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Ό  'Αλέξανδρος έπάνω ατό θρυλικό Βουκεφάλα (Μουσείο 
Ν εοπόλεω ς).

σηκώθηκε κι έκανε χήν άτυχη πρόποση!
— Ευχόμαστε, Φίλιππε, τώρα νά σοϋ 

γεννηθή γνήσιος διάδοχος.
Ό  ’Αλέξανδρος πήδηξε δρθιος. Ή  μέθη 

τόν έγκατέλειψε άμέσως.
—Καί ήμείς, κακή κεφαλή, νόθοι έ- 

σμέν; άκούσθηκε άπειλητικά ή φωνή too, 
ένώ πέταγε σχό πρόσωπο χοΟ Άχχάλοο χό 
κρασί άπό χήν κούπα του.

Ό  Φίλιππος σηκώθηκε όργιαμένος, τρά
βηξε τό σπαθί του κι δρμησε κατά τοδ 
γιοδ του. Σκόνταψε δμως κι έπεσε κατά
χαμα. Ειρωνικά μίλησε τότε δ ’Αλέξαν
δρος.

— Νά ό άνδρας πού θά μάς δδηγήαη 
κατά τών ΓΙεραών. Δέν μπορεί οδτε νά 
περάση άπό τήν μιά κλίνη οχήν άλλη.

Κατόπιν βγήκε άπό τήν αίθουσα άτά- 
ραχος. Τήν άλλη μέρα μαζί μέ τήν ’Ολυμ
πιάδα έγκατέλειψε τήν Πέλλα. Κατέφυ- 

■ γαν στόν ’Αλέξανδρο τόν βασιλιά τής ’Η
πείρου καί άδελφό τής Όλυμπιάδος, πού 
οί γάμοι του μέ τήν Κλεοπάτρα, τήν άδελ- 
φή τοδ ’Αλεξάνδρου καί κόρη τοδ Φιλίπ
που, έορτάζονταν τήν ήμέρα αδτή στις 
Αίγές. Ό  ’Αλέξανδρος 6έν κάθηαε πολύ 
κοντά στόν θείο του, τράβηξε βορειότερα, 
άκόμη, στήν χώρα τών ’Ιλλυριών, δπου 
κινδύνευε λιγώτερο άπό τήν πατρική όργή. 
’Εκεί ήσύχασε έπιδιδόμενος στις άγαπη- 
μένες του άσχολίες, τό κυνήγι καί τήν 
πάλη. ’Από τό άλλο μέρος στήν Μακεδο
νία 6 Φίλιππος έξόρισε τούς φίλους τοδ 
νεαροδ διαδόχου, τόν Έρίγυο καί τόν Λαο- 
μέδωνα, τόν Πτολεμαίο τόν Λάγου, πού 
ή μητέρα του ’Αρσινόη συγγένευε μέ τόν 
βασιλικό οίκο τής Μακεδονίας, τόν Ά ρ- 
παλο καί τόν Κρητικό καί μετέπειτα θα
λασσοπόρο Νέαρχο.

"Ομως τό πρώτο παιδί τής Κλεοπάτρας 
δέν ήταν Αγόρι, άλλά ένα χαριτωμένο 
κοριτσάκι, πού τό δνόμασαν Εδρώπη. Ό  
’Αλέξανδρος παρέμεινε διάδοχος τοδ θρό
νου. Τότε ό Φίλιππος, πού δ θυμός του 
είχε πέσει πιά, αποφάσισε νά καλέση πά
λι τόν γιό του κοντά του. “Ίσως νά φοβή
θηκε καί τήν έπιρροή τής Όλυμπιάδος 
στόν άδελφό της ’Αλέξανδρο τής ’Ηπεί

ρου, πού δ ίδιος τό 343 π.Χ. τόν είχε άνε- 
δάσει στόν θρόνο τών προγόνων του, διώ
χνοντας τόν σφετεριστή θείο του, τόν Άρ- 
ρύβα. Έ στειλε λοιπόν τόν Κορίνθιο Δη- 
μάρατο (αύτόν τόν ίδιο πού δ ’Αλέξαν
δρος τοδ είχε άναθέσει τήν φύλαξι τοδ 
Βουκεφάλα) στόν γιό του καί τόν καλοδσε 
στήν Πέλλα. Ή  ’Ολυμπίάς άκολούθησε τό 
παιδί της, φαινομενικά έξευμενισμένη, μέ 
τήν προοπτική τοδ γάμου τής κόρης της 
καί μικρότερης άδελφής τοδ ’Αλεξάνδρου 
Κλεοπάτρας, μέ τόν άδελφό της καί βα
σιλιά τής ’Ηπείρου. Αδτούς τούς βασιλι
κούς γάμους έόρταζαν στις Αίγές, τό κα
λοκαίρι τοδ 336 π.Χ. καί καθυστέρησαν 
τήν άναχώρησι τοδ Φιλίππου γιά τήν Μ. 
’Ασία.

Τώρα δ Φίλιππος, βαδίζοντας άνάμεσα 
στούς δυό Άλεξάνδρους, συλλογιζόταν πό
ση έμπιστοσόνη έπρεπε νά Ιχη  στόν γιό 
του καί στόν γυναικάδελφό του. Μέσα σέ 
24 χρόνια, καί σέ ήλικία 47 χρονών, ήταν 
άναγνωρισμένος ήγεμών τής Ελλάδος καί 
έπίδοξος νικητής τής Περσίας. Βρισκόταν- 
στήν είσοδο τοδ θεάτρου. Κοίταξε χαμο
γελώντας τόν λαό πού τόν έπευφημοδσε. 
Καί ξαφνικά ένοιωσε ένα προαίσθημα πε
ρίεργο. Στράφηκε καί πρόλαβε νά ίδή τό 
μαχαίρι τοδ δολοφόνου νά χώνεται στά 
πλευρά του. Τίποτα περισσότερο άπό ένα 
δυνατό πόνο καί μιά όδυνηρή έκπληξι.

Ό  βασιλιάς Φίλιππος τής Μακεδονίας 
δέν ύπήρχε πιά. Τό άσπροντυμένο κουφάρι 
του κυλίσθηκε καταγής, ένώ τις ζητωκραυ
γές τοδ πλήθους διαδέχονταν φωνές τρό
μου καί φρίκης.

Ό λο ι, έκτός άπό τόν νεκρό βασιλιά, 
είδαν τόν δολοφόνο, ένα νέο κι δμορφο 
παλληκάρι, νά ξεπετάγεται άνάμεσα άπό 
τό πλήθος καί σάν αστραπή νά πέφτη έ
πάνω στόν Φίλιππο μέ γυμνωμένο τό σπα
θί. Οί σωματοφύλακες μετά τήν πρώτη 
έκπληξι δρμησαν έπάνω του νά τόν κομμά- 
χιάσουν. Έ να  άλογο περίμενε έκεΐ τόν δο
λοφόνο. Δέν κατόρθωσε νά διαφύγη. Οί 
σωματοφύλακες τόν πρόλαβαν καί ή ψυχή 
τοδ θύτη έτρεχε νά άκολουθήση τό θδμα 
της, ατό νεκρικό του ταξίδι.

Αύτό ήταν τό τέλος τοδ Φιλίππου. ’Άδο
ξο τέλος γιά τόν μεγάλο άνδρα. Γιά μιά 
στιγμή φάνηκε πώς τό έργο του, ή πανελ
λήνιος ένωαις θά κατέρρεε. ΟΙ έλληνικές 
πόλεις έδεναν διάθεαι νά άποτινάξουν 
τήν μακεδονική συμμαχία, πού τήν αισθά
νονταν σάν βαρύ ζυγό. Ό  Δημοσθένης χα ι
ρέτισε τό άγγελμα τοδ θανάτου τοδ Φι
λίππου σάν προάγγελο έλευθερίας. Κάλεσε 
τόν δήιχο νά θυαιάση στούς θεούς εύλογών- 
τας τήν «τυραννοκτονία» καί τό δνομα τοδ 
δολοφόνου. Προκάλεσε τόν νέο βασιλιά 
Αλέξανδρο, άποκαλώντας τον Μαργίτη, 
άπό τό κωμικό πρόσωπο τής δμώνυμης σά
τιρας. Παράλληλα οί Αίτωλοί ψήφισαν 
τήν έπαναφορά τών άντιμακεδονιζόντων, 
οί Άμβρακιώτες έδιωχναν τήν μακεδονική 
φρουρά άπό τήν πόλι τους καί οί Ά ργείοι 
κινοδσαν τήν Πελοπόννησο σέ έπανάατασι. 
Ή  άντίδρασις τού Αλεξάνδρου ήταν κε
ραυνοβόλος. ΙΙέρασε στήν Θεσσαλία, άνάγ- 
κασε τούς κατοίκους της νά δεχθούν τήν 
άρχηγία του. Τό Άμφικτιονικό Συνέδριο 
τόν άνακήρυξε στρατηγό αύτοκράτορα. ΟΙ 
Αθηναίοι τοδ έστειλαν πρεσβευτάς γιά νά 
δηλώσουν τήν ύποταγή του, καί στήν Κό
ρινθο άναγνωρίσθηκε άρχηγός τής έλλη- 
νικής συμμαχίας καί ατραττ-'ός αύτοκρά- 
τορας κατά τών ΙΙερσών.

Παράλληλα δ Αλέξανδρος προσπαθεί νά 
ατερεώση τόν θρόνο του στήν Μακεδονία. 
’Εδώ ένεργεί μέ τήν κληρονομιά τής σκλη- 
ρότητος τής Όλυμπιάδος. Διατάσσει τήν 
έκτέλεσι τοδ Άμύντα, έξαδέλφου του, τοδ 
όποιου τόν θρόνο, είχε σφετερισθή δ Φίλιπ
πος μέ τό πρόσχημα τής έπιτροπείας. Ό  
νόθος άδελφός του, δ Κάρανος, έκτελείται 
κι αύτός, ένώ δ Άρριδαϊος, άλλος έτερο- 
θαλής άδελφός του, δέν θίγεται, γιατί τό 
καθυστερημένο μυαλό του τόν καθιστά ά- 
κίνδυνο γιά τόν νέο βασιλιά.

Ή  ’Ολυμπίάς συμπληοώνει τόν αιματη
ρό κύκλο τών δολοφονιών γιά τήν έξααφά- 
λισι τοδ θρόνου στόν γιό της. Ή  άτυχη 
Κλεοπάτρα άναγκάζεται νά άπαγχονισθή 
μόνη της, άφοδ μπροστά στά μάτια της ή 
’Ολυμπίάς δολοφόνησε τήν μικρή της κό
ρη, τήν Εδρώπη. Έ τσ ι χάνεται καί τό 
δεύτερο παιδί τοδ Φιλίππου, πού φέρει στά 
σπλάχνα της. Ό  θείος της δ Ά τταλος, 
πού διοικούσε τόν στρατό στήν Μικρά Άσία 
μαζί μέ τόν Παρμενίωνα, σπεύδει νά δη- 
λώση ύποταγή στόν νέον βασιλιά, πού έχει 
τήν ύποστήριξι τών περισσοτέρων Μακε- 
δόνων στρατηγών. Τοδ στέλνει μάλιστα, 
δείγματα τής άφοσιώσεώς του έπιστολές 
τοδ Δημοσθένη πρός αύτόν, δπου δ δρκι- 
σμένος εχθρός τής αακεδονικής πολιτικής 
ζητοδσε τήν βοήθειά του, γιά  νά καταβά
λουν τόν Αλέξανδρο. Οί καλές του προθέ
σεις δέν πείθουν δμως τόν γυιό τής Όλυμ
πιάδος. Κατά διαταγήν του δολοφονείται 
καί δ Ά ταλλος στήν Μικρά Άσία. Έ τσ ι 
άδιαφιλονίκητος κύριος τοδ θρόνου μένει δ 
Αλέξανδρος. Ή  ’Ολυμπίάς θριαμβεύει.

"Ας γυρίσωμε δ'ίως στήν δολοφονία τοδ 
Φιλίππου γιά νά έξετάσωμε τά αίτιά της, 
τις έπίσημες καί τις άνεπίοημες έκδοχές 
καί ύπόνοιες, πού δημιούργησε τό άπροσ- 
δόκητο έγκλημα. Καί πρώτα πρώτα ποιδς 
δ δολοφόνος; ’Ονομαζόταν Παυσανίας καί 
ήταν γιός τοδ Κεράτου. ’Εκείνο πού προ
ξένησε κατάπληξι, δταν έγινε γνωστό τό 
δνομά του, ήταν πώς προερχόταν άπό τούς 
«έταίρους», τούς σωματοφύλακες τοδ βα
σιλιά, πού διαλέγονταν άπό τήν άριοτο- 
κρατία τής Μακεδονίας άνάμεσα στούς πιό 
καλοκαμωμένους νέους Μακεδόνες. Ό  
Παυσανίας μάλιστα ήταν γιά ένα διάστημα 
ό εδνοούμενος τοδ Φιλίππου άξιωματικός.



Φ ΙΛΙΠ Π Ο Υ  T O Y  Β' -

Ό  Αλέξανδρος θνήσκων. Γλυπτό τού Γ' π.Χ. aidjvoc 
Galleria Uffici. Φλωρεντία).

Ilo ti ήταν ή αιτία, πού έσπρωξε τόν οικείο 
τοΟ Μακεδόνος Βασιλέως στήν έγκληματι- 
χή ένέργεια; Ή  έπίαημη έκδοχή πού δό
θηκε μιλά γιά καθαρά προσωπικούς λό
γους. Μιά βρώμικη Ιστορία έγινε γνω
στή. 2 ’ ένα σομπόσιο τών Μαχεδόνων σω
ματοφυλάκων μερικοί μεθυσμένοι συνδαι
τυμόνες άρχισαν νά πειράζουν μέ αισχρά 
λόγια τόν Παυσανία, πού ή ώραιότης του 
τόν Ικανέ ν4 ξεχωρίζη άνάμεσά τους. Καί 
δέν άρκέσθηκαν στίς ρυπαρότητες τής 
γλώσσας, 4λλ4 παρασυρόμενοι άπό τό με
θύσι ώργίασαν έπάνω του. Ή  προσβολή 
ήταν βαρειά γι4  τόν νέο, πού έτρεξε ν4 
προσπέση στό βασιλιά του ζητώντας έκδί- 
κησι. Ό  Φίλιππος δμως, άγνωστο γιά ποιό 
λόγο, δέν δέχθηκε νά τόν ίκανοποιήση. 
Ίσω ς γιά νά μή δώση συνέχεια στό γεγο
νός. "Ομως δ ΙΙαυσανίας δέν μπόρεσε νά 
ξεχάση τήν προσβολή. Υποδαύλισαν άσφα- 
λώς τό μίσος του καί άλλοι Μακεδόνες 
εύγενείς καί ήγεμονίσκοι τής Βόρειας Μα
κεδονίας, τών όποίων τήν έξουσία είχε 
άφαιρέσει 6 Φίλιππος. "Ισως αύτά τόν έ- 
ξώθηααν στήν έγκληματική ένέργεια, πού 
στέρησε τήν 'Ελλάδα άπό μιά τόσον Ισχυρή 
πολεμική καί πολιτική προσωπικότητα. 01 
περισσότερες άνεπίσημες έκδοχές άπορρί- 
πτουν τήν προσωπική έκδίκησι σάν αίτιο 
τής δολοφονίας καί συγκλίνουν ύπέρ τής 
άπόψεως τής συνωμοσίας.

ΙΙοιοί ήσαν δμως οί συνωμότες;
Ά λλοι ύποστηρίζουν πώς ή άθηναϊκή 

άντιμακεδονική μερίδα μέ Αρχηγό τόν 
Δημοσθένη δπλισε τό χέρι τού δολοφόνου. 
Ά λ λ ο ι  πώς οί Πέρσες είχαν έλθει σέ συ- 
νεννόησι μέ τόν δυσαρεστημένο Παυσανία, 
ατήν προσπάθειά τους νά άποτρέψουν τόν 
ελληνικό κίνδυνο έκ Μακεδονίας. Ά λλοι 
πώς οί ήγεμόνες τών Λυγκηστών, πού δ 
Φίλιππος τούς είχε καθυποτάξει, όργάνω- 
σαν τήν δολοφονία. Τήν γνώμη αυτή έπι- 
σημοποίησε καί δ Αλέξανδρος διατάσαον- 
τας τήν θανάτωσι τού Άρραβαίου καί τού 
Ήρομένη, βασιλέων τών Λυγκηστών, άμέ- 
σως μετά τήν άνάρρησί του στδν θρόνο, 
ώς συνενόχων στήν δολοφονία τού πατέ
ρα του. Ίσω ς δμως ή ένέργεια του αύτή 
νά ήταν καθαρή πρόνοια, γιά  νά άπαλλαγή 
άπό τήν έπικίνδυνη δυναστεία τής άτίθα- 
αης αύτής βαλκανικής φυλής. "Εδωσε 
πάντως χάρι στόν τρίτο άδελφό τού βασι
λικού οίκου τών Λυγκηστών, στόν δμώ- 
νυμό του Αλέξανδρο, Ισως έπειδή ήταν 
γαμπρός τού στρατηγού του Αντιπάτρου, 
πού τόσο τόν βοήθησε νά διεκδικήση μέ έ- 
πιτυχία τόν θρόνο τού πατέρα του.

"Ομως ή πιό άγαπημένη θεωρία τών 
ιστορικών, πού άσχολήθηκαν μέ τήν δολο
φονία τού Φιλίππου, τών βιογράφων δη
λαδή τού Αλεξάνδρου (γιατί έργο μέ θέ
μα τήν ζωή τού Φιλίππου δέν σώζεται, 
καί είναι γνωστό μόνο πώς δ Θεόπομπος 
δ Χίος είχε γράψει μιά βιογραφία του, πού 
χάθηκε δυστυχώς), ή θεωρία λοιπόν πού 
φαίνεται πιό άληθοφανής στδν ιστορικό, 
είναι πώς ή ’Ολυμπίάς όργάνωαε τή συνω
μοσία κατά τού συζύγου της.

Ή  δπερηφάνεια τής κόρης τού Νεοπτο
λέμου είχε θιγή βαριά. 'Ο γάμος τού Φι
λίππου μέ τήν νεώτερή της Κλεοπάτρα καί 
ή προοπτική νά άμφισβητηθή δ θρόνος τού 
γιού της ήσαν δπωαδήποτε άρκετά γιά νά 
προκαλέσουν τήν έκδήλωσι τής άσυγκρά- 
τητης παραφοράς της. Διόλου άπίθανο ή 
δήθεν καλόβουλη έπιστροφή της στήν Πέλ
λα νά έξυπηρετοΰσε τούς σατανικούς της 
σκοπούς. Ή  συνεργία της στόν φόνο τού 
Φιλίππου έπιβεβαιώνεται άπό τήν σπουδή 
της νά έκτελέση μέ τόν γνωστό βάρβαρο

τρόπο τήν Κλεοπάτρα.
Είχε μήπως καί δ Αλέξανδρος άναμι- 

χθή στήν συνωμοσία; Γιά ποιό λόγο δέν 
άμφισβήτησε τήν άθωότητα τής μητέρας 
του; Μήπως ή ’Ολυμπίάς είχε σταλάξει 
τό δηλητήριο τής ψυχής της καί σ’ αύτόν 
ένάντια τού πατέρα;

Ή  ύπόθεσις αύτή φαίνεται άπίθανη. 
Μιά παρόμοια ύποψία δέν ταιριάζει στήν 
εικόνα τού ’Αλεξάνδρου. Φάνηκε βέβαια 
πολλές φορές βίαιος καί παράφορος καί 
έδωσε δείγματα έξαιρετικής ακληρότητος 
έπάνω στόν θυμό του. "Ομως είναι έξ ί 
σου έξακριβωμένη ή πικρή μεταμέλειά του 
μετά άπό κάθε ξέσπασμα τού θυμού του, 
πού τό έκρινε άδικο. Ή  δολοφονία τού 
Φιλίππου είχε δργανωθή άπό ξεκάθαρο καί 
υπολογιστικό μυαλό, ήταν αποτέλεσμα 
μιας όργανωμένης δολοπλοκίας, καί δ ’Α
λέξανδρος δέν χρησιμοποίησε ποτέ τόν δόλο 
γιά νά πετύχη τούς σκοπούς του. θά μπο
ρούσε νά σκότωνε τόν πατέρα του έπάνω 
στήν όργή του, τήν ήμέρα έκείνη τών γά- 
μων του μέ τήν Κλεοπάτρα, βταν έκεινος 
δρμησε έναντίον του. "Ομως δέν θά μπο
ρούσε ποτέ νά όργανώση «έν ψυχρψ 
τήν δολοφονία του καί νά βαδίζη άμέρι- 
μνος πλάι του, ένώ ήξερε πώς δ δολοφόνος 
καιροφυλακτοΰσε. "Οχι, κάτι τέτοιο δέν 
ταιριάζει στήν προσωπικότητά του. Ά ν  δ 
πατέρας του άπαιτοΰσε διάδοχο άπό τήν 
Κλεοπάτρα καί τού αμφισβητούσε τόν θρό
νο, θά έκανε ίσως πόλεμο έναντίον του, 
διεκδικώντας τά νόμιμα δικαιώματά του. 
"Ομως δέν θά κατέφευγε στήν ύπουλη δο
λοφονία.

"Οσοι, άποκλίνουν ύπέρ τής συμμετο
χής τού ’Αλεξάνδρου στήν δολοφονική ά- 
πόπειρα, άναφέρουν τό τελευταίο έπεισό- 
διο, πού είχε χωρίσει πατέρα καί γιό. Ό  
ΙΙιξώδαρος, σατράπης τής Καρίας, ζήτησε 
άπό τόν Φίλιππο νά παντρέψη τόν διάδοχο 
μέ τήν κόρη του. Ό  Φίλιππος δμως δέν 
δέχθηκε καί ύπέδειξε γιά μνηστήρα τόν

νόθο γιό του Άρριδαίο.. Ό  ’Αλέξανδρος 
μέ κάθε τρόπο προσπάθησε νά έξασφαλίση 
γιά τόν έαυτό του τό γάμο. Ό  πατέρας 
του τότε τού άρνήθηκε τήν αυγκατάθεαί 
του, δηλώνοντας πώς δέν ταίριαζε στόν 
διάδοχο τής Μακεδονίας νά κάνη γυναίκα 
του τήν κόρη ένός Πέρση. Ή  δυσαρέσκεια 
πατέρα—γιού ήταν πρόσφατη.

’Αλλά, δν δ ’Αλέξανδρος είχε άναμι- 
χθή στόν φόνο τού πατέρα του, πώς έξη- 
γεϊται ή προθυμία δλων τών πιστών στρα
τηγών τού Φιλίππου νά ταχθούν άμέσως 
στό πλευρό του καί νά στηρίξουν τόν κλο
νιζόμενο θρόνο του; Πώς έξηγείται ή εμπι
στοσύνη τού δοκιμασμένου στόν πόλεμο καί 
στήν παρασκηνιακή πολιτική στρατηγού 
Παρμενιωνα, στόν νέο βασιλιά, πού έφθα- 
αε ώς τήν έκτέλεσι τού Άττάλου, παρ’ δ- 
λο πού ήταν άνδρας τής κόρης του; Πώς 
έξηγείται ή έμπιατοσύνη τού άλλου πιστού 
στρατηγού τού Φιλίππου, τού ’Αντιπά
τρου; Αύτοί οί δυό άνδρες, μέ τήν προσω
πική πείρα τής αύλής τής Μακεδονίας 
καί τών μηχανορραφιών της, ήσαν άσφα- 
λώς οί πιό ικανοί νά μαντέψουν τούς άλη- 
θινούς Οποκινητάς τής συνωμοσίας. Είναι 
σχεδόν βέβαιο δτι, έφ’ δσον αύτοί δέν δ- 
ποπτεύθηκαν τόν ’Αλέξανδρο, είναι Αστή
ρικτη ή έναντίον του δποψία. Ό  ’Αλέξαν
δρος δέν άναμίχθηκε στήν δολοφονία τού 
Φιλίππου.

Ή  δόξα βεβαίως τού γιού κάλυψε τήν 
δόξα τού πατέρα. Ά ν  δμως δ ’Αλέξανδρος 
όνομάσθηκε Μέγας γιά τό αληθινά μοναδι
κό κατακτητικό καί έκπολιτιστικό του έρ
γο, δ Φίλιππος άξιζε τδν ίδιο τίτλο, γιατί 
αύτός πρώτος δρνάνωσε τό κράτος καί τόν 
στρατό, πού θά δδηγούσε δ γιός του στήν 
νίκη, ένωσε τήν Ελλάδα ύπδ τήν ήγεμο- 
νία του καί χάραξε τούς σκοπούς τής παν
ελληνίου ένότητος καί τής κοινής δράσεως 
κατα τών Ανατολικών λαών.

Κ. ΚΙ0ΓΠΚΙ0ΛΗ2



Δεξιά : Μιά γραφική έποχή. Τροχο
νόμος άστυφύλαξ, ρυθμιστής τής τρο 
χαίας κινήσεως, είς τήν διασταύρω- 
σιν τών όδών ’Αμαλίας καί Φιλελ
λήνων.
Κάτω : Τό Τμήμα Τροχαίας ’Αθη
νών τό έτος 1926. Είς τήν πρώτην 
σειράν καθήμενοι έξ άριστερών. 'Υ- 
παστυνόμος Κουμπούρας Γεώργιος, 
’Αστυνόμος Τσαούσης Νικόλαος, 
Ύπαστυνόμος Καραμπέτσος Ευάγ
γελος καί’Αρχιφύλαξ’Αργυρόπουλος 
Δημήτριος. ’Ορθιοι οί αστυφύλακες 
τοδ Τμήματος. Ό  διά τοδ τόξου ση- 
μειούμενος είναι ό άστυφύλαξ καί 
νϋν ’Αστυνόμος έ.σ. κ. Βαφόπουλος, 
δστις καί μάς παρεχώρησεν εΰγενώς 
τήν φωτογραφίαν.
’Απέναντι: ’Αστυφύλακες τοδ Br 
Άστυνομικοδ Τμήματος ’Αθηνών 
είς αναμνηστικήν φωτογραφίαν προ 
τοδ Θησείου τό έτος 1928. Ή  περιο
χή ύπήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν 
τοδ Βου Τμήματος.
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Μ ΙΑ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ
ΤΟ Ν  «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ  ΡΑΦΙ Κ Ο Σ Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ευγενική προσφορά των «’Αστυνομικών Χρονικών» 
προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των. Σελίδες πού ζωντα
νεύουν μια ιστορία, ένα παρελθόν μιας υπηρεσίας, μαζί με 
τούς άνθρώπους της, έκείνους πού προσέφεραν καί άλλους 
πού έξακολουθοΰν νά προσφέρουν. . .



ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Ά νω  : Μάρτιος 1938 στόν Κήπο Μουσείου. Πρωινή διακριτική άφύπνι- 
σις.
Κάτω : Μέτρα τάξεως κατά τούς έορτασμούς, τόν Απρίλιον τοϋ 1937 τής 
έκατονταετηρίδος τοδ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
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Ά νω  άριστερά: Ό  ’Αστυνόμος Α' κ. Ίγγλεζάκης μετά τοδ Άμερικανοδ λοχαγοδ Murfy κατά ένημε- 
ρωτικήν έπίσκεψιν τοδ τελευταίου είς τό κελί 15 τοδ Χαϊδαρίου ένθα τά 'Ες-'Ες έξετέλεσαν πολυ
αρίθμους πατριώτας.
Ά νω  δεξιά: Ή  όμάς Αστυνομίας Λιμένος Πειραιώς τό έτος 1923. Έ ξ άριστερών : Ό  Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου Λιμένος κ. Ίγγλεζάκης, ό ’Αστυνόμος Κίτρας καί ό Ύπαστυνόμος Ά γγε- 
λόπουλος.
Κάτω : Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν παρέλασιν τοδ Καρναβάλου στους δρόμους 
τής Πρωτευούσης. Ή  φωτογραφία έπΐ τής όδοδ Πανεπιστημίου, στο ϋψος τής όδοδ Πεσμαζόγλου.
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ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

------------- ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟΝ------------- ^
Του κ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, καθηγηχοϋ τής Ψυχιατρικής 

και Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος.
Είναι γνωστή ή άΕία τής διαπαιδαγωγήσεως διά τήν 

καλήν ή κακήν ψυχικήν διαμόρφωσιν. Ή  καλή διαπαιδαγώ 
γησις δύναται πολλάκις νά έΕουδετερώση ώρισμένας άλλας 
δυσμενείς έπιδράοεις τού περιβάλλοντος. Υπάρχουν παι
διά, άτινα ζοϋν έν πτωχεία καί στερήσεσιν, επειδή όμως 
τυγχάνουν καλής άγωγής, δέν παρουσιάζουν ψυχοπαθολο- 
γικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις. Αντιθέτως, παιδιά, 
ζώντα έν πάση εύημερία καί δυνάμενα νά άναπτυχθοϋν ό- 
μαλώς, παρουσιάζουν ψυχικήν παρέκκλισιν καί άντικοινωνι- 
κότητα, επειδή ελλειψεν αύτοίς ή καλή αγωγή.

'Εκείνο δέ, τό όποιον έπιδρά περισσότερον παιδαγωγι- 
κώς έπί τήν ψυχήν τοϋ παιδιού ύπό θετικήν ή άρνητικήν 
ένοιαν, είναι κυρίως τό παράδειγμα των προσώπων τοϋ πε
ριβάλλοντος.

Συναφής καί έΕ ίσου δυσμενής παράγων, συμπίπτων 
έν πολλοϊς πρός τόν προηγούμενον, είναι ή μή ϋπαρΕις δια
παιδαγωγήσεις καθόλου (έν τή οικογένεια ή έν τψ σχο- 
λείω). Ή  έλλειψις άγωγής καί πολλάκις ταυτόσημος πρός 
τήν κακήν άγωγήν, διότι τό παιδί ζών άνευ έπιβλέψεως καί 
άγωγής κατά μοιραϊον τρόπον παραδειγματίζεται κακώς, 
έκτός έάν ή καλή φύσις αυτού όδηγήση τούτο εις τόν ορθόν 
δρόμον.

Ταϋτα περί τής διοπαιδογωγήοεως ώς έΕωτερικοϋ πα
ράγοντος.

2) Σημαντικός παράγων έΕωτερικός είναι, ώς γνω
στόν, τό οίκογενειοκόν περιβάλλον. 'Ως πρός τόν παράγον
τα τής οικογένειας δέον νά τονισθοϋν ό άνώμαλος χαρα- 
κτήρ των γονέων, ή δυσαρμονική συμβίωσις αύτών, ή ήθικη 
άπρέπεια έν τη οικογένεια, ή άνεργία τοϋ πατρός, ή έγκλη- 
ματικότης αύτού.

Εις τόν παράγοντα τής οικογένειας περιλαμβάνεται καί 
ή σχέσις των άδελφών πρός άλλήλους, έκ τής όποιας πολ
λάκις έΕαρτάται ή ομαλή ή μή ομαλή ψυχική άνάπτυΕις τού 
παιδιού.

Τούτο έπρόοεΕεν ιδιαιτέρως ή άτομική ψυχολογία, καθ- 
ορίοααα τήν ψυχολογίαν τοϋ παιδιού (μονογενούς, πρωτο
τόκου, ύστεροτόκου), ώς καί τάς παθολογικός ψυχικός άν- 
τιδράσεις, αί όποϊαι δύνανται νά έποκολουθήσουν.

3) Ή  άπορφάνισις, έφ' όσον τό παιδί δέν τύχη προ
στασίας ύπό συγγενών ή έν όρφανοτροφείοις, καθίσταται πα
ράγων ψυχοπαθολογικών έκδηλώσεων.

Κυρίως τά μητρός στερηθέντα παιδιά ύφίστανται δυ- 
σμενέστατον τόν άντίκτυπον τού άπορφανισμοϋ.

4 ) Ή  έΕώγαμος γέννησις μετά τών έπακολούθων, δη- 
λοδή τής έλλείψεως στοργής, άγάπης καί μερίμνης, τών 
αισθημάτων τής μειονεκτικότητος, τής κοινωνικής περκρρο- 
νήσεως, άποτελεϊ ισχυρόν παράγοντα ψυχοπαθολογικών έκ
δηλώσεων καί άντικοινωνικότητος τοϋ έΕωγάμου, δοθέντος 
έπί τούτοις, ότι έΕώγομα τέκνα προέρχονται συνήθως έΕ 
άτόμων πτωχών, νεαρών, άνικάνων νά μεριμνήσουν διά τά 
τέκνα των καί άδιαφορούντων δΓ αύτά.

5) Ή  πενία μετά τών συναφών στερήσεων είς πολλάς 
περιπτώσεις όδηγεϊ είς τήν δισστρέβλωσιν τής ψυχής, τό δέ 
ότομον άνοπτύσσει έχθρότητα καί μίσος κατά τής κοινω
νίας.

6) "ΑΕιον όμως παρατηρήσεως είναι, δτι ψυχική παρέκ- 
κλισις δύναται νά προκύψη καί έκ τοϋ δλως άντιθέτου παρά
γοντος, δηλαδή τής χλιδής καί τοϋ πλούτου. Ή  λόγω τοϋ 
πλούτου άκριτος ίκανοποίησις πόσης έπιθυμίας δημιουργεί 
έγωκεντρικά, μαλθακά, νωχελή παιδιά καί νέους άνευ Ιδα

νικών, διατηρεί αύτά είς τήν ένστικτώδη βαθμίδα τής ζωής. 
Τούτο βλέπομεν είς τάς πλούσιας τάΕεις.

7) Ή  έλλειψις έπαρκούς χώρου έν τή κατοικίρ, ένθα 
πολλά άτομα διαφόρου γένους, ήλικίας καί χαρακτήρος δια- 
βιοϋσι καί όπου δέν ύπάρχει άνεσις καί ήρεμία (ό άνθρω
πος είναι καί μονήρες ζψον), δύναται νά όδηγήση είς ψυχο- 
παθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις. Έκ τών τοι- 
ούτων όρων διαβιώσεως δημιουργεϊται συνεχής ένόχλησις 
καί δυσφορία, κακή άπομίμησις, γενετήσιος ύποκίνησις, ήθι- 
κή κατάπτωοις, μή όμαλή ψυχική έΕέλιΕις. Τό  γεγονός τούτο 
συνοδεύεται συνήθως καί ύπό οικονομικής ένδειας καί πτω
χείας.

8) Ό  αλκοολισμός τών γονέων. Ό  άλκοολισμός τών 
γονέων μέ τούς διαπληκτισμούς καί βιαιότητας, τάς σκληρός 
πράΕεις τοϋ μεθύσου πατρός είς βάρος τοϋ παιδιού, πολλά
κις τάς γενετησίους άσχημίας αύτού, άποτελεϊ άληθή τρα
γωδίαν διά τά τέκνα.

9) Ή  άνηθικότης καί έγκλημστικότης τού περιβάλλον
τος όδηγεϊ έπίσης είς ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς 
έκδηλώσεις τών νέων άτόμων.

10) Γονείς ψυχικώς άνώμαλοι άποτελούν δυσμενές πε
ριβάλλον καί δύνανται ν' άπστελέσουν έΕωτερικόν παράγον
τα ψυχικών άνωμαλιών.

11) Ή  διάθρυψις (θωπεία), τό λεγόμενον χάϊδεμα 
παιδιών κυρίως εύπόρων γονέων, ίκανοποιούντων έκ κακώς 
έννουομένης άγάπης πάσαν έπιθυμίαν τού παιδιού, μή καθ- 
οδηγούντων αύτό είς έργασίαν, μή διδασκόντων τούτο νά 
καταστέλλη τάς έγωϊστικάς του τάσεις, ούχί σπανίως έκ- 
τρέφει ψυχικήν διαστρέβλωοιν καί μεταγενεστέραν έΕαθλίω- 
οιν.

12) Παιδιά πάσχοντα χρονίως έκ σωματικής τίνος νό
σου άφιέμενα άφ' ένός άνευ σχολικής καί συστηματικής δια- 
παιδαγωγήσεως, ικανοποιούμενα άφ' έτέρου ώς πρός πάσας 
τάς έπιθυμίας αύτών, άναπτύσσουν άπαιτητικόν χαρακτήρα, 
καθίστανται άεπιθάρχητα, όκνηρά, δέν έθίζονται είς έργασίαν, 
ώστε τελικώς έκτρέπονται τής όμαλής κοινωνικής ζωής.

13) 'Ως έΕωτερικός παράγων έμνημονεύθη άνωτέρω 
ή κακή συναναστροφή καί τό κακόν παράδειγμα είς τά ό
ποια περιλαμβάνεται πλήν τής λεγομένης έλαφράς φιλολο
γίας καί τό κοκόν κινηματογραφικόν θέαμα. Περί τούτου 
έχομεν νϋν νά παρατηρήσωμεν τά άκόλουθα:

Τό  κινηματογραφικόν θέαμα άποτελεϊ τό πλέον έπιζη- 
τούμενον μέσον ψυχαγωγίας καί ώς έπιδρών έπί τής ψυχής 
ύπόκειται είς έΕέτασιν άπό άπόψεως ψυχικής ύγιεινής.

Ή  έπί τινα χρόνον βίωσις έν τψ φανταστικψ οίκονο- 
γραφικψ περιβάλλοντι έπιδρά έπί τής ψυχής παντός άνθρώ- 
που, μικρού καί μεγάλου.

Ό  θεατής άφίνεται παθητικώς είς τήν έλΕιν τού θεά
ματος καί δέχεται τήν έπίδρασίν του. Ζή πρός στιγμήν έν 
τψ φανταστικψ όνειρικψ κόσμω, άποσχίζων τήν πραγματικό
τητα μετά τών πολλσπλών προβλημάτων, τών φροντίδων 
καί μεριμνών.

Ή  έπίδρασις έπί τής ψυχής τών παιδιών καί τών νεα
ρών άτόμων είναι έντονωτέρα καί μονιμωτέρα, διότι ή δε- 
κτικότης αύτών είναι κατά πολύ μεγαλυτέρα τής τού ένη- 
λίκου, ή δ' άφομοίωσις τοϋ θεάματος δύναται νά φθάση 
μέχρι σημείου, ώστε τό έγώ νά έπηρεασθή πλήρως καί νά 
άλλοιωθή συμφώνως πρός τό περιεχόμενον αύτού.

Τούτο συμβαίνει έπειδή είς τά παιδιά καί τά νεαρά 
άτομα δέν υπάρχει είσέτι πλήρης διαχωρισμός μεταΕύ φαν
τασίας καί πραγματικότητος καί κυριαρχεί κατά πρώτον λό



Πλήν τού θεάματος τό άνάγνωσμα άσκεΐ ίσχυροτάτην 
έπίδρασιν έπί τοΰ παιδός καί δταν δεν είναι τό κατάλ
ληλο έκτρέφει ψυχικήν διαστρέβλωσιν καί μεταγενεστέ- 

ραν έξαθλίωσιν.

Οί νέοι εξυψώνουν 
τούς αστέρας είς ι
δανικά των και τεί
νουν νά ταυτοποιη- 
θοΰν προς αύτούς 
μιμούμενοι τήν συ
μπεριφοράν των,τήν 
ένδυμασίαν,  τήν  
κόμμωσιν καί τάς 
πράξεις των

γον ή συναισθηματικότης. Επίσης διότι ύστερεί ή κρίσις καί 
ελλείπει ή πείρα τής Ζωής.

Έποκόλουθον των άνωτέρω προϋποθέσεων είναι ό ό 
μεοος καί έντονος ψυχικός έπηρεαομός μέ τάς άντκττοίχους 
άντιδράσεις π.χ. τήν άμεσον δημιουργίαν έντόνων ψυχικών 
εκδηλώσεων (άγωνίος, δακρύων, άναφωνήσεων έκ τρόμου, 
αποστροφής τών οφθαλμών κ.τ.τ.) ή διαταραχήν ψυχικής ή 
σωματικής τίνος λειτουργίας π.χ. τοϋ ύπνου μέ έφιαλτικά 
όνειρα κ.τ.τ.

Ταϋτα δεικνύουν πόσον έκ τοϋ θεάματος εύχερώς δια- 
ταράσσεται ή ψυχική ισορροπία τοϋ παιδιοϋ καί νεαρού ά- 
τόμου.

Αλλά καί μονιμώτερος καί βαθύτερος έπηρεαομός δύ- 
ναται νά δημιουργηθή.

'Όπως άνωτέρω εϊπομεν, είναι δυνατόν διά τοϋ θεά
ματος ν' άλλοιωθή τό όλον έγώ τοϋ νεαρού άτόμου, ώστε νά 
έπακολουθήσουν συμπεριφορά, έκδηλώσεις καί πράΕεις άνά- 
λογοι πρός έκεϊνα τά όποια είκονίσθησαν έν τφ κινηματο- 
γράφω.

Οί νέοι καί αί νεάνιδες έΕυψώνουν, ώς γνωστόν, τούς 
άστέρας είς ιδανικά των καί τείνουν νά ταυτοποιηθοϋν πρός 
αύτούς μιμούμενοι τήν συμπεριφοράν των, τόν τρόπον τοϋ 
όμιλεΐν, τήν ένδυμασίαν, τήν κόμμωσιν, τάς πράΕεις των. 
Είναι γνωστόν ότι συλλέγουν τάς φωτογραφίας των καί συ- 
Ζοϋν τρόπον τινά έν τή φαντασία μετ' αύτών. Ή  μίμησις 
καί ή έπανάληψις τών πράΕεων τών προσώπων ένός κινη
ματογραφικού έργου είναι έκεϊνο, τό όποιον άπό άπόψεως 
έπιδράσεως τοϋ έγώ είναι τό σπουδαιότερον.

Τό  νεαρόν δηλαδή άτομον προβαίνει είς ώρισμένας 
πράΕεις κατ' άπομίμησιν τών όσων είδε έν τώ κινηματογρά- 
φιμ, ύποβοηθοϋντος είς τούτο πλήν τών άλλων καί τοϋ παρ- 
ορμητισμοϋ, δστις είναι ίδιον τής νεαρός ψυχής.

"Εχουν πράγματι διοπιστωθή πολλοί πλήρως έΕηκριβω- 
μέναι περιπτώσεις νεαρών άτόμων, τά όποια έπηρεασθέντα 
ύπό τοϋ κινηματογράφου, προέβησαν είς πράΕεις παντοίας 
έγκληματικότητος ή διεμόρφωοαν άνηθίκως τήν Ζωήν των.

Δέν είναι π.χ. σπάνιοι αί περιπτώσεις παιδιών, τά όποια 
παρωρμήσθησαν είς έγκατάλειψιν τής οικίας των καί έπιΖή- 
τησιν περιπετειών είς τό άγνωστον βάσει κινηματογραφικών 
έντυπώσεων.

Τό  φαινόμενον τοϋ τεντυμποϊσμοϋ έκτρέφεται πολλά- 
πλώς είς τάς αίθούσας τοϋ κινηματογράφου. Ή  άνηθικότης 
τών νέων καί νεανίδων έκ τοϋ κινηματογραφικού θεάματος 
λαμβάνει πολλαπλώς τό δίδαγμα.

Ούτως έχαμεν τό δεδόμενον τής άμέσου οχέσεως με- 
ταΕύ θεάματος καί συμπεριφοράς καί πράΕεων τών νέων.

Μάλιστα δέ νεαρά άτομα, τά όποια είναι κατά τινα 
τρόπον ψυχικώς άνώμαλα, ύφίστανται μεγαλυτέραν τήν 
δυσμενή έπίδραοιν παρά τά όμαλά. "Εχει διοπιστωθή, ότι 
τά ψυχικώς άνώμαλα άτομα συχνάΖουν περισσότερον είς τόν 
κινηματογράφον παρά τά ψυχικώς όμαλά.

Δύναται γενικώς νά λεχθή, ότι, ώς νϋν παρέχεται, τό 
κινηματογραφικόν θέομα δέον νά χαρακτηριοθή ώς άακοϋν 
παθογόνον ψυχικήν έπίδρσσιν. Τό  τοιοϋτον θέαμα άνοίγει 
τήν όδόν πρός τόν πλόνητα βίον, τήν έγκληματικότητα καί 
τήν άνηθικότητα.

Σημειωτέον, ότι πολλοί δυσμενείς παράγοντες οικογε
νειακής Ζωής (στενόχωρος, μή άνετος κατοικία, έλλειψις 
ψυχικής έπικοινωνίας μετά τών άλλων άτόμων καί όσα άλ
λα άνέφερον άνωτέρω) έΕωθοϋν καί άναγκάΖουν τό νεαρόν 
ότομον νά έγκαταλείπη τήν οικίαν του καί νά άναΖητή τήν 
ψυχαγωγίαν του είς τάς κινηματογραφικός αίθούσας.

Αί παθογόνοι έπιδράσεις τοϋ κινηματογράφου έΕουδε- 
τεροϋνται πολλαπλώς ύπό τών καλών όρων διαβιώσεως τοϋ 
νέου έν τη οικογένεια του. Άντιθέτως έπιτείνονται όταν οί 
όροι διαβιώσεως έν αύτή είναι δυσμενείς, διότι αί σκηναί 
τοϋ θεάματος άπηχοϋν πολλάκις είς ίδια προβλήματα τής 
Ζωής τοϋ νεαροϋ άτόμου, π.χ. τήν πτωχείαν του, τήν έγκα- 
τάλειψιν, τήν άπογοήτευσιν, τήν έλλειψιν άγόπης, όπότε 
έΕάπτουν τά έκ τής ίδιας Ζωής πάθη του καί οΰτως ύποκι- 
νοϋν τάς ήδη ύπαρχούσας έν τή ψυχή του άντικοινωνικάς 
τάσεις, ώστε τελικώς νά πραγματοποιούνται.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω προκύπτει άναμφισβητήτως 
ή φθοροποιός έπί τής ψυχής έπίδρασις τοϋ άσέμνου καί έγ- 
κληματικοϋ θεάματος. Από άπόψεως ψυχικής ύγιεινής έπι- 
τοκτική είναι ή άποφυγή τών τοιούτων θεαμάτων.

Άντιστρόφως είναι εύεργετική ή έπίδρασις τών θεα
μάτων έκείνων, τά όποια έπιφέρουν έΕύψωσιν καί έΕευγε- 
νισμόν, ώστε νά διαπλάσσωνται τό ήθος καί τά ιδανικά, δη
λαδή τών θεομάτων μορφωτικού καί έκπολιτιστικοϋ περιε
χομένου.

Θά έπρεπε δέ, κατά τήν γνώμην μου. νά ύπάρχουν κι
νηματογραφικοί αϊθουσαι καί κινηματογραφικά έργα μόνον 
διά τά νεαρά άτομα.

14) Τά γενετήσια γεγονότα, άναφερόμενα είτε είς πρό
σωπα τοϋ περιβάλλοντος, είτε είς αύτό τούτο τό νεαρόν 
ατομον, έχουν έπίσης σημασίαν δΓ ένδεχομένην ψυχικήν 
παρέκκλισιν, π.χ. ή άκρόασις γενετησίου πράΕεως τών γο
νέων, ή γυμνότης τής μητρός, ή παραπλάνησις είς αύνανι 
σμόν καί γενετησίους πράΕεις ύπό προσώπων τοϋ περιβάλ 
λοντος, πάντα ταϋτα έΕάπτουν προώρως τήν γενετήσιον 
ορμήν καί έπιφέρουν τάσιν έπαναλήψεως ή δημιουργίαν έ-



ρωτικής επιθυμίας πρός τ6 γυναικεία πρόσωπα τοϋ περιβάλ
λοντος ή συναισθήματα άντιθέσεως πρός αύτά, δηλαδή τά 
πρόσωπα τών γονέων.

Αί ψυχικοί αΰται συγκινήσεις διαταρόσσουν τήν ψυχι
κήν γαλήνην καί τήν όμαλήν ψυχικήν έΕέλιΕιν τοϋ παιδιού.

15) Έ ν  τέλει τά μή τυχόντα οικογενειακής ή κοινω
νικής φροντίδος παιδιά, ώς συμβαίνει άναφορικώς πρός τό 
παιδιά τών άθιγγάνων, τά τυφλά, τά κωφάλαλα, τά άνάπη- 
ρα παιδιά, γίγνονται ψυχικώς άνώμαλα καί δύνανται νά κα
ταστούν αντικοινωνικά κοτά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον.

Ούτως έχουν τά τών έΕωτερικών παραγόντων, τών κυ- 
ριωτέρων έΕ αυτών, αί δυσμενείς έπιδράσεις τών όποιων 
δημιουργούν φυχικάς έ Ε  έ ρ γ α σ ί α ς  άποκλινούσας 
τών άμαλών, εις συνέχειαν δ’ έπιφέρουν ολικήν ψυχικήν 
διαστρέθλωσιν καί άντικοινωνικότητα.

16) Έ ν  ποίφ τινι άντιθέσει πρός τά άνωτέρω εϋρηνται 
περιπτώσεις τινές εις τάς όποιας άν καί υπάρχουν δλαι αί 
προϋποθέσεις, ψυχικοί καί κοινωνικοί, ϊνα τό άτομον δια- 
πλαοθή ψυχικώς κατ' άμαλάν τρόπον καί γίνη όμαλάν κοι
νωνικόν μέλος, δέν παρουσιάζει έν τούτοις τήν όμαλήν ψυ
χικήν έΕέλιΕιν καί χάνει τήν κοινωνικότητά του. Εις τάς πε
ριπτώσεις ταύτας, ώριαμένα έντονα ψυχικά γεγονότα, ψυ
χικά δηλαδή τραύματα, όπστελοϋν παράγοντας παρασύρον- 
ιας τό άτομον έΕω τής ομαλής ψυχικής καί κοινωνικής τρο
χιάς. Οϋτω προκειμένου περί μοθητοϋ άποτυχίας τις, διά- 
ψευσις έλιίίδων καί μή ίκανοποίηοις φιλοδοΕίας έν τψ Σχο- 
λείω, δύνανται νά δημιουργήσουν άποστροφήν πρός τό σχο- 
λεϊον καί τούς διδασκάλους, άπογοήτευσιν καί'έν τέλει έγ- 
κατάλειψιν τής μαθήσεως καί έπίδοσιν εις άσκοπον καί πλά- 
νητα βίον. Τό  αύτό δύναται νά συμβή εις νέον έχοντα έ- 
πάγγειλμα, άπερ άπαρέσκει έαυτψ καί ύποστάντα ίσχυράν 
άπογοήτευσιν έκ τού γεγονότος τούτου. Παρεμφερώς δύναν 
ται νά έπιδράσουν ό θάνατος -προσφιλούς προσώπου, ά- 
τύχημα μετά βαρέος τραυματιταμού, άνήθικος έπίθεοις, έπί- 
θεσις Ζώου. Ό  έκ τών γεγονότων τούτων ψυχικός κλονι
σμός δύναται νά έχη ώς έπακόλουθον τήν τελειωτικήν άπώ- 
λειαν τής ψυχικής ισορροπίας τού παιδιού.

Πάντα τά άνωτέρω, άναλόγως τής ψυχικής ιδιοσυστα
σίας, τής ήλικίας καί λοιπών έν γένει όρων Ζωής καί πε
ριβάλλοντος δύνανται νά έπιφέρουν ψυχικός ανωμαλίας. 
Ποιου είδους ψυχικοί άνωμαλίαι δύναται ν' άναπτυχθοϋν εις 
έκάστην περίπτωσιν άποτελεί ιδιαιτέραν μελέτην έκφεύγου- 
σον τού πλαισίου τής προκειμένης διαλέΕεως.

Έ ν  τοίς άνωτέρω περιελήφθησαν τά έΕωγενή καί έσω-

Τό κινηματογραφικόν θέαμα ώς νΰν παρέχεται δέον νά 
χαρακτηρισθή ώς άβκοΰν παθογόνον ψυχικήν Ιπίδρα-

σιν.

"Εχουν διαπιοτωδή 
πολλαί πλήρως έ- 
ξηκριβωμέναι περι
πτώσεις νεαρών α
τόμων, τά όποϊα έ- 
πηρεασδέντα ύπό 
τοϋ κινηματογρά
φου, προέβησαν εις 
πράξεις πα ντοίας εγ
κληματικότητας ή 
διεμόρφωσα ν ά νηδί- 
κως τήν ίωήν των.

γενή αίτια, τά κυριώτερα καί συχνότερα έΕ αύτών, τά όποια 
δύνανται νά βλάψουν, όπό ψυχικής όπόψεως τό παιδί καί 
τό νεαρόν άτομον.

Έ κ  τής μελέτης τών αίτιων προκύπτει, άτι οί κίνδυνοι 
διά τήν ψυχικήν ύγείαν καί κοινωνικήν Ζωήν τοϋ παιδιού 
καί τοϋ νέου είναι πολλοπλοϊ κατά τήν σημερινήν έποχήν 
διότι καί πολυειδείς είναι καί σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ς  
προσφέρονται όπως π.χ. τό κινηματογραφικόν θέαμα.

"Αλλωστε ό άνθρωπος άμα τή γεννήσει του εισέρχεται 
εις έναν κόσμον παντοίων κινδύνων άναφορικώς πράς τήν 
ύπαρΕίν του π.χ. κινδύνων έκ τών μικροβίων, τών φυσικών 
κατοστρεπτικών γεγονότων καί τόσων άλλων. Τό  αύτό 
ισχύει διά τήν ψυχικήν ύγείαν καί κοινωνικήν Ζωήν, έάν 
ληφθοϋν ύπ' όψιν όσα άνωτέρω περί τών έπιβλαβών έΕωτε- 
ρικών παραγόντων έλέχθησαν. Εύτυχώς προκειμένου περί 
τών κινδύνων διά τήν ψυχικήν ύγείαν, ούτε δλοι οί άνθρω
ποι έκτίθενται εις τούς κινδύνους τούτους, ούτε δΓ όλους 
έχουν ίσχύν οί τυχόν έπενεργοϋντες δυσμενείς παράγοντες.

"Αλλως θά ήτο άδύνατον νά έΕέλθη ό άνθρωπος άλώ- 
βητος έκ τών άπειροπληθών δυσμενών έπιδράσεων, εις τάς 
όποιας ούτος ύπόκειται έν τη Ζωή. Εις τούς πολλαπλούς τού
τους κινδύνους άντιτάσσεται ή φυσική άντοχή τής ψυχής, 
ή ίκσνότης αύτής νά έΕουδετερή καί νά ύπερνικρ τούς κιν
δύνους χωρίς νά τραυματίζεται.

Έ κ  τών άνωτέρω προκύπτει καί κάτι άλλο. "Οτι πλεϊ- 
στοι έκ τών άνωτέρω μνημονευθέντων δυσμενών διά τό 
παιδί παραγόντων προκαλούνται καί δημιουργούνται ύπό 
τών ένηλίκων. Οί ένήλικοι δηλοδή είτε διά τής άγνοιας των, 
είτε κυρίως διά τών άτασθαλιών των, γίνονται αίτια κακού 
διά τούς άνηλίκους.

Δέν είναι εϋκολον νά συλλάβη τις έν όλη τή έκτόσει 
πόσον καλόν ή κακόν δύναται νά προκύψη έκ τής έπιδρό- 
σεως, τών ένηλίκων διά τήν ψυχήν καί τήν τύχην τών μι
κρών. Οί μεγάλοι καθσρίΖουν τήν ψυχικήν δισμόρφωσιν καί 
έΕέλιΕιν, έν ταύτψ δέ καί τήν κοινωνικήν εύδοκίμηοιν ή μή 
τών μικρών. ΚαθορίΖουν δέ ταύτην ώς γεννήτορες μέν ώς 
εσωτερικός παράγων (βιολογικός), ώς περιβάλλον δέ ώς 
έΕωτερικός παράγων. Ούτοι δημιουργούν τό πεπρωμένον 
τού γεννωμένου άνθρώπου.

Αλλά τό πεπρωμένον τού άνθρώπου έχει τι τό μοι 
ραίον, τό όπροκαθόριστον καί πολλαπλώς έκφεϋγον τής άν 
θρωπίνης δυνατότητος καί προβλέψεως. Παρά ταϋτα ό άν 
θρωπος άγωνίΖεται έν τή Ζωή καί έναντίον τοϋ πεπρωμένου 
του καί προσπαθεί νό διόρθωση τούτο όταν είναι άντίΕοον.
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ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ 

ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

U  Ν Α Σ  Σ Υ Ν Η Θ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  άνθρωπος, ευγενικός, μέ 
καλή δουλειά, πού αγαπά τήν οικογένεια του, βγαί

νει άπ ότό σπίτι του καί μπαίνει στό αυτοκίνητό του γιά νό 
πάη στό γραφείο του, στό κατάστημα όπου έργάΖεται, ατό 
εργοστάσιο ή όπου άλλου. Προηγουμένως φίληοε τρυφερά 
τή γυναίκα του, τά παιδιά του, όκόμη καί τόν σκύλο του. Δυό 
λεπτά αργότερα αυτός ό ίδιος άνθρωπος, έπειδή τό φτερό 
ένός άλλου αύτοκινήτου χτύπησε τό φτερό τοΰ δικού του 
αύτοκινήτου κατεβαίνει άπό τό δικό του αύτοκίνητο καί μέσα 
σέ «βρασμό ψυχής» σκοτώνει τόν οδηγό τού άλλου αύτο- 
κινήτου.

Τό  παράδειγμά μας είναι κάπως ύπερβολικό, άλλά είναι 
πολύ κατάλληλο γιά νά εικονογράφηση τούτη τήν τραγική 
άλήθεια των καιρών μας: όλοι μας διατρέχουμε ατά σοβαρά 
τόν κίνδυνο νά κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι έμείς οί ήσυ
χοι δόκτωρ ΤΖέκυλ ταξιδεύουμε πάντοτε έχοντας στό πλευ
ρό μας, πρόχειρον σέ πρώτη Ζήτηση τόν άποτρόποιο μίστερ 
Χάϊντ "Αν ένα αύτοκίνητο προσπεράση τό δικό μας, περι
μένουμε πώς καί τί νά τό δούμε τό έπόμενο δευτερόλεπτο νά 
συντρίβεται πάνω σ' ένα φορτηγό. Μισούμε τόν νεόπλουτο 
πού μάς προσβάλλει οδηγώντας ένα αύτοκίνητο πιό μεγάλο 
άπό τό δικό μας. Καί περιφρονούμε τόν άλλο, αύτόν πού έ
χει τό θράσος νά κυκλοφορή πιό μικρό άπό τό δικό μας. 
"Οταν διαβάζουμε στήν έφημερίδα ότι άπό τήν σύγκρουση 
δύο αύτοκινήτων βγήκαν πέντε νεκροί καί οκτώ τραυματίες 
δέν μπορούμε νά συγκροτήσουμε ένα χαμόγελο. Θεωρούμε 
τόν πεΖό ένα πλάσμα άθλιο, συχνά άναιδές, πού μόνο χά
ρη στή δική μας συγκατάβοοη κρατιέται οτή Ζωή. Τόν άπε- 
χθανόμαστε όταν περνά μέσα άπό τις φρικαλέες άσπρες 
γραμμές πού έχουν σχεδιοσθή πάνω στήν άσφαλτο γιά τό 
χατήρι του, καί τόν σεβόμαστε όταν περνά έξω άπό αύτές, 
γιατί δείχνει τήν περιφρόνησ ήτου πρός τόν κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας καί αύτό μας τόν κάνει συμπαθή.

Ύψιστη φιλοδοξία μας καί έμμονη ιδέα μας πού ώστόσο 
δέν τήν όμολογούμε, είναι νά αύξήσουμε τόν κυλίνδρισμά 
τού αύτοκινήτου μας, νά άποκτήσουμε μεγαλύτερο αύτοκί
νητο, γιατί έτσι νοιώθουμε καί πιστεύουμε ότι θά αύξηθή τό 
κύρος μας, ή σημασία μας όχι μόνο άπέναντι ατούς άλλους, 
άλλά καί άπέναντι στόν ίδιο τόν έαυτό μας.

"Ετσι τό αύτοκίνητο μάς έχει άποσπάοει άπό τήν πραγμα
τικότητα, μάς έχει «άλλοτριώσει». Μάς κάνει νά νοιώθουμε 
δυνατοί, ιππότες, παλατιανοί, καί καταλήγουμε στό ταπεινω
τικό «μποτιλιάρισμα», όπου όμως πάλι βρίσκουμε τήν λύση: 
περιφρονούμε όλους αύτούς τούς ήλιθίους πού βρίσκονται 
μέσα ατά αύτοκίνητά τους, δίπλα στό δικό μας, καί λέμε. 
«Δέν καθόσασταν στό σπίτι σας!».

Δέν χρειάΖεται νά είναι κανείς έμπειρος ψυχίατρος 
γιά νά άποφονθή έπί τής σημασίας όλων αύτών των συμ
πτωμάτων. "Ολα αύτά είναι συμπτώματα μιάς τυπικής νευ- 
ρώσεως τής έποχής μας: τής νευρώσεως τού αύτοκινήτου. 
Δέν ύπάρχει οδηγός πού νά μήν παρουσιάΖη ένα ή περισ
σότερα άπό αύτά τά συμπτώματα. Καί όπως οί όδηγοί πλη
θαίνουν καθημερινά στόν κόσμο μέ ρυθμό πού κόβει τήν 
άνάοα, πληθαίνουν ταυτόχρονα καί οί νευρωτικοί, θά φθά- 
σουμε άραγε κάποτε στό σημείο νά λειψή έντελώς άπό τήν 
γλώσσα ή λέξη «άνθρωπος» καί νά άντικατασταθή μέ τή 
λέξη «όδηγός»; Κάτι τέτοιο θά είναι αυτόχρημα φρικιαοτι-

κό, αν όναλογισθούμε ότι «όδηγός» σημαίνει «νευρωτικός»
Γιατί νευρωτικοί είμαστε όλοι όσοι οδηγούμε σήμερα.

Ανθρωποι φυσιολογικοί καθ' όλα τά άλλα, μόλις καθη- 
σουμε στό τιμόνι γινόμαστε σάν τόν ταύρο πού βλέπει κόκ
κινο πανί. Αλλά τό χειρότερο καί τό πιό άσοκαρδιωτικό εί- 
να, ότι αύτό τό φαινόμενο δέν γνωρίΖει κανενός είδους 
διάκριση καί φραγμό. Μέ μοναδική προϋπόθεση τήν ήλικία 
πού άπαιτείται όπό τό νόμο γιά τήν άπάκτηση διπλώματος 
(εδώ δέν συΖητούμε τις παραβάσεις, πού είναι ώστόσο πο
λυάριθμες, άλλά μόνο τή «νόμιμη» νεύρωση), άνδρες καί 
γυναίκες, νέοι καί γέροι, πλούσιοι κα ίλιγώτερο πλούσιοι, 
άκομη καί καθαυτό φτωχοί, είμαστε όλοι θύματα τής νευ
ρώσεως τοΰ αύτοκινήτου.

Καί δέν πρόκειται γιά παραβολή, γιά αλληγορία, γιά 
μεταφορική έκφραση. Πρόκειται γιά κυριολεξία. Γιατί πώς 
άλλοιώς, άν όχι νεύρωση, μπορεί νά χαρακτηρισθή τό φαινό
μενο άνθρώπων καθ' όλα ισορροπημένων καί μάλιστα φιλοσο
φημένων, μέ εγνωσμένη γενναιοψυχία, μέ άξιοθαύμαστη 
κατανόηση απέναντι σέ όλα τά προβλήματα καί σέ όλες τις 
συγκρούσεις αύτοϋ τού κόσμου, οί όποιοι, όμως, μόλις κα- 
θήσουν στό τιμόνι, δέν έχουν ούτε τήν παραμικρή δυνατό
τητα διαλλακτικότητας άπέναντι στόν άλλο όδηγό που 
τούς γρατΖούνισε λίγο τό αύτοκίνητό τους, άλλά γίνονται 
έξαλλοι, θηρίο άνήμερα, μαινόμενοι Ήρακλείς έτοιμοι νά 
κατασπαράξουν τά ίδια τά παιδιά τους;

Αν δέν είναι αύτό νεύρωση, τότε τί είναι;
Μοίρα τής κοταναλωτικής κοινωνίας καί τών άτόμων 

πού Ζοΰν μέσα σ' αύτήν άποτελεϊ ή διπλή όψη τών νομι
σμάτων. Τό ρητόν τών άρχαίων 'Ελλήνων «Ούδέν κακόν 
άμιγές καλού» μπορεί, ώς γνωστόν νά άντιστροφή στό έν
τελώς άντίθετό του καί αύτό έχει γίνει πολλές φορές στήν 
ιστορία. Αλλά στήν περίπτωση τού αύτοκινήτου, όπως έχει 
διαμορφωθή ή παρουσία του στόν κόσμο μας, αύτή ή άντι- 
στροφή παίρνει σημασία έντελώς τραγική. Γιατί ή άλήθεια 
είναι ότι κανείς, ή έστω έλάχιστοι, καί αύτοί όπό πείσμα 
μάλλον παρά άπό στοχαστικότητα, δέν μπορεί νά πή ένο ά- 
ιιερίφραστο «όχι» στό αύτοκίνητο. Αλλά κανείς, τήν ώρα ό
που ή νεύρωσή του βρίσκεται σέ ύφεση καί όπου τά πόδια 
του δέν πατούν τά σκληρά πεντάλια άλλά τό χαλί τού σπι
τιού του ή τό χορτάρι τοΰ δάσους ή τήν άμμο τής άκρο- 
γιαλιός, δέν μπορεί νά μή άνσρωτηθή: άραγε τό αύτοκίνη
το κάνει περισσότερο καλό ή περισσότερο κακό στόν σύγ
χρονο άνθρωπο;

Ή  έπιστήμη, συστηματική καθώς είναι, άπέναντι σ' αύ
τό τό έρώτημα, θά άρχιΖε άσφολώς τις ταξινομήσεις, τούς 
προσδιορισμούς καί τις ύποδιαιρέσεις καί θά κατέληγε νά 
κερματίση αύτό τό έρώτημα σέ πολλά άλλα. Μέ άλλα λό
για, ξεκινώντας άπό τήν άναντίρρητη βάση ότι ό άνθρωπος 
είναι ένα σύνολο πού άποτελείτοι άπό μέρη, θά έψαχνε νά 
βρή ποιά είναι ή έπίδραση τοΰ αύτοκινήτου σέ αύτά τά συγ
κεκριμένα μέρη τού άνθρώπου: στήν καρδιά του ή στά νε
φρά του, στήν κυκλοφορία του ή στήν άναπνοή του. Καί ά- 
ξΙΖει πράγματι νά μάθουμε ποιά είναι ή όπάντηση τής έπιστή- 
μης σέ όλα αύτά τά έρωτήματα. "Ομως έκ τών προτέρων 
ξέρουμε τί έπίδροση έχει τό αύτοκίνητο στήν ψυχή τού άν
θρώπου: τήν κατοστρέφει.

Συνεργάτης A  — A
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-----Τοΰ κ. K. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ------
----------------------------------- Κ α θ η γ η τ ο ΰ  -----------------------------------

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ώ ς πρός τάς ποινικός κυρώσεις τά περισσότερα ξένα 
δίκαια προβλέπουν, κατά τών οπωσδήποτε συντελούν- 
των εις τήν παράνομον κυκλοφορίαν ναρκωτικών 
ποινάς, αί όποΐαι έξικνοϋνται, έστιν δτε, μέχρι καί αυ
τής ταύτης τής ποινής τοΰ θανάτου.

Ή νομοθετική άντιμετώπηαις τής χρή- 
σεως ναρκωτικών ούσιών, διά μή θεραπευ
τικούς σκοπούς, ώς — άμέσου ή έμμεσου 
— παράγοντος έγκληματικών εκδηλώσε
ων, διαφέρει μεγάλως άπδ χώρας εις χώ 
ραν, τόσον ώς πρός τήν πρόληψιν, δσον 
καί ώς πρός τήν καταστολήν αύτών. Έν- 
ταΟθα, θά περιορισθώμεν εις σύντομον έ- 
πιοκόπησιν ένίων εύρωπαικών δικαίων 
(Γαλλικού, Βελγικού, Γερμανικού, ’Αγ
γλικού, 'Ελβετικού, Ιταλικού, Τουρκι
κού), τού Σοβιετικού καί τού τών Η νω 
μένων Πολιτειών τής Β. ’Αμερικής, συνδυ 
αζομένων, ένίοτε, μετά τινων στοιχείων 
έπί τής αύτόθι μορφής καί έκτάσεως τής 
τοξικομανίας.

Είρήαθω, έν προοιμίψ, δτι έκ τών έν λό- 
γψ δικαίων τά πλεΐστα έχουν ιδιαιτέραν 
νομοθεσίαν, διέπουσαν τό δλον θέμα, ένφ 
τά λοιπά άφιερώνουν εις τούτο είδικάς δια
τάξεις, έντός τού ποινικού αύτών κώδι- 
κος. Ώ ς πρός τάς ποινικάς δε κυρώσεις, 
ανεξαρτήτως τού δτι ώρισμένα έξ αύτών 
αντιμετωπίζουν τούς τοξικομανείς διά θε
ραπευτικών καί μόνον μέτρων, εύρυτάτη ε ί
ναι ή, σχεδόν άπανταχού, διαγραφσμένη 
κλΐμαξ τών άπειλουμένων ποινών, κατά 
τών δπωσδήποτε συντελούντων εις τήν 
παράνομον κυκλοφορίαν ναρκωτικών, έξι- 
κνουμένων, έστιν δτε, μέχρι καί αύτής 
ταύτης τής ποινής τού θανάτου.

I .  Τό Γαλλικόν Δίκαιον

Ή  νομοθετική άντιμετώπισις τού δλου 
προβλήματος πραγματοποιείται έν Γαλ- 
λίφ διά τού «Κώδικος Δημοσίας Υγείας» 
(Code de la Sante Publique) τής 
5ης ’Οκτωβρίου 1953 (ώς έτροποποιή- 
θη), δστις ύπό τόν τίτλον «δηλητηριώδεις 
ούσίαι» άπειλεί φυλάκισιν τριών μηνών 
μέχρι πέντε έτών καί χρηματικήν ποινήν
240.000 — 2.400.000 φράγκων ή έκατέ- 
ραν τών ποινών —  άκόμη καί έπί Απόπει
ρας ή κακοποιού ένώαεως καί άνεξαρτή- 
τως τού δν τόπος τελέσεως είναι ή αύτή 
ή διάφοροι χώραι —  δυνατής οϋσης καί 
τής στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων

έπί 1—5 έτη (δρθρ. L 627 παρ. 1—3,5) 
κατά παντός δστις: α) ποιείται χρήσιν 
ναρκωτικών ούσιών άπό κοινού μετ’ άλλων 
ή διευκολύνει ταύτην έπ’ άνταλλάγματι ή 
χαριστικώς, είτε διά πρός τόν σκοπόν τού
τον παραχωρήσεως χώρου, είτε διά παντός 
ετέρου μέσου (άρθρ. L 627 παρ. 4 ) ' (κατά 
τού παραχωρούντος τοιούτον χώρον άπαγ- 
γέλλεται Οποχρεωτικώς άπαγόρευσις τής 
διαμονής άπό 5 μέχρι 10 έτών) (άρθρ. L
627 παρ. 6 ) ' β) ήθελεν έπιχειρήσει, έστω, 
νά προμηθευθή τοιαύτας ούσίας διά πλα
στών συνταγών (άρθρ. L 628 παρ. 1), ή 
ήθελε έν γνώσει ταύτης έπί προσκομίσει 
τοιούτων έντολών (άρθρ. L 628 παρ. 2 ) ' 
γ) κατέχει ναρκωτικά άνευ νομίμου α ιτί
ας (άρθρ. L 628 παρ. 2).

Αί ρηθεΐσαι ποιναί διπλασιάζονται: α) 
έπί παρανόμου παρασκευής ναρκωτικών 
ούσιών ή παρανόμου καλλιέργειας φυτών 
έξ ών αύται παράγονται: β) δαάκις διευ
κολύνεται ή έκ μέρους άνηλίκων χρήσις 
των ή παραχωρούνται πρός άνηλίκους κα
τόπιν πλαστών έντολών κλπ. (άρθρ. L
628 1) καί γ) εις περίπτωσιν ύποτροπής 
(άρθρ. L 630).

Προβλέπεται, έπίσης, ή δυνατότης δη- 
υ,εύσεως τών τοιούτων ούσιών (άρθρ. L 
628 παρ. 1) καί τών συναφών έγκληματι
κών μέσων (άρθρ. L 629) παρ. 3 ) ' έπί τι- 
νων δέ περιπτώσεων ή άφαίρεσις τής ά
δειας άσκήσεως τού έπαγγέλματος, χάρις 
εις τό όποιον έτελέσθη τό έγκλημα, κατ’ 
άρχήν έπί δύο καί ένίοτε έπί πέντε έτη 
(άρθρ. L 629 παρ. 2 ).

’Εκ παραλλήλου, τό αύτά ώς άνω νο- 
μοθέτημα καθιέρωσεν έν άρθρ. L 628— 
2 έγκληματοπροληπτικά μέτρα, άποβλέ- 
ποντα εις τήν άποτοξίνωσιν τού τοξικομα
νούς κατηγορουμένου, όσάκις είναι έπικίν- 
δυνος, έστω καί δν δέν έχη άπαγγελθή 
κατ’ αύτοδ ποινή.

Τά θεραπευτικά ταδτα μέτρα έπιβάλλον 
ται, εις περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελε τελε- 
σθή έγκλημα, έκ τών περιοριστικώς άναφε- 
ρομένων έν άρθρ. L627—628 αύτοδ καί δν 
συναφές πρός τήν χρήσιν ή έμπορίαν ναρ
κωτικών, τών όποιων δ κατηγορούμενος

νά ποιήται άπαραιτήτως χρήσιν. Δεδομέ- 
νου δ’ δτι ή θεραπεία διατάσσεται ήδη ά
πό τής άνακριαεως, άρμόδιος πρός τούτο εί- 
vat δ άνακριτής τής Οποθέσεως, κατόπιν ια
τρικές γνωματεύσεως, έπί τής προσωπικό- 
τητος τού τοξικομανούς κατηγορουμένου καί 
έπί τοδ κατά πόσον προβλέπεται έπιτυχής ή 
θεραπευτική προσπάθεια. ’Εννοείται, δτι-— 
κατ’ άρχήν τούλάχιστον — ούδόλως απο
κλείεται ή έν αυνεχείφ υποβολή τοδ τοξικο
μανούς εις τήν ποινήν, ή δποία τυχόν θά 
τοδ έπιβληθή. Τό θεραπευτικόν έργον έπι- 
τελεϊται έντός ειδικού καταστήματος' ή δ’ 
άρνησις δποβολής εις τούτο τιμωρείται διά 
φυλακίσεως έξ ήμερών μέχρι δύο μηνών καί 
διά χρηματικής ποινής 24.000 έως 720. 
000 φράγκων, άνεξαρτήτως τής άπαγγελ- 
θησομένης διά τό τελεαθέν έγκλημα ποινής. 
Έ ξ έτέοου, τοδ νόμου σιωπώντος, ώς πρός 
τήν διάρκειαν τής θεραπείας, αδτη είναι 
άπολύτως άόριατος καί συνδέεται πρός στέ 
ρησιν τής έλευθερίας τοδ τοξικομανούς.

Παρά ταδτα, τό άνωτέρω νομοθέτημα 
δέν έτυχε, σχεδόν, μέχρι τοΰδε έφαρμογής, 
τοδ γαλλικού 0πουργείου δημοσίας ύγείας 
άντιμετωπίζοντος αόνον τήν έντός τής πε- 
ριοχής τών Παρισίων λειτουργίαν ένός μ ι
κρού θεραπευτικού κέντρου. Τούτο δέν ήμ- 
πόδισεν, δμως, τήν Σωφρονιστικήν Διοίκη 
σιν, δπως έφαρμόζη, άπό τίνος χρόνου, τήν 
άποτοξίνωσιν.

I I . Τό Β ελγικόν Δίκαιον

Τό Βέλγιον —  έκτός τοδ δτι έπεκύρωσε 
τάς περί ών έγένετο, ήδη, άνωτέρω, λόγος, 
διεθνείς συμβάσεις Χάγης (1914), Γενεύης 
(1927, 1933 ,1939), Lake — Suceess, 
(1952) καί τά πρωτόκολλα Παρισίων 
(1952), Νέας Τόρκης (1958) — έθέσπι- 
σε τόν ν. τής 24ης Φεβρουάριου 1921, περί 
τοδ έμπορίου, σύν τοΐς δλλοις, τών ναρκω
τικών, καθώς καί τό νομοθέτημα τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1930 έπί τοδ αύτοδ άντικει- 
μένου.

Είδικώτερον, ή εισαγωγή, έξαγωγή, με
ταφορά, παρασκευή, κατοχή, πώλησις καί 
προσφορά πρός πώλησιν, παράδοσις καί ά-
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Ή  χρήσις ναρκωτικών, άποτελεΐ αι
τίαν έξαθλιώσεως.

πόκτησις (έπαχθής ή χαριστική) τοιού- 
των ούαιών είναι έπιτρεπτή μόνον κατόπιν 
άδειας τοδ άρμοδίου ύπουργείου (άρθρ. 11 
arrete royal 31—12—1930 —  άρθρον 1 
ν. 24.2.1921). Πάσα δέ παράβασις τών 
έπί τοδ προκειμένου, διατάξεων, συνεπά
γεται τάς 6πό τοδ ώς άνω ν. τοδ 1921 προ- 
βλεπομένας ποινικάς κυρώσεις (έπιφυλαο- 
σομένης τής εφαρμογής των συναφών δια
τάξεων τοδ ποινικοδ κώδικος) (άρθρ. 28 
arrete royal 31—12—1930). Οδτως, 
6 δράστης οίασδήποτε τών έν λόγψ πράξε
ων τιμωρείται διά φυλακίσεως τριών μηνών 
μέχρι δυο έτών καί διά χρηματικής ποινής
1.000 μέχρι 10.000 φράγκων ή μόνον δ ι’ 
έκατέρασ τών ποινών τούτων. Εις τάς αύ- 
τάς κυρώσεις ύπόκεινται, τόσον αί ποιού- 
μεναι άπό κοινοδ μετ’ άλλων χρήσιν τοξι- 
κών οδσιών δσον καί ot διευκολύνοντες (έπ’ 
άνταλ)ματι ή χαριστικώς) τήν χρήσιν των, 
παρέχοντες τόπον πρός τοδτο ή κατ’ άλ
λον τρόπον. Έ πΙ Οποτροπής δ’ έντός διετί 
ας άπό τής καταδίκης διά τι τών ρηθέντων 
έγκλημάτων, καθίσταται δυνατός ό διπλα
σιασμός τών προεκτεθεισών ποινών (άρθρ. 
1, 2 παρ. 2, 3 καί 5 ν. 24.2.1921).

III .  Τό Γερμανικόν Δίκαιον
’Εν Δυτική Γερμανίφ ισχύει ό νόμος 

τής 10ης Δεκεμβρίου 1929 «περί κυκλοφο
ρίας ναρκωτικών Gesetr Uber den Verkehr 
mit Betaubun gsmitteln ή, άλλως, «νόμος 
περί όπίου (Opiumgesetz), τό άρθρ. 10 τοδ 
όποιου άπειλεϊ φυλάκισιν μέχρι τριών έτών 
καί χρηματικήν ποινήν ή έκατέραν τών ποι
νών τούτων (έφ’ δσον δέν προβλέπεται 6α- 
ρυτέρα τις ποινή παρ’ άλλου ποινικοδ νομο- 
θετήματος), κατ’ έκείνου δστις: α) είτε 
&νευ τής κατά νόμον άδειας «εισάγει, έξά- 
γει, άποκτά, παρασκευάζει, έπεξεργάζε- 
ται, έμπορεύεται, άπολαμβάνει, παραδίδει, 
πωλεΐ ή θέτει εις κυκλοφορίαν», είτε είς 
μή έγκεκριμένους χώρους «άποκτά, παρα
σκευάζει, έπεξεργάζεται, φυλάσσει, δια
πραγματεύεται ή παραδίδει, ναρκωτικά 
καί παρασκευάσματα περιέχοντα ναρκωτι
κά»' 6) ποοβαίνει είς άποστολήν αύτών κα
τά παράβασιν τών συμβάσεων τής «Διε- 
θνοδς Ταχυδρομικής Ένώαεως», γ) πα
ραβαίνει τάς ύπό τής όμοσπονδιακής ύπη- 
ρεσίας ίιγείας έκδιδομένας διατάξεις κ.ο.κ.

IV. Τό άγγλικόν δίκαιον
Έ ν ’Αγγλία, πολυάριθμα νομοθετήμα- 

τα έχουν ώς άντικείμενον δχι τήν χρήσιν 
ναρκωτικών οδσιών (διότι ή τοξικομανία 
δέν άποτελεΐ έγκλημα), άλλά τήν διάδο- 
σιν τής έξεώς των. Είδικώτερον: α) *0 
Dangerous Drugs Act (1965), παρέ
χει είς τούς άξιωματικούς τής ’Αστυ
νομίας δικαίωμα εισόδου είς χώρον, 
ένθα παράγονται, πωλοδνται ή διανέ
μονται τά έν αύτφ μνημονευόμενα ναρκωτι
κά, έλέγχου τών άποθεμάτων των καί έρεύ- 
νης τών άναφερομένων είς τήν έμπορίαν 
των βιβλίων ή έγγράφων (Section 14.1). 
6) Τά Dangerous Drugsc (No 2 )Regulati
ons τοδ 1964 (έν συνδυασμφ πρός τό προη- 
γούμενον νομ.), έπιβάλλουν περιορισμούς 
είς τήν εισαγωγήν καί έξαγωγήν ναρκω
τικών οΐα τό δπιον, ή μορφίνη, ή ήρωΐνη, 
ή κοκαΐνη, τό χασίσιον κ.ά. καί έλεγχον

έπί τής παραγωγής, πωλήσεώς των, κ.ο.κ. 
Ταδτα προβλέπουν χρηματικήν ποινήν μέ
χρι 1.000 λιρών ή στερητικήν τής έλευθε- 
ρίας ποινήν μέχρι δέκα έτών ή καί άμφο- 
τέρας (έπί έλαφροτέρων δέ περιπτώσεων 
χρηματικήν ποινήν μέχρι 250 λιρών ή 
στερητικήν τής έλευθερίας ποινήν ^μέχρι 
δώδεκα μηνών ή άμφοτέρας), κατ’ έκεί- 
νων οΐτινες διατηροδν καταστήματα, ένθα 
γίνεται χρήσις ή διεξάγεται έμπορία χα- 
σισίου, καλλιεργούν ή κατέχουν άνευ άδει
ας ινδικήν κάνναβιν, παρασκευάζουν, ει
σάγουν ή έξάγουν δπιον γ) Ό  Dar- 
gerous Drugs Act τοδ 1967, άναφέρεται 
είς τήν καταγραφήν τών τοξικομανών, τάς 
έρεύνας πρός διαπίστωσιν τυχόν παραβάσε
ων τής περί ναρκωτικών νομοθεσίας, κ.ο.κ. 
δ) 'Ο Drugs (Preention of Misusei) Act 
τοδ 1964, έπί τής καταχρήσεως τών άμφι- 
ταμινών, τοδ LSD, τής μεσκαλίνης, κ.ά., 
άπειλεϊ κατά τών άνευ άδειας κατεχόντων 
τοιαύτας οδσίας χρηματικήν ποινήν μέχρι 
200 λιρών, στερητικήν τής έλευθερίας ποι
νήν μέχρις έξ μηνών ή άμφοτέρας- καί έ· 
πί βαρυτέρων περιπτώσεων χρηματικήν ποι 
νήν έν γένει ή στερητικήν τής έλευθερίας 
ποινήν ιιέχρι δύο έτών ή άμφοτέρας.

V. Τό Ε λβ ετ ικ ό ν  Δίκαιον

Είς τό Ελβετικόν Δίκαιον, άπό τοδ 
1922— καί μέχρι τής έν έτει 1942 θέ- 
σεως έν ίαχΰϊ τοδ νέου ποινικοδ κώδικος— 
πλεΐστα δσα καντόνια έφήρμοζον νόμους, 
δυνάμει τών όποιων ήτο δυνατή ή τοπο- 
θέτησις παντός τοξικομανούς ή άλκοολικοδ 
έντός θεραπευτικοί! Ιδρύματος, διά δικα
στικής άποφάσεως, κατόπιν προτέρας ια
τρικής πραγματογνωμοσύνης, χωρίς νά 
άπαιτήται, δπωο έχη καταστή οδτος ένο
χος τελέσεως οίουδήποτε έγκλήματος, 
άλλ’ άρκοδντος τοδ δτι άπετέλει άπειλήν 
δι’ έαυτόν καί διά τήν κοινωνίαν.

’Ήδη, αί περί τοξικομανών διατάξεις 
τοδ έλβετικοδ ποινικοδ κώδικος περιέχον- 
ται είς τά άρθρ. 44 καί 45 αύτοδ. Είδικώ
τερον, κατά τό πρώτον άρθρον (έχον μέν ώς 
άντικείμενον ρυθμίσεως τούς καθ’ έξιν πό- 
τας, έφαρμοζόμενον, δμως, άναλογικώς 
καί έπί τοξικομανών, δυνάμει ρητής έπι- 
ταγής τοδ έτέρου), είς ήν περίπτωσιν ή- 
θελον οδτοι καταδικασθή ένεκεν κακουργή
ματος ή πλημμελήματος είς φυλάκισιν ή

κράτηαιν καί ή ποινικώς κολάσιμος πράξις 
των εύρίσκεται είς συνάφειαν πρός τήν τοι- 
αύτην έξιν των, ό δικαστής δύναται νά δια- 
τάξη, δπως, μετά τήν έκτισιν τής ποινής 
των, τοποθετηθούν έντός είδικοδ θεραπευτι
κού καταστήματος συναπτομένου μετά κα
ταστήματος έργασίας. Τοδτ’ αύτό δύναται 
νά πράξη, άναβάλλων τήν έκΐισιν τής ποι
νής, δσάκις έπιβάλλεται δπό τής κατα- 
στάσεως τοδ καταδικααθέντος (παρ. 1—2). 
Ή  έκ τοδ καταστήματος άπόλυσις διατάσσε- 
ται άμα τή άποθεραπείφ, ούδέποτε δμως πρό 
τής παρελεύσεως δύο έτών. Είς περίπτω- 
otv δ’ άναστολής τής ποινής καί τοποθετή- 
σεως έντός αύτοδ, άποφασίζεται πρό τής ά- 
πολύσεως, άν δέον νά έκτιθή ή νά άφεθή 
(έν δλφ ή έν μέρει) αδτη (παρ. 3 ). Τέ
λος, δ άπολυόμενος δύναται νά τεθή ύπό 
προστατευτικήν έπίβλεφιν καί νά τφ έπι- 
βληθοδν ώρισμένοι δροι, ών άμφοτέρων ή 
παράβασις είναι δυνατόν νά τόν δδηγήσουν 
έκ νέου είς τδ έν λόγψ κατάστημα (πα- 
ράγρ. 4 ).

Έ κ  παραλλήλου, είς τήν έλβετικήν δ- 
μοσπονδίαν, ισχύει δ περί ναρκωτικών νό
μος (Betaubungsmittelg) τής 3ης ’Ο
κτωβρίου 1951, έν συνδυασμφ πρός τδ άρθ. 
60 τοδ περί ταχυδρομικής άνταποκρίσεως 
νομοθετήματος (Postverkehrg) τής 2ας 
’Οκτωβρίου 1924. Οδτως, έν αύτφ θεω
ρείται ώς ναρκωτικόν καί «πάσα έτέρα 
ούσία δυναμένη νά δημιουργήση τοξικομα
νίαν καί νά προκαλέση έπιβλαβή έπακό- 
λουθα άνάλογα πρός έκεΐνατής μορφίνης, 
τής κοκαΐνης καί τοδ χασισίου» (άρθρ. 2 ). 
’Αλλά καί πέραν τούτου, τδ δμοσπονδια- 
κόν συμβούλιου δύναται, νά θέση ύπό τόν 
έλεγχον τοδ περί ναρκωτικών νόμου, «ού- 
σίας, αί δποΐαι καίτοι δέν δημιουργούν 
τοξικομανίαν, είναι δυνατόν νά μετασχη- 
ματισθοδν είς ποοϊόντα προκαλοδντα ταύ- 
την» (άρθρ. 3).

VI. Τό Ιτ α λ ικ ό ν  Δίκαιον

Είς τό ιταλικόν δίκαιον — έκτός τής 
κυρώσεως τών προμνησθεισών διεθνών συμ
βάσεων τής Χάγης (1922) καί τής Γε
νεύης τοδ 1925 (1928) καί τοδ 1931 
(1933) — ή εισαγωγή, παρασκευή, δια
νομή, πώλησις, προσφορά, κατοχή καί χρή 
σις ναρκωτικών αύσιών, ρυθμιζομένη πα- 
λαιότερον διά ποικίλων διατάξεων, άπε-
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Ή  ί  ιατάραξις των πνευματικών λειτουρ
γιών είναι έν έκ τών όλεθρίων άποτελε 

σμάτων τής χρήσεως ναρκωτικών.

τέλεσεν, έν τέλει, άντικείμενον τοδ ν. 
1041 τής 22ας ’Οκτωβρίου 1954.

Έ κ  παραλλήλου, δ ποινικός κώδιξ έ
χει διατυπώσει ύπό τόν (V I) τίτλον «εγ
κλήματα κατά τής κοινής άκεραιότητος» 
καί δή δπδ τδ (2ον) κεφάλαιον τών «βι’ ά 
πάτης τελουμένων έγκλημάτων κοινοδ κιν
δύνου», τά άρθρ. 446 και 447, έξ ών τδ 
μέν Ιν σκοπεί τήν καταστολήν τών βαρυ- 
τέρων μορφών έμπορίας ναρκωτικών, ήτοι 
τδ «λαθρεμπόριον» ή τήν δ’ άπατης έμπο- 
ρίαν» των, τδ δ’ έτερον άφορφ εις τήν 
«δολίαν διευκόλυνσιν τής χρήσεως» αύτών.

Είδικώτερον, τμωρεΐται, έν πρώτοις, διά 
φυλακίσεως άπό ένδς μέχρι τριών έτών 
καί διά χρηματικής ποινής δχι έλάσσονος 
τών 40.000 λρεττών, δτις «λάθρφ ή βι* ά- 
πάτης, έμπορεύεται ναρκωτικάο ούσίας ή 
κατέχει τοιαύτας έπί σκοπφ λαθραίας ή 
δ’ άπάτης έμπορίας ή τάς παρέχει ή τάς 
προμηθεύει εις άλλους λάθρα ή δι* άπά
της». Ή  ποινή έπιτείνεται, είς ήν περίπτω 
σιν αί έν λόγψ ούσίαι ήθελον πωληθή ή πα
ραδοχή, είτε είς μκροτέρους τών 18 έτών, 
είτε είς άτομα άκαταλόγιατα, μειωμένης 
ψυχικής ίκανδτητος ή ποιούμενα χρήσιν 
ναρκωτικών ούσιών (άρθρ. 446)' Έ ξ έ- 
τέρου, άπειλεΐται φυλάκισις έξ μηνών μέ
χρι δύο έτών καί χρηματική ποινή άπό
20.000 έως 400.000 λιρεττών, κατ’ έκεί- 
νου δ δποίος, χωρίς νά συμμετέχη είς τήν 
τέλεσίν τίνος τών ώς άνω ένκλημάτων, δ ι
αθέτει ή έπιτρέπει δπως διατεθή κατά
στημά τι, δημόσιον ή ιδιωτικόν, πρός συν- 
άθροισιν άτόμων έπδιδομένων αύτόθι είς 
χρήσιν ναρκωτικών ούσιών. *0 δ’ έπιδιδδ- 
μενος έντδς τοιούτων χώρων είς άπόλαυσιν 
τών δηλητηρίων τούτων, τμωοείται, έπιει 
κέστερον, διά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών 
ή διά χοηματκής ποινής 40.000 μέχρι
200.000 λιρεττών (άρθρ. 447).

VII. Τό Τουρκικόν Δίκαιον
Διατάξεις σχετικάς πρδς τήν παράνομον 

χρήσιν ναρκωτικών ούσιών, άνευρίσκομεν 
καί είς τόν τουρκικόν ποινικόν κώδικα
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τού 1926, διατυπώσαντα ταύτας δπό τόν 
τίτλον «έγκλήματα κατά τής δγείας καί 
τής διατροφής τοδ κοινοδ», έν άρθρ. 403 - 
408 (ώς ταδτα έτροποποιήθηααν διά του 
ν. 6123 τής 9.7.1953) καί δή έν πνεόματι 
άκρως αύστηρφ.

Οδτω: α) 'Ο παρασκευάζων, είσάγων ή 
έξάγων ναρκωτικάς ούσίας, άνευ άδείας ή 
παρά ταύτην, ή άποπειρώμενος τοιοδτόν 
τι, τιμωρείται διά καθείρξεως τούλάχι- 
στον δέκα έτών καί δι’ έκτοπίσεως έπί 
τρία έως πέντε Ιτη. Προκειμένου δέ περί 
ήρωίνης, κοκαΐνης, μορφίνης ή χασισίου, 
δι’ ισοβίου καθείρξεως. ’Απαγγέλλεται, έ- 
πίσης, χρηματική ποινή 10 λιρών άνά 
γραμμάριον ναρκωτικοδ, ή δποία έν ούδε- 
μιφ, δμως, περιπτώσει δύναται νά είναι 
μικροτέρα τών 1.000 λιρών (άρθρ. 403 
παρ. 1—2 ). "Αν δ δράστης είναι ιατρός, 
κτηνίατρος, χημικός, φαρμακοποιός, ο
δοντίατρος, νοσοκόμος, κ.ο.κ., ή ισόβιος 
κάθειρξις μετατρέπεται είς θανατικήν ποι
νήν, ή δέ πρόσκαιρος κάθειρξις, ή έκτόπι- 
σις καί ή χρηματική ποινή έπαυξάνονται 
άπό τοδ 1)3 μέχρι τοδ 1)2, άπαγγελλο- 
μένης, άμα, προσκαίρου ή ισοβίου άφαιρέ- 
σεως τής άδείας άσκήσεως έπαγγέλματος 
(άρθρ. 406 παρ. 1).

6) *0 είς τό έσωτερικόν τής χώρας, ά
νευ άδείας ή παρά ταύτην, πωλών, δια- 
πραγματευόμενος, άγοράζων, έχων παρ’ 
έαυτφ ή άλλαχοδ ναρκωτικάς ούσίας, ώς 
καί δ παραχωρών ταύτας χαριστικώς ή 
καθ’ δμοιον τρόπον δεχόμενος, άποστέλ- 
λων, μεταφέρων, μεσολαβών κατά τήν ά- 
γοραπωλησίαν, διαπραγμάτευσιν ή δπωσ- 
δήποτε άλλως είς τήν παρασκευήν τοιού
των ούσιών, τιμωρείται διά καθείρξεως, 
τούλάχιστον πέντε έτών, έκτοπίσεως άπό 
δύο μέχρι πέντε έτών καί χρηματικής ποι
νής 10 λιρών άνά γραμμάριον ναρκωτικού, 
έν πάση δέ περιπτώσει δχι κατωτέρας τών 
500 λιρών. Προκειμένου περί ήρωίνης, 
κοκαΐνης, μορφίνης ή χασισίου, καταγι- 
γνώσκεται κάθειρξις τούλάχιστον δέκα έ
τών, έκτόπισις τούλάχιστον τριών έτών 
καί χρηματική ποινή τούλάχιστον 1.000 
λιρών (άρθρ. 403 παρ. 3— 4). Τά προλε- 
νθέντα περί δραστών ιατρών, κ .ά., ισχύ
ουν καί ένταδθα (άρθρ. 406) παρ. 1).

γ) "Οστις, έπί σκοπφ τελέσεώς τίνος 
τών άνωτέρω πράξεων, συγκροτεί δμάδα 
έκ δύο τούλάχιστον άτόμων, ήγεΐται ή με
τέχει ταύτης, τιμωρείται διά καθείρξεως 
τούλάχιστον πέντε έτών. "Αν οδτος είναι 
καί δράστης αύτών, ή προβλεπομένη ποινή 
διπλασιάζεται. Προκειμένου δέ περί πα
ρασκευής, εισαγωγής ή έξαγωγής ήρωί
νης, κοκαίνης, μορφίνης ή χασισίου, τιμω
ρείται διά τής ποινής τοδ θανάτου (άρθρ. 
404 παρ. 5 ). Ή  έσχάτη τών ποινών, δμού 
μετά τής δημεύσεως άπάσης τής κινητής 
ή άκινήτου περιουσίας τοδ δράστου, άπει- 
λείται καί δσάκις ή τελευταία αδτη πρά- 
ξις ήθελε τελεσθή, είτε δπό δραστών έ- 
νεργούντων κατ’ έπάγγελμα ή πρός βιοπο
ρισμόν, είτε δπό δύο τούλάχιστον άτόμων, 
δρώντων άπό κοινοδ άνευ προηγουμένης 
συμφωνίας καί συνεννοήσεως μεταξύ των 
(άρθρ. 403 παρ. 6— 7), είτε δταν δ δρά
στης δποκινή πρδς τέλεσίν τοιαύτης πρά- 
ξεως άνήλικον μικοότερον τών 18 έτών 
ή άτόρον στερούμενον τής χρήσεως τοδ 
λογικοδ (άρθρ. 403 παρ. 7).

δ) Εκείνος, δ δποίος, διά τής διευθε- 
τήσεως ιδιαιτέρου τινός χώρου ή κατ’ άλ
λον. τρόπον, προσελκύει Ιν ή πλείονα άτομα 
καί έντεδθεν διευκολύνει τήν χρήσιν ναρκω
τικών ούσιών ή παρέχει τοιαύτας είς άνη- 
λίκους μή συμπληρώααντας τό 18ον Ιτος

τής ήλικίας των, εις προφανώς πάαχοντας 
τάς φρένας ή εις τοξικομανείς, τιμωρείται 
δ ι’ ηύξημένης ποινής (άρθρ. 404 παρ. 
1 ) .

ε) Ό  ποιούμενος χρήσιν ή προμηθευό- 
μενος πρός τόν σκοπόν τούτον ναρκωτικήν 
τινα ούσίαν, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
τριών μέχρι πέντε έτών καί χρηματικής 
ποινής 100 μέχρι 1.000 λιρών. Έ ν δπο- 
τροπή, απαγγέλλεται καί έκτόπισις τού
λάχιστον ένός έτους. Ό  έκ συνήθειας, δ
μως, ποιούμενος χρήοιν ναρκωτικών ού
σιών, τοποθετείται έντός θεραπευτικού ι
δρύματος, μέχρις άποθεραπείας του (άρθρ. 
404 παρ. 1—2).

στ) *0 προμηθευόμενος ναρκωτικάς ού
σίας διά πλαστής συνταγής τιμωρείται διά 
φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους καί 
χρηματικής ποινής 100 μέχρι 1.000 λιρών 
(άρθρ. 405).
Ή  έσχάτη τών ποινών άπειλεΐται, τέλος, 
καί έφ’ δσον ήθελεν έπέλθει δ θάνατός 
τίνος, ώς άποτέλεσμα τών άνωτέρω έγκλη
μάτων (άρθρ. 407 παρ. 2 ).

VIII. Τό Δίκαιον τώ ν ’Η νω μέ
νω ν Π ολιτειώ ν τής Β. ’Α με
ρικής

Είς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής Β. ’Αμε
ρικής, ήδη άπό τοδ 1922, ήπειλεϊτο διά 
ποινής ή άνευ άδείας εισαγωγή ναρκωτι
κών (Jones miller Act) καί άπό τού 
1914 έρρυθμίζετο διά νόμου (Harison 
Narcotic) ή παραγωγή καί διανομή αύ
τών, άπαγορευομένης τής άγοράς, πωλή- 
σεως ή καί άπλώς τής κατοχής των χάριν 
εύφοριστικών καί μόνον σκοπών πρός ά- 
νακούφισιν τών τοξικομανών έκ τών προε- 
κτεθέντων έπακολούθων τής διακοπής τής 
χρήσεως τών παραγώγων τοδ όπίου.

Τό γε νδν έχον, δλαι αί φάσεις τής κυ
κλοφορίας ναρκωτικών ούσιών, περιλαμβα 
νομένης καί τής διεθνοδς φορτώσεώς των, 
εελοδν δπό τόν έλεγχον τοδ «‘Ομοσπονδια
κού Γραφείου Ναρκωτικών» (Federal Bu
reau of Narcotics). Οδτως, ή παράνομος 
πώλησις ή μεταφορά των τιμωρείται διά 
στερητικής τής έλευθερίας ποινής πέντε 
έως είκοαιν έτών (τών ποινών τούτων δι- 
πλασιαζομένων έν περιπτώσει ύποτροπής) 
καί χρηματικής ποινής άνωτέρας τών 20. 
000 δολλαρίων, άπαγορευομένης τής ανα
στολής έκτελέσεως αύτών. Είς πάσαν έ- 
τέραν περίπτωσιν άπειλεΐται στερητική 
τής έλευθερίας ποινή δύο έως δέκα έτών, 
αύξανομένη είς πέντε έως είκοσ ι έτη έπί 
πρώτης ύποτροπής καί δέκα έως τεσσαρά
κοντα έτη έπί δευτέρας καί πάσης περαι
τέρω ύποτροπής, άποκλειομένης καί πά
λιν τής άναστολής τής ποινής μετά τήν 
πρώτην καταδίκην. Αί αύταί, κατά βά- 
σιν, διατάξεις ισχύουν καί είς τάς περισ- 
σοτέρας δμοσπόνδους πολιτείας, αί δποίαι 
έχουν άποδεχθή τήν αύτόθι έφαρμσγήν τοδ 
«Ενιαίου νόμου» περί ναρκωτικών» (U n
iform Narcotic Drug A ct).

Έ κ  παραλλήλου, αύστηρός δμοσπονδια- 
κός έλεγχος προβλέπεται, δσον άφορφ είς 
τήν παραγωγήν, πώλησιν καί κατοχήν άμ 
φιταμινών καί βαρβιτουρικών αί δ’ άπει- 
λούμεναι σχετικώς ποιναί, καθίστανται 
βαρύτεραι είς περίπτωσιν παρανόμου πω- 
λήσεως τοιούτων ούσ’.ών είς άνηλίκους 
(Drug Abuse Control Amentements τοδ 
1965). Νεώτερον, τέλος, νομοθέτημα 
(Narcotic Addict Rehabilitation Act 
τοδ 1966), προβλέπει τήν έντός τοδ τόπου 
κατοικίας τών τοξικομανών μέριμναν καί 
έπίβλεψίν των.



Ταξείδια στην όμορφη Ελλάδα μας

« Χαΐρε, γλυκεία μου Ζάκυνθο. Εις τοϋ Άδρία τές δχθες, των έφεστείων μου θεών, έκεν που οί 
πρόγονοί μου στόν τάφον άναπαύονται, θά δώσω τό τραγούδι καί τά ψυχρά μου κόκκαλα, κ’ 
έσέ τούς στοχασμούς μου.»

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ

«Χαΐρε Αύσονία χαΐρε και συ ’Αλβιών, χαι- 

ρέτωσαν τά ένδοξα Παρίσια ·  ωραία και μόνη 

ή Ζάκυνθος με κυριεύει».

Τοΰ Ύ π α σ τυ νόμ ου  Α' κ. ΣΑΡΑΝΤΗ  Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Υ



Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ «Τό χάσμα π* άνοιξ'

Θεοτόκος Άμόλυντος- 
Εργο του Εμμανουήλ Μπουνιαλή ΤΖάνε.

Αγαλμα τού Εθνικού μας ποιητού Διονυσίου 
Σολωμού σέ μιά πλατεία τής Ζακύνθου.
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«Ποιάς πάτησε τό χώμα σου, 
χρυσό μου μοσχονήσι, κΓ έφυγε 
δίχως στεναγμό καί δίχως νό δα- 
κρϋση; ».

"Ενα μπουκέτο ’Ανοιξιάτικα λου
λούδια φαντάζει τδ νησί τοδ Σολω- 
μοδ, πάνω στά καταγάλανα νερά τού 
Ίονίου. Ή  Ζάκυνθος!... Πατρίδα 
τής τέχνης καί τοΰ λόγου, άρχόν- 
τιοοα πρώτη τών έπτά νησιών στήν 
δμορφιά καί τή δόξα. «"Ανθος τής 
’Ανατολής» (Fior di Levante) τήν 
έλεγαν ot Βενετσιάνοι. Κι* άλλοι, 
τήν είπαν «νύμφη τοδ Ίονίου», 
«κήπον τής Ελλάδος», «πλωτόν 
κήπον», «γήϊνον παράδεισον».

Ή  Ζάκυνθος σέ μαγεύει. Σέ κερ
δίζει, έτσι καθώς τή γνωρίζεις γιά  
πρώτη φορά. Στό «μοσχονήσι» «θά 
λησμονήσης κι’ αύτά τά Ήλύσια 
π εδ ία ...»  καθώς είπε δ ποιητής, 
θά γίνης, χωρίς νά τδ καταλάβης, 
Ζακυνθινδς. Στήν έξαίσια μαγεία 
τοδ τοπίου της, θ’ άναδαπτιστής, 
θά γαληνέψης, θά νοσταλγήσης! . . .
Γιατί ή Ζάκυνθος είναι τδ νησί τής 
δμορφιάς, τής μουσικής καί τής γα
λήνης . . .  θά τήν άγαπήσης τή Ζά
κυνθο. Γλυκιά, πλανεύτρα, Κίρκη 
σωστή, μέ τά μύρια κάλλη της, θά 
σέ σκλαδώση. Κι’ είναι σίγουρο, 
πώς φεύγοντας, θά χύσης ένα δά
κρυ γιά τδ μυρωμένο νησί. "Αθελά 
σου, θά τραγουδήαης μαζύ μέ κάποιο 
παλιό άγαπημένο τραβαδοδρο της.

«Χαϊρε Αύσονία, χαίρε 
καί σύ Άλβιών, χαιρέτωσαν 
τά ένδοξα Παρίσια' 
ωραία καί μόνη ή Ζάκυνθος 

μέ κυριεύει».

Τδ ταξίδι πρός τή Ζάκυνθο είναι 
εύκολο, άνετο καί πολύ ένδιαφέ- 
ρον. Μποροδμε νά φθάσουμε ώς 
έκεΐ μέ πλοίο άπδ τδν Πειραιά, ή 
καλύτεοα μέ αύτοκίνητο άπδ τήν 
’Αθήνα. ’Οκτώ ώρες άρκοδν, γιά 
νά βρεθούμε, ύστερα άπδ μιά μα
γευτική διαδρομή, στδ νησί τοδ Α 
γίου Διονυσίου. Τδ αύτοκίνητο θά 
μάς φέρει - στήν Κυλλήνη κ ι’ άπδ 
κεΐ μέ τδ Φέρρυ — Μπώτ, θά φθά
σουμε στήν δλάνθιστη Ζάκυνθο. Ε ί
ναι κάτι τό άλησμδνητο, τδ πρωτό- 
φανο, τδ ειδυλλιακό, τδ άντίκρυ- 
σμα τοδ παραμυθένιου νησιού μέσα 
άπδ τδ καράβι. Ά πδ μακρυά άκδμα 
θά χορτάσουμε τδ άρωμά της, τδ 
μοσχοβόλημα τής πνοής της' « . . .  
μόσχος τ’ άγέρι της καί μόσχος καί 
ή πνοή τ η ς . . .» .  Καί μόλις άποβι- 
δαστοδμε, θά νοιώσουμε άσφαλώς, 
πώς άπδ δώ πέρασε μιά έποχή ό
μορφη, χρόνοι άρχοντιάς, καιροί 
πνευματικού μεγαλείου. Βέβαια, δέν 
θά ϊδοδμε τήν παλιά Ζάκυνθο. *0 
σεισμός τοδ 1953, τήν άλλαξε δλό- 
τελα. Λείπουν τά «καντούνια» τά 
ρωμαντικά χ ιλ ιο τ ρ α γ ο υ δ ισ μ έ ν α  
«καντούνια» μέ τά γιασεμιά καί τίς 
γαζίες. Λείπουν οί εύγενεΐς καί ot



> σεισμός ui’ ευθύς
άνθη...»

Ποπολάροι. Μά αληθινά, ή Ζάκυν
θος, στή βάση παραμένει πάντα ή 
Ιδια. "Αλλαξε μόνο έξωτερικά. Πα
ραμένει ή ίδια, γιατί τήν κατοικούν 
οί ίδιοι άνθρωποι. Ό  ίδιος λαός. 
Ό  λαός πού ήξερε καί ξέρει νά 
άγαπά, νά τραγουδά, νά έρωτεύε- 
ται. Εμπρός, λοιπόν. Ή  Ζάκυνθος 
μάς περιμένει. Περιμένει, νά μάς 
χαρίση τής όμορφιάς της τά πλού
σια δώρα. ’Εμπρός νά τή γνωρί
σουμε καί νά τήν άγαπήσουμε. 
Γιατί τ ’ άξίζει... Χαΐρε Ζάκυνθος! 
'Ωραία καί μόνη, κυριεύεις τίς ψυ
χές μας!. . . Στών αιώνων τά βάθη 
χάνεται ή ιστορία αύτού τού τόπου. 
'Ο θείος "Ομηρος τήν όνομάζει 
ΊΓλίεσαα. Ή  μυθολογία καί ή πα
ράδοση λένε, πώς στά πλούσια, ατά 
πυκνά δάση της ζούαε άμέριμνη ή 
γοργοπόδαρη Ά ρτεμις μά καί ή 
θεά τού έρωτα ή ’Αφροδίτη. ’Ενδια
φέρουσα είναι ή ιστορία τού νησιού 
καί στους όψιμότερους χρόνους.

Πολλοί, πάρα πολλοί, κατακτη- 
τές πέρασαν άπό τή Ζάκυνθο. Μά 
έκείνοι, πού πραγματικά άφησαν 
άνεξίτηλα τά ίχνη τους στήν πα
τρίδα τών μεγάλων ποιητών μας 
είναι οί Βενεταιάνοι. Τήν πήραν 
στά 1485 κ ι’ έμειναν έκεΐ τετρακό
σια σχεδόν χρόνια. Οί πονηροί ναυ
τικοί καί έμποροι τής πολιτείας τού 
Άγιου Μάρκου, γιά νά διχάσουν 
τόν πληθυσμό καί νά άποφύγουν 
έτσι έξεγέραεις τών θερμόαιμων 
Ζακυνθινών παραχώοησαν σέ πολ
λούς ντόπιους τσιφλίκια καί τίτλους 
βροντερούς. "Ετσι γεννήθηκε τό άρ- 
χτοντολόϊ τής Ζακύνθου, οί εύγε- 
νεΐς πού γράφτηκαν στό περίφημο 
«λίμπρο ντ’ όρο» τή «χρυσή βίβλο» 
καί οί όποιοι στά βενετσιάνικα ώνο- 
μάζοντο «νόμπιλοι». Ή  ζωή τών 
εόγενών κυλούσε μέσα στήν χλιδή 
καί στή διασκέδαση. Αύτοί οί λαμ- 
προφορεμένοι, πού δταν κυκλοφορού
σαν έπρεπε νά τούς κάνουν δρόμο 
νά περάσουν, τούς άλλους, τό λαό, 
τούς έβλεπαν αάν δντα κατώτερα, 
χωρίς προσωπικότητα, χωρίς άξια 
άνθοώπινη. Αύτόν τόν διεφθαρμένο 
πέρα ώς πέρα φεουδαρχισμό, αναγ
κάστηκε ό λαός, οί «Ποπολάροι», 
δπως τούς έλεγαν, νά τόν κυτάξγ, 
κατάματα καί στά 1628 νά έξεγερ- 
θή νιά νά γκρεμίση τό σάπιο άρχον- 
τολόϊ καί νά έπιβάλτ τήν κοινωνική 
δικαιοσύνη. Ή  έπανάσταση αύτή, 
πού ή Ιστορία τήν ώνόμασε «Ρεμπε
λιό τών Ποπολάρων»καί πού ήταν 
κίνημα καθαρά κοινωνικό κλόνισε 
τά θεμέλια τής Βενετοκρατίας καί 
προετοίμασε τ*ν κατάλυσή της πού 
έγινε στά 1797, δταν ήλθαν στή 
Ζάκυνθο ο! Γάλλοι. Τότε στίς 4 ’Ι 
ουλίου οί Ποπολάροι έκαψαν τή χρυ
σή βίβλο καί έφύτεψαν τό δέντρο 
τής έλευθερίας. Μετά τούς Γάλλους 
τό νησί τό πήραν οί Ρώσοι κ ι’ έπει
τα οί Ά γγλο ι. Στή διάρκεια τού 
Ιερού άγώνα τού 21 πολλοί Ζα- 
κυνθινοί άγωνίστηκαν στό Μωριά 
καί τήν άλλη Ελλάδα καί στή Ζά-

Ή  θαυματουργή Ε ι
κόνα τής Ά γιας 
Μαύρα; στόν όμώνυμο 

ναό.

Ά γιο ς  Λιονύαιο; 
Ζακύνθου.



Ή  Λάρνακα τού Αγίου Διονυσίου. Εξαίρετο δείγμα τής Έπτσνησιοκής τέχνης.

Η ιστορική Εκκλησία τού Αγίου Νικολάου
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«Ποιος πάτηοε το 
χώμα σου, χροσό 
μοο μοσχονήσι, ιιΓ

κυνθο προετοιμάστηκαν στρατιωτικά 
δ Κολοκοτρώνης, δ Νικηταράς, δ 
Γρίβας, δ Πλαπούτας καί άλλοι 
μεγάλοι τού γένους αγωνιστές. Ή  
Γαλλική καί έπειτα ή “Αγγλική 
κατοχή, χάρις στήν δποία ή Ζάκυν
θος δέ γνώρισε τδ πέλμα των “Α
γαρηνών, έπέτρεφε στδ νησί νά πρα- 
γματοποιήση μιά άνευ προηγουμέ
νου πνευματική άνοδο, πού δμοιά 
της δέν έχει ίσως νά παρουσιάση 
καμμιά περιοχή τής 'Ελλάδος. 
Πλήθος άπδ άνώτατα πνευματικά 
ιδρύματα, δπως ή πρώττ: Ελληνική 
“Ακαδημία, ή Λεσχιώτιδα καί τδ 
1829 ή ‘Ιατρική “Ακαδημία Ιδρύ- 
θησαν καί έλειτούργησαν μέ έπιτυ- 
χία  πρωτοφανή. “Αλλά καί ένας 
μεγάλος Αριθμός άπδ κορυφαίους 
συγγραφείς καί λογοτέχνας πού έ- 
λάμπρυναν μέ τά έργα τους, δχι 
μόνο τήν Ελληνική, άλλά καί τήν 
Εύρωπαϊκή διανόηση, ξεκίνησαν 
άπδ τδ μυρωμένο νησί. 'Ο Οδγγος 
Φώσκολος, πού τδν περισσότερο χρό
νο τδν έζησε στήν “Ιταλία καί άγω- 
νίστηκε γιά τά άνθρώπινα δικαιώ
ματα, άφησε έργα τά δποία δια
κρίνει δ άφθαστος λυρισμός καί ή 
μεγαλοπρέπεια στή σύλληψη. Τδ 
ίδιο μακρυά άπδ τήν άγαπημένη του 
Ζάκυνθο έΓτσε καί δ “Ανδρέας Κάλ- 
6ος, πού δμως στήν άλησμόνητη 
πατρίδα του άφιέρωσε τήν πρώτη 
άπδ τίς έξαίσιες ώδές του:

« Ώ  φιλτάτη πατρίς,
ώ θαυμασία νήσος,
Ζάκυνθε' σύ μοϋ έδωκας
τήν πνοήν καί τοϋ Άπόλλω - 

(νος
τά χρυσά δώρα».

“Αλλά, μήπως καί δ “Εθνικός μας 
ποιητής, δ μεγάλος τής “Ελευθε
ρίας Τροβαδούρος, δ “Αντώνιος Μά- 
τεσης, δ Τερτσέτης, δ Κων)νος 
Λομβάρδος καί δ άείμνηστος Γρηγό- 
ριος Ξενόπουλος δέν έγραψαν κάτω 
άπδ τδ δραμα καί τήν πνοή τής Ζα
κύνθου ;

«“Έφυγα σχεδόν παιδί, γράφει δ 
Ξενόπουλος ατό «Νόστιμον ήμαρ», 
καί ξαναγυρίζω σχεδόν γέρος. Δε- 
κατέασαρα δλάκερα χρόνια, ή κοινή 
μου μοίρα μέ έκράτησε δεμένο στήν 
ξενητειά, πότε μέ δυστυχίες άφάν- 
ταατες, πότε καί μ’ εύτυχίες πλα
νερές. . . Εύτυχίες καί δυστυχίες τδ 
ίδιο μ’ άλυσόδεναν καί μού στερού
σαν τή μεγάλη εύτυχία τής πατρί
δας πού δεκατέσσερα δλάκερα χρό
νια τήν δνειρευόμουν στδν ύπνο καί 
τδν ξύπνο». . .  "Ομως ή Ζάκυνθος 
ύπήρξε δχι μόνο άνεπανάληπτο λο
γοτεχνικό έργαστήρι, μά καί καλλι
τεχνική γωνιά άπδ τίς πιό πλού
σιες τής πατρίδος μας. “Από τίς 
άρχές άκόμη τού 17ου αιώνα ση
μειώνει μιά καταπληκτική καλλι-



έφυγε δίχως στενα
γμό uai δίχως νά 

δαιιρύβμ;»

τεχνική άνθηση, πού όφείλεται κα
τά κύριο λόγο στήν Ολική εύημε- 
ρ£α τοΟ νησιού, άλλά καί στή μετα
νάστευση έκεΐ μετά τό 1669 Κρητών 
καλλιτεχνών πού έφθαααν οτή Ζά
κυνθο δταν ή Κρήτη έπεσε ατά χέ
ρια τών Τούρκων. 'Ετσι άναπτύχθη- 
κε ή λεγαμένη 'Επτανησιακή Σχο
λή, πού άνέδειξε ζωγράφους περιω
πής, δπως τόν Παναγιώτη Δοξαρά, 
τόγ γυιό του Νικόλαο, τόν Ιερώνυ
μο Πλακωτό, τό Νικόλαο Κουτού- 
ζη καί τό Νικόλαο Καντούνη. Οί 
ζωγράφοι αύτοί είναι βαθειά έπη- 
ρεασμένοι άπό τήν ’Ιταλική ’Ανα
γέννηση, χωρίς βέβαια νά άπομα- 
κρύνωνται καί άπό τά Βυζαντινά 
πρότυπα, δπως αύτά μεταφυτεύτη
καν στή Ζάκυνθο άπό τό "Αγιον 
Ό ρος καί τήν Κρήτη.

*0 Παναγιώτης Δοξαράς (1662— 
1729) πού θεωρείται δ άρχηγέτης 
τής 'Επτανησιακής Σχολής, θαυμα
στής τού Βερονέζε, ζωγράφισε κυ
ρίως θρησκευτικά θέματα στίς έκ- 
κλησίες τής Ζακύνθου καί τής Κερ- 
κύρας. Στά έργα του φαίνεται κα
θαρά ή προσπάθειά του νά ξεφύγη 
άπό τούς μεταφυσικούς άγιους τών 
βυζαντινών είκονογράφων.

Ό  γυιός τού Παναγιώτη Δοξαρά, 
Νικόλαος, πού ακολουθούσε πιστά 
τά χνάρια τού πατέρα του, έργάατη- 
κε κυρίως στή Ζάκυνθο δπου στόν 
περίφημο ναό τής Φανερωμένης ζω
γράφισε «τήν Κοίμηση, τή Μετάστα
ση καί τή Γέννηση τής Θεοτόκου», 
έργα πού δυστυχώς παρέσυρε μαζί 
μέ τήν έξαίαια έκκληαιά δ έγκέλα- 
δος τού 1953.

Συνεχιστής τής τέχνης τών Δοξα- 
ράδων ήτο ό Κουτούζης, φανατικός 
κ ι’ έκεΐνος όπαδός τής ’Ιταλικής 
τέχνης. Στή Βενετία σπούδασε κον
τά στόν Τιέπολο καί άκολούθησε τόν 
Τιαιανό. Στήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τή Ζάκυνθο, ζωγράφισε τόν 
"Αγιο Διονύσιο καί έγινε γνω
στός κυρίως γιά τό περίφημο 
έργο του «Μή μου άπτου», δπου εί- 
κονίζεται δ θεάνθρωπος προτρέπων 
τήν Μαγδαληνή νά μή τόν έγγίση. 
Γιά τήν εικόνα αύτή δ ζωγράφος 
κατηγορήθηκε, δτι στό πρόσωπο τής 
Μαγδαληνής άποτύπωαε τήν έρωμέ- 
νη του. Νεώτερος τού Κουτούζη, δ 
Νικόλαος Καντούνης, τού όποιου 
πολλά έργα μπορεί δ έπιακέπτης 
τής Ζακύνθου νά ίδή στό Μουσείο 
τής πόλεως, διακρίνεται γιά  τήν 
φαντασία, τήν καλή εκτέλεση καί 
τό ζωηρό θρησκευτικό του συναί
σθημα. Καί δ Καντούνης έργάατη- 
κε σέ πολλές άπό τΙς έκκλησιές 
τής Ζακύνθου. «Ή αύναξις έν Σινφ» 
στήν Α γία  Αικατερίνη, «ή Άνάστα- 
σις τού Λαζάρου» στούς 'Αγίους 
ΙΙάντες, «δ Νυμφίος» στούς 'Αγίους 
’Αποστόλους κ .δ., είναι άπό τά κα
λύτερα καί χαρακτηριστικότερα άπό

Ο Λόφος τοϋ Στράνη. Έδώ  καθόταν ό Σολωμός καί ακούοντας τά κανόνια τοΟ 
Μεσολογγίου, έγροψε τόν «"Υμνο της Ελευθερίας».

Η Ιερά Μονή Άναφωνητρίος μέσα αέ ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.



Τό κωδωνοστάσιο τηο Αγιος Μαύρας στό χωριό Μαχαιράδο.

Τ6 γραφικό χωριό Μαχαιράδο. Από τά ομορφότερα τοϋ νησιού.

τά δημιουργήματα τοϋ μεγάλου καλ
λιτέχνη. Γενικά, δ Κουτούζης καί 
δ Καντοΰνης ύπήρξαν οί κύριοι έκ- 
πρόσωποι τής γνήοιας Ζακυνθινής 
τέχνης καί σφράγηοαν μέ τδ έργο 
τους ένα αημαντικώτατο σταβμδ στήν 
καλλιτεχνική μας παράδοση.

Ά λλα δ κόσμος τής όμορφιάς 
δέν έχει τελειωμό στή χαριτωμένη 
κόρη τοΰ Ίον ίου. Μετά τήν τέχνη 
καί τή λογοτεχνία ή μουσική απο
τελεί γιά  τήν Ζάκυνθο μακρόχρονη 
παράδοση, πού αρχίζει από τότε πού 
οί λυράρηδες τραβαδοΰροι τής Κρή
της τραγουδοϋσαν έδώ πονεμένες 
μαντινάδες τής σκλαβωμένης τους 
πατρίδας. Ή  Κρητική μουσική μαζύ 
μέ ’Ιταλικά στοιχεία έδωσαν ατούς 
ντόπιους έρμηνευτές τήν εύκαιρία 
νά δημιουργήσουν κάτι δικά τους 
γνησιώτερα Έπταννησιακό, πρα
γματικά Ζακυνθινό. ΙΙρόκειται γιά  
τήν περίφημη καντάδα, πού τόσο ά- 
γαπήθηκε καί τραγουδήθηκε, δχι 
μόνο στήν 'Ελλάδα, μά καί στό Ε 
ξωτερικό. Μέ τήν καντάδα δ Ζακυν- 
θινός εκφράζει δλα εκείνα τά άγνά 
αισθήματα, τά άνθρώπινα αισθήμα
τα, πού χαρακτηρίζουν τόν ύπέροχο 
τόν ποιητή, τόν ρωμαντικό αύτό 
λαό. Τραγουδά τήν άγάπη του γιά 
τήν όμορφιά, γιά  τή ζωή, γιά τόν 
έρωτα. Τήν άξια τής Ζακυνθινής 
καντάδας θά τήν νοιώσουμε, δταν, 
καθισμένοι αέ κάποιο απόμερο κεν
τράκι, άκούσουμε τίς νυχτερινές 
φεγγαρόλουστες ώρες τίς γλυκιές 
νότες της από τούς άμίμητους Ζα- 
κυνθινούς κανταδόρους. «Εις τόν 
άφρό είς τόν άφρό τής θάλασσας, ή 
άγάπη μου ή άγάπη μου κοιμά
ται. . .». Ή  ΙΙατρίδα δμως τής καν
τάδας κοντά ατούς λαϊκούς έρμη
νευτές έδωσε, δέ μπορούσε νά γίνη 
άλλοιώς, και μιά σειρά άπό μεγά
λους μουσουργούς πού λάμπρυναν 
καί στό διεθνές μουσικό στερέωμα 
τό δνομα τής Ελλάδος. Ζακυνθινοί 
ήσαν δ Φραγκίσκος Αομενεγίνης δ 
Καπνίσης καί δ Παύλος Καρέρης, 
πού συνέθεσε μελοδράματα μά καί 
τραγούδια, πού μερικά άπό αύτά 
συγκινοΰν άκόμη καί σήμερα. Ιίοιός 
άπό τούς παλιότερους δέ θυμάται μέ 
νοσταλγία τό «Αιατί γλυκό φεγγά
ρι μου», «Ξύπνα γλυκειά μου άγά
πη» καί άλλα, τά όποια άληθινά 
άπετέλεσαν μιά δμορφη νότα μιάς 
περισσότερο δμορφης έποχής; Α λλά 
καί ατούς ύστερότερους χρόνους έκα
ναν τήν έμφάνισή τους στή Ζάκυν
θο πολλοί μουσικοσυνθέτες πού έ
γραψαν καντάδες, δπως ό Γεώργιος 
Κωστής, δ Διονύσιος Κατσίγιαλος 
κΓ άλλοι. Καί σήμερα διατηρήθηκε 
ή μουσική παράδοση στό δμορφο νη
σί, μέ δύο φιλαρμονικές καί τή γνω
στή σ’ δλόκληρη τήν 'Ελλάδα Ζα- 
κυνθινή Χορωδία. Καιρός δμως εί
ναι, έπειτα άπό τή σύντομη Ιστο
ρική άναδρομή, νά ξεκινήσουμε γιά 
ένα ρωμαντικό άξέχαατο περίπατο 
στή χιλιοτραγουδισμένη πολιτεία. 
Είπαμε πιό πάνω, πώς πολλά έ
χουν αλλάξει μετά τήν καταστροφή 
τοϋ 1953. Στό βάθος δμως ή Ζάκυν
θος έμεινε ή ίδια, μέ τδ παλιό της 
χρώμα, τό Ιδιο ωραία, πλανεύτρα,



άρχόντιασα αληθινή, ερωτιάρα. "Ας 
πάμε στή «Στράτα Μαρίνα» κι* Ε
πειτα στήν «Πλατεία Ρούγα» νά πε- 
ράαοομε λίγες δμορφες στιγμές κά
τω από τό φεγγαρόφωτο καί τούς 
ήχους τής καντάδας. "Ας έπισκε- 
φθοΰμε τό Μουσείο γιά νά θαυμά
σουμε τά έργα τού Δοξαρά, τοΰ Κου- 
τούζη, τοΟ Καντούνη καί τών άλλων 
δημιουργών τής 'Επτανησιακής ζω
γραφικής. "Ας μπούμε εύλαβικοΐ 
προσκυνητές στίς Εκκλησίες της, 
τόν "Αγιο Διονύσιο, τή Φανερωμένη, 
τήν Κυρία των ’Αγγέλων καί τόσες 
άλλες, γιά  νά προσευχηθούμε κάτω 
άπό τά τόξα τά στολισμένα μέ τούς 
'Αγίους τού ’Εμμανουήλ Τζάνε, τού 
Μόσχου, τού Βίκτωρα καί τού Πλα
κωτού. "Ας τραβήξουμε κατά τό λό
φο τού Στράνη έκεΐ πού 6 Σολωμός 
καθόταν κ ι’ άκούγοντας απέναντι 
τά κανόνια τού Μεσολογγιού έγρα
φε τίς πρώτες στροφές τοΰ «"Γμνου 
εις τήν ’Ελευθερίαν». Καί τό Βε- 
νετσιάνικο Κάστρο περήφανο, Επι
βλητικό, πνιγμένο στό πεύκο είναι 
άπό τίς γραφικότητες τής Ζακύν
θου. ’Από δώ θαυμάζεις τόν κάμπο, 
τόν δλάνθιστο, τόν μυρωμένο κάμπο 
Εκείνο πού μ’ αύτά τά λόγια τρα

γουδούσε 6 μεγάλος ΙΙαλαμάς δταν 
προσκυνητής κάποτε τής Πατρίδας 
τού Σολωμού τόν «ξαγνάντεψε» άπό 
τό Κάστρο Επάνω.

Ά η ' ένα ψήλωμα, Εεχάνω τ ’ 
(όνομά τοο πιά 

σάν χώρα έΓΐαγγελτή Εαγνότε- 
(ψα τήν έΕοχή της 

τοϋ πράσινου μεθύβι καί χαρο- 
(κοπιά

μόσχος τ' αγέρι της, καί μό 
(σχος ή πνοή της. . .

"Επειτα οί Εξοχές τής Ζακύν
θου . . .  Ή  πανέμορφη φύση πού εί
ναι «άπό άνθούς καί τραγούδια ή- 
λιοχυμένη». Στό Κρυονέρι μπροστά 
ατόν «Κόκκινο Βράχο» αφήνουμε τή 
φαντασία μας νά σελαγίαη στήν ή- 
ρωΐδα τού Ξενόπουλου τή Φωτεινή 
Σάντρη, πού νέα άκόμη έδωσε τέλος 
στή ζωή της πέφτοντας άπό τό ύ
φος τοΰ άγριου βράχου. Πρός τό μέ
ρος τής θάλασσας συναντάμε γρα
φικά χωριουδάκια, πού είναι τόποι 
άληθινά παραδεισένιοι, τόποι γιά 
νοσταλγούς, γιά  ρωμαντικούς κι’ δ- 
νειροπόλους. . .  Ή  Λιθακιά, τό Λα- 
γόποδο, τό Μαχαιράδο μέ τήν Πε

ρίφημη έκκλησιά του τήν Ά για  
Μαύρα, δ "Αγιος Γεώργιος τών Κρε- 
μνών καί ό όνομαστός Λαγανάς μέ 
τήν καταγάλανη θάλασσα καί τήν 
ύπέροχη παραλία. Τά βράδυα Εδώ 
είναι στιγμές πού δέν ξεχνά δ άν
θρωπος σ’ δλόκληρη τή ζωή του. 
Όμορφα κεντράκια, ζακυνθινό κρα
σί μέ άστακούς καί λαγάνα καί ζα- 
κυνθινές βαρκαρόλες.

Παράδεισος είναι άληθινά κάθε 
σπιθαμή τού καλότυχου νησιού. Καί 
δνειρο γιά τόν ξένο ένα ταξείδι ώς 
Εκεί. "Ονειρο ήταν καί ή δική μας 
Επίσκεψη στήν Πατρίδα τού Κάλ- 
βου. "Ομως ήρθε άλλοίμονο ή ώρα 
τού γυρισμού. Φεύγοντας δέν άντέ- 
ξαμε στή συγκίνηση. Προσπαθήσα
με νά τήν περάσουμε, άγναντεύοΜτας 
άπέναντι τίς άκτές τού Μωριά. Ή  
Ζάκυνθος ήταν στήν καρδιά μ α ς .. .

Μιά ύπόσχεση άνέβηκε σ’ δλων 
τά χείλη, καθώς τό μικρό πλεού
μενο άρχισε νά ξεμακραίνει άργά - 
άργά.

θά ξαναρθούμε. . .  θά ξαναρθοΰ- 
με. . .

ΣΑΓ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
ΊΓπαστυνόμος Α'

έ/ΐρος ζην ά}ιόΙιμον κυρίαν 2)έσωοινα 3 ΐαωαδοωούλον 

cwjvyov ζοϋ κ. έΤίρωόυωουργοϋ και '&ωιίιμον έΚρόεδρον 

ζοϋ 'Ομίλου Φ ί^ ω ν ' έΆσΙυνομίας, ώς και ωρός ζούς έορ- 

1ά]ονίας άγαωηίονς άναγνώσίας μας, ζά « ΐυνομικά 

cΧρονικά» άωενδύνονν ζάς ωχέον ειλικρινείς και εγκαρ

δίους ενχάς ζων. 'SK Μεγάλη ΖΜηϊέρα ζοϋ £)εου μας, 

ας xapijn εις αύΐοϋς χαράν και ενΐυχίαν.



C T H N  Π Δ Ν λ Γ ί Δ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ, πάλι και φέτος, δπως πέρσι, δπως πρόπερ- 
σι, δπως κάθε χρόνο, οί εύλαβεΐς Χριστιανοί σέ κάποιο τής Θεο- 
μήτορος ίερό τέμενος, γιά νά προσκυνήσουμε καί νά παρακαλέ- 
σουμε τή γλυκειά μητέρα τοϋ Χριστού, τή μεγάλη ΠΑΝΑΓΙΑ.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ!... Παρηγοριά καί στήριγμα των φτωχών, 
τών άσθενών καί τών κατατρεγμένων!.. Προστάτρια τών άδι- 
κημένων... Ελπίδα τών ταπεινών!.. Τήν είπαν Γλυκοφιλοϋσα... 
Τήν είπαν Παντάνασσα... Τήν είπαν Γρηγοροΰσα... Τήν είπαν 
Παρηγορήτρια, Ελευθερώτρια, Μεγαλοσπηλιώτισσα, Μυρτιδιώ- 
τισσα, Φανερωμένη, Γοργοεπήκοο, Περίβλεπτο, Χρυσοσπη- 
λιώτισσα, Μεγαλομάτα, Έκατονταπυλιανή, Τηνιακιά...

Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ καί ένδοξοτέραν τών Σεραφείμ. 
Παμμακάριστη, 'Αγνή, ’Αειπάρθενο. Κάτω άπ’ δλα αυτά τά έπί- 
θετα, βρίσκεται πάντα ή μία, ή Παναγία, βοηθός, μεσίτρια, τών 
Χριστιανών προστάτις.

ΕΙΝΑΙ, άλήθεια, σπάνιες οί στιγμές τής εύλάβειας, πού ζή 
κανείς τήν ήμέρα τής έορτής τής Θεομήτορος, ιδιαίτερα άν 
βρεθή έκεΐ, δπου φυλάσσονται εικόνες θαυματουργές τής Με
γαλόχαρης. Παρατηρεΐται μιά συγκινητική λιτανεία ψυχών, 
πού έχουν ριζωμένη τήν πίστη, πώς ή Παναγία καί πάλι θά κάνη 
τό θαύμα της. Μέσα στά σύννεφα τού λιβανωτού, τά ταπεινά 
κεράκια, τις ψηλόκορμες λαμπάδες, τά καντήλια καί τά τάματα, 
βλέπεις τό μεγαλείο τής πίστης, τή δύναμη τής έλπίδας, τήν 
προσμονή τής χαράς. Έκεΐ ή άπελπισμένη μάννα μέ τό μικρό, 
παράλυτο παιδί στήν άγκαλιά. Έκεΐ ή κυρτωμένη γρηούλα, μέ 
τό τυφλό έγγονάκι. Έκεΐ ό κωφάλαλος νέος. Έκεΐ δλοι, δσοι δέν 
τούς γέλασε ή ζωή, μέ δάκρυα καί παρακάλια, έναποθέτου· στήν 
Παναγία τις έλπίδες τους. Καί τάζουν, τάζουν «τάματα». Λαμπά
δες στό άνθρώπινο μπόι, χρυσά χέρια, χρυσά πόδια, χρυσά κορ
μιά. Τάζουν στή Χάρη Της. Γιατί αύτή είναι ή στερνή τού άπελ- 
πισμένου καταφυγή, ή τελευταία του έλπίδα.

Καί ή Κοίμησή σου! ’Απάνω σέ μιά στρωμένη κλίνη 
ήρεμη κΓ άσάλευτη, σά μόλις νά σταμάτησε ό άνασασμός σου. 
Γύρω στό σκήνωμά σου σκυφτοί δακρύζουνε οί άπόστολοι 
κι’ άπλώνεται ή όδύνη τους στή Γεθσημανή.
Μιά ροδιά κοντά στό μνήμα σου εύώδιασε τήν πέτρα.
Τή σιμώνουν τά πουλιά καί τή γεμίζουνε τραγούδια.
Δέν είναι θανή. Σέ βρήκε ό βαθύς ό ύπνος πού είναι 
στό σύνορο τής ζωής καί τοϋ θανάτου.

Ή  λατρεία, ή άκατάλυτη σέ στύλωσε μπροστά μας 
Πλατυτέρα, ‘Οδηγήτρια, Γλυκοφιλοϋσα, Δεομένη.
Δίπλα στήν 'Ωραία Πύλη, μένεις στερνή καταφυγή, 
παρηγοριά γιά τόν άπελπισμένο.

ΑΛΗΘΕΙΑ!.. Ποιά παρηγοριά θά είχε ό κόσμος, χωρίς Αύτή, 
πού πήγε στούς ουρανούς; Ποιά άγκυρα έλπίδας, χωρίς τήν 
Κεχαριτωμένη; Εκείνη γεμίζει φώς τήν οικουμένη, φώς τις 
ψυχές. Ή  Παναγία είναι ή ζωή. Γιατί άπό Εκείνη έβλάστησε ή 
Ζωή. Εκείνη τιμήθηκε καί άξιώθηκε νά δώση σάρκα άπό τή 
σάρκα Της, στον Υίό τού Θεού.

ΣΕ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ, Σέ μεγαλύνουμε άγνή Παρθένα... ’Εσύ 
έκανες παράδεισο τή γή... ’Εσύ τήν κατάρα τής Εΰας, τήν έκα
νες ευλογία... Βοήθα Θεοτόκε τήν κληρονομιάν Σου. Βοήθα 
τήν ΕΛΛΑΔΑ μας... "Οπως τή βοήθησες τόσες φορές. Εσένα 
πιστεύει 'Υπέρμαχο Στρατηγό της. Γιά Σένα έχει χτίσει περί
λαμπρους ναούς. Χιλιάδες μοναστήρια, έκκλησιές καί έρημοκ- 
κλήσια φέρνουν τό τιμημένο τ’ δνομά Σου... Μέσα έκεΐ, έχει ό 
λαός μας θρονιάσει θησαυρό άτίμητο, τό "Αγιο Εικόνισμά Σου. 
Μέσα έκεΐ, αιώνες τώρα, καίει άκοίμητο στή Χάρη Σου καντήλι.

ΧΑΙΡΕ, ’Αειπάρθενε, Χαΐρε, Κεχαριτωμένη!.. Ή  έορτή Σου 
είναι γιά μάς, γιά τήν Ελλάδα μας, γιά τήν ’Ορθοδοξία όλόκληρη 
ΕΟΡΤΩΝ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ.
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Δ )ν η  1972 σελ. 216). Περαιτέρω, έ- 
πεσημάνθη ή έπιφερομένη βλάβη εις 
τήν ψυχικήν υγείαν τής νεότητος έκ 
τών τοιοΰτων σκηνών, των προσφερομέ- 
νων ύπό τών μέσων μαΖικής ένημερώ- 
σεως (G ehrhardt, Strafe fiir Darstellun- 
gender Gewalt in Massenmedien έν 
Archiv fiir Presserecht, 1972 σελ. 201 
έπ. Α Ν ΤΩ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ . Η έλευθερία 
τοϋ τύπου έν Έλλάδι, 1965, σελ. 223. 
ΓΕ Ω Ρ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ . Ή  προστασία τής 
νεότητος άπό τής έπικινδύνου εις τό ή
θος της φιλολογίας, έν Έπιθ. Δηιμ. καί 
Διοικ. Δικ. Ε ' σελ. 31 ), ή διαστροφή έ- 
πί τής βουλήσεως τοϋ νεαρού άναγνώ- 
στου τοιούτων σκηνών Loffler, Pres
serecht, τόμος Ι,.β ' έκδοσις 1969, 
σελ. 384), έπροτάθη δέ κσί ή σύστασις 
όργανισμοϋ προστασίας τής νεότητος έκ

ΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑM i έκδηλώαεις βίας, ώς γνωστόν, 
είναι φαινόμενον συχνόν εις τήν έποχήν 
μας. Εις ταύτην, έπίσης, είναι άφιερω- 
μένον σοβαρόν ποσοστόν τής συγχρό
νου φιλολογίας, εις τά οϋτω καλούμε
να μέσα μαΖικής ένημερώσεως.

Τό  έπιβλαβές τών σκηνών τούτων δέν 
έπεσημόνθη, βεβαίως, προσφάτως, άλλά 
χιλιάδας έτη παλαιότερον. "Ηδη, ό Α 
ριστοτέλης (Πολιτικά, Βιβλ' Θ ' 1338Β 
3 5 ), άναφέρει ρητώς, «"Ωστε τό καλόν, 
άλλ' ού τό θηριώδες δεϊ πρωταγωνι- 
στεϊν' ούδέ γάρ λύκος, ούδέ τών άλλων 
θηρίων άγωνίσαιτο άν ούδένα καλόν 
κίνδυνον, άλλά μάλλον άνήρ άγαθός, οί 
δέ λίαν εις ταϋτα άνέντες τούς παίδας 
καί τών άναγκαίων άπαιδαγωγήτους ποι- 
ήσαντες βαναύσους κατεργάζονται». 
("Ωστε ή άνδρεία καί ούχί ή βία δέον 
νά παρίσταται. Διότι οϋτε ό λύκος, ούτε 
έτερον έκ τών θηρίων έκτίθεται εις κίν
δυνον χάριν άγαθού σκοπού, άλλά μάλ
λον ό άγαθός άνήρ, όσοι δέ ήδιαφόρη- 
οαν εις τούτο κατέλιπον τούς παίδας 
άπαιδαγωγήτους, ώς πρός τήν άναγκαί- 
αν ποίδευσιν καί κατέστησαν τούτους 
βαναύσους βεβαίως). Ούτως, ό κορυ
φαίος Έ λλη ν  φιλόσοφος διατυπώνει έ- 
κείνο, τό όποιον ή έγκληματολογία, ώς 
νεωτέρα έπιστήμη, ήλθε νά έπιβεβαιώ- 
ση χιλιάδας έτη βροδύτερον.

Αλλά καί ό έτερος τών κορυφαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων, ό Πλάτων, είναι 

τής αύτής γνώμης. Ούτος μάλιστα (Πο 
λιτεία, Βιβλ. Β ' 337 Β ' έπ.), χωρών έ- 
τι περαιτέρω, τάσσεται έναντίον τής δι
δασκαλίας τών έργων τού Ομήρου εις 
τούς παίδας, καθ' όσον τά έργα ταύτα 
περιγράφουν σκηνάς βίας καί δή μάχας 
μεταΕύ τών θεών, οΰς ό Πλάτων θεω
ρεί ώς άγαθούς καί μή κατατριβομένους 
εις μεταΕύ των όγώνας καί διενέΕεις,

ώς άνακριβώς περιγράφει ό "Ομηρος. 
Χαρακτηριστικώς δέ ό Πλάτων άναφέ- 
ρει (Πολιτεία, Βιβλ. Β ' 378 Β ' ) .  «Καί 
ού λεκτέοι γ' έφην, ώ Αδείμαντε, έν τη 
ήμετέρα πόλει, ούδέ λεκτέον νέω ύ- 
κούοντι ώς άδικών τά έσχατα ούδέν άν 
θαυμαστόν ποιεί, ούδ' αΰ άδικοΰντα πα
τέρα κολάΖων παντί τράπω, άλλά δρώη 
άν δπερ θεών οί πρώτοι τε καί μέγι
στοι». (Καί δέν τυγχάνει πρέπσν νά λέ
γεται βεβαίως, είπον, 'Αδείμαντε, εις 
τήν πόλιν ήμών, ούδέ τυγχάνει πρέπον 
νά λέγεται εις νεαρόν άκροατήν άτι, ά
δικών κατά τόν χειρότερον τρόπον, έστω 
καί τιμωρών τόν άδικοΰντα πατέρα του 
δι' οίουδήποτε τρόπου, δέν πράττει τί τό 
έΕαιρετικόν, όλλ' ένεργεϊ ώς άκριβώς 
οί έκ τών θεών πρώτιστοι καί μέγιστοι). 
Περαιτέρω, τάσσεται ύπέρ τοϋ μή έπι- 
τρεπτοϋ τής γνωστοποιήοεως εις τούς 
νέους τών «γιγαντομαχιών», ούδέ τής 
παραστάσεως τούτων εις κεντήματα 
κ.λ.π.

Αί ώς άνω, όθεν, γνώμαι τών κορυ
φαίων φιλοσόφων τής 'Αρχαίας Ε λ λ ά 
δος, διατηρούν άναλλοίωτον τήν άΕίαν 
των μέχρι σήμερον.

"Ηδη, ό κίνδυνος διά τήν νεότητα 
έκ τών σκηνών βίας εις τά μέσα ένημε
ρώσεως έπισημαίνεται καθημερινώς ύπό 
τής έπιστήμης καί Ζητείται ό καθ' οίον- 
δήποτε τρόπον περιορισμός τούτων. Ο ϋ
τω, τόν παρελθόντα Απρίλιον, συνήλθεν 
εις Βόννην διεθνές συνέδριον, μέ θέμα 
τήν νομοθετικήν άντιμετώπισιν τών σκη
νών βίας εις τά μέσα ένημερώσεως (Πρθ.

ΕΙΣ

τών τοιούτων σκηνών L.yon Caeri Lavir 
gne Traite Theorique et Pattrique de 
droit du Cinema Francais et Comprate, 
τ. I 1957, σελ. 93). Διεπιστώθη έΕ άλ
λου καί ή γνώμη, ότι ή αύΕησις σήμερον 
τού άριθμού τών άπροσαρμόστων κοι- 
νωνικώς άνηλίκων οφείλεται εις τήν 
ύπό τού Τύπου διδαμένην δημοσιότητα 
εις τινα ίδιαΖόντως άπεχθή έγκλήματα 
(Β Ο Υ Γ ΙΟ Υ Κ Α . Τό  Ποινικόν Δίκαιον τών 
ειδικών ποινικών νόμων, τόμ. Β ' τεϋχ. 
Θ 1968 σελ. 79).

Ή  νομοθετική άντιμετώπισις τής έν 
προκειμένω περιπτώσεως είναι βεβαίως 
λίαν δυσχερής. Παρ’ ήμϊν, δΓ άρθρου 
59 τού Ν.Δ. 346)1969 «Περί Τύπου», ά- 
παγορεύεται ή δημοσίευσις κειμένων, δΤ 
ών περιγράφεται ό βίος ή αί πράΕεις 
έγκλημοτιών, πραγματικών ή φαντοστι- 
κών, κατά τρόπον δυνάμενον νά έπηρε- 
άση έπιθλαθώς τάς ήθικάς άντιλήψεις 
τοϋ κοινού. Ή  διάταΕις αΰτη, ήτις είναι 
ώς γνωστόν άΕιόλογος, δέν ύφίσταται 
εις τά λοιπά κράτη, πλήν τής Ν. Ζη
λανδίας, δι" 6 καί εις τό έν Βόννη προ- 
αναφερθέν πρόσφατον συνέδριον, έγέ- 
νετο εύρύς λόγος, περί τής διατάΕεως 
ταύτης τού ήμετέρου νόμου, πρός αύ- 
τήν δέ τήν κατεύθυνσιν προετάθη άνά- 
λογος τροποποίησις τής § 131 τού Γερ
μανικού Ποινικού Κώδικος. Ή  έν προ
κειμένω διάταΕις είναι βεβαίως άΕιοπρό- 
σεκτος καί έκ τού ότι δέν άπαγορεύει 
μόνον τήν φιλολογίαν, ήτις άναφέρεται 
εις τόν θρίαμβον τού έγκλήματος, άλλά 
καί τήν συνήθη άστυνομικήν φιλολογίαν.
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την αποτελούσαν καθημερινόν ανάγνω
σμα, και ήτις έμφανίΕει θριαμθεύοντα 
τα όργανα τής τάΕεως, αλλά μέχρι τού 
τελικού τούτου σημείου, νά περιγράψη 
ένδιομέοως ειδεχθή έγκλήματα.

Ομοίως, δΓ άρθρου 74 τού αύτοϋ νό
μου άπαγορεύεται νά περιέχουν δημοσι
εύματα περιγράφοντα κατά τρόπον ευ
νοϊκόν τήν ληστείαν, τό ψεύδος, τήν 
κλοπήν, τήν άνανδρίαν, τό μίσος, τήν 
άκολασίαν, ώς καί πάσαν πραΕιν άπο- 
δοκιμαΖομένην ύπό τής ήθικής, έντυπα

Τοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΠΠΑ
Πτυχιούχου Πολιτικών Επιστημών
Άνωτέρου 'Υπαλλήλου Γενικής Γραμματείας Τύπου

Μ ΕΣΑ ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΣΕΩ ΣΕ

ιιροοριέόμενα, ώς έκ τής έμφανίσεως 
καί τού περιεχομένου των, κυρίως εις 
παίδας ή έφήθους κάτω τών 18 έτών.
Η διάταΕις αϋτη, ειλημμένη έκ τού άρ

θρου 2 τοΰ γαλλικού νόμου τής 16.7. 
1949 (Πρβλ. ΚΡ ΙΠ Π Α , Δίκαιον τού τύ
που, τόμ. I, 1970, σελ. 80 έπ. ΒΟ Υ- 
Γ ΙΟ Υ Κ Α , ένθ. άν. Α Ν ΤΩ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , 
ένθ. άν. ΓΕ Ω Ρ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ , ένθ. άν. 
Burdeau Les Libetres Publiques 1961, 
οελ. 237), καίτοι άΕιοπρόσεκτος, έν 
τούτοις μικράν μόνον χρησιμότητα πα
ρουσιάζει, καθ' όσον τό ώς άνω άπηγο- 
ρευμένον περιεχόμενον άφορά άποκλει- 
οτικώς εις έντυπα ώς έκ τής φύοεως 
καί έμφανίαεώς των προοριΕόμενα διά 
παίδας καί έφήθους κάτω τών 18 έτών, 
έΕ οΰ προκύπτει, έΕ άντιδιαστολής, άτι 
ώς πρός άπαντα τά λοιπά έντυπα ή ώς 
άνω άπαγόρευσις δέν Ισχύει. Βεβαίως 
τά προοριΖόμενα διά παίδας καί έφή
θους έντυπα είναι κυρίως τά παιδικά πε
ριοδικά, τά όποια, συνήθως, δέν περι
γράφουν έγκληματικάς πράΕεις, ένώ ό 
κίνδυνος διά τούς άνηλίκους δέν προ
έρχεται έκ τών τοιούτων έντύπων, άλλ' 
έκ τών λοιπών, τών μή εύθέως πρός 
τούτους άπευθυνομένων, δτινα βεβαίως 
είναι προσιτά εις πάντα άνήλικον.

Ο ώς άνω γαλλικός νόμος έχει, ό
μως, έτερον προσδιορισμόν, ήτοι έναντι 
ον τών έντύπων τών έχόντων τοιοϋτον 
ώς άνω άπηγορευμένον περιεχόμενον, 
δέν άσκείται ή συνήθης ποινική δίωΕις, 
άλλά ταΰτα είσάγονται εις ειδικήν έπι- 
τραπήν, ήτις λαμβάνει κατασταλτικά έ-

ναντίον των μέτρα, έπιβάλλουσα κυρίως 
κοτόσχεσιν ή παύσιν. Αντίστοιχος νό
μος ισχύει καί έν Γερμανία, ό τής 9.6. 
1953, μέ τήν διαφοράν ότι. τά ώς άνω 
μέτρα καί έπί πλέον άπαγόρευσις πω- 
λήσεως, διαφημίσεως κλπ., έπιβάλλον- 
ται ύπό ειδικής υπηρεσίας (Bundes- 
priifstell) ύπό τού νόμου τούτου 
συνιστωμένης άντιπροσωπευτικώς. Πα 
ρόμοιοι νόμοι ισχύουν καί εις πλεϊστα 
έτερο κράτη (περί ών, ΚΡ ΙΠ Π Α , ένθ. 
άν. σελ. 82).

Αντίστοιχον νόμον δέν κωλύεται πάν 
τως νά θέσπιση καί ό ήμέτερος νομο- 
θέτης, δεδομένου ότι ή § 13 τοΰ άρθρ. 
14 τοΰ συντάγματος όρίΖει, ότι: «'Επι
τρέπεται νά ληφθοΰν διά νόμου ιδιαίτε
ρα κατασταλτικά μέτρα, πρός προστασί
αν τής νεότητος έκ τής έπικινδύνου 
διά τό ήθος αύτής φιλολογίας». Οΰτω, 
τά ώς άνω άναφερθέντα ειδικά κατα
σταλτικά μέτρα, άτινα προβλέπονται ύ
πό τών άλλοδσπών νόμων, ως καί έτερο 
όμοια (έ.π. άπαγόρευσις άναρτήσεως, 
πωλήσεως ύπό ώρισμένων καταστημά
των, έπί ώριαμένην ώραν κλπ.), δύνον- 
ται καί παρ' ημϊν νά προβλεφθοϋν διά 
νόμου.

Τί δέον γενέσθαι, όμως, ώς πρός τά 
λοιπά μέσα ένημερώσεως (κινηματο
γράφος, ραδιόφωνον, τηλεόρασις, δί
σκοι κ λ π .); Θά ήτο δυνατόν νά περιο- 
ρισθούν εις ταΰτα αί σκηναί βίας καί νά 
ληφθοΰν όμοίως τά ώς άνω κατασταλ
τικά μέτρα; Ή  άπάντησις είναι όπωσ- 
δήποτε θετική, διά τόν λόγον ότι ή

«Ή  ανδρεία καί ούχί ή βία δέον 
νά παρίσταται. Διότι ούτε ό λύκος, 
ούτε έτερον έκ τών θηρίων έκτίθε- 
ται είς κίνδυνον χάριν άγαθοΰ σκο
πού, άλλά μάλλον ό άγαθός άνήρ, 
δσοι δέ ήδιαφόρησαν είς τούτο κα- 
τέλιπον τούς παίδας άπαιδαγωγή- 
τους, ώς προς τήν άναγκαίαν παί- 
δευσιν καί κατέστησαν τούτους βα- 
ναύσους βεβαίως».

προαναφερθεϊσα παράγραφος 13 τού 
άρθρου 14 τοΰ Συντάγματος παρίστα- 
ται ώς άναγκαία, διά τόν τύπον, Ινα 
παράσχη, δηλονότι, είς τόν κοινόν νομο- 
θέτην εύχέρειαν έπιθολής τών τοιού
των μέτρων, καθ' όσον άλλως τούτο θά 
ήτο αδύνατον, δεδομένου ότι τό αύτό 
άρθρον τοΰ συντάγματος όμιλεϊ περί έ- 
λευθερίας τοΰ Τύπου καί άπαγορεύει τά 
κατ' αύτού κατασταλτικά μέτρα. Τοιοΰ- 
τος όμως περιορισμός δέν ισχύει διά 
τό λοιπά μέσα ένημερώσεως, διότι, ώς 
γνωστόν, διά τής § 14 τού άρθρου 14 
τοΰ συντάγματος ταΰτα έ Ε α ι ρ ο ϋ ν τ α  
τής ύπέρ τοΰ τύπου άναγνωριΕομένης 
προστοσίας καί, έπομένως, είναι δυνα
τόν νά ληφθοΰν κατ' αύτών όσαδήποτε 
κατασταλτικά, άλλά καί π ρ ο λ η π τ ι κ ά  
μέτρα, ώς έ.π. ή λογοκρισία, ήτις ύφί- 
σταται σήμερον έπί τού κινηματογράφου 
πσρ ήμίν καί παρ' άλλοδαπή (πρβλ. 
ΚΡ ΙΠ Π Α . Ό  έλεγχος κινηματογραφικών 
ταινιών ώς μέσον άσκήσεως άντεγκλη- 
ματικής πολιτικής, Άστυν' Χρον. I Σ Τ ' 
οελ. 689 έπ.).

Κατ' άκολουθίαν πάντων τών άνωτέ- 
ρω, αί σκηναί βίας είς τά μέσα ένημε
ρώσεως δύνανται, καθ' ήμάς, νά άντιμε 
τωπιοθούν διά δύο τρόπων: α) αύστηρά 
έφαρμογή τού άρθρου 59 τού περί Τύ 
που νόμου, ώς πρός τόν Τύπον, β) 9έ- 
σπισις δΓ ειδικού νόμου ιδιαιτέρων κα
τασταλτικών μέτρων, πρός προστασίαν 
τής νεότητος έκ τής έπικινδύνου είς τό 
ήθος της φιλολογίας, είς έκτέλεσιν τής 
§ 1 3  τοΰ άρθρου 14 τοΰ συντάγματος, 
χωρ,ς νά λησμονήται παραλλήλως καί ό 
έγκληματοπροληπτικός χαρακτήρ τών ά· 
ποψάσεων τών έπιτροπών προληπτικού 
έλέγχου τών κινηματογραφικών ταινιών, 
έρευνητέον δέ τό αύτό καί ώς πρός τάς 
τηλεοπτικός ταινίας.
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Σήμερον ή ’Αστυνομία καλείται νά έπιτ^ 
λέσγ) Ιν τεράστιον κοινωνικόν έργον, πρά

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η : Ή  άνάπτυΕις τοϋ θέμα
τος τής Οργανώοεως Αστυνομικών 
Υπηρεσιών προϋποθέτει τήν παρουσία- 

σιν ωρισμένων έννοιών καί προβλημά
των πρός πληρεστέραν κατανόησιν τού
του. Βασικώς, τά έρωτήματα εις τά ό
ποια πρέπει νά δοθή άπάντησις είναι: 
Τί έργαοία πρόκειτοι νά γίνη· Από ποι
ους καί μέ ποια μέσα πρέπει νά Υίνη 
εις τρόπον, ώστε τά έργον νά γινη μέ 
τήν μικροτέραν δυνατήν οικονομίαν εις 
άνθρώπινον δυναμικόν καί ύλικά μέσα. 
Ό  σκοπός, ό ποράγων άνθρωπος, τά υ
λικά μέσα, είναι οί βασικοί συντελεσταί 
τής έννοιας «Όργάνω σις». Εάν ή όρ- 
Υάνωσις άγνοή τί θά πράΕη, μέ ποιους 
θά τά πράΕη καί πόσον στοιχίΖει ή πε- 
ράτωσις τής έργοσίας εις χρήμα, δέν 
πρόκειται νά προσφέρη ύπηρεσίαν τινά. 
Οί παράγοντες τής όργανώοεως είναι 
έμφανείς εις μίαν ιδιωτικήν έπιχείρηοιν 
καί λίαν δυσδιάγνωστοι εις μίαν δημο
σίαν ύπηρεσίαν. Εις τήν ιδιωτικήν έπι- 
χείρησιν ό σκοπός είναι τά κέρδος, κάθε 
δέ ένέργεια προσπορίΕουσα κέρδος εί
ναι εύλογημένη άπό τήν διοίκησιν τής 
έπιχειρήοεως. Δέν ένδιαφέρεται ή διοί- 
κησις τής ιδιωτικής έπιχειρήοεως, ή έν- 
διαφέρετοι πολύ ολίγον, διά νά έπιλύση 
γενικώτερα δημογραφικά ή άλλα κοινω
νικά προβλήματα. Τά γενικώτερα καί εί- 
δικώτερα κοινωνικά προβλήματα εϊθισται, 
καλώς ή κακώς, νά έναποτίθενται «εις 
τις πλάτες» των δημοσίων ύπηρεσιών. 
Ό λο ι έπισωρεύουν προβλήματα εις τάς 
δημοσίας υπηρεσίας καί είτα άναμένουν 
τήν έπίλυοίν των, χωρίς, πλειστάκις, νά 
παρέχεται ή απαραίτητος συνδρομή 
πρός αύτάς πρός έπίλυοίν των. Ή  'Α 
στυνομία, ύπό τήν εύρεϊαν τού όρου 
έννοιαν, δύναται νά παραθέση πολλά 
παραδείγματα, άπό τήν καθημερινήν της 
δραστηριότητα, έΕ ών άποδεικνύεται ή 
άλήθεια, δτι άνατίθενται εις αύτήν, άπό 
τά κοινωνικόν σύνολον, έργα πολλαπλά, 
πολύπλοκα καί δυσεπίλυτα, χωρίς νά 
τής παρέχεται ή άντίστοιχος ύποστήρι- 
Εις, είτε έκ μέρους τοΰ κοινού, είτε 
έΕ άλλων κοινωνικών παραγόντων.

Διά τήν δημιουργίαν τών άστυνομικών 
προβλημάτων εύθύνονται: Ή  οικογένεια, 
τής όποιας ή συνοχή κοθίστοται όση-

μέραι πλέον χαλαρά. Τά παιδίον δέν έ- 
πιβλέπεται έπαρκώς, έν τή οικογένεια, 
δέν διδάσκεται ποιοι είναι αί ύποχρεώ- 
οεις του έναντι τοϋ κοινωνικού συνόλου, 
δέν καθοδηγείται καί ούτως άφίεται νά 
διδαχθή έν τη όδώ 6,τι έδει νά διδαχθή 
έν τώ οϊκω. Τά μέοα κοινής ένημερώ- 
σεως, τά όποια, ούχί σπανίως, άγνοούν, 
ότι διδάσκουν κακάς πράΕεις, είτε έΕ 
άπειρίας τών έργαΕομένων εις αύτά, εί
τε χόριν ίδιοτελών εμπορικών σκοπών. 
Ή  άνεπαρκής όργάνωσις ή ή έοφαλμένη 
πολιτική τής Εκκλησίας, τής Έκπαιδεύ- 
οεως, τής Δικαιοσύνης, τής Σωφρονι
στικής ύπηρεσίας, τής Κοινωνικής Πρό
νοιας κ.ά., τάς όποιας, έν τελευταία ά- 
ναλύσει, θά κληθή νά θεραπεύση ή 'Αστυ
νομία. Ποιαν θεροπείαν, όμως, είναι δυ
νατόν νά προσφέρη ή 'Αστυνομία; " Ι
σως τήν πλέον άσύμφορον κοινωνικώς. 
" Ισως, τήν πλέον δοπανηράν ύπό έπο- 
ψιν ήθικής Εημίας.

1. Σ Κ Ο Π Ο Σ .

1.1. Ώ ς  γνωστόν, ή κυρία άποστολή 
τής Αστυνομίας είναι ή πρόληψις καί 
καταστολή τοϋ έγκλήματος καί πόσης έ- 
νοχλήσεως τοΰ κοινού, συνεπεία διαρρή- 
Εεως τών άστυνομικών καί διοικητικών 
διατάΕεων, αϊτινες έθεσπίσθησαν πρός 
διασφάλισιν τής άμαλής κοινωνικής συμ- 
βιώσεως. Ό  κύκλος άρμοδιότητος τής 
Αστυνομίας διηυρίνθη πολύ τά τελευ

ταία έτη, καθ' ά συνετελέσθη ή συγκέν- 
τρωσις τού πληθυσμού εις μεγάλα άστι- 
κά κέντρα. Τά μεγάλα άστικά κέντρα 
έδημιοόργησον νέα προβλήματα, νέας 
άρμοδιότητος καί νέους «πονοκεφάλους» 
έίς τήν Αστυνομίαν. Δέν δύναται, σή
μερον, ή Αστυνομία νά περιορισθή μό
νον εις τήν πρόληψιν καί καταστολήν 
τοΰ έγκλήματος, ώς τούτο περιγράφε- 
ται άπό τόν Ποινικόν Κώδικα καί τούς 
συμπληροΰντας αύτόν ειδικούς ποινικούς 
νόμους. Είναι υποχρεωμένη νά προλάβη 
καί νά κατσστείλη κάθε ένόχλησιν, ήτις 
προέρχεται άπό θόρυβον, κίνησιν άν- 
θρώπων καί αύτοκινήτων, λειτουργίαν 
καταστημάτων, κέντρων καί άλλων ση
μείων συγκεντρώσεως άτόμων καί γενι
κώς νά παρεμποδίοη τόν ένα άνθρωπον
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ώστε νά μή ένοχλή τό έτερον.
1.2. Πέραν του εύρυτάτου τούτου 

κύκλου άρμοδιότητος τής Αστυνομίας 
εκτείνεται μία άλλη σπουδαία καί εύρεϊα 
περιοχή άρμοδιότητος, ή καλούμενη κοι
νωνική αποστολή τής Αστυνομίας, ήτις 
συνίστσται είς τήν παροχήν πόσης βοη- 
θείας είς όπειρίαν θεμάτων, αναγόμενων 
είς τήν σφαίραν τών λεγομένων ιδιωτι
κών διαφορών καί τής τοιαύτης τής κοι
νωνικής προνοίας, έως ότου άρμοδιώτε- 
ροι κρατικαί ύπηρεσίαι έπιληφθοϋν αύ- 
τών. Δέν δύναται, σήμερον, ή Αστυνο
μία, νά άρνηθή τήν συνδρομήν της είς 
άταμσν τραυμστισθέν έν όδω, είς πρό- 
σωπον προσβληθέν οίφνιδίως άπό μίαν 
νόσον, είς παίδα, ή ανήλικον, δστις άγνο- 
εϊ πού μεταβαίνει, είς διοπληκτιΖσμένας 
οικογένειας ή συντροφιάς, είς μητέρα 
άναΖητούσαν έπειγόντως έν φάρμοκον 
κ.ο.κ. Ή  μετά προθυμίας παροχή τών 
ύπηρεσιών αυτών, έκ μέρους τής Αστυ
νομίας, έκτός τού ότι συμβάλλει είς 
τήν προαγωγήν τών σχέσεων Αστυ
νομίας καί κοινού, άποδεικνύει κράτος 
προηγμένον. ένδιαφερόμενον νά έΕυπη- 
ρετήση τόν πολίτην έκεϊ όπου καί δταν 
έχη χρείαν αύτοϋ. Δέν ένδιαφέρει ποιος 
θά έΕυπηρετήση τδν πολίτην, όσον έν- 
διαφέρει τό γεγονός, ότι ό πολίτης πρέ
πει νά έΕυπηρετηθή. Ή  καθ' ύλην ή 
κατά τόπον άρμοδιότης έθεσπίσθη διά 
τάς δημοσίας υπηρεσίας, χάριν διοικη
τικής ευκρίνειας δικαιωμάτων καί υπο
χρεώσεων δημοσίων υπαλλήλων καί κοι
νού. Ύπέρβοσις τών άρμοδιοτήτων πρέ
πει νά έπιτρέπεται, όταν αΰτη γίνεται 
πρός έΕυπηρέτησιν τού πολίτου, ϊνα μή 
ό τύπος άχρηστεύη τήν ούσίαν τής άπο- 
στολής τού Κράτους.

1.3. Αί δημόσιοι σχέσεις, ώς θά ί
δωμεν κατωτέρω, είναι άπολύτως άναγ- 
καϊαι διά τήν ύπό τής Αστυνομίας πρα- 
γμάτωσιν τών έν παραγράφω 1.1. σκο
πών αύτής. Τό περιεχόμενον τών δη
μοσίων σχέσεων διά τήν 'Αστυνομίαν 
συνίστσται είς τό ότι τό κοινόν πρέπει 
νά καταλάβη ποιον είναι τό περιεχόμε
νον τής άποστολής τής Αστυνομίας, νά 
έγκρίνη τά προγράμματο πραγματώσεως 
τής άποστολής αύτής καί νά συνεργά
ζεται, όνεπιφυλάκτως, μετ' αύτής. Ή

Αστυνομία ύπό τήν σημερινήν οικιστι
κήν διάρθρωσιν, ήτοι πολυόροφα κτίρια 
κτλ., δέν δύναται όνευ τής συνεργασίας 
τού κοινού νά έκπληρώση ικανοποιητι
κούς τήν άποστολήν της. Τό  κοινόν έχει 
άπόλυτον ανάγκην νά συνεργασθή μέ 
τήν Αστυνομίαν, διότι άρνούμενον τήν 
συνδρομήν του, θά ύποστή, κατ' άνόγκην 
τήν έπίθεσιν τού έγκληματίου, τήν ένό- 
χλησιν τού άσεβούντος έναντι τών κα
νόνων τής ομαλής κοινωνικής συμβιώ- 
σεως καί ίσους μίαν έπιπρόσθετον φορο
λογίαν πρός έπαύΕησιν τών δυνατοτή
των δράσεως τής Αστυνομίας. Έ ν  όλ- 
λοις λόγοις, κοινόν άρνούμενον τήν 
συνεργασίαν του μετά τής Αστυνομίας 
του βλάπτει τόν ίδιον τόν έαυτόν του. 
ΠροΕενεϊ Ζημίαν ούχί, απ' εύθείας, είς 
τήν Αστυνομίαν, άλλά είς τό κοινωνι
κόν σύνολον, εύνοουμένων τών έγκλη- 
ματιών καί γενικώς τών άνθρώπων, οί- 
τινες δέν σέβονται τά άγαθά καί τάς 
άΕίας τών συνανθρώπων των.

Ύπό τήν έννοιαν αύτήν, τά άστυνομι- 
κά προγράμματα τών δημοσίων σχέσεων 
πρέπει νά σκοπεύουν τήν ένημέρωσιν 
τού κοινού επί τών προβλημάτων τής 
Αστυνομίας πρός προστασίαν αύτοϋ καί 

νά προσκαλήται πρός συνεργασίαν, όνευ 
έπιφυλάΕεων καί έντροπής. Ή  παλαιά 
νοοτροπία, καθ' ήν ή συνεργασία μετά 
τής Αστυνομίας έθεωρεϊτο πράΕις άπο- 
δοκιμαστέα καί άνέντιμος, δέν έχει θέ- 
σιν είς τά πλαίσια τών σημερινών κοι
νωνικών άνογκών, ύπό τήν προϋπόθεοιν 
ότι οί έρχόμενοι είς έπικοινωνίαν μέ 
τήν Αστυνομίαν δέον νά είναι ειλικρι
νείς, σαφείς καί γενικώς έντιμοι είς τάς 
σχέσεις των μετ' αύτής. Τούτο σημαί
νει, ότι ό συνεργαΖόμενος μετά τής 'Α 
στυνομίας πολίτης δέν πράττει τούτο διά 
νά προΕενήση κακόν είς τόν συνάνθρω
πόν του, ούτε διά νά προσπορισθή ύλι- 
κά ή ήθικά όφέλη ό ίδιος, άλλά νά εϊπη 
είς τόν παραβάτην « Ό χ ι δέν έχεις δι
καίωμα νά βλάπτης, καθ' οίονδήποτε 
τρόπον, τόν συνάνθρωπόν σου».

Πρέπει νά κοτονοήση σαφέστατα τό 
κοινόν, ότι οί Αστυνομικοί είναι πολϊται 
διωρισμένοι καί πληρωνόμενοι παρ’ αύ- 
τοΰ, διά νά τό προστατεύουν. Δέν είναι,



έπομένως, λογικώς ορθόν, νά πληρώνη 
tic  άνθρώπους, διό νά τού κάμουν μίαν 
έργοσίαν καί έν ταύτώ νό μή παρέχη 
eic αυτούς κόθε δυνατήν συνδρομήν 
πρός έπιτέλεσιν τής άνατεθείσης εις αυ
τούς έργοσίος. Οί φιλόνομοι, φορολο
γούμενοι πολϊται βλόπτοντοι άπό άνθρώ
πους, οί όποιοι δέν έπιθυμοϋν ή δέν δύ- 
ναντοι νό συμμορφωθούν πρός τούς νό
μους, καί, κατά συνέπειαν, έχουν ήθι- 
κήν, έναντι έαυτών, ύποχρέωοιν νά ά- 
μυνθούν, Ό  μόνος δέ τρόπος κοινωνικής 
άμύνης είναι μέσω τής 'Αστυνομίας, ή- 
τις, ενεργούσα βάσει προδιαγεγραμμέ
νων διαδικασιών, εξασφαλίζει τήν προ
βολήν τής ένδεδειγμένης άμύνης καί 
προστασίας.

1.4. Όργανωτικώς ή άποστολή τής 
Αστυνομίας πρέπει νά διατυπωθή εις 

σειράν έργων, ώς κάτωθι:
1.41. Ή  πρόλπιιιις τού έγκλήματος: 

Αϋτη άπαιτεϊ συνεχείς περιπολίας εις ό
λα τά σημεία τής άστυνομευομένης πε
ριοχής, εις τά όποια είναι δυνατή ή διά- 
πραΕις έγκλήματος. Μόνον ή παρουσία 
τού άστυνομικοΰ ύπαλλήλου είναι ικανή 
νό προλάβη τήν τέλεσιν ένός έγκλήμσ- 
τος. Τούτο άπαιτεϊ τήν όργάνωσιν περι
πόλων καί γενικώς συστήματος έπιβλέ- 
ψεως τής άστυνομευομένης περιοχής.

Ό  περιπόλων, όμως, άστυνομικός, 
ύπό τήν σημερινήν οικιστικήν διάρθρω- 
σιν, χρειάζεται μέσα, δτινα θά τόν ύπο- 
βοηθήσουν νά λάβη τάς ένδεδειγμένας 
άποφάσεις εις τόν τόπον όπου συναντά 
τά όστυνομικά συμβάντα.

Χρειάζεται σύστημα πληροφοριών, τό 
όποιον θά τόν βοηθήση νά προσέΕη τούς 
άνθρώπους, τά αύτοκίνητα, τά πράγμα
τα καί τά γεγονότα, τά όποια τόν έν- 
διαφέρουν. Χρειάζεται μέσα, διά νά εί- 
δοποιηθή,. άπό τήν ύπηρεσίαν του, τα
χέως περί ένός συμβάντος, τό όποιον 
έλαβε χώρον πλησίον τού χώρου εις τόν 
όποιον περίπολε! καί έπίσης χρειάζεται 
μεταφορικόν μέσον, διά νά κινηθή άπό 
τό έν σημείον εις τό έτερον.

Τό σημερινόν α
στυνομικόν έρ- 
γον είναι — και 
πρέπει νά είναι — 
ποιοτικώς άμεμ
πτον, ποσοτικώς 
δέ είναι έκτετα- 
μένον, βαρύ καί 
πολύ δύσκολον.

1.42. Ή  κατσσταλή τού έγκλήμα
τος: Αϋτη άπαιτεϊ τήν έν τή προηγου- 
μένη παράγραφο) όργάνοκιιν καί έπί 
πλέον καλώς ώργανωμένον σύστημα 
πληροφοριών.

Τό, έν προκειμένφ, σύστημα πληρο
φοριών πρέπει νά διαλαμβάνη κάθε πλη
ροφορίαν περί τών δρώντων έγκλημα- 
τιών ικαί γενικώς προσώπων τά όποια 
είναι δυνατόν νά βλάψουν τούς συναν
θρώπους των. Τό  σύστημα τούτο έχει 
άΕίαν, μόνον έάν τάς περιεχομένας εις 
αύτό πληροφορίας τάς μεταβιβάζει εις 
τόν έπιληφθέντα άστυνομικόν ταχέως, 
άσφαλώς καί γενικώς είς τόν κρίσιμον 
χρόνον.

1.43. Έφορμογή νομοθεσίας, οϊσν 
νομοθεσίας περί τροχαίας, άγορανομί- 
ας, κοινής ήσυχίας, καθαριότητος καί 
ύγιεινής, προλήψεως άτυχημάτων κ.α.

Αϋτη άπαιτεϊ παρουσίαν τής Αστυ
νομίας (παράγρ. 1.41) καί καταμήνυσιν 
παντός παραβαίνοντος τάς ύφισταμένας 
διστάΕεις είς τρόπον, ώστε νά δημιουρ- 
γηθή καθεστώς «βεβαιότητος», ότι κάθε 
παράβασις θά ύποπέση eic τά όμματα 
τής Αστυνομίας. Τούτο άπαιτεϊ όργάνω- 
σιν ταχείας καταγραφής τών μηνύσεων, 
σύστημα όποδείΕεως τής ύποτροπής καί 
σύστημα ταχείας παροπομπής είς τήν 
δικαιοσύνην.

1.44. Ή  συνεργασία τού κοινού: 
Απαιτεί καλώς έκπαιδευμένον άστυνο

μικόν προσωπικόν, ώστε νά παρουσιά- 
ζη, κοταλλήλως, τά προγράμματα ένη- 
μερώσεως τού κοινού καί οϋτω νά προ- 
καλήται ή συνεργασία αύτοΰ.

1.45. Ή  κοινωνική άποστολή τής 
Αστυνομίας: Απαιτεί μέοα, δι' ών νά 

έπιτυγχάνεται ή άμεσος μετάβασις τού 
άστυνομικοΰ προσωπικού πλησίον τού έ- 
χοντος τήν χρείαν αύτοΰ πολίτου.

2. Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΑ  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ :

2.1. Οί φορείς τού Αστυνομικού 
Θεσμού έχουν βαθυτάτην έπίγνωσιν τής 
άποστολής της, ήτις, κοτ' αύτούς, δέν 
περιορίζεται είς τάς έν παραγράφω 1 
έκτεθείσας περιοχάς. Οΰτοι αισθάνονται, 
ότι είναι υπεύθυνοι διά τήν διοσφάλισιν 
τών ηθικών άΕιών τής κοινωνίας καί διά 
τήν συντήρησιν μιδς κοινωνικής άρμο- 
νίας καί τάΕεως. Αισθάνονται, ότι πρέ
πει νά τηρούν μίαν ιδιωτικήν καί υπηρε
σιακήν ζωήν καί διαγωγήν είς άμεμπτον 
βαθμόν καί νά φυλάττουν τό γόητρον 
καί τούς σκοπούς τού Κράτους, ώς κό
ρην οφθαλμού. Οί άστυνομικοί, έντός 
ολίγου χρόνου, θά ομνύουν ίδιον όρκον, 
ώς πράττουν, άπό έτη, λειτουργοί έτέ- 
ρων έπαγγελμάτων. Τό  έτος 1957, ή 
διεθνής Ένω σις 'Αρχηγών Αστυνομίας 
διετύπωσεν Ιδιον κώδικα άστυνομικής 
δεοντολογίας, ούτινος τό περιεχόμενον 
κρίνεται άΕιον παροθέσεως ένταΰθα. 
Ούτος έχει ώς κάτωθι:

Τό βοσικόν μου καθήκον, ώς όργά- 
νου έφορμογής τού νόμου, έγκειται είς 
τήν έΕυπηρέτησιν τών άνθρώπων, είς τήν 
προστοσίαν τής ζωής καί τής περιουσίας 
τών πολιτών, είς τήν προστασίαν τών 
αθώων κατά πόσης άπάτης, τών άδυνά- 
των κατά πόσης κατοδυνοστεύσεως καί 
παντός έκφοβισμοΰ καί τών είρηνικώς 
διαθιούντων κατά πόσης βίας καί δια- 
σαλεΰσεως τής τάΕεως. Πρός τούτοις 
δέ, νά σέβωμαι τά συνταγματικά δικαιώ-
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βή

ματα όλων τών άνθρώπων δΓ έλευθε- 
ρίαν, ισότητα κοί δικαιοσύνην.

Θά διατηρώ τήν ιδιωτικήν μου ζωήν 
άσπιλον, ώς παράδειγμα δι' όλους, θά 
διατηρώ θορραλέαν ήρεμίαν έν όψει κιν
δύνου, περιφρονήσεως ή γελοιοποιήσε- 
ως. Θά άναπτύσσω αύτοκυριαρχίαν καί 
θά έχω πάντοτε κατά νούν τήν εύημε- 
ρίαν τών άλλων.

Τίμιος είς τήν σκέψιν καί τάς πρά
ξεις, τόσον είς τόν ιδιωτικόν, όσον καί 
είς τόν δημόσιον βίον μου, θά είμαι ύ- 
πόδειγμα είς τήν ύπακοήν τών νόμων 
τής Πατρίδος καί τών κανονισμών τής 
ύπηρεσίας μου. Θά θεωρώ πάντοτε άπόρ- 
ρητον πάν ό,τι περιέρχεται έμπιστευτι- 
κώς είς γνώσιν μου ύπό τήν ύπηρεσια- 
κήν μου ιδιότητα, πλήν έάν ή άποκάλυ- 
ψίς του τυγχάνη άπαραίτητος έν τή έκ- 
τελέσει τού καθήκοντος μου.

Δέν θά συμπεριφέρωμαι ποτέ μέ προ
χειρότητα, ούτε θά έπιτρέπω ποτέ είς 
τά προσωπικά μου αισθήματα, τάς προ
καταλήψεις μου, τάς άντιπαθείας ή τάς 
φιλίας μου, νά επηρεάζουν τάς ένερ- 
γείας μου. "Ανευ ούδεμιας άνοχής έ
ναντι τού έγκλήματος καί μέ άδυσώπη- 
τον κστσδίωΕιν τών έγκλημστιών, θά έ- 
φαρμόζω τόν νόμον μετά προσήνειας 
καί τής έπιβαλλομένης προσοχής, άνευ 
φόβου ή μεροληψίας, άνευ κακίας ή δυ
σμενούς διοθέσεως, μηδέποτε ποιούμε
νος χρήσιν μή άποραιτήτου Ισχύος ή 
βίας καί μηδέποτε δώρα άποδεχόμενος.

'Αναγνωρίζω τό σήμα τής ύπηρεσίας 
μου ώς σύμβαλον δημοσίας πίστεως καί 
άποδέχομαι τούτο ώς δημόσιον καταπί
στευμα, τηρούμενον έφ' όσον χρόνον 
παραμένω πιστός είς τάς ήθικάς άρχάς 
τής (άστυνομικής ύπηρεσίας. Θά προσπα
θώ άδιαλείπτως νά έπιδιώκω τούς ώς 
άνω άντικειμενικούς σκοπούς καί τά ώς 
άνω ιδανικό, άφιερώνων έυαυτόν, ένώ- 
πιον του Θεού, είς τό έπάγγελμα τό ό
ποιον έπέλεΕα. . . τήν έφαρμογήν τού 
νόμου».

2.3. Τήν έφαρμογήν τού νόμου, τήν 
όποιον ύπόσχεται ό άστυνομικός, ένώ- 
πιον τού Θεού, άφιερώνων έαυτόν είς 
τά ιδανικά του, δέν τήν έχει ούτος κατ' 
άποκλειστικότητα. Ύφίσταται, διά τήν έ- 
φαρμογήν τού νόμου, έν κύκλωμα δη
μοσίων ύπηρεσιών, τό όποιον άρχεται 
άπό τήν 'Αστυνομίαν καί καταλήγει είς 
τούς κοινωνικούς λειτουργούς τής ποι-
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νίκης δικαιοσύνης. Ό  έγκληματίας θά 
συλληφθή, άπό τήν Αστυνομίαν, θά ό- 
δηγηθή εις τούς δικαστάς, εις τά δικα
στήρια θά χρησιμοποίηση δικηγόρους.
Εάν καταδικασθη, θά όδηγηθη εις τάς 

φυλοκάς καί όταν άπολυθη άπό αύτάς, 
ίσως τεθή ύπό τήν έπίβλεψιν κοινωνι
κού λειτουργού. Ό λο ι αύτοί οί παρά
γοντες πρέπει νά συνεργάζωνται, μέ τόν 
αύτόν βαθμόν εύθύνης καί νά επιδεικνύ
ουν κατανόησιν ό εΤς εις τό έργον τού 
άλλου. Τό κύκλωμα τής ποινικής δικαιο
σύνης καί ή εις τό τομέα τής έγκλημα- 
τικότητος παρεχομένη κοινωνική πρό
νοια πρέπει νά θεωρήται ώς μία μονάα 
καί ούχί ώς χωριστοί ύπηρεοιακαί όντό- 
τητες (ώς, δυστυχώς, συμβαίνη). Δέν

t  πρέπει νά ύφίσταται διακεκριμένη άνε- 
Εαρτησία τών φορέων τών άρμοδιοτή- 
των αύτών, διότι, έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει, δέν άκολουθεϊται ένιαία πολιτική 
εις τήν άντιμετώπισιν ένός καί τού αύτοϋ 
προβλήματος. "Ισως, αί ίδέαι αύταί έρ
χονται εις όντίθεσιν μέ τάς έκ παρα- 
δόσεως θεωρίας, πεfJi διακρίσεως τών 
έΕουσιών. Όμω ς, ή πράΕις άποδεικνύ- 
ει, ότι ή Αστυνομία, ώς Θεσμός καί
Ιδέα, θά πρέπει νά περιληφθή εις τό 

κύκλωμα τής ποινικής δικαιοσύνης, 
μεθ' ής συνεργάζεται, πρός άποτελεσμα- 
τικωτέραν προστασίαν τής κοινωνίας. 
Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, δέν θίγεται ή 
άρχή τής άνεΕαρτησίας τής δικαιοσύ
νης, περί ής ή άνθρωπότης έμόχθησε 
καί ής τήν άΕίαν ούδείς παραγνωρίζει.

2.4. Έπιτυγχονομένης τής συνοχής 
τών ύπηρεσιών, τών άσχολουμένων μέ 
τήν ποινικήν δικαιοσύνην καί γενικώς 
τήν καταπολέμησιν τού κακού, πρέπει νά 
ίσχύσουν είδικαί άρχοί, έπί τών όποιων 
νά έδράζεται τό όλον σύστημα. Αί άρ- 
χαί αύταί είναι αί έΕής.

2.41. Εθελοντική συμμόρφωαις πράο 
τούς νόμους, ϊνα τό σύστημα τού έΕ- 
οναγκαομοϋ μειωθή εις τό έλάχιστον. 
Τούτο άπαιτεϊ εύρυτότην προπαγάνδαν,

ι άπευθυνομένην πρός τόν γενικόν πληθυ
σμόν καί, έν ταύτψ, ειδικήν κατήχησιν 
εις τόν ειδικόν πληθυσμόν τών τό πρώ
τον διορρηγνυόντων τούς νόμους.

2.42. Τό  προγράμματα, ατινα απο
βλέπουν εις τήν γενικήν, άλλά καί τήν 
ειδικήν, πρόληψιν πρέπει νά καταρτίζον
ται έν συνεργασία μεθ' όλων τών ύπη
ρεσιών τών άσχολουμένων μέ τήν ποι
νικήν δικαιοσύνην.

2.43. Τό  άνθρώπινον δυναμικόν καί

τό ύλικά μέσα τού κυκλώματος τής ποι
νικής δικαιοσύνης πρέπει νά κατανέμων- 
ται ίσομερώς, τόσον ύπ' έποψιν ποιότη- 
τος, όσον καί ύπό έποψιν ποσότητος.

2.44. Αί οίτίαι, αϊτινες προκαλούν 
τήν έγκληματικότητα, είναι πολλαί. Οία- 
δήποτε καί έάν είναι ή επικρατούσα άν- 
τίληψις περί τών αιτιών, αύτη θά πρέπει 
νά είναι ένιοία εις όλας τάς σχετικός 
ύπηρεσίας.

Πάντα τά άνωτέρω σημαίνουν, ότι δέν 
δύναται, έπί παροδείγματι, ή Δικαιοσύ
νη νά έχη έπαγγελματικώς κατηρτισμέ- 
νον προσωπικόν, οίκονομικώς ύψηλά ά- 
μοιβόμενον καί κοινωνικώς ύψηλά ιπτά
μενον καί ή Αστυνομία νά στερήται 
πάντων τούτων, ή καί ένίων έΕ αύτών.
Η άστυνομία άποτελεϊ τούς πόδας καί 

τάς χεϊρας τής Δικαιοσύνης' καί έφ' ό
σον αύτη, καταφανώς, ύστερεί, τότε ή 
Δικαιοσύνη θά λαμβάνη έργασίαν άνά- 
λογον τής ποιότητος τής Αστυνομίας. 
Τοΰτ' αύτό συμβαίνει, ή δύναται νά 
συμβαίνη, μέ τήν Σωφρονιστικήν Υπη
ρεσίαν, κ.ο.κ. Ποιστικώς πενιχρά Ά σ τυ
νομία θά δώση άναιμικά στοιχεία, περί 
τής πραγματικότητος, εις τήν Δικαιοσύ
νην, μέ μοιραίας συνέπειας δΓ όλον τό 
σύστημα .

2.5. Έ ν  μοιραϊον σφάλμα, περί τήν 
άποστολήν τής Αστυνομίας, είναι έκεί- 
νο, καθ' ό θεωρείται αύτη τομεύς τής 
έκτελεστικής έΕουσίας. Θεωρητικώς, 
ούτως εμφανίζεται ή Άστυνομία, ότι, 
δηλαδή, είναι εκτελεστική έΕουσία. 
Ό  νομοθέτης λέγει τί έπιτρέπεται καί 
τί άπογορεύεται. Ή  δικαιοσύνη άποφα- 
σίζει ποιος είναι ένοχος καί ποιος άθώ- 
ος τής άποδιδομένης εις αύτόν πράΕε- 
ως, έπιβάλλουσα τήν έν τφ νόμω όριζο- 
μένην ποινήν. Ή  άστυνομία συλλαμβά
νει καί οδηγεί εις τήν δικαιοσύνην τούς 
παραβαίνοντας τούς νόμους καί τάς λοι
πός διατάΕεις. Όσοι έχουν πείραν τής 
διαδικασίας αύτής, έν τή πράΕει, δέν 
συμφωνούν, διότι:

2.51. Διά σειράς νομοθετημάτων, 
έπί πταισμάτων, ό άστυνομικός είναι καί 
αστυνομικός καί δικαστής. Τά πταίσμα
τα, όμως, καλύπτουν μεγάλην έκτασιν 
τής δροστηριότητος τής ποινικής δικαιο
σύνης. Ό  ισχυρισμός, καθ' όν ή δικαιο
σύνη έχει έν περιπτώσει άμφισβητήσεως 
τής παραβάσεως τήν τελικήν κρίσιν, δέν 
μειοϊ τήν άΕίαν τής άρμοδιότητος τού 
άστυνομικού ύπαλλήλου, διότι έλάχιστοι 
παραβάται κατοφεύγουν εις τό Πταισμα- 
τοδικεϊον, λόγω δυσκολιών μεταβάσεως 
εις αύτό ή λόγω τής έλαφρότητος τής 
έπιβληθείσης ποινής, ήν ό παραβάτης 
έκτελεϊ πρός άποφυγήν περαιτέρω άπα- 
σχολήσεώς του.

2.52. Εις έγκλήματα βαθμού πλημ
μελήματος οί άστυνομικοί άναπτύσσουν 
άΕιόλογον πρωτοβουλίαν άποφυγής ποι
νικής διώΕεως, έκ λόγων συναισθημα
τικών έναντι παραβατών έλαφρών ή άση- 
μάντων πλημμελημάτων, μή μαρτυρούν- 
των έντονον άντικοινωνικήν συμπεριφο
ράν. Ό  άστυνομικός, όστις ένεργεϊ δια
λογήν τών παραβατών, οίτινες κατά τήν 
κρίσιν του δέν πρέπει νά οδηγηθούν εις 
τά δικαστήρια, άπονέμει, έν τή ούσία, 
δικαιοσύνην, ασχέτως έάν αύτη είναι ή 
πρέπουσα ή όχι.

Ύπό τό πρίσμα τών άνωτέρω σκέψε
ων, ή όργάνωσις τής σημερινής Αστυ
νομίας είναι έργον πολύπλοκον. Τό ση

μερινόν άστυνομικόν έργον είναι — καί 
πρέπει νά είναι — ποιστικώς άμεμπτον, 
ποσοτικώς δέ είναι έκτεταμένον, βαρύ 
καί δύσκολον. Πάντα ταϋτα άπαιτούν 
συνδυασμόν καί άΕιοποίησιν τού διαθε
σίμου άνθρωπίνου δυναμικού καί ύλικών 
μέσων κατά τρόπον έπιστημονικόν. Ή  
τεχνολογία ώδήγησε τόν άνθρωπον εις 
τήν σελήνην. Ή  ίδια ή τεχνολογία είσ- 
ήλθεν καί εις τόν χώρον τής Αστυνο
μικής όργανώοεως, έτοιμη νά έπιλύση 
δυσκαλώτατα οργανωτικά καί λειτουργι
κά προβλήματα. Ό  ήλεκτρονικός ύπολο- 
γιστής ήλλαΕεν, ήδη, τήν μορφήν πολλών 
άστυνομικών Εένων κρατών, τόσον εις 
θέματα όργανώοεως, όσον καί εις τοι- 
αΰτα λειτουργίας αύτών. Αλλά, περί ό
λων αύτών θά όμιλήσωμεν εις τό προ
σεχές.

1—  The Challenge of Crime in a Free 
Society, A rep o rt by the p res iden t’s 
Commission of Law E nforcem ent and 
A dm inistra tion  of Justice .. U .S.G .P.O . 
W ashington, D. C. 1967.

2—  LOM BA RD, The A dm inistration  
of Crim inal Justice , Some Problem s and 
Their R esolution, A .B .A .J. 1963, 49.

3—  O.W. W ILSO N , R oy Clinton 
M cLA REN , Police A dm inistra tion , 
T hird E dition , 1972, M C G RA W -H ILL, 
New York,.

4—  Don L. K O O K EN , E thics in Po
lice Service, Charles C. Thom as, Spring- 
field, 111. 1957.

5—  P. L. K I R K,  «The S tan d ard iza
tion of Criminological Nomenclature». 
Jo u rn a l of Crim inal Law and Crim ino
logy, Ju ly -A ugust 1947, P 165.
6—E. Φ. ΣΗ Φ Α Κ Η Σ, Όργάνωσις ‘Α
στυνομικών Υπηρεσιών, "Εκδοσις ’Αστυ
νομικών Σχολών, 1970 (πολυγραφημέναι 
σημειώσεις).

(Συνεχίζεται)

Σήμερον ή Άστυ
νομία έκτος τής 
προλήψεως και 
καταστολής τού 
εγκλήματος έχει 
νά έπιτελέση καίΛ

ένεύρύκαίσπου- 
δαιότατον κοινω
νικόν έργον.
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Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α

ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ

ΚΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΔΗΜΟ ΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ε ΙΝΑΙ Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Ο  Μ Ε ΣΗ Μ Ε
ΡΙ.. Τρεις καί δέκα, ή ώρα. Καυ

τή, τυραννική ή Ζέστη όρμάει άπό παν
τού κατά κύματα... Παραλύει τά κορ
μιά, θολώνει τή σκέψη, κόβει τή διάθε
ση γιά δουλειά.

... Στιγμή κατάλληλη γιά ύπνο... 

...Λιγοστοί οί διαβάτες ατούς δρό
μους... Κι' αύτοί δίχως σακκάκια, μ' έ
να μαντήλι ατό χέρι, βιάΖονται νά βρε
θούν στό σπίτι, νά γυμνωθούν, νά κά
νουν λουτρό, ν' άπαλλαγοϋν άπ' τά δε
σμό τής κοινωνικής σοβαρότητος...

...Καίει ό ήλιος.. Τσουρουφλίζει τά 
πάντα... Ή  Αθήνα φλέγεται... Καί προ
σπαθεί ν' άμυνθή στόν «θερμό πόλεμο» 
τών ήλιαχτίδων. Οί Αθηναίοι έπιστρα- 
τεύουν όλα τά μέσα γιά νά δροσιστοΰν. 
Παγωτά, λεμονάδες, παγωμένα νερά 
στήν ήμερησία διάταξη... Πλημμυρίζουν 
οί άκτές..

...Αύτή είναι ή έπικαιρότης... Αύτό εί
ναι τά πλαίσιο...

. . .Τρεις καί δέκα τό μεσημέρι. . . 
...Βρίσκομαι μέσα ατό μικρό γραφείο 

μου τής οδού ΒατάτΖη, μ' ένα άνεμιοτή- 
ρα γιά συντροφιά.... Χαρτιά ολόγυρα, προ 
γράμματα, έγγραφα, προβλήματα πού 
περιμένουν τή λύση τους...

...Δίπλα, στό άλλο γραφείο, ό Νίκος 
καί ή Ρούλα... Άκούγονται άσταμάτητα 
τά πλήκτρα τών γραφομηχανών πού άρα- 
δειόΖουν λέξεις, φράσεις, προτάσεις..., 
πού χτίΖουν οικοδομήματα τού γραπτού 
λόγου...

...Καί λίγο πιό κεί, στό άλλο δωμάτιο, 
ό Μήτσος κοί ό Θανάσης κάνουν συντή
ρηση τών κινηματογραφικών μηχανών... 
Προεργασία γιά τή μεγάλη μάχη πού θά 
δοθή άπόψε σέ μιά άθηναϊκή γειτονιά... 
Μιά άκόμα μάχη άγάπης.. Διδαχή καί 
τέρψη, δωρεάν γιά τό κοινό...

...Λίγο πριν, τό γραφείο ήταν γεμάτο.. 
Φίλοι, συνεργάτες' άνθρωποι κάθε τάξε- 
ως καί ήλικίας... Κι' ό άλλος ό Νίκος μέ 
τή Σούλα δέν πρόφταιναν νά κουβαλούν 
άνοψυκτικά... ΣυΖήτηση όχι «μεταξύ τυ

ρού καί άχλαδιοΰ», άλλά άνάμεσα σέ μιά 
πογωμένη πορτοκαλάδα κι' ένα ποτήρι 
νερό άπ' τό ψυγείο...

...Τώρα τό γραφείο είναι άδειο... Μο
νάχα οί άτοκτα τοποθετημένες καρέκλες 
γύρω θυμίΖουν τούς έπισκέπτες πού στά
θηκαν έδώ, γιά νά μάς βοηθήσουν ή νά 
Ζητήσουν τή συνδρομή μας...

...Ώ ρ α  κατάλληλη γιά νά αυνεχίσουμε 
γιά λίγο τήν έρευνά μας, γιά τις δημόσι
ες σχέσεις, μιά καί όλα έδώ μέσα μιλούν 
γι' αύτές, άσχετα άν ή Ζέστη άγωνίΖεται 
σάν δολιοφθορεύς, νά κλέψη τήν γαλήνη 
μας...

...Νότες δροσιάς καί ωραίων έμπνεύ- 
οεων, τόσα καί τόσα γράμματα, πάνω στό 
τραπέΖι... Γράμματα εύγε νικά, γεμάτα ά- 
γάπη καί καλωσύνη... Γράμματα άπό συν
αδέλφους κάθε βοθμοΰ..., άπό πολίτες 
κάθε έπαγγέλματος... Συγκινητικός δ'ά- 
λογος, σύτής τής στήλης μέ τούς άνα- 
γνώστες της... 'Επιβραβεύουν τήν προ
σπάθεια, τήν ένθαρρύνουν, θέλουν νά 
τήν άποβοηθήσουν...

...'Αστυφύλακες, πού στέλνουν συνερ
γασία, πού διατυπώνουν άξιοπρόσεκτες 
παρατηρήσεις, γύρω άπό τή δουλειά τους 
πού έχουν καί τις δικές των άντιρρή- 
οεις... Γιατί όχι; Ή  στήλη αύτή άπό μό
νη της έΖήτησε συνδρομή... Έδήλωοεν, 
ότι είναι πρόθυμη νά φιλοξενήση κάθε 
γνώμη, κάθε σκέψη, κάθε διαφωνία... Ό  
αντίλογος είναι πάντα δημιουργικός. ΚΓ 
ό γράφων πάντα τόν άποΖητοΰοε καί τόν 
χαιρότανε...

...Θέλει, λοιπόν, πρώτα - πρώτα, νά 
εύχαριστήοη θερμότατα όλους τούς φί
λους έπιστολογράφους του, γιά τήν συμ
μετοχή τους στήν έρευνα.

Θέλει, έπίσης, νά έκφράση τή συγκίνη
σή του γιά τήν τόσο πρόθυμη συμπαρά
σταση, άλλά καί νιά τήν διαπίστωση, ότι 
τό θέμα τών δημοσίων σχέσεων, άπασχο- 
λεϊ τόν άστυνομικό κόσμο, πού ήθελε αύ
τή τήν έρευνα...

Τέλος, θέλει νά δηλώση, ότι κάθε κεί
μενο θά τό δημοσιεύη σέ πρώτη ευκαιρία

καί θά τό ωιλοΕενή μέ άγάπη... "Οσο γιά 
τις δημόσιες σχέσεις στήν 'Αστυνομία 
Πόλεων, (στις όποιες άναφέρσνται οί πε
ρισσότεροι Αστυνομικοί —  έπιστολογρά- 
φοι), θά έλθη ή σειρά νά τις δούμε άπό 
κοντά... Γιοτί είναι ένα Ζωντανό κι' άξιό- 
λογο κομμάτι τής Μεγάλης ' Ιστορίας τής 
Αστυνομίας Πόλεων... 'Επιθυμώ, όμως, a 

νά κάνω μία διευκρίνησι... 'Ονόματα ή 
σημεία άντιλεγόμενα θά τ' άποφύγω συ
στηματικά... Τ ί έγινε θά έξετάσω. Τι έ
πρεπε νά γίνη δέν είναι θέμα γιά συΖήτη- 
ση. Τί πρέπει νά γίνη στό μέλλον, αύτό 
μάλιστα. Θά άποτελέση ένα ξεχωριστό 
κεφάλαιο αύτής τής έρεύνης...

ΚΓ ένα μικρό ύστερόγραφο, σ' αύτόν 
τόν πρόλογο: Ή  έρευνα αύτή θά στη- 
ριχθη μόνον σέ έπιστημονικά δεδομένα... 
Γιατί οί δημόσιες σχέσεις είναι έπιστήμη, 
όπως θά δούμε στή συνέχεια... Γι' αύτό 
πρέπει ή στήλη αύτή νά διακρίνεται γιά 
τήν σοβαρότητα, τήν άντικειμενικότητα 
καί τήν προοπάθειά της γιά μιά ιστορική 
έρευνα, έ,πί ύψηλού επιπέδου. Έτσι, τό 
δροσερό λογοτεχνικό ύφος δέν πρέπει νά 
πνίγη τήν έπιστημονική σοβαρότητα... Εί 
ναι ανάγκη καί τό δυό νά συνυπάρχουν 
συνταιριασμένα, σέ μιά ομαλή φιλολογική 
συμβίωση.

...Καί τώρα ένα γράμμα... Ανώνυμο, 
δυστυχώς (γιατί τάχα; ) .  Εύγενέστατο 
πάντως. 'Επαίνους γιά τήν προσπάθεια 
περιέχει καί μαΖί δυό κείμενα, μέ τήν 
φράση! « Ί σ ω ς  σας βοηθήσουν στήν έ
ρευνα πού άρχίσατε. "Ισως χρειασθή 
νά δανεισθήτε μερικά άποσπάσματα».

.. Εγκάρδιες εύχαριοτίες καί γιά τό ι 
γράμμα καί γιά τά κείμενα... Δέν θά δα 
νεισθούμε μερικά άποσπάσματα, άλλά θά 
τά παραθέσουμε, ώς έχουν. Γιατί άφ' έ- 
νός μέν είναι ένδιαφέροντα, άφ' έτέρου 
δέ ή άντιγραφή δέν μάς είναι συμπα
θής. Θά ιιαραθέσουμε όποια συνεργασία 
λάβουμε κοί, στή συνέχεια, θά πούμε καί 
τή δική μας γνώμη, θά δώσουμε τούς όρι- 
σμούς μας, θά βγάλουμε τά δικά μας 
συμπεράοματα.
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Φαίνεται πώς αυτό τά δύο κείμενα, εί
ναι βοηθήματα κάποιας δημοσιογραφικής 
σχολής και αναφέρονται στήν ιστορία καί 
τήν σΕία τών δημοσίων σχέσεων... ’ Ιδού 
τό πρώτο:

« Η ανάγκη τών Δημοσίων Σχέσεων, 
είναι τόοο παλιά, όσο καί ό κόσμος. Έ ν  
τούτοις, δέν ύπάρχουν στοιχεία, πού νά 
μάς λένε άκριβώς, πότε άρχισε oixrrry 

ι ματικώτερα νά έφαρμόΖεται ό θεσμός 
των Δημοσίων Σχέσεων.

Κάποιοι ιστορικοί ύποστηρίΖουν, ότι 
τά πρώτα ώργανωμένα στοιχεία τών Δη
μοσίων Σχέσεων τά βρίσκουμε στις συν
τεχνίες τόν Μεσαίωνα, πού προσπαθού
σαν νά ενημερώσουν τό κοινό γιά τήν ε 
παγγελματική  τους ικανότητα καί τήν 
ποιοτική άξια τών προϊόντων τους.

"Αλλοι πιστεύουν, ότι ώριομένοι άν
θρωποι πού φάνηκαν οέ διάφορες ιστο
ρικές περιόδους, όπως ή Έλισσάθετ Α '.  
ό Ούΐλπερφορς μέ τούς άγώνες τους γιά 
τήν χειραφέτηση τών δούλων καί άλλοι 
άπεδείχθησαν πολύ έπιδέΕιοι στήν πρα
κτική τών Δημοσίων Σχέσεων.

Μέ τήν 'Αναγέννηση, πού τά κύρια 
χαρακτηριστικά της είναι ή στροφή πράς 
τήν φύση, ή άΕία τής άτομικότητος, τό 
Εύπνημα τών Εθνικών συνειδήσεων κοί 
ή γόνιμη έπαφή μέ τήν πραγματικότητα, 
έγινε μεγαλύτερη ή προσπάθεια, γιά τόν 
Γιροοεταιρισμό τής Κοινής γνώμης.

Αλλά ή ούσιαστικώτερη προσπάθεια 
έγινε τόν 18ον αιώνα (αιώνα τού διαφω
τισμού). (ΤΖών Λόκ, Βολταϊρος, Ντιντε- 
ρώ, Μοντεσκιέ).

Ταυτόχρονα τόν ίδιο αιώνα, ή έπιστη- 
μονική έρευνα κάνει άλματα καί σάν ά
μεσο έπακοΛούθημα τής άναπτύΕεως τών 

(  θετικών επιστημών, έΕελίχθηκε ή βιομη
χανία καί βλέπομε νά κυρίαρχη ή άντί- 
ληψη γιά τήν έλευθερία τού έμπορίου καί 
τής βιομηχανίας.

Μέσα όμως άπ' τις Ζωηρές πολιτικές, 
κοινωνικές, καί πνευματικές Ζυμώσεις, 
ιού τέλους τού 18ου αιώνα, μπαίνουμε 
οτά νέα ρεύματα τού φιλελευθερισμού. 
Ή  δημιουργία στήν Εύρώπη καί τήν Α
μερική μεγάλων άσπκών κέντρων, ή ά- 
νάπτυΕη τής βιομηχανίας, ή τελειοποίη
ση τών μέσων συγκοινωνίας καί παρα
γωγής καί ή ίσχυροποίησις τού κεφαλαί
ου έπιδράσανε στήν δημιουργία τών κοι
νωνικών άντιθέσεων.

Τις πρώτες μέρες τής μαΖικής παρα
γωγής, οί έργάτες έθεωρούντο κτήμα 
τού έπιχειρηματίου καί τό κοινόν, σάν 
μιά περιοχή πού έπρεπε νά έκμεταλλευ- 
θοϋν.

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο 
χάσμα άνάμεσα στις έπιχειρήσεις καί 
ατούς έργοΖομένους.

Τό ίδιο χάσμα καί ίσως οέ μεγαλύ
τερη άκόμα έκταση βρίσκομε στήν 'Αμε
ρική. Καί τούτο οφείλεται στήν μεγά
λη άπήχηση πού είχε στή χώρα αύτή ή 
Βιομηχανική Επανάσταση. Ή  Βιομηχα
νία καί τό έμπόριο άναπτυχθήκανε ραγ- 

ι δαϊα.
Αλλά ένώ ή έΕέλιΕη, ή πρόοδος καί 

τό μέλλον τους βρισκόταν στά χέρια 
τών άνθρώπων πού έργαΖόνταν γιά λογα
ριασμό τους, ό παράγων άνθρωπος ήταν 
το λιγώτερο πού ένδιέφερε τούς έπι- 
χειρηματίες.

Ή  μεγάλη αύτή άντίθεση άπείλησε 
άποφασιστικά τά θεμέλια τών μεγάλων 
έπιχειρήσεων.

1 Μέσα άπ' αύτές λοιπόν τις συνθήκες

γεννήθηκε ή πρώτη συστηματική έφαρ- 
μογή τών Δημοσίων Σχέσεων σάν μιά 
ώργανωμένη προσπάθεια τής διοικήσε- 
ως τών έπιχειρήσεων. Δυστυχώς, όμως 
κΓ ούτή ή προσπάθεια ήταν γιά πολύ 
καιρό σέ σφαλερή βάση.

Αυτά όλα γινόταν μέχρι τις άρχές 
τού αιώνα μας πού έμφανίΖεται στό προ
σκήνιο, ένας προικισμένος νέος Αμε
ρικανός ό IV Y  L E D B E T T E R  LEE.

Ό  IV Y  LEE, γιός ένός Υπουργού, 
άπό τήν Γεωργία τών Ηνωμένων Πολι
τειών, τελείωσε τό Πανεπιστήμιο τού 
Πρίνσετον κΓ άρχισε τήν καρριέρα του 
σάν ρεπόρτερ κάποιας έφημερίδας. "Υ
στερα άπό πέντε χρόνια, άφησε τή δου
λειά αύτή καί άρχισε νά έργάΖεται σάν 
διαφημιστής γιά νά μεταπηδήαη σέ πο
λύ - πολύ σύντομο διάστημα στό έπάγ- 
γελμα τού λειτουργού Δημοσίων Σχέσε
ων. Τό 1906 τόν προσέλαβε ή Βιομη
χανία Ανθρακίτου καί ή Εταιρία Σιδη- 
δρόμων τής Πενσυλβανίας. Ό  πολυεκα- 
τομμυριούχος ΤΖών Ροκφέλλερ, ό νεώ- 
τερος, καί τό 1916 ανοιΕε τό πρώτο 
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στήν Νέα 
Ύόρκη.

Τό 1920 μέ τήν μεγάλη άνθηση τής 
οικονομίας στήν Αμερική, ό θεσμός 
τών Δημοσίων Σχέσεων θεωρήθηκε 
περιττός. Αλλά ή οικονομική κρίοις τού 
1929 έκανε πάλι άπαραίτητη τήν άνάγ- 
κη τού θεσμού. Τό  1935 ένας μεγάλος 
άριθμός Συμβούλων Δημοσίων Σχέσε
ων, μπήκαν στούς διαφόρους κλάδους 
τής διοικήσεως τών Ηνωμένων Πολι
τειών.

Ό  Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
έδωσε νέα άνθηση στό θεσμό, διότι νέα 
μέσα καί νέες τεχνικές έφηρμόσθησαν 
γιά τήν ένημέρωση καί τή προσέλκυση 
τού ένδιαψέροντος τής Κοινής Γνώμης.

Τό 1947 ιδρύθηκε ή Σχολή Δημοσί
ων Σχέσεων τού Πανεπιστημίου τής Βο- 
στώνης.

Στήν Εύρώπη ή έφαρμογή τών Δη
μοσίων Σχέσεων άρχισε άπό τήν Α γ
γλία το 1945, όπου ιδρύθηκε τό Αγγλι
κό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων πού 
βοήθησε άφάνταστα στήν έΕάπλωση τού 
θεσμού.

Στήν Γαλλία, οί πρώτες προσπάθειες 
Δημοσίων Σχέσεων, άρχισαν τό 1949 καί 
ώδήγησαν στήν Ιδρυσι τής «Λέσχης τού 
Γυάλινου Σπιτιού», τό 1950.

Ταυτόχρονα, δημιουργεϊται άνάλογη 
κίνηση στις άλλες χώρες τής Εύρώπης. 
Καθημερινά όλο καί περισσότερες οργα
νώσεις αίσθάνωνται τήν άνάγκη χρησιμο- 
ποιήσεως συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων 
όλο καί περισσότερο ό θεσμός τών Δη
μοσίων Σχέσεων, κατακτά έδαφος».

Καί τώρα τό άλλο κείμενο. Αλλά μ' 
αύτό, άκριβώς, άνοίγουμε τό δεύτερο 
μεγάλο κεφάλαιο τής έρεύνης μας:

«ΤΙ είναι οί Δημόσιες Σχέσεις; Είναι 
μία ένσυνείδητη, ώργανωμένη καί συστη
ματική προσπάθεια, πού αποβλέπει νά δη- 
μιουργήση καί νά διατηρήση άμοιβαία κα
τανόηση μεταΕύ μιάς όργανώσεως μέ τό 
κοινόν.

Ci Δημόσιες Σχέσεις, είναι τό άποτέ- 
λεσμα τής άνάγκης πού ποιώθει κάθε όρ- 
γάνωσις γιά τήν ήθική καί ύλική ύποστή- 
ριΕη τών άνθρώπων γιά νά μπορέση νά 
σταθή καί νά προχωρήση. Γι' αύτό έγι
ναν θεσμός, Εεχωριστό λειτούργημα, 
διαμορφώθησαν σέ έπάγγελμα.

Οι Δημόσιες Σχέσεις γκρέμισαν τό 
τείχη πού χωρίΖουν τούς άνθρώπους, πι
στεύουν σέ μιά πανανθρώπινη κατανόη
ση, σέ μιά κοινωνική άγάπη άνάμεσα στά 
άτομα. Είναι ένα πλησίασμα στήν έγκαρ- 
διότητα, τήν Ζεστή καρδιά, τή φιλία.

Είναι λοιπόν ένα πνεύμα, μία φιλοσο
φία, μία άντίληψη, όχι μονάχα μιά τε
χνική.

Γιά νά διαδοθή αύτό τό πνεύμα, γιά νά 
έφαρμοσθούν οί άρχές τών Δημοσίων 
Σχέσεων, χρειάΖονται ώρισμένες ένέρ- 
γειες, μία συγκεκριμένη μέθοδος, μιά 
δύσκολη καί λεπτή τεχνική. Νά ένημε- 
ρώσουμε, νά κατατοπίσωμε, νά φέρωμε 
κοντά μας, νά κερδίσουμε τά άτομα, τις 
ομάδες τών άνθρώπων, τόν κόσμο, αύ
τό είναι στήν ούσία τους οί Δημόσιες 
Σχέσεις.

Τό  άντικείμενο καί ό στόχος τους εί
ναι ό άνθρωπος. Ή  φιλία, ή συνεργα
σία, ή κατανόηση, τό πλησίασμα μαΖί του 
είναι τό ιδανικό τους.

Γιά νά μπορέσουμε νά δουλέψωμε α' 
αύτή τήν δουλειά, γιά νά μπορέσουμε νά 
γίνουμε λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων, 
πρέπει νά μή Εεχνοΰμε, ούτε γιά μιά στι 
γμή, ότι ό άπέναντί μας είναι άνθρωπος.

Πρέπει κάτι νά Εέρωμε γιά τις κοινές 
άνθρώπινες άνάγκες, κάτι γιά τά κίνη
τρα τής άνθρωπίνης συμπεριφοράς, κάτι 
γιά τούς παράγοντες καί τις δυνάμεις 
πού διαμορφώνουν τήν προσωπικότητα 
τού άτόμου.

Αύιό είναι τό μυστικό. Τόσο άπλό 
καί τόσο αιώνιο. Μιά δύναμη ύπάρχει 
στόν άνθρωπο, πού νοιώθει πιό βαθειά 
άπ' τήν καρδιά, βλέπει πιό καθαρά άπ 
τόν νού, καί μονάχα στήν εύγένεια, 
στήν άγνότητα, γίνεται φανερή καί 
στήν πράΕη.

Αύτή ή άνθρωπιά είναι ό,τι μπορεί μέ 
τήν παρουσία ή τήν έλλειψί της νά φτιά- 
Εη, νά δημιουργήση ή νά καταστρέψη 
τόν κόσμο. Αύτή πού είναι τόοο άπαραί
τητη στόν άνθρωπο, γιά τήν δουλειά 
τών Δημοσίων Σχέσεων, είναι άναγ- 
καία. "Αλλωστε ή ιδέα τών Δημοσίων 
Σχέσεων δέν Εεκινά άπ' τήν ιδέα τής 
άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας καί τήν έν
νοια τής άτομικής άΕίας;

Οί Δημόσιες Σχέσεις άποτελοΰν κατ' 
έΕοχήν τήν ούσιώδη καί δυναμική πλευ
ρά τής έπικοινωνίας μέσα στόν κόσμο 
μας. λειτουργούν σέ μιά εύαίαθητη καί 
επίπονη διαδικασία, γιά νά δημιουργή
σουν έργο νά συμβάλλουν στήν πρόοδο, 
νά μεταδώσουν γόνιμες καί πρωτοπο- 
ρειακές ιδέες, νά μεταφέρουν μηνύμα
τα να μιλήσουν, νά άκούσουν τήν φωνή 
τής Κοινής Γνώμης, νά πείσουν, νά δη
μιουργήσουν τό κλίμα τής έΕάρσεως γιά 
μιά προσπάθεια καί νά έπιτύχουν τή 
σωστή έπικοινωνία.

Κ όλες αύτές τις ένέργειες τις κά
νουν οί λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων. 
"Ισως μοϋ πήτε: Μά ό καθένας μπορεί 
νά κάνη Δημόσιες Σχέσεις; Θά σάς ά- 
παντήσω. "Οπως ό καθ' ένας μπορεί νά 
κάνη τόν γιατρό ή τόν δικηγόρο, χωρίς 
νά μπορη νά είναι γιατρός ή δικηγόρος, 
γιά τον ίδιο λόγο ό καθένας μπορεί νά 
κόνη Δημόσιες Σχέσεις, χωρίς νά μπο- 
ρή νά είναι λειτουργός Δημοσίων Σχέ
σεων.

Ό  καθ' ένας δέν μπορεί νάχη μέσα 
του τή συνείδηση τού κόσμου, δέν μπο
ρεί νά κοτέχη τήν τέχνη, νά τόν ένημε-
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Δ Η Μ Ο Σ Ι  ΑΙ
ρύνη καί νά τόν πείθη, δέν μπορεί νά 
γεννιέται μέ τό ταλέντο νά τόν έρευνα, 
δέν μπορεί νά Εέρη τόν μηχανισμό τής 
έφαμμογής ένός προγράμματος δημοσιό- 
τητος, χρησιμοποιώντας καί συντονίΖσν- 
τά μέσα πού τή συνιστοϋν. Ό  κοθένας 
δέν μπορεί νάχη τό πείσμα καί τήν άν- 
τοχή νά χτυπάη τήν ψυχή καί τό κρανίο 
τών άνθρώπων ίσια, ρυθμικά, έπίμονα, 
γιά νά βάλη μέσα μιά ιδέα, ένα μήνυμα».

Ωραιότατα τά μηνύματα τού φίλου 
έπιστολογράφου μας. Ας ψάΕουμε, λοι
πόν, νά δροΰμε τόν όρισμό τών Δημο
σίων Σχέσεων.

Καί, κατ' άρχήν, άς μεταφέρουμε έ- 
δώ μερικούς άπό τούς ορισμούς πού 
δόθηκαν, πριν διατυπώσουμε τόν δικό 
μας.

Ή  εγκυκλοπαίδεια τού Π Α Π Υ Ρ Ο Σ  — 
Λ Α Ρ Ο Υ Σ , άναφέρει:

-Δημόσιοι Σχέσεις ( Ά γ γ λ .  PXJ- 
P LIS  R E L A T IO N S ), έκφρααις οημαί- 
νουσα τό σύνολον τών έπαγγελματικών 
ένεργειών, αί όποίαι έχουν ώς άντικεί- 
μενον τήν διαφώτισιν τής κοινής γνώ
μης, έπί τών πραγματοποιήσεων μιάς 
συλλογικότητος παντός τύπου, τόσον 
εις τό δημόσιον, όοον καί εις τόν ιδιω
τικό τομέα, κατά τρόπον, ώστε νά κα
θιστά πασίγνωστον τήν όργάνωσιν τού
την, νά προκαλή ένα κλίμα συμπάθειας 
πρός όφελος αύτής εις τό έΕωτερικόν 
καί νά εύνοήση τήν όργάνωσιν άγαθών 
σχέσεων εις τό έσωτερικόν».

Ή  Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 
τού ΧΑΡΗ Π Α Τ Σ Η :

«Δημόσιοι Σχέσεις ( Α γ γ λ .  P (J - 
P LIS  R E L A T IO N S ). Είναι ή τέχνη τής 
άνάλυσης, διάδοσης καί έρμηνείας τού 
ρόλου μιάς κοινωνικής ομάδας, μιάς έ- 
πιχείρησης, ένός προσώπου, πού έχει 
σκοπό νά έπιτύχη τήν άναγνώρισή τους 
ώς μονάδων πού έΕυπηρετοϋν τό κοινό 
συμφέρον. Μέ άλλα λόγια είναι ή δι
οικητική λειτουργία πού σταθμίζει τις ά- 
πόψεις καί τις τάσεις τού κοινού, ρυθμί
ζει τήν πολιτική καί τις μεθόδους ένός 
ότόμου ή ένός οργανισμού σύμφωνα μέ 
τά ένδιαφέροντα τής κοινής γνώμης καί 
έκτελεϊ ένα πρόγραμμα δράσης γιά νά 
κερδίση τό ένδιαφέρον καί τήν άπο- 
δοχή τού κοινού. Δηλαδή οί Δημόσιες 
Σχέσεις είναι σέ τελευταία άνάλυση κα
λή συμπεριφορά πού συνοδεύεται άπό 
καλή έπαφή. Οί Δημόσιες Σχέσεις, χρη
σιμοποιούν τις άρχές τις μεθόδους καί 
τήν τεχνική τής έπικοινωνίας, όπως κα- 
θορι'Ζωνται άπό τις κοινωνικές έπιστή- 
μες, ύστερα άπό έρευνα τού χαρακτή
ρα καί τής σημασίας τους. Ανάμεσα 
ατά μέσα καί όργανα πού χρησιμοποιούν 
περιλαμβάνονται: α) Ό  προφορικός λό
γος μέ τις έΕής μορφές: δημόσιες συ
ζητήσεις, σεμινάρια, συγκεντρώσεις, κ. 
λ.π. συΖήτηση καί έΕέταση μέ πρωτοβου
λία τού όργανισμού ένός συγκεκριμένου 
θέματος γενικώτερης σημασίας, ή έπα
φή τέλος, τού κοινού μέ τόν οργανι
σμό, πράγμα πού άποτελεϊ βασικό στοι
χείο καί κριτήριο, β) Ό  γραπτός λόγος: 
έκδοσεις, έτήσιες έκθέσεις, άπολονι- 
ομός, περιοδικό τής έπιχείρησης, γ ) Έ κ  
δηλώσεις γιά τό προσωπικό, πρωτοβου-

ΣΧΕΣΕΙ Σ
λίες σέ γενικά ή ειδικά θέματα, συνέ
δρια, επισκέψεις, γεύματα, έγκαίνια, κ. 
ά. δ) Ό  τύπος, ό κινηματογράφος, τό 
ραδιόφωνο, ή τηλεόραση, ή φωτογρα
φία οί χάρτες κ.ά».

Τό  Εγκυκλοπαιδικόν καί Γλωσσικόν 
ΛεΕικόν Παπύρου:

«Δημόσιοι Σχέσεις (P U B L IC  R E 
L A T I O N S ) :  Αί σχέσεις μεταΕύ κρά
τους καί πολίτου αί άπορρέουσαι άπό 
τής έν γένει κρατικής όργανώσεως καί 
δραστηριότητος. Γενικώτερον, αί μετα
Εύ οργανισμού τίνος καί άτόμου σχέ
σεις' μετά τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον 
κοθιερώθπ ό θεσμός τών Δημοσίων 
Σχέσεων, διά τής ίδρύσεως ειδικών ύ- 
πηρεσιών εις τούς οργανισμούς καί τάς 
έπιχειρησεις».

ΚΓ ένας έκλεκτός θεράπων τών Δη
μοσίων Σχέσεων στήν Χώρα μας, 
ό Διονύσης Μαγκλιβέρας, ατό βιβλίο 
του: «Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Σ Χ Ε 
Σ Ε Ω Ν », καί, είδικώτερα, στό κεφάλαιο 
«Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Ι ΤΩ Ν  Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Σ Χ Ε
Σ Ε Ω Ν », γράφει τά έΕής:

« Από τούς κυριωτερους ορισμούς, οέ 
διεθνή κλίμοκα, τών δημοσίων σχέσεων 
είναι καί οί παρακάτω:

«Δημόσιες Σχέσεις είναι ή ύπό τής 
μιάς έπιχειρήσεως ένός νομικού προσώ
που, μιάς ώργανωμένης όμάδος τ) καί 
ένός μεμονωμένου άτόμου συστηματική 
καί βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, 
άναλαμβανομένη προσπάθεια, όπως διά 
διαφόρων έργων κοινωνικής προσφοράς 
άναπτύΕη σταθερός σχέσεις μέ τό εύρύ 
κοινό —  άσχέτως άν αύτό έχη άμεσον 
ή έμμεσον ένδιαφέρον, διά τάς ύπ' αύ- 
τού παρεχομένας ύπηρεσίας —  πρός 
δημιουργίαν καλής φήμης καί ύψηλοΰ 
γοήτρου» (Δ.Κ.  Μαγκλιβέρας, ΛεΕικόν 
Έλευθερουδάκη, τ.δ. σ. 963).

«Δημόσιες Σχέσεις, είναι τό σύνολον 
τών μέσων πού χρησιμοποιούνται άπό 
τις επιχειρήσεις, τόσο πρός τό προσωπι
κό, γιά νά δημιουργήσουν κλίμα έμπιστο- 
σύνης, νά άναπτύΕουν καί νά συγκρα
τήσουν τό ένδιαφέρον του, όσον καί 
πρός τό εύρύτερο κοινό, γιά τήν άνα- 
/νώριοη τής προσπάθειας, πού κατα
βάλλεται άπ' αύτές.

Αποτελούν, δηλαδή, ένα άρμονικό 
σύνολο κοινωνικών σχέσεων». (Γάλλος 
μελετητής S- S A L L E R O N ).

«Δημόσιες σχέσεις είναι ή προμελε- 
τημένη, ή προδιαγεγραμμένη καί συστη
ματικά καταβαλλομένη προσπάθεια γιά 
τή δημιουργία καί τή διατήρηση άμοι- 
βαίας κατανοήσεως άνάμεσα σ' έναν 
οργανισμό καί τό κοινό». (Βρεταννικό 
Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων).

—  «Δημόσιες Σχέσεις είναι ή διοι 
κητική λειτουργία πού σταθμίΖει τις ά- 
πόψεις καί τις τάσεις τού κοινού, ρυθμί- 
Ζει τήν πολιτική καί τις μεθόδους ένός 
άτόμου ή ένός οργανισμού, σύμφωνα 
πρός τά ένδιαφέροντα τής κοινής γνώ
μης καί έκτελεϊ ένα πρόγραμμα δράσε- 
ως, γιά νά κερδίση τό ένδιαφέρον καί 
τήν άποδοχή. ( Αμερικανοί θεωρητικοί 
G. καί D. G R IS W O L D ).

Σύντομοι όρισμοί:

—  « Ή  τέχνη τού νά κατορθώνης νά 
σέ βλέπη ό άλλος κάτω άπ' τό δικό σου 
πρίσμα».

--«Κ α λή  συμπεριφορά πού συνοδεύε
ται άπό καλή έπαφή».

—  «Νά κάνης τό όρθό καί νά πιστώνε
σαι γι' αύτό».

=  «Κατά 90% νά πράττης καί κατά 
10% νά μιλάς, γι' αύτό πού πράττεις».

Μ ι λίγα λόγια, τά έργα μάς έπιτρέ- 
πουν νά μιλάμε, νά πληροφορηθούμε, ν' 
απαντούμε.

Από τούς ορισμούς αύτούς προκύ
πτει ότι:

I. Προσπάθεια Δημοσίων Σχέσεων 
μπορεί ν' άναλάβη κάθε ομάδα ή καί ά
τομο άκόμα, άρκεϊ νά έχη νά έπιδείΕη 
καί ν' άποδείΕη έργο κοινωνικής προ
σφοράς πρός όφελος τού συνόλου

II. Οί ενέργειες τών Δημοσίων Σχέ
σεων άπευθύνονται πρωταρχικά πρός 
τήν κοινή γνώμη, σέ πλατιά βάση.

ill. Μέσα τών Δημοσίων Σχέσεων εί
ναι ή πραγμάτωσις συγκεκριμένων έρ
γων πού άφορούν κι ωφελούν τό κοι
νωνικό σύνολο ή συγκεκριμένες ομά
δες κοινού (π.χ. έργαΖομένους, γείτονες 
μιας βιομηχανίας).

Ι\ Οί ένέργειες τών Δημοσίων Σχέ 
σεων δέν είναι ή προώθησις ώριαμένων 
προϊόντων ή ύπηρεσιών, άλλά ή δημι
ουργία φήμης καί γοήτρου, πού έπιτρέ 
πει τήν αναπτυΕη τού πνεύματος έμπ-  
στοούνης καί συνεργασίας άνάμεσα 
στον «πομπό» καί τόν «δέκτη» τής πο
λιτικής τών Δημοσίων Σχέσεων.

"Ενα θέμα πού συχνά συΖητεϊται, εί
ναι κατά πόσον αί Δημόσιες Σχέσεις, εί
ναι, έπισιήμη, τέχνη, τεχνική, μέθοδος 
τής διοικητικής ή κάτι άλλο ( Βλ.  Τ .Ν . 
Μητσακάκη «Τι είναι αί Δημόσιες Σχέ
σεις», έφημερίς «Οικονομικός Ταχυδρό
μος» 4.3.1965).

Προσωπικά πιστεύω, ότι άφοϋ δεχό
μαστε ότι έπιστήμη θεωρείται ή άκριβής 
καί πλήρης γνώσις ύπαρκτών πραγμά
των καί γεγονότων, ένωμένων σ' ένα 
σημαντικό οργανικό σύνολο, κι' ότι, έπί 
πλέον, βασική άρχή τής έπιστημονικής 
άντιλήψεως άποτελεϊ ή έρευνα τού άν- 
τικειμένου τους, τότε, χωρίς καμμία έπι 
φύλαΕη, μπορούμε νά πούμε, ότι οί Δημό 
αίες Σχέσεις άποτελούν έπιστήμη.

Αλλά, κάπου έδώ, πρέπει νά σταμα- 
τήσωμε, λόγω έλλείψεως χώρου.

Στό προσεχές τεύχος τού περιοδι
κού μας θά δημοσιεύσουμε τις άπόψεις 
κι' άλλων «άρμοδίων» καί ειδικών. "Ο 
πως τού κ. Άποστολάτου, τού κ. Μά
νου Παυλίδη. τού κ. Σπ. Ζομπανάκη 
καί άλλων διακεκριμένων έκπροοώπων 
τής 'Επιστήμης τών Δημοσίων Σχέσεων.

"Ισως νά χρειασθή νά πάρουμε καί 
μερικές σύντομες συνεντεύΕεις άπό τά 
πρόσωπα αύτό.

Τώρα, καθώς άρχισαν νάρχωνται οί 
πρώτοι «άπογευματινοί» έπισκέπται τού 
γραφείου, πρέπει νά άφήσουμε τήν θεω
ρία καί νά Εοναγυρίσουμε στήν έφαρμο- 
γή τών Δημοσίων Σχέσεων, όπως τΙς 
ύπαγορεύει καί τις έπιβάλλει ή καθημε
ρινή πραγματικότης.

«Αύτή είναι ή Ζωή μας», όπως θάλε- 
γε κι' ό φίλτατος κ. Νίκος Μοστορά- 
κης.

Γιά μιά άκόμα φορό, σάς εύχαριοτώ 
πού μέ διαβάσατε.

ΣΠ. Π Η Λ Ο Σ
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XI ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΛΟΥ

Κ Α ΤΟ  στό νηοι τής Μεγαλόχαρης, 
καί των καλλιτεχνών τής σμίλης, πού 
χαϊδεύουν καί δέρνουν τό κύματα τού 
Αιγαίου, τήν Τήνο, θά παρατηρηθή σέ 
λίγες ήμερες, μιά ζωηρή κίνησι. Κλη
ρικοί καί λαϊκοί τοϋ νηοιοϋ μέ τό πλήθος 
τών προσκυνητών θά γιορτάσουν τήν 
μεγάλη γιορτή τής Παναγίας.

L ιναι ένα παρήγορο κι' έλπιδοφόρο 
φαινόμενο ή θαθειά πίστι τοϋ Ελληνι
κού λαού στή θρησκεία τής άγόπης, τή 
θρησκεία τοϋ αληθινού Θεοϋ, καί σ' 'Ε 
κείνη πού έφερε στόν κόσμο τόν γλυ- 
κύτατον Ιησού.

Ό ποιος έτυχε νά παρευρεθή στήν 
Τήνο την ήμέρα τής μεγάλης γιορτής, 
δε μπορεί παρά νά διατηρή νωπή στή 
μνήμη του τήν άνάμνησι τών έκδηλώσε- 
ων όλων ούτών πού πηγαίνουν έκεϊ, γιά 
νά δεηθούν στήν Πλατυτέραν τών Ού- 
ρανών ή νά τήν εύχαριστήσουν διά τήν 
σωτήρια βοήθειά της.

Αύτή ή πίστι δέν έκλονίστηκε ποτέ, 
μήτε οέ περιστάσεις δεινές, βέ περι
στάσεις, που οί άνθρωποι δέν έβλεπαν 
κανένα φώς, δέν είχαν τίποτα νά έλπί- 
ίουν.

Θυμάμαι έκείνη τήν ήμέρα τοϋ 1939, 
τότε πού ή φασσιτική τορπίλλη έπληζε, 
ύπουλα κΓ άναίτια τήν «"Ελλη», στό λι
μάνι τής Τήνου. Έθρήνησαν οί "Ελλη
νες το χαμό τοϋ ωραίου πολεμικού, έ
νοιωσαν νά τούς πνίγη ή άγανάκτησι γιά 
τήν άνίερη πράΕι, νά τούς ουνεπαίρνη 
ή όργη, μά δέν έτρομοκρατήθηκαν. Εί
χαν μέσα τους τή βεβαιότητα, πώς τό δί
κιο δέ θ άργοϋσε νάρθη στόν τόπο του 
καί πώς τό κρίμα θά πληρωθή. Καί τού
το, γιατί έπίστευαν, ότι δέν θά τούς ά

φηνε απροστάτευτους ό Παντοδύναμος 
κ' Εκείνη, πού ή μνήμη της έβεβηλώθη 
καί πού στέκεται φρουρός άγρυπνος, 
δίπλα οέ κάθε ένάρετο Χριστιανό. Εκεί
νη, πού η χάρι της τόσα καλά τούς έχει 
προσφέρει. "ΕσφιΕαν τά δόντια κι' (οπλί
στηκαν μέ ύπομονή. Γιά νά μή δυσκολέ
ψουν τήν θέσι τοϋ Κυβερνήτη, ύπάκου- 
σαν στήν έπιθυμία του, καί έσώπασαν. 
' Ωσπου ήρθε ή ώρα νά βγάλουν τή μά
σκα οί δολεροί έχθροί, νά ζητήσουν ώ- 
μά τήν ύποταγή τής χώρας μας καί νά 
θροντοφωνηθή περήφανα τό άθάνατο 
«Ο Χ Ι». Καί τότε Εεχύθηκε ό άνθος τών 
απογόνων τοϋ Λεωνίδα καί τοϋ Μιλτιάδη 
πρός τά Ηπειρωτικά βουνά «μέ τό χαμό
γελο ατά χείλη». Καί τότε άστροψε τών 
ατρόμητων άΕιωμστικών μας ή στρατιω
τική ιδιοφυία κι' ή άδάμαστη παλληκαριά 
Καί τότε ή Παναγία έκανε τό θαύμα της.
Οπως έσκαρφάλωνον οί λεβέντες τά 

κακοτράχαλα μονοπάτια, τήν έβλεπαν νά 
τούς δείχνη τό δρόμο, νά τούς παρα- 
οτέκη καί νά τούς εύλογή.

Τήν ίδια ένίσχυσι ένοιωθαν κι' όσοι 
δέν είχαν στρατευθή, οί ήλικιωμένοι ή 
αδύναμοι άντρες,οί γυναίκες, τά παιδιά 
τής Ελληνικής γής. ΚΓ άντεχαν στις 
στερήσεις, κΓ έκαναν κόμπο τήν καρδιά 
τοιις, πού ό κίνδυνος τοϋ χαμού άγαπη- 
μενων προσώπων καί τής ϊδιαςτής ζωής 
τους έτρικύμιζε, κΓ άνοιΕαν τά κελάρια 
καί τά σεντούκια γιά νά δώσουν στό 
στρατό καί στούς άπορους, ό,τι είχαν 
καί δέν είχαν. Ό λ ο ι έδούλευαν μερόνυ
χτα, γιά τή Νίκη. Χέρια, πού ώς τότε 
δέν άγγιζαν βελόνα, έπλεκαν μάλλινα 
ζεστά, γιά τούς άντρειωμένους, άπραγα 
όνήλικα παιδιά διέκοψαν τις σπουδές 
τους, γιά νά δουλέψουν στά μαγαζιά, ατά

χωράφια, στά έργοστάσια, παπάδες έ
σπερναν καί έθέριζαν. Ακόμη καί σεβά
σμιοι .γέροντες έκαναν, μέ τις λίγες δυ
νάμεις πού τούς άπόμεναν, ό,τι ήταν βο
λετό, γιό νά προσφέρουν κάτι στόν Α 
γώνα.

Ή τ α ν  απίστευτο έκεϊνο τό όρμητικό 
Εεσπασμα ένός μικρού λαού, ταλαιπωρη
μένου κΓ αδικημένου, πού δέν έδίστασε 
νά υψώση τό άνάστημά του οέ μιά όλά- 
κερη κραταιά αύτοκρατορία. Ή τ α ν  κάτι 
θεϊκό, πού μόνον βοθειά πίστι στις 'Α 
νώτερες δυνάμεις καί στό δίκιο του 
ήμποροϋσε νά τό έμπνεύση.

Τό  πνεύμα τής θυσίας έστάθηκε ικα
νό νά Εεσχίση τά μαύρα κρέπια τού σκε
πτικισμού, τής ύλοφροσύνης, τού δέους, 
τής αμφιβολίας, τοϋ έγωκεντρισμοϋ, ν' 
αγνοήση τις προσταγές τής γεροδεμέ
νης, τετράγωνης λογικής καί νά φτερώση 
τις ψυχές, άκόμη κΓ έκείνες, πού είχαν 
άπογυμνώσει σκληρές περιπέτειες τής 
ζωής.

Έπλήρωσαν άκριβά τό έγκλημα τού 
τορπιλλισμοΰ τής «Έ λ λ η ς »  καί τό θράσος 
τους νά πατήσουν τήν ιερή μας γή οί 
φασίστες. Τά ήρωϊκά χέρια τών παιδιών 
τής Ελλάδος, τήν έσωσαν άπ' τήν άβυσ
σον. Κ' έπειτα, τά ίδια χέρια άρχισαν μέ 
γοργό ρυθμό νά καθαρίζουν τό σιτάρι ά- 
πό τήν ήρα, νά γιατρεύουν τις άφορμι- 
σμένες πληγές, νά Εαναχτίζουν, νά νοι
κοκυρεύουν τόν τόπο. Ή τ α ν  κΓ αύτό έ
να θαύμα. ΚΓ έγινε μέ τήν εύλογία τής 
Μεγαλόχαρης καί μέ τή δύναμη τοϋ Θε
οϋ, πού δέν έπσψαν καί δέν θά πάψουν 
νά προστατεύουν τήν πιστή κΓ εύλαβι- 
κή, τήν αιώνια Ελλάδα.

ΣΠ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
ΤΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  Δ IT Μ. ΤΑΞΕΩΣ

Πρύς δπαντας τούς ’Α ξιω ματικούς, 'Υ παλλήλους καί κατώτερα

' έΆνα^αμδάνων, άωό σήμερον, ζό ,cVcDovpyeiov 
δημοσίας Τά}εως, άωευδυνω ωρός άωανΐας υμάς 
άερμόν και έρκάρδιον χαιρεΐισμόν.

Τά £ώμαϊα * Μσφαχείας άωοίε^οϋν ζην άσωίδα 
ζοϋ "βόνους καζά ωαν2ός έωΐδου^ευομένου ζην έ- 
σωΐερικην άσφάδειαν και ζην ya jn vn v  ζής ΤΧώ- 
ρας, ένφ, ιανίοχρόνως, διά ζοϋ δείικοϋ ανιών έρ
μου ονμβάρΜονν εις ζην δημιουργίαν ζών άωαραι- 
ζτιίων αροϋωοδέσεων διά ζην ojoKjnpwoiv ζών 
σΐόχων ζής Ίοδνικής '&ωανασ2άσεως ζής 21ης '£%- 
ωριχίου 1967.

£εϊς, δνΐες έωιφορζισμένοι νά φέρηΐε εις ωέρας 
ζό δυσκοχον ζοϋΐο έρμον, άωο^αμβάνείε ζής ω^ή- 
ρους έμωισίοσύνης ζής '&δ νίκης έΚυδερνήσεως ή- 
2ις, έωι ωρ}έον, σάς ωεριδά^ει με άμάωην, έκ2ίμη- 
σιν και σΐορμήν.

"&7ς 'Αρχηγός ζοϋ £2ραΐοϋ είχον ωο^χάκις ζτιν 
ευκαιρίαν νά διαωισ2ώσω ζτιν σύμωνοιαν, ηίις διέ- 
ωει ζάς σχέσεις ζών 'βνόω^ων δυνάμεω ν και ζών 
£ωμά2ων 'έΆσφα^είας σχέσεις άκρως έωοικοδομη- 
2ικάς διά ζην ωροάσωισιν ζών ύψη^οίέρων Ίοδνι- 
κών συμφερόν2ων και ζών Ίοδνικών μας ’ιδ εω 
δών.

%σϋωό ζην έννοιαν αυ2ήν αίσδάνομαι ώς ευρι
σκόμενος με2α}ϋ δεδοκιμασμένων συνερμα2ών, 
ωρός οΰς ή έμωισ2οσύνη μου είναι άωεριόρισ2ος%

’&ωιδοδή2ε. j οιωόν, εν ωνεύμαΐι συνεργασίας 
εις ζό Ίοδνικόν σας Ίέρμον με υψηλόν φρόνιμα 
και ωίσ2ιν εις ζά '&δνικά *cΙδεώδη, δέδαιοι δνζες δίι 
ωροοφέρε2ε άνεκ2ιμή2ους ύωηρεσίας εις ζην έΤ7α- 
2ρίδα.

Τάς ένερμείας σας νά καΐενδόνη, ωάν2ο2ε, ή jo -  
μικίι και ζό δίκαιον, άν2ικειμενικό2ης δε και άμε- 
ροχηψία νά διακρίνω ζάς άωοφάσεις σας κα2ά 
ζόν χειρισμόν ζών ύωοδέσεων ζών ωοχίΐών.



Θ Ε Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  Σ Υ Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι

ΣΗΜΕ ΙΑ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΓΗ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Εγκαίρως ας μάθη τό παιδί καί ας χωνέψη μέσα του καλά τήν έννοια 
τήςέντιμότητος στη ζωή. "Ας μάθη, δηλαδή, δτι έντιμότης θά πή νά τηρή 
τό λόγο πού δίνει, νά μή δολιεύεται κανένα καί νά παίρνη τό μέρος το ΰ 
άδικημένου, τοϋ θύματος. "Ας μάθη δτι δεν είναι σωστό, δέν είναι τίμιο 
νά θέλη νά τάχη καλά συγχρόνως καί μέ τό φίλο του καί μέ τόν έχθρό τοΰ 
φίλου του.

•  Β αγωγή των παιδιών ήταν ανέκαθεν 
ένα άπό τά σοβαρώτερα καί δυσκολώτερα 
θέματα πού Αντιμετώπισε δ Ανθρωπος 
στήν ίοτορική τοο πορεία. ’Ιδιαίτερα δ- 
μως ατήν έποχή μας, ή Αλματώδης πρόο
δος τής έπιστήμης μαζί μέ τις νέες ζυμώ
σεις καί τά νεα ρεύματα, έδωσαν ατό θέ
μα αύτό νέα μορφή καί νέα έμφασι.

Ή  μελέτη τών προβλημάτων τής Αγω
γής άνήκει, φυσικά, στήν άρμοδιότητα 
τής έρεύνης τής ειδικής παιδαγωγικής έ 
πιστήμης. Γι’ αύτό, καί έμεΐς, στό άρ
θρο αύτό θά περιορισθοΰμε νά ρί- 
ξωμε μόνο μιά έρευνητική ματιά στό βασι
κό σκοπό τής άγωγής.

Ή διαμόρφωσις, δηλαδή, τού Αρτίου 
Ανθρώπου ,πού ζητούν έπιτακτικά οι καιροί 
μας. ΔΓ δ,τι συνεπώς Αφορά εις τά είδι- 
κώτερα προβλήματα, θά παραπέμψωμε τόν 
Αναγνώστην στις θαυμάσιες σχετικές έκ- 
δόσεις τοϋ «’Ινστιτούτου ’Ιατρικής Ψυχο
λογίας καί Ψυχικής Υγιεινής» τοΰ γνω
στού διακεκριμένου Ψυχιάτρου κ. Άρίστου 
Άσπιώτη, πού μαζί μέ τήν έργασία τοϋ 
Ίατροπαιδαγωγικοϋ του Κέντρου άποτε- 
λοϋν μίαν πολύτιμη συμβολή στήν άγωή 
τοϋ συγχρόνου ελληνόπουλου.

☆

Αύτό; δμως ό γενικό; σκοπός τής άγω
γής, δπως τόν διατυπώσαμε παραπάνω, Α
μα τόν δούμε Από πιό κοντά, μοιάζει, θά 
λέγαμε, μάλλον μέ έναν Αστερισμό Από 
πέντε διακεκριμένα φωτεινά δδηγητικά ση
μεία, πού τό σύνολό τους Απαρτίζουν τόν 
μεγάλο πολικό Αστέρα τής Αγωγής. "Ας 
τά πλησιάσουμε λοιπόν τά σημεία αύτά γιά 
νά τά δούμε καλύτερα.

Καί τό πρώτο Από τά πέντε αύτά ση
μεία προσανατολισμού τής άγωγής είναι

ή ειλικρίνεια καί ή έντιμότης. Ή  διαμόρ- 
φωσις τοΰ Αρτίου Ανθρώπου πρέπει νά ξε- 
κινήση καί νά θεμελιωθή *έξ Απαλών όνύ 
χων», πάνω στό βράχο πού λέγεται ειλ ι
κρίνεια καί Αλήθεια. "Οταν δέ λέμε έδώ 
ειλικρίνεια, έννοοϋμε πρώτα - πρώτα τήν 
Ατμόσφαιρα τής ειλικρίνειας μέσα στήν 
όποια πρέπει νά ζή τό παιδί καί τών ειλ ι
κρινών σχέσεων τοΰ Αμέσου περιβάλλοντος 
μαζί του. Φυσικά, είναι Απαραίτητο νά 0- 
πάρχη καί τό πνεύμα τής διακρίσεως. Τ - 
πάρχουν, ώς γνωστόν, καί θέματα Από τήν 
φύση τους πολύ λεπτά καί δύσκολα πού ή 
Αλήθεια θά είπωθή μέ προσοχή, σταγόνα - 
σταγόνα, μέ τόν πιό κατάλληλο παιδαγω
γικό τρόπο. ’Αλλά, δπως έχει τονισθή στό 
περιοδικό αύτό, άλλο πράγμα είναι νά λές 
τήν Αλήθεια μέ παιδαγωγικό τρόπο, κ ι’ 
άλλο νά λές τό ψέμα τάχα γιά λόγους παι
δαγωγικούς.

Άπό τό άλλο μέρος Ας μάθη τό παιδί 
Από τά πρώτα χρόνια τής ζωής του νά λέη 
τήν Αλήθεια. Καί γιά νά τό μάθη αύτό 
πρέπει νά ένθαρρύνεται άπό τούς μεγαλυ- 
τέρους στήν ειλικρίνεια καί τήν άνακοίνω- 
σι τών σκέψεών του. Πολύ περισσότερο δέν 
πρέπει μέ κανένα τρόπο νά άποθαρρυνθή 
ατήν άνακοινωνικότητα αύτή. Γιατί τότε 
θά κλειαθή στόν έαυτό του μέ συνέπεια νά 
επακολουθήσουν Αργότερα έκδηλώαεις καί 
ξεσπάσματα πού θά μάς κάνουν νά έκπλα- 
γούμε.

Ιίαράλληλα, Ας μάθη έγκαίρως καί Ας 
χωνέψη μέσα του καλά τήν έννοια τής 
έντιμότητος στή ζωή. ’’Ας μάθη δηλαδή δτι 
έντιμότης θά πή νά τηρή τό λόγο πού 
δίνει, νά μή δολιεύεται κανένα καί νά 
παίρνη τό μέρος τοϋ άδικουμένου, τοΰ θύ
ματος. Νά ύπερασπίζεται τούς γονείς του, 
τ ’ Αδέλφια του, τό φίλο του, τό δικό του 
άνθρωπο, Αλλά καί κάθε άνθρωπο πού έ

χει δίκηο. "Ας μάθη Ακόμη δτι δέν είναι 
σωστό, δέν είναι τίμιο, νά θέλη νά τάχη 
καλά συγχρόνως καί μέ τό φίλο του καί 
μέ τόν εχθρό τοΰ φίλου του. Γιατί ή προ
θυμία νά συγχωρή έκεϊνον πού φέρθηκε 
έχθρικά καί προσβλητικά στό φίλο του, εί
ναι κάτι πολύ εύκολο καί φτηνό. 2τήν 
περίπτωση αύτή τήν πρωτοβοουλία τής 
συγχωρήσεως θά τήν άφήση στόν προσ 
βληθέντα φίλο του. Αύτός, τήν προθυμία 
γιά συγχωρητικότητα, Ας τήν έχει φυλα
γμένη νά τήν προσφέρη σέ κείνους πού 
θά φταίξουν στόν έαυτό του. Αύτή ή συγ 
χωρητικότης έχει Αξία, γιατί αύτή ή συγ- 
χωρητικότης θέλει παλληκαριά. Ή  άλ
λη είναι θεληματικό ή Αθέλητο καμουφλά 
ρισμα δειλίας. Καί ή δειλία δέν έχει καμ- 
μία θέαι στήν έντιμότητα καί τήν ήθική.

Μέ τόν τρόπο αύτό τό παιδί θά μεγα- 
λώνη είσπνέοντας μιά Ατμόσφαιρα ειλικρί
νειας, έντιμότητος καί ψυχικής λεβεν
τιάς.

☆
Τό δεύτερο σημείο προσανατολισμού τής 

άγωγής είναι ή ελευθερία. Στό σημείο αύ
τό είναι Ανάγκη Αμέσως νά ξεκαθαρίσωμε 
μέ τό σαφέστερο τρόπο, δτι δταν λέμε, δτι 
ή Αγωγή πρέπει νά έχη δδηγητικό της 
σημείο τήν έλευθερία, δέν έννοοϋμε φυσικά 
δτι τό παιδί πρέπει νά άφεθή έλεύθερο νά 
κάνη δ,τι θέλει. Γιατί αύτό, δυστυχώς, 0- 
ποστηρίζεται σήμερα εις τό κύμα τής 
permissive society» άπό πολλούς γο 

νεϊς, κυρίως δέ άπό κείνους πού προτι-

Τοϋ κ. ΑΛΕΞ. ΦΡΑΓΚΟΥ 
Έ χ  τοϋ περιοδικοϋ« ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»



μοΰν καί στήν αγωγή νά ακολουθήσουν 
τήν αρχή τής «ήοσονος προσπάθειας» καί 
νά ξεφορτωθούν μιά καί καλή μ’ έναν εδ- 
κολο καί Απλό τρόπο καί Απέναντι στήν 
ουνείδηαί τους καί άπέναντι στήν κοινω
νία, τΙς εόθϋνες καί τούς κόπους πού Α
παιτεί δ δύσκολος δρόμος τής σωστής άγω- 
γής. ’Ελευθερία δέν σημαίνει καθόλου ά- 
συδοσία. "Οταν έδώ άναφερόμαστε στήν 
έλευθερία, έννοούμε πρώτ’ άπ’ δλα τόν 
σεβασμό στήν έλευθερία τής προσωπικότη- 
τος τού παιδιού καί στήν έλευθερία τής 
άναπτυσσομένης σιγά - σιγά αυνειδήσεώς 
του. Ό  σεβασμός αύτός είναι κάτι πού καί 
τό παιδί θά βοηθήαη, άλλά καί τούς γονείς 
άργότερα θά άποζημιώαη. ’Εννοείται δμως 
8τι ό σεβασμός αύτός πρέπει νά βρίσκη Αν
ταπόκριση καί νά έκδηλώνεται καί άπό τήν 
πλευρά τού παιδιού πρός τούς γονείς. Καί, 
φυσικά, δταν, παρά τις συμβουλές καί τις 
συστάσεις τό παιδί δέν δείχνη διάθεσι γιά 
μιά τέτοια άνταπόκρισι, τότε, τούλάχιστον 
μέχρι τήν ήλικία τών 12 έτών πού έχομεν 
έδώ ύπ’ δψιν μας,ό σεβασμός αύτός πρέπει 
νά έπιβάλλεται.

Μέ τήν άναφορά μας στήν έλευθερία έν- 
νοούμε άκόμα καί τήν προσπάθεια γιά μιά 
προοδευτική μέ τήν ήλικία καί τήν ώρί- 
μανσι τής προσωπικότητάς του συνειδητο- 
ποίησι τής άξίας τής έλευθερίας, τής έ- 
λευθερίας στή δισήμαντη έκδήλωσί της : 
τήν έξωτερική, άλλά καί τήν έσωτερική. 
Τό παιδί άπό μικρό σιγά - σιγά άς μάθη 
άπό τό ένα μέρος τις θυσίες πού έχουν γ ί
νει χάριν τής έλευθερίας καί άπό τό άλλο 
άς συνειδητοποιή προοδευτικά μέσα του, πό 
σο χρήσιμη καί άπαραίτητη γιά τήν πρόο
δο καί τήν εύτυχία του στή ζωή είναι καί 
ή άπελευθέρωσις άπό τις διάφορες κακίες 
καί τά έλαττώματα τού χαρακτήρος πού 
κρατάνε τόν άνθρωπο ψυχικά αιχμάλωτο 
καί δταν άκόμη είναι έξωτερικά έλεύ- 
θερος.

☆
Τό τρίτο σημείο προσανατολισμού τής 

άγωγής, είναι τό ψυχικό άνέβασμα .τού 
παιδιού. Τό σημείο αύτό είναι, νομίζομε, 
τό σπουδαιότερο. Γιατί τό παιδί, δσο μεγα 
λώνει, έχει νά άντιμετωπίση πρός τά κά
τω έπιδράαεις άπό τήν κοινωνία, τόσο έν
τονες καί τόσο πιεστικές, ώστε πρέπει 
άπό πριν νά έχη έναν άνάλογο ψυχικό έ- 
φοδιασμό καί πνευματικό δπλισμό γιά νά 
μπορέση νά παλαίαη νικηφόρα πρός τό 
ρεύμα άπό τής κατωτερότητος πού θά συ- 
ναντήση δπωοδήποτε στό δρόμο του. Είναι 
γ ι’ αύτό άνάγκη άπό τά πρώτα κ ι’ δλας 
βήματά του νά ένσταλαχθή στήν ψυχή του 
ή πίστις στό θεό, σάν δημιουργό, άλλά καί 
σάν καλό καί στοργικό πατέρα πού φροντί
ζει καί άγαπδ δλους τούς άνθρώπους. θά 
άποκτήση έτσι τό παιδί, εύθύς άπό τήν 
άρχή μιάν άπλή άλλά σωστή, καί στά 
μέτρα του τού μυαλού του, άντίληψι τού 
θεού, σάν άπαρχή τής στροφής τής ψυχής 
του, πρός τις αιώνιες πνευματικές άξιες.

Φυσικά έκεΐνο πού θά παίξη τόν πρω
τεύοντα ρόλο στό ψυχικό άνέβασμα καί 
στούς καλούς έπηρεασμούς τού παιδιού 
είναι πάνω άπ’ δλα τό ζωντανό παράδει
γμα τών γονέων καί των παιδαγωγών, πού 
θά δίνη κύρος καί δύναμι ατά λόγια, δταν 
δέν τά κάνει καί περιττά. Γιατί τό παιδί, 
δπως βεβαιώνει ή σύγχρονη ψυχολογία, ά
πό πολύ νωρίς βλέπει πολύ περισσότερα 
άπό δ,τι έμεις υποπτευόμαστε καί είναι σέ 
θέσι, άπό μιά (ορισμένη ήλικία καί πέρα 
τούλάχιστο, νά κρίνη μόνο του άν οί γονείς 
του πιστεύουν ή δχι αύτά πού λένε. Γι’ 
αύτό ούτε τά κατά συνθήκην, ούτε φυσικά 
οί φανατισμοί καί ή έξαλλη θρησκευτικό· 
της θά έμπνεύσουν τό παιδί, άλλά ή ισορ

ροπημένη, φωτισμένη, συνεπής καί έμ
πρακτη εύσέβεια τών γονέων του.

Ά λλά καί αύτό άκόμη τό παιγνίδι καί 
ή ψυχαγωγία άς διαλέγωνται έτσι, ώστε 
τούλάχιστον νά μή τό βλάπτουν.

Φυσικά, καί ή έπαγρύπνηαις στήν έπι- 
λογή τών φίλων του καί τού παιδικού του 
περιβάλλοντος έπιβάλλεται, μέχρι μιά ώ- 
ρισμένη ήλικία τούλάχιστον. Ά ς  μή ξεχνά
με καί άς μή ύποτιμοΰμε τό γεγονός, δτι 
εκτός άπό τό σπίτι πού είναι γιά  τό παιδί 
μιά κιβωτός, καί οί φίλοι του, ούτως ή 
άλλως θά άσκήσουν έπάνω του μεγάλη καί 
σοβαρή έπίδρασι. Γι’ αύτό, άν οί γονείς 
μέ κατάλληλο τρόπο, μέ κάποια μαεστρία 
θά έλεγα, ώστε ν’ άποφύγουν πιθανή άν- 
τίδρασι τού παιδιού, έπιτύχουν νά τό συν
δέσουν μέ καλούς φίλους άπό μικρό, θά 
έχουν κ ι’ δλας προσφέρει στό παιδί τους 
μιά άνυπολόγιστη ύπηρεσία.

'Η  συμμετοχή έπειτα τού παιδιού σέ 
καλές πράξεις, σέ κάποιο έργο άγάπης, 
θά τού καλλιεργήση άφ’ ένός τό αίσθημα 
τής καλωσύνης, πού είναι τό άναντικατά- 
στατο ύπόβαθρο γιά τό έργο τής άγωγής 
καί άφ’ έτέρου θά τό βοηθήση νά σκέπτε
ται έκτός άπό τόν έαυτό του καί άλλα παι
διά, μέ άποτέλεσμα νά βρούν μέσα του έ
δαφος γιά νά άναπτυχθούν καί οί πρώτες 
καταβολές τού ύπέρ- έγώ.

Έ ξ  άλλου, ή συμμετοχή, έστω καί μέ 
τήν άπλή παρουσία του, σέ έργα κοινωφε
λή, στά όποια συνεργάζονται οί γονείς 
του, θά τό βοηθήση νά ζή άπό καιρό σέ 
καιρό μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα άνωτερό- 
τητος καί εύεργετικής κοινωνικότητος καί 
θά τό συνδέση ψυχικά μέ έργα πού θά τού 
δώσουν ίσως άργότερα περιεχόμενο καί 
νόημα στή ζωή του.

☆
Τό τέταρτο σημείο προσανατολισμού τής 

άγωγής είναι δ άγών. Είναι άπαραίτη- 
το γιά τό παιδί νά μάθη άπό μικρό νά προ 
σπάθή, νά αισθάνεται κάποιο μικρό έστω 
στοιχείο άγώνος στή ζωή του. Νά κατα- 
λάβη, δτι γ ιά  νά προοδεύση στή ζωή του 
πρέπει νά άγωνισθή. Καί έπειδή τό παιδί 
μέ τή ζωηρή καί πλούσια φαντασία του 
κάνει δνειρα φιλόδοξα γιά τό μέλλον του, 
άς άρχίσουν νά χρησιμοποιούνται καί αύτά 
γιά νά τονώνεται καί υπογραμμίζεται ή έν
νοια τού κόπου καί τής προσπάθειας, πού 
πρέπει νά καταβληθή γιά νά πραγματο
ποιηθούν τά δνειρα. 'Ως πρός τό σημείο 
αύτό θά βοηθηθή τό παιδί, άν οί γονείς 
τό κάνουν καί αύτό συμμέτοχο στις οικο
νομικές ή άλλες δυσκολίες πού άντιμετω- 
πίζει ένίοτε ή οικογένεια. ’Εάν ή οικογέ
νεια δέν άνήκη στις εύπορες, άλλά στή μέ
ση οικογένεια τού μέτριου εισοδήματος, θά 
είναι πολύ χρήσιμο νά ύποδείξουν οί δο
νείς στό παιδί νά προσέξη δτι ύπάρχουν 
καί παιδιά φτωχότερα άπ’ αύτό. "Ετσι 
θά βοηθηθή νά μή παραπονήται γιατί ύ
πάρχουν καί πλουσιώτερα. ’Εάν δμως ά
νήκη στις εύπορες οικογένειες, τότε, άνα- 
φορικά μέ τή συμμετοχή τού παιδιού στις 
δυσκολίες τής οίκογενίας, παρουσιάζεται 
βέβαια γ ι’ αύτές ένα δύσκολο πρόβλημα. 
Καί μολονότι δέν είναι μόνο οικονομικές οί 
δυσκολίες πού έχει νά Αντιμετώπιση μία 
οικογένεια, αύτό νομίζομε, δτι μπορεί νά 
άντιμετωπισθή ή μέ τή συμμετοχή τού 
παιδιού σέ κάποιο έργο προνοίας καί ά
γάπης ή άκόμη, θά λέγαμε, καί σέ μιά 
σκολιών έκ μέρους τών εύπόρων γονέων, ώ 
στε νά δοθή ή εύκαιρία στό παιδί τους 
νά γνωρίση άπό μικρό καί κάποια στέρηση 
Αύτή ή λιτότης καί σκληραγωγία τού βί

ου θά άποτελέση πράγματι ένα πολύτιμο 
έφόδιο γιά τή ζωή του.

☆
Πέμπτο σημείο προσανατολισμού τής ά- 

γωγής είναι ή συνέπεια, σέ συνδυασμό μέ 
μιά βαθμιαία έμπνευσι τού αισθήματος 
τής εύθύνης.

Τή συνέπεια αύτή τήν έννοούμε σέ τρι
πλή έκδήλωσί: στή ζωή τού παιδιού, στή 
ζωή τών γονέων καί στις σχέσεις τών γο
νέων μέ τό παιδί. Κατά σειράν βέβαια προ 
τεραιότητος πρώτη έρχεται ή συνέπεια 
στή ζωή τών γονέων καί τών παιδαγωγών. 
Τά δσα Αναλυτικά άνεπτύχθησαν παραπά
νω, είναι πιά αύτονόητο, δτι προϋποθέ
τουν τήν Αντίστοιχη έμπρακτη υίοθέτηαι 
τους άπό έκείνους πού έχουν άπό τή θέσι 
του κληθή νά τά έμπνεύσουν στήν παιδι- 
κή ψυχή. Μόνο έτσι θά μπορέσουν νά τό 
μάθουν νά έχη καί τό ίδιο συνέπεια στή 
ζωή του,έμπνέοντας σιγά - σιγά μέ τά χρό 
νια καί τό αίσθημα τής εύθύνης πού έχει 
καί τό ίδιο τό μέλλον του. Φυσικά, τό πα ι
δί πρέπει νά έχη τό αίσθημα δτι ζή σέ 
μιά Ατμόσφαιρα πνεύματος δικαιοσύνης μέ 
σα στό σπίτι. Τότε, μέσα σ’ αύτό τό πνεύμα 
τής δικαιοσύνης θά μπορέση νά μάθη δτι 
κάθε πράξι του, καλή ή κακή, θά έχη καί 
τήν Αντίστοιχη συνέπεια, άρκεί νά μήν 
τού δημιουργηθή τό αίσθημα, δτι κατά έ
να δποιοδήποτε τρόπο Αδικείται. ’Εδώ ύ- 
πάγεται καί τό πολύ Αντιλεγόμενο θέμα 
τής έπιβολής ή δχι ποινών στό παιδί, γιά 
μιά κακή πραξι του. "Αν καί θά Αναγνω
ρίσουμε, δταν πρόκειται νά έπιβληθή μιά 
τέτοια κύρωσι δτι, πρέπει νά έπιβληθή μέ 
τόν κατάλληλο τρόπο, Ανάλογα μέ τόν χα 
ρακτήρα τού παιδιού καί πάντως δχι σάν 
ξέσπασμα νεύρων, άλλά σάν κύρωσι πού έρ 
χεται σάν δίκαιη συνέπεια καί Αποβλέπει 
στό καλό του, δμως δέν θά συμφωνήσωμε 
μέ κείνους πού ισχυρίζονται, δτι πρέπει νά 
καταργηθή κάθε είδος τέτοιας τιμωρίας, 
γιατί φρονούμε, δτι δ κολασμός τής κα
κής πράξεως μέ τόν κατάλληλο τρόπο θά 
παίξη εύεργετικό ρόλο στήν ψυχική άνά- 
πτυξι τού παιδιού, καί μάλιστα θά συμ- 
φιλιώνη γονείς καί παιδιά, βοηθώντας έ 
τσι καί τήν δλη Ατμόσφαιρα τού σπιτιού.

☆
Ή  Αλήθεια πάντως είναι δτι τήν τε

λευταία λέξι θά τήν πή ή έλεύθερη προ- 
σωπικότης τού παιδιού, δταν αύτό φθάση 
σέ μιά στοιχειώδη ώριμότητα, ώστε νά ά- 
ποφασίση μόνο του τό δρόμο πού θά άκολου- 
θήση πλέον στή ζωή του. Στή κρίσιμη αύ- 
τή στιγμή τής ζωής του, θά άκούση Αναμ
φίβολα μέσα του καί τόν σωτήριο Αντίλαλο 
τής σωστής πορείας, πού πρέπει νά άκο- 
λουθήση καί τής προσωπικής του πλέον εύ
θύνης γιά τό μέλλον του, πού θά τού έχει 
έγκαίρως ύπογραμμισθή, ώστε νά λειτουρ- 
γήση μέσα του τήν ώρα πού θά τού χρεια- 
σθή. Καί ό Αντίλαλος αύτός θά άποτελέση, 
πιστεύομε, ένα φραγμό σέ ολισθήματα, άλ
λά καί δδηγό έπιστροφής άπό πιθανά όλι- 
σθήματα.

'Οπωσδήποτε, ό σημερινός γονεύς πού 
θά εχη στήν προσπάθεια γιά τήν Ανατρο
φή τών παιδιώ του, σάν προσανατολισμό τά 
δδηγητικά αύτά σημεία πού άναφέραμε, θά 
εχη ήδη έπιτελέσει ένα σπουδαιότατο έργο 
στή ζωή του. Κατάμονος στό τελευταίο αύ
τό όχυρό τού πολιτισμού πού λέγεται οικο
γένεια, δ γονεύς αύτός θά έχη σταθή στις 
έπάλξεις του, σάν ένας πιστός καί γενναί
ος Αγωνιστής. ΤΙ περισσότερο άπ’ αύτό μπο 
ροΰμε. Αλήθεια, σήμερα νά τού ζητήσωμε;



γ π Ο Γ Ρ Α Φ Η  είναι γραφικός σχηματιομός νραμμάτων, 
περιλαμβάνων συνήθως τό όνομα καί τό έπώνυμον 

προσώπου, τό όποιον γράφει τό ίδιον κάτωθι κειμένου πρός 
τόν σκοπόν όπως καταστήση φανερόν ότι τό έγγραφον έγρά- 
φη ύπ αύτοϋ τού ίδιου ή ότι αναγνωρίζει τούτο καί εγκρίνει 
τό περιεχόμενόν του.

Η πλοστογράφησις υπογραφών είναι τό πλέον σπουδαϊον, 
δύσκολον καί λεπτόν θέμα τής δικαστικής γραφολογίας άπό 
άπόψεως πραγματογνωμοσύνης, καθ' όσον άφ' ένός μέν αί 
πλείσται τών πλαστογραφιών συνίστανται εις πλαστογράφη- 
αιν υπογραφών, άφ έτέρου δέ διότι ή υπογραφή αυτή καθ’ 
έαυτή είναι μία βραχυτάτη γραμμική γραφική παράστοσις 
γραμμάτων, πράγμα όπερ καθιστά δύσκολον τόν έλεγχον 
τής γνησιότητάς της ή τής πλαστότητος ταύτης.

Διά μίαν έπιτυχή πραγματογνωμοσύνην έπί υπογραφής 
πρός διαπίστωσιν τής πλαστότητος ή τής αύθεντικότητος ταύ
της, δέον νά καθορισθούν (IN  A B S T R A C T O ) τό γενικά χα
ρακτηριστικά μιας γνήσιας καί αύθεντικής υπογραφής, κατ' 
άντίθεσιν πρός τό χαρακτηριστικά μιάς πλαστής υπογραφής.

Ο  καθορισμός καί ή έπισήμανσις, γενικώς καί άφηρημέ- 
νως, τών χαρακτηριστικών μιας γνήσιας υπογραφής έχει με- 
γάλην αξίαν προκειμένης πραγματογνωμοσύνης έπί υπογρα
φής, καθ' όσον έν δεδομένη περιπτώσει μή άνεύρεσις τών 
χαρακτηριστικών τούτων σημαίνει ότι κατ' άρχήν ή ύπό θεώ- 
ρησιν υπογραφή είναι τούλάχιστον ύποπτος. Τό  χαρακτηρι
στικά μιάς γνήσιας υπογραφής είναι τό έπόμενα:

1. Έ ν  πρώτοις όταν τις υπογραφή, χαράσσει τήν ύπο- 
γραφήν του ένστικτωδώς καί αύτουάτως, μέ ήλαττωμένην 
προσοχήν, όσον αφορά τήν χάραξιν αύτήν καθ' έαυτήν μέ 
ένα ρυθμόν συνήθως έξόχως ταχύν, εις τρόπον ώστε ή 
γραφίς λαμβάνει τήν δέουσαν κίνηοιν πριν ή αϋτη έλθη εις 
έπαφήν μέ τόν χάρτην, καθ' όσον ή χειρ είναι ήσκημένη 
καλώς εις τόν ιδιαίτερον γραφικόν σχηματισμόν, όστις απο
τελεί τήν υπογραφήν έκαστου φορέως.

Τό στοιχεία ταΰτα, ιδία ή ταχύτης, δέν συντρέχουν εις 
περιπτώσεις πλαστογραφίας διότι ό πλαστογράφος συγκεν
τρώνει τήν προσοχήν του εις τόν σχηματισμόν καί τήν πα
ραγωγήν των γραμμάτων καί οϋτω επιβραδύνεται ό ρυθμός.

2. Δέν υπάρχουν δύο γνήσιοι ύπογραφαί τού αύτού προ
σώπου άπολύτως ταυτόσημοι, έστω καί άν έχαράχθησαν τήν 
αύτήν χρονικήν στιγμήν. Αί παραλλαγαί μεταξύ δύο ή πλειά
δων υπογραφών, έχουσών τήν προέλευσίν των εις τόν αύτόν 
ανθρώπινον φορέα, δέν αποκλείουν τήν ταυτοποίησιν διότι 
άφ ένός μέν είναι ασήμαντοι, άφ' έτέροι. δέ διατηρούνται 
άνέπαφοι αί έσώτεραι γραφικοί συνήθειαι τού συγγραφέως.

Αί διάφοροί μεταξύ γνησίων ύπογραφών τού αύτού προ
σώπου, έξαρτώνται τόσον έκ τής ιδιοσυγκρασίας τού γρά- 
φοντος, όσον καί άπό τάς συνθήκας ύφ' άς έδόθησαν αύται. 
Εκ τού λόγου τούτου προκειμένης πραγματογνωμοσύνης έπί 

ύπογραφής δέον νά έξετάζωνται περισσότεροι τής μιας ύ- 
πογραφαί, έν πόση δέ περιπτώσει άνω τών δέκα (1 0 ) καί 
δή διαφόρων χρονικών περιόδων.

3. Υπογραφή τις κρίνεται ώς αύθεντική, έάν συμφωνή 
ώς πρός όλα τό χαρακτηριστικά άναγνωρίσεως άλλων έξ 
άντικειμένου αυθεντικών ύπογραφών συγκεκριμένου προσώ
που.

4. Πόσα αύθεντική ύπογραφή είναι κεχαραγμένη λόγω 
τής ταχύτητος κατά τρόπον ρυθμικόν, έκφράζει δέ τήν άρμο- 
νικήν συνέχειαν καί δέν φέρει επιδιορθώσεις ή έπσναφοράς.

5. Ανεύρεσις εις ύπογραφήν δυσκολιών περί τήν χάρα- 
ξιν, έπιθρόδυνσις τής ταχύτητος περί τήν χάραξιν, ύπαρξις 
δυσαρμονίας καί έπιδιωρθώσεων ή άλλης άνωμαλίας, είναι 
σημεία ύποπτα.
Τ ρ ό π ο ι  π λ α σ τ ο γ ρ α φ ή σ ε ω ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς .

Οί κυριώτεροι τρόποι πλαστογραφήσεως ύπογραφής εί
ναι :

1) Πλοστογράφησις δι' άντιγραφής έξ αύθεντικής ύπο- 
γραφής μέσω διαφανούς έπιφανείας.

2) Πλοστογράφησις δι' ίχνογραφήσεως τής ύπογραφής.
3) Πλοστογράφησις διά χρήσεως καρμπόν.
4) Πλοστογράφησις δι' έπιχνογραφήσεως τής ύπογραφής.
5) Πλοστογράφησις διά βρσδείας μιμήσεως.
6) Πλοστογράφησις διά ταχείας ύπογραφής.

7. Πλοστογράφησις διά φανταστικής υπογραφής.
α) Π λ ο σ τ ο γ ρ ά φ η σ ι ς  δι '  ά ν τ ι γ ρ  α

φ ή ς  έ ξ  α ύ θ ε ν τ ι κ ή ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς  τ η  
β ο ή θ ε ι α  δ ι α φ α ν ο ύ ς  έ π ι φ α ν ε ί α ς  γίνεται

Π Λ Α Ι Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Ι Ζ
I

Τρόποι πλαστογραφήσεως ύπογραφής. Γρα
ύπογραφής διά

Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ
Δικηγόρου τταρ*

συνήθως ώς άκολούθως:
Τοποθετείται τό έγγραφον τό όποιον προώρισται νά φέ- 

Ρ(1 τήν πλαστήν ύπογραφήν, έπί άλλου έγράφου, φέροντος 
τήν αύθεντικήν ύπογραφήν τού προσώπου, οΰτινος επιδιώ
κεται ή πλοστογράφησις τής ύπογραφής. Άμφότερα τά έγ
γραφα τοποθετούνται έπί διαφανούς έπιφανείας, π.χ. παρα
θύρου ή ύαλίνης τραπέζης φωτοζομένης έκ τών κάτωθι. Τό 
φως διερχάμενον διά μέσου άμφοτέρων τών έγγραφων, δει
κνύει τάς λεπτομέρειας τής αύθεντικής ύπογραφής καί έπι- 
τρέπει τήν χάραξιν της έπί τού δευτέρου έγγράφου. Ή  μέ
θοδος αϋτη ιδία δέ ή διά τού παραθύρου, είναι χονδροειδής 
καί άνιχνεύεται εύκόλως. Παρατηρούνται άφθονα άντικειμε- 
νικά ίχνη, ήτοι επαναλήψεις, έπιδιορθώσεις, τρόμος, διστα
γμός, συχνή λήψις μελάνης κλπ.

β) Π λ ο σ τ ο γ ρ ά φ η σ ι ς  δι '  ί χ ν ο γ ρ α -  
φ ή σ ε ω ς  τ ή ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς .

Ό  τρόπος οΰτος συνίσταται εις τήν τοποθέτησιν τού έγ- 
γάφου έφ' ού ή αύθεντική υπογραφή έπί φύλλου χάρτου, έπί 
τού όποιου έπιζητεϊται ή πλοστογράφησις ταύτης.

Ακολούθως έπί τής αύθεντικής ύπογραφής πιέζεται μολυ- 
θδίς ίσχυρώς, άκολουθουμένης τής σχηματικής παραστάσε- 
ως ταύτης, εις τρόπον ώστε νά δημιουργηθοΰν εις τό δεύ
τερον φύλλον τά ίχνη τής πιέσεως, άτινα ποριστούν τήν ύπό 
πλαστογράφησιν υπογραφήν. Ακολούθως γίγνεται έπικάλυ- 
ψις τών ιχνών διά μελάνης.

γ ) Π λ ο σ τ ο γ ρ ά φ η σ ι ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς  δ ι ά 
C A R B O N .

Έπί τού έγγράφου όπερ προώρισται νά φέρη τήν πλα- 
στογροφημένην ύπογραφήν τίθεται C A R B O N  καί έπ' αύτού 
τό έγγραφον έφ' ού ή γνήσια τοισύτη. 'Ακολούθως έπί τής 
αύθεντικής ύπογραφής πιέζεται μολυβδίς άκολουθουμένης 
τής γραμμικής παραστάσεως ταύτης, εις τρόπον ώστε νά 
άποτυπωθή εις τό δεύτερον φύλλον ή πλαστή ύπογραφή.
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Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Ν
φολογικά ευρήματα έπί πλαστογραφήσεως 
ταχείας μιμήσεως.

Θ Ω Μ Α
Άρείω  Πάγιο

Τό  οϋτω σχηματισθέν σχέδιον, έπικαλύητετοι διά μελάνης. 
Η μέθοδος αύτη είναι χονδροειδής καθ' όσον α) Άφίενται 

ίχνη τής έπικαλυφθείσης γραφής, άτινα έάν τυχόν έχουν 
άπαλειφθή θά έχπ ύποστή βλάβην ό χάρτης, β) Υπάρχουν 
άνωμαλίαι έπί τής χαράΕεως, αϊτινες καθίατανται ευδιάκρι
τοι εις τό μικροσκόπιον. γ ) Έπί τής όπισθίας όψεως τής 
πλαστής υπογραφής δυνατόν νά ύπάρχη άνάγλυφος είκών 
τής ύπογραφής συνεπείς τής πιέσεως.

δ) Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η ο ι ς  υ π ο γ ρ α φ ή ς  δΓ  
έ π ι χ ν ο γ ρ α φ ή σ ε ω ς  τ α ύ τ η ς .

Ή  πλαστογράφηοις τής ύπογραφής δι' έπιχνογραφήσεως 
έΕ αύθεντικής τοιαύτης είναι ή ίδια περίπτωσις τής άντιγρα- 

■ φής μέσω διαφανούς έπιφανείας, μέ τήν διαφοράν ότι έν- 
ταϋθα, πρώτον ίχνογραφεϊται αϋτη πιστώς διά μολυβδίδος, 
άκολούθως δέ έπικαλεϊται ή οϋτω άντιγραφεϊσα ύπογραφή 
διά μελάνης, καί άποσβέννυται ή διά μολύβδιδος γραφή.

Ή  πλαστογράφηοις υπογραφής διά τής μεθόδου ταύτης, 
είναι έΕιχνιάσιμος, καθ' όσον, έκτάς τής βεβαίας άνευρέ- 
σεως ιχνών, ώς επαναλήψεων, τρόμου, έπιδιορθώσεων, θά 
ύπάρχουν ίχνη τής άποσβεσθείσης μολυβδίδος, ότινα άνι- 
χνεύονται, τόσον διά γυμνού οφθαλμού, οπωσδήποτε δέ διά 
μικροσκοπικής έΕετάσεως ύπό μικρόν μεγέθυνσιν.

ε) Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η ο ι ς  τ ή ς  υ π ο γ ρ α φ ή ς  
δ ι ά  β ρ α δ ε ί α ς  μ ι μ ή σ ε ω ς  τ ή ς  ύ π ο -  
γ ρ α φ ή ς .

Ή  πλαστογράφηοις διά βροδείας μιμήσεως διακρίνεται 
ευκόλως, διότι καί διά γυμνού όφθαλμοϋ διαπιστούται ή βρα- 
δύτης τής χαράΕεως των γραμμάτων καί αί άτέλειαι τάς 
όποιας ταϋτα παρουσιάζουν. Ούτως, ένώ ό πραγματικός 
συγγραφεύς υπογράφει ταχέως καί χαράοοει τήν ύπογρα- 
φήν του ταχύτερον όνευ ένσυνειδήτου σκέψεως πρός τήν

όίσμαρκ

κατεύθυνσιν τού σχήματος των γραμμάτων, καθ' όσον είναι 
έΕοικειωμένος πράς τούτο, ό πλοστογράφος έπιβραδύνει τήν 
χάραΕιν καί διστάΖει, διότι συγκεντρώνει όλην τήν προσπά- 
θειάν του εις τό ύπό τής χειρός του πραγματούμενον έγκλη- 
μοτικόν έργον, ήτοι τής άναπαραγωγής τού σχήματος τής 
πλαστογραφουμένης υπογραφής. Τούτο όμως έπιφέρει έπι- 
βράδυνσιν καί δισταγμόν, μέ όποτέλεσμα τά παραγόμενα 
γραφικά σχήματα νά είναι άτελή.

Ή  παρατήρησις ύπό μικροσκόπιον άποκαλύπτει ένα έν
τονον τρόμον, όστις ένδυνομούται εις τάς άνοδικάς χαρά
ζεις, τόν έπικαλούμενον τ ρ ό μ ο ν  τ ή ς  π λ α σ τ ο 
γ ρ α φ ί α ς » .

Ωσαύτως αί έναλλαγαί τής πυκνότητος τών γραμμών 
δέν είναι συνεχείς καί άρμσνικαί όπως ό·ςαν ή γραφή είναι 
ταχεία, πράγμα όπερ άναγκάΖει τόν πλαστογράφον νά προ- 
βαίνη εις έπιδιορθώσεις, τούτο όμως είναι εύκολοδιάκριτον 
εις τό μικροσκόπιον.

Έτερον έντονον χαρακτηριστικόν, όπερ προδίδει τήν 
δουλικήν ή βραδεϊαν άπομίμησιν είναι αύτή αϋτη ή δουλι- 
κότης τής άπομιμήσεως ένός ύποδείγματος ύπογραφής. Εί
ναι λίαν πιθανόν ή χρησιμοποιηθεϊσα ύπογραφή ώς ύπόδει- 
γμα νά εύρίσκεται μεταΕύ τών κατοσχεθέντων έγγράφων. 
Τότε δισπιστοϋται ότι ή πλαστογραφηθεϊσα ύπογραφή θά εί
ναι ή μόνη, ήτις θά είναι πιστή είκών τού ύποδείγματος.

στ) Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η ο ι ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς  
δ ι ά  τ α χ ε ί α ς  μ ι μ ή σ ε ω ς .

Ή  πλαστογράφηοις ύπογραφής διά ταχείας μιμήσεως 
είναι έργον πεπειραμένων πλαστογράφων, ίδια χαρακτών καί 
σχεδιαστών, οϊτινες γνωρίΖοντες τάς άτελείας καί τούς κιν
δύνους τής βραδείας μιμήσεως χαράσσουν μέ μίαν ταχεϊαν 
κίνησιν τήν ύπογραφήν τήν όποιαν θέλουν νά πλαστογρα
φήσουν κατόπιν προπαρασκευής καί μακρύς άσκήσεως έπί 
αύθεντικού δείγματος. Αί άπογραφαί αΰται, λόγω άκριβώς 
τής ταχύτητος τής χαράΕεως καί τής αρμονίας των, δίδουν 
τόν τόνον αύθεντικότητος έκ πρώτης όψεως, διά τούτο δυ- 
σκόλως άνιχνεύονται.

Γ ρ α φ ο λ ο γ ι κ ά  ε ύ ρ ή μ α τ α  έ π ί  π λ α -  
σ τ ο γ ρ α φ ή σ ε ω ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς  δ ι ά  τ α 
χ ε ί α ς  μ ι μ ή σ ε ω ς .

1. Σύγκρισις τής θέσεως τής ύπογραφής έν οχέσει πρός 
μίαν πραγματικήν ή φανταστικήν όριΖοντίαν γραμμήν.

"Αλλοι θέτουν τήν ύπογραφήν των κατ' άνιοϋσαν φοράν, 
άλλοι κατ' όριΖοντίαν καί άλλοι κατά κατιοϋσαν. Τό σημεϊον 
τούτο συνήθως διαφεύγει τής προσοχής τού πλαστογράφου.

2. Σύγκρισις τού πλάτους τών γραμμών αύθεντικών ύ- 
πογραφών καί τής έπιδίκου καί γενικώς τής μορφολογίας 
των.

3. ΆνσΖήτησις πρωτευόντων γραφολογικών γνωρισμά
των.

4. ΆναΖήτηοις έπαναλήψεων καί έπιδιορθώσεων, βεβαί
ως εις πολύ μικράν κλίμοκα.

Ζ) Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η ο ι ς  δ ι ά  φ α ν τ α 
σ τ ι κ ή ς  ύ π ο γ ρ α φ ή ς .

Ή  πλαστογράφηοις διά φανταστικής ύπογραφής άποτε- 
λεϊ μίαν ιδιαιτέραν περίπτωσιν πλαστογραφήσεως. 'Απαντά
ται συνήθως έπί έπιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων 
εις διαταγήν καί γενικώς τίτλων εις τόν κομιστήν. Εις τάς 
περιπτώσεις ταύτας ό πλοστογράφος έχει καταστή κομιστής 
αύθεντικών κατά τά άλλα τίτλων εις τόν κομιστήν, είτε διά 
κλοπής τούτων (άφαίρεσις έπιταγών έΕ έπιστολών, Ιδίς έπί 
έμβασμάτων έκ τού έΕωτερικοϋ), είτε έΕ άνευρέσεως ή 
ύπεΕαιρέοεως τοιούτων τίτλων (ίδια συναλλαγματικών). Ό  
αύτουργός εις τάς περιπτώσεις ταύτας, έπιθυμών όπως είσ- 
πράΕη καί καρπωθή τά έν τοϊς τίτλοις άναγραφόμενα ποσά 
καί πρός τόν σκοπόν όπως παροπλανήση τούς πληρωτάς 
(ιδία τραπέΖας) καί ϊνα, άφ' ένός μέν, νομιμοποιήση, κατά 
τό δυνατόν, τήν κατοχήν τής περιελεύσεως εις χείρας του 
τών άΕιογράφων τούτων, άφ' έτέρου δέ, δυσχεράνη τήν 
τυχόν άνακάλυψίν του, θέτει φανταστικός ύπογραφάς, ώς 
δήθεν προερχομένας έκ προηγηθέντων νομίμων κομιστών. 
Η έΕιχνίασις τών περιπτώσεων τούτων δέν είναι δύσκολος, 

έάν οί πληρωταί τών τίτλων τούτων, ιδία οί έντεταλμένοι 
ύπάλληλοι τών ΤραπεΖών, είναι πεπειραμένοι εις τήν άσκη- 
αιν τών καθηκόντων των εις τρόπον, ώστε νά δύνανται νά 
έλέγχουν κάθε περίπτωσιν.
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t l  ’Αστυνομία, Πόλεων πα,ρήγαγε προσφάτως 
μ,ιά κινηματογραφικήν ταινίαν 35 μιλιμέτρ, διάρκειας 
4>/2 ωρών, μέ τόν τίτλο: «ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΑΟΣ 
27» (Σενάριον κ. ’Αντωνίου Δαυίδ — Σκηνοθεσία κ. Ά- 
ρίωνος). Στοιχεία καί κριτικήν αύτής τής ταινίας έδη- 
μοσίευσεν δ Ελληνικός Ημερήσιος καί Περιοδικός Τύ
πος.

Δημοσιεύομεν, κατωτέρω, ές (6) χαρακτηριστικά 
δημοσιεύματα.

Τό έβδομαδιαΐον Περιοδικόν «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑ- 
ΣΙΣ», έπίσημον δργανον τοΰ ΕΙΡΤ καί τής ΓΕΝΕΔ, 
είς τό ύπ’ άριθ. 122) 1150 φύλλον τής 11ης ’Ιουνίου 
1972, δημοσιεύει τήν άκόλουθον κριτικήν τοΰ δημοσιο
γράφου κ. Άπ. Βραχιολίδη:

«Έ ν α  αστυνομικό σήριαλ γεννήθηκε μέαα στήν Αστυ
νομία Πόλεων καί άναμένεται σύντομα νά προβληθή στή 
μικρή όθόνη, μέ τή διπλή φιλοδοξία νά ψυχαγωγήση άπό τή 
μιά καί όπό τήν άλλη νά παρουσιάση στό μεγάλο κοινά, τό 
άληθινό πρόσωπο τού Έλλη νο ς  άστυνομικοϋ.

Ή  πρωτοβουλία τής εφαρμογής τής πολύ καλής αύτής 
ιδέας, προήλθε όπό τό Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων τού Αρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιο ώς γνωστόν διευ
θύνει ό άστυνόμος κ. Πηλός, εύρύτατα γνωοτός γιά τό με
ράκι του, καί τις προσπάθειές του, νά δικαιωθή ό ρόλος 
τοΰ Έλληνο ς άστυνομικοϋ στήν κοινωνία μας. Αποτέλε
σμα είναι τό άστυναμικό σήριαλ, πού θά δούμε στήν μικρή 
όθόνη μέ τόν τίτλο:

« Α π ό ρ ρ η τ ο ς  Φ ά κ ε λ λ ο ς  2 7 »
Γιά τήν άκρίβεια κανείς δέν Εέρει πώς πρέπει ν' άρχί- 

ση καί πώς νά τελειώοη μ' αύτήν τήν ιστορία τού « Απορρή
του Φακέλλου 27», πού άπεφάσισε νά μάς άνοίΕη ή Αστυ
νομία Πόλεων. Τέλος πάντων θά κάνουμε μιά άπόπειρα.

Καί πρώτον: Στά βασικά της χαρακτηριστικό, στηρίζε
ται πάνω σέ άληθινά περιστατικά, πολύ πρόσφατα μάλιστα κΓ 
αύτό οί ένημερωμένοι θεοταί θά τό άντιληφθοϋν άμέοως.

Δεύτερον: Δέν είναι μόνον άληθινά τά περιστατικά τού 
« Απορρήτου Φακέλλου 27», είναι ταύτόχρονα καί φαντα
στικά, πρργμα άπαροίτητο γιά τις τηλεοπτικές ανάγκες.

Δηλαδή μ1 άλλα λόγια ένα ένδιαφέρον παιχνίδι άνόμεσα 
στό άληθινό καί τό φανταστικό, πού θά άρέση χωρίς άλλο.

Τρίτον: Οί πρωταγωνισταί, πλήν τοΰ βασικού ήρωος καί 
μερικών άλλων, είναι όλοι τους άστυνομικοί έν ένεργείρ: 
Αστυφύλακες, πού θά κάνουν τούς κοκούς, τούς ντέντε- 

κτιβς καί άληθινοί άστυνομικοί διευθυνταί, πού ύποδύονται 
άπλώς τόν έαυτό τους.

Πρόκειται γιά μοναδική ίσως περίπτωοι οτά χρονικά τοΰ 
θεάματος, όπου δημόσιοι λειτουργοί καί μάλιστα άστυνομι- 
κοί. άποφασίΖουν νά έμφανισθοΰν οέ μιά τηλεοπτική ιστορία, 
έρμηνεύοντες τούς ίδιους τούς έαυτούς τους.

Τόλμημα άναμφιοβήτητα, πού όποσκοπεϊ μάλλον στό νά 
μάς δείΕουν τήν άλήθεια όσο γίνεται Ζωντανή, χωρίς ύπο- 
κρισίες καί τά άλλα τερτίπια τής Έβδομης Τέχνης. Ή  'Α 
στυνομία Πόλεων δέν τό κρύβει. Μάς τό λέει φωναχτά: 
«Θά δήτε τούς έσυτούς μας, όπως είναι μέ τά καλά τους 
καί τά άσχημά τους. Είναι ίσως ό καλύτερος τρόπος γιά νά 
μάς καταλάβετε».

Καί τό έκπληκτικό: Οί άληθινοί άστυνομικοί άποδεικνύ- 
ονται καί καλοί ήθοποιοί, πολύ καλύτεροι άπό μερικούς έ- 
παγγελματίες. Έ χ ο υ ν  ψεγάδια όπωσδήποτε, άλλά άλλη εί
ναι ή γεϋσις όταν έχης μπροστά σου ένον άληθινό άστυνο- 
μικό κΓ άλλο έναν ήθοποιό πού κάνει τόν άστυνομικό.

Δέν Εέρω άν ό μακαρίτης Χοΰβερ, πού τόσες πολλές 
άντιρρήσεις είχε φέρει γιά τήν ταινία « Έ φ  Μπί Αί» θά έ- 
πέτρεπε μιά τέτοια σχεδόν φανταστική καινοτομία.

Τό  'Αρχηγείο τής Αστυνομίας Πόλεων, όμως, τόλμη
σε. Πρωτοποριακές άντιλήψεις. Φαντοσία . . . δ,τι θέλετε ύ· 
ποθέοτε. Πάντως, πρόκειται περί γεγονότος πού θά θυμό
μαστε.

'Ακόμη: "Ολο τό σήριαλ γυρίοθηκε άπό τεχνικούς. . 
καί πάλιν άστυνομικούς.

Τό  σενάριο τού « Απορρήτου Φακέλλου», έγραψε ό δη
μοσιογράφος Άντώ νης Δαυίδ, καί είναι άστυνομική περιπέ
τεια σέ εννέα συνέχειες.

,Εκτός τοΰ Ερρίκου Μπριόλα, παίΖουν στον « Απόρρη
το φάκελλο 27» ή "Ιλια Λυβικού καί ή Παμφίλη Σαντορ,- 
ναίου.



»

■ if mu i  r a n  h n

Από τούς αληθινούς «αστυνόμους», «παίζουν» τόν ε
αυτό τους οί κύριοι:

1) Μιχαήλ Καλαφοτάκης Αστυνόμος, τέως Διοικητής 
Αμέσου Δράσεως.

2) Δημήτριος Μανδραγώνης Αστυνόμος.
3) Ιωάν. Ψαρογιάννης ύπαοτυνόμος, ύπηρετεί στό Τμή

μα Παγκρατίου.
Καί πολλοί αστυφύλακες , όπως ό κ. Νικ. Πλέσσας, πού 

κάνει τόν κακοποιό καί ή άστυφύλαΕ Βασιλική Δημητριά- 
δου, πού προλογίΖει τήν ταινία.

Ακόμη οέ μερικές έντυπωσιοκές σκηνές καταδιώΕεως 
«παίΖει» καί ό γιός του δημάρχου Αθηναίων, κ. Ν Ρϊτσος, 
πού υποδύεται έπίσης έναν επικίνδυνο κακοποιό.

Τό  Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του 'Αρχηγείου τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων . . . απολογούμενο γιά τό συμπαθητικό 
αύτό τόλμημά του, ώμολόγησε τά κάτωθι περί τού « Απορ
ρήτου Φοκέλλου 27»:

«...Π ολλές νύχτες δουλέψαμε δλοι νηστικοί, κυκλωμένοι 
άπό τό φόβο τοϋ Αγνώστου, κόντρα σέ μπόρες καί Αναπο
διές . . . "Ωσπου δ δρόμος τέλειωσε . . .  τό έργο Ετοιμάστη
κε . .  . Κι* Αρχίζει τώρα, αύτή τήν ώρα, μια Αλλη Αγωνία. 
ΘΑ σΑς Αρέση; ΘΑ μΑς πήτε ένα καλό λόγο; ΘΑ βρούμε στό 
βλέμμα σας τή λάμψη τής Επιδοκιμασίας; "Η, 8,τι γίνηκε σ’ 
αύτούς τούς δέκα μήνες ΘΑ μείνη μιά πικρή Εμπειρία;

«Αύτή είναι ή ιστορία αύτού τού έργου . . .  Ή  Ιστορία μιδς 
Απόπειρας νΑ δείξουμε 8τι ή ’Αστυνομία Πόλεων, έχει τΑ 
φόντα νΑ διακριθή μέσα σ’ δποιοδήποτε κοινωνικό τομέα . . . «έ- 
ξωϋπηρεσιακό». . .

»”Εχουμε, Αραγε, τό δικαίωμα, έν όνόματι τού μόχθου καί 
τής πίστεώς μας, νΑ σΑς ζητήσουμε λίγη Επιείκεια; Αέν ξέρου
με . .  . "Εχομε δμως τό δικαίωμα νά σΑς θυμίσουμε δτι αύτό 
είναι τό πρώτο μας βήμα . . .  Κι’ δλα τΑ πρώτα βήματα έχουν 
μιΑ Αστάθεια. . . λίγο τράκ. . . κάποια δειλία. . .

» . . . Κι ’ Αν βρήτε αύτό τό πρώτο βήμα καλό, τότε τό δεύ
τερο ΘΑναι πιό λεβέντικο, πιό σταθερό, πιό Ενθουσιώδες . . . Καί 
τό καλό πού θά προκύψη ΘΑναι σημαντικό . . .».

Ή ήμερησία Αθηναϊκή έφημερίς «ΕΛΕΓΘΕΡΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ» εις τήν στήλην «ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟ
ΛΙΑ» τού ύπ’ άριθ. 1814 φύλλου τής 15ης Ιουνίου 
1972, ύπό τάν τίτλον: «ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΓ- 
ΛΙΑ» σχολιάζει, ώς έξης, τήν παραγωγήν τού ’Αστυ
νομικού τούτου Ιργσυ:

«Πρόκειται νά άρχίση συντόμους άπό τηλεοράσεως ή 
μετάδοσις ένός άστυνομικού «σήριαλ» ύπό τόν τίτλον « Α 
πόρρητος Φάκελλος 27». Δέν τό έχομεν ίδή άκόμη καί συ
νεπώς δέν δυνάμεθα νά έχωμεν γνώμην διά τό τί έπετεύχθη 
άπό αισθητικής σκοπιάς. Τό άΕιοοημείωτον όμως είναι ότι 
τό έργον άποτελεϊ καρπόν τής πρωτοβουλίας τοϋ Γραφείου 
Δημοσίων Σχέσεων τοϋ Αρχηγείου τής Αστυνομίας Πόλε
ων καί άπήτηοε μακράν καί πολύμοχθον έργασίαν. ΒασίΖε- 
ται εις πραγματικά περιστατικά. Καί τό σπουδαιότερον, τούς 
περισσοτέρους ρόλους, ύποδύονται άστυνομικοί καί άστυ- 
φύλοκες έν ένεργεία. Σκοπός: νά δοθή εις τό κοινόν ή εύ- 
καιρία νά «γνωρίση καί νά κατολόβη» τήν Αστυνομίαν. 
Πρόκειται, πράγματι, περί τολμήματος, τό όποιον εύχόμεθα 
νά στεφθή ύπό πλήρους έπιτυχίας. Ά λ λ ' άνεΕαρτήτως τής 
τύχης, πού θά έχη ή δημιουργική αύτή πρωτοβουλία τοϋ Γρα
φείου Δημοσίων Σχέσεων τοϋ Αρχηγείου τής Αστυνομίας 
Πόλεων, πιστεύομεν ότι άποτελεϊ τήν καλυτέραν μέθοδον 
άγωγής τοϋ κοινού έπί Ζητημάτων άναγομένων εις τήν άρ- 
μοδιότητα τών Σωμάτων Ασφαλείας. Διότι προσελκύει τό 
ένδιαφέρον. Ενεργεί διά τοϋ συναισθήματος. Διδάσκει διά 
τής ψυχαγωγίας. ΣυνδυάΖει τόν λόγον μέ τήν εικόνα. Είναι 
μιά καλή άρχή, πού έλπίΖομεν ότι θά έχη συνέχειαν».

Ή ήμερησία Έφημερίς «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ» εις 
τ6 ύπ’ άριθ. 7512 φύλλον της, τής 25ης ’Ιουνίου 1972, 
δημοσιεύει μεταξύ άλλων καί τά έξης:

Η Αστυνομία Πόλεων, έδωσε ένα έντυηωσιακό παρόν 
οτόν τηλεοπτικό καί κινηματογραφικό χώρο. Έτόλμησε κάτι 
πού μέχρι πρό τίνος μόνον στίν σφαίρα τοϋ ονείρου μπο
ρούσε νά ύπάρΕη γιά τά άττυνομικά Ελληνικό πράγματα 
Έπεχείρησε τήν παραγωγή μιας μεγάλης ταινίας 35 χιλιο
στών, διάρκειας A'h ωρών.



Η ιστορία αυτής τής δημιουργίας άρχισε πέρυσι τόν 
Αύγουστο, όταν ό δημοσιογράφος κ. .Αντώνιος Δαυίδ, πα- 
ρέδωκεν ένα άστυνομικό σήριαλ στό άρμόδιο Τμήμα Δημο
σίων Σχέσεων τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων. Στήν 
άρχή άπεφασίοθη νά γυρισθή ένα μικρό έργο 16 μιλιμέτρ, 
σαν ένα είδος άστυναμικοϋ ντοκυμανταίρ. Όμω ς, οί φιλο
δοξίες των Αστυνομικών τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, ήταν πολύ μεγαλύτε
ρες.

Μέ τό πάθος πού είχαν γιά τήν δουλειά τους καί τήν 
εμπιστοσύνη στον έαυτό τους, θάλθηκαν νά πραγματοποιή
σουν κάτι πολύ σοβαρότερο καί ν' ανοίξουν ένα καινούργιο 
δρόμο ατά  ήδη πλούσια ειρηνικά πεπραγμένα τού Σώματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

"Ετσι, άρχισε αύτή ή ιστορία . . .
Στήν άρχή συγκροτήθηκαν συνεργεία άπό άστυναμικούς. 

Οπερατέρς, φωτογράφοι, ηλεκτρολόγοι, φροντισταί, σκρίπτ 
όλοι άστυνομικοί . . .

Μέ επικεφαλής τόν όπερατέρ αστυφύλακα Γιώργο Τρα- 
χανατΖή, τόν φωτογράφο άστυφύλοκα Σάκη Αργυρόπουλο 
καί τόν θ' όπερατέρ άστυφύλοκα Παύλο Βαφειάδη.

Υστερα ηθοποιοί. . . Εκλήθησαν νό λάβουν μέρος δημο
φιλείς ηθοποιοί, όπως ό Ερρίκος Μπριόλας, ή Ίλ ια  Λιβυ- 
κού, ό Γιώργος Λουκάκης, ό Αθηνόδωρος Προύσαλης, ό Τά- 
κης Βουλαλάς, ό Νίκος Βανδώρος, ή "Ελσα Θεοδώρου, ή 
Θάλεια Παπάζογλου, ή Ρούλα Δαβία, ό "Αγγελος Σερέτης, 
ό Γιώργος Κυρίτσης, ό Κώστας Θέμος, ό "Αγγελος Γεωρ- 
γιάδης, ό Γρηγόρης Τσουμάκης, ή Παμφίλη Σαντοριναίου, 
ό Αλέξανδρος Μπούμπης, ό Νικόλαος Παγκράτης, ό "Αρης 
Τσιούνης, ή 'Αρτέμιέ Τσάρμη, ή Χάρη ϊυλαπούλου, ή Μαρί- 
κα Χαρίτου, ή Μαρίνα Δελαβίνια, ή Ζωή Ήλιάδου, ό Πότης 
Παναγιωτάπουλος, ή Μαρία Μαρτίκα, ό Γεώργιος Μπαλής, ό 
Τόσιος Πολυχρονάπουλος, ό Γρηγόριος Μαρκουλάκης, ό 
Μιχάλης Μπαλής, ό Γεώργιος Σπανός, ό Κώστας Μπακά
λης, ή Νίτσα Αβαταγγέλου, ό Κώστας Ρήγας, ή Θεοφίλη 
ΧατΖηγεωργίου, ό Λάκης Χαλκιάς, ό Δημήτρης Καρυστι- 
νός, ή Ντι'να Γιαννοκοΰ, ό Ή λία ς Ίωαννίδης, ό γυός τού 
Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικόλαος Ρϊτσος καί ό μικρός μα 
θητής Δημήτρης Πηλός.

Ετσι έδημιουργήθη ένα μεγάλο καλλιτεχνικό έπιτε-
λεϊο.

Καί τό έπιτελεϊο αύτό, συνεπληρώθη άπό άξιωματικούς 
καί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων.

Στόν ρόλο τού Διοικητού τής Αμέσου Δρόσεως, ό ίδιος 
ό Διοικητής της Αστυνόμος κ. Μιχαήλ Καλαφατόκης, στόν 
ρόλο τού Υποδιοικητοΰ ό ίδιος ό 'Υποδιοικητής ’Αστυνό
μος κ. Δημήτριος Μανδρογώνης, στόν ρόλο τού έπικεφαλής 
τών πληρωμάτων ό Ύπαστυνόμος Β ' τού I ' Τμήματος Παγ
κρατίου κ. Ιωάννης Ψαρογιάννης, στόν ρόλο τού Αξιωμα
τικού ύπηρεσίας τής Αμέσου Δρόσεως, οί Ύπαστυνόμοι τής 
Υπηρεσίας αύτής κ.κ. Ιωάννης Πσνουργιάς καί Παντελής 

Καρούμπαλης, στόν ρόλο ένός κακοποιού ό άστυφύλαξ κ 
Νίκος Πλέσσας, στόν ρόλο ένός άλλου κακοποιού, ό άστυ
φύλαξ κ. Παναγιώτης Δαύρης, στόν ρόλο άξιωματικού ύπη
ρεσίας Ασφαλείας ό Ύπαστυνόμος κ. Δημήτριος Πιλάτος 
καί ό Αρχιφύλαξ κ. Αλέξανδρος Λιακόπουλος, στόν ρό
λο του οδηγού περιπολικού αύτοκινήτου ό άστυφύλαξ κ. Μι
χάλης Μαυρουλέας, στόν ρόλο τής άστυφύλοκος τού πλη- 
ρώμοτος ένός περιπολικού, ή άστυφύλαξ Βασιλική Δημη- 
τριόδου, ή όποια είναι καί άφηγήτρια τού έργου, στόν ρόλο 
ΓΟύ οδηγού παραβάτου ό άστυφύλαξ κ. Αθανάσιος Ά ν - 

δρεούλης, στόν ρόλο τού πράκτορος τής ΙΝ ΤΕ Ρ Π Ο Λ  ό ά- 
στυφύλοξ κ. Εύάγγελος Βασιλειάδης.

Στήν συνέχεια έγινε πλάνο γιά τήν συγκέντρωσι τών 
μέσων. Βρέθηκαν στολές, περιπολικά κλπ. Ή  σκηνοθεσία 
άνετέθη στόν κ. Άρίωνα, πού πήρε βοηθό του τόν κ. Κώστα 
Σπάνιά.

ΚΓ όταν ή προεργασία έτελείωσε, άρχισε τό γύρισμα, 
πού κρότησε άπό τόν Σεπτέμβριο τού 1971 μέχρι τόν Μάιο 
τού 1972.

Τό έργο έχει γοργή κίνησι, άφθονη δράσι, πληθωρικά 
ευρήματα καί ολόκληρος ό καταδιωκτικός μηχανισμός τής 
Αστυνομίας Πόλεων, παρουσιάζεται μέ τόν πιό σωστό τρό

πο.
Μέσα στις 4'/2 ώρες τού έργου, ή αγωνία διατηρείται α

μείωτη καί τό ένδιαφέρον τών θεατών σε βαθμό ύπέρτατο.
Υπάρχουν σκηνές πού δέν έχουν νά Ζηλέψουν τίποτε 

άπό ξένες ταινίες. Καί οί «ειδικοί» πού τό είδαν, έλεγαν 
καί ξανάλεγαν, ότι είναι άνώτερο άπό πολλές ξένες τηλε
οπτικές σειρές τού είδους αύτοϋ.

Καί έπί τέλους, πάνω απ' όλα, είναι Ελληνικό σήρι

αλ. . . Εχει Παρθενώνα, Τουρκολι'μανο, Πειραιά, Αθήνα, ο 
μορφιές Ελληνικές.

Πρέπει ν' άρέση πολύ, αν κρίνη κανείς άπό τήν δοκιμα
στική του προβολή, πού έγινε πρόσφατα, παρουοίρ τού ία- 
ξιάρχου κ. Αποστολοπούλου, τής Ηγεσίας τής Αστυνομίας, 
δημοσιογράφων καί ειδικών..

Αμέσως μετά τήν προβολή, εκδηλώθηκε έντονο τό εν
διαφέρον κινηματογραφιστών, διαφημιστών κλπ. τών Αθη
νών.

Τό  έργον έΖήτησαν, έπίσης, κατ' αποκλειστικότητα, 
τρεις ξένες έταιρίες.

Ολες αύτές τις προτάσεις τις μελετά μέ προσοχή τό 
Αρχηγείο τής Αστυνομίας Πόλεων.

Καί μερικά «έκτος προγράμματος» άπό τό έργο:
Σέ μιά γραφικώτατη βίλλα, στοΰ Ζωγράφου, όπου γυ

ρίστηκαν μερικές πολύ έντυπωσιοκές σκηνές ξύλου, χρειά
στηκε ό ύποδυόμενος τόν κακοποιό νά μεταφερθή στό Νο
σοκομείο γιά τρεις ήμέρες! Τόσο άληθινά δοσμένη ήταν η 
σκηνή.

—  Σέ μιά άλλη σκηνή, στό Γαλάτσι, ό υποτιθέμενος δρά
στης δολοφονίας (Βουλαλάς) προσπαθούσε νά ξεφύγη άπό 
τούς άστυνομικούς καί τό κοινόν, ένώ οί κομπάρσοι τόν εί
χαν πλησιάσει μέ άσχημες διαθέσεις. Αλλά άτυχώς βγή
καν άπό τά σπίτια τους καί μερικοί πολϊται, πού δέν κατά
λαβαν ότι έγυρι'Ζετο σκηνή έργου, ύπέθεσαν ότι ό ματωμέ
νος νέος πού τρέχει είναι δράστης εγκλήματος, τόν συνέ
λαβαν καί άρχισαν νά τόν κτυποϋν, μέ άποτέλεσμα νά τόν 
ματώσουν στό πρόσωπο. Είδαν καί έπαθαν οί άστυνομικοί 
νά τόν γλυτώσουν άπό τά χέρια τους.

—  Η σκηνή σ' ένα Νοσοκομείο. 'Εκεί περίμενε στόν 
διάδρομο ένας άστυφύλαξ καί μία ηθοποιός πού ύποτίθετο 
ότι ήταν άοθενής. Εμφανίστηκε στήν συνέχεια ένας ήθο- 
ποιός πού ύπεδύετο τόν γιατρό. "Ενας πραγματικός για
τρός, όμως,σάν είδε τόν άγνωστο «συνάδελφό» του, άπό- 
ρησε:

—  Ποιος είσθε; τόν ρώτησε μέ καχυποψία.
Φυσικά, έδόθησαν έξηγήσεις καί όλα πήγαν καλά, άλλά 

χρειάσθηκε νά έπαναληφθή ή ίδια σκηνή, πού τήν είχε χα
λάσει ή έπέμβασι τού άληθινού γιατρού.

—  Σ ένα «κλάμπ», κατά τήν διάρκεια ένός νυκτερινού 
γυρίσματος, ένας νεαρός άπό τούς θαμώνες τού κέντρου, 
φάνηκε νά θέλη νά άποφύγη τόν φοκό καί έκανε νά φύγη. 
Τότε οί άστυνομικοί στομάτησαν τό γύρισμα τού έργου. Εί
χε ξυπνήσει μέσα τους τό άστυνομικό δαιμόνιο. Πλησίασαν 
τόν νεαρό καί Ζήτησαν τά στοιχεία του. Αποτέλεσμα: έπρό- 
κειτο γιά καταζητούμενο πρόσωπο καί τόν συνέλαβαν. Καί 
οί θαμώνες τού κέντρου έχειροκρότησαν μέ ένθουσιαομό 
αύτήν τήν τόσο άληθινή έκ τού φυσικού σκηνή.

Πολλά καί διάφορα γεγονότα καί περιστατικά, εύθυμα 
καί σοβαρά, κατά τις άτελείωτες ώρες τών γυρισμάτων. Μιά 
προσπάθεια σκληρή, έπίπονη πού δικαιώθηκε καί στέφθηκε 
άπό έπιτυχίαν.

Καί τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τού Αρχηγείου Α 
στυνομίας Πόλεων, σ' ένα πρωτότυπο πρόγραμμα, πού διέ 
νειμαν ύποχρεωτικώτατα, κατά τήν διάρκειαν τής δοκιμα
στικής προβολής, οί άνδρες καί οί γυναίκες τού Τμήμοτος, 
γράφει:

«. . .  “Εχουν περάσει δέκα περιττού μήνες άπό χή μέρα έ- 
κείνη πού πλάσαμε ένα όνειρο . . . χρελλό κ ι’ άπραγματοποίη- 
χο, όπως μάς είπαν μερικοί . . . "Ενα όνειρο νχυμένο μ’ όλο 
μας χόν ένθουσιαομό καί μέ πολλές ζεσχές έλπίδες . . . "Ενα 
χαξίδι στή μαγική χώρα χής Έβδόμης Τέχνης . . .

...θελήσαμ ε νά φέρουμε χό Σώμα χής ’Αστυνομίας Πό
λεων (πού χόσους καινούργιους ωραίους δρόμους άνοιξε σχά 
πενήνχα χρόνια χής ζωής χης) μέσα σχόν κινημαχογραφικό 
χώρο . . .

Γιά νά δώση κι’ αύχή ένα μικρό - μικρό δείγμα τών δυνα- 
χοχήχων χης . . . "Ενα ’Αστυνομικό κινημαχογραφικό έργο μέ 
κάποιες άξιώσεις . . .  Ή  Υπηρεσία μάς συμπαρασχάθηκε . . . 
Μάς πρόσφερε χήν εύκαιρία νά έπιχειρήσουμε χό χόλμημα . . . 
“Εχσι, γεννήθηκε μέσα μιά χεράσχια εύθύνη . . . “Επρεπε νά 
έπιχόχουμε . . . “Επρεπε νά δικαιώσουμε χΐς προσδοκίες χών 
άνωχέρων μας . . . “Επρεπε . . . Μιά λέξι . . . Δίχως πείρα, 
μέ μέσα πενιχρά, μόνοι, πολλές φορές καχάμονοι... Μέ έμ- 
ψυχωχή καί δόναμι χήν πίσχι μας . . .

ΚΓ άρχισεν δ δρόμος . . . άχέλειωχος δρόμος, άνηφορι- 
κός . . . Μέ πάρα πολλές άγωνίες καί πίκρες καί λιγοαχές
χαρές-

"Ενα έργο χεσσάρων ωρών, σέ 35 χιλιοσχά, δέν γίνεται 
δίχως μέσα . . . ΚΓ δμως έπιμείναμε . . . Πολλές νύχτες δον-
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λέψαμε δλοι νηστικοί, κυκλωμένοι άπό τό φόβο τοϋ αγνώ
στου, κόντρα σέ μπάρες καί αναποδιές . . . "Ωσπου ό δρόμος 
τέλειωσε . . . Τό έργο έτοιμώστηκε . . .  Κι’ άρχίζει τώρα, 
αύτή τήν ώρα, μιά άλλη αγωνία, θά σάς άρέση; θά μάς πήτε 
ένα καλό λόγο; θά βρούμε στό βλέμμα σας τή λάμψη της έπι- 
δοκιμασίας; "Η, δ,τι γίνηκε σ’ αυτούς τούς δέκα μήνες θά 
μείνη μιά πικρή έμπειρία;

Αύτή είναι ή Ιστορία αύτοδ τού έργου... Ή  ιστορία μιάς 
απόπειρας νά δείξουμε δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων, έχει τά φόν
τα νά διακριθή μέσα σ’ όποιονδήποτε κοινωνικό τομέα . . . 
«έξωϋπηρεσιακό» . . .

"Έχουμε άραγε τό δικαίωμα, έν όνόματι τού μόχθου καί τής 
πίστεώς μας, νά σάς ζητήσουμε λίγη έπιείκεια; Δέν ξέρου
με . .  . "Εχουμε δμως τό δικαίωμα νά σάς θυμίσουμε δτι αύτό 
είναι τό πρώτο βήμα . . .

Κι’ δλα τά πρώτα βήματα έχουν μιά αστάθεια . . . λίγο 
τράκ . . . κάποια δειλία . . .

. . .Κ ι’ άν βρήτε αύτό τό πρώτο βήμα καλό, τότε τό δεύτε
ρο θάναι πιό λεβέντικο, πιό σταθερό, πιό ένθουσιώδες . . .

. . .  Καί τό καλό πού θά προκύψη θάναι σημαντικό . . .
'Η διαδοχή άνάμεσα στίς εικόνες καί μέ συντροφιά τή μου

σική, είναι πάντα καλοδεχούμενη άπό τό κοινό . . .
Κ ι’ "ίσως ή σημερινή σας παρουσία νά μάς δώση τό κουρά

γιο νά κάνουμε κάτι καλύτερο γιά  τό κοινό, γιά  τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν Πατρίδα μας . . .

’Εδώ, σταματά δ πρόλογος, γιατί δπου νάναι άρχίζει ;ό 
έργο . . .

Τήν υπόθεσή του θά τήν παρακολουθήσετε ευθύς άμέσως . . .
Σάς εύχαριστούμε γιά τήν τιμή πού μάς κάνατε καί γιά  

τήν καλωσύνη πού είχατε νά σταθήτε νά δήτε αύτή τή μικρή 
μας προσπάθεια».

Υπάρχει σ' όλα αύτό ένα μήνυμα ... Υπάρχουν πολ
λά μηνύματα. Πρώτο, βέβαια, άναφέρεται στό τί θαύματα 
ήμπορεϊ νά έπιτελέση ή πίστη καί ή θέληση. Κι' ύστερα πολ
λά άλλα γιά τήν Αστυνομία Πόλεων, γιά τό κοινόν, γιά roue, 
θεατός, γιά τις σχέσεις Αστυνομίας καί κοινού.

Αύτό τό συμπέρασμα βγαίνει άπ' αυτήν τήν ιστορία.
Ή  Αστυνομία Πόλεων πρωτοπόρος καί πάλι σέ νέες εύ 

γενικές, ειρηνικές πρωτοβουλίες.

Ή. ήμ,ερησία ’Αθηναϊκή έφημερίς «ΒΡΑΔϊ'ΝΗ» είς 
τό ύπ’ άριθ. 17118 φύλλον της τής 26ης ’Ιουνίου 1972, 
δημοσιεύει καί τάζ έξης χαρακτηριστικά: (γράφει ό κ. 
Δημ. Ρΐζος) :

-Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ  Φ Α Κ ΕΛΛΟ Σ 27»

"Αστυνόμοι καί άστυφύλακες, υποδύ
ονται τούς . . . έαυτούς των.

«ΆρχίΖει αύτές τις μέρες άπό τήν τηλεόρααι ή προ
βολή τοΰ σήριαλ « Απόρρητος Φάκελλος 27». Είναι ένα έλ- 
ληνικό έργο, έκατό τοϊς έκατό άστυνομικό. Αστυνομικό α
πό κάθε όποψι: "Εχει πλοκή άστυνομική, ήθοποιούς άστυνο- 
μικούς, όπερατέρ άστυνομικούς, τεχνικούς άστυνομικούς.

Καί τό σπουδαιότερο: Είναι έΕ ολοκλήρου μιά άπροσδό- 
κητη παραγωγή τής ίδιας τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τά παρασκήνια αύτοΰ του τολμήματος δέν έγιναν γνω
στά. Δέν έγινε γνωστό λόγου χάρι πώς οί ίδιοι — διοικητής 
καί ύποδιοικητής τής Αμέσου Δράσεως — άστυνόμοι κ.κ 
Καλαφατάκης καί Μανδραγώνης βρέθηκαν νά πρωταγωνι 
στοΰν στό έργο.

—  Αν συνάντησα δυσκολίες σάν ήθοποιός; Ό χ ι καμ- 
μία. Αλλωστε δέν έκανα τόν ήθοποιό, άλλά τόν Μανδρα- 
γώνη — τόν ύποδιοικητή τής Αμέσου Δράσεως— μοΰ είπε 
ό κ. Μανδραγώνης . . . »

Καί προσέθεσε:
—  Γιά όλους έμας τούς άστυνομικούς πού «παίΖουμε» 

στό έργο, δέν ήταν παρά μιά συνέχεια τής δουλειάς μας 
Δέν κάναμε τίποτε άλλο παρά νά ύποδυθοϋμε τούς . . . έαυ
τούς μας . . . »

—  Μιά διεθνής σπείρα κακοποιών δρό στήν Ελλάδα. Η 
'Αστυνομία Πόλεων μέ τήν βοήθεια Εένων πρακτόρων, ά- 
γωνι'Ζεται γιά τήν έΕάρθρωσί της. Έπειτα όπό περιπέτειες, 
καταδιώξεις, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες, ή σπείρα έξοντώ- 
νεται. Καί ατό τέλος:

. . Στό τέλος μιά πολύ μεγάλη έκπληξι περιμένει τον 
θεατή μέ τήν άνακάλυψι τοϋ άρχηγού τής σπείρας καί τής 
ταυτότητος τής προστατευομένης του . . . λέει ό διευθυν

τής τοϋ Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων τής "Αστυνομίας Πό
λεων κ. Πηλός — ή ψυχή τοΰ τολμήματος.

Ολη αύτή ή ιστορία τής αύτοδύνομης παραγωγής ένός 
σήριαλ άπό μιά δημόσια ύπηρεσία — μοναδική όχι μόνο ατά 
ελληνικά, άλλά στά διεθνή χρονικά—  άρχισε πέρυσι τόν Αύ
γουστο, όταν έγράφη ένα σενάριο έμπνευομένο άπό μιά 
πραγματική ύπόθεοι καί παρεδόθη στό Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων τής Αστυνομίας Πόλεων.

Ά πό τις μεγαλύτερες πρωτοτυπίες τής παραγωγής 
είναι οί ήθοποιοί» άστυνομικοί. Στό ρόλο τοϋ διοικη- 
τοΰ τής Αμέσου Δράσεως, ό ίδιος ό Διοικητής της. Στό ρό
λο τοϋ ύποδιοικητοϋ, ό ίδιος ό Υποδιοικητής. Στόν ρολο 
τοϋ έπικεφαλής τών πληρωμάτων, ό ίδιος ό ύποστυνόμος κ. 
Ί .  Φαρογιόννης. Ακόμη στούς ρόλους τών άξιωματικών ύ- 
πηρεσίας αύθεντικοί ύπαστυνόμοι, όπως οί κ.κ. Πανουργιός 
καί Καρούμπαλης, στούς ρόλους άστυφυλόκων άληθινοι ά
στυφύλακες. Μόνο στούς ρόλους τών κακοποιών δέν είναι 
άληθινοι . . . κακοποιοί. Τούς ύποδύθηκαν πάλι οί αστυφύ
λακες! . .

Κοντά πέντε ώρες κρατάει τό έργο. Γυρισμένο στά 
γραφεία τής Αστυνομίας Πόλεων, Τής Γεν. Ασφαλείας, 
τής "Αμέσου Δράσεως, ταβέρνες καί κομπαρέ, σέ ύπερω
κεάνια. σέ ξενοδοχεία καί σέ άεροδρόμια —  έλληνικά καί 
ξένα . . .

-Καί έπί τέλους . . . Λένε οί άστυνομικοί. Πάνω άπ" όλα 
είναι ένα σήριαλ έλληνικό. Έ χ ε ι Παρθενώνα, έχει Τουρ- 
κολίμανο, Πειραιά, "Αθήνα, ομορφιές έλληνικές . . . » Γιά 
όσους είδαν έτοιμη αύτή τήν κινηματογραφική παραγωγή 
τής "Αστυνομίας Πόλεων, πρώτα ήλθε ή έκπληξις. Έπειτα 
ό θαυμασμός!

-Μπορεί νά μή είμαστε «Γουώρνερ Μπρος» ή ή «Φίνος 
Φίλμς», είμαστε όμως, άνθρωποι μέ ψυχή, μέ ένθουοιασμό 
Καί νά τί μπορούν νά κάνουν οί άνθρωποι μέ ψυχή, μ" έν- 
θουσιαομό!»

Άπόδειξις τής έπιτυχίας τού « Απόρρητος Φάκελλος 
27» είναι καί τό γεγονός ότι ήδη τρεις έταιρίες Ζήτησαν 
τήν άποκλειστικοτητα τοϋ σήριαλ γιά παγκόσμια έκμετάλ 
λευσί του. "Από πλευράς έλληνικής, πάντως, έκδηλώθηκε 
έντονο τό ένδιαφέρσν κινηματογραφιστών καί διαφημιστών. 
Ό λ ε ς  αύτές τις προτάσεις έξετάΖει μέ προσοχή τό "Αρ
χηγείο τής Αστυνομίας Πόλεων.

Αύτή είναι ή μικρή ιστορία τής πρωτότυπης αύτής προσ
πάθειας. Καί τό συμπέρασμα αύτών πού είδαν τό -  Απόρρη
τος Φάκελλος 27»: Μ" αύτό τό έργο ή Αστυνομία θά φέ- 
ρη πιό κοντά τούς πολίτες . . .

Ή  ήμ,ερησία Αθηναϊκή έφημ,ερίς «ΤΑ ΣΗΜΕΡΙ
ΝΑ», στό φύλλο τής 19ης ’Ιουνίου 1972, γράφει:

Η Αστυνομία Πόλεων είναι ό παραγωγός ένός τηλεο
πτικού σήριαλ πού προορίζεται νά προβληθή άπό τό κανάλι 
II (Ε .Ι .Ρ .Τ .)  . . . Τίτλος του, « Απόρρητος Φάκελλος 27* 
καί ή διάθεσί του, φυσικά . . . άστυνομική! !...

"Ενας άρχιφύλαξ - ντέντεκτιβ (Ερρίκος Μπριόλας) α
ναλαμβάνει νά έξιχνιάση τό μυστήριο τής δολοφονίας ενός 
Έλληνοκαναδοϋ άπό σπείρα τού έξωτερικοϋ. Θά τα καταφέ- 
ρη στό όγδοο έπεισόδιο τοϋ σήριαλ.

Οί σκηνές τοϋ φιλμ είναι γυρισμένες στήν Ελλάδα καί 
τήν Μασσαλία. Τό σήριαλ βασίΖεται σέ σκηνοθεσία τοϋ 
Γιώργου Άρίωνος καί σενάριο Άντώ νη Δαυίδ. "Αλλοι ήθο- 
ποιοί πού λαμβάνουν μέρος είναι ή Παμφίλη Σαντοριναίου, ή 
"Ιλια Λιβυκοϋ καί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τό φιλμ Ζητήθηκε άπό τήν Ίντερπόλ γιά νά προβληθή 
στό Φεστιβάλ τής Βαρκελώνης.

—  Τέλος ό κ. Γιάννης Φερμάνογλου, είς τήν στήλη του 
«Π ΙΚ Α Ν Τ ΙΚ Α » τής έφημερίδος «Β Ρ Α Δ Υ Ν Η » τής 23-6-72, 
σημειώνει:

Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ο Σ  σέ κάθε ώραία καί εύγενική έκδήλωσι 
ή Αστυνομία Πόλεων, έγύρισε μίαν άστυνομικήν ταινίαν με
γάλου μήκους μέ τόν τίτλον « Απόρρητος Φάκελλος 27*. 
πού θά προβληθή πολύ σύντομα στούς Αθηναϊκούς κινημα
τογράφους. Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ταινίαν τής Αστυνομίας πού έγυρί- 
σθη είς τάς Αθήνας καί τήν Μασσαλίαν, παίΖουν πολλοί 
γνωστοί ήθοποιοί τοϋ Θεάτρου, έχει δέ ένα ένδιαφέροντα 
ρολον ό γυιός τού Δημάρχου Νίκος Ρϊτσος, καθώς καί ό 
μικρός μαθητής Δ. Πηλός. Συμμετέχουν άκόμη ό ίδιος ό 
διοικητής τής Αμέσου Δράσεως κ. Μ. Καλαφατάκης καί ο 
Υποδιοικητής κ. Δ. Μανδραγώνης είς τούς αύθεντικούς ρό

λους, ένώ οί περισσότεροι τεχνικοί (όπερατέρ, φωτογρά
φοι, ήλεκτρολόγοι, φροντισταί κ ό.) είναι, έπίσης, άστυνο- 
μικοί. . . «Α .Χ .»



ΤΑ ήλεκχροκίνηχα λεωφορεία (χρόλλεϋ), χά όποια καχΑ ΧΑ Αλλα θεωροϋνχαι πλεονεκχοΟνχα, διΑ χόν λόγον κυρίως δχι δέν 
Ικπέμποον καυσαέρια, δυσχεραίνουν πολλάκις χήν όμαλήν κυκλοφορίαν, δχαν ΑκινηχοποιοΟνχαι λόγφ τής συνήθους έξαγωγής

χής κεραίας χων.
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U l I t  Ι Ε Ι Ι Ε Ρ Ε Μ  t i l l !  Κ Ι  M t M O P I l I  ΕΙΜΦΟΡΗΕΕίΝ

(Συνεχεία έκ τού προηγουμένου;

I. Αί παράνομοι ή νόμιμοι στάσεις καί σταθμεύ
σεις όχημάτων

Πηγήν κυκλοφοριακών ανωμαλιών καί ανασχέσεων άπο- 
τελοϋν αί παράνομοι στάσεις καί σταθμεύσεις όχημάτων. 
Ως γνωστόν, ή στάσις άπό τήν στάθμευσιν διαφέρει. Στά

σις είναι ή σύντομος διακοπή τής πορείας, ένψ στάθμευσις 
ή παρατεινομένη διακοπή τής πορείος του οχήματος. Τόσον 
αί στάσεις όσον καί αί σταθμεύσεις άποτελοϋν σήμερον τό 
ύπ' άριθ. έν (1 ) έμπόδιον εις τήν κυκλοφορίαν. Ό  βαθμός 
τού έμποδίου, έκ των στάσεων καί σταθμεύσεων, ποικίλλει 
έκάστοτε. Έξαρτσται έκ τού τόπου καί χρόνου έμφανίσεως

ΤοΟ ’Αστυνόμου Α ' κ. Γ. Τ ο τ ώ ν η

Είναι αυτόχρημα εγκληματικόν τό ότι, εις περιπτώσεις 
ελαφρών άτυχημάτων μέ ύλικάς μόνον ζημίας, οι οδη
γοί, άντΐ νά σταθμεύσουν εις μίαν πάροδον μέ μικρόν 
κυκλοφορίαν, ή έστω εις τό άκρον τοΰ οδοστρώματος 
καί νά άνταλλάξουν ώς πολιτισμένοι άνθρωποι τά 
στοιχεία των, έγκαταλείπουν τά όχήματά των εις τό 
σημεϊον τής συγκρούσεως καί έπιδίδονται εις μίαν 
άτελείωτον λογομαχίαν, χρησιμοποιοϋντες τάς πλέον 
χυδαίας ένίοτε έκφράσεις.

τού εμποδίου, ώς καί τής διάρκειας του. Διατί παρεμβάλ
λουν σοβαρά εμπόδια εις τήν κυκλοφορίαν αί στάσεις καί 
αί σταθμεύσεις έΕεθέσαμεν προηγουμένως. Αρκεί μία άντι- 
κειμενική παρατήρηοις έν ώρα αιχμής εις τάς οδούς.

Επειδή αί στάσεις καί σταθμεύσεις άποτελοϋν μέγα έμ
πόδιον, ή Τροχαία άπαγορεύει ταύτας. Η άπαγόρευσις τών 
στάσεων ισχύει μόνον δΓ ώρισμένα σημεία τού κεντρικού 
πυρήνος τής πόλεως καί δΤ ώρισμένα χρονικά διαστήματα. 
Τούναντίον, ή άπαγόρευσις σταθμεύσεων σχεδόν έχει γενι- 
κευθή εις τόν πυρήνα τούτον. Παρά τάς απαγορεύσεις, όμως, 
ταύτας, παρά τήν άθρόαν βεβαίωσιν παραβάσεων (διά πα
ρανόμους σταθμεύσεις μόνον βεβαιώνονται καθ' έκάστην 
ύπό τής Τροχαίας 'Αθηνών 600 περίπου παραβάσεις), αί 
παράνομοι στάσεις καί κυρίως σταθμεύσεις έΕακολουθούν νά
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Έ  βροχή  επ ιφ έρ ε ι συνήθως κυκλοροριακήν άνβοτάτω- 
τωσιν καί αποτελεί πρόσθετον αιτίαν α&ξήσεως των 

ατυχημάτων.

είνοι ή άνίατος γάγγραινα τής κυκλοφορίας. Ό  πληθωρι
σμός των όχημάτων, αί άνάγκαι τών κατόχων των, ή ελ- 
λειψις καταλλήλων χώρων σταθμεύσεως κλπ., έχουν ώς συ
νέπειαν τάς παρανόμους στάσεις ή σταθμεύσεις.

Μολονότι εις τάς όδούς ύφίστανται άπαγορευτικαί, τής 
σταθμεύσεως πινακίδες, έν τούτοις αί περισσότεροι οδοί 
άσφυκτιοϋν άπό τά παρανόμως σταθμεύοντα όχήματα. Ή  
δύναμις τής Τροχαίας, άπασχολουμένη κυρίως μέ τήν ρύ- 
θμισιν τής κυκλοφορίας, δέν έπσρκεϊ, Τνα εκκαθάριση τάς 
όδούς άπό τάς παρανόμους σταθμεύσεις. Ή  πλήρης θερα
πεία τού κακού τούτου άπαιτεϊ συνεχή διάθεσιν τροχονό
μου, ούχί εις έκάστην όδόν, άλλά εις έκαστον τμήμα οικο
δομικού τετραγώνου. Διότι, καθ' ήν στιγμήν ό τροχονόμος 
παρατηρεί ή λαμβάνει στοιχεία τού ενός παραβάτου, τήν 
αύτήν στιγμήν άλλοι όδηγοί, έπί τής ιδίας όδοϋ, σταθμεύουν 
καί άοφαλίΖουν τά όχήματά των. Πού νά εύρεθούν, όμως, 
τόσοι 'Αστυφύλακες; Πώς, λοιπόν, νά δαμασθή τό κακόν;

'Αλλά, μήπως έχομεν μόνον τάς τοιούτου είδους στάσεις 
καί σταθμεύσεις; "Εχομεν καί τάς νομίμους, ή κατά κά
ποιον λόγον δικαιολογημένος, στάσεις καί σταθμεύσεις. Ύ  
πάρχει σωρεία τοιούτων περιπτώσεων. Είναι ή έλεγχομένη, 
διά τών παρκομέτρων τού Δήμου, στάθμευαις. Τυγχάνει νό
μιμος ή στάθμευσις αΰτη, άλλά ποιος δύναται νά ίσχυρισθη, 
ότι δέν δυσχεραίνει τήν κυκλοφορίαν; Ποιος άρνεϊται, ότι αί 
νόμιμοι σταθμεύσεις εις τά παρκόμετρα τής όδού Σατω- 
βριάνδου, έπί παροδείγμστι, έγγύς τής όδού Γ ' Σ)βρίου ή 
τής Πατησίων, δέν έμποδίΖουν τήν κυκλοφορίαν όχημάτων 
καί πεΖών; 'Υπάρχουν πολλοί όμοιαι περιπτώσεις, αϊτινες 
χρήΖουν έπανεκτιμήσεως. Πρό έτών έγκατεστάθησαν τά 
παρκόμετρα ταύτα, διότι τό ήνείχετο ή κυκλοφορία. Σήμε
ρον, όμως; Πέραν τών τοιούτων νομίμων σταθμεύσεων, έ
χομεν καί τάς δικαιολογημένος στάσεις καί σταθμεύσεις.

Ή  αναγκαία συλλογή καί άποκομιδή τών άπορριμμάτων, 
ύπό τών αύτοκινήτων τού Δήμου, δημιουργεί σοβαρά κυκλο- 
φοριοκά προβλήματα, διότι τά όχήματα καταλαμβάνουν μίαν 
λωρίδα ή καί όλόκληρον τό εύρος όδού καί κινούνται βρα
δέως, μετ' άναλόγων στάσεων.

"Ομοια προβλήματα δημιουργεί ή δικαιολογημένη, δι' ύ- 
πηρεσιακούς λόγους γενικώς, στάθμευσις τών Κρατικών 
αύτοκινήτων, τών αύτοκινήτων ιατρών, πού μεταβαίνουν εις 
άσθενείς, άκόμη καί αί στάσεις καί άναμοναί, αί πραγματο
ποιούμενοι ύπό λεωφορείων Κρατικών Υπηρεσιών, ιδιωτι
κών έργοστασίων καί έπιχειρήσεων, σχολείων ή τουριστικών 
γραφείων, πρός παραλαβήν, καί δή εις κεντρικός όδούς, 
τών ύπαλλήλων, έργατών, μαθητών ή τουριστών. Τό  δυσά- 
ρεστον είναι, ότι, συχνάκις, δέν άνομένει ό έπιβάτης, άλλά 
τό λεωφορεϊον τόν έπιβάτην.

Αλλά, μήπως καί οί νόμιμοι σταθμοί τών ταΕί καί αί 
όφετηρίαι τών λεωφορείων δέν προστίθενται εις τάς δυσκο
λίας έπιλύσεως τού κυκλοφοριακού προβλήματος καί μάλι
στα όταν, τά ταΕί ή λεωφορεία, σταθμεύουν ώς ύπεράριθμα;

Τ ί νά εϊπωμεν διά τά αύτοκίνητα τού Διπλωματικού Σώ 
ματος, τών Ξένων 'Αποστολών καί τών τουριστών, πού πλη
θαίνουν συνεχώς καί εΐμεθα ύποχρεωμένοι, διά ποικίλλους 
λόγους, νά άνεχώμεθα τάς παρανόμους σταθμεύσεις καί πού 
συχνάκις έγκαταλείπονται ήσφαλισμένα εις έπίκαιρα τής κυ
κλοφορίας σημεία, έμποδίΖοντα σοβαρώς;

Τήν τοσαύτην, λοιπόν, πλοκήν τής κυκλοφορίας τού κέν
τρου τών Αθηνών, τίνι τρόπω ν' άντιμετωπίση λυσιτελώς ή 
Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Αθηνών καί δή χωρίς νά θιγώσι δη

μόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα; Καί όμως, πολλοί τήν κατη
γορούν. ότι άπηγόρευσε παντού τάς σταθμεύσεις καί είναι 
ύπεράγαν αύστηρά, ένώ οί ίδιοι παραπονούνται, ότι βραδύ
νει ή διακίνησίς των εις τό κέντρον. Εύρίσκεται ή δέν εύ- 
ρίσκεται, λοιπόν, μεταΕύ οφύρας καί άκμονος ή Τροχαία;

2. Αί αιφνίδιοι βλάβαι όχημάτων
Είναι συνηθισμένοι περιπτώσεις, αί όποιοι διασαλεύουν 

αίσθητώς, πολλάκις, τήν κυκλοφορίαν. Ή  βλάβη, όφειλομέ- 
νη εις διάφορα αίτια, άλλοτε άποκαθίσταται έπί τόπου, μετά 
παρέλευσιν άναλόγου χρόνου, καί άλλοτε χρειάΖεται νά με- 
ταφερθή τό βλαβέν όχημα εις συνεργεϊον. Οσάκις ή βλά
βη συμβαίνει εις μεγάλα όχήματα, ώς είναι τά λεωφορεία, 
καί ή μετακίνησίς των δέν είναι δυνατή, όνευ γερανού, άντι-

λαμβάνεταί τις εις ποιον βαθμόν δύναται ν' άνέλθη ή δια- 
αάλευσις τής κυκλοφορίας.

Εύνόητον είναι, ότι εις έκάστην βλάβην πρέπει νά έπι- 
διώκηται, εί δυνατόν, ή άμεσος μεταφορά τού όχήματος, εις 
τυχόν ύπάρχουσαν πάροδον, μέ μικροτέραν κυκλοφορίαν, ή 
τούλόχιστσν εις τό άκρον τής όδού.

Έ ά ν  ή βλάβη δέν άποκατασταθή αμέσως καί έπισυμβή 
εις μονόδρομον, τού όποιου τό εύρος είναι περιωρισμένον, 
μή έπιδεχόμενον, λόγω στενότητος ή τών σταθμεύσεων, τήν 
κίνησιν όχημάτων εις δύο σειράς, έπέρχεται πλήρης τοπικός 
άποκλεισμός τής κυκλοφορίας, έπεκτεινόμενος όμως καί εις 
όλλας όδούς μέχρι τής άρσεως τού έμποδίου. ’Αλλά καί αύ- 
τή ή προσωρινή σβέσις τής μηχανής τού όχήματος, έν μέσει 
όδώ, έπκρέρει, ένίοτε, τήν διασάλευσιν.

3. Τά Τροχαία άτυχήματα
Δέν είναι σπάνια τά τροχαία άτυχήματα, έχοντα 

ώς αποτέλεσμα, είτε τόν τραυματισμόν άτόμου ή ά- 
τόμων, είτε τάς ύλικάς Ζημίας. Ό  καθείς έχει άντιλη- 
φθή τήν σοβαρωτάτην διατάραΕιν τής κυκλοφορίας εις αύ- 
τός τάς περιπτώσεις, ή όποια κυκλοφορία διαταρσσσεται. 
τόσον άπό τά μετέχοντα εις τό άτύχημα πρόσωπα (έπιβά- 
ται συγκρουσθέντων όχημάτων ή τραυματισθέντες πεΖοί) 
καί πράγματα (συγκρουσθέντα όνήματα ή άλλα άντικείμε- 
να πίπτοντα εις τήν όδόν), όσον καί άπό τήν συρροήν πε
ριέργων. "Οσον οοβαρώτερον είναι τό άτύχημα, τόσον οο- 
βαρωτέρα τυγχάνει ή προκαλουμένη διατάραΕις.

Τό  πλέον άδικαιόλογητον είναι, ότι καί εις τά άσήμαντα, 
μέ ύλικάς Ζημίας μόνον, άτυχήματα, οί όδηγοί τών συγ
κρουσθέντων όχημάτων, άντί νά σταθμεύσουν εις μίαν πά
ροδον, μέ ήλαττωμένην κυκλοφορίαν, ή τούλάχιστον εις τό 
άκρον τού όδοστρώμοτος πράα διευκόλυνσιν τής κυκλοφο
ρίας, καί άνταλλάΕουν πολιτισμένα τ' άναγκαία στοιχείο, 
τούναντίον έγκαταλείπουν τά όχήματα εις ό σημεϊον συνε- 
κρούσθησσν καί άρχίΖουν άτελείωτον λογομαχίαν, προσελ- 
κύοντες περισσοτέρους περιέργους καί μεγεθύνοντες 
τό κακόν. Ούτοι, λόγω τής νευρικότητός των, δυσκόλως 
απομακρύνονται καί άπό τούς -προσδραμόντας αστυνομι
κούς.

4. Ή  διακοπή παροχής ρεύματος εις τά ήλεκτρο-
κίνητα λεωφορεία καί ή έξαγωγή τής κε
ραίας των

Ποιος δέν παρετήρησε τό φαινόμενον τούτο; Εις τά ή- 
λεκτροκίνητα λεωφορεία, τά όποια κατά τ άλλα θεωρούν
ται πλεονεκτικά, διά τόν λόγον ότι δέν έκπέμπουν καυσαέ
ρια, παρουσιάζονται τά τρωτά σημεία τής άμέσου άκινητο- 
ποιήσεώς των, εις ό σημεϊον εύρίσκονται, έν περιπτώοει 
διακοπής ήλεκτρικού ρεύματος, τής δυσκινησίας των καί 
τής συνήθους έΕαγωγής τής κεραίας των. Κατά τήν έΕα- 
γωγήν τής κεραίας, τό κακόν μεγαλώνει, όταν άποκοπη ή 
κεραία ή έναέριον σύρμα ή ότον τό άκρον αύτής περιπλο
κή εις τά σύρματα.

5. Ή  άντικανονική, έν γνώσει ή έν άγνοίμ, κυ
κλοφορία τών πεζών

Ή  τοιαύτη κυκλοφορία τών πεΖών, έκτος τού ότι ένε- 
χει καί διά τούς ίδιους κινδύνους, άνομφισβητήτως είναι I-
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’Ό ργανα τω ν Σω μάτω ν ’Α σφαλείας καί της ’Αγροφυλακής

έΚρέωει νά yvcopijnze δΐι είς έκ ζών κνριωΐέ- 
ρω ν σΐόχων ζής Ίοδνικής δΚνβερνήσεως είναι ή 
ωροσέγγισις κράΐονς και ^Rojizov και ή δημιου
ργία  κ^ίμαΐος άμοιβαίας καΐανοήσεως και συνε
ργασίας.

,σϋωό ζάς σημερινάς σννδήκας άωοχνΐον ζά}εως 
και άσφαχείας, αϊϊινες έωικραΐονν είς ζην έΧώραν, 
όφείχεΐε νά σΐρέψηΐε ζτιν δρασΐηριόΐηΐά σας ωρος 
ζην καΐενδννσιν άκριβώς ζανΐην, δεωροννΐες ζον 
(Bojilnv ώς φί^ον και σννεργάΐην σας και ονχί 
ώς έκ ωροοιμίου ωαραβάΐην.

‘Wq ιερός ζονς ωαρανομοννΐας, έ} a jjov , ή ε
φαρμογή ζον νόμον δέον νά είναι ανσζηρά και α
ν ευ διακρίσεων, ίνα γ ίνη  data} διά ωανζός άνΐι- 
χηωΐόν, οΐι είς μ ίαν εννομονμένην 3ΐο^ιίείαν ό 
καδεϊς νωοχρεοϋΐαι, δωως άνα^αμδάνη ζάς ενδν- 
νας ζών ωρά}εών ζον.

έΠρός ά'ωανΐας υμάς ωαρέχω ζην διαβεβαίωσιν 
δίι εις ωάσαν δρασίηριόΐηΐά σας ωρος βεχΐίωσιν 
ζών ωρος ζτιν όΤΖαΐρίδα ωροσφερομένων νωηρε- 
σιών σας, άχ^ά και είς ωάσαν δνοκοχον ωερίοΐα- 
σιν, δά με ενρηΐε ενδερμον νωοσΐηρικΐήν και σν- 
μωαρασΐάΐην σας.

'&ωίσης, οφείλω νά ζονίσω, δΐι δά έκΐιμήσω ωρο- 
σηκόνΐως ωάσαν έ}αίρεΐον ωρά}ιν, ένώ δά έ^έγ}ω  
ανσΐηρώς οίανδήωοΐε άμέ^ειαν η ολιγωρίαν.

Ζέχος, σάς κα^ώ, δωως σννεχίσηΐε ζάς ωρο- 
σωαδείας σας ωρος διαΐήρησιν ζον κ^ίμαΐος ζά- 
}εως, άσφαχείας, γαλήνης, έ^ενδερίας καί ευημε
ρίας, ζό όωοιον έωικραΐεϊ σήμερον είς ζην £Χώ- 
ραν καί διά ζό όωοιον μάς δανμά]ονν ο ί}ένο ι έ- 
ωισκέωΐαι μας.

Ό  ,σΟωονργός 
δβασί^ειος dftj. Τσούμωας



Ή  μεγάλη συχνότης τών ισόπεδων διαβάσεων πεζών παρεμ
βάλλει έμπόδια εις τήν κυκλοφορίαν. Ώς έκ τούτου, ένδείκνυ- 

ται ή κατάργησίς των ε!ς βρισμένα σημεία.

κονή νά προκαλέση κυκλοφοριακήν ανωμαλίαν. Ενταύθα 
έμπίπτουν οΐ περιπτώσεις, καθ' ός ό πεΖός, άντί νό άνομέ- 
νη, έπιχειρεϊ νά διέλθη έκ τής διαθάσεως πεΖών, όταν ό αυ
τόματος φωτεινός σηματοδότης ή ό τροχονόμος παρέσχον 
σήμα κινήσεως εις τά όχήματα, διέρχεται ή άποπειρόται νά 
διέλθη καθέτως εις τό έναντι πεΖοδρόμιον, βραδύνει δΓ οί· 
ονδήποτε λόγον νά διέλθη τήν διόθασιν, ώς καί όταν ίστα- 
ται ή βοδι'Ζει κατά μήκος ή διογωνίως τού οδοστρώματος, 
μολονότι ύφίστσται πεΖοδρόμιον ή έρεισμα.

Εις τά πολυσύχναστα καί νευραλγικά- σημεία, ώς είναι, 
έπί παροδείγματι, ή διασταύρωσις τών «Χαυτείων», τής Αι
όλου —  Σταδίου κλπ., ιδία τάς μεταμεσημβρινός ώρας, ή 
κίνησις τών πεΖών είναι τοιαύτη, πού, κατά τήν νόμιμον 
διέλευσίν των έκ τών διαβάσεων, δυσκόλως διακόπτεται ή 
συνέχεια τής διελεύσεως, καίτοι παρήλθε ό δΓ αυτούς 
πρόοινος χρόνος ή δυσκόλως συγκροτούνται εις τά πεΖο- 
δρόμια. Έ ν  προκειμένω, τό κακόν διογκοϋται, διότι οί πε- 
Ζοί δέν κυκλοφορούν εις τάς διαβάσεις καί πεΖοδρόμια 
δεΕιά, ώς έπιτάσσει ό Κ .Ο .Κ ., μέ άποτέλεσμα νά διαγκωνί- 
Ζωνται καί άλληλοσυγκρούωνται μεταΕύ των, καθυστε- 
ροΰντες.

Η άντικανονική εις τό όδόστρωμα κίνησις τών πεΖών 
διακόπτει ή έπιβραδύνει τήν ροήν τών οχημάτων ή καθυστε
ρεί τήν έκκίνησίν των, όταν δοθή σήμα έκκινήσεως.

6. Ή  ταυτόχρονος έναρξις καί λήξις ώραρίου λει
τουργίας πολλών Δημοσίων καί Ιδιωτικών 
Υπηρεσιών

Ό  χρόνος ένάρΕεως καί λήΕεως ύπηρεσίας εις τούς πε
ρισσοτέρους δημοσίους καί ιδιωτικούς ύπαλλήλους συμπί
πτει ή διαφέρει έπ' έλάχιστον. Είναι φυσικόν, λοιπόν, ότι αί 
χιλιάδες τών έργαΖομένων πρέπει νά διακινηθοΰν άπό κα
τοικίας εις ύπηρεσίας καί τάνόπαλιν, ταυτοχρόνως σχεδόν ή 
εις τά χρονικά πλοίσια ήμισείας ώρας. Διά τόν λόγον αύ- 
τόν, παρατηρούνται πιέσεις καί συμφορήσεις εις τήν κυ
κλοφορίαν, ώς καί άδυναμία πλήρους έΕυπηρετήσεως τών 
έργαΖομένων, ύπό τών μέσων μαΖικής μεταφοράς (λεωφο
ρεία, μετρό) καί τών ταΕί.

Ή  κλιμάκωσις τού ώραρίου έργοσίας τών Δημοσίων 
καί 'Ιδιωτικών Υπηρεσιών δέον νό διαφοροποιηθή, μέ κα- 
θιέρωσιν μεγαλυτέρας χρονικής διαφοράς. Ό σον μεγαλυ- 
τέρα είναι ή διαφορά τού χρόνου ένάρΕεως καί λήΕεως λει
τουργίας τών ύπηρεσιών τούτων, τόσον καλλίτερον θά έΕα- 
σφαλισθή ή εύρυθμία τής κυκλοφορίας καί θά έΕυπηρετηθή 
τό έπιβατηγόν κοινόν.

Τό  έγειρόμενον, έΕ άλλου, ύπό πολλών, πρόβλημα έλ- 
λείψεως μαΖικών μέσων μεταφοράς καί ταΕί, θά έκλειψη ό- 
μοΰ μέ τό φαινόμενον τών μεγάλων αναμονών, τών καθυ
στερήσεων, τών άγανακτήσεων, τών έπεισοδίων καί τών 
συνωστισμών. Τά φαινόμενα ταΰτα, παρατηρούμενα συχνά- 
κις, ύποβιβάΖουν τόν πολιτισμόν μας εις τά όμματα κυρίως 
τών Εένων καί δίδουν άφορμήν εις τούς έπιτηδείους νά τα 
έκμεταλλεύωνται εις βάρος τής Κυβερνήσεως Πιστεύω άκρα- 
δάντως, ότι ή κλιμάκωσις τού ώραρίου (μέ τό μεγαλύτε- 
ρον δυνατόν χρονικόν άνοιγμα) άνωδύνως δύναται νό έπι- 
τευχθή καί τά μέγιστα θά βελτιώση τήν κυκλοφορίαν εις τό 
κέντρον.

7. Αί διάφοροι έορταστικαί εκδηλώσεις (έορταί - τε-
λεταί - καταθέσεις - στεφάνων - κινήσεις επισή
μων - δεξιώσεις παραστάσεις - άγώνες κ .λ .π .)

Κατά τάς πλείστας ταύτας έκδηλώοεις, πραγματοποιού
μενος ένίοτε εις έργασίμους ημέρας καί ώρας αιχμών, α
ποκλείονται συνήθως τής έλευθέρας κυκλοφορίας κεντρικοί 
όδοί ή τμήματα αύτών, έπί άνάλογον χρονικόν διάστημα. 
Κατ' άνάγκην, ή Τροχαία κατευθύνει τά σχηματικά ρεύμα
τα εις έτέρας οδούς. Αί τελευταίοι, όμως, κεκορεσμένοι ού- 
σαι, παρουοιάΖουσαι κυκλοφορισκάς συμφορήσεις καί άνευ 
τής κυκλοφοριακής τούτης έπιβαρύνσεως, άναγκαστικώς 
δέχονται τόν φόρτον τών άποκλεισμένων οδών καί άνοπο-

φεύκτως συμφορούνται
Ό τ α ν  δέν συντρέχη λόγος άποκλειομού οδού, ώς είναι 

αί περιπτώσεις τών δεΕιώσεων, παραστάσεων, ομιλιών κλπ., 
πού ώσαύτως πραγματοποιούνται εις τό κέντρον τών 'Αθη
νών, ή κυκλοφοριακή άνάσχεσις έπέρχεται ένεκα τής ά- 
θρόας καί σχεδόν ταυτοχρόνου, δΓ αύτοκινήτων έν πολλοϊς. 
προσελεύσεως ή άποχωρήσεως τών συμμετεχόντων, εις τάς 
έκδηλώοεις, προσώπων, επισήμων, ή μή, ώς καί ένεκα τής 
σταθμεύσεως καί άναμονής πολλών αύτοκινήτων.

'Εν προκειμένω, δύνατάι νά θεωρηθή μεγάλη προσφορά 
εις τήν κυκλοφορίαν, ή, όσον τό δυνατόν, αποφυγή ένερ- 
γείας ένίων έκδηλώσεων εις τόπον καί χρόνον κρίσιμον διά 
τήν κυκλοφορίαν. Έννοοΰμεν τάς δυναμένας νά πραγματο- 
ποιηθώσι καί εις έτερον χώρον καί χρόνον έκδηλώοεις. 
Διά τόν λόγον τούτον, έχει άΕίαν, καί δέον νά αίτήται καί 
λαμβάνηται ύπ' όψιν, πάντοτε, ή γνώμη τής Τροχαίας, ήτις, 
ώς άρμοδία καί ύπεύθυνος, διά τήν ρύθμισιν καί διευκόλυν- 
σιν τής κυκλοφορίας, Υπηρεσία, θά προτείνη τήν πλέον 
συμφέρουσαν λύσιν καί θά λάθη τά ένδεικνυόμενα μέτρα.

8. Αί λειτουργοΰσαι εις τό Κέντρον Κρατικαί Ύ- 
πηρεσίαι

Αί πλεϊσται Κρατικαί Ύπηρεσίαι, ώς γνωστόν, λειτουρ
γούν εις τό κέντρον τής Πρωτευούσης καί άναμφιβόλως ο 
ποτελοϋν μίαν σοβαρόν τροχοπέδην εις τήν εύρυθμίαν τής 
κυκλοφορίας. Αποτελούν τροχοπέδην διά πολλούς λόγους 
Είτε διότι χρησιμοποιούν, δΓ ύπηρεσιακάς άνάγκας, ύπη- 
μεσιακά όχήματα, διαρκώς αύΕανόμενα, είτε διότι ικανός 
άριθμός ύπαλλήλων ή πολιτών προσέρχεται εις αύτός ή α
ποχωρεί δΓ ιδιωτικών αύτοκινήτων.

Δέν σπανίΖουν αί περιπτώσεις, καθ άς τά χρησιμοποιού
μενα κρατικά αύτοκίνητα, έλλείψει καταλλήλου χώρου, 
σταθμεύουν έπί τών οδοστρωμάτων π άκόμη καί τών πεΖο- 
δρομίων οδών, έχουσών μεγάλην κυκλοφορίαν, παροκω- 
λύοντα, ούτως, αίσθητώς τήν κίνησιν πεΖών καί οχημάτων 
καί προκαλοΰντα δυσμενείς κρίσεις.

Ύφίστανται ύπηρεσίαι, τών όποιων ή λειτουργία ούδό- 
λως δικαιολογείται εις τό κέντρον. Επιβάλλεται, λοιπόν, 
ή έπιδίωΕις άμέσου ή προοδευτικής (λόγω λήΕεως μισθώ
σεως κλπ.) μεταατεγάσεώς των εις άπόκεντρα - συνοικια
κά σημεία, δυνόμενα άνέτως νά τάς δεχθούν. Οϋτω θά έ- 
πέλθη καί άΕιοποίησις ένίων καθυστερημένων συνοικιών. 
Εύνόητον τυγχάνει, ότι πόσα νεοϊδρυθησομένη κρατική ύ- 
πηρεσία, δέον ν' άναΖητή καί εύρίσκη χώρον στεγάσεως μό
νον έκτος τού κέντρου. Τό μέτρον τούτο έφαρμοσθησόμε- 
νον τά μέγιστα θά έΕυπηρετήοη τήν κυκλοφορίαν.

(ΣυνεχίΖεται)
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Ό ~<?7Ζνόρωωος

με ζό μο

Τοΰ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

0 ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΓΝΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ τού λεωφο
ρείου μοΰ είπεν έξαφνα:

—Δέν ξέρω γιατί αυτές 6 άνθρωπος έχει μέ έμ- 
βάλλει είς σκέψεις.

Μού έδειξε ν ένα έπιβάτην φέροντα άκέραιον καί έ- 
πιμελώς στριμμένο τό μουστάκι του.

—Δέν έννοώ τί σκέψεις μπορεί νά σού προκαλή. Εί
ναι άπλούστατα ένας καθυστερημένος χριστιανός, που 
δέν θέλει ν’ άκολουθήση τή μόδα. Καί έπιμένει εις τά 
πάτρια.

—Δέν είναι τόσον απλό πράγμα, δπως τό φαντάΓ
ζεσαι__μου είπε. Αυτή τή στιγμή, οί περισσότεροι
έχουν ξυρίσει τά μουστάκια τους. "Οσοι δέν τά ξύρισαν, 
τά ψαλλίδισαν γενναίως. "Οσοι δέν τά έψαλλίδισαν γεν- 
ναίως, τά περιέκοψαν δπωσδήποτε. Υπήρξαν, βέβαια, 
πολλοί πού έδίστασαν νά δεχθούν τόν νεωτερισμόν. ’Αλ
λά καί αύτοί διά βαθμιαίων υποχωρήσεων έφθασαν στό 
ξύρισμα ή στό ψαλλίδισμα. "Ενας άνθρωπος, λοιπόν, 
πού έπιμένει νά φέρη άκέραιον καί άναλλοίωτον τό μου
στάκι του, άποτελεΐ μίαν ύποπτον έμφάνισιν.

—Μήπως έννοείς, δτι είναι άρχιληστής;
—’Αρχιληστής μπορεί νά μήν είναι. ’Ασφαλώς δ- 

μως είναι κάτι . . .  χειρότερον.
—Χειρότερον άπό άρχιληστής;
—Βεβαιότατα. ’Εν πρώτοις, θά είναι, γενικώς, έ

νας άνθρωπος άδιάλλακτος. "Επειτα θά είναι χωρίς 
άλλο πεισματάρης, ένας άσυμβίβαστος, ένας περιφρο- 
νητής τών άλλων, ένας έγωϊστής, ένας ύπερφίαλος, έ
νας ίσχυρογνώμων, ένας άνθρωπος μή σεβόμενος τάς 
άντιλήψεις τών άλλων καί έπιμένων νά έπιβάλη παντού

τάς γνώμας του, ένα στοιχείο·/ άντικοινωνικόν τέλος 
πάντων, ένας έχθρός τής Κοινωνίας.

—Τόσα πράγματα μαζί;
—"Ολα αυτά είναι άλληλένδετα. ’Εξ δνυχος μπο

ρεί νά κρίνη κανείς τόν λέοντα.
—Καί έκ μύστακος, λοιπόν, τόν άνθρωπον;
—Βεβαιότητα. Δέν βλέπεις πώς μάς άπειλεί αυτό 

τό στριμμένο μουστάκι; ’Απειλεί τήν οικουμένην. Καί 
συγχρόνως μάς υβρίζει κατά πρόσωπον. Μάς φωνάζει, 
δτι εΐμεθα γελοίοι, τιποτένιοι, έξευτελισμένοι, άνά- 
ξιοι νά ζοΰμε.. "Αν μπορούσε, θά μάς κρεμούσε δλους 
άπό τήν άκρη τοΰ μουστακιού του.

—Εύτυχώς πού δέν μπορεί.
—’Αδιάφορο. Θά ύπάρχουν δμως, άσφαλώς, άλλοι 

άνθρωποι, πού ύποφέρουν τά πάνδεινα έξ αιτίας του- 
Διότι δ άθρωπος αύτός δέν μπορεί παρά νά είναι άνυ- 
πόφορος γιά τή γυναίκα του, τύραννος γιά τά παιδιά 
του, μπελάς γιά τόν συνεταίρο του, άν Ιχη συνέταιρον, 
βάσανον γιά τούς φίλους του. "Ενα παρόμοιον μουστά
κι είναι άδύνατον νά ζήση δμαλώς μέ τό περιβάλλον 
του. Δέν μπορεί παρά νά είναι μιά διαρκής πρόκλησις 
καί ένας διαρκής κίνδυνος.

Δέν γνωρίζω, άν μέ είχεν έπηρεάσει ή μουστακο- 
διαγνωστική τοΰ φίλου μου. ’Αλλά δ άνθρωπος μέ 
μουστάκι είχε άρχισει νά μοδ προξενή φόβον. Είχα 
τήν έντύπωσιν, δτι μ’ έκοίταζε βλσσυρώς καί δτι κάτι 
κακόν έμελέτα έναντίον μου. Τό αύτό κρύον δέος, ά- 
κριβώς, έπρσξενοΰσαν οί σπανοί, είς τήν έποχήν πού 
δλοι οί άνδρες έτρεφαν δασύ τρίχωμα. Έν τψ μεταξύ 
δ άνθρωπος μέ τό μουστάκι έπέμενεν, έπικινδύνως, είς 
τήν γνώμην του καί τό μουστάκι του.
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Θ ΕΜ Α ΤΑ
ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Τοϋ Άστυν. Διευθυντοϋ Α' 
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

At νεώτεραι δδηγίαι τής Κομιντέρν, 
μετά τήν σύναψιν τοΟ γερμανοσοβιετιχοδ 
συμφώνου, ήσαν άντίθετοι πρός τάς τοι- 
αύτας τοδ 7ου Συνεδρίου της. Δηλαδή, 
κατά τόν Τσαουτσέοκου ήσαν:

«Ή Γερμανία καί ή ’Ιταλία στό παρόν 
στάδιον δέν Ιπιθυμοδν δπω ςοί βαλκανικές 
χώρες αυρθοδν στόν πόλεμο, θέλουν νά 
άναπτυχθή ή παραγωγή τών σιτηρών, τοδ 
πετρελαίου καί τών διαφόρων πρώτων δ- 
λών πού έχουν άνάγκη. Μόνο οΐ Οποκινη- 
τές τοδ πολέμου, οί ' Α γ γ λ ο ι  καί  
Γ ά λ λ ο ι  Ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ έ ς ,  
στό παρόν στάδιο έπιθυμοδν νά έμποδίσουν 
τήν άνάπτυξη τής παραγωγής αύτών τών 
χωρών καί τοδ έμπορίου τους μέ τή Γερ
μανία. Αδτές μόνο προσπαθοδν μέ δλα τά 
μέσα ν’ άνοίξουν ατά Βαλκάνια μέτωπο 
έναντίον τής ’Ιταλίας γιά νά χτυπήσουν

Ο Εθνικός Κυβερνήτης ΙΩ Α Ν Ν Η Σ 
Μ Ε ΤΑ ΞΑ Σ. Τό  ήρωίκό του «Ο Χ Ι», πού 
ήταν καί «Ο Χ Ι» τής Φυλής, ένεφάνιοαν 
ώς προδοσία καί καταπίεσι τοϋ λαού οί 
«εθνοπατέρες» τοϋ Εγχωρίου Κομμου

νισμού.

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
Τό Κ.Κ.Ε. πρόδωσε τή γαλανή μας πατρίδα.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα έπαναστατικόν.
Τό Κ.Κ.Ε. Απεργάζεται τόν άφανισμό τοΰ έθνους.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι συμμορία έγκληματιών.
Τό Κ.Κ.Ε. αιματοκύλισε τόν φιλήσυχο λαό μας.
Τό Κ.Κ.Ε. συνεχίζει τό όλέθριο, τό άτιμο έργο του.

έπειτα άπό τά πλευρά της τή Γερμανία-.
Αί δδηγίαι έζητοδοαν κατόπιν άπ’ τόν 

Ρουμανικόν λαόν «νά μή δεχτή τή μετα
τροπή τής Ρουμανίας σέ άγγλογαλλικό 
προγεφύρωμα στόν πόλεμο έναντίον τής 
Γερμανίας, καί τής Σο6. Ένώσεως». Ό  
Ζαχαριάδης, καθοδηγούμενος άπό τήν Π. 
Δ., οδδέν γνωρίζει.

Οδτω, γράφει καί παραδίδει διά τής 
Ασφαλείας είς τόν Μανιαδάκην τό Ιο 
γράμμα του, τό δποϊον καί δημοσιεύεται 
είς δλας τάς έφημερίδας.

’Ιδού τό περιεχόμενόν του:

ΙΙρδς τόν Τφυπουργό Δημοσίας 
’Ασφαλείας 

«’Ανοιχτό γράμμα.
Ό  Φασισμός τοδ Μουσολίνι χτύπησε 

τήν Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά 
καί ξετσίπωτα μέ σκοπό νά τήν ύπο- 
δουλώση καί έξανδραποδίαει. Σήμερα 
δλοι οί "Ελληνες παλεύουμε γιά  τή 
λευτεριά, τήν τιμή, τήν έθνική μας α
νεξαρτησία. Ή  πάλη θά είναι πολύ 
δύσκολη καί πολύ σκληρή. Μά ένα 
"Εθνος πού θέλει νά ζήσει, πρέπει νά 
παλεύει άψηφώντας τούς κινδύνους καί 
τις θυσίες. Ό  λαός τής ’Ελλάδας διε
ξάγει σήμερα έναν πόλεμο έθνικοαπε- 
λευθερωτικό, ενάντια στόν Φασισμό 
τοδ Μουσολίνι. Δίπλα ατό κύριο μέτω
πο καί δ κάθε βράχος καί ή κάθε ρε
ματιά, τό κάθε χωριό καλύβα μέ κα
λύβα, ή κάθε πόλη σπήτι μέ σπήτι, 
πρέπει νά γίνει Φρούριο τοδ άπελευ- 
θερωτικοδ άγώνα. Κάθε πράκτορας τοδ 
φασισμοδ πρέπει νά έξοντωθεΐ άλόπη- 
τα. Στόν πόλεμο αύτό, π ο ύ  τ ό ν  
δ ι ε υ θ ύ ν ε ι  ή Κ υ β έ ρ ν η 
σ η  Μ ε τ α ξ ά ,  δλοι μας πρέπει 
νά δώσουμε δλες μας τις δυνάμεις, 
δ ί χ ω ς  ε π ι φ ύ λ α ξ η » .  "Επα
θλο γιά τόν έργαζόμενο λαό καί έπι- 
στέγασμα γιά τό σημερινό του άγώνα, 
πρέπει νά είναι καί θά είναι μιά και
νούργια ’Ελλάδα τής δουλειάς, τής 
λευτεριάς, λυτρωμένη άπό κάθε ξενι
κή ιμπεριαλιστική έξάρτηση μέ ένα 
πραγματικό παλλαϊκό πολιτισμό.

"Ολοι στόν άγώνα δ καθένας στή θέ
ση του καί ή νίκη θάναι νίκη τής Ε λ 
λάδας καί τοδ λαοδ της. Οί έργαζόμε-

νοι δλου τοδ κόσμου στέκουν στό πλευ
ρό μας.

’Αθήνα 31)10)40
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

Γραμματέας τής Κ.Ε. τοδ Κ.Κ.Ε.

Ή  έξέλιξις είναι λίαν ένδιαφέρουσα. 
Ή -πα λ ιά  Κ.Ε. (Μάθεαης — Παπαγιάν- 
νης, Χτιστάκης, Καρβούνης κ .ά .) , δπως 
άναφέρει δ Γιάννης Πετσόπουλος, «είχε 
τή γνώμη πώς δ πόλεμος γενικά, τόσο 
άπό τήν πλευρά τοδ άξονα δσο καί άπό τήν 
πλευρά τοδ συνασπισμού τής Άγγλογαλ- 
λικής άντίδρασης ήταν πόλεμος ι μ π ε 
ρ ι α λ ι σ τ ι κ ό ς .  Ή  άπουαία τής 
Σοσ. Ρωσίας άπ’ αύτόν έπιβεβαιώνει αδ- 
τή τήν άντίληψη. Ειδικά γιά τόν Έ λλη- 
νοϊταλικό πόλεμο, πίστευε πώς άπ’ τήν 
πλευρά τής Κυβέρνησης Μεταξά—Γκλύξ- 
πουργκ καί τοδ Τεταρτοαυγουστιανοδ κα
θεστώτος, δέν μπορούσε νά είναι πόλεμος, 
είλικρινά καί τίμια άπελευθερωτικός. 
Πώς τό καθεστώς έκεΐνο ήταν έξ Ισου έ
νοχο μέ τόν ’Ιταλικό Φασισμό γιά  τήν 
έκρηξη έκείνου τοδ πολέμου, γιατί δέν 
κράτησε ούδετερότητα πρός δλες τις 
πλευρές, δπως συνιστοδσε ή Σοβ. Ρω
σία. . . Ή  νέα Κ.Ε. παραδεχόνταν τόν πό
λεμο άπευλευθερωτικό καί άπό τήν πλευ
ρά τής 4ης Αδγούστου. Αδτό πίστευαν οί 
έξόριστοι καί φυλακισμένοι σύντροφοι τής 
Άκροναυπλίας καί τών νησιώ ν... σ’ ένα 
νησί μάλιστα έγινε καί έρανος!... Ό  σ. 
Ν. Ιίλουμπίδης, σήμερα μέλος τοδ Π.Γ. 
τοδ Κόμματος (σ.σ. 1946) έσπευαε νά βε
βαιώσει κατηγορηματικά, μέ έπιστολή του 
πού δημοσιεύτηκε στό γνήσιο «Ριζοσπά
στη» τής παλιάς Κ. Ε. πώς διαπίστωνε 
τήν πλαστότητα τής έπιστολής (σ.σ. Ζα- 
χαριάδη 3 1 )1 0 )4 0 ) . . .  Σέ λίγες μέρες 
βεβαιώνει πάλι μέ τήν ύπογραφή του, αύ- 
τή τή φορά στό «Ριζοσπάστη» τής νέας Κ. 
Ε., δ ίδιος δ α. Πλουμπίδης, πώς ή έπι
στολή είναι γνήσια, μά πώς δ Χτιστάκης 
καί τά λοιπά μέλη τής παλιάς Κ.Ε. είναι 
χαφιέδες! Καί δστερα άπ’ αύτή τήν ήθι- 
κή δοκιμασία δ σ. Πλουμπίδης μπαίνει στό 
Πολιτικό Γραφείο τοδ Κόμματος!» (Γιάν
νη Πετσοπούλου: Τά πραγματικά αϊτια
τής διαγραφής μου άπό τό ΚΚΕ, σ. 139, 
140, 141, 146).

Ό  Ζαχαριάδης, μετά ένα περίπου μή-
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Τή στιγμή κατά τήν όποιαν ό Ελληνικός στρατός έγραφε στις κορυφές τής Πίνδου τό νέον "Επος τής φυλής, τό 
Κ .Κ .Ε . χτυπούσε πισόπλατα τήν άγωνιζομένην πατρίδα. «'Ενάντια στή θέληση τού λαού, έλεγε ή απόφαση τού Κόμ
ματος, ό ΜεταΕας έκανε καί κάνει τόν Πόλεμο ένόντια στήν Ιταλία οέ μιά επιχείρηση αντιλαϊκή —  πλουτοκρατική — 
κοταχτητική — φασιστική ιμπεριαλιστική. Δέν προτείνει σήμερα πού ή θέση μας είναι ευνοϊκή έντιμη ειρήνη μέ τή βοήθεια 

τής Ε Σ Σ Δ . . . άρχισε μαΖικούς τουφεκισμούς 'Αλβανών. .

να, αποστέλλει στήν II.Δ. «σχέδιο Απόφα
σης τοδ ΚΚΕ» έπί τοδ Έλληνοϊταλικοδ 
πολέμου, ώς καί νέαν έπιστολήν πρός
Μεταξάν, πρός δημοσίευσιν.

Είς τήν άπόφασιν, ήτις ήτο Ανέκδοτος 
μέχρι τό 1963, έδημοαιεύθη δέ είς τό 6ι- 
6λίον τοδ Α.Ι. Παυλοπούλου «Έθνοπροδο- 
σίαι καί ·Ρευδολογίαι τοδ ΚΚΕ», Άθήναι 
1963, ο. 141, άναφέρονται τά έξής: 
«Σχέδιο Απόφασης.

I . Ό  λαός τής ΈλλΑδας σέ μιά παλ
λαϊκή πανστρατιά πολεμόντας γιά τήν
έθνική Ανεξαρτησία του, συνέτριψε τήν
πρώτη έπίθεση τοδ Ιταλικού φασισμοδ καί 
δπεράσπισε μέ τό αίμα του τή λευτεριΑ 
του. Ό  παλλαϊκός Αντιφααισμός τσάκισε 
τά φασιστικά σχέδια.

I I . Σήμερα πρωταρχική έπιθυμία τοΰ
λαοδ είναι α) ν’ Αποκαταστήση τήν έσω- 
τερική ειρήνη, δίχως καμμιά οικονομική 
—πολιτική—Ιδαφική παραχώρηση στόν έ- 
ξωτερικό φασισμό, χωρίς καμμιά βίαιη 
προσάρτηση, 6) ν’ Αποκαταστήση τήν έ- 
σωτερική έλευθερία του, νά αυντρίψη τόν 
έσωτερικό φασισμό. “Ενας λαός έσωτερικά 
σκλαβωμένος δέν μπορεί νά φτιάξη οδτε 
τήν έθνική λευτεριά του. Καί 6 λαός δέν 
έχυσε καί δέν χύνει τό αίμα του γιά νάναι 
δούλος στό Μεταξδ,τή μοναρχία, τή ντό
πια κεφαλαιοκρατ ία καί τόν έγγλέζικο 
Ιμπεριαλισμό.

III. ’Ενάντια στή θέληση τοδ λαοδ δ 
Μεταξάς έκανε καί κάνει τόν πόλεμο έ- 
νάντια στήν ’Ιταλία, σά μιά έπιχείρηση 
Αντιλαϊκή — πλουτοκρατική —  καταχτη
τική — φασιστική ιμπεριαλιστική. "Ολα 
τά βάρη τοδ πολέμου τά φορτώνει στους 
έργαζσμένους. Δέν προτείνει σήμερα πού 
ή θέση μας είναι εύνοϊκή έντιμη ειρήνη 
μέ τήν βοήθεια τής ΕΣΣΔ... Αρχισε μαζι
κούς τουφεκισμούς ’Αλβανών...».

Αύτό τό ώς Ανω Απόσπασμα τής άποφά- 
σεως τοδ ΚΚΕ, μαζί μέ τό γράμμα τής 
26.11.40, Ας παραμείνη μ ν η μ ε ϊ ο ν π ρ ο -

δ ο σ ί α ς ,  τήν στιγμήν μάλιστα, πού τά 
γενναία τέκνα τού λαοδ μας, έγραφαν τάς 
αθανάτους σελίδας ήρωϊσμών είς τήν Κο- 
ρυτσα, τό ’Αργυρόκαστρο, τό Έλμπασάν, 
μέ τό δνειρο δχι μόνον νά Αποκρούσουν 
τήν φασιστική ιταλική έπίθεση, Αλλά νά 
έλευθερώσουν καί τά σκλαβωμένα καί αί- 
ματοποτισμένα μέρη τής Ελληνικής Βο
ρείου ’Ηπείρου.

Τό 2ο γράμμα τοδ Ζαχαριάδη:
«Μεταξάν Πρωθυπουργόν,

’Ανοιχτό Γράμμα
'Ολόκληρος δ λαός τής 'Ελλάδος ξεση

κώθηκε σάν ένας Ανθρωπος καί χάλασε τά 
σχέδια τοδ φασισμού. Μέ τό αίμα του δ 
λαός έξααφάλισε τή λεφτεριά καί τήν Α
νεξαρτησία του. "Εξω Απ’ αύτά ή 'Ελλά
δα δέν έχει καμμιά θέση στόν ιμπεριαλι
στικό πόλεμο Ανάμεσα στήν ’Αγγλία καί 
’Ιταλία — Γερμανία. ’Αφού δ λαός μας 
Οπερασπίσει Αποτελεσματικά τήν Ανεξαρ
τησία καί τήν έθνική λεφτεριά του, σήμε
ρα ένα μονάχα πράμα θέλει: Ειρήνη καί 
ούδετερότητα μέ τούτους τούς δρους:

1) Νά ξανάρθουν τά πράγματα, δπως ή
ταν στις 28 τοδ Όχτώβρη 1940, δίχως καμ 
μιά έδαφική . —  οικονομική — πολιτική 
ζημιά σέ βάρος τής 'Ελλάδος.

2) Οί πολεμικές δυνάμεις τής ’Αγγλίας 
νά φύγουν δλες Απ’ τά χώματα καί τά νε
ρά τής 'Ελλάδας. Μέ βάση τούς δύο αύτούς 
δρους, νά ζητήσουμε Αμέσως Απ’ τήν κυ
βέρνηση τής ΕΣΣΔ, νά μεσολαβήση γιά  νά 
γίνη έλληνοϊταλική ειρήνη. Καί ή πράξη 
έχει Αποδείξει δτι μόνον ή ΕΣΣΔ σήμερα 
έσωσε τήν ειρήνη καί ούδετερότητα τής 
Γιουγκοσλαβίας — Βουλγαρίας — Τουρ
κίας.

26 τοδ Νοέμβρη 1940
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

'Η II.Δ., δπως ήτο φυσικόν, δέν έδημο- 
σίευσε τήν έπιστολήν, οδτε τό «σχέδιο Από
φασης», προαεπάθησεν δμως δι’ έπιστολής

της Από 3.12.40 πρός τόν Ζαχαριάδη, νά 
τόν πείση διά τό έαφαλμένον τοδ χειρ ι
σμού του. Τό Ανέκδοτο αύτό ντοκουμέντο, 
έδημοσιεύθη έπίσης είς τό προαναφερθέν 
βιβλίον τοδ κ. Παυλοπούλου, είς δ παρα- 
πέμπομεν διά πλείονας λεπτομερείας. Έ ν 
ταδθα άναφέρομεν άποσπάσματά τινα:

...«Καί τώρα πάνω στήν νέα πολιτική 
γραμμή πού βάζεις μέ τό νέο σου γράμμα 
καί μέ τό σχέδιο Απόφασης. Ώ ς αύτή τή 
στιγμή δέν κάναμε τίποτα γιά τό λανσά- 
ρισμα τής γραμμής αύτής, γιατί άπλούστα 
τα, δλα τά μέλη τής Π.Δ. δέν συμφωνάν 
μέ τή νέα στροφή τής πολιτικής γραμμής.. 
"Εχουμε τή γνώμη, πώς τό σύνθημα γιά 
σήμερα: Σταμάτημα τοδ πολέμου καί ειρή
νη, είναι σύνθημα « Α ρ ι σ τ ε ρ ό »  σε- 
χταριστικό καί δέν έξυπηρετεϊ τά συμφέ
ροντα τοδ λαού καί τής Πατρίδας μας, 
δέν προωθή τήν πορεία τής παγκόσμιας 
έπανάστασης καί τό δυνάμωμα τής Ασφα
λείας τής ΕΣΣΔ».

Είς τήν συνέχεια, μέ πολύ έπιτυχημένα 
έπιχειρήματα, προσπαθεί νά μεταπείση τόν 
Ζαχαριάδη. Ή  άπάντησίς του ήλθε είς τήν 
Π.Δ. τήν 6 ’Ιανουάριου 1941. Είναι ένα 
μακροσκελές γράμμα, πού δείχνει καθαρά 
τόν Αληθινόν, άδίστακτον, Αλλά καί πανέ- 
ξυπνον Ζαχαριάδην.

Τό ντοκουμέντο αύτό, τό ΚΚΕ τό διετή- 
ρησεν Ανέκδοτο, δπως καί τά προηγού
μενα. Τό παραλαμβάνομεν Από τό προα
ναφερθέν βιβλίον καί παραθέτομεν Απο
σπάσματα :

«θά τά πώ έξω άπ’ τά δόντια... "Οσα 
είπα ήταν καλώς ειπωμένα.... "Οσο γιά 
τόν ένθουαιασμό τοδ λαοδ (αύτά πού λέ
τε θυμίζουν Αρθρογραφία «Εστίας» καί 
Σ ία), δέν ξέρετε τι γίνεται οϋτε στό 
Μέτωπο, οδτε στά μετόπισθεν... καί Αν ό 
Αξονας θέλει νά κάνη τά Βαλκάνια φασι
στικό προγεφύρωμα, ή ’Αγγλία τό θέλει 
δχι μόνο Αντιαξονικό μά καί άντισοβιετι- 
κό όρμητήριο, ξέροντας τό βασικό στήν πε·
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Ρι°λή αύτή σοβιετικό ένδιαφέρον. Καί αύ- 
τοός ακριβώς τούς σκοπούς τής ’Αγγλίας 
έξυπηρετεϊ σήμερα 6 Μεταξάς... Στραβοκα 
ταλάβατε απόλυτα τή γραμμή τής Κ.Δ. 
καί τοδ ΚΚΕ. Τό βασικό δέν είναι άν ή 
Ελλάδα βρίσκεται στήν ’Αλβανία, μ ά 
π ο ι δ  Ε λ λ ά δ α  β ρ ί σ κ ε τ α ι  
σ τ ή ν  ' Α λ β α ν ί α  κ α ί  γ ι α 
τ ί .  Η 'Ελλάδα αότή είναι τού Μεταξά+ 
έγγλεζ. ίμπεριαλ... Πάντως τό γράμμα 
έκεινο (σ. σ. δηλαδή τό πρώτο) καμου- 
φλαρισμένο, τδλεγε δλα καί μιλούσε γιά 
έξόντωση καί τοδ έσωτερικοδ φασισμού... 
προϋπόθετε δλους τούς κατοπινούς έλι- 
γμούς, πού θά γινόταν άναγκαστικά. ’Ε
σείς άντίθετα δένετε δριστικά τό ΚΚΕ στά 
Μεταξά καί στό οοσιαλσωβινισμά κ ι’ έτσι 
παθαίνει τό μεγαλύτερο ΑΙΣΧΟΣ στήν 
Ιστορία τοο.

..."Αν δπως λέτε ό λαός είναι μέ τό 
Μεταξά, τότε τό Κ.Κ.Ε. πρέπει ν ά 
π ά ε ι  έ ν ά ν τ ι α  σ τ ά  ρ έ -  
μ α. Αύτή είναι ή γνώμη μου. 
«ΙΙαληός μαρξισμός θά πείτε. Ναί, μά δ- 
χ ι σοσιαλσωβινισμός... "Εχετε ύποχρέωση 
τιμής νά κάνετε άμέσως τίς δημοσιεύσεις 
που ζητώ πιό πάνω. Άλλοιώς θά πεισθώ 
τελειωτικά δτι πίσω άπ’ τήν Π.Δ. κρύβε
ται δποπτη βρωμοδουλειά τοδ Μανιαδάκη 
καί τής ασφάλειας. Ό ταν δ Μανιαδάκης, 
πήρε τά τελευταία μέτρα ένάντιά μου (α. 
σ. άπομόνωαι) χάρηκα γιατί τά άπέδωσα 
στή δημοσίευση καί τοιχοκόλληση τοδ νέου 
γράμματός μου. Έ πεσα έξω. Ίσω ς τά μέ
τρα νά όφείλωνται στό δτι δ Μανιαδάκης 
έλαβε «άρμοδίως» γνώσι τοδ νέου αύτοδ 
γράμματός μου. Ποιός ξέρει; Κάποτε είπα 
στόν Είρηνοδίκη δτι τή φωληά του τήν 
ακάτωσε. Καί αΰτός φρονίμως ποιών δέν 
απήντησε! Κάποιος άπό σδς κάνη τό «θεω
ρητικό». Μά τοδ πήρε δ διάολος τόν πα
τέρα. . Τά γραφτά μου δλα νά τά φυ-
6 1*1941° σύνδεσμ4ς μας κάνει ^οησίες».

Ή  Π.Δ.δέν απήντησε καί έτσι ό Ζαχα
ρώδης γοάφει τό 3ο γράμμα.

Ας ίδωμεν, δμως, πώς άναφέρει δ ε
πίσημος «Ριζοσπάστης» (28 ’Οκτωβρίου 
1945) τά διαδραματισθέντα («Ριζοσπάστη 
28.10.45, σελίς 3 ).

ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΟΓΤΡΟΓΜΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τό δεύτερο γράμμα τοδ σ. Ζαχαριάδη: 
Τό γράμμα τοδ σ. Ζαχαριάδη γιά τόν έλ- 

ληνοιταλικό πόλεμο, έχει καί τήν προϊ
στορία του. Στις άρχές τοδ 1940 δ Μανια
δάκης μετέφερε τόν σ. Ζαχαριάδη άπό τήν 
Κέρκυρα στή Γενική ’Ασφάλεια τής ’Αθή
νας... Τό Σεπτέμβρη τοδ 1940 δ Μανιαδά
κης έδωσε δήθεν Ιν άγνοια του τή δυνα
τότητα στόν σ. Ζαχαριάδη νά έπικοινωνήση 
μέ τήν Προσωρινή Διοίκηση τοδ ΚΚΕ. 
Στή Διοίκηση αύτή βρισκόταν καί δ Γιάν- 
νης Μιχαηλίδης μέλος τής Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ 
άπό παλιά καί πού είχε φύγει άπό τήν 
Κέρκυρα μέ δήλωση. Τή δήλωση αύτή τήν 
έκανε μέ εντολή τών σ. Ζαχαριάδη, ΙΙαρ- 
τσαλίδη καί τοδ Νεφελούδη γιά νά βγή 
καί ξεσκεπάσει τό χαφιέ Δαμιανό Μάθεση 
πού λυμαινότανε τό κόμμα. Μά κ ι’ ό Γιάν- 
νης Μιχαηλίδης, πρόδωαε τήν άποστολή 
πού τοδ είχε άνατεθεΐ, κ ι’ έγινε κ ι’ αύ- 
τός δργανο τοδ Μανιαδάκη. Αύτόν λοιπόν

θέλησε νά χρησιμοποιήσει ό Μανιαδάκης 
γιά νά «ψωνίση» τόν σ. Ζαχαριάδη, πού 
τόν κρατούσε σέ άπομόνωση στά κρατητή- 
οια τής Γεν. ’Ασφάλειας. 'Ο Μανιαδάκης 
έδωσε έτσι τή δυνατότητα στό Μιχαηλίδη 
μέ δήθεν συμπαθοδντες άστυφύλακες νά 
συνδεθή μέ τό σ. Ζαχαριάδη. Ό  σ. Ζαχα- 
ριάδης, άπό τήν πρώτη στιγμή ζήτησε τά 
έντυπα τής Π.Δ., είδε δτι διαστρεβλώνε
ται κατάφωρα φιλομεταξικά ή κομματική 
γραμμή καί άποφάσισε ξέροντας, δτι ή δλη 
δουλειά βρίσκεται στά χέρια τοδ Μανια
δάκη (σ.σ. πόσον ά ν α ί σ χ υ ν τ ο ς  ψεύτης 
είναι διά νά δικαιολογηθή, διά τήν γκάφα 
του, πού άπτεται τής προδοσίας διά τό 
Κ Κ Ε !!!), νά χρησιμοποιήαη τή μόνη δυ
νατότητα πού ύπήρχε γιά νά δοθή στό 
ΚΚΕ σωστή γραμμή ( ! ! ) .  Ό  σ. Ζαχα- 
ριάδης παρά τήν έπιμονή τής Π.Δ. άρνή- 
θηκε νά τή συνδέση μέ τόν Γληνό (σ.σ. ά- 
νώτατος Εκπαιδευτικός, πρόδρομος τοδ 
Παπανούτσου, μέλος τής Κ.Ε., τοδ ΚΚΕ), 
πού τότε ήταν έξω καί άπόφευγε τήν II. 
Δ.».

Έ ν συνεχείφ, άναφέρει περί τής άποατο- 
λής τοδ σχεδίου καί τής μή δημοσιεύσεώς 
του άπό τήν Π.Δ. Καί συνεχίζει:

...«Στό μεταξύ δ Μανιαδάκης έπαιζε 
καί άλλο κόλπο. Έ πιασε μιά μέρα 5—6 
άπό τούς μεγαλοδηλωσίες (Κλάρα, Σητο- 
κωνσταντίνου, Φλωκίδη κλπ.) (σ.σ. δ Κλά
ρας είναι ό μετέπειτα Ά ρης Βελουχιώ- 
της!) καί μαζί τους καί τόν Μιχαηλίδη 
πού τόν έβαλε στό κελί δίπλα στόν σ. Ζα
χαριάδη. Ό  Μιχαηλίδης έπεκοινώνησε 
μέ τό Μόρς μέ τόν σ. Ζαχαριάδη. "Οταν 
δ Μιχαηλίδης δέν άπήντησεν σέ ώριαμέ- 
να συγκεκριμένα έρωτήματα τοδ σ. Ζαχαρι
άδη, αδτός τοδ είπε άνοιχτά, δτι «λέρωσε 
(σ.σ. μάλλον μιά άλλη φράσι συνήθιζεν 
ό Ζαχαριάδης) τή φωλιά του» καί πουλή
θηκε στό Μανιαδάκη καί σταμάτησε τή συ
νομιλία. Ό ταν δ Μανιαδάκης κατάλαβε, 
δτι τόσο μέ τή δημοσίευση τοδ άνοιχτοδ 
γράμματος τής 31.10.40, δσο καί μέ τή 
«μηχανή» τής έπικοινωνίας, ή δικτατορία 
ζημίωνε καί τό ΚΚΕ κέρδιζε, σταμάτησε 
τή «μηχανή» καί μετέφερε τόν σ. Ζαχα
ριάδη σέ ειδικό κρατητήριο στό Τμήμα 
’Αλλοδαπών (Άνωτάτη Εμπορική Σχο
λή), σέ όλοκληρωτική άπομόνωση, άπ’ δ- 
που τόν παρέδωσαν στήν Γκεστάπο στις 20. 
5.41, πού τόν έστειλε τήν ίδια μέρα άερο- 
πορικώς στή Γερμανία.

Ή  πορεία τοδ πολέμου 
"Οταν δ σ. Ζαχαριάδης στίς άρχές τοδ Νο
έμβρη 1940 πείσθηκε όριστικά δτι δ Γιάν
νης Μιχαηλίδης είχε προδώαει τήν άποστο
λή πού τοδ είχαν άναθέσει οί σύντροφοι 
τής Κέρκυρας καί δτι ή χαφιεδική Π.Δ. 
πλαστογραφούσε τή γραμμή του, άκόμα δτι 
ή χρησιμοποίηση καί αΰτοδ τοδ «Ριζοσπά- 
στη» τής χαφιεδικής διοίκτισις γιά σωστή 
πολιτική διαφώτιση, γινότανε πολύ δύ
σκολη ή καί άδύνατη. Τότε άποφάσισε νά 
καταγγείλει άνοιχτά τό χαφιεδισμό τοδ 
Μιχαηλίδη καί Σίας.

"Εδωσε λοιπόν τό γράμμα αύτό (σ. σ. 
δηλ. τό 3ο), γραμμένο σέ πανί, στό φοι
τητή Λιανόπουλο (σ.σ. υιόν άνωτέρου κρα
τικού υπαλλήλου), πού τότε κρατιόταν 
στήν Γενική ’Ασφάλεια, γιά  νά τό μετα- 
βιβάση στούς κομμουνιστές φοιτητές, πού 
θά τό τύπωναν καί θά τά κυκλοφορούσαν. 
Τά πράγματα δεΐξαν άργότερα, δτι καί δ

Λιανόποϋλος, ήταν Χαφιές, (σ.σ. δηλαδή 
όλόκληρο σχεδόν τό άπαράτ τών στελεχών 
άποτελεΐτο άπό χαφιέδες!)».

Εις τό άρκετά έκτενές αύτό γράμμα, 
άφοδ δμολογή «είχα δεχτεί τήν πολιτική 
μόνο συνεργασία μέ τήν Π.Δ.», κατηγορεί 
τήν «χαφιεδική σφηκοφωλιά Μάθεση — 
Παπαγιάννη» καί έπαναλαμβάνει, καθ’ ήν 
στιγμήν δ Ελληνικός Στρατός έθριάμβευ- · 
σεν εις τά βορειοηπειρωτικά βουνά, τ ή ν  
π ρ ο δ ο τ ι κ ή ν  γ ρ α μ μ ή ν  τ ο υ :  
ν ά  σ τ α μ α τ ή α η  δ ι μ π ε ρ ι α 
λ ι σ τ ι κ ό ς  κ α ί  κ α τ α χ τ η τ ι 
κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς  τής 'Ελλάδος καί 
νά μεσολαβήση ή ΕΣΣΔ διά ειρήνην. Καθ
ορίζει «παραμένει δ Μεταξδς κύριος 
έ χ θ ρ δ ς  τ ο δ  λ α ο ύ  καί  τ ή ς  
χ ώ ρ α ς .  Ή  άνατροπή του είναι τό πιό 
άμεσο καί ζωτικό συμφέρον τοδ λαοδ μας». 
’Αναφωνεί: «Ζήτω τό ΚΚΕ! Ζήτω ή 
Κ.Δ.!

’Αθήνα, κρατητήρια Γενικής ’Ασφαλείας 
15.1.1941.
Γειά—χαρά Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ».

Διά τήν ιστορίαν τών «γραμμάτων» Ζα
χαριάδη, εις τήν κομματικήν Σχολήν του 
ΚΚΕ «Δημήτριος Γληνός», έδιδάσκοντο, 
μεταπολεμικώς, τά έξής:

Πολυγραφημένα Μαθήματα: «Ιστορία 
τοδ ΚΚΕ», θέσεις γιά τό 5ο μάθημα τής 
Κεντρικές Κομματικής Σχολής τοδ ΚΚΕ 
«Δημήτρης Γληνός. Άναφέρονται εις τήν 
σελίδα 2, τά έξής διά τήν δράσιν τοδ ΚΚΕ, 
κατΑ τήν περίοδον τής 4ης Αύγούστου.

«Ή 4η Αύγούστου βρήκε τό ΚΚΕ δργα- 
νωτεχνικά καθυστερημένο, άλλά πολιτικά 
άρκετά προετοιμασμένο νά τήν άντιμετω- 
πίση... Ετσι, παρ’ δλα τά χτυπήματα 
άπ’ τήν πρώτη μέρα τής δικτατορίας, το- « 
νίζει τούς τρομερούς κινδύνους, πού δια
τρέχει τό έθνος. Ξεσκεπάζει τις ένέργειες 
τοδ Μ Εταξα, γιά τό δλοκληρωτικό δέσιμο 
τής Ελλάδος στό Χιτλερικό άρμα. Δεί
χνει τήν καταστροφή πού έπίκειται καί κα- 
λεί δλα τά άντιδιχτατορικά κόμματα καί 
δργανώσεις νά όργανωθοδν—ένωθοδν σ’ ένα 
Λαϊκό άντιδιχτατορικό μέτωπο, πού έπικε- 
φαλής τοδ λαοδ θά σώση τή χώρα. Δημιουρ
γεί έπιτροπές λαϊκού μετώπου πού Αρχί
ζουν τό άντιδιχτατορικό τους έργο (50.000 
προκηρύξεις, μοιράζονται στόν Πειραιά, τήν 
Πρωτομαγιά τοδ 1937. Γίνονται συγκεντρώ
σεις, ξεσποδν μικρές Απεργίες, καταγγέλον 
ται τά φασιστικά έγκλήματα, κατά τών 
Αγωνιστών τοδ λαοδ, συγκεντρώνονται έ
ρανοι) .

Μέ Ανοικτό γράμμα στίς 13.6.37 ή Κ.Ε. 
καταγγέλνει τις προκλήσεις πού έτοιμάζει 
δ Μανιαδάκης σέ βάρος τών πολιτικών Αρ
χηγών καί τών Αντιφασιστικών στελεχών 
τοδ στρατού.

Τό άντιδιχτατορικό μέτωπο πέρνει συνε
χώς διαστάσεις (’Επιτροπές στόν Πει
ραιά, θεσ)νίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλ- 
λα, Βέρροια, Κοζάνη μέ συμμετοχή Αντι
προσώπων, δλων σχεδόν τών κομμάτων).

'Η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. (Αδγουστος 
1937) τονίζει, δτι ή δύναμη τώς δικτατο- 1 
ρίας νά κρατιέται στήν άρχή, πηγάζει ά
πό τή διάσπαση τών άντιδικτατορικών δυ
νάμεων καί βάζει τό καθήκον νά ένταθοδν 
οί προσπάθειες γιά  τήν συνένωσή τους. 
Δημιουργεΐται Πανελλήνιος "Ενωση άντι- 
διχτατορικών δργανώσεων νέων, ή όποια 
στις 8 Όχτώβρη 1937 κυκλοφορεί τό Ιο 
φύλλο τής έφημερίδας «Φλόγα».

(Συνεχίζεται)
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Τ Ο Υ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
---- 1. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  —
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ  Β'

Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Ω Σ, είς τό λεΕιλόγιόν μας γίνεται χρήοις 
της λέΕεως άνθρωπιομός ή άνθρωπιστής. Απαραίτητον, 

λοιπόν, νομίΖω, είναι νό άναλύσωμεν, έν όλίγοις, τήν έν
νοιαν τής λέΕεως «Ανθρωπισμός», ήτις άποτελεί τήν βάσιν 
τής κοινωνικότητος τού άνθρώπου καί ρυθμίΖει, όναλόγως 
τής ηθικής καί πνευματικής όνοπτύΕεως αύτοϋ, τήν έΕωτε- 
ρικήν του συμπεριφοράν.

Σήμερον, όταν όμιλούμεν περί άνθρωπισμοΰ, έννοοϋμεν 
έκείνην τήν πράΕιν ή ένέργειαν, ή όποια πηγάΖει όπό τούς 
κανόνας τής καλής συμπεριφοράς. Οϋτω, λοιπόν, πιστεύο- 
μεν, ότι άνθρωπιστής είναι ό άνθρωπος έκεϊνος, ό όποιος 
διακρίνετσι διά τήν καλήν του συμπεριφοράν έναντι των 
συνανθρώπων του, τήν ψυχικήν του εύγένειαν, τούς καλούς 
του τρόπους καί γενικώς αύτός ό όποιος διοκρίνεται διά τό 
φιλάνθρωπο οίσθήματά του. Τότε λέγομεν, ότι ό άνθρωπος 
αύτός έχει άνθρωπιά.

Επειδή, όμως, κάθε άνθρωπίνη πράΕις είναι άποτέλεσμα 
μιάς έσωτερικής ψυχικής παρορμήοεως, συνειδητής ή ά- 
συνειδήτου, έάν έΕετάσωμεν γενικώτερον τό όλον θέμα, 
τότε θό άντιληφθώμεν, άτι άνθρωπιομός είναι μία λέΕις, μέ 
πολύ βαθύ νόημα, ή όποια πηγάΖει άπό τήν ψυχή μας καί 
περιλαμβάνει τήν πίοτιν πρός τόν άνθρωπον, πρός τήν άν- 
θρωπίνην προσωπικότητα, πρός τήν Ζωή, πρός τό δικαίω
μα τού άνθρώπου νά Ζήση, νά μορφωθή καί νά κινηθή μέσα 
είς τό κοινωνικόν χώρον, κατά τρόπον άρμόΖοντα είς τήν 
άΕιοπρέπειάν του.

Τό  πρόβλημα, όμως, είναι, πώς θά φθάση ό άνθρωπος 
είς τό οημεϊον έκεϊνο, ώστε νά μπορέοη νά άγαπήοη τόν 
συνάνθρωπόν του μέ όλη τήν θέρμην τής ψυχής του καί νά 
χρησιμοποιήση τήν δραστηριότητά του καί έπιτυχίαν του είς 
τά σύγχρονα έπιτεύγματα τής έπιστήμης καί τής τέχνης 
πρός όφελος αύτοΰ.

Πώς θά μπορέοη νά ύπερπηδήοη τόν κόσμον τών ύλι- 
κών ικανοποιήσεων καί νά πλησιάση τήν άσύλληπτον έννοι
αν τής άγάπης, είς τό ϋψιστον σημεϊον τής θυσίας, 
όπως μάς τήν προσφέρη ή Χριστιανική διδασκαλία. 
Διά νά φθάσωμεν είς τό σημεϊον αύτό, χρειάΖεται με
γάλη ψυχική δύναμις, ή όποια πρέπει νά πρυτανεύη κάθε 
πράΕεως καί ένεργείας ούτως, ώστε νά Ζής τήν πραγματι
κότητα, διά τής έσωτερικής άγωνίας τής ψυχής, πράς τά 
ύψηλότερα ιδανικά, άπό τά όποια έπήγοσεν ή φιλοσοφία τής 
τέχνης καί τής έπιστημονικής έρεύνης. Διότι είναι έντελώς 
άδύνατον νά άγαπήση έκεϊνος, ό όποιος σκέπτεται καί ύπο- 
λογίΖει. Αγαπά έκεϊνος, πού αισθάνεται. Ό  άνθρωπος δέν 
γεννάται μέ τήν άγάπην, ένώ τό κακό είναι είς τήν φύσιν 
του, άπό τήν άρχήν τής γεννήοεώς του. Ό  άνθρωπος μαν
θάνει τό καλόν διά τής διδασκαλίας. Σ ' αύτό διαφέρει άπό 
τό άτομον. Τό  άτομον είνοι άόριστον καί άποτελεί ένα μέ
ρος τής άνωνύμου μάΖης, είς τήν σφαίρα τού κοινωνικού 
συνόλου, έχει δέ τό άτομον έμφυτον τόν έγωκεντρισμόν, ό 
όποιος έν πολλοϊς δέν τού έπιτρέπει τήν άρμονικήν κοινωνι
κήν συμβίωσιν.

Ό  κοινωνικός άνθρωπος, ό «άνθρωπιστής», πιστεύει είς 
τάς ύψηλάς ιδέας τής άγάπης, τής αύτοθυσίας καί τής άλη- 
θείας πρός τήν άνθρωπίνην όντότητα. Ούτος προσφέρεται 
καί κάθε του πράΕις είναι μία άγνή πρσπάθεια πρός λύτρω- 
σιν τού όνθρώπου. Πιστεύει είς τήν δύνομιν τής ψυχής, δέν 
γίνεται άρνητής τής Ζωής καί χρησιμοποιεί τήν πρόοδον 
καί έΕέλιΕιν τής τεχνικής πρός όφελος τού συνόλου.

Βέβαια, δέν είναι εύκολο νά φθάση ό άνθρωπος είς τήν 
τελειότητα. ΧρειάΖεται μεγάλη θέλησις, διά νά Εεφύγη άπό 
τήν ρουτίνα τού πνεύματος τής έποχής, νά μή έγκαταλειφθή 
είς τήν άμφιβολία, νά Εεπεράση τήν άνθρωπίνην άθλιότητα 
καί τήν περιφρόνησιν τής Ζωής. Ό  άνθρωπος, δέν είναι 
μόνον ύλη ή όποια άνήκει στόν χώρο τής στατικότητος. Δέν 
είναι πεπερασμένο όν, τό όποιον κατευθύνουν άλογίστως αί 
ψυχικοί όρμαί. Είναι πέραν αύτοΰ καί πνεύμα, τό όποιο άνή- 
κει είς τόν χώρον τών μεταφυσικών δυνάμεων καί διά τού 
όποιου πλησιάΖει κάθε στιγμή τόν δημιουργόν του.

Διά τού πνεύματος αύτοΰ, δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν 
άφ' ένός μέν τήν δύνομιν τής ψυχής καί άφ' έτέρου τού 
νοΰ καί τού λόγου. Αύτό είνοι τό θειον δώρον καί έπάνω είς 
αύτό στηρίΖεται ή πίστις, ότι ή άνωτέρα πνευματική Ζωή, 
είναι καί μένει άθάνατος, ένφ ό ψυχικός βίος είναι παροδι
κός καί φθαρτός, όπως καί τό άνθρώπινον σώμα.

Εκείνο όμως τό όποιον είς τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν έχει σπουδαιότητα, είναι ό σκοπός νά πλησιάσωμεν τόν 
άνθρωπον, ώς άνώτερο πνευματικό θεϊκό δημιούργημα, μέ 
τό πλήθος τών μεταφυσικών άναγκών, μέ έλευθερίαν καί 
έπιθυμίας, μέ σκοπούς καί βιώμοτα καί ψυχικός μεταπτώ
σεις, διά νά ίδωμεν τό βάθος τής ψυχής του, νά μελετή- 
σωμεν τά προβλήματα αύτής, νά Ζήσωμεν τάς έπιδιώΕεις 
της, νά πιστεύσωμεν είς τάς άρχάς της, χωρίς νά πληγώ- 
οωμεν τήν εύαισθησίαν της, άλλά τούναντίον νά άπαλύνω- 
μεν τόν πόνον της μέ τήν άγάπη.

Διότι άναμφισθητήτως, μόνον ή άγάπη δημιουργεί τάς 
προϋποθέσεις μιάς άγαθής σκέψεως. 'Αποτελεί τά άνώτε- 
ρον, ήθικόν καί πνευματικόν στοιχείον, τό όποιον καθιστά 
τόν άνθρωπον ικανόν, δυνατόν καί πρόθυμον νά δεχθή κά
θε θυσίαν. Είς αύτήν ό Θεάνθρωπος έδωσε τήν μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν τής διδασκαλίας του, φθάνοντας είς τό μέγι- 
στον τής ήθικής καί πνευματικής τελειότητος., διά τής φρά- 
οεως «'Αγαπάτε άλλήλους».

Δι" αύτής ό άνθρωπος γίνεται μακρόθυμος. ΔΓ αύτής 
άντιπαρέρχεται τούς σκοπέλους τών ύλιστικών θεωριών καί 
δι' αύτής μόνον θά πλησιάση τόν άνθρωπον, άφοϋ πιστευ- 
ση, ότι άποτελεί μονάδα τού είναι του κατά πνεύμα, ύλη 
καί ψυχή.

Τέλος θά πρέπει νά όπλισθώμεν καί μέ τήν άκατάθλητον 
δύνομιν τής έλπίδος. Αύτή θά μάς γέμιση θάρρος νά άν- 
τιπαρέλθωμεν τάς άντιΕοότητας τής Ζωής καί νά φθάσωμεν 
τοιουτοτρόπως είς τό τέρμα τών σκοπών μας. Διότι ή έλπί- 
δα άνήκει είς τά συναισθήματα έκεϊνα τά συνυφασμένα μέ 
τό προσωπικόν μας έγώ. ΔΓ αύτής προκαλεϊται τό ένδε- 
χόμενον μιάς έπιθυμίας. Αύτή δίδει κουράγιο νά συνεχί- 
σωμεν καί όταν άκόμη βλέπωμεν, ότι τά πάντα χάνονται 
ή εύρίσκονται είς δοκιμασίαν ένώπιον άρνήσεως.

"Ας προσπαθήσωμεν λοιπόν νά πλησιάσωμεν τόν άν
θρωπον μέ άγάπη, ή όποια πηγάΖει μέσα άπό τήν χριστιανι
κήν διδασκαλίαν, διά νά μπορέσωμε νά σβήσωμε τό δάκρυ 
καί τήν λύπη μέ τήν χαρά, τήν άπογοήτευσιν μέ τήν καρ
τερίαν.

"Ας άπαλύνωμεν τόν ψυχικόν άνθρώπινον πόνο καί άς 
ΕερριΖώσωιμεν τήν αδιαφορίαν πρός τήν Ζωή καί τόν άνθρω
πον, διά νά όποκτήση τό άτομον τήν όντότητα ή όποια άρμό- 
Ζει είς τήν έλευθερίαν καί άΕιοπρέπειάν του. Αύτό είναι 
«άνθρωπιομός».
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Του κ. Π. ΖΑΒΟΛΕΑ
------------------------------ Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς  Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν  -----------------------------

Κατά τήν παγιως γενομένην αποδεκτήν ύπό τής 
νομολογίας καί τής έπιστήμης, άποψιν, ή άφ' όρον 
άπόλυοις αποτελεί ειδικόν τρόπον έκτελέσεως τής 
ποινής, έχοντα τό ίδιάϋον, ότι ό ύφ' όρον απολυθείς 
έΕέρχεται τών φυλακών προαωρινώς, τιθέμενος ύπό 
τήν έποπτεία ν τών ύπό τού άρθρου 110 παρ. 3 καί 4 
του Ποινικού Κώδικος αρχών καί δέν λύεται τής ποι
νής, άλλ έκτίει ταύτην έν καταστάσει περιυβρισμέ
νης έλευθερίας καθ όλον τό χρονικόν διάστημα τής 
δοκιμασίας, μεθ’ ό ή άπόλυοις θεωρείται οριστική, 
παύει ή έποπτεία καί ή ποινή θεωρείται άποτιθείοα, 
άν κατά τό διάστημα τής δοκιμασίας συμπεριεφέρθη 
δέν έΕετέλεοε νέον έγκλημα (αρθρ. 107, 108 καί 
δέν έΕετέλεοε νέον έγκλημα (αρθρ 107, 108 καί 
109 του Π .Κ .). Συνεπώς, έφ' όσον ό ύφ’ όρον άπο- 
λυθείς έκτίει ποινήν καί τελεί ύπό ταύτην δέν δύ- 
ναται νά μετανσστεύση ή άποδημήσει, διότι, έόν έΕ- 
ήρχετο των όρίων τής 'Επικράτειας, θά διεκόπτετο 
ή έπ αύτού έποπτεία τών άρχών καί θά καθίστατο 
άδύνατος ή άναφυλάκισίς του εις περίπτωσιν κακής 
διαγωγής του ή τελέσεως νέου έγκλήματος έντός 
του χρόνου τής δοκιμασίας του (όρ. Γνωμ. Είσ. Α. 
Π. 22)1966 Ποιν. Χρον. τόμ. Ι Σ Τ ’ οελ, 443 καί 
αύτόθι παραπομπήν εις Γαρδίκα Εγκλ. τόμ. Γ ' έκδ 
Γ ' σελ. 41 σημ. 2, Τούοη Γεωργίου Έρμ. Ποιν. Κώδ. 
έκδ. Γ ύπ αρθρ 105 έπ. Κ.Π., Γαρδίκα εις Ποιν. 
Χρον. τόμ. Β οελ. 480 σημ. 1 δ, Έ λ . Πρωτοπαπα
δάκη: « Ό  θεσμός τής ύφ' όρον άπολύσεως τού κα
ταδίκου» μονογραφία έκδοσις 1954 σελ. 28 έπάμε- 
ναι ώς καί άντίθετσν γνώμην I. Ζαγκαρόλα έν Π 
Χρ. ΚΑ σελ. 436), καθ’ όσον δέν ύφίσταται έν 
προκειμένω διεθνής σύμθασις περί δικαστικός συν
δρομής πρός έπιτήρηοιν τών ύφ’ όρον άπο^υομένων 
καί άναφυλάκισίν των, συντρεχούσης πρός τούτο πε- 
ριπτώσεως. Οϋτω, καταβληθεϊσα προσπάθεια ύπό τού 
X Σωφρονιστικού Συνεδρίου τής Πράγας (1930) καί 
ύπό τής III Υποεπιτροπής τού Συμβουλίου τής Εύ- 
ρώπης πρός σύναψιν διεθνούς συμβάσεως δΓ έπιτή- 
ρησιν τών ύφ όρων άπολυομένων μετακινουμένων 
εις τό έδαφος έτέρας ’Επικράτειας δέν ήχθη εις θε
τικόν άποτέλεσμα (όρ. σχετικώς μονογραφίαν Έ λ . 
Πρωτοποπαδάκη ώς όνωτέρω οελίς 41 καί μελέτην 
·Αγλ. Τσήτουρα Ποιν. Χρον. ΙΓ ' σελ. 653 έπ.).

Έ Ε  άλλου, ύπό τής κειμένης παρ’ ήμϊν νομοθε
σίας καί δή τού Νόμου 4310)1929 ορίζεται: άρθρον 
14 παράγρ. 3 «Προκειμένου περί μεμονωμένων άτό- 
μων άλλοδαιπών ό Υπουργός τών Εσωτερικών δύ- 
ναται έπίσης διά λόγους δημοάίου ή κοινωνικού συμ
φέροντος νά έπιβάλη εις ταϋτα όσους ήθελε κρίνει 
άναγκαίους περιορισμούς (π.χ. όσον άφορό τήν ά- 
παγόρευσιν τής διαμονής ή έγκαταστάσεως έν Έ λ - 
λάδι, ή έν ώριαμένω τόπω τήν παρουσίασιν εις τήν 
αστυνομίαν, μετακίνησιν, τήν όσκησιν ώρισμένου έ- 
παγγέλματος κλπ.)», άρθρον 23 παρ. 1. «Εις ός πε
ριπτώσεις δυνάμει τού παρόντος ένδείκνυται άπέλα- 
σις άλλοδαποΰ τίνος, αύτη διατάσσεται ύπό τού Υ 
πουργού τών Εσωτερικών όρίΖοντος καί τήν προ
θεσμίαν, έντός τής όποιας ό απελαυνόμενος οφείλει 
νά έγκοταλείψη τό Ελληνικόν έδαφος, μή συμμορ- 
φούμενος δέ, έκβάλλεται βία τής χώρας μερίμνη

τών άρχών εις πρώτην δυνατήν ευκαιρίαν, μέχρι τής 
όποιας δύναται νά διαταχθή ύπό τού Υπουργού τών 
Εσωτερικών καί ή κράτησις τού άπελαυνομένου» καί 

άρθρον 26 παρ. 7. « Ή  μή συμμόρφωσις άλλοδαπού 
τίνος πρός τάς έκ τού παρόντος νόμου ύποχρεώ- 
σεις του άνεΕαρτήτως τής ποινικής διώΕεως, ήν συν
επάγεται, δύναται νά όποτελέση καί λόγον άπελά- 
σεώς του έκ τού Ελληνικού έδάφους». "Ετι δέ, συμ
φώνους τφ αρθρω 1 έδ. γ ’ τού Α .Ν . 320)1936. «Αί 
άποφάσεις περί απελάσεων άλλοδαπών είναι Κυβερ
νητικοί πράΕεις, άτε άναγόμεναι εις τήν διαχείρι- 
σιν τής πολιτικής έΕουσίας».

Εκ τών άνωτέρω διατάΕεων, σαφώς συνάγεται, 
ότι ή διοικητικώς διατασσομένη άπέλασις τυγχάνει 
όλως διάφορος τής δικαστικώς διστασοομένης ώς 
μέτρον άσφαλείας τοιαύτης, ύπό τάς έν άρθρω 74 
παρ. 1 τού Ποιν. Κώδικος προϋποθέσεις καί έκτελου- 
μένης κατά ρητήν έπιταγήν τού νόμου «μετά τήν ό- 
ριστικήν έκ τών φυλοκών άπόλυσιν τού καταδικα- 
σθέντος» (όρ. Τούοη — Γεωργίου Έρμ. Ποιν. Κώδ. 
τόμ. Β ’ έκδ. Γ ’ σελ. 325 καί αύτόθι εις Γαρδίκαν 
παραπομπήν). Αντιθέτους, ή συμφώνως ταϊς άνωτέ
ρω διατάΕεσι τού Ν. 4310)1929 διατασσομένη άπέ- 
λασις άλλοδαπού έχει ώς μόνην έν τώ νόμω προϋ- 
πόθεσιν, ότι αύτη εις τήν συγκεκριμένην έκάστοτε 
περίπτωσιν επιβάλλεται έκ λόγων δημοσίου ή κοι
νωνικού συμφέροντος, ούσα κυβερνητική πρςΕις (όρ. 
Κυριακοπούλου Έ λ λ . Διοικ. Δίκ. τόμ. Β ’ έκδ. Δ ’ 
οελ. 212 έπομ. καί Σπυροπούλου Διεθνές Δίκ. έκδ 
Δ ’ σελ. 177, 178), ούδομόθεν προκύπτοντος ότι ά- 
παιτεϊται διά τό σύννομον τής περί άπέλάσεως άπο- 
φάσεως ή συνδρομή, ώς άρνητικής προϋποθέσεως, 
τής μή ύπάρΕεως εις βάρος τού άπελαυνομένου ύ 
ποχρεώσεως έκτίσεως στερητικής τής έλευθερίας 
ποινής. Τούτο δέ εύλόγως, διότι ένδέχεται εις τήν 
έκάστοτε κρινομένην περίπτωσιν τό συμφέρον τής 
Πολιτείας πρός άπέλασιν τού άλλοδαποΰ νά ύπερτε- 
ρή τού συμφέροντός της πρός έκτέλεσιν τής έπιβλη- 
θείσης αύτώ στερητικής τής έλευθερίας ποινής, ότε 
ή διοίκησις έν τή διακριτική αύτής εύχερεία θά άπο· 
φοσίση περί τής άπελάσεως ή μή τού άλλοδοπού, 
σταθμίΕουσα ποιον έκάστοτε συμφέρον τυγχάνει έπι- 
κρατέστερον έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει. Είδικώς 
δέ περί τών τελούντων έν ύφ’ όρον άπολύσει κατά 
τήν στάθμισιν ταύτην ιδιαιτέρως θά ληφθή ύπ’ δψιν, 
ότι εις τάς συνηθεστέρας τούλάχιστον τών περιπτώ
σεων ό ύφ’ όρον άπολυόμενος άλλοδσπός, εύρισκό- 
μενος μακράν τού οικογενειακού καί κοινωνικού του 
περιβάλλοντος, άνευ οικονομικών πόρων συνήθως 
καί έν άπαγορεύσει άναπτύΕεως έπαγγελματικής τί
νος δραοτηριότητος, θά άχθη μοιραίως εις ίκανοποί- 
ηοιν τών άναγκών έπιβιώσεώς του δΓ άνόμων, κατά 
τό πλεϊστον, μέσων, δεδομένης καί τής κατά τεκμή- 
ριον έκ τής προηγουμένη καταδίκης έγκλημστικής 
του προδιαθέσεως. Έ Ε  άλλου, δέν δύναται νά παρο- 
ρασθή, ότι, προκειμένου περί έν ύφ’ όρον άπολύσει 
τελούντων άλλοδαπών καταδικασθέντων δΓ έγκλή- 
ματα στρεφόμενα κατά τής Πολιτείας ή τού κοινω
νικού συνόλου (π.χ. κατασκοπεία, έμπορία ναρκωτι
κών κ.ά.), έκ τής έν έλευθερία έν τή ήμεδαπή δια-



βιώσεώς των ήθελε προκόψει κίνδυνος έπανολήψεως 
τής δράσεώς των έπί Εημία τής άσφαλείας κατά τός 
περιστάσεις, ώστε πρόδηλον νά καθίσταται τό συμ
φέρον τής Πολιτείας πρός άπομάκρυνσίν των έκ των 
έδαφικών όρίων τής 'Επικράτειας. Τοιοΰτον τι, βε
βαίως, δέν συμβαίνει προκειμένου περί τών έν ταίς 
Φυλοκαίς έκτιόντων τήν ποινήν των, ότε τό έκ τής 
αρχής τής νομι μότητος άπορρέον συμφέρον τής Πο
λιτείας πρός έκτέλεσιν τής καταγνωσθείσης ποινής 
υπερτερεί καταφόρως παντός άλλου συμφέροντος ή 
οκοπιμότητος εις τάς πλείστας άν μή πάσας τών πε
ριπτώσεων, δεδομένου ότι συνδρομή δημοσίου ή κοι
νωνικού συμφέροντος πρός άπέλασιν δυσχερώς δυ
νατοί νά νοηθή προκειμένου περί άλλοδαποΰ κρα
τουμένου εις τάς Φυλακάς καί έντεϋθεν άδυνατούν- 
τος νά προσβάλη τήν δημοσίαν τάζιν (περί τής συν

δρομής τών προϋποθέσεων τής άπελάσεως όράτε όπ' 
άριθ. 2438)1966 άπόφασιν Ολομέλειας τού Συμ
βουλίου Επικράτειας).

Συμπεραοματικώς καί συμφώνως πρός τά άνω- 
τέρω άναπτυχθέντα, έχομεν τήν γνώμην, ότι ή Διοί- 
κησις έχει τήν διακριτικήν εύχέρειαν πάντοτε νά δια- 
τάΕη τήν άπέλασιν άλλοδοποΰ τελούντος έν ύφ' ό
ρον άπολύοει, συμφώνως τοϊς άρθροις 105 έπ. τού 
Ποιν. Κωδικός, σταθμίΖουσα, όμως, έν τη κρίσει της 
ταότη, εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, καί τό 
άναντίρρητον συμφέρον τής Πολιτείας πρός έκτισιν 
τών ύπό τών Δικαστηρίων έπιβαλλομένων στερητι
κών τής έλευθερίας ποινών.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ ΤΗ Σ  ΚΥΡ. Ζ Α Β Ο Λ Ε Α Σ  
Είσαγγελεός Πρωτοδικών

Φώτιο 
n o  Οισο! 

ειβοποιηοε
Ά ν  δ ή ς  φ ω τιά  α τ ό  δάσος, τρ έξ ε  κ ι' ε ιδ ο π ο ίη σ ε  
α τό  π ιό κ ο ν τ ιν ό  χω ριό. Έ χ ε ι  σ η μ α σ ία  ν ά  φ θάσης  
γρήγορα. 0  Π απάς, ό Πρόεδρος, ό Χ ω ροφ ύ λακας  
ό Δ α σ ο φ ύ λ α κ α ς  θ ά  προλάβουν. Ά ν  πάλ ι ε ίσ α ι  
κ ο ν τά  σέ τηλέφ ω νο κ άλεσ ε τό  199. Ε ιδ ο π ο ίη σ ε  
γρήγορα. Μ ή ν  άμελήσ ης. θ ά ν α ι σ ά ν  ν ά β α λ ες  έσύ  
τήν  φωτιά. Δ έ ν  ν ο μ ίζ ε ις ; Τώρα ξ έ ρ ε ις  Τά δ ένδ ρ α  
π εθ α ίν ο υ ν  ά πό  σένα. Φ ύ λα ξε  τό  δάσος, μ π ο ρ ε ίς .
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Ενα άσημένιο τιαράβι

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Λ -

Π ΕΡΠΑΤΟΓΣΑΝ κάτω άπ’ τή νύχτα, σε μιά δεν- 
δροστοιχία άπδ άκακίες. Τδ φεγγάρι έπεφτε στδ 

βαθύ σκούρο φύλλωμα, τδ τύλιγε μέσα του καί τδ φώς 
έχανε τδ άνάλαφρο χρώμα του καί γινόταν υλη παρά
ξενη καί πυκνή. “Οταν έπειτα βρέθηκαν σ’ ένα άνοιχτδ 
μέρος τού πάρκου, τριγυρισμένοι άπδ υψηλά δέντρα, 
έκεΐνος είπε πώς αισθανόταν σά να ήταν θάλασσα, σά να 
είχαν βρεθή μες στδ βυθό.

Τότε τής τδ έδωσε:
-—Πάρε αύτό.
ΤΗταν ένα μικρό, ώς ένα δάχτυλο, ένα άσημένιο 

καράβι. Τδ φώς έπεσε παράξενα απάνω του καί τδ πήρε

5 2 0

Διήγημα

μαζί του. "Οταν ή γή έγινε σ τερεό  σώμα, μια γαλάζια 
π έ τρ α  κρύφτηκε πολύ βαθιά κάτω άπδ τήν έπιφάνεια 
νά ήσυχάση. ’Έλεγε έκεΐ νά περιμένη τή μοίρα τού 
κόσμου καί γι’ αύτδ θέλησε τδ μέρος δπου θ’ άναπαυό- , 
ταν νά έχη νερό. Συνεννοήθηκε, λοιπόν, μέ μιά πηγή, 
νά τή δεχτή πλάι της. Καί ή πηγή, μιά μικρή ύπόγεια 
φλέβα, είπε στή γαλάζια πέτρα:

«Καί Μείνε έδώ κοντά. Ό  τόπος θά είναι πάντα 
δροσερός».

’Έτσι έμειναν έκεΐ πολλά, πάρα πολλά χρόνια, καί 
δσο περνούσε δ καιρός, ή πέτρα άλλαζε μορφή καί χρώ
μα' άλλαζε, κι άπδ γαλάζιο έγινε πράσινο πρώτα, ι



έπειτα στιλπνό άσπρο χρώμα. ’Έπειτα πάλι πέρασε και
ρός, τό νερό έτρεχε όλοένα πλάι στήν πέτρα καί τότε 
έγιναν άστρα στόν ουρανό καί έγινε ή νύχτα. ’Έφεραν 
τό νέο οί σκόρπιοι πού ταξίδευαν ώς τήν έπιφάνεια τής 
γής. Μιά μέρα σταμάτησαν στήν πηγή να δροσιστοΰν 
καί είπαν συναμεταξύ τους:

«Τά είδατε λοιπόν;».
«”Ω ναι, τά είδαμε», καί λέγαν για τό νέο, γιά 

τη νύχτα, γιά τόν ήλιο καί γιά τά άστρα πού βγήκαν 
στόν ουρανό.

'Όταν έφυγαν οί σκορπιοί, ή φλέβα τό νερό ρώ
τησε τήν πέτρα:

«Τό άκουσες;»
«Τό άκουσα» τής άποκρίθηκε.
«θά ήθελες μήπως νά τά ίδής;»
«Ό χι, είναι τόσο ήσυχα έδώ» είπε.
’Έπειτα πάλι πέρασε καιρός καί πάλι οί σκόρ

πιοι ήρθαν στήν πηγή.
«Μήπως είδατε, άπάνω, τά πλάσματα μέ τό φώς 

στό πρόσωπο;» ρώτησε ό ένας τόν άλλον κι έλεγαν γιά 
τούς άνθρώπους.

Ναι, δλοι τούς είχαν δή.
«Μπορέσατε μήπως έσεΐς νά τούς κοιτάξετε κατά 

πρόσωπο;»
”Ω, αύτό δχι! Γιατί κανένα πλάσμα τοΰ κάτω κό

σμου δεν μπορούσε νά τό βαστάξη. Νά κοιτάξη τούς 
άνθρώπους μές στά μάτια.

’Έφυγαν οί σκορπιοί καί πάλι ή πηγή ρώτησε τήν 
πέτρα:

«"Ακόυσες; Λέγανε γιά πλάσματα πού δέν μπο
ρείς νά τά κοιτάξης μές στό πρόσωπο».

Ή  πέτρα έκείνη τή νύχτα έμεινε άγρυπνη καί 
πολλές άλλες νύχτες. Καί δταν ή πηγή τή ρώτησε τι 
έχει καί δέν κοιμάται, έκείνη είπε πώς πολύ θά ήθελε 
νά δή τά πλάσματα μέ τά φωτεινά μάτια. Γιατί τώρα 
τό καταλάβαινε πώς στά πλάσματα έκεΐνα βρίσκεται ή 
μοίρα τοΰ κόσμου.

«Μά οί φίλοι μας οί σκορπιοί είπαν πώς τίποτα 
τοΰ κάτω κόσμου δέν μπορεί νά τό βαστάξη καί νά 
κοιτάξη αυτά τά πλάσματα κατά πρόσωπο».

"Ομως ή πέτρα ήταν βέβαιη γιά τόν έαυτό της.
«Έγώ θ’ άλλάξω καί θά τό βαστάξω».
Καί ή πέτρα άλλαξε στά χρόνια πού κύλησαν, έγι

νε πιό στερεό σώμα, έγινε μέταλλο, ένα κομμάτι άσήμι. 
ΙΙάνω στήν έπιφάνεια οί άνθρωποι όλοένα έσκαβαν τή 
γή καί όλοένα πλησίαζαν στό καταφύγιο τοΰ μετάλλου 
καί τοΰ νεροΰ. Μιά μέρα άκούστηκαν τά χτυπήματά 
τους.

«’’Ακόυσες; είπε τό άσήμι χαρούμενο. Τό άκου
σες λοιπόν; Είναι έκείνοι καί έρχονται».

Καί παρακάλεσε τήν πηγή:

«Κάνε με όμορφο νά μέ δοΰν καί νά μ’ άγαπή- 
σουν».

Ή  πηγή δέν πίστευε σέ χίμαιρες, γιατί ή ζωή της 
ήταν δεμένη μέ τή γή καί είχε τήν άπάθεια δλων τών 
πλασμάτων πού δέν έχουν φαντασία, γιατί πολύ είναι 
δεμένα μέ τή γή. ’Αλλά ήταν καλή πηγή, στις χιλιά
δες χρόνια πού πέρασαν συντροφικά μέ τήν πέτρα πα<- 
ρακολούθησε δλη τήν ιστορία της, καί δέν θέλησε ν’ 
άρνηθή τίποτα στό άνήσυχο τοΰτο πλάσμα.

«Θά σέ βοηθήσω, είπε στό άσήμι. Μά μήν έλπί-
ζής»%

..  ’Έστριψε λοιπόν λίγο τό δρόμο της καί ή φλέβα 
τοΰ νεροΰ έβρεχε τώρα κάθε μέρα, κάθε στιγμή καί κάθε 
νύχτα τό μέταλλο, νά τό έτοιμάση γιά τήν έπίσημη 
ώρα.

Καί ή έπίσημη ώρα ήρθε. Τά χτυπήματα τών άν- 
θρώπων έφτασαν ώς τό καταφύγιο τοΰ μετάλλου, τό 
ξέθαψαν, δ ήλιος έπεσε άπάνω του καί έλαμψε τό φώς. 
Τό άσήμι έκανε νά κοιτάξη τά πλάσματα μέ τά φω
τεινά μάτια, μά δέν πρόφτασε. Σκληρά χέρια τό χού
φτιασαν, τό έσφιγγαν μέ δύναμι. Περίμενε νά βρή μιά 
στιγμή άνάσα, μήπως δει, μά δέ γινόταν. ’Απ’ τό ένα 
χέρι πέρασε σέ άλλο χέρι, πέρασε σέ άλλα χέρια, καί 
δλα αύτά τά χέρια έκαιαν άπ’ τό σκοτεινό πάθος.

«Ά χ, έλεγε μόνη της ή πέτρα πού έγινε άσήμι. 
Τί καλά πού ήταν στήν πηγή! Τί ήσυχία πού ήταν. 
"Ας γινόταν νά ξαναγύριζα! ’Ή  τούλάχιστον νά έβλεπα 
τά μάτια τών άνθρώπων!»

Μά δέ γινόταν νά τά δή. Γιατί τό πάθος πού τούς 
έκαιε ήταν σκοτεινό καί βαθύ καί σκέπαζε τά μάτια 
τους μέ ποΰσι.

Τό μέταλο έγινε νόμισμα κι έζησε πολλή ζωή 
άκόμα. "Εχασε τή στιλπνότητά του καί όλοένα πλημ
μύριζε στό παράπονο:

«Δέ θά τά ίδώ. Δέ θά τά Ιδώ τά μάτια τών άνθρώ
πων».

"Οταν έπί τέλους ή καλή μέρα ήρθε. Τό μέταλλο 
έπεσε στά χέρια ένός άγοριοΰ, πού σκέφτηκε:

—-"Ας κάμω ένα άσημένιο καραβάκι.
’Έκανε τό άσημένιο καραβάκι καί τό έδωσε στό 

κορίτσι έκείνη τή νύχτα, δταν τό φεγγάρι έλαμπε καί 
τά δέντρα ήταν τόσο ψηλά γύρω τους, σά νά είχαν 
βρεθή μές στό βυθό.

—Τί είναι; ρώτησε τό κορίτσι.
Κοίταξέ το. Είναι άσημένιο καραβάκι.
Τό έφερε κοντά στό πρόσωπό της χαρούμενη καί 

τό κοίταξε. Τότε ή πέτρα πού άπό τόσο μακριά ξεκίνη
σε καί τόσο πολύ έπερίμενε είδε έξαφνα νά τήν τυλίγη 
ένα παράξενο βαθύ φώς, ένα γλυκό ήμερο φώς. Καί 
τότε είπε πώς ναί, τώρα τό ταξίδι της τελείωσε, γιατί 
είδε τά μάτια τών άνθρώπων.



ΑΠΟ

ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Δ

Α γν ο η μ έ ν η  μοιάΖει ή Εθνική μας Ζωή καί παράδοσι. Δέ 
Ζητήσομε ώς τώρα νά τή Ζήσουμε απεύθυνα καί ν' όρματώ- 
σουμε ένα αίτημα έπιστροφής. Ή  επιστροφή στις άγνές 
πηγές τής έθνικής μας Ζωής, στή φουστανέλλα καί στό 
σταυρό δέν άντικρύστηκε δημιουργικά, δέν προεθλήθη στήν 
εθνική της μεγαλωσύνη. Ό  τρόπος τής Νεοελληνικής Ζωής 
όπως μας παραδόθηκε άπ' τήν Τουρκοκρατία καί τήν κοινο- 
Οιακή της μορφή, άπ' τή Νεοελληνική σκέψι καί Φιλοσοφία, 
τή ΒυΖαντινή καί Λαϊκή Τέχνη κι' όπ' τά έργα δύο έΕαιρέ- 
των Ελλήνων, τοϋ Σολωμοϋ καί του Παποδιομάντη, δέ μπό
ρεσε νά συντεθή σέ Νεοελληνικό Πολιτισμό, ϊένοι 
άνθρωποι πού Ζήσαν μσκρυά άπ' τά υπεύθυνα πεπρωμένα 
τοϋ Γένους, πού ποτέ τους δέν είδαν στό σηκωμό τοϋ 21 
τά Παλληκάρι ώς ήθικά έλεύθερο άντρα πού πολεμάει γιά 
τή Σημαία καί τά Σταυρό, θέλησαν νά μάς φέρουν Εένους 
τρόπους καί Εένα έθιμα. Θλιβερή κατάστσσις μιας οίκτράς 
ήγεσίας πού θέλησε νά ύποτιμρ τό άμεσον παρελθόν της. 
Οί λαοί άντρειώνονται μόνο σάν τιμούν τήν 'Εθνική τους 
παράδοσι καί Ζωή. Μέσα σ' αύτήν θ’ άνεύρουν τόν βαθύτε- 
ρον έαυτό τους κΓ έμπνεόμενοι άπ' αύτήν θά βαδίΖουν στό 
π ε π ρ ω μ έ ν α  τους.

Δέν είναι μόνο ό Παπαδιομάντης κΓ ό Σολωμός πού ρί- 
Ζωσαν στή Γη τους κΓ έβαλαν πέτρα γιά τή Μυθοποίησι τού 
Νέου Ελληνισμού. Είναι καί πολιτικοί άνδρες πού στάθηκαν 
πιστοί στήν 'Εθνική μας Παράδοσι. Ό  Καποδίστριας κΓ ό 
Ίω ν  Δραγούμης. Μέσα στό έργο τους οφείλουμε έμεϊς οί 

νεώτεροι ν' άνεύρουμε τις ΑΕίες πού θά μπορέσουν νά δώ
σουν νόημα στή Ζωή μας. Υπάρχει κάποια άντιστοιχία Κα- 
ποδίστρια καί Σολωμοϋ. Καί τούς δύο πνευματικούς άνδρες 
τούς διέπει ή ίδια εύγένεια κΓ εύαισθησία τοϋ Ίονικοϋ 
Πνεύματος. "Οπως ό σηκωμός τοϋ 21 έΕυψώθηκε μέ τήν 
ποίησι τοϋ Σολωμοϋ έτσι καί στή Συνείδησι τοϋ Καποδί- 
στρια τό γεγονός αύτό πήρε τήν πολιτικό πιά ώριμη μορφή 
του. Αίτημα τής στιγμής ήταν ή Ε λ λ ά ς  ν ά  γ ί ν η  
Κ ρ ά τ ο ς .

Ο Κοποδίστριας μοιάΖει μέ λογοκρατούμενο πολιτικό 
πού ώοτόσο τόν διέπει μιά μεταφυσική εύαισθησία. "Εχει λε
πτότητα καί εύπάθεια Ίονική. Σέ κάθε του πράΕι «έν άρχή 
ήν ό Λόγος··. 'Αλλά ή αισθητική σκιαγραφία τής πολιτικής 
του πράΕεως είναι καλλιτέχνημα. ΣκιάΖει καί τονίΖει σημεία 
πού ή έντονη ψυχική εύαισθησία του έπιθάλλει. Προχωρεί 
όπό τό Λόγο στό Συναίσθημα καί κρυφομιλεϊ τή νύχτα μέ 
τό πεπρωμένο. Κλασσική ώστόσο ψυχολογία στή γενική της 
θεώρηση γιατί κατέχεται όπό ισορροπία κοί μέτρο. Κινεί ό
λες του τις δυνάμεις μέ προσοχή καί σύνεσι. Ή  νόησί του 
δέν έγκατσλείπει ποτέ τούς τεθειμένους άντικειμενικούς 
σκοπούς της. Μόνο ή καιρική εύπάθεια τοϋ έπιβάλλει αι
σθητικές αναπροσαρμογές, άγωνίες ψυχής στό Ζήτημα τοϋ 
χειρισμού. Τό κλασσικό μέτρο στή συνείδησι τοϋ Κσποδί-

ΤοΟ Υφυπουργού *Εθν. 

Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΟ Υ  κ.

Μπροστά στό χρέος είναι έξ ίσου σκληροί ό Δρα
γούμης κι’ ό Καποδίστριας. Έ χουν κι’ οί δυο τήν 
άτεγκτη συνείδησι τοϋ οικοδόμου. Πρέπει στά 
έρείπια νά δώσουν μορφή καί ν’ άντρειώσουν 
πολιτισμό. Καί οί δυό συμφωνοΰν βασικά στό

στρια έχει μιά λεπτεπίλεπτη ίδιοουγκροσία Ίονική ένώ στό 
βάθος της προβάλλει τό μαϋρο κρέπι μιάς σεμνής καί ήρωί- 
κής συμφωνίας. Ή  πένθιμη αύτή συμφωνία τοϋ δίνει τή μο- 
νοΕιά καί τήν αύτοσυγκέντρωσι, τό όραμα μιάς ήθικής άνα- 
γεννήοεως τής Ελλάδος. Ακριβώς γιατί έχει αύτή τήν ψυ
χολογία δέν δίνει τις μάχες του μέ τό σπαθί, όπως τόν κα
τηγόρησε ό Γκαϊτε σέ γράμμα του πρός τόν Έκκερμαν. 
Καί παρ' άλα αύτό μπορεί νά ό ρ γ α ν ώ σ η  γιατ' είναι 
άνθρωπος Ζωντανός καί στέκει μοίρα στή μοίρό του, γιοτ'ι 
άδιάκοπα δουλεύει ή ψυχή του στό ν' άντικρύση Ιδεατούς 
σκοπούς, όπως τήν Ηθική Άναγέννησι τής Έθνότητος. 
Στις ώρες τής συλλογής παίρνει τις μεγάλες του άποφά- 
οεις. Στή συλλογή δέν χάνει τήν ισορροπία. Εσωτερικός 
ώστόσο άνθρωπος. Αύτή ή λεπτότητα, ή διανοητική εύαι
σθησία κΓ ή μοναΕιά, ή περίσκεψι τακτικής — καθώς θά τή^ 
έλεγα —  δίνεται κάπως «εύρωπαϊκά» ίσως. "Αν αύτό είναι 
τό ύπσκειμενικά άσθενές του σημείο —  ό εύρωπαϊκόα περί
γυρος σάν στοιχείο χρήσιμο γιά τόν έαυτό του—  όμως ή 
συμμετρία καί ή λογικότης είναι ή γνήσια Έλληνικότης 
του. ΚΓ όταν ίδή τόν Λόγο παραβιαΖόμενο, τότε γίνεται ό- 
λότελα 1 Ελληνας, δηλαδή άνδρας πού όργανώνει τό χάος, 
λεβέντης r-ού πολεμά άδίστακτα κΓ άδυσώπητα. "Ολα στήν 
ύπηρεσία τής Ιδέας. Γνήσια Ελληνική στάσις, στάσις θάλε- 
γα Νεοελληνική. Κατά τούτην τήν στάσι ό Καποδίστριας έφά- 
πτεται μέ τήν ψυχή τοϋ παλληκαριοϋ πού άδούλωτο κΓ έ
λεύθερο πολεμά γιά τήν έλευθερία. Κοποδίστριας καί Παλ
ληκάρι τοϋ 21 είναι συνώνυμα.

Ή  ήθική του έλευθερία δέν έχει κανένα ταΕικό δεσμό. 
Όπω ς ή Πλατωνική 'Ιδέα τοϋ Δικαίου έτσι κΓ αύτός Ζητεί 
άντικειμενικότητα. Ό  πνευμοτικός άνθρωπος φτάνει στήν 
κοινωνική λύσι όχι γιατί ή οικονομία τοϋ τά όρίΖει άλλα 
προσδιοριζόμενος άπ" τό καθολικό Δέον, τήν Ηθική. Δε-



ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΤοΟ Ύ π . Α ' κ. ΣΑΡ. ANTQNAKOY

1 U  E TA  ΤΗ Ν  ΕΡ ΕΥΝ Α Ν  τής κρατούσης άπό αστυνομικής 
πλευράς καταστόσεως εις τήν πρωτεύουσαν τής Βυ

ζαντινής Αύτοκρατορίας, τήν Κων)πολιν, είναι άπαραίτη- 
τος, πρός όλοκλήρωσιν των άφορώντων εις τήν ΒυΖαντινήν 
Αστυνομίαν γνώσεων μας, μία σύντομος άναδρομή εις τά 
Αστυνομικά πράγματα τών Επαρχιών τού Κράτους, Ενταύ
θα, δέν θά συναντήσωμεν, βεβαίως, τόν πολύπλοκον Αστυ
νομικόν μηχανισμόν τής πρωτευούσης, μέ τούς διαφόρους 
Αστυνομικούς άρχοντας καί τά ιδιώνυμα πολλΑκις καθήκον
τα, άλλά μίαν Ατελή, θό ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν, Αστυνο
μικήν υπηρεσίαν, ή όποια έλάχιστα ή ούδόλως διεκρίνετο 
άπό τής άλλης γενικής διοικητικής έΕουσίας.

Απόλυτος Αστυνομικός άρχων, περιβεβλημένος τήν Α
στυνομικήν ΐΕουσίαν, ήτο εις τάς Επαρχίας καί μέχρι τής 
διαιρέσεως τής Αύτοκρατορίας εις Θέματα ό ύπό τής κεν
τρικής δισικήσεως διοριζόμενος Αρχών, φόρων διαφόρους 
έκόστοτε τίτλους. Αί Αστυνομικοί άρμοδιότητες τών τοπι
κών διοικητών τών διαφόρων έπαρχιών, διά τούς περισσο
τέρους τούλόχιστον έκ τούτων, ρυθμίΖοντοι- ύπό διαφόρων 
νομοθετημάτων καί κυρίως ύπό τών Νεαρών καί Ίδίκτων 
τού Ιουστινιανού, τού όποιου τό νομοθετικόν καί διοικητι
κόν έργον άπετέλεσε σταθμόν τής ΒυΖαντινής Ιστορίας.

Πριν ή άσχοληθώμεν μέ τά καθ' έκοστον αστυνομικά έργα 
τών έπαρχιακών Αρχόντων, είναι ανάγκη, νά προβώμεν εις 
μίαν θεώρησιν τών γενικών άρχών τών διεπουσών τήν ά- 
σκησιν τής έΕουσίας των. Καί έν πρώτοις, ό όρος άρχων. 
Διά τού γενικού τούτου τίτλου ώνομάΖοντο οί στρατηγοί, οί 
άνθύπατοι καί πάντες οί διοικηταί τών έπαρχιών. «Τό  τού 
άρχοντος άνομα γενικόν έστι, καί σημαίνει κοί στρατηγόν, 
καί ανθύπατον, καί πόντος τούς έπαρχιών διοικητάς» ( 1).

Οί άρχοντες, λοιπόν, οΰτοι ύπεχρεούντο, κατά τήν άοκη- 
σιν τής εύρυτάτης έΕουσίας των, νά τηρούν άπαρεγκλίτως 
ώρισμένας βασικός όρχάς, όπορρεούσας έκ τού γραπτοΟ 
δικαίου τής ΒυΖαντινής Πολιτείας, άλλά καί έκ τής παρα- 
δόσεως καί τών Ιερώ ν τής Θρησκείας Κανόνων. Ώ ς  βα
σικοί άρχαί, διέπουσαι τήν άσκησιν τής δημοσίας έΕου
σίας, άφορώσαι δέ εις τούς διαχειριΖομένους τούτην άρχον
τας, δύνανται νά θεωρηθούν κυρίως αί κάτωθι, ώς αύται 
καθωρίΖοντο ύπό τών Βασιλικών καί άλλων ΒυΖαντιακών 
νομοθετημάτων.

α) Ή  κ α τ ά  τ ό π ο ν  ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς  τού 
άρχοντος περιορίζεται εις τήν ίδιαν αύτού έπαρχίαν. Ούδε- 
μίαν έχει οΰτος έΕουσίαν έκτός τών ορίων τής δικαιοδοσίας 
του. « Ό  άρχων, κατά μόνην τήν ίδιαν έπαρχίαν τήν έΕου
σίαν έχει έΕω δέ ταύτης ιδιώτης έστίν» ( 2).

β) Έ ν  τ η  Έ  π α ρ χ ί g τ ο υ  είναι ό Ανώτα
τος μετά τόν βασιλέα κρατικός λειτουργός, άσκών έν όνό- 
ματι καί διά λογαριασμόν του τήν κρατικήν έΕουσίαν. « Ό  
άρχων έν τή έπαρχία, μείΖω άπόντων έΕουσίον έχει μετά 
τόν βασιλέα» ( 3).

γ ) Τ ή ν  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ν  καί δικαστικήν έΕου
σίαν του Απαγορεύεται νά έκχωρήση εις έτερον, άνευ έγ- 
κρίσεως τού βασιλέως(4).

δ) Ύ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  ν ά  έμποδίΖη καί νά τιμω- 

_______________________________________________________________

ρή τούς παρά τόν νόμον καί διά βίας είσπραττομένους φό
ρους, νά θεωρή σκόρους τάς διά ψυχικής ή σωμοτικής βίας 
πραγματοποιηθείσας συμβάσεις καί νά τιμωρή τούς Επιτυγ
χάνοντας καθ' οίονδήποτε τρόπον παράνομον κέρδος. Πρός 
τούτοις νά άνοΖητή τήν άνεύρεσιν τής άληθείας εις τάς δια
φόρους υποθέσεις τών πολιτών(5).

ε) Ο ά ρ χ ω ν  τ ι μ ω ρ ε ί  τούς στρατιώτας 
οί όποιοι άδικούν τινά έκ τών πολιτών.

ΈμποδίΖει τούς δυνατούς νά βλάπτουν τούς Αδυνάτους 
«Κωλυέτω τούς δυνατούς, βλάπτειν τούς ταπεινούς». 'Επι
τρέπει τό νόμιμον έμπόριον καί άπογορεύει καί τιμωρεί τάς 
παρανόμους συναλλαγάς(6) .

στ) Ό  ά ρ χ ω ν  ό φ ε ί λ ε ι  νά φροντίΖη διά τήν 
έΕασφάλισιν τής κοινής ειρήνης, νά άναΖητή τούς ίεροσύ- 
λους, τούς Ανδραποδιστάς, τούς κλόπτας καί τούς κλεπτα
ποδόχους « Ό  άρχων φροντιΖέτω τής ειρήνης, Ζητών τούς 
ίεροσύλους καί άνδραποδιστάς καί κλέπτος καί Αποδο- 
χείς» ( 7) .

Ζ) Τ ο ύ ς  ψ υ χ ο π α θ ε ί ς  ύποχρεούται νά 
έγκλείη εις τάς φυλοκάς, έάν δέν δύνανται νά φυλάΕουν 
τούτους οί συγγενείς των. Έά ν, όμως, ούτοι (οί ψυχοπα
θείς) καταστούν ύπαίτιοι Ανθρωποκτονίας, τότε ό άρχων 
οφείλει νά έρεμνήση έάν τό έγκλημα διέπροΕαν προσποιού
μενοι τόν ψυχοπαθή, ή έάν τούτο Ετελέσθη εις στιγμήν παρ- 
οΕυσμού, όπότε, έν τή δευτέρα περιπτώσει ήθελον τιμωρη- 
θή έλαφρότερον. Ό  Εγκλεισμός των εις τήν φυλακήν γίνε- 
τοι όχι μόνον διά νά μή βλάψουν έαυτούς, άλλά καί διά νά 
μή βλάψουν άλλους(®).

η) Ό  ά ρ χ ω ν  ό φ ε ί λ ε ι  νά είναι προσιτός εις 
όσους τυχόν ήθελον τόν πλησιάσει, νά μή έκδηλώνη δέ 
πρός τούς άρχαμένους τά αίσθήμστά του. Νά μή όργίΖεται, 
άλλά ούτε καί νά φέρεται κατά τρόπον ύπερβολικά οίκεϊ- 
ο ν (’ ).

θ) Π ρ έ π ε ι  π ρ ό ς  τ ό  καλόν καί τού ίδιου 
καί τού δημοσίου συμφέροντος, νά είναι σεμνός, Αφιλοκερ
δής, καί νά ένδιαφέρετοι διά τά δημόσια πράγματα(,ι(>).

ι) Δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  δωροδοκήται, άλλά νά 
άρκήται εις όσα ή πολιτεία τώ παραχωρεί. Δωροδοκούμενος 
άρχων χάνει τό άΕίωμά του, πληρώνει εις τό τετραπλάσιον 
τό ληφθέν ποσόν καί τιμωρείται άναλόγωςί111) .

ια) Π ρ έ π ε ι  ν ά  ά π ο ν έ μ η  τό δίκαιον, 
ώς τούτο ύπαγορεύουν οί θείοι καί οί άνθρώπιοι νόμοι. Νά 
τιμωρή τούς κακούς καί νά δικαιώνη τούς καλούς. Νά θεω
ρή ίσους όλους τούς ύπηκόους του καί πρός όλους νά 
συμπεριφέρεται κατά τόν ίδιον πάντοτε τρόπον. Γενικώς, 
πρέπει νά ένεργή ώς πατήρ πρός τό τέκνονί"2).

ιβ) Ό  ά ρ χ ω ν  ό φ ε ί λ ε ι ,  έν παντί, νά είναι 
όΕιοπρεπής, έπιδιώκων όπως, διά τής έν γένει συμπεριφο
ράς του, έπιτυγχάνη τήν έκτίμησιν καί τόν θαυμασμόν τών 
διοικουμένων. Έ ν  προκειμένω, όφείλει ιδιαιτέρως νά προ- 
σέχη, ϊνα μή ουνάψη σχέσεις καί έν συνεχεία νυμφευθή γυ
ναίκα ούχί καλής φήμης, ή κατωτέρας κοινωνικής τάΕεως,



ti>c σκηνικήν, πόρνην, χορεύτριαν, ή δούλην, ή πρώην δού- 
λην, ή κόρην δούλης « .  . ,oi έχοντες έΕουοίαν μή δέν έπά- 
ρουσιν γυναίκας άνοΕΙος έκείνοις, οϊον δούλην, ή θυγατέ
ραν δούλης, ή όπου ήτον δούλη καί έλευθερώθη, ή τήν 
κόρην της, ή πορνικός, ή ΰλλας (τός) ούδέν πρέπον, καθώς 
λέγει βίβλος α ', τίτλος θ ', διάτοΕις θ' ( ,3) .

ιγ) Ύ π ο χ ρ ε ο ΰ τ ο ι  ό δ ρ χ ω ν  νά άνοΖητή 
καί νομίμως νά πμωρή τούς εις τήν έπαρχίον του δρώντας 
ληστός, βιαστάς, άρπαγας πραγμάτων ή γυναικών, ή άλλως 
πως έγκληματοϋντας, ώστε οί παλϊται άβλαβείς καί Αμέρι
μνοι νά έπιδίδωνται εις τά ειρηνικά των έργα. Παραμελών 
τό καθήκον τούτο δρχων, έκτός τού δτι έκπίπτει τού άΕιώ- 
ματος πληρώνει καί πρόστιμον δέκα λυτρών χρυσίου(14).

ιδ) Τ ό ς  ο ί α σ δ ή π ο τ ε  ατασθαλίας τού δρχον- 
τος οφείλει ό τοπικός έπίσκοπος νό καταγγέλη εις τόν βα
σιλέα.

Αί γενικοί άρχοί, τός όποιας άνεφέραμεν κοί έπί τη 
βάσει τών όποιων, ώς εϊπομεν, έπρεπε νά άσκήται ύπό τού 
δρχοντος ή κρατική έΕουσία, συνεπληρούντο, συνήθως, εις 
τός λεπτομέρειας των, διό δευτερευόντων νόμων καί άκόμη 
καί διά τού κειμένου τού Βοοιλικοϋ Διατάγματος, δΓ ού 
παρεχωρεϊτο τό άΕίωμα εις τόν τοπικόν διοικητήν. Εις έν 
τοιούτον Βασιλικόν Διάταγμα, ύπ' άριθ. 2509 φύλ. 170 τού 
Παρισινού Κώδικος, άναφέροντοι σχετικώς τά έΕής ένδια- 
φέροντα:

«Βασιλικόν διάταγμα.
"Ενταλμα πρακτικόν.

Άνατίθημί σοι τφ μεγαλοδοξοτάτψ καί ήγαπημένφ μοι κυρφ 
τφ όείνι τήν ένέργειαν τοΟ καπετανικίου τοθ δέ άπ’ άρχής τού 
σΰν θεφ είσελευσομένου μηνός τού δε τής νΟν ένεατώσης τόσης 
ίνδίκτου, δφείλοντι όιάγειν έπί συστάσει καί οίκισμφ τοδ τοι- 
ούτου καπετανικίου, καί οίκονομεϊν καί πολιτεύεαθαι έν αύτφ 
πάσαν εύνομίαν καί δικαιοπραγίαν, καί μή παραχωρείν τσΐς 
βυνατωτέροις καί εύπορωτέροις κατεπεμβαίνειν τών άδυνάτων 
καί απόρων άδίκφ καί πλεονεκτικφ τρόπφ τινί καί τά τούτων 
παροφαρπάζειν κτήματά τε καί πράγματα καί τοίς οίκείοις συν- 
αριβμείν, άλλά άνακόπτειν καί άναατέλλειν αύτοΰς άπό τής 
τοιαύτης αύτόδν άδικου καί παραλόγου δρμής, κρίνειν τε τάς 
παρεμπιπτούσας ύποθέσεις παρουσίφ τοΟ διεγκαλούντος καί διεγ- 
καλουμένου καί μονομερώς καί άπό εισηγήσεις, καί τόν άνα- 
φαινόμενον ύπ'αίτιον παιδεύειν καί έκταγιάζειν πρός τε τήν 6πό- 
θεαιν καί τό πταίσμα αύτοΟ καί κατά τήν ένοΟσαν αύτφ εύπορίαν 
καί δύναμιν, καί άναλαμόάνεσθαι τό διαφέρον αοι ύπέρ άέρος 
δίκαιον καί είσκομίζειν τούτο πρός με έφ’ έκάστφ μηνί καί λαμ- 
δάνειν άπόδειξιν έφ’ ώ καί οί έποικοι άπαντες τοδ τοιούτου κα
πετανικίου, ιερωμένοι, στρατευόμενοι καί δ κοινός άπας λαός 
όφείλουσιν έχειν εις σέ πάσαν (ιπακοήν, εύπειθειάν τε καί τιμήν 
τήν προαήκουσαν, πείσθεαθα! τε καί ύπακούειν έφ’ οίς δν παρά 
αοδ έπιτάττωνται άφορωσιν εις έκπλήρωσιν τών βασιλικών δου
λειών. Έ πεί τούτου χάριν έγεγόνει καί τό παρόν ήμέτερον έν- 
ταλτήριον γράμμα καί έπεδόθη σοι τφ διαληφθέντι μεγαλοδοξο- 
τάτφ καί ήγαπημένφ μοι κυρφ τφ δεΐνι εις άσφάλειαν, μηνί 
τωδε, ίνδικτιώνος τήσδε. Ό  δοδλος τοδ κραταιοδ καί άγιου 
ήμών αύθέντου καί βασιλέως δούξ άπογραφεός τής χώρας τήσδε 
δ δείνα».

Καί νϋν περί τών κυριωτέρων άστυνομικών καθηκόντων, 
ώς τούτα καθορίζονται εις τάς Νεοράς 24 —  30, 102 καί 
103 διά τούς άρχοντας τής Πισιδίας, Λυκαονίας, Θράκης, 
Ισαυρίας, Έλενοπόντου, Παφλογονίος, Κοποδοκίος, 'Αρα

βίας καί Παλαιστίνης, έν τοίς ίδίκτοις δέ 4 καί 8, διά τούς 
δρχοντος τής Φοινίκης, Λιβανησίας καί Ποντικής.

Α: ΠΡΑΙΤΩΡ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
Τά καθήκοντα καί ή όνομοσία τού επαρχιακού τούτου 

διοικητού ώρίσθησαν διά τής 24ης Νεαρός, έκδοθείσης τό 
έτος 535 μ.Χ.

Συμφώνως πρός τήν έν λόγω Νεαρόν, εις τάς άστυνο- 
μικάς άρμοδιότητος τού Πραίτωρος τής Πισιδίας περιλαμ
βάνονται κυρίως αί έΕής:

1) Διώκει καί ουλλομβόνων τιμωρεί συμφώνως πρός τούς 
νόμους τούς μοιχούς, τούς άνδροφόνους καί τούς άρπά- 
Ζοντας παρθένους. Οί μοιχοί καί οί άρπάΖοντες τιμωροϋν- 
ται διά ρινοκοπίας, ένώ οί φονεϊς αποκεφαλίζονται.

2) Επιβλέπει κοί άπστρέπει πάσαν έν τή περιφερείς 
του άδικίαν, τιμωρεί δέ άναλόγως τούς καθ οίονδήποτε 
τρόπον έγκληματοϋντας.

3) Μεριμνά διά τήν έΕαοφάλίσιν εις τούς πολίτας τών 
βασικών βιωτικών ειδών καί κυρίως σιτηρών, διώκων έν 
ταύτώ καί τιμωρών τούς σίσχοκερδοϋντας, ή άποκρύποντας 
τά άγαθά, ή πωλοϋντας ακατάλληλα τοιαϋτα.

4) ΦροντίΖει διά τήν κατασκευήν, έπισκευήν καί γενι
κώς συντήρησιν τών δημοσίων καί κοινωφελών έργων τών 
πόλεων, ώς όδούς, τείχη, όχετούς, γέφυρας κλπ.

5) Π α ρ ο κ ο λ ο υ θ ε ϊ καί διά τ ή ς  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ω ς  σ τ ρ α τ ιω 
τ ώ ν  π ρ ο λα μ β ά ν ε ι έ π α ν α σ τά ο β ις  καί έ Ε ε γ έ ρ σ ε ις  τ ώ ν  κ α το ί
κ ω ν , κα τά  τ ή ς  ν ο μ ίμ ο υ  έ Εο υ σ ία ς .

6 )  Δ ιώ κ ε ι κ ο ί σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι το ύ ς  λ η σ τ ά ς  καί γ ε ν ικ ώ ς  
λ α μ β ά ν ε ι π ά ντα  τά  π ρ ό ς  κ σ τα δ ίω Ε ιν  τ ή ς  λ η σ τ ε ία ς  π ρ ο σ ή 
κ ο ν τα  μ έτρ α .

Β: ΠΡΑΙΤΩΡ ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ
Ο  διοικητής τής Λυκαονίας, χώρας τής Μ. Ασίας, 

εύριακομένης εις τό κεντρικόν όροπέδιον ταύτης, μέ πρω
τεύουσαν τό Ίκόνιον, είχε τά αύτά ώς καί ά Πραίτωρ τής 
γειτονικής Πισιδίας άστυνομικά καθήκοντα. Περί τού Πραί
τωρος τής Λυκαονίας διαλαμβάνει ή ύπ' άριθ. 25 Νεαρά.

Γ: ΠΡΑΙΤΩΡ ΘΡΑΚΗΣ
Εις τάς άρμοδιότητος τούτου άναφέρεται ή 26η Νεαρά. 

Πλήν τών άλλων άστυνομικών άρμοδιοτήτων, φροντίΖει διά 
τήν «προστασίαν τών δικαίων τών ιδιωτών καί τήν άπαλλα- 
γήν αύτών άπό πόσης κακουργίας».

Δ: ΚΟΜΗΣ ΙΣΑΥΡΙΑΣ
Περΐ4τούτου ή ύπ' άριθ. 27 Νεαρά. Τού Κόμητος τής 

Ίσαυρίας αί άοτυνομικαί άρμοδιότητος είναι αί αύταί μέ 
έκείνος τών προναφερθέντων άρχόντων.

Ε: ΠΡΑΙΤΩΡ ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΑΣ
Εϊχεν ύπό τάς διατογάς του έκοτόν ταΕεώτας κατά τήν 

έκτέλεσιν τών άστυνομικών του καθηκόντων. Πλήν τών άλ
λων, ένήργει καί διά τήν είσπραΕιν τών δημοσίων έοόδων. 
(29η Νεαρά).

ΣΤ: ΜΟΔΕΡΑΤΩΡ ΕΛΕΝΟΠΟΝΤΟΥ
"Εχει τά άστυνομικά καθήκοντα τού προηγουμένου, άπο- 

νέμων πρός τούτους τήν δικοιοσύνην, περί ερχόμενος άπό 
πόλεως εις πόλιν (28η Νεαρά).

Γενικά άστυνομικά καθήκοντα είχον καί ήσαν υπεύθυνοι 
διά τήν εις τάς Επαρχίας των τάΕιν καί άσφάλειαν καί ό 
' Α ν θ ύ π α τ ο ς  τ ή ς  Κ α π α δ ο κ ί α ς  (30η Νεα
ρά), ό Μ ο δ ε ρ ά τ ω ρ  τ ή ς  Α ρ α β ί α ς  (102α 
Νεαρά), ό ' Α ν θ ύ π α τ ο ς  τ ή ς  Π α λ α ι σ τ ί 
ν η ς ,  ό Μ ο δ ε ρ ά τ ω ρ  τ ή ς  Φ ο ι ν ί κ η ς  
(4σν " Ιδικτον) , ό  Β ι κ ό ρ ι ο ς  τ ή ς  Π ο ν τ ι κ ή ς  
(8ον "Ιδικτον) κοί ό Α ύ γ ο υ σ τ ά λ ι ο ς  τ ή ς  
Ά λ ε Ε α ν δ ρ ε ί α ς  καί Α ί γ ύ π τ ο υ .

Εις άποντας τούς έπαρχισκούς άρχοντας εϊχεν όνατεθή 
έπί Ιουστινιανού καί ή φροντίς διά τήν έφορμογήν τής 85ης 
Νεοράς τού Αύτοκράτορος, συμφώνως πρός τήν όποιον 
ούδείς έκ τών πολιτών έπετρέπετο νά άσχολήται μέ τήν 
κατασκευήν δπλων, πλήν τών λεγομένων φοβρικηοίων, τών 
έργαΖομένων δηλαδή όπλοποιών εις τά κρατικά έργοοτάοια. 
οϊτινες δέν έδικαιοΰντο, ώοαύτως, νά πωλοϋν δπλα εις ίδιώ- 
τας. Επίσης, οί άκολουθούντες τό στράτευμα όπλοπλοιοί, 
οί δεποντάτοι καλούμενοι, πσρηκολουθούντο νά έπιμελώνται 
μόνον τών δπλων τών στρατιωτικών, έν ή δέ περιπτώσει 
ήθελον κατασκευάσει νέον τι δπλον, έπρεπε νά καταθέσουν 
τούτο εις τό άρμαμενταρεϊον (όπλοθήκην).

Συγχρόνως μέ τήν άπαγόρευσιν κατασκευής όπλων, οί 
τοπικοί άρχοντες έτιμώρουν τούς εις τάς πόλεις ή τά χωρία 
όπλοφορούντας πολίτας. Εις τό έργον των τούτο, έβοη- 
θούντο ύπό τών λεγομένων χαρτουλαρίων. Ό π λα , εις τά 
όποια άνεφέρετο ή μνημονευθεϊσα Νεαρά τού Ιουστινιανού 
καί τά Οποία, ώς εϊπομεν, αύστηρώς άπηγορεύετο νά φέ
ρουν, ή νά κατασκευάζουν οί ίδιώται ήσαν κυρίως τά τόΕα, 
τά βέλη, αί σπάθαι, τά λεγάμενα μονοκόντια, τά μισοιβίλια 
ή οί Ζιθύννοι, τέλος δέ οί άσπίδες ή τά οκοντάρια καί αί 
περικεφαλαϊαι ή κασσίδσι, ώς έλεγον ταύτα οί βυΖαντινοί.

Εις τό έπόμενον θά γνωρίοωμεν τήν νέαν διοικητικήν 
καί άστυνομικήν κατάστοσιν εις τάς έπαρχίας, όπως αϋτη 
διεμορφώθη μετά τήν εις θέματα διαίρεσιν τού ΒυΖαντινοΰ 
Κράτους.

1. ’Εκλογή Νόμων Λέοντος καί Κων)νου Πορφυρογβννήτου. 
Τόμ. ΣΤ’

2. ’Εκλογή νόμων κλπ. "Ενθ. άν.
3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ’Εκλογή νόμων κλπ. Έ νθ. &ν.
10, 11, 12' ’Εκλογή νόμων κλπ. Έ νθ. &ν. Τόμ. Ζ '.

13. ’Ελληνικοί Νόμοι τής Κόπρου. (Κ. Ν. ΣΑΘα. Μεσαιωνι
κή Βιβλιοθήκη. Τόμ. 6, α. 551).

14. ’Εκλογή νόμων κλπ. Έ νθ. δν. Τόμ. Ζ '.
15. Ίσαυρία. Μικρά όρεινή χώρα τής Μ. ’Ασίας, μεταξύ 

Παμφυλίας, Λυκαονίας καί Κιλικίας είς τάς Β. Υπώρειας τοΰ 
κιλικικοΟ Ταύρου.

(Συνεχίζεται)



ΑΠΟ ΤΑ  ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Γεώργιος Κουντουριώτης.

Του κ. Σ. Α.

Φ «Παρακαλώ θερμώς την γενικήν ταύτην Α
στυνομίαν νά μ’ εύσπλαχνισθή καί νά μ’ 
Απαλλάξη Από τής φυλακής, καθότι δι
καίως Ανήκει μάλλον νΑ ζητηθώσι τΑ Α
λογα Από τούς ένοικιαστΑς, καί δχι βέ
βαια Από έμέ τον Αθώον».

Φ «Ή  ’Αστυνομία ούτε αΰτοδ μέ Αφίνει νΑ 
κατοικώ, ούτε και έτερον οικίσκον μέ ευρί
σκει, ΑλλΑ καθ’ έκάστην ώραν και στι
γμήν μέ έπηρεάζει, Αλλοτε ρίπτων τΑ ίμά- 
τια καί τΑ έπιπλά μου έξω, καί μέ βιάζει 
νά Αναχωρήσω».

Παναγιώτης Γιατράκος.

υ ΐ Σ  Τ Ο  Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο  άναφέρα-
Ί-Γμ ε, ότι μετά τήν άπελευθέρωσι έ- 

νός μικρού τμήματος τού έθνικού έδά- 
φους, κατά τά πρώτα μετά τήν έθνεγερ- 
οίαν έτη, ή νεοσύστατος πολιτεία, άν- 
τιληφβείοα τήν μεγάλην σημασίαν τής ά- 
σφαλείας καί τής τάΕεως, προσεπάθησε 
νά έπιβάλη ταύτας διά τής άργανώσεως 
Αστυνομικής Υπηρεσίας. 'Αφού ίδρυ

σε Ύπουργεϊον τής 'Αστυνομίας, άνέθε- 
σε τήν εις τάς έλευθερωθείσας έπαρχι- 
ας έκτέλεσιν άστυνομικών καθηκόντων 
εις τοπικούς 'Αστυνόμους, βοηθουμέ- 
νους, έκόστοτε, ύπό ολιγάριθμων άν- 
δρών. Οί γραφικοί έκεϊνοι 'Αστυνόμοι, 
οί όποιοι βεβαίως ήσαν έντελώς άγρόμ- 
ματοι, χωρίς ούδεμίαν, έστω καί ύποτυ- 
πώδη, άστυνομικήν έκπαίδευσιν καί πεί
ραν, προσεπάθησαν, οί περισσότεροι 
τουλάχιστον, νά φανούν αντάξιοι τής ύ- 
ψηλής άποστολής των. Έ ν  τούτοις, ό
μως, εις τήν χαλεπότητα τών καιρών 
καί τήν δίνην τού πολέμου, τήν όποιαν 
έπέτεινον τά μικροσυμφέροντα, ή μικρο
πολιτική, ή φτώχεια καί ή δυστυχία καί 
οί προσωρινοί άστυνόμοι, δέν ήτο δυ
νατόν νά παραμείνουν άλώβητοι είς τά

ύψος τού άΕιώματός των.
Ή  άγρομματωσύνη, ή στενότης άντι- 

λήψεως, ή έξυπηρέτησις ιδίων καί άλ- 
λοτρίων συμφερόντων καί κάποτε - κά
ποτε καί ή έμπάθεια, ώδήγησαν τήν 'Α 
στυνομίαν είς ολισθήματα καί πράξεις, 
αί όποϊαι προεκάλουν άγανάκτησιν καί 
πικρό παράπονο ατούς φτωχούς Έ λ λ ή - 
νας, ότι ή Πατρίς τούς άδικεϊ. Πολλοί 
έκ τών άδικουμένων κατέφευγον είς 
σύτοδικίαν μή ύπακούοντες είς τάς 
διαταγάς τής Αστυνομίας. Οί πλέον 
νομοταγείς όμως καί φιλήσυχοι έξή- 
τουν ιό  δίκαιόν των έγγράφως ή προφο- 
ρικώς, άναφερόμενοι είτε είς τήν 'Α 

στυνομίαν, είτε είς τό Ύπουργεϊον τής 
Αστυνομίας, είτε άκόμη καί είς τήν Κυ- 

βέρνηοιν. Πολλαί έκ τών άναφορών τού 
ιων διεσώθησαν είς τά άνέκδοτα έγγρα
φα τών Γενικών 'Αρχείων τού Κράτους. 
Είς τό έγγραφον, πού άκολουθεϊ (Φ 25 
Ύπουργεϊον Αστυνομίας), ό έκ Λακε- 
δαίμονος Νικόλαος Διαμαντόπουλος, 
παροπονεϊται κατά τής Γενικής 'Αστυνο
μίας Ναυπλίου, ή όποια, ύποκινηθεϊσα ύ
πό τού Παραστάτου Κρήτης 'Εμμανουήλ 
Άντωνιόδου, άφ' ένός μέν, τόν πιέξει 
νά έγκσταλείψη τήν κατοικίαν, τήν όποι
αν τού παρεχώρησεν ό Στρατηγός Για
τράκος, άφ' έτέρου δέ, δέν έκτελεϊ τήν
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•διαταγήν τής Διοικήοεως, περί άνευρέ- 
σεως καί παραχωρήοεως εις τούτον νέ
ας κατοικίας.

Τό  έγγραφον, χαρακτηριστικόν τής 
κρατοόσης κατοστάσεως, έχει ώς έΕής:

Σεβαστή Διοίκησις,

Είναι γνωστόν, νομίζω, δτι δ ύποφαινό- 
μενος "Ελλην καί Λακεδαιμόνιος, ών, καί 
εύρισκόμενος εις Γαλλικάς έκδουλεύαεις 
καί αξιώματα, κατέλιπον έκεΐνα καί ήλθον 
είς τήν φίλην Πατρίδα μέ τήν οίκογένειάν 
μου, διά νά δουλεόσω καί έγώ τό κατά 
δύναμιν, καί μοί φαίνεται, δτι έκαμα καί 
τό χρέος μου καθώς καί άλλοι πολλοί.

Συμπαρευρέθην δέ καί είς τήν πτώσιν 
τοΟ Ναυπλίου καί έκτοτε μοί έδόθη καί δ 
οίκίστος, είς τδν δποΐον τώρα ένοικφ πα
ρά τού Σεβαστού Παναγιώτου Γιατράκου 
(τοϋ δποίου φέρω άνά χεΐρας καί τδ ’Απο
δεικτικόν) . Ά πδ αύτδν λοιπόν τδν οίκί- 
σκον βιάζομαι παρά τού Παραστάτου Κρή
της Έ μμ. Άντωνιάδου διά τής Γενικής 
’Αστυνομίας Ναυπλίου νά τδν άδειάσω, καί 
νά αναχωρήσω. Μέσα είς αύτδν τδν οίκον, 
Σεβαστοί Κύριοι, είς μέν τδν ήμισυ κάθην- 
ται τόσοι Παραστάται καί Γραμματείς Αξιό
χρεοι καί χρήσιμοι, είς δέ τδν έτερον κά- 
θηται μόνον αύτός, καί τούς άλλους οικι
ακούς έχει πλήρεις οικογενειών Κρητών 
ευχάριστων πρδς αύτόν, κάθημαι δέ καί 
έγώ είς ένα οίκίσκον. Αύτόί τώρα ζητεί 
καί μέ βιάζει νά μέ έκβάλη, τόσας καί 
τόσας κατ’ έμού κατηγορίας καί συκοφαν
τίας προαάπτων, καί, ώς φαίνεται, τούτο 
μοί τδ κάμει, έπειδή έλαβε κάποιαν δυ
σαρέσκειαν έξ έμού. ’Εγώ πρδ ήμερών άνε- 
φέρθην πρδς τήν φιλοστοργίαν σας, άπαι- 
τών νά μοί δοθή κατοικία, καί έκτραγω- 
δών τάς δποίας υποφέρω άπδ αύτδν δβρεις 
καί διωγμούς άναιτίως' ή δέ Σεβαστή Δι- 
οίκησις διέταξε τήν ’Αστυνομίαν Ναυπλίου 
νά μοί εύρη έτέραν κατοικίαν διά νά κα
τοικήσω. Ή  ’Αστυνομία ούτε αύτού μέ ά- 
φίνει νά κατοικώ, ούτε καί έτερον οίκίσκον 
μέ εδρίσκει, άλλά καθ’ έκάστην ώραν καί 
στιγμήν μέ έπηρεάζει, άλλοτε ρίπτων τά 
ίμάτια καί τά έπιπλα μου έξω, καί μέ 
βιάζει νά άναχωρήσω. ’Εγώ, Σεβαστή Δι- 
οίκησις είμαι στρατιώτης καί Λακεδαίμων, 
δουλεύω τδ Έθνος είς τό Τακτικόν, πού 
νά εδρω οίκον νά κατοικήσω; καί άν εδ- 
ρω πόθεν έχω νά δίδω τό ένοίκιον; Έ γώ  
νά δουλεύω τήν Πατρίδα καί νά ήμαι άοι- 
κος, αύτδς δέ νά κυριεύη ένα δλόκληρον 
οίκον, καί νά βάλη είς τούς οικιακούς δ- 
σους καί δσας τδν εύχαριστο&σι, τούτο δέν 
είναι μεγίστη άδικία; Διά τούτο παρακα
λώ θερμώς τήν φιλοστοργίαν της νά έπι- 
τάξη, δπου άνήκη, νά μή έπηρεάζη οδτε 
δ ρηθείς Άντωνιάδης, οδτε ή ’Αστυνομία' 
καί άν πάλιν ή φρόνησίς της θέλει νά 
μετοικήσω άπδ αύτδν τδν οίκίσκον παρα
καλώ νά διορίαη κάν νά κατοικήσω είς τδν 
οίκον τδν ύπ’ άρ: 282, δστις μετά δλίγας

ήμέρας μέλλει νά ένοικιασθή. Τούτα μέ 
θερμήν παράκλησιν καί μέ βαθότατον σέ
βας.

2 ’Ιουνίου. 1825. Έ ν Ναυπλίψ 
Ό  Πατριώτης 

Νικόλαος Διαμαντόπουλος

Τό  έτερον έγγραφον (Φ. 25 Ύπουργ. 
'Αστυνομίας), είναι μία αναφορά τού είς 
τάς φυλακάς εύρισκομένου Άνδριανοϋ 
Παπούλια, ό όποιος κατηγορήθη διά Ζωο
κλοπήν. (Κατά τήν άναφοράν, έκλεψε 
τά άλογα τοϋ Προέδρου τοϋ 'Εκτελεστι
κού Γεωργίου Κουντουριώτου, άδελφοϋ 
τοϋ ΛαΖάρου). Είς τήν πρός τήν Γενι
κήν Αστυνομίαν αϊτησίν του, ό φυλακι
στείς ίσχυρίΖεται, ότι άδίκως έτιμωρή- 
θη κο> έπικαλούμενος μάρτυρας καί πι
στοποιητικά, Ζητεί τήν άποφυλάκισίν 
του. Τό  κείμενον τοϋ έν θέματι έγγρό- 
φου έχει ώς κάτωθι:

Πρδς τήν γενικήν ’Αστυνομίαν.

Καταδικαζόμενος είς φυλακήν βιάζομαι 
νά παρρησιααθώ πρός ταύτην τήν γενι
κήν άστυνομίαν, καί νά δμολογήσω μεθ’ 
δρκου, δτι δέν έλειψα παρ’ εύθύς δτε εδ- 
ρον τά άλογα τού έκλαμπροτάτου προέδρου 
κυρίου Γ. Κουντουριώτου, νά τά φέρω είς 
τήν οίκίαν τών ένοικιαστών, καί νά τά πα
ραδώσω είς χείρας των κατά τήν συνή
θειαν, ήτις παλαιόθεν οδτω πως έπεκρά- 
τησεν, άν δμως ή γενική αδτη άστυνομία 
δέν εύχαριστάται καί δέν δίδει πίστιν είς 
τούς μεθ’ δρκου λόγους μου καί πηστο- 
λογήματά μου ιδού περικλείω είς ταύτην 
μου τήν άναφοράν τδ μαρτυρικόν έπιβε- 
βαιωμένον παρά τής Επαρχίας Άργους, 
δπου οί ύπηρέται τών ένοικιαστών έν κα
θαρά συνειδήσει έμαρτύρησαν, δτι καί τά 
δύο άλογα εύρών είς τδ χωράφιόν μου έ- 
σπαρμένον άμέσως τά παρέδωσα είς τούς 
'ρηθέντας ένοικιαστάς, διότι κατά χρέος 
έπρεπε κατά τούτον τδν τρόπον νά κάμω 
διά νά μήν ύποπέσω έπειτα είς ποινήν 
οίκιοποιούμενος άδίκως τδ ξένο» πράγμα' 
δέν άμφιβάλλω δτι καί δ ίδιος Ιπποκόμος 
τού έκλαμπροτάτου προέδρου χθές παρρη- 
σιααθείς ώμολόγησεν έκ στόματος μεθ’ δρ
κου, δτι είδεν έμέ νά παραδώσω τά άλογα 
είς τούς ένοικιαστάς. Ποιαν άλλην λοιπδν 
πληροφορίαν δύναται νά λάβη, δταν οί ί 
διοι δπηρέται καί αύτός δ Ιπποκόμος μαρ
τυρούν μου τών άλογων είς τούς ένοικια- 
στάς παράδοσιν;

"Οθεν παρακαλώ θερμώς τήν γενικήν 
ταύτην άστυνομίαν νά μ’ εύσπλαχνισθή, 
καί νά μ’ άπαλλάξη άπδ τής φυλακής, 
καθότι δικαίως άνήκει μάλλον νά ζητη- 
θώσι τά άλογα άπδ τούς ένοικιαστάς, καί 
δχι βέβαια άπδ έμέ τδν άθώον' μένω δέ 
με τδ προσήκον σέβας.

Έ ν Ναυπλίψ 1825. ’Ιουνίου 2 
Ό  εύπειθέστατος πατριώτης 

Άνδριανός Παπούλιας

Είς τό τρίτον έγγραφον, ό πρώην 
προσωρινός Γενικός 'Αστυνόμος Τριπό- 
λεως Γεώργιος Διαμαντόπουλος, υπε
ραμύνεται έαστοϋ, άντικρούων προηγη- 
θείσας, ώς φαίνεται, κατηγορίας, τοϋ 
νεοδιορισθέντος Γενικού 'Αστυνόμου 
Αντωνίου Πελοπίδα. Καί τό πράγματι έν- 

διαφέρον τούτο έγγραφον (Φ 25 Ύ -  
πουργ. 'Αστυνομίας) έχει ώς έΕής:

Περ. γ : Προσωρινή Διοίκησις τής 
Ελλάδος

Ά ρ : 245 Πρδς τδ έξοχσν ύπουργεΐον 
τής ’Αστυνομίας ή Γενική 
Άστυνομία τής Τριπολι- 
τσάς.

Έλαβε τάς δύο διαταγάς τού ύπουργείου 
τούτου, ύπ’ άριθ. 1226: καί 1227: άφο- 
ρώσας τδν διορισμόν ένταύθα τού Γενικού 
’Αστυνόμου κυρίου Αντωνίου Πελοπίδα δ- 
στις δέν άνεδέχθη άκόμα τό χρέος του, 
διότι άντιφέρονται οί πολΐται, διά τά δ- 
ποϊα αίτια άναφέρονται κατ’ εύθείαν πρδς 
τήν Σεβαστήν Διοίκησιν. Έ γώ  δμως έδο- 
κίμασα μεγάλην εύχαρίστησιν διότι μού 
άφαιρέθη τδ προσωρινόν ύπούργημά μου, 
τδ δποΐον άνεδέχθην άκουσίως, ήναγκα- 
σθείς άπδ τήν προλαβούααν έπιτροπήν, καί 
πού έλπίζω δτι έμελε ν’ άπαλλαγώ διά 
τάχους' δέν έλλειψα λοιπόν άμα φθάσας 
δ κύριος Α: Πελοπίδας νά τδν προσκαλέ- 
σω διά τού Έπαρχίου νά άναδεχθή τδ χρέ
ος του' καί έπειδή δέν έκρίθη εύλογοφα- 
νής διά τάς περιστάσεις καί πληροί τό 
χρέος τής Γενικής ταύτης ’Αστυνομίας δ 
Γραμματεύς αύτώς έως οδ νά φθάση δευτέ- 
ρα διαταγή τής Σεβαστής Διοικήσεως, 
πρός άπόκρισιν τών πολιτών' μ’ άπορίαν 
μου ΐδον δτι έπαράστηαεν πρδς τό ύπουρ- 
γείον τούτο, δτι θρέφω έχθραν καί πά
θος έναντίον τού κυρίου Πελοπίδα' έγώ 
τήν εύγενιάν του μήτε έγνώριζα μήτε έλα
βα ποτέ τήν παραμικρών αιτίαν' καί είς 
τδ κατ’ αύτού κίνημα τών πολιτών έκαμα 
τό χρέος μου ώς ’Αστυνόμος, διά νά καθ
ησυχάσω τήν δρμήν των' καί άν, τδ έξο- 
χον ύπουργεΐον τούτο άμφιβάλλη περί τού 
χαρακτήρος ιιου, δύναται εύκόλως νά πλη- 
ροφορηθή, δτι είμαι καλός πολίτης, καί 
είς τών εύπειθεστέρων τής Σεβαστής Διοι- 
κήσεως.

τή 2 ’Ιουνίου 1825
Τριπολιτσά 

καί μένω εύσεβάστως 
Ό  πρώην προσωρινός 

Γενικός Άστυνόυ,ος 
γεώργιος διαμαντόπουλος 

*0 Γραμματεύς 
Κ. Ά γγελίδης



Ό  κ ^ έ φ ζ η ς

Λίγοι κλέφτουνε γιά χρεία' κ ’ εκείνοι 
δέν είναι άληθινοί κλέφτες. Ό  αληθι
νός κλέφτης κλέφτει άπό τήν φύση του, 
καί γιά νά εύχαριστήοη τή φύση του.

Ό  κλέφτης, λέει ή παροιμία, κλέφτει 
τή σκούφια του. Καί έννοεϊ νά κατάδειξη 
τό πάθος.

Παρεχτός τοΟ φυσικού τούτου κλέφτη, 
είναι κ’ έκεϊνος δπού καταντά τέτοιος έξ 
αιτίας άλλων ελαττωμάτων' άαωτείας, όκ- 
νηρίας, χαρτοπαιγνίου, καί λοιπά τέτοια. 
Τούτος βέβαια θά έπαυε νά είναι κλέφτης, 
άν έπαυε εις αύτδν τό έλάττωμα πού τόν 
έσπρωξε στήν κλεψιά.

Ό  φυσικός δμως κλέφτης σέρνεται αίω- 
νίυ>ς πάντοτε άπό τή φυσική του κλίση 
στή κλεψιά, ώς ό μέθυσος σέρνεται άπό 
τή φυσική του κλίση στή μέθη, δ χαρτο
παίχτης είς τό παιγνίδι κλπ. Πάσχει δέ 
στήν παρουσία τού πράγματος ένα είδος 
μαγνητισμού, αάν έκείνον τής καλαμίτας 
είς τήν παρουσίαν τού σιδήρου.

"Αν τού γνωστού σου κλέφτη, τού έμπι- 
στευθής τά κλειδά σου, κ ι’ έπειτα τόνε 
μηνύσης διά κλεψιά, έγώ καταδικάζω στήν 
ίδια ποινή κ’ έσέ κ’ έκείνονε' έπειδή έσύ 
τόν έβαλες νά σέ κλέψη.

Ό  κλέφτης είναι ένήμερος είς τά πρά
γματά σου, δαα όρέγεται. Ξεύρει πού τά 
έχεις, πώς τά έχεις καί ποιος δ καλλίτε
ρος τρόπος καί καταλληλότερη ώρα γιά  νά 
τά οιμώση. «Ό κλέφτης φυλάει τόν νοικο
κύρη».

ΤΟΥ ΑΝΑΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

ΙΔΟΥ
Ο

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ό  διακονιάρης μεγαλώνει τές στενοχώριες του, άληθινές ή πλαστές· τά 
πάθη του· τά ύποφέρματά του. Ρυθμίζει τή φωνή του σέ τρόπον ώστε νά 
κινή τόν οϊχτον. Ό  κλέφτης όπου έπιχειρίζει κ’ έχτελεΐ μ’ έπιτηδειότητα 
καί μ’ έπιτυχίαν μίαν καλοσχεδιασμένην έκπαγλη κλεψιά, ομοιάζει 
στρατηγόν όπου σχεδιάζει καί έκτελεϊ έκπαγλη μάχη.

Κλέφτης, δπού έπιχειρίζει κ’ έκτελεϊ μ’ 
έπιτηδειότητα καί μ’ έπιτυχίαν μίαν κα- 
λοσχεδιασμένην έκπαγλη κλεψιά, δμοιά- 
ζει στρατηγόν, δπού σχεδιάζει καί έκτελεϊ 
έκπαγλη μάχη.

Ή  άλλεπάλληλες Οποτροπίες του, καί 
κατηγορίες του, καί φυλάκισές του και κα
ταισχύνη του καί ή έπακόλουθη πρός αύτδν 
δυσπιστία, δέν έχουν δύναμη άπάνου του τό
σην, ώστε νά τόν άποτρέψουν άπό τό πάθος 
του.

Το πάθος τής κλεψιάς έχει θέλγητρα διά 
τόν κλέφτη, άνεξαρτήτως, τής ώφελείας. 
"Ισως νά μήν έλεγα μιά μεγάλη άτοπία, 
άν έλεγα δτι ή ωφέλεια παρουσιάζεται 
είς τήν ψυχήν τοΟ ίδιου αύτοδ κλέφτη ώς 
πρόφαση' καί ό κλέφτης αύτός δ ίδιος νά 
άπατάται νομίζοντας, δτι κλέφτει διά νά 
ώφεληθή' ένώ τό άληθές είναι δτι κλέ- 
φτει διά νά εύχαριστήοη τήν άκράτητη 
κλίση του.

Πραγματικής, συχνά δ κλέφτης κλέφτει 
πράμματα δλως άνωφέλευτα είς αύτόν.

Ό  διακονιάρης

’Εκείνος δπού διακονεύει άναγκασμένος 
άπό τή χρεία, δέν είναι δ διακονιάρης μου' 
έπειδή δέν είναι δ φυσικός διακονιάρης. 
Ό  φυσικός διακονιάρης διακονεύει σπρω
γμένος άπό 'τήν φύση του νά διακονεύη. Ή  
φύση βάνει τόν χαρακτήρα τού διακονιάρη 
σέ τούτον τόν άνθρωπον,, καθώς είς άλλον

άνθρωπον βάνει τόν χαρακτήρα τού ύψηλό- 
φρονος.

ΙΙάρε τόν φυσικόν τούτο διακονιάρη, έν- 
δυσέ τον, χόρτασέ τον, σπήτωσέ τον, καί 
πέρνα του καί τόσα τό μήνα, ώστε νά μπο- 
ρή νά ζή άναπαυόμενος' θέλει τά δεχθεί 
δλα δσα τού δώσεις, καί θέλει δμως έπι- 
στρέψει στήν διακονιά, σάν τό γουρούνι 
στή λάσπη. Είναι δέ ό διακονιάρης φυσιο- 
γνώμων κάλλιστος. ’Από τό πρόσωπο καί 
άπό τήν δλη συμπεριφορά τού διαβάτη, τόν 
καταλαβαίνει, άν είναι άπό έκείνους δπού 
δίνουνε, ή άπό έκείνους δπού δέν δίνουνε.

Ό  διακονιάρης, συνήθως, 3έν έχει ίδιο- 
χτησίαν, άλλά έχει ίδιοχτητικά δικαιώμα
τα στήν κοινωνία.

Ή  έκκλησιές είναι άμπελώνες του' ή 
Κυριακάδες οί Αύγουστοί του, οί έκκλησια- 
ζόμενοι, τά κούρβουλά του. Γνωρίζει δέ 
ποια άπό τούτα τά κούρβουλα είναι τά καρ
ποφόρα, καί ποια οι άκαρπΐτες. Ζητεί γιά  
τή συνήθεια, καί στούς άκαρπΐτες κι εύχα- 
ριστείται είς τό δσο λάβει άπό τούς άλλους.

Μεγαλώνει τις στενοχώριες του, άλη- 
θινές ή πλαστές' τά πάθη του' τά δποφέρ- 
ματά του. Ρυθμίζει τή φωνή του σέ τρόπον 
ώστε νά κινή τόν οϊχτον. Προσποιείται άλ
λα παθήματα μέ φωνήν άδύνατην... Ά λ λ ’ 
δταν δέν τόν άκοδς πλέον, στρέφει στόν σύν 
τροφό του, καί τού μιλεϊ μέ τόνον, καί συ
χνά καί μ’ έμφαση.

Ό  διακονιάρης τούτος, ό φυσιογνώμων, 
δ άδούλης, δ ύποκριτής, δ ήθοποιός, δ έλε- 
εινός, συμβαίνει κάποτε καί νά πλουτίση 
διακονεύοντας. ’Αλλά θέλει ξακολουθεΐ νά 
διακονεύη ώς καί πλούσιος. Καί θέλ’ είναι 
πάντα καταφρονητός, ώς αύτοχαμερπίσας 
τόν έαυτόν του ένώπιον τής κοινωνίας.
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ΤΑ ΧΑΠΙΑ 
ΤΗΣ*

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Μέχρι πρίν άπό λίγον καιρό, ατά φιλι
κά πάρτυ διαφόρων Αμερικανικών σπι- 

τιών κυκλοφορούσαν, ανάμεσα ατούς καλε
σμένους, μικροί δίσκοι μέ χάπια καί ταμ
πλέτες.

Δέν έπρόκειτο Ακριβώς γιά ναρκωτικά, 
άλλά γιά ψυχοφάρμακα, δηλαδή γιά φάρ
μακα πού έπηρεάζουν τήν ψυχική κατάστα
ση τού άτόμου (δπώς είναι τά ήρεμιστικά ή 
τά διεγερτικά). *0 σκοπός τους ήταν νά 
ανακουφίσουν τούς καλεσμένους άπό τδ άγ
χος καί τήν κατάπτωση, πού φέρνει τόσο 
συχνά ή σημερινή ζωή. 01 οικοδεσπότες 
τά προσέφεραν, δπως προσφέρουμε ούΐα-ιυ 
ή τσιγάρα.

Τώρα ή μόδα αύτή έχει περάσει κάπως- 
δχι γιατί οί καλεσμένοι αέ μιά φιλική 
συγκέντρωση δέν χρειάζονται πιά τό χαπά- 
Λΐ τους, άλλά γιατί φροντίζουν νά τό παίρ
νουν μόνοι τους, πρίν ξεκινήσουν άπό τό 
σπίτι τους.

Ή  χρήση, ή μάλλον ή κατάχρηση των 
ψυχοφαρμάκων, έχει έπεκταθή σιγά - σιγά 
καί οτήν Εύρώπη. Ό  φοιτητής πού έτοιμά- 
ζεται νά δώση έξετάαεις, ή δακτυλογράφος 
πού ψάχνει γιά  έργασία καί πρόκειται νά 
παρουσιασθή, γιά πρώτη φορά, στόν μέλ
λοντα προϊστάμενό της, ή νοικοκυρά πού Α- 
γωνιά συνεχώς γιά  τόν άνδρα της καί τά 
παιδιά της, δταν λείπουν άπό τό σπίτι, τό 
θύμα τής άϋπνίας, δ άτολμος, ό όξύθυμος... 
δλοι, τέλος πάντων, παίρνουν ένα κατάλ
ληλο ψυχοφάρμακο.

Γιατί; Συχνά, γιατί τούς τό συνέστη
σε κάποιος φίλος ή συγγενής, πού τό χρη
σιμοποιούσε ήδη, ή γιατί ένας συνάδελφος 
ή γνωστός τους έξύμνησε τά Αποτελέ
σματα τής τάδε κάψουλας, τής δείνα σκό- 
*ης...

Λίγο άπό περιέργεια, λίγο άπό Ανάγ
κη, λίγο άπό τήν πραγματική έπιθυμία νά 
νοιώσουν καλύτερα τόν έαυτό τους.

"Ετσι, άφού κάνουν τήν γνωριμία τού 
φαρμάκου, Αρχίζουν σιγά - σιγά νά τδ συ
νηθίζουν, ώστε νά μή μπορούν πιά νά Αρ
χίσουν τήν ήμέρα τους ή νά πέσουν τό βρά
δυ στό κρεβδάτι, χωρίς νά έχουν πάρει τήν 
ταμπλέτα τους. Δέν πρόκειται άπλώς γιά 
συνήθεια, άλλά γιά πραγματική σκλαβιά.

θά έπρεπε, ώστόσο, νά προσέξουν πολύ-, 
γιατί δέν έπιτρέπονται Αστεία μέ τά φάρ
μακα, έστω κι’ άν φαίνωνται Αθώα καί 
Ακίνδυνα. Μόνο δ γιατρός μπορεί νά δπο- 
βείξη ένα ψυχοφάρμακο.

Είναι πολυάριθμες οί νοσηρές καταστά
σεις πού κάνουν Αναγκαία τήν χρησιμοποί
ηση τών ψυχοφαρμάκων, προπάντων δέ στόν 
τομέα τής καρδιοαγγειακής παθολογίας. 
Νά ένα παράδειγμα Από τά πολλά: Σέ δ- 

σους πάσχουν άπό Ανωμαλίες τών στεφανι

αίων Αρτηριών ή συνεχής συναισθηματική 
ένταση μπορεί νά προκαλέση κρίσεις στη- 
θάγχης, ή άκόμα καί έμφραγμα τού μυο
καρδίου. Τό Αγχος, έξ Αλλου, μπορεί νά 
δημιουονήοη σπασμό τών στεφανιαίων, καί 
έπομένως έλάττωση τού αϊματος πού φτά
νει στήν καρδιά.

Γι’ αύτό, οί γιατροί συνδυάζουν τά άγ- 
γειοδιασταλτικά φάρμακα μέ ψυχοφάρμα
κα προωριομένα νά έξαλείψουν τό Αγχος 
(Αγχολυτικά) πού βασανίζει Αναπόφευκτα 
τούς Αρρώστους.

"Οσοι έπαθαν έμφραγμα καί διααώθη- 
σαν, παρουσιάζουν κατόπιν κατάπτωση καί 
άποθάρρυνση. Χρειάζονται λοιπόν καί αύ- 
τοί τά κατάλληλα ψυχοφάρμακα, θά  Ανα
φέρουμε άκόμα τίς λεγάμενες «καρδιακές 
νευρώσεις» (ταχυκαρδίες, Αρρυθμίες, πό
νους Αόριστους στήν μέση τού στήθους), 
γιά  τίς όποιες κάνουν Αληθινά θαύματα 
τά ψυχοφάρμακα, πού σπάζουν τόν φαύλο 
κύκλο τήν Αλληλεπίδραση τού Αγχους 
καί τών καρδιακών διαταραχών.

Ά λλη  τυπική περίπτωση φανερής αχέ- 
σεως τής ψυχικής καταστάσεως τού Αρ
ρώστου μέ τά σωματικά του συμπτώματα, 
είναι πολλές γαστροεντερικές παθήσεις. 
Πραγματικά, κάποια διαταραχή πού προ
έρχεται άπό μία συγκίνηση μπορεί νά 
προκαλέση Ανωμαλίες στήν χώνευση, οί 
όποιες συνοδεύονται Από δυνατούς πό
νους, σάν τού έλκους,ναυτία καί εμετό.

’Ακόμη μπορεί νά φέρη διάρροια, είτε 
δυσκοιλιότητα, φούσκωμα τής κοιλιΑς (με 
τεωρισμό) καί συνεχή γουργουρητά τών έν- 
τέρων (βορβορυγμούς). Κ ι’ έδώ έπίσης 
τά ψυχοφάρμακα προσφέρουν βοήθεια 
ατούς Αρρώστους, είτε έκτονώνοντας τό 
Αγχος, είτε νικώντας τή κατάπτωση. Φυ
σικά, θά χορηγηθούν μαζί μέ τά ειδικά 
φάρμακα γιά  κάθε περίπτωση.

"Εχουμε, ύστερα, τίς έπανειλημμένες 
κρίσεις πονοκεφάλου πού δφείλονται, δχι 
σπάνια, σέ ψυχικά τραύματα. Ή  κατάστα
ση πού δημιουργεϊται άπό μία έντονη συγ
κίνηση έπιδρα πραγματικά στά αίμοφόρα 
Αγγεία τού κεφαλιού, κάνοντάς τα νά συ- 
σπώνται καί νά διαστέλλωνται, διαδοχι
κά καί Απότομα. Αύτό λοιπόν φέρνει τόν 
«παλμικό» πόνο, τά «μυγάκια» μπροστά 
στά μάτια, τίς σπίθες πού βλέπει κανείς 
μπροστά του.

Βέβαια, τά συνηθισμένα Αναλγητικά, σέ 
ταμπλέτες ή ύπόθετα, άρκούν συνήθως γιά 
νά περάση μιά κρίση πονοκεφάλου. Ά λλά, 
γιά τήν Αληθινή, τήν ριζική θεραπεία του, 
χρειάζεται νά έπισημανθούν οί συγκινησια
κοί παράγοντες, οί ψυχικοί τραυματισμοί, 
καί νά άντιμετωπισθούν μέ ψυχοφάρμακα. 

Ώστόσο, ύπάρχουν πολλές περιπτώσεις,

πού Απαιτούν μεγάλη προσοχή. Έ τσ ι, ή 
μεγάλη διάδοση τών ψυχοφαρμάκων, συν
δυασμένη μέ τήν Ατελή Ακόμη γνώση τού 
μηχανισμού τής δράσεώς τους, δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στόν μαιευτικό τομέα. 
Γιατί είναι ένδεχόμενο νά βλάψουν τήν έγ
κυο, άλλά καί τόν όργανισμό τού έμβρύου.

Δέν έχει άκόμα ξεχαστή ή τραγική έμ - 
πειρία τής θαλιδομίδης. Οί γιατροί είναι 
πολύ έπιφυλακτικοί, προκειμένου νά χορη
γήσουν σέ μιά έγκυο γυναίκα ένα ψυχοφάρ 
μακό πού δέν έχει Ακόμη δοκιμαστή κλινι
κά έπί πολλά χρόνια, Ιδιαίτερα δέ στούς 
τρεις πρώτους μήνες τής έγκυμοσόνης, δ
ταν σχηματίζωνται Ακόμη τά σπουδαιότε
ρα δργανα τού παιδιού καί ύπάρχει έπομέ
νως κίνδυνος γιά βαρειές Ανατομικές Αλ
λοιώσεις τους. Τό Ιδιο καί στίς τελευταί
ες έβδομάδες πρίν Από τόν τοκετό, γιατί 
γίνεται τότε στενώτερη ή σχέση τής κύκλο 
φορίας τού αίματος μεταξύ μητέρας καί 
παιδιού.

Ά λλη  περίπτωση, πού δέν χορηγούν
ται ψυχοφάρμακα — ή χορηγούνται μέ με
γάλη προσοχή — είναι οί Ασθένειες τού 
ήπατος. Γιατί μερικά ψυχοφάρμακα είναι 
τοξικά γιά τό συκώτι, καί ή πολλή χρήση 
τους μπορεί νά προκαλέση βαρειές ήπατι- 
κές βλάβες.

’Επίσης, σέ ώριομένες Ασθένειες τού α ί
ματος — δπως σέ διάφορες μορφές Αναι
μίας ή έλλείψεως λευκών αίμοσφαιρίων — 
τά ψυχοφάρμακα μπορεί νά κάνουν περισ
σότερο κακό παρά καλό.

’Ιδιαίτερη προσοχή Απαιτείται γιά τά 
παιδιά καί τούς γέρους. Καί στίς δυό αύ- 
τές περιόδους τής ζωής, είναι συχνά βλα
βερά τά ψυχοφάρμακα, ιδίως στόν ψυχολο
γικό τομέα. Τά παιδιά μπορεί νά πάθουν 
Αλλοιώσεις καί διαστροφές τής προσωπικό- 
τητος. Οί ήλικιωμένοι πάλι μπορεί νά πα
ρουσιάσουν μεταβολές στόν χαρακτήρα 
τους — νά γίνουν άφηρημένοι, έγωϊοταί, 
Ακοινώνητοι.

Συμπέρασμα: Τά ψυχοφάρμακα Αποτε
λούν μιά άπό τίς μεγαλύτερες κατακτήσεις 
τής σύγχρονης φαρμακολογίας, άλλά δέν 
πρέπει νά χρησιμοποιούνται στήν τύχη, εί
ναι φρόνιμο νά παίρνουμε μόνοι μας Ινα ή- 
ρεμιστικό χάπι, κάθε φορά πού ύποφέρουμε 
Από Αγχος ή κατάπτωση.

"Ισως ή κατάσταση αύτή νά είναι ένα 
σήμα κινδύνου τού δογανισμού μας, πού μΑς 
ειδοποιεί έτσι, δτι χρειαζόμαστε Ανάπαυση 
καί ήσυχία. Καί έπειτα, τό Αγχοςείναι κά
ποτε Ινα «φυσικό διεγερτικό» πού μΑς 6ο- 
ηθεί στήν δουλειά μας —  πολύ καλύτερα 
άπό μιά τεχνητή Αταραξία.

P.G.B
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Κατά τό άπό 1.1.1972 μέχρι 29.6.1972 διάστημα τό 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων: 

α) Έπραγματοποίησε συνολικής όγδοήκοντα (8 0 ) κινη
ματογραφικός προβαλάς Πολιτικής Άμύνης, ένημερωτικάς, 
μορφωτικός, καί ψυχαγωγικός εις διάφορα σχολεία, Φοιτη
τικήν 'Εστίαν 'Αρμένων, Συλλόγους, Σχολάς, 'Ιδρύματα 
κλπ.

β) 'Οργάνωσε, συνέδρομεν ή ένίσχυσεν τριάκοντα δύο 
(3 2 ) διαφόρους έκδηλώσεις (φοιτητικός, άστυναμικάς, συλ
λόγων, σωματείων κλπ.).

γ ) Έπεμελήθη καί παρουσίασε δέκα έΕ (16) τηλεοπτι
κά προγράμματα άπό τής Υ .ΕΝ .Ε .Δ .

δ) Έκινηματογράφισε καί μετέδωσεν τεσσαράκοντα 
όκτώ (48) στιγμιότυπα, ποικίλου άστυνομικοϋ περιεχομένου.

ε) Έπεμελήθη καί παρουσίασε είκοσι έΕ (26) ραδιοφω
νικά προγράμματα άπό τήν Υ .ΕΝ .Ε .Δ .

στ) Έκόλυψε ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής καί φωτογρα
φικής άπάσας τάς εκδηλώσεις του Σώματος.

Ζ) Παρήγαγε κινηματογραφικήν ταινίαν, 35 μιλιμέτρ, 
συνολικής διάρκειας 270' τής ώρας, διά τήν όποιαν τό 
σχόλια τού τύπου ύπήρΕαν ένθουσιώδη.

η) Έμερίμνησε διά τόν προγραμματισμόν καί έρύθμισε 
τάς λεπτομέρειας, διά τήν, ύπό τού Αρχηγείου Αστυνο
μίας Πόλεων, υιοθεσίαν τού άκριτικοϋ Χωρίου Άμάραντον, 
ήτις έλοθε χώραν τήν 11.6.1972.

θ) Συμμετεϊχεν εις Επίτροπός διαφόρων έΕωαστυνομι- 
κών έκδηλώσεων (Όλυμπιάδος Τραγουδιού, άφίΕεως καί 
ύποδοχής Εένων έπισκεπτών, λήψεως σκηνών ταινιών ύπό 
Εένων παραγωγών, Ναυτικής Έβδομάδος, Ολυμπιακών 
'Αγώνων κλπ.).

ι) Έμερίμνησε διά τήν όργάνωσιν καί τήν προβολήν 
διαφόρων άστυνομικών έκδηλώσεων (όμιλίαι, 25ης Μαρ
τίου, Πάσχα, 21ης Απριλίου, κοπαί πίττας κλπ.).

ια) Συμμετεϊχεν ένεργώς εις κοινάς έκδηλώσεις Σω 
μάτων Ασφαλείας (κοπή πίττας, χοροεσπερίδοα Χ ΙΛ Τ Ο Ν ).

ιβ) Κατέβαλε πάσαν επιμέλειαν καί δραστηριότητα διά 
τήν βελτίωσιν τών τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών έκπομ- 
πών τού Σώματος, έπιτυχόν τήν συνεργασίαν έκλεκτών πνευ
ματικών προσώπων, δημοσιογράφων καί προσωπικοτήτων 
τής Αστυνομικής Οικογένειας.

ιγ) Συνειργάσθη άποδοτικώς μετά τής Πανελληνίου

Ένώσεως Άποστράτων ΑΕιωματικών, πρός παραγωγήν 
άγαθών άποτελεσμάτων.

ιδ) Συνέδραμε τόν "Ομιλον Φίλων Αστυνομίας Αθη
νών (έτήσιος χορός - ποδοσφαιρικός άγών).

ιε) Έδέχθη εις τά, έπί τής όδοΰ ΒατάτΕη 37, γραφεία 
του, έκατοντάδας πολιτών πόσης τάΕεως, πόσης ήλικίας 
καί παντός έπαγγέλμοτος, μεθ' ών συνειργάσθη ατενώς έπί 
θεμάτων γενικωτέρου άστυνομικοϋ ένδιαφέροντος.

ιστ) Έπραγματοποίησε είκοσι τέσσαρας (2 4 ) ήχογρα- 
φήσεις, άς καί μετέδωσεν άπό ραδιοφώνου.

ι2) Προέβη εις σύνταΕιν καί δακτυλογράφησιν χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) σελίδων άστυνομικών κειμένων, άρ- 
μοδιότητος δημοσίων σχέσεων.

ιη) Παρήγαγε όκτώ (8 ) ντοκυμανταίρ, 16 μιλιμέτρ, ά- 
στυνομικοϋ καί έθνικοΰ περιεχομένου ώς καί δύο, διά τό, 
ύπό υιοθεσίαν, Χωρίον Άμάροντον καί διά τήν πάλιν 
Τοικάλων, ένθα έτελέσθησαν άγώνες στίβου Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας.

ιθ) Συνειργάσθη στενώς μετά Σχολείων, έκκλησίας, 
οργάνων τοπικής αύτοδιοικήσεως, Συλλόγων, οργανώσεων 
κλπ., έπωφελώς διά τό Σώμα καί τάς έθνικάς έπιδιώΕεις 
του.

κ) ΣυνέταΕε καί έδημοσίευσεν εις τό περιοδικόν «Α Σ Τ Υ 
Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » μεγάλην έρευναν, μέ θέμα «Δημό
σιοι Σχέσεις —  Ιστορία —  ΈΕέλιΕις —  'Ορισμός —  Αρ
χιτεκτονική —  στόχοι κλπ.».

κα) Ωσαύτως, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά τήν 
άνάπτυΕιν καί καλλιέργειαν καλών καί άποδοτικών σχέσεων 
μετά τού κοινού.

κβ) Έπραγματοποίησε διαλέΕεις, όμιλίας κλπ. έπί Α
στυνομικών καί Εθνικών θεμάτων, άνέπτυΕε, κατ' έκλαϊ- 
κευμένον τρόπον, Νόμους καί ΔιατάΕεις, ώς καί τήν κυβερ
νητικήν δραστηριότητα εις τούς τομείς τής δημοσίας τά
Εεως καί άσφαλείας.

κγ) Γενικώς, άνέπτυΕεν, άκαταπόνητον δραστηριότητα 
εις όλους τούς τομείς άρμοδιότητός του, μέ άΕιόλογα άπο- 
τελέσματα.

κδ) Τούτα δέ πάντα έκτος τής συνήθους ύπηρεσιοκής 
έργασίας, ήτις καί πολύωρος τυγχάνει καί κοπιώδης.

κε) "Απαντες οί ύπάλληλοι τού Τμήματος είργάσθησαν 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, καθ' έ- 
κάστην καί κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς, έπί 16ωρον πε
ρίπου ήμερησίως, μέ έΕαίρετον άπόδοσιν.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Εις τά προηγούμενο-; τεύχος τού περιοδικού μας καί είς τήν 
οτήλην: «Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΤΙ- 
ΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», έσημειώθη σοβαρά παράλειψις, ό- 
φειλομένη είς τόν γνωστόν «τυπογραφικόν δαίμονα».

Οδτω, δέν άνεφέρθη τό δνομα τού Διευθυντοΰ τής Ύπηρε- 
σίας Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
Α' κ. Βασιλείου Τζαβέλλα, δστις ύπήρξεν 6 ύπεΰθυνος έπί κε
φαλής τής αστυνομικής Αντιπροσωπείας, ήτις μετέδη είς Ά 
μάραντον Κονίταης Ίωαννίνων.

Σπεύδομεν νά έκφράσωμεν τήν λύπην μας διά τήν παράλει- 
ψιν, ζητοδντες συγγνώμην άπό τόν κ. Διευθυντήν καί τό Ανα
γνωστικόν μας κοινόν.

’Επιθυμοΰμεν, έπ’ εύκαιρίφ, νά προσθέσωμεν δτι 6 κ. Τζα
βέλλας, ώς έπί κεφαλής τής Αντιπροσωπείας συνετέλεσε τά μέ
γιστα, διά τών έντολών καί κατευθύνσεών του, Αλλά καί διά 
τής προσωπικής του συμμετοχής, είς τήν έπιτυχίαν τής τελετής 
τής υιοθεσίας τοδ χωρίου, ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Σημειούμεν, έπίσης, δτι δ κ. Τζαβέλλας κατέβαλε πάσαν 
προσπάθειαν δημιουργίας εύμενών, διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλε
ων, έντυπώσεων, κατά τάς μετά τών ’Αρχών τού Νομού καί τών 
κατοίκων τοδ χωρίου, ένδεδειγμένας έπαφάς του. Είς τήν πα- 
ραπλεύρως φωτογραφίαν δ κ. Τζαβέλλας δποδέχεται τόν Νο
μάρχην Ίωαννίνων.

«Α.Χ.»



NEON ΑΙΜΑ ΕΙΣ ΤΔΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

NEQN ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

« ‘Υπέρτατος σκοπός τω ν αξιω ματικώ ν καί άνδρών τοΰ ’Α σ τυ 
νομικού Σώματος είναι ή προσήλωσις πρός τήν Π ατρίδα, τάς 
‘Ε λληνικός παραδόσεις καί τα ’Εθνικά Ιδεώδη καί κυρία άπο- 
στολή ή πρόοδος τής ’Α στυνομίας, ή έξυπηρέτησις τοΰ κοινού , 
ή έμπέδωσις τής έννόμου τάξεω ς καί τό μεγαλεϊον τοΰ ’Έ θνους»

Τήν 11ην ώραν τής 5.7.72, εις τήν 
έν Άμαρουοίω Σχολήν 'Αξιωματικών 
'Αστυνομίας Πόλεων, έγένετο ή όρκω- 
μοοία 28 νέων Ύπαστυνόμων Β ' τάξε- 
ως.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν: Ο  Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σ . Βελ- 
λιανίτης, ό Γεν. Γραμματεύς τού Υ 
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Ί .  Ά -  
ναστασόπουλος, ό Πρόεδρος τής Συμ
βουλευτικής Επιτροπής κ. ΒογιατΖής 
καί μέλη αύτής, ό Επίτροπος Διοικήσεως 
κ. Μέξης, οί Αντιπρόεδροι τοΰ Σ. Ε π ι
κράτειας κ. κ. Γλυκοφρύδης καί Τσού- 
τσος, οί 'Αρχηγοί Χωροφυλοκής, Άστυν. 
Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβεστικού 
κ. κ. Καραβίτης, Γιαννούλης, Μητράκος 
καί Δήμας, ό Νομάρχης 'Αττικής κ. Δη- 
μακόπουλος, ό Δήμορχος Αμαρουσίου 
κ. Άναστασόπουλος, ό έπίτιμος 'Αρχή-' 
γός Άστυν. Πόλεων, κ. Σακελλαρίου, 
οί τέως 'Αρχηγοί Άστυν. Πόλεων κ. κ. 
Καλυβίτης, Νέρης καί Καραμπέτσος, ό 
Είσαγγελεύς Έφετών κ. ΤΖαβούλης, οί 
Ύπσρχηγοί Χωροφυλοκής, Άστυν. Πό
λεων καί Πυρ. Σώμοτος κ.κ. Ζαφειρό- 
πουλος, Καλτσός καί Κάτσονος, ό έπί
τιμος Ύπαρχηγός Αστυν. Πόλεων κ. 
Τσιοΰγκος, οί καθηγηταί τής Σχολής, 
συγγενείς καί φίλοι τών όρκισθέντων 
κ.ά.

Μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων, 
έγένετο ή τελετή τής όρκωμοσίας εις 
τήν όποιαν έχοροστότησε ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νι
κόλαος καί έψαλε ή χορωδία τής Α σ τυ 
νομίας. Έ ν  συνεχείς, οι νέοι Ύπαστυ- 
νόμοι έδωσαν τόν νενομισμένον όρκον.

Ο  Διοικητής τής Σχολής, Ά σ τ. Δ ) 
ντής Α ' κ. Οικονόμου, άπηύθυνεν ήμε-

ρησίαν Διαταγήν πρός τούς νέους βλα
στούς τοΰ Αστυνομικού Σώματος, είπών 
μεταξύ άλλων καί τά έξής:

«Μέ τήν βοήθειαν τοδ θεοδ, τήν θερμήν 
συμπαράστασιν τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, 
τάς στοργικάς φροντίδας τών Καθηγητών 
σας καί τήν ίδικήν σας έπιμέλειαν, συνε- 
πληρώσατε ήδη διετή κύκλον έκπαιδεόσε- 
ως έν τή Σχολή ταύτη καί έδώσατε πρδ 
ολίγου τδν νενομισμένον δρκον τοΰ ’Αξιω
ματικού τής Αστυνομίας Πόλεων, ένώπιον 
τών έπισήμων ’Αρχών, έπ! τή έπικειμένη 
έξόδφ σας.

’Απερχόμενοι ήδη έντεΰθεν καί τοποθε
τούμενοι είς τάς διαφόρους Υπηρεσίας, 
καλεΐσθε νά έφαρμόσητε τά έν τή Σχο
λή διδαχθέντα καί νά μεταδώσητε είς τούς 
υφισταμένους τήν συνειδητοποίησα, δτι 
ύπέρτατος σκοπός τών αξιωματικών καί 
άνδρών τοδ ’Αστυνομικού Σώματος είναι ή 
προσήλωσις πρός τήν Πατρίδα, τάς Έλλη- 
νικάς παραδόσεις καί τά έθνικά ιδεώδη 
καί κυρία άποοτολή ή πρόοδος τής ’Αστυ
νομίας, ή έξυπηρέτησις τοδ κοινοδ, ή έμ- 
πέδωσις τής έννόμου τάξεως καί τό μεγα
λείου τοδ "Εθνους.

Νέοι Ύπαστυνόμοι,
’Από τά βάθη τοδ Μινωϊκοδ, τοδ Μυκη

ναϊκού, τοδ Κυπριακού καί τοδ Κυκλαδι
κού Πολιτιαμοδ, άπό τά τείχη τής Τροίας, 
τής Βαβυλώνος, τών Συρακουσών καί τοΰ 
Βυζαντίου μέχρι τής ’Ακροπόλεως τών ’Α
θηνών, 40 αιώνες Ελληνικής Ιστορίας μας 
παρακολουθοδν.

"Ας φανώμεν άντάξιοι τών προγόνων 
μας, άντάξιοι τής ’Εθνικής ’Επαναστάσεως, 
βέβαιοι δντες δτι εδρισκόμεθα έπί τοδ όρ- 
θοδ δρόμου, τόν όποιον έκ παραδόσεως ή-

κολούθηαεν ανέκαθεν ή ’Αστυνομία Πόλε
ων.

’Επί τοδ δρόμου τής δημιουργίας τής 
Μεγάλης 'Ελλάδος τών 'Ελλήνων Χριστια
νών, ώς τήν ώραματίσθη δ ’Αρχηγός τής 
’Επαναστάσεως τής· 21ης ’Απριλίου, με
γάλης άπό άπόψεως έμπορικής καί οικο
νομικής άκμής, δυναμικής είς στρατιωτι
κήν άλκήν καί πολεμικήν άρετήν, καί Ο
περμεγάλης είς τουριστικήν καί ναυτιλια
κήν άνάπτυξιν πέραν τών θαλασσών καί 
τών ’Ηπείρων μέ άσύγκριτον ήθικήν καί 
πνευματικήν άκτινοβολίαν, Ανυπέρβλητον 
έκπολιτιστικήν αϊγλην ώς καί ιστορικόν 
καί έθνικόν μεγαλείου.

Μέ τήν βεβαιότητα δτι θά φανήτε άν- 
τάξιοι τών άστυνομικών μας παραδόσεων 
καί τών προσδοκιών τοδ "Εθνους, σάς Α
ποχαιρετίζω έκ μέρους τής Σχολής, εύ- 
χόμενος πάσαν έπιτυχίαν είς τό Ιργον σας 
καί σάς καλώ ν’ άναφωνήσωμεν:

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ»

Εμπνευσμένους λόγους πρός τούς 
νέους Αξιωματικούς άπηύθυνεν καί ό 
Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Βελλιανίτης, 

προτρέψας τούτους νά ύπηρετήσουν μέ 
όλην τήν δύνομιν τής ψυχής των τόν 
Ελληνικόν Λαόν καί τήν Πατρίδα.

Ό τα ν έτελείωσε ή τελετή, οί νέοι 
Ύπαστυνόμοι πσρήλοσαν πρό τών έπισή
μων καί έφωτογραφήθησαν μετ' αύτών. 
Έπηκολούθησε δεξίωσις είς τήν μεγά- 
λην αίθουσαν τής Σχολής, ένθα καί πά
λιν εΰρον τήν εύκαιρίαν ν' άπευθύνουν 
εύχάς διά τήν πρόοδον καί ύγείαν των 
οί συνδαιτυμόνες.

(Σχετικοί φωτογραφίαι δημοσιεύονται 
είς τήν Δ ' Εξωφύλλου μας).

I. Ψ Α Ρ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  
Ύπαστ. Β '



Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ

Νέοι Τροχονόμοι είς τήν Τροχαίαν 
'Αθηνών

Κατ' αυτός έτοποθετήθησαν είς τήν 
δύναμιν τής Τροχαίας 'Αθηνών 20 νέοι 
Τροχονόμοι, έκ τών άποφοιτησάντων έκ 
τής Σχολής 'Αστυφυλάκων. Τους Τρο
χονόμους έπέλεξε προσωπικώς, ό Διοι
κητής τής Τροχαίας 'Αθηνών κ. Δημή- 
τριος Καραγιαννόπουλος.

Οι άνωτέρω θό τύχουν θεωρητικής καί 
πρακτικής έκπαιδεύσεως διάρκειας 80

’Ε π ιτυχία  συναδέλφων

Τήν 29.6.72 είς τήν Εθνικήν Ακα
δημίαν Σωματικής Αγωγής έγένετο ή 
άπονομή τών πτυχίων είς τούς άποφοι- 
τήσαντας τής Σχολής. Είς τήν τελετήν 
πορέστησαν: Ό  Υφυπουργός Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Δημη- 
τράκος, ό Γεν. Γραμματεύς 'Αθλητισμού

ώρών ύπό ειδικευμένων Αξιωματικών 
τής Τροχαίας. Μετά ταϋτα καί ύπό τήν 
καθοδήγησιν πεπειραμένων συναδέλ
φων των θά άνολάβουν ύπεύθυνον 
τροχονομικήν υπηρεσίαν έν Άθήναις.

'Εκ τών άνωνέρω 20 Αστυφυλάκων 
ό 1 είναι φοιτητής Άνωτάτης Σχολής, 
οί 15 απόφοιτοι Γυμνασίου καί οί 4 Γυ
μνασιακών τάΕεων.

Ό  Διοικητής

ΔΗΜ . Κ Α Ρ Α ΓΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Άστυν. Δ )ντής Α ’

κ. Άσλανίδης, ό Δ )ντής Σωματικής 'Α 
γωγής του Υπουργείου 'Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων κ. Ξανθινάκης 
καί ό Δ )ντής τής Ύποδ)νσεως Σωμα
τικής καί Πνευματικής Αγωγής τού 'Αρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων, Άστυν. 
Δ )ντής Β ' κ. Τσιπρούδης Άχιλλεύς.

ΜεταΕύ τών άποφοίτων ήσαν καί οί 
Αστυφύλακες Βασιλάκης 'Εμμανουήλ, 

Άβραμίδης Κων)νος, Κοντοσώρος Σπυ

ρίδων, Βοϋλτσος Ευάγγελος καί Πλά
τανος Θεόδωρος.

Τά -Αστυνομικά Χρονικά», αισθάνον
ται ιδιαιτέραν χαράν διά τήν πλειάδα 
τών πτυχιούχων Υπαλλήλων του Σώμα
τος, εύχονται δέ είς αύτούς καλήν πρό
οδον καί ύγείαν.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
α ' . Προς τό A . A . Π όλεων

Πρός τό
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 
Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων

Διά τής πσρούοης μας έπιθυμοϋμεν, 
όπως εύχαριστήσωμεν ύμάς, διά τήν πο
λύτιμον συμβολήν σας, είς τήν έπιτυ- 
χίαν τής ύφ' ήμών όργανωθείσης έκδη- 
λώσεως, διά τήν πρόληψιν τών άτυχη- 
μάτων, ένώπιον τού έργατικοϋ μας προ
σωπικού.

Διατελοΰμεν 
Μετά τιμής

Β ΙΟ Χ Α Λ Κ Ο  Κ Α Λ Ω ΔΙΑ  
ΕΛΛΗ Ν . Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ  Χ Α Λ Κ Ο Υ  & 

ΚΑ ΛΩ ΔΙΩ Ν  Α.Ε.

*

β ' . Πρός τήν 'Υποδ /νσιν Σω μα
τικής καί Π νευματικής ’Α γω γής

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

"Ολως τυχαία έπεσε στά χέρια μου 
τό περιοδικόν σας καί ομολογώ, ότι αί- 
οθάνθηκα μία Ζωηρή έκπληξιν. Περίμε- 
να μιά εκδοσι «επαγγελματικής τοποθε- 
τήσεως» καί βρέθηκα πρό έργασιών πού 
άφοβο θά είχαν θέσιν σέ οίανδήποτε 
Επιστημονικήν έκδοοιν άνάλογον μέ τάς 
έπί μέρους συγγροφός.

’ Ιδιαιτέρως μοΰ προξένησε έντύπωσιν 
ή μελετημένη έργασία τού κ. Άντω νά- 
κου «περί τής ΒυΖαντινής άστυνομίας». 
Έχουμε δυστυχώς τή γνωριμίαν τού 
ΒυΖαντίου, αύτού τού σημαντικού καί 
μεγάλου σέ χρόνον μέρους τού " Εθνους 
μας, μόνον άπό τις σύντομες ιστορίες 
πολιτικές. Ή  Δυναστεία τάδε άπό τάδε 
έως τάδε καί πώς άνεβοκατέβηκε κάθε 
μέλος της καί άπό πότε έως πότε θασί- 
λευσε. Έ ω ς  έκεϊ άρχίΖει καί σταματά 
έν πολλοίς ή γνωριμία μας μέ τήν πε
ρίοδον αύτή τού "Εθνους.

Λίγες μελέτες άξιων ΒυΖαντινολόγων 
δικών μας καί πολλών ξένων, κάπως 
συμπληρώνουν. Καί όμως δέν είχε μόνον 
τό Έθ νο ς μας στή ΒυΖαντινή του έποχή 
τήν θρησκευτικότητα καί τούς καυγάδες 
τών δυναστειών, όπου ένδιατρίβουν αί 
περί τά θρησκευτικά, λογοτεχνίαν καί 
θέατρον άσχολούμενοι. 'Αλλά είχε καί 
άρτίαν ίσως καί κάπως ιδιόρρυθμον έ- 
σωτερικήν ύποδομήν γιά νά μεταχειρι- 
σθούμε τήν λέξιν τής μόδας, όργάνωσιν 
κοινωνικήν, οικονομικήν, διοικητικήν.

"Ενα μέρος της μας άποκαλύπτει ό κ. 
Άντωνάκος μέ χρησιμοποίησιν πλήθους 
βοηθημάτων καί αύτό είναι τό άξιέπαινον 
έξ αύτού τούτου τού ΒυΖαντίου.

Θεωρώ, ότι παρόμοιοι έργασίαι έκφεύ- 
γουν πλέον τού σκοπού μιάς έκδόσεως 
οπωσδήποτε έπαγγελματικής. « Αστυνο
μικά Χρονικά» είναι ό τίτλος σας. Μπο
ρούν άφοβα νά προεκταθοΰν είς εύρύτε- 
ρον έπιστημονικόν χώρον.

Πρακτική έκπαίδεοσις των νέων Τροχονόμων είς κεντρικόν σημεΐον τή; ΙΤρωτευ
οιίσης.
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Γράφω τά λίγα, γιά ίκαναποίηοιν τού 
κ. Άντωνάκου, οάν μία ένίσχυσι, πού 1- 
ϊσως άξιολογικά νά άξίΖπ περισοότερον, 
γιατί προέρχεται άπό ένα άγνωστον άνα- 
γνώστην σας καί σάν αντάλλαγμα τής 
ίκανοποιήσεως πού αίαθάνθηκα άπό τό 
διάβασμα τής μελέτης.

Με δλην μου τήν έκτίμηση

Ν. Τ Σ Ι Γ Κ Ρ ΙΣ Τ Α Ρ Η Σ  
ΧΗΜ ΙΚΟΣ

*

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ο Σ  Ο Μ ΙΛ Ο Σ  -Σ Υ Ρ Ο Σ -
Έ ν  Έρμουπόλει τή 10 Ιουλίου 1972 

Άριθ. Πρωτ. 370

Πρός τό
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 
Ύποδ)νσις Σωματικής 'Αγωγής 

Τμήμα Αθλητισμού 
Καλλιδρομίου 12

Άθήναις
Κύριοι, ■

Έ χο μ εν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν 
Ύ μ ϊν  τάς άπειρους εύχαριοτίας μας, 
διά τήν άποστολήν ένταϋθα τής ποδο
σφαιρικής όμάδος τού Σώματος καί δια- 
βεβαιοϋμεν ύμάς ότι είσέτι διατηροϋμεν 
νωπός τάς έντυπώσεις έκ τής πραγμα- 
τικώς άψόγου στάσεως τών άθλητών, 
πράγμα πού έγένετο άφορμή διά λίαν 
κολακευτικά σχόλια τής κοινής φιλάθλου 
γνώμης τής Νήσου . Ωσαύτως διά τής 
παρούοης δέον νά έκφράσωμεν τάς εύ- 
χαριστίας μας καί εις τούς συνοδούς 
τής όμάδος ίδια εις τούς, 'Αστυνομικόν 
Διευθυντήν κ. Τσιπρούδην καί Ύπαστυ- 
νόμσν κ. Κατσέρην, οϊτινες, έμφορού
με νοι ύπό άγνών φιλάθλων αισθημάτων 
έντυπωσίασαν τάς Άρχάς, φιλάθλους καί 
κατάκτησαν τάς καρδίας ήμών.

Ή  καθυστέρησις τής παρούοης όφεΙ- 
λεται εις τήν δίνην τών μετέπειτα άρ- 
χαιρεσιών καί έλπίΖομεν ότι θά δικαιο- 
λογήσητε τούτην.

Εύχάμενοι πάσαν εύτυχίαν εις όλους 
ύμάς εύελπιστοΰμεν ότι θά ύπάρΕη έκ 
νέου εύκαιρία κατά τήν νέαν ποδοσφαι
ρικήν περίοδον νά έπανίδωμεν ύμάς εις 
τήν φιλόΕενον νήσον μας.

Ο  Πρόεδρος 
ΠΑΝ. Κ Α Μ Π Α Ν Α Ρ Ο Σ

Ο  Γεν. Γραμματεύς
ΣΠ . Π Α Ν Α Γ ΙΩ ΤΙΔ Η Σ

★

Ύπό τοΰ Έπιχειρηματίου κ.. Νίκου 
Ευγενίου Τριβιζά άπεστάλη ή κατω
τέρω έπιστολή, είς τήν όποιαν έκ- 
φ ρ ά ζε ι τ ά  συγχαρητήριά του διά τήν 
έπιμελημ,ένην εκδοσιν τοΰ Περιοδικού 
μας, άλλα καί μάς άποστέλει χιλίας 
(1.000) δραχμάς συνδρομήν του, 
ώς τήν χαρακτηρίζει. Διά τήν εύγε- 
νή χειρονομία τοΰ διακεκριμένου έπι- 
χειρηματίου έκφράζομεν τάς εύχαρι- 
στίας μας.

'Εν Αθήναις τή 14 'Ιουλίου 1972 
Πρός

Τήν Δ)νσιν τού Περιοδικού
«'Αστυνομικά Χρονικά»

' Ε ν τ α ύ θ α
Αξιότιμε Κύριε,

Είχα τήν καλήν τύχην νά μοϋ σταλή 
τό περιοπούδαστον καί έπιμελημένον τά 
μέγιστα Περιοδικόν « Αστυνομικά Χρο
νικά».

ΔιεΕήλθον μέ θερμόν ένδιαφέρον ά
λας του τάς σελίδας καί έδιάβασα μέ 
πολλήν στοργήν τό περιεχόμενόν του.

Πρόκειται, άσφαλώς, δΓ ένα σύγχρο
νον Περιοδικόν, μέ άΕιόλογον πόσης 
μορφής περιεχόμενόν, πού δέν έχει τί
ποτε νά Ζηλεύση άπό τά άλλα, έν κυ
κλοφορία περιοδικά.

Αισθάνομαι έντονον τήν άνάγκην νά 
συγχαρώ άπό καρδίας τούς έκδότας του.

Δράττομαι τής καλής αύτής εύκαιρίας 
ν' άποστείλω διά τής παρούοης μου 
δραχμάς 1000, ώς πρώτην συνδρομήν 
μου διά τά άγαπητά «'Αστυνομικά Χρο
νικά», καί διά τήν έγγραφήν μου ώς 
συνδρομητοϋ.

Μετά πολλών εύχαριστιών 
Ν. Τ Ρ ΙΒ ΙΖ Α Σ

★

γ ' . Πρός τήν Δ /ν σ ιν  ’Αμέσου 
Δράσεως

Είναι πλέον γνωστόν, άτι ή «" Αμε
σος Δροσις» έχει άποσπάσει τήν έκτί- 
μησιν καί έμπιστοσύνην τού κοινού τής 
Πρωτευούσης, διά τάς πολλαπλός ύπη- 
ρεσίας της, τάς άποίας προσφέρει 
καθ' όλον τό 24ωρον.

Κατωτέρω, δημοοιεύομεν δύο χαρα
κτηριστικός έπιοτολάς, άποσταλείσας είς 
τόν Διοικητήν τής ύπηρεσίας αύτής.

Άξιότιμον Διεύθυνσιν Αμέσου Δράσεως, 
Κύριε Διευθυντά.

θεωρώ καθήκον μου καί πρός ύμάς άλ- 
λά καί δημοσία νά έκφράσω τήν μεγάλην 
μου εύχαρίστησιν, διά τήν ουμμετοχήν τών 
δύο παιδιών σας καί κυρίων αστυνομικών 
(δυστυχώς δέν γνωρίζω τό. δνομά τους), 
δταν τήν 25 Μ at ου ήμέραν Πέμπτην καί 
ώραν 6ην άπογευματινήν παρέλαβον άπό 
τό ΙΟΙον Δημοτικόν σχολεΐον, ΙΙεριφερεί- 
ας Γαλατσίου, τό έτοιμοθάνατο άπό Οψη- 
λόν πυρετό, 41 βαθμών, παιδί μου, τό 
έβοήθησαν καί τό μετέφερον ταχύτατα είς 
ιατρικήν περίθαλψιν. Μέ άγάπην δέ καί 
αόταπάρνηαιν, άνωτέραν τών δπηρεαια- 
κών των ύποχρεώαεων, τού έσωσαν, μέ τήν 
βοήθεια τού θεού, τήν ζωήν.

Ή  μικρούλα άσθενής, που είναι τώρα 
καλά, καί ή μητέρα της σάς εύχαριοτοΟν 
θερμά.

Μετά τιμής
θεοδώρα Π. Στρατηγοπούλου 
Άθήναι τή 30 Μαΐου 1972

*

’Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Είμαι πεπεισμένος δτι πλείστας δσας έ- 

πιστολάς, άναλόγου πρός τήν ίδικήν μου 
περιεχομένου, θά λαμβάνητε καθημερινώς.

Είμαι, δμως, ύποχρεωμένος νά έκφρά
σω καί εγώ τάς εύχαριοτίας μου, ώς καί 
ταύτας τής οικογένειας μου, πρός Ύμάς, 
ώς εκπρόσωπον τής Υπηρεσίας ’Αμέσου 
Δράσεως ’Αθηνών, διά τήν εύγένειαν, δια
κριτικότητα καί άποτελεσματικότητα, αϊ- 
τινες χαρακτηρίζουν τάς ένεργείας τών 
άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων τής Ύπη- 
ρεσίας 'Γμών, τάς όποιας μοί έδόθη ή εύ
καιρία νά έκτιμήσω προσωπικώς, τήν 14 
’Ιουνίου 1972, κατά τήν έπίλυσιν ίδιο-

μόρφου οίκογενειακοθ μου προβλήματος.
Δυστυχώς, ή έντασις τών συμβάντων καί 

ή έκ τούτων αυγκίνησις ,δέν μοί έπέτρε- 
ςε νά συγκρατήσω τά όνόματα τού πλη
ρώματος τού περιπολικού, θά μείνη δμως 
αξέχαστος είς έμέ ή άνθρωπιά καί ή δια- 
κριτικότης, μέ τάς όποιας οί δνδρες τής 
Υπηρεσίας 'Γμών ένήργησαν .

Μετά πλείστης τ ιιιίς  
ΝΑΣΟΣ ΧΡ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΣ 
Άθήναι τή 27 ’Ιουνίου 1972

♦

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΓ ΓΜΗΤΤΟΓ»
Ύπό τού Δήμου Υμηττού, μας άπε- 

στάλει τό ύπ' αύτοΰ έκδιδόμενον Δελ
τών «Τά Νέα τού Υμηττού», είς τό ό
ποιον διαλαμβάνονται αί έν γένει δρα
στηριότητες τοΰ Δήμου είς άλους τούς 
τομείς τής άρμοδιότητός του.

Άπό τήν θέσιν αύτήν έκφράΖομεν τά 
συγχαρητήριά μος πρός τόν κατά πάντα 
άΕιον Δήμαρχον καί ύπέροχον άνθρω
πον κ. Αν. Άνδρινάπουλον, χάρις είς 
τήν έργατικότητα τού όποιου ό Υμηττός 
έχει είς τήν κυριολεξίαν άλλάΕει όψιν. 
Πρός τούτοις ώς μέλη τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν χαράν, 
έκ τοΰ γεγονότος, άτι ό άξιος δημοτι
κός όρχων προέρχεται έκ τών τάξεων 
τού Σώματος, τό όποιον έπί σειράν έτών 
εύόρκως ύπηρέτησεν.

Ά μοιβαί
Δι’ άποφάσεως τού κ. ΊπουργοΟ 

Δημ. Τάξεως, έχορηγήθη Ολική άμοιδή 
καί άπενεμήθη έπαινος είς τούς Άστυν. 
Δ)ντήν Α' Άδαμόπουλον Ταξιάρχην, Ά - 
στυν. Δ)ντήν Β' Γιαννημάραν Κων)νον, 
’Αστυνόμον Β ' Λιάπην Μιχαήλ, Ύπαστ. 
Α' Μητρόπουλον θεοχάρην, Μαυροειδήν 
Γεώργιον, Στάμου Κωνσταντίνον καί Λύ
ραν Θεοδόσιον, Ά ρχιφ. Άντζουλάτον Γε
ράσιμον, Άστυφ. Άναστασάκην Έ μ . Γα- 
ζήν ’Ιωάν. Μπαρτζήν Νικ., Οίκονομάκον 
Παν., Παπαδάπουλον Δημ. καί Μπρατά- 
κον Πέτρ., διότι, ύπό τήν άμεσον καθοβή- 
γηαιν τοΰ πρώτου τών άνωτέρω, δντος Δι- 
οικητού τής 'Γποδ)νσεως Γεν. ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, έργασθέντες μετά ζήλου, μεθο- 
δικότητος καί εύσυνειδησίας, πολύ πέραν 
τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέ- 
τυχον τήν έξάρθρωαιν σπείρας έμπόρων 
ναρκωτικών φαρμάκων καί τήν κατάσχε- 
σιν ποσότητος ινδικής καννάβεως.

Ωσαύτως, δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 
Υπουργού Δημ. Τάξεως, έχορηγήθη Ολι
κή αμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς τούς 
Άστυν. Δ)ντήν Β ' Οίκονομόπουλον Νικ. 
Αστυνόμον Β' Κόταιφαν Αημ., Ύπαστ. 
Α' Βασιλείου Δημ., Ά ρχιφ. Παναγιωτό- 
πουλον Δημ., Άστυφ. Χρόντν Δημ., Ά ν- 
δρέου Γεώργ., Δούφαν Διον., Πινιώτην 
Γεώργ., Δασκαλάκην Άνδρ. καί Μηχαλα- 
κόπουλον Παύλ., διότι Οπό τήν άμεσον καί 
έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου τών ά- 
νωτέρου, δντος Διοικητού τής Ύποδ)νσε- 
ως Γεν. Ασφαλείας Πειραιώς, έργασθέν- 
τες πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών 
έργασίας, μετ’ έξαιρέτου ζήλου καί ίδια- 
ζούσης μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν έξάρ- 
θρωσιν σπείρας έμπόρων ναρκωτικών φαο- 
μάκων, τήν κατάσχεσιν μεγάλης ποσότη
τος ινδικής καννάβεως καί 2.980 δολλαρί- 
ων ΗΠΑ, καί τήν παραπομπήν τών άποτε- 
λούντων τήν σπείραν είς τήν Δικαιοσύνην.
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Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΔΗΜ. ΤΣΑ Κ Ω Ν Α

έξής : Ή  Ελλάς πρέπει νά γίνη Κράτος καί ν’ά- 
■ξιοποιήση τον πολιτισμό. Τά ήθη καί τά έθιμά 
μας, τά τραγούδια καί οί παραδόσεις, ή λαϊκή 
τέχνη καί ζωγραφική, πρέπει νά μπουν σέ μορ
φή καί ν’ άξιοποιηθοΰν.

σμεύει ό Καποδίστριας τις καταθέσεις τών Ελλήνων Με
γαλοαστών γιατί ό 'Ηθικός Νόμος του τό έπιβάλλει.

"Αν ή Ιστορία σόν ποσότητα έκβιάΖη τούς ανθρώπους 
ο' αύτοσυνείδησι άπ' τήν πικρή κΓ αγωνιστική όνάγκη τής 
οίκονομίαα, άλλο τόσο ή Ιστορία σόν ποιότητα διαμορφώ
νεται κι απ' τήν 'Ηθική 'Ελευθερία του Διανοουμένου πού 
προσδιοριζόμενος όπ' τό καθολικόν δέον Ζητεί νά προσλά- 
θη τήν όσο γίνεται άΕιώτερη δυνατή πλήρωοι (ήθικά καί 
διανεμητικό) ή Ζωή όλων τών όνθρώπων (κι' ιδίως έκείνων 
πού όνήκουν ατό "Εθνος του). Ή  πρώτη στόσι σόν στάσι ά- 
νάγκης συμπλέκεται μέ τήν δεύτερη ώς στόσι έλευθερίας 
κι' όδηγεΐ τήν ιστορία μέ τήν μορφή μιας έλλογης νομοτέ
λειας στήν άναγκαία καί σωστή διαμόρφωσί της. Ό  Κσ- 
ποδίστριας είνοι κιόλας ό Ηθικός "Ηρως. ΓνωρίΖει καλλί
τερα κΓ άπ' τό Λαό τά δποια δίκαιά του. Καί τά γνωρίΖει ά- 
ληθώς καλλίτερα γιατί αύτός έχει ύπεύθυνη καί συνολική 
δρασι τής άποστολής καί τής Μοίρας τού Ελληνισμού. "Ε
χει κιόλας συλλάβει τό μύθο του. Πρέπει μέσα στό Κ ρ ά 
τ ο ς  νά έντάΕη κάθε δύνομι, νά έμπνευση πειθαρχία καί 
φρόνησι παντού. Μόνο χάρις στήν ύπαρΕι ένός ισχυρού 
Κράτους θ' άποτραποΰν οί κίνδυνοι τού μέλλοντος γιά νά 
μπορέσουμε νά στεργιώσουμε ύστερα Δημοκρατία. « Έ ν  άρ- 
χή ήν τό Κράτος». Καί τό Κράτος στήν συνείδηοι τού Κα- 
ποδίστρια σημαίνει φουστανέλλα καί Σταυρός καί είναι τό 
κρότος τής «Πεφωτισμένης Δεσποτείας».

Κατά προέκταοι τής στάσεως 6ν όχι τής σκέψεως τού 
Καποδίστρια γεννιέται ό "Ιων Δραγούμης. Δέν είναι διόλου 
Τυχαίο τό ότι Δραγούμης καί Κοποδίστριας προέρχονται 
άπ' τ' Άκριτικά μέρη τού 'Ελληνισμού, τά όριακά σημεία 
πού ό Έλληνα ς άντιμάχεται τούς Φράγκους καί τόν ΣλαυΤ- 
σμό. Ό  Δραγούμης άπ' τή Μακεδονία, ό Καποδίστριας άπ'

τά Επτάνησα. Τά σύνορα γεννάνε πάντα μαχητάς, ιδίως τά 
Ελληνικά σύνορα πού γνώρισαν πάντα τήν άδικία καί τή 

σκλαβιά. Στήν ιδεολογία τού Δραγούμη ύπάρχει κάτι τό ά- 
ψύ, τό γεμάτο τραχύτητα, ένώ τό δράμα τού Καποδίστρια 
δίνεται κλασσικά. Στό Δραγούμη ή βία είναι ό Νόμος του, 
ένφ στόν Καποδίστρια ή έσχατη λύσις. Τά 'Επτάνησα άπερ- 
Υάστηκαν μίαν άνώτερη μορφή τού πολιτισμού μας γι' αύ- 
τό κΓ οί πνευματικές τους μορφές προβάλλουν ήρεμες, 
νοιώθουν τή σιωπή σάν δύναμι καί σάν δημιουργία. 'Υπάρ
χει γι' αύτό μιά βαθύτατη άντιστοιχία τού Σολωμοϋ μέ τόν 
Καποδίστρια, όπως ύπάρχει καί μιά παρόμοια άνάμεσα στόν 
Δραγούμη καί στόν Μελά. Στούς πρώτους ύπάρχει ή ισορ
ροπία καί ή μορφή, ένώ στούς δεύτερους άρχίΖει νά σπάη 
τό κλασσικό μέτρο. Γιατί τώρα είναι οί μεγάλες κι' οί τραγι
κές ώρες τού Ελληνισμού, οί στιγμές πού τό Έ θ νο ς άνήσυ- 
χο άντικρύΖει ύπεύθυνα τά πεπρωμένα του κΓ άναμετράει 
τό μέγεθος τις έντολής του.

Μπροστά στό χρέος είναι έΕ ίσου σκληροί ό Δραγούμης 
κΓ ό Καποδίστριας. Έ χ ο υ ν  κΓ οί δύο τήν άτεγκτη συνείδη- 
σι τού οικοδόμου. Πρέπει στά έρείπια νά δώσουν μορφή καί 
ν' άντρειώοουν πολιτισμό. Ή  φάσις τού σπαθιού έχει τε
λειώσει πιά γιά τόν Καποδίστρια. Τώρα όμως άρχίΖει γιά 
τόν Δραγούμη. ΚΓ οί δυό συμφωνούν βασικά στό έΕής: Ή  
Ελλάς πρέπει νά γ!νη Κράτος καί ν' άΕιοποιήση τόν πολι

τισμό. Τά ήθη καί τά έθιμά μας, τά τραγούδια καί οί παρα
δόσεις, ή Λαϊκή Τέχνη καί Ζωγραφική, όλα τούτα κατεσπαρ- 
μένα κατά πώς είναι πρέπει νά μποϋν σέ μορφή καί ν' άΕιο 
ποιηθούν. Καί γιά νά γίνη αύτό πρέπει νά ύπάρΕουν σάν 
βιώματα ψυχής στή συνείδηοι έκείνου πού τά συνθέτει καί 
τά μορφοποιεί. Τό  Κράτος γίνεται έδώ σημαία καί πρώτη 
άρχή. Πρώτη άρχή σάν μέσο πραγματώσεως τών σκοπών. 
"Ολα τά έθνη πού είχαν μιά κάποια άμαλή έΕέλιΕι, πέρασαν 
πρώτα άπ' τήν Πεφωτισμένη Δικτατορία γιά νά στεργιώσουν 
μετέπειτα τή Δημοκρατία τους. Έπρεπε νά ύπάρΕη ό Νσπο- 
λέσντας γιά ν' άνθιση ή Γαλλική έπανόστασι καί ή Δημο
κρατία. Ή  Ε λλά ς τήν περίοδο τού Νοπολέοντα τήν πέρασε 
μέ τήν βραχύβια ήγεσία τού Κυβερνήτου. Ή  δολοφονία του 
άνέκοψε τήν δημιουργία τού Νεοελληνικού Κράτους. Έ κ -  
τοτε άλυτο θά μείνη τό πρόβλημα τής μορφής καί τών δια
στάσεων τού Κράτους όπως καί τής φυσιογνωμίας τής παι
δείας μας.

Στήν μετέπειτα νεοελληνική πορεία ή ύπόστασις τού 
Κράτους κατά βάσιν προοδιωρίοθηκε άπό τήν άκριτική μαχη
τικότητα τής Δρσγοιιμικής σκέψεως. "Ωφειλε όμως νά όπλι- 
σθή σέ τήν εύαιοθησία τής Πεφωτισμένης Δεσποτείας τού 
Καποδίστρια καί νά συγκεροσθή μέ τόν άνθρωπιστικό σοσια
λισμό τού Ά λ .  Παπαναστασίου. Ή  σύνθεσις αύτή έκφρό- 
Ζει καί τό πολιτικό αίτημα τής παρούσης άγωνιστικής ώρας 
τού 'Ελληνισμού.



Προαγωγαί
Διό Β.Δ., έκδοθέντος εν Άθήναις 

τήν 24.6.72 καί δημοοιευθέντος εις τό 
ύπ όριθ. 161 ΦΕΚ (τ. Γ ) ,  της 1.7.72, 
βαοει: 1) των διατάΕεων α) τών άρ
θρων 18, 19 καί 45 τού Ν.Δ. 139)69 
( Α ' 57), 6) τού Ν.Δ. 1119)72 (Α  
4 4 ), 2) τού ύπ' άριθ. 4 6πό 6.3.72 πρα
κτικού τού Συμβουλίου Αστυνομίας 
Πόλεων καί 3) τού ύπ' άριθ. 181 άπό 
13.3.72 Β.Δ., προήχθησαν πρός κάλυ- 
ψιν κενών οργανικών θέσεων, εις τόν 
βαθμόν τού Αστυνόμου Α ' τόΕεως οί 
Αστυνόμοι Β ' τόΕεως Μάλλιος Εύόγ- 

γελος, Ματοάγκας Ανδρέας, Γουρνιάς 
Νικόλαος καί Κουρέτας Διονύσιος.

ΔΓ ετέρου Β.Δ., έκδοθέντος έν Ά -  
θήναις, τήν 3.7.72, καί δημοοιευθέντος 
εις τό ύπ' άριθ. 162 ΦΕΚ (τ. Γ ) της 
5.7.72, βάσει τών διατάΕεων: 1) τού 
άρθρου 112 τού Κ.Ν. 2458)53, 2) τού 
άρθρου 16 τού Ν.Δ. 139)69 (Α  5 7 ), 
3) τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 343)69 (Α ' 
238) καί 4) τού Β. Δ. 784)26.11.60 
(ΦΕΚ 187 Α ),  ώς έτροποποιήθη διά 
τού Β.Δ. 103)12.2.68 (ΦΕΚ 30 Α ), 
ώνομάσθησαν Ύπαστυνόμοι Β ' τόΕεως, 
οί κάτωθι Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, έκπαι- 
δευθέντες εις τήν Άστυν. Σχολήν Ύ 
π αστυνόμων Β ' τόΕεως, κατά τήν Κ Ε ' 
Εκπαιδευτικήν Περίοδον καί έπιτυχόν- 

τες κατό τάς έΕιτηρίους έΕετάσεις, κα
τά τήν ακόλουθον σειράν: Τούμπας Γ., 
Γαλόνης Ν., ΧοτΖηαργύρης Α., Δουλά- 
μης I., Μουρελάτος Γ., Κουρουπάκης 
Α , Δεκίδης X., ΆλεΕόπουλος Α., Κα- 
λομπούρας Β., Κλώνος Σ ., Σιαράγγος 
Π., Κίτσιος X., Πραβίτας Δ., Ήλιόπου- 
λυς Σ., Σκαλτσάς Γ., Παπαδόπουλος 
Ε , Καμπίτσας Μ, Γεωργίου Π., Σγού- 
ρος Π., Κωστόπουλος Δ., Γαρδίκας X., 
Έλευθεριάνος Γ., ΚουρεντΖής Ί . ,  Τρι- 
άντης Γ., Κωτσιόπουλος Α., Λιανός Κ., 
Κόκκυμης Ν. καί Ζαρκάδας Θ.

Παραιτήσεις
Παρητήθησαν ο ί : 1) Ά ρχιφ. Άφεντου-

λίδης X. καί Κορύλλος Γ., πρός οδς διά 
τήν μακροχρόνιον έν τφ Σώματι ύπηρεοί- 
αν των έξεφράοθη ή εύαρέσκεια χοδ κ. 
ΆρχηγοΟ, 2) Ύπαρχ. ·Ρηστάκης Γ., πρός 
δν, έπίσης, διά τήν μακροχρόνιον έν τφ 
Σώματι ύπηρεσίαν του έξεφράοθη ή εύα- 
ρέσκεια τού κ. ΆρχηγοΟ καί 3) Άστυφ. 
Λογοθέτης Μ., Σταματι'ου Γ., Πολυχρονό- 
πουλος Ν., Κακαβάνος Κ., Τάασος θ., 
Κουαουλός Δ., Πινέλης X., Κωνσταντόπου- 
λος Κ., Κυλιντηρέας Ή ., Κρανίτης Ν., 
Κολλυρόπουλος Π., Ζήκος Β ', Ραφτογιάν- 
νης Γ., Μουμούρης Π., Κοκμοτός Έ . καί 
Ηλιόπουλος Α. Εις τοός τρεις τελευταί

ους, διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Σώματι 
ύπηρεσίαν των, έξεφράοθη ή εύαρέσκεια 
τοΟ κ. ΆρχηγοΟ.

Διά Β. Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις, 
τήν 24.6.72 καί δημοοιευθέντος εις τό 
ύπ άριθ. 154 ΦΕΚ (τ. Γ ) τής 28.6. 
72, βάσει τών διατάΕεων τών Ν. Δ )τω ν: 
1) 649)70 (Α ' 176), 2) 343)69 (Α ' 
238) καί 3) τής ύπ' άριθ. 4500Φ 8025) 
8α άπό 5.6.72 άναφοράς τής Άστυν. 
Δ)νσεως Αθηνών, έγένετο αποδεκτή ή 
Οπό τού Άνθυπαστυνόμου Δημητρακο- 
πούλου Δημητρίου ύποβληθεϊσα αϊτησις 
αποστρατείας έκ τού Άστυν. Σώματος.

Εις τόν ανωτέρω άπονέμεται ό άπο- 
οτρατευτικός βαθμός τού Ύπαστυνόμου 
Β τόΕεως, ώς συμπληρώσαντα τόν ύπό 
τού άρθρου 19 τού Ν. Δ. 649)70 άπαι- 
τούμενον χρόνον καί έγγράφεται εις τό 
στέλεχος τής έιρεδρείας.

Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Σώματι 
ύπηρεσίαν του έΕεφράσθη αύτω ή εύα- 
ρέοκεια τού κ. Αρχηγού.

Παρητήθησαν οί: 1) Άρχκρ. Δαλιάνης 
Παν., πρός δν διά τήν μακροχρόνιον έν 
τώ Σώματι ύπηρεσίαν του έΕεφράσθη ή 
εύαρέσκεια τού κ. Αρχηγού, 2) Υπαρχ. 
Σπύρου Λ., καί Κυριακόπουλος Μ. καί 
3) Αστυφ. Σκλάβος Ν., Κλεφτοδήμος 
'!., Κοντάκος Γ., Άποστολόπουλος Μ., 
Κωνσταντακόπουλος Β.. Μεταλληνός 
Γ., Παπανικολάου Δ., Κουρουπάκης 
Αρ., Παπαντριανταφύλλου Ά ρ ., Σαγώ- 

νας Ά .,  Χορταριάς Δ., Δεβεράκης Μ.,

Βούλγαρης Ν., Οίκονομάκος Δ., Καρα- 
τΖιάς Σ ., Καρακίτοιος Ε,, Μπατοαλιάς 
Δ. κσι Καστριτσέας Π. Εις τούς δύο τε
λευταίους, διά τήν μακροχρόνιον έν τώ 
Σώματι ύπηρεσίαν των, έΕεφράσθη ή 
εύαρέσκεια τού κ. Αρχηγού.

Ά ποστρατεΐαι
Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις 

τήν 24.5.72 καί δημοοιευθέντος εις τό 
ύπ' άριθ. 141 (τ. Γ )  τής 15.6.72 ΦΕΚ, 
βάσει τών διατάΕεων: 1) τού άρθρου 
51 τού Ν.Δ. 139)69 (Α ' 5 7 ), 2) τού 
άρθρου 2 τού Ν.Δ. 4371)64, 3) τών 
άρθρων 1 καί 8 τού Ν. 4448)64, 4) 
τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 343)69 καί 5) 
τής ύπ' άριθ. 1116)70 γνωμοδοτήσεως 
τού Νομικού Συμβουλίου τού Κρότους 
άπεστρατεύθη ό Ύγειον. Άστυν. Δ )ντής 
Α ' ΤόΕεως Παπαϊωάννου Ιωάννης.

Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Σώματι 
ύπηρεσίαν του έΕεφράσθη αύτώ ή εύα- 
ρέσκεια τού κ. Αρχηγού.

Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος έν Ά -  
θήναις, τήν 24.5.72 καί δημοοιευθέντος 
εις τό ύπ' άριθ. 127 ΦΕΚ (τ. Γ ' )  τής 
2.6.72, βάσει: 1) τών διατάΕεων α) 
τού Ν.Δ. 649)70, θ) τού Ν.Δ. 343)69 
καί 2) τού ύπ' άριθ. 10 άπό 25.4.72 
Πρακτικού τού Συμβουλίου Αστυνομίας 
Πόλεων, έτέθη εις αύτεπάγγελτον άπο- 
στρατείαν ό Άνθυπαστυνόμος Πίσπας 
Αλέξανδρος.

Διαγραφαί
Διεγράφησαν οί Άστυφ. Μανόπου- 

λος Γ., Θέμελης Σπ., Τσάμπας Δ., Κα- 
πατσώλος Θ., κριθέντες ακατάλληλοι 
πρός μονιμοποίησιν καί Κοκκωνίτης Π. 
καί Ρουμελιώτης Δ., διά λόγους πει
θαρχίας.

Διεγράφησαν οί: 1) Ά ρχιφ . Κατσάκος 
θ ., διά λόγους πειθαρχίας, 2) Ύπαρχ. 
Μωραγιάννης Κ., διά λόγους Ογείας, 3) 
Άστυφ. Κωατάκης Ί . ,  Δασκαλόπουλος 
Δ., Μπατσινίλας Γ., Γαλάνης Β’ Παπα
ναστασίου Ν., διά λόγους πειθαρχίας καί 
Γεροστάθης X., διά λόγους ύγείας.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Β Λ Α Χ Α Κ Η Σ

"Ενας έΕαίρετος άστυνομικός καί άν
θρωπος έφυγε άπό κοντά μας. Ό  Ά 
στυν Δ)ντής Β ' Βλαχάκης Άθαν Ά πε- 
βίωσε τήν 10.6.72 καί τήν έπομένην έ- 
κηδεύθη εις τό Α ' ΝεκροταφεΤον. Εκτός 
τών συγγενών του, πολλοί φίλοι καί έν 
ένεργεία καί συντάΕει συνάδελφοι παρη-

κολούθησαν τήν εκφοράν. Έ κ  μέρους 
τού Άστυν. Σώματος άπεχαιρέτησε τόν 
έκλιπόντα άντιπροσωπεία μέ έπικεφα- 
λής τόν Άστυν. Δ )ντήν Β ' κ. Πατσού- 
ρην Χρίστον, όστις καί κατέθεσεν στέ
φανον έπί τής σοροΰ του. Έ κ  μέρους 
τών έν συντάΕει συναδέλφων του, άν- 
τιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. 
Δ )ντήν κ. Παρίσην Λεωνίδαν.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις τήν Καΐτσαν 
Καρδίτσης τό 1911. Εις τό Άστυν. Σώ 
μα κατετόγη τήν 4.5.1937, ώς Άστυφύ- 
λαΕ. Εις τόν βαθμόν τού Ύπαστ. Β ' 
προήχθη τήν 9.4.1941, εις Ύπαστ. Α ' 
τήν 12.8.1943, εις Άστυν. Β ' τήν 12. 
4.1949, εις Άστυν. Α ' τήν 5.9.1956 
καί εις Άστυν. Δ )ντή ν Β ' τήν 1.1.1963 
Άπεχώρησε τής Υπηρεσίας τό 1967.

Β Α Λ Σ Α Μ Η Σ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τήν 21.5.72 άπεβίωσεν ό Βαλσάμης 
Παυλόπουλος, Άστυν. Δ )ντής Β ' έ.ο. 
Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν έπομέ
νην εις τόν Ιερόν Ναόν Προφήτου Ή -  
λία, παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολ 
λοί γνωστοί καί φίλοι, καθώς καί άντι- 
προσωπεία τών έν συντάΕει συναδέλφων
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του, μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ)ντήν 
κ. Παρίσην Λεωνίδαν.

Έγεννήθη εις "Αγιον Κήρυκον Ίκαρί- 
oc τό έτος 1902. Εις τό Άστυν. Σώμα 
κατετάγη ώς ΆστυφύλαΕ τήν 12.1. 
1933. Προήχθη εις τόν βαθμόν τοΰ Ύ -  
παατ. Β ' τήν 5.6.1936, eic Ύπαστ. Α ' 
τήν 20.9.1943, εις Άστυν. Β ’ τήν 27. 
7.1948, είς Άστυν. Α ' τήν 29.8.1952 
καί είς Δ )ντήν Β ' τήν 29.12.1959. Ά -  
πεχώρησε τής Υπηρεσίας, λόγω όρίου 
ήλικίας.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Νέα άποχώρησις όπό τούς έν συντάΕει 
συναδέλφους. Ό  Βασίλειος Άνασταοό- 
ιιουλος Άστυν. Δ )ντής Β '.  Άπεβίωσε 
τήν 9.5.1972 καί έκηδεύθη τήν έπομέ- 
νην είς τό Νεκροταφεϊον Βύρωνος. Οι 
αυ^ενείς, οί φίλοι καί οί γνωστοί jiap£- 
οτησαν διό τό ύστατον χαίρε. Έ κ  μέ
ρους τού Άστυν. Σώματος, παρέστη αν
τιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. 
Δ )ντή ν Β ' κ. Παπαχρήστου Ίωάννην, 
οστις καί κατέθεσε στέφανον έπί τής 
αοροϋ του. Επίσης παρέστη άντιπροσω- 
πεία τών έν συντάΕει συναδέλφων του.

Ό  έκλιπών έγενήθη είς Άλέσταινα 
Καλαβρύτων τό 1903. Κατετάγη, ώς Ά  
στυφύλαΕ είς τό Σώμα τήν 18.8.1925 
ΓΙροηχθη είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπαστ. Β ' 
τήν 19.7.1932, είς Ύπαστ. Α ' τήν 5.6. 
1946, είς Άστυν. Β ' τήν 21.9.1943, είς 
Άστυν. Α ' τήν 14.8.1952 καί είς Δ ) 
ντήν Β ' τήν 4.1.1958, άποχωρήσας τού 
Σώματος τό 1961, λόγω όρίου ήλικίας.

Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Α Κ Ο Σ

"Εφυγε καί άλλος έκ τών έ.ά. συν
αδέλφων, ό Γεώργιος Χριστοδουλάκος.
Αστυν. Α '.  Άποβιώσας τήν 4.5.1972 

έκηδεύθη τήν έπομένην είς τό Νεκρο- 
ταφεϊον τού Περιστεριού. Οί συγγενείς, 
οί φίλοι καί γνωστοί συνώδευσαν τόν 
νεκρόν είς τήν τελευταίαν κοτοικίαν 
του. Αστυνομική άντιπροσωπεία μέ έπι
κεφαλής τόν Άστυν. Δ )ντήν Β ' κ. Πα- 
τσούρην Χρίστον, παρηκολούθηοε τήν 
κηδείαν καί κατέθεσε στέφανον. Έ κ  μέ
ρους τών έν συντάΕει ουνοδέλφων του 
ό Άστυν. Δ )ντής κ. Παρίσης Λεωνίδας.

Ό  Γεώργιος Χριστοδουλάκος, έγεν- 
νήθη είς Γύθειον Λακωνίας τό 1903. 
Είς τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 1.1. 
1924, ώς ΆστυφύλοΕ. Προήχθη δέ είς 
Ύπαστ. Β ' τήν 14.11.1936, είς Ύπαστ. 
Α ' τήν 7.3.1941, είς Άστυν. Β ' τήν 
23.5.1944 καί είς Άστυν. Α ’ τήν 22. 
8.1952 καί τό αύτό έτος άπεχώρησε τού 
Σώματος, διά λόγους ύγείας.

Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ  Β Ο Λ Τ Α ΙΡ Α Κ Η Σ

Ένα  άκόμη μέλος τής Αστυνομικής 
Οικογένειας έγκατέλειψε τά έγκόσμια. 
Ό  Αστυνόμος έ. ό. Αντώνιος Βολταιρά- 
κης. Ούτος άπεβίωσε τήν 1.6.1972 είς 
τό Νοσοκομεϊον τοΰ Ευαγγελισμού καί 
έκηδεύθη τήν έπομένην έκ τού Ιερού 
Ναού τοΰ Α ' Νεκροταφείου. Είς τήν τε
λευταίαν κατοικίαν του, τόν συνώδευ- 
οαν οί συγγενείς καί φίλοι του, καθώς 
και πολλοί έν ένεργεία καί συντάΕει συ
νάδελφοι.

Έ κ  μέρους τού Άστυν. Σώματος δέ, 
αντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τόν Ά 
στυν. Δ )ντήν Β ' κ. Καραθανάαην Κων., 
όστις καί κατέθεοεν στέφανον, ώς καί 
άντιπροσωπεία τών έν συντάΕει συναδέλ
φων του μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ ) 
ντήν κ. Παρίσην Λεωνίδαν.

Ούτος έγεννήθη είς Έλευθερινάκον 
Μυλοποτόμου Κρήτης τό 1904. Τό  έτος 
1925 κατετάγη είς τό Άστυν. Σώμα ως 
ΑστυψύλαΕ, προαχθείς είς Ύπαστ. Β 

τήν 13.4.1933, είς Ύπαστυνόμον Α ' τήν 
4.3.1941, είς Αστυνόμον Β ' τήν 21.9. 
1943 καί είς Άστυν. Α ' τήν 14.8.1952. 
Απεχώρησε τού Σώματος τό 1953.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

Τήν 30ην Ιουνίου 1972 καί ώραν 
18.30', έκηδεύθη έν τώ Νεκροταφεία) 
Καλλιθέας ό τέως παρά ταϊς Άστυνο- 
μικαϊς Ύπηρεσίαις Διοικητικός Διευθυν
τής Αης τάΕεως ΆλέΕανδρος Άργυρά- 
κης.

Ό  μεταστάς άπεβίωσε, κατόπον μά
κρος καί σκληρός άσθενείας, έν τώ 
Θεραπευτηρϊιμ «Εύαγγελισμός*.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθηοε πλή
θος κόσμου, έν οϊς Διοικητικοί καί Α 
στυνομικοί Υπάλληλοι έν ένεργείς καί 
συνταΕιούχοι.

Έ κ  μέρους τής Πανελληνίου Ένώσε- 
ως Άποστράτων Ά Ε )κ ώ ν Αστυνομίας 
Πόλεων, άπηύθυνε τόν ύστατον χαιρετι
σμόν ό κ. Γεώργιος Κοντογεώργος Αρ
χηγός έν συντάΕει.

Ο  θανών, γεννηθείς έν έτει 1900 είς 
Λογγά Ηλείας, ύπήρΕεν είς τών στυλο- 
βατών τής Αστυνομίας Πόλεων, καθ' ό
σον άπό νεαρωτάτης ήλικίας διωρίσθη 
είς τόν παρ' αύτή τότε Λογιστικόν Κλά- 
δον, άπό τοΰ Μαΐου 1923, έΕήντληοε 
λίαν συντόμως τήν υπαλληλικήν ιεραρ
χίαν καί έπί εικοσαετίαν, περίπου, ύπήρ
Εεν ό Διευθυντής τών Οικονομικών Υ 
πηρεσιών άπάσης τής Αστυνομίας Πό
λεων, ώς προϊστάμενος τής παρ' αύτή 
Ύπ)νσει Επιμελητείας καί Ελέγχου.

Τήν 31.12.1962 άπήλθε τής Υπηρε
σίας, καταληφθείς ύπό τοΰ όρίου ήλι
κίας.

Ή τ ο  πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής 
καί γνώστης τής Γαλλικής γλώσσης.

Ά πό τοΰ διορισμού του ήγάπησε τήν 
Αστυνομίαν Πόλεων καί ήνάλωσε πρά
γματι τήν Ζωήν του έπ' άγαθώ ταύτης.

Κατά τήν μακράν σταδιοδρομίαν του 
ήτο λίαν ικανός νά έΕευρίσκη τήν καλ- 
λιτέραν λύσιν έπί πολύπλοκων οικονομι
κών θεμάτων, άφορώντων τήν Αστυνο
μίαν Πόλεων, ή τήν έΕυπηρέτησιν, προ
στασίαν καί οικονομικήν ένίσχυσιν τών 
Αστυνομικών Υπαλλήλων.

ΣυμμεριΖόμενοι τήν άφατον θλϊψιν 
τών οικείων του, ώς καί τών φίλων του, 
έκφράΖομεν πρός αυτούς θερμότατα 
συλλυπητήρια καί ένοΰμεν μετ' αύτών 
τήν πρός τόν Ύψιστον εύχήν διά τήν 
αίωνίαν άνάπαυσιν αύτοΰ.

Αιώνια ή μνήμη του
ΜΙΛΤΟΣ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Διοικητικός Διευθυντής Α'

Τά « Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέ- 
χοντα είς τό πένθος, εύχονται τήν έΕ ύ
ψους παρηγοριάν πρός τούς συγγενείς 
όλων τών νεκρών καί κατάταΕιν τών ψυ
χών αύτών έν σκηναϊς δικαίων, ένθα 
ούκ έστι λύπη καί στεναγμός, άλλά Ζωή 
αιώνιος.

Αιώνια αύτών ή μνήμη. «Α. X.»
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ

1. Μέγας πολιτικός, στρατηγός καί ναύαρχος τών αρχαίων 
Αθηνών (5 2 5 -4 6 1  π.Χ.).

2. Ηχητικά κύματα, προερχόμενα έκ τής μεταβολής διευ- 
θύνσεως διαδόοεώς των, ουνεπείρ προσπτώσεως αύτών 
έπί έπιφανείας διαχωρισμού δύο μέσων (ακουστική).

3. Εις τήν βοτανικήν τό μέρος τού στήμονος τών άνθέω ν —  

Θυγατέρες τοΰ Διάς καί τής Θέμιδος, φύλακες τών πυ
λών τοΰ Ούρανοΰ (Μ υ θ ).

4. Χρονικόν τής καθομιλουμένης — Γερμανός χημικός, έπι- 
τυχών τό 1930 τήν διάσπασιν τοΰ άτόμου τοΰ Ούρανίου. 
τιμηθείς διά τοΰ βραβείου Νόμπελ (έπών.) — Στρατιω
τικόν παράγγελμα.

5. Συμπλεκτικόν τής άρχαίας — Παραγωγόν τής ινδικής 
καννάβεως —  Επόμενα προθέσεως άπαιτοΰν σωστάς 
προβλέψεις διά τήν έΕοσφάλισιν έπιτυχίας.

6 Υπάρχει, σχεδόν, εις κάθε πάλιν καί χωρίον — Εις τήν 
έποχήν μας έκαμε τήν Ζωηρόν έμφάνισίν του καί τό 
. . τρίτον.

7. 'Επαναλαμβανόμενον δίδει γυναικεϊον ύποκοριστικόν — 
Χαμηλόν, Τουρκικής προελεύσεως άνάκλιντρον, άνευ 
έρεισινώτου, χρποιμοποιούμενον ώς κάθισμα ή κρεββό- 
τι —  Μισή. . . φορά.

8. Ο πρώτος καί ό τελευταίος φθόγγος τής μουσικής κλί- 
μακος (άντιστρ.) —  ΚατάληΕις μετοχών — Εις τό κορμί καί 
τόν κορμόν είναι κοινά.

9. Υποκοριστικόν τής Μαργαρίτας—  Πρώτον συνθετικόν 
πολλών τοπωνυμιών πόλεων καί λιμένων τής Ν. Αμε
ρικής καί Αφρικής.

10. Η άνατολική άκρη τοΰ όρους Αιγάλεω, διαμονή τοΰ 
ληστοΰ Προκρούστη, τόν όποιον έφόνευσεν ό Θησεύς 
(ένάρθρως).

11. Οί άδύνατοι τούς καλούν πάντοτε εις κάθε άνάγκην των 
(ά ντιστρ).

Σ Τ Α Ύ Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Ν  A Ρ I  θ.  6  4
Κ Α Θ ΕΤΟ Σ

1. Η μπορεί νά είναι μία ύπερβολική δόσις φαρμάκου.

2. Σημειώματα γνωστά εις έπιτελείς Υπηρεσιών.

3. Ονομα διαφόρων άγιων τής ΌρθοδόΕου Εκκλησίας, 
έορταΖόντων τήν 24 ’ Ιανουάριου, 12 καί 29 Ιουλίου,

2 Σεπτεμβρίου καί 29 Δεκεμβρίου (γεν ). Χώρος λιμέ- 
νος, ειδικός διά φορτοεκφορτώσεις.

4. Νοσηλεύει καί συνταΕιοδοτεϊ (άρχικά). Μέλος τής οι
κογένειας Καρτράϊτ τής γνωστής τηλεοπτικής σειράς 
Μ Π Ο Ν Α ΤΣ Α  (όνομα) — Παρ' άρχαίοις είχε προσωπο- 
ποιηθή καί έλατρεύετο ώς θεά.

5. Ή  σάλα καί ή σέλα τά έχουν κοινά —  Ιχθύς τής οικο
γένειας τών Περδικών γνωστός διά τήν λαιμαργίαν του 
(έλ;φρώς άνορθόγραφον) —  Αρχή. . .  ύλισμοΰ.

6. Πόλις καί λπμήν τής Ν. Ιταλίας, κτισθεϊσα τόν βον αί. 
π.Χ. ύπό Ελλήνων άποίκων — Είναι τό. . . μανίκι τοΰ 
παπό.

7. Αναφορικόν — Πίπτουσα λειώνει ή παγώνει —  Συντο- 
μογροφία μεταφορικού μέσου παρισταμένου διά καθέ
του.

8. Από τά όκτώ. . . τά τρία —  Ρυπαρόν οίκόσιτον — Εις 
τήν πλϋσιν προηγούνται.

9. Ήμπορεϊ νά είναι νόμισμα ή άΕία —  Μάρκα περιστρό
φου.

10. Είναι καί ή ροιά (ένάρθρως).

11 Αοχολεϊται μέ τήν μελέτην τών ούρανίων σωμάτων και 
δισκρίνεται εις περιγραφικήν ή κοσμογραφίαν (γενική 
άντιστρόφως).

(I . Κο.)

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  63
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Ο .Δ .Ι .Ε .
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Οί ιπποδρομίες από τήν αρχαιότητα ήταν ένα υπέροχο, ένα 
συγκλονιστικό δέαμα πού ουγκινοϋσε καί πού 
έΕακολουδεί καί σήμερα νό συναρηάίη έκατομμύρια 
θεατών ο' όλο τόν κόσμο!
Αύτή τήν συγκίνηση καί τήν ύπέροχη ατμόσφαιρα σάς τήν 
προσφέρει τώρα, ό Ιππόδρομος Φαλήρου!
Γίνετε καί σείς ένας φίλος τού συναρπαστικού αύτοϋ 
θεάματος!
Ζήστε άπό κοντά τήν κοινή προσπάθεια άνθρώπου καί 
άλογου καί χαρήτε τήν μεγαλοπρέπεια τού συναγωνισμού 
γιά τήν νίκη !

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.



Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ ΙΑ  ΝΕΩΝ 
Υ Π Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ Ω Ν  

Τήν 11 ην ώραν τής 5.7.72 
έλαβε χώραν εις τήν Σχο
λήν 'Αξιωματικών "Αστυνο
μίας Πόλεων ή όρκωμοσία 
28 νέων Ύπαστυνόμων. 
Εις τήν φωτογραφίαν άρι- 
στερά οί νέοι 'Αξιωματικοί 
έχοντες εις τό μέσον τόν 
Μητροπολίτην 'Ενόπλων 
Δυνάμεων κ. Νικόλαον, 
τόν Υπουργόν Δημοσί
ας Τάξεως κ. Βελλιανί- 
την, τόν Γεν. Γραμματέα 
τού ίδιου 'Υπουργείου κ.
' Ανοστασόπουλον, τόν Αρ
χηγόν Άστυν. Πόλεων κ. 
Γιαννούλην, τόν Διοικητήν 
τών Αστυν. Σχολών κ. 
Οικονόμου καί τόν Υπο
διοικητήν κ. Καροκίτσον.

ψ

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι μέ 
τήν δεξιάν ύψωμένην δί
δουν τόν νενομισμένον 

όρκον

*

Μία άκόμη φωτογραφία 
άπό τήν τελετήν τής όρκω- 
μοσι'ας. Εις παράταξιν πρό 
τού κτιρίου τής 'Αστυνομι

κής Σχολής.

W
M



Ή δολοφονία

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Τοΰ κ. Κ. ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ

’Απέναντι: Ό  Φίλιππος καί ή ’Ο
λυμπίάς στήν τελετή τών γάμων 
τους. Ή  ’Ολυμπίάς θά μισήση άργό- 
τερα θανάσιμα τό σύζυγό της.

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β1 ΤΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΛΣ
1 J Ρ2ΙΝ 0 χοΟ Αύγουστου τού έτους 336 
1 -ίπ .Χ . Οί Αίγές, ή παλιά μακεδονική 

πρωτεύουσα, έόρταζαν βασιλικούς γά- 
μους. Τό θέατρό τους ήταν κατάμεστο άπό 
πλήθη λαού, πού φλυαρούσαν χαρούμενα 
καί σχολίαζαν τό γεγονός. Είχαν καταφθά- 
σει άπό τά χαράματα άγρότες τών περιχώ
ρων καί κάτοικοι τής πόλεως, ώστε νά 
βρούν θέσεις γιά τήν παρηκολούθηση τών 
έορταατικών έκδηλώσεων.

Κατά τις δέκα τό πρωί, 8ταν τό φώς τού 
ήλιου άρχισε νά παίρνη τήν μεσημεριά
τικη λάμψι του, φάνηκε ή βασιλική πομπή 
άπό τά άνάκτορα. Προπορευόταν τό ιερα
τείο μέ τά όαοιώματα τών ’Ολυμπίων στά 
χέρια, ντυμένα μέ χρυσό καί πολυτίμους 
λίθους. Μπαίνουν στό θέατρο. Γιά μιά στι
γμή κατασιγάζει ή όχλοβοή, καθώς περ
νούν τά άγάλματα τών θεών. "Ομως τήν 
εύλαβική σιωπή διαδέχεται ένα θορυβώδες 
ξάφνιασμα, ύστερα άπό τήν παρατήρησι 
πού κάνουν μερικά έρευνητικά μάτια:

— Δέν είναι δώδεκα τά άγάλματα τών 
θεών! Κοιτάξτε καλά! Δεκατρείς είναι οί 
θεϊκές μορφές! "Ομως αέ ποιόν καινούρ
γιο at άγνωστο θεό άνήκει ή δεκάτη τρίτη;

Ή  άπορία λύνεται γρήγορα. Ό  Φίλιπ
πος Β ' τής Μακεδονίας είναι πού διεκδικεϊ 
μιά θέσι στό Ιλληνικό πάνθεον. Οί εΰλα- 
βεΐς νοιώθουν τήν άγανάκτησι νά τούς πνί
γη. Ό μω ς μιά ματιά γύρω τους είναι άρ- 
κετή γιά νά τούς πείση νά συγκρατήσουν 
τήν όργή τους. Τό πλήθος ζητωκραυγάζει 
ήδη τόν «ισόθεο-;» Φίλιππο, πού εισέρχε
ται αύτή τήν στιγμή στό θέατρο. Ούρανο- 
μήκεις οι έπευφημίες τού λαού, άναγκά- 
ζουν καί τούς άγανακτημένους γιά τήν ιε
ροσυλία νά ένώσουν τις ζητωκραυγές τους 
στήν θριαμβευτική ύποδοχή τού βασιλιά. 

Ό  Φίλιππος μπαίνει στό θέατρο. Προ

πορεύεται τής σωματοφυλακής του. Τό δή
λωσε πώς «άρκετή άσφάλεια γ ι’ αύτόν ή
ταν ή καλή θέλησις τής ίλης Ελλάδος». 
Ίσω ς δ ίδιος δέν τό πίστευε, δταν τό έ
λεγε. Οί δυσαρεστημένοι είναι πολλοί. Ό 
μως πιστεύει στό καλό του άστρο καί 
στήν έπιβολή του. Δίπλα του βαδίζει δ 
γιός του δ ’Αλέξανδρος κι δ νέος γαμπρός 
καί γυναικάδελφός του, ’Αλέξανδρος, κ ι’ 
αύτός, βασιλιάς τής ’Ηπείρου. Φορεϊ λευ
κό χιτώνα καί έχει άσκεπη τήν μεγαλό
πρεπη κεφαλή. Τά πυ»;ά φρύδια, πού το
νίζουν τήν φωτιά τής ματιάς του, είναι 
αύτή τήν ώρα τού θριάμβου συνοφρυωμέ
να. "Εχει πολλά νά σκεφθή δ Φίλιππος 
κι οί έγνοιες του πολλαπλασιάζονται μαζί 
μέ τήν λάμψη τής δόξας του.

Πριν άπδ ένα χρόνο τό «Συνέδριο τών 
Ελλήνων» στήν Κόρινθο τού έδωσε τόν τί 
τλο τού στρατηγού αύτοκράτορα. Αύτός δ 
Μακεδόνας βασιλιάς, πού τής φυλής του ή 
έλληνικότης είχε τόσο άμφισβητηθή καί 
μόλις μετά τούς Περσικούς πολέμους, δ 
πρόγονός του ’Αλέξανδρος Α' έγινε δε
κτός στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, αύτός δ 
«βάρβαρος» γιά τούς έκλεπτυσμένους ’Αθη
ναίους, κατάφερε νά πραγματοποιήση τό δ- 
νειρο τής πανελληνίου ένότητος: τό μεγα- 
λεπήβολο δνειρο τού ’Ισοκράτη καί τών άλ
λων θεωρητικών. Πέτυχε έκει δπου ή ύπε- 
ρήφανη Σπάρτη, ή άλλοτε πανίσχυρη ’Α
θήνα καί ή Θήβα, πού έλαμώε γιά λίγο 
στό πανελλήνιο στερέωμα μέ τήν ήγεμονι- 
κή πολιτική τού ’Επαμεινώνδα καί τού 
Πελοπίδα, άπέτυχαν. Ή  Ινωσις τών έλ- 
ληνικών πόλεων ύπό κοινήν άρχήν έγινε 
πραγματικότης. Τό Συνέδριο τών Ε λ λ ή 
νων στήν Κόρινθο δημιούργησε μιά κατ’ 
ούσίαν δμόεπονδο έλληνική πολιτεία ύπό 
τήν κυριαρχία τών Μακεδόνων. ΟΙ πόλεις

έξακολούθησαν βέβαια, νά είναι αύτόνομες 
κι έλεύθερες, δμως μακεδονική φρουρά έγ- 
κατεστάθηκε στις περισσότερες καί συνθή
κη συμμαχίας μέ τήν Μακεδονία τις δέ
σμευε διαρκώς. "Επειτα, γιά  νά κάνη ά- 
κάμα ισχυρότερο τόν δεσμό αύτής τής νέας 
συμμαχίας, πρότεινε τήν άνάληψι τού κοι
νού έλληνικοΟ άγώνα κατά τής Περσίας, 
τού μισητού παλαιού έχθροΰ τής 'Ελλάδος. 
Τό συνέδριο χειροκρότησε τήν πρότασί του 
καί ψήφισε τήν παροχή βοήθειας γιά τήν 
έκστρατεία. Ό  Ατταλος, δ ’Αμύντας καί 
δ Παρμενίων βρίσκονταν ήδη άπό τις άρ- 
χές τού καλοκαιριού στήν Μικρά ’Ασία, 
προπομποί τού στρατού, πού ύπό τήν άρχη- 
γία τού ίδιου τού Φιλίππου, θά ξεκινούσε 
σύντομα άπό τήν Μακεδονία, γιά  νά έκπλη 
ρώση τό έθνικό δνειρο, τής καθυποτάξεως 
καί ταπεινώσεως τού Πέρση.

Πράγματι, μόλις πάρουν τέλος οί τελε
τές τού γάμου, θά μπή έπικεφαλής τού 
στρατού του, τών Μακεδόνων καί τών άν- 
δρών πού θά τού στείλουν οί έλληνικές πό 
λεις, καί θά περάση στήν ’Ασία. "Ηδη θά 
τό είχε κάνει, μά έπρεπε νά τακτοποιήση 
πρώτα τις οικογενειακές του ύποθέσεις. Ή  
στάσις τής Όλυμπιάδος,τής γυναίκας του, 
τόν άνησυχούσε οοβαρά. Φοβόταν τήν όρ
γή της καί τήν παραφορά της μετά τόν νέο 
γάμο του μέ τήν νεαρή Κλεοπάτρα, τήν 
άνηψιά τού στρατηγού του Άττάλου. Βέ
βαια, σύμφωνα μέ τά τότε κρατούντα, δέν 
άπαγορευόταν ή πολυγαμία, καί ήδη ή 
Κλεοπάτρα ήταν ή έκτη γυναίκα του. Ό 
μως μέχρι τότε επίσημη βασίλισσα ήταν 
ή ’Ολυμπίάς, οί δέ άλλες δέν ήσαν παρά 
παλλακίδες. Νά δμως πού ή συνεσταλμένη 
Κλεοπάτρα άμφισβήτησε καί τις βασιλικές 
τιμές άπό τήν ’Ολυμπιάδα καί τήν διαδοχή 
τού θρόνου άπό τόν ’Αλέξανδρο γιά χάρη
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τού παιδιού, πού έφερνε ατά σπλάχνα της. 
Αύτό ή ’Ολυμπίάς δέν μπορούσε νά τά ά- 
νεχθ*].

Τήν ήξερε καλά χήν γυναίκα του δ 
Φίλιππος. Κόρη τού Νεοπτολέμου, τού δα 
σιλιά τίδν Μολοααών, άπδ τόν οίκο των 
Αίακιδών, πού είχε έπιφανέστατο πρό
γονο τόν μυθικό Ά χιλλέα , ήταν μιά περί
εργη προαωπικότης, κράμα μυατικισμοΟ, 
αύταρχιαμού, σκληρότητος, βιαιότητος 
καί θεοσέβειας. Ή  μυστικοπάθεια καί ή 
θρηακευτικότης, πού μετέδωσε καί στόν 
γιό της, είναι τά κύρια χαρακτηριστικά 
τής προσωπικότητάς της. ’Από πολύ μι
κρή είχε μυηθή στήν διονυσιακή λατρεία 
καί κατά τήν παράδοσι ήξερε νά γοητεύη 
φίδια. Ό  Φίλιππος τήν πρωτοεϊδε στήν 
Σαμοθράκη τό 358 π.Χ. ατά μυστήρια τών 
Καδείρων, δπου αύτή μετείχε σάν μυημένη 
κι αύτάς σάν άπλδς θεατής. ’Εκεί, στό 
όρφικό περιβάλλον, πλέχθηκε τό ειδύλλιο, 
πού δ καρπός του θά ήταν ή μεγαλύτερη 
καί λαμπρότερη ίστορική φυσιογνωμία 
δλων των εποχών, δ ’Αλέξανδρος.

Γρήγορα άπδ τήν καρδιά τού Φιλίππου 
έσβησε ή μορφή τής πρώτης του γυναίκας, 
τής Φίλας, καί ή ’Ολυμπίάς άναγνωρίσθη- 
κε βασίλισσα τής Μακεδονίας. Αύτή θά 
τού δώση τόν ποθητό διάδοχο. Ένάμιαυ 
χρόνο μετά τδ γάμο τους στίς 6 τού μηνδς 
Έκατομβαιώνος, τέλος δηλ. ’Ιουλίου τού 
356 π.Χ. γεννήθηκε στά άνάκτορα τής 
Πέλλας δ ’Αλέξανδρος. Τδ ίδιο βράδυ και
γόταν στήν "Εφεσο δ ναός τής Άρτέμιδος, 
χωρίς οΐ πανικόβλητοι Έφέσιοι νά κα
τορθώσουν, παρά τίς προσπάθειές τους, 
νά σβήσουν τήν πυρκαϊά, πού κάποιος Ή - 
ρόστρατος άναψε γιά νά περάση τδ δνομά 
του στήν Ιστορία. Ή  σύμπτωσις αύτή σχο 
λιάσθηκε άργότερα σάν προαγγελία τής 6-

ποταγής τής Περσίας στόν ’Αλέξανδρο. 
Κατά τόν Πλούταρχο καί άλλα γεγονότα 
θαυμαστά συνδυάσθηααν μέ τήν γέννησι 
τού διαδόχου. Πίσω άπδ βλες δμως τίς δ ι
αδόσεις ύποπτεύεται κανείς τήν εύφάντα- 
στη εύαισθησία καί μυστικοπάθεια τής Ό  
λυμπιάδος, πού καυχιόταν γιά  τήν ύπερφυ
σική καταγωγή καί τόν ύψηλό προορισμό 
τού παιδιού της. Διηγόταν πράγματι ή 6α 

σίλισσα, πώς τήν παραμονή τού γάμου της 
κεραυνός έπληξε τήν κοιλιά της κι άνα
ψε φωτιά, πού περιστρεφόταν πρδς δλες τίς 
κατευθύνσεις. Κι άκόμα, πώς κάποιο 
βράδυ είδε ξαπλωμένο δίπλα της ένα δρά
κοντα.

Τά δράματα τής βασίλισσας επηρέασαν 
καί τόν ίδιο τόν Φίλιππο, πού έστειλε τόν 
Χείρωνα τόν Μεγαλοπολίτη · ατούς Δελ
φούς νά ρωτήαη γιά τήν καταγωγή τού 
γυιού του. Τότε τού άπάντησε ή Πυθία νά 
προσφέρη θυσίες στόν "Αμμωνα Δία. "Η
ταν ένας συμβολικός χρησμός, πού δ Α 
λέξανδρος θά τόν θυμηθώ, δταν ένδοξο κα- 
τακτητή στήν Αίγυπτο θά τόν ύποδεχθούν 
οί Ιερείς τού "Αμμωνα, στήν Ιερή δάση 
τού μαντείου τού θεού, άποκαλώντας τον 
γιό τής μεγάλης θεδτητος τής Αίγύπτου, 
πού ταυτίσθηκε μέ τόν έλληνικό Δία. Τό
τε, κατά τήν διήγηαι τού Πλουτάρχου, θά 
γράψη στήν μητέρα του ’Ολυμπιάδα ζη
τώντας έξηγήσεις γιά τήν ύπερφυσική, 
θεϊκή μοιχεία. Ά πδ τότε τροφοδοτεί δ 
ίδιος τόν μύθο γιά τήν θεϊκή «έκ Διδς» κα
ταγωγή του.

"Ομως τδ καλοκαίρι αύτδ τού 336 π.Χ., 
δ ’Αλέξανδρος έχει ήλικία μόλις είκοσι 
έτών. Δείγματα τής στρατιωτικής Ιδιοφυ
ίας του έχει δώσει πολλά. Δεκάξη μόλις 
χρονών, τδ 340 π.Χ., άντικατέστησε τόν 
πατέρα του (πού πολεμούσε κατά τού Βυ

ζαντίου) στόν θρόνο. Μέ θαυμαστή έπιδε- 
ξιότητα έξεστράτευσε έναντίον τής φυλής 
τών Μαίδων καί τούς κατέβαλε. Καί στήν 
άποφασιστική μάχη τής Χαιρωνείας, δύο 
χρόνια άργότερα, έπικεφαλής τού εύωνύ- 
μου κέρατος έτρεψε σέ φυγή τούς Θηβαί
ους καί διέλυσε τόν 'Ιερό λόχο. Οί Ικα
νότητες τού γιού τού Φιλίππου ήααν άναμ- 
φισβήτητες. "Ομως μαζί μέ τήν ύπερηφά- 
νεια δ βασιλιάς ένοιωθε μιά στενοχώρια, 
καθώς βάδιζε στό πλάι τού γιού του. "Η
ταν άλλόκοτος ώρες ώρες δ ’Αλέξανδρος. 
"Ενοιωθε πώς δ γιός του δέν τού έμοιαζε 
καί πολύ. Στό φυσικό μάλιστα καθόλου. 
Ό  Φίλιππος ήταν ψηλόσωμος μέ έπιβλη- 
τικδ παράστημα, μαύρα μαλλιά καί γέ- 
νεια. Ό  ’Αλέξανδρος δίπλα του φαινόταν 
μικροκαμωμένος παρ’ δλη τήν σφριγηλό- 
τητα τού κορμιού του.. Τά μάτια του ήσαν 
άνοιχτόχρωμα καί τά μαλλιά του ξανθός 
φωτοστέφανος γύρω στό κεφάλι του. ’Επί 
πλέον δ χαρακτήρας :ου, μέ τά βίαια ξε
σπάσματα τού θυμού, θύμιζε στόν Φίλιππο 
τήν παραφορά τής Όλυμπιάδος. Ή ταν 
έπειτα καί τά θέματα τής πολιτικής τα
κτικής πού τόσο συχνά τόν έφερναν άντι- 
μέτωπο μέ τόν πατέρα του. Ό  ’Αλέξαν
δρος άντιπαθοΰσε τρομερά καί δέν δίσταζε 
νά έκδηλώση τήν άποστροφή του γιά τήν 
συχνά διπρόσωπη πολιτική τού Φιλίππου.

Χωρίς νά μπορέση νά συγκρατήση ένα 
ρίγος, άναλογίζεται τώρα δ Φίλιππος τά 
τελευταία γεγονότα, τού έκτου καί τελευ
ταίου γάμου του μέ τήν Κλεοπάτρα, πού 
έδωσαν άφορμή γιά μιά άνοικτή διένεξη 
μέ τόν γιό του. Στό γαμήλιο συμπόσιο, πού 
παρευρίσκονταν καί δ ’Αλέξανδρος, δ "Ατ- 
ταλος, θείος τής νύφης, μεθυσμένος άπδ 
τό κρασί κι άπό τήν εύνοια τής τύχης, πού 
τόν έκανε συγγενή τού βασιλικού οίκου.

471


