνώμονος.
Άμφότεραι αί λύσεις αόται αντιβαίνουν εις τό γράμμα καί εις τό πνεύμα τοϋ νό
!
μου, άπαιτοϋντος έξατομικευμένην κρίσιν, ήτις δμως είναι έξ αντικειμένου αδύνατος.
Πέραν τοϋ ουσιαστικής άνεφίκτου νά γνωρίσωμεν, άν δ έκαστοτε συγκεκριμένος
ψυχικώς νοσών, ανώμαλος ή νευρωτικός δράστης, έτέλεσε τό έγκλημά του, εχων εύθυνην τής πράξεώς του ή όχι, υπάρχει καί ετέρα έπισης ουσιαστική επιφύλαξις έναντι τής
χρησιμότητος τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν ώς κριτήριου διά τήν ποινικήν μεταχείρισιν των έγκληματιών.
Τό έγκλημα αποτελεί φαινόμενον, τοϋ όποιου ή κατανόησις καί ή ερμηνεία έπιi
χειροϋνται έκ ποικίλων πλευρών. Μίαν γενικήν άνθρωπολογ.κήν Οεώρησιν τοϋ εγκλν^ματος ώς φαινομένου διανθρώπινης συνυπάρξεως όφείλομεν τελευταίως εις τόν 1. Δασκαλόπουλον -1
’Από ψυχιατρικής πλευράς έγένοντο καί γίνονται πλεΐσται προσπάθειαι κατανοήσεως τοϋ εγκλήματος καί των μηχανισμών, οί όποιοι άγουν εις τήν γένεσίν του. At
ποικίλαι θεωρίαι διαφέρουν άναλόγως τών γενικών κατευθύνσεων τής ψυχοπαθολογικής σχολής, έξ ής προέρχονται. Έχομεν ουτω καί έν προκειμένψ, ώς επί τών πλειστων
πεδίων τής ψυχιατρικής, σύγκρουσιν ποικίλων ρευμάτων, διχογνωμίας καί συζήτησιν.
Διά τόν Freud2 αποτελεί τό έγκλημα προσπάθειαν τοϋ ανθρώπου νά μειώση τήν
έν αύτψ προϋπάρχουσαν ενοχήν διά τής μελλούσης νά έπακολουθηση την πράξιν του
ποινής. Ό άνθρωπος εγκληματεί όχι παρά τό ότι, αλλά διότι τοϋτο είναι άπηγορευμένον. Ό Freud άπέφυγεν δμως νά χωρήση εις μίαν γενικωτέραν θεωρίαν τής έγκληματικότητος. Τούτο έπεχείρησε 10 έτη βραδύτερον (1925) ό μαθητής του Reik .3
Ό επίσης Βιεννέζος ψυχίατρος Aichhom, ασχοληθείς καθ’ δλον τόν βίον του μέ
τά ζητήματα ταΰτα, βλέπει εις τό έγκλημα εκφρασιν τής μή ίκανοποιηθείσης ανάγκης
δι’ άγάπην καί ετι πλέον τής διαταραχής τών μηχανισμών ρυθμίσεως καί αναστολής
τών ένορμήσεων. “Ολαι αί ψυχαναλυτικαί σχολαί έκτοτε, άλλ’ ώσαύτως ή άτομική ψυ
χολογία, ή άνθρωπολογική ψυχιατρική, ή υποστασιακή ψυχολογία καί αί λοιπαί ψυχοπαθολογικαί κατευθύνσεις συνεισέφερον εις τήν προσπάθειαν διευκρινισεως τών μη
χανισμών έγκληματογενέσεως.
Ή φαινομενολογική ψυχιατρική, άντιθέτως, παραμένει αύστηρώς επί τοϋ περι
: '
γραφικού επιπέδου τών εμπειρικών δεδομένων και δέν επιχειρεί μίαν ενια,ιαν ερμη
νείαν τοϋ εγκλήματος ώς φαινομένου, αλλά τό συνδεει εν μερει μέν με ψυχικας νοσους,
συνηθέστερον οέ μέ άνωμαλίας, συγγενείς καί επίκτητους τής προσωπικοτητος. Βασιν
τών απόψεων τούτων άπετέλεσεν ή διδασκαλία τοϋ K u rt Schneider, ιδίως δέ ή άφο>ρώσα εις τάς ανωμάλους («ψυχοπαθητικάς») προσωπικότητας καί εις τήν σημασίαν
συγγενών καταβολών καί έςωτερικών έπιορασεων εκ τοϋ περιβάλλοντος οια την όιαμόρφωσιν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος.
Όσονδήποτε καί άν αποκλίνουν αί διίσταμεναι θεωριαι τών διάφορων ψυχοπα
θολογιών σχολών, δσον άφορφ εις τούς μηχανισμούς τής έγκληματογενέσεως, αί από
ψεις δλων συγκλίνουν δμως αναφορικής πρός εν σημείον : τ ό
έγκλημα
απο
τελεί φ α ι ν ό μ ε ν ο υ σ υ ν δ ε ό μ ε ν ο υ πρός β α σ ι κ ή ν
τινα
δ ι α τ α ρ α χ ή ν τής όλης π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς τοϋ α ν θ ρ ώ π ο υ .
Τό έγκλημα δέ δέν άποτελεΐ εκφρασιν μόνον διαταραχής τής προσωπικότητος,

j

1 ) . Δασκαλο-ούλου : Περί της βαθυτέρας φύσεως τοϋ εγκλήματος, 1966.
2 ) . Freud : Verbrocher aus schulb bewustsein. Geswerke, τόμ. 18, σελ. 389.
3) . Reik. Gestandnis zwang und Straibedurfnis, 1925.
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λόγω τής έκ καταβολής ή έξ άντιδράσεως ανωμάλου συγκροτήσεως αυτής ή σπανιώτερον, λόγω τής έπιδράσεως ψυχικής τίνος νόσου επί τήν προσωπικότητα τοΰ ανθρώ
που, αποτελεί επίσης ίκφρασιν των σχέσεων τοΰ υποκειμένου προς τό περιβάλλον του,
τής αδυναμίας τοΰ ανθρώπου νά προσαρμοσθή καί συμβιώση μετά των συνανθρώπων
του. Συνδέεται δηλονότι προς μίαν κοινωνικώς έσφαλμένην τοποθέτησιν καί στάσιν
τοΰ ανθρώπου.
Κατανόησις επομένως και έρμηνεία τοΰ έγκλήματος δέν είναι δυνατή, έφ’ δσον
τοΰτο αντιμετωπίζεται ώς μεμονωμένον γεγονός, άλλα μόνον εάν θεωρηθή τούτο έν
τψ> πλαισιψ τής συνολου προσωπικότητος τοΰ έγκληματήσαντος καί έξ άπόψεως έπίσης των σχεσειων καί τρόπων βιώσεως τοΰ τελευταίου μετά τοΰ περιβάλλοντος του.
Ί ’ ανωτέρω δέν σημαίνουν «κατανόησιν» τοΰ έγκληματίου μέ τήν συχνά σήμερον
ύπό τήν επιδρασιν παρανοησεως ψυχιατρικών απόψεων άποδιδομένην έννοιαν τής «δι
καιολογίας».
Ε γ κ λ η μ α τ ί α ς κ α ί έ γ κ λ η μ α χ ρ ή, ζ ο υ ν ά ν τ ιμ ε τ ω π ί σ ε ω ς. Λ ε λ ο γ ι σ μ έ ν η ς ο μ ωι ς κ α ί π ρ ο π ά ν τ ω ν
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς . Και προς τοΰτο ή κατανόησις, έν τή μόνη ορθή έννοια
τοΰ ορού, είναι αναγκαία προΰπόθεσις. Τήν διασάφησιν ταύτην θεωροΰμεν άναγκαίαν.
Κατα τήν περί καταλογιστου κρίσιν έχομεν πρό οφθαλμών τό έγκλημα ώς μεμονωμενην πράξιν και ακριβεστερον μάλιστα τήν διενέργειαν τής πράξεως ταύτης έξεταζομενην εκ μια, όλης ειδικής αποψεως. Οχι την προσωπικότητα τοΰ έγκληματή
σαντος. Ή άποψις τοΰ Μαγκάκη ,1 δτι ό καταλογισμός άναφέρεται καί εις τήν προσω
πικότητα^ τοΰ έγκληματίου ύπό τήν έννοιαν τής αναφοράς «καί εις τήν ιδιότητα αύτοΰ
ως άνθρώπου, δυσχερώς συμμορφουμένου εις τάς προσταγάς τοΰ Δικαίου» καί δτι ή
περί καταλογισμού κρίσις περιλαμβάνει και τήν έκτίμησιν, εάν καί εις ποιον βαθμόν
0 δράστης είναι έπικίνδυνος διά τήν δημοσίαν τάξιν, δέν εύσταθεΐ, κρινομένη από ψυ
χολογικής πλευράς.
Τό έγκλημα αποτελεί μίαν εκ τής σειράς τών πράςεων, αϊτινες συναποτελοΰν τήν
δραστηριότητα τοΰ εγκληματησαντος ατομου, ίνα κρίνων μόνον εις τήν άλυσιν τών
πράξεων καί εξωτερικεύσεων, αϊτινες συνθετουν τήν συμπεριφοράν αύτοΰ. ’Εάν μελετήση τις πλείονας τών πράςεων τούτων καί διά τής άναλύσεως χωρίση εις τον προσοιορισμόν τιΰν αιτίων καί κινήτρων έκάστης έξ αυτών, θά διαπιστώση δτι ταΰτα διαφέ
ρουν απ ά,λλήλων καί προκειμένου ακόμη περί όμοιων πράξεων. Τό αυτό ισχύει καί
διά τούς^ γενεσιουργούς μηχανισμούς τών πράξεων τούτων. Δ ι α φ ό ρ ω ν ε π ο μ έ 
ν ω ς η κ α ί ό μ ο ι ω ν π ρ ά ξ ε ω ν τοΰ α ύ τ ο ΰ α τ ό μ ο υ δ υ ν α 
τ ό ν ν. ά ^ ύ π ό κ ε ι ν τ α ι π ο ι κ ί λ α κ ι ν η τ ό π ο ι ο Ο ν τ α α ί τ ι α
κ α ι δ ι ά φ ο ρ ο ι γ ε ν ε σ ι ο υ ρ γ ο ί μ η χ α ν ι <? μ οί ί. Άντιθέτως, δμοια
κίνητρα καί μηχανισμοί δυνατόν νά έκδηλωθοΰν διά ποικιλίας ένεργειών. Εις τό αυτό
συμπέρασμα καταλήγει τις τέλος, εάν έπιχειρήση νά συσχετίση πράξεις καί χαρα
κ τη ρ ο λο γία ς ιδιότητας.
Δεν ουνάμεθα επομένως, διά τής μελέτης μεμονωμένης τίνος πράξεως, όσονδήι.ο .ζ έπισταμένη καί πολύπλευρος καί αν είναι ή άνάλυσις τής τελευταίας, νά συνά
γω μεν συμπεράσματα περί τής προσωπικότητος τοΰ πράξαντος. Τοΰτο ισχύει καί προκειμενου περί τής Εγκληματικής ένεργείας τοΰ ατόμου. Ενίοτε μάλιστα καθίσταται
αναγκαιον ν άντιπαρέλθωμεν τήν έγκληματικήν πράξιν κατά τήν μελέτην τής προσωπικοτητος τοΰ έγκληματίου, διά νά κατανοήσωμεν όρθότερον τήν τελευταίαν.
. . Α] λ ' οδΤε
συν0λ7] cnjlwt£P‘‘PP«' ^όμΰυ τινός μόνη δύναται νά παράσχη εις
ημάς πάντα τ άναγκαιοΰντα στοιχεία πρός κατανόησιν τής προσωπικότητος αύτοΰ.
1. Μ αγκάκη : 'Ο καταλογισμός εις τό Ποινικόν Δίκαιον. 1962, σελ. 86κ.έπέκ., 94 καί 148.
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Μόνη ή συμπεριφορά παρέχει εικόνα της προσωπικότητας,, αποτελούσα μίαν μόνον
πλευράν αυτής.
Ή εγγύτερα γνώσις της προσωπικότητας του ανθρώπου προϋποθέτει τήν πολύ
πλευρον, διεξοδικήν, έπισταμένην καί προσεκτικήν άνάλυσιν, άφορώσαν εις τάς διαφό
ρους περιοχάς καί στιβάδας, ές ών συγκροτείται αϋτη. Απαιτείται ή μελέτη εν τφ
ψυχιατρικφ καί ψυχολογικφ έργαστηρίψ, άλλα καί ή παρατήρησις τής βιώσεως τοϋ
μελετωμένου μετά των όμοιων του, συχνά δέ επί μακρόν χρονικόν διάστημα καί υπό
ποικίλας συνθήκας.
ΙΙρός πάντ α ταΰτα συνδέεται βεβαίως αμέσως τό ερώτημα, άν τό Δίκαιρν ένδιαφέρη κυρίως τό έγκλημα ή ό έγκληματήσας άνθρωπος. Εις τήν σχετικήν συζήτησιν
— έργον κυρίως νομικών — δέν δυνάμεθα νά ύπεισέλθωμεν. Θά σημειώσωμεν δμως εν
γεγονός : τήν βαθμιαίαν στροφήν καί τόν προσανατολισμόν τού Δικαίου, από τής δο
γματικής καί θεωρητικής σκέψεως εις τά εμπειρικά δεδομένα τής πραγματικότητος
καί τήν προϊοΰσαν μετακίνησιν εις τό κέντρον τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ έγκληματίου,
αντί τοϋ εγκλήματος, τής έξελίξεως δηλονότι από τοϋ Δικαίου εγκληματικών πράξεων
εις Δίκαιον έγκληματησάντων ανθρώπων. Αί τοιαϋται μεταβολαί'καί εξελίξεις γίνον
ται υπό τήν έπίδρασιν των βοηθητικών τής Δικαιοσύνης εμπειρικών επιστημών, ώς
τής εγκληματολογίας, τής δικαστικής ψυχιατρικής κλπ.
Χαρακτηριστικά έν προκειμένη) τής τοιαύτης μεταστροφής είναι τά συμβαίνοντα
εις τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας. Έπί παραδείγματι : Έν Δανία καί Σουηδία ή έξέλιίςις
πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν έχει προχωρήσει από ετών, ενώ έν Νορβηγία προσανα
τολίζονται έν τή προόψει νομοθετικής άναρρυθμίσεως πρός τήν αυτήν οδόν.
Νομικοί συγγραφείς ,1 παρ’ ήμίν, έχουν ωσαύτως τονίσει τήν ανάγκην νά έλκύη
τήν προσοχήν ή προσωπικότης τοϋ έγκληματίου, καίτοι δε τό παρ’ ήμιν ίσχϋον Δί
καιον είναι πρωτίστως Δίκαιον εγκληματικών πράξεων, διατάξεις τής νομοθεσίας έπιβάλλουν τήν έξέτασιν τής προσωπικότητος τοϋ έγκληματίου, ώς υπέδειξε και τελευ
ταίως ο Κ. Γ. Γαρδίκας ·2
Τόν έγκληματήσαντα άνθρωπον θά έξετάσωμεν έκ δύο κυρίως απόψεων' τοϋ έπικινδύνου καί τοϋ κοινωνικώς άναπροσαρμοσίμου αύτοΰ.
Μέ τό επικίνδυνον τοϋ έγκληματίου, καί τάς δυσχερείας τής προγνώσεως τής
μελλούσης συμπεριφοράς αύτοΰ, ώς καί κριτικήν έπισκόπησιν τής πλούσιας σχετικής
βιβλιογραφίας ήσχολήθη προσφάτως εις έμπεριστατωμένην εργασίαν του ό Κ. Γ. Γαρδίκας.3
Άναφορικώς πρός τάς δυνατότητας καί δυσχερείας κοινωνικής αναπροσαρμογής
εγκληματιών πολύτιμα συμπεράσματα όφείλαμεν εις τάς έν πλήρει εξελίξει έρεύνας,
αίτινες, ώς έπί τό πλείστον, υπό τήν καθοδήγησιν ψυχιάτρων καί μέ τήν συνεργασίαν
ποικίλων ειδικών έπιστημόνων, διεξάγονται εις ειδικά σωφρονιστικά κέντρα έν Δανία,
‘Ολλανδία, Αυστρία καί αλλαχού.
Τό επικίνδυνον καί κοινωνικώς άναπροσαρμόσιμον τοϋ εγκλημάτησα ντο ς ανθρώ
που συνυφαίνονται πρός τήν προσωπικότητα τού έγκληματίου, τάς ιδιομορφίας, άνω1. Γαρδίκας : ’Εγκληματολογία, τόμ. Α' 1966 (5η έκ δ .), σελ. 903. ’Επίσης δέ Γάφος : Π οι
νικόν Δίκαιον. Γενικόν Μέρος, 1948, σελ. 154.
2. Γαρδίκα : Διατάξεις της Νομοθεσίας έπιβάλλουσαι έξέτασιν τής προσωπικότητος τοϋ
έγκληματίου καί πρόγνωσιν της μελλούσης διαγωγής αύτοΰ. ’Εν τή ’Επιστημονική Έ π ετη ρ ίδ ι
Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χαρμόσυνον Δ.
I. Καρανίκα) ΙΔ' γ' (1967) σελ. 411 κ.έ.
3. Γαρδίκα: Τό επικίνδυνον τοϋ έγκληματίου. Ποινικά Χρονικά, ΙΘ' (1 96 9) σελ. 65 κ.έ.
καί 129 κ.έ.
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μαλίας καί νοσηράς διαταραχάς αύτής. Γνωμάτευσις περί τοΰ έπικινδύνου καί μόρφωσις γνώμης περί τοΰ έπηρεασίμου καί κοινωνικώς άναπροσαρμοσίμου ή μη τού έγκληματίου προϋποθέτουν έπισταμένην μελέτην καί παρακολούθησιν αύτοϋ επί μακρόν συ
χνά. χρόνον. Ή μεταχείρισις αύτοϋ κατά τό διάστημα τούτο θά καθορισθή βάσει των
πορισμάτων τής άρχικης έξετάσεως, ούχί δμως ώς στερρόν καί άκαμπτον πρόγραμμα,
άλλ’ ώς μεταβλητόν, εϋπλαστον καί εύπροσάρμοστον σχήμα. Ό χρόνος τής παρακολουθήσεως δεν καθορίζεται έκ των προτέρων.
Καταλήγομεν ούτως εις μεταχείρισιν τοΰ έγκληματήσαντος καθοριζόμενων έτι
τών ιδιομορφιών τής προσωπικότητος αύτοϋ, ήτοι έξατομικευμένην καί λελογισμένων,
ήτις άποσκοπεΐ εις τήν κοινωνικήν αύτοϋ άναπροσαρμογήν ή την άπόδειξιν τοΰ άόυνάτου ταύτης. Εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ε ρ γ ο ν τ ο ΰ σ υ ν ό λ ο υ
ε ί ν α ι y ά έ ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ σ η τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς βλαβεράν
μελλοντικήν
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τούτου.
Επι τών λεπτομερειών δέν δυνάμεθα νά έπεκταθώμεν ένταΰθα. Κατέστη σαφές
δμως, φρονοΰμεν, δτι ή δδός αΰτη παρέχει τήν δυνατότητα μιας έξατομικευμενης με
τα χ ειρ ίσ εις τοΰ έγκληματήσαντος, ήτις καθορίζεται βάσει έμπειρικών καθαρώς δεδο
μένων καί άποσκοπεΐ εις τήν κοινωνικήν αναπροσαρμογήν τοΰ διά τής μεταχειρίσεως
επηρεασίμου καί την εξουδετερωσιν του κοινωνικώς άναπροσαρμόστου καί έπικινδύνου
έγκληματίου.
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Επι ψυχικώς άνωμάλων καί νοσούντων άτόμων, τής ίκανότηι-ο, πρός^καταλογισμόν, ης ή υπαρξις, ή μείωσις ή ή έλλειψις είναι δυσχερές ή καί
αδύνατον νά διαπιστωθή έκάστοτε, προκριτέον, ώς κριτήριον μεταχειρίσεως τοΰ έγκλη
ματήσαντος,^τό έπικίνδυνον καί τό κοινωνικώς άναπροσαρμόσιμον αύτοϋ, καθοριζόμενα
διά τής μελετης καί παρακολουθήσεως τής προσωπικότητος αύτοϋ.
Ν. Σ. ΦΩΤΑΚΙΙΣ

Οί ‘Α στυνο μ ικ ο ί, οί όποιοι μελετούν συνεχώς, προσφέρουν
μεγάλην ύπηρεσίαν εις τήν κοινωνίαν καί είς τόν έαυτόν τω ν.
Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α » σάς
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν έ κ λ ε κ τ ή ν π νευμ α τική ν ύλην.
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'Υπό ΔΗΜ. Π. Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ Ο Υ, Πολιτειολόγου

(Σ υ ν έ χ ε ια έκ τοϋ π ρ οηγουμ ένου )

55. Ά νάδειξις φορέων έξουσίας

Πέραν τής πολλαπλής θεμελιώσεως τής έξουσίας ή δημοσία γνώμη άναδεικνύει
καί τούς φορείς τής έξουσίας, δηλαδή τούς κρατούντας, τούς κυβερνώντας, έν μια δέ
λέξει την ηγεσίαν ένύς λαού, τουλάχιστον εις τά δημοκρατικά καθεστώτα. Ή άνάδειξις αυτή λαμβάνει χώραν είτε διά ψυχολογικών είτε διά νομικών τρόπων. Ε'ίς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή δημοσία γνώμη άποτελεί άποφασιστικής σημασίας παράγοντα,
διότι καθορίζει ποιοι καί πώς θά κυβερνούν, άκόμη δέ καί μέ ποιους σκοπούς καί άντικειμενικάς έπιδιώξεις.
Ψυχολογικώς άναδεικνύει τήν ήγεσίαν ή δημοσία γνώμη διά τοϋ καθορισμού τής
ήγετικής προσωπικότητας άφ’ ένύς καί τής ήγετικής πολιτικής άφ’ έτέρου.
Ή ύπύ τού λαού, διά τής έκφράσεως δημοσίας γνώμης έπί τού είδους τής έπιθυμουμένης ήγεσίας, πρόκρισις ή προτίμησις ώρισμένου τύπου ήγετικής προσωπικότητος άποτελεΐ έν είδος προκριματικής μάχης διά τήν διά νομικών ή πολιτικών μεθό
δων άνάδειξιν τών κυβερνώντων. 'Ως γνωστόν, ένιαϊος τύπος ήγετικής προσωπικότη
τας δέν ύπάρχει. Δι’ άλλους λαούς δ αυταρχικός τόπος προσωπικότητας δύναται καί
μόνον νά διεκδικήση ήγεσίαν, ένώ δι’ άλλους λαούς, ως π.χ. τους Αγγλοσαξωνικους,
δ τύπος τής δημοκρατικής προσωπικότητας εχει άποκλειστικότητα εις τήν άνα,δειξιν
τής ήγεσίας. "Οταν λοιπόν, τύ κοινόν διά τής νοοτροπίας του έκφράζη τήν^προτίμησίν
του δι’ ένα οίονδήποτε τύπον ήγέτου ή ήγετών, ώς π.χ. παρ ήμΐν δια τους στρατιω
τικούς καί δή τούς στρατηγούς, ψυχολογικώς προδικάζεται καί δ κύκλος έκ τοϋ δποίου
ή δεδομένη ήγεσία θ’ άναδειχθή.
(
(
Πέραν τού τύπου τής ήγετικής προσωπικότητας ύπαρχει και ή ήγετική πολιτική.
Τό κοινόν πάλιν διά τής έπικρατούσης ψυχολογίας του Ιγει έκφράσει δια τών κοινών
γνωμών καί τής δημοσίας, γνώμης Ιπί τών ζωτικών ποοβλημάτων τα δποΐα τδ^ άπασχολοϋν, ποιοι είναι οΐ άμεσοι έπιτευκτέοι σκοποί τοϋ Κράτους καί τών κυβερνώντων
έν γένει. Καθορίζει δηλαδή τό κοινόν βασικά αιτήματα, τήν ίκανοποίησιν τών δποίων
άναποτρέπτως καλείται νά ίκανοποιήση ή ήγεσ’α, ώς π.χ. έξυψωσις τοϋ βιοτικού έπιπέδου. άπολύτρωσις ύποδούλων αδελφών κλπ. ΤΤ ήγεσία έν τοιαυτη περιπτωσει παίζει
τόν ρόλον τοϋ ύποψηφίου δδηγοΰ λειοφορείου, δστις καλείται να δδηγήση τους έπιβαίνοντας αύτοϋ εις τόν προορισμόν των. Ιχων μόνον πρωτοβουλίαν ώς πρός τήν άκολου-
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θητέαν οδόν. Τό κοινόν διά τής δημοσίας γνώμης έχει ακριβώς καθορίσει τον προορι
σμόν αυτόν. Ή ηγεσία κατά συνέπειαν όέν είναι έλευθέρα νά διατύπωση τήν οιανδήποτε πολιτικήν, αλλά μόνον τήν πολιτικήν εκείνην, ή όποια θ’ άνταποκρίνεται βασικώς τουλάχιστον πρός τά διά τής δημοσίας γνώμης έκφραζόμενα αιτήματα τού κοινω
νικού συνόλου. Οΰτω διά των λεγομένων λαϊκών αιτημάτων άναδεικνύεται πολλάκις ή
ηγεσία. Τοιαύτη θεωρείται παρ’ ήμϊν ή περίπτωσις άναδείξεως τών «Λαϊκών» κατά τό
1946, έγκολπωθέντων καί εκ.φ·ρασ#των τό λαϊκόν τότε αίτημα τής επανόδου τοΰ Βασιλέως Γεωργίου.
Εις τον ορθολογικόν τρόπον προϋπολογισμού σκοπών καί μέσων, τήν ορθολογικήν
δηλαοή σχεδιασιν τής πυραμίδος τών σκοπών καί μέσων, τήν οποίαν είδομεν άνωτέρω,
ή δημοσία γνώμη επιδρά πολλαπλώς.
56 . — Σ υμβολή είς τή ν σ υζή τη σιν

Έ ν πρώτο ις έπιορα διά τής συζητήσεως αυτών.
Ως γνωστόν, ή συζήτησις, ή δημοσία συζήτησις άπετέλεσε τό πρώτον καί τό
πλέον σύγχρονον μέσον διατυπώσεως τών Κρατικών σκοπών. ’Από τον ’Αθηναϊκόν
Αήμον μέχρι τών c u ria regis τών Ρωμαίων, τοΰ Πρωτοτύπου Κοινοβουλίου τοΰ Σιμόν
ντέ Μονφόρτ, τής Συντακτικής Συνελεύσεως τοΰ συγχρόνου Δημοκρατικού Κράτους
καί τής Δημοτικής Συνελεύσεως τής Νέας ’Αγγλίας εις Ηνωμένας Πολιτείας, ανευ
ρίσκει τις τον ίδιον μηχανισμόν χαράξεως Πολιτικής : τ ή ν δ η μ ο σ ί α ν σ υ ζ ή τ η σ ι ν.
Αφ ής στιγμής δημιουργηθή θέμα σκοπών καί μέσων κρατικής δράσεως ειδικού
οιά την όμαοα η γενικού δια τό κοινωνικόν σύνολον ενδιαφέροντος, ή κοινή γνώμη
προκειμένου περί όμάδος καί ή δημοσία γνώμη προκειμένου περί τού κοινωνικού συνό
λου προσφέρουν έτοιμα τα πορίσματα τών συζητήσεων αυτών. Θά ήδύνατο νά φαντασθή κάνεις ιήν συμβολήν τής δγ)μοσίας γνώμης εις τό στάδιον τοΰ προϋπολογισμού
τών σκοπών καί μέσων καί τήν αυτόματον δημιουργίαν πολυαρίθμων κύκλων συζητή»εως ιθΰ θεμαιος, τα πορίσματα τών οποίων συνιστοΰν τήν δημοσίαν γνώμην επί τών
σκοπών καί μέσων τής Κρατικής δραστηριότητος.
Και όπου μέν υπάρχει μηχανισμός διατυπώσεως σκοπών καί μέσων, τυγχάνων
-ής εμπιστοσύνης τοΰ κοινού, ή δημοσία γνώμη τελεί πάντοτε έν συναρτήσει πρός τήν
απόφασιν τοΰ μηχανισμού τούτου. Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δπου υπάρχει ύπό τον
Πρόεδρον τών Η.Π.Α. ή^Επιτροπή χαράξεως Εθνικής Πολιτικής, τό κοινόν θ’ ανα
μονή την απόφοισιν τής^ Επιτροπής αυτής, πριν ή διαμορφώση γνώμην έπί τίνος θέ
μα ιος. Σημειωτεον οτι ή Επιτροπή αυτή οεν άποτελεΐται κατ’ ανάγκην από ηγετικά
στελέχη τοΰ κυβερνώντας κόμματος, αλλά καί από τοιαύτα τής άντιπολιτεύσεως ώς
ουνατον νά είναι π.χ. ό Πρόεδρος τής έπί τών ’Εξωτερικών ’Επιτροπής τής Γερου
σίας η τής Βουλής.
Οπου όμως δέν υπάρχει τοιοΰτος μηχανισμός τοιαύτης αύθεντικότητος, ή δημο
σία γνώμη αποτελεί πρωταρχικόν καί βαρύνοντα παράγοντα εις τήν διατύπωσιν τών
σκονών και μέσων ^έφ’ δσον βεβαίως τά μέσα έπικοινωνίας μετά τής μάζης δέν έχουν
υποοουλωθή είτε είς τό κράτος, είτε εις τό κεφάλαιον. Έν ελλείψει λοιπόν, προσχεοιασμενου μηχανισμού συζητήσεως τών Κρατικών σκοπών καί μέσων ή δημοσία γνώιϊιη
αποτελεί το ae facto ύποκατάστατον τοΰ μηχανισμού τούτου.
57 .

Σ υμ β ο λή ε ίς τή ν Δ ημοκρατίαν

, _ ,Εψ ι·0Ρ9!· επίσης δια τοΰ μηχανισμού πολιτικής έκφράσεως τής δημοσίας γνώμης
εις τα οημοκρατικα καθεστώτα, ήτοι τών έκλογών καί τού δημοψηφίσματος.'
Η ψήφος είς τά δημοκρατικά καθεστώτα είναι μία έκφρασις, ή πολιτική Ικφρα-
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σις τής προσωπικής του πολίτου γνώμης υπό περιωρισμένην βεβαίως μορφήν λόγιο του
περιορισμού τής δηλωτικής της ίκανότητος, έφ’ όσον εις τό ψηφοδελτίου — τόν κατά
λογον των υποψηφίων εις τόν όποιον εκφράζεται ή προτίμησις — δεν δύναταί τις να
είπη πολλά πράγματα ή μάλλον λέγει ελάχιστα καί λέγει πολλάκις εκείνα τα όποια
δέν θέλει νά ε'ι'πη. Έν πάση περιπτώσει ή ψηφοφορία καί 6 εκλογικός έν γενει μηχα
νισμός είναι εις μηχανισμός διά τού οποίου λαμβάνει σάρκα καί οστά ούτως είπεΐν ή
δημοσία γνώμη επί πολιτικών θεμάτων καί δή επί τού κυρίου θέματος, ποιοι θα κυοερνοΰν καί πώς θά κυβερνούν.
Διά νά άνευρη τις τόν βαθμόν τής επιρροής -τής δημοσίας γνώμης επί τής Κρα
τικής Πολιτικής μέσφ τού πολιτικού μηχανισμού, πρέπει νά εξέταση είδικώτερον :
α) τόν τρόπον συγκροτήσεως καί τό λαϊκόν έρεισμα των πολίτικων κομμάτων, τό
τί δηλαδή αντιπροσωπεύουν.
β) την σχέσιν των κομμάτων μέ τά διάφορα μέσα επικοινωνίας μέ τήν μάζαν εν
προς εν, ήτοι τόν Τύπον, Ραδιόψωνον, δυνατότητα μαζικών συγκεντρώσεων κλπ.
Εις τήν διατύπωσιν τών σκοπών καί μέσων τής Κρατικής δραστηριότητας ό πολι
τικός μηχανισμός τής Δημοκρατίας προσφέρει εις τήν δημοσίαν γνώμην μίαν τεροίστίαν δυνατότητα πολιτικής καί νομικής της έκφράσεως, ή όποια θά ήτο jακόμη μεγα
λύτερα εάν ό μηχανισμός αυτός δέν ήτο περιωρισμένων εκφραστικών δυνατοτήτων.
Άπόδειξις δτι εις τάς λεγομένας αμέσους Δημοκρατίας, ώς ή ’Αθηναϊκή τής κλασσι
κής περιόδου, δπου δέν παρενεβάλλετο πολιτικόν κόμμα καί εκλογικόν σύστημα, η δυναμις δημοσίας γνώμης ήτο τεραστία, θά ήόύνατο οε να είπη τις ότι η δημοσία γνώμη
έπ ίτίνος θέματος ήτο καί ή πολιτική φωνή καί άπόφασις τού Δήμου.
Καί εις τήν σημερινήν ακόμη έμμεσον Δημοκρατίαν ή δημοσία γνώμη διατυπώ
νει σκοπούς καί μέσα Κρατικής δραστηριότητας διότι ή διατύπωσις αύτών τών σκοπών
καί μέσων αποτελεί τό κύριον όπλον δια τού όποιου το πολιτικόν κόμμα προσπαθεί να
κεροίση τό κοινόν, διά τής υίοθετήσεως τής γνώμης του επί τών τεθειμένων ζητημάτων
τής δημοσίας τού τόπου ζωής, δεδομένης :
( ι) τής τάσεως τών πολιτικών κομμάτων ν αυξησουν τό λαϊκόν ερεισμα διά -ής
έν λόγψ υίοθετήσεως τών απόψεων τού κοινού.
(ιι) τής άμίλλης ή τού ανταγωνισμού τών πολιτικών κομμάτων εις τήν δια τής
αυξήσεως τής δυνάμεώς τον; κατάληψιν τής αρχής.
58. — Συμβολή εις τήν ευταξίαν

I.
Διά τής μεταβιβάσεως τού μηχανισμού σκέψεως υφίσταται ωσαύτως επίδρασις.^
Καί εις παλαιούς καιρούς, δτε ή κοινωνική ζωή ήτο περισσότερον^άπλή εις συνθεσιν καί περιωρισμένην εις έκτασιν. ύπήρχον άνθρωποι, οι όποιοι δεν ειχον ί.η'ψάνι.0χήν, ψυχικήν ή νοητικήν, νά χρησιμοποιήσουν την ιδίαν αυτών κρίσιν και εστηριζοντο
ε’ΐς τήν κρίσιν καί γνώμην τών άλλων, συνήθως τών ολίγων ηγετών, είτε πολιτικών,
είτε πνευματικών.
Σήμερον δμως, δτε ή κοινωνική ζωή έχει γίνει περισσότερον σύνθετος ^και εχει
κατά χώρον έπεκταθή πέραν τών έθνικών λαού τίνος ορίων, ο άνθρωπος ευρίσκε,αι
εις αληθώς τραγικήν θέσιν προκειμένου ν’ άντιληφθή τά συμβαίνοντα γύρω του καί νά
προβή εις μίαν έξήγησιν αύτών, ή οποία δέν θά διαταράξη τήν ψυχικήν του η νοητικην
του όμαλότητα. Ή προπαγάνδα π.χ. τόσων Κρατών καί Οργανισμών, ή δημοσιοτης
καί ή διαφήμισις άλλων, ό Τύπος ώς δργανον καί ώς όιαμόρφωσις τής δημοσίας γ νώ 
μης, δλα αυτά όμού πιέζουν τόσον καταθλιπτικώς τόν σύγχρονον^ άνθρωπον είς_ τρό
πον ώστε αναγκάζεται, διά ν’ άποφύγη τόν κόπον ή τόν πόνον τής σκεψεως καί ,ή-
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συναγωγής συμπεράσματος έκ τόσων πολύπλοκων καταστάσεων, ν’ άναθέτη τήν σκέψιν εις ώρισμένα άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, τούς οποίους έμπιστεύεται. Ούτως, δ
κομμουνιστής αναθέτει τόν μηχανισμόν σκέψεως εις τό Κόμμα, δ θρησκευτικός τύπος
είς τό δόγμα, ό φανατικός οπαδός εις τόν ηγέτην, δ φανατικός άναγνώστης εις τήν
εφημερίδα κ.ο.κ.
Είς τήν περίπτωσιν τής δημοσίας γνώμης, τό κοινόν ή μέρος τοΰ κοινού άναθέτει
τήν διατύπωσιν συμπεράσματος καί γνώμης επί τίνος πολυπλόκου θέματος ώς π.χ.
είς τήν περίπτωσιν επί διεθνούς ζητήματος εμφανιζόμενου ύπό διϊσταμένας απόψεις
εις διάφορους μηχανισμούς σκέψεως, οί όποιοι έχουν υπέρ αυτών τό τεκμήριον τού
«ειδημονος» είς το θέμα. Ούτω τό κοινον δυνατόν νά άναθέτη τόν σχηματισμόν γνώμης :
( ι) είς τόν Τύπον ή καί άλλα μέσα μαζικής έπικοινωνίας.
( ιι) είς τήν ηγεσίαν, πολιτικήν, θρησκευτικήν ή πνευματικήν, ώς π.χ. τούς έπιστήμονας ώς συμβαίνει είς Η.Π.Α.
(ιιι) είς τούς μηχανισμούς χαράξεως κρατικής πολιτικής.
Δια τοΰ τροπου αυτού τής μεταβιβασεως η δημοσία γνώμη έπιδρά είς τήν διαμόρφωσιν τής κρατικής πολιτικής εμμεσως καί μάλλον άρνητικώς. Δέχεται καί υιοθετεί
άίΐοψεις άνευ ίδιας κριτικής. Ιναί έάν μέν αί άπόψεις αύταί είναι σύμφωνοι μέ τό κρα
τικόν συμφέρον έχει καλώς. Έάν δμως δέν είναι σύμφωνοι παριστάμεθα πρό τού έξής
φαινομένου : ΤΙ δημοσία γνώμη νά υποστήριξή απόψεις τάς όποιας λόγφ έμπιστοσύνης προς τούς φορείς των τάς δεχεται καλή τή πίστει ώς κρατικάς, ένώ είς τήν πραγμα
τικότητα δέν είναι. Πρόκειται περί των περιπτώσεων καθ1 άς ή ήγεσία ή δ Τύποέξαπατά τόν λαόν.
59 . — Σ υμ βο λή είς τόν έλεγχον

Παρατηρεί τις^έπίδρασιν τής δημοσίας γνώμης, έφ’ δσον, είτε, ούτως, είτε άλλως,
είτε ορθολογικως, είτε μή, είτε μακροπροθέσμως, είτε μικροπροθέσμως διετυπώθησαν
οι σκοποί και τά μέσα τής εθνικής δραστηριότητος, δέν άπομένει παρά δ έλεγχος τών
αντιδράσεων παραγόντων.
0^ ρολος τής^ δημοσίας γνώμης δέν σταματά έδώ. Προχωρεί πέραν τοΰ σχεδιασμου, εις την έκτέλεσιν τών σχεδιασθέντων, άποτελών κατά τό στάδιον αυτό παρά
γοντα αρνητικόν κατά τούτο, δτι εμποδίζει τήν εύκαμψίαν καί τόν έλιγμόν έκείνων οί
οποίοι άνελαβον ούτως ή άλλως τήν εφαρμογήν τής α' ή β' πολιτικής
Η άνωμαλία αυτή όφείλεται είς τήν δυσκολίαν μέ τήν όποιαν ή δημοσία γνώμη
α^λασσει ως ειχομεν ηδη διαπιστώσει άνωτέρω, μέ τήν διατύπωσιν τριών κυρίων άρχω ν, αί δποιαι ισχυουν.
1
r
? ις δ° ας επομένως χώρας δέν ύφίσταται μηχανισμός χαράξεως καί έκτελέσεως
εθνικής πολίτικης καί τοιουτος τής έμπιστοσύνης τοΰ κοινού, ή δημοσία γνώμη άποτελ&ι πρόβλημα δσακις πρεπει νά προσαρμοσθή πρός κάτι τό νέον καί καθυστερεί ή
v - J PTOt VK Τ6 π Ρ<χ^ · Παράδειγμα χαρακτηριστικόν είναι ή περίπτωσις τών μαζισυγκεντρώσεων είς τας όποιας έπικρατεΐ πολλάκις άτμόσφαιρα καί πνεύμα ύστεΓ

τ)*

,
? tVal δυνα! ° ν έν τούτοις αύτή ή δυσκολία προσαρμογής τής δημοσίας γνώμης
εις νέας καταστάσεις ν άποτελέση καί παράγοντα ώφελίμως θετικό^είς περίπτωσήν
κατα την όποιαν μια Κυβέρνησις πιέζεται ή έξαναγκάζέται νά κάμη μίαν μεταβολήν
πολίτικης έπι τίνος θέματος καί προβάλλει τήν δημοσίαν γνώμην τής χώρα- τη' ώs
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(Συνεχίζεται.)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ

ΕΝ Ε Λ Α Α Δ I

Τοΰ κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, 'Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' έ. σ.

(Σ υνέχεια έ κ τοΟ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )

Εύνόητον, δτι ταΰτα πάντα οέν δύναται νά είναι προϊόντα των χειρών τοΰ π ρώ 
του τυχόντος παραχαράκτου κερμάτων, άλλα διαλαλοΰν δτι προέρχονται έκ χειρών έξειδικευμένου τεχνίτου (τυποποιοΰ) ΜΟΓΛΤΕΡ — ΜΟΓΛΕΡ) , άσχολουμένου κατ’ έπάγγελμα εις τήν κατασκευήν μητρών, προοριζομένων διά τήν χύσιν διαφόρων μεταλλι
κών κοσμημάτων, αρχαίων κερμάτων κλπ.
Τήν έν λόγφ ειδικότητα τήν έχουν άτομα άσχολούμενα κυρίως μέ τό έπάγγελμα
τοΰ τεχνικού χρυσοχόου ή τοΰ δδοντοτεχνίτου.
Διακριτικόν γνώρισμα, τό δτι αί άνευρεθεΐσαι μήτραι έχρησιμοποιήθησαν διά παραχάραξιν κερμάτων είναι, άφ’ ένός μέν ή καφεοειδής χρώσις των έπιφανειών των μέ
τάς έσωγλύφους παραστάσεις τοΰ κέρματος, δ σχηματισμός λεπτών ρωγμών, κατά τό
πους φθορά αυτών, ελλειψις τελείας προσαρμογής των χειλέων, κατά τήν ύπερεπίθεσίν
των καί ή έπισήμανσις έπικολλημένων ψεγμάτων μετάλλου.
Πάντων τούτων διευκολύνεται ή έπισήμανσις διά χρήσεως πλαγίου φωτισμοΰ καί
χρήσεως μεγεθυντικού φακού ή μικροσκοπίου. Αί δλως τυπικαί αδται άλλοιώσεις τών
μητρών δφείλονται εις τήν έπίδρασιν τής ύψηλής θερμοκρασίας, τήν δποίαν εχει τό
έγχεόμενον καί έν πλήρει τήξει εύρισκόμενον μεταλλικόν κράμα, ώς καί εις τό γ εν ι
κώς εΰθρυπτον τών γύψινων μητρών, ιδίως εις τά μέρη έκεΐνα εις τά δποϊα σχηματί
ζονται δξέα (λεπτά) χείλη καί λεπταί προεξοχαί.
Τά άρνητικά έντυπώματα τών προσθίων καί δπισθίων όψεων τών μεταλλ.ικών νο
μισμάτων σχηματίζονται πλήριος καί τελείως έπί τών μητρών καί άναπαριστοΰν πάσαν
λεπτομέρειαν τών όψεων τών νομισμάτων, παρ’ έκτος τών θέσεων έκείνων, εις τας
δποίας έπήλθεν, ώς άνωτέρω έξετέθη, τοπική φθορά έξ άποτριβής κλπ.
Ά λλα άντικείμενα, τά δποϊα άποτελοΰν τά συνήθη εύρήματα. τών άστυνομικων
υπαλλήλων, κατά τάς ένεργουμένας αίφνιδιαστικας έρευνας εις τα έργαστηρια τών
παραχαρακτών, εις περιπτώσεις παραχαράξεως χαρτονομισμάτων ειναι^: χάρτης έπί
τοΰ όποιου τυπώνονται τά χαρτονομίσματα, κλισέ καί τεμάχια ψευδάργυρου^- τσίγκου
αυτών, τυπογραφεΐον, φωτογραφικαί μηχαναί και διάφορα φίλτρα αυτών δια τον δια
χωρισμόν τών χρωμάτων τοΰ γνησίου χαρτονομίσματος, μελάναι (χρώματα διαφόρων
άποχρώσεων) , διάοφορα δξέα καί φάρμακα χρησιμοποιούμενα διά τήν κατασκευήν
τών κλισέ, πλάκες φωτογραφικαί, όργανα δι έπιδιορθωσεις - ρετους. Εις περιπτώσεις
παραχαράξεως κερμάτων : υπολείμματα μεταλλικών κερμάτων, λεπτοί ράβδο-ι χρυ
σού, χαλκού, γύψος, πρέσσαι, λεπτή άμμος, πολτός τέφρας πρός στίλβωσιν, δοχεία
πρόν άνάμιξιν γύψου, άμμου κλπ., μήτρες έκ χάλυβος, διά τών όποιων κόπτονται διά
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πρεσσών τά -/έρματα ή έκ γύψου ή έξ αλουμινίου, εις τάς όποιας χύνεται τό κράμα των
παρακεχαραγμένων κερμάτων, ζυγός ακρίβειας μέ σταθμά γραμμαρίων καί κλασμά
των γραμμαρίων, διαβήτης, λαβίδες, χρωστίδια καί μαχαιρίδια, πρός επεξεργασίαν
εκμαγείων καί κερμάτων, φιάλες καί υδροχλωρικόν οξύ, βόραξ κλπ.
Ή απαραίτητος, ή αναγκαία διά την άνάπτυξιν τής υψηλής θερμοκρασίας άνω
των 250ο — 300ο) , πρός τήξιν τοϋ μετάλλου καί τήν εις τάς μήτρας έγχυσιν προοριζομένου κράματος, εστία, δυνατόν νά άποτελήται, είτε υπό απλής μετά χειροκινήτου
μικρού φυσητήρας, διά τοϋ Οποίου διαπυροΰται (άνάπτεται) ύπό τού παραχαράκτου
τό κώ κ, είτε ύπό λύχνου βενζίνης, είτε ύπό φορητής καμίνου (καμίνι) , ως τό χρησι
μοποιούμενου ύπό των ύδραυλικών ,σιδηρουργών κλπ. Μικραί χοάναι (ειδικά χωνευ
τήρια) έκ πυριμάχου άργίλλου, τά όποια προορίζονται διά τήν τήξιν1των μεταλλικών
κραμάτων, καθ’ δσον άντέχουν εις τάς ύψηλοτάτας θερμοκρασίας, κοχλιάρια κοινά, τά
όποια χρησιμοποιούνται είτε πρός άποκάθαρσιν τού έν τήξει ευρισκομένου μεταλλικού
κράματος εις μεγάλας χοάνας, από σκορίασιν ή άλλας ακαθαρσίας, είτε πρός ύποδοχήν τού εις τήξιν κράματος από τής χοάνης καί μετάγγισιν αυτού εις τήν μήτραν, ορ
γάνου φυγοκέντρου δυνάμεως διά τήν αποτελεσματικήν εισροήν τού τετηγμένου μετάλ
λου, εντός των μητρών.
Τ ά έ ν Ά θ ή ν α ι ς ε ρ γ α σ τή ρ ια
τώ ν παραχαρακτώ ν

1 ° παρά τό Νέον Φάληρου έργαστήριον τών παραχαρακτών έλειτούργει, κατ’ άρχάς (Σεπτέμβριος τού 1946) εις τήν οδόν ΙΙεισιστράτου 25, κατόπιν μετεφέρθη εις τήν
οοόν Μ. Βασιλείου (παρά τό Ρούφ) καί τέλος, επειδή αί έργασίαι ηυξανον, μετεφέρθη
εις τό Ν. Φάληρου, εις μεγαλύτερου καί ασφαλέστερου οίκημα, δπου καί έπήλθε, τόν
’Οκτώβριον τού 1949, τό τέλος του.
Ορειχάλκινα πλαίσια, πάχους τοϋ ημίσεος τής χρυσής λίρας, έχρησιμοποιοΰντο
ώ_, καλούπια, εντός τών οποίων ετοποθετοΰντο γνήσιαι λίραι καί έλαμβάνοντο, δι’ ειδι
κού γύψου, εργοστασίων «Μπαγερ»^ αι οδοντώσεις καί τά ομοιώματα άμφοτέρων τών
όψεων. Τα ορειχαλκινα πλαίσια ετοποθετοΰντο επι χονορής ύάλου, διά νά είναι εϋχεΡήΐ ή άποκολλησις τής μήτρας. Μετά τήν άποξήρανσιν, τή βοήθεια λεπτού μαχαιριδ.ου, ή μήτρα απεκολλατο απο την ύαλον και ετοποθετειτο επί εσχάρας καί κατόπιν επί

Κλισέ της μιας πλευράς
πλάστης χάρτινης Κυ
πριακής λίρας, έκ φυλ
λοειδούς άλουμινίου. Λό
γω τής ειδικής συνθέσεώς της άπέδωσεν αντί
τυπα μετά πάσης λεπτο
μέρειας.

Ή παραχάραξές έν Έ λλάδι
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θερμάστρας έκ φωταερίου, μικράς έντάσεως, επί μίαν ώραν διά νά άποξηρανθή. Αί
άποέηραμέναι μήτραι περιετυλίσσοντοι» περί τό μέσον, ίσχυρώς διά λεπτοΰ σύρματος
καί κατόπιν έτοποθετοΰντο εις τό μέσον όρειχαλκίνου δακτυλιδιού πάχους 5 χιλ. καί
10 έκ. άνοίγματος.
Τό κενόν έπληροΰτο διά διαλύματος γύψου Παρισίων, τσιμέντου μετά ψιλής άμ
μου καί πυροχώματος. Μετά ταΰτα δ όρειχάλκινος δακτύλιος έτοποθετεΐτο επί έσχάρας καί κατόπιν επί θερμάστρας φωταερίου, επί τρεις ώρας διά νά άφαιρεθή τελείως
ή υγρασία. Τέλος, πριν ή χυθή έντός των μητρών τό τετηγμένον μέταλλον — χρυσός
κλπ. — δ δακτύλιος έτοποθετεΐτο επί φύλλων αμιάντου καί ύπεβάλλετο εις νέαν θέρμανσιν διά πυραύνου (πιστόλι) διά βενζίνης λειτουργοΰντος, μέχρις δτου δ ορείχαλκος
έπυρακτοϋτο καί ούτως άπετρέπετο ή ταχεία ψΰξις τού χυνομένου μετάλλου εντός
τών μητρών.
Τά χρυσά νομίσματα ή τεμάχια χρυσού καί τά λοιπά μέταλλα τά όποια θά άπετέλουν τό κράμα τών χρυσών λιρών άνεμιγνύοντο μετά μικράς ποσότητος βόρακος καί
διαλυόμενα διά φυσητήρος, έλάμβανον, κατά την ψΰςιν, τό σχήμα σφαιριδίου.
Έν συνεχεία, έν έκαστον σφαιρίδιον, άντιπροσωπεΰον τό βάρος μιας γνήσιας λί-

Μήτραι έκ γύψου παρακεχαραγμένου γαλλικού χρυσού
κέρματος τών 20 φράγκων,
άνευρεθεϊσαι εις έργαστήριον
παραχαρακτών εις ’Αθήνας.
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ρας, έτοποθετεΐτο εντός μικρού κοίλου σωλήνος καί έτήκετο διά τοΰ πυραύνου (πιστο
λιού) . Οτε έπήρχετο ή τήξις δ εις έκ των παραχαρακτών περιέστρεφε ταχέως διά
τήζ δεςιάς του χειρός την σφενδόνην επί της δποίας υπήρχε σωλήν με τό τετηγμένον
κράμα καί δια της φυγοκεντρου δυνάμεως, έντός δευτερολέπτων, δ τετηγμένος χρυσός
είσέρρε διά της οπής καί έπλήρωνε τό κενόν τής μήτρας.
Κατόπιν δ δακτύλιος έρρίπτετο εις κάδον μέ ύδωρ καί μετά τήν ψήξιν διά σίδη
ρου οργάνου εθραυετο τό εκ μίγματος, τσιμέντου, γύψου, άμμου καί πυροχώματος, στε
ρεόν σώμα και εςηγοντο αι μήτραι μετά τών λιρών. Παρ’ δλα τά μέτρα τά όποια Ιλάμβανον οί παραχαράκται διά τήν στερεάν συγκράτησιν τών μητρών, ένίοτε αυται διερρηγνύοντο άπό τήν υψηλήν θερμοκρασίαν μέ αποτέλεσμα τήν διαρροήν, πρός τά άκρα
αυτών, τοΰ τετηγμένου χρυσού, άλλοτε δέ έδημιουργεΐτο έντός αύτών φράγμα άέρος,
λόγψ τής υψηλής θερμοκρασίας καί τό σημειον αυτό παρέμενε κενόν, μέ άποτέλεσμα
νά είναι έλαττωματικαί αί χρυσαΐ λίρες.
( Συνεχίζεται)

’Εκμαγεία (μήτραι) έκ γύψου «Παρισίων» γνησίων λιρών ’Αγγλίας.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τ Ο

Λ Ι Η Γ Η Μ Α

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΤ ΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΙΖ ΥΗ Ν Ο Σ*

Ποιος ήτον ό φονενς τον άδελφοϋ μου

I

* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΤΗΝΟΣ (1848 - 1896). Ό πατέρας τής καθαρευούσης Δ ιηγηματογραφίας μας (άλλά μέ τούς διαλόγους, κι αύτός, σέ καθαρή, άπλή, θερμή Δημοτική τοϋ
καιρού του). ’Από τό μικρό χωριό Βιζύη, τής ’Ανατολικής Θράγκης, ά π ’ όπου καί τ ’ όνομά
του. Παπαδοσπουδασμένος καί πάμφτωχος, ορφανός άπό πατέρα, δούλεψε μικρός σκληρά,
μά αξιώθηκε νά μάθη γερά Ελληνικά. "Τστερα, λαμπρές φιλολογικές - φιλοσοφικές σπου
δές (Ψυχολογία κ’ Αισθητική, είδικώτερα), στή Γοτίγγη καί στό Βερολίνο (μαθητής τοϋ
Λότσε, τοϋ κράτιστου ιστορικού τής Φιλοσοφίας Τσέλλερ, τού Βούντ φίλος κ .ά .) — Π οιητής
συγκινητικότατος («Ή κρυμμένη θλΐψις», («Τό ένειρον» κ .ά .), μά καί τολμηρότατος
για τήν έποχή του («Έπικούρειον»). Πεζογράφος ρωμαλέος, άλλά καί μέ σπουδαίες θεω 
ρητικές μελέτες («ΤΙ φιλοσοφία παρά Π λω τίνφ», «Ψ υχολογικά! μελέται έπ ί τοϋ Καλοϋ»
κ.ά.).— Δέν είναι απλός ήθογράφος. Τά διηγήματά του είναι πυρηνικώς μυθιστορήματα,
καί καθένα τους εγκλείει πλήθος αυτονόμων άφηγήσεων, έν σπέρματι. καθώς οί πολύρριζες μυθιστορίες τού συγχρόνου του μεγάλου Ντοστογέβσκι. Κ ινείται άλλωστε, σαφώς, στό
ίδιο κλίμα καί πλέγμα ηθικού - ψυχολογικού προβληματισμοΰ, αύτός δέ πρωτόμπασε στήν
Πεζογραφία μας τή λεπτή καί βαθύνουσα ψυχολογική αυτοπαρατηρησία κι ανάλυση, πολύ
προτού τήν δανειστούν νεώτεροί μας «τού ’30» καί τήν ξαναφέρουν πάλι, άπό γαλλο - α γ 
γλική τώρα παιδεία. 'Εξήντα χρόνια πρίν, ό Βιζυηνός, υπήρξε σ’ αύτήν δάσκαλος καί τοϋ
Παπαδιαμάντη άκόμα («Φόνισσα») — Τό «Ποιος ήτον ό φονεύς τοϋ άδελφοϋ μου ;» είναι
άπό τά κορυφαία επιτεύγματα τής Διηγηματογραφίας μας (μαζί δέ καί πρώτο παράξενο
δείγμα πηγαίας «άστυνομικής» νουβέλλας μας). Προσφέρεται, κατεξοχήν, γιά γλω σσική
διδασκαλία διεξοδική, άλλά καί ύφους, καί μύθου, καί πλοκής, καί σοφά μελετημένης οι
κονομίας δράσεως - λόγου, όπως καί πολύ επαγωγικής διερευνήσεως σχέσεων μορφής βάθους, τεχνικής - ουσίας κ.λ., σέ μέσες καί άνώτερες τάξεις τών Γυμνασίων. — « Ό Μοσκώβ - Σελήμ» καί «Τό άμάρτημα τής μητρός μου» είναι τά δυο άκόμη καλύτερά του. —
Ή μορφή τής μητέρας του έπαιξε πρώτο ρόλο στή ζωή του, κι όλο ξαναγυρνά, εύλαβικά,
φανερή ή κρυμμένη ή ψυχογραφία της, σ’ όλα τά όδυνηρά του διηγήματα καί ποιήματα, ώς
τό τραγικότατο τελευταίο του: «Στίχοι γραμμένοι στό Φρενοκομείο» (στό Δρομοκαΐτειο,
όπου καί πέθανε ό έρμος, τρελλός, άφοΰ έχασε τήν ιδανική άγάπη τουΜ πεττίνα Φραβασίλη, δεξαεξάχρονη κόρη καλοϋ σπιτιού τών ’Αθηνών, πού δέν τοϋ τήν δώσανε, γ ια τ ’ ήταν
πολύ μεγαλύτερός της καί φτωχός).— Ό λαμπρός μας Βιζυηνός ύπήρξε μορφή μεγάλου
πάθους, κι άδικήθηκε όσο έλάχιστοι, κι άπ’ τούς συγχρόνους του κι ά π ’ τούς ύστερνούς του.
’Άξιος γιά καθηγητής τής Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο, έγινε μόνο καθηγητής στό Ω δείο
’Αθηνών καί «κλασσικός» άληθινά τής Πεζογραφίας μας, ξεχάστηκε, καί σβήστηκε άπό
πολλούς γραμματολόγους μας, γιά ν’ άναδείξουν νεότερους ώς «είσηγητάς» τοϋ «ψυχολο
γικού διηγήματος» στή Λογοτεχνία μας.— (Πηγές άναδημοσιεύσεως: «Τό Δ ιήγημα άνθολογημένο άπό τον 'Ηρ. Ν, Άποστολίδη», Ά θ. ’53 — ’60, όπου: τό «Ποιος ήτον ό φονεύς
τού άδελφοϋ μου;», στόν α' τόμο 30 - 63 (άπ’ τήν « Ε σ τ ία », ΙΣΤ', 1883), « Ό Μ οσκώβ Σελήμ», στον β', 24 - 63 (άπ’ τήν «Ε σ τία ) 28/TV' - 16/V/1895), καί «Τό άμάρτημα τής
μητρός μου », στόν γ' 32 - 51 (άπ’ τήν «Ε σ τία », 1883).

St.

— Σήμερα πιά θά φάγω μιά βούκα ψωμί νά πάγη στήν καδιά μου ! ειπεν ή μήτηρ μου, καθεζομένη μεταξύ έμοΰ καί τοϋ άδελφοϋ μου παρά τήν λιτήν τράπεζαν, ήν δ
ύπηρέτης είχε παραθέσει εις τό δωμάτιόν μας.
— Πρώτα κάμε το, καί υστέρα πέ το, μητέρα, άπήντησε πειρακτικής δ άδελφός
μου, διότι άπό τίνος πολλάκις μέν ήκουε τήν καλήν ταύτην πρόθεσιν, ποτέ δμως δέν τήν
έβλεπε πραγματουμένην.
Ή μήτηρ, συνηθισμένη εις παρόμοιας τοΰ νεωτέρου της υίοΰ παρατηρήσεις, οϋδ’
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έπρόσεξε κάν εις τούς λόγους του. Ά λλ έπιστραφεϊσα πρός τήν όπισθεν αυτής θύραν,
ϊνα βεβαιωθή ότι είναι κεκλεισμένη :
— Καί μή μοΰ άφήσετε, είπεν, αυτήν τήν σεισουράδα να ξαναμβή όώ μέσα. ”Ω,
χαρά στο μας, άλήθεια, στές τοϋμπες καί τούς σάλτους !
Σεισουράδα ήτον ό Γάλλος υπηρέτης τοΰ επί τόν Βόσπορον ξενοδοχείου, έν ώ ή
μήτηρ μου ήλθε νά μέ συνάντηση, μόλις άφικόμενον έκ τής Εσπερίας. Τό πρωτοφανές
διά τήν έπαρχιώτιδα σχήμα του φράκου, αί συνεχείς τοΰ καταξυρίστου Γάλλου υποκλί
σεις ένέπνευσαν εις αυτήν ευθύς έξ αρχής άκατάληπτον αντιπάθειαν. Καί τό χειρότε
ρον ήτο, ότι ό δυστυχής υπηρέτης, προσπαθών καί καλά νά κατακτήση τήν εύνοιάν της,
έπολλαπλασίαζε τούς σάλτους καί τές τοϋμπες αύτοΰ, ύποκλινόμενος ούτω πιθηκιστικώς, ώστε έκορύφωσε, κατ' αύτάς έτι τάς πρώτας ημέρας, τήν εναντίον αύτοϋ άγανάκτησιν τής μητρός του, ήτις καί τόν έβάπτισε μέ τό όνομα τής σεισοπυγίδος, διότι, έλεγεν, είχε θηλυκό, τουτέστι καταξύριστον πρόσωπον καί δέν ήμποροΰσε νά σταθή στά
ξερά του χωρίς νά σκύψη τό κεφάλι καί νά σείση τήν ουρά του.
Μετά τινας ουτω πως έμπαικτικάς παρατηρήσεις καί επί τού όλου παραστήματος
καί τής ενδυμασίας τοϋ άτυχους Λσυή, ή μήτηρ μου διέκοψεν ανεπαίσθητους τό γεΰμα
της καί, προσηλώσασα τούς οφθαλμούς εις τό παράθυρον, έβυθίσθη ολίγον κατ’ ολίγον
εις σκέψεις κατά τήν συνήθειάν της.
'Ο Βόσπορος έκυλίετο χαριέντως υπό τά βλέμματά μας’ πολυάριθμα ίσχνοτενή
άκάτια διέσχιζον τά κυανά του νερά κατ’ αντιθέτους διευθύνσεις, ώς χελιδόνες πετώσαι μετ’ άπαραμίλλου ταχύτητος. Ή μήτηρ μου τά παρετήρει δΓ απλανών όμμάτων'
καί, μετά μακράν σιωπήν, άναστενάξασα βαθέως :
— Διές εσύ ! είπε, πώς περνούν τά χρόνια, καί γυρνούν τά πράγματα ! Δέν θά
γυρίσει τό παιδί μου, έλεγα, δέν θά προφθάσει νά έλθει πίσω, καί θ’ άποθάνω, καί θά
μείνουν τά μάτια μου ανοιχτά, από τήν λαχτάρα πού έχουν νά τό διοΰνε ! Όλημερίτσα
παραφύλαγα τούς δρόμους καί ρωτούσα τούς διαβάτας. Καί όταν έβράδιαζεν, άφην’
ανοιχτή τήν θύρα έως τά μεσάνυχτα. «—Μή σφαλείς, Μιχαήλε, μπορεί νά έλθ’ ακόμη.
Καί δέν θέλω νά έλθει τό παιδί μου καί νά βρει κλειστή τή θύρα μου. Φθάνει πού είναι
τόσα χρόνια έρημο καί ξένο" άς μήν έρθει καί στό χωριό του νά τοϋ φανεί πώς δέν έχει
κανέναν εις τόν κόσμο πού νά φυλάγει τόν ερχομό του». Σάν έπλάγιαζα, σ’ έβλεπα
στον ύπνο μου, καί μ’ εφαίνετο πώς ακόυσα τήν φωνή σου, κ’ έσηκωνόμουν καί άνοιγα
τήν θύρα : «— Ή λθες, παιδί μου »; Ήταν ό άγέρας, πού σβιντζίνιζε στόν δρόμο.
»Καί έτσι ξημέρωνε, καί έτσι βράδιαζε. ’Οχτώ χρονάκια πέρασαν, ψωμί δέν Ιπήγε
στήν καρδιά μου. Γιατί, δέν θά προφθάσει νά έλθει τό παιδί μου, έλεγα, καί θά πεθάνω, καί θα μείνουν τά μάτια μ’ ανοιχτά ! Καί, διές εσύ ! Τώρα πού σ’ έχω κοντά μου,
τώρα πού σε θωρώ, μοΰ φαίνεται σά νά ήταν χθές πού όιάβηκες καί σήμερα πού ήρθες.
Καί οι πίκρες πού ήπια, παιδί μου, καί οι τρομάρες πού Ιτράβηξα είναι σάν νά μήν
ήτανε ποτέ.
Εδώ έκοψε μηχανικώς ολίγον άρτον, ώς έάν ήθελε νά έςακολουθήση τό φαγητόν
της" αλλά πριν τόν θέση εις τό στόμα, ήτένισε πάλιν διά τοΰ παραθύρου, είδε τόν άείρροον Βόσπορον, είδε τά παλινοστοΰντα σκάφη, καί, στενάξασα έκ μέσης καρδίας, επανέλαβεν άργά καί θλιβερά :
— Ετσι περνούν τά χρόνια καί γυρνούν τά πράγματα ! Ά π ’ έκεί πού έφοβούμην
δέν έπαθα τίποτε' καί άπ’ εκεί πού ήμουν ήσυχη ήλθε τό κακό ! Έπήγες εις τήν άκρη
τοΰ κόσμου, παιδί μου, καί δέν έχάθηκες, κ’ έγύρισες. Καί δ Χρηστάκης μας, πέντε
ώρες δρόμον έπήγε, κ’ έμεινεν εκεί ! ’Έ..., μόνον οί νεκροί δέν γυρίζουν πίσου !
» Ητανε παραμονή τών Φωτών - ξεύρεις πώς είναι ή καρδιά μου σέ τέτιες έπίσημες ήμέρες. ’Ενθυμήθηκα τόν μακαρίτη τόν πατέρα σου, κ’ ένθυμήθηκα πώς μιά τέτια παραμονή, σάν είδες τοΰ κόσμου τά παιδιά πού κρατούσαν τές σουρβιές καί σούροιςαν τούς ανθρώπους μές στόν δρόμο, πήρες καί σύ μιά σκούπα καί άρχισες νά χτυπάς
τόν πατέρα σου πά στήν ράχη καί νά τόν σουρβίζεις : «Σούρβα, σούρβα ! Γερό κορμί,
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γερό σταυρί, δλο γεια καί δύναμη, καί τού χρόν’ γεροί !». "Έτσι μικρό πού ήσουνε,
ήξευρες τά λόγια. Καί τό χάρηκεν δ μακαρίτης, καί σέ πήρε στην αγκαλιά του καί σέ
φίλησε : «—’Έχε την ευχή μου καί νά μοΰ τρανέψεις !» Καί σ’ έδωκε μια πεντάρα,
καί μ’ έκούνησε μέ τό δάχτυλο καί μέ είπε : «—Αυτό τό παιδί, γυναίκα, θά γένει !
Ποΰ τό ήςευρε, πώς, ύστερ’ από τρεις μήνες, θενα σ’ άφην’ ορφανό ! Καί ποϋ τό ήξευρε, πώς οι παραμονές των Φώτων θε νάρχουνταν καί θά περνούσαν καί σύ θά κακοπά
θιαζες στην ξενιτιά κ εγώ θέ νάκλαιγα μονάχη. Έτσι κ’ εκείνη τήν παραμονή. 'Ο
Μιχαήλος πού μέ ήξευρεν, έπήγεν άπο νωρίς εις τό βουνό καί έφερε μιά σουρβιά :
ενα μεγάλο κλωνί γεμάτο σφιχτά καί πράσινα μάτια. «—Μ’ αυτά τά σοϋρβα, μανά, θά
διοΰμε απόψε τήν τύχην μας».
»Σάν ήρθεν δ Χρηστάκης στό σπίτι, έκαθήσαμε στό παραγώνι κ ’ έχωρίσαμε τήν
φωτιά σέ δυό μεριές, καί άρχισεν δ Μιχαήλος νά βάζει τά σοΰρβα στήν μέση πά στήν
καφτερή τήν πλάκα, γιά νά διοΰμε τήν τύχη μας. Πρώτα - πρώτα σ’~ονομάτισεν εσένα,
κ έκοβε σοΰρβο καί τό έβαλε. Καί μόλις τόβαλεν, έδρόντηξε καί πήδηξε κ ’ έβγήκεν
άπ τήν στιά. «—’Έχε τήν ευχή μου, Μιχαήλο !» τοϋ είπα. ’Απόψε εΰφρανες τήν
καρδιά μου. Σάν είν δ Γιωργής μας γερός, εί'μασθ’ δλοι καλά. "Γστερα μ’ ονομάτισεν
εμένα. Ε ! κ’ εγώ, πές, καλά πήγα. “Γστερα ονομάτισε τόν Χρηστάκη - καί διές εσύ !
ίό μάτι τής σουρβιάς έμεινε πά στήν πλάκα πού τόβαλε σιγανό καί ακίνητο, ώστε πού
εμαυρισε, κ εκαπνισε, κ έγειρεν ολίγο καί έκάηκε ! «—Χριστός καί ΙΙαναγιά ! π α ι
δάκι μου» τοϋ είπα' «δεν έβαλες καλό σοΰρβο !» Κ’ έπήρα τήν σουρβιάν άπό τό χέρι
του, κ έδιάλεξα τό πιό καλό τό μάτι, καί άνοιξα καινούριο τόπο στήν φωτιά καί τό
έβαλα... Έκάπνισεν ολίγο, έμαύρισεν, έτανύσθη, κ’ έμεινε στον τόπο ! Τότ’ έγέλασεν
ό Χρηστάκης ουνατα κ έπήρεν ένα δαυλί καί άνεκάτωσε τά κάρβουνα καί είπε :
— «’Εγώ, μητέρα, είμαι βασταγερός άνθρωπος - τό ξέρεις. ’Έτσι εύκολα - εύκολα
δέν πηδώ νά φύγω μές άπό λίγη ζέστη σάν καί λόγου σας. "Αν θέλεις νά ίοεϊς τήν τύχη
μου, φέρ’ εδώ !
»Καί πήρε τό κλωνί άπό τό χέρι μου καί τό έβαλε μες στήν φωτιά. Κ’ έπυρώθηκαν τά σοϋρβα, καί ήρχισαν νά βροντούν καί νά πηδούνε...
»Τώρα λέγε μου εσύ δ,τι θέλεις. Σοϋρβα είναι, σοΰρβα - τό ξέρω. Καί τήν τύχη
τήν βλέπουν γιά τήν συνήθεια, όχι γιά τήν αλήθεια - κι αυτά σωστό. Μά δταν θυμηθώ
τούς κούφιους έκείνους κρότους, καί τές μακρινές τουφεκιές, πού, δστερ’ άπό λίγες ήμέρες άρχισαν ν’ άκούγονται τριγύρω στά χωριά, μοΰ ξεσηκώνετ’ ή καρδιά μου, καί δέν
μπορώ νά ησυχάσω. Τό πράγμα ήταν καθαρό καί ξάστερο ,μά μεΐς δέν τό ψηφήσαμε,
μόνο τό πήραμ’ έλαφριά κ’ έγελάσαμεν.
» Εκεί πάνου στά γέλια άνοιξεν ή θύρα κ’ έμβήκεν δ Χαραλαμπής του Μητάκου.
Τόν ξεύρεις. Ήταν συνομήλικος τοΰ Χρηστάκη καί τόν έμοιαζε πολύ στό ανάστημα
καί τες πλάτες. "Οσον ήτο μικρός ήρχετο συχνά στό σπίτι μας' μά σάν έμεγάλωσε κ ’
επήρεν άσχημο δρόμο, δέν ήμποροϋσα νά τόν βλέπω μπροστά μου. Γιατί πολλές φο
ρές έκαμνε τό κακό, καί τόν έπαιρναν γιά τόν Χρηστάκη. Τόσο πολύ τόν έμοιαζε' καί
σάν συντεχνίτες δπου ήτανε φορούσαν καί τά ίδια τά ροΰχα. Γι’ αυτό τόν έβαλα μιάν
ήμερα μπροστά. Απο τότε δεν εξαναπάτησε στο κατώφλιό μας' κ’ εκείνη τήν βραδιά
ήλθε.
— Καλησπέρα, κυρά ! Καλό στά κάμνετε !
— Καλό στον Ααμπή. ”Αν μέ φέρνεις κάνα γράμμα, κάτσε νά σέ κεράσω.
— ’ Οχι κυρά, έγώ τήν παραίτησα τήν πόστα. Καί ήρθα ίσα - ίσα νά ξαναπώ τοΰ
Χρηστάκη νά μήν άφήσει νά τήν πάρει κανένας άλλος.
»’Εκεΐ, σάν νά μ’ έταράχθηκεν ή καρδιά μου !
— Καί γιατί, Ααμπή ;
— Γιατ’ είναι καλή δουλειά ή πόστα, κυρά, καλή δουλειά !
— Καί σάν είναι καλή δουλειά ή πόστα, γιατί δέν τήν κρατείς τοϋ λόγου σου, πού
τήν είχες ως στά τώρα ;
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»Θαρρείς τοΰ έδωκε κανείς μια μαχαιριά, καί άλλαξεν ή θωριά του καί άρχησε
νά μασσά τά λόγια του.
— Έ γώ , κυρά, δυό χρόνια πήγα κ’ έφερα τήν πόστ’ από τό σιδερόδρομο’ έκαμ’
άρκετοϋς παράδες. Τώρα πια άς κάμουν καί οί φίλοι.
—■ Ακούσε νά σε πώ, τοΰ είπα τότε, Λαμπή ! Έσύ άν έκαμες παράδες, καθώς
τό λένε - θεός κ ’ ή ψυχή σου ! Εμείς τέτιους παράδες δέν τούς χρειαζόμασθε. ’Έπει
τα, ξεύρεις' οί καϋμέδες δέν έχουν πλέον πέραση. Καί αυτός πού κουβαλεΐ τήν πόστα
δεν μπορεί πλέον ν’ άρχοντήνει μέ τά υστερήματα πού στέλνει κανένα ορφανό, ξενιτε
μένο, μάς στο γράμμα, νά μνημονέψουν τον πατέρα του. “Οσο για τήν άλλη τέχνη πού
σ άρχόντηνε, Λαμπή, νά ό Θεός καί άς σέ κρίνει. Έμενα τό παιδί μου είναι χριστια
νός καί τίμιος άνθρωπος, καί ξεύρει νά βγάλει τό ψωμί του μέ τόν ίδρω τοϋ προσώπου του.
» Ετσι τοΰ είπα, γιατί τό ήξευρα πώς ήταν κλέφτης. Καί κεί πού τοΰ τάλεγα,
παιδί μου, τόν έπιασε μιά τρεμούλα, καί άσπρισαν τά χείλια του, καί άγρίεψεν ή ματιά
του, σάν σεληνιασμένος. ”Ω, Παναγία μου ! Τρεις φορές άνοιξε τό στόμα του νά συντύχει, καί τρεις φορές άκουσα τά δόντια του νά κρατιούνται, παιδί μου, μά τήν φωνήν
του δέν τήν άκουσα ! ’Έτσι έστριφογύριζε τό νεκρόχλωμά του πρόσωπο ! Καί είδα τήν
άπειρή του φρίκη καί τήν ματιά του τήν τρομαγμένη, πού ξέταζε κλεφτάτα - κλεφτάτα
τά ρούχα, καί τό δεξί του χέρι, ώς άνάμεσα στα δάχτυλα ! 'Ωσάν νά ήτανε χρισμένος
κάτι τι κ ’ έφοβούνταν μήν τό διοΰμε. Καί ϋστερ’ από τόν φρικτόν άγώνα - ώ, Παναγία
μου ! σάν κανείς πού ψυχομαχά λαιμοπνιγμένος, παιδί μου.
— Μήν άκοΰς τόν κόσμο, κυρά ! Έγώ είμαι καλός άνθρωπος ! είπε, κ’ έκρυψε
τό πρόσωπο μέ τά χέρια του, κ’ έβγήκε, καί δέν έκαλονύχτησε !...
—· Θωρεΐς, μητέρα ; είπε τότε ό Χρηστάκης. Σέ τάλεγα καί δέν τό πίστευες.
Έσκότωσεν άνθρωπο, καί τόν πιάνει τό αίμα. "Ολος δ κόσμος τό λέγει καί σύ δέν
τό πιστεύεις. "Αμα πεις πώς ξεύρεις κάτι τι πού εκαμεν — άς είναι καί γιά δοκιμή
μονάχα — θαρρεί πώς τού λές γιά τό φονικό. Θαρρεί πώς έφάνηκε τό αίμα στά χέρια
του γιά νά τόν προδώσει.
— ’Αφού δέν τό είδες μέ τά μάτια σου, τοΰ είπα, τί σέ μέλλει καί τόν κακολο1γάς. Κάθε άρνί κρεμιέται από τό ίδιο του ποδάρι. Καί άν είναι άλήθεια, έχει θεό πού
θά τόν κρίνει, καί άς οψεται. Κάμε μου μόνο τή χάρη καί μή άνακατώνεσαι στήν υπό
θεση τής πόστας. Αυτός χωρίς αιτία βέβαια δέν τήν παραιτά.
— Δέν άκοΰς πού σοΰ τό λέγω, μητέρα ; είπε πάλ’ έκεΐνος. Είναι τό αίμα πού
τόν πιάνει ! Τό αίμα πού έχυσε στόν δρόμο του έστοιχειώθηκε τώρα καί δέν τόν αφή
νει νά περάσει. Προχθές άναγκάσθηκε νά γυρίσ’ άπό τά μισάδρομα καί ν’ άφήσει τήν
πόστα. ’Ακούεις, είδε κάποιον πού τόν παραμόνευε : χωρίς άλλο ήταν τό αίμα. Γιατί
λέγουν, πώς οποίος σκοτώσει άνθρωπο καί δέν σκεφθεϊ νά γλύψει άπό τό μαχαίρι του
τό αίμα, ή θά στοιχειωθεΐ νά τόν πνίξει καμμιά μέρα, ή θά τόν μαρτυρεύει, ώσπου νά
τ ’ ομολογήσει καί νά τόν κρεμάσουν.
— Νάχεις τήν ευχή μου, παιδάκι μου, μή μοΰ ξεσηκώνεις τήν καρδιά μου πε
ρισσότερο ! Καί, νάχεις τήν ευχή τής Παναγίας, μήν ανακατώνεις αύτά τά πράγμα
τα ! Γιατί σ’ ακούει κανείς άπό τήν έξουσία κ’ ευρίσκεις τόν μπελά σου ! Άφησε καί
τήν πόστα καί τόν ποστιέρη νά κουρεύονται, καί βλέπε τήν δουλειά σου, σάν νοικοκυροπαίδι.
»Μά κείνος δ μακαρίτης — τόν ήξευρες πώς ήτανε — δέν τόν έχωροΰσεν δ τό
πος νά καθήσει. Τόν έμαθα τέχνη καί τόν άνοιξ’ άργαστήρι, γιά νά πιάσει τόν τόπο
τοΰ πατέρα του. Μά, ελα πού άγαποΰσε νά γυρνά μέσα στούς δρόμους !
— ’Α π’ έδώ ώς τό Λουλεβουργάζι, είπεν, είναι πέντε ώρες δρόμος. Μιά φορά
κάθε δεκαπέντε θά πάγω καί θά έλθω, γιατί ν’ άφήσω νά ώφεληθεΐ άλλος ;
— ’Ό χ ι, νάχεις τήν ευχή μου ! Δέν σ’ άφήνω νά πάρεις τήν πόστα ! Ύποσχέσου
μου πώς δέν τήν παίρνεις γιατί θά μέ κάμεις νά χάσω τήν ήσυχία μου !
(Συνεχίζεται)

Π αραινέσεις

ΚΑΑΑΙΣΤΟΝ ΕΙΤΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΟΝ
ΤΟ ΠΕΙΘΔΡΧΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙΣ
ΚΩΝ. ΝΙΑΣΚΟΥ, ’Α στυνόμου Α'

Ή έμφυτος χοινωνικότης τοΰ ανθρώπου ώδήγησε τά σύνολα των ύπάρξεών του
είς τήν σύμπηξιν των κοινωνιών, εν αις αναφαίνονται, διά μέσου των αιώνων, αί φυλαί,
τά ’Έθνη, υπό τό ένδυμα των οποίων αναπτύσσεται δ πολιτισμός. Ή τοιαύτη έν κοι
νωνία συμβίωσις άπήτησεν έξ αρχής τήν υπαρξιν κανόνων, βάσει καί υπό τήν καΟ®δήγησιν των οποίων οί άνθρωποι θά διάγουν άρμονικώς καί επ’ ώφελεία τοΰ κοινού
συμφέροντος.
Οί κανόνες οδτοι, δηλ. οί Νόμοι, οί θεσμοί γενικώς, κατέστησαν αναγκαίοι είς
πάσαν εποχήν. Άλλα καί πάλιν ούδένα σκοπόν θά εξυπηρετούν, άν δεν ύπήρχον οί άν
θρωποι, οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον άναλαβόντες τήν εξουσίαν εφαρμογής τών Νόμων
είς τάς ανθρωπίνους κοινωνίας. Τήν καθιέρωσιν, λοιπόν, τών Νόμων ύπηγόρευσε φ υ
σική ανάγκη καί ή ανάγκη τής εφαρμογής των ύπηγόρευσε τήν δημιουργίαν τού θε
σμού τού ήγεμόνος, τοΰ άσκοΰντος, δηλαδή, δημοσίαν εξουσίαν. Ούτος, έκτος τής
τοιαύτης ασχολίας του, είναι δ κατευθύνω-, νους τοΰ ’Έθνους, τού λαού ή μιας φυλής.
Αλλά τό πειθαρχεΐν τοΐς ήγουμένοις ποιαν αξίαν δύναται νά έχη ; Ώ ς δ τίτλος
τοΰ παρόντος, τό π ε ι θ α ρ χ ε ΐ ν τ ο ΐ ς ή γ ο υ μ έ ν ο ι ς
μάθημα
ε σ τ ί κ ά λ λ ι σ τ ο ν κ α ί χ ρ η σ ι μ ώ τ α τ ο ν. Καί τούτο διότι, ώς λέγει
6 αρχαίος Έλλην φιλόσοφος Δημοσθένης : «Λυθέντων τών Νόμων καί έκά στφ. δοθείσης εξουσίας, δ,τι βούλεται ποιεΐν, ού μόνον πολιτεία οίχεται, αλλά καί ό βίος ημών
τού τών θηρίων ούόέν άν διενέγκαι». Επίσης ώς λέγει δ Ησίοδος : «Τον δέ άνθρυ>ποισι Νόμον διέταξε Κρονίων. Ίχθΰσι μέν καί θηρσί καί οίωνοΐς πετεηνοΐς έσθέμεν
άλλήλους, έπεί ού δίκη έ'στιν έν αύτοΐς, άνθρώποισι δέ έδωκε δίκην, ή πολλόν άρίστη
γίνεται». Τέλος, ώς λέγει δ Πλάτων : «Νόμους άνθρώποις άναγκαΐον τίθεσθαι καί ζην
κατά Νόμους, ή μηδέν όιαφέρειν τών πάντη άγριωτάτων θηρίων».
Τό πειθαρχεΐν τοΐς ήγουμένοις κατά τήν ύπ’ αυτού εφαρμογήν τών Νόμων είναι
<κάλλιστον μάθημα», διότι σκοπόν δέν έχει τήν τυραννίαν τών ήγεμονευομένων, αλλά
είς τάς προσταγάς τής Πολιτείας, είς τά κελεύσματα τών αρχόντων, είς τάς έπιταγάς
τών Νόμων.
Αλλά, αφού ό άνθρωπος συνέπηξε κοινωνίας πρός άντιμετώπισιν τών άπειραρίθμων εχθρών τής φύσεως, διατί νά μή πειθάρχηση είς τούς ηγεμόνας του, οίτινες,
άποσκοπούντες είς τήν επιβολήν τοΰ δικαίου, ούδένα έτερον σκοπόν έχουν παρά μόνον
τήν διατήρησιν τής τάξεως έν τή κοινωνία καί τήν όδήγησιν ταύτης πρός δρίζοντας
προόδου καί μεγαλείου ;
Ή ιστορία είναι πλήρης παραδειγμάτων, καθ' ά ’Έθνη καί φυλαί ήφανίσθησαν
έκ μόνου τοΰ λόγου τής ανυπακοής είς τούς ήγεμόνας καί διά τό ήμέτερον ’Έθνος,, δυσ
τυχώς, υπήρξαν περίοδοι, καθ’ άς αί ατελείωτοι διχόνοιαι, δείγματα απειθαρχίας πρός
τούς ήγεμόνας, άπέβησαν όδυνηραί καί έν πολλοΐς έθεσαν έν aivBuvqj τήν έθνικήν μας
ύπόστασιν.
Π ρ έ π ε ι νά ύ π α κ ο ύ ω μ ε ν ε ί ς τ ο ύ ς ή γ ε μ ό ν α ς , δ ι ό τ ι
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ώς λέγει
ό Bossuet ; « ' Ό π ο υ ό κ α θ έ ν α ς μ π ο ρ ε ί ν ά κ, άV η
ο, τ ι θ έ λ ε ι,, κ α ν ε ί ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν η δ, τ ι θ έ 
λ ε ι . ' Ό π ο υ ο έ ν υ π ά ρ χ ε ι κ ύ ρ ι ο ς . , δ λ ο ι ε ί ν α ι κύριοι,
δ π ο υ δ λ ο ι ε ί ν α ι κ ύ ρ ι ο ι δ λ ο ι ε ί ν α ι &ο ΰ· λ ο ι».
*
**

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ό άνθρωπος γεννάται διά νά ζήση. Άλλα μόνον διά να ζήση ; Οχι. Γεννάται
έπισης διά νά δημιουργήση τήν συνέχειαν της ανθρώπινης ζωής καί τοΰ πολιτισμού έν
γένει. Γεννάται διά νά άναπαραγάγη, νά διαιώνιση τό είδος του, νά συνεργασθή μετά
των συνανθρώπων του καί νά έργασθή προς όφελος τής ανθρώπινης κοινωνίας.
Ά φο ΰ, λοιπόν, γεννάται διά τούς σκοπούς αυτούς, ήτοι : τήν αναπαραγωγήν, τήν
συνεργασίαν καί τήν εργασίαν καί άφοΰ ή προς τούς έν λόγιο σκοπούς τοποθετησις του
συνιστά τόν χαρακτήρα του, τον άλλοτε βιολογικώς προσπαθοΰντα νά επίλυση τα προ
βλήματα τής ζωής καί άλλοτε κατά τρόπον άντιβιολογικόν, αντικοινωνικόν, έρευνητέον ποια ή έπίδρασις τής εργασίας εις τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου, εις τήν διάπλασιν τοΰ
χαρακτήρος του, εις τήν ύπ’ αύτοϋ άντιμετώπισιν τής έννοιας τής ηθικής καί είδικώτερον εις τήν δημιουργίαν ίσχυροΰ τείχους προς προφύλαξίν του άπό τής διαφθοράς.
Ή έπίδρασις είναι μεγίστη. Ή έργασία αποτελεί τό άλας, τό όποιον, ώς τά διάφορα
είδη τά προστατεύει από τήν σήψιν, προστατεύει καί τόν άνθρωπον από τήν διαφθοράν.
Ή έργασία δχι μόνον παρέχει εις τόν άνθρωπον τά πρός τό ζήν απαραίτητα μέ
σα, αλλά καί μίαν άπασχόλησιν τοΰ νοός του, έμποδιζομένου νά πετά εις φανταστικούς
κόσμους, δημιουργεί παρ’ αύτψ τό συναίσθημα τής ευθύνης καί δημιουργούσα κόσμους
ίδικούς της ηθικής καί τιμιότητας, υποχρεώνει τούτον νά κινήται εντός αυτών καί
εντός αυτών νά εύρίσκη τήν τροφήν τής ηθικής του άνατάσεως καί τήν ψυχικήν του
κάθαρσιν. Ό στερούμενος των μέσων συντηρήσεως θ’ άποφύγη διά τής έργασίας τήν
διαφθοράν, ήτις έν προκειμένω θά συνίστατο εις τήν διά ποικίλων ετέρων, μή νομίμων
καί χριστιανικών τρόπων, άνεύρεσιν τούτων καί έξ ετέρου δ μή στερούμενος τών μέ
σων συντηρήσεως καί άνέτως δυνάμενος νά ζήση μή εργαζόμενος, άνευ έργασίας, ευκό
λως θά διαφθαρή, ένψ διά τής έργασίας εύρίσκων μίαν άπασχόλησιν, τόσον τοΰ νοός
του, δσον καί τοΰ σώματός του, 6 μέν νους του καί ή σκέψις του, μετά τήν τέρψιν τής
έργασίας ούδεμίαν έτέραν τοιαύτην θά άποζητοΰν, έκτος τών δρίων τής ηθικής κει
μένων, τό δέ σώμα του θά εχη άνάγκην μόνον άναπαύσεως καί δέν θά ρέπη πρός τήν
ακολασίαν, ούχί διότι ή κόπωσις έκ τής έργασίας δέν θά τοΰ τό έπιτρέπη, άλλα διότι
θά είναι αδύνατον νά έγκαταλείψη τόν Θεόν του, τόν οποίον μόνον εις τήν εργασίαν
ηΰρεν.
Διά τής έργασίας πλησιάζομεν περισσότερον τόν Θεόν, δ δποϊος μάς έπλασε κατ'
εικόνα καί καθ’ δμοίιυσιν καί άναβαπτιζόμεθα μέ τά θεία κηρύγματα. Διά τής έργα
σίας αίσθανόμεθα τήν χαράν τής ζωής, τό νόημά της καί οϋτω, άφ’ ενός μέν χωρίς
έργασίαν άντικρύζομεν κακόμοιροι καί άθλιοι τήν ζωήν μας χωρίς περιεχόμενον, άφ’
έτέρου εργαζόμενοι αίσθανόμεθα αυτήν ταύτην τήν οίανδήποτε έργασίαν, τήν όποιαν
έκτελοΰμεν, νά δμοιάζη μέ τό άλας, οπερ ώς τά τρόφιμα καί τά λοιπά είδη τά προφυλάσσει άπό τήν σήψιν, ήμάς μάς προφυλάσσει άπό τήν διαφθοράν, τήν άνηθικότητα, τήν άθλιότητα.
Ή έργασία λοιπόν είναι εν δρόσημον, είς πύργος ηθικής καί άπό τά δώματά του,
δπου κατοικούν μόνον ή ηθική καί ή τιμιότης, άναβλύζει φως ύγείας, σωματικής, πνευ
ματικής καί ηθικής. Ή έ ρ γ α σ ί α ε ί ν α ι ή ε λ π ί ς . ' Ως ε λ π ί ς
δ έ ε χ ε ι μ ε γ ί σ τ η ν έ π ί δ ρ α σ ι ν ε ί ς τ ή ν ζ ω ή ν τ ο ΰ ά νθ ρ ώ π ο υ.
Κ. ΝΙΑΣΚΟΣ

Ά να κ ρ ιτικ ά θέματα

Ή ερευνά των τροχαίων ατυχημάτων
ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ ΜΑΣ
Κ. ΚΑΝΝΗ, Ύπαστυνόμου Α' (τοΰ Τ.Ο.Τ.Α. ’Αθηνών)

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

γαογως , διότι

ο εν καταστάσει μέθης οδηγών έχει μειωμένην άντίληψιν των κ ιν

καί πλημμελή τά μέτρα ασφαλείας επί τούτων. Έ ξ άλλου αναπτύσσει υπερ
Εβολικήνδύνωνταχύτητα,
πραγματοποιεί επικινδύνους υπερβάσεις, παραβιάζει την προτεραιό

τητα καί γενικώς ή έκτίμησις των προθέσεων αυτού καί τής εμπιστοσύνης των άλλων
οδηγών περί τήν αρχήν τής «συντηρητικής όόηγήσεως» ελλείπει. Τό ζήτημα τής υπερ
βολικής ταχύτητος τοΰ έν καταστάσει μέθης οδηγού εν περιπτώσει ατυχήματος θά έξετασθή ώς συντρέχον αδίκημα καί ώς παράγων, συντελέσας εις τήν επέλευσιν τού γεγο
!ί νότος έν συνδυασμώ πρός ένυπάρχον συντρέχον πταίσμα τοΰ παθόντος πεζού ή ετέρου
οδηγού. Π.χ. εις διαοταύρωσιν άνευ σημάνσεως καί σηματοδοτήσεως, εις ήν είσήλθε μέ
υπερβολικήν ταχύτητα ό διατελών έν καταστάσει μέθης οδηγός, θά έρευνηθή κατά πό
: σον καί ό έτερος οδηγός είναι ανεύθυνος των περί προτεραιότητος καί τής έκ των περι
στάσεων έπαβαλλομένης ταχύτητος, άρθρα 76 παρ. 2 καί 79 παρ. 1 Κ.Ο.Κ. Α λ λ ά καί
| των ανωτέρω στοιχείων μη υφισταμένων, ή αιτία τής υπερβολικής ταχύτητος δέν εκ
πορεύεται από τήν αδιαφορίαν ή τήν αμέλειαν τού οδηγού, διότι ενυπάρχει ή αρχική
τής μέθης. Ενταύθα ή ταχύτης θά έξετασθή ώς συντρέχουσα αίτια καί ούχί ώς αυτο
τελής. Αύτοτελές αδίκημα, ώς προελέχθη, αποτελεί ή έν καταστάσει μέθης δδήγησις.
ήτις καί έπισύρει αύστηράς κυρώσεις κατά τοΰ παραβάτου. Οί άνακριτικοί υπάλληλοι
είς τάς πρός τήν ,Ιατροδικαστικήν 'Υπηρεσίαν παραγγελίας των δέον νά αίτοΰνται νά
άποφανθή αυτή εάν ύπάρχωσιν αποδείξεις, δτι ό οδηγός ήτο μεθυσμένος. Ή έπίδρασις τού οινοπνεύματος, ώς είναι γνωστόν, ποικίλλει από ατόμου είς άτομον. Ενταύθα
έχομεν νά έπισημάνωμεν έν σοβαρόν πρόβλημα, δπερ βημιουργείται κατά τήν αστυνο
μικήν πρακτικήν τής έφαρμογής τού άρθρου 110 τοΰ Κ.Ο.Κ. Ή παράγραφος 2 εχει
t οΰτω : «Ή διαπίστωσις τής μέθης τοΰ οδηγού συνεπείς χρήσεως οινοπνεύματος ή τα
ξικών ουσιών, έπιβάλλεται νά γίνεται διά παντός π ρ ο σ φ ό ρ ο υ ε π ι σ τ η μ ο 
ν ι κ ο ύ μ έ σ ο υ , έν περιπτώσει θανατηφόρου ατυχήματος ή βαρείας σωματικής
βλάβης. Διά τοΰ αυτού μέσου καί εις τάς ιδίας ώς άνω περιπτώσεις διαπιστούται ή μέθη
πεζού ή ή παρ’ αυτού χρήσις τοξικών ουσιών».
Ή εύρυτάτη διατύπωσις τοΰ έν λόγω άρθρου είς τό σημεϊον τούτο, δημιουργεί νο
μικός δυσκολίας, διότι ή λήψις αίματος έμπίπτει είς τήν διάταξιν τοΰ Π.Κ. «περί σω
ματικής βλάβης». Έξ άλλου γίνεται αποδεκτόν έν περιπτώσει συναινέσεως τοΰ δρά
στου ή παθόντος πεζού, δπότε δέν δημιουργεΐται νομικόν θέμα. Έρωτάται δμως πώς δ
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άνακριτικός υπάλληλος θά λάβη την συγκατάθεσιν τοΰ οίνόγλυφος όδηγοΰ ή παθόντος,
όταν τυγχάνη γνωστόν τοΐς πασι, ότι εις τοιαύτας περιπτώσεις, ό λογικός διάλογος
δυσκόλως επιτυγχάνεται, αλλά, δπερ καί τό σπουδαιότερον, ή συγκατάθεσις αΰτη δέον
νά είναι προφορική ή έγγραφος ; ’Επίσης έν περιπτώσει συγκαταθέσεις τοΰ δράστου,
αυτή είναι έγκυρος ή πάσχει ακυρότητα ; Κατά τήν ήμετέραν γνώμην, ή έν προκειμένω 'Αστυνομική πρακτική μέχρι τής εφαρμογής έν τή Χώρα μας μεθόδων κατά τό
σύστημα άλλων Χωρών, ώς του «ΑΛΚΟΤ ΕΣ Γ», ήτοι δείγματος τής περιεκτικότητος
οινοπνεύματος έκ τής έκπνοής τοΰ όδηγοΰ εντός ελαστικής σφαίρας, σύστημα εΰχρηστον καί αμέσου διαπιστώσεις μέθης διά τά άνακριτικά ’Αστυνομικά όργανα δέον νά
είναι ή εξής : 1) Έξέτασις μαρτύρων. 2) Έξέτασις τοΰ οίνόγλυφος όδηγοΰ ή πεζοΰ
παρ’ ιατρού καί λήψις ενόρκου καταθέσεις τοΰ τελευταίου περί των εξωτερικών ενδεί
ξεων τής μέθης. 3) Σύνταξις δελτίου διερευνήσεως μέθης, έν ώ νά διαλαμβάνωνται :
α) αί δηλώσεις τού έξεταζομένου εις τά ερωτήματα τοΰ Αστυνομικού περί τής ώρας, εάν
είναι ασθενής, από ποιαν ασθένειαν πάσχει, έπί τόσον χρόνον έχει νά κοιμηθή, έπί
πόσον χρόνον έκοιμήθη κλπ. β) αί παρατηρήσεις τοΰ Αστυνομικού, ήτοι :
’Αναπνοή : ’Ασθενής — Ευδιάκριτος.
Ηρόσωπον : Λαμπερόν — Χλωμόν — μέ άμυχάς — μέ σίελον.
Οφθαλμοί : Κανονικοί — “Υγροί — Κόκκινοι.
Ενδυμασία : Κανονική — Λερωμένη.
Συμπεριφορά : Κανονική — 'Ομιλητικός — Έν έξάψει — “Υβριστικός — ’Ερι
στικός — Υ πνηλία — Έμμετοι — Έπιθετικότης.
Ό μιλία : Κανονική — Τραυλίζει — Μουρμουρίζει, καί
γ) Ή ψυχοφυσική έξέτασις :
’Οφθαλμοί : Κόραι Κανονικοί — Διεσταλμέναι.
Ισορροπία . Καλή — Σταθερή — Ταλαντεύεται - Πίπτει.
Βάδισμα : Βέβαιον — Συνετόν — Νωχελές — Ταλαντεύεται — Πίπτει.
Μεταβολή : Βέβαια — Ταλαντεύεται — Πίπτει.
Τό δελτίον τούτο δέον νά έπισυνάπτεται εις τήν δικογραφίαν. Ή ανωτέρω έκτεθεϊσα τακτική εφαρμόζεται από τής λειτουργίας τοΰ Τ.Ο.Τ.Α. μέ ικανοποιητικά απο
τελέσματα. Έ κ τής φύσεως τοΰ έγκλήματος τοΰ άρθρου 110 τοΰ Κ.Ο.Κ. ώς έγκλήματος άφηρημένης διακινδυνεύσεις καί τοΰ σκοπού τον όποιον τοΰτο επιδιώκει, τό κριτήριον τούτου δέον νά είναι ή ασφαλής οδήγησες. Ούτως, υπό τήν επήρειαν οινοπνεύ
ματος καί τοξικών ουσιών, έν τή έννοια τοΰ έν λόγω άρθρου, τελεί δ οδηγός εκείνος,
δστις δεν δύναται πλέον νά δδηγή κατά τρόπον ασφαλή.
Επί τή βασει επιστημονικών δεδομένων γίνεται αποδεκτόν δτι άνεύρεσις εις τό
αίμα τοΰ οδηγοΰ ποσοστού οινοπνεύματος 1 ο) οο συνεπάγεται δι’ αότόν μη πλήρη ικα
νότητα κανονικής οδηγήσεις. Έ πί ποσοστοΰ 1,5 ο) οο ε ις 2 ο) οο ο οδηγός εμφανίζει
εκδηλα σημεία μέθης, ενώ επι ποσοστοΰ πλέον των 2 ο) οο ούτος διατελεϊ έν καταστάσει πλήρους μέθης. Τό πρόβλημα τής έξακριβώσεως τής μέθης των οδηγών ή πεζών
παραμένει εν Ελλαδι όςυ καί επείγον καί επιβάλλεται ή νομοθετική ρύθμισις τούτου,
καθ’ δσον πλεΐσται είναι αί περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων μέ αρχικήν αιτίαν τήν
μέθην. ’Επιβάλλεται, κατόπιν τούτου, όπως τό Κράτος μή άρκεσθή εις μόνην τήν τοΰ
«προσφόρου» επιστημονικού τρόπου διαπίστωσιν τής μέθης, άλλα έξοπλίση τά αρμό
δια αστυνομικά όργανα διά των ένδεδειγμενων μέσων, προς έπιτέλεσιν τοΰ έργου τού
του (δρα ερμηνείαν κώδικος οδικής κυκλοφορίας ’Αντεισαγγελέας κ. Μιχαήλ Παπαδογιάννη, σελίς 225) . ’'Ηδη, μέ τήν ίσχύν τοΰ Ν.Δ. 200) 10-6-69 καί τών εις έκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων κοινών αποφάσεων τών έπί τών Συγκοινωνιών καί Δημο
σίας Τάςεως Τπουργών, θέλωσι καθορισθή οι επιστημονικοί τρόποι διαπιστώσεως τής
χρήσεως οινοπνεύματος ή ταξικών ουσιών, τό ποσοστόν οινοπνεύματος έν τψ δργανι-
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σμψ, το άπαιτούμενον διά νά θεωρηθή ένοχος ό ελεγχόμενος κλπ., εις τρόπον ώστε
εφεξής σαφώς καί βάσει συγκεκριμένων αποδείξεων νά στοίχε ιοθετήται τό αδίκημα
τής όδηγήσεως παντός οχήματος, ύπό προσώπου,, τελοϋντος υπό την επήρειαν οινο
πνεύματος ή ταξικών ουσιών. Κατά τήν επί δετίαν λειτουργίαν τοϋ Τ.Ο.Τ.Α. τά συνέ
πεια, μέθης τοϋ όδηγοΰ προκληθέντα ατυχήματα, υπήρξαν εν τή πλειονότητί των σο
βαρά ή θανάσιμα. Εις τινα μάλιστα περίπτωσιν, οδηγός τις, γνωστός εις τάς αστυνο
μικές Άρχάς ώς ναρκομανής, κλέψας όχημά τι, άφοΰ έποιήσατο χρήσιν ναρκωτικών
ουσιών, έγένετο πρόξενος θανάσιμου τραυματισμού γυναικός επί τής οδοϋ Θησέως, γ ε 
γονός δπερ ύπήρξεν άλλως τε καί ή αιτία άποκαλύψεως τής κλοπής τοϋ αύτοκ-ινήτου.
Τοιαύτη ήτο ή μέθη τοΰ έν λόγψ όδηγοΰ, ώστε παρέστη ανάγκη οδτος νά έξαχθή έκ
τοϋ αυτοκινήτου υπό τών έπιληφθέντων αστυνομικών καί νά παραμείνη έν τοΐς κρατητηρίοις έν κραιπάλη μέθης επί μίαν (1) ημέραν διά τήν λήψιν τής άπολογίας του,
Ή ποινική ευθύνη τοΰ έκ προθέσεως παραχωροΰντος τήν δδήγησιν τοΰ οχήματος
του εις άτομον τελούν ύπό τήν επήρειαν οινοπνεύματος ή τοςικών ούσιών κατά τον
Κ.Ο.Κ. είναι ή τοΰ αναγκαίου συνέργου (άρθρον 46, παρ. 1 έδ. β ’ II.Κ.) .
γ . Προτεραιότης

Άπό τής ίδρύσεως τοϋ Τ.Ο.Τ.Α. (Τμήματος Ό όικών Τροχαίων ’Ατυχημάτων)
τόν Ιούλιον τοΰ έτους 1964, μέ οργανωτήν τόν ’Αστυνόμον Α ' κ. Άθανασούλην Ί ω ά ννην, ή Υπηρεσία αυτή έπελήφθη μέχρι σήμερον επί 23.000 τροχαίων ατυχημάτων
εν τή περιοχή τής Άστυν. Δ) νσεως ’Αθηνών. Έ κ τών ανωτέρω ατυχημάτων ποσοστόν
38% ώφείλοντο εις τήν παραβίασιν τής προτεραιότητος. Έ κ τούτου σαφώς καταδει
κνύεται ή σημασία τοΰ άρθρου 79 Κ,Ο.Κ., τοΰ οποίου ή τήρησις αποτελεί θέμα ζω τι
κής σημασίας διά τήν εύρυθμον καί ασφαλή κυκλοφορίαν τών οχημάτων έν τοΐς όδοίς.
Σημαντικός αριθμός οδηγών αδιαφορεί διά τήν τήρησιν τής προτεραιότητος μέ άποιέλεσμα, τό έτος 1968, έπί 9.972 ατυχημάτων, ών έπελήφθη τό Τ.Ο .Τ.Α., τά 4.656
ώφείλοντο εις τήν μή τήρησιν προτεραιότητος ύπό τοΰ υπαιτίου όδηγοΰ αυτοκινήτου.
Εις άλλας περιπτώσεις, οδηγοί τινες άγνοοΰν τάς περί προτεραιότητος διατάξεις,
ιδία, οί οδηγοί μοτοποδηλάτων, αΐτινες κατά πλειονότητα, λόγω τοΰ νεαροΰ τής ηλι
κίας των, είναι καί θρασύτεροι περί τήν τήρησιν τών κανόνων κυκλοφορίας καί διότι
μέχρι πρό τίνος ούδέν πιστοποιητικόν, άποδεικνύον τήν γνώσιν τών κανόνων κυκλο
φορίας, άπητεΐτο προκειμένου νά όδηγήσωσι μοτοποδήλατον, αλλά ήρκει ή άδεια κυ
κλοφορίας καί μόνον τοΰ μοτοποδηλάτου.
Ήδη, μέ τήν καθιέρωσιν «άδειας ίκανότητος όδηγοΰ μοτοποδηλάτου», δ αριθμός
τών έκ τών μοτοποδηλάτων προκαλουμένων ατυχημάτων τείνει νά μειωθή. Ή τερά
στια διάδοσις τοΰ μοτ) του έν Έλλάοι, κατά τά τελευταία ιδία, έτη, όφειλομένη έν πολλοΐς εις τήν εύκολον άπόκτησίν του, τήν άσήμαντον δαπάνην καυσίμων έκ τής κυκλο
φορίας του κλπ. άπετέλεσε «καρκίνωμα» τής κυκλοφορίας, άλλά ή άπηνής δίωξις τών
οδηγών τούτων θέλει ο π ω σ δ ή π ο τ ε έπιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα καί
συμμόρφωσιν τών παραβατών.
Έν προκειμένω έχομεν τήν γνώμην δτι, έκτος τής καθιερωθείσης άδειας ικανό·
τητος όδηγοΰ, μεγάλως θά συνέβαλλεν εις τόν περιορισμόν τών έκ τών μοτ) των ατυ
χημάτων, ή θέσπισις νόμου, δυνάμει τοΰ όποιου οί οδηγοί τούτων θά φέρωσι ύποχρεωτικώς προστατευτικόν κράνος κατά τήν δδήγησιν. Ή αιτιολογία τής ήμετέρας ώς άνω
γνώμης, εΰρηται εις τήν υπηρεσίαν τής ασφαλείας ήν προσφέρει τό· κράνος έπί τρο
χαίου ατυχήματος, διότι :
α) Προφυλάσσει τήν κεφαλήν κατά τήν σύγκρουσιν ή πτώσιν γενικώ ς, άπό άμε
σον τραυματισμόν, λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής ζωτικής σημασίας διά τόν άνθρώπινον
οργανισμόν τοΰ οργάνου, δπερ έκτίθεται έν κινδύνφ άνευ κράνους.
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β) Ιΐροφυλάσσει τόν οδηγόν από έγκεφολικήν διάσεισιν, συχνοτάτην επί ατυχη
μάτων μοτ)των, διότι οί κραδασμοί απορροφώνται από τήν εσωτερικήν έπένδυσιν τοΰ
κράνους καί μεταφέρονται μειωμένοι εις τόν εγκέφαλον (δρα Σπυρίδωνος Γεωργούση
«'Ο άνθρωπος καί τό αύτ) τον», τόμος Γ\ σελίς 175) .
Έ ν άρθρψ 79 Κ.Ο.Κ. διαλαμβάνονται λεπτομερώς διατάξεις περί προτεραιότητος. Αδται έχωσιν ώς εξής :
1·— Είς τάς διασταυρώσεις των οδών οί οδηγοί ύποχρεσΰνται δπως έπιδεικνύωσιν ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καί προσοχήν.
2.— Είς τάς διασταυρώσεις ή προτεραιότης ορίζεται διά σημάνσεως.
Εις τάς άνευ σημάνσεως διασταυρώσεις ή προτεραιότης ανήκει είς τόν έκ δεξιών
προερχόμενων.
Κατ’ εςαίρεσιν :
α) Οί κινούμενοι επί αρτηριών έχουσι προτεραιότητα έναντι των κινούμενων Ιπί
τών παρόδων αυτών.
β) ’Επί κυκλικού κόμβου τήν προτεραιότητα έχουν οί κινούμενοι εντός αυτού
έναντι των εισερχομένων κλπ.
Δ ιαστανρώσεις.

Είς τάς έλεγχομένας υπό τροχονόμου ή φωτεινού σηματοδότου διασταυρώσεις,
καθορίζεται χρονικώς η προτεραιότης διελεύσεως τών οχημάτων, είς τρόπον ώστε με
οιανδήποτε ταχύτητα καί αν διέρχωνται ταΰτα δέν απειλείται σύγκρουσις. Έν τούιοις, είς τας ανευ σημάνσεως οιασταυρωσεις τών οδών τά πράγματα διαφέρωσι. Έκασ _^5τ]γός, προσεγγιζων είς όιασταύρωσιν δδων άνευ σημάνσεως ή σηματοδοτήσεως
και εφ οσον δεν κινείται επί αρτηρίας, Ανεξαρτήτως τής κατά το άρθρον 79 παρ. 2
Κ.Ο.Κ. έκ δεξιών προτεραιότητος αύτοϋ, ύποχρεοΰται κατά τό άρθρον 76 παρ. 2 Κ.
Ο.Κ. πλησίον τών διασταυρώσεων καί διακλαδώσεων... νά μετριάζη τήν ταχύτητα τοΰ
οχήματος του. Εις τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 79 Κ.Ο.Κ. ύποχρεοΰται ταυτοχρόνως «εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν και προσοχήν». Αί ώς άνω διατάξεις εχουσιν εφαρμο
γήν^ δι οιονδήποτε οδηγόν προσεγγίζοντα είς διασταύρωσιν ισοτίμων κυκλοφοριακής
κινήσεως δδών. Επιβάλλεται δηλαδή ελάχιστη ταχύτης 6 — 8 X) Ω, ιδιαιτέρως εντός
των πόλεων, ένθα δεν ύφίσταται πεδίον δρατότητος, καί ένεκα τούτου ούδείς γνωρίζει,
εαν τό δεςιόν του είναι έλεύθερον. Ύπό τό κράτος τής πλήρους συμμορφώσεως τών
οδηγών προς τας ως ανω ρηθείσας διατάξεις, δ έκ δεξιών προερχόμενος έχει τήν προ
τεραιότητα έναντι τοΰ ετέρου. Κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 79 Κ.Ο.Κ., καί
.οϋ ι,ο ινα υ^άρξη πρακτική διευκολυνσις μεταξύ τών δδηγών. Τό δικαίωμα τής έκ δεςιώ ν ^προτεραιότητος κατα ταΰτα Αποκτά πρακτικήν άξίαν έπί ταυτοχρόνου άφίξεως
-ώ ν οχημάτων έ ξ τ ή διασταυρώσει. Ή Αληθής έννοια τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου
79 Κ.Ο.Κ., καθ ήν είς^τάς άνευ σημάνσεως διασταυρώσεις ή προτεραιότης Ανήκει είς
τον εκ^ δεξιών προσερχόμενον, είναι δτι Απαραίτητος προϋπόθεσις τής προτεραιότητος
είναι ή ταυτόχρονος άφιξις τών δύο οχημάτων είς τήν διασταύρωσιν, ούχί δέ καί δταν
lo εξευρ ίσ κ ετα ι εν προπορευσει τοΰ ετέρου. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν
οίοσδήποτε τών δδηγών, συμμορφούμενος πρός τάς διατάξεις τών άρθρων 76 παρ. 2, 79
παρ. 1 Κ.Ο.Κ. ήτοι είς μετριασμόν τής ταχύτητος, έν ιδιαιτέρα έπιμελεία καί προσοχή,
και ειτα εισερχόμενος είς τήν διασταύρωσιν, δέν ευθύνεται καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν
ήτο εξ αριστερών τοΰ έτερου, εαν ο ετερος βαίνων μέ υπερβολικήν ταχύτητα, καίτοι
είχε πλήρες οπτικόν πεδίον, ήτοι έλεγχομένην Απόστασιν, έν τούτοις δέν παρεχώρησε
προτεραιότητα είς τόν εν προπορεύσει ευρισκόμενον εντός τής διασταυρώσεως οδηγόν.
7Συνεχίζεται)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Νυχτερινή περιπολία
ΑΝΤ. ΔΕΛΩΝΗ, Δασκάλου - Λογοτέχνου

ΚΩΣΤΑΣ, δ αστυφύλακας, έκανε τήν νυχτερινή του περιπολία. Ηταν μετά τά
μεσάνυχτα. Μιά νύχτα απαλή. Ολα φαίνονταν ήσυχα. Οι δρομοι ήσαν έρημοι,
απελπιστικά άδειοι, ήχος κανένας. Ό Κώστας ένοιωθε στενάχωρα,-ούτε κι αυτός ήξε
ρε τό γιατί. 'Όλη αυτή ή παράξενη ερημιά τοΰ έσφιγγε τήν καρδιά. 'Ηθελε κίνηση,
παλμό, ζωντάνια. Δεν τδν κούραζε ή δουλειά. Αντίθετα τον σκότωνε η απραξία. Οχι,
δεν τό ’κάνε αότό ή δεν ένοιωθε έτσι έπειοη ήθελε να οιακριθή, μα έτσι ήταν π/.ασμενος, πώς να τό κάνης. Ήθελε κίνηση αυτός, ένοιωθε ζωντανός, μέσα του ένοιωθε πο
ταμούς τή δράση νά θέλη νά σπάση τά φράγματα τοΰ οερματός του, να θέλη να γινη
πράξη αληθινή, έργο ουσιαστικό.
Ό Κώστας σκεφτόταν πώς τούτη ή έρημιά τής πολιτείας, σ’ αυτές τίς^μικρες^ νυ
χτερινές ώρες, έμοιαζε μ’ ένα σύννεφο από τίποτε, πού τον τύλιγε. 'Ολη αυτή ή ερη
μιά τον κομμάτιαζε. Τά σπίτια, τέλεια τετραγωνισμένα, έμοιαζαν με ομοιόμορφα κου
! τιά τετράγωνα, βαλμένα στή σειρά από κάποιον σχολαστικό συλλέκτη. Τ ά κίτρινα λαμ
j
πιόνια έρριχναν τό φως τους, πού τεμάχιζε το σκοτάδι, σε ανισα κομμάτια κι εφτιατ
II χναν ίσκιους σέ κάθε γωνιά, σέ κάθε πόρτα, ίσκιους πελωρίους, σαν στοιχειά καί ίσκιους
1 μικρούς, σάν παράξενα ζωύφια πού σέρνονταν μες στά πόδια του.
’Αλήθεια, τί γινόταν τούτες τις στιγμές πίσω από τούς τοίχους, πίσω από τά σπί
ί τια, μές στά σπλάχνα τής πολιτείας πού κοιμόταν1; τί γινόταν πίσω από τά κλειστά
παράθυρα ; ένας ολόκληρος κόσμος ζοΰσε μέσα στά μικρά του όνειρα. ' Ενας ολόκλη
ρος κόσμος. . . αλήθεια ! Ποιος ήταν αυτός δ κόσμος ; τό πλήθος τό ανώνυμο, οι άν
θρωποι οί άπλοι μέ τά στενά όνειρα, τά μεγάλα βάσανα, τις καθημερινές σκοτούρες, τΙς
πίκρες, τις χαρές καί τούς καημούς. . . 'Όλο αυτό τό πλήθος θά κυκλοφορούσε αύριο
ατούς δρόμους τής πολιτείας ντυμένο τή μάσκα του, δίχως άλλο. Κάθε άνθρωπος μέ
τό δικό του πρόσωπο.
Ό Κώστας είδε τήν ώρα. Τρεις καί είκοσι. Ακόμα σαράντα λεπτά περιπολία.
’Έστριψε τήν Καλλιδρομίου.
Περπατούσε πάντα δ Κώστας καί σκεφτόταν πώς ή αποψινή περιπολία δέν ήταν
κάτι τό συνηθισμένο. Ήταν κάτι τό αλλιώτικο, πώς νά τό όνοματισης, ή τ α ν μ ι α
πορεί α τής ψ υ χ ή ς του π ο ύ δ ο κ ι μ α ζ ό τ α ν σ τ ό ά μ ό ν ι
τ ή ς α π ο ψ ι ν ή ς α π ρ α ξ ί α ς κ α ί έ ρ η μ ι ά ς., Γιά μιά στιγμή φαντάιί
στηκε τόν εαυτό του ήρωα ενός φοβερού έπεισοδίου. . . Μιά σπείρα, λέει,, δροΰσε σ
αύτές τις ώρες σ’ αυτή τή γειτονιά κι αυτός τήν ανακάλυπτε. Καταδιώξεις, πιστολιές,
έφοδοι, συλλήψεις, τά φλας τών δημοσιογράφων, ή προβολή. . . μετά μιά ιστορία μέ
ναρκωτικά, μιά άλλη μέ λαθρεμπόριο, μετά ή σύλληψη ενός έπικηρυγμένου. . . δλα
αυτά, λέει, αυτός τά κατόρθωνε ! . . .
Τί ανόητες σκέψεις. . . Γέλασε μόνος του. Τίποτε δέν συμβαίνει, τίποτε. Μες στή
φαντασία του ολα αυτά. Φταίει καί ή απαλή αυτή νύχτα. . . Τί συνάντησε ως τα
τώρα στή λιγόχρονη καρριέρα του ; κάτι μεθυσμένους, κάτι πταισματάκια τής κακίας
ώρας, περιπολίες, μιά ρουτίνα πού σπάνια έσπαγε άπό κάτι άλλιώτικο, κάτι συναρπα
στικό. Βέβαια, τό καταλάβαινε. . . ή ύπηρεσία του ήταν λίγη. Πολλά είχε νά μάθη
ακόμα, τά χρόνια ήταν μπροστά του. ’Ίσως βιαζόταν λίγο, έτσι είναι. Ή αποστολή του
ήταν σά μιά πορεία τραχειά μές στό χρόνο, ποτισμένη μέ πολλές εμπειρίες. Στό νοΰ
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του ήρθε ή βιβλική μορφή τού παπά τοΰ χωριού καί του δασκάλου του 6 λόγος. . . 'Έ
νοιωσε τώρα πώς κι αυτός είχε πάνω - κάτω τήν ίδια δουλειά νά κάνη.
Ένοιωσε κουρασμένος λίγο. Κάθησε σ ενα σκαλοπάτι νά βάλη το μυαλό του σε
τάξη. Αυτή ή νύχτα τά έφταιγε ολα, αυτή ή ερημιά, αυτή ή απραξία. Ποτέ άλλοτε
οέν είχε σκεφτεΐ τόσο·, μά πίστευε πώς δεν ήταν τελείως άσκοπη όλη χύτη η ένδοσκόπηση στά κατάβαθα τοΰ εαυτού του. Τόν γνώριζε έτσι καλύτερα, τον μελετούσε, κι
αύτβ ήταν ένα σημαντικό κέρδος.
Οί άλλοι κοιμόνταν πίσω από τούς τοίχους τόν ύπνο τού δικαίου. Καλοβαλμένοι
στά ζεστά τους κρεββάτια, με τά όνειρά τους, ανεύθυνοι. Αυτός γυρνοΰσε μέσα στή νύ
χτα, καλόγνωμο στοιχειό, νά προστατεύση τά όνειρά τους, νά έποπτεύση τήν ησυχία
καί άσφάλειά τους, νά διαφεντέψη τήν άξιοπρέπειά τους. Αυτός ήταν ό νόμος, ναι ό
νόμος, τό νοιώθε αυτό καλά. Ήταν κάτι, ήταν μιά παρουσία, μιά οντότητα, ποιος μπο
ρούσε νά τό αμφισβήτηση ;
— Κανένας.
Τρόμαξε μέ τήν ίδια του τή φωνή. Άθελά του, παρασυρμένος από τις σκέψεις
του, είχε φωνάξει δυνατά. Μά ό δρόμος δεν ζωντάνεψε. Αυτή ή βάρδια ήταν ή χειρότερη γ ι’ αυτόν. Δύο μέ τέσσερεις, τί καταδίκη. Χάθηκαν οί άλλες ώρες ;
Σηκώθηκε. Βγήκε στήν Ιπποκράτους. Ό ήχος κάποιου αυτοκινήτου πήγε μιά
στιγμή νά σπαση τή βαθειά σιωπή,, μά οέν τό κατόρθωσε. Γρήγορα χωνεύτηκε μέσα
στή νύχτα
Περπατούσε αργά μ ενα ρυθμικό σχεδόν βήμα.. Μές απ’ τό μυαλό του πέρασε γιά
μια σστιγμή, σάν ταινία, ή μικρή του άχαρη ζωή. Ό τόπος, πού γεννήθηκε, κάποιο
χωριάο ψηλά στήν Ευρυτανία, οί δικοί του πού ζοϋν μέ τή θύμησή του. Ή μάννα πού

..
=η νά μπή στή Σχολή. . . ’Αγώνας !
ψευτοχαρές, πολλά βάσανα, μικρά όνειρα, λειψά σάν τήν ζωή του.
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ζωή του. Ή ταν ταγμένος νά φυλάξη κάποιες Θερμοπύλες. Κοίταξε τό γαλαζόλευκο
περιβραχιόνιο τής υπηρεσια,ς. Ασυναίσθητα καταλάβαινε πώς τό πανί αύτό μεγάλωνε
τήν ευθύνη του απέναντι στήν κοινωνία. Βαθειά μέσα του στάλαζε ή πίστη του, δτι
θά τό τιμούσε πάντα αυτό τό πανί, πάντα. . .
Αοίταξε την ωρα. Δέκα λεπτά ακόμα. Αλλη μιά περιπολία τελείωνε. Όμως ή
αποψινή δέν ήταν μιά συνηθισμένη περιπολία, μιά υπηρεσία τής σειράς, τής ρουτίνας.
^ Ε μ ο ι α ζ ε σ ά μ ι ά σ υ μ π ύ κ ν ω σ η τ ή ς ζ ω ή ς του. Πρώτη φορά
απόψε σκέφτηκε ξεκαθαρα πολλά πραγματα·. Ήταν μιά νύχτα περισυλλογής κι αλή
θειας, κάτι αλλιώτικο. Ηταν ενα κατέβασμα μέχρι τά βάθη τοΰ εαυτού του καί μιά
ανάταση στο φως τής γνώσεονς. Είχε μπορέσει νά μάθη πολλά από τόν εαυτό του κι
αύτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος, ήταν ένα βάφτισμα μέ άλήθεια καί έξαρση.
Από απέναντι είδε τόν αντικαταστάτη του πού πλησίαζε. Ή περιπολία
ριπολία ιτου τέ/.ειιυνε κιι αυτός επρεπε να φυγή. Ο άλλος πλησίασε καί τόν χαιρέτησε φιλικά.
— Είχαμε τίποτε ; τόν ρώτησε.
—Πολλά. . . Τού απάντησε δ Κώστας, βυθισμένος στις δικές του σκέψεις.
— Πολλά ; έκανε δ άλλος παραξενεμένος.
Ο Κώστας έβγαλε τό γαλαζόλευκο πανί από τόν καρπό του. 'Ύστερα προχώρησε
στον ορομο κι δ άλλος στεκόταν καί τόν κοίταζε γεμάτος άπορίες. Ή νύχτα έλυωνε
σιγά - σιγά καί γινόταν θαμπή ημέρα. . .
4ΝΤ 4 ΕΛΩΝΗΣ

Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε Ο Τ Ι ...
****************************

Ε ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ των Η.Π.Α., περί χάς άρχάς τού 1946, συνεστήθη τό Α θλη
τικόν Συμβούλιον των Συμμάχων Ένοπλων Δυνάμεων, όπερ περιελαβεν ώς μέλη
12 Εθνη. Έκτοτε, καί παρά την αρχικήν του επιτυχή δραστηριότητα, τό πρώτον
τούτο Συμβούλιον έγνώρισε περίοδον κάμψεως, λόγω, κυρίως,, τής άποχωρήσεως ώρισμένων έκ των μελών. Κατά τό 1948 δμως άνεδιωργανώθη καί άνεπτύχθη εις Διεθνες
Συμβούλιον Στρατιωτικού ’Αθλητισμού (CIJSi.M.) ύπό την προεδρίαν τοΰ Τ'άλλου
Συνταγματάρχου κ. Η. ΝΤΙΜΠΡΓ.
To C.I.S.M. σήμερον περιλαμβάνει ώς μέλη 40 Έθνη, έλπίζεται οέ δτι ό αριθμός
οδτος θά αύξηθή.
Πρόεδρος τοΰ C.I.S.M. είναι δ Πακιστανός Ταξίαρχος ’Αεροπορίας κ. ΠΙΡΑΧΑ.
Ή Γενική Γραμματεία εδρεύει εις ΒΕΛΓΙΟΝ (ΒΡΙαΈΛΛΑΙ) , τά καθήκοντα δε τοΰ
Γεν. Γραμματέως έκτελεϊ δ Βέλγος Έπισμηναγός κ. Ραούλ ΜΟΛΛΕ.
Σκοπός τοΰ C.I.S.M. είναι ή διά τής διαθέσεως παντός δυνατοΰ μέσου παρότρυνσις τοΰ προσωπικού των ’Ενόπλων Δυνάμεων των Κρατών Μελών προς ενεργόν συμ
μετοχήν εις τον αθλητισμόν, μέ τελικήν επιδίωξιν την δια τής ευγενοϋς άμίλλης αναπτυξιν δεσμών μεταξύ τούτων, δπερ επιτυγχάνεται διά :
α) Τής διατηρήσεως μονίμου συνδέσμου μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των
Κρατών - Μελών .Τοιουτοτρόπως καθίσταται δυνατή ή ανταλλαγή ιδεών επί τής Στρα
τιωτικής Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού μέ αποτέλεσμα τ η ν βελτίωσιν γενικώ ς
τών μεθόδων τής Στρατιωτικής άθλήσεως.
β) Τής. χρησιμοποιήσεως απάντων τών μέσων ατινα θά ηδυναντα νά οδηγήσουν
εις τήν δημιουργίαν ή τήν ένδυνάμωσιν φιλικών δεσμών μεταξύ τών στρατευμένων
αθλητών τών συμμάχων χωρών, βασιζόμενων εις τήν αγάπην προς τήν Πατρίδα ^νος
έκαστου καί τόν σεβασμόν προς τήν Πατρίδα τών άλλων.
Έπιπροσθέτως μέσω τής ’Ακαδημίας τού C.I.S.M. δίδεται ή ευκαιρία εις τά Κρά
τη - Μέλη νά ανταλλάσσουν σκέψεις καί έκμεταλλεύωνται την υφισταμένην πείραν καί
γνώσεις άλλήλων εις επιστημονικά θέματα Σωματικής ’Α γωγής. Πρός τούτοις όργανοϋνται Σεμινάρια, Ιατρικά Συνέδρια, καί συγκεντρώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με
ειδικούς όμιλητάς.
Κατ’ έτος καί,, κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τού C.IJS.M., όργανοΰνται ύπό τών Κρατών - Μελών διεθνή πρωταθλημσ,τα, ουχι μονον δια τα πλΑστα
τών ’Ολυμπιακών αγωνισμάτων, αλλά καί διά τά καθιερωθεντα ΐοια στρατιωτικά αγω
νίσματα — ώς τό Στρατιωτικόν, τό Ναυτικόν καί τό ’Αεροπορικόν Πένταθλον, τήν π ε
ρίπολον μέ σκι καί τήν ένοπλον κολύμβησιν.
Έν Έλλάδι έτελέσθησαν προσφάτως αγώνες πρωταθλήματος CJ..S.M. 1969 πο
δοσφαίρου καί μπάσκετ. Είς τό ποοόσφαιρον ή Ε λλάς κατέλαβε τήν α θέσιν καί εις
τό μπάσκετ τήν β' τοιαύτην. Έ κ τών 12 παικτών τής δμάδος μπάσκετ οί πέντε ήσαν
αστυφύλακες καί μάλιστα βασικά στελεχη αυτής.
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ΑΤΑ τήν αρχαιότητα- καί εις τάς άρχάς τοΰ Μεσαίωνος, έγένετο λόγος διά μίαν
μακρυνήν, όσον καί -μυστηριώδη, χώραν, την οποίαν πολλοί ήρνοϋντο καί νά δε
χθούν ότι ύπήρχεν. Ή χώρα αυτή ήτο ή Κίνα, ή όποια θά έμενε διά πολλά χρόνια ακό
μη άγνωστος, εάν τό 1254 δέν έγεννάτο εις τήν Βενετίαν ό τολμηρότερος άνθρωπος,
τον όποιον εγνώρισεν δ τότε κόσμος : Ό Μ ά ρ κ ο Πόλ ο. Γιος ριψοκίνδυνου εμπό
ρου τής εποχής, ήκολούθησεν, εις ηλικίαν 17 έτών, τόν πατέρα του εις τά ταξίδια
του, ότε, τό έτος 1271 διέβησαν μαζί εις τήν Μ. Ασίαν, διήλθον τον Περσικόν κόλπον
καί εκεΐθεν έφθασαν εις τάς Ινδίας. Πέραν των ’Ινδιών δέν έτολμοϋσαν νά προχωρή
σουν. Ιίτο τό άπροσπέραστον, ό θάνατος. Ό Μάρκο Πόλο, όμως, έπέμενεν ότι τοιοΰτος κίνδυνος δέν υπήρχε καί τήν επιμονήν του έβάσιζεν εις τό επιχείρημα ότι, έφ’ όσον
μέχρι των Ινδιών ούδεν έπαθον, ούόέν καί πέραν αυτών θά έκινδύνευον νά πάθουν.
Ούτως, έφθασαν εις τήν έρημον Γκόμπι καί έκεΐθεν, κατόπιν επιμόνων προσπαθειών
τοΰ Μάρκο, διά των όποιων ένίκησε νέους δισταγμούς, έφθασαν εις Κίναν.
Βασιλεύς ήτο δ Μέγας Χάνης τής Μογγολίας Κουμπιλάϊ Χάν. '0 πανίσχυρος
αύτός αρχών έδέχθη τον νεαρόν Μάρκο μέ μεγάλην ευγένειαν, τόσο δέ πολύ έθαύμασε
τήν τόλμην καί τήν έξυπνάδα του, ώστε τον έκράτησεν εις τό Ανάκτορόν του καί τον
έκαμε καί 'Γπουργόν του.
Εκμεταλλευόμενος τήν ιδιότητά του αύτήν ό Μ. Πόλο, ήρχισε τάς εργασίας αί
οποιαι τον ενόιεφερον περισσότερον ώς εξερευνητήν καί όλιγότερον ώς 'Γπουργόν.
Εσπούδασε τόν τόπον, τήν ζωήν καί τούς κατοίκους καί άφοΰ συνεκέντρωσεν όσον
υλικόν του εχρειάζετο, έζητησεν από τόν Χάνην τήν άδειαν νά έπιστρέψη εις τούς δι
κούς του. Ό Κουμπιλάϊ με λύπην του τόν άφησε νά φύγη. Ό Μάρκο, όμως, δέν έπέστρεψε κατ ευθείαν εις τήν Βενετίαν. Συνέχισε τάς εξερευνήσεις του, έπέρασεν από
τήν Σουμάτραν εις τήν Ινδονησίαν, έφθασεν εις τον Περσικόν κόλπον καί οιασχίζων
τήν Περσίαν διήλθε τήν Αρμενίαν καί έκεΐθεν εις τήν Πόλιν.
Εις την Βενετίαν έφθασε τω 1295 εις ηλικίαν 41 έτών, πάμπλουτος καί σοφός.
Αργότερον δ Μ. Πολο έλαβε μέρος εις τόν πόλεμον εναντίον τής Γένουας, ένθα συνελήφθη αιχμάλωτος. Τότε έγραψε καί τό περίφημον βιβλίον του «Βιβλίον των θαυμασιών».
Εις τήν Βενετίαν έπέστρεψε τψ 1298, ένθα έγνώρισε μεγάλος τιμάς καί άξιώματα. Γότε έγραψεν έκ νέου καί συνεπλήρωσε τό βιβλίον του,, τό όποιον ήτο μία εύθυμογραφική εγκυκλοπαίδεια, μεταφρασθεΐσα εις όλας τάς γνωστάς τότε γλώσσας τοΰ
κόσμου.
ΤΑ
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Χείρωνος η Χ ίρ ω ν ο ς.

Πάροδος της όδοΰ ’Αρχελάου 22, κοντά στον κιν) φο «Πτί Παλαί» τοΰ Π αγκρα
τίου.
Ό Χείρων ή Χίρων, γυιός τοΰ Κρόνου καί της Φιλύρας καί ένας τών Κενταύρων,
ήταν δάσκαλος του ’Ασκληπιού, τοΰ Πηλέως καί τοΰ Ά χιλλέω ς. Ό Χείρων, όπως
άναφέρεται στις «Χειρωνείους ύποθήκας», ΰπήρξε δικαιότατος, σοφώτατος καί αρε
στός γνώστης της ιατρικής. "Οταν τραυματίσθηκε από τον 'Ηρακλή μέ δηλητηριώδες
βέλος, παραιτήθηκε τής αθανασίας υπέρ τοΰ Προμηθέως.
Χ ελ μ ο ύ.
Πάροδος τής όδοΰ Δελβίνου 45, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων Ν. Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τό γνωστό βουνό τής Πελοποννήσου, στό νομό Ά χ α ία ς, πού βρί
σκεται επάνω άπό τά Καλάβρυτα καί κοντά στά πρός τήν Κορινθία σύνορα, καί εχει
υψόμετρο 2.341. Ό Χελμός κατά τήν αρχαιότητα ώνομάζετο «Τά Άροάνεια». (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει στά προάστεια τών ’Αθηνών1) .
Χ ελντράϊχ Θεοδώρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σαρκουδίνου καί παράλληλος τής όδοΰ Λαγουμιτζή, στό Νέο
Κόσμο.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Γερμανό βοτανολόγο Θεόδωρο Χελντράϊχ (1822 —
1902) , πού έργάσθηκε στην Ελλάδα καί συνετέλεσε στην άνάπτυξι τής βοτανολογίας.
Χ ερσικράτους.
Πάροδος τής όδοΰ Άλεξ. ΙΙαπάγου, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων «Παλ. Ζω
γράφου».
Ό Χερσικράτης, αρχαίος οικιστής τής Κέρκυρας, μετά τήν έκδίωξι τών Αιβυρνών, ανήκε στό γένος Βακχιαδών τής Κόρινθου.
Χ ερσίφρονος.
Πάροδος τής όδοΰ Βουλιαγμένης 113, κοντά στον κι ν) φο «Ά θηναίς».
Ό Χερσίφρων, άρχιτέκτων τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος, άπό την Κνωσό, είναι ό οίκοοομήσας τον παλαιότερο ναό τής Έφεσίας Άρτέμιδος, τον όποιον δμως δεν επρόφθασε
νά τελείωση, γιατί άπέθανε.
fΣ υ ν εχ ίζετα ι)

Χιουμοριστικά κ^ι άλλα
Μ ήπω ς δέν σε π έ τυ χ α ; . . .

Μία κυρία κτυπα μέ τό αύτοκίνητόν της ένα άλλο, τό όποιον ώδήγει ένας κύριος.
'Ο κύριος έν αγανακτήσει ανοίγει τήν πόρτα καί αρχίζει νό φωνάζη : «Στραβή είσαι,
κυρία μου ; Δέν βλέπεις εμπρός σου ;». Καί ή κυρία ατάραχη : «Γιατί, κύριε, μήπως
οέν σέ πέτυχα ;».
Τό μόνο πού τόν ε ν ο χ λ ο ύ σ ε ...

Κάποιος δημοσιογράφος ήρώτησε κάποτε ενα κωμικόν, λέγων : «Δέν σάς ενοχλεί
πού είσθε παππούς ;». Καί εκείνος άπήντησε : «Καθόλου. Τό μόνον πού μέ ενοχλεί
είναι δτι είμαι σύζυγος μιας γιαγιάς...».
’ Α κ ο ύσ τε Χ ρ ισ τ ια ν ο ί...

"Ενας περίφημος, κατά τ’ άλλα..., ίεροκήρυξ αγαπούσε ύπερβολικά τά τυχηρά
παίγνια. Κάποια ημέρα, ένψ έπαιζε χαρτιά μέ μερικούς φίλους εις τό σπίτι του, τόν
έκάλεσαν νά κηρύξη τόν λόγον τού Θεού είς τήν εκκλησίαν. Φεύγοντας βιαστικά διά
τήν εκκλησίαν, έκρυψε τά παιγνιόχαρτα είς τήν τσέπην του. Καθ’ δν χρόνον όμως
ώμίλει καί έκανε χειρονομίες επάνω είς τόν άμβωνα, τά χαρτιά έπεσαν άπό τήν τσέπη
του και διεσκορπίσθησαν κάτω, προς μεγάλην έκπληξιν τού ακροατηρίου ταιν πιστών.
'Ο ίεροκήρυξ όμως, χωρίς νά ταραχθή, έκάλεσεν αμέσως ένα παιδίον εκ τού ακροατη
ρίου καί τού είπε νά πάρη άπό κάτω ένα τραπουλόχαρτον. Έν συνεχεία τό ήρώτησε :
— Τί χαρτί είναι αυτό, μικρέ μου ;
—- Ό ρήγας καρρώ, άπήντησεν ό μικρός εύχερώς.
— Πολύ καλά. Είπέ μου, τώρα, ποια είναι ή πρώτη των δέκα εντολών τού θεού.
— Δέν γνωρίζω, άπήντησεν ό μικρός
— Ακούστε Χριστιανοί, έφώναξεν ο ίεροκήρυξ μέ άγανάκτησιν, στρέφων προς
τό πιστόν εκκλησίασμα : Τό παιδί αυτό γνωρίζει τόν ρήγα καρρώ — καί δι’ αύτό
έφερα τήν τράπουλα μαζί μου — καί άγνοεί τήν πρώτην των δέκα εντολών. . .
Π ολλά κ ο κ ό ρ ια ...

Είς τάς μικράς άγγελίας μιας Λονορέζικης έφημερίδος είχε γραφή καί ή εξής :
«Ζητούνται επειγόντως, πρός αγοράν, παρά κυρίου ύπναρά, πολλά κοκκάρια, διά
νά λαλούν όλα μαζί, ώστε νά «άργή νά ξημερώση. . .».
Π ρ ο τιμ ά τε . . .

Είς τήν έξοδον ενός σχολικού κτιρίου ύπήρχεν ή έπιγραφή : «'Οδηγοί, προσοχή,
μήν παρασύρετε τούς μαθητάς». Καί ένας μαθητής προσέθεσεν άπό κάτω μέ κιμωλία :
«Προτιμάτε τούς δασκάλους». . .
Κ. X.

***************************************************

Ε Ι Δ ΗΣ Ε Ι Σ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

***************************************************

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Λ., έκώοθέντος έν Άθήναις καί όημοσιευθέντος εις τό ύπ άριθ. 232 Φ.
Ε.Κ. (τ. Γ') τής 15-7-69, βάσει των σχετικών διατάξεων τοΰ Ν,Δ. 139) 1969 «Περί
ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας κλπ. των μονίμων Ά ξ) κών των Δωμάτων Α σφα
λεία.:», προήχθησαν οί κάτωθι Ά ξ) κοί Αστυνομίας Πόλεων, προς πληρωσιν κενών
οργανικών θέσεινν :
1) Εις τον βαθμόν τοΰ Τπαρχηγοΰ Αστυνομίας Πόλεων ό Ά στυν) κός Δ) ντής
Α' καί μέχρι τοϋόε Άστυν) κός Δ) ντής Αθηνών κ. Κων) νος Τ σιοΰγκος, 2) Εις τον
βαθμόν τοΰ Άστυν. Α' τάξεως οί Αστυνόμοι Β κ.κ. Σχοινάς Σάβ., Ποΰλος Ευστ.,
κατ’ εκλογήν, Μπούσιος Βασ. καί Κοντογιάννης Κων. κατ αρχαιότητα. 3) Εις τον
βαθμόν τοΰ Άστυν. Β' τάξεως οί Τπαστυνόμοι Α κ.κ. Κολλιας Παν., Ιναραβάς Σπυρ.,
Βούζας Σπυρ. καί Πηγαδιώτης Κων. κατ’ αρχαιότητα.
’Ωσαύτως προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχηγοΰ Α.Π. οί Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ’ τάξεως κ.κ.: Μπιτούνης Νικ., Νικολουλέας Χρ., Λυμπέρης Γεώργ. και Κάκκος Σπυρ., αρχαιότεροι όντες τοΰ προαχθέντος όμοιοβάθμου των κ. I σιουγκου Κων) νου.
Ούτοι έτέθησαν εκτός οργανικών θέσεων καί θά άποστρατευθοΰν μετά πάρο·δον ενός
μηνός.
Δι’ ετέρου Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 192) , προήχθη ό Τ γ ) κός Ά στυν. Α ’ τάξεως κ. Καστρήσιος Πέτρος εις τό βαθμόν τοΰ Τ γ) κοΰ Άστυν) κοΰ Δ) ντοΰ Β ' τάξεως, προς π λ ή ρ ω σιν υφιστάμενης οργανικής θέσεως, κατ’ εκλογήν.
Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις καί δημοσιευθέντος εις τό ύπ ’ άριθ. 217 Φ.Ε.Ε
(τ. Γ') τής 4-7-69. προήχθησαν εκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1969
— 1970, οί κάτωθι Τπαστυνόμοι Β ' τάξεως, εις τον βαθμόν τοΰ Τπαστυνόμου Α ' τά
ξεως από 4-7-1969, καθ’ ήν συνεπλήρωσαν οετίαν έν τψ βαθμώ τοΰ Τπαστυνόμου Β
τάξεως, ώς ή διάταξις τοΰ άρθρου 19 τοΰ Ν.Δ. 139) 1969 ορίζει :
Κατ’ αρχαιότητα : Παπαδογιώργος Σίμ. Τσιακιρίδης Παναγ. Καρράς Κομν. Μπαλέζος Μιχ. Παύλου Χαράλ. Ήλιόπουλος Δημ. Βλαχάκης Τ. Μπαλάσκας Νικ. Ά ντω νάκος Σαρ. Χούγιας Γ. Κυριακόπουλος Παντ. Θεοδυυρόπουλος Γιαν. Σφαλτός Δημ.
Γιαννακάκος Βασ. Κατσίφης Γ. Γκάνος Γ. Μπιρμπίλης Γ. Ζάννης Ά ναστ. Γιαννακόπουλος Νικ. Ξυμιαλής Παν. Σαροέλης Ά π . Γλυμής Εύθ. Κοντογιάννης Ά λ . Πολύζος
Βασ. Κουγιτέας Κων. Μπαρμπαρούτσης Φώτ. Παπασταυρόπουλος Νικ. Κοοτσαλός Δ.
Σακελλαρόπουλος Γρ. Χειλάκης Κων. Χήνας 1. Τζίμας Κων. Καλύβας I Γιαννοϋτσος
Αουκ. Κραββαρίτης Εύθ. Χαλκιάς Νικ. Χαβέλας I. Σπανός Γ. Μπακας Απ. Σταυρόπουλος Σωτ. Χαραλαμπάκης Έμμ. Φλώρος Λ. Παπαμΐχος Ά λ κ . Δρακοπαναγιωτάκης
Δημ. Κοντογιάννης Ήρ. Καλογερόπουλος Ά θ. Τσαλικης Παν. Μητρόπουλος Θεοχ.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ
Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημ. Τάξεως έχορηγήθη ηθική καί υλική αμοι
βή εις τούς άστυφ) κας : 1) Ρουμελιώτην Παν. καί 2) Φωτην Λέων.,, διότι ούτοι την
20 — 21) 5) 69 καί από 22 — 01.00 ώρας, έκτελοΰντες έκτακτον υπηρεσίαν καί π έ
ραν τών κεκανονισμένων ώρών, βάσει ειδικών διαταγών καί οδηγιών προϊσταμένων
των, έπέδειξαν έκτακτον ζήλον, προθυμίαν, παρατηρητικότητα, ψυχραιμίαν καί αυτό-
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θυσίαν, μέ αποτέλεσμα τήν έπισήμανσιν, καθήλωσιν έν αρχή ώς ύποπτων, ακολούθως
δέ τήν σύλληψιν των κακοποιών Νταή Ίωάννου καί Δολϊανίτη Γερασίμου, υπό του
οποίου καί έτραυμα-τίσθη δ πρώτος τών άναφερομένων αστυφυλάκων.
'Ωσαύτως, δΓ όμοιας τοιαύτης, έχορηγήθη ηθική καί υλική αμοιβή εις τούς :
ΐ ) =α ρχ) κα Κουρουπάκην Αίμίλ. καί 2) ’Αστυφ. Τζέμον Χρ., διότι οντες έν ύπηρεσία τήν 14 — 15) 5) 69 καί κατά τό 8ωρον 22 — 6, δ μέν πρώτος ώς αρχηγός πλη
ρώματος περιπολικού οχήματος A.1L, δ δέ δεύτερος ώς οδηγός τού προστρέξαντος πρός
ένίσχυσιν έτέρου οχήματος, άναπτύξαντες εις τό έπακρον την υψηλήν έννοιαν τού κα
θήκοντος καί έπιδειξάμενοι έκτακτον παρατηρητικ-ότητα, τόλμην καί εξαιρετικόν ζή
λον, έπέτυχον τήν σύλληψιν,, κατόπιν καταδιώξεως πεζή, τήν 03,10' ώραν τής αυτής,
έν τή διασταυρώσει τών δδών Άριστοτέλους — Φερρών, τού σεσημασμένου κακο
ποιού Γιαννακοπούλου Κων) νου, δστις προσαχθείς εις Γ.Γ.Α. ώμολόγησε τήν διάπραξιν 23 σοβαρών διαρρήξεων εις καταστήματα τού κέντρου τών ’Αθηνών, έξ ών άφήρεσε σοβαρά χρηματικά ποσά.
Διά τήν αυτήν πράξιν έπηνέθησαν καί οί άστυφ) κες Χρονόπουλος 11αν. καί Δρό
σος Στυλ., ώς συντελέσαντες τά μέγιστα εις την σύλληψιν τού έν λόγιο κακοποιού.
ΔΓ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημ. Τάξεως έχορηγήθη ηθική καί
Ολική αμοιβή εις τούς άστυφ) κας : 1) Κούκην'Δημ. καί 2) Μήτσου Κων., διότι δ μέν
πρώτος ,διατεταγμένος εις υπηρεσίαν κατά τό 8ωρον 22 — 6 τής 26-Τ69, έλαβε κα
τάλληλα μέτρα παρακολουθήσεων δύο υπόπτων καί αφού έβεβαιώθη δτι έπρόκειτο περί
αναρχικών διανεμόντων προκηρύξεις, κατώρθωσε, χάρις εις τήν ίδιάζουσαν δραστη
ριότητα του, τό θάρρος, τήν αυτοκυριαρχίαν καί τήν εις κατάλληλον στιγμήν έπέμβασίν του, νά έπιτύχη, κατόπιν καταδιώξεως καί τή βοήθεια συναδέλφου του, τήν σύλ
ληψιν τού ένός έξ αύτών, δ δέ δεύτερος, ένεργήσας άστραπιαίως, ψυχραίμως καί
θαρραλέως, ένίσχυσε τον συνάδελφόν του καί συνέλαβε καί τόν έτερον έκ τών αναρχι
κών, έπιτευχθείσης ουτω τής έξαρθρώσεως τής παρανόμου όργανώσεως Π.Α.Ιν., διά
τής συλλήψεως καί ετέρων μελών καί κατασχεθέντος παρανόμου Ιντύπου υλικού.
'Ωσαύτως δΓ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημ. Τάξεως έχορηγήθη ηθική καί
υλική αμοιβή εις τόν άστυφ) κα Γιαννόπουλον Γεώργ., διότι, χάρις εις τόν υπέρμετρον
υπηρεσιακόν ζήλον του καί τήν πίστιν προς την Πατρίδα καί τά έθνικά ιδεώδη, αφού
άνέφερεν άρμοδίως άρυσθεΐσαν ύπ’ αυτού άξιόλογον πληροφορίαν, περί κινήσεων προς
συγκρότησιν παρανόμου έκδοτικοΰ μηχανισμού τού KJK.E., συνέβαλεν ωσαύτως ένεργώ ς διά τήν έν συνεχεία άνακάλυψιν πολυγράφου καί σύλληψιν δύο σημαινόντων κομ
μουνιστών, παρασχών ούτως ύψίστην υπηρεσίαν εις τήν Πατρίδα καί τό ’Αστυνομικόν
Σώμα.
ΔΓ ετέρων άποφάσεων τού κ. 'Υπουργού Δημ. Τάξεως έχορηγήθη ηθική αμοιβή
(έπαινος) ώς ακολούθως :
Α ') Τόν ’Αστυνόμον Α' Μπαλόπουλον Ίωάννην, διότι Διοικητής ών τού Τμήμα
τος Τροχαίας Κινήσεως Πατρών, συνετέλεσεν εις τήν επιτυχίαν τής διεξαχθείσης εις
τό στάδιον τής Παναχαϊκής παλλαϊκής εορτής έπί τή Β ' έπετείφ τής 21ης ’Απριλίου
1967, κατά τήν 27-4-69, άπό άπόψεως ρυθμίσεως τής παρατηρηθείσης, κατά τήν έν
λόγψ εορτήν, λίαν ηύξημένης κυκλοφοριακής κινήσεως Οχημάτων, άποσπάσας τήν
Εκανοποίησιν καί τά συγχαρητήρια τού Πρωθυπουργού τής Ελλάδος κ. Γ. Παπαδοπούλου, υπέρ αυτού καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Β ') Εις τούς : 1) Ύπαστυνόμον Α' Κισσούδην Ίωάννην, 2) Άρχιφύλακα Μπικάκην Ί ω ά ννη ν, 3) άστυφύλακας Άνδρονάν Ίωάννην, Ζοβάνην Θεοδόσιον καί Μπακούρην Γρηγόριον, έγκριθείσης καί χορηγήσεως ύλικής αμοιβής έκ τριακοσίων (300)
δραχμών εις τόν πρώτον έκ τών ώς άνω Ύπαστυνόμον Κισσούδην Ίωάννην, διότι άπαντες, ύπό τήν έπίβλεψιν, καθοδήγησιν καί έποπτείαν τού πρώτου έκ τών ώς είρηται, δντος Διοικητοϋ τού ΚΓ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έπιδείξαντες άμα έκτακτον δραστηριότητα, έξαι-
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ρετικόν ζήλον καί απόλυτον άφοσίωσιν πρός τό καθήκον, επέτυχαν έκ τής σχολαστι
κής διερευνήσεως καί ■έκμεταλλεύσεως του τόπου του έγκλήματος, τήν άνακάλυψιν καί
σύλληψιν των δραστών τής διαρρήξεως τοΰ Ίεροΰ ΝαοΟ 'Αγίου ’Αρτεμίου Γούβας, τάς
νυκτερινός ώρας τής 13 — 14) 4) 69, ώς καί τήν έξιχνίασιν έκ τής ομολογίας των
συλληφθέντων δραστών, ετέρων κλοπών έξ 'Ιερών Ναών, οικιών και καταστημάτων,
προκαλέσαντες ουτω τα εύμενέστατα σχόλια τοΰ Τύπου καί τοϋ Κοινού, υπέρ αυτών
καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Δι’ αποφάσεων τοΰ κ. ’Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων έχορηγήθη ηθική αμοιβή
(έπαινος) ώς ακολούθως :
Α ') Εις τούς : α) ’Αστυνόμον Α' Σκαρμαλιωράκην Άνδρέάν καί β) Ανθυπαστυνόμον Πίσπαν Αλέξανδρον, διότι άμφότεροι, συνεπεία τών ειδικών γνώσεων τω ν,
παρέσχον άμέριστον συμπαράστασιν εις τούς άφιχθέντας έσχάτως Α ξιωματικούς τής
Ίντερπόλ Δ. Γερμανίας κ.κ. Βόγκελ καί Μόχρ, διά τον διακανονισμόν άπασών τών
αναγκαίων συναντήσεων καί συνεννοήσεων τούτων μετά τών αρμοδίων Ε λλη νικ ώ ν
Αρχών, πρός έξέτασιν τών έν προφυλακίσει ήδη τελούντων διά πολλαπλός ανθρωπο
κτονίας Γερμανών Μούφτ Χέρμαν καί Χάντ Βιλχέλμ, προκαλέσαντες οΰτω τά ευμενέ
στατα σχόλια τών ανωτέρω Α ξ) κών καί τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδιακής Έ γκλη ματολογικής Αστυνομίας, υπέρ αυτών καί τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
Β') Εις τον Αστυνόμον Β' Ματσάγγαν Άνδρέαν, διότι, Διοικητής ών τής ' Υπη
ρεσίας Διαβατηρίων τοΰ Αερολιμένος Α θηνών, έπέδειςεν ασυνήθη ζήλον καί προθυ
μίαν πρός άνεύρεσιν τοϋ άπολεσθέντος διαβατηρίου τοϋ έκ Βρυξελλών αλλοδαπού κ.
Ντιέτμους Μπόρχερς, έπιστημονικοΰ συνεργάτου τής έν Α θήναις Ε θνική ς Τραπέζης
Επενδύσεων Βιομηχανικής Άναπτύξεως AJE., χειρισθείς τό δλον θέμα έπιδεξίως καί
κατά τρόπον άψογον από πάσης πλευράς, προκαλέσας ούτω τά ευμενέστατα σχόλια τοΰ
ώς εϊρηται αλλοδαπού καί τών παρά τή ώς άνω Τραπέζη συνεργατών του, ύπέρ αΰτοΰ
καί τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
Γ') Εις τον Ύπαστυνόμον Β ’ Κιτσάκην Δημοσθένην, διότι ώς προπονητής τής
σκοπευτικής όμάδος τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων τοΰ Βασιλικού Ναυτικού, έπέδειξε ζήλον καί προθυμίαν καί έν συνδυασμω μέ τήν πολύτιμον πείραν του, ώς σκο^
πευτοΰ, επέτυχε τήν εις βραχύ χρόνον άνύψωσιν τής άποδόσεως αυτής εις λίαν ικ α 
νοποιητικόν έπίπεδον, ώς τοϋτο κατεψάνη έκ τών αποτελεσμάτων τών σκοπευτικών
αγώνων παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών.
Δ ’) Εις τούς Αξιωματικούς καί κατωτέρους Αστυνομικούς υπαλλήλους τής Α 
στυνομικής Δ) νσεως Πειραιώς, διότι άπαντες, έκτελοΰντες, μετ’ ιδιαιτέρας προθυμίας,
προσοχής καί πληρότητος τά συναφή πρός τήν υπηρεσίαν των καθήκοντα, συνετέλεσαν εις τήν από πάσης άπόψεως επιτυχίαν τών κατά καιρούς οιοργανωθεισών έκδηλώσεων υπό τοϋ Δήμου Πειραιώς, Έθνικοκοινωνικοΰ, Θρησκευτικού καί Ψ υχαγωγικού
περιεχομένου, άφ' ενός καί άφ’ ετέρου, διά τών πολυτίμων υπηρεσιών των, συνέβαλον
τά μέγιστα εις τό συντελούμενον παρά τής Δημοτικής Α ρχής έργον, διά τήν άναγέννησιν τής πόλεως τοΰ Πειραιώς.
Ε') Εις τόν αστυφύλακά Καντιανήν Γεώργιον, διότι υπηρετών εις τό καθ’ ημάς
Μηχανογραφικόν Τμήμα, από τής 9-9-1965 καί έπιδειξάμενος έξαίρετον ζήλον καί
δραστηριότητα, είδικεύθη είς βαθμόν άξιοθαύμαστον εις τήν τεχνικήν καταρτίσεως
προγραμμάτων λειτουργίας ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ, ή δέ εφεσίς του πρός συνεχή
ένημέρωσιν είς τό όσημέραι άλματωδώς έξελισσόμενον άντικείμενον καί ή άοκνος καί
κατά πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έπίμονος εργασία του κατέστησαν λίαν
άποόοτικήν διά τό Σώμα τήν χρησιμοποίησιν τής πλήρους τεχνικής του καταρτίσεως.
***
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
Παρητήθησαν οί : 1) Τπαρχιφύλαξ Ξενάκης Νικόλ. Είς τοΰτον έξεφράσθη ή
εύαρέσκεια τοΰ κ. Αρχηγοΰ διά τήν ύπερ25ετή εύδόκιμον έν τφ Σώματι υπηρεσίαν
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του. 2) Ά στυφ. Βέργας Ευστάθ., 3) Άστυφ. Τασόπουλος Παναγ., 4) Άστυφ. Αθανασόπουλος ’Ιω άν., 5) Ά στυφ. Κυρίτσης Νικ., 6) Άστυφ. Πέτρου Γεώργ.
Διεγράφησαν οί : Ά στυφ. Θούας ’Ιωάν. από της επομένης τού θανάτου του
(11-7-69) . 'Ομοίως ό άστυφ. Κουτσομιχάλης Άναστ. άπό τής επομένης του θανάτου
του (11-7-69) καί ό άστυφ. Σταθακόπουλος Άνδρ. διά λόγους υγείας.
*
**
ΠΕΝΘΗ

Παϋλος Νασόπουλος
Τήν πρωίαν τής 11) 7) 1969 άπεβίωσεν ενταύθα ό έ.σ. Άστυν) κός Δ) ντής Β
Νασόπουλος Παϋλος, εις άκόμη εκλεκτός τής οικογένειας των συνταξιούχων ’Αστυνο
μικών μας. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ ίεροΰ Ναοϋ Ά γ. Τριάδος Βύ
ρωνος καί έκεΐθεν μετεφέρθη ή σορός. του πρός ενταφια
σμόν εις τό Νεκροταφείο·'/ Βύρωνος. Συγγενείς, φίλοι,
γνωστοί καί άνάλογος αντιπροσωπεία έξ Άξ) κών τοΰ Α 
στόν) κοϋ Σώματος συνώδευσαν τον μεταστάντα εις τήν
τελευταία-/ κατοικίαν του καί βαρυαλγοϋντες έκ τοϋ θλι
βερού γεγονότος άνέπεμψαν ένοαμύχως εύχάς διά τήν άνάπαυσιν τής ψυχής τοΰ προσφιλούς καί καλοΰ συνανθρώ
που. Έπικήδειον λόγον έξεφώνησεν δ Άστυν) κός Δ) ντής
Β ' κ. Μαραβελάκης Άνδρέας, δστις κατέθεσε καί στέφα
νον έκ μέρους τής Αστυνομίας Πόλεων. Άνεφέρθη οι’ ο
λίγων εις τό ιστορικόν τής προσωπικότητος τοϋ άποβιώσαντος καί τής έν τψ Σώματι έξελίξεώς του καί ηύχήθη
διά τήν «έν σκηναΐς δικαίων» τάξιν τής ψυχής αυτοΰ, ώς
ύπάρξαντος καλοΰ καί αγαθού άνθρώπου. Ακολούθως άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ο κ. Νικ. Βόγκας, πρόεδρος τοΰ
Συλλόγου Φ’αρέων Τριφυλλίας, τού οποίου υπήρξε πρώτος πρόεδρος δ άποβιώσας.
Ο Παύλος Νασόπουλος έγεννήθη τω 1901 εις Δώριον Μεσσηνίας. Είς τήν Αστυ
νομίαν Πόλεων κατετάγη τφ 1925. Κατόπιν φοιτήσεώς του είς τήν Σχολήν, τήν 25)
4) 25 ώνομάσθη Άπαστυνόμος Α' τάξεως. καθ’ δ πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής.
Τήν 21) 12) 1934 προήχθη είς Άστυν. Β ', τήν 14) 12) 1942 είς Άστυν. Α' καί τήν
29) 8) 1952 είς Άστυν) κόν Δ) ντήν Β ' τάξειυς. Έξήλθε τοΰ Σώματος τήν 14)11)
1953, κριθείς ώς υπεράριθμος.
Τ πήρξεν άνθρωπος καί άστυνομικός χρηστού ήθους καί ευθέος χαρα,κτήρος. Είχεν άνωτέραν συναίσθησιν των ύποχρεώσεών του καί άνταπεκρίνετο πρός αύτάς επα
ξίους. ’ ΙΙτο αξιοπρεπής, ευσυνείδητος, πειθαρχικός καί διετήρει άρίστας κοινωνικά:
σχέσεις. Διεκρίνετο διά τήν εγκυκλοπαιδικήν καί επαγγελματικήν κατάρτισίν του
καί συνειργάζετο μετά σύμπνοιας πρός πάσαν κατεύθυνσιν. ΤΙ άνάληψις των ευθυνών,
ή πρωτοβουλία, τό θάρρος καί ή κατανόησις τοΰ καθήκοντος ήσαν τά χαρακτηριστικά
του ώς Ά ξ ) κοΰ τοΰ Άστυν) κοΰ Σώματος. Άνάλογος τών ικανοτήτων του ήτο καί ή
έν τω Σώματι ταχεία έξέλιξίς του. Διά τάς προσφερθείσας πρός τό Άστυν) κόν Σώμα
καί τήν Πολιτείαν έν γένει υπηρεσίας του έτιμήθη διά πολλών μεταλλείων καί έτέρων
διακριτικών αμοιβών. Θλιβόμενοι διά τήν άδόκητον απώλειαν ενός έκ των πρωτεργα
τών τοϋ Αστυνομικού Σώματος, συλλυπούμεθα τούς βαρυαλγοΰντας οικείους του καί
εύχόμεθα δπως δ "Γψιστος άναπαύση τήν ψυχήν τοϋ προσφιλούς των, χαρίση δέ αύτοϊς τήν έξ υψους παρηγοριάν.
”Ας είναι αιώνια ή μνήμη του.
Κ .

X .
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Εις τήυ ιατρικήν ή εξαλλαγή τής συστάσεων τοΰ
εγκεφάλου.
3
2. ’Απειθή, ακατάστατα.
ψ
3. Μεγάλη Γαλλική πόλις (άνστρ.)—Συνδικαλιστι
κούς αντιπροσωπεύουν σπουδαίαν πνευματικήν 5
τάξιν (αρχικά).
4. Τό κατ’ εξοχήν δπλον τω ν αρχαίων—’Αναιδής β
τουρκική άρνησις (άνστρ.).
^
5. Μέ ενα «Τ» εις τήν αρχήν, επιλαμβάνεται τρο
χαίων άτυχη μάτων—ΠρόΘεσις μετ’ άρθρου εις 8
τήν δημοτικήν.
6. ’Επαναλαμβανόμενον δίδει τό καλλιτεχνικόν 9
ψευδώνυμον Ίταλίδος Στάρ.—Ή χητικώς μία 10
πρωτεύουσα.
7. Καί αυτό συνταξιοδοτεί (άρχικά)—”Εν σύμφωνον
προφερόμενον.
8. Μάρκα παλαιών αύτοκινήτων—Δοτική αριθμητικού.
9. ’Αρχαία Ελληνική άποικία εις τήν Ν. Ρωσίαν, ένθα σήμερον ή πόλις Ά ζόφ.
10. Δολία καταστροφή σκάφους ή φορτίου, επί ζημία τ ω ν άσ φα λισ τώ ν (π λ η θ .).
ΚΑΘΕΤΩΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γνωστόν έγχορδον μουσικόν δργανον.
Ώς ζώα, είναι καί αί Χελώνες.
Συνδέεται ίστορικώς μέ τό Λάβαρον τής Έ παναστάσεω ς—’Αρχαία προσω νυμ ία τ ω ν ’Α θηνών.
Διετέλεσε Πρωθυπουργός τής ’Α γγλίας—Γράμματα άπό τή ν λέξιν ατμός.
Κατά τούς ’Αρχαίους Αιγυπτίους ή ψυχή μετά Θάνατον—Δεικτικόν εις τή ν δημοτικήν.
Ηγετικόν μέλος τής Κυβερνήσεως τού Νοτίου Βιετνάμ (ά ν σ τ ρ ) - ’ Εκφράζουν. . τό Σώμα μας
(άρχικά)^
Ειδικός χώρος τού λιμένος διά τήν ταχεΐαν φορτοεκφόρτωσή π λο ίω ν—Λ έγονται καί πανσέδες.
Λέγεται καί κλύδων ή ταραχή—Ξενική. . .δοκιμασία.
Τήν φέρουν οί άρχιερεΐς (α ίτ.).
Κωνωποειδές έντομον, φορεύς τού κίτρινου πυρετού καί τοΰ δάγκειου (όν. π λ η θ .).
( L Κ ο)
ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άριθ. 19)

Ό ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς : 1) ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. 2) ΑΣΩΤΙΑ. 3) ΛΑΔΙ - - ΝΑΝΑ (ά ντιτρ .). 4 ) ΑΝΙΑ
- ΑΡΟΝ (άντιστρ.). 5) PAP (Α-ΡΑΡ-ΑΤ) — Ν.Α.Τ. 6) ΙΦ — ΦΟ 7) ΣΗΜ - ΡΑΣ (ά ντρ .) 8)
ΜΝΑ - ΑΤΙ .9) ΖΗΤΗΜΑ. 10) ΣΚΑΦΑΝΔΡΟΝ.
Κ α θ έ τ ω ς : 1) ΦΑΛΑΡΙΣΜΟΣ. 2) ΑΝΑΦΗΝ. 3) ΝΑΔΙΡ — ΜΑΖΑ. 4) ΑΣΙΑ - ΗΦ (ΗΤΑ
ΦΙ). 5) ΤΩ —ΤΑ. 6) ΤΙ (άντιστρ.) —ΗΝ. 7) ΣΙΑΝ—Μ.Δ. (Μόν. Διαθεσιμότης). 8 ) ΜΑΝΟΝΣΑΑΡ. 9) ΑΡΑΦΑΤ. 10) ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ.

Κάδε

Σ ά β β α τ ο ν

ώ ρ α 12,30 — 13
’Από τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των
Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε
την έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε έ π ί κ α ι ρ ο ς , δ ι δ α κ τ ι κ ή κ α ί έ ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α , ε ί ν αι χρήσιμος δ ι ’ δλους

