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rxΟΣ 408

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ά



αστυνομικά
χρονικά 15νθήμερος έκδοσις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων

Έτος ΙΗ' — Τεύχος 408 — 15 Μαίου 1970

Σύνταξις-Έπιμέλεια έκδόσεως: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Γραφεία:
Καλλίιδρομίου 12 — Άθήναι 706 
Τηλ. 627.4G9, 231.111, έσωτ. 296

' Εκτύπωοις:
« ’Αδελφοί Ίωαννίδη» — 'Εταιρία 
Τύπου καί ’Εκδόσεων, Κεραμεικοϋ 
5, Άθήναι, τηλ. 547.787 —'541.382

•

ΣΤΝΔΡΟΜ ΑΙ ΕΤΗ ΣΙΑΣ:

’Εσωτερικού .................. Δρχ. 60
’Εξωτερικού .................  Δολλ. 3

Τιμή τεύχους: Δραχμαί 2,50

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευό
μενων ή μή, δέν έπιστρέφονται.

Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χοϋν τήν πνευματικήν εργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνώμας 
αυτών.

---- -----  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  Τής Α.Ε. τού Άντιβασιλέως, στρατη

γού κ. Γ. Ζωϊτάκη (επί τή 3η έπετείω τής Έπα- 
ναστάσεοις της 21ης ’Απριλίου 1967 ) ..............  433

Μ Η Ν Υ Μ Α  Τού ’Εξοχωτάτου Πρωθυπουργού κ. Γ.
IIαπαδοπουλου (επι τη αυτή, ώς ανω, έπετείω) 435

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ / Γ Η  Τού 'Τπουογού Δημ. Τάξειος 
κ. Π. Τξεβελέκου (επί τή αυτή έπετείω ).....! 438

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ / Γ Η  Τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας IΓ ό- 
λεων κ. Θ. Γαλανοπούλου (επί τή αυτή έπετείω) 440

Κ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Ή  Αλήθεια (επί τώ έορτα- 
σ1ιίρ τι1ί 3ης επετείου τής ’Εθνοσωτήριου Έπανα- 
στάσεοις) .......................................... ' 443

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Δ / Γ Η  Τού 'Υπουργού Δημ. Τάξειος
κ. ΓΙ. Τξεβελέκου (έπί ταίς έορταίς τού Πάσχα) 445

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ / Γ Η  Τού ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεονν
(έπί ταίς αΰταΐς, ώς ανω, έορταίς)...................  445

Ε Μ Μ .  Σ Η Φ Α Κ Η  Ποινολογία ή Σωφρονιστική . . . .  447

Σ.  ΚΟΥΒΑ Λένιν, ένας έπαναστάτης (συνέχεια).. 451
Α. Δ Ε Λ Π Ν Η  'II έγκληματικότης τών νέιον ..........  455
Σ.  Α Ν Τ Π Ν Α Κ Ο Υ  'Ο Τουρισμός εις τήν Άρχαίαν

'Ελλάδα .....................................................__ __ 461

Σ.  Α. .Χριστός Άνέστη. Τό Πάσχα στή Σχολή μας 466
Γ. Κ ί Ι Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Αστυνομικό Πάσχα 

στήν Πάτρα ......................................................   468

Κ. Τ Ρ Ι Β Ι 2 Α  Προσωπικότητες τής ’Αρχαίας 'Ελλά
δος (Πρωταγόρας) .............................................  472

Γ. Δ Ο Υ ΚΑ Κ Η :  Ή  συμμορία DE TARLAN (συνέχεια) 474

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Άλ. Όρλώφ: « 'II μυστική ιστορία τών 
έγκλημάτων τού Στάλιν», μετάφρ. Άστυν. Α ' κ.
I. Σταθαρά ..........................................................  477

Κ Λ Α ΔΟ Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  10ος Γεν. ’Ισολογισμός έτου;
1969 .................................................... ; ..............; 47S

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  480

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  ..............................γ · έ| ωφύλλοι,



Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ
Δ ΙΑ ΓΓΕ Λ Μ Α  ΤΟ Τ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ

Έπΐ τώ έορτασμώ τής 3ης επετείου της Έπαναστάσεως 
της 21ης Απριλίου 1967, ή A. Ε. ό Άντιβασιλεύς, Στρα
τηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, την 9.30' ώραν τής 2.5.1970, 
άπηόθυνε πρός τόν 'Ελληνικόν Λαόν, διά των ραδιοφωνι
κών καί τηλεοπτικών δικτύων της Χώρας, τό άκόλουθον

διάγγελμα:

«Ελληνικέ Λαέ,

Έπί τη συμπληροόσει τριετίας, από τής ιστορικής ημέρας τής έπεμβασεως των 
’Ενόπλων Δυνάμεων εις την διακυβέρνησιν τής Χώρας, σοΰ άπευθόνοτ θερμόν χαι
ρετισμόν καί έπ’ ευκαιρία τοϋ Πάσχα τό Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ ΤΗ .

Φρονώ δτι, μία σύγκρισις τής παροΰσης καταστάσεως πρός την προεπαναστα
τικήν τοιαΰτην, δύναται νά μας δώση τό μέτρον τής έπελθοόσης αλλαγής, τόσον ά-
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no αποψεως δημοσίας ταξεως και ασφαλείας, όσον και οικονομικής άναπτύξεως. 
Είναι πλέον φανερόν, ότι ή επικρατούσα τάξις, καθ’ άπασαν την Επικράτειαν, εί
ναι πληρης, η δε συντελεσθεΐσα προοδος εις ολους τους τομείς της κοατικής δοα- 
στηριότητος ύπήρξεν αλματώδης.

Οΰτω τά δύο αυτά βασικά επιτεύγματα, άτινα άποδεικνύουν την επιτυχίαν 
τή^ Επαναστασεως, απεγοητευσαν τους εχθρούς μας καί τά μόνα όπλα, άτινα τούς 
άπέμειναν ηδη διά τά στρέφουν εναντίον μας, είναι ή συκοφαντία, ή διαστρο
φή των γεγονότων και οι ξένοι πράκτορες, των οποίων εκλιπαρούν την έπέμβασιν 
εις τά εσωτερικά μας, προς τον σκοπόν όπως τούς άποκαταστήσουν εις την αρχήν.

Μεταξύ δέ jcov ξένων αυτών, οΐτινες προθυμοποιούνται προς τούτο, εμφανίζονται, 
άτυχώς, καί τινες υπό επίσημον ιδιότητα.

Είναι όντως θλιβερόν τό φαινόμενον, εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. Εις την 
πρωτην, παρουσιάζονται Ελληνες, οί όποιοι, παρά πάσαν έννοιαν εθνικής αξιο
πρέπεια,, καταφεύγουν εις τούς ξένους καί ζητούν την συνδρομήν των, διά νά προ- 
καλέσουν αναταραχήν εις την Χώραν μας. Εις τήν δευτέραν, εύρίσκονται ξένοι, κα- 
τέχοντες υπευθύνους κυβερνητικός θέσεις, οΐτινες, μη σεβόμενοι τά κυριαρχικά δι
καιώματα και τους  ̂ νόμους της Πατρίδος μας, προβαίνουν εις ανεπίτρεπτους ένερ- 
γείας, έκ των οποίων κλονίζονται οί ΐσχύοντες κανόνες των διεθνών σχέσεων καί 
βημιουργεΐται κακόν προηγούμενων, μέ δυσαρέστους γενικωτέρας συνέπειας.

Εν τούτοις, οφείλουν νά γνωρίζουν, όλοι οί διατυμπανίζοντες τά φιλάνθρωπο 
αι.σθήματά των, άλλα  ̂ πάντοτε προς μίαν κατεύθυνσιν καί δήθεν άγωνιοϋντες διά 
τά, ελευθερίας και τα δικαιώματα τών Ελλήνων πολιτών, ότι ή μεγάλη μάζα τού 
Λαού άποδσκιμάζει μετ’ αγανακτήσεως τάς έν λόγω ένεργείας καί τάς καταδικάζει 
«μετακλήτως εις τήν συνείδησίν του, διότι πιστεύει, ότι μόνον ό ίδιος ο Λαός είναι 
αρμόδιο, νά κρινη περί της τύχης του καί δεν χρειάζεται ξένους προστάτας, πεοί 
τών όποιων, άλλωστε, έχει πικράν πείραν έκ τού παρελθόντος.

Δ ι ό και ή Επαναστασις, αδιαφορούσα διά τάς τοιαύτας φωνασκίας, όποθεν- 
δήποτε προερχομενας, θά συνέχιση άμείωτον τήν προσπάθειάν της, διά τήν πα- 
γίωσιν τής τάξεως, ^τήν επιβολήν τού σεβασμού τής εθνικής ανεξαρτησίας καί τήν
«οικονομικήν άνάπτυξιν τής^ Χώρας, πάντοτε δε εντός τών πλαισίων τών εθνικών 
παραδόσεων καί τών εθνικών ιδεωδών, μέ τά όποια έγαλουχήθη καί έδοξάσθη τό 
Ελληνικόν Γένος επί τρεις χιλιετηρίδας.

Θά ήτο, συνεπώς, προτιμωτερον, όπο>ς οί προστάται τού είδους αυτού, μή α
ναλίσκουν τον χρόνον των, ενδιαφερόμενοι τόσον ζωηρώς διά τήν κατάστασιν εις 
την Ελλάδα,  ̂ αλλά νά τον διαθέτουν επωφελέστεροι·’ προς έπίλυσιν τών προβλημά
των, άτινα απασχολούν τάς ιδικάς των χώρας.

I I  Ελλάς ̂ έν ρυδεμιά περιπτώσει είναι διατεθειμένη νά ύποκύψη εις τάς δο
λοπλοκίας τών υποκριτών καί τών δυσφημιστών της, αλλά θά άκολουθήση τήν τρο
χιάν τήν οποίαν «χάραξαν οί πρόγονοί μας, οΐτινες έφώτισαν μέ τό πνεύμα των δ- 
λοκληρον τήν άν&ρωπότηταΓ

Ζ ή τ ω τ ό ’Έ θ ν ο ς .

Ζ ή τ co ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  τ ή ς  2 1 η ς  ’Α π ρ ι λ ί ο υ  1 9 6 7 » .
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ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Μ ΗΝΥΜ Α ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Έπι τη 3η έπετείω της Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απρι
λίου 1967, ό Πρόεδρος τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυ- 
βερνήσεως, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, τήν 9.45 ώραν 
τής 2.5.1970, άπηύθυνε πρός τόν Ελληνικόν Ααόν, διά 
των ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών δικτύων τής Χώρας, 

τό ακόλουθον μήνυμα:

«Ελληνικέ Λαέ,

’Em τη συμπληρώσει τριετίας, άφ’ δτου ή Έπανάστασις ανέ?ια6ε την αναγεν- 
νητικήν προσπάθειαν της, σοϋ απευθύνω τά ς. ευχαριστίας και τα συγχαρητήρια, 
διά τήν μέχρι τοΰδε συμπαράστασίν σου. Άπέδειξεν αυτή πόσον άνταπεκρινετο fu 
τάς ανησυχίας σου καί τάς προσδοκίας σου ή άναληφθεΐσα υπό των Ενόπλων Λυ-
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νάμεων πρωτοβουλία την 21ην ’Απριλίου 19G7. Καί άπετέλεσε το χαλύβδινον τεί
χος, επί τού οποίου συνετρίβησαν δλαι των εχθρών τής Ελλάδος αί άπόπειραι.

Ούδεμία δύναμις ήμπορεΐ νά στρέψη τον ρούν τής Ιστορίας προς τά όπίσω. 
Η Επαναστασις ενεσωματώθη άμετακλήτως εις την Ιστορίαν τού Ελληνικού "Ε

θνους, οχι ως «πεισόδιόν της, άλλα ως ρωμαλέα πραγματικότης. ’Επιστροφή εις τήν 
20ην Απριλίου 1967 rival Αδύνατος πλέον. Ή  κατάστασις, ή οποία επεκράτει 
τότε και ο κοσμος, ο όποιος τήν έξεπροσώπει, αποτελούν μακρινόν παρελθόν. Οί 
οαγοι νοσταλγοί του, νεκροί διά τό "Εθνος, αφήνονται «θάψαι τούς εαυτών νε
κρούς».

Κατεχόμενοι ^έξ άπογνώσειυς, από τήν διαπίστωσιν αυτήν, άπώλεσαν παν ί
χνος αυτοσεβασμού. Περιέρχονται αύλάς καί προθάλαμους, άντρα συνωμοτικά καί 
εκλιπαρούν να τούς Αποκαταστήσουν αυτά, διότι οί ίδιοι γνωρίζουν πόσον είναι ή- 

ικως «πομεμονωμενοι εντός τής Ελλάδος. Ενίοτε ευρίσκουν άπήχησιν. Διότι εί
ναι πολύ άνετος η ,χρησιμοποίησή μιας μικράς χώρας ώς ευκαιρίας, διά τήν ίκα- 
νοποιησιν συμπλεγμάτων μειονεξίας, τά οποία τυραννούν λαούς καί κυβερνήσεις, 
07“  παρελθόντος γ\αί παρόντος. "Α ς μή αύταπατώνται όμως. Καί αυτοί, πού άν- 

r αποκρίνονται εις τας εκκλήσεις τών ένσαρκωτών τού θλιβερού παρελθόντος, τούς 
περιφρονουν βαθύτατα, όπως καί ό ελληνικός λαός. Είναι ή μοίρα, πού σφράγιζε! 
πάντοτε τους προδοτας. n

Η  Επαναστασις, κατά τήν διαρρεύσασαν τριετίαν, άντεμετώπισεν αλλεπάλ
ληλα κύματα ψευδών, διαστρεβλώσεων καί συκοφαντιών. Κάποτε, εκείνοι πού τά 
■εξαπέλυσαν, θα αισχυνωνται διά τήν ευτελή συμπεριφοράν των, άν δεν άπώλεσαν 
Tc.eiou το αίσθημα της ευθυνης. "Ολαι, πάντως, αί επιθέσεις των καί αί ελπίδες 
των απεδειχθησαν ματαιαι καί άφελεΐς. ’Ό χ ι μόνον δέν εκλόνισαν τήν ’Επανάστα- 
σιν, αλλα την συνεδεσαν στενώτερον μέ τον ελληνικόν λαόν, ό όποιος ζή τήν δη- 
μιουργηθεισαν νεαν πραγματικότητα καί διαθέτει τά μέσα ελέγχου παντός ίσγυοι- 
σμου. Αλλα και οι ξένοι, οί όποιοι επισκέπτονται τήν Ελλάδα, εις σταθεοώς διογ- 
κουμενον αριθμός διαπιστώνουν πόσον ολίγον ό Τόπος των καί τά κόιιαατά των 
σέβονται την αλήθειαν. Το ψευδός καί ή συκοφαντία άποδίδουν ποοσωοινώς μόνον 
1 ελικως στρέφονται εναντίον εκείνων, οί οποίοι τά χρησιμοποιούν.

I I  Επαναστασις δέν ύπεσχέθη εις τον ελληνικόν λαόν μακρυνούς καί άφθα
στου, παραδείσους, εις Αντάλλαγμα στυγνών στερήσεων τού παρόντος, δπως ποάτ- 
τουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τού έζήτησε μόνον ν’ άνακτήση τήν εθνικήν αύ- 
τοπεποιθησιν του, ν άποκτήση συνείδησιν ευθύνης καί νά συμπαρασταθή εις τήν 
μεγαλην προσπάθειαν. Και του προσέφερε τό άνεκτίμητον γεγονός τής ασφαλείας, 
τη , αδιαταρακτου εσωτερικής γαλήνης, τής ειρηνικής διαβιώσεως, τής δυνατότη- 
το, άνετου προγραμματισμού καί έλευθέρας άναπτύξεως πάσης δοαστηοιότητος Πέ
ραν τάστου, ανύψωσε τό βιοτικόν επίπεδόν του, έμείωσε τάς κοινωνικός άνισότη- 
τα „  εΰραυσε τα μεσαιωνικά μονοπώλια, πού είχον δημιουργηθή υπό τών ώογανω- 
μενων συμφερόντων, διετήρησε, χωρίς πιέσεις, τήν αγοραστικήν δύναμιν τής δρα- 
χμη, και την σταθερότητα των τιμών. "Ολα αυτά άνεζωογόνησαν τήν οίκονοαίαν.

οφελος ολοκλήρου του λαού. Ποτέ άλλοτε δέν έγιναν τόσαι παραγωγικοί έπεν-

λ Ι  ΐςΕ ° σ“ 1 κατ“  τ ')ν τ Ριετι“ ν αύτ,ίν · Κα1 ποτέ άλλοτε τά μεγάλα στρώιιατα τού 
λαού δεν απελαμβανον των υλικών άγαθών, δσον τά άπολαιιβάνουν σήαερον. Τό
καπχ κεφαλήν εθνικόν εισόδημα τών Ελλήνων άνήλθε τό 19G9 εις 800 δολλάρια 
και αυξανει σταθερως. " -

Το καθεστώς, τό όποιον άνέτρεψεν ή ’Επαναστασις προ τριετίας, δέν συνε-
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κέντρωνεν ούτε τάς στοιχειωδεστέρας προϋποθέσεις μιας βιώσιμου Δημοκρατίας. 
"Ολοι ανεξαιρέτως οι θεμελιώδεις θεσμοί είχον υποστή καταλυτικήν φθοράν. Ή  
εθνική ζωή είχε διαβρωθή υπό τοΰ κομμουνισμού καί είχεν υποστή χρονιάν διατά- 
ραξιν, μέ τήν κυριαρχίαν τοΰ πεζοδρομίου. Αΐσθησις πολίτικου αδιεξόδου καί οι
κονομικού χάους κατείχε τάς ψυχάς δλων. Καί ή βεβαιότης ενός επικειμένου εμφυ
λίου πολέμου, ό όποιος θά ώδήγει εις άνεπανόρθωτον απώλειαν της εθνικής ελευ
θερίας καί ανεξαρτησίας, έπεκρέματο, ώς δαμόκλειος σπάθη. Δ ι’ αυτό καί ό ελλη
νικός λαός ύπεδέχθη μέ άνακούφισιν τήν πρωτοθουλίαν των Ένοπλων Δυνάμεων, 
αί όποΐαι έταξαν ώς σκοπόν των τήν έγκαθίδρυσιν μιας νέας, συγχρονισμένης καί 
ίσχυράς Δημοκρατίας, τήν εθνικήν έξυγίανσιν τής δημοσίας ζωής καί τήν εξαγω
γήν τής Χώρας από τήν οικονομικήν καθυστέρησιν.

Ή  Νέα αυτή Δημοκρατία, ή Δημοκρατία τοΰ Συντάγματος τοΰ 1968, λει
τουργεί ήδη, όλοκληρουμένη μέ συνέπειαν καί μεθοδικότητα. ’Εντός τοΰ τρέχοντος 
έτους, θά έχουν ψηφισθή οί απαραίτητοι θεσμικοί νόμοι, οί όποιοι υπολείπονται. 
Έ ξ  άλλου, έχει αρχίσει ήδη, ώς γνωστόν, ή θέσις έν ίσχύϊ των ολίγων άρθρων τοΰ 
Συντάγματος, τά όποια τελούν έν αναστολή. Παραλλήλως, δημιουργοΰνται φυτώ
ρια άναδείξεως νέων στελεχών τοΰ συστήματος άντιπροσωπεύσεως, άναδιοργανοΰ- 
ται δ κρατικός μηχανισμός, δι’ άποτελεσματικωτέραν άπόδοσιν, καί συντελεΐται ί- 
κανοποιητικώς ή άρξαμένη πολιτική διαπαιδαγώγησις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, ώστε νά 
κατοχυρώση ούτος τάς ελευθερίας του, διά τής συνειδήσεως τής ευθύνης. Ή  Νέα 
Δημοκρατία, τήν οποίαν ΰπεσχέθη ή Έπανάστασις, τελεί έν δυναμική αναπτύξει 
— καί τοΰτο οφείλουν νά γνωρίζουν, διότι δύνανται νά τό διαπιστώσουν, καί οί θια- 
σώται καί οί αντίπαλοι τής δημοκρατικής διακυβερνήσεως, άνά τον κόσμον.

"Οπως οφείλουν νά γνωρίζουν δτι τό ελληνικόν πρόβλημα θά τό λύσουν οί 
"Ελληνες, συμφώνως προς τό έθνικόν συμφέρον των καί μέ τον ρυθμόν, τον όποιον 
αυτοί θά προκρίνουν. 'Υπαγορεύσεις άπό ούδένα δεχάμεθα καί κηδεμόνων δέν έχο- 
μεν ανάγκην. Οί αναμιγνυόμενοι, άλλωστε, άστόχως εις τά έσωτερικά τής Έλλά- 
δος, έχουν νά λύσουν πολύ δυσχερέστερα ίδικά των προβλήματα, ή επιτυχής άντι- 
μετώπισις των οποίων δύναται νά άπορροφήση ολόκληρον τήν δραστηριότητα των 
καί ν’ άποβή ωφέλιμος καί δι’ αυτούς καί διά τήν ανθρωπότητα. Ή  Δημοκρατία 
δέν κινδυνεύει εις τήν Ελλάδα καί άπό τήν Ελλάδα. Καί ή Έπανάστασις υπέρ ού- 
δενός είναι διατεθειμένη ν’ άπαλλοτριώση τό δικαίωμα καί τό καθήκον αναδημι
ουργίας τής Χώρας.

Έορτάζοντες, μέ εύλογον ίκανοποίησιν καί αύτοπεποίθησιν, τήν είσοδον εις τό 
τέταρτον έτος άπό τής Έπαναστάσεως, διακηρύσσομεν, κατά τον κατηγορηματικώ- 
τερον τρόπον, δτι τό άναληφθέν έργον θά όλοκληρωθή. Ή  Ελλάς θά συνέχιση μέ 
σταθερά βήματα τήν πορείαν της προς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν, τήν έξυγίανσιν 
τής δημοσίας ζωής καί τήν πλήρη λειτουργίαν τής Δημοκρατίας. Ή  Έ  π α ν ά - 
σ τ ά σ ι ς  τ ή ς  2 1 η ς  ’Α π ρ ι λ ί ο υ  ο ί κ ο δ ο μ ε ΐ μ ί α ν  Ν  έ α ν 
Ε λ λ ά δ α ,  α ξ ί α ν  δ ι ά  π ρ ά γ μ α τ ι  ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ς  α ν θ ρ ώ 
π ο υ ς » .
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙ ΑΤΑΓΗ
ΕΠΙ ΤΗ 3η ΕΠΕΤΕΙ9

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Του Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως 
κ. Παναγιώτου Τζεβελέκου

« Ή Εθνική Επανάστασις τής 21ης Απριλίου διήνυσεν αισίως 
καί δημιουργικώς τό τρίτον έτος της καί είσήθεν, ήδη, θριαμβευτι- 
κώς εις τό τέταρτον.

Τπό τό φώς τής τριετοΰς εμπειρίας επαναστατικής διακυβέρνη
σ έ ς  τής Χώρας, έδραιοϋται, πλέον, αδιαφιλονίκητος, ή πεποίθη- 
σις, δτι ή εθνοσωτήριος πρωτοβουλία, των Ένόπλιον Δυνάμεων, ή 
έκδηλωθεϊσα την αυγήν τής 21ης ’Απριλίου 1967, έκάλυψε, πρά
γματι, ιστορικήν εθνικήν αναγκαιότητα.

Κατά τήν 'ιστορικήν εκείνην ήμέραν αί ίμικόν, τρόπον, τήν λαϊκήν ψυχήν καί τήν 
’Ένοπλοι Δυνάμεις έξέψρασαν, κατά τόν λαϊκήν βούλησιν. Υπήρξαν αυτή αυτή ή 
πλέον γνήσιον, ταυτοχρόνως δέ καί δυνα- συνείδησις τοΰ ’Έθνους, ή έξεγειρομένη έ-
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νώπιον τοΰ άφευκτου κινδύνου άφανισμοΰ 
του.

ΑΙ "Ενοπλοι Δυνάμεις, ,κινηθεΐσαι κατ 
επιταγήν τοΰ υπέρτατου Νόμου — τοΰ Νό
μου τής Σωτηρίας τής Πατρίδος—  έξέ- 
ψρασαν, αύθεντικως, την όμοθυμον επιθυ
μίαν τοΰ 'Ελληνικού Λαού, ένε,σάρκωσαν 
τούς πόθους τοΰ Εθνους και υπηυοσσαν 
εις τά κελεύσματα τής ιστορικής μοίρας 
καί των πεπρωμένων τής Φυλής καί έστοι- 
χήθησαν εις τάς άτελευτήτους φάλαγγας 
των ηρωικών προγονικών μορφών, αΐ ό
ποιοι άπό τοΰ -βάθους τών χιλιετηρίδων 
πορεύονται πρός τάς πανύψηλους κορυ
φής τής αιώνιας 'Ελληνικής δόξης καί τοΰ 
άφάτου Ελληνικού μεγαλείου.

'Υπήρξαν άξιαι τών προαιώνιων 'Ελλη
νικών παραδόσεων, τών υψηλότερων Ε- 
θνιικών Ιδανικών καί τής μεγάλης απο
στολής των.

Δέν έδημιουργησαν, απλώς, έναν ιστορι
κόν, έν τή πορεία τοΰ "Εθνους, σταθμόν, 
άλλ’ ήνοιξαν νέον καί πολυτιμώτατον κε- 
φάλαιον εις την τρισχιλιετή ‘ Ελληνικήν ' Ι 
στορίαν.

Ούτως, ή Έπανάστασις τής 2ίης ’Απρι
λίου άνέκοψε τήν πορείαν τοΰ "Εθνους 
πρός τον όλεθρον. ’Επέτυχε τήν ’ Εθνικήν 
άνόρθωσιν. Καί ήδη, προχωρεί, έν καλπα- 
σμώ, πρός τήν ’ Εθνικήν άναγέννησιν.

Σεϊο, οί άνήκοντες εις τά Σώματα Α
σφαλείας, εϊχετε ποθήσει την Έπανάστασιν 
υπέρ πάσαν άλλην ώργανιομένην ό/μά-α 
Ελλήνων, διότι ύπέρ πάντα άλλον είχε.ε  

δοκιμασθή έ'κ τής άπαραδέκτοο καιαστά- 
σεως, ή όποια διείπε τόν δημόσιον βίον 
καί έναρκοθέτει τό ’Εθνικόν μέλλον, ύπό 
τό, πρό τής Έπαναστάσοως, πολιτιικσκοινω- 
νικάν καθεστώς.

Ή  έννοια τοΰ Κράτους εΐχεν ύποστή θα- 
νατηφόρον καθίζησιν. Οί ’Εθνικοί θεσμοί 
έθάλλοντο άνηλεώς. Αί ήθικαί άξιαι έλοι- 
δωροΰντο. Ή Δικαιοσύνη έπροπηλακίζετο. 
Ή  κοινωνική γαλήνη είχε περιέλθει εις 
ανυπαρξίαν καί ή έννομος τάξις έδοκιμά- 
ζετο δεινώς, ύπό τά συνεχή πλήγματα τών

έρυθροχιτώνων μητραλοιών καί τών υπε
ρύθρων συνοδοιπόρων των. ’Ενώ έσεις έ- 
σύρεσθε, καθημερινώς, επί τών πεζοδρο
μίων, αντιμέτωποι τών δυναμιτιστών τής 
ήσυχίας τοΰ 'Ελληνικού Λαού καί των δο- 
λιοφθαρέων τής Εθνικής μας ασφαλείας.

Ιδού διατί είσθε εις θέσιν, επίσης, ύπέρ 
πάντα άλλον, νά έκτι,μήσητε τό μέγεθος, 
τήν ούσίαν καί τήν άΕίαν τής προσφοράς 
τής Έπαναστάσεως πρός τό Εθνος.

Χάρις εις αυτήν αί κεναί, κατά τό πα
ρελθόν, λέξεις: Νόμος, Τ ά ξ ις , ’ Ελευθερία, 
Δικαιοσύνη, ’ Ισονομία, ’ Iσοπολιτεία, επα- 
νεΰρον τό αληθές έννοιολογικό,ν περιεχό- 
μενόν των.

’ Ενώ, έξ άλλου, τήν Δη,μοκρατίαν τών 
λόγων, τήν οδηγούσαν εις τήν εθνικως 
επικίνδυνον δημαγωγίαν καί δι’ αυτής εις 
τήν αναρχίαν ή τήν κυριαρχίαν τών άνευ- 
θύνων τροφίμων τοΰ πεζοδρομίου, άντικα- 
τέστησεν ή Δημοκρατία τών Εργων.

Μέσω μιας πρωτοφανούς, άπό άπόψεως 
λάύχής συμμετοχής διαδικασίας, κατηρτί- 
σθη εν ύπε,ρσύγχρονον Σύνταγμα, τό ό
ποιον έψηψίσθη, έν συνεχεία, πανηγυρι
κών, ύπό τής συντριπτικής πλειοψηφίας 
τοΰ Ελληνικού Λαοΰ.

Πρόκειται περί Συντάγματος, διά τοΰ 
όποιου, τό πρώτον, αίρονται έν'Ελλάδι αί 
τ&ράστιαι κοινωνικοί διαφοραί καί άδι- 
καίαι καί τίθενται τά θεμέλια μιας ύγιοΰς 
κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτικής Δη
μοκρατίας. Μιας Δημοκρατίας ή όποια, έ- 
ξοστρακίζουισα τάς τεράστιας καί απαρά
δεκτους κοινωνικάς καί οίκονο,μικάς δια
φοράς καί αντιθέσεις, άπομακρύνει, όρι- 
στικώς, έκ τοΰ Ελληνικού χώρου, (τόν 
μεγάλον δυνάστην τής έποχής μας), ώς 
προσφυέστατα άπεκάλεσεν ό Πρωθυπουρ
γός μας τόν Κομμουνισμόν.

Μιας Δημοκρατίας, ή όποια, διασφαλί- 
ζουσα τήν κοινωνικήν ισορροπίαν ,καί πα- 
ρέχουσα εις δλους τούς πολίτας ΐσας εύ- 
καιρίας μορφώσεως, κοινωνικής άνελίξεως 
καί οικονομικής προόδου, δημιουργεί τάς 
άκαταλύτους προϋποθέσεις ευημερίας τοΰ
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Λαοϋ, άνυψώσεως τοΰ πολιτιστικού επιπέ
δου τοΰ τόπου καί μεγαλείου τοΰ ’Έθνους.

Ιδού εις τί οδηγεί ή Έπανάστασις τής 
21ης Απριλίου καί διατί, έδραιωθεϊσα εις 
τήν συνείδησιν τοΰ Λοοΰ, ώς διακαής πό
θος ικατ αρχήν, καί ώς βίωμα δημιουργι
κόν έν συνεχεία, άποτελεί παμμεγίστην 
Ν Ι Κ Η Ν  αύτοϋ.

ΑΛλ ούδεμία Νίκη — όσονδήποτε με
γάλη έχει αύτάρκειαν ή άπέραντον δι
άρκειαν. 'Η έπανάπαυσις επί των δαφνών 
τής Νίκης οδηγεί, μέ μαθη,ματικήν αναγ
καιότητα, εις τήν μακαριότητα καί τό κοι- 
μητήριον.

Προς επωφελή άξιοποίηισιν τής Νίκης 
καί όριστικοποίηισιν των αγαθών αποτε
λεσμάτων της, απαιτείται ενεργός, συνεχής 
καί γόνιμος έπαγρΰπνησις.

Εκ τής ανωτέρω διατυπουμένης ’Αρχής 
απορρέει άθιάστως καί τό περιεχόμενον 
τής ΐδικής σας ευθύνης έναντι τοΰ Έλλη- 
νικοΰ Λαοΰ, τής Έποναστάσεώς του καί 
τοΰ "Εθνους.

Βαρεία ή εύθύνη, άλλα καί διακε.κριμέ- 
νη ή τιμή ή έξ αυτής προερχόμενη. ’Α 

ποστολή, δθεν, των Σωμάτων ’Ασφαλείας 
είναι:

Η περιφρούρησις των πολυτίμων καρ
πών τής Έπαναστσσεως. Ή  παγίωσ:ς, δη
λαδή, τής άποκατασταθείσης δημοοίας τά- 
ζεως. Η ύπεράσπισις τής ήσυχίας καί γα
λήνης τοΰ Λαοϋ. Ή προάσπισις τής Ε λ ε υ 
θερίας, τιμής, ζωής, περιουσίας καί άβιο- 
πρεπείας των πολιτών. Ή προστασία τοΰ 
κοινών ικοπολπΊκοϋ μας καθεστώτος άπό 
πόσης υπονομευτικής, κατ' αύτοϋ, δραστη- 
ρ ότητος των εχθρών τοΰ "Εθνους.

Η μέχρι τοΰδε, υψηλοΰ βαθ,μοΰ, άντα- 
πόκρισις ποός τήν σπουδαίον αποστολήν 
°ας, μέ πείθει οτι θά έξακολουθήσητε με
τά τοΰ αότοΰ, ώς μέχρι σήμερον, ζήλου 
καί ενθουσιασμού, ύπηρετοΰντες αυτήν.

Συνεπώς, δεν μένει παρά νά σάς εύχη- 
θώ, δπως έν υγεία, δυνάμει καί δημιουρ- 
γικώ παλμώ, διανύσητε τό τέταρτον ’Ε
παναστατικόν Ετος, ινα συνεχίσησε μετά 
τής αυτής επιτυχίας διακονοΰντες τόν Ε λ 
ληνικόν Λαόν καί ύπηρετοΰντες τά Εθνι
κά I δανικά και τούς υψηλούς στόχους 
καί σκοπούς, ους έταξεν εις έαυτήν ή Έ- 
πανάστασις τής 21ης ’Απριλίου.

Ζ η τ ώ  τ ό  ’Έ θ ν ο ς » .

Η Μ Ε ? Η Ι Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων 

κ. Θεράποντος Γαλανοπούλου

« Την νίκην τής ζωής, τόν θάνατον τοΰ θανάτου και τόν θρίαμ
βον της Αναστάσεως τοΰ Θεανθρώπου έωρτάσαμεν πανηγυρικώς 
την παρελθοΰσαν Κυριακήν.

Τήν  ̂ Ανάστασιν τοΰ ’Έθνους, τήν περίσωσιν τοΰ Γένους άπό 
τήν ηθικήν και τήν πνευματικήν παρακμήν και τήν υλικήν ασφυξίαν, 
έορτάζομεν πανδήμους τάς ήμέρας αύτάς.

Ταρτάζσμεν τήν τρίτην Επέτειον τής κεραυνοθόλου καί άναιμάκτου έπεμδά- 
ευσημου ήμερας τής 21ης ’Απριλίου 1967, σεώς του, ήρπασεν εις τάς στιθαράς χεΐρας 
δτε ό γενναίος Εθνικός Στρατός, διά τής του τό πηίδάλιαν τοΰ καταποντιζομένου
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σκάφους Ε Λ Λ Α Σ  ικαί ωδηγησε τοΰτο 
άσφαλώς εις τον ύπήνεμον της γαλήνης 
λιμένα.

‘Η 21η ’Απριλίου 1967 δεν ήτο Έπανά- 
στασις μόνον των ’ Ενόπλων Δυνάμεων. 
ΤΗτο ’Εθνεγερσία ύπέρ τής σωτηρίας τής 
'Ελλάδος καί διά τοΰτο θά συμπεριληφθή 
εις τάς άίλλας μεγάλας ιστορικός στιγμάς 
τοΰ Ελληνισμού, ώς ή ήμερα τοϋ νέου 
Ο X I των Ελλήνων.

Τήν νύκτα τής 21ης ’Απριλίου 1967, τήν 
έθνικώς άσέληνον έκείνην νύκτα, οί σχόν- 
τες την πρωτοβουλίαν τής εξεγέρσεως πα- 
ρελάμδανον έρείπια καί σποδόν. Τήν νύ
κτα τής 21ης ’Απριλίου 1967 δυο κοσμοι 
συνεκρούσθησαν. 'Ο είς έξ αυτών ειχεν 
ήδη οδηγήσει τήν Ελλάδα καί τήν λεγο- 
μένην Δημοκρατίαν είς θανάσιμον κίνδυ
νον, είς τό χάος. "Ο άλλος, είναι έκεΐνος, 
ό όποιος ένίκησε καί οδηγεί εκτοτε τήν 
Ελλάδα είς τήν άναγέννησιν.

’Αλλά, διά νά ίδωμεν μέ διαυγή νοϋν 
τήν ηθικήν καί πνευματικήν σημασίαν τοΰ 
σημαντικού διά τήν ιστορίαν τής νεωτέ- 
ρας 'Ελλάδος γεγονότος, είναι ανάγκη νά 
φέρωμεν, δι’ ολίγον, είς την μνήμην μας 
τα συμδαίνοντα μέχρι τής νσκτός εκείνης, 
τής ειμαρμένης νυκτός, οτε μετηλλάγη 6 
ροΰς τής 'Ελληνικής πορείας και από τής 
πρός τήν ερυθρόν θάλασσαν πλεύσεως, η- 
κολουθήθη ή πρός τήν κυανόλευκον επι
ταγήν οδός.

Ή δημαγωγία, ή άπαλλοτρίωσις τών Ε 
θνικών ιδανικών, ή έπ.ωσις τοϋ δημοσίου, 
κοινωνικοϋ, οικογενειακού καί άτομ κοΰ 
βίου, ηααν τά κύρ α χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τηα πρό της 21 nc Απριλίου 1967 
"Ελληνικής ζωής. Παντού έβασίλευε τό 
ψεύδος, ‘-ό όποιον έχρύσωνε τά πάντα, 
πρωτίστως δέ τήν ψευδώνυμον εκείνην 
Δημοκρατίαν, ή όποια έκάλυπτε τόν έξηρ- 
θρωμένον δημόσιον βίον καί ύπηρέ ε εύ- 
συνειδήτως τάς επιδιώξεις τής είς τό προ- 
σκήνιον ευρισκόμενης κομμουνιστικής προ
δοσίας.

Αί οχλοκρατικοί εκδηλώσεις διεδέχοντο

ή μία τήν άλλην, όποσκαποϋσαι είς τήν δη
μιουργίαν κλίματος άναρχίας. Ή  προσπά
θεια αϋτη τών πρός τούτο έμφανώς ή ά- 
φανώς εργαζομένων άπεκαρυφώθη κατά 
τόν τελευταϊον πρό τής 21ης Απριλίου 
1967 μήνα, οτε έπυκνώθησαν αί αναρχικοί 
εκδηλώσεις -καί αιματηρά επεισόδια καί 
συγκρούσεις έσημειοΰντο καθημερινώς είς 
Αθήνας. Κοινή πεποίθησις ήτο, ότι έπρό- 
κειτο περί ώργανωμένου σχεδίου, άποσκο- 
ποϋντος είς τήν παράλυσιν τού έννόμου 
Κράτους. Οί νέοι, άντί νά δημιουργούν, 
κατέστρεψον, άντί νά διδάσκωνται τόν σε
βασμόν είς τούς νόμους, έδιδάσκοντο τήν 
άναρχίαν. ΕΤχον λησμονήσει τήν μεγάλην 
των αποστολήν καί είχον παυσει νά έχω- 
σιν άλλα ιδανικά, εκτός εκείνων, τά όποια 
προσέφερεν είς αυτούς ή καπηλεία τής 
Δημοκρατίας, καί ή παγίς τοΰ κομμουνι

σμού.

Καί ένω τοσούτους κινδύνους διετρέχο- 
μεν, ένω ήτοιμάζετο ή παράδοσις τών 
Θερμοπυλών, ο θεός τής ‘ Ελλάδος έπέ- 
δειξε τήν μεγάην Του αγάπην πρός τόν 
περιούσιον λαόν Του. Έφώτισε την διά
νοιαν τών γενναίων τής 21ης ’Απριλίου 
1967 καί έξερράγη τό ύφαίστειον τής Έ- 
πα/αστάσεως. Γενναίοι, έντιμοι καί άρι- 
στοι κατά πάντα άνδρες, άνέλαδον τό έρ- 
γον τοΰ 'Ηρακλέους, διά νά άποκαθάρω- 
σι τήν τοσοΰτον ταλανισθεΐσαν Υήν καί ν 
άναστηλώσωσι τάς τύχας τής αιώνιας Ελ
λάδος. Οί σεμνοί πρωτεργάται τής Έπα- 
ναστάσεως, έγγράφονται είς τάς δέλτους 
τής ’Εθνικής ’Ολυμπίας, ως πρωταθληταί 
τής σωτηρίας τής Πατρίδος.

71η ’Απριλίου 1967. Ή  Έπαοάστασις 
οώζει τήν Ελλάδα από τόν βέβαιον όλε
θρον καί τόν οδηγεί έν καλπασμώ πρός 
τήν έξυγίανσιν, τήν άναγέννησιν καί τήν 
δόξαν. Άπέτρεψε τόν διχασμόν καί έπα- 
νέφερε τήν εσωτερικήν γαλήνην, ήσυχίαν 
καί τάξιν. Άπεκατέστησε τόν ύγιά ρυθμόν 
είς τόν κρατικόν μηχανισμό,ν έξήγαγε 
τήν πατρίδα μας άπό τό οικονομικόν άδιέ- 
ξοδον είς τό όποιον μέ μαθηματικήν ακρί
βειαν ώδηγεΐτο, επέτυχε χρηστήν, δυκαίαν
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xcd άμερόληπτον δ ιο ίκη σιν koc'l αύστηράν 
εφαρμογήν των νόμων προς πάσαν κατεύ- 
θυνσιν. Παρέμεινε σταβερώς προσηλωμένη 
πρός τήν ιδέαν τής ειρήνης καί της ελευ
θερίας καί έπεδίωξε, διά των κατά τήν 
διαρρεόσασαν τριετίαν έργων της, νά δη- 
μιουργήση τήν απαραίτητον υποδομήν μιας 
νέας 'Ελλάδος.

Χάρις εις τήν σθεναράν θέλησιν των 
πρωτεργατών της Έπαναστάσεως τής 
21ης Απριλίου 1967 καί τήν συιμπαράστα- 
σιν των άδιαφθόρων Ελλήνων, των πιστών 
εις τήν 'Ελληνικήν ελευθερίαν, ή ’Εθνική 
Επαναστατική Κυ&έρνησις προχωρεί μέ 

αλματώδη βήματα εις τήν πραγμάτωσιν 
τών τεθέντων σκοπών της. Σύσσωμος ό 
Ελληνικός Λαός, πλήν τών έκάστοτε μη- 

διζόντων καί τών έχόντων έκνομα συμφέ
ροντα, ήκάλούθησε καί ακολουθεί τήν Έ- 
πανάστασιν τής 21ης Απριλίου 1967.

Η Αστυνομία Πόλεων, ή όποια από τών 
πρώτων ωρών τής ιστορικής εκείνης νυ- 
κτός εύρέθη εις τό πλευράν τών πρωτερ
γατών τής Έπαναστάσεως, ύλοποιεϊ καθ'

ήμέραν τούς τεθέντας ύπ' θύτης στόχους 
καί ήδυνήθη νά άσχοληθή σποχλειστικώς 
μέ τά αστυνομικά καθήκοντά της. Οί αν- 
5ρες τής Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι 
χάρις εις τήν Έπανάστασιν τής 21ης 'Α
πριλίου 1967 άπηλλάγησαν τών πεδοδρο- 
μ ιαχών συγκρούσεων καί τών £ν γένει 
οχλοκρατικών εκδηλώσεων, έχουν κατα
νοήσει άπολύτως τάς επιδιώξεις αύτής καί 
προσφέρουν τάς υπηρεσίας των μέ πίστιν 
έπί τά ιδανικά τής Έπαναστάσεως καί δη
μιουργικόν ενθουσιασμόν, βέβαιοι οντες ό
τι συμβάλλουν εις τήν άναδημιουργίαν του 
Ελληνικού χώρου.

Η Ελλάς επιθυμεί νά συνέχιση τήν ι
στορικήν πορείαν της. Θέλει νά ζήση δύ- 
ναται νά ζήση καί θά ζήση διά νά μεγά
λου ργήση.

Ζήτω ό ένδοξος 'Ελληνικός Στραπός.

Ζήτω ή 21η ’Απριλίου 1967.

Ζήτω ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρ- 
νησις».

ι

!
Δεν υπάρχει θεσις άλλη διά τούς "Ελληνας, άπό 

εκείνην, την οποίαν επιτάσσουν αί άξίαι τοΰ Ελλη
νικού πνεύματος καί τοΰ Χριστιανισμού.

Άι θέσεις τού Ελληνικού πολιτισμού καί τού Χρι
στιανισμού είναι άναλλοίωτοι.

'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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(Ε Π Ι ΤΩ ΕΟΡΤΑΣΜ Ω  Τ Η Σ  3ης Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Τ  ΤΗ Σ 
ΕΘ Ν Ο ΣΩ ΤΗ ΡIΟ Τ ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Σ 

Τ Η Σ  21ης Α ΓΙΡ ΙΛ ΙΟ Τ  1967)

«"Ολα τά δεινά, τά όποια ύφίστανται οί άνθρωποι, οφεί

λονται εις την έλλειψιν σεβασμού προς την αλήθειαν. ’Αποτε

λεί ιστορικήν νομοτέλειαν, δτι μόνον μέ τον σεβασμόν προς την 

αλήθειαν είναι δυνατόν νά ύπαρξη ζωή».

Γ .  Ι Ι α π α δ ό π ο υ λ ο ς

Ή  άναγνώρισις τής αλήθειας αποτελεί ύποχρέωσιν παντός συνετού 
ανθρώπου, ύπέρτατον δε καθήκον, όταν αΰτη άναφέρεται εις την Ε θ ν ι
κήν ζωήν τής χώρας του.

Αυτήν τήν ίεράν ύποχρέωσιν, τήν όποιαν, διά τής ανωτέρω σοφής 
ρήσεώς του, ύπογραμμίζει ό ηγέτης τής ’Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως 
και Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος ΙΙαπαδόπουλος, έπιβάλλει ή σημερινή 
Ελληνική πραγματικότης προς πάντας τούς ύγιώς σκεπτομένους. "Ολα 
τά γεγονότα τής τριετίας (21.4.1967— 21.4.1970) απέδειξαν, κατά 
τρόπον άναντίρρητον, ότι τό Επαναστατικόν καθεστώς αποτελεί, από 
μακροΰ ήδη, αντικειμενικήν πραγματικότητα καί έπεβεβαίωσαν τήν 
’Α λ ή θ ε ι α ν ,  ότι δηλαδή ή πραγματικότης τής Έπαναστάσεως είναι 
προοδευτική, Εθνική, σταθερά καί αμετακίνητος.

Ή  Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 έχάραξε τήν νέαν, τήν 
άπολεσθεΐσαν πορείαν τού ’Έθνους. Είς τό διάστημα τής παρελθούσης 
τριετίας, έδικαίωσε πάσαν Εθνικήν προσδοκίαν. Προσέφερεν είς τήν 
ζωήν τού ’Έθνους θεμελιώδη στοιχεία, ών έστερείτο ό Ελληνικός Λαός 
επί δεκαετίας ολοκλήρους. Άπέδειξεν, ότι ή Έπανάστασις τού Έλληνι-
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χου Λαού, όχι απλώς έπεβαλλετο, άλλ εδει να είχε συντελεσθή cbxo 
μακροϋ.

Η Επανάστασις καί ό Ελληνισμός, ηνωμένοι άρρήκτως, πραγμα- 
τοποιουν σήμερον μιαν μεγαλην Εθνικήν άναγέννησιν, έκτεινομένην εις 
ολόκληρον τό Ελληνικόν 'Έθνος.

Οίαδήποτε άρνησις τής τοιαΰτης πραγματικότητος είναι κακόβου
λος καί αντεθνική. Ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς  τ ή ς  Έ  π α ν α σ τ ά - 
σ ε oj ς κ α ί  τ ό έ θ ν ο σ ω τ ή ρ ι ο ν έ ρ γ ο ν τ η ς  ε ί ν α ι  
ή α λ ή θ ε ι α  τ η ς  ε π ο χ ή ς  μ α ς .  Πέραν τούτου ούδέν ά- 
κριβέστερον.

Βασικόν στοιχεΐον της αλήθειας αύτης είναι ή καθολική καί ενερ
γός συμμέτοχη πάντων των γνησαον 'Ελλήνων εις τήν μάχην διά την 
επιτυχίαν των σκοπών τής Έπαναστάσεως. Πάντες εμπρός, χάριν τοϋ 
Εθνικού μέλλοντος. Προς πραγμάτωσήν τών πεπρωμένου της Φυλής, 

των μεγάλων σκοπών τού ’Έθνους μας.

Τα σοβαρα επιτεύγματα τών τριών ετών τής αναδημιουργικής
-προσπάθειας επιτρέπουν τάς ά>ραιοτέρας προοπτικός καί εξελίξεις.

Η  προέλασις τού Εθνους, προς νέας κατακτήσεις, εις τον χώρον 
τοϋ πνεύματος καί τού πολιτισμού, πρέπει να συνεχισθή. Είναι ιστορική 
επιταγή. Είναι, η αλήθεια, την όποιαν καλούνται να σεβασθοϋν πάν
τες. Πρέπει να βαδίσωμεν σταθερώς τήν οδόν τής προόδου. Ή  λεακρό- 
ρος τής Εθνικής άναγεννήσεως έχει ήδη χαραχθή.

Τό καθήκον μας, ως ατόμων καί ώς Ελλήνων, υπαγορεύει ηύξη- 
μένας υποχρεώσεις. Η  άνέγερσις τοϋ νέου Εθνικού οικοδομήματος πρέ
πει να όλοκληρωθή. Η  θελησις καί ή αισιοδοξία πρέπει να είναι τά 
εφόδια τής ενεργού συμμετοχής μας εις τό έργον τής άναγεννητικής πο
ρείας της Επαναστασεως. Και, κυρίως, ό σ ε β α σ μ ό ς  π ρ ο ς  τ ή ν  
α λ ή θ ε ι α ν ,  ήτις εκψραζεται διά τοϋ έργου τής Έπαναστάσεοος, της 
πανεθνικής Έπαναστάσεως τής Ελληνικής ψυχής, δ ι ’ ε ν  κ α λ ύ 
τ ε ρ ο ν  Ε θ ν ι κ ό ν  μ έ λ λ ο ν .

ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΧΡΟ Ν ΟΠ Ο ΥΛ Ο Σ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ Τ Α Ξ Ε Ω Σ  κ. ΠΑΝ. Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Υ ,  

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑ Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  ΚΑΙ Τ Η Σ  Α ΓΡΟ Φ ΥΛ Α Κ Η Σ,

ΕΠ Ι Τ Α ΙΣ  Ε Ο Ρ ΤΑ ΙΣ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«’Επί ταϊε Αγίαιε Ήμέραιε τοϋ Πάσχα, εύχομαι πράε όλουε ύμαε, όλοψύχωε, 
όπωε διέλθητε αύτάε έν υγεία καί πάση ατομική καί οικογενειακή ευτυχία.

Εϋχαμοι, προσέτι, όπωε τό μήνυμα τήε Αναοτάσεωε του Θεανθρώπου πλημ- 
μυρίση τάε κα,ρδίαε υμών άγάπηε χριστιανικήε.

"Αε είναι δέ ή Χριστιανική Αγάπη πηγή έμπνεύσεωε, θάρρουε καί δυνόμεωε, 
κατά τήν έκπλήρωοιν τήε σπουδαίαε έθνικήε καί κοινωνικήε Αποστολήε σαε καί 
όδηγόε σαε είε τάε μετά των πολιτών σχέσειε σαε.

Τό άνέσπερον φώε τήε Αναοτάσεωε όε φωτίΖη τήν σκέψιν σαε, διά νά κατα- 
νοήσητε τον μέγα συμβολισμόν τηε, ό όποϊοε συνίσταται είε τήν έπικράτησιν τοϋ 
πνεύματοε έπί τήε ϋληε, τών δυνάμεων τοϋ φωτόε έπ εκείνων τοϋ σκότουε, τήε 
άρετήε έπί τήε κακίαε, τήε γνώσεωε επί τήε άμαθείαε.

'Αφομοιώσατε καί μετουσιώσατε είε πραΕιν καθημερινήν τό κήρυγμα άγάπηε 
τοϋ Θεανθρώπου καί συμβάλατε, έν τω μέτρω τών δυνάμεών σαε, είε τήν ύλοποίη- 
orv τών έπ αγγελιών τήε Έπαναστάσεωε, ώστε ή Πάτριε καί ό Λαόε μαε νό είναι 
λόγω καί έργω:

..ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ·..
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  ΑΝΕΣΤΗ»

Ό  Ύπουργόε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ Ζ ΕΒ ΕΛ ΕΚ Ο Σ

★  ★

Η Μ ΕΡΗ ΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ Α ΡΧΗ ΓΟ Υ ΑΣΤ. ΠΟΛΕΩΝ κ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΠ Ι Τ Α ΙΣ  Α ΥΤΑ ΙΣ  ΩΣ ΑΝΩ ΕΟ Ρ ΤΑ ΙΣ

«Ύπό τήν λαμπρότητα τήε μεγάληε έαιρινήε ήμέραε καί τήν θελκτικήν γαλήνην, 
τήν όποιαν έΕησφάλισεν είε τήν φιλτάτην μαε Πατρίδα ή Εθνική Επαναστατική Κυ- 
βέρνησιε, διά μίαν είσέτι φοράν, κατά τήν διαδρομήν τών αιώνων, αντηχεί είε πά
σαν γωνίαν τήε Χώραε μαε τό χαρμόσυνον τήε Άναστάσεωε μήνυμα.

Ή άνά τούε αίώναε Ζωή τήε Έλλάδοε, ευρίσκει τήν λαμπροτέραν έκφρασίν 
τηε είε τό ύψΓγλόν μήνυμα τήε Αναστάσεωε τοϋ Χριστού. Διότι, όπωε ό Υίόε τοϋ 
Θεού έδέχετο άγογγύστωε τά ραπίσματα, τάε ϋβρειε καί τούε λσγχισμούε τοϋ μαι- 
νομένου όχλου, οϋτω καί ή Έλλάε, κατά τήν διάρκειαν τήε τρισχιλιετοϋε ίστορίαε, 
ώδηγήθη πολλάκιε αίμάσσουσα πρόε τόν Γολγοθάν, μέ τήν προσδοκίαν τήε ’Ανα
στάσεωε. Πιστή αείποτε είε τό θειον δίδαγμα τήε θυσίαε καί τήε λυτρώσεωε, σφυ-



% - < s
ρηλατ ημένη μέ αντοχήν καί δύναμιν, ένέπνευσεν εις τούς ελευθέρους λαούς τήν 
αγαπην πρός τήν 'Ελευθερίαν.

. ΑΝ Α ΣΤΑ Σ IΣ ΗΜΕΡΑ Χ Α Ρ Α Σ .  Ήμερα αγάπης. Χθές δάκρυα καί έπ,τάφια 
εγκώμια. Σήμερον αγαλλίαο,ς. Τό «Χριστός Άνοστη» αντηχεί παντού ώς χα,ρετι- 
σμος ως ασμα, ως πα,αν. Η 'Εκκλησία, λαμπροφορούσα, έορτάζε, τον θρίαμβον 
του Εσταυρωμένου. Ο φρ,κτός Γολγοθάς γίνετα, Άκρόπολ,ς τής Χρ,στ,αν,κής Πί- 
στεως, ο πολίτικος αστηρ, ο ανέσπερος φάρος των ανθρώπων. Ό  κενός Τόωος

'"^ Χ Ρ ^ Σ Τ Ο ς ' α ΝΕΣΤη! ’ Τ0 0Π0Ϊ°ν 0EAaYi2E! KQi έλΚύΕ' εύλα6εΙε πΡ°σκυνΠτάς.

σαν Τ  T0V ΓθλΥ°90ν 6νέλ0μψε Τ0 Θεί°ν ^  δ'ά νά 0δη^σπ τήν βαρυαλγοϋ- 
σαν ανθρωπότητα προς τήν νέαν ζωήν, τήν όποιαν καθίδρυσε δ,ά τής ζωής τής δι-

°  'QC Κα' TOU OTaup,KOU Του θανάτ°υ ό Ναζωραίος. Τό χριστιανικόν πνεύμα 
εθριαμβευσε, παρα τας αντ,δράσε,ς καί τούς διωγμούς, διότι έφωτ,'ζετο άπό τό άνέ- 
σπερον φως της ελπ,δος πρός μίαν Άνάστασ,ν. Ούδεμία άλλη κατάκτησ,ς έπεβλή- 
θη τοσον, οσον ή έκ τού Γολγοθά έκπορευθεϊσα.

Εφ οσον αί καρδίαι των ανθρώπων θά πάλλουν, τό «Χριστός Άνέστη» θά εί
ναι η μεγάλη δυναμις, η όποια θά έμπνέπ καί θά συγκ,νή τήν ανθρωπότητα Θά εί
ναι η νεα αφετηρία της επ,μόχθου πορείας τής άνθρωπότητος, ή όποια θά γοητεύε
ται απο το αομα της Αναστάσεως καί θά καθοδηγήτα, άπό τάς λάμψεις τού άφθά- 
στου μεγαλείου της. ψ

ΚΠΤΡΜ' °  θάνατορ.τοΰ θανάτου ύπήρΕε καί είναι ό άκραίος σταθμός πρός τόν οποίον 
κατευθυνεται ή ανθρώπινη σκέψις.

«Χριστός Ανέστη».

ΑΕιωματικοί καί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων:

Κατ’ αύτάς έωρτάοαμεν τήν τρίτην επέτειον τής Έπαναστάσεως τής 21πς 'Α
πριλίου 1967. Μη λησμονήτε, ότ, καί ή ημέρα εκείνη ύπήρΕεν ήμέρα Αναστάσεως 
Πρόκειται περ, της Αναστάσεως τού Εθνους, ή όποια έπραγματοπο,ήθη όλίγας η- 
μ ρας προ της Αναστάσεως τού Χριστού, τήν 21 ην Απριλίου 1967, καί ύπήρΕε 
γέννημα της Επαναστάσεως τού Εθνικού μας Στρατού. Κατά τήν ιστορικήν εκεί
νην ημέραν, ο γενναίος 'Εθνικός μας Στρατός, κατόπιν αστραπιαίας, αποφαο,οτι- 

ΠΡ, αναίμακτου κα, απολύτως έπ,τυχούς έπεμβόσεως, έπωμίσθη τάς εύθύνας τής 
διακυβερνησεως τής Χώρας. '

κ,,α .̂,αΤηΡήσαΤε 0σ6εστον τΠν άναστάσ,μον φλόγα τής αγάπης. Υπηρετήσατε εύόρ- 
σκππ-°ν _ αον _και εΡΥΟοθητε. δ, όλων σας των δυνάμεων, δ,ά τήν ύλοποίησιν των

σκπλων Τη- π V'KanC EnavaoTaTIKii c Κυβερνήσεως. Τά υψηλά διδάγματα τής διδα
σκαλίας του Θεανθρώπου ας κατευθύνουν τόν ύπηρεο,ακόν καί ίδ,ωτ,κόν βίον σας 
π αγαθω πάντων υμών καί τής φ,λτάτης μας Πατρίδος. Τό Θείον τής Άναστά-

οεως Φως, ας φωτ,'ζΠ τήν ψυχήν καί τήν δ,όνο,αν όλων σας, εις τήν έκπλήρωο,ν 
τησ υψηλης σας Αποστολής.

Ε,ς σπόντας υμάς, τάς γυναίκας άστυνομ,κούς, τούς διοικητ,κούς ύπαλλήλους

■ ν T0C 0IK0YEveiac οας, εύχομαι πασαν άτομικήν, ύπηρεσιακήν καί οικογενειακήν 
ευδαιμονίαν καί πρόοδον. 1

- Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  ΑΝΕΣΤΗ». ·η  . .
Ο Αρχηγός

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ε Γ Κ A H Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι  ΚΛ Θ ΕΜ ΑΤ Α

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ϋ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ
γη® ΑΣΤΥΝ . Β κ. ΕΚίΙβ. Φ. ΕΗΦΑΚΗ

ΉΙέγκληματολογία, έν αρχή, ύπιοχρεοϋται νά «δώση άπάντησιν εις τα κάτωθι 
δύο 'βασικά 'ερωτήματα: Π ρ ώ τ ο ν ,  .ποιον ορισμόν τοϋ «εγκλήματος» αποδέχεται καί 
§ «ε ύ τ ε ρ ο ν , εάν άποτελή αντικείμενον μελέτης αυτής ή κοινωνική κατά τοΰ εγ
κλήματος άντίορασις' καί, εν καταφατική περιπτώσει, ποιον είναι το περιεχόμενον 
τής κοινωνικής αυτής ά,ντιδράσεως.

Ή  άπάντησις εις τά ερωτήματα αυτά θά διευκολύνη τον αναγνώστην νά άντι- 
ληφθή την θέσιν τής εγκληματολογίας εντός τοΰ στερεώματος των επιστημών, την 
έννοιαν, τό περιεχόμενον, την σημασίαν καί την αρμοδιότητα αύτής. 'Ωσαύτως, θά· 
διαλυθώσι πολλαί παρεξηγήσεις περί τήν φύσιν καί τό αντικείμενον μελέτης τής έγ- 
κληματ-λόγιας, εις τρόΙπον, ώστε νά μη θ'εωρήται έγκληματολόγος ούτε ό ευφάν
ταστος συγγραφεύς αστυνομικών μυθιστορημάτων, ούτε δ προ-χειρολόγος ερμηνευ
τής των εκδηλώσεων τών πρωταγωνιστών μεμονωμένων στυγερών εγκλημάτων, άλλ’ 
δ ταπεινός, συνετός, συνεπής καί συστηματικός έπιστήμων, οδτινος τήν σύστασιν. θά 
’ίδωμεν εις τήν οίκείαν θέσιν.

Τό ' έγκλημα· είναι μία μόνιμος κοινωνική νόσος, ήτις πολλάκις καθίσταται 
κακοήθης καί δυσθεράπευτος, δι’ δ δέον νά διαγιγνώσκηται εγκαίρως, ίνα ή κοινω
νία χωρή εις τήν εφαρμογήν τής ενδέδειγμένης άντεγκληματικής πολιτικής, εάν Ιπι- 
θυμή' νά άποφύγη τήν ολικήν μόλυνσιν καί καταστροφήν.

Τό Ερώτημα, «Ιέάν ή κοινωνική κατά τοϋ «εγκλήματος άντίδρασις άποτελή αν
τικείμενο ν μελέτης τής «εγκληματολογίας», έχει τύχει καί καταφατικής καί (αρνη
τικής άπαντήσεως. Οί κοινωνιολόγοι - έγκληματολόγοί τών Η.Π.«Α., μέ κυριώτε- 
ρον «εκπρόσωπον τον S E LL IN  (1) , υποστηρίζουν την καταφατικήν θέσιν (2) , καθ’ 
ήν αποτελεί τμήμα τής έγκληματογίας ή μελέτη τών κοινωνικών κατά τοϋ Ιγκλή- 
ματος- «αντιδράσεων. Οί νομικο - έγκληματολόγοί τής Ευρώπης ύπεστήριξαν τήν ά- 
ποψιν, καθ’ ήν ή Ποινο,λογία ή Σωφρονιστική παραμένει εκτός τής σφαίρας αρμο
διότητας τής εγκληματολογίας (3) . ’Επίσης οί πρώτοι δίδουσιν εύρύτερον εννοιολο- 
γικόν περιεχόμενον, τόσον εις «τάς κοινωνικάς κατά τοΰ έγκλή«ματος 'αντιδράσεις», 
δσον καί εις τό «έγκλημα».

Π ο ι ’ν ' ο λ ο γ ί α  ή Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή  είναι τό τμήμα τής «εγκληματολο
γίας, οπερ -έρευνα τον εγκληματίαν καί ιδιαίτατα τήν «μεταχεΐρίσιν αύτοϋ, άφ’ ής 
στιγμής πιστοποιηθή ή ίδιότης του ώς έγκληματίου, ήτοι από τής έκδόσεως τής κατ’

1. Thorsten SELLIN, Culture Conflict and Crime, Soc. Sci. Research Council, New 
York, 1938, Bulletin 41.

2. Συμφωνεί καί δ νομικο - έγκληματολόγος Η. MANNHEIM, Croup problems in 
Crime and Punishment, London, 1955, ch. 12.

3. Ή έ  σχετικήν συξήτησιν Robert VO U IN  and Jacques LEAUTE, Droit Penal et 
Criminologie, Paris, 1956, p.p. 22 +  +.
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cc’juoO xoc wτ)όi%7/jι -xTcocpcc/jctô  %%c εντεύθεν (4) . 0 SUTHERLANT) 6‘0V Bscopcl 
τον όρον «ιΠοινολογία» επιτυχή, διότι δέν δύναται νά περιλάβη καί μεθόδους έλέγ- 
χου, αίτινες δέν είναι ποινικού χαρακτήρος. (5) Ό  όρος «Σωφρονιστική» δέν πφέπει, 
οι.ίσης, να θ^ωρήναι επιτυχής, διότι, ττεραν τού σωφρονισμού των έγκ,ληματιων, ύ- 
φισ.ανττι προγράμματα προλήψεως καί σκοποί τής ποινής, οίτινες τταραμένουσιν 
€κτός τής εννοιολογιαής περιοχής τοϋ σωφρονισμού (6) .

__ Αβφάτε,ροι οι οροί κρίνονται επιτυχείς μόνον οιά την περιοχήν τής κρατικής 
άντιοράσεως, ήτις, ώς προελέχθη, έκδηλοΰται από τής έκδάσεως τής καταδικαστι- 
κ?], άποφάσεως καί εντεύθεν. Αλλά, καί αυτή αυτή ή κρατική άντίδρασις, έκδη- 
λοΰται πολύ ενωρίτερον 'άπό τήν καταΐδικαστικήν άπόφασιν, διά σειράς μέτρων προ
λήψεως τής^εγκλημχτικότητος. Η κρατική, όμως, άντίδρασις δέν είναι τό παν ούτε 
και ή σπουοαιοτερα, εν συγκρισει με τήν άντίδρκσιν τής εύρυτέρας κοινωνίας. Υ 
ποστηρίζεται, μάλιστα, δτι, έφ δσον ή συντεταγμένη πολιτεία δέν επιτυχή τήν πρό- 
κλησιν άναλόγου καί επαρκούς κοινωνικής άντιοράσεως κατά τού εγκλήματος/αί 
ί.ροσπαθειαι αυτής πίπτουσιν εις τό κενόν (7) . Ή  άντίδρασις ή ή άποδοκιμασία τού 
κοινού ( ) δέον νά συντηρήται μεν διά τά ήδη νενομοθετημενα έγκλήματχ, νά δη-

4. Κ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ’Εγκληματολογία, τόμος Γ ',  «Σωφρονιστική», Ά#ήναι, 1960, 
σελ. 79.

Crimit>ology, New5. Ε. Η. SUTHERLAND and D. R. CRESSEY, Principles of 
York, 1960, p. 3.

, 6. Σήμερον διεμορφώθη, μεταξύ σοβαρών μελετητών τοϋ εγκλήματος, ή πεποίθησή, 
°τι ώρισμένον ποσοστόν εγκληματιών «δέν γίνονται φίλοι τής κοινωνίας», οίαδήχοτε μέτρα 
καί έάν έφαρμοσθώσιν, ΰπέρ ή κατ’ αυτών. Δι’ αυτούς, ούτε σωφρονισμός, ούτε παίδευσις, 
ουδέ έτερον μέτρον επαναφοράς των εις τόν ομαλόν κοινωνικόν βίον κρίνεται λυσιτελές. 
Ο σκοπός είναι εις, «-ή π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ής  κον ι ων ί ας » ,  καί τό μέσον εν καί 

μοναδικόν, «ή  ά π ο μ ά ν ω σ ι ς  τ ού  έ γ κ λ η μ α τ ί ο υ  άπό  τ ήν  κ ο ι ν ω 
ν ί α ν ^ .  Τό ποσοστόν τών εγκληματιών τής κατηγορίας αυτής είναι ίσως πολύ μικρόν, 
πιθανώς δέκατα τής μονάδος, είναι, όμως, τόσον επικίνδυνον καί συντίθεται άπό τόσον άν- 
τικοΛωνικα στοιχεία, ώστε η αποψις αυτή να ευρισκη πολλούς καί σοβαρούς ύποστηρικτάς. 
Ιδέ μεταξύ άλλων καί α) The regime for Long-Term prisoners in Conditions of Maximum 
Security, Report of the Advisory Council on the Penal System, London, H.M.S.O., 1968. 

β) The Adult Offender, London, 1965, H.M.S.O., Cmnd 2852.

/. Terence MORRIS, «Crime and Criminologiy», The British Journal of Sociology 
Vol. XVI, Dec. 1965, p.p. 358— 364.

fL Ή  ΓΙοινολογία ή Σωφρονιστική, ή άντίδρασις ή άποδοκιμασία τοϋ κοινοϋ, ή ’Α 
στυνομία, τα δικαστήρια, οί έπιμεληταί άνηλίκων καί άποφυλακιξομένων, τά διάφορα ιδρύ
ματα ανήλικων η θεραπευτήρια ψυχικώς άνωμάλων εγκληματιών καί άλλα, άποτελοϋσι πε
ριεχόμενα τού υπό τών Άγγλοαμερικανών — κυρίως—  έγκληματολόγων χρησιμοποιού
μενου όρου «κοινωνικά! άντυδράσεις κατά τοϋ έγκλήματος ή έλεγχος τοϋ εγκλήματος». 
Ίδε μεταξύ άλλων: α) Ε. Η. SUTHERLAND etc. op. cit. p.p. 253— 590.

μ) Ε. H. JOHNSON, Crime, Correction and Society, Illinois, U. S A 1964 
p.p. 317— 741.

γ) David DRESSLER, Readings Criminology and Penology, New York, 1964. 
p.p. 467— 681.

δ) Nigel WALKER, Crime and Punishment in Britain, Edinburgh, 1965, p.p. 123__323.
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αιουογήται δε διά τά ύπό ναμοθέτησιν. 'Ικανοποιητικήν άντίδρασιν του κοινού jo&v 
εαφανίζ'ουσιν άί τ,ροχχϊαι παραβάσεις, (9) τά εγκλήματα, εις δ ή ΐδοοτης του δρά
στου καί του (θύματος συμπίπτει (10) καί τά εγκλήματα των όποιων θύμα (η οιονει 
θύμα) είναι τό γενκκώτε,ρον κοινωνικόν ή κρατικόν συμφέρον. ^

Ό  S'CHUR άπεμόνωσε τά «εγκλήματα άνευ θυμάτων», ατινα, κυρίως είναι 
(κατ’ αύτόν) ή άμβλωσις, ή ομοφυλοφιλία καί ή χρήσις ναρκωτικών, ( ) δια να κα
τάδειξη δτι εκεί όπου δέν υπάρχει θύμα, δεν υπάρχει καί ενδιαφέρον διωξεως του 
έγκλήματος. Τό κοινόν Αδιαφορεί. Νομί'ζομεν, δτι ό όρος «εγκλήματα άνευ θυμάτων» 
είναι προτιμότερον ν’ άντικατασταθή διά τού τοιούτου «έγκλήματα, εις α η ιδιοτης 
τού δράστου καί τοϋ θύματος συμπίπτει». Τοιαϋτα εγκλήματα δάνανται να είναι, υωο 
ώρισμένας επιφυλάξεις, ή άμβλωσις, ή ομοφυλοφιλία μεταξύ (ενηλίκων και η χρη- 
σις (ουχί (εμπορία) ναρκωτικών. Τό χαρακτηριστικόν^ γνώρισμα των εγκλημάτων 
αυτών είναι τό λίαν χαμηλόν ποσοστόν τής ορατής (12) εγκληματικότητος.

Τό χαμηλόν ποσοστόν όρατότητος παρατηρεΐται καί εις τά ^εγκλήματα, ατινα 
φαινομενικώς εμφανίζονται δτι .στρέφονται κατά των δραστών αυτών, ως είναι τα 
παράνομα παίγνια, (13) ή πορνεία καί .αί περί οινοπνεύματος παιραβασεις, τα οποι-α 
όμως εμφανίζουσι μέγα Ιγκληματο,λογικόν ενδιαφέρον, διότι εντός αυτών επψαζονται
αί οργανώσεις καί αί σπεΐραι εγκληματιών (14) .

‘ Ή  Ιϊοινολογί,α ή Σωφρονιστική άνεπτύχθη ύπό τήν στενήν αυτής έννοιαν κυ
ρίως εις τήν Ευρώπην από τοϋ δευτέρου ήμίσεως τοϋ 18ου (ls) αίώνος καί εντεύ
θεν. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι έκ τής (επιστημονικής αυτής γνώσεως, ^έγεννήθη 
ή καθ1’ όλου επιστήμη τής εγκληματολογίας, ής αφετηρία υπήρξεν ή άντίορασις 

ε )~Marshall Β. CLINARD, Sociology of Deviant Behavior, New York, 1966, p.p.

593— 632.
στ) N. JOHNSTON etc., The Sociology of Punishment and Correction, New York, 

1962, p.p. 1— 349.
9. ' T. C. WILLETT, Criminal on the Road, London, 1959, p. 13 + + .
10. Edwin M. SCHUR, Crimes Without Victims, London, 1965.
11. Τοΰ Ιδιου : Narcotic Addiction in Britain and America, Indiana, 1962.
12. «'Ορατή» έγκληματικότης είναι έκείνη, ήτις εμφανίζεται εις τάς επίσημους έγκλη- 

ματολογικάς στατιστικός καί Αναφοράς. Ό  Κ. Γαρδίκας χρησιμοποιεί τόν ορον «δήλη έγ
κληματικότης» (Έγχειρίδιον ’Εγκληματολογίας, έκδοσις β\ Άθήναι, 1957, σελις 52), εν 
άντιθέσει πρός τήν λανθάνουσαν ή πραγματικήν.

13. Gambling and Organized Crime, Washington, D.C., U.S. Government Printing

Office, 1961, part 1.
14. Elmer H. JOHNSON, op. cit. (ύποσημ. 8β), p. 311.
15. I. Εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 18ου αίώνος εντάσσονται οί πρόδρομοι τής εγκλη

ματολογίας: α) Cesare BECCARIA 1738— 1794, β) Jeremy ΒΕΝΤΗΑΜ 1748— 1832, γ) 
John HOWARD 1726—1790 κ. α., οΐτινες θεωρούνται μεταρρυ'θμισταί τής σοχρρονιστικής.

II. Εις τόν 19ον αιώνα έντάσσονται οί: α) Alexander MACONOCHIE 1787— 1860, 
β) John HAV ILAND 1792— 1852, γ) Isaac RAY 1807— 1881, δ) Charles DOE 1830— 1896, 
ε) Henry MAUDSLEY 1835— 1918, στ) Cesare LAMBROSO 1835— 1909, ζ) Gabriel 
TARDE 1843— 1904, η) Hans GROSS 1847— 1915.

III. Εις τό μεταξύ 19ου— 20οϋ αίώνος εντάσσονται οί: α) Rafael GAROFALO 1852 
— 1934, β) Enrico FERRI 1856— 1929, γ) Emile DURKHEIM  1858— 1917, δ) Ρ. D. 
MONTERO 1861— 1919, ε) Gustav ASCHAFFENBURG 1866— 1944, στ) Willem Α. 
BONGER 1876— 1940, καίτοι ούτοι δέν θεωρούνται έγκληματολόγοι τού 20ού αίώνος, αλλά
μάλλον τοϋ 19ου αίώνος.
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ν.ατα των εφαρμοζόμενων σωφρονιστικών συστημάτων της εποχής έκείνης. Ή  Πο>- 
νοΛογτα. η Σωφρονιστική, οιαρκοΰσης τής εποχής τής ιστορικής αυτής εξελίξεως, 
■- »υΐ->- παραπλευρως ιής εγκληματολογίας, καταστάσα μί α ένότης μετ’ αυτής. Ό  
ερευνητής, ανιχνεύων την πορείαν τής έςελίςεως τόσον τής εγκληματολογίας, 'όσον 
και της σωφρονιστικής, θά εΰρεθή προ τής αυτής ατραπού, ουσκολευόμενος νά δια- 
χωριση -ην μιαν εκ της έτέρας.’Ίσως, ούτος νά συνάντηση συγγραφείς, ίσχυριζομε- 
γους οτι η εγκληματολογία καί ή σωφρονιστική είναι χωριστά! έπιστήμαι ή νωοι- 
σ ^α< -μήμ^-Χ- Οι  ίδιοι, όμως, αυτοί συγγραφείς δέν παραθέτουσι τά διαχωρόζοντα 
ουτας όρια και περαιτέρω εις τά συγγράμματα των «αναμιγνύουσιν» εγκληματολο
γίαν μετά σωφρονιστικής καί τάνάπαλιν.
- Κατόπιν των ανωτέρω, ουνάμεθα νά δεχθώ μεν, άνευ πολλών επιφυλάξεων, ότι 
η Π ο ι ν ο λ ό γ ι α  η Σ ω φ ρ ο ν  ι σ τ ι κ ή , κ α ί  κ α τ ’ i  π έ κ τ ' α  σ \  ν 
4 κ_° ι ν ω ν ι π α ί κ α τ ά  τ ο ύ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  Α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς ,

ο , ε λ  ο υ σ ι̂  τ μ ή μ α   ̂ τ  ή ς Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς .  Αυτή <οέ ή 
ρ * 'taCf tai ν α /καν°πο^  τα ; Απαιτήσεις τόσον τής λογικής, όσον καί τής ποά- 
,ca) . Πράγματι, ως ει'οομεν, ή εγκληματολογία ερευνά τάς αίτιας τού εγκλήμα- 
“°ζ ( ' Τα ^'μπτωματα ή τήν φαινομένων οψιν αύτοΰ (17) , μέ σκοπόν τήν όιατΰ-

" Γ Ι Τ ' ΐαμ6νω1 ί«Γα5?·!δν άΡΧών καί σχέσεων ^ ώρισμένων συμπερασμάτων επί 
1 "  Γγ/-λγ/μ*τος ( ) .  ̂ Ολα ταΰτα συνιστοϋν τήν δ ι α γ  ν ω σ τ ι κ ή ν αποστολήν 
.η , επιστήμης. Απομένει να ίδωμεν τίνι τρόπω αντιδρά ή κοινωνία κατά τού Ιγκλή- 
,μα.0 ητοί περίπου τινι τρόπψ αντιδρά το προσβληβέν σώμα εις τήν νόσον, παραλ- 

,λω- vx οοηθησωμεν την προσβαλλομένην κοινωνίαν νά αντίδραση άποτελε- 
σματικωτερον και εις τόν κατάλληλον χρόνον. Ύ π ’ αότήν τήν έννοιαν διαμορφοϋ- 
-αι η θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή  αποστολή τής επιστήμης, ήτις έχει άποκλη&ή έγκλη- 

μ^τολογικη πολίτικη, αντεγκληματική πολιτική, κοινωνική κατά τού εγκλήματος 
ανιίορασις, έλεγχος του εγκλήματος, ποινολογία, σωφρονιστική κ .ο .κ ,Ρ ). Κατά 
-οσον η διαγνωστική δέον νά διαχωρισθή από τήν θεραπευτικήν, δέν έχει σαφώς 
‘ ‘ΞυκΡίν^ θγϊ τους.υποστηρίζοντας τόν χωρισμόν αδτών. Άντιθέτως, οί ςηυγγρο-

νοι έγκλημα,ολογοι ( ) μεταχειρίζονται τήν έγκληματολογικήν διαγνωστικήν καί 
.ραπ,υτικην ως μιαν ενιαιαν επιστήμην ή τμήμα γνώσεως (21) ,  δνομαζομένην 
_ ρ κ λ η μ α τ ο  λ ο γ ι α » ,  ής τόν ορισμόν, σκοπόν καί άντικείμενον μ ελέτυ ί^ά  

« Γ 1.-7’ ^  ,συνεχει* ’ f ? ° °  «παντήσωμεν, πρότερον, εις τό ερώτημα «πώς άντιλαμ- 
ν^ται η εγκληματοΛογια τόν όρον έγκλημα». ΕΜΜ. Φ. ΣΗΦΑΚΗΣ

16. ’Αστυνομικά Χρονικά, τεύχος 404, 15-3-70, σελ. 241— 246.
17. Ibid. τ. 406, 15-4-70, σελ. 341— 346.
18. Ibid. τ. 407, 1-5-70, σελ. 388— 392.
19. Ibid, υποσημειώσεις 1, 2, 3.

1 °· Ί ,Μ : μεταψ  “λ.λων; τοί,ς άναφερομένους εις τήν ίιποσημείωσιν 8 τού «αοόντος.
Ι °ν,ε“ν κ“1 κατα ποσον εγκληματολογία είναι μία επιστήμη ή τμήμα γνώσεως 

οτοι τμήμα άλλης επιστήμης, συνιστά εν διαμφισδητούμενον θέμα. Δέν αποπειρώμεθα άνά- 
πτυ.ιν αυτού ενταύθα, απλώς τό θίγομεν : α) Ό  B IANCH I καί άλλοι, κυοίως vouixo - 
εγκληματολογοι, θεωρούν τήν εγκληματολογίαν ώς βοηθητικήν επιστήμην τής Νομικής 
Ίιαλιστα, κυριολεκτοιητες, μεταεπιστήμην τής Νομικής: Metasciene to the Criminal Law).

^  n  ° n and Subject- Matter of Criminology, Amsterdah, 1956, p. 16.
, , LL IN  χαρακτηρίζει τήν εγκληματολογίαν ώς «Βασίλισσαν άνευ βασιλείου»

και τους εγκληματολογους «Βασιλείς άνευ χώρας ή βασιλείου». Τούτο ύπεστήοιξεν εις τό 
^ιιτεοον ιε γκληματολογικόν Συνέδρων των Παρισίων, τού έτους 1950. Ίδέ τήν
υποβληθεισαν τότε μελέτην του: General Report on the Sociological Aspects of Criminology.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α Ε Ν ΙΝ
" E w s a s s

έ π α ν α ο τ ά ο ι ς

M a o  έ π ο % ϋ

Mao κ ϋ η ρ ο ν ο μ ιά

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

*Η βία είναι ή μαμή 

κάθε παλιας κοινωνίας, 

δταν αύτή έγκυμονη 

μια καινούργια)).
ΚΑΡΛ MAPS

'Υπό Άστυν. Δ/ντοΰ Β ' >κ. ΣΩΤ. ΚΟΥΒΑ

Ή  «Ιστορία τοΰ Κομμουνιστικού Κ. 
Σ. Β.» αναφέρει : «Οί μπολσεβίκοι πά
λευαν για τή δ ι α τ ή ρ η σ η  καίί το 6 υ- 
ν ά μ ω μ α  των παρανόμων κομματικών 
οργανώσεων. Ταυτόχρονα όμως θεωρού
σαν αναγκαίο νά χρησιμοποιούν δλες τις 
ν ό μ ι μ ε ς  δυνατότητες, κά)θε νόμιμο 
πρόσχημα, πού μέ τή βοήθεια του θά μπο
ρούσαν ν’ άποχτοΰν καί νά διατηρούν τή 
σ ύ ν δ ε σ η  μέ τις μάζες καί νά δυνα
μώνουν έτσι το κόμμα. Οί νόμιμες οργανώ
σεις πού είχαν διασωθεί, χρησιμέυσαν σαν 
προκάλυμμα γιά τις παράνομες οργανώ
σεις τοΰ κόμματος καί σάν μέσο σύνδεσης 
μέ τις μάζες. Χρησιμοποίησαν τά συνδι
κάτα καί τις άλλες νόμιμες κοινωνικές ορ
γανώσεις, ταμεία ασφάλισης, εργατικούς 
συνεταιρισμούς, λέσχες καί μορφωτικούς 
συλλόγους, λαϊκά κέντρα» (σ. 151) . Τον 
Ιανουάριον 1912 συνήλθεν εις Πράγαν ή 
6η ' πανρωσσική κομματική συνδιάσκεψις, 
ή όποια έξεόίωξε τούς μενσεβίκους καί ·έ- 
σχημάτισε νέον κεντρικόν μηχανισμόν, ε
ξέλεξε δέ Κεντρικήν ’Επιτροπήν (Αένιν, 
Στάλιν, Όρτζονίκιτ, Καλίνιν κ.ά.)' Εις 
τον τίτλον τοΰ Κόμματος προσετέθη, εντός 
παρενθέσεώς, ή φράσις «μπολσεβίκοι». Ή  
σημασία, τής προαναφερθείσης συνδιασκέ- 
ψεως είναι μεγίστη διά δύο λόγους: Τήν 
άναδιοργάνωσιν τού παρανόμου μηχανι
σμού καί τήν έξουόετέρωσιν των παντο- 
ειδώς διαφωνούντων. Έ ν τώ μεταξύ, ώς 
ήτο φυσικόν, είχεν αρχίσει ή χαλάρωσις 
των αυστηρών μέτρων, προσετέθη δέ εις 
τήν υπονομευτικήν δράσιν τών μπολσεβί
κων ή κρατική άνικανότης καί διαφθορά. 
Τον ’Απρίλιον 1912, μέ αφορμήν τήν βι- 
αίαν καστολήν ‘εργατών τών χρυσορυχεί- 
ων τ:ύ Λένα Σιβηρίας, προεκλήθησαν πολ- 
λαί άπεργίαι καί διαίδηλώισεις, γενικώς δέ 
επανεμφανίζεται άνοδος τού επαναστατι
κού κινήματος. Ό  Αένιν, διά νά εύρίσκε- 
ται πλησιέστερον προς τήν Ρωσσίαν, άφη
σε το Παρίσι, όπου είχε καταφύγει καί εγ- 
κατεστάθη τό θέρος 1912 εις τήν Γαλικίαν 
(επαρχίαν τής Παλαιάς Αυστρίας). Προ- 
ήδρευσε εις συσκέψεις τοΰ Κ.Ε. τοΰ Κόμ
ματος καί παιρεσκεύασε τήν έκδοσιν εις
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Πετρού,.ολιν τής καθημερινής εφημερίδες 
τών μπολσεβίκων Πράβντα» (’Αλήθεια) . 
Ή  νόμιμος αυτή έφημερίς έπαιξε σπουδαϊ- 

Ρ^λον, έκλείσθη δέ κατ’ έπχνάληψιν. 
Εις την Λ Αούμαν έςελέγησαν τό Φθινό- 
πωρον 1912 εννέα μπολσεβίκοι βουλευταί, 
οί'τινες συνεούα,ον επιδεξίως τήν νόμιμον 
με τήν παράνομον δραστηριότητα, ενώ I- 
συνεχίζετο ή άπεργιακή ίδραστηριότης, ή 
ζύμωσις καί ή οργανωτική άνοδος τού κόμ- 
ματος.

- Α Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ Σ ΠΟΛΕΜΟΣ  
Π Α Τ Ρ ΙΩ Τ ΙΣ Μ Ο Σ (!!) ΤΩΝ 
Μ Π Ο Λ ΣΕΒΙΚΩ Ν

E/S τάς 14 (27) ’Ιουλίου 1914 ή τσα
ρική κυβέρνησις έκήρυξε γενικήν επιστρά 
^υσιν, εις δε τάς 19 Ιουλίου (1η Αύγού- 
j lou) ή Γερμανία εκήρυςε τον πόλεμο κα- 
Α  τής Ρωσσίας. Τά αστικά κόμματα καί 
ο! σοσιαλισταί (μενσεβίκοι, έσέροι κλπ.) 
οιεκήρυςαν την ανάγκην τής ύπερασπίσε- 
ως καί τής άμύνης τής πατρίδες, άπό τούς 
«πρωσσους βαρβάρους» (Οί Γερμανοί σο- 
».αλ0ημοκράτες εταχθησαν Ιπίσης παρά 
τό πλευρό του Κ ά ϊζερ ). Γενικώς' δέ τά 
κόμματα τής Β Διεθνούς είχον ταχθεί 
καρά το πλευρον τών Κυβερνήσεων τών 
χωρών των. Ο Αενιν δρών εις τήν ούδε- 
τεραν Ελβετίαν, ένήργει δραστηρίως διά 
-ήν ιδρυσιν 1 Διεθνούς. Τον Νοέμβριον 
1914 κατά τάς οδηγίας του ή Κ.Ε. τών 
μπολσεβίκων εκυκλοφόρησε προκήρυξιν κα 
τά τοΰ πολέμου. Τον Φεβρουάριον 1915 
εις τήν συνελθοϋσαν εις Λονδίνο! συνδιά- 
σκεψιν τών σοσιαλιστών τών χωρών τής 
Αντάντ, ό Λιτβίνωφ εξουσιοδοτημένος άπό 

τόν Λένιν έζήτησε, ματαίως, τήν άποχώρη- 
σιν έκ τών κυβερνήσεων Γαλλίας καί Βελ
γίου, τών σοσιαλιστών υπουργών Σεμπά, 
Γκέντ καί Βάντερβιλντ, τήν άνάληψιν άπο- 
πασιστικοΰ αγώνος κατά τών εμπολέμων 
κυβερνήσεων καί τήν καταψήφισιν τών πο
λεμικών πιστώσεων. Καί ενώ ή νεότης ό
λου τοΰ κόσμου έθερίζετο άπό τόν θάνα
τον εις τά πεδία τών μαχών, διά νά δυνη- 
θή νά αντιμετώπιση καί αναχαίτιση τόν 
γερμανικόν μιλιταρισμόν, ό Λένιν καθώρι-

-,ε, διά το Κόμμα, τήν μετατροπήν τοΰ πο
λέμου εις ε μ φ ύ λ ι ο ν .

Εις τήν «Ιστορία  του Κ.Κ.Σ.Ε.» άνα- 
φέρεται: «Στή ιμενσεβίκικη καί Τσέρικη 
άπάρνηση τής επανάστασης καί στό προ
δοτικό σύνθημα για τή διατήρηση τής εί- 
ρηνης μεταξύ τών πολιτών, δσο βαστά ο 
πόλεμος, ο'ί μπολσεβίκοι άντέταξαν τό σύν- 
θημα (μετατροπή τοΰ ιμπεριαλιστικού πο
λέμου σέ έ μ φ ύ λ ι ο πόλεμο) . Τό σύν
θημα αυτό σήμαινε πώς οί έργάζόμενοι, 
μα,ύ τους κι οι ένοπλοι έργάτες κι’ άγρό- 
--5ΐ κοό φορούσαν τη στολή τοΰ φαντάρου, 
έπρεπε νά  σ τ ρ έ ψ ο υ ν  τ ό  α π λ ό  
έ ίν ά ν τ ι α σ τ ή ν ' ά σ τ  ι κ ή  τ ά ξ η  
τ ή ς  χ ώ ρ α ς  τ ο υ ς  καί ν’ ανατρέ
ψουν τήν Ι'ςουσία της, αν θέλουν νά γλυ
τώσουν απο τον πόλεμο καί νά πετύχουν 
δίκαιη ειρήνη. Στήν πολιτική τής υπερά
σπισης τής αστικής πατρίδας, οί μπολσε
βίκοι ιάντέταξαν τήν πολιτική τής ή τ -  
J α ί τής κυβέρνησής μας στόν ιμπερια
λιστικό πόλεμό. Αυτό σήμαινε πώς έπρεπε 
νά καταψηφίζονται οί πολεμικές πιστώ
σεις, νά δημιουργοΰνται παράνομες έπανα- 
στατικες οργανώσεις στό στρατό, νά έν- 
θαρρύνεται ή συναδέλφωσης τών αντιπά
λων φαντάρων στό μέτωπο καί νά οργανώ
νονται οί επαναστατικές εκδηλώσεις τών 
εργατών και ’αγροτών κατά τοΰ πολέμου
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καί νq μετατρέπωνται σέ Εξέγερση ενάν
τια στην ιμπεριαλιστική κυβέρνηση κάθε 
χώρας (σ. 188) ... «Οι μπολσεβίκοι έκα
ναν -ακόμα μεγάλη δουλειά μέσα στο στρα
τό καί τό στόλο. Εξηγούσαν στις μάζες 
των -φαντάρων καί των ναυτών ποιος 
φταίει για την ανήκουστη φρίκη τοΰ πο
λέμου καί τά -βάσανα τοΰ λαοϋ, εξηγούσαν 
πώς ή 'επανάσταση ήταν ή μόνη διέξοδος... 
Οί μπολσεβίκοι φτιάχναν πυρήνες ατό 
στρατό καί τό στάλο, στα μέτωπα καί τούς 
σχηματισμούς των μετόπισθεν. Μοίραζαν 
αντιπολεμικές προκηρύξεις... Στο μέτωπο 
τό κόμμα προπαγάνδιζε τή συναδέλφωση 
των φαντάρων των εμπολέμων κρατών, το
νίζοντας πώς δ (εχθρός είναι ή παγκόσμια 
κεφαλαιοκρατία καί πώς μπορεί νά δοθεί 
τέλος στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο μόνο ό
ταν δ ιμπεριαλιστικός πόλεμος μετατραπεί 
σέ εμφύλιο, όταν δ καθένας στρέψει τά 6- 
πλα ενάντια στήν αστική τάξη καί τήν κυ
βέρνησή της» (σ. 193). Ή  συγκεκριμένη 
αυτή καθοδηγητική όράσις τοΰ έν (ασφα
λεία. ζώντος εις Ελβετίαν Λένιν, έρ
χεται νά έπιβεβαιώση τάς ίαπωνικάς άκρι- 
τομυθείας περί Ιέπαφών του μέ τό ’ Ιαπωνι
κόν Γενικόν Έπιτελεΐον, κατά τον ρωσσο- 
ιχπωνικόν πόλεμον καί μέ τό Γερμανικόν 
Έπιτελεΐον, τοΰ Κάίζερ, κατά τόν Α ' 
Παγκόσμιον (Πόλεμον. Ή  ανατρεπτική, 
διαι&ρωτική καί διαλυτική βράσις των 
μπολσεβίκων εις τό ρωσσικόν μέτωπον καί 
εις τά μετόπισθεν, εν συναρτήσει καί προς 
πολλάς αδυναμίας τοΰ τσαρικού καθεστώ
τος, ειχον ώς αποτέλεσμα σειράν από ήτ
τας τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ. Σημειοϋται, /μά
λιστα, ότι ήδη δ στρατηγός Ροέζσκι, αρ
χιστράτηγος τοΰ βορείου μετώπου εις τήν 
περιοχήν τών βαλτικών χωρών, είχεν α
ναφέρει προς τό Γ.ΈίΣ. τήν διαπιστωθεί- 
σχν αντεθνικήν δράισιν τών μπολσεβίκων 
εις τό μέτωπον. Ή  οικονομική κατάστα- 
σις είχεν Ιέπιό-εινωθή. Ή  αστική τάξις I- 
δυσπίστει προς τόν τσάρον Νικόλαον Β ' , 
ώς επίσης καί αί κυβερνήσεις Γαλλίας καί 
Αγγλίας. Έφοβοΰντο μήπως β τσάρος, 
κατόπιν τής δυσμενοΰς τροπής τοΰ πολέ
μου, υπογράψει χωριστήν ειρήνην μέ τούς 
Γερμανούς.Ό Λένιν έφοβή.Θη καί αυτός μέ

την σειράν του, δτι καί ή χωριστή ειρήνη 
προς τήν ερμανίαν, άλλα καί ή πτώσις τοΰ 
τσάρου Ιδιά πραξικοπήματος τής αστικής 
τάξεως, ύποστηριζομένης από τούς άγγλο- 
γάλλους καί ή φημολογουμένη άνοδος εις 
τόν θρόνον τοΰ φιλοαστοΰ δημοκράτου 
πρίγκιπος Μιχαήλ Ρωμανώφ, Θά άπεμά- 
κρυνε τά επαναστατικά γεγονότα πού έ- 
πήρχοντο. Διότι δέν ήτο μΰθος. Ή  έ- 
παν · ά  σ τ ά σ ι ς  έ π λ η σ ί α ζ  ε ν.

<>. Η ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α Σ5Σ

’Από τούς πρώτους μήνας τοΰ 1917, ή 
πολιτική κατάστασις ώξύνθη ετι περισσό
τερον. Είς τό μέτωπον αί ‘άπώλειαι τοΰ ε
λάχιστα εμπειροπολέμου καί ουδόλως μα- 
χητικοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ ήσκν βαρεία ι. 
Ό  οπλισμός του καί δ επισιτισμός του 
πλημμελής. Είς τό εσωτερικόν άπεκαλύ- 
πτοντο σκάνδαλα τών κατεχόντων Επικαί
ρους κρατικάς Θέσεις εύγενών. Απεργία ι 
άλυσίδωταί έξέσπων. Τήν 26 Φεβρουά
ριου (11 Μαρτίου) , αί διαδηλώσεις με- 
τετράπησαν είς ταραχάς, επιθέσεις κατά 
αρτοποιείων καί αφοπλισμόν τμημάτων 
τής αστυνομίας. Τπό τήν καθοδήγηριν 
τών μπολσεβίκων ινστρουχτόρων, γυναίκες 
καί εργάτριαι άπετείνοντο πιρός τούς φαν
τάρους καί συνα'δελφώνοντο. Ό  4ος λό
χος τοΰ εφεδρικού τάγματος τοΰ συντά
γματος Παβλάβσκυ, δταν όιετάχθη νά διά
λυση διαδήλωσιν εργατών, έπυροβόλησε 
κατά τής έφιππου αστυνομίας. Τήν πρα
κτικήν δράσιν τών μπολσεβίκων διηύθυ,νε 
τό Γραφεΐον τής Κ.Ε., πού εύρίσκετο είς 
τήν Πετρούυίολιν, μέ επικεφαλής τόν Μο- 
λότωφ. Είς τήν Δούμαν εύρύταται ζυμώ
σεις έλάμβανον χώραν μεταξύ τών προ
οδευτικών κομμάτων, τών Έσέρων (S .E . 
σοσιαλιστών - επαναστατών) , Καντέ (κόμ
μα αστικής τάξεως, τ;ών Μενσεβίκων κ.ά., 
έζητείτο δέ ύπουργεΐον τής εμπιστοσύνης 
της. Ό  Υπουργός ’Εσωτερικών Πρωτο- 
ποπώφ συλλαμβάνει τήν Διοίκηισιν τής Συ
νομοσπονδίας τών Εργατών καί διατάσ- 
σει τήν διακοπήν τών εργασιών τής Δού- 
μας. Συγχρόνως εμφανίζονται έκ νέου τά 
Συμβούλια (Σοβιέτ) τών εργατών, άπο-
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τελούμενα από Μενσεβίκους, Μπολσεβίκους, 
ϊν j^po'j». Η Δουμα, μη ύπακουσασα εις 

τον Πρωτοποπώφ, έξακολουθεΐ συνεδριά- 
-ουισα. υπό τον πρόεδρόν της Ροτζιάνκο, 
ενώ δύο τάγματα της Φρουράς της πρω- 
τευουσης προσχωρούσαν εις τούς έπανα- 
στάτας καταρτίζει δέ Προσωρινήν Κυ
βέρνησαν υπό τόν πρίγκηπα Λβώφ, δστας 
εφηιμι'φετο διά τά φιλελεύθερα φρονήμα
τα του. Οι Σύμμαχοι ενίσχυον τήν άντι- 
τσαρικήν κίνησαν, εν τή πεποιθήσει ότι. 
άνερχσμένη ή αστική τάςις εις τήν έςου- 
σίαν. θά έφήρμοζε δημοκρατικά; μεταρ
ρυθμίσεις και θα ενεψυχωνε τον λαόν, διά 
;ήν συνεχισιν τού πολέμου κατά των μι- 
/.ιταριστών των Κεντρικών Αύτοκρατο- 
ριών. Εις τήν κυβέρνησαν έλαβον μέρος 
ο αρχηγός τών Καντέ. Μιλιούκωφ. καί ό 
ζ-ΡΧΤΡς τών Έσέρων, Κερένσκυ ’Αλέξαν- 
δρος, ^ώς υπουργός Δικαιοσύνης. Ό  Τσά- 
ρος εύρισκετο εις τό μέτωπον, ενώ κατε- 
λαμβάνοντο αί άποθήκαι οπλουν, ήνοίγον- 
το αι φύλακα! καί έκαίοντο τά άρχεϊα τής 
αστυνομίας. Ο: κρατούμενοι άπηλευθερώ- 
θησαν καί ο! εξόριστοι τής Σιβηρίας έ- 
πανηρχοντο. Τήν 1 ην Απριλίου συνήρχε- 
το τό πρώτον πανρωσικόν συνέδριον τών 
-ιοοιετ, αι οε όργανουσεις δεν ήσαν πλέον 
παράνομοι.

Με την επχνχστχσιν τού Φεβρουάριου 
1917 εγκατεστάθη ή ο η μ ο κ'ρ α τ ί α 
τ ή ς φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ α ς ά σ τ ι κ ή ς 
τ ά ξ ε ω ς ,  ό δε τσάρος, πληροφορηθείς 
τά συμβάντα, έξεοήλωσε τήν επιθυμίαν νά 
παραιτηθή υπέρ τού υιού του. Η Δόγμα.

όμως, τον ύπεχρέωσε νά παραιτηθή υπέρ 
ο̂ϋ άοελφοϋ του Μιχαήλ, δστις δμως δεν 

έδέχθη τόν θρόνον. Ό  τσάρος Νικόλαος 
Β ' άπεσύρθη εις Τσάρκογιε Σέλο, υπό πε
ριορισμόν καί εν συνεχεία εις Αίκατερίνερ- 
μπουργκ, ένθα έςετελέσθη κατά τόν ά- 
γριώτατον τρόπον, διά πυροβολισμών καί 
λογχισμών μετά τής οικογένειας του καί 
-ών ανήλικων τέκνων του. Τό στυγερόν 
αυτό έγκλημα έλαβε χώραν τήν 16ην ’ Ι 
ουνίου 1918. Δέον να σημειουθή, ότι ο α
νήλικος Τσάρεβιτς ήτο βαρέως ασθενής, 
ώς πάσχουν εξ αιμοφιλίας. Δεν έφείσθη- 
ίαν. όμως, οι ερυθροί λύκοι ούτε τού έτοι- 
μοθανάτου αθώου αυτού νεανίσκου.

Ή  δημοκρατία, δμως, είχε ν’ αντιμε
τώπιση ένα εχθρόν άδυσώπητον. ’Ό χι πλέ
ον τήν εςουοετερωθεΐσαν απολυταρχίαν τών 
εύγενών καί τού Τσάρου, άλλα τούς Μπολ- 
σεοικους. Βεβαίους, αί διοικήσεις τών Σο- 
οιετ ειχον περιέλθε; εις τούς πλειοψηφοϋν- 
τας Μενσεβίκους καί Έσέρους. Ό  Λένιν δ- 
μους, άντιληφθείς τόν κίνδυνον απώλειας 
.ής ευκαιρίας οι ένοπλον έξέγερσιν καί έπι- 
οο/.ήν τής δικτατορίας τού προλεταριάτου 
(οηλ. τών Μπολσεβίκων) , άπεφάσισε τήν 
κάθοδόν του εις Ρουσσίαν. Πρός τούτο ή λ - 
θ ε ν ε ι ς  ε π α φ ή ν  μ έ τ ό Γ ε ρ μ α 
ν ι κ ό ν  Ε π ι τ ε λ ε ΐ ο ν, ύπεσχέθη τήν 
όι έπχναστάσεως έξουδετέρωσιν τών ύπο- 
στηρι^ομένουν υπό τών Συμμάχων αστών - 
δημοκρατών καί τήν προσφοράν χωριστής 
ειρήνης!!

(Συνεχίζεται)

^ ΐυ ΐαπ ΐ1ΕΠΒ«ΠΠΒΠ1·ΒΒΠΒ3ΙΒΒ·Β«ΒΒ2!Β1!3· Β!, · ΠΒ1111_ ;1.9 * “ ββ,“ Π· · Β Η β Π · Β Π 1 1 * · Λ ρ,,

ΓΗ Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967, έπικρα- 
τήσασα αναιμάκτως, οιεκήρυξεν ώς βασικούς σκο
πούς της τήν έξυνίανσιν τοΰ δηυοσίου βίου, τήν ά- 
ναμόρψωσιν των θεσμών καί τήν πάταξιν τής ψαυ- 
λότητος, τής συναλλαγής καί τής αυθαιρεσίας.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΠΑΠ ΑΔΟΠ ΟΥΛΟΣ ί
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Υπό κ. ANT. ΔΕΛΩΝΗ

ΚΟίΝΩΝίΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ J Διδασκάλου μετεκπαιδευθέντος 

είο Πανεπιστήμιον 'Αθηνών

Η ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Α '.  Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

Προ τοΟ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, 
ή έγκληματικότης των νέων, εις τον 
παγκόσμιον χώρον, εύρίσκετο είς χα
μηλό: οπωσδήποτε επίπεδα, πολύ δέ 
περισσότερον είς την χώραν μας. "Ο 
μως, μετά τήν λήξιν τής αίματηράς 
συρράξεως, τήν οποίαν έγνώρισεν έως 
τότε ό κόσμος, ή εγκληματικό της των 
νέων ένεφάνισε μίαν ανησυχαστικήν έ- 
ξαρσιν, συγχρόνως δέ έπαγιώθη, ώς έ
να φαινόμενον κοινωνικόν, σύμφυτον 
προς τήν Εξελικτικήν διαδικασίαν τής 
ζωής των πεπολιτισμένων εθνών και δή 
των πλέον προηγμένων οίκονομικώς. "Α
νάστατος ό κόσμος έδλεπε τήν νέαν γ ε 
νεάν νά παρασύρεται είς πράξεις βιαίας 
--εργω καί λόγω— είς βάρος των ευνο
μούμενων κοινωνιών. "Εκπληκτοι οί κυ
βερνήσεις, αί άρμόδιαι υπηρεσίας ή 
Έκπαίδευσις, οί γονείς, εκαλούντο νά 
αντιμετωπίσουν ένα κοινωνικόν ψαινόμε- 
νον, τό όποιον έλάμβανε διαστάσεις φο
βερός, είς ώρισμένας περιπτώσεις- έγέ- 
νετο μία πληγή, ή οποία εγκυμονούσε 
σήψιν καί άποσΰνθεσιν.

Οϋτως, ή έγκηλματικότης τών νέων 
(άνηλίκων γενικώς) έτέθη ύπό τό πρί
σμα πολυπλεύρων ερευνών, διαφόρων Ε
πιστημονικών κλάδων, ικαί συγκεκριμέ- 
νως τής Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικής, ’ Εγκληματολογίας, Σ ω 
φρονιστικής, Βιολογίας καί άλλων συ

ναφών. Παραλήλως, μεγάλοι ’Οργανι
σμοί ή σχολή θη σαν έπισταμένως μέ τό 
θέμα, ίδρύσαντες καί διατηροΰντες ’Ε
πίτροπός ή Ύποεπιτροπάς διά τήν έρευ
ναν, πρόληψιν καί καταστολήν τής ε γ 
κληματικότητας τών νέων (Συμβοϋλιον 
τής Ευρώπης, Ούνέσκο, Διεθνής 'Ομο
σπονδία Δικαστών Άνηλίκων, κ. ά.).

Ή  έγκληματικότης τών νέων άνεγνω- 
ρίσθη γενικώς, ότι δεν αντιμετωπίζεται 
δι’ απλών κατασταλτικών μέσων ή ποι
νικών κυρώσεων, άλλά κυρίως διά προ
ληπτικών μέτρων καταπολεμήσεως τών 
κοινωνικών καί ατομικών αιτίων αυτής 
καί ιδιαιτέρως άνεγνωρίσθη ότι ή παιδι
κή ή ή εφηβική ιδιοσυστασία επιβάλλει 
διερεΰνησιν όλων τών πτυχών καί αί
τιων, τά  όποια πολυπλεΰρως συμβάλ
λουν είς τήν κατολίσθησιν τοΰ ατόμου 
προς τό έγκλημα. Αυτή, ακριβώς, ή ά- 
ναγνώρισις τής αόξανομένης όλονέν ση
μασίας τής παιδικής έγκληματικότητος 
καί τών δυσμενών έπί τής κοινωνίας ε
πιπτώσεων, είναι φαινόμενον εΰχάρι- 
στον, διότι έτοποθέτησε τό δλον θέμα έπί 
υγιών βάσεων ορθολογιστικής έρεόνης, 
τό σημαντικώτερον δέ ώδήγησεν είς έ
ρευνας καί συμπεράσματα λίαν ωφέ
λιμα.

Νομίζομεν, ήδη, άναγκαΐον νά χωρή- 
σωμεν είς ένδελεχεστέραν άνάλυσιν καί 
έξέτασιν τοΰ θέματός μας.
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Β . Α ΙΤΙΑ  ΤΗ Σ ΕΓΚΛΗΙΥΙΑΤΙΚΟΤΗ-  
ΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΙΤ ΙΑ

α . Η ΚΛΗ ΡΟΝΟΜI Κ Ο Τ Η Σ . — Είς τά ατο
μικά αίτια τής εγκληματικότητας (πόσης ήλι- 
κίας) έντάσσεται ή κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η ς  ή 
αί κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ο ί  κ α τ α β ο λ α ί '  
είναι τά δ υ ν ά μ ε ι  σ τ ο ι χ ε ί α ,  τό 
όποια μεταβάλλονται εις ε ν ε ρ γ ά  άπό τό 
γεννητικόν κύτταρον τοϋ σπερματοζωαρίου 
τοϋ δρρενος (πατρός) καί τοϋ ώαρίου του 
θήλεος (μητρός), τά όποια ένοϋνται εις τό 
γονιμοποιούμενον ώόν.

Είναι γνωστόν, ότι εις έκαστον κύτταρον, 
γεννητικόν, υπάρχουν έντός τοϋ πυρήνος του 
46 χρωμοσώματα, κατά Ζεύγη (23ΧΧ), τά 
όποια είναι οι φορείς τής κληρονομικότητας. 
Εις τά χρωμοσώματα (ή χρωματοσώματα) ύ- 
πάρχουν οί παράγοντες, οιτινες φέρουν τάς 
κληρονομικός καταβολάς (δηλαδή τά χαρα
κτηριστικά των προγόνων). Αυτοί οί παρά
γοντες είναι οί γ ό ν ο ι ,  τό σύνολον δέ αύ- 
τών λέγεται γ ο ν ό τ υ π ο ς .  Δηλαδή, γο- 
νότυπος είναι τό σύνολον των προγονικών 
ιδιοτήτων, αί όποϊαι μεταβιβάζονται κληρονο- 
μικώς καί ύπάρχουν δυνάμει εις τό ώόν. Ή  
μεταβίβασις αϋτη άκολουθεί τούς νόμους τοϋ 
Μέντελ καί άλλων βιολόγων. Ό  γονότυπος, 
ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος, πλου
τίζεται άπό έΕαιρετικά στοιχεία καί έχομεν 
οϋτω τόν φ α ι ν ό τ υ π ο ν  τοϋ είδους.

Ωστε, έκαστος άνθρωπος φέρει τόν ίδικόν 
του γονότυπον καί φαινότυπον. "Αν, τώρα, 
άπό τό 23ον Ζεύγος χρωμοσωμάτων τοϋ αρ- 
ρενος (ΧΥ, Υ = άτροφικόν χρωμόσωμα) έ- 
νωθη τό έν χρωμόσωμα X μετά τοϋ έτέρου 
τοϋ θήλεος X, τότε θά έχωμεν (XX) θήλυ τέ- 
κνον, ένώ αν ένωθή τό άλλο χρωμόσωμα τοϋ 
αρρενος Υ, τότε θά έχωμεν (ΧΥ) άρρεν τέ- 
κνον.

β . ΤΟ Μ ΟΙΡΑΙΟΝ Λ Α Θ Ο Σ .— Συμβαίνει, 
όμως, μερικός φοράς νά γίνεται τό «μοιραίον 
λάθος»! Τί συμβαίνει; Απλούστατα, μία κυτ
ταρική άνωμαλία: Μερικός φοράς, τό νεογέν- 
νητον έχει ένα άρσενικόν χρωμόσωμα έπί 
πλέον!.. Τά κύτταρά του δέν έχουν τόν κα

νονικόν συνδυασμόν ΧΥ, άλλά τόν συνδυα
σμόν ΧΥΥ. Ό  άνθρωπος αύτός είναι γεννη
μένος μέ τό «στίγμα τοϋ Κάϊν», είναι κατα
δικασμένος νά σκοτώνη! Ή δικαιοσύνη είναι 
άνίσχυρος έναντι τής περιπτώεσως αύτής των 
κληρονομικών καταβολών. Ό  χαρακτήρ τοϋ 
άνθρώπου είναι άποτυπωμένος εις έν λεπτό- 
τατον νήμα, τό όποιον μόνον εις ύπερμικρο- 
σκόπιον φαίνεται. Τούτο, όποτελούμενον άπό 
άπειροελάχιστα χρωμοσώματα, εμπερικλείει 
τήν μεγαλωσύνην ή τήν ταπεινότητα τής μοί
ρας του. Είς μίαν τοιαύτην περίπτωοιν ή Δι
καιοσύνη «ύψώνει τούς ώμους» μέ άπορίαν 
καί κατάπληΕιν. 'Απλώς γνωρίΖει ότι έχει γί
νει έν μοιραϊον λάθος είς τά «νούμερα»... Υ 
πενθυμίζεται ή περίπτωσις τοϋ Ρίτσαρντ Σπέκ, 
ό όποιος τήν νύκτα τής 13ης Ιουλίου 1966 
έφόνευσεν 8 νεαράς νοσοκόμους είς τό Σι- 
κάγον. "Ητο μία άκόμη περίπτωσις «ΧΥΥ». Ή  
Αμερικανίς βιολόγος Μαίρη Τέφλερ περιέ- 

γραψε 40 ειδών πνευματικός ανωμαλίας, αί 
όποϊαι προκαλοϋνται άπό τό «περισσευούμε- 
νον χρωματόσωμα».

Υπάρχει, λοιπόν, μία ώρισμένη κατηγορία 
άνθρώπων, οί όποιοι, άναποφεύκτως, όδη- 
γοϋνται πρός τό έγκλημα, έΕ αίτιας κυτταρι
κών άνωμαλιών, χαρακτηριΖομένων ήδη ώς 
«σημεϊον τοϋ Κάϊν».

γ . ΑΙ Π Ρ Ο Δ ΙΑ Θ Ε Σ Ε ΙΣ . — Αλλά, δύναται 
καί αλλέως νά οδηγηθούν είς τό έγκλημα οί 
νέοι. Εάν δέν έχωμεν τό «περισσευούμενον 
χρωμόσωμα», δυνατόν νά κληρονομηθούν ύπό 
των άπογόνων προδιαθέσεις τινές τών γονέ
ων, ή προγόνων, λόγου χάριν γενικοί διαθέ
σεις, όπως άνίσχυρος θέλησις, συναισθημα
τική άστάθεια, συναισθηματική πτωχεία, κλπ. 
Αύταί αί προδιαθέσεις άκριβώς, καλλιεργού
μενοι έντός δυσμενούς περιβάλλοντος, οδη
γούν τάχιστα τό νεαρόν ατομον είς τό έγ
κλημα καί γενικώς είς άντικοινωνικάς έκδη- 
λώσεις.

Αί κληρονομικαί έπιβαρύνσεις είναι δυνα
τόν, λοιπόν, νά-οδηγήσουν είς εκτροπήν τό 
άτομον, έάν καί έφ' όσον τούτο εύρεθή είς 
άνάλογον περιβάλλον. ’Οπωσδήποτε, ή κλη
ρονομικότης σήμερον δέν θεωρείται ισχυρός 
παράγων ή αίτιον έγκληματικότητος. Τούλά-
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟ 2 1 .4 .19 67  ΕΩΣ 31 .12 .1 969  ΧΡΟ Ν ΙΚΟΝ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ό  παρών απολογισμός δραστηριότητας αντιπροσωπεύει μιαν τριετίαν. Μιαν ιδιαιτε 

ρως γόνιμον καί αποδοτικήν τριετίαν τού Σώματος Αστυνομίας Πόλεων (2 1 .4 .1 9 6 /  
έως 31 \ 2  1969), περικλειομένην εντός της λαμπρός περιόδου Εθνικής Αναδημιουρ
γίας καί Άναμορφώσεως, τής άρΕαμένης δ,ά τής Έθνεγεροας της . ^  Απριλίου 
1967 ή όποια κατέλαβε τιμητικήν θέσιν εις τήν Νεωτεραν Ελληνικήν Ιστορίαν.

Καί -κατά τήν διάρκειαν αύτής τής δημιουργικής τριετίας- επετευχθη η εΕυγιαν- 
αις καί έΕύψωσις τού 'Αστυνομικού Θεσμού, έτερματίσθη ή μακρα περίοδος αντ.'δ·τ<ιας 
Κράτους καί Πολίτου, έπήλθε συμφιλίωσις αστυνομικών οργάνων και λαού, ετεθΠσα 
ίαχυρά θεμέλια διά τήν Αϋριον εις τό χώρον τής ασφαλείας και της ταΕεως και εση- 
μειώθησαν^ άΕιόλογοι έπιδόσεις εις όλας τάς μορφάς του πολυσχιδούς και κοινωφελούς

Αστυνομ^ου^εργ^ ,Αστυνομ|α[; πόλεωνι κατά τό διάστημα τούτο, επέτυχε τήν αναδιορ
γάνωσην καί τόν πλήρη εκσυγχρονισμόν του, τήν μεγαλυτέραν δυνατήν άνοδον της 
Επαγγελματικής του στάθμης, τήν αϋΕησιν, εις Ζηλευτόν σημειον, της αποδοτικοτητος 
του^α'Λήν συνένωσιν όλων των δυνάμεών του, διά τήν πραγματωσιν υψηλών εθνικών
καί κοινωνικών έπιτευγμάτων. Q _

Οϋτω τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, άπετέλεσε, κατα την διανυθεισαν τρι
ετίαν, άποφασιστικόν παράγοντα ήσυχίας, ασφαλείας καί τάΕεως και εχει σήμερον να 
έπιδείΕπ ύπερηφάνως μέγα έργον εις όλους τούς τομείς δραστηριοτητος του κ ι 
τάς τέσσαρας πόλεις τής δικαιοδοσίας του. . . .  . . .

"Απασαι αί Ύπηρεσίαι τής 'Αστυνομίας Πόλεων ελειτουργησαν κατα τροπον αψο-
νον καί υποδειγματικόν. _ . .

Ή  όργάνωσις τού Σώματος, ή έκπαίδευσις τών στελεχών του και των κατωτέρων 
οργάνων του, ή άΕιοπρεπής στέγασις τών Υπηρεσιών του, ή κάλυψις των αναγκών του 
καί ή Βελτίωσις τής θέσεως, ΆΕιωματικων τε καί _ κατωτέρων, υπηρΕαν τομείς, ένθα 
Ζωηρόν έΕεδηλώθη τό ενδιαφέρον τής ήγεσίας τού ’Αστυνομικού Σώματος, με λίαν 
άΕιόλογα καί σοβαρά άποτελέσματα, ώς έκ της έκθέσεως τούτης εμφαινεται. _

Παραλλήλως, έλήφθησαν ιδιαίτερα μέτρα διά τήν προστασίαν καί εΕυπηρετησιν του 
Κοινού διά τήν άσφάλειάν του, διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών πασης φυσεως 
άδικημάτων, διά τήν προστασίαν τού 'Εθνικού νομίσματος, διά τήν εΕυπηρετησιν του 
Τουρισμού, διά τήν καλυτέραν εφαρμογήν τής έργατικής_ Νομοθεσίας, του Κωδικός 
'Οδικής Κυκλοφορίας, τού Άγορανομικου Κώδικος καί τών πόσης φύσεως Αστυνομι
κών ΔιατάΕεων καί γενικώς διά τήν καλυτέραν έμφάνισιν τών τεσσάρων μεγάλων πό
λεων, εις τάς όποιας έΕησφαλίσθη πλήρως τό πλαίσιον της δημοσίας τάςεως, πολιτισμού 
καί ασφαλείας, έντός τού όποιου ό Λαός έπεδόθη απερίσπαστος εις τά ειρηνικά του
έργα. , .. ........................

Τά όργανα τής τάΕεως διαδραματίζουν υψηλόν κοινωνικόν ρολον, ουχι ως αντι- 
δικοι, άλλ’ ώς φίλοι, συμπαραστάται καί άγρυπνοι φρουροί των ύπό του Νόμου προστα-
τευομένων άγαθών τών πολιτών. _ _ , ,

Επ' αύτών ή Έπανάστασις έστήριΕεν εύγενεις, έθνικάς προσδοκίας και ελπίδας.
Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων τάς έδικαίωσε. Τάς ϋπερέβη. ^Καί, μέ πλήρη 

συνείδησιν τής ιστορικής άποστολής του, διεδραμάτισε ρόλον «κοινωνικού ιεραποστόλου» 
εις τήν 'Ελληνικήν Δημοσίαν Ζωήν.

Π ο λ λ ά  έ γ έ ν ο ν τ ο .  ' Α λ λ ά  καί  π ο λ λ ά  υ π ο λ ε ί π ο ν τ α ι  
ε ί σ έ τ ι ν ά γ ί ν ο υ ν .

Τό τέταρτον έτος τής Έπαναστάσεως εύρίσκει τό Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων 
εις τάς γνωρίμους έπάλΕεις τού Καθήκοντος, νά ένετανίΖη, μέ αίσιοδοΕίαν καί άκμαϊον 
'Εθνικόν Φρόνημα, τό Μέλλον.

'Έχει καί αύτό τήν μερίδα του είς τήν 'Εθνικήν ’Αναδημιουργίαν.
Ή παρούσα λιτή καί λακωνική έκθεσις έπιβεβαιοϊ τού λόγου τό άσφαλές.
'Ήδη, τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, σκοπεύει πολύ ύψηλότερον, έν δψει 

τού τετάρτου έτους τής Έπαναστάσεως.
Μέ τήν βοήθειαν τού Θεού καί τήν αγάπην του Κοινού, θ' άγωνισθη, διά νά προσ- 

φέρη είς τήν Πατρίδα πολυτιμοτέρας ύπηρεσίας, έμπνεόμενον άπό τάς ύψηλάς άρχάς 
τής 21ης 'Απριλίου, ύπό τήν θείαν άστραποβολήν τής όποιας τό  Γ έ ν ο ς  τ ώ ν̂  ' Ε λ 
λ ή ν ω ν  ο ί κ ο δ ο μ ε ϊ  τ ή ν  ν έ α ν  έ ν δ ο Ε ο ν  καί  ε ύ η μ ε ρ ο ϋ σ α ν  
' Ε λ λ ά δ α .



ΜΕΡΟΣ A '

’Έτος 1967
I. Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΙΣ

1. Διά τόν έκσυγχρονιομόν τοϋ Σώματος 'Αστυνομίας Πόλεων έγένετο έπεξερ- 
γασία διαφόρων 'Αναγκαστικών Νόμων, περί άναδιοργανώσεως των Υπη
ρεσιών τοϋ Σώματος καί έπιμορφώσεως τών άστυνομικών ύπαλλήλων.

2. Κατεδλήθη επιτυχής προσπάθεια άξιολογήσεως ενός έκάστου τών ’Αξιωμα
τικών καί έν συνεχεία τοποθετήσεως αύτών, κατά λόγον ικανότητάς των 
καί τής σπουδαιότητος τής θέσεως.

3. Προέβημεν εις τήν ένίσχυσιν τής Άστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας δι' άποσπά- 
σεως παρ' αύτή 8 κτηνιάτρων 'Αξιωματικών τοϋ Στρατοϋ, πρός άντιμετώ- 
πισιν τών άναγκών διεξαγωγής τοϋ παρατηρουμένου μεγάλου όγκου εργασίας, 
άφορώσης τήν προστασίαν τής δημοσίας ύγείας.

4. Ιδρύθη καί έλειτούργησεν ή Σχολή έκπαιδεύσεως τεχνιτών τηλετυπικών 
κέντρων και συσκευών.

5. Εγκατεστάθη καί έλειτούργησε Β ' .  δίκτυον δι’ άσυρμάτου επικοινωνίας τής 
Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως.

6. Επραγματοποιήθη ή σύνδεσις καί επικοινωνία δΓ άσυρμάτου τοϋ Πολιτικού 
γραφείου τοϋ κ. Πρωθυπουργού μετά τοϋ κέντρου 'Αμέσου Δράσεως, ώς καί 
τών οχημάτων λοιπών μελών τής Κυβερνήσεως καί

7. Εγκατεστάθη καί έλειτούργησεν εσωτερικόν τηλεφωνικόν δίκτυον τής 'Α
στυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς καί έπεξετάθη τοιοϋτον τής 'Αστυνομικής 
Διευθύνσεως 'Αθηνών.

II .  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ 5Σ

1. Εκ των Παραγωγικών Σχολών έξήλθον καί άνέλαβον υπηρεσίαν: α) Ύπα- 
στυνομοι Β τάξεως 43, β) Άρχιφύλακες 74 καί γ) 'Αστυφύλακες 192.

2. Απεσταλησαν εις τό έξωτερικόν δΓ εκπαιδευτικούς σκοπούς 4 'Αξιωματικοί 
καί 12 Κατώτεροι.

3. Έξεπαιδεύθησαν εις:

α ■ Τήν όδήγησιν οχημάτων 59 άστυφύλακες.

β ' .  Τήν άρτοτεχνικήν τέχνην 30 άστυφύλακες (διά τήν άντιμετώπισιν άπερ- 
γιων).

γ . Στρατιωτικός Σχολάς Εθνικής Άμύνης, Γενικής Μορφώσεως, Σ .Ε .Ο .Ε .  
Δ. κλπ. 14 ’Αξιωματικοί καί 3 Κατώτεροι.

4. Παρηκολούθησαν σεμινάρια:

α. Εις Κέντρον Παραγωγικότητος έπί θεμάτων Διοικήσεως -  Μεθόδων -
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Στατιστική κλπ. 7 'Αξιωματικοί καί 1 Κατώτερος.
6. Έκμαθήσεως ξένων γλωσσών 12 Αξιωματικοί.
γ. Έπιμορφώσεως έπί θεμάτων Τουρισμού καί Τροχαίας 34 Αξιωματικοί.

5. Παρακολούθησαν μαθήματα Πολιτικής Άμύνπς 43 Αξιωματικοί καί 74 Αρ- 

χιφύλακες.

111. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α'.  Κατηρτίσθησαν καί έδημοοιεύθησαν οί 'Αναγκαστικοί Νόμοι:

1. 140)1967 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τής περί κινη

ματογράφων νομοθεσίας».
2. 170)1967 «περί βεβαιώσεως παραβάσεων καί έπιβολής ποινών, σχετικώς μέ 

κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων, στάθμευσιν οχημάτων κλπ.» καί
3. 174)1967 «περί έγκρίσεως χορηγήσεως δανείων παρά τών Ταμείων Κλάδου 

'Υγείας καί Τ.Α.Υ.Α.Π. εις, τό Ε.Τ.Υ.Α.Π., ώς καί άναπροσαρμογής τοϋ 'Αστυ

νομικού ενσήμου».
Β ' .  Κατηρτίσθη καί έδημοσιεύθη τό Β.Δ. 177)1967 «περί τροποποιήσεως τοϋ 
υπ' όριθ. 413)1962 Β. Δ)τος «περί προσόντων καί τρόπου διορισμού τών Ά-  

στυκτηνιάτρων ’Αστυνομικού Σώματος».
Τ'. Κατηρτίσθη, ένεκρίθη καί έδημοσιεύθη ό Κανονισμός «περί έσωτερικής 
λειτουργίας τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών».
Δ . Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθησαν καί έδημοοιεύθησαν Αστυνομικοί Διατάξεις:

1. «.Περί ορών λειτουργίας μικτών παιγνίων εις λέσχας σωματείων».
2. «Περί μέτρων πρός έξασφάλισιν έλευθέρας καί άνέτου κυκλοφορίας πεζών, 

οχημάτων καί επιβατών».
3. «Περί όρων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως».
4. «Περί όρων λειτουργίας χοροδιδασκαλείων».
5. «Περί υποχρεώσεων διευθυντών, ύπαλλήλων καί πελατών τών ξενοδοχείων 

ύπνου».
6. «Περί επιγραφών καί διαφημίσεων» καί
7. «Περί όρων λειτουργίας κέντρων τεχνικών παιγνίων καί λεσχών».

ΙΥ . Σ Τ Ε Γ Α Σ Ι Σ  ΥΠ Η ΡΕΣΙΏ Ν
1. Έ κ  τοϋ προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων διετέθη τό ποσόν τών 3.370.000 

δραχμών διά τήν άνέγερσιν κτιρίου τής Μηχανοκινήτου 'Αστυνομικής Υποδ) 
νσεως Αθηνών, έργον συνεχιζόμενον, συνολικού ύψους δαπάνης 30.000.000 

δραχμών.
2. Διά τήν στέγασιν, άρχικήν, τοϋ Γραφείου Παραπόνων τοϋ Υπουργείου Δη

μοσίας Τάξεως, διετέθη τό ποσόν τών 46.800 δραχμών.
3. Πρός βελτίωσιν τών συνθηκών στεγάσεως τών 'Αστυνομικών Υπηρεσιών καί 

στρατωνισμού τών κατωτέρων άστυνομικών διετέθη τό ποσόν τών 138.000 
δραχμών, πλέον τής εγγεγραμμένης πιστώσεως καί

4. Μετεστεγάσθη εις κατάλληλον οίκημα τό ΙΕ ' .  'Αστυνομικόν ι μήμα καί Πα
ράρτημα 'Ασφαλείας 'Αθηνών.

Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!
Διά τήν καλλιτέραν έκπλήρωσιν τής άποστολής τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, 

τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού καί τήν κάλυψιν άναγκών έγένοντο αί άκόλουθοι προ
μήθεια! :

1. Μέσων τηλεπικοινωνίας .................................................................... 6 .863 .5 00
2. Οχημάτων καί άνταλλακτικών αύτών .......................................  2 .462 .4 24
3. Ειδών ιματισμού ................................................................................... 9 .892 .0 00
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4. Ειδών έΕαρτήσεως .............................................................................
5. Ειδών έΕοπλισμοϋ γραφείων ............................................................
6. Ειδών οπλισμού ....................................................................................
7. Ειδών κλινοστρωμνής καί κατασκηνώσεως ................................
8. Ειδών γραφομηχανών, πολυγράφων κλπ. μέσων εργασίας..
9. Γραφικής ϋλης .....................................................................................

10. 'Υλικών έκτυπώσεως καί βιβλιοδετήσεως ...................................
11. Καυσίμων καί λιπαντικών .................................................................

3 .3 1 6 .0 0 0
1 .894 .0 00

1 .500.000

375.000
690.000  

80.000

245.000
384.000

Σ ύ ν ο λ ο ν  Δρχ. 27 .70 1 .924

ΥΙ .  ΜΕΤΡΑ Β Ε Λ Τ Ι Ώ Σ Ε Ι Σ  ΚΑΤΑ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διά του Α.Ν. 161) 1967 διετέθη τό ποσόν τών 1.200 δραχμών εις έκαστον 
τών κατωτέρων αστυνομικών δΓ έκτακτον οικονομικήν ένίσχυσιν αυτών, έπί πλέον 
τής προγραμματισθείσης διά τοϋ Ν. 4548/1966 «περί ένιαίου μισθολογίου» γενικής 
αύΕήσεως τών άποδοχών των.

I. Ο Ρ Γ Α Ν Ω ΣΙΣ

1. Διά τοϋ Α.Ν. 318) 1968 ή παρά τώ Ύπουργείω Δημοσίας Τάξεως Γενική Δι- 
εύθυνσις Αστυνομίας Πόλεων, ήνοποιήθη μετά τοϋ 'Αρχηγείου 'Αστυνομίας 
Πόλεων, τό όποιον έκτοτε άποτελεϊ τό Γενικόν Έπιτελεϊον τοϋ Σώματος.
Τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας, έν συνεχεία, ώργανώθη συμφώνως πρός τάς άρ- 
χάς τής ορθολογικής διοικητικής όργανώσεως, ώς αϋται καθωρίσθησαν διά 
σχετικής άποφάσεως τοϋ κ. Πρωθυπουργού.
Ίδρύθησαν παρά τώ Άρχηγείω 'Αστυνομίας αί Δ)νοείς: α) Όργανώσεως — 
Προγραμματισμού — Έκπαιδεύσεως, ητις έπεφορτίσθη μέ τήν κατάρτισιν προ
γραμμάτων άναδιοργανώσεως τών 'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος καί έπιμορφώ- 
σεως άπάντων τών Αστυνομικών καί 6) Τεχνικών 'Υπηρεσιών, εις ήν άνετε· 
θη ό έκσυγχρονισμός τοϋ Σώματος άπό άπόψεως τεχνικού έΕοπλισμοϋ καί 
χρησιμοποιήσεως τών τεχνικών μέσων.

2. Διά τοϋ Α.Ν. 297)1968 άναδιωργανώθη ή Διεύθυνσις Τουριστικής 'Αστυνομίας.
3. Διά τοϋ Α.Ν. 318) 1968 έδημιουργήθη ό βαθμός Ύπαρχηγοϋ τοϋ Σώματος 

καί έπληρώθη ή θέσις αύτοϋ.

4. Διά τοϋ Α.Ν. 485)1968 ηύΕήθησαν κατά 6 αί θέσεις τών Άστυκτηνιάτρων 
ΑΕϊωματικών. Επληρώθησαν 11 κεναί θέσεις Άστυκτηνιάτρων καί 10 τοι-

αΰται Υγειονομικών 'ΑΕϊωματικών.
5. Διά Β.Δ. 23) 1968 συνεστήθη Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως τών 'ΑΕϊωματικών 

'Αστυνομίας Πόλεων.

6. Διά Β.Δ. 749) 1968 συνεστήθη καί έλειτούργησεν Υπηρεσία 'Ελέγχου Δια
βατηρίων έν τώ Άερολιμένι Ελληνικού.

7. ΔΓ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως:
α. Τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως Πειραιώς προήχθη εις Ύποδιεύθυνσιν Τρο
χαίας.

6. Συνεστήθη καί έλειτούργησεν Αστυνομικός Σταθμός εις νοτιοανατολικήν 
πτέρυγα Αερολιμένος Ελληνικού, ΚΗ '.  ’Αστυνομικού Τμήματος, 
γ. Συνεστήθησαν 'Αστυνομικοί Σταθμοί:
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Τουριστικής 'Αστυνομίας εις νοτιοανατολικήν πτέρυγα Άερολιμένος Ελλη-

νικοϋ και _ ,
Εις τήν περιοχήν Ν. Ίκονίου Πειραιώς, Ι Γ .  Αστυνομικού Τμήματος,

8. Ίδρύθη καί έλειτούργησεν ή Σχολή έκπαιδευσεως των χειριστών τη ετυ

πικών συσκευών.
9 Έγκατεστάθησαν καί έλειτούργησαν τηλέφωνα άμεσου αναγκης.

10. Έγκατεστάθη καί έλειτούργησεν εσωτερικόν τηλεφωνικόν δίκτυον της Αοτυ-

νομικήα Διευθύνσεωα Πατρών. , , ,ν
11. Έγκατεστάθη καί έλειτούργησεν έσωτερικόν τηλεφωνικόν δίκτυον εις τας

πσδιευθύνσεις 'Ασφαλείας καί Τροχαίας 'Αθηνών και _
12. ΈπεΕετάθη τό σύστημα αύτομάτου συναγερμού Τραπεξών και ιδιωτικών επι

χειρήσεων, τό συνδεόμενον μετά τού Κέντρου 'Αμέσου Δρασεως.

II .  ΕΚ Ϊ1Α ΙΔΕΥΣ1Σ

1. Έ κ  τών παραγωγικών Σχολών έξήλθον καί άνέλαβον ύπηρεσίαν: α) Ύπα-
στυνόμοι Β ' .  τάξεως 140, 6) Άρχιφύλακες 157 καί γ) Αστυφύλακες 95

2. 'Απεστάλησαν εις τό εξωτερικόν δι' έκπα,δευτ,κούς σκοπούς 5 ΆΕ,ωματ,κοι.

3. Έξεπαιδεύθησαν s ic :
α'. Τήν όδήγησιν οχημάτων 55 'Αστυφύλακες.
6' Τόν χειρισμόν τηλετύπων 310 Αστυφύλακες.
γ \  Τήν άρτοτεχνικήν τέχνην 30 Αστυφύλακες (διά τήν άντιμετώπισιν α

περγιών) . ,
δ' Τούς Σ .Ε .Κ .  — Ε.Η .Σ . 3 Αξιωματικοί καί 7 Κατώτεροι (δια την αντι-

μετώπισιν άπεργιών).
ε ' .  Στρατιωτικός Σχολάς Εθνικής Άμύν'ης, Γενικής Μορφώσεως, Στατιστι

κής κλπ. 12 'Αξιωματικοί καί 3 κατώτεροι.

4. Παρηκολούθησαν σεμινάρια:
σ'. Εις Κέντρον Παραγωγικότητος καί αλλαχού επί θεμάτων Διοικήσεως -  
Όργανώσεως -  Μεθόδων κλπ. 24 ’Αξιωματικοί καί 1 Κατώτερος.

6'.  Έκμαθήσεως ξένων γλωσσών 6 'Αξιωματικοί.
γ'. Έπ«μορφώσεως έπί θεμάτων Δημοσίας Διοικήσεως καί Τροχαίας 70 Ά-  

ξιωματικοΐ και 36 Κατώτεροι και
5. Παρηκολούθησαν μαθήματα Πολιτικής Άμύνης 140 'Αξιωματικοί καί 168 Ά ρ 

χιφύλακες.

SIS. ΝΟίΥΙ0©ΕΣ5Α

Α '.  Κατηρτίσθησαν καί έδημοσιεύθησαν οί 'Αναγκαστικοί Νόμοι:
1 297)1968 «Περί άναδιοργανώσεως τής Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας».
2. 318)1968 «Περί καταργήσεως τής Γενικής Διευθύνσεως Αστυνομίας Πόλεων 

καί ένοποιήσεως τών 'Υπηρεσιών τούτης μετά τών τοιούτων τού 'Αρχηγείου 

Αστυνομίας».
3. 393)1968 «Περί άντικαταστάσεως καί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του 

Ν.Δ. 1108)1942, περί έλέγχου θεατρικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών, 

δίσκων γραμμοφώνων κλπ.».
4. 413)1968 «Περί συμπληρώαεως τού αρθρ. 63 τού Κ. Ν. 2458)1963 (Οργανι

σμού Σώματος 'Αστυνομίας Πόλεων) περί άρμοδιότητος 'Υπηρεσιακού Συμ

βουλίου 'Αστυνομίας Πόλεων».
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5. 443)1968 «Περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου περί αύ
ξήσεως της δυνάμεως των 'Αστυφυλάκων, Ύπαρχιφυλάκων καί Άρχκρυλά- 
κων 'Αστυνομικού Σώματος».

6. 485)1968 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τή» Άστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας ’Α
στυνομίας Πόλεων».

7. 491)1968 «Περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των ύπό των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ. προσλαμβανόμενων ημερομισθίων 
εργατών καί τεχνιτών».

8. 552)1968 «Περί τροποποιήσεως τών περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατάξεων».
9. 580)1968 «Περί κυρώσεως πράξεων τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, περί χο- 

ρηγήσεως ύπό τοϋ Δημοσίου υφάσματος πρός κατασκευήν θερινών ύποκαμί- 
σων Κατωτέρων ’Αστυνομικών».

10. 587)1968 «Περί αύξήσεως αριθμού τών θέσεων καθαριστριών τού 'Αστυνο
μικού Σώματος» καί

1 1. 602)1968 «Περί τρόπου έκδόσεως εισιτηρίων ύπό τών ταμιών θεάτρων».
Β . Κατηρτίσθη καί έδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 74)1968 «περί καταστολής φθορών

έντός δημοσίων κέντρων προκαλουσών τό κοινόν αίσθημα».
Γ . Κατηρτίσθησαν καί έδημοσιεύθησαν Βασιλικά Διατάγματα:

1. 23)1968 «Περί συστάσεως Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως 'Αξιωματικών 'Αστυ
νομίας Πόλεων».

2. 103)1968 «Περί τροποποιήσεως τού Β.Δ. 784)1960 καί 130) 1 961, περί Κα
νονισμού τών Σχολών Υπαστυνόμων Β ' .  καί Άρχιφυλάκων».

3. 358)1968 «Περί καθηκόντων τού Ύπαρχηγοϋ Αστυνομίας Πόλεων».
4. 386)1968 «Περί αύξήσεως κατά 20% τού καταβαλλομένου έφ' απαξ βοηθή

ματος ύπό τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. εις τούς έξερχομένους τής Υπηρεσίας μετόχους 
Αστυνομικούς».

5. 438) 1968 «Περί μεταβιβάσεως άρμοδιοτήτων κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
εις κ. Γενικόν Γραμματέα».

6. 598)1968 «Περί ορίου ηλικίας τών ύποψηφίων Άστυκτηνιάτρων» καί
7. 749)1968 «Περί συστάσεως καί λειτουργίας τής Υπηρεσίας 'Ελέγχου Δια

βατηρίων εις νοτιοανατολικήν πτέρυγα Άερολιμένος Ελληνικού.
Δ . Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθησαν καί έδημοσιεύθησαν Υπουργικοί άποφάσεις:

1. Υπ άριθ. 1271 Φ. 8.12.1968 «Περί συστάσεως καί λειτουργίας 'Αστυνομικού 
Σταθμού εις νοτιοανατολικήν πτέρυγα Άερολιμένος Ελληνικού».

2. Υπ άριθ. 2425 Φ. 40)3) 1968 «Περί άναθέσεως ύπογραφής έγγράφων εις τόν 
κ. Ύπαρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων».

3. Υπ άριθ. 4176) Φ. 7)2)1968 «Περί τών άπαιτουμένων προσόντων ύποψηφίων 
Βοηθητικής 'Αστυνομίας έκ γυναικών».

4 . Υπ άριθ. 5747 Φ. 244)9) 1968 «Περί αύξήσεως κατά 1% τής ύπέρ τού Ε.Τ. 
Υ.Α.Π. κρατήσεως Αστυνομικών».

5. Υπ άριθ. 5748 Φ. 295)6)1968 «Περί μειώσεως κατά 10% τής συμμετοχής 
εις τάς δαπάνας έξωνοσοκομειακής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως τών ή- 
σφαλισμένων Αστυνομικών».

6. Υπ άριθ. 6 4 5 2 )Φ .2 96)1)1 968  «περί αύξήσεως τού ύπό τού Τ.Α.Υ.Α.Π. πα- 
ρεχομένου κατά μήνα βοηθήματος εις τούς έξερχομένους (συνταξιούχους) 
Αστυνομικούς».

7. Υπ άριθ. 7105 Φ. 8)13) 1968 «Περί προαγωγής τού Τμήματος Τροχαίας Πει
ραιώς εις Ύποδιεύθυνσιν Τροχαίας».

8. Υπ άριθ. 13079 Φ 8)13)1968 «Περί συστάσεως καί λειτουργίας 'Αστυνο
μικού Σταθμού εις περιοχήν Ν. Ίκονίου Πειραιώς» καί



9. Ύπ' άριθ. 15966 Φ. 8)12) 1968 «Περί συστάσεως καί λειτουργίας Αστυνομι
κού Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας εις νοτιοανατολικήν πτέρυγα Αερολι- 

μένος Ελληνικού».
Ε \  Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθησαν καί έδημοσιεύθησαν Κανονισμοί.

1 _ «Περί εισαγωγής έν τή Αστυνομική Σχολή πρός έκπαίδευσιν οδηγών αυτοκι

νήτων καί προσόντων αύτών» καί
2. «Περί τρόπου έκδόσεως καί κυκλοφορίας τού περιοδικού ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο 

ΝΙΚΑ».
Σ Τ ' .  Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθησαν καί έδημοσιεύθησαν Αστυνομικοί διατάΕεις.

1. «Περί τηρήσεως προτεραιότητος εις τάς αφετηρίας καί στάσεις των λεωφο

ρείων, τρόλλεϋ κλπ.».
2. «Περί όρων λειτουργίας θεάτρων καί Κινηματογράφων» καί
3. «Περί όρων ίδρύσεως καί λειτουργίας λεσχών μικτών καί τυχηρων παιγνιων».

ΙΥ. ΣΤΕΓΑΣΕΣ ΥΠΒ-ΪΡΕΣΙίΙΝ

1. Έ κ  τού προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων διετέθη κατά τό έτος 1 968 το 
ποσόν τών 5.492.000 δραχμών διά τήν άνέγερσιν τού κτιρίου Μηχανοκινήτου 
'Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως Αθηνών, έργον συνεχόμενον, συνολικού υ- 

ψους 30.000.000 δραχμών.
2. Διά τήν στέγασιν, αρχικήν, οίκημα στρατωνισμού κατωτέρων 'Αστυνομικών 

τής Ύποδ)νσεως Γενικής 'Ασφαλείας Αθηνών, διετέθη τό ποσόν των 475.000 

δραχμών.
3. Πρός βελτίωσιν τών συνθηκών στεγάσεως Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί στρα

τωνισμού κατωτέρων 'Αστυνομικών, διετέθη τό ποσόν τών 1.413.660 δραχμών, 

πλέον τής έγγεγραμμένης πιστώσεως καί

4 Μετεστεγάσθησαν εις κατάλληλα οικήματα αί Ύπηρεσίαι: α) Υποδ)νσεις Α
γορανομίας καί Τροχαίας 'Αθηνών, 6) Σ Τ ' . ,  Η ',  καί ΚΑ '.  'Αστυνομικά Τμή
ματα καί Παραρτήματα 'Ασφαλείας Αθηνών καί γ) Έπιτελεϊον καί Μηχανο

κίνητον Τμήμα 'Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.

Υ. ΙΈΡΟίϊΙΚΘΕΙΑΙ

Διά τόν έφοδιασμόν τού Σώματος διά μέσων τηλεπικοινωνίας, οχημάτων κλπ

ειδών,

1.
2.

κατά τό έτος 1968 έγένοντο αί άκόλουθοι προμήθειαι:

2 .765 .0 00

Οχημάτων καί άνταλλακτικων αύτων ....................................... 8 .320 .5 96  
11.205.000

245.000
1.060 .0005.
2 .652 .0 00

7.
8.

Ειδών κλινοστρωμνής καί κατασκηνώσεως ................................
Ειδών γραφομηχανών, πολυγράφων κλπ. μέαων εργασίας.·

2 .900 .0 00  
• 373.000  
843.000

10.
11.

80.000

Καυσίμων καί λιπαντικων ............................................................... 1 .500 .000

Σ ύ ν ο λ ο ν  Δρχ. 31 .943 .596
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Υί. Μ ΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Διά του Α.Ν. 274)1968 έχορηγήθη άπό 1.1.1968 γενική αϋξησις των απο
δοχών έκ 5% τοϋ βασικού μισθού των 'Αστυνομικών.

2. Διά τοϋ Α .Ν .  295) 1968 παρεσχέθη, sic τούς ταξιδεύοντας 'Αστυνομικούς, τό 
δικαίωμα έκπτώσεως έκ 50% έπϊ των εισιτηρίων των Σ .Ε .Κ .

3. Διά τοϋ Α.Ν. 315)1968 έχορηγήθη επίδομα ειδικών συνθηκών έκ 250 — 700 
δραχμών μηνιαίως εις τούς ’Αστυνομικούς παντός βαθμού.

4. Διό τοϋ Α.Ν. 371)1968 έπεξετάθησαν αί διατάξεις τοϋ Ν. 4330)1963 «Περί 
οικονομικής διαβαθμίσεως» καί εις τούς 'Αξιωματικούς τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

5. Διά τοϋ Β.Δ. 386) 1968 ηύξήθη κατά 20% τό καταβαλλόμενον έφ' άπαξ βοή
θημα τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. εις τούς έξερχομένους τής ύπηρεσίας ’Αστυνομικούς.

6. Διά τής ύπ άριθ. 5748 Φ. 295)6)1968 άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημο
σίας Τάξεως έμειώθη κατά 10% ή συμμετοχή έπί τών δαπανών τής έξωνοσο- 
κομειακης και φαρμακευτικής περιθάλψεως τών ήσφαλισμένων ’Αστυνομικών.

7. Διά τής ύπ άριθ. 6452 Φ. 296)1) 1968 άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημο
σίας Τάξεως ηύξήθη τό ύπό τοϋ Τ.Α.Υ.Α.Π. παρεχόμενον κατά μήνα βοήθη
μα είς τούς έξερχομένους τής ύπηρεσίας 'Αστυνομικούς καί

8. Δι’ έγκυκλίου τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους έχορηγήθη είς τούς 'Α
στυνομικούς παντός βαθμού άτοκον δάνειον, ίσόποσον πράς τάς άποδοχός των 
ένός 15νθημέρου, έξοφλητέον είς δέκα 15νθημέρους δόσεις.

’Έτος 1969
S. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

1. Δι αποφάσεων τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως:

α. Προήχθησαν είς 'Αστυνομικά Τμήματα οί 'Αστυνομικοί Σταθμοί: Ζωοδόχου 
Πηγής 'Αθηνών είς ΛΖ'. Αστυνομικόν Τμήμα, Καλλιπόλεως Πειραιώς είς ΙΕ ' .  
Αστυνομικόν Τμήμα, Π. Κοκκινιάς Πειραιώς είς ΙΖ'. ’Αστυνομικόν Τμήμα.

6. Συνεστήθη τό ΙΣΤ  . Αστυνομικόν Τμήμα Πειραιώς, είς τήν περιοχήν "Ανω 
Κορυδαλλού.

γ. Ετέθησαν είς λειτουργίαν οί συσταθέντες κατά τό έτος 1968 'Αστυνομι
κοί Σταθμοί:

Τουριστικής 'Αστυνομίας, είς νοτιοανατολικήν πτέρυγα Άερολιμένος 'Ελλη
νικού καί Ν. Ικονίου Πειραιώς, ΙΓ ' .  'Αστυνομικού Τμήματος, 
δ. Συνεστήθη καί έλειτούργησεν Αστυνομικός Σταθμός είς περιοχήν Άερο- 
λιμένος Κερκύρας, Γ ' .  ’Αστυνομικού Τμήματος, 
ε. Συνεστήθησαν 'Αστυνομικοί Σταθμοί:

Εις τήν περιοχήν 'Αγίου 'Ελευθερίου, Κάτω Πατησίων 'Αθηνών, ΙΣ Τ ' .  'Αστυ
νομικού Τμήματος καί

Είς τάν χώρον Πανεπιστημιουπόλεως ’Αθηνών, ΚΑ '.  'Αστυνομικού Τμήματος.

2. 'Ετέθη είς λειτουργίαν ή συσταθεϊσα διά Β.Δ. 749)1968 Υπηρεσία 'Ελέγχου 
Διαβατηρίων είς νοτιοανατολικήν πτέρυγα Άερολιμένος 'Ελληνικού.

3. Διά Β.Δ. 589)1969 συνεστήθη Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως Αξιωματικών Α 
στυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής (Αστυνόμων Β' καί Μοιράρχων) 
καί ήρξατο ή λειτουργία τούτου (Α '.  περίοδος) είς τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων 
Β'.» .



4. Διά Β.Δ. 184)1969 ηύξήθησαν κατά 20 α'ι θέσεις της Βοηθητικής Αστυνο

μίας έκ γυναικών.
5. ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως έλειτούργησε τά πρώτον 

ή 'Αστυνομική Σχολή γυναικών 'Αστυφυλάκων καί έξεπαιδεύθη τό 1ον Τμήμα 

έκ τούτων.
6. ΔΓ άποφάσεως τού Α.Α.Π. συνεκροτήθη καί λειτουργεί ώς Τμήμα ή Βοηθητική 'Α

στυνομία έκ γυναικών.
7. Έπληρώθησαν 3 κεναί θέσεις 'Υγειονομικών 'Αξιωματικών, 1 Κτηνιάτρου Α- 

Ειωματικοϋ και 1 γυναικόα Υπαστυνόμου A .
8. Έπραγματοποιήθη ή σύνδεσις καί λειτουργία τηλετυπικών κέντρων τών 'Α

στυνομικών Διευθύνσεων 'Αθηνών — Πειραιώς — Πατρών — Κερκύρας.
9. Έπραγματοποιήθη ή έγκατάστασις καί λειτουργία άσυρμάτου επικοινωνίας τών 

'Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών — Πειραιώς — Πατρών — Κερκύρας.
10. Έπραγματοποιήθη τηλετυπική σύνδεσις τών 'Υπηρεσιών τών Αστυνομικών 

Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώα.
11. Έγκατεστάθη καί έλειτούργησε δίκτυον δι' άσυρμάτου έπικοινωνίας τών Υ 

πηρεσιών 'Ασφαλείας.
12. Έγκατεστάθη καί έλειτούργησε δίκτυον τού Εθνικού Γραφείου μετά του Διε

θνούς τοιούτου τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ καί
13. Συνεχίσθη ή λειτουργία τής Σχολής έκπαιδεύσεως χειριστών τηλετυπικών συ

σκευών.

II .  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Ε ΙΣ

1. Έ κ  τών παραγωγικών Σχολών έξήλθον καί άνέλαβον υπηρεσίαν : α) Αρχι- 
φύλακες 265, β) 'Αστυφύλακες 492 καί γ) Αστυφύλακες γυναίκες 44.

2. Άπεστάλησαν εις τό εξωτερικόν δι’ έκπαιδευτικούς σκοπούς 1 Αξιωματικός 

καί 2 κατώτεροι.
3. Έξεπαιδεύθησαν εις:

α. Τήν όδήγησιν οχημάτων 91 'Αστυφύλακες.
6. Τόν χειρισμόν τηλετύπων 190 'Αστυφύλακες.
γ. Τούς Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδ)μους 12 κατώτεροι (διά τήν άντιμετώπισιν α

περγιών) .
δ. Τήν δακτυλοσκοπικήν τέχνην 5 'Αξιωματικοί καί 2 κατώτεροι, 
ε. Τήν φωτογραφικήν τέχνην 2 κατώτεροι, 

στ. Τήν δακτυλογραφίαν 12 κατώτεροι.
Ζ.  Σχολήν Σαμαρειτών 8 κατώτεροι.

η. Στρατιωτικής Σχολάς Εθνικής Άμύνης, Στατιστικής, Γενικής Μορφώσεως, 
Έξουδετερώσεως Βομβών, Σωματικής 'Αγωγής κλπ. 26 'Αξιωματικοί καί 6 

κατώτεροι.
4. Παρηκολούθησαν σεμινάρια:

α'. Εις Ύπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κέντρον Παραγωγικότητος καί 
άλλαχού, έπί θεμάτων Διοικήσεως -  Όργανώσεως -  Μεθόδων, Δημοσίων 
Σχέσεων, κλπ. 49 'Αξιωματικοί καί 1 κατώτερος.
6'.  Έκμαθήσεως ξένων γλωσσών 16 Αξιωματικοί καί 10 κατώτεροι, 
γ ’ . Εθνικής Ασφαλείας 86 ’Αξιωματικοί καί 150 κατώτεροι, 
δ'. Έπιμορφώσεως έπί θεμάτων Δημοσίας Διοικήσεως, Τροχαίας, Τουρισμού, 
Αγορανομίας, Συναλλάγματος κλπ. 116 Αξιωματικοί καί 767 κατώτεροι.

5. Παρηκολούθησαν μαθήματα εις Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως Αστυνόμων Β 

καί Μοιράρχων) 25 Αξιωματικοί καί
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6. Παρηκολούθησαν μαθήματα Πολιτικής Άμύνης 31 ’Αξιωματικοί καί 287 κα 
τώτεροι.

I I I .  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α '.  Κατηρτίσθησαν καί έδπμοσιεύθησαν τά Νομοθετικά Διατάγματα:
1. 200)1969 «.περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 4233)1962. πε

ρί Κωδικός ’Οδικής κυκλοφορίας» καί

2. 341)1969 «περί τροποποιήσεως των περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατάξεων». 
Β . Κατηρτίσθησαν καί έδημοσιεύθησαν Βασιλικά Διατάγματα:

1. 184) 1969 «περί αύξήσεως κατά 20 των θέσεων τής Βοηθητικής Αστυνομίας 
έκ γυναικών» και

2. 675)1969 «περί συμπληρώσεως τοϋ Β.Δ. 358)1968, περί καθηκόντων τοϋ κ. 
Ύπαρχηγου ’Αστυνομίας Πόλεων».

Γ . Κατηρτίσθησαν, τή συνεργασία των λοιπών Σωμάτων, Νομοθετικά καί Βα
σιλικά Διατάγματα:

1. σ ’ . Ν.Δ. 139) 1960 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατείας καί μεταθέ
σεων Αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενι
κού καί Πυροσβεστικοί}».

β . Ν.Δ. 248) 1969 «περί τροποποιήσεως τών διατάξεων Ν.Δ. 139)1969» 
γ . Ν.Δ. 283)1969 «περί τροποποιήσεως τών διατάξεων Ν.Δ. 139)1969 καί 
δ_. Ν.Δ. 343)1969 «περί βαθμού καί καταστάσεως έν γένει τών ’Αξιωματικών 
τών Σωμάτων Άσψαλείαο.

2. α) Β .Δ .  803) 1969 «περί φύλλων ποιότητος 'Αξιωματικών Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος καί άτομικών έγγράφων 

αύτών» καί

β) Β.Δ. 886)1969 «περί διορθώσεως τού Β.Δ. 803)1969 «περί φύλλων ποι
ότητος ’Αξιωματικών».

Δ ’ . Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθησαν καί έδημοσιεύθησαν Υπουργικοί άποφάσεις·
1. Υπ' άρ,θ. 1404 Φ. 8)12)3)1 2)19 69  «περί αυστάσεως καί λειτουργίας ’Αστυ

νομικού Σταθμού εις περιοχήν Αγίου 'Ελευθερίου, Κάτω Πατησίων Αθηνών, 
ΙΣ Τ  . Αστυνομικού Τμήματος».

2. Ύπ· άρ,θ. 2784 Φ. 290)3)1)1969 «περί αυ^άαεως καί λειτουργίας Αστυ
νομικού Σταθμού εις ’Αερολιμένα Κερκύρας, Γ ’ . 'Αστυνομικού Τμήματος».

3. Υπ αριθ. 7620 Φ' 8 )1 3 )3 )1 )  1969 «περί προαγωγής τού ’Αστυνομικού Στα
θμού Π. Κοκκινιας Πειραιώς εις ΙΖ ’ . Αστυνομικόν Τμήμα»

4. Ύπ’ άρ,θ. 7621 Φ. 28 8 )8 )1 3 )2 )5 )  1969 «περί προαγωγής τού 'Αστυνομικού
Στάθμου Καλλιπόλεως Πειραιώς εις Ι Ε ’ Αστυνομικόν Τμήμα».

5. Ύπ' άριθ. 12412)7)2)1969 «περί προαγωγής καί διαμονής τών τής Βοηθη
τικής ’Αστυνομίας γυναικών».

6. Υπ αριθ. 13217 Φ. 8)12)10)1969 «περί αυστάσεως καί λειτουργίας Αστυ
νομικού Στάθμου εις χώρον Πανεπιστημιουπόλεως 'Αθηνών, Κ Α '.  'Αστυνομι
κού Τμήματος» καί

7. Ύπ’ άρ,θ. 16891 Φ. 8 )13)3)5 )196 9  «περί αυστάσεως καί λειτουργίας τού 

!_Σ Τ  ’ Αστυν°μ'κοΰ Τμήματος Πειραιώς, εις περιοχήν ’Άνω Κορυδαλλού».
Ε . Κατηρτισθη, ένεκρίθη καί έδημοοιεύθη ή ύπ’ άριθ. 1241 1 )7 )2 )2 .9 .1 9 6 9

αποφασις τοϋ Α.Α.Π. «περί συγκροτήσεως εις Τμήμα τής Βοηθητικής Αστυνομίας 
εκ γυναικών».

Σ Τ  . Κατηρτίσθη, ένεκρίθη καί έδημοοιεύθη ό Κανονισμός «περί έκπαιδέύ- 
σεως καί έξετάσεως ύποψηφίων οδηγών 'Αστυνομικών ύπηρεσιακών οχημάτων»
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Ζ' Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθηοαν καί προωθήθησαν πρός δημοσίευσιν οί Κα

νονισμοί:
1. «Περί κυλικείων καί πρατηρίων».
2. «Περί βιβλιοθηκών».
3. «ιΠερί μέτρων npoc πρόληψιν καί
4. «Περί στολών τών ’Αστυνομικών». 

Η '. Κατηρτίσθησαν, ένεκρίθηοαν

καταστολήν έκνόμων ενεργειών, πραττομέ·

καί έδημοσιεύθησαν Αστυνομικοί Διατάξεις:

1 «Περί μέτρων ύγίεινης καί καθαριότητος».
2 «Περί μέτρων πρός αποτροπήν κινδύνων προσώπων ή πραγμάτων» και
3. «Περί μέτρων npoc πρόληψϊν καί καταστολήν έκνόμων ενεργειών πραττομέ 

νων εις άνεγειρομένας οικοδομάς».

ΙΥ„ ΣΤΕΓΑΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

1 Έ κ  του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων, διά τήν άνέγερσιν κτιρίων:
α · Τής Μηχανοκινήτου Αστυνομικής Ύποδ,ευθύνσεως Αθηνών, εργον συ
νεχόμενον, διετέθη τό ποοόν τών 6.968.000 δραχμών, συνολικού υψους δα

πάνης 30.000.000 δραχμών. _ ,
θ ’ Τής Θ'.  Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως καί ΙΔ ’ . Αστυνομικού Τμήματος 
καί Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, εργον περατωθέν, διετέθη το ποσον 
τών 2.253.390 δραχμών, συνολικού ύψους έγκριθεισης δαπάνης 3.500. 

δραχμών.
2 ’Ομοίως, διά τήν σύνταξιν μελέτης άνεγέρσεως τοϋ μεγάρου Αστυνομικής 

Διευθύνσεως Αθηνών, έργασία συνεχισμένη, διετέθη τό ποοόν τών 82.099 
δραχμών, συνολικού ύψους έγκριθεισης δαπάνης μελέτης 3.500.000 δραχμών.

3. Διά τήν στέγασιν, άρχικήν, τών Αστυνομικών Υπηρεσιών: α) Σχολής βοη
θητικής ’Αστυνομίας έκ γυναικών, β) Τμήματος Τουρισμού Πειραιώς, γ) Τμή
ματος Βοηθητικής ’Αστυνομίας έκ γυναικών, δ) Ι Σ Τ ’ . Άστυν. Τμήματος Πει
ραιώς, ε) ’Αστυνομικών Σταθμών ’Αγίου Ελευθερίου, Κ. Πατησίων Αθηνών 
καί Ν. Ίκονίου Πειραιώς, στ) στρατωνισμού καταπέρων Αστυνομικών Υ 

παλλήλων, διετέθη τό ποσόν τών 1.968.480 δραχμών.
4. Πρός βελτίωσιν τών συνθηκών στεγάσεως ’Αστυνομικών Υπηρεσιών και στρα

τωνισμού κατωτέρων Αστυνομικών διετέθη τό ποσόν τών 842.088 δραχμών, 

πλέον τής έγγεγραμμένης πιστώσεως.
5. Μετεστεγάσθησαν εις κατάλληλα οικήματα αί Υπηρεσιαι :

α) Δ Ε ’ , καί Λ Σ Τ ' .  ’Αστυνομικά Τμήματα καί Παραρτήματα Ασφαλείας Αθη
νών καί β) Τ .  καί Η ’ . Αστυνομικά Τμήματα καί Παραρτήματα Ασφαλείας 

Πειραιώς.
6. Παρεχωρήθησαν ύπό τού Υπουργείου Οικονομικών οικήματα, διά τήν στέγασιν 

Αστυνομικών Υπηρεσιών καί στρατωνισμόν κατωτέρων:
α) Δύο οικήματα διά τήν στέγασιν τών Υπηρεσιών Αγορανομίας, Τροχαίας 

καί Δημοσίου Κατηγόρου Άστυν. Δ)νσεως Κερκύρας καί
6) Οίκημα στρατωνισμού κατωτέρων Αστυνομικών, οδός Κολοκοτρώνη 3 

Δ',  όροφος, Άθήναι.
7. Παρεχωρήθησαν εις τήν Αστυνομίαν Πόλεων οικόπεδα διά τήν άνέγερσιν κτι

ρίων:
α) Ύπό τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί τοϋ Δήμου Αθηναίων 
διά τήν άνέγερσιν μεγάρου Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών καί 
β) Ύπό τού Υπουργείου Οικονομικών διά τήν άνέγερσιν μεγάρων Αστυνομι
κών Δ)νσεων Πειραιώς καί Κερκύρας, ώς καί οικημάτων των ΙΒ , ΙΓ , ΚΑ

11



καί ΚΔ '.  Αστυνομικών Τμημάτων καί Παραρτημάτων 'Ασφαλείας 'Αθηνών καί 
της Μηχανοκινήτου Άστυν. Ύποδ)νσεως 'Αθηνών.

Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Διά τόν εφοδιασμόν του Σώματος διά μέσων τηλεπικοινωνίας, 
ειδών, κατά τά έτος 1969, έγένοντο αί κάτωθι προμήθειαι :

1. Μέσων τηλεπικοινωνίας ...........................................
2· 'Οχημάτων καί άνταλλακτικών αύτών ...................................
3. Ειδών ιματισμού .......................................................
4. Ειδών έξαρτήσεως ..........................................
5. Ειδών εξοπλισμού γραφείων .....................................
6. Ειδών όπλισμοϋ .........................................................

7. Ειδών κλινοστρωμνής καί κατασκηνώσεως
8. Ειδών γραφομηχανών, πολυγράφων κλπ. μέσων έργασίας.
9. Γραφικής ϋλης .............................................................

 ̂ Υλικών έκτυπώσεως καί βιβλιοδετήσεως
11. Καυσίμων καί λιπαντικών ...............................

Σ ύ ν ο λ ο ν  Δρχ. 4 4 . 869'800

Υ Ι.  Μ ΕΤΡΑ Β ΕΛ Τ1 Ω ΣΕΩ Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α' 1. Διά του Ν.Δ. 78)1969 έχορηγήθη άπό 1.1.1969 γενική αυξησις τών άπο- 
δοχων έκ 5% τοϋ δασικού μισθού τών 'Αστυνομικών.

2. Διά τοϋ Ν.Δ. 78)1969 έξηκολούθησε καταδαλλόμενον τό ύπό τοϋ Α.Ν. 
315) 1968 προδλεπόμενον επίδομα ειδικών συνθηκών τών 'Αστυνομικών.
3. Διά τοϋ Ν.Δ. 152)1969 καί τής ύπ' όριθ. 741)1969 άποφάσεως τοϋ κ. 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως χορηγούνται δαπάναις τοϋ Δημοσίου είδη ιμα
τισμού καί εις 'Αξιωματικούς τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

4. Διά τοϋ Ν.Δ. 174)1969 έχορηγήθη άπό 1.4.1969 αϋΕησις έπιδόματος ρα
φής στολών 'Αστυνομικών κατά 7 0 - 4 0 0  δραχμάς μηνιαίως.
5. Δια του Ν.Δ. 383)1969 οί καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ ορίου ήλικίας 'Α
στυφύλακες προάγονται εις Ύπαρχιφύλακας ένα μήνα πρό τής καταλήψεώς 
των ύπό του ορίου ήλικίας. 'Ομοίως καί οί άπολυόμενοι διά λόγους ύγείας δικαι
ούμενοι ή μή συντάξεως τοϋ Δημοσίου.

Β .Δια του Β.Δ. 301)1969 ηύξήθη κατά 20% τό καταδαλλόμενον έφ' άπαξ βοή
θημα εις τούς έΕερχομένους τής Υπηρεσίας Αστυνομικούς μετόχους τοϋ ΕΤΥΑΠ.

Γ .1 .  Διά τής ύπ όριθ. 1 19339)8402)1969 κοινής άποφάσεως τών κ.κ. Υπουρ
γών Οικονομικών, Δημοσίας Τάξεως καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας ηύξήθη άπό 
1.7.1969 κατά 150 δραχμάς είσέτι μηνιαίως τό έπίδομα τροφοδοσίας τών 
κατωτέρων 'Αστυνομικών.

2. Διά τής ύπ αριθ. 114225) Β301) 1969 κοινής άποφάσεως τών κ.κ. Υπουρ
γών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως (Ν.Δ. 176)1969) καθωρίσθη άποξη- 
μίωοις τών μελών έξεταστικών επιτροπών τών ύποψηφίων Σχολών 'Αξιωμα
τικών καί Ύπαξιωματικών καί

3. Διά τής ύπ άριθ. 14831)9029)1969 κοινής άποφάσεως τών κ.κ. Υπουρ
γών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως (Ν.Δ. 176)1969) καθωρίσθη άμοιβή 
του Προέδρου κλπ., μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

οχημάτων κλπ.

14 .094 .500
8 .8 1 4 .3 0 0

11.205 .000
252.000
599.000

2 .6 6 8 .0 0 0
2 .9 0 0 .0 0 0

525.000
1.417 .0 00  

95.000
2 .3 0 0 .0 0 0
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ΜΕΡΟΣ Β
, .  ΜΕΤΡΑ Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ Σ Κ Α Ι Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ  ΤΟΤ ΚΟΙΝΟΥ

Διά τήν προστασίαν καί έΕυπηρέτησιν τοϋ κοινού 
Α · .  Κατηρτίσθησαν καί έδημοο,εύθησαν 'Αναγκαστικοί Νομο, κα,

Τ' Γ  Α ΝΤαΐ40)αΐ967 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώοεως διατάΕεων της περί 
κινηματογράφων νομοθεσίας, ώς καί άπαγορεύσεως εισόδου ανήλικων κάτω

τοϋ 17ου έτους εις έργα ακατάλληλα δι αυτούς».
2 Α Ν  170)1967 «περί τρόπου βεβαιώσεως παραβάσεων καί επιβολής ποινών 

' σχετ,κώς μέ τήν κυκλοφορίαν οχημάτων - πεζών, στάθμευα,ν οχημάτων κλπ.».
3. Α.Ν. 552)1968 «περί τροποποιήσεως των περί τυχηρων καί μη παιγνιων ια

4. Α.Ν. 602)1968 «περί τρόπου έκδόσεως εισιτηρίων ύπό των ταμιών θέατρων».
5. Ν.Δ. 74)1968 «περί καταστολής φθορών εντός δημοσίων κέντρων, πρόκα ου

σών τό κοινόν αίσθημα». _ ν

6. Ν.Δ. 200)1969 «περί τροποποιησεως διατάΕεων του Κωδικός ικης υ-

κλοφορίας (Ν.Δ. 4233)1962)». _ ,
7 Ν.Δ. 341)1969 «περί τροποποιησεως τών περί τυχηρων καί μή παιγνιων ια

τάΕεων».
Β' Δι' έκδοθεισών ’Αστυνομικών ΔιατάΕεων:

1 Έλήφθησαν μέτρα υγιεινής -  καθαριόπητος καί προστασίας τοϋ κοινού εκ
τών θορύβων, έΕασφαλίσεως έλευθέρας καί άνέτου κυκλοφορίας οχημάτων, 
πεζών καί έπιβατών, άποτροπής κινδύνου προσώπων ή  ̂πραγμάτων ως και 
-προλήψεως καί καταστολής έκνόμων ένεργειών, πραττομένων εις ανεγειρομε-

νας οικοδομάς.
2. Καθωρίσθησαν οί δροι ίδρύσεως -  λειτουργίας κέντρων τεχνικών παιγνιων, 

ώς καί λεσχών μικτών καί τυχηρών παιγνιων. 'Ομοίως οί όροι λειτουργίας θε
άτρων - κινηματογράφων, χοροδιδασκαλείων καί κέντρων διασκεδάσεως. ^

3. Καθωρίσθη ή τήρησις σειράς προτεραιότητος εις τάς άφετηρίας καί στάσεις 

τών λεωφορείων, τρόλλεϋ κλπ.

Γ*. Άπηγορεύθη ή λειτουργία σωματειακών λεσχών.
Διά τήν προστασίαν δέ τής νεότητος άπηγορεύθη ή λειτουργία κέντρων τεχνικών 

παιγνιων.
Δ' Ύπό ΆΕιωματικών τού Σώματος έπραγματοποιήθησαν διαλέΕεις έπί θε

μάτων Τουρισμού καί Πολιτικής Άμύνης. 'Ομοίως ύπό ΆΕιωματικών τών Υπηρε
σιών Τροχαίας, έγένοντο διαλέΕεις έπί θεμάτων κυκλοφορίας κατά τήν έβδομαδα 
προλήψεως άτυχημάτων καί εις τούς μαθητάς τών Σχολείων στοιχειώδους και με- 

οηο έκπαιδεύσεωο, ώο και επαγγελματικών Σχολών.

II .  Π ΡΟ Λ Κ Ψ ΙΣ  ΚΑΒ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗ Σ ΕΓΚΛΗΝ ΙΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

1. Οί άστυνομικοί, κατά τό άπό 2 1 .4 .19 67  καί εντεύθεν χρονικόν διάστημα, ά- 
πηλλαγμένοι τών πεζοδρομιακών καί λοιπών οχλοκρατικών έκδηλώσεων τοϋ 
παρελθόντος, άφωσιώθησαν άπερίσπαστοι εις τήν κυρίαν των άποστολήν και 
είργάσθησαν άποδοτικώς μέ ζήλον καί ύπηρεσιακόν ένδιαφέρον, έφήρμοσαν 
δέ τούς κειμένους νόμους, μετά τής δεούσης έπιεικείας, κατά τρόπον άντικει- 
μενικόν, άμερόληπτον, δίκαιον καί πρός πάσαν κατεύθυνσιν.
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Eic τήν πρόληψιν καί καταστολήν τού τε κοινού καί πολιτικού εγκλήματος ή 
άπόδοσις αύτών ύπήρξεν εξαιρετική.

2. Είδικώτερον:

•  Αί Άγορανομικαί καί Άστυκτηνιατρικαί ’Υπηρεσίαι είργάοθησαν λίαν άποδο- 
τικως δια τήν προστασίαν τής δημοσίας ύγείας, ένεργήσασαι έλεγχον καί δει
γματοληψίας τροφίμων καί άλλων ειδών βιοτικής ανάγκης, ώς επίσης άστυ- 
ιατρικάς - άστυκτηνιατρικάς επιθεωρήσεις καί διετήρησαν τάς τιμάς εις χα
μηλά επίπεδα.

β Αί Υπηρεσίαι Τάξεως έφήρμοσαν μετά σχολαστικότητος τούς κειμένους νό
μους και διατάξεις, δσον άφορά τήν κοινήν ήσυχίαν των πολιτών, τήν ύγιεινήν 
καί καθαριότητα, τήν προστασίαν τής νεότητος καί τών έργαΖομένων, τήν δίω- 
ξιν επαιτών - άλητών, ώς καί τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού γενικώτερον.
•  Αί Υπηρεσίαι Τροχαίας έλαβον λίαν αποτελεσματικά (προληπτικά - κατασταλ
τικό) μέτρα ρυθμισεως καί ομαλής διεξαγωγής τής κυκλοφορίας τών οχη
μάτων καί πεΖών.

•  Αί Υπηρεσίαι Ασφαλείας έλαβον έπιτυχώς μέτρα προληπτικά εις τόν τομέα 
τής Εθνικής ’Ασφαλείας καί κατασταλτικά τοιαϋτα, διά τής πατάξεως πάσης 
κομμουνιστικής ή άλλης άντεθνικής ένεργείας, ώς καί τής έν γένει εγκλη
ματικότητας καί συνέβαλον, ώς είναι τοϊς πάσι γνωστόν, τά μέγιστα εις τήν εμπέ
δωση/ τής άσφαλείας τών πολιτών, ήτοι: Διέλυσαν Σωματεία καί ’Οργανώ
σεις κομμουνιστικός, κομμουνιστικούς έκδοτικούς οίκους, ήλεγξαν τό ποιόν 
καί τά φρονήματα τών Δημοσίων Υπαλλήλων, έξήρθρωοαν δίκτυα παρανό
μων μετωπικών οργανώσεων τού Κ .Κ .Ε . καί συνέλαβον ήγετικά στελέχη καί μέλη 
τούτων. Κατέσχον έρασιτεχνικούς Ραδιοσταθμούς, πολυγράφους καί πληθώ
ραν έντυπου ύλικού (προκηρύξεις, τρύκ κλπ.), ώρολογιακάς βόμβας, μή χρη- 
σιμοποιηθεισας ή μή έκραγείσας, άνεκάλυψαν καί συνέλαβον δράστας έκρή- 
ξεως αύτοσχεδίων βομβών, άναρτήσεως πανώ κ.λ.π.

•  Αί Υπηρεσίαι Τουριστικής Αστυνομίας έλαβον μέτρα τάξεως, εύκοσμίας καί 
καθαριοτητος εις άερολιμένας, σιδηροδρομικούς σταθμούς,, άποβάθρας καί 
λοιπούς τουριστικού ένδιαφέροντος χώρους, διά τήν καλλιτέραν καί άνετωτέ- 
ραν διακινησιν των Τουριστών, προσήρμοσαν δέ καί συνετόνισαν τάς ύπηρε- 
σιακάς των ένεργείας διά τήν έπίτευξιν τών Τουριστικών σκοπών τής Εθνι
κής Κυβερνήσεως.

•  Αί Υπηρεσίαι Προστασίας 'Εθνικού Νομίσματος, διά τής ηύξημένης έπαγρυ- 
πνήαεως των, διεφύλαξαν τό Εθνικόν μας νόμισμα άπό τής κακοποιού δρόσεως 
των πάσης φύσεως καταδολιευτών του.

•  Αί Υπηρεσίαι Διευθύνσεως ’Εγκληματολογιών Υπηρεσιών συνέβαλον σπου 
δαίως εις τήν δίωξιν καί καταστολήν τού κοινού καί ειδικού έγκλήματος.

3. Έ ν  τή έφαρμογή τής κειμένης νομοθεσίας έβεβα,ώθησαν αί άκόλουθοι παρα
βάσεις κλπ.:

Α ’ . Βεβαιωθέντα άδικήματα
Συνολικώς : 1967 1968 1969

1. Κακουργήματα . . . 333 359
Αύξησις 7,80%

2. Πλημμελήματα . . 47.424

ο. Πταίσματα: α) Μηνύσεις:
Μείωσις 7,96%

244.184 193.257
Μείωσις 20,85%

238
Μείωσις 33,70% 

47.602
Αύξησις 9,05% 

284.009
Αύξησις 46,96%
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6) Συστάσεις 

ΣΥΝΟΔΟΝ

Β ' .  Έ κ  τούτων:
1. Κατά τής πολιτειακής

έΕουσίας .............................

2. Κατά της δημ. τάΕεως . .

3. Κατά τής θρησκ. ειρήνης

4. Απονομής τής δικαιοσύνης

5. Κοινώς επικίνδυνα

6. Κατά τής Εωής

7. Σωματικοί 6λά6αι

8. Κατά προσωπ. ελευθερίας

9. Κατά των ηθών

10. Περί τόν γάμον καί οίκογ.

11. Κατά τής τιμής

12. Κατά τής ιδιοκτησίας

13. Κατά περιουσιακών δικαίων

14. Επαιτείας - 'Αλητείας

15. Άγορανομικοϋ Κώδικος 

1 6 . 'Εργατικής νομοθεσίας

17. Κ.Ο.Κ. - Αυτοκινήτων

18. Ναρκωτικών

1 9. Υγειονομικού Κανονισμού

20. Κοινής ήσυχίας

Γ ' .1 .  ΈνεργηθεΤσαι άστυϊατρι- 
καί άστυκτ)καί επιθεωρή
σεις καταστημάτων

328.534 268.882
Μείωσις 18,15%

206.961
Μείωσις 23,02%

620.475 506.144 538.810

Μείωσις 18,42% ΑϋΕησις 6,45%

244 194 162

Μείωσις 20,49% Μείωσις 16,49%

27 8 6

Μείωσις 70,37% Μείωσις 25,00%

225 270 242

ΑϋΕησις 20,00% Μείωσις 10,37%

91 72 56

Μείωσις 20,87% Μείωσις 22,22%

270 270 273
— ΑϋΕησις 1,09%

209 206 183

Μείωσις 1,43% Μείωσις 11,16%
11.653 9.388 9.729

Μείωσις 19,43% ΑϋΕησις 3,63%
549 534 536

Μείωσις 2,73% ΑϋΕησις 0,37%
462 380 458

Μείωοις 17,74% ΑϋΕησις 20,52%
120 194 179

ΑϋΕησις 61,66% Μείωσις 7,73%
1.808 1.709 1.625

Μείωσις 5,44% Μείωσις 4,91%

4.359 4.692 4.544

ΑϋΕησις 7,63% Μείωσις 3,15%

591 709 684

ΑϋΕησις 19,96% Μείωσις 3,52%
487 298 222

Μείωσις 38,80% Μείωσις 25,50%

13.107 13.720 16.431

ΑϋΕησις 2,67% ΑϋΕησις 19,75%

1.135 1.142 1.535

ΑϋΕησις 0,61% ΑϋΕησις 34,41%

181.805 293.427 391.165

ΑϋΕησις 61,39% ΑϋΕησις 33,30%

64 36 71

Μείωσις 43,75% ΑϋΕησις 97,22%

22.325 26.544 28.745

ΑϋΕησις 18,89% ΑϋΕησις 8,29%

29.663 34.685 15.444

ΑϋΕησις 16,93% Μείωσις 55,47%

136.590 198.546 285.787

ΑϋΕησις 45,35% ΑϋΕησις 43,93%
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2. Ένεργηθεϊσαι δειγματολη-
ψίαι τροφίμων 12.717 12.357 12.503

Δ ' .  1. Τροχαία ατυχήματα (ε
Μείωσις 2,83% Αϋξησις 1,18%

ξαιρούμενων τοιούτων υλι
κών ζημιών) 7.714 8.667 7.785

Αϋξησις 12,35% Μείωσις 10,17%
2. Παθόντεα έκ τροχαίων α

τυχημάτων 9.593 10.215 9.542

3. Άφαιρεθεϊσαι αδειαι κυκλο
Αϋξησις 6,48% Μείωσις 6,58%

φορίας οχημάτων 28.328 18.288 20.266

4. Άφαιρεθεϊσαι αδειαι ίκανό-
Μείωσις 35,44% Αϋξησις 10,81%

τητος οδηγών 11.927 4.275 5.801
Μείωσις 64,15% Αϋξησις 35,69%

Ε . Παροχή συνδρομής ύπό Υ 
πηρεσιών Αμέσου Δράσεως 
(Τηλεφωνικοί Κλήσεις) 146.807 155.904 168.475

Αϋξησις 6,19% Αϋξησις 8,06%

Σ Τ  . Ελεγχος άφιχθέντων - ά-
ναχωρησάντων Αλλοδαπών: 

1. Αφίξεις ’Αλλοδαπών 816.304 827.913 997.464

2. Αναχωρήσεις ’Αλλοδαπών
Αϋξησις 1,4% Αϋξησις 20,47%

814.791 824.011 927.454
Αϋξησις 1,13% Αϋξησις 12,55%
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χιστον, η σημασίας της δέν υπερτονίζεται, ό
πως εις αλλας έποχάς (π.χ. έπί Λομπρόζο). 
Σήμερον, εκείνο τό όποιον γίνεται δεκτόν, 
γενικώς, είναι ότι κ λ η ρ ο ν ο μ ο ύ ν τ α ι  
π ρ ο δ ι α θ έ σ ε ι ς  τ ι ν έ ς  π ρ ό ς  
α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  π ρ ά ξ ε ι ς .

Τί ακριβώς είναι αί προδιαθέσεις;
Δυνάμεθα οϋτω, περίπου, νά όρίσωμεν αύ- 

τάς: εσωτερικοί αίτίαι αί όποϊαι καθιστούν τό 
άτομον περισσότερον εύαίσθητον εις τάς έ- 
πιδράσεις του περιβάλλοντος, ώστε νά διευ
κολύνεται ή έμφάνισις καί ή έξέλιξις ώρισμέ- 
νων ψυχοσωματικών ασθενειών. Φορείς αυτών 
είναι τά χρωμοσώματα. Η τελική διαμόρφω- 
σίς των έξαρτάται άπό τήν έντασίν των καί 
άπό τάς έξωτερικάς συνθήκας. Αί προδιαθέ
σεις διαφορίζονται εις γενικός καί ατομικός, 
τού είδους, τής φυλής. ’Επίσης, είναι έμφυ

τοι ή επίκτητοι.
Συμπερασματικώς, ή κληρονομικότης έχει 

τό ίδικόν της ποσοστόν εις τήν έγκληματικό- 
τητα. Αϋτη, όμως, πρέπει νά θεωρήται έν ώ 
μέτρω ύφίσταται, διότι αί περιπτώσεις, όπου 
αϋτη άμιγώς έμφανίζεται ώς αίτιον έγκλημα- 
τικότητος, είναι μάλλον σπάνιοι. Ο καθηγη
τής τής Ιατροδικαστικής κ. Άγιουτάντης, υ
ποστηρίζει ότι «ό εγκληματικός τύπος δέν γεν- 
ναται, άλλά διαπλάσσεται».

2. Κ Ο ΙΝ ΩΝ ΙΚ Α ΑΙΤΙΑ

Τά κοινωνικά αίτια τής έγκληματικότητος 
τών νέων είναι ποικίλα. 'Εδώ θά θίΕωμεν τά 

■σπουδαιότερα:

ex'. ‘Η γενική εκλυσις τών ηθών καί ή 
πτώσις τών ηθικών αξιών.

Ή συμπεριφορά τής νεολαίας είναι ό αν
τικατοπτρισμός τής συμπεριφοράς τών ώρι
μων». Αύτή είναι μία άποψις τελείως όρθή, 
καθ' όσον δικαιολογεί άπολύτως τήν κρατού
σαν κατάστασιν, άπό πλευράς ήθών καί ήθι- 
κών άξιων. Είναι γεγονός, ότι μετά τόν Βον 
Παγκόσμιον Πόλεμον —μάλιστα μερικοί υπο
στηρίζουν μετά τό οικονομικόν κράχ τού 1929 
— παρετηρήθη μία άνακατάταξη άξιων, ιδιαι
τέρως εις τόν ήθικόν τομέα. Οί μεγάλοι, κου
ρασμένοι, άπογοητευμένοι καί εξουθενωμένοι

άπό τάς περιπετείας τών διαδοχικών οικονο
μικών καί πολεμικών άναστατώσεων, έγκατέ- 
λειψαν τόν ρόλον των ώς οδηγών τής νέας 
γενεάς. 'Αποτέλεσμα: διά πρώτην φοράν εις 
τήν ιστορίαν τών πολιτισμών διαπιστοϋται ή 

ίσότης τών γενεών.
Ποια τά αίτια αύτής τής ολιγωρίας τών με

γάλων; Βασικά, τούτο οφείλεται, εις τήν 6α- 
θεϊαν άπογοήτευσίν των άπό τόν έαυτόν των, 
τήν ζωήν των, τήν δράσιν των. Πολλοί άνω- 
κοδόμηοαν τήν ζωήν των έξ ύπαρχής. Εις 
άντίδρασιν, ήθέλησαν νά άποτινάξουν άπό τόν 
έαυτόν των πολλάς εύθύνας' μία έξ αύτών 
ήτο καί ή εύθύνη τής διαπαιδαγωγήσεως τών 
νέων γενεών. Οί ίδιοι, έξ άλλου, έπεζήτησαν 
τόν εύδαιμονισμόν καί άπετίναξαν ώρισμένας 
άξίας ήθικάς ή ένοχλητικάς ή πεπαλαιωμέ
νος. Ό  άφορισμός τού Μπεραζόν έχει πάν
τοτε έπικαιρότητα καί ίσχύν: « Η  κοινωνία
διέρχεται κρίσιν ήθικών άρχών».

’Αποτέλεσμα: οί νέοι, έλεύθεροι άπό οικο
γενειακήν έπαγρύπνησιν, είδον καί διεπίστω- 
σαν έκ τής συμπεριφοράς τών μεγάλων, ότι 
ή Ηθική είναι έννοια «ξεπερασμένη», ότι τά 
ήθη τά χρηστά αποτελούν τροχοπέδην εις μίαν 
κοινωνίαν, όπου ό νόμος τού ίσχυροτέρου 
φαίνεται νά επικρατή, ότι αί ήθικαί άξίαι θεω
ρούνται άναχρονισμός καί ότι σήμερον, ό μό
νος τρόπος, διά νά έπικρατήσουν, είναι ό 
άμοραλισμός, ό τυχοδιωκτισμός, ή κολακεία, 
τό ψεύδος, ή έπιθετικότης καί ή άνηθικότης.

Είναι έπόμενον, ότι οί νέοι, οδηγούμενοι 
άπό τό παράδειγμα τών μεγάλων, οσάκις δέν 
κατώρθωνον νά έπιπλεύσουν διά τών άνωτέ- 
ρω μέσων, κατέφευγον εις τό μόνον μέσον, 
διά τήν άπόκτησιν τών ύλικών άγαθών καί τήν 
έξασφάλισιν τού εύδαιμονισμού: τό έγκλημα.

Ό  έκτροχιασμός ήτο φυσικός, καθ' όσον 
είναι γεγονός, ότι έρεισμα τής ζωής τού άν- 
θρώπου είναι αί ήθικαί άξίαι, ήτοι τό δίκαιον, 
ή αξιοπρέπεια, ή άληλοβοήθεια, ή άγάπη, ή 
έκτίμησις, ή άναγνώρισις τής άξίας τών άλ
λων, ή τιμιότης κ.α.

Ρ '. Ή  έλλειψις Ιδανικών.

Εις τήν σημερινήν νεότητα παρατηρείται 
μία πρώιμος ώριμότης. "Ενεκα τούτου, είναι
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σήμερον αδύνατον ή «παλαιό φρουρά» νά «ξε
γελάσει» τούς νέους μέ ψευδή συνθήματα ή 
σαθρά ιδανικά. Έ ξ  άλλου, συμβαίνει καί τό 
έξης παράδοξον: όσα ιδανικά προβάλλονται 
όπό τούς ταγούς, αύτά τά ίδια ιδανικά ποδο- 
πατοϋνται άπό τούς ίδιους. Ούτως, εύρίσκουν 
άμεσον άνταπόκρισιν οί στίχοι τού Σαίξπηρ 
εις τόν « Αμλετ», ό όποιος χαρακτηριστικής 
λέγει: «...σάν κάποιους ανόσιους πού τήν
αγκαθωτή αοϋ δείχνουν άνηφόρα, πού σέ ο
δηγεί ατούς ούρανούς, όταν έκεϊνοι, σάν ά
σωτοι, άσυλλόγιστοι καί ακόλαστοι, τραβούν 
τήν ανθισμένη όδό των απολαύσεων γιά τις 
δικές τους διδαχές άδιαψορώντας».

Είναι γεγονός, ότι σήμερον έλλείπουν τά 
μεγάλα ιδανικά καί οί νέοι, στερούμενοι ερει
σμάτων καί μεγάλων ονείρων, οδηγούνται 
πρός ένα μηδενισμόν, ό όποιος έκφράξεται 
διά τής τάσεως πρός χρήσιν ναρκωτικών 
(L S D ,  μαριχουάνας), τής έκδηλώσεως άντι- 
κοινωνικών φαινομένων (χίππυς, ώργισμένα 
νιάτα κλπ.) καί τού πανσεξουαλισμοϋ. Έ ξ  
άλλου, ή άνασφάλεια καί ή άγωνία διά τό 
μέλλον, έπιδρούν κατ’ άνασταλτικόν τρόπον 
εις τήν ψυχικήν ξωήν των νέων, προκαλοΰ- 
σαι ήφαιστειακάς άναστατώσεις, μέ άποτέλε- 
σμα νά έπέρχεται πανικός. Ώ ς  έκ τούτου, ό 
σημερινός νέος, στερούμενος μεγάλων ιδα
νικών καί μακρόπνοων ονείρων καί στόχων, 
κατέχεται άπό καιροσκοπισμόν καί «φιλοτομα
ρισμόν», προσπαθεί δέ, παντί τρόπω, νά έπι- 
τύχπ μεγάλα οφέλη διά τής καταβολής μι- 
κροτέρου δυνατού μόχθου, θέτων οϋτω τόν 
ανθρωπισμόν εις τήν τελευταίαν βαθμίδα τών 
άξιών τής ξωής του.

Εννοείται, άτι ή αέναος αύτή πάλη τού 
νέου καί τής καθεστυκυϊας τάξεως (οικογέ
νειας, κοινότητος, κράτους, οργανώσεων), δη
μιουργεί εντάσεις εις τήν ψυχικήν του ξωήν.

Ο νέος τόσον ταχύτερον οδηγείται πρός τό 
έγκλημα, όσον βραδύτερον ή δυσκολώτερον 
επιτυγχάνει τούς σκοπούς του. Αλλωστε, χα
ρακτηριστικόν τής έποχής μας είναι ή ταχύ- 
της, ή νέα δέ γενεά «βιάζεται, βιάζεται» ά- 
φαντάστως νά έπιτύχη, νά έπιπλεύση, νά χά
ρη, νά δοκιμάσπ, νά κατακτήση, φαινόμενον 
τελείως άντίθετον τών παλαιοτέρων γενεών, 
αί όποια ι κατέκτουν, μετά πάροδον δεκαε
τιών, τήν ξωήν καί πάντοτε ύπό τήν αύστη- 
ράν έπαγρύπνηοιν τού πατρός, ό όποιος —κα
λός ή κακός έθεωρείτο «αύθεντία άξεπέ- 
λώς ή κακώς— έθεωρείτο «αύθεντία άξεπέ- 
ραστος». Σήμερον, 5 εις τούς 100 πατέρας 
θεωρούνται ώς πρότυπα, ώς ιδανικόν όπό 
ιούς υιούς των, ένω οί ύπόλοιποι θεωρούνται 
«ξεπερασμένοι» άπό τούς νεαρούς βλαστούς 
των, οί όποιοι, ούχί σπανίως, χρησιμεύουν 
πλέον ώς πρότυπα διά τούς γονείς των!.. 
Είναι καί αύτό άπό τά «στραβά» τής έποχής. 
μας. Ο νεανισμός! "Ολοι φαίνονται ή θέλουν 
νά φαίνωνται νέοι!..

Υ '.  Ή  αδυναμία προσαρμογής του νέου 
Εις την αμέσως άνωτέραν χρονικήν 
βαθμίδα.

Πρόκειται διά τό στάδιον τής εισόδου τών 
νέων άπό τής παιδικής ή έφηβικής ήλικίας εις 
τήν κοινωνίαν τών ένηλίκων, ήτις δημιουργεί 
έπίσης προϋποθέσεις έκτροπής τών νέων πρός 
τό έγκλημα.

Ο νέος τής σημερινής έποχής, εις τήν άγ- 
χώδη προσπάθειαν νά κυριαρχήση, νά προ- 
βληθή ή νά άξιωθή τής άναγνωρίσεως τών 
άλλων, συναντά ποικίλα έμπόδια καί ποικί
λας άντιδράσεις. Επιδιώκει, πόση θυσία, νά 
πείση τούς άλλους, τούς μεγαλυτέρους του, 
οπωσδήποτε, νά παραδεχθούν αυτόν ώς ίσά-

Εμπρός, δλοι ηνωμένοι, διά τήν πραγμάτωσιν τής 
Ελλάδος των ονείρων μας. Όδηγός μας τό δίκαιον 
καί τό κοινόν συμφέρον.

ΓΕΩΡΓΙΟ Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ειόν των. 'Εντός της κοινωνικής όμάδος, ό
που είναι τεταγμένος (σχολική τάΕις, οικογέ
νεια, αθλητικόν σωματεΐον, προσκοπική όργά- 
νωσις, ομάδες καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων 
κλπ.), προσπαθεί νά «φανή», νά «σηκώση κε
φάλι» ώς λέγομεν, νά άναγνωρισθή, νά έπι- 
κρατήση. Έ κ  παραλλήλου, εις τάς ίδικάς του 
προσπάθειας καί πιέσεις, αναπτύσσονται ό·πό 
τούς φίλους, συναγωνιστές του, συμπαίκτο- 
ρας, συνομηλίκους του, αντίρροποι τάσεις. Ο 
νόμος τού ισχυρότερου, όπως προείπομεν, τό 
άΕίωμα τής αύτοπροβολής.

Αποτέλεσμα: έντάσεις, νευρικαί διαταρα-
χαί, πτώσις τοΰ ήθικοϋ, στροφή πρός άλλας 
οδούς, εκτός τής ευθείας-, προκειμένου ό 
νέος νά έπιτύχη τόν άντικειμενικόν σκοπόν 

του.
Σπανίως, μία κοινωνική όμάς ή ένα κοινω

νικόν σχήμα, σπανίως μία χρονική ήλικία, δέ
χεται εύμενώς τό νέον μέλος της. Υπάρχει 
πάντοτε έπιφυλακτικότης, καχυποψία, άνυπο- 
ληψία, τάσις αποπομπής του «παρεισάκτου». 
Τό νέον μέλος, ό νέος εις τήν περίπτωσίν 
μας, άπροετοίμαστον διά μίαν σοβαρόν μά
χην, χωρίς ήθικά έρείσματα, χωρίς καθοδή- 
γησιν, ενίοτε, πελαγοδρομεί έντός μιας θα
λάσσης πλήρους κινδύνων.

Αύτό ακριβώς τό πρόβλημα, δηλαδή ή ο
μαλή προσαρμογή τοΰ νέου - ανώριμου ατό
μου εις τήν κοινωνίαν τών ενηλίκων - ωρίμων, 
αποτελεί πηγήν καί αίτιον πλείστων κρουσμά
των έγκληιματικότητος τών νέων, πρεπει δέ 
ιδιαιτέρως νά γίνη μέλημα τών1 ιθυνόντων.

δ '. Ai κατακτήσεις τής Τεχνικής.

Αί κατακτήσεις αύταί άναφέρονται περισσό
τερον εις τήν μεθόδευσιν καί έκτέλεσιν τού 
εγκλήματος.. Συγκεκριμένως, αί τεχνικοί τε
λειοποιήσεις (όπλα, μέσα άποκρύψεως καί πα
ραλλαγής, πομποί, αύτοκίνητα κ.α.), παρέχουν 
μεγαλυτέραν προστασίαν εις τόν έπίδοΕον νε
αρόν έγκληματίαν. Ούτως, ή σημερινή έγκλη- 
ματικότης τών νέων —καί τών ώριμων βε
βαίως- έχει λάβει μίαν ίδιάΖουσαν μορφήν. 
Ή τεχνολογία καί έδώ έβοήθησεν!..

Αύτή, όμως, αϋτη ή τεχνική πρόοδος, δέν 
είναι ή άμεσος αίτια τής ανοδικής πορείας

της έγκληματικότητος. Ή τελευταία διαμορ
φώνεται άπό τήν πρόοδον του τεχνικού πολι

τισμού.
Τέλος, μοιραίως ή τεχνική πρόοδος συν

δέεται μετά τής υλιστικής άντιλήψεως τών 
πραγμάτων. Μέσα εις τό γενικώτερον κλίμα 
τής φανταστικής τεχνολογικής έΕελίΕεως, ό 
νέος αισθάνεται, ότι είναι δυνατός καί άτρω
τος. Μεθοδεύει, υλοποιεί, έκτελεϊ τό έγκλη
μα καί άργότερον προφυλάοσεται, χρησιμο- 
ποιών τά τελειότερα μέσα, ατινα προσφέρει 
εις αυτόν ή Τεχνική. Έ φ - όσον ύπαρχο προ- 
διάθεσις, δίδεται ή άφορμή, άφθονοϋν τά μέ
σα, τότε τό έγκλημα γίνεται μία εύκολος ύ- 
πόθεσις, ίσως μία ύπόθεσις ρουτίνας!..

ε '.  Ή  αλλαγή τών προτύπων.

Είναι μία αιτία, ή όποια δέν έχει είσέτι έπι- 
σημανθή, ή δέν έχει έΕετασθή σοβαρώς άπό 
τήν Κοινωνιολογίαν. Αλλά, τί σημαίνει Πρό

τυπον ;

Κατά τόν ΤΖ. ΈστερχάουεΖ, «πρότυπον δύ- 
ναται νά καταστή έν πρόσωπον, τό όποιον έν 
τη ύποστάσει του καί εις τόν τρόπον τής συμ
περιφοράς του, έπίσης, τόσον σπουδαϊον εί
ναι, ώστε, εις αυτόν, όστις τό παρατηρεί, άν- 
τιλαμβανόμενος τήν άΕίαν του, άφυπνίΖει μίαν 
τάσιν μιμήσεως καί τόν προκαλεί». ΕΕ άλλου, 
ή άΕία τοΰ προτύπου έγκειται εις τό ότι πα
ρουσιάζει τόν τρόπον καί τάς πράΕεις τού αν
θρώπου συγκεκριμένως καί έν όλη τη πληρό- 

τητι τής Ζωής.
Τό θέμα είναι συνυφασμένον μετά τού προ

βλήματος τής Αύθεντίας, άΕίΖει δέ νά έπιχει- 
ρήσιομεν σύντομον ιστορικήν μνείαν του προ

βλήματος.
Εις τάς πρωτογόνους κοινωνίας, πρότυπον 

ήτο ό Αρχηγός ή ό Μάγος τής Φυλής, έν 
στενωτέρα δέ έννοια ό Πατήρ εις τήν Οικο
γένειαν. Εις τάς μεταγενεστέρας, πλέον πο
λιτισμένος κοινωνίας, πρότυπα ύπήρΕαν οί με
γάλοι Στρατηγοί, Φιλόσοφοι, Τραγωδοί, Καλ
λιτέχνου Πολιτικοί ή Ρήτορες. Ο Σωκράτης, 
ό Περικλής, ό Μέγας ΆλέΕανδρος, ό ’ Ιούλιος 
Καίσαρ, μερικοί ΒυΖαντινοί Αύτοκράτορες, ό 
Δάντης, ό Γκαϊτε, ό Λεονάρντο ντά Βίντσι, ό 
Μέγας Ναπολέων, ό Διγενής Ακρίτας, οί Ο-
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ηλαρχηγοί τοϋ 21, κοΐ άλλοι πολλοί, οϊτινες 
διέπρεψαν εις τήν περιοχήν τής δράσεώς των 

Π έχάραξαν νέους έπιστημονικούς δρόμους, 
εκέντρισαν τήν φαντασίαν καί τήν βούλησιν 
των παλαιοτέρων γενεών καί ώς αστέρες 
προσείλκυσαν αύτάς πρός τά μεγάλα πεπρω
μένα, Ησαν όντως πρότυπα. Καί μή λησμο- 
νώμεν... ό Πατήρ ήτο πάντοτε ό Πατήρ - κ α 
λός ή κακός — , ήτο πάντοτε μία Αύθεντία, 
εις τήν μίμησιν τής όποιας έτεινον πάσαι αί 
πρό τοϋ Αου Παγκοσμίου Πολέμου γενεαί.

Εν, όμως, σοβαρόν κοινωνικόν φαινόμε- 
νον συνέβη μετά τούς δύο μεγάλους πολέ
μους. Οί νέοι άπεμπόληοαν πλέον τήν Αύθεν- 
τίαν τοϋ Πατρός, ώς πεπαλαιωμένην, άνίσχυ- 
ρον καί έχαρακτήρισαν τούτην ώς τροχοπέ
δην διά τήν πραγματοποίησή τών σκοπών των. 
Παραλλήλως, «έγκρέμισαν» έκ βόθρων τά πα
λαιό πρότυπα καί εις τήν θέσιν των άνύψω- 
σαν όλιγώτερον εύγενή, όλιγώτερον ύψιπετή, 
οπωσδήποτε όμως πλέον προσιτά εις τάς δυ
νάμεις των καί προσηρμοσμένα άπολύτως εις 
τό πνεύμα τής καταναλωτικής έποχής μας.

Ούτως: οί στάρς τοϋ διεθνούς κινηματο
γράφου, οί διάσημοι άθληταί, οί τραγουδιστό, 
τοϋ συρμού, οί φημισμένοι - ε ν ί ο τ ε -  κακο
ποιοί, οί μεγιστάνες τοϋ πλούτου, άντικατε· 
στησαν πλέον τά παλαιό Πρότυπα. Οί νέο; 
βιάζονται, βιάζονται τρομερά! Θεωρούν τον 
εαυτόν των «γέροντα» εις τά 30 χρόνια και 
πιστεύουν ότι ή έπιτυχία πρέπει νά έπιστέψ,, 
τάς προσπάθειας των μεταξύ τών 15 καί 2ο 
έτών. Οί «τηνέητζερς» σήμερον φαίνεται να 
επικρατούν εις τόν διεθνή χώρον καί νά έπ>- 
βάλλουν τάς άντιλήψεις των.

Είναι, λοιπόν, πασιφανές, ότι οί νέοι, ύπό 
τήν πίεσιν άντιρρόπων κοινωνικών δυνάμεων 
καί τοϋ άμειλίκτου χρόνου, —δΓ αύτούς-,  
τρέπονται εις τό άνηλεές κυνήγιον τοϋ πλού
του, τής δόξης, τής προβολής, τοϋ σέξ. Καί, 
εάν μέν τό έπιτύχουν —καί πόσον έλάχιστοι 
είναι αύτοϋ— όλα βαίνουν καλώς. Εάν, ό
μως, άποτύχουν —καί τούτο είναι σύνηθες — 
τρέπονται πρός άλλας οδούς διά τήν ανετον 
οσονούπω προσπόρισιν ύλικών άγαθών. Καί 
είναι φυσικόν αί οδοί αύταί νά οδηγούν συνη- 
θέστατα εις τό έγκλημα.

σ τ '.  Ή  συσσώρευσις ερεθισμών δίας 
καί φρίκης.

Είναι γεγονός, ότι ό Βος Παγκόσμιος Πό
λεμος συνεσώρευσεν εις τόν κόσμον πληθύν 
έρεθισμων φρίκης καί βίας. Εκατόμβες ή μάλ
λον έκατομμύρια νεκροί καί τραυματίας πό
λεις καί χωρία, κατεστραμμένα άπό βομβαρδι
σμούς, κρεματόρια, γενοκτονίας άτομική βόμ
βα εις Χιροσίμα, πυρηνικοί έξοπλισμοί, ό πό
λεμος τής Μπιάφρα, αί συρράξεις εις διάφο
ρα σημεία τής γής, ή «ισορροπία τοϋ τρόμου» 
των Μεγάλων Δυνάμεων, ό γκαγκστερισμός, 
ό ολοκληρωτισμός μέ τάς ώμότητάς του, διά
φοροι άλλαι περιπτώσεις ανθρώπινης βίας, έ- 
δημιούργησαν έν κλίμα φρίκης, άβεβαιότη- 
ιος, άνασφαλείας. Οί νέοι έγένοντο «σκλη
ροί», ή τούλάχιστον, ή εύαισθησία τής νεό- 
τητος ύπεχώρησεν έξ αίτιας αύτοϋ άκριβώς 
τοϋ κλίματος.

Αποτέλεσμα: οί νέοι έγένοντο θύματα αύ
τοϋ άκριβώς τοϋ κλίματος, έποτίσθησαν μέ 
άναλγησίαν καί προβαίνουν ήδη εις πράξεις 
βίας καί ένίοτε βαρβαρότητος.

Αί παλαιότεραι γενεαί δέν έζησαν, ύπό τήν 
πίεσιν καί έπίδρασιν τοιούτων έρεθισμών, τήν 
νεότητά των. Τούλάχιστον, όχι εις αύτήν τήν 
έκτασιν καί έντασιν. Έ ξ  ού καί τό ποσοστόν 
τών νέων, οί όποιοι έγκλημάτουν, ήτο λίαν 
χαμηλόν. Οί νέος όμως, τής σημερινής επο
χής, έδοκίμασαν καί δοκιμάζουν τά πάντα εις 
έν έλάχιστον χρονικόν διάστημα τής ζωής 
των, κυρίως μεταξύ τών 15 — 20 έτών. Ή  
πλημμύρα τών ερεθισμών, οϋς ύφίστανται οί 
νέος είναι ακόμη εϊς λόγος ώθήσεώς των 
πρός τό έγκλημα.

(Συνεχίζεται)
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ

π ρ ο σ τ ά τ η ς  

τών ξ έ ν ω ν

Τοϋ Ύπαστ. Α' κ. ΣΑ Ρ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Γ Ι Σ  ΤΗΝ άρχαίαν 'Ελλάδα, άνεπτύχθη,
ιδιαίτατα κατά τούς κλασσικούς χρό

νους, ζωηροτάτη τουριστική κίνησις, ή ο
ποία, έάν δέν διείπετο έκ των στοιχείων 
άτινα κατά κυριολεξίαν συνθέτουν τον ση
μερινόν τουρισμόν, δμως έκάλυπτεν όλα, 
σχεδόν τά είδη του, διότι πολλάκις αί αί- 
τίαι πρός ταύτην, ή σαν οιαι κα'ι αί ση- 
μεριναί.

Έρευνώντες, έν πρώτοις, την Ελληνι
κήν μυθολογίαν, διαπιστοΰμεν, δτι καί αυ
τοί ακόμη οί θεοί του Όλυμπου, έταξί- 
δευον. Ό  Ζευς, ό πατήρ των θεών καί 
των ανθρώπων, συχνότατα περιηγείτο ο
λόκληρον τον κόσμον, ούχί μόνον διά νά 
μανθάνη έκ τοΰ πλησίον τάς πράξεις των 
ανθρώπων, αλλά διά νά δύναται, κυρίως, 
άποφεύγων τον έλεγχον τής “Ηρας, νά συ
ναντά τάς πολυαρίθμους ερωμένας του. 
Κατά τάς διαφόρους περιηγήσεις του, 
έγνώρισε τήν Λήδαν εις τήν Σπάρτην καί 
εις άλλα μέρη τήν Λητώ, τήν θέμιδα καί 
τήν Σεμέλην.

Ά λλα  καί ή Άργοναυτική εκστρατεία, 
αντικατοπτρίζει εις τήν πραγματικότητα 
μίαν κάποιαν τουριστικήν κίνησιν, ή ό
ποια έγινε ώς φαίνεται, δχι τόσον διά νά 
ικανοποίηση ύλικάς άνάγκας των τολμη
ρών εκείνων θαλασσοπόρων, αλλά περισ
σότερον διά νά κορέση τήν δίψαν τής πε
ριέργειας των.

Κατά τούς ιστορικούς, τούς ‘Ομηρικούς 
χρόνους, ένεφανίαθησαν περιπτώσεις θρη
σκευτικού τουρυσμρυ, τον όποιον ένίσχυ- 
σεν ή πρός τό θειον ίσχυροτάτη πίστις, 
κυρίως δμως τό αίσθημα τής φιλοξενείας, 
τό όποιον, κατά τούς χρόνους εκείνους, 
ήχθη εις επίπεδον θεϊκού νόμου. Ή  'Ομη
ρική φιλόξενε ία, αποτελεί τήν πλέον χα
ρακτηριστικήν περιπτωσιν τών μεγάλων 
αρετών, αΐτινες έπεκράτησαν κατά τούς 
χρόνους εκείνους.

Ή  αγάπη καί ό σεβασμός πρός τον ξέ
νον πηγάζουν έκ θείας επιταγής. Ό  Ζεύς, 
ό μεγάλος θεός τούς προστατεύει. Είναι 
ό Ξένιος Ζεύς, δστις διά νά γνωρΐζη, έάν 
οί ξένοι τυγχάνουν τής δεούσης περιποιή- 
σεως, μετεμφιέζετο καί έταξίδευεν εις ο
λόκληρον τήν Ελλάδα. Σέ φιλοξενώ, δη-
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λώνει ό χοιροβοσκός Ευμαιος πρός τον 
Οδυσσέα, επειδή «τρομάζω τον Ξένιον 

Δ ία  καί, πολύ τά πάθη σου λυποΰν με» 
( Οδύσ. Ζ 388). Καί εις άλλο σημεϊον... 
«Δεν πρέπει, ώ ξένε, τόν ξένον νά μή σε- 
βασθω τού Διός είναι οί ξένοι καί οί πτω
χοί ολοι» ( Οδύσ. 56). ’Εκτός, όμως, 
άπό την πεποΐθησιν, δτι οί ξένοι είναι προ- 
στατευόμενοι τοΰ Διός, ή φιλοξενεία πα- 
ρηχετο καί ένεκα τής πρός τόν ξένον συμ
πάθειας, ώς μαρτυρεί ό προαναφερθείς 
στίχος τής Οδύσσειας «Πολύ τά πάθη σου 
λυποΟν με».

Μετά τήν Ομηρικήν εποχήν, κατά τόν 
Ε καί ιδίως τον Δ αιώνα, αναπτύσσεται 
εις ολόκληρον τόν 'Ελληνικόν χώρον, α
ξιόλογος τουριστική κίνησις. Ό  τουρισμός 
εκείνος δεν εΐχεν βεβαίως τήν μορφήν υ
πό τήν όποιαν εμφανίζεται σήμερον, κυ-, 
ρίως ώς πρός τά μέσα, τήν όργάνωσιν καί 
τούς σκοπούς τών όποδεχομένων τούς πε- 
ριηγητάς, πλήν δμως έκάλυπτε πολλάς 
μορφάς τοΰ ίδιικοΰ μας, τοΰ σημερινοΰ 
τουρισμού, ιδίως άπό τής άπόψεως τοΰ 
σκοπού, ένεκα τοΰ όποιου έλάμβανε χώ- 
pocv ή περιήγησις. Οΰτως, άπό τής 5ης 
π.Χ. έκατονταετηρίδος, εμφανίζονται στοι
χεία ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ά θ λ η -  
τ ι κ ο ΰ ,  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ ,  τ ο υ 
ρ ι σ μ ο ύ  χ ά ρ ι ν  ψ υ χ α γ ω γ ί α ς  
καί τέλος τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ  χ ά ρ ι ν  
ύ γ  ε ί α ς  . Περί έκαστου, έκ τών ώς 
άνω ειδών, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά 
άκόλουθα:

A . Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Σ  

ΤΟ ΥΡ ΙΣΜ Ο Σ

Ενεφανίσθη, άφ’ ής ώρυσμέναι πόλεις 
τής άρχαιότητος, απέβησαν παγκοσμίως 
γνωστά πνευματικά κέντρα. ’ Εκ τούτων 
αί Άιθήναι, «τό δαιμόνιον Πτολιεθρον», ή 
πόλις τής σοφίας, ή πατρίς φιλοσόφων, ι
στορικών, ποιητών καί τραγωδών, κατέ
στησαν, από τού Δ αίωνος, τό πανεπι- 
στήμιον ολοκλήρου τής Ελλάδος. Πρώ
τος ό ’Αντισθένης, ιδρύει τώ 399 π.Χ. τήν 
Στοάν τών Κυνικων. Ό  μεγάλος Πλάτων 
ιδρύει τήν περίφημον ’Ακαδημίαν του, ό

Αριστοτέλης τήν Περιπατητικήν Σχολήν 
καί άλλοι άλλα δνομαστά πνευματικά ι
δρύματα. Εις τάς ’Αθήνας, ώς εις πνευμα
τικήν κυψέλην, συνέρρεον νέοι έξ ολοκλή
ρου τού τότε γνωστού κόσμου, διά νά 
σπουδάσουν τήν ρητορικήν, τήν παιδαγω
γικήν καί τήν φιλοσοφίαν. Μετά τάς ’Α 
θήνας, καί ένώ ή πόλις τής Παλλάδος διε
τή ρει είσέτι τήν παλαιόν πνευματικήν της 
αΐγλην, ό κατά τούς ’Αλεξανδρινούς χρό
νους διασπαρείς Ελληνισμός έδημιούργη- 
σε νέα πνευματικά κέντρα. 'Η ’Αλεξάν
δρεια, ή ’Αντιόχεια καί ή Πέργαμος, ή- 
σαν πόλεις μέ πνευματικήν άκτινοβολίαν, 
μέ πλούσιας βιβλιοθήκας καί σχολάς πό
σης φύσεως, εις τάς όποιας συνέρρεον καί 
έφοίτων, δχι μόνον "Ελληνες, άλλά καί 
βάρβαροι καί Ρωμαίοι. 'Η πρός μάθησιν, 
λοιπόν, ροπή καί ή άγάπη τών άνθρώπων 
τής άρχαιότητος πρός τήν γνώσιν, έδημι- 
οΰργη,σαν άξιόλογον τούτων κίνησιν πρός 
τάς εστίας τής έκπαιδεύσεως καί τήν ά-
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παρχήν τουρισμού, δστις ήτο άναμφιβόλως 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  τ ο υ ρ ι σ μ ό ς .

Β . ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟ ΥΡΙΣΜ Ο Σ

Ένεφανίσθη άπό της ίδρύσεως των με
γάλων πανελληνίων αγώνων. Είναι γνω
στόν, ότι κατά την τέλεσιν των Πυθίων, 
των Ίσθμιων, των Νεμεών, κυρίως όμως 
των ’Ολυμπιακών αγώνων, πλήθος θεα
τών καί αθλητών μετέβαινον εις τούς ώ- 
ρισμένους χώρους, διά νά άγωνισθοΰν οί 
μέν καί νά νικήσουν καί νά χαροΰν οί δέ 
καί νά επευφημήσουν. Ό  αθλητικός του
ρισμός τής άρχαιότητος είναι ή μοναδική 
ίσως κατηγορία τουρισμού, ή οποία έξε- 
δηλώθη ύπό μορφήν ομαδικήν, διότι οί πα- 
ρακολουθοΰντες τήν τέλεσιν τών αγώνων, 
μετέβαινον όμαΐδικώς έκ τών πόλεων, εις 
δέ τά στάδια κατελάμβανον καί προκαθω- 
ρισμένην θέσιν. Ειίς τό είδος τούτο τού 
τουρισμού, άνευρίσκομεν καί απαρχήν 
τουριστικής τίνος άργανώσεως, διότι εις τούς αθλητικούς χώρους κατεσκευά- 

ζοντο, ούχί μόνον στάδια, αλλά καί ξε
νώνες, πανδοχεία, καί γενικώς ιδρύματα 
προς άνακούιφισιν καί τέρψιν τών άθλητών, 
ώς π.χ. τό περίφημον Λεωνιδαΐον τής ’Ο
λυμπίας, κατασκευασθέν συμφώνως προς 
εύρεθεΐσαν επιγραφήν ύπό τού Νάξιου 
Λεωνίΐδου κατά τό Βον ήμισυ τού Δ ' π.Χ. 
αίώνος καί άλλα κτίρια, όχι μόνον εις τήν 
’Ολυμπίαν, αλλά καί εις τούς Δελφούς.

Τό φίλαθλον, λοιπόν, πνεύμα τών αρ
χαίων ημών προγόνων, ώδήγησεν τούτους 
εις τούς χώρους τού αθλητισμού, οί ό
ποιοι μετετρέποντο οϋτω, δι’ όλίγας ημέ
ρας, εις πρώτης γραμμής τουριστικά κέν
τρα.

Γ  . Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Σ  ΤΟ ΥΡΙΣΜ Ο Σ

Είναι γνωστόν, δτι ανέκαθεν ό άνθρω
πος έξεδήλωσε τήν πρός τό θειον πίστιν 
του, διά διαφόρων τρόπων, έκ τών όποιων 
κυριώτερος ήτο ή λατρεία. Χάριν τής λα
τρείας, ίδρύθη.σαν βωμοί καί άργότερον 
ναοί. Οί αρχαίοι "Ελληνες, φύσει θεοσε
βείς έτίμησαν τούς ’Ολύμπιους καί τούς 
άλλους θεούς διά τής άνεγέρσεως ιερών,
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έκ των όποιων τά πλεϊστα, ήσαν άπαρά- 
μιλλα έργα υψηλής τέχνης. Όνομαστά 
ιερά ΰπήρχον είς δλάς σχεδόν τάς πόλεις, 
συγκεντροΰντα πολυπληθείς προσικυνητάς. 
Μερικά, δμως, έκ τούτων κατέστησοιν με 
τόν καιρόν, ένεκα διαφόρων λόγων, κέν
τρα πανελληνίου προσκυνήματος. Άναφέ- 
ρομεν τό ιερόν των Δελφών, κέντρον της 
γης, τό όποιον προσήλκυεν προακυνητάς 
έξ δλων των σημείων του τότε γνωστού 
κόσμου, “ Ελληνας, αλλά καί βαρβάρους. 
Τό Ιερόν της Δήλου, τόπον πανελληνίου 
προσκυνήματος των δύο άδελφών, τέκνων 
τής Λητούς. Τό ιερόν της Δωδώνης, μαν- 
τεϊον καί κέντρον λατρείας τοΰ Δωδωναίου 
Δ ιός κ. ά.

Πρός τούς ώς άνω όνομαστούς τόπους, 
συνέρρεεν πλήθος προσκυνητών.

Ή  θρησκεία, λοιπόν, άπετέλεσε καί κα
τά τήν αρχαιότητα, ώς καί σήμερον, ι
σχυρόν παράγοντα τουριστικής κινήσεως. 
Ό  θρησκευτικός τουρισμός, ήτο καί τό
τε, πλήν τών άλλων, σπουδαία πηγή εσό
δων, δχι μόνον διά τά ιερά, άλλά καί 
διά τάς γειτονικός πόλεις.

Δ . Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο Σ  ΤΟ ΥΡ ΙΣΜ Ο Σ
«  Εσείς οί “ Ελληνες, είπε κάποτε ό ίε- 

ρεύς τοΰ “Αμμωνος Διός πρός τον 'Ηρό
δοτον, εΐσθε πάντοτε παιδία». ΤΗτο μία 
αλήθεια, ή όποια εξέφραζε, κατά τόν 
πλέον σαφή τρόπον, τόν χαρακτήρα τής 
Ελληνικής φυλής. Αύτός ό χαρακτήρ, έ

καμε τόν “ Ελληνα φιλελεύθερον, φιλόσο
φον, έρευνητήν. Οί αρχαίοι “ Ελληνες διε- 
σκέδαζον, δταν τούς έδίΐδετο ή ευκαιρία. 
Χάριν τής ψυχαγωγίας των, ώργάνωνον 
συμπόσια, άλλά καί μεγαλοπρεπείς έορ- 
τάς, πολλαί δέ πόλεις συνηγωνΐζοντο είς 
τό σημεΐον τοΰτο. Καί εδώ αί ’Αθήνας ύ- 
περέδησαν τήν υπόλοιπον Ελλάδα καί έ
γιναν όνομασταί διά τάς έορτάς των, δ- 
πως τά Παναθήναια, τά Διονύσεια, τά  Άν- 
θεστήρια κ. ά., τάς οποίας, πλήν τών εν
τοπίων, παρηκολούθουν καί πολυπληθείς 
ξένοι.

Αλλά, δχι τόσον αί ’Αθήνας δσον μία 
άλλη, Δωρική αυτή πόλις, έγινε κατά τήν 
αρχαιότητα κέντρον ψυχοιγωγικοΟ τουρι

σμού. Ή  Κόρινθος, μεγαλούπολις διά τήν 
εποχήν της, κατέστη όνομαστή διά τόν 
πλούτον καί τήν πολυτέλειάν της, τήν ά- 
νετον ζωήν, τά παντός είδους θεάματα, τά 
εξαίσια οικοδομήματα. Είς αυτήν τήν πά
λιν τοΰ Ίσθμοΰ, μετέδαινον άνθρωποι έκ 
μακρινών πολλάκις σημείων, διά νά γευ- 
σθοΰν τάς άπειρους απολαύσεις, δσας 
τούς έδιδον αί όνομασταί εταίρας τά πε
ρίφημα κέντρα διασκεδάσεως, αί όλονύ- 
κτιοι έορταί.

Πλήν τής Κορίνθου, κατά τούς μετέπει- 
τα χρόνους, άνεδέίχθησαν είς κέντρα πο
λυτελούς ζωής καί ευθυμίας καί ή Πέρ
γαμος, ή ’Έφεσος, ή ’Αντιόχεια καί ή ’Α 
λεξάνδρεια.

Έκ τών προεκτεθέντων, λοιπόν, κοπα- 
φαίνετας δτι καί ό κλάδος οδτος τοΰ του
ρισμού, ό ψυχαγωγικός, άνεπτύχθη κατά 
τήν αρχαιότητα, πλήν δμως δέν ύπήρξε 
ποτέ ομαδικός, περιωρίσθη δέ μεταξύ τών 
πλουσιωτερων κυρίως τάξεων, ώς χαρα- 
κτηριστικώς καταφαίνεται έκ τοΰ θρυλι
κού « Ο ύ π α ν τ ό ς  π λ ε ΐ ν  ε ί ς  
Κ ό ρ ι ν θ ο ν » .

Ε . ΤΟ ΥΡ ΙΣΜ Ο Σ ΔΙΑ  
Λ Ο ΓΟ ΥΣ Υ Γ Ε ΙΑ Σ

Ό  υποχρεωτικός, ό ανεπιθύμητος τουρι- 
σμός, ό τουρισμός διά λόγους υγείας, έ-
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νεφανίσθη οπτό των αρχαιότατων χρόνων, 
είχεν δέ τον αυτόν ώς καί σήμερον σκο
πόν, την αποκατάσταση/ δηλαδή, ή τήν 
προστασίαν τής τρωθείσης ύγείιας. Η ια
τρική, εύριιακομένη ώς γνωστόν εις τά 
σπάργανα τότε, δεν ήδύνατο νά προσφέ- 
ρη είς τον πάσχοντα ουσιαστικήν βοή
θειαν, τά δέ χρησιμοποιούμενα φάρμακα, 
ή σαν έξ όλοκλήρου άπλά βότανα, τά ό
ποια πολλάκις έχειροτερευον αντί νά κα- 
λυτερεύσουν τήν υγείαν τοΰ ασθενούς. Κα
τόπιν τούτου, οί άνθρωποι προσεφευγον 
εις τό δλεος τού θεού. Ιατρός, θεός τής 
ιατρικής, προστάτης των ασθενών, ήτο ό 
’Ασκληπιός. Οί πονεμένοι, οί βασανισμέ
νοι, οί πάσχοντες, δπου καί αν εύρίσκον- 
το, συνέρρεον ιμέ πίστιν εις τά ιερά του, 
■έλπίζοντες εις τήν θεροπείαν των. Τά ιε
ρά ταΰτα, τά περίφημα Ασκληπιεία, κα
τέστησαν, ένεκα του προαναφερθέντος λό
γου, τουριστικά κέντρα, ώρισμένα δέ έκ 
τούτων, δπως τής ’ Επίδαυρου, απέκτησαν 
πανελλήνιον προβολήν. Τά ’Ασκληπιεία, 
ίδρύοντο εις τόπους, οί όποιοι έν συνδυα
σμό πρός τήν παρεχομένην ύπό των ίε- 
ρέων ψυχοθεραπείαν, έκαλυτέρευον άναμ- 
φιβόλως τήν κατάστασιν του ασθενούς, 
ώς προκύπτει έκ πολλών έν Έπι'δαύρω 
εΰρεθεοσών σχετικών επιγραφών. Τά ιδρύ
ματα ταΰτα τοΰ θεού τής ιατρικής παρεΐ- 
χον είς τούς πάσχοντας στέγην καί περί- 
θαλψιν, ούχί δμως πάντοτε άζηιμίως, διό
τι τά πρός τον θεόν δώρα ή σαν πλουσιώ- 
τατα. Τά δώρα ταΰτα, ή σαν έκεϊνα, τά 
όποια έπέτρεψαν είς τούς Έπιδαυρίους νά

κοσμήσουν τήν πάλιν των δι ονομαστων 
κτιρίων, θεάτρων καί άλλων άξιοθαυμά- 
στων έργων. ’ Ενταύθα βλέπομεν, ούχί βε
βαίως όργανωμένην, άλλά πάντως ύπάρ- 
χουσαν τήν τουριστικήν έκμεταλλευσιν.

"Εν άλλο σκέλος τουρισμού διά λό
γους υγείας ήτο κατά τήν αρχαιότητα ή 
μετάβασις τών ασθενών είς τάς ίαμοππκάς 
πηγάς. Αί περισσότεροι έκ τούτων, γνω- 
σταί καί σήμερον, άναφέρονται ύπό πολ
λών αρχαίων συγγραφέων ύπό τών ό
ποιων μνημονεύονται ώσαύτως περιστατι
κά θεραπείας πολλών ασθενών, ώς π.χ. τό 
ύπό τού Πλουτάρχου άναφεράμενον, δτι ό 
Ρωμαίος ήγεμών Σύλλας, πάσχων έκ πο
δάγρας, μετέβη είς τήν Αιδηψόν, δπου καί 
έθεραπεύθη.

’ Εκ τών προεκτεθέντων, βλέπομεν, δτι 
είς τήν άρχαίαν Ελλάδα ένεψανίαθησαν 
αί περισσότεροι σήμερον ύφιστάμεναι 
μορφαί τουρισμού, αί όποιοι, ώς πρός τον 
σκοπόν τών περιηγητών, ούδόλως σχεδόν 
διέφ&ρον τών αντιστοίχων συγχρόνων, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι δέν υπηρχεν έν 
αύταΐς τό βασικόν στοιχεΐον τό χαρακτη- 
ρίζον τόν σημερινόν τουρισμόν, ήτοι ή εκ- 
μετάλλευσις, τό κέρδος. Οί αρχαίοι ημών 
πρόγονοι, δημιουργοί τού τελειοτέρου 
πνευματικού πολιτισμού, δέν έγνώριζον 
τήν «βιομηχανίαν τών ξένων». Ό  ξένος, ό 
περιηγητής, ήτο δι’ αυτούς ιερός, προτα- 
τευόμενος τοΰ Διός. ΤΗτο ό ίδιος ό Ζεύς... 
Ό  Ξένιος Ζεύς...

ΣΑΡ . ΑΝΤΩΝΑ.ΚΟΣ
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« ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ

Πάαχα! Γιορτή Ελληνική, γιορτή χαρούμε- 
νη, γιορτή τής πίό όμορφης έποχής τοϋ έ
τους. Ολα γελούν, όλα χαίρονται.

Ό  λαός μας τιμά ξέχωρα τοϋ Θεανθρώπου 
τήν έγεροη. Στό μεγαλείο τής Λαμπρής δίνει 
κάτι ιδιαίτερο άπό τήν ομορφιά τοϋ χαρακτή- 
ρος του.

Παντοϋ κυριαρχεί τό χαρούμενο χρώμα τής 
Μεγάλης Εορτής. Στά χωριά, στις πόλεις, 
οτο βουνό, στή θάλασσα, στήν Ελλάδα καί 
πέραν αυτής, όπου υπάρχει ελληνική ψυχή. 
Γλέντια άληθινά, έθνικά, χριστιανικά' ξεφαν- 
τώματα πραγματικά.

Καί έμεϊα οί Αστυνομικοί, βγαλμένοι άπό 
τήν ίδια ελληνική ψυχή καί πλημμυρισμένοι ά

πό έλληνοχριστιανικά ιδανικά, βρήκαμε τήν ή
μερα τής Λαμπρής τήν όαση τής ξεγνοιασιάς, 
και τοϋ κεψιοϋ. Όσοι είχαν τήν τύχη νά έπι- 
σκεφθουν, τήν ήμέρα τής Λαμπρής, τή Σχολή 
Υπαοτυνόμων έζησαν πολύ έντονα τις θρη

σκευτικές καί εθνικές συγκινήσεις τής ήμέ- 
ρας.

ΠαλΛοί οί προσκεκλημένοι, αστυνομικοί καί 
ιδιώτες φίλοι καί συγγενείς. Οί χαρούμενοι 
και πάντα άκούραστοι Αξιωματικοί τής; 
Σχολής υποδέχονται τούς προσερχομένους. 
Η κατάλληλος διακόσμησις εντυπωσιάζει.

Τά τραπέζια καλοστρωμένα καί κατάφωρτα 
άπό πλούσια έδέσματα καί ποτά.

Καί όταν ολοκληρώνεται ή προετοιμασία,

Στιγμιότυπον άπό τήν αφιξιν εις τήν Σχολήν τής 
Α.Ε. του Αντιθασιλέως, στρατηγού κ. Γ. ΖΩΊ ΤΑΚΗΐ
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Στιγμιότυπον οπό τήν άφιξιν sic τήν Σχολήν 
τοϋ Πρωθυπουργού κ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

τό γλέντι άρχίΖει. Πλούσια όλα' καί τό καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα καταπληκτικό: Γιώργος
Νταλάρας, Χαρούλα Λαμπρόκη, Γιώργος Ζαμ- 
πέτας, Ρίτα Σακκελαρίου, Σάχης Παπανιικο- 
λάου, Νίκος ’Αντωνίου, Νινή Ζάνετ, συγκρο
τήματα Καρομπεσίνη, Γγκόγικο - Πκέρλς, χο
ρευτικό Κουσιάδη καί πολλοί άλλοι καλλιτέ
χνες, πού ή αγάπη τους γιά τήν Αστυνομία 
καί οί προσπάθειες των αξιωματικών καί ιδι
αιτέρως των Δοκίμων Ύπαστυνόμων ;<.κ. Λι- 
συνέα καί Κίτσου έφερον κοντά μας, έδωσαν 
ξεχωριστό τόνο στή γιορτή μας.

Τήν έορταστιική έκδήλωσι τής Σχολής τήν 
ήμερα τής Άναστάισεως έτίμησαν δ:ά τής πα
ρουσίας των: Ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρα
τηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάχης, ό Πρωθυπουρ
γός τής Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Γ. 
Παπαδόπαυλος, ό Ά ’ Αντιπρόεδρος καί Υ 
πουργός ’Εσωτερικών κ. Στ. Παττακός, ό Υ 
πουργός Δημ. Τάξεως κ. Π. ΤΖεβελέκος, ό Υ 
φυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιστόπουλος, 
Προεδρίας κ. Ταάκωνας, ό Γεν. Γραμματεύς 
Υπουργείου Δηιμ. Τάξεως κ. Π. Κωτσέλης, 
ό Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Θ. Γαλανό- 
πουλος, ό Ύπαρχηγός κ. Κ. Τσιοϋγκος, πολ

λοί ανώτερο; .καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ 
Σώματος καί άλλοι επίσημο: προσκεκλημένοι. 
Ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς καί τά μέλη τής Ε 
θνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως έγένοντο 
δεκτοί μέ ιδιαίτερον ένθουοιασμόν. Έδοκίμα- 
σαν τόν οβελίαν καί έτσούγκρισαν τά κόκκι
να αυγά μέ τούς Δοκίμους Ύπαστυνόμους καί 
τούς Αξιωματικούς των. "Ολα έγιναν μέ τά- 
ξι καί επέτυχαν πέρα γιά πέρα. Ή  έκδήλωσι 
τής Σχολής ήτο μία άπό τις πλέον όμορφες 
έκδηλώσεις της. Οί κόποι καί οί προσπάθειες 
τοϋ Δ)τοΰ τής Σχολής Άστυν. Δ)ντοϋ Α ’ κ. 
Λέων. Παπαθανασίου καί τοϋ εκλεκτού έπιτε- 
λείου του έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας. ΆξίΖει 
εις όλους κάθε έπαινος καί άπειρες ευχές.

Ό  Άναστάς Κύριος, άς δίδη εις αύτούσ 
δύναμι, γιά νά συν,εχίσουν τήν παράδοσι τής 
Σχολής μας, ή όποια είναι Ζυμωμένη μέ τήν 
εύγένεια, τήν μόρφωσι καί τήν αρετή. Είθε νά 
είναι οί πρώτοι καί καλύτεροι πάντοτε.

Τό φυτώριο τό όποιον καλλιεργούν πρέπει 
νά βγάΖη δένδρα μέ ρι’Ζες βαθειές. Γιατί «τό 
δέντρο πούρριξε βαθειά τής ρίΖες του στό 
χώμα», δέ φοβάται τόν ανεμοστρόβιλο, δέ 
φοβάται τήν παγωνιά. Σ. Α.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Υπά Άστυν. Β' κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

, / ^ υτες τ ιζ_ άγιες ήμερες, πού δλη ή Χριστιανοσύνη έώρτασε την 
αναστασιν τού ανθρωπίνου γένους, ώς την έπραγμάτωσεν ή υπέρ
τατη εκφρασις του Θείου μεγαλείου, ή ψυχή κάθε ανθρώπου έπλημ- 
μυρισεν απο δ,τι υψηλό και ώραϊο ένεψύσησεν εις αυτήν ό μεγάλο' 
Δημιουργός της.

, άγαλλίασις, ύψηλοφροσύνη, αγάπη, συμπόνια, κέφι, λα-
χταρα για περαιτερου πνευματικό άνέβασμα.

Απ’ δλες αυτές τίς, όντως, μεγάλες 
ψυχικές πσιρορμήσεις, ot, πάντα ζων- 
τ%'/ΐες, ψυχές των ’Αστυνομικών της
Α) νοεως Πατ,ρών, ανυψώθηκαν εις τήν χι- 
λιόμορψη σφαίρα τής Πασχαλιάτικης υ
περβατικό τητος χαί άπό έ χ ε ι ,  άνεπηρέα- 
στες από τήν υπηρεσιακή, πεζή υπεραπα
σχόλησή άφησαν να ρεύση σαν ’Απριλιά

τικη δροσοσταλίδα τό αμάλγαμα τής ευ
φορίας των.

Αυτή ή όμορφη, ή υπέροχη, ή ά νέοα ρ ρ α -  
στη ψυχοπνευματική ανάσταση, πού είναι 
έντονα χρωσμένη από τήν αγνότητα τής 
Ελληνοχριστιανικής μεγκλωσύνης, επέτυ

χε, σαν Θεία γονιμοποιός ουσία, να πρόκα- 
λέση λαμπρές μεγάλες στιγμές ευγνωμοσύ-
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της καί χαράς στην ψυχή των ευγενών 
κατοίκων τής πολυάνθρωπης « ’Αρχόντισ
σας» τοΰ Μωριά, υπέρ τών φρουρών τής 
γαλήνης των.

Μιά σειρά, άπό ενέργειες υψηλής πνευ
ματικής στάθμης, εμπνευσμένης άπό την 
ένσρατικότητα τοΰ Διευθυντοϋ Αστυνο
μίας ΙΙατρών Άστυν. Δ) ντοϋ Α ' κ. Καλ- 
τσά Γεωργίου, τήν λεπτομερειακή όργανω- 
τικότητα τοΰ ΤποΙδιευ'θυντοϋ, Άστυν. 
Δ) ντοϋ Β ' κ.. Ντζουμάνη Γεωργίου καί 
τήν άοκνη εργατικότητα ενός δμολογουμέ- 
νως άρίιστου ’Επιτελείου, άπόφεραν τούς 
γλυκείς καρπούς τής περαιτέρω προβολής 
τοΰ λατρευτού μας Αστυνομικού Σώματος.

Ά λ λ ’ άς ’(Ιδωμεν:

ΜΕΓΑΑΗ ΓΙΑΡΑ'ΣΙΚΕΓΗ ΠΡΩΊ- : 
Στήν θαυμάσια Λέσχη τής Αστυνομίας, τό 
στολίδι αυτό τής Πιάτρας, πού φέρνει τήν 
προσωπική σφραγίδα τοΰ εμπνευστοΰ και 
δημιουργού της, τοΰ πρώην Άστυν. Δ)ντοΰ 
ΙΙατρών καί ήδη Αθηνών σεβαστού μας 
κ. Κων. Παπασπυροποόλου, ‘συγκεντρώθη
καν τριάκοντα (30) άποροι ή αδυσώπητα 
χτυπημένοι άπό τή μοίρα οίκογενειάρχκι 
καί, άπό τό χέρι τοΰ Άστυν. Δ) ντοΰ κ.

, Καλτσά Γεωργίου, παρέλαβαν δ καθ’ είς 
άπό ενα ογκώδες καί πλούσιο είς περιε
χόμενο Πασχαλιάτικο δέμα τροφίμων βά
ρους είκοσι (20) χιλ)μων.

’ Ιδού πώς σκιαγραφεί ή έγκριτος έφη- 
μερίς «Πελοπόννησος» τής 30.3.70 τήν 
έκίδήλωσι αυτή: «Μια ανθρωπιστική π ά- 
ξις, πρέπει νά προβάλεται, δχι για νά - 
παινοϋνται οί ενεργήσαντες αυτήν, αλλά 
πρός μίμησιν καί διά νά εξαίρετοι ή ά- 
σκησις τής αγάπης καί κοινωνικής άλλν - 
λεγγύης, είς μίαν εποχήν, τήν όποιον θέ
λουν ώρισμένοι νά τήν παρουσιάσουν ώ~ 
υλιστικήν. Τήν Μεγάλην Εβδομάδα, ,ί 
Αστυνομικοί τής Διευθύνσεως Π )τν ών διε- 
νήργησαν μεταξύ των έρανον καί διά τ ΰ 
συγκεντρωθέντος ποσού ήγόρασαν είδη 
τροφίμων, τά όποια διένειμαν είς πολ ά' 
άπόρους οικογένειας. Καί οΰτω ε'δβταν την 
χαράν τοΰ άναστάντος Χριστοΰ είς συμπι- 
λίτας, τούς όποιους ύ  άτυχίαι καί άσ έ· 
νειαι έχουν καταστήσει ανθρώπινα ν υ -

μα. Καί δλα αυτά έγένοντο μέ Χριστιανι- 
κ·ήν συνεΰδησιν, χωρίς θορύβους κι’ επιδεί
ξεις. Τό γεγονός τό επλη,ροφορήθηζίεν α
πό εύεργετηθέντας, οί όποιοι καί μάς πα- 
ρεκάλεσσν νά διερμηνεύσωμεν άπό τών 
στηλών μας τήν ευγνωμοσύνην των.

Τό πράττομεν μέ ίδιαιέραν χαράν καί 
συγχαίρομεν τήν ηγεσίαν τής Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πατρών διά τήν θεάρε
στο ν πρωτοβουλίαν της».

Κ ΓΡ ΙΑ Κ Η  ΠΑΣΧΑ. “Ωρα 11: Στήν 
πανέμορφη πλατεία Υψηλών Αλωνιων, έ
ναντι τής Αστυνομικής Λέσχης, οί αγου
ροξυπνημένοι Πατρικοί καί ο|! χιλιάδες τών 
Ελλήνων καί ξένων τουριστών, πού ήλθαν 
νά γιορτάσουν τήν Λαμπρή στήν Πάτρα, 
βλέπουν στημένο, μέ ανέκφραστο καλλιτε
χνικό γοΰστο, ένα χωριάτικο Αρχοντόσπι
το. 'Η εκπληιξι για τό απίστευτο·, δ θαυμα
σμός για τό καλλιτέχνημα, ή νοσταλγία 
τοΰ ανθρώπου τής πάλεως γιά τήν γραφι
κότητα τοΰ Ελληνικού χωρίου καί ή αγά
πη γιά τήν Αστυνομία έκαμαν σέ λίγο 
νά συγκεντρωθή εδώ άπειρο πλήθος άν- 
0. ώπων. Καί νά, ή έκπληξι συμπληρώνε
ται μέ τήν εναρξι προσφοράς πασχαλιάτι- 
7.·ων αυγών, πλουσίων εδεσμάτων, άφθονης 
■ ώρας. 0: Αξιωματικοί τής Διευθύνσεως, 
■ιέ επικεφαλής τούς κ.κ. Καλτσάν και 
Χΐ^ουπάνην ύπόδέχονται φιλοφρόνως τούς 
πολυπληθείς έπισκέπτας. Ευχές ειλικρινείς 
ανταλλάσσονται. Συγχαρητήρια γιά τήν 
πρωτοτυπίαν. Θαυμασμός γιά τό θέωρούμε- 
>■ ώς απίστευτο.

"Ολες οί εφημερίδες, σέ τρίστηλα 6η- 
οσιεύ ιατα, πε,αιέγραψαν καί συνεχάρη- 

σ ν τήν έκδήλωσι. Παράδειγμα τό σχόλιοκ 
■ :φογερίδος «Ημέρα» τής 29.4.70.:

Πρόκειται διά μίαν προσπάθειαν επι
πέδου, όχι μόνον έΕ έπόψεως οργανώ
σεων ά\λά καί καθορώε καλλιτεχνικήν 
Αυτή λο πόν ή προσπάθεια ύπερεκοντίσθη 
έφέτοε σαφών Πράγματι ή έφετεινή πα- 
σχα \νή προσφορά τών 'Αστυνομικών δέν 
3 >ε πραηγούμενον άπό πάσησ όπόψεως. 
Καί πυσ κά έπεβραθεύθη τόσον άπό τό σ- 
Κάπτω. ο κέφι, τό όποιον έδημιουργήθη,
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Ό  ’Αστυνομικός Δ)ντής Α ' κ. Γ. Καλτσάς, ένώ 
σύρει τον χορόν της Πασχαλινής ’Αστυνομικής 

Έκδηλώσεως.

όσον καί άπό τήν προοέλευσι πλήθους ε
πισκεπτών. Διά τήν δημιουργίαν ενός αυ
θεντικού χωριάτικου ντεκόρ μετεφέ~θησαν 
άπό τήν καρδιά τής Ρούμελης τά άνσγκαϊα 
«στο.χεϊα». Δέν έλλειψαν ούτε τό άλογο, 
μέ μιό γραφικώτατη σούστα, ούτε ό κύρ - 
Μέντιος, ούτε οί κατσίκες, οί κόττες καί 
ό φύλαΕ ΆΕόρ. Ρόκες γιά γνέσιιμο, χάλ
κινα καί πίλινα μπακράσια καί κατσαρολι- 
κά, πλέχτρες σκόρδα καί κρεμμύδια, ταγά
ρια, σαισματα, άπλάδες καί μπάντες, γκλί- 
τσες, πρόβατα, καθρέπτης άντίκα, λάμπα 
πετρελαίου... καί γενικώς είδη πού συναν
τιόνται εις τήν κατοικίαν γεωργοχτηνοτρό- 
φων... Προσεφέρθησαν δεκάδες όβελίαι κΓ 

εκατοντάδες φιαλλιόν μπύρας, φρούτων, 

γλυκισμάτων κ. ά. Ή  άφθονία στήν πα.η- 

γυρική της κυριολεΕία. ΆΕίΕουν όντως θερ

μά συγχαρητήρια εις τήν οργανωτικήν ε

πιτροπήν τής όποιας Πρόεδρος ή:ο ό Δι

οικητής της Αγορανομίας ’Αστυνόμος Β ’ 
κ. Γεωργ. Κωνσταντακόπουλος...».

Οταν πλέον, περί τήν 2αν απογευματι
ν ή  δ πολύς λαός πέρασε, οί χ.χ. Δ)'ντής 
και ϊπο'ο) ντής ’Αστυνομίας, μετά των Ιρι- 
Αιων Κυριών των, οί Αξιωματικοί καί
οι λοιποί Αστυνομικοί, 
νειών των, έλαβαν θέσι 
ράστιο υπαίθριο πλούσιο

,μετά των οίάογε- 
έμπρός σε ενχ τε- 
τ.ρχπεζι, το ότΐϋϊον

ci.yarj.jxv δια της παρουσίας των ό Νίιμάρ- 
χης καί ή κυρία Ματαράγκα, δ Στρατιω
τικές Διοικητής καί ή κυρία Δικαίου, δ 
Δήμαρχος Πατρέων καί ή κυρία Γκο λ φί
νο,πύλου, ο Ναυτικός Διοικητής Πλοίαρ
χος κ. Γεωργιάοης, δ ’Ανώτερος Διοικη
τής Χωιρ) κής Συντ) ρχης κ. Μαροέισής, δ 
Λιμενάρχης καί ή κ. Μαλέντη, ε,κίπρόσω- 
ποι του πνευματικού, επιστημονικού, έμπο- 
ρ./.οΰ, ιε,.αγη-'ελματικοΰ κόσμου, δημοσιο
γράφοι κι ετερα επίλεκτα μέλη τής Πα-
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τραϊκής Κοινωνίας. Τό κέφι αδιάπτωτο 
διατηρήθηκε μέχρι της εσπέρας. Είς τοϋ- 
το -συνέτεινε καί τό πλούσιο καλλιτεχνικό 

' πρόγραμμα. Μουσική καί τραγούδια πάσης 
επιθυμίας. ’Από τό λεβέντικο ελληνικό, μέ
χρι τό ελαφρό, τό λαϊκό, τό κλασσικό. Νού
μερα ακροβατικά θαυμάσια, σκέτς ταχυδα
κτυλουργικά πρωτότυπα κι’ έξυπνα. "Ολα 
αυτά συνεκέντρωσαν πάλι τό Απόγευμα χι
λιάδες λαού γύρω από τούς έορταστάς, γιά 
νά δημιουργηΙθή ένα πρωτοφανές, -στήν κυ
ριολεξία, πχ-σχαλιάτικο^γλέντι. ’ Ιδού ενα 
ακόμη σχόλιον τής έφημίίδος «Πελοπόννη
σος» τής 30.4.70:

«Κατά γενικήν ομολογίαν ή συμβολή τής 
Αστυνομικής Διευθύνοεως Πατρών εις τόν 

πανηγυρισμόν τοϋ Πάσχα ύπ-ήρΕε μεγίστη. 
Οί χιλιάδες τών Πατρέων, αλλά καί τών 
Εένων, οί όποιοι έπεσκέφθησαν τήν Πλα
τείαν 'Υψηλών 'Αλωνίων τήν ημέραν τού 
Πάσχα, άπεκάμι-σαν άρίιστας έντυπώσε:ς 
κΓ έΕησαν έπ’ ολίγον τήν είδυλια-κήν ατμό
σφαιραν τοϋ χωριού, ώς είχε δ-ιαμορφωθή 
ό χώρος καί είχε ακηνοθετηιθή ή περιοχή. 
ΆΕίϋουν θερμά συγχαρητήρια εις τούς

σχόντας τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν Αστυ
νομικόν Δ)ντή-ν κ. Καλτσδν, Ύποδ)ντήν 
κ. Ντδουμάνην, τούς Διοικητάς τών Τμημά
των καί 'Υπηρεσιών, ώς καί τό Έπιτελεϊον 
τών Αστυνομικών. Εις τόν Ύ-πα-ρχ ι-φύλακα 
κ. Άν. Μόρφην ανήκει ό έπαινος τής καλ
λιτεχνικής παρουσιάσεως τής έκδηλώ- 
σεως».

’Έ τσι γιορτάσθηκε τό εφετεινό Πάσχα 
από τούς ’Αστυνομικούς άκριτες τής ’Αστυ
νομικής Δ) νσεως Πατρών.

’Ακόμη μια φορά τούς βρήκε ό χρόνος 
στις -επάλξεις τών εύγενών αγώνων, γιά 
μυιά καλύτερη αύριο τοϋ εύγε,νους Σώματος, 
τό όποιον έχουν τήν τιμήν νά -υπηρετούν. 
Γιά ένα ευρύτερο έργο, κοινωνικό, ’.ν'3ρ(μ
πιστικά, πολιτιστικό, χριστιανικό, Ελλη
νικό, Θεάρεστο. Έτοιμους πάντα νά προ
σθέσουν ένα, έστω -ασήμαντο -σέ μέγεθος, 
πλήν μεγάλο σέ προσπάθεια, κρίίκο εις τήν 
απέραντη άλυσ,σο τών, υπέρ, τής Πατ,ρί- 
δο-ς, προσφορών τοϋ Έθνικώς άξιου Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Χρόνια πολλά.
ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ή Πολιτεία είναι αυτή, τήν οποίαν ημείς, ώς ά- \ 
τομα αυτής, οίκοδομοϋμεν καί συγκροτοΰμεν. ’Εάν 
,εχη αδυναμίας, αυται είναι άδυναμίαι ημών τών πο
λιτών της. ’Εάν πρέπει νά θεραπεύση τάς άδυναμίας 
της, ή Θεραπεία πρέπει νά άναφέρεται εις τάς άδυ- \

« ναμίας τών πολιτών της. ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟ-ΠΟΥΛΟΣ J

! i

471



«Φύσεως 

καί άσκήσεως 

διδασκαλίας δείται 

και άπό νεότητος 

δε άρξαμένους 

δει μανθάνειν)).

Προσωπικότητες

'Τπό Άρχκρ. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ ΤΡΙΒΙΖΑ

4. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ό πρώτος σοφιστής

Ό  Πρωταγόρας ·δέν ανήκει τυπικώς εις 
τους Ιωνάς φιλοσόφους, λόγιρ καταγω
γής, ανήκει όμως εις τούς προσωκρατι- 
κους καί ουσιαστικώς έδέχθη καί αυτός 
τά μυνήματα τής ’ Ιωνικής φιλοσοφίας, τά 
όποια καί άνέπτυξεν.

Ό  Πρωταγόρας ώνόμαζεν ό ίδιος τον 
εαυτόν του σοφιστήν (Πλάτ. Πρωτσγ. 309, 
Πολιτεία X, 600) , θεωρείται δέ ώς ό 
πρώτος διδάξας επί μισθψ («...Πρώτος μι
σθόν είσεπράξατο μνας εκατόν» —  Πλάτ. 
Μένων 91). Έγεννήθη τό 480 π.Χ. εις 
τά Άβδηρα τής Θράκης. ’ Εζησε ζωήν 
πολυκύμαντον, πλήρη αντιξοοτήτων, τα
λαιπωριών, άλλα καί δόξης καί πλούτου. 
ΟΙ γονείς του ήσαν πλούσιοι καί τοϋ έδω
σαν ανατροφήν αριστοκρατικήν. Άπέκτη- 
σεν έκ των προσωπικών του περιπετειών 
μιαν πλουσιαν πείραν, ένα πλούτον παρα
στάσεων καί γνώσεων καί βοηθούμενος 
άπό το τάλαντον τής καλλιεπείας των λό
γων του, στηρίζομενος δέ είς τήν σοφι
στικήν, ήν πρώτος εκαλλιέργησεν, ανέ
πτυξε'/ ενα προσωπικόν σύστημα διδασκα
λίας, το όποιον έγοήτευε τούς συγγρόνους 
του, των μέσων τού 5:υ αίώνος. Έδίδα- 
ξε περισσότερον είς Άβδηρα, Σικελίαν καί

κυρίως εις Αθήνας, όπου καί απέκτησε 
διάσημους φίλους (Καλλίας, Περικλής, 
Ασπασία, Ευριπίδης) , άλλα καί εχθρούς. 
Το 450 π. X. κατηγορήθη δι’ άσέβειαν 
προς τούς θεούς είς τάς ’Αθήνας καί τά 

-συγγράμματά του έκάησαν δημοσία. Έπι- 
ζητησας να σωθή είς Σικελίαν, έπνίγη εν 
πλώ, διότι τό πλοΐον έναυάγησε. (ΙΕλατ. 
Θεαίτ. 171, Μένων 91) .
ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΚΑΙ ΑΙ Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ

Βασικώς, ή κοσμοθεωρία τού Πρωτα
γόρα στηρίζεται είς τάς θέσεις τοϋ Η ρά
κλειτου, περί τής συνεχούς μεταβολής καί 
ροής τών πάντων. Κατά τον Πρωταγόραν, 
κ ι ν η σ ί  ς υπάρχει καί αυτή διέπει τά 
πάντα. Ή  κίνησις αυτή δύναται νά δια- 
κριθή είς ενεργητικήν καί παθητικήν, έξ 
αυτής δέ τά όντα λαμβάνουν ιδιότητας. Τά 
όντα, έξ αίτιας τών κινήσεων αυτών, κι
νούνται προς άλληλα, μίγνυνται, έπενερ- 
γοΰν πρός άλληλα καί ορίζονται. Ό  άν
θρωπος συλλαμβάνει αυτήν τήν διαδικα
σίαν τής μεταβολής διά τών αίσθήσεών 
του. Είδικώτερον: Παν ό,τι ό άνθρωπος 
θεωρεί μή ύπάρχον, όντως δέν όπάρχει 
(Πλατ. Θεαίτ. 157, Φκίδων 90, Άριστ. 

Μεταφ. IX , 3 ). ’Από αυτήν τήν θέσιν
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προέρχεται καί τό γνωστόν Πρωταγόρειον 
αξίωμα, : Πάντων χρημάτων μέτρον έστίν 
άνθρωπος, των μέν όντων ώς Ιστιν, των δέ 
ούκ δντων, ώς ούκ Ιστιν». (Πλατ. Κράτ. 
385).

ΙΌ  ’Αριστοτέλης όρθώς παρατηρεί, δτι, 
πατά τόν Πρωταγόραν, «είναι καί μή εί
ναι» ταυτίζονται. Τοΰτο σημαίνει δτι δύ- 
ναταί τις νά Ικφέρη δύο γνώμας, αί ό- 
ποΐαι νά αντιφάσκουν προς άλλήλας, άλ
λα νά είναι έξ ίσου άληθεϊς καί αί δύο. 
«Δύο λόγους είναι περί παντός πράγμα
τος άντικειμένους άλλήλους». Υποστηρί
ζει, λοιπόν, δ Πρωταγόρας, δτι δέν υπάρ
χει αντικειμενική αλήθεια, άλλα μόνον ύ- 
ποκειμενική καί δτι πάσα γνώσις είναι 
σχετική. ’Επ’ αυτής τής θέσεως Ιέδημι- 
ουργήθη, πολλούς αιώνας άργότερον, ή 
γνωστή 'θεωρία (RE LATIV ISM U S) , δη
λαδή ή Σχετικοκρατία, θεωρία ή όποια 
στηρίζεται έξ ολοκλήρου εις τήν αισθησιο
κρατίαν.

Ή  γνώσις, κατά τόν Πρωταγόραν, ταυ
τίζετα ι μέ τήν Αρετήν καί πρέπει νά ά- 
ποτελή διά τόν άνθρωπον τό υψιστον α
γαθόν καί τόν σκοπόν τής ζωής του. Ό  
Πρωταγόρας λέγει σχετικώς: «Τήν μέν 
ηδονήν διώκετε ώς αγαθόν, τήν 6έ λύπην 
φεύγετε ώς κακόν» (Πλατ. Πρωτ. 354) . 
Τοΰτο άναλυόμενον σημαίνει, δτι ή ηδο
νή καί τό κέρδος είναι αί μόναι ήθικαί ά- 
ξίαι καί δτι δίκαιον εκείνο τό οποίον φαί
νεται δίκαιον καί ώφελεΐ. Έπίστευεν εις 
τήν δυνατότητα τής ’Αρετής διά ίδιπλοΰν 
σκοπόν: Πρώτον τήν εσωτερικήν άνέλι- 
ξιν τοΰ ανθρώπου καί δεύτερον τήν έξω- 
τερικήν του πρόοδον, ατομικήν καί κοινω
νικήν.

Εις τό βιβλίον του «Περί Θεών», υπο
στηρίζει, δτι ή βραχύτης τοΰ ανθρωπίνου 
■βίου εμποδίζει τήν σαφή γνώσιν τής ύ- 
πάρξεως ή μή τοΰ θείου καί δτι περί τό 
ζήτημα τοΰτο κυκλοφορούν άοιριστίαι, ά- 
σάφειαι, είκασίαι καί δτι, αν άκόμη ύ- 
πάρχη Θεός, είναι δύσκολον νά άποβει- 
■χθή ύ δπαρξίς του. Αύταί αί ίδέαι τοΰ έ- 
στοίχισαν τήν εξορίαν καί τήν ζωήν (410 
π.Χ.) .

Τάς ί'δέας τοΰ Πρωταγόρου όλοκλήρω- 
σεν, εις έπιστημονικόν δλον, ό J. LOOKE, 
ό όποιος εις τό «Δοκίμιον περί τής αν
θρώπινης νοήσεως» έθεμελίωσε τόν ’Εμ
πειρισμόν. Τάς θέσεις αότάς είχεν υπο
στηρίζει καί ό Επίκουρος, ό όποιος μά
λιστα είχε θεμελιώσει ίδιον φιλοσοφικόν 
σύστημα, τόν Ή&ονισμόν, καί Σχολήν τήν 
Έπικούριεον. Μεταγενεστέρως, άλλοι φι
λόσοφοι, ύπεστήριξαν τάς θέσεις τοΰ Πρω
ταγόρου, δπως οι D. HUME, S. M ILL , Η. 
SPEN'CER. Έπί τών θέσεων αυτών έστη- 
ρίχθησαν, κατά τό μάλλον ή ήττον, καί 
τά φιλοσοφικά συστήματα τών Μάρξ καί 
Έγκελς.

Άπότοκα τών θεωριών του είναι βεβαί
ως ή έπικράτησις τοΰ δικαίου καί τοΰ ί- 
σχυροτέρου, ή ανατροπή τών νόμων, ό εκ
πεσμός θεσμών καί νόμων, ή άθεία, ή 
φιλαυτία, διότι υποστηρίζει δτι «μέτρον 
πάντων χρημάτων δ άνθρωπος», ένψ τό 
Ορθόν είναι, δτι μέτρον τών πάντων ό Θε
ός, δπως Ιδίδαξε καί δ Σωκράτης.

"Ομως, έκ τής θέσεως καί άντιθέσεως 
απορρέει ή σύνθεσις. Πρέπει νά άναγνω- 
ρίσωμεν, δτι ό Πρωταγόρας είναι ό πρώ
τος, δ όποιος έθεμελίωσε τήν έπιστημονι- 
κήν ερευνάν τής γλώσσης, διά τών ρητο
ρικών του ασκήσεων περί διαφόρων θεμά
των, τής ορθοέπειας, ήν έΙδ'Οδασκε, καί τής 
πνευματικής άναπτύξεως, τήν όποιαν έπε- 
ζήτει από τούς μαθητάς του, διά τής αύ- 
τενεργείας τών πνευματικών των δυνά
μεων.

Πρώτος αυτός καθιέρωσε τήν ύποχρεω- 
τικήν φοίτησιν τών παίδων εις τό σχο- 
λεΐον καί τήν δωρεάν έκπαίδευσιν (νόμοι 
διά τήν πάλιν τών Θουρίων) καί υπεστήρι- 
ζεν, δτι «φύσεως καί άσκήσεως διδασκα
λίας δεΐται καί από νεότητος δέ άρξαμέ- 
νους δει μανθάνειν».

’Έγραψε διάφορα συγγράμματα, αλλά 
μόνον άποσπάσματά των σώζονται.

Έπιραγματεύοντο κυρίως ρητορικήν, 
γραμματικήν, ηθικήν καί πολιτικήν.

ΚΩΝΣΤ. Τ Ρ ΙΒ ΙΖ Α Σ

Εις τό επόμενον: Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
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T A R L A NΗ  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α  D E

Υπό κ. Γ. ΔΟ ΥΚΑΚΗ , Άνθ/μου έ. ο.

“Οταν, δμως, γύρισε ό 'Υπαστυνάμος 
καί οί άλλοι τής όμάδος, ή ώρα ήταν αρ
κετά προχωρημένη καί στό διοικητή πή
γαμε τό απόγευμα, από τον όποιον πήρα
με νέες κατευθύνσεις καί οδηγίες γιά τήν 
ϋπόθεσι.

Ετσι, τήν έπομένη τό πρωί, ένώ οϊ άλ
λοι τής όμάδος διεσκορπίστηκατν στήν Α 
θήνα καί τόν Πειραιά γιά πληροφορίες κι’ 
ανίχνευση, ό Προϊστάμενος 'Υπαστυνόμος 
κ. Άρταβάνης κι’ εγώ τραβήξαμε γιά τήν 
I ονική Τράπεζα, δπου ό διευθυντής μάς 

έδωσε προθυμότατα κάί λεπτομερώς δλα 
τά στοιχεία τής απάτης εις βάρος τής 
Τραπέζης άπό τούς Σφενδάλην καί Ά ρ- 
κάδην.

— Πρό μηνών, μάς είπε ό διευθυντής, 
παρουσιάστηκε στήν Τράπεζα ό Νικόλαος 
Σφενδάλης, νέος 23— 25 ετών, άψογος 
στήν έμφάνισι κι’ έζήτησε συνεργασίαν 
διά τήν εμπορικήν έπιχείρησί του Ε.Γ.Ε.Μ. 
« Εταιρία (Γενικού Εμπορίου Μεταφορών», 
δπου αμέσως έκαμε κατάθεσι δψεως έκ 
300.000 δραχμών.

Εκτοτε, κι’ έπ’ αρκετόν διάστημα συ
νεχίστηκε κανονικά ή συνεργασία. Πρό ό-

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

λίγων, δμως, εβδομάδων ό Σφενδάλης ά- 
πέσυρε τό μεγαλύτερου μέρος τής κατα- 
θέσεώς του, πράγμα πού δέν μάς σσκά- 
ρισε, άφοΟ γίνεται συνήθως αυτό, δι’ εκτά
κτους άνάγκας επιχειρήσεων, καί συνέ
χισε τήν συνεργασία του μέ προεξοφλή
σεις φορτωτικών κ.λ.π.

Οπου, πρό ή μερών, κατέφθασαν στήν 
Τράπεζα διαμαρτυρίες διαφόρων εμπόρων, 
ότι τά εμπορεύματα πού ειχον παραλάβει 
ή σαν άλλα άντ’ άλλων. “Οπως, άντί α
λεύρων Α ' ποιότητος είχον παραλάβει πί- 
τυρα, άλλοι πάλιν άντί υποδημάτων πο
λυτελείας παρέλαβον ευτελείς παντόφλες 
κ. ά. ’Αμέσως τότε καλέσαμε τόν Σφεν
δάλην καί τοΰ έζητήσαμε τήν τακτοποίη- 
σι τοΰ θέματος, τό όποιον αντιπροσώπευε 
άρκετά μεγάλο χρηματικό ποσόν. Ό· 
Σφενδάλης, τότε έδειξε ανήσυχος καί ί- 
σχυρίσθη δτι, έξηπατήθη άπό τούς έμπο
ρους καί μάς ύπεσχέθη τήν κάλυψι τοΰ 
ποσοΰ διά τό γόητρον τής Εταιρίας, δι’ 
ιδίων μέσων.

Πράγματι, μετά δύο ημέρας, προσεκό- 
μισε μίαν επιταγήν τής MELLON NATIO 
NAL BANK τοΰ Πίτσμπουργκ Πενσυλβα-
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νιας της ’Αμερικής, έπ’ όνό,ματι τής Ε
ταιρίας Ε.Γ.Ε.Μ. «Σφενδάλη - Άρκάδη», 
αξίας 6.000 δαλλ. καί τήν οποίαν επιτα
γήν ύπέγραφεν ό Στυλιανός Μελίδης έξ 
’Αμερικής, θείος του Σφενδάλη, καταθέ
της είς τήν έν λόγω Τιράπεζαν.

"Οπως έπεδάλετο, εστάλη αμέσως ή ε
πιταγή είς τήν έκδότριαν Τράπεζαν δια 
τήν βεβαίωσιν τής γνησιότητάς της. Στο 
μεταξύ, δμως, ήρχισαν νά μάς έπιστρε- 
φωνται κι* άλλες προεξοφλημένες επιτα
γές. ’Ανύπαρκτα πρόσωπα οί παραλήπται 
των έμπορευμάτων.

Τότε θορυβηθήκαμε ακόμα περισσότερο 
καί σπεύσαμε νά ζητήσωμε πληροφορίες, 
όπου μαθαίνωμε ότι έχουν πέσει θύματα 
κι’ άλλες Τράπεζες, όπως AMERICAN 
EXPRESSE κ . ά.

Μετ’ ολίγον καταφθάνει ή άπάντησι τής 
Τραπέζης από τό Πίτσμπουργκ, ή όποια 
έλεγε: «'Όχι μόνον \ή επιταγή είναι ψεύ
τικη, άλλά κι’ ή ύπογραφή τοϋ καταθέ
του πλαστογ ραφή μένη » .

”Αν καί ή απάτη ήτο άποδεδειγμένη, 
ουνέχισε ό διευθυντής, σπεύσαμε νά τούς 
καλέσουμε, αύτόί, όμως, είχαν γίνει ά
φαντοι. ’Έ τσι τον λόγον πλέον έχετε σείς, 
ή ’Αστυνομία.

"Οταν, αργότερα, γυρίσαμε στόν διοι
κητή καί τοϋ άφηγηθή,καμε όσα μάς είπε 
ό διευθυντής τής Ίονικής Τραπέζης, έφρι- 
ξε καί είπε:

__’Άκου σατανικότητα σχεδίου. Μωρέ
αυτοί ξεπεράσανε καί τούς Κράφτερ καί 
κάθε προηγούμενο. ’Απάτη στήν απάτη. 
Λοιπόν, παιΐδιά, τά δυνατά σας και ξετρυ
πώστε τους όσο πιο γρήγορα μπορείτε, 
μή μας διαφύγουν γιά τό εξωτερικό.

"Ετσι, από κείνο τό πρωινό, άρχισε ό 
αγώνας μας γιά τήν άνακάλυψι των σιχα
μερών αυτών κακοποιών, οί οποίοι μπο
ρεί νά μή χτυπούν τά θύματά τους μέ πι
στόλι ή στυλέττο, άλλά μέ τήν πονηριά,

γιά καλοπέρασι δική τους, πατούν πολ
λές φορές έπί πτωμάτων, έξαπατώντας ό
χι μόνον Τράπεζες, άλλά καί φτωχούς βιο- 
παλαιστάς.

Πήραμε μέ θέρμη τήν ύπάθεσι καί ξεκι
νήσαμε γιά τήν έικτέλεσι τοϋ καθήκοντος, 
σύμφωνα μέ τις οδηγίες τοϋ διοικητοϋ 
καί μέ διική του ό καθένας πρωτοβουλία 
γιά τήν άνακάλυψι τους.

Καί τό δικό μου πρώτο ξεκίνημα, ή έπί- 
σκεψι στό γραφείο τοϋ φίλου μου έμπο
ρου κ. Νικολάου, ό όποιος μοΰ είχε δώ
σει τήν τόσο σημαντική πληροφορία, ότι. 
ό Ντεταρλάν είναι ό Νικόλαος Σφενδά- 
λης άπό τήν Σϋρο.

Ό  άνθρωπος δέν είχε ιδέα γιά τούς, 
άθλους τής εταιρίας Ε.Γ.Έ.Μ., γ ι’ αυτό 
περιορίστηκα καί τοϋ είπα μόνο, ότι, ά- 
ναζητώντας τόν Σφενδάλη, γιά τήν απα
γωγή ενός όμορφου φτωχοϋ κοριτσιοϋ, 
βρήκα τό γραφείο του κλειστό και άδειο-

__’Αδύνατον, είπε έκπληκτος ό φίλος
μου, καί πετάχτηκε ώς στήν πόρτα. Νά, 
ή νταμπέλα είναι στη θέσι της.

— Τό ξέρω, μά όλα τ ’ άλλα έχουν έ- 
ξαφανισθή μαζί μέ τόν ίδιο. Γι’ αύτό ήρθα 
νά σε παρακαλέσω νά μοϋ πής, άν ξέρης, 
πού θά μπορούσα νά τόν αναζητήσω.

__Γιώργο μου, ευχαρίστως, άν ήξερα
θά σοϋ έλεγα άμέσως, νά βοηθήισω γιά το* 
κορίτσι. ’Αλλά δώσε μου 1 2 μέρες πί-
στωσι χρόνου καί θά προσπαθήσω κάτι 
νά μάθω καί θά σοϋ πώ.

Μείναμε σύμφωνοι μέ τόν κ. Νικολάου* 
γιά νά μέ πάρη τηλέφωνο, όταν μπορέσει 
καί μάθει κάτι.

Στό μεταξύ, βέβαια, δεν καθησα με 
σταυρωμένα χέρια, νά περιμένω. Χτένιζα 
όλημερίς, όπως κι’ ολόκληρη ή ομάδα, 
’Αθήνα καί Πειραιά, ψάχνοντας γύρω στα 
στέκια τους καί ψαρεύοντας πληροφορίες 
άπό ανθρώπους τοϋ κύκλου τους καί γνω-
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οτους τους. Μά δλο καί περίμενα τό τη
λεφώνημα τοΰ φίλου μου, γ ΐατί ήμουν βέ
βαιος, πώς δ,τι θά μοΰ έδινε θά ήταν θε-
TLK0.

, Πέρασαν οί 2 μέρες, πέρασαν οί 3 καί 
τίποτε. Την 4 μέρα, δμως, τό πρωί, μόλις 
είχα φθάσει στην ασφάλεια ακούω τό τη
λέφωνο νά κουδουνίζη καί τόν αξιωματι
κό υπηρεσίας νά μέ φωνάζη.

Επί τέλους, ήταν ό Νικολάου πού μέ 
καλοΰσε.

Αμέσως έ'σπευσα καί σέ λίγο κουβέν
τιαζα μέ τό φίλο μου στο γραφείο του.

Λοιπόν, Γιώργο, προσπάθησα νά μά
θω τό κρυσφύγετο των άπαχθέντων, αλ
λά, μέ λύπη μου, δέν τά κατέφερα. 'Έμα
θα, δμως, κάτι άλλο, νομίζω σημαντικό, 
που είμαι βέβαιος ότι Θά όδηγήση τό άνι- 
χνευτιικό σου δαιμόνιο νά τούς άνακαλύ- 
ψης.

Πριν αρκετές μέρες έχει έρθει ή μητέ-
ΤΟυ Σ<Ρενδ«λη άπό τήν Σΰρο καί μένει 

- ώ στον Πειραια, στην όιδό θεάτρου, σέ 
κότποιο συγγενικό της σπίτι.

— Όδός θεάτρου, καί τί αριθμό;

_ Άύτό είναι- κΓ εγώ ρώτησα; δυστυ
χώς, αύτός πού μοΰ τό είπε δέν τόν ήξε
ρε. "Αν στό μεταξύ μάθω κάτι άλλο νεώ- 
τεΡ0’, θα σο° τηλεφωνήσω. Ηύχαρίστησα 
το φίλο μου κΓ έφυγα τροχάδην άπό τό 
γραφείο του. Δέν έπρεπε νά χάνω ώρα.

ράβηξα πρός τούς συμπατριώτες τους, 
μήπως καί διασταυρώσω τήν τόσο σημαν
τική πληροφορία.

Μεχρις άργά τή νύχτα, ασχολήθηκα μέ 
διάφορες συναντήσεις, άλλά δέ βγήκε τί- 
ποτε. Ό  χρόνος πολύτιμος κΓ ή ευκαιρία 
ευνοϊκή γιά την άνακάλυψί του. Σκέφθη- 
κα ότι δέ μπορούσε, μάνα που ταξίδεψε 
τοσο πολύ, γιά νάρθη, νά μή συναντήση 
το γυιό της. ΓΓ αυτό άπεφάσιισα τήν ά
μεσο δράσι. Βέβαια, λίγο τολμηρή ενέρ
γεια ή άνακάλυψί διαμονής, χωρίς άρι-

θ^ ° ’„ μέσα ° ’  έ ν α  “ ρκειτά μεγάλο δρόμο, 
κι’ άς ήξερα, πέτρα - πέτρα, τούς δρό
μους καί τά δρομάκια στόν Πειραιά. "Ε
τσι, λοιπόν, τήν άλλη μέρα τό πρωί, μα
ζί μέ̂  τόν συνάδελφο Χατζίνη, αρχίσαμε 
μέ διάφορες προφάσεις νά κτυπάμε, πότε 
άπό τή μιά καί πότε άπό τήν άλλη τοΰ 
δρόμου, πόρτες. Τίποτε, δμως, μέχρι πού 
φθάσαμε άρκετά ψηλά σέ κάποιο μπακά- 
λ«κο, πού κατά τύχην ό μπακάλης ήταν 
πολύ γνωστός μου. Τότε είπα στόν Χα
τζίνη.

Ελα Μανώλη πάμε μέσα. ’Εσύ μή μι- 
λήσης, κι έγώ κατ’ άνάγκην θά πώ τήν 
πιο συνηθισμένη άστυνομική πρόφασι. Δέν 
γίνεται άλλοιώς, μπορεί κάτι νά βγάλωμε.

Μπήκαμε, χαιρετήσαμε τόν μπακάλη, 
πού στήν άρχή έδειξε κάποια άπορία γιά 
τήν έπίσκεψί μας, κι’ υστέρα τοΰ είπα:

— Κύρ’ Θανάση, άπό δώ ό φίλος μου 
ήρθε χθές άπό τήν Σΰρο, καί κρατά ενα 
δειματάκι γιά νά τό δώση σέ κάποια κυ
ρία Σφενδάλη, πού έχει κΓ αυτή έρθει 
πριν μιά δυό βδομάδες άπό τό ίδιο ,νησί 
και μένει σ’ ένα συγγενικό της σπίτι στό 
δρόμο σας. θυμάται τό δρόμο θεάτρου 
άλλα εχει ξεχάσει τον αριθμό, ντρέπεται 
να τό γυρίση πίσω, γ ι’ αύτό σέ παρακα
λώ, μήπως ξέρεις, άν έδώ γύρω φιλοξε
νούν καμμιά ξένη γυναίκα άπό νησί.

■ - Από τή Σΰρο είπατε; ρώτησε πρό
θυμα ό Μπακάλης.

— Μάλιστα.

A ! ναι, λετε την κυρα Σοφία, τήν 
ξέρω, είναι μιά κοντουλή γυναικούλα μέ 
ψαρρά μαλλιά. Εχει έρθει δυό τρεις φο
ρές στό μαγαζί καί ψώνισε μαζί μέ τό 
κοριτσάκι τοΰ κ. Ζιγαρδέλη πού τήν φιλο
ξενούν.

Είναι έδώ παρακάτω στόν άριθμό 250.

(ΣυνεχίΖεται)
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Έκυκλοφόρησε, κατ’ αύτάς, και ε’ις τήν ελ
ληνικήν γλώσσαν, τό πρώτον, τό έργον «ντο
κουμέντο» τοϋ πρώην Σοβιετικοί διπλωμάτου 
καί αρχηγού της σοβιετικής άντικατασκοπείας 
Άλεξάντερ Όρλώφ, υπό τόν τίτλον «Ή  μυ
στική ιστορία των εγκληματούν τοϋ Στάλιν».

Τά τραγικά συμβάντα τής κομμουνιστικής 
θηριωδίας, όπως διεδραματίσθησαν εις τήν 
Ρωσίαν τήν εποχήν τής Σταλινικής έπιβολής, 
από. αυθεντικήν πηγήν. Ή  κραυγή τών χιλιά- 
διον αθώων θυμάτων τής σατανικής πολιτικής 
τοϋ Στάλιν, δπιος τήν αποδίδει, ένας έκ τών 
προσωπικών φιλούν αϋτοϋ, ό όποιος είδε καί 
έζησε τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων. 
Σκηνοθεσίαι, εκκαθαρίσεις, μαζικαί δίκαι, Ιε- 
ροεξεταστικαί μηχαναί, εκδικήσεις, ίατρικαί 
δολοφονίαν, άποπομπαί, εκβιασμοί συνειδήσε
ων, σατανικά σχέδια καί αλλα παρόμοια, εί
ναι τά στοιχεία τοϋ δλου έργου τοϋ Άλεξ. 
Όρλώφ. Ό,τι δέν ήδυνήθη νά εξαφάνιση τό 
Κρεμλίνον διά τής τακτικής τής έξοντώσεως 
όλων τών «.μαρτύρων» τών εγκληματικών πρά
ξεων τοϋ Στάλιν καί τών όμοιων του.

' Ο,τι δέν πρέπει νά άγνοή ή κοινή γνώμη, 
ή ιστορία.

Ή  άπόδοσις τοϋ έκ 400 ολοκλήρων σελίδων 
έργου έκ τής αγγλικής εις τήν ελληνικήν έ- 
γένετο ΰπό τού εκλεκτού συνεργάτου τοϋ πε
ριοδικού μας Άστυν. Α ' κ. Ίωάννου Σταθα- 
ρά. Ή  αξιόλογος αΰτη προσπάθεια είναι χα
ρακτηριστική καί αποτελεί τήν ουσιαστικήν 
συμβολήν διά τήν έκδοσιν ενός τόσον σοβα
ρού έργου εις τήν ελληνικήν, διά πρώτην φο
ράν, μετά 17 ολόκληρα χρόνια από τής πρώ
της δημοσιεύσεώς του, έν ’Αμερική. Ό  κ.

Σταθαράς είναι γνωστός εις τούς έκλεκτοΰς 
συνδρομητάς καί άναγνώστας μας από σειράν 
ολόκληρον αναλογών εργασιών, αί δποΐαι καί 
έδημοσιεύθησαν εις τό ήμέτερον περιοδικόν. 
'Τπερηφανευόμεθα διά τήν ποιοτικήν ταύτην 
εργασίαν τοϋ έκλεκτοΰ συναδέλφου μας καί 
εύχόμεθα περαιτέρω προόδους.

Τό ειδικόν καί λίαν ένδιαφέρον τού θέμα
τος τοϋ έν μεταφράσει έργου, ή χαρακτηρι
στική συμβολή έν τή άποδόσει εις τήν ελληνι
κήν τοϋ κ. Σταθαρά καί ή γνησιότης τοϋ έκ- 
δοτικοΰ οίκου Γ. Δ. Σταυροπούλου, Πανεπι
στημίου άριθ. G4, έγγυώνται τήν επιτυχίαν τής 
προσπάθειας άμφοτέρων.

Ή  προσφορά εκδότου καί μεταφραστού εί
ναι ποιοτική καί ένδιαφέρουσα. ’Ανάλογος α
ναμένεται ή άνταπόκρισις τοϋ αναγνωστικού 
κοινού.

Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά άπευθύνων- 
ται εις τόν έκδότην Γ. Δ. Σταυρόπουλον, ο
δός Πανεπιστημίου G4, ένταΰθα, τηλ. 6 2 6 .4 6 8 .

Διά τους ’Αστυνομικούς υπαλλήλους ειδική 
τιμή δρχ. 75 καί δώρον τοϋ έκδοτου έν νέον 
Άγγλοελληνικόν καί 'Ελληνοαγγλικόν Λεξι
κόν (D IVR T ’S), αξίας 45 δρχ.

«Α. X.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό έν Άθήναις Ίνστιτοΰτον Ευρωπαϊκών 
Σπουίδών, δπερ αποτελεί Τμήμα τού Διεθνούς 
Πανεπιστημίου τών Παρισίιον (UNIVERSI- 
ΤΕ INTERNATIONALE DE PARIS) καί 
αναλαμβάνει τήν, δι’ άληλογραφίας, δ δασκα- 
λίαν θεωρητικών καί θετικών έπιστημών, ώς 
καί ξένιον γλωσσών, έγνώρισεν ήμίν, δι’ εγ
γράφου του, οτι προσφέρεται δπως παρέχη 
έκπτωσιν 20% εις τά δίδακτρα τών έγγρα- 
φο,μένων σπουδαστών αξιωματικών καί κατω- 
τέρων τών Ένόπλοον Δυνάμεοον καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, έφ’ δσον ή έξόφλησις πρα
γματοποιείται διά μηνιαίων δόσειον καί 30% 
έφ’ δσον καταβληθή ολόκληρον τό ποσόν.

Οί έπιθυμοϋντες τήν έγγραφήν των, δέον 
δπιος απευθύνονται εις τήν διεύθυσνιν: Γ'
Σεπτεμβρίου άριθ. 39, τηλ. 534.644.
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Κ Λ Α Δ Ο Σ  Τ  Γ  Ε I  Λ Σ  

10ος Γενικός ’Ισολογισμός

Γήπεδα ..............................................................................................................................  4 0 6 .4 1 4 .—
Εθνική Τράπεζα .............................................................................................................  417.930,15

Τράπεζα 'Ελλάδος ........................................................................................................  8 .245 .0 70 ,30
Χρεωστικοί Λογαριασμοί ................................................................   183.439,95
Ύπουργεϊον Κοινωνικών Υπηρεσιών ...................................................................  1 .814 .297,45
Νομαρχία Αχαίας ......................................................................................................... 196.852,30
Νομαρχία Κερκύρας .....................................................................................................  8.899,80

Επιπλα — Σκεύη — Μηχανήματα ........................................................................  2 4 2 .0 3 3 .—
Τοκοχρεωλυτικόν Δάνειον Ε.Τ .Υ .Α .Π ........................................................................ 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .—

21.514 .936 ,95

Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Α
ΥΓΕΙΟ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Π ΕΡΙΘ Α Λ Ψ ΙΣ  Η ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Δαπάνη ΈΕωτ. Φαρμακ. Περιθάλψεως .................................... 2 .660 .4 65 ,40
Δαπάνη Νοσηλείας εις Ίδιωτ. Κλινικός ............................  392.239,20
Δαπάνη Νοσηλείας εις Δημ. Νοσ. 'Ιδρύματα.....................  111.332,60
Δαπάνη Νοσηλείας εις 'Ιδρύματα Ι.Δ.Α.Π............................ 2 8 2 .7 3 6 .—
Δαπάνη Νοσηλείας εις Ψυχιατρεία κ.λ.π..............................  5 9 .7 3 3 . —
Δαπάνη Μελών Οίκογ. Συνταξιούχων .................................  148.243,30
Δαπάνη 'Οδοντιατρικής Θεραπ. Περιθάλψεως.................... 1.867,50
Δαπάνη Νοσηλείας έν τώ ΈΕωτερικω ................................... 1 6 .6 2 0 .—

3 .6 7 3 .2 3 7 . -

ΔΑΠΑΝΑΙ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ  ..............................................................................................
Άποζημίωσις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.................... 16.541,50
Άποζημίωσις Καθαρίστριας ....................................................... 38 .401,90
Διάφορα "ΕΕοδα ............................................................................  10.391,90
Ύδρευσις Ακινήτου ...................................................................  3.325,50
"Εντυπα, Βιβλία, Σφραγίδες ....................................................  5 .265,60
’Ενοίκια ............................................................................................  1 4 4 .0 0 0 .—
Γραφική Ύ λη  ..................................................................................  5 .684,50
Συνδρομαί Εφημερίδων ..............................................................  848,70
Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά Τέλη ............................................. 19.742^25
Δ)νσεις Πατρών — Κερκύρας ...............................................  2 .105,50
Κοινόχρηστα ..................................................................................  16.771,35
Προμήθειαι ................................  1.493,85
Χαρτόσημον Δημοσίου ...................   67.069,40
Συντήρησις, Ασφάλιστρα Άνελκυστήρος ...........................  5 . 5 0 0 . —

ΔΑΠΑΝΑΙ Π ΡΟ ΛΗ ΠΤΙΚΗ Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  .............................................
Ένίσχυσις Παιδικών Κατασκηνώσεων ................................... 875.754,70
'Υγειονομική Υπηρεσία ’Αρχηγείου ........................................ 2 8 4 .7 1 8 .—

Αποσβέσεις Επίπλων, Σκευών, Μηχανημάτων
Τακτικόν Αποθεματικόν ........................... .. . . .
Έκτακτον Αποθεματικόν ...................................

Πλεόνασμα Χρήσεως 1969 ................................

337.141,85

1 . 160.472,70

23.231,80
40 .0 0 0 .  -
30 .000 . -  

1 .262.705,20

6 .526 .788 ,55

Ο Διευθυντής
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΡΟΥΜ ΕΛΙΩΤΗΣ  

Άστυν. Δ)ντής Α'



Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  

τής 31ης Δεκεμβρίου 1969
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Κεφάλαιον .........................................................................
Τακτικόν Άποθεματικόν .................................................
'Έκτακτον Άποθεματικόν ..............................................
Υποχρεώσεις ....................................................................

Δικαιολογ. Περιθ. άπό Έκκαθάρισιν .........................
ΈΕοφλητικόν Απόθεμα Δανείου ................................
Άποσβεσθέντα "Επιπλα — Σκεύη — Μηχανήματα

20.245.747,40
100 . 000 . —

8 0 .0 0 0 . -
460.974,05

2.028,20
4 9 9 .4 0 0 . -
126.787,30

21 . 5 1 4 .936ΐ95

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 1969»

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ..............................................................................  5 .813 .888,75
Κρατήσεις έν Ένεργεία ................................................................ 4.416.766,55
Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών .....................  3 .265 .616,15
Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς ..................... 788.970,90
Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών .......................  240.020,80
'Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας ...................  122.158,70

Κρατήσεις έκ τών Συνταξιούχων ............................................... 1.397.122,20
Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών ..................... 1 .107.229,70
Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς ................... 2 0 5 .8 9 4 .—
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών .....................  4 7 .3 0 0 . —
Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας .................  36.698,50

Διάφορα "Εσοδα ...................................................................................

Διάφορα "Εσοδα άχθέντα εις πίστωσιν του 
Λογαριασμού μας.

ΠΡΟ ΣΟ ΔΟ Ι ΠΕΙ Ρ ΙΟ Υ Σ  I ΑΣ .............................................................

Τόκοι Τραπεζών ...................................................... 303.183,80
Τόκοι Τοκοχρεωλυτικού Δανείου ......................  4 0 0 .0 0 0 .—

6.526.788,55

Έ ν  Άθήναις τη 2α Φεβρουάριου 1969 ■

Ό  Πρόεδρος Ό  Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ
Αρχηγός 'Αστυνομικού Σώματος Αστυνόμος A



’ΑΛΑ π Λ ο γραφία
κ. Γ. X. : Τό ποίημά σας «Ή  πληρωμή» 

— πηγαίος, αγνός λιβανωτός προς τον Κύριον 
των Δυνάμεοιν, κάπως μακράσυρτον—  δέν I- 
δημοσιευθη, δια λογους διαδικασίας τυπογρα
φείου καί μόνον.

κ. I. X. : Ή  μελέτη σας «Χριστός Άνέ- 
στη» δεν έδημοσιευθη λόγω πληθώρας σχετι
κής ύλης.

κ. Α. Δ. : Ομοίως διά τήν μελέτην σας
«Άναστάσεως Ήμερα».

Δ/νίδα Σ. Φ. ; Τό πεζοτράγουδό» σας «Π ά 

σχα Κυρίου Πάσχα» έλήφθη μέ καθυστέρη- 
σιν.

κ. Π. Π. : Τό ποίημά σας «21η τού ’Απρι
λίου» δεν εκρίθη δημοσιεύσιμον.

κ. Α. Μ. : Όμοιως, διά τό ποίημά σας 
«'Ελλάς 'Ελλήνων Χριστιανών».

κ. A. Κ. : 'Ομοίως, διά τό ποίημά σας «21η 
’Απριλίου 1967».

κ. I. Φ. ; 'Ωσαύτως, διά τό ποίημά σας «Ό  
άξιος κυβερνήτης μας».

κ. Σ. Κ. : Ή  μελέτη σας «21η ’Απριλίου 
1967» πολύ καλή. Δέν έδημοσιευθη, λόγιο πλη
θώρας σχετικών θεμάτων.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Έν σελ. 11 τοϋ εν τφ παρόντι ειδι

κού δεκαεξασειλδου « ’Απολογισμός δρα- 
στηριότητος κ.λ.π. Άστυν. Πόλεοιν», 
παρελειφθη εκ τής § Ζ '  τό ορθόν κεί
μενον τού στοιχ. 3: «Περί οίκοι δια
μονής των ’Αστυνομικών υπαλλήλων» 
και άντ’ αυτού παρεισέφρησεν, έκ τυπο
γραφικού σφάλματος, μέρος τού στοιχ. 
3 τής § Η '.

Εις τήν μελέτην τού Άστυν. Α ' κ. 
I. Σταθαρά «Σκέψεις τινές έπί τής αρ
χής τής ευθανασίας», τού τεύχους 405, 
παρεισέφρησαν, έκ σειράς αβλεψιών, 
πολλά σφάλματα έπί τής δλης διατυ- 
πώσεως τοϋ κειμένου, ένίων έκ τών ο
ποίων έπιχειρούμεν τήν διόρθωσιν ως 
κατωτέρω:

α) ’Εν σελίδι 311 § 3, στήλη α ', στί
χος 15, άνεγράφη CONSDANSE ,άντί 
τοϋ ορθού CONSTANSE.

β) Έν σελίδι 311, στήλη β' § α' 
στ. 2, άνεγράφη «διαμαρτυρία», αντί 
τού ορθού «διαμαρτία».

γ) Έν σελίδι 311 (στήλη α ', § 6, 
στίχος 40) ν’ άπαλειφθή ή φράσις :

«Μίαν νύκτα δ Μαρλίν έξετέλει είς το
κετόν...» καί νά γραφή: «Μίαν νύκτα 
ό Μαρλίν, δταν έξετέλει τήν υπηρεσίαν 
του είς τό Νοσοκομείον», μεθ’ δ νά 
συνδεθή μέ τό κείμενον τής σελίδος 
312 (§ 3 καί στίχος 11), ώς τελειό
φοιτος... μέχρι καί τού στίχου 36 § 4... 
«λειτουργίαν του» τής Ιδίας σελίδος.

δ) Έν σελίδι 312 (§ 4, στίχος 36), 
άντι τής εσφαλμένης φράσεως «τό α
ποτέλεσμα ήτο νά παρατηρηθή ένας 
Τ. Τ. Μίλερ», νά γραφή τό ορθόν «τό 
αποτέλεσμα ήτο νά παρατηρηθή», καί 
νά συνδεθή «τό λαχάνιασμα...». Σελίς 
311 (στήλη α ', § 6, στίχος 41, είτα θά 
συνεχισθή ή άνάγνωσις τοϋ κειμένου 
μέχρι τοϋ στίχου 8, τής § 2 τής α' 
στήλης έν σελίδι 312 «ένας έκ τών ει
δικών», ακολούθως νά διαγραφή ή φρά- 
σις «αναφέρω τό ό'νομά του καί τήν υ
πηρεσίαν είς τό Νοσοκομείον», καί νά 
γραφή «τό όνομά του είναι Τ. Τ. Μύλ- 
λερ», διά νά άκολουθήση τό κείμενον 
έν τή ιδία σελίδι § 4 στ. 39 καί άπό 
τής φράσεως: «θά ήρχόμην είς...» μέ
χρι τέλους.

480 Γ



ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ ΑΡ. 39

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. Πολλάκις αποτελεί παράδειγμα, διά τό 
μέλλον.

2. ’Αρχαία όνομασία τής Θράκης, αλλά καί 
δασώδης ορεινή χώρα τής ’Ασίας, μεταξύ 
ΠαρΟίας καί Άραχωσίας.

3. Φωτεινός κύκλος, πέριξ τού ήλιου ή τής 
σελήνης, προκαλοΰμενος έκ τής δ.αθλά- 
σεως καί άνακλάσεως τού φωτός των επί 
των παγοκρυστάλλων των νεφών.

-ί. Μαζί μέ τό σίγμα εκφράξει λεπτομερή ά- 
φήγησιν. — Στοιχεϊον τής Φύσεως, τού 
όποιου τά. συστατικά μεταβάλλονται άνα- 
λόγως τού ύψους.

5. ’Άρθρον, εις τόν πληθυντικόν.
7. 'Τπήρξεν ή Έπανάστασις τής 21ης ’Α

πριλίου (άνστρ.).
8. Λέγονται καί πανσέδες ή μενεξέδες. —  

Τό Άστυνομ κάν Τμήμα τής Καισαρια- 
νής.

10. Είναι... βραχέα.
12 Συγκρινόμενα πρός τά των πολιτικών κυ

βερνήσεων, κρίνονται σημαντικώς ανώτε
ρα τά μετά την Έπανάστασιν έκτελούμε- 
να. — ’Επιγραφή, τήν όποιαν εθεσεν ό 
Πιλάτος επί τοϋ Σταυρού τοϋ Χριστού.

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Ή  γή, κατά τόν Άρχι,μήδην (αίτ.). — 
Τά έκ τού εξωτερικού προερχόμενα είναι 
συνήθως ονομαστικά.

2. ’Εκεί τελείται τό Κινηματογραφικόν Φε
στιβάλ τής Βενετίας.

3. Είναι ίση πρός 3.G00 δευτερόλεπτα 
(άνστρ.). —  Οί βαρήκοοι τό επαναλαμ
βάνουν.

1. Φθόγγος τής συγχρόνου μουσικής κλίμα- 
κος. — Λίμνη καί θάλασσα, τής όποιας 
ή επιφάνεια κείται 2G μέτρα κάτωθεν τής 
στάθμης τού ωκεανού.

7. Μάριον τής καθομιλουμένης. —■ Είναι ά- 
παραιτήτως δλοι οί στρατεύσιμοι.

8. Έβασάνιξε τόν Δημοσθένην (άνστρ.). — 
Χαρακτηρίζουν τήν ποιότητα.

0. Ή  μ ν ή μ η  του ε ο ρ τ ά ζ ε τ α ι  τ ή ν  15η ν  Σ ε 
π τ ε μ β ρ ί ο υ  ( α ί τ . ) .

10. Ό  θ εό ς  τού  Ή λ ιο υ  τ ώ ν  α ρ χ α ίω ν  Α ι γ υ 
π τ ίω ν .  —  Δ ε ν  ά ρ κ ε ϊ τ α ι  μόνον ε ι ς  αυτά 
ή Έ π α ν ά σ τ α σ ις  τ ή ς  21η ς  ’ Α π ρ ιλ ίο υ  19 67.

Κο.

Λύσις προηγουμένου
( Α Ρ Ι Θ .  38)

Ό ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς :  1. Ο Β Ε Λ Ι Α Σ ,  2. Α Α Ρ  

( ά ν σ τ ρ . ) — Γ Α ,  3. Α Ί ' Ν Τ Α ,  4.  Ω Μ  ( ά ν σ τ ρ . )  

- Α Ρ Ν Ι Α ,  5. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο Ι ,  G. Σ Ω ,  7. 

Α Ν Ν Α Σ ,  8. Ι Ε Ρ Α Ι ,  9. Μ Ο Ε - Σ Τ Ν ,  10. Α 

Γ Α  Π  ΡΙ, 11. Ν Ι Λ Α —Ο Ν .

Ι ν α θ έ τ ω ς :  1. Ο Ρ Α Μ Α Τ Α ,  2. Β Α Τ Ή Ν ,  

3. Ε Α Ν - Λ Ι Ν ,  4 .  Τ Α Σ ,  5. Τ Ρ Α Γ Ι —Σ Ι Μ Ω Ν ,  

G. Α Α - Ν Α - Ε Ο ,  7. Ρ Ι Σ - Ρ Ε Α Λ ,  8. Α Ι - Γ Α ,  

9. Ι Σ Α ,  10. Ο Σ - Τ Ι Ί Ο ,  11. Ι Ω Α Ν Ν Η Ν .




