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ένα τεράστιο όρόσημο, ν’ άλλάξη τόν δρόμο τής ίστορίας. Ό έρχομός τού Χρίστου χάρισε στον άνθρωπο τό μεγαλύτερο δώρο, τό δώρο
τής ’Αγάπης προς τόν πλησίον. Έμαθε πιά ό άνθρωπος ν’ άγαπά άγνά,
χωρίς ιδιοτέλειες καί υποκρισίες, δχι μόνον τόν φίλο του, άλλά καί
τόν έχθρό του. Έμαθε νάσυγχω ρή,νά σηκώνη άγόγγυστα τόν σταυρό
τών άντιξοοτήτων τής ζωής καί νά άνεβαίνη καρτερικά, τόν Γολγοθά,
έτοιμος γιά την κάθε θυσία.
Σέ μιά ταπεινή φάτνη, ή θεότητα ντύθηκε με την άνθρώπινη
σάρκα. ’Εμφανίσθηκε μέ τήν μορφή τού Ναζωραίου καί ώδευσε στόν
είμαρμένο κύκλο τού μαρτυρίου καί τής θυσίας, γιά νά λυτρώση τόν
κόσμο πού παραπατούσε καί πού δεν έπαψε άκόμη νά παραπατά.
Περπάτησε άπό τήν Βηθλεέμ ώς τόν Γολγοθά. Ξεκίνησε άπό τήν
ζεστή άνάσα τών άλόγων ζώων, πού τόν ζέσταναν νεογνό, γιά νά φθάση στήν πικρή κορύφωσι, δπου τά λογικά Του πλάσματα θά τόν τρυπούσαν μέ τά καρφιά τής άγνωμοσύνης. Καί μάζεψε τόν πόνο άπό
τούς άνθρώπους, κρατώντας αυτόν γιά τόν έαυτόν Του. Μέ τόν Πόνο
καί τήν ’Αγάπη περπάτησε, πολεμώντας τόν Πόνο μέ τήν άγάπη καί
έξαγνίζοντας τήν ζωή μέ τόν πόνο. Γεννήθηκε ταπεινός, γιά νά άνυψώση τόν άνθρωπο. Κατέβηκε στή γή, γιά νά άνυψώση τόν άνθρωπο
στούς ουρανούς.
Ό άνθρωπος, ύστερα άπό τήν γέννησι τού Χριστού, μεταβλήθηκε
σέ άξια τής ζωής. Διαπίστωσε πώς βρίσκεται στόν κόσμο γιά κάποιο
σκοπό κι’ άρχισε νά άγωνίζεται γιά τήν έπιτυχία αυτού τού σκοπού,
μέ τής αρετής καί τής καλωσύνης τά δπλα. Διδάχθηκε τήν αύτοταπείνωσι, πού δεν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν δουλοπρέπεια ή τήν δειλία,
άλλά στηρίζεται στήν ήθική έλευθερία τού άτόμου.
Μέ τού Χριστού τήν γέννησι, έσπασαν οί βαρειές άλυσίδες.
Έλυωσαν τά παγόβουνα τού μίσους καί τής άπανθρωπιάς. Διαλύ
θηκαν τά σκοτάδια τής άμαθείας καί περιωρίσθηκε τό κράτος τού κα
κού καί τής άδικίας. Καταργήθηκε ή σκληρή δουλεία, πού έπνιγε
τόν άρχαΐο κόσμο. Οί κοινωνίες, μέ τήν ευεργετική έπίδρασι τών Ιδα
νικών τού Χριστιανισμού, άναμορφώθηκαν καί ό άνθρωπος πήρε τήν
θέσι του, ώς πνευματική όντότης.
Ή γιορτή τών έλπίδων καί τής Είρήνης, βρίσκει καί έφέτος τά
άνθρώπινα πλάσματα σκυμμένα πάνω σέ πολυάριθμα έρωτήματα,
γεμάτα άγωνία: Ά ραγε θά βασιλέψη κάποτε στόν κόσμο ή Α γάπη
πού έξεπορεύθηκε άπό τήν φάτνη τής Βηθλεέμ; Θ’ άγαπήση ό άνθρω
πος τόν άνθρωπο; Θά σταματήσουν τών κανονιών οί βροντές;
Στό ύποσυνείδητο δλων μας κρύβεται ένας ταπεινός μάγος τής
Βηθλεέμ, ένας άλλος άνθρωπος μέ ναρκωμένο κι’ δχι νεκρό τό αίσθημα.
Έ ξω άπό τά έπιτεύγματα τού καιρού μας, υπάρχει καί μιά άλλη πλευρά
τής ζωής. Είναι αυτή πού στηρίζεται στις βρυσομάνες τής Χριστια
νικής διδασκαλίας, αυτή πού θέλει ζεστό τό αίσθημα καί τόν άνθρω
πο, Άνθρωπο. Αυτής τής όποιας τό νόημα θά άντιλαλήσουν κι’ έφέ
τος, στά πέρατα τού κόσμου, οί καμπάνες τήν νύχτα τών Χριστου
γέννων.
Αύτό τό νόημα ευχόμαστε νά ένστερνισθοΰν οί άνθρωποι δλης
τής γής, γιά νά βασιλέψη στόν πλανήτη μας ή πολυπόθητη Είρήνη.
Ά ς πλησιάσουμε δλοι στό Σπήλαιο κι’ άς άντλήσουμε άγάπη καί
καλωσύνη.
Α στέρι τής Βηθλεέμ, ώδήγησε καί τά δικά μας βήματα στή
Φάτνη. Γλυκύτατε ’Ιησού, φανερώσου καί σέ μάς. Έ χουμε τόση άνάγκη
άπό τήν ίδικήν Σου παρουσία, στις δύσκολες στιγμές τής ζωής μας.
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Δελώνης Α ντώνιος: σ. 114.
Δημητρακόπουλος Πολύβιος: σ. 711.
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Κομμουνιστικόν Κόμμα: σ. 31, 108, 174,
228, 292, 352, 418, 514, 576, 638,
714.
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Λάμπος Θεόφιλος: σ. 252.
Λάμπρου Ιω άννης: σ. 785.
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Μαγκριώτης Δημήτριος: σ. 558, 648, 691.
781.
Μαθιουδάκης Μανώλης: σ. 757.
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Περαντινός Νίκος: σ. 287.
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Πολίτης Φωτός: σ. 704.

Πρατικάκης ’Ιωάννης: σ. 70.
Πρεβεζιάνος Αναστάσιος: σ. 199.
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Σκοποβολή (Α γώ νες) : σ. 552.
Σκρέτης Κων)νος: σ. 435.
Σκριβάνος Μ .: σ. 152.
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Τροχαίαι (Παραβάσεις) : σ. 447.
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Ταάκωνας Δημήτριος: σ. 40, 405, 468,
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Φωτιάδης Ε . : σ. 780.
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Χασίς: σ. 274.
Χειροπέδες: σ. 124.
Χεμινγουαίη Έ ρ ν.: σ. 356, 698.
Χοροεσπερίς: σ. 261.
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Χριστοδουλάκος Γεώργιος: σ. 533.
Χρονόπουλος Κων)νος: σ. 206.
Χρόνος (Καινούργιος) : σ. 2.
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Τοΰ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών
1 / ΑΝΕΙΣ δέν μπορούσε νά κλείση μάτι στις τρεις μικρές
· * κάμαρες τοδ Ταμπάκη.
’Εννιά άνθρωποι Ιμεναν τή
Χριστογεννιάτικη έκείνη νύχτα ατό πόδι, άμίλητοι κι έτοιμοι
νά παλαίψουν μέ κάποιον έχθρό, λές καί τδν άκουγαν νάρχεται
άπδ μακριά γιά νά κάνη κακό στό σπίτι τους. Κανείς δέν είχε
δύναμη νά δώση κουράγιο στόν άλλο κι δλοι άκουγαν τήν τα
ραχή τής καρδιάς τους δταν σταμάτησε τό βογγητό τής γυναίκας
πού ήθελε νά φωνάξη καί δέν είχε πιά φωνή. Καί τό βογγητό
δέν άπλωνόταν μόνο στις τρεις καμαρούλες. Έ βγα ινε στήν
αύλή, άνέβαινε στό άποπάνω σπίτι, καί στό παραπάνω, έπειτα
κατέβαινε στό δρόμο, πήγαινε άπό πόρτα σέ πόρτα κι άπό πα
ραθύρι σέ παραθύρι, καί γύριζε πάλι μαζί μέ τήν αγωνία καί μέ
τούς ψίθυρους των γυναικών, πού ανατρίχιαζαν καί δέν είχαν
Βπνο καί ήξεραν πώς δέν πόναγε ένας άρρωστος μά άγκομαχοδσε ένας άνθρωπος πού ήταν νά φέρη στόν κόσμο έναν άλλον
άνθρωπο.

— Ά π ’ τις έξη παιδεύεται ή δύστυχη, έλεγε σιγά μιά
γυναικεία φωνή άπό ένα μισάνοιχτο παράθυρο.
— 'Ο θεός νά σταθή κοντά της! παρακαλοδσε άλλη φωνή.
Αυτή λευτερωνόταν πάντα χωρίς νά τό καταλάβη.
Καί ή νύχτα προχωρούσε. Δυνάμωνε καί τό βογγητό τής
γυναίκας, πού δέν είχε έρθει άκόμα ή ώρα της.
Τό πρωί, τό κρύο ήταν πιό τσουχτερό, άληθινδ χριστου
γεννιάτικο κρύο. Κι άπό τά γύρω σπίτια δέν είχαν άνάγκη νά
ζητήσουν νέα. Έ βαζαν αφτί κι άκουγαν πώς ή γυναίκα δέν
είχε λευτερωθή άκόμα.
Οί νοικοκυράδες έκαμαν γρήγορα - γρήγορα τις δουλειές
τους κι έτρεξαν στή γειτόνισσα. Κατά τις δέκα σφίχτηκε δλων
ή καρδιά. Κέρωσε ή έτοιμόγεννη καί ή μαμή έδειξε μιά τα
ραχή, πού άπλωσε γύρω της τόν πανικό. Τότε δ Ταμπάκης
πέρασε στήν κάμαρα τών παιδιών του, άπό κεϊ στήν κουζίνα
κι έπειτα χάθηκε. Σέ λίγο, δταν τόν άναζήτησαν, βρήκαν μόνο
τό καπέλο του. 'Ο άνθρωπος, στήν άγωνία του άπάνω, δέ θυ
μήθηκε νά τό πάρη.
— Καί πού νά τρέξη; ψιθύρισε ή πεθερά του καί κοίταζε
μέ άπελπισία τήν κόρη της.
Κ ι’ ή ματιά της είπε περισσότερα άπό τά λόγια της στις
γυναίκες πού είχαν γεμίσει τώρα τό σπίτι. "Ολοι ήξεραν τήν
κατάσταση τού Ταμπάκη. Ε φ τά παιδιά, αύτός, ή γυναίκα του
κ’ ή πεθερά, καί γιά τά δέκα αύτά στόματα ένα μεροκάματο.
'Ωστόσο, τά έφερνε βόλτα. Καί μόνο τώρα τελευταία οί στενο
χώριες είχαν γίνει περισσότερες καί τά παιδιά άρχισαν νά
περπατάνε καί μέ τρύπια παπουτσάκια. Κάθε τρίτη μέρα δ
Ταμπάκης έμενε στό σπίτι καί τήν περασμένη βδομάδα δέν είχε
κατέβει στήν πόλη δυό μέρες στή σειρά. ..
’Αλλά καί πάλι τό ψωμί δέν έλειψε άπό τό σπίτι του.
Καί βρέθηκε άπροετο [μαστός στή γέννα, γιατί τήν περίμενε,
δπως κ’ ή γυναίκα του κ’ ή πεθερά του, δατερ’ άπό δεκαπέντε
— είκοσι μέρες. Έ π ειτα , ή γυναίκα του λευτερωνόταν χωρίς
νά τό καταλαβαίνη. Κ ι’ ό Ταμπάκης, δέ λογάριαζε πώς Οστερ’
άπό έννιά γέννες,— τού είχαν πεθάνει έν’ άγοράκι κι ένα κο
ριτσάκι— θάφερνε γιατρό στό σπίτι του.
'Ωστόσο, ή ώρα πέρναγε καί λίγο πριν άπό τις έντεκα οί
φωνές τής έτοιμόγεννης έγιναν τόσο δυνατές πού κατέβηκε ή
γριά κυρία τού άπάνω πατώματος. "Ηταν μιά ήλικιωμένη γυ
ναίκα, παχιά καί δυσκίνητη. Περιορίστηκε νά πή μιά καλημέρα
κι άφησε τις γειτόνισαες νά καταλάβουν δτι έπρεπε νά εκτι
μήσουν τήν παρουσία της. Δέν κάθησε στήν καρέκλα πού τής
έδωσαν. Καί δέν ρώτησε τίποτα. Μόνο ψιθύρισε καί τό πρόσω
πο της ήταν πολύ αύστηρό:
— Αύτά κάνουν οί άπερισκεψίες. Δέν τούς έφταναν τόσα
παιδιά;
Στις έντεκα καί μισή άκούστηκε τό πρώτο «οΰά» τού παι
διού, πού έκαμε μιά φτωχή οικογένεια νά καταλάβη περισ
σότερο τή φτώχεια της. Σέ λίγο άκούστηκε κ’ ή σάλπιγγα αύτοκινήτου μαζί καί γρήγορα βήματα στήν αύλή. "Ηταν δ Ταμπά
κης κι ένας γέρος γιατρός μέ μιά τσάντα στό χέρι πού φαι
νόταν βαριά. Έτρεξαν νά τοΰ δώσουν τήν καλή είδηση. Μά τούς
τήν είχαν προφτάσει τά παιδιά τής γειτονιάς.
ΙΙέραααν κ’ οί δυό στήν κάμαρα τής λεχώνας. Έ μ εινε δμως
μόνο δ γιατρός. 'Ο Ταμπάκης δέν άργησε νά βγή, καί τότε
είδε τήν κυρία τοΰ άπάνω πατώματος. Στενοχωρέθηκε πού ήταν
όρθή, πήρε μιά καρέκλα καί τήν έβαλε κοντά της. "Ηταν Αδύ
νατο νά τής πή έστω μιά λέξη καί τήν παρακάλεσε μέ τά μάτια
νά καθήση. ’Εκείνη έμεινε όρθή καί είχε πάντα τό πρόσωπο
αύστηρό.
Τότε μιά άπό τις γειτόνισσες, πού είχε πολύ πειραχτή
άπό τά λόγια της, δέν κρατήθηκε καί είπε στόν Ταμπάκη:
— Πρέπει νά τόν συγχωρέσης τόν κύριο. Βιάστηκε, λίγο,
άλλά ήθελε νάρθη στόν κόσμο μαζί μέ τό Χριστό.
— Παιδί, κύρ — Ταμπάκη, πού γεννιέται άνήμερα τά Χρι
στούγεννα, είναι εύτυχία γιά τό σπίτι, είπε άλλη, πειραγμένη
κ ι’ αυτή, καί κοίταξε τήν κυρία πού δέν ήθελε νά καθήση.
— Καλέ, μπαίνει δ Χριστός στό σπίτι σου! διόρθωσε τρίτη
γειτόνισσα.
Ό Ταμπάκης, άπό τις ματιές περισσότερο παρά άπό τούς
«πόντους» τών γυναικών, κάτι κατάλαβε. Καί μέ φωνή σιγά ή,
μέ τή φωνή τοΰ άνθρώπου πού έζησε τό σκοτάδι έκείνης τής
νύχτας, είπε:
•— Καλά νάρχωνται κι άς έρχονται δποτε θέλουν!
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Τοΰ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ
κυλιόνταν γοργά αχόν ούρανό καί κάθε τόσο
Σ ΓΝΝΕΦΑ
έκρυβαν τό λιγοστό φεγγάρι. Πύκνωσε τότε τό σκοτάδι
τής χειμωνιάτικης νύχτας, σδν νάθελε νά τυραννήση καί νά
κυριέψη τήν πλάση, καί μιά δλόμαυρη σκέπη Απλωνόταν πάνω
στό πρόσωπο τής γής καί στοός μικρούς τάφους τής εύφορης
χώρας, μέ τ ’ άμπέλια καί τΙς συκιές καί τΙς άμυγδαλιές.
Βαθιά κοιμώταν ξαπλωμένη ατού πιδ δμορφου λόφου τήν
πλαγιά ή Βηθλεέμ, τού Δαβίδ ή πατρίδα. Τραγούδησε πολύ
στή Βηθλεέμ δ Δαβίδ, δταν μικρός έβοσκε τού πατέρα του τά
πρόβατα στόν κάμπο. Κ’ ύμνους έψαλε πάλι πολλούς στό 2αβαώθ, δσες φορές άνέβαινε στού λόφου τήν κορφή. Μιλούσε
πάντα ή φωνή τής καρδιάς του κι άναγάλιαζε ή σκέψη του

764

στό χαοούμενο πέταγμα τών πουλιών καί ατών ταπεινών θάμνων
τ ’ άνθισμα.
Μέσα σ’ ένα σκοτεινό στάβλο, στήν άκρη τής Βηθλεέμ,
μπήκαν τώρα νά ξαποστάσουν άπό τό δρόμο καί νά ζητήσουν προ
φύλαξη άπό τήν παγωνιά ή Παρθένος Μαριάμ, ή Παναγία, μαζί
μέ τόν ’Ιωσήφ.
Ά πό μιά τρύπα τής στέγης τού στάβλου γλίστρησε τότε
γιά μερικές στιγμές λίγο άαημένιο φώς άπ’ τό φεγγάρι. Φάνηκε
στό βάθος ή Παναγία. Μιά Ανησυχία τήν κυβερνούσε. Χαμηλω
μένα είχε τά κουρασμένα ματόφυλλα. Τ( ήμπορούσε νά ξέρη
αύτή άπό τήν Ανεξιχνίαστη θέληση τοΰ θεού;
’Αργά τή νύχτα, μέσα σ’ έκεΐνο τό στάβλο μέ τούς γυμνούς

καί παγωμένους τοίχους, γεννήθηκε δ μικρούλης Χριστός. Ό
Ιω σήφ δέν είχε ν’ άνάψη φωτιά. Κ ι’ ή Παναγία κρατούσε τό
Χριστούλη σφιχτά στήν άγκαλιά της, γιά νά τδν ζεατάνη.

"Εξω, στήν πλαγιά τού άντικρυνού λόφου, έλαμπε αναμ
μένη έδίδ καί λίγη ώρα μιά φωτιά χρυσοκόκκινη, ήλιος ζωής,
πού σπινθοβολοΰσε. Οί σπίθες πετοδσαν ψηλά, σάν νάθελαν νά
φτάσουν τ ’ άατέρια. Μάταια θά τά έλεγες άπειρα κάποιων
Χερουβείμ, πού φτερούγισαν άγρυπνα στό λόφο.
Γύρω άπό τή φωτιά πλαγιασμένο κοιμόταν ένα κοπάδι
άπό άσπρα πρόβατα. Κ’ οί βοσκοί, σιμά τους άναγερμένοι, άγρυπνούσαν καί τά φύλαγαν.
Μιά στιγμή ένας άπό τούς βοσκούς μίλησε.
— Ά κούτε; ρώτησε. Στ’ αύτιά τά δικά μου φτάνουν, σάν
ένα μήνυμα, κάποιες μ ελ ω δ ίες... Άκούτε;
Κι ήταν παράξενα σαστισμένος.
— Ά λλ οι βοσκοί θά τραγουδούν άπό πέρα! άποκρίθηκε ένας
σύντροφός του. Πώς μπορείς έαύ νά τούς άκοΰς; ’Απίστευτο!
— Ό χ ι, δέν είναι αύτά βοσκών τραγούδια. Έ χουν κάτι
τδ άπόκοσμο, σάν νά έρχωνται άπό τόν άνθόκηπο τού θεού. . .
Είναι σάν ένα σημάδι τού θεού, πώς σηκώθηκε πάνω άπό τόν
κόσμο ή όργή του. . .
Κ’ έλεγε τά λόγια αύτά δ βοσκός, σάν νά τά είχε κι άλ
λοτε πολλές φορές συλλογιστή.
— Νάναι τάχα μελωδίες τού Δαβίδ, πού βόσκει ατή Βη
θλεέμ τά πρόβατα τού πατέρα του; τόλμησε νά πή ένας άλλος
βοσκός.
— Τί λές τώρα; Ό Δαβίδ δέν ζή πιά. Πέθανε έδώ καί
χί λι α τόσα χρόνια.
Τόσην ώρα καί δέν είπαν πιά λέξη. Ακόυαν. Σάν νά
ήσαν κάποιες φτεοωμένες σκέψεις, θροούααν γύρω τους αόρατα
σώματα καί φτερά καί πύκνωναν τόν άέρα.
Ξάφνου τό στερέωμα καί τό σκοτάδι τής νύχτας έσχισε
μιά άστραπή κ’ ένας άγγελος φάνηκε μπροστά στούς βοσκούς.
Τινάχτηκαν αύτοί ξαφνιασμένοι. Τά ίμάτια τού άγγέλου ήσαν
άπό φώς καί τό πρόσωπό του κι άπό τό φώς λαμπρότερο.
— ’Αλληλούια, τούς είπε μέ μιά ούράνια φωνή. Τή νύχτα
αύτή τής άγρύπνιας γεννήθηκε δ θεός τής αγάπης. Πηγαίνετε,
δπου θά σάς δδηγήση έκεϊνο τό άστέρι τούρανοδ τό ύπέρλαμπρο.
Δοξάσετε τό Βρέφος, πού θά βρήτε, τό Βρέφος, πού γεννήθηκε
άπόψε γιά τή σωτηρία τών άνθρώπων, γιά τήν ειρήνη τοδ
κόσμου.
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Πώς νά χωρέση ατόν κόσμο τόση χ α ρ ά ;... Οί λαμπάδες
τών άστρων άναψαν αύτή τήν ώρα πιδ δυνατά. 'Η πλάση είχε
προσηλωθή ν’ άφουγκρασθή τ ’ €άλληλοόϊα» τών άγγέλων.
θροοδσαν άκόμα τά φτερά, πού σάλευαν τά Σεραφείμ μέ τίς
έξη φτεροδγες καί τά Χερουβείμ μέ τά πολλά μάτια, τά Χε
ρουβείμ τά πολυόμματα.

Κατέβηκαν σαστισμένοι οί βοσκοί τήν πλαγιά τοϋ λόφου
καί πήγαν ατό στάβλο, δπου είχε σταματήσει τδ άστέρι τδ
ύπέρλαμπρο.
Έσπρωξαν τή θύρα τού στάβλου καί μπήκαν μέ φόβο καί
μ’ εΰλάβεια. "Ενα φώς, πού άπλωνόταν γύρω στδ Βρέφος, τούς
έκανε γιά μιά στιγμή νά σκεπάσουν θαμπωμένοι τά μάτια.
"Γστερα στάθηκαν δειλά σέ μιά γωνιά καί κοίταζαν σταυρώνον
τας τά χέρια στό στήθος. Σάν νά είχε άδειάαει μονομιάς ή
καρδιά τους άπδ κάθε τι τό έγκόσμιο καί είχε γεμίσει άπό
άθώα δνείρατα παιδιών.
Ή Παναγία κρατούσε άκόμα ατών άγκαλιά της τό Χριστούλη. γιά νά τόν ζεστάνη. Σέ λίγο τοδ έφτιασε κρεββατάκι
μιά φάτνη τών ζώων καί γιά στρωματάκι έβαλε μέσα λίγο σανό.
Τά ζώα τού στάβλου γύρισαν καί μίλησαν μεταξύ τους.
"Γστερα ήρθαν δλα σιμά ατό Χριστούλη, γιά νά τόν ζεστάνουν
μέ τήν άναπνοή τους. Ά πό ι πάνω του πάλι πετοδσαν μαλακά
κάποια περιστέρια καί μαδοδσαν τ ’ άσπρα τους πούπουλα.
"Ενα ταπεινό σκαθαράκι, σιγά - σιγά καί μέ πολύ κόπο,
κουβάλησε κι αύτό ένα ιιικρούτσικο φυλλαράκι κ’ ήρθε νά τ’
άκουμπήση προσεκτικά πάνω στό Παιδάκι. ’Εκείνη τή στιγμή,
άπό τήν τρύπα τής στέγης γλίστρησε πάλι τ ’ άσημένιο φώς
τοδ φεγγαριού καί μιά άκτίνα του έπεσε πάνω στό μικρούλικο
μαμούδι μέ τό φυλλαράκι. Ό Χριστοόλης τό είδε. Σήκωσε τότε
τό χεράκι του κι άγγιξε άπαλά τό σκαθαράκι, χαμογελώντας
γλυκά.
Ξάφνου τό μικρό έκεϊνο ζωντανό πήρε ένα όμορφο πρασι
νωπό φώς. Λές κ’ είχε ανάψει δ Χριστοόλης μιά μικρή λαμπίτσα.
Ά πό τότε τό καλό μαμούδι δέν έχασε πιά αύτό τό φώς
του. Λάμπει στό δρόμο του καί γ ι’ αύτό τά λένε λαμπυρίδα.
Οί βοσκοί, πού είδαν τό θάμα, γονάτισαν καί δόξασαν τό
θεό. Κ ι’ ένας άπ’ αότούς έβγαλε άπό τό ταγάρι του μιάν άσπρη
προβιά καί τήν έδωκε στήν Παναγία, γιά νά ακεπάση μ’ αότή
τό άγαπημένο της Παιδάκι.
Έ ξω άπό τό στάβλο άκούονταν τ ’ άπαλά βήματα κάποιων
άγγέλων.

<’^σζννομικά ίΧρονικά» ενχονζαι

εις ζονς άχαωηζονς άναχνώσζας ζων,
δωως ό £>εός ζής 'δΆχάωης, χα~
ρίση ανζοϊς χαράν και ενζνχίαν.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
•Υπό του κ. Ν Ι Κ . Μ Π Ο Χ Λ Ο Γ Υ Ρ Ο Υ
Ψυχολόγου - Διδάκτορος τής Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου
τερόλεπτον αίφνιδιοσμοϋ» (Schrecksekunde). Ό εις πόλος τοϋ κυκλοφορια7.
Ψυχολογική εποψις τουκοϋ άτυχήματος είναι ή ψυχική φόρτισις
τοϋ ένός τών συμμετεχόντων προσώπων
κυκλοφοριακοΰ ατυχήματος. καί ό έτερος πόλος ή ψυχική έκφόρτισις τοϋ έτέρου. Βεβαίως κατά τήν στι
Τ ό κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν
γμήν τής έποψής (Begegnung) τών προ
άτύχημα νοείται ώς έναλλασσομένη άρ
σώπων εις τόν καθημερινόν βίον τοιοϋρυθμος έπαφή τοϋ προσώπου καί των
τόν τι συντελεϊται, άλλ' όμως κατά τήν
όρων τοϋ περιβάλλοντος (W . Moede).
στιγμήν τοϋ κυκλοφοριακοΰ άτυχήματος
Κατά ταϋτα, τό κυκλοφοριακόν άτύχημα
συντελεϊται -βραχυκυκλωματικφ» τφ τρόάναφέρεται καί εις τόν άψυχον παρά
πω, έπερχομένου ούτως άτυχήματος. Ή
γοντα, όστις κατ' άρχήν λαμβάνεται ώς
«βραχυκυκλωματική» μορφή είναι ή ίδιοέλεγχάμενος πλήρως καί
λειτουργών
κανονικώς (καλή λειτουργία τής τροχο
πέδης, τής μηχανής, κ.τ.λ.) Ή ψυχολο
γία τής κυκλοφορίας άναφέρεται, όσον
άφορρ εις τό κυκλοφοριακόν άτύχημα,
εις τόν άνθρώπινον παράγοντα καί σκο
πόν έχει τήν έΕακρίβωσιν (W , M oede):
α) Τοϋ καθορισμού τοϋ άτυχήματος.
1. Καθορισυός τοϋ περιεχομένου.
2. ΈΕακρίβωσις
άΕιοπιστίας καί άληθείας τών υπευθύνων καί τών μαρ
τύρων.
3. ΈΕακρίβωσις άψύχων παραγόντων
(βάσει γνωμστεύσεως έμπειρογνώμόνος).
6) Τών αίτιων τών άτυχημάτων.
1. Αίτια μόνιμα.
2. Αίτια παροδικά.
3. Καθορισμός πορείας γεγονότων.
γ) Τών συνεπειών.
1. Διά τά πρόσωπα.
2. Διά τήν οικονομίαν,
καί τελικώς σκοποί,
δ) Τήν πρόληψιν άτυχημάτων διά:
1. Τεχνικών μέσων.
2. Επιλογής άδηγών καί
τακτικής
ψυχολογικής παρακολουθήσεως.
3. Ειδικής έκπαιδεύσεως βάσει ψυχο
λογικών μεθόρων.
4. Ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας.
α) Γ ε ν ι κ ή
ψυχολογι κή
έ π ο ψ ι ς. Τό κυκλοφοριακόν άτύ
χημα είναι έκδήλωσις τής συμπεριφοράς
(Sich V erh alten ), καί χαρακτηρίζεται
ώς δυνάμει φόρτισις καί έκφόρτισις ψυ Ίδιαιτέραν μορφήν άτυχημάτων παρουσιά
χικών περιεχομένων. Κατά ταϋτα, πα ζουν έκεΐνα τά πρόσωπα, τών όποιων ή
ιδιοσυστασία 8έν είναι έκείνη, ή δποία
ρουσιάζει μίαν διπολικήν ένότητα, ήτις
άρμόζει διά τήν ζωήν τών πόλεων.
άκριθώς ένοϋται εις τά καλούμενον «δευ(Συνέχεια προηγουμένου καί τέλος)
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τυπία τοϋ κυκλοφοριακοΰ άτυχήματος.
Παράγοντες, οί όποιοι έπιφέρουσιν
αύτήν τήν «θραχυκυκλωματικήν» έκδήλωσιν καί οί όποιοι δημιουργοϋσι τήν «προ
σωπικότητα τοϋ «άτυχημοτίου» είναι:
α) Ή έντοσις ή ή ύπότασις τής σω
ματικής Ζωτικότητος. Ή σωματική δο
μή καί ύφή χαρακτηρίζεται ύπό ποιοτι
κής έντάσεως ή ύποτάσεως. (V italturgor τοϋ βιοτόνου κατ' E w ald ), ήτις έκδηλοϋται:
1. Εις τό άπότομον ή μή τών κινήσεων.
2. Εις τό κυκλικόν ή γωνιώδες τών κι
νήσεων.
3. Εις τό αιφνιδιαστικόν ή μή τών κινή
σεων.
4. Εις τό όρμητικόν ή μή τών κινήσεων.
5. Εις τό ταχύ ή μή τών κινήσεων.
6. Εις τό σύντομον ή άργόν τών κινή
σεων.
7. Εις τό έγκαιρον ή άκαιρον τών κινή
σεων.
8. Εις τό λικνιστικόν ή μή τών κινή
σεων.
9. Εις τό «κεκμηκός» ή μή τών κινή
σεων.
β) Ή έντασις ή ύπότασις τοϋ ψυχι
κού βίου. Ή ψυχική δομή καί ύφή χα
ρακτηρίζεται ύπό ποιοτικής έντάσεως ή
ύποτάσεως (Seelisches Elan τοϋ βιοτόνου
κατ' Ew ald), ήτις έκδηλοΰται:
1. Εις τό προκλητικόν ή μή τών κινή
σεων (αί κινήσεις προκαλοΰσιν ή
προκαλοΰνται).
2. Εις τό άδιάφορον ή μή τών κινήσεων
(αί κινήσεις ένδιαφέρουοιν άσυνειδήτως ή όχι).
3. Εις τό έγωιστικόν ή μή τών κινήσε
ων.
4. Εις τό αύταρχικόν ή μή τών κινή
σεων.
5. Εις τό αύτοδύναμον ή μή τών κινή
σεων.
6. Εις τό χαρίεν ή μή τών κινήσεων.
7. Εις τό ύπερισχυτικόν ή μή τών κινή
σεων.
8. Εις τό άδιάκοπον ή μή τών κινήσεων,
γ) Ή πλαστικότης καί ή περιοδικότης
τών
συναισθηματικών
περιεχομένων
(συναισθηματικοί παρορμήσεις καί στα
τικοί διαθέσεις). Οϋτω δύνανται νά έ-

'Γπό έξελικτικήν έποψιν έξεταζάμενον τ6
κυκλοφοριακόν ατύχημα δεικνύει τρεις
φάσεις. Κατά τήν πρώτην φάσιν, τήν νεα
νικήν (ήλικία 1— 19 έτων) παρατηρεΐται
μέγιστος Αριθμός Ατυχημάτων, δφειλόμενος
κυρίως είς τήν έφηβικήν ήλικίαν.
πηρεάσωσι τήν κίνηοιν συναισθηματικό
περιεχόμενα απολαυστικά,
πληκτικά,
άντιθέσεως, κορεσμού, άηδίας, εύχσριστήσεως, θυμοϋ, φόβου, άγωνιας, άγ
χους, χαράς, λύπης, φροντίδος, άμφιβολίας, σεΕουαλικής φύσεως, αύτεκτιμήσεως, μειονεκτικότητος, υποταγής, έΕεγέρσεως κ.τ.λ.
Δύναταί τις νά εϊπη, ότι κυρίως αί
όρμοι καί τάσεις τού ένδοθυμικοΰ βά
θρου τού ψυχικού βίου καθορίΖουσι τήν
μορφήν τής συμπεριφοράς, αί συναισθη
ματικοί δέ
παρορμήσεις καί στατικοί
διαθέσεις τό βιωματικόν περιεχόμενον
αύτής κατά τήν «βραχυκυκλωματικήν στι
γμήν» του κυκλοφοριακοΰ ατυχήματος.
δ) Ή άΕιολογική ύφή τής προσωπι
κής έπιδομής τοϋ ψυχικού βίου. Ή άΕιολογική ύφή είναι, ώς γνωστόν, όλότης έπί μέρους άΕιολογικών ύφών. Αί
έπί μέρους άΕιολογικαί ύφαί, νοούμενοι
«δυνάμει», δίδουσι τόν χρωματισμόν είς
τήν άΕιολογικήν ύφήν.
Ή προσωπική
έπιδομή περιλαμβάνει τάς άνωτέρας καλουμένας λειτουργίας, δήλα δή τήν προ
σοχήν, τήν βούλησιν, τήν παρατηρητι
κότητα, τήν διανόησιν κ.τ.λ. Ή ποιότης
τής ύφής τών έν λόγω λειτουργιών άσκεϊ μεγίστην έπίδρασιν έπί τής προσωπικότητος «τοΰ άτυχηματίου». Ούτως ή
θέσις τών λειτουργιών αύτών έν τή άΕιολογική ύφή τής προσωπικής έπιδο
μής καθορίζει τήν προσωπικότητα τοΰ
«άτυχηματίου».
ε) Ή ποιότης τής σχέοεως «άτομον
- κόσμος». Κυρίως Καναδοί ψυχολόγοι
έκπροσωποΰσι τήν άποψιν, ότι ή προσωπικότης τοΰ άτυχηματίου
καθορίζεται
ύπό τής άδυναμίας προσαρμογής. Κατά
τάς έρεύνας αύτών εύρέθη, ότι άτομα
τά όποια δέν δύνανται νά προσαρμοσθώοιν είς τήν Ζωήν γενικώς, είναι ύπαίτιοι άτυχημάτων (66% τών άτυχημάτων ουμφώνως πρός τάς έρεύνας αύ
τών).
Βάσει τών άνωτέρω, είναι δυνατόν, νά
έπικυρωθή ή βασική πρότασις διά τήν
ψυχολογικήν θεωοίαν τών άτυχημάτων
«a man drives as he lives» καί νά διακρίνωμεν μορφήν κυκλοφοριακής συμπε
ριφοράς, ήτις χαρακτηρίζει τόν άτυχηματίαν. Δυστυχώς αί έρευναι έν Εύοώπη κυρίως εύρίσκονται είσέτι έν έΕελίΕει.
„
β) Ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή
έποψις.
Ύπό τήν έΕελικτικήν έποψιν έΕετσΖόμενον τό κυκλοφοριοκόν άτύχημα δει
κνύει τρεις φάσεις,, αί όποϊαι κυρίως έμφανίΖονται είς δύο τομείς, ήτοι είς τόν
τομέα τοΰ κυκλοφοριακοΰ άτυχήματος έν
τη πόλει καί είς τόν τομέα τοΰ κυκλοφοριοκοΰ άτυχήμστος έν τη ύπαίθρω,
διότι, ώς άπέδειΕαν έρευναι ύπό τοϋ
Bornemann διεΕαχθεϊσαι, ή ένσυνείδητος
όδήγησις έν ύπαίθρω έπιτελεϊται κυρί
ως κατά 35.1% ένώ έν τή πόλει έπιτελεϊτάι κατά 58.9%.
ά) Φάσις νεανική. Κατ' αύτήν παρατηρείται μέγιστος αριθμός άτυχημάτων
(ήλικία 1 — 19 έτών), όφειλόμενος κυ
ρίως είς τήν έφηβικήν ήλικίαν.
β) Φάσις ώριμου ήλικίας. Κατ' αύτήν

ό άριθμός τών άτυχημάτων διαφοροποι
είται άναλόγως πρός τήν προσωπικότη
τα τοϋ άνθρώπου.
γ) Φάσις γεροντική. Κατ' αύτήν πάλιν
αύΕάνει ό αριθμός τών άτυχημάτων.
Ενδιαφέρων είναι διά τήν Ελληνικήν
πραγματικότητα ό κατωτέρω πίναΕ, έμφαίνων κατά ποσοστόν έπί τοϊς % τά
θύματα τών τροχών κοτά τό Α ’ έΕάμηνον τοΰ 1958 βάσει στατιστικών είς τήν
περιοχήν τής τροχαίας κινήσεως άστυνσμίας πόλεων Αθηνών.
Ή λικία
1 —6
έτών
7 -1 2
1 3 -1 8
1 9 -2 5
2 6 -5 0
51 καί άνω

Ποσοστόν
3,59%
4,29%
8,37%
18,32%
40,34,%
25,11%

Επ' αύτών τό ποσοστόν τής ύπαιτιότητος τών πεΖών ήτο 27,91 %, τών όδηγών 40% καί οδηγών καί πεΖών 32,
09%.
Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι έρευναι, ώς
καί αί ήμέτεραι έπί τής έλληνικής πρα
γματικότητας, δεικνύουσιν, άτι δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί μιας ώριμαΖούσης προσωπικότητος τοΰ άτυχηματίου,
όσον άφορά είς τήν κληρονομικότητα,
μάλλον ωαίνεται όρθότερον, ότι κυρίως
τό περιβάλλον διά τών άπαιτήσεων, τάς
όποιας έπιβάλλει διά τήν πραγμάτωσιν
τής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, δη
μιουργεί καταστάσεις, έν αίς ό «άτυχηματίας» πίπτει θύμα άτυχήματος. Ή διαπίστωσις αΰτη τής «περιβαλλογενούς»
άνελι’Εεως τής προσωπικότητος τοΰ άτυχημστίου δίδει τήν δυνατότητα τής προλήψεως τοϋ άτυχήματος.
γ) Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή
έπ ο ψ ι ς. Κατ' άρχήν ένδιαφέρουσα
είναι ή είκών τοΰ «άτυχηματίου» ώς δί
δει ό W. S. Schlegel. Οΰτος φρονεί, άτι
κυρίως ό άνδρόμορφος τύπος είναι ό
τύπος τοϋ άτυχηματίου, διότι οΰτος κα
τά τήν όδήγησιν, ώς καί έν τή Ζωή, εί
ναι άκρως έΕωκεντρικός, κυριαρχεί έπ'
αύτού διαρκώς ό σκοπός, τόν όποιον
δέον όπως έπιτελέση καί εύρίσκεται νο-

ερώς είς τό τέρμα τής διαδρομής καί
ούχί έπί τής πορείας.
'Εν άντιθέσει
πρός τόν γυναικόμορφον, ό όποιος γί
νεται πρόΕενος όλιγωτέρων άτυχημάτων,
ό άνδρόμορφος τύπος διά τής ϊσχυροτάτης βουλήσεως πρός έπίτευγμα είναι
άκρως έπικίνδυνος διά τήν κυκλοφορίαν,
λόγω τής όπαιτήσεως πρός κυριαρχίαν
καί προτεραιότητα. Ώ ς όδηγός έπιθυμεϊ
νά προηγήται, όδηγεϊ λογικώς άλλ' άνευ τής ειδικής ίδιότητος, ήτις χρειά
ζεται διά τήν κυκλοφορίαν (Verkehrsfingerspitzengefiihl) καί διά τούτο προ
σπαθεί λογικώς νά άντιδρόση είς μή άνομεναμένας κσταστόσεις. 'Εκτός αύτοΰ
έχει κινήσεις σκληρός, γωνιώδεις καί ή
όδήγησις γίνεται έπικίνδυνος κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Ό Schlegel καταλήγει
είς τό συυπέραομα, άτι ό καλύτερος τύ
πος πρός άποφυγήν άτυχήματος είναι ό
αθλητικός, ό άνήκων είς τάς διαμέσους
κλίμακας τής άνδρομόρφου - γυναικομόρφου σειράς καί ό γυναικόμορφος άθλητικός.
Ώ ς έκ τών έρευνών τού Schlegel καί
άλλων έρευνητών έΕάγεται καί ώς καί
ήμεϊς έν τή έλληνική πραγματικότητι νά
κοθορίσωμεν έδυνήθημεν, κυρίως «άτυχηματίαι» είναι πρόσωπα άνήκοντα είς
άκραίους τύπους πόσης γενικώς τυπολο
γίας, είς τούς όποιους τά χαρακτηριστι
κά τοΰ τύπου είναι άκρως έμφονή. Ού
τως, άσον άφορά είς τήν βούλησιν, ό
άκρως βουλητικός τύπος καί ό άκρως
άβουλος ή ό άκρως έΕωστρεφής καί ό
άκρως έσωστρεφής είναι δυνατόν νά
έχωσι ψυχικήν ιδιοσυστασίαν «άτυχημα
τίου». Κυρίως τύποι ήρεμοι", μέσοι άποκλείονται νά είναι άτυχηματίαι.
'Ιδιαιτέραν μορφήν άτυχηματιών παρουσιάΖουσιν οί βιοΰντες τόν έΕωτερικόν χρόνον έν μεγίστω συνδυασμώ πρός
τόν έσωτερικόν. Οΰτοι βάσει τής έσωτερικής αύτών βιώσεως ρυθμίΖουσι τήν ένεργητικήν αύτών συμπεριφοράν, γενόμενοι οΰτω πρόΕενοι άτυχήματος.
"Αλλην μορφήν άτυχημάτων παρουσιάΖουσιν έκεϊνα τά πρόσωπα, τών ό
ποιων ή ιδιοσυστασία δέν είναι έκείνη
ή όποια άρμόΖει διά τήν Ζωήν τών πό
λεων. Καί ώς τονίΖει καί ό διευθυντής
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Ά τομ α νευρωαιακά είναι δυνατόν νά έκφορτίαωσι τόν νευρωαιαχόν συμβολισμόν
τής νευρώσεως αύτών κατά τήν στιγμήν
τής κυκλοφορίας καί νά καταστωαιν αίτια
άτυχήματος.

του ψυχολογικού ινστιτούτου διά τήν άσφάλειαν τής κυκλοφορίας καί των έπιχειρήσεων έν Κόΐπ τής Γερμανίας Dr.
W. Lejeune «Bestimmte Menschen den
Anforderungen des modemen Verkehrs
nicht gewachsen sind».
'Επιθυμώ νά τονίσω προσέτι μίαν κα
τηγορίαν «άτυχηματιών», οϊτινες εύρισκάμενοι εις τήν κατηγορίαν ταύτην ούδόλως υπεύθυνοι είναι δΓ αύτό. Οΰτοι
είναι άτυχηματίαι λόγω τών ειδικών ύπεραπαιτήσεων, αί όποϊαι έδημιουργήθησαν δΓ αύτούς, λόγιμ μή ύπάρΕεως όργανώσεως τών συνθηκών, ύφ' 6ς Ζώσι
καί κυκλοφορούσι.
Οΰτοι είναι οί κα
λούμενοι έν τή ψυχολογία τής κυκλοφο
ρίας «μειονεκτικοί», οί όποιοι λόγω τών
συνθηκών γίνονται ύπαίτιοι άτυχήματος.
Μορφήν
άτυχηματίου
παρουσιάζει
προσέτι ό καλούμενος «ψυχοσωματικός
άτυ^ημστίας». Οΰτοι είναι κυρίως πόται,
έπιληπτικοί, τοΕικομανείς, ή πόσχοντες
έκ Coma diabeticum, riypoglykamie,
Hyperventilations Syndrom, Adams Sto
ke Syndrom, Carotis Sinus Syndrom, ύπερπίεσιν, Porphyrie κ.τ.λ.
δ) Κ ο ι ν ω ν ι κ ή
ψυχολο
γ ι κ ή
έποψις.
Πολλοί έοευναι
τού W. Tillmmann καί (Μ. S. Thesis)
έσχσν ώς άντικείμενσν τήν κοινωνικήν
συμπεριφοράν τών «άτυχηματιών». Ού
τως άπεδείχθη, δτι περίπου 66% τών όδηγών, οί όποιοι είναι «άτυχηματία:» έπιδεικνύουσιν άντικοιωνικήν συμπεριφο
ράν ένοντι περίπου 9% τών λοιπών όδηγών. Πρόσωπα, τά όποια δέν είναι
συνεπή εις τάς ύποχρεώσεις αύτών, άστοθή, άνευ συνειδήσεως ήθικής καί μή
έπιτελοϋντα τό όρθώς νοούμενα κοινω
νικά καθήκοντα αύτών, εύρίσκονται εις
τήν πρώτην γραμμήν τών άτυχηματιών.
ε)
Ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ό ς
προ βλ η ματ ι σμό ς.
Υπό τοιαύτας άπόψεις, ώς άνεπτύχθη άνωτέρω,
κατανοεί πας τις όποιαν σημασίαν έχει
τό κυκλοφοριακόν άτύχημα διά τήν όλότητα τής προσωπικότητος. Κυκλοφοριακά άτυχήματα είναι δυνατόν, όπως

768

βέβαια δυνατότης ρυθμίσεως τής σχέσεως όδηγοϋ καί πεΖοϋ δΓ άψύχων συν
τελεστών πρός σκοπόν άποφυγής κυκλοφοριακοϋ άτυχήματος κ.τ.λ.
β) Ή ρύθμισις τής σχέσεως όδοϋ καί
όδηγοϋ. Κατ' αύτήν δέον όπως ληφ"ή
ύπ' όψει, ότι ή όδός κατασκευάζεται
χάριν τού όδηγοϋ καί ούχί ό όδηγός
χάριν τής όδοϋ.
Κατά ταϋτα ή όδός
δέον, όπως πληροί τάς προϋποθέσεις, αί
όποϊαι χρειάζονται διά τήν κυκλοφορίαν
τών όχημάτων (ποδηλάτων, αύτοκινήτων, ιππηλάτων άμαΕών κ.τ.λ ), τά όποια
βεβαίως όδηγοϋνται ύπ’ άνθρώπων.
γ) Ή ρύθμισις τής σχέσεως όδοϋ καί
πεΖοϋ.
Κατ' αύτήν δέον όπως ληφθη
ύπ' όψει, σύν τοϊς άνωτέρω άναφερομέάλλάΕωσι τήν πορείαν πολλών πολιτιστι
νοις καί ό πεΖός, ώστε νά δύναται νά
κών όμόδων καί μή έπιτρέψωσι τήν πε
κυκλοφορή άνέτως (νησίδες σωτηρίας,
ραιτέρω έΕέλιΕιν λαμπρών
έΕόχων ή
διαβάσεις, διαπλατύνσεις κ.τ.λ.).
καί μή ψυχικών καί πνευματικών λει
'Ιδιαιτέρως ψυχολογικοί όροι δέον ό
τουργιών. Ύπ' αύτήν τήν έποψιν ή ψυ
πως ληφθώσιν ύπ' όψει κατά τήν κατα
χολογία τού κυκλοφοριακού άτυχήματος
σκευήν χώρων σταθμεύσεως, οί όποιοι
λαμβάνει ίδιάΖουσαν θέσιν.
δέον όπως ώσι έΕυπηρετικοί τού άνθρω
πίνου παράγοντος καί ούχί κατασκευΖό8.
Διαμόρφωσις τής αντι μενοι άνευ ούδεμιός πρακτικής άΕίας.
κειμενικής πραγματικότητας Οϋτω κατά τήν κατοσκευήν άεροδρομίου π.χ. έν τή Εένη καί δή έν Λονδίνω
τής σχετιζομένης προς τήν οί κατασκευαστώ έλαβον ύπ' όψει τά
πορίσματα τής ψυχολογίας τής κυκλο
κυκλοφορίαν.
φορίας πρσκειμένου νά χαράΕωσι διαδρό
(O b jektspshotechnik κατά Ciese)
μους προσγειώσεως καί νά τοποθετήσωΎπό τή ν
ένοιαν ταύτην
σι τόν φωτισμόν βάσει τοϋ άνθρωπίνου
νοείται ή συμβολή τής ψυχολογίας τής
παράγοντος.
κυκλοφορίας εις τήν διαμόρφωσιν τού
Β) Κατασκευή όχημάτων, όργάνων
άψύχου κόσμου, ό όποιος συντελεί καί
καί μηχανημάτων αύτών. Κατά τήν κα
σχετίΖεται πρός τήν κυκλοφορίαν.
τασκευήν τών όχημάτων δέον όπως πρυΒασικόν έμπειρικόν άΕίωμα δΓ αύτό
τανεύη πάντοτε ή άρχή, ότι τό όχημα
είναι,
ότι ή οίοδήποτε κατασκευή
κατασκευάζεται χάριν τοϋ όδηγοϋ καί
ούχί ό όδηγός χάριν τοϋ όχήματος Κα
πάσης φύσεως, ή όποια σχετίΖεται πρός
τήν κυκλοφορίαν, δέον όπως κατασκευτά ταϋτα, δέον όπως τό όχημα άντοποάΖηται έχουσα σκοπόν τόν άνθρώπινον
κρίνηται κατ' άρχήν εις τάς σωματικός
παράγοντα τής κυκλοφορίας καί μόνον
διοπλάσεις καί εις τήν προσωπικότητα
αύτόν.
τοϋ όδηγοϋ. Κατά τήν κατασκευήν όχη
Κυρίως εις τρεις τομείς έργασίας
μάτων παντός τύπου δέον όπως λαμβά(Ergonomik) δέον όπως συμβάλη ή ψυ
νηται ύπ' όψει ή προσωπικότης τοϋ ό
χολογία τής κυκλοφορίας εις τό πεδίον
δηγοϋ. Κυρίως μέγα ποσοστόν άτυχηαύτό, τουτέστιν εις τήν κατασκευήν όμάτων όφείλεται εις τά άνωτέοω, δ ότι
δών καί χώρων στοθμεύσεως, εις τήν
όχήματα κατεσκευασμένα βάσει ψυχολο
κατοσκευήν όχημάτων, όργάνων καί μη
γικών συνθηκών ένάς έθνους ή μιας
χανημάτων αύτών καί εις τήν κατασκευ
ήπείρου χρησιμοποιούνται ύπό άτόμων
ήν καί τοποθέτησιν σημάτων ρυθμίσεως
τελείως όντιθέτου νοοτροπίας καί προ
τής κυκλοφορίας.
σωπικότητος.
Καί έφ' όσον δέν είναι
δυνατόν νά ληφθώσιν ύπ' όψει κατά
Α) Κοτασκευή όδών καί χώρων σταθμεύσεως. ΑΙ άπαιτήσεις τής ψυχολο
τήν κατασκευήν τά πορίσματα τοϋ κλά
γίας τής κυκλοφορίας έπί τού θέματος
δου τής ψυχολογίας τοϋ καλουμένου
Volkercharakterologie, καλόν είναι όπως
αύτοΰ είναι κυρίως αί έΕής:
α) Καθορισμός
προϋποθέσεων από
καθορίΖηται ύπό τοϋ ψυχολόγου ό τύπος
πλευράς άνθρωπίνου παράγοντος διά τήν
τοϋ αύτοκινήτου, διά τό όποιον είναι
κατάλληλος έκαστος όδηγός.
Επίσης
κατοσκευήν τής όδοΰ. Οϋτω δέον όπως
ληφθώσιν ύπ' όψει ή συχνότης κυκλο
δέ κατά τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας
φορίας, ή διέλευσις έκ διαφόρων τόπων,
δέον όπως κοθοοίΖηται ό τύπος τών ό
ή δυνατότης έπιβλέψεως, ή προσωπικόχημάτων, τά όποια κυκλοφοροϋσιν έφ'
της τών έΕυπηρετουμένων καί ή καταλέκάστης τών όδών.
ληλότης αύτών πρός κυκλοφορίαν, ή
Ό σον άφορά εις τήν διαμόρφωσιν

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
Τό κυκλοφορtαχόν βίωμα είναι μέρος τής
δλης προσωπικότητος τοΰ ανθρώπου. ΟΟτως είναι δυνατόν νά Ειπάρςη ειδική διάθεσις πρός τραυματιαμόν, δστερικός ήρωϊομός πρός δπεροχήν, νευρωτική τάσις πρός
Ατύχημα κτλ.

των οργάνων καί μηχανημάτων όδηγικών ή μή δέον όπως προσεχθή ή ϋλη
κατασκευής, ό τρόπος τοποθετήσεως, τό
σχήμα καί ή μορφή. Οϋτω βάσει ψυχο
λογικών παρατηρήσεων διεμορφώθησαν
νέοι τύποι «χειροφρένων» ή «ποδοφρέ
νων» ύπό Γερμανών ψυχολόγων άνταποκρινόμενοι εις τήν προσωπικότητα
τού Ευρωπαίου, διεμορφώθησαν όδηγικά όργανα κ.τ.λ. καί καθωρίσθη ή ϋλη
τοΰ πηδαλίου όδηγήσεως καί τών πρά
τοϋ όδηγοϋ όντικειμένων.
γ) Κατοσκευή καί τοποθέτησις σημά
των ρυθμίοεως κυκλοφορίας. Αλλά καί
κατά τήν κατασκευήν καί τοποθέτησιν
σημάτων ρυθμίοεως κυκλοφορίας δέον
όπως ληφθώσιν ύπ' όψει ψυχολογικοί
ποράγοντες άναφερόμενοι εις τήν προ
σωπικότητα τοϋ άτόμου. Είναι όθεν άκρως έπικίνδυνος ή ποραλαβή συστημά
των τοποθετήσεως σημάτων ρυθμίοεως
τής κυκλοφορίας ύπό άλλων κρατών διά
φορον ψυχοσύνβεσιν έχόντων καί ή βά
σει αύτών ρύθμισις τής κυκλοφορίας.

9. Ψυχολογική ρύθμισις
τής κυκλοφορίας.
Σκοπός τής έρεύνης τούτης δέν είναι
νά κσταλήΕπ τελικώς εις ουνταγάς ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, άλλά νά έρμηνεύση τήν συμβολήν τοϋ άνθρωπίνου
παράγοντος.
Κατά τήν ρύθμισιν όθεν
τής κυκλοφορίας δέον όπως κατηνοήται
καί έρμηνεύηται πλήρως:
α) Ή κυκλοφοριακή βούλησις, ώς έκδηλοϋται ώς σύνθετον ψυχικόν φαινόμενον τών παραγόντων τής κυκλοφο
ρίας.
β) Ή κυκλοφοριακή οικονομία, ώς
οικονομία κινήσεων (έν Γαλλία Corrcspondance, έν Γερμανία Umsteigen).
γ) Ή κυκλοφοριακή όλότης καί ή
κυκλοφοριακή ύφή.
Επ' αύτών δέν δύναται νά είσέλθη
ή έρευνα αϋτη, άπλώς άναφέρονται τά
κύρια στοιχεία τής ψυχολογικής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας.

10. Ψυχοδιαγνωστική τοΰ
κυκλοφοριακοΰ βιώματος.
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
νά καθοριαθή
τό κυκλοφοριακόν βίωμα έν τή τρισδιαστάτω διαφοροποιήσει αύτοϋ (πεΕός, όδηγός, ρυθμιστής κυκλοφορίας), έφαρμόΕονται ποικίλοι ψυχολογικοί μέθοδοι,
νέρευναι έπαγγελματικής καταλληλότητός, ψυχοδιαγνωστικοί μέθοδοι κ.τ.λ.
Οϋτως έν Γαλλία παραμένοντες εις τήν
έν τή ψυχολογία γνωστήν «ποσοτικήν
άΕιολογίαν» βοσικώς χρησιμοποιοϋσι με
θόδους ψυχοτεχνικός άναφερομένας εις
τάς έΕής ικανότητας καί δυνατότητας:

Α) Έρευναι ψυχοκινητικοί:
α) δυνατότης διευρύνσεως τής προ
σοχής
β) ίκανότης κυκλοφοριακής έτοιμότητος
γ) δυνατότης άπτικοϋ πεδίου
δ) δυνατότης συγκεντρώσεως τής
προσοχής
ε) ίκανότης δεΕιότητος χειρών καί
ποδών
στ) κόπωσις
2) σύνθετοι άντιδράσεις
Β) Έρευναι αίθημάτων
α) άκοή
β) όρασις (βάθος, χρώματα)
Γ) "Ερευναι εύφυΐας
α) Πρακτική εύφυΤα
β) Παράγων G τής εύφυΐας ούχί
γλωσσικός
γ) Μνήμη καί προσοχή έν συνδυασμό)
Αί ανωτέρω έρευναι διεΕάγονται διά
μεθόδων ψυχολογικών ώς τού J. Μ.
Lahy, R. Bonnardel, Libert, Goguelin,
Raven, Polack καί Ishihara (διά τά χρώ
ματα) κ.ό.
Έν Γερμανία κυρίως έφαρμόΕσνται
ψυχοδιαγνωστικαί μέθοδοι συλλήψεως
τής όλης προσωπικότητος ώς τοϋ Rors
chach, Wartegg, Vetter, Pfister, κ.ά.
Δεδομένου ότι έν Έλλάδι διαμορφοϋται ή ψυχική πραγματικότης διαφόρως,
άφ' ής εποχής ήρχισεν ή έρευνα ήμών
έπί τοϋ κυκλοφοριοκοϋ βιώματος, προέβημεν εις τήν δημιουργίαν ειδικής μεθό
δου έρεύνης, βάσει τής όποιας διεΕηγάγομεν τάς έρεύνας ήμών, ήτις συνδυά
ζει τήν έρευναν έπαγγελματικής καταλληλότητος πρός τήν ψυχοδιαγνωστικήν
τοιαύτην. ΔΓ αύτής δύνανται νά καθορισθώσιν οί κατάλληλοι διά τήν κυκλο
φορίαν (οδηγοί, ρυθμισταί τής κυκλο
φορίας κ.τ.λ.).
Συγκριτικοί
έρευναι
πρός τάς άνωτέρω άναφερθείοας μεθό
δους έδειΕαν βαθμόν συνάφειας 0,94.
Ή ύφ' ήμών δημιουργηθεΐσα μέθοδος
έρεύνης έγκατεστάθη καί λειτουργεί εις
τό κέντρον ψυχοτεχνικών έρευνών τής

ύπηρεσίας έπαγγελματικοϋ προσανατο
λισμού τοϋ Υπουργείου Εργασίας.

11.
Ψυχοοδηγητική και
ψυχοθεραπευτική τοΰ κυκλοφοριακοΰ βιώματος.
Ώ ς άνωτέρω
έτονίσθη, τό κυκλοφοριακόν βίωμα είναι μέλος τής ό
λης προσωπικότητος τοϋ άνθρώπου. Ού
τως είναι δυνατόν νά
ύπάρΕη ειδική
διάθεσις πρός τραυματισμόν (Traumato p h ilie ), ύστερικός ήρωϊσμός πρός ύπεροχήν, νευρωτική τάσις πρός άτύχημα, τάσις πρός αυτοκτονίαν, ψυχρότης
συναισθήματος κ.τ.λ., τά όποια νά συμβάλωσι καί νά δημιουργηθώσιν «άφύσικοι κυκλοφοριακαί βιώσεις», αϊτινες έκδηλούνται βραχυκυκλωματικώς, ούδόλως
δυνάμεναι πολλάκις νά προβλεφθώσι.
Τοϋτο δεικνύει, ότι ό ψυχολόγος κατέ
στη άναγκαϊος διά τήν Εωήν τοϋ άνθρώ
που. Τοιουτοτρόπως δύναται τις νά όμιλή περί γενικής προφυλάΕεως ψυχι
κής ύγιεινής, ώς άπέδειΕαν αί έοευναι
τών Ε. Boganeli W. Borgamann, Ε. Gerfeldt, J. R. Obligio. M. S. Schulzinger,
G. Petz, J. H. Schultz, W. Tilmann k .
α. "Ατομα νευρωσιοκά είναι δυνατόν νά
έκφορτίσωσι τόν νευρωσιακόν συμβολι
σμόν τής νευρώσεως αύτών κατά τήν
στιγμήν τής κυκλοφορίας καί νά καταστώσιν αίτια άτυχήματος. Ό νευρωσιακός βιοϊ τό κυκλοφοριακόν βίωμα πεφορτισμένον συναισθηματικώς καί ώς
εικονικήν συμβολικήν έκδήλωσιν τής
νευρώσεως αύτοϋ. Ούτως αναφέρει ό
καθηγητής J. Schultz, ότι νεαοός άΕιωματικός, ό όποιος είχεν ύποστή ψυχικόν
τραυματισμόν κατά τά
παιδικά αύτοϋ
έτη, λόγω κακομεταχειρίσεως τής μητρός αύτοϋ ύπό τοϋ πατρός, αίφνιδ'ως,
ένω έθεωρεϊτο έκ τών άριστων όδηγών,
έγένετο αίτιος ατυχήματος, μή δυνέμενος νά έΕηγήση τήν συμπερ φοράν τού
την, άποδειχθείσης είτα, κατόπιν έΕετάσεως, τής νευοώσεως, ήτις είχε δημιουργηθή εις αύτόν.
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΘ ΡΩ Π Ο Κ ΤΟ Ν ΙΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Λ Η
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΙΝ ΤΑΥΤΗΣ
'Υπό ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ, Εντεταλμένου Ύφηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Πανεπιστημίου
’Αθηνών - Ίατροδικαστοΰ ’Αθηνών

T J ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ άπό Νομικής
•^ ·*· πλευράς δπάγεται, ώς γνωστόν,
είς τά έγκλήματα κατά τής ζωής, κατά
τό άρθρον 8έ 299 Π.Κ. προβλέπονται διά
τήν έκ προθέσεως τοιαύτην τά έξής: ( 3).
1. «'Όστις έκ προθέσεως έπέκτεινεν έ
τερον’τιμωρείται διά τής ποινής τοδ θα
νάτου ή τής ισοβίου καθείρξεως.
2. Έ άν ή πράξις άπεφασίσθη καί έξετελέσθη έν βρααμψ ψυχικής δρμής, έπιβάλλεται ή ποινή τής πρόσκαιρου καθείρ
ξεως».
Είς τδ άρθρον, έξ άλλου, 302 Π.Κ. προβλέπονται τά άφορώντα είς τήν «άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας», διατυπούμενα ώς
έξής: «'Ο έξ άμελείας έπιφέρων τδν θά
νατον έτέρου τιμωρείται διά φυλακίσεως
τοΰλάχιστον τριών μ^νών».
Πέραν τής Νομικής, δμως, ταύτης θεωρήσεως τής άνθρωποκτονίας καί δή των
προβλεπομένων διά ταύτην δπό τοδ Π.Κ.
ποινών, τδ θέμα τοΟτο έχει έξετασθή. καί
άπδ πλείστας δσας έτέρας άπόψεις, πλείστοι δέ δσοι έρευνηταί έξ βλων σχεδόν
τών έπιστημών έχουν άσχοληθή μέ τήν άνατομήν τοδ έγκλήματος, έξ ίδιας έκα
στος σκοπιάς. Είς τούτους συιιπεριλαμβάνονται κοινωνιολόγοι, θεολόγοι, βιολόγοι
καί ιατροί, οί δποΐοι έχουν διερευνήσει
κάθε στοιχεΐον καί έχουν λάβει αντίστοι
χον θέσιν, μίαν έκφρασιν τών όποιων άποτελοϋν καί τά άνωτέρω άναφερόμενα
άρθρα τοδ Π.Κ., καθορίζοντα τήν στάσιν
τής Πολιτείας έναντι τών άποτολμούντων
τδ έγκλημα τοδτο.
Ή έξιχνίααις μιάς άνθρωποκτονίας, ώς
καί τών συνθηκών έπιτελέσεως ταύτης,
άποτελεί άναμφιβόλως, έργον τής ’Αστυ
νομικής άρχής, είς τήν έπιτυχίαν τοδ δποίου ή ιατροδικαστική
συμβολή είναι
πολύτιμος καί σαφώς σήμερον άνεγνωριαμένη.
Ή συμβολή αΒτη καθίσταται έμφανής
είς πολλάς άλληλσδιαδόχους φάσεις, άπό
τής κατ’ άρχήν διενεργουμένης αύτοψίας
τοδ χώρου καί τής λεπτομεροϋς έν συνε
χεία νεκροψίας καί νεκροτομής τού πτώ
ματος, μέχρι τής έπισταμένης έργαστηριακής έρεύνης τών πειστηρίων διά τόν
καθορισμόν τών συνθηκών τοδ θανάτου καί
τής ψυχιατρικής διερευνήσεως τής προσωπικότητος τοδ δράστου, μετά τήν άνακάλυψιν τούτου.
’Εκ τών άνωτέρω φάσεων, τό μεγαλύτερον ίσως ένδιαφέρον συγκεντροδται είς ·
τήν αυτοψίαν τοδ χώρου, ή δποία παρέ
χει τάς πρώτας ένδείξεις διά τήν έξακρί-
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βωσιν τών συνθηκών τοδ έγκλήματος, χω 
ρίς δμως νά δποτιμάται ή άξια καί τών
δπολοίπων, ώς άναλυτικώτερον δείκνυται
έν τοίς έπομένοις.
1. Ή

Αύτοψία

τοδ

χώρου.

’Αποτελεί δμολογουμένως, πολυσύνθετον
έργααίαν, απαιτούσαν γνώσεις, έξησκημένην προσοχήν, εύστροφίαν, ένίοτε φαντα
σίαν, διορατικότητα καί κυρίως μεθοδικότητα, διά τήν όρθήν τοποθέτησιν καί άξιο1
λόγησιν τών ευρημάτων, παραλλήλως δέ
συγκρατημένην καί μετρημένην τακτικήν,
δσον άφορφ είς τήν πρόωρον άνακοίνωσιν
οίασδήποτε Οπονοίας περί τών συνθηκών
τοδ έγκλήματος.
Είναι απολύτως άπαραίτητος καί έχει
διεθνώς σήμερον άναγνωρισθή καί τονισθή
ή άξία τής παρουσίας τοδ Ίατροδικαατοδ
είς τήν αύτοψίαν τοδ χώρου έγκληματικής
τινός πράξεως, δεδομένου δτι είναι διά
φορος δ τρόπος έξετάαεως τοδ χώρου τού
του δπό τοδ Ίατροδικαατοδ, άφ’ ένός καί
τοδ ’Αστυνομικού δργάνου, άφ’ έτέρου, έ
στω καί τοδ πλέον έμπειρου, λόγφ έλλείψεως δπό τοδ τελευταίου ειδικών γνώ
σεων.
Ή όρθή, ώς έκ τούτου, σύνθεσις
κατά τήν καλουμένην «μικτήν αύτοψίαν»
είναι ή ταυτόχρονος παρουσία τοδ ’Αστυ
νομικού, τοδ Ίατροδικαατοδ, τής Σημάνσεως καί τοδ Είααγγελέως, έκαστον μέλος
τής δποίας έξετάζει τόν χώρον άπό τήν
ίδικήν του σκοπιάν. (5)
Ή παρουσία τοδ Ίατροδικαατοδ είς τήν
αύτοψίαν τοδ χώρου άποσκοπεϊ είς τήν
αυαχέτισιν τοδ πτώματος καί τών έπ’ αύτοδ έκ τής νεκροσκοπίας εδρημάτων πρός
τό περιβάλλον, π .χ . τής θερμοκρασίας καί
τοδ άερισυοδ τοδ χώρου πρός τόν χρόνον
έμφανίσεως τών διαφόρων
πτωματικών
φαινομένων, τής θέσεως τοδ
πτώματος
πρός τήν θέσιν έμφανίσεως τών πτωματι
κών δποστάσεων, τών χαρακτήρων κηλίδων αίματος πρός τυχόν ύπαρχούσας κα
κώσεις, τών χαρακτήρων τραύματος διά
βλήματος πυροβόλου δπλου πρός τυχόν παραβληθέν άντικείμενον, κ.ο.κ. ( ’ ,5 )
Είναι εύνόητον, δτι ή μετακίνησις καί
ή άπομάκρυνσις τοδ πτώματος έκ τοδ τό
που, ένθα άνευρέθη, θά καταατήση δύσκο
λου ή καί άδύνατον μίαν τοιαύτην συοχέτισιν, ένδεχομένως δέ νά άπωλεσθοδν κατ’
αύτό τόν τρόπον πληροφοριακά στοιχεία
ούσιώδους ένίοτε σημασίας.
Τά θέματα, γενικώς, είς τά δποία ή
Ιατροδικαστική
καλείται νά άπαντήση

συνοψίζονται είς τά έξής:
— Τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τοδ
πτώματος είς τάς περιπτώσεις κατά τάς
δποίας είναι άγνωστος.
— Τόν καθορισμόν τοδ χρόνου τοδ θανά
του.
— Τήν διαπίστωσιν τοδ αιτίου τοδ θα
νάτου καί τών συνθηκών δπό τάς δποίας
τό αίτιον τοδτο έπέφερε τό άποτέλεσμα.
Είδικώτερον, ή παρατήρησις τών κακώ
σεων καί ή αυσχέτισις τούτων πρός τό
μέσον τοδ έγκλήματος, έπί
άνευρέαεώς
του, δυνατόν νά προσανατολίση άκόμη καί
είς τήν διάκρισιν τής έγκληματικής ένεργείας έκ τής αύτοκτονίας ή τοδ τυχαίου
γεγονότος, πρέπει δέ νά γραφή, δτι έκ
μιας τοιαύτης διαφοροποιήσεως έξαρτάται, κατά τό μεγαλύτερου ποσοατόν, ή π ε
ραιτέρω έρευνα τής προανακρίαεως.
’Αμερικανοί έρευνηταί δποστηρίζουν σή
μερον τήν άποψιν, δτι τά έργον τοδ Ί α τροδικαστοδ είς τήν αύτοψίαν τοδ χώρου
είναι δυνατόν νά έκτείνεται καί πέραν τών
άνωτέρω δρίων, νά περιλαμβάνη, δηλονότι
καί τήν λεπτομερή έξέτασιν τοδ πέριξ χώ 
ρου, ή διαμόρφωαις τοδ δποίου δύναται νά
δώση ένίοτε ένδιαωέροντα στοιχεία, διά
τήν ψυχοσύνθεσιν καί τήν έν γένει προ
σωπικότητα τόσον τοδ θύματος, δσον καί
τοδ δράστου, γνώσεις δυνάμεναι νά δδηγήαουν τελικώς είς τήν άνακάλυψιν τοδ τε
λευταίου.
Τήν άποψιν ταύτην δποστηρίζει ή έργασία τοδ K IE L (6 ) είς τήν δποίαν δ ψυχια
τρικός χαρακτήρ τοδ δράστου συσχετίζε
ται άμέσως πρός τάς παρατηρήσεις έκ
τής αύτοψίας τοδ τόπου τοδ έγκλήματος.
Είναι δμολογουμένως άρκετά έπικίνδυνον νά δεχθή τις άνεπιφυλάκτως μίαν τοι
αύτην, άποψιν, άλλ’ δπωσδήποτε δέν έπιτρέπεται καί νά τήν παραγνωρίζη τελεί
ως. Πρόδηλον, δτι ή ύποστηριζομένη συσχέτισις άπαιτεί πολλάς είδικάς γνώσεις,
όξυδέρκειαν, ίσχυράν φαντασίαν καί δπωσ
δήποτε τόλμην.
'Η προσπάθεια τής καταλλήλου σκηνο
θεσίας τοδ τόπου τού έγκλήματος δπό τοδ
δράστου, πρός παραπλάνηαιν τών ’Αρχών
καί έξαγωγήν έσφαλμένων συμπερασμάτων,
δέν θά πρέπει, έπίσης, νά· παραγνωρίζεται
κατά τήν αύτοψίαν. Πιστεύεται, δτι δσονδήποτε έπιτυχής καί άν είναι ή σκηνο*·
θεσία αδτη, τελικώς «κάτι θά δ·αφύγη»
διά νά δυαχεράνη δπωσδήποτε τήν δημι
ουργίαν τοδ λογοτεχνικώς άποκαλουμένου
«τελείου έγκλήματος».
Ή σύγχρονος, βεβαίως Ιατροδικαστική

Ei'K. 1. 'Ανθρωποκτονία διά πυροβόλου
δπλου.
καί ’Αστυνομική βιβλιογραφία δέν άποκλείει καθ’ όλοκληρίαν τό «τέλειον έγκλη
μα», έφ’ δσον εις πλείστας περιπτώσεις
(οργανωμένου κυρίως έγκλήματος ή αυγκάλυψις είναι τοιαύτη, ώστε νά καθιστά δυ
σχερή, ένίοτε δέ καί άνέφικτον, τήν αύλληψιν τοδ δράστου. Τοιαδται, βεβαίως,
περιπτώσεις είς τήν χώραν μας είναι σχε
δόν Ανύπαρκτοι, ή έλάχισται, είς τά Αρ
χεία δμως ξένων ’Αστυνομικών 'Γπηρεαιών δύνατα! τις ν’ άνεύρη ύποθέσεις άνεξιχνιάστους κατά τό μάλλον ή ήττον,, πε
ριπτώσεις, δηλονότι, κατά τάς όποιας ή
όξύνοια τοδ δολοφόνου, δσον Αφορά είς
τήν έξαφάνισιν παντός ίχνους, άπεδείχθη,
τφ δντι, έκπληκτική. Πτώματα έκάησαν,
άνετινάχθησαν, έβυθίσθησαν είς σκυροκο
νίαμα, δδωρ θειϊκόν όξύ, έτοποθετήθησαν
είς άποσκευάς ή έπολτοποιήθησαν είς τε
ράστιας μηχανάς είς τρόπον, ώστε οίαδήποτε Αναζήτησις ν’ άποβή τελικώς τελείως
άκαρπος(®).
Αί είδικαί, δμως, αδται περιπτώσεις
ούδόλως μειώνουν τήν προαναγραφεΐσαν
άξίαν τής έξονυχιστικής διερευνήσεως τοδ
χώρου, ’Αμερικανοί δέ Ίατροδικασταί, (4 )
διά νά προσδώσουν Ιδιαιτέραν έμφασιν είς
τοδτο, διατυπώνουν έπιγραμματικώς «πρό
σεξε καλώς τήν σκηνήν τοδ φόνου, μαρ
τυρεί τόν δολοφόνον», κατά διαφοροποίη
σή, προφανώς, τοδ γνωατοδ είς τούς κ λι
νικούς ιατρούς «κοίταξε τόν άσθενή προσε
κτικά, θά σοδ πή τί έχει».
Κλασσική θεωρείται ή έργασία τοδ MO
R ITZ (9) έπί τής άξίας τής παρουσίας
τοδ Ίατροδικαστοδ είς τήν αύτοψίαν τοδ
χώρου. Είς τήν ίδιαν μελέτην τονίζεται
γενικώτερον ή συμβολή τούτου είς τήν έ
ρευναν τής Ανθρωποκτονίας καί έπισημαίνονται τά πιθανά σφάλατα, τά όποια δυ
νατόν νά καταστούν ένίοτε μοιραία, διά
τήν έξέλιξιν τής δλης ύποθέσεως. ’Ιδια ι
τέρως τονίζεται ή άξία τής λήψεως φωτο
γραφιών. (5, ΊΟ, 11) Τοδτο βεβαίως τυγ
χάνει πρωταρχικώς έργον τής σημάνσεως,
άλλά δέν είναι άσκοπος ή φωτογράφησις
τοδ χώρου καί ύπό τοδ ’Ιατροδικαστοδ. Διά
τής φωτογραφίας, έκτός τοδ γεγονότος,
δτι Απεικονίζεται πιστώς δ τόπος τοδ έγ
κλήματος, είναι δυνατόν έξ αυτής, διά τής
προσεκτικής έκ τών ύστέρων μελέτης, νά
παρατηρηθούν καί στοιχεία, τά όποια, ένδεχομένως, νά μή έπεσημάνθησαν άρχικώς
είς τήν αύτοψίαν.
Ή ίχνογράφησις, τέλος,- τού χώρου,
συμπληρώνει, διά τής ορθής έκτιμήσεως
καί καταγραφής τών Αποστάσεων, τήν φω

διό θλώντοο όργάνου.

τογραφίαν, έφ' δσον μάλιστα ή τελευταία
δέν είναι μετρική.
2.

Ή ν ε κ ρ ο ψ ί α
κ ροτομή.

καί

ή

νε

Πολύτιμος ή συμβολή άμφοτέρων είς τήν
διελεύκανσιν τής Ανθρωποκτονίας. Ή λε
πτομερής περιγραφή τών
κακώσεων, δ
καθορισμός τής θέαεως τούτων, τοδ μέ
σου διά τοδ όποιου έπηνέχθηοαν καί τοδ
χρόνου τοδ διερρεύααντος άπό τής προκλήσεώς των, προσανατολίζει είς τάς αυνθήκας τοδ θανάτου, ώς καί είς τήν σχέσιν
θύματος κα! δράστου καί προσδιορίζει τήν
ανθρωποκτονίαν, διαχωρίζουσα ταύτην έκ
τής αύτοκτονίας ή τοδ τυχαίου γεγονότος.
Τά έκ τής νεκροψίας καί νεκροτομής εί>ρήματα συνδυάζονται Αμέσως μετά τών έκ
τής αύτοψίας παρατηρήσεων, είς τρόπον
ώστε αί έργασίαι αδται νά φαίνωνται Αλληλοσυμπληροδσαι ή μίαν τήν άλλην.
3. Ή έ ρ γ α α τ η ρ ι α κ ή
σ ι ς.

έξέτα-

Πολύτιμον συμβολήν είς τήν έξιχνίααιν

Είκ. 3. Ανθρωποκτονία σφαγή.

μιάς Ανθρωποκτονίας προσφέρει άναμφιβόλως καί τά Έργαατήριον, αί δυνατότητες
τοδ όποιου έχουν σήμερον είς δλους τούς
τομείς πολλαπλώς διευρυνθή.
Ή τ ο ξ ι κ ο λ ο γ ι κ ή
Ανά
λ υ α ι ς κατέχει άναμφισβήτως έξέχουααν θέσιν είς τήν ποόοδον τών Δικαστικών
έπιστημών. Αί χρησιμοποιούμεναι είς αΰτήν άναλυτικαί μέθοδοι έχουν τόσον έξελιχθή, ώστε νά δύναταί τις σήμερον νά
ίσχυρισθή, δτι σχεδόν δέν ύφίσταται πρό
βλημα είς τόν καθορισμόν τής ταυτότητος μιάς άγνωστου ούσίας, είς τόν μηχα
νισμόν δράοεως, είς τόν προσδιορισμόν τής
τοξικότητος κ.τ.λ.
Πρόδηλον, δτι κατά
τήν έρευναν μιάς ανθρωποκτονίας δέν άναζητεΐται μόνον τό είδος τοδ φαρμάκου,
τό όποιον πιθανόν νά έχρησιμοποιήθη διά
τό έγκλημα, άλλά καί Ιτεραι ούσίαι, ώς
αί προκαλοδσαι μέθην, νάρκωαιν, Απότομον
απώλειαν τής συνειδήσεως (KNOCK OUT
D R U G S ), ή ήδονιστικά, ήτοι φάρμακα
προκαλοδντα τοξικομανίαν. 'Η άναζήτησις
τών ούσιών θεωρείται έπίαης έπιβεβλημένη, όσάκις τό μέσον τής Ανθρωποκτονίας
δέν είναι τό δηλητήριον, όπότε διερευνάται τό ένδεχόμενον τής καταστολής τής
Αντιστάσεως τοδ θύματος διά τής χρηαιμοποιήσεως φαρμακευτικών ούσιών.
Ή τοξιλοκολογική άνάλυσις τυγχάνει
ιδιαιτέρως πολύτιμος διά τήν χώραν μας,
δεδομένου δτι τό δηλητήριον Αποτελεί ένταδθα καί ιδίως είς τήν ύπαιθρον τό κατ’
έξοχήν μέσον Ανθρωποκτονίας. Αί δηλη
τηριάσεις δι’ έντομοκτόνων,
κυρίως δέ
διά τών δργανοφωσφορικών, κατέχουν σή
μερον παρ’ ήμίν έξέχουσαν θέσιν είς τάς
μεθόδους Ανθρωποκτονίας.
Σημαντική θεωρείται, έπίαης, ή συμβο
λή καί τής Α ν ο σ ο β ι ο λ ο γ ί α ς καί
κυρίως τής ά ν ο σ ο α ι μ α τ ο λ ο γ ί α ς κατά τήν μελέτην τών πειστη
ρίων. Σήμερον είναι έφικτός δ καθορισμός
έκ κηλΐδος αίματος, έστω καί παλαιάς,
τής προελεύσεως ταύτης (άνθοώπου ή ζώ
ου), τής δμάδος, τής ώλικίας, ένίοτε δέ
τής χώρας έκ τής όποιας έρρευσε τό αίμα.
’Αντίστοιχος έρευνα έγένετο καί έπί έτέρων βιολογικών ύγρών, σπέρματος κτλ.,
ή τεχνική δέ μεθοδολογία έφ1 δλων αύτών
τών έξετάσεων παρέχει σήμερον τήν δυ
νατότητα δρθής άπαντήσεως καί έπιλύσεως οίουδήποτε προβλήματος, έστω καί μέ
έλαχίστην ποσότητα δλικοδ, ήτοι έκ κηλίδος μή ύπερβαινούσης ένίοτε τό μέγεθος
κεφαλής καρφίδος.
Ή ό δ ο ν τ ο λ ο γ ί α
ήρχισεν έσχάτως άναπτυσσομένη, χάρις δέ είς τάς
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προσπαθεί ας Δανών καί κυρίως ’Ιαπώνων
έρευνητών παρέχει ήδη σήμερον έλπιδοφόρον προοπτικήν εις τήν έρευναν τής άνθρωποκτονίας.
Είς είδικάς, τέλος, περιπτώσεις, ή έμπειρία τοδ βοτανολόγου, τοΰ γεωλόγου,
τοδ άνθρωπολόγου ή τοΰ έντομολόγου, 8ύναται νά προσφέρη πολύτιαον βοήθειαν είς
τήν έξιχνίασιν μιδς ανθρωποκτονίας.
4. Ή ψ υ χ ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή
έ ξ έ τ α α ι ς
’Ιδιαιτέρα σημασία, ώς ήδη άνεγράφη,
αποδίδεται σήμερον, &πδ ’Αμερικανών ίδίςρ έρευνητών, είς τήν παρουσίαν τοΰ ψυχιατροδικαστοΰ κατά τήν μελέτην μιδς
περιπτώσεως
άνθρωποκτονίας. (λ, 6, 7)
Αδτη δέν περιορίζεται μόνον είς τήν έξέτααιν τοΰ δράστου, μετά τήν σύλληψιν
αύτοΰ, άλλδ έπιβάλλεται καί προηγουμέ
νως κατά τήν αύτοφίαν τοΰ χώρου, ώς
καί κατά τήν διερεύνησιν τών πειστηρίων.
Βάσις τής άπόψεως ταύτης θεωρείται ή
πεποίθησις, 8τι .είναι δυνατόν ό δράστης
νά έγκαταλείφη είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος Ιχνη καί στοιχεία άνάλογα
τής
προσωπικότητος καί τής ιδιαιτέρας ψυχοσυνθέσεως αΰτοΰ, γεγονός τό όποιον είναι
ικανόν νά προσανατολίση καί ένίοτε νά
δδηγήση είς τήν άνακάλυφιν τούτου, με
ταξύ κυρίως περισσοτέρων υπόπτων.
Χαρακτηριστικά περιστατικά
έπί τής
ύποστηριζομένης νέας ταύτης άπόφεως άναφέρονται &πό ’Αμερικανών ψυχιάτρων
καί κυρίως τοΰ BRUSSEL (2 ), δ όποιος,
αυνεργαζόμενος μετά τής ’Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας τής Νέας Τόρκης, έλαβε μέ
ρος είς τήν προσπάθειαν έξιχνιάσεως σο
βαρών άνθρωποκτονιών καί άνακαλύφεως
τοδ δράστου έπί όποθέσεων, αί δποΐαι συνεκλόνησαν δμολογουμένως τόν κόσμον δλόκληρον.
Χαρακτηριστικώς άναφέρεται ύπ’ αύτοΰ
ή περίπτωσις τοΰ «τρελλοδ βομβιστοδ» είς
τήν δποίαν ή σκιαγράφησις τής προσωπι
κότητος τοδ δράστου έγένετο πιστώς έκ μό
νης τή ί μελέτης τών πειστηρίων καί τών
συνθηκών τοδ έγκλήματος, ώς καί ή πο
λύκροτος ϋπόθεσις τοΰ «στραγγαλιστοΰ τής
Βοστώνης», δ δποΐος μέ τά δέκα τρία θύ
ματά του άνεστάτωσε, κυριολεκτικώς δχι
μόνον τήν ’Αστυνομίαν
καί τήν κοινήν
γνώμην τών Η.Π.Α., αλλά καί τόν κόσμον
δλόκληρον.
Κάθε έγκλημα, κάθε έμφάνισις τοΰ
στραγγαλιστοΰ, είχε ώρισμένα κοινά ση
μεία, άπεικονίζοντα τήν ψυχοσύνθεσιν τοδ
δράστου, ή σκιαγράφησις τής δποίας ώδήγησεν τελικώς καί είς τήν αύλληφίν του,
είς χρόνον άνύποπτον καί δι’ αδίκημα ά
σχετον μέν πρός τά κύρια έγκλήματά του,
έχον φυσικήν συνέπειαν, δμως, έξελικτικώς άναμενομένην διά τήν έν γένει προ
σωπικότητά του.
Ή ψυχιατροδικαστική, έπί πλέον, συμ
μετέχει σήμερον καί είς τήν μετά τήν
άνακάλυφιν τοδ δράστου διερεύνησιν τής
άπωτέρας αιτίας τής έγκληματικής πράξεως. 'Η έξέτασις τοδ δράστου δπό ψυχιά
τρου θεωρείται σήμερον άπολύτως έπιβεβλημένη, έκ τοΰ άποτελέαματος δέ ταύτης
θά πρέπει νά έξαρτηθή, κατά σημαντικόν
ποσοστόν, καί δ καταλογισμός τής εύθύνης.
Πλείστοι τών έγκληματιών είναι ψυχοπαθητικαί προσωπικότητες, κατατρυχόμενοι άπό κατάλοιπα σοβαρών ψυχολογικών
προβλημάτων, τά δποία εύρίσκουν, ένίοτε,
διέξοδον είς τό έγκλημα ή πρόκειται περί
σχιζοφρενικών αληθών ψυχώσεων, διά τάς
δποίας δπάρχει καί πλήρως τό άκαταλόγιστόν.

Χ υ χ ν ό τη ς- Μ έθ ο δ ο ι
Ή συχνότης καί αί μέθοδοι τής άνθρωποκτονίας διαφέρουν άπό χώρας είς χώ 
ραν, τόσον, ώστε νά δύναταί τις νά ίσχυρισθή, δτι δφίσταται δ ι’ έκάστην έξ αύτών «ή μέθοδος έκλογής». Πέραν τούτου,
ή συνεχής μετακίνησις τών άνθρώπων, διά
τών συγχρόνων μέσων, καί κυρίως ή μετανάστευσις, είχον ώς συνέπειαν τήν με
ταφοράν καί τήν άνταλλαγήν μεταξύ τών
άνθρώπων συνθηκών ζωής, προβλημάτων,
νοοτροπιών καί φυσικά άντιλήψεων έπί
τοΰ θέματος τούτου καί τών άκολουθουμένων μεθόδων. ’Αναπτύσσεται, οδτω, σήμε
ρον δ Ιδιος κλάδος ή Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή
’Ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή ,
ή δποία προ
σπαθεί νά συγκεντρώση δεδομένα, άφορώντα είς τήν συχνότητα καί τάς μεθόδους
βλων τών μορφών τοδ κατά συμβεβηκότος
θανάτου, συμπεριλαμβανομένης καί τής
άνθρωποκτονίας, θά πρέπει δέ νά γραφή,
δτι μολονότι δ κλάδος οδτος είναι νεα
ρός είσέτι καί ή έρευνα ήμιτελής, κατέ
στη, έν τούτοις, δυνατή ή διαπίστωσις ύφιαταμένων διαφοροποιήσεων ώς πρός τήν
συχνότητα καί τάς μεθόδους άνθρωποκτο
νίας διά τινας χώρας.
Είς τήν Γερμανίαν π .χ. υπάρχει σήμε
ρον εισροή ξένων έργατών έκ πολλών χω 
ρών τής Μεσογείου, μέ αποτέλεσμα τό πο
σοστόν τής έγκληματικότητος νά έχη μεταβληθή. 'Η ιδία διαπίστωσις έγένετο καί
είς τήν Αύστραλίαν, ή δποία κατεκλίσθη,
ώς γνωστόν, μεταπολεμικώς άπό έκατομμύρια μεταναστών, ώς καί είς τήν ’Αμε
ρικήν, άπό τά τέλη τοδ 19ου καί τάς άρχάς τοΰ 20 αίώνος άκόμη. Ένταΰθα πρέ
πει νά γραφή, δτι είς τήν προσμέτρησιν
τής έγκληματικότητος συμπεριλαμβάνεται
καί τό πρωτοεμφανισθέν ώργανωμένον έγ
κλημα, είς τό δποίον ύπάγεται ή κυκλο
φορία τών ναρκωτικών, δ έκβιασμός κτλ.
Ή προαναγραφεϊσα δμαδική μετακίνησις
πληθυσμών εΐχεν έπιπτώσεις καί είς τήν
μορφήν τοδ έγκλήματος. “ΤΙλλαξεν δψιν,
τρόπον, μεθόδους, τακτικήν. Μ έ θ οδ ο ι. Κάθε μέσον, τό δποίον δύναταί τις
νά φαντασθή, έχει χρησιμοποιηθή πρός έξόντωσιν. Μερικά έξ αύτών είναι δμολο
γουμένως εύφυή, τά
περισσότερα δμως
είναι κοινά καί εύχερώς, κατά συνέπειαν,
καθίστανται έμφανή.
Άνασκόπησις είς τήν ’Αστυνομικήν φι
λολογίαν τών τελευταίων 40 έτών &πό τοΰ
INFORM (4) κατέστησε γνωστάς άρκετάς
άσυνήθεις μεθόδους, αί δποίαι δμως δέν
άποτελοδν ή μή σκιάν άπλώς τής πραγμα
τικότητας.
'Η χρήσις ένέσεων ινσουλίνης, τοξινών
βακτηριακής προελεύσεως, σουκινυλοχολίνης, κυανιούχων, κονιοποιημένης ύάλου,
κτλ. άναφέρονται ώς μέσα έπί μεμονωμέ
νων έγκληματικών ένεργειών, ένώ ή χρη
σιμοποίησή βομβών καί γενικώς έκρηκτικών δλών έπεκράτηαε περισσότερον κατά
τά τελευταία έτη είς τό ώργανωμένον
έγκλημα. 'Ο φόνος άθώων άνθρώπων έκ
τής τοποθετήσεως βομβών είς πλοία έμπορικά, άεροπλάνα, σιδηροτροχιάς, είναι άναμφισβητήτως ιδιαιτέρως ειδεχθής μέθο
δος, χρηαιμοποιουμένη άτυχώς εύρέως σή
μερον ύπό τό πρόσχημα τοΰ πατριωτισμού.
Ή μέθοδος αδτη είχε παλαιότερον έγκαινιααθή είς Η.Π.Α., δταν τό κΰμα τοδ
γκαγκστερισμού ένέσκυψεν είς τήν χώραν
κατά τά έτη τής ποτοαπαγορεύσεως καί αί
βόμβαι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν άντιμετώπισιν άθεμίτων άνταγωνισμών, ώς
μέσον έκβιασμοδ, πειθοδς κτλ.
Προσφιλής σύγχρονος μέθοδος είς τάς

Άναταλικάς κυρίως χώρας θεωρείται τό
κτύπημα «KARATE» ή δυνατών κτυπημά
των είς τόν λαιμόν.
'Η δπαραχνοειδής
αιμορραγία είς τάς περιοχάς τοδ μέσου
έγκεφάλου καί τής παρεγκεφαλίδος άποτελεϊ είς τάς περιπτώσεις ταύτας συχνόν
νεκροτομικόν εδρημα.
Τά πάσης φύσεως πυροβόλα δπλα άπο
τελοδν σήμερον τήν πλέον διαδεδομένην
μέθοδον άνθρωποκτονίας διά τάς Η.Π.Α.,
άνταγωνιζόμενα τήν χρησιμοποίηαιν νυασόντων καί τεμνόντων όργάνων (μαχαιρών,
ξυρών; κτλ) ώριαμένων Εύρωπαϊκών χω 
ρών.
Είς τήν χώραν μας έξέχουσαν θέσιν κα
τέχει, ώς ήδη άνεγράφη, τό δηλητήριον
καί δή οί όργανοφωσφορικοί άστέρες (παραθεΐσν κτλ. ) , λόγφ προφανώς, τής εδχεροδς άνευρέσεώς των όπουδήποτε.
Είναι περίεργον Ισως τό γεγονός, δτι
τό θέμα τής άνθρωποκτονίας έρευνάται σή
μερον Διεθνώς τόσον διεξοδικώς καί κα
ταβάλλονται τόσοι προσπάθειαι διά τήν
περιστολήν της. Είς μίαν έποχήν τήν ό
ποιαν χαρακτηρίζει ή εύρεία καί διαρκώς
αΰξανομένη διάδοσις τών ναρκωτικών, αί
πολίτικα! άναταραχαί καί αί «έστιακαί»
πολεμικαί συρράξεις, ή ρύπανσις τοδ π ε
ριβάλλοντος, τό δημογραφικόν άδιέξοδον
κτλ., απαταλώνται
τεράστια ποσά καί
καταβάλλονται ύπεράνθρωποι προσπάθειαι
διά τήν διελεύκασιν μιας άπλής ά,θρωποκτονίας.
Τό περίεργον δμως τοδτο φαινόμενον
είναι συγχρόνως καί τό κατ’ έξοχήν παρήγορον σημεΐον τής σημερινής κοινωνι
κής δραστηριότητος. Είναι ένδεικτικόν,
δτι είς δλας τάς κοινωνίας προεξάρχει
πάντοτε μεταξύ δλων τών άτόμων, άνεξαρτήτως τοποθετήσεώς των, δ σεβασμός
τής άθρωπίνης ζωής, τήν όποιαν οΰδείς
έχει δικαίωμα αύθαιρέτως ν’ άφαιρέση
καί ή άπαίτησις δλων πρός άπονομήν
ΔΙΚΑΙΟΣΓΝΗ2.
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Χριστουγεννιάτιιιο παραμύθι

TO ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΟΥΛΙ
Του ’Αντιπροέδρου τής Εταιρίας
Ε λ λ ή ν ω ν Λ ο γ ο τ ε χ ν ώ ν κ.
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΟΥΛΟΥ
"Ενα παράΕενο πολύχρωμο πουλί χτύπησε μέ τήν κ ί
τρινη σάν άπό κεχριμπάρι μυτούλα του τό τΖάμι.
Τό άρρωστο άγόρι σήκωσε τά θολά ματάκια του άπό
τό βελουδένιο πίθηκο, πού ήταν άπάνω στην κουβέρτα του,
καί κοίταΕε. Γιά μιά στιγμή τά πονεμένα στήθια του φού
σκωναν άπό μιάν άνείπωτη χαρά. Μά είδε τό πουλί νά σω
ριάζεται στό πρεβάΖι κΓ έβαλε τά κλάματα.
Ή μητέρα του, πού χε άγρυπνήσει όλη τή νύχτα στό
πλευρό του καί μόλις τά χαράματα τήν πήρε λιγάκι ό ύπνος,
τινάχτηκε έπάνω. Πώς τό 'παθε κι αποκοιμήθηκε; Κάτι σάν
τύψι τής έσφιΕε τήν καρδιά καί τήν έκανε νά ψιθυρίση σα
στισμένη :
—Έδώ είμαι, μωρό μου.
Χάϊδεψε τρυφερά τ' άπαλά, χρυσαφένιο μαλλάκια, σκού
πισε στοργικά τά δάκρυά του.
—Τό τΖάμι, άνοιΕε τό τΖάμιί "Εκανε τό παιδί τρέμοντας.
—Τ' είπες, χρυσό μου, τι θέλεις; ρώτησε σαστισμένη.
Λογισμοί σκοτεινοί τράμοι άλλόκοτοι ταράΖανε τό νοΰ
της. Τ' είχε πάθει; παρολογιΖότανε άπό τήν άρρώστια;
— Τό πουλί, φέρε μου τό πουλί, παροκάλεσε τό παιδί
μ' έπιμονή, κ' έδειΕε τό παράθυρο μέ τό λιγνό του χεράκι.

"ΕτρεΕε πρός τό παράθυρο γιά νά τό εύχαριστήση,
δίχως τίποτα νά έλπίΖη. Είδε όμως τό παγωμένο πουλί νά
σπαρταράη έκεϊ στήν κώχη, καί κατάλαβε.
"ΑνοιΕε βιαστικά τό παράθυρο, τό 'πιασε μέ τό ένα
της χέρι καί μέ τό άλλο Εανάκλεισε άμέσως άπό φόβο μήν
μπή άέρας στήν κάμαρα.
Τό παιδί μέ άπλωμένα τό δύο του χέρια καρτερούσε,
γεμάτο λαχτάρα. "Οτον τού τό έδωσε ή μάνα τό πήρε καί
τό 'σφιΕε στήν άγκαλιό του.
—ΖήΙ φώναΕε χαρούμενα.
Βάλθηκε νό τό χαϊδεύη, νά τό Ζεσταίνη μέ τό χνώτο του
γιά νά τό συνεφέρη.
— "Ας είναι, Θέ μου, καλοσημαδιά, είπε μέσα της ή
μητέρα, καί τά πολυκλαμένα μάτια της πλανήθηκαν έΕω,
ψηλά στόν ούρανό πού ήταν σκεποαμένος άπό σταχτερά
σύννεφα.
"Εμεινε κάμποσο έτσι, δοσμένη σέ μιά μυστική δέησι.
"Επειτα, γνοιασμένη, γύρισε κι άγνάντεψε τό παιδί, πού τ'
άναπάντεχο παιχνίδι τού 'χε δώσει κάποια Ζωή. Είδε τ'
άδύνατα χλωμά μαγουλάκια του νά ροδι'Ζουν, τή ματιά του
νά Εαστερώνη κι' έννοιωσε νά χαράΖη κάποιο γαλάΖιο φώς
μές στό σκοτάδι τής ψυχής της.
Κάθησε πάνω στό κρεββάτι τού παιδιού.
—Σ' άρέσεί; είπε. “ Αν τ' άγοπάς, θά μείνη γιά πάντα
μοΖί σου. 'Εγώ ή ίδια θάν τό ταΙΖω, θάν τό ποτίΖω, θά. . .
—"Οχι, μανούλα, τήν έκοψε, όχι σύ. 'Εγώ ό ίδιος,
k Ιδές το τί άμορφο πού είναι I
Τότε τό πρόσεΕε, γιά πρώτη φορά, ή μάνα καί παραΒ ίρ ν εύ τη κε. ΤΙ πουλί ήταν αύτό; Δέν θυμότανε νά είχε ίδή
ιοτέ της τέτοιο, μήτε καί ατά βιβλία. Είχε ένα μεγάλο λοφίο
VΌ άν τού τσαλαπετεινού, γαλάΖια μάτια όλόφωτα καί χρυσο
κόκκινα φτερά. Ή σπαθωτή ούρά του, πλατειά καί μακρυά,
είχε κάτι άστραφτερές γαλαζοπράσινες βούλες σάν τού πα
γωνιού.

— Αλήθεια, είναι άμορφο, πολύ όμορφο! είπε ευχα
ριστημένη.
Δέν χόρταιναν κ' οί δυό τους νά τό καμαρώνουν. Κ'
εκείνο έπαιΖε τά ματάκια του καί κοιτούσε πότε τόν ένα
πότε τόν άλλο χωρίς τρόμο, χωρίς έχθρα, χωρίς ταπεινή
ικεσία. "Ετσι, σάν ένας παλιός φίλος. . .
Είχε τινάΕει άνάλοφρα τά φτερά του, είχε άνασηκωθή
στά λεπτά, ρόδινα ποδαράκια του καί καθότανε στήν άνοιχτή χούφτα τού παιδιού άπαλά, σάν σ' ένα τρυφερό κλωνάρι
Εέγυμνου δέντρου.
—Θά πάρω ένα μεγάλο χρυσό κλουβί, νάν τό βάλουμε
μέσα. Θάν τό κρεμάσω έκεϊ ψηλά, μές άπό τό παράθυρο,
γιά νάν τό κομαρώνης. ΚΓ όταν θέλης, θά κλείνω καλά
γιά νά μή μάς φύγη, θάν τό κοτεβόΖω καί θά στό δίνω νά
παίΖης. . . Θάν τού 'χω πάντα φρέσκα βλοστάρια, καναβούρι,
καθαρό νερό, θά πάρω κ' ένα μπανάκι γιά νά μπορεί νά
λούΖεται. Νά ίδής τί ωραία πού θά είναι. . .
Ή μάνα έλεγε, έλεγε. Μά τό παιδί ήταν σκεφτικό.
Έπειτα άπό λίγο μίλησε, δίχως ν' άφήση τό πουλί άπό
τά μάτια του, δίχως νά παίΖη, νά τό χαϊδεύη:
— Ό χ ι, μητέρα. "Αν μείνη κοντά μου άπό δική του
θέλησι, καλά. 'Αλλιώς, άς φύγη. Δέ μπορώ νάν τό βλέπω
φυλακισμένο.
—Μά γιατί, γιατί; “Ολος ό κόσμος βάΖει τά πουλάκια
σέ κλουβιά.
—Ναι, γιατί δέν τ' άγσπάει. "Ομως έγώ τ' άγαπάω
τούτο, τ' άγαπάω πολύ!
Ή φωνή του ήταν πσνεμένη, τά μάτια του βούρκωναν.
—'Ησύχασε, γιέ μου. Θά γίνη όπως θέλεις, είπε ή
μάνα, κρύβοντας δύσκολα τή συγκίνησί της.
Θυμήθηκε πώς έπρεπε νά τού έτοιμάση τό φάρμακο
καί νά βράση νερό. Σηκώθηκε βιαστικά λέγοντας!
— Ακου, πρέπει νά πάω μέσα. Μήπως θέλεις τίποτα;
"Οχι; ΠρόσεΕε μήν Εεσκεπαστής. Κ' έχε τό νοϋ σου μπάς
καί σέ στιμπήσει ό φιλαράκος σου.
— Καλά, καλά, έκανε τό παιδί, άνυπομονώντας νά μείνει
μόνο του μέ τό πουλί.
Μ' άμέσως σκέφτηκε πώς ίσως νά πεινούσε.
—Σάν γυρίσης, φέρε του κάτι νά τσιμπήσει, πορακάλεσε.
— Έννοια σου, θάν τού φέρω, τού άποκρίθηκε κ' έφυ
γε βιαστικά.
Τότε τό παράΕενο πουλί σήκωσε τό πλουμιστό κεφαλάκι του, κοίταΕε τό άγόρι κατάματα κ' είπε μέ άνθρώπινη
λολιά:
—Είσαι καλός έσύ. Τό Έερα πώς είσαι καλός καί γι'
αύτό Εεκίνησα κ' ήρθα άπό μοκριά. "Αφησα τήν πατρίδα
μου πού τή λούΖει ό ήλιος όλοχρσνίς, πού είναι γεμάτη άνθούς καί φρούτα, γιά σένα.
—Γιατί; ρώτησε τό άρρωστο άγόρι μέ φωνή βαθειά,
μέ μάτια όρθάνοιχτα, μέ τρεμάμενα χείλη. Γιατί;
—Γιά νά σοϋ φέρω τό χορούμενο μήνυμα άπό τή μη
τέρα μου.
—Ποιο είναι τό μήνυμα;

(Συνέχεια είς τήν σελ. 78 4 )
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Δεξιά: Στολή Ύπατα»νόμου τό
Ιτος 1936.
ΚάτακΆνδρες τής Ασφαλείας
’Αθηνών είς γλέντι τήν έορτήν
τοΟ Πάσχα, τήν 26 ’Απριλίου
1927, είς, Ιξοχιχδν χέντρον τοΰ
Γαλατσίου. Εόγενής προσφορά
τοΟ έ.σ. ’Αστυνόμου χ. Λύση.
’Απέναντι: Τά πρωτοχρονιάν
χα δώρα τών Τρογονόμων. Ή
φωτογραφία είς τήν διασταύρωσιν τών δδών Πανεπιστήμιά
ου, Βουχουρεστίου. 1η ’Ιανουά
ριου 1939.

ίβ·»***

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΟ

ΦΑΚΟΣ

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Σελίδες εις τάς οποίας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.

'

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

"Ανω: Περίπολος τοΰ ΙΕ ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών έτοιμη δι’
ΑνΑληψιν υπηρεσίας τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1940, ευθύς μετά τήν κήρυξιν
τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ Πολέμου.
Κάτω: Όμας Αστυνομικών είς τήν Ανατολικήν πλευράν τοΰ Βασιλικού
Κήπου. Ή όμας αυτή μέ μυρίους κινδύνους μετέφερε τήν κυβέρνησιν έκ
τοΰ ξενοδοχείου «Μεγ. ΒρετΑννια» είς τό Πολιτικόν Γραφεΐον τήν 12ην
’Οκτωβρίου 1944. Εύγενής προσφορά τοΰ ’Αστυνομικού Δ)ντοϋ κ. Κατσιμαγκλή.
’Απέναντι έπΑνω: ’Αστυνομικοί Αναπαυόμενοι πρό τοΰ Πανεπιστημίου έν
Αναμονή φοιτητικών ταραχών κατα μακροχρόνιον Απεργίαν τών φοιτη
τών τό έτος 1927.
’Απέναντι κΑτω: ΜΑχη Αστυνομικών καί φοιτητών τόν Νοέμβριον τοΰ
1929, είς τήν διασταύρωσιν τών δδών Κηφισίας καί ΚουμπΑρη. Τπό
τών φοιτητών έχρησιμσποιήθησαν λίθοι μέ Αποτέλεσμα νΑ τραυματισθοΰν
πολυάριθμοι Αστυφύλακες.

ΧΑΜΕΝΕΣ

Τ ου

ΑΝΔΡΕΑ

KAPANTS5NH

ΠΑΤΡΙΔΕΣ
τών λαών oi λογοτεχνίες, πολλά πρέπει νά χρω
Ο ΛΩΝ
στάν στις χαμένες πατρίδες. Βέβαια, κάθε τι πού
χάνεται —καί, τελικά, όλα χάνουνται—τρέφει τή λογοτεχνία.
«Τά θρέφουν όλα σάρκες τών νεκρών», λέει σ' ένα στίχο
του ό Παλαμάς. Μά υπάρχουν χαμοί πού έχουν κάτι τό σημα
διακό, σά νάναι συνώνυμοι μέ τήν τραγωδία, ϊεσπάνε σέ
ώρες άπίθανες, άπρόβλεπτες απροσδόκητα, σά μπάρες. Δη
μιουργούνε χαλασμούς πού δέν έπανορθώνονται. Συγκλο
νίζουν ώς τά κατάβαθα τήν άνθρώπινη ψυχή καί τή λαβώ
νουν άγιάτρευτα. Κάτι τέτοιοι είναι ό χαμός τής πατρίδας.
Τό νά χάσης ένα πρόσωπο άγαπημένο, είναι βέβαια φοβερό.
Μά σιγά - σιγά, κάποιο άλλο πρόσωπο θά τό άνοπληρώση.
Ό πόνος θά μαλακώση, κι άπό τραγωδία καί δοκιμασία, θά
γίνη κάτι σάν άνακούφισι, σά λύτρωσι. Λέει πάλι ό Παλα
μάς, θρηνώντας τό παιδί του πού έχοσε: «"Ενα βάρος μοϋ
σκορπάς —μου διώχνεις μιά κακία —μέ άνυψώνει ό πόνος
σου — καί μοϋ έγινε θρησκεία». Τό χάσιμο τής πατρίδας,
δέν τό άναπληρώνει τίποτε. Μένει σάν αιώνιο δάγκομα στήν καρδιά. Ωστόσο, είναι κι αύτό μιά άπώλεια πού
δημιουργεί. Συνδαυλίζει τή νοσταλγία, κεντρίζει τή φαντα
σία καί πλάθει τό έσωτερικό όραμα. Ώ ρ ε ς καθόμαστε μέσα
στή νύχτα καί φανταζόμαστε τήν πατρίδα μας' καί καθώς
τή φανταζόμαστε στά Εένα, τήν άναπλάθουμε ώραιότερη
μαζί μέ τή χομένη ζωή μας.
Υπάρχουνε δυό ειδών χαμοί τής ποτρίδας. Ό ένας —
καί ό χειρότερος βέβαια —είναι νά μάς τή χάση τήν πατρί
δα μας ό πόλεμος. Νάρθη ό Εένος, ό κατοκτητής, νά πάρη
τά μέρη μας, νά κόψη τις πολιτείες καί τά χαψιά μας, νά
μάς διώΕη, καί απρώχνοντάς μας στή θάλασσα μέ τήν πυρ
καγιά καί τήν Ειφολόγχη, κ’ ύστερα νά χτίση στά διαγουμισμένα μέρη καινούργιες πόλεις καί χωριά, νά έΕαφανίση
δηλαδή κάθε τι τό άνθρώπινο πού μοζί μέ τό τοπίο σχημά
τιζε τή φυσιογνωμία τής πατρίδας. Ετσι έγινε μέ τό χαμό
τής Ιω νίας. "Ενα έκατομμύριο άνθρωποι καλά κι ωραία
φυτρωμένοι καί ριζωμένοι στά χώματά τους, χάσανε μονο
μιάς αύτά τά χώματα, παρατήσανε τά πάντα, στριχώχτηκαν
σέ καράβια, περάσανε μιά θάλασσα, καί βρεθήκανε στήν
'Ελλάδα, μά σέ άλλη πατρίδα—σέ μιά πατρίδα πού έκεϊ σιγά
- σιγά ΕανάφτιαΕαν τή δική τους. Μά πώς τήν ΕανάφτιαΕαν
τή νέα τους πατρίδα; Μέ τήν ύπόκρουσι, μέ τό έσωτερικό
ψιθύρισμα ένός μοιρολογιού. Τήν ΕανάφτιαΕαν, μοιρολογών
τας τή χαμένη πατρίδα τους. Κλαίγοντας κι άναμηρυκάζσντας, ό ένας τή Σμύρνη, ό άλλος τό Άαϊβαλί, ό τρίτος τόν
Μπουτζά, ό τέταρτος τήν Πέργαμο. Μά δέν είναι μονάχα
ή περιοχή τής 'Ιωνίας πού χάθηκε μ' αύτόν τόν τρόπο. Δέν
είναι μόνο τό μαχαίρι καί ή φωτιά πού καταστρέφουν τις
πστρίδες καί διώχνουν τούς άνθρώπους τόσο άπάνθρωπα
άπό τά χώματα πού τούς άνήκουν. Είναι καί οί τεράστιες
άλλαγές πού φέρνουν οί πόλεμοι καί οί καθεστωτικές άνατροπές. "Ομοια σκληρές κι' αύτές, διώΕαν άπό τή Ρωσία,
τή Ρουμανία, τή Βουλγαρία, τήν Αίγυπτο, τήν Αλβανία έκατοντάδες χιλιάδες "Ελληνες. Ποιος μπόρεσε νά συλλάβη,
ν' άφουγκρασθή έκτός άπό τό ύλικό, τό ήθικό τους δράμα;
Ποιός πήγε τις νύχτες νά κρυφακούση τις καρδιές τους, νά
κοιτάΕη άπό τήν κλειδαρότρυπα τά νοσταλγτικά καί τά άναπλαστικά τής χαμένης πατρίδας τους όνειρα; Μέ τή λογική
καί τό νοϋ φανταζόμαστε τόν πόνο τού άλλου —δέν μπορού
με όμως νά τόν συλλάβουμε. «Καθένας μόνος του ονειρεύ
εται καί δέν άκούει τό βραχνά τών άλλων», μάς είπε ό
Ποιητής. ΚΓ αύτοί, οί άλλοι, οί θλιμμένοι καί άμίλητοι πρό
σφυγες μέ τις χαμένες πατρίδες, δέν είναι μονάχα οί "Ελ
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ληνες. "Ας μήν είμαστε τόσο έγωϊστές, ώστε νά νομίζουμε
πώς τά μεγάλα δεινά μόνο σ' έμάς λαχαίνουν. "Ας θυμη
θούμε τά έκατομμύρια τών μαζών πού κατά τόν πόλεμο κι
ύστερα άπό τόν πόλεμο πήραν τούς μεγάλους δρόμους τής
Ευρώπης κι άλλαζαν τόπους, πολιτείες καί χωριά, άφοΰ δο
κίμασαν τήν πείνα, τή φωτιά, τό μαρτύριο, τό στρατόπεδο,
τόν έΕευτελισμό. Ποιός μπορεί νά βάλη μέ τό μυαλό του τί
έγινε στήν Πολωνία, στήν Ούγγσρία, στή Γερμανία τήν 'Α 
νατολική γενικά; Καί δέν είναι οί μεγάλες μάζες πού χάοαν
τις πατρίδες τους μένοντας σ' αύτές. Πρόκειται γιά τούς
πληθυσμούς πού έΕαναγκάστηκαν νά ζοΰν σέ καθεστώτα
βίας καί πού τούς άπαγορεύεται νά φύγουν. Αύτοϋ τού εί
δους οί άπαγορεύσεις, καί τήν πιό ώραία πατρίδα τήν μετα
μορφώνουν σέ απαίσια φυλακή' καί τότε γεννιέται ή λα
χτάρα τής όπόδρασης, γιατί φαίνεται πώς ή πιό άληθινή
καί ή πιό μόνιμη πατρίδα τού άνθρώπου, είναι ή Ελευθερία.
Μά ας σταθούμε στό θέμα μας. Πάντα κανείς διαλογί
ζεται τέτοια θέματα, τά φέρνει όμως στήν έπιφάνεια άπό
κάποιες έντονες άφορμές. Γιά τό θέμα τής χαμένης πατρί
δας άφορμή σήμερα ή λογοτεχνία. Εύτυχώς, ύπήρΕαν καί
υπάρχουν μερικοί άνθρωποι πού μπορούν νά δίνουν έκφρασι
ατά αίσθήματά τους, στις ιδέες τους, στά όράματά τους,
κι' έτσι νά ζωντανεύουν καί νά κάνουν κοινούς κάποιους
μεγάλους πόνους, όπως είναι ό πόνος γιά τή χομένη πα
τρίδα. Ναί, τέτοιες άνθρώπινες καταστάσεις δέν πρέπει νά
μένουν κλειστές μέσα σ' ένα άτομο. Πρέπει νά διακλαδώνουνται στήν ομαδική ψυχή τού λαού καί τού έθνους. Κι
αύτό γίνεται, όταν τό άτομο μπορή νά γράψη λόγου χάρι
ένα βιβλίο σάν κι αύτό πού έγραψε ό άείμνηστος Φώ,ης
Κόντογλου γιά νά Εαναζωντανέψη τό Αϊβαλή τή χαμένη
πατρίδα του.
Από μιά πυρκαγιά καταστροφής βγήκε μιά
λαμπάδα σέ αιώνια φλόγα διαφωτισμού. Κάτω άπ' τή φλόγα,
πού τήν άναψε τό βυζαντινό χέρι τού Κόντογλου, μπορούμε
τώρα κ' έμεϊς νά δούμε αύτό τό Ά ϊβαλί ν' Δηλώνεται μπρο
στά μας, όχι μόνο αέ μιά γεωγραφική καί ιστορική τοπο
θεσία μέ μεγάλη γιά τόν ελληνισμό σημασία, άλλά σά μιά
μαγική χώρα όπου σ' αύτήν όλα ήταν όμορφα καί καλά μέ
τόν πιό όμορφο καί τόν πιό κολό τών τρόπων —όλα καλά
κι όμορφα ώς τό παραμύθι, τό λαϊκό παραμύθι, πού συν
δυάζει τήν πιό βαθειά λαχτάρα γιά ζωή μέ τήν άπόλυτη
έλευθερία νά κάνη κανείς ό,τι θέλει, νά ύπερπηδά κάθε
έμπόδίο, νά νικάη πάντα τό κακό, αύτό τό κακό πού τό χτυ
πάς έδώ καί φυτρώνει πορακστω' κ' έτσι νά δημιουργή τή
συναρπαστική περιπέτεια.
Καί τί άλλο είναι τό έπος παρά ή ρυθμική ένορχήστρωσι καί άφήγησι μιάς άτομικής ή όμσδικής περιπέτειας; Αύτή
λοιπόν τήν έπεική περιπέτεια τού χωριού του, μέ τή φύσι
του, τούς άνθρώπους του, τή θρησκεία του, τή γλώσσα του,
τή συνήθειά του, μάς έδωσε ό Φώτης Κόντογλου. Είναι τό
Αϊβαλί, ένα χωριό τής Μικρός Ασίας. Ή πατρίδα του, πού
τήν έχασε γιά πάντα, καί πού μέσα σέ τόσες σελίδες τή
ζωγραφίζει καί τήν Εαναζωγραφίζει καί τή θυμάται ζωο
ποιημένη σέ τύπους τού χωριού καί τούς κάνει κι αύτούς
ιστορήματα, ζωγραφιές καί διηγήματα —καί καθώς τά άνα- έ
πλάθει όλ' αύτά, τά βρέχει μέ τά δάκρυά του. Δάκρυα θρη-/
σκευτικά. Τό πώς ό Κόντογλου ύπήρΕε μιά βαθύτερα Θρη
σκευτική φύσι, δέν χρειάζεται νά τό πούμε έμεϊς. Τό Εέρει
τό πανελλήνιο. 'Ό χ ι μόνο γιατί στάθηκε πιστός καί αύστηρός
ώς τήν όργή τηρητής καί κήρυκας τής ΌρθοδοΕίας καί τής
βυζαντινής παράδοσης. "Οχι μόνο γιατί έκανε τούς βυζαντι
νούς τύπους ζεστή ούσία ψυχής καί τέχνης. Μά γιατί τρέφει

μιά βοθειά εύλάβεια πρός τήν άπλή ζωή, αύτή τή ζωή πού
πάει σύρριζα μέ τή φύσι, καί πού νοιώθει πώς οί ρίζες της
χάνουνται στήν πιό μακρινή παράδοοι, οτά πιό παλιά περα
σμένα. Τ6 περασμένα έΕασκοΰνε άκατανίκητη έλΕι στον
(όντογλου —τά περασμένα όλων τών λαών τής Μεσογείου.
Απ' αύτά τά περασμένα πήγασε τά άλλο ώραϊο βιβλίο του
« Αδάμαστες ψυχές», ένα βιβλίο γιομάτο άπό μορφές δυνα
μικών καί τολμηρών θαλασσοπόρων κουρσάρων έΕερευνητών, άγωνιστών τής περιπέτειας. Μά μεγάλο του καύχημα
καί φλογερός έρωτας είναι ή πατρίδα του, τό Ά ίβαλί τής

Μικρός 'Ασίας. Θρηνεί πού τήν έχασε μά καί είναι εύτυχισμένος πού μπορεί νά τήν άνοσταίνη στήν τέχνη. Γράφει
γιά τό 'Αίβαλί: «Μυστήριο μεγάλο είναι τό πώς έρχεται στόν
κόσμο ό άνθρωπος. 'Εμένα τό γραφτό μου ήτανε νά γεννη
θώ στήν Ανατολή, άλλά ή ρόδα τής Τύχης πού γυρίζει
όλοένα, Εερρίζωσε άπό τά θεμέλια τόν τόπο μου καί μ'
έρριΕε στήν Εενιτειά, σ' άνθρώπους πού μιλούσανε τήν ίδια
γλώσσα μ' έμένα, πλήν όμως πού είχανε άλλες συνήθειες.
Τό πουλί τό θαλασσοδαρμένο, πώς βρίσκει ένα βράχο μέσα
στό πέλαγο καί κάθεται καί στεγνώνει τά φτερά του, έτσι
βρίσκομαι κ' έγώ σέ τούτα τά χώματα. Μά έγώ δέ θά σ'
άρνηστώ ποτές, Γερουσαλήμ. Νά χάσω τό φώς μου άν σέ
Εεχάσω, νά ψάχνω μέ τό ραβδί καί νά μή βρεθή τοίχος νά
μοΰ δει'Εη τό δρόμο, κι ούτε πονετικός διαβάτης νά μέ
χειροκρατήση. Γιατί θάν έχω άρνηστή τόν Θεό τόν άληθινόν,
καί θέ νά'μαι παραδομένος στό είδωλα τής ψευτιάς, κι άντίς
τήν άπλή καρδιά πού μοΰ ρίζωσες στό κορμί μου, θέ νάχω
βάλει μέσα μου φίδια φαρμακερά, νά δαγκώνουνε τ' άδέλφΐα μου τούς άνθρώπους. Μαζί μέ σένα ζή ή ψυχή μου κ'
είμαι πλούσιος οπότε είμαι μακριά άπό τούς στενόψυχους
άνθρώπους, καί γ ίν ο μ α ι φτωχός όπστε σμίΕω μαζί τους. Σέ
μέρος πόχει τόσο μονάχα φώς όσο χρειάζεται στόν Εενιτεμένο, έκεί σέ συλλογιέμαι τή νύχτα». 'Απ' αύτούς τούς
συλλογισμούς τού νοστσλγικοΰ ποιητή, ποΰναι μαζί καί δυ
νατός τεχνίτης, βγαίνει ό λόγος ό άληθινός, ό άπλός καί
ό άναστηλωτικός. Ό λόγος πού τραγουδάει ζωγραφίζοντας
καί άνοσταίνει ιστορώντας.
Τό θέμα πού άγγίΕαυε έΕ άφοομής τού Φώτη Κόντογλου καί τής 'Ιωνίας καί τό πνευματικό καί λογοτεχνικό
κεφάλαιο πού πηγάζει άπ' αύτό, είναι πολύ μεγάλο καί δέν
μπορούμε άρμονικά νά τό έΕαντλήσουμε, παοά μόνο τρέΧυντας. Στήν ίδια χαμένη πατρίδα τής Μικρασίας, χρωστάμε
τήν έΕοχη «Αιολική Γή» τού Ήλία Βενέζη, ένα άπό τά σύγ
χρονα πεζογραφήματά μας πού θά έπιζήσουν. Κ ’ ένας ση
μαντικός ποιητής μας, συνταύτισε τόν βαθύτερα δραματικό
τόνο τής ποίησής του μέ τήν πίκρα άπό τήν πληγή τής
χαμένης του Ιω νίας. Ή κυρία Μέλπω Λογοθέτη Μερλιέ,
ίδρυσε τό «Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών» καί μάς έδωσε
μιά ολόκληρη βιβλιοθήκη άπό συγγράματα πού διασώζουν
τομείς καί μορφές τού Εερριζωμένου μικρασιατικού έλληνισυού. Νοσταλγός καί άκούραστος «γυρευτής» τής Σμύρνης
ό Χρήστος Σολομωνίδης, μάς τήν άπεικόνισε ιστορικά, λαογραφικά, στατιστικά, φωτογραφικά, χρονογραφικά, σέ μιά
σειρά πολύτιμων τόμων. "Ενας λεπτός λυρικός ποιητής, ό
άείμνηστος Στέργιος Σκιάδας, διωγμένος κι αύτός άπό τόν
παράδεισό του νωρίς - νωρίς, έπλεΕε τόν καημό του γιά τή
χαμένη του πατρίδα μέ στίχους πού μάς άγγίζουν, έπειδή
βγαίνουν άπό μιά βαθειά καί καυτερή όσο καί ώραία άλήθεια.
Καί ή Διδώ Σωτηρίου έγραψε ένα δραματικό πεζογράφημα
γιά τήν χαμένη πατρίδα. Κι ό ιστορικός έρευνητής Νίκος
Καραράς σέ μιά σειρά ώραίων «δισσωστικών» ιστορημάτων
του πλούσια τεκμηριωμένων μάς μίλησε γιά τό Μπουρνόβα
καί γιά τούς ομήρους τής Σμύρνης. Είναι κΓ άλλοι πού σέ
λογοτεχνήματα καί ιστορικές μελέτες άναθυμοΰνται καί άνασυνθέτουν τή χαμένη τους πατρίδα' μά άναφέρω έδώ όσους
θυμάμαι αύτή τή στιγμή, άς μοΰ συχωρεθή κάθε παράλειψι.
Πολλά λοιπόν χρωστάει ή λογοτεχνία στις χαμένες πα
τρίδες. Μά καί ή διατήρησι τής μνήμης τους καί ή ήθική τους
άΕιοποίησι, δέ θάταν ίσως δυνατή χωρίς τή λογοτεχνία. Κι
όμως ύπάρχουν κάμποσοι πού λένε μέ περιφρόνησι: «Τί
χρειάζουνται, τί άΕία έχουν οί λογοτέχνες»;
Αύτό είναι
μεγάλο λάθος.
Ύπάρχουν κι άλλοι χαμοί πατρίδων, όχι άπό πόλεμο,
άλλά άπό Εενιτεμό, πού γίνουνται διασώσεις μέσα στήν τέ 
χνη. Χαμένες πατρίδες είναι γιά τόν Κάλβο ή Ζάκανθος
(καθώς καί γιά τόν Ξενόπουλο καί τελευταία γιά τόν Διονύση Ρώμα), καί τό Μεσολόγγι γιά τόν Πολσμά. 'Όμως
πόσο ιδανικά, πόσο τρυφερό Εαναζοϋμε τις πατρίδες αύτές
μέσα στά έργα τους τά άναπολητικά. Γίνουνται καί γιά μάς
«ινδάλματα άεροφυή» αύτές οί πατρίδες πού έχουν γιά κα
τοίκους τους όλους τούς εύαίσθητους άνθρώπους. Ποιος πή
γε στή Ζάκυνθο καί δέν έτρεΕε νά δή τόν «Κόκκινο Βράχο»
τού Ξενόπουλου; Χωρίς τόν Ξενόπουλο, ό βράχος αύτός δέ
θαχε ούτε χρώμα ούτε καλλιτεχνική ιστορία. Ό λ η ή Ζάκυν
θος βάφεται ρόδινη άπό τό λογοτεχνικό αύτόν βράχο. Είναι
τό ρόδινο φώς τών χαμένων πατρίδων, πού όμως δέν χάνουνται άληθινά όσο ύπάρχουν άνθρωποι νά τις βλέπουν έσωτερικά καί τις Εανοπλάθουν μέ τό λόγο.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
( 25 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1822)
Τοΰ κ. Ε. Φ Ω Τ Ι Α Δ Ο Υ
«"Ολοι τους ώρκιαθήκανε άμέτι μουχαμέτη
στδ Μεσολόγγι γιά νά μποϋν νά κάμουνε κιαμέτι
ήμερα τών Χριστουγέννων πρωτοδ νά ξημερώση».
Λ ΓΙΟ τήν έποποιΐαν του ίεροϋ Αγώνος είναι ή σκηνή
* * αύτή. Από τούς χρόνους πού ήτο Ζωντανή περισσό
τερον παρά ποτέ ή πίστις εις τόν Χριστόν Σωτήρα του κό
σμου, άλλά καί τής Ελλάδος σωτήρα. Εΐχεν ήδη έπέλβει ή
καταστροφή του Πέτα, ή υποταγή πολλών άρματωλών τής
Αιτωλίας καί τής Ακαρνανίας. Καί ένώπιον τής συμφοράς
έφευγαν πολλοί, ιδίως γυναικόπαιδα, εις τάς Ίονίους νή
σους. Πένθος, όπελπισμός καί κατάπληΕις.
Καί εις τό Μεσολόγγι ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
ό Μάρκος Μπότοαρης καί έξακόσιοι μόνον άνδρες μέ όλίγα
κανόνια, καί αύτά παλαιό, καί τροφός δΓ ένα μήνα. 'Απ'
έΕω, ό Ό μέρ Βριώνης καί ό Κιουτσχής άπό ξηρός, ό Γιουσούφ πασσός όπό θαλάσσης. Αλλά τό σχέδιον τής άντιστάσεως είχε κατοστρωθή όπό τόν Μαυροκορδάτον, σχέδιον
παράτολμον, έν μέσω μάλιστα τής γενικής άποσυνθέσεως.
Εις όσους τρομάξουν ή διατάξουν πρό τής δυσχερούς
θέσεως τού Μεσολογγίου άπαντα ό έπιφανής Φαναριώτης,
ότι δέν θά ιρύγη άπ' έκεϊ, έφ' όσον καί ένας μόνον θά ήτο
πρόθυμος νά άγωνισθή. Έχρειάξοντο έπταπλάοιοι όνδρες
διά νά φρουρηθή όπως έπρεπεν ή πόλις. Καί όμως! Οί
όλίγοι ύπερασπισταί, ένώ έβλεπαν άπέραντον στρατόπεδον
καί στόλον ισχυρόν, πού ήμπόδιξε τόν άπό θαλάσσης έπισιτιαμόν καί τόν πολεμικόν έφοδισσμόν, είχαν άποφασίσει «τόν
τόπο νά τιμήσουνε, πού ναι στόν κόσμο ξακουστός, είναι
καί παινεμένος, πού ναι κλειδί τής Ρούμελης καί τού Μό
ριά κολόνα». Ό άποκλεισμός θά έθανάτωνεν άπό τήν πείνα,
τούς γενναίους καί ό καταρράκτης τών έχθρών θά είσωρμοΰσε ίσως εις τήν πόλιν, άλλ' έπάνω εις πτώματα.
Εϊμεθα πρός τό τέλος τού 'Οκτωβρίου. Θά περάσουν
καί αί πρώται ήμέραι τού Νοεμβρίου. Καί ό Μαυροκορδατος
θά προσπαθήση νά κερδίση καιρόν μέ άηατηλάς συνεννοή
σεις πρός τόν Ό μέρ Βριώνην, ό όποιος προτείνει όρους
παραδόοεως. 'Εν τψ μεταξύ εις τήν όλλην Ελλάδα συγκεν
τρώνονται στρατιώται καί τροφαί πρός σωτηρίαν τής πόλεως.
Καί περί τά μέσα τού Νοεμβρίου ύδραϊκά πλοία διασπούν
τόν άποκλεισμόν τού Γιουοούφ καί άποβιθάξουν τροφάς καί
χιλίους Πελοποννησίους ύπό τόν Μαυρομιχάλην, τόν Ζαίμην,
τόν Λόντον, τόν Δεληγιάννην.
Καί διαμηνύεται εις τόν
Όμέρ, ότι, αν θέλη τό Μεσόλλόγι, νά έλθη νά τό πάρη.

Πράγματι, τό φρούριον —ή πολιομάνδρο, όπως θά τήν
όνομάση άργό-ερα ό ' Ιμπραήμ —άνθίοταται ύπερήφανον.
Ό ,τ ι δέ παρ' ολίγον νά πόθουν οί πολιορκούμενοι άπό έλλειψιν τροφών, κινδυνεύουν τώρα νά πόθουν οί πολιορκηταί.
Καί ό Ό μέρ — σπουδαίος Τουρκαλβανός στρατηγός —
βλέπει ότι πρέπει νά έπιχειρήσπ κάτι άποφασισπκόν. Εις τό
στρατήγημα τού Μαυροκορδάτου θά άπαντήσπ μέ στρατή
γημα: "Εχει μάθει, ότι μέρος τής, παρά τάς ένισχύσεις,
άνεπαρκούς πάντοτε φρουρός εστάλη άλλοϋ πρός ένίσχυσιν
τής Έπαναστάσεως. Γνωρίξει έξ άλλου, ότι οί Χριστιανοί
έορτάξουν τήν νύκτα τών Χριστουγέννων λειτουργούμενοι
εις τάς εκκλησίας. Καί άποφασίξει νά έορτάση τόν όλεθρον
τού ήρωϊκοϋ φρουρίου, όταν θά έορτάξεται ή σωτηρία τοΰ
κόσμου.
Τό σχέδιον συντάοσεται: Τήν νύκτα τών Χριστουγέν
νων νά γίνπ ή έπίθεσις, νά προηγηθοΰν τάγματα 'Αλβανών,
νά άκολουθήσουν δυό χιλιάδες Τούρκων, —τό άλλο στρά
τευμα νά είναι έτοιμον πρός έπικουρίαν. Αλλά τό σχέδιον
θά όποτύχπ: Πώς; Ή παράδοσις λέγει, ότι οί "Ελληνες
έπληροφορήθησον τό κατ' αύτό άπό ένα ψαρόν, πού έπουλοϋσε ψάρια εις τόν τουρκικόν στρατόν.
"Αρά γε ό Έλλην έκείνος δούλος, πού κατ' άνάγκην
ακολουθούσε τόν τουρκικόν στρατόν νά έώρτασε τά Χρι
στούγεννα σώξων τήν μεγαλώνυμον πόλιν; "Η μήπως —
διότι καί αύτό λέγεται —οί Έλληνες ήγήτορες έμάντευσαν
τό στρατήγημα άπό τάς ύποπτους κινήσεις τών πολιορκούντων;
"Ερχεται τέλος ή ώρισμένη νύκτα. Κτυποϋν οί κώδωνες
τών ναών διά τήν μεγάλην έορτήν. Οί Τούρκοι έτοιμάξονται. Αλλ' έτοιμάξοντοι καί οί "Ελληνες, οί όποιοι θά δο
ξολογήσουν τήν Γέννηοιν όχι εις τάς έκκλησίας, άλλά είο
τούς προμαχώνας, άγρυπνοι καί άναμένοντες, καί θά τή6
διαλαλήσουν έως τά νέφη μέ τό καριοφύλι. Θά προσφέρουν
εις τόν έρχόμενον Σωτήρα θυσίαν αίματος, άντί χρυσού,
σμύρνας καί λιβάνου. Δέν θά άφήσουν νά πικραθή ή γνήσια
θεότης μέ τήν ήτταν τού Σταυρού τήν νύκτα τής Γεννήσεως.
Καί τό Μεσολόγγι, πού θά άναδειχθή κατόπιν εις « Ιε
ρουσαλήμ τής Ελληνικής Ελευθερίας», θά σωθή Τό πρωί
μέ διπλήν χαράν θά ψάλλουν οί ύπεραπισταί, «Ή Παρθένος
σήμερον τόν ύπερούσιον τίκτει», τόν Λυτρωτήν τού έθνικοΰ
άγώνος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Του κ. Δημητρίου Μαγκριώτη, Επιτίμου
Συμβούλου τοΰ ’Ελεγκτικού Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος

πού, ό άνθρωπος έχει άνάγκην δυνάμεως, τήν όποιαν θά
εύρη εις τόν Σωτήρά του, μέ τόν όποιον οφείλει νά συνδεθή πνευματικώς.
Χάρις εις τήν Θειον παρουσίαν, πού είναι άόροτος
Ό λ α τά μεγαλύτερα πνεύματα τής άνθρωπότητος κα
μέν, αλλά πολύ πραγματική καί δυναμική, όλη ή άτμόσφαιταλήγουν εις τό συμπέρασμα, ότι ή φυσική κατάστασις τού
ρα τού περιβάλλοντος μεταμορφώνεται. Ό λ η ή καθημερινή
άνθρώπου, ή φυσική του ΰπαρΕις, είναι κάτι, πού πρέπει
Ζωή, μέ τά άπειρα καί πολυσύνθετα προβλήματά της, φωνά ύπερνικηθή, πού έχει άνάγκην άναμορφώοεως καί άνατι'Ζεται. 'Αντιμετωπίζεται δέ μέ διαφορετικήν προοπτικήν,
γεννήσεως.
'Επίσης, ότι ό κυρίως άνθρωπος, δηλαδή, ή
μέ θάρρος καί' κατρνόησιν, πρό παντός δέ, μέ εύστοχίαν καί
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς ,
είναι κάτι, πού δέν ύπάρχει έκ
άποτελεσματικότητα.
τών προτέρων, άλλά πρέπει νά σχηματισθή καί νά δημιουργεφυρώνεται, διότι ό άνθρωπος εύρίσκεται τώρα εις έπαΥΠθή.
φήν μέ τήν Θει'αν πραγματικότητα, ή όποια τοΰ μεταδίδει
Εις τήν δημιουργίαν, λοιπόν, τής ώλοκληρωμένης προτήν δ ύ ν α μ ι ν, διά νά πραγματοηοιήση τάς ήθικάς
σωπικότητος διαβλέπουν τ' άνώτερω πνεύματα τής άνθρω
άΕίας, δηλ., τάς χριστιανικός.
πότητος, ότι έγκειται τό κ ύ ρ ι ο ν
ν ό η μ α
τ ή ς
Ή όλη πραγματικότης άντιμετωπίΖετοι τώρα άπό τόν
άν θρωπί ν ης
Ζωής.
άνθρωπον άπό κοινού μέ τόν Ούράνιον Φίλον καί ΣωτήΚανείς, όμως, άπ' όλους τούς έρευνητάς καί έρμηρα του, τόν Κύριον, ό όποιος είναι πάντοτε άοράτως πα
νευτάς τής Ζωής δέν διεπίστωσε καί δέν διεκήρυΕε πληρέρών, εις έκεϊνον πού πιστεύει εις Αύτόν, καί εύρίσκεται εις
στερον τήν άλήθειαν αύτήν, τήν άνάγκην, δηλαδή, τής άπνευματικήν έπικοινωνίαν μαΖί Του.
ναγεννήσεως τού άνθρώπου, έκτός άπό τόν Κύριόν μας,
Ο ίδιος ό Κύριός μας εις τάς τελευταίας του ύποτόν Ίησοϋν Χριστόν.
θήκας καί έντολάς μας είπε:
Τό κήρυγμά Του δέν είναι άλλο τίποτε, κατ' ούσίαν,
«Εις τόν κόαμον θά έχητε θλίψεις. "Α ς μή ταράσσηπαρά τό κήρυγμα περί τοΰ νέου, τού άναγεννωμένου άν
ται ή καρδία σας καί άς μή δειλιρ, έγώ νενίκηκα τόν κό
θρώπου, ό όποιος διά τής άναγεννήσεώς του γίνεται τέκνον
σμον». (Ίωάννου Κεφ. 14,15, 16). Τοϋτο σημαίνει, ότι ή
τού Θεού. Ή νέα δέ αύτή άνθρωπίνη φύσις συνδέεται μέ
Νίκη ή ίδική Του προσφέρεται κοί ώς ίδική μας νίκη, ότι ή
τόν Θεόν, μέ τήν σχέσιν τής υιοθεσίας, τρέφεται δέ καί
Δύναμις ή ίδική Του είναι έτοιμος νά διοχετευθή εις ήμάς,
αύΕάνει μέ τήν μελέτην τής 'Αγίας Γραφής καί τής προ
άρκεί μόνον νά τήν οίκειοποιηθώμεν διά πίστεως.
σευχής.
'Αλλά, έκείνο τό όποιον είναι άκόμη περισσότερον
Ήμπορεϊ δέ νά εϊπη κανείς, ότι οί φιλοσοφικοί στο
παρήγορον δι' ήμάς είναι ή ρητή ύπόσχεσίς Του, ότι «θά
χασμοί περί τού «νοήματος τής Ζωής» εύρίσκουν τόν στό
είμαι μαΖί σας καθ' όλος τάς ημέρας τής Ζωής σας», μέχρι
χον των, έΕεταΖόμενοι, κυρίως, ύπό τό φώς τού πλήρους
συντέλειας τοΰ αίώνος».
χαράς μηνύματος τοΰ Κυρίου 'Ιησού Χριστού, ότι, δηλαδή,
Έχομεν, έπομένως, ένα, άόρατον μέν, άλλά πανταό άνθρωπος, μέ τήν «άναγέννησίν του», «υιοθετείται» άπό τόν
χοΰ παρόντα καί Παντοδύναμον, Φίλον
καί Σωτήρα, ό
Θεόν. Γίνεται «τέκνον τού Θεού». Τούτο δέ σημαίνει, βασιόποιος μάς άγαπό περισσότερον άφ' ότι δυνάμεθα νά φανκώς, ότι ό άνθρωπος αύτός, ό όποιος έχει άνομο?φω£ή,
τασθώμεν καί θέλει νά μάς βοηθήση εις τάς δυσκολίας μας,
δηλοδή, άναγεννηθή, έχει τόν Θεόν ώς Ούράνιον Πα έρα.
εις τάς θλίψεις μας, εις τάς δοκιμοσίας μας, εις τάς πε
'Αποκτά τήν βεβαιότητα, ότι εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ κό
ριστάσεις τής καθημερινής Ζωής.
5.
Καί, τώρα, έρχόμεθα εις ένα άλλο σοβαρώτατον Ζή σμου δέν ύπάρχει μία άπειρος ΔΥΝΑΜΙΣ, όχι όμως απρό
σωπος, άλλά Προσωπική.
'Υπάρχει εις
αύτήν άπειρος
τημα, πού έχει άμεσον σχέσιν μέ τό θέμα τό όποιον έθίΑΓΑΠΗ. Μία βαθυτάτη καλωσύνη ακτινοβολεί άπό τήν ΑίωΕαμεν προηγουμένως.
νίαν αύτήν ϋπαρΕιν. Ό άνθρωπος αύτός-έχει, έπίσης, τήν
βεβαιότητα, ότι ό Ούράνιος Πατέρας θέλει καί δύναται νά
ΥΙ. Ό άνθρωπος εχει άνάγκην άναμορμεταβιβάση εις τό δημιούργημά του, εις τό «τέκνον του»,
δλην τήν δύναιμιν, πού τοϋτο έχει άνάγκην, διά νά πραγμαφώσεως.
τοποιήση τήν ύψηλήν του άποστολήν εις τόν κόσμον.
Τό νά είναι, λοιπόν, ό άνθρωπος «τέκνον» τοΰ Θεού
Έσημειώσαμεν προηγουμένως, ότι ό άψιστος σκοπός
σημαίνει, εις τήν ούσίαν, κάτι τό έΕαιρετικώς σημαντικόν.
τής άνθρωπίνης ύπάρΕεως είναι ή «τελειοποίησις» αύτής,
Σημαίνει, ότι είναι ό άνθρωπος αύτός βυθισμένος μέσα εις
ήτοι ή δημιουργία μιάς ώλοκληρωμένης προσωπικότητος. Διετόν ωκεανόν τής άγάπης καί τής Παντοδυναμίας τού Θεού,
πιστώσαμεν δέ, ότι, πρός έπιτυχίαν τού μεγάλου αύτοϋ σκο
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ότι άνοπνέει ιιέσα eic τήν ατμόσφαιραν τής πατρικής καλωσύνης του Θεού, άκόμη δέ, ότι μέαα στήν καρδιά του Ζή
ό ίδιος ό Θεός. Καί, συνεπώς, ότι τά πάντα είναι ίδικά του.
«Έάν τις άγαπρ με, τόν λόγον μου τηρήσει καί Πατήρ
μου άγαπήσει αύτόν καί πρός αύτόν έλευοόμεθα καί μονήν
παρ' αύτψ ποιήσωμεν», λέγει ό 'Ιησούς Χριστός. (Εύαγγέλιον Ίωάννου (ιδ ' 23).
« Ό Θεός είναι Φώς καί Αγάπη», μάς λέει ό Εύαγγελιστής Ιωάννης (Α ' έπιστολή Ίωάννου, κεφ. α: 5 καί δ :8 ).
Μέ τήν δύναμιν, όμως, τής συνήθειας, τά θεία αύτά
λόγια έχουν χάσει, σιγά - σιγά, τήν άΕίαν των. Διά τούτο,
ή καρδία πολλών Χριστιανών μένει ψυχρά καί χωρίς δύναμιν καί πνευματικήν Ζωήν. Δέν άντιλομβάνεται ποιον μεγάλον καί πλούσιον Θεόν έχουν καί Ζοϋν ώς νά ήσαν μόνοι των
ή ώς έπαίται.
Μόνον όταν κστανοήσης τί σημαίνει νά σέ άγαπρ ό
' Απειρος καί ό "Αγιος Θεός, ένώπιον τού όποιου αί «ούράνιαι Άρχαί» προσφέρουν τήν διηνεκή των λατρείαν καί
τόν αίνον των, αί δέ «δυνάμεις» τρέμουν, τότε καί μόνον
είναι δυνατόν νά κστανοήσης τά «μεγαλεϊον» τού Παντο
δυνάμου Δημιουργού», ό Όποιος άγαπρ σέ, τά δημιούργημά
του. Καί σέ άγοπα, μάλιστα, τόσον πολύ, όπως μόνον ό
Ά πειρος Θεός είναι δυνατόν ν' άγαπρ. Τό δέ θαυμαστόν
είναι, ότι έθυσίασε τόν «μονογενή Υιόν του» έπί τού Σταυ
ρού, διά νά ύποστή Εκείνος τήν ποινήν τής άμαρτίας σου
καί νά δυνηθής νά σωθής.
Ά φ ' έτέρου, όμως, καί ό Χριστιανός καλείται ν' άγα
πρ μέ δλην τήν δύναμιν τής ύπόρΕεώς του, μέ πλήρη άφοσίωσιν καί ύπακοήν, τόν Δημιουργόν του καί Ούράνιον Πα
τέρα του εις τόν όποιον όφείλει τό παν. Μέ τήν Χριστιανι
κήν δέ καί τελείως άνιδιοτελή άγάπην, πού πηγάΖει έκ τών
άνω καί κατέρχεται πρός τά κάτω, ό πιστός καλείται ν'
άγοπρ καί νά βοηθή καί νά ύπηρετή τούς άλλους άνθρώπους, τούς συνανθρώπους του.
Ή άνιδιοτελής δέ καί σταθερά πνευματική του αύτή
προσπάθεια, πρός υπηρεσίαν έναντι όλων, ή έσωτερική ψυ
χική αύτή τάσις του άποτελεϊ τήν λεπτοτότην, τήν πλέον
μυστικήν καί ώραίαν Χριστιανικήν άρετήν, πού καλείται «τα
πεινοφροσύνη».
Ό Θεός, λοιπόν, μάς άγαπρ περισσότερον άπό δ,τι

«Ή Πίστις, πού 6π.ερ6αίνει τό Ανθρώπινον λογικόν, αύτή καί
μόνον είναι δυνατόν νά φέρη ριζικήν θεραπείαν εις τόν σύγχρο
νον Ανθρωπον». Λουΐ ντέ Λωναϊη.
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δυνατόν νά φαντασθώμεν, όπως μάς διαβεβαιώνει ή Ά γ ια
Γραφή.
Τό αίσθημα αύτό τής υιοθεσίας, ή μάλλον τό γεγονός
τής άναμορφώσεως καί άναγεννήοεως, τό όποιον λαμβάνει
χώραν μέσα εις τήν πνευμοτικήν μας ϋπαρΕιν, μόλις δεχθώμεν διά πίστεως τόν Ίησοϋν Χριστόν, ώς προσωπικόν
μας Λυτρωτήν, έχει τεράστιος πνευματικός καί ήθικάς συνέ
πειας εις τήν ϋπαρΕιν μας ολόκληρον.
ΡιΖική μεταβολή γίνεται, τότε, εις τήν καρδίαν καί εις
τήν διάνοιαν έκείνου, πού πιστεύει είλικρινώς, έκείνου, δη
λαδή, πού άναγνωρίΖει, ότι είναι ένοχος έναντι τής Θείας
Δικαιοσύνης, πού παροδέχετοι, ότι είναι ένα «Εεπεσμένον»
όν, παρά τήν φαινομενικήν ή τήν πραγματικήν ηθικότητά
του καί τήν φυσιικήν του καλωσύνην, έκείνου, ό όποιος με
τανοεί άπό καρδίας καί δέχεται τόν Χριστόν ώς άντικαταστάτην του καί ώς προσωπικόν του Λυτρωτήν. Τότε, έμθολιάΖεται εις αύτόν μία νέα φύσις, ή Θεία φύσις, μέ όλας
τάς Θείας ιδιότητας αύτής, ή όποια φέρει, τ' άποτελέαματά της, άρκεϊ ήμείς νά τήν διατηρούμεν, δηλαδή, νά μένωμεν εις έπικοινωνίαν μέ τήν Πηγήν τής Ζωής. (Ίωάννου,
Κεφ. ιδ : 1 —8).
Νέα αισθήματα, νέαι σκέψεις, νέαι δυνάμεις, νέοι δυ
νάμεις, νέοι προσανατολισμοί, νέα σχέδια, τότε, πλημμυρί
ζουν τόν νέον καί άναγεννημένον άνθρωπον. Ποθεί νά δρά
ση καί ν' άγωνισθη διά τό κολάν, διά τό άγαθόν, διά τήν
δικαιοσύνην. Βυθισμένος εις τήν άγάπην τού Ποτρός, πλου
τισμένος μέ νέας δυνάμεις πνευματικός, ύπερνικά κάθε φό
βον, κάθε άγωνίαν. Γίνεται καί ό ίδιος μία πηγή άγάπης.
«Ή τελεία άγάπη έΕω βάλλει τόν φόβον», μάς λέγει
ό Εύαγγελιστής 'Ιωάννης. ( Α '. Ιωάν, δ: 18).
Ή ψυχή του, ή ϋπαρΕίς του όλόκληρος εύρίσκεται εις
τάς χεϊρας τού Παντοδυνάμου Θεού, πού τόν άγαπά.
Τό νά είναι, λοιπόν, ό άνθρωπος «τέκνον τού Θεού»,
σημαίνει, βασικώς, ότι έχει λυτρωθή άπό τήν άμαρτίαν, τόν
φόβον, τό άγχος, τήν άγωνίαν.
Δέν έπεται, όμως, ότι δέν θά έχης πλέον εις τήν Ζωήν
σου πόνους, δοκι,μοσίας, θλίψεις καί πειρασμούς. "Ολα αύτά
είναι απαραίτητα παιδαγωγικά μέσα, διά τήν ένίσχυσιν τής
πίστεώς σου καί τήν τελειοποίησιν τού χαρσκτήρος σου.
Αλλά, τό νά είναι ό άνθρωπος «τέκνον τού Θεού»,
σημαίνει, έπίσης, ότι σηκώνει τόν σταυρόν του, δηλαδή, άποθνήσκει ώς πρός τό έγώ του, ότι άρνεϊται τό έγώ του μέ
τάς έπιθυμίας του καί τά πάθη του (ώς λέγει ό Απόστολος
Παύλος) καί πραγματοποιεί τόν προσδιορισμόν του. Ζή μίαν
Ζωήν έσταυρωμένην, Ζή τήν «έν Χριστώ» Ζωήν. Ακριβώς δέ
εις τό γεγονός αύτό εύρίσκεται ή κατανίκησις τού ήθικού
πόνου, ώς καί ή ύπερνίκησις τών δοκιμασιών, πού ουναντρ
εις τήν Ζωήν του.
'Εν τώ μέσω όμως, όλων τών πλανών καί τών συγχύσεων
τού κόσμου, τό παιδί τού Θεού έχει ειρήνην έίς τήν καρδίαν
του. Αναπαύεται ψυχικώς καί πνευματικώς, μέ τήν βεβαιό
τητα, ότι τό άγρυπνον βλέμμα τού Θεού έπαγρυπνεϊ έπ' αύ
τφ, διότι πιστεύει εις τήν διαβεβαίωσίν του, ότι «τά πάντα
συνεργούν πρός τό άγαθόν εις τούς άγαπώντας τόν Θεόν»
(Ρωμαίους η : 28), καί, ότι τίποτε δέν είναι δυνατόν νά τού
συμβή, εί μή μόνον, δ,τι έχει έπιτρέψει Εκείνος. Καθώς,
έπίσης, ότι τούτο θά είναι διά τό καλόν του, διά
τήν διαπαιδαγώγησήν του καί θά συντελέση εις τήν πραγματοποίησιν τής άποστολής του εις τήν Ζωήν.
ΓνωρίΖει, έπίσης, βασιζόμενος εις τόν Θειον Λόγον,
ότι, ένώ ό ίδιος είναι άδύνστος, ό Ούράνιος Πατήρ του είναι
Παντοδύναμος, διότι, ώς διαβεβαιοϊ ό Απόστολος Παύλος,
ό πιστεύων εις τόν Λυτρωτήν Χριστόν «δύναται τά πάντα διά
ένδυναμοϋντος αύτόν Χριστού».
Εκείνος, λοιπόν πού έχει μέσα του αύτά τά βιώματα
δέν ήμπορεϊ νά μένη ποτέ μόνος, μεμονωμένος. Στρέφεται
πρός τούς άδελφούς του άπό άγάπην καί εύγνωμοσύνην
πρός τόν Θεόν καί θέλει νά έκδηλώοη πρός τούς άλλους
τήν έσωτερικήν του Ζωήν, τά αισθήματα τής άγάπης καί
καλωσύνης, πού τόν πλημμυρίζουν, τούς άγιους πόθους τής
ψυχής το. Γίνεται μέ άλλους λόγους, ό άνθρωπος αύτός τό
νέον
κ ύ τ τ α ρ ο ν
τής νέας κοινωνίας.
Μέ τό θειον φώς, πού τόν καταυγάΖει, θέλει νά φω
τίση καί τούς άλλους, νά βοηθήση τούς συνανθρώπους του,
νά μεταδώση τήν πείραν του. Μέ τό θάρρος, δέ, πού τού
δίδει ή πίστις καί τόν ένθουσιοσμόν, πού τόν διακρίνει,
γίνεται ένας πραγματικός άγωνιστής τής Αλήθειας καί τού
Καλού, πρός παντός δέ, όταν είναι νέος. Φλέγεται, τότε,

άπό ένθουσιασμόν καί άγάπην διά τούς συνανθρώπους του
καί είναι γεμάτος άπό άγωνιστικήν διάθεσιν. "Οπως λέγη
πολύ εύστόχως, σχετικώς, άπευθυνόμενος πρός τούς νέους,
ένας μεγάλος λογοτέχνης, ποιητής καί Ακαδημαϊκός, ό
Πώλ Κλωντέλ «τά νειάτα δέν έπλάσθησαν διά εϋκολον καλοπέρασιν, άλλά διά ηρωισμόν».
"Ενας άλλος Γάλλος λογοτέχνης, ό Ζάκ Μαριταίν, εις
τό θιβλίον του «Χριστιανισμός καί Δημοκρατία», λέγει ότι
Ό Χριστιανός είναι άγωνιστής. Ό άγων του καί τό έργον του είναι μία πνευματική κατάκτηοις μέ άπειρον άΕίαν.
Ή εύγενική πάλη, πού κόμνει ό κάθε συνειδητός Χρι
στιανός μέ τάς δυνάμεις τού κοκοΰ, είναι ή πλέον φανερά
καί έμπρακτος έκδήλωσις τής Χριστιανικής πίστεως, πού πε
ρικλείει τεράστιον δύναμιν.
Καί, όπως διακηρύσσει άλλος μεγάλος έπιστήμων κοί
λογοτέχνης, ό 'Ακαδημαϊκός Λουΐ ντέ Λωναίη, «ή πίστις εις
τόν Χριστόν, αύτή καί μόνη, δίδει τήν πλέον συγκεκριμένην
καί άφαντάστως ικανοποιητικήν άπάντηοιν εις τόν πνευμα
τικόν άγώνα, τόν όποιον κόμνει ό άνθρωπος, διά τόν προσα
νατολισμόν του».

VII. Δύο τεράστιοι πνευματικοί δυνάμεις
εις τήν διάθεσιν του Χριστιανού.
Μέ παλλήν συντομίαν θά έκθέσωμεν τάς σκέψεις μας
διά δύο πανισχύρους πνευυατικάς δυνάμεις, άπείρως άνωτέρας άπό τήν άτομικήν ένέργειαν, πού είναι εις τήν διάθεσιν
τού πνευματικού άνθρώπου, ώστε, μέ τήν βοήθειάν των, νά
Ζήση τήν Ζωήν, πού διψή καί νά δυνηθή νά πραγματοποιήση
τόν πραγματικόν προορισμόν του εις τήν γήν.
Αύταί αί δυνάμεις, πού είναι άνυπολογίστου σημασίας
καί άΕίας, διότι έπηρεάΖουν τό σύνολον τής άνθρωπίνης
ύπάρΕεως καί άσκοϋν τεραστίαν έπίδρασιν εις τήν όλην
Ζωήν του, είναι ή π ί σ τ ι ς
καί
ή προσευχή.
Μερικοί λέΕεις, δπως ή μετάνοια, ή πίστις, ή άναγέννησις
καί άλλαι, έχουν πολύ κακαπαθήσει άπό τούς θεολόγους,
ώστε νά κάμουν τόσον δύσκολον καί πολύπλοκον τό άληθινόν νόημά των.
α) Ή

ποβαστάζει τήν θέλησιν καί ένισχύει τόν άνθρωπον εις τόν
άγώνα τής Ζωής.
Μή λησμονής ποτέ τά θεία λόγια τού Κυρίου μας, διά
τήν πίστιν: « Π ά ν τ α δ υ ν α τ ά
τ ώ π ι σ τ έ ύοντι»
καί « Γ ε ν ν η θ ή τ ω
κατά
τήν
πι 
α τ ι ν σου».
ΧόραΕε αύτάς τάς θείας ύποσχέσεις μέσα
εις τήν καρδίαν σου καί άναπαύσου εις αύτάς, διότι είναι
αιώνιοι λόγοι Αλήθειας καί Δυνάμεως.
'Οφείλεις δέ νά χρησιμοποιής τήν πίστιν εις κάθε περίστασιν τής Ζωής σου καί νά μή τήν θεωρής ώς κάτι, πού
είναι πολυτέλεια. Σού έχει δοθή νά τήν πειραματίζεσαι εις
τήν καθημερινήν Ζωήν σου καί νά Ζής μέ αύτήν. ΈΕ άλλου,
ό Λόγος τού Θεού μάς λέγει: « Ό δίκαιος θέλει Ζήση διά
πίστεως».
β) Ή

προσευχή.

Τί
είναι
ή προσευχή,
πού άποτελεί τήν
άλλην τεραστίαν πνευματικήν δύναμιν, πού μάς έχει δοθή
άπό τόν Θεόν; Ή άληθινή προσευχή, καί όχι βέβαια έκείνη
πού κατήντησεν ένας άπλός τύπος ή μία έκφρασις καθαρού
έγωϊσμοϋ, είναι τό πέταγμα τής ψυχής πρός τόν Θεόν, διά
τής πίστεως. Είναι ή συνομιλία τού τέκνου μέ τόν Ούράνιον
Πατέρα του. «Είναι τό εύγενέστερον φαινόμενον τού άνθρωπίνου πνευματικού βίου, ό διάλογος καί ή συνομιλία μέ τόν
Θεόν», γράφει Χριστιανός Καθηγητής τής Φιλοσοφίας, ό
δρ Γιοχόννες Έσσεν. Τό μεγαλεϊον καί ή υπεροχή τού δια
λόγου αστού εύρίσκεται εις τό ότι τό άνθρώπινον έγώ έ£έρχεται άπό τό είναι του καί εισέρχεται εις τόν κόσμον του
Αιωνίου. Ή άληθινή προσευχή είναι, κατ' ούσίαν, ή κεντρι
κή πράΕις τής πίστεως καί έχει τήν άπλότητα τής άγάπης.
Δέν έχει άνάγκην άπό ώριομένας χρονικός καί τοπικός συνθήκας, διά νά έκδηλωθή. Γίνεται παντού καί μέ τήν σκέψιν άκόμη. "Οταν γίνεται συχνά, τότε Ζημώνεται μέ τήν
Ζωήν μας. Γίνεται ένας τρόπος Ζωής. ΈπηρεάΖει δλον τόν
έσωτερικόν μας κάαμον άλλά καί τόν έΕωτερικόν μας βίον,
οπότε τά άποτέλεσμά της γίνονται άνεκτίμητα.
Μέ τήν τοκτικήν καί συχνήν χρήσιν της, γίνεται βίωμα
καί έΕαακεϊ σωτηρίαν έπίδρασιν εις τάς πνευματικός διανο-

πί στι ς

Δέν ύπάρχει τίποτε άπλούστερον καί εύκολονόητον άπό
τήν Π ΙΣΤΙΝ . Είναι, άπλούστατα, ή έμπιστοσύνη πρός τόν
Θεόν καί τάς ύποσχέσεις του. Είναι, τό χέρι τής καρδίας,
πού οίκειοποιεϊται τάς ύποσχέσεις τού Θεού.
Πώς δίδεις πίστιν, δηλαδή, τήν έμπιστοσύνη σου, εις
τάς ύποσχέσεις τών συνανθρώπων σου, έπειδή γνωρίΖεις
τόν χαρακτήρα των; Κατ' αύτόν τόν τρόπον οφείλεις νά
έμπιστεύεσαι καί εις τόν Θεόν, έπειδή γνωρίΖεις τόν "Αγιον
χαροκτήρα Του, έπειδή είσαι βέβαιος, ότι δέν θά σέ έΕαπατήση ποτέ, άλλά θά έκτελέση τάς ύποσχέσεις Του, πού
σου δίδει εις τό άγιον λόγον Του, τήν 'Αγίαν Γραφήν. Μέ
αύτό τό πνεΰμα άν έκλάβης τήν πίστιν, γίνεται τότε πολύ
κατανοητή, καίτοι ή ούσία της καί άς εϊπωμεν ό πνευματι
κός μηχανισμός της, μάς δισφεύγει. 'Ημείς βλέπομεν τ' άποτελέσμοτα τής πίστεως εις τήν Ζωήν έκείνων πού πιστεύουν,
τά όποια είναι καταπληκτικά, άληθινά θαύματα.
Ό
Λ ο υ ΐ
ντέ
Λων αί η,
τόν όποιον άναφέραμεν προηγουμένως, λέγει, ότι «ή πίστις, πού ύπερβαίνει
τό άνθρώπινον λογικόν, αύτή καί μόνον είναι δυνατόν νά
φέρη ριΖικήν θεροπείαν εις τόν σύγχρονον άνθρωπον». Καί,
όπως λέγει ένας άλλος χριστιανός φιλόσοφος «ούτε τό Λο
γικόν, ούτε ή έπιστήμη, πού έθεοποιήθη, θά τόν άπευλευθερώσουν άπό τά μυστήρια τής Ζωής, άπό τούς πόνους του,
άπό τόν θάνατον.
Ή πίστις είναι έκείνη πού εισάγει τόν «Εεπεσμένον»
άνθρωπον εις τό Βασίλειον τής Χάριτος. Μέ τήν πίστιν έρ
χεται ό άνθρωπος εις έποφήν μέ τά ύπερκόσμια, μέ τόν
Ούράνιον Πατέρα του, μέ τόν Ούράνιον Λυτρωτήν του, μέ
τάς αιώνιας πνευματικός άΕίας. Ή πίστις είναι έκείνη πού
άποσπρ τήν ψυχήν άπό τά ταπεινά καί τά έπίγεια καί τόν
μεταφέρει εις τά ύπερκόσμια Οψη, διά νά συλλάβη μέ τό
πνεύμα του, τόν ΕΓΩ ό όποιος όμως είναι τό ΠΑΝ.
Ά λλά, ή πίστις εις τόν Θεόν έχει καί εις τήν καθημε
ρινήν άκόμη' Ζωήν καταπληκτικά άποτελέσματα. Δίδει θάρ
ρος καί φτερά ένθουσιασμοΰ, δίδει δυνάμεις εις τόν άδύνατον καί φοβισμένον άνθρωπον. 'Εμπνέει καί φωτίΖει. Υ 

«Ή Προσευχή, πρός τήν δποίαν μ2ς παραδειγμάτισε δ θεάν
θρωπος, είναι τδ εύγενέστερον φαινόμενον τού ίνθρωπίνου πνευ
ματικού βίου, δ διάλογος μέ τδν θεόν». Γιοχάννες 'Έσσεν.
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ητικάς, άκόμη δέ καί εις σωματικός λειτουργίας τοϋ αν
θρώπου.
Μέ τήν προσευχήν, ό άνθρωπος βλέπει τόν πραγματι
κόν έαυτόν του, τά σφάλματα του, τόν έγωϊσμόν του καί
οδηγείται εις τήν τοπείνωσιν, πού τόν εισάγει εις τό Βασί
λειον τής Χάριτος.
Τό βαθύτερον δέ στοιχεϊον τής προσευχής είναι ή
Χ ΑΡ ΙΣ.
Ό λα τά μεγάλα πνεύματα γνωρίζουν, έκ πείρας, ότι,
διά νά δύναται ν' άνθιση τί τό θειον, έντός τής ψυχής των,
διά νά ζή καί νά ένισχύεται ή βαθυτάτη καί άρίστη πλευρά
τής ύπάρΕεώς των, θά πρέπει τό φώς καί ή δύναμις νά εισ
ρέουν εις τήν ψυχήν των.
Τούτο δέ γίνεται διά τής προσευχής.
Μέ τήν προσευχήν, λέγει ένας άλλος Χριστιανός Φι
λόσοφος, ό φρ. X ά ϊ λ ε ρ,
«ή Θρησκεία γίνεται ένας
βίος έν Θεώ, μία έπικοινωνία μέ τόν Αιώνιον». «Ένψ, χω
ρίς τήν προσευχήν, ή λατρεία παραμένει ένα έξωτερικόν
έργον τύπων, ή ήθική δέν έχει βάθος, ή άγάπη πρός τόν
Θεόν παραμένει άλαλος, ό άνθρωπος παραμένει μακράν τού
Θεού. Καί, ούτως, άνοίγεται άβυσσος μεταξύ τού πεπερα
σμένου καί τού άπειρου Όντος», γράφει ό δρ. Γιοχάννες
" Εσσεν.
Ή πίστις καί ή προσευχή πραγματοποιούν άγνώοτους
εις ήμάς καί μυστηριώδεις πνευματικούς νόμους, τών όποιων,
όμως, τ' άποτελέσματα είναι όρατά εις ήμάς καί έπηρεάζουν όλην τήν ζωήν καί τάς σχέσεις μας μεταξύ τών άνθρώπων. Αν καί δέν έχει τούτο μεγάλην σημασίαν, άναφέρωμεν έπί τη εύκαιρία, άτι άκόμη καί σοβαροί έπιστήμονες
παραδέχονται τήν όπστελεσματικότητα τής πραγματικής καί
ζωντανής, ούχί δηλαδή τής τυπολατρικής καί μηχανικής,
προσευχής.
Έπί παροδείγματι, ό διάσημος βιολόγος Κ α ρ ρ έ λ
λέγει, εις τό βιβλίον του ό άνθρωπος αύτό τό άγνωστον όν,
ότι ή -σημερινή άντίληψις, ότι ή προσευχή ήμπορεϊ νά έπηρεάση καί νά θεραπαύση παθολογικός καταστάσεις, προκύ
πτει άπό παρατηρήσεις πού έκαμεν εις άσθενείς, οί όποιοι
εις ένα λεπτόν έθερσπεύθησαν άπό διαφόρους άσθενείας,
ώς φυματίωσιν όστών, περιτονίαν, ψυχρά άποστήματα, πυορροοϋσας πληγάς, καρκίνους κλπ.
Ό Σέρ Ό λιβερ, έκ τών διασημοτέρων φυοικών τού
20ου αίώνος καί μέλος τής Βρεταννικής 'Ακαδημίας καί
άλλων έπιστημονικών 'Ιδρυμάτων, έτόνιζεν, εις ένα λόγον
του, άτι «τόν Οργανωτήν καί Κυβερνήτην τού Σύμπαντος
ήμπορούμεν νά πλησιάσωμεν, μέ τήν προσευχήν, καί είναι
έτοιμος νά έλθη εις βοήθειάν μας, μέ τόν τρόπον καί εις

ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΟΥΛΙ
(Σ υνέχεια

in τής σελ. 773)

—Πώς θά γιάνης.
—Κ' ή μητέρα σου;
—Τήν λέν' Έλπίδα.
—Τί άλλο έχεις νά μού πής;
—Αύτό: διώξε όπό τό νού σου κάθε πικρό λογισμό.
Αγκάλιασε σφιχτά τή ζωή. Πίστεψε. Ό Λυτρωτής τού κό
σμου, πού γεννήθηκε σάν άπόψε σέ μιά φάτνη ταπεινή, θά
είναι στό πλευρό σου όταν Τόν ζητήσης. Φτάνει νά πιστεύης
σ' Αύτόν καί νά κάνης τό θέλημά Του.
—Θόν τό κάνω, είπε άποφασιστικά τό παιδί. Εδώ θά
είσαι καί θά τό ίδής.
—Έγώ θά φύγω. Μ' άν κάποτε στή ζωή σου αίσθανθής
πώς λυγίζει ή δύναμί σου, κάλεσέ με καί θά 'ρθώ.
— "Οχι, όχι, μή φύγης!
—Πρέπει, τ' άπάντησε γλυκά τό πουλί, καί γύρισε άνήσυχο πρός τήν πόρτα, πού άνοιγε έκείνη τή στιγμή.
—Λοιπόν, αγάπη μου, έκανε ή μάνα μπαίνοντας, είσαι
εύχαριστημένο;
Ο φτερωτός του φίλος τοϋ 'γνεψε πώς πρέπει να
πρσσέχη.
—Πολύ, άποκρίθηκε σοβαρά.
Ένας μεγάλος ήλιος έσκισε ξαφνικά τά σύννεφα κ'
έστειλε στήν κάμαρα πλήθος χρυσές άχτίδες.
Σύγκαιρα άκούστηκαν τά σήμαντρα νά χτυπούν χαρμό
συνα.

τόν καιρόν πού Αύτός γνωρίζει. . .».
"Ενας άλλος μεγάλος σύγχρονος Φυσικός, ό έφευρέτης τών Πυραύλων, Β έ ρ ν ε ρ
φόν
Μπράουν,
είπε, μεταξύ άλλων, τά έξής: «ΔΓ έμέ ή προσευχή είναι
κάτι τό θειον. . . Προσωπικώς πιστεύω, ότι τό άνθρώπινον
γένος έχει άνάγκην τής προσευχής περισσότερον άπό κάθε
άλλην έποχήν. Ή προσευχή δίδει έλπίδα, φέρει θάρρος,
ένεργητικότητα, ψυχικήν εύφορίαν. Μάς φέρει κοντά εις τόν
Θεόν, πού έδημιούργησεν τό Σόμπαν, τό όποιον ήμεϊς τώρα
προσπαθούμεν νά έξευρενήσωμεν».

VIII. Συμπεράσματα:
Πρώτον:
Διά ν' άντιμετωπίση όρθώς ό σύγχρονος άνθρωπος τά
πολλαπλό προβλήματα, πού τόν απασχολούν, οφείλει νά έχη
λάβει τόν ορθόν πνευματικόν προσανατολισμόν του εις τήν
ζωήν.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :
Οφείλει, έπίσης νά γίνη ό άνθρωπος μία τελεία ήθική
προσωπικότης. Οφείλει, δηλαδή, νά διαποτίζη τήν άτομικότητά του μέ άξιας πνευματικός, ήθικάς, τάς όποιας νά
έχη κάμει βίωμά του.
Τρί τ ον:
Τόσον ή άπόκτησις τής τελείας ήθικής προσωπικότητος
όσον καί ή δυνατότης τής πραγματοποιήσεως τών ήθικών
καί πνευματικών άξιών, είναι δυνατή τότε μόνον, άν ό
άνθρωπος, μέ ζωντανήν πίστιν εις τόν Χριστόν, γίνη «κοινόν
κτίσμα» ήτοι «τέκνον τού Θεού».
Τ έ τ α ρ τ ο ν :
Εις τήν διάθεσιν τού Χριστιανού έχουν δοθή, άνωθεν,
δύο τεράστιοι πνευματικοί δυνάμεις, ήτοι ή Π.στις καί ή
Προσευχή.
Διά τούτων, ό Χριστιανός είσάγεται εις τό Βασίλειον
τής Χάριτος καί δύναται νά εύαρεστήση τόν Θεόν, πράτ,ων
τό θέλημά του, διότι διά τούτων διοχετεύονται εις αύτόν
πνευματικοί δυνάμεις έκ τοϋ Χρ:στοϋ, αί όποίαι τόν καθι
στούν «φώς» εις τόν κόσμον, οδηγόν ψυχών εις τόν Χριστόν
καί ζωντανόν κύτταρον τής νέας Κοινωνίας, τής Χριστια
νικής.
ΔΗΜ. I. Μ ΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

— Εσπερινός, Χριστούγεννα αύριο! Είπε ή μάνα κά
νοντας τό σταυρό της.
Τό παιδί τή μιμήθηκε θωρώντας έκστατικά τά εικο
νίσματα, πού ήταν άντίκρυ. Έπειτα έσκυψε καί χάϊδεψε
πάλι τό πουλί. Οί ματιές τους άνταμώσανε. Μιά μυστική
συνεννόησι έγινε μεταξύ τους.
—'Ανοίγεις λίγο τό παράθυρο, μητέρα, παρακάλεσε.
—Μά γιατί; Φοβούμαι πώς θά μού κρυώσης.
Μόνο μιά στιγμή, όσο νά μπή μέσα ό ήλιος. . . τήν
ικέτεψε.
—Καλά. Νά τ' άνοι'ξω, άφοϋ τό θέλεις.
Καθώς ή μητέρα κίνησε νά πάη, τό παιδί σήκωσε ψηλά
τό πουλί καί τό φίλησε. Αύτό άγγιξε τό μάγουλό του μέ τή
φτερούγα, κι άφήνοντας ένα χρυσό πούπουλο χύθηκε πρός
τό παράθυρο, πού μόλις είχε άνοίξει, καί χάθηκε.
—Στό καλό! τού φώναξε κουνώντας πρόσχαρα τ' άδύνατο χεράκι του.
Τό τζάμι Εανάκλεισε.
—Κρίμα, στέναξε ή μάνα, τρέμοντας μήπως πικραθή
πολύ τό σπλάχνο της.
"Αρχισε νά λέη λόγια παρηγοριάς, νά τάζη τού κόσμου
τά παιχνίδια.
—Μήν κάνης έτσι' έπρεπε νά φύγη, τήν παρηγόρησε
πιάνοντας τό χέρι της, πού έτρεμε άπό τήν ταραχή.
Γιατί; άπόρησε έκείνη.
Στάθηκε λίγο σκεφτικό, ζητώντας νά βρή τά λόγια
πού ταίριαζαν.
“ Επειτα έκανε σιγά, σά νά μονολογούσε:
—Τό καρτερούν τόσοι καί τόσοι. . .
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α ΤΗΣ Ε Π Ο Χ Η Σ ΜΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙ Α
ΤΟΥ ΠΑΙ ΔΟΣ
ΚΑΙ Η Π Ρ Ο Α Η ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟΙ
Τοϋ Δημοδιδασκάλου κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΙΙΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ θέματα γενικού ένδιαφέροντος, άτινα
Ε Νένδιαφέρουν
δλους μας, είτε λαμβάνομεν τήν θέαιν τοϋ
πατρός ή τής μητρός, είτε λαμβάνομεν τήν θέαιν τοΰ αδελφού,
ή τού συγγενούς ή τού φίλου είναι καί τό θέμα τούτο, δηλαδή
τής προστασίας τού παιδός καί τής προλήψεως τής έγκληματικότητος.
'Ο παΐς άπησχόλησεν εις δλας του τάς έποχάς τήν Ανθρω
πότητα. Άνθρωποι άνήκοντες είς δλας τάς σφαίρας τής α ν θ ρ ώ 
πινης ζωής, μεγάλοι σοφοί ή έπιστήμονες διαφόρων κλάδων
καί κυρίως φιλόσοφοι, ιατροί, βιολόγοι, φυσιολόγοι, γλωσσο
λόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί και ψυχολόγοι Αφιέρωσαν
τήν ζωήν των δλόκληρον είς τάς έρευνας τής παιδικής ζωής.
Ή Ανάγκη τής προστασίας τού παιδός, δεν είναι θέμα
τού παρόντος' τούτο εΐχεν Ανακόψει Από τήν Αρχαιότητα καί
άντιμετωπισθή κατά διαφόρους ίστορικάς περιόδους.
*0 Σόλων μέ ένα νόμον του έπροστάτευσε μέχρι τής εφη
βικής ήλικίας τά τέκνα τών πεσόντων είς τδν πόλεμον.
'Ομοιας προστασίας έτυχον τά όρφανά καί Απροστάτευτα
παιδία κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν.
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους δ ’Ιωάννης Καποδίστριας,
έφρόντισε διά τά όρφανά, ίδρύαας όρφανοτροφείον δι’ αύτά.
Τό σοβαρόν τούτο θέμα Αποτελεί καί σήμερον διεθνώς τό
ζήτημα— πρόβλημα τής ήμέρας, λόγφ τής ρευστής καί πλήρους
άβεβαιότητος περιόδου διά τό μέλλον.
Σήμερον αί μεγάλαι προσωπικότητες τής άνθρωπότητος
είναι Ανήσυχοι, δσον ποτέ άλλοτε.
Νέαι Αντιλήψεις Ιπικρατοΰν καί δ διεθνής δρίζων τού
μέλλοντος είναι σκοτεινός. Οί μεγάλοι καί οί ισχυροί λαμβά
νουν τά μέτρα των, ϊνα δυνηθοδν νά έπιβιώοουν, ύπεριαχύσουν
καί έπικρατήσουν.
"Ολοι πιστεύουν δτι, διά νά έπιτύχουν τοΰ σκοπού των,
δέον νά φροντίσουν διά τάς έπερχομένας γενεάς, δι’ αύτό στρέ
φουν δλην των τήν προσοχήν είς έκεΐνο τό όποιον είναι ή
ζωντανή έλπίς είς τήν σημερινήν κοσμογονίαν, δηλαδή τόν
παΐδα.
Τό σοβαρόν τούτο θέμα— πρόβλημα ένιέκυψε καί εις τήν
χώραν μας καί χρήζει Αμέσου καί λογυκής άντιμετωπίσεως,
έάν φυσικά έπιθυμώμεν νά έπιζήαωμεν ώ>- φυλή καί νά διατηρηθώμεν ώς λαός έλεύθερος καί συνεχιοτής τών παραδόσεων
καί τού ’Εθνικού μας μεγαλείου.
Τ ί ζητεί δ παίς Από ήμάς;
Ό παίς, έκαστος παΐς, είτε είναι Από τήν πόλιν ή τδ χωρίον, είτε είναι πλούσιος ή πτωχός, δυστυχισμένος ή δρφανός

καί έγκαταλελειμένος, μέ μίαν λέξιν δ Ανήλιξ χρειάζεται Αγά
πην, πραγματικήν Αγάπην, μεγάλην φροντίδα, Αγρυπνον παρα
κολούθησή καί σεβασμόν.
Τά έχει αύτά δ παίς; "Εχει τήν Αγάπην ήμών, τήν στορ
γήν; ’Αναγνωρίζονται τά δικαιώματά του, άτινα Αξίζουν σεβα
σμού;
Δυστυχώς, ή έπίθεσις έναντίον τού παιδός είναι δμαδική.
Πάντα ουτος είναι ύπαίτιος— ήμεϊς ποτέ.
Είναι άναμφισβήτητον δτι, δ παίς πρέπει νά συνηθίση νά
σέβεται καί έκτιμψ τούς μεγαλυτέρους του. Τούτο είναι μία
Αρετή. Δέν σημαίνει δμως, δτι πρέπει νά εϊμεθα ύπερβολικοί είς
τάς Αξιώσεις μας καί Αδικοι.
Τούτο φυσικά δέν Ισχύει διά τούς ενήλικας, οΐτινες δια
θέτουν μεγαλυτέρας δυνάμεις τών Ανηλίκων.
Δυστυχώς εϊμεθα Αδικαιολόγητοι διά τήν συμπεριφοράν
αυτήν, έκτός έάν είς τό υποσυνείδητον ήμών έμφωλεύη τό παράπονον, δτι τά νειάτα ήμών έξεθρόνισαν καί έπήραν αύτά τόν
θρόνον τής νεότητος. Είς τούτο δμως δέ πταίει δ παίς. Βιο
λογικός νόμος είναι: Έκάστη γενεά νά παραχωρή τήν θέσιν
της είς τήν διάδοχόν της.
Τόν θέλομεν τόν παίδα Αριστον, ώσάν νά τόν είχαμε κάμνει
παραγγελίαν, δηλαδή νά σκέπτεται δπως καί ήμεϊς, νά μή
παίζη, νά μή φωνάζη, νά μή κάμνη Αταξίας, νά μή θορυβή
κλπ., διότι αύτά μΑς ένοχλοΰν.
Μας διαφεύγει, δτι γνώρισμα τής παιδικής ήλικίας καί
τής παιδικής εύαιαθησίας, είναι ή ζωντάνια, αί φωναί, τό χαρούμενον γέλιο, τό άτελείωτον παιγνίδι κλπ.
Τό παιγνίδι,
είναι βιολογική Ανάγκη, σωματική,
ψυχική καί διανοητική, είναι αυθόρμητος ένέργεια πράς δρασιν, ήτις ξεκουράζει, διασκεδάζει εύχαριστεί καί Ανακουφίζει.
Είναι συνυφασμένον μέ τήν δπαρξίν του, είναι ή ζωή του,
είναι ή κίνηαις, ήτις έκλείπουσα σημαίνει μαρασμόν, θάνατον,
δι’ αύτόν.
Τολμηροί παιδαγωγοί δποστηρίζουν δτι τά παιδιά ζοδν
διά νά παίζουν. Οί παϊδες πού δέν παίζουν είναι: Οί πλαδαροί
έφηβοι, τά Ανίκανα καί νευρικά πλάσματα. Έ νφ αύτοί πού
παίζουν γυμνάζουν τό σώμα, τόν νοθν καί τήν ψυχήν καί οϋτω
γίγνονται δμαλοί όργανιαμοί, ένεργητικοί καί χαλύβδινοι χαρα
κτήρες, συντελούντες είς τήν πρόοδον τής κοινωνίας καί τής
άνθρωπότητος.
Καλός παίς είναι έκείνος πού είναι Ανήσυχος, έφ’ δσον
βέβαια είναι δμαλός, πού είναι ζωηρός καί παίζει χαρούμενος,
πού λαμβάνει μέρος είς τό παιγνίδι ένεργόν, πού λαμβάνει

ήγετικόν ρόλον καί γενικώτερον δ ένθουσιώδης τοιοΰτος.
Ό Αντίθετος τούτο» είναι σωμαχικώς καί ψυχικώς άσθενής χι* δ-ξιος προσοχής.
Τό παιχνίδι είναι τροφή σωματική, πνευματική καί ψυχική
διά χόν παΐδα. Άλλοίμονον έάν χήν στερηθή.
Έ χομ εν άδικον δχαν ίσχυριζώμεθα δχι χά παιδιά μας έχάλαααν. "Οχι, ταδτα άπασών χών έποχών είναι χά αΰχά,
άγνά καί άκακα πλάσματα. Ή συμπεριφορά μας χά ώθεί εις
χόν δρόμον χής συμπάθειας καί χής άνχιπαθείας.
Αδτη παίζει μεγάλον ρόλον είς χήν διαμόρφωσιν χοδ χ α 
ρακχήρος, είς χήν διαμόρφωσιν χής προσωπικότητος..
Ά γαπηχοί μου: Έ άν έπιθυμώμεν νά άποκχήσωμεν καλά
τέκνα άς σχρέψωμεν χό ένδιαφέρον μας είς αύχά.
Ένδιαφερθήχε διά χήν πνευμαχικήν καί ψυχικήν μόρφωσίν
χων. Καλλιεργήσαχε χάς άρεχάς έκεϊνας, πού θά έξησφαλίσουν
έν μέλος χρήσιμον είς χδ Κράχος είς χήν άνθρωπόχτ,χα, δηλαδή
χόν σεβασμόν, χήν άγάπην, χήν συμπάθειαν, χήν ήθικήν χοδ
θρησκευχικοδ συναιαθήμαχος καί πατριωτικού χοιούχου, χήν διαμόρφωσιν χέλος άχόμου μέ βούλησιν ίσχυράν, αχαθεράν καί
άρχίαν. Καί πρός έπίτευξιν τούτου προσαναχολίσαχε χαδχα είς
χόν δρόμον χοδ Έπαγγγελματικού Προσαναχολιαμοδ, πού άποχελεί σήμερον χδ πλέον σύγχρονον έκπαιδευτικοκοινωνικοπαιδαγωγικδν πρόβλημα.
Είναι έπίζηλος δ χίχλος χοδ γονέως. Μέ «θεάν» καί μέ
άγγελον προβάλλεχαι ή μήχηρ, διόχι έχει θείαν άποαχολήν,
άλλά ή εύθύνη είναι πολύ μεγάλη αύχής. Φυσικά δέν παραλείπομεν καί χόν παχέρα, δσχις είναι συνυπεύθυνος είς χό Ιργον
χής άγωγής.
Γονείς γίνεχε χό ζωνχανόν παράδειγμα χής ήθοπλασχικής
έπιδράσεως είς *χήν ψυχήν χοδ παιδός, σχαθήχε άπένανχί χου
μέ άγάπην λελογιαμένην καί συγκραχημένην, μή εΐσθε ύπερ
βολικά αύσχηροί, μή χυφλώνεσθε άπό ύπερβολικήν άγάπην, μή
γίνεσθε ματαιόδοξοι.
Διακρίναχε χά προχερήμαχα καί χά έλαχχώμαχά χου καί
φρονχήσαχε νά διορθώσηχε χά δεύχερα.
Συμβουλευθήτε χό σχολείον. Μή άδιαφορείχε. Τώρα Σάς
δίδεχαι ή καχάλληλος εύκαιρία. Άλλοίμονον έάν χήν χάσηχε.
Μεχαχειρισθήχε χαδχα μέ μέτρον, έννοώ χά παιδιά, μή εΐσθε
μεροληπχικοί, άσχοργοι κλπ., ϊνα μή καλλιεργήαηχε χό μίσος
χών αδελφών καί διαστρέψητε χόν χαρακχήρα χων.
ΙΙλεϊσχα δσα παραδείγμαχα έχομεν είς χήν ζωήν—κοι
νωνίαν.
Τέκνα μέ άρίστην έπίδοαιν είς χά μαθήμαχα καί δή μέ
λαμπρόν χαρακχήρα, προσωπικόχηχα, έγιναν αίφνιδίως μελαγ
χολικά, δύστροπα κ ι’ άνυπάκοα είς χούς γονείς χων, έπαυσαν
νά είναι ειλικρινή καί φιλοπρόοδα, ένεκεν χής ζυλοχυπίας χών
άδελφών καί δή χών μικροτέρων χοιούχων. Χρειάζεται προσο
χή καί δημιουργία γνωριμιών μέ χέκνα οικογενειών μέ ήθικάς
άρχάς καί παραδόσεις.
Δημιουργήσατε γερά θεμέλια, ίνα οίκοδομήση έπ’ αΰχών
χό Σχολείον— Πνευμαχικόν οικοδόμημα, χό όποιον μέ χήν βοή
θειαν ήμών θά συνέχιση συνειδηχά συαχημαχικά καί μεθοδικά
χό έργον χου. χήν άποσχολήν χου.
Μή θεωρείτε χό Σχολείον δμως παντοδύναμον, θαυματουρ
γόν καί ιιοναδικόν παράγοντα άγωγής χών παίδων.
Ή διάπλασις χων έξ δλοκλήρου δέν πραγματοποιείται μόνον
άπό χδ Σχολείον, άλλά βοηθεϊχαι περισσότερον άπό χήν οικο
γένειαν καί κοινωνίαν. Συνεπώς χρειάζεχαι ατενή συνεργασία
οικογένειας, Σχολείου καί Κοινωνίας.
Ή εύθύνη βαρύνει δλους μας, προκειμένου νά δημιουργήσωμεν Αντάξια τέκνα τής παχρίδος μας.
Ή άγωγή δμως είς χά όρφανά καθίσταται άνέφικχος ή
άπομένει άχελής, μέ Αποτέλεσμα οί παϊδες ούχοι νά συνανασχραφοδν κακούς άνθρώπους, οΐχινες δυστυχώς θά χά δδηγήσουν
είς χά έγκλήμαχα. Κλοπάς, διαρρήξεις, άεροπειραχίας σωματ
εμπορίας, έμπορίας ναρκωτικών, έμπρησμούς, άνθοωποκχονίας,
χραυααχισμούς, χενχυμποϋσμόν, χιπισμόν κλπ.
Ά λλά τ! είναι Νόμος; Τ! έγκλημα; Πόσα είδη έγκλημάχων έχομεν; ΙΙοϊα είναι χαδχα καί χί άπειλοδν;
Νόμος είναι ή βούλησις χής Πολιτείας, δπως κανών τις
ίσχύη ώς δίκαιον.
"Εγκλημα είναι: Πάσα πράξις άδικος καί καχαλογιστή
είς χόν πράξανχα, τιμωρουμένη δπό χοΰ Νόμου.
Τά έγκλήμαχα είναι τριών ειδών. Διακρίνονχαι είς πταί
σματα, πλημμελήματα καί κακουργήματα). Ταΰχα ύπάγονχαι
είς χήν Αρμοδιότητα χών Πχασμαχοδικείων, Πλημμελειοδικείων
καί Κακουργοδικείων άνχισχοίχως.
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Κατά μίαν έκθεσιν τού ΓερουσιαατοΟ Κηβώφερ τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών, χό ήμισυ χών άνηλίκων έγκληματιών προέρ
χεται άπό διεζευγμένας οικογένειας.
Ά λλ ά κ ι’ αί Διεθνείς έγκληματολογικαί ατατιστικαί άποδεικνύουν δχι, ή πρός χό έγλημα ροπή χών ορφανών είναι
μεγάλη, καί δή χών νόθων, άχινα χά διακρίνει ή κακία, έπειδή
περιφρονοΰνχαι άπό χήν κοινωνίαν.
Λόγοι λοιπόν χής έγκλημαχικόχηχος είναι:
Ή έλλειψις οίκογενείας, χό κακόν παράδειγμα χών γο
νέων (φυγόπονοι, Αλκοολικοί, νευρικοί, πτωχοί, πολύτεκνοι
κ λ π .). Ή κοινωνία: Ά σεμνα δημοσιεύματα, κέντρα διασκεδάσεως κακόφημα, κινηματογράφος, δχαν προβάλη Ακατάλληλα
έργα, χό θέαχρον κλπ.
*0 γνωστός Γάλλος Συγγραφεύς Άρμάν ΛανοΟ λέγει χά
έξής διά χόν κινηματογράφον: «Αί χαινίαι πού προσφέρονχαι
δίχως καμμίαν άξίαν καί έξαίρεσιν είς χήν δίψαν χοΰ κόσμ&υ,
είναι έπιβλαβέσχαχαι είς χήν νεαράν ήλικίαν, διότι δέν έχουν
γίνει δι’ αύχά χά παιδιά, διά χήν παιδικήν φαντασίαν καί χήν
παιδικήν εύαισθησίαν διά χόν τρόπον μέ χόν όποιον δ παίς
δέχεται μίαν εικόνα, χωρίς μάλιστα νά λησμονώμεν δχι ένα
μεγάλον μέρος— είς μεγάλος Αριθμός έκ χών ταινιών τούτων
δέν είναι κατασκευασμέναι καί διαλεγμέναι διά κανένα οίασδήποχε ήλικίας».
Μία στατιστική Αναφέρει δχι: τετρακόσια (400) φίλμ μ'άς
περιόδου προσέφερον χίλ ια όκτακόσια πενχήκονχα δκτώ (18-8)
έγκλήμαχα. (Ανθρωποκτονίας, έκβιασμούς, έμπρησμούς, άπαγωγάς άνηλίκων, μοιχείας, ψευδορκίας, κλοπάς κ λ π .).
Ή νεανική έγκληματικότης Αποτελεί σήμερον χό αίσχος
τοΰ κόσμου. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί είς ήμδς.
"Ολοι σήμερον είναι ύπέρ τής προλήψεως τής έγκλημα
χικόχηχος, καί έν έσχάτη Ανάγκη τής καταστολής ταύτης.
Είς χάς Αθήνας έχει άναλάβει τοΰχο ή Ε τα ιρ εία Προ
στασίας Άνηλίκων Αθηνών, ήχις έχει όργανώσει καί τήν
έβδομάδα προστασίας τοΰ παρασχραχημένου παιδός.
’Επίσης διά χοΰ Νόμου 2330)53, δσχις Ασφαλώς θά έχη
τροποποιηθή— συμπληρωθή συνεστήθη παρά τή Γενική Διευθύνσει Ποιν. Δικαιοσύνης, τοΰ 'Γπουργείου Δικαιοσύνης Συμβούλιον Συντονιστικόν, δ σκοπόν έχει χόν συντονισμόν δλων
χών μέσων πρός πρόληψιν καί έν έσχάτη Ανάγκη καταστολήν
τής έγκλημαχικόχηχος χών άνηλίκων.
Διά νά έπιτύχη δμως τοΰχο, έχει Ανάγκην δχι μόνον Χών
Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τών Σωματείων χής έκπαιδεύαεως
κλπ., Αλλά δλων ήμών.
"Αρα Απαιτείται συναγερμός δλων μας, διόχι: Οίαδήποχε
Κρατική πρωτοβουλία καί οίαδήποχε νομοθετική μέριμνα χωρίς
τήν συμπαράστασιν δλων μας, θ’ άποβή άκαρπος καί όλεθρία.
’Επίσης πρός καταστολήν χής έγκλημαχικόχηχος, δέον νά
ίδρυθοΰν περισσότεροι παιδικοί Σταθμοί, κέντρα ψυχαγωγίας
καί άπασχολήσεως τών παίδων: (Παιδικοί Κήποι Δήμων καί
Κοινοτήτων, βιβλιοθήκαι διαλεκτών βιβλίων, νά άπαγορευθή ή
διαφήμισις Ακαταλλήλων έργων, νά έπαναρχίση μέ έπιφύλαξιν ή παιδονομία λειτουργοΰαα, νά άπαγορευθή ή είσοδος χών
παίδων είς δικαστήρια, νά ήλεγχθή αύστηρώς δ τύπος (μάσκα,
κτυποκάρδι κ λ π .), νά καταπολεμηθή ή Ασχυφυλία διά χής δ.αφωτίσεως κλπ. μέσων ήχις εύτυχώς έργάζεται πυρεχωδώς.
Τό Κράχος ήμών ευτυχώς έχει κάμει μεγάλας θυσίας διά
χόν λαόν χής ύπαίθρου καί συνεχίζει νά κάμνη θυσίας αοβαράς.
Νά καταπολεμηθή ριζικώς δ Αναλφαβητισμός. Ψυχή τούτου
είναι: «Ό Έ λ λ η ν διδάσκαλος» δσχις ζή ύπό χάς πλέον δυσμε
νείς συνθήκας, δίδει πανχοΰ χό παρόν διά χά ’Εθνικά ζη
τήματα καί είναι πρόθυμος καί Ακούραστος είς χήν φωνήν χής
Παχρίδος.
Είναι δ Ακοίμητος φρουρός έν πολέμψ κ ι’ έν ειρήνη. Είς
αύχόν ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή χά άγια χών Α γίω ν, δηλα
δή χήν διάπλασιν χής νεολαίας, άπό χήν δπρίαν αδριον θά
έξαρχηθή έάν θά ζήση ή θά χαθή, έάν θά προοδεύση ή θά
σταθή είς χό αύχό έπίπεδον πολιτισμού ή φιλχάχη ήμών Παχρίς
—ή άθάναχος Ε λ λ ά ς.
Μία στατιστική χοδ 1951 — 52 άποδεικνόει δχι: Έ νφ είς
χήν Α' χάξιν ένεγράφησαν (193.517) μαθηχαί (άρρενες καί
θήλεις) είς χήν Σ Τ ' χάξιν ένεγράφησαν (105.269) μαθηχαί.
Δηλαδή (88.258) μαθηχαί διέρρευσαν.
Καί δΓ αύχούς δέν έπέρασεν δ καιρός. Δύνανται νά μορ
φωθούν ώς καί πολλαί χιλιάδες, αΐτινες κατά χά χρόνια τής
κατοχής καί τοΰ συμμοριτοπολέμου δέν ήδυνήθησαν νά λάβουν
στοιχεία καί τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως.
Τό Κράχος ήμών έχει προβλέψει καί δι’ αύταύς.

Κατωτέρω παραθέτομεν τά ληφθέντα μέτρα πρός περιοριαμόν τού Αριθμού των άναλφαβήτων καί Αγραμμάτων των ά γ ί;των τήν μετασχολικήν ήλικίαν.
Ή τ ο ι: α) Αί ΝυκτεριναΙ Σχολαί Στοιχειώδους Έκπαιδεϋσεως καί β) τά εις τάς Στρατιωτικάς μονάδας λειτουργοΰντα
Σχολεία ’Αγραμμάτων κλπ.
’Επίσης έχουν ληφθή μέτρα διά τούς μή άποπερατώσαντας τό Γυμνάσιον ή έτέραν ’Επαγγελματικήν Σχολήν, πρός πρό·
ληψιν καί καταστολήν τής έγκληματικότητος π .χ . Τά Νυκτε
ρινά Γυμνάσια, αί Τεχνικαί Έ παγγελματικαΙ Σχολαί οί διάφοροι μορφωτικοί Σύλλογοι, ώς 6 Παρνασσός, ή 'Εταιρεία φίλων τού λαού, 6 Σύλλογος πρός διάδοσιν των Ε λληνικών Γραμμάτων, δ Σύλλογος Κυριών ύπέρ τής γυναικείας παιδεύσεως, δ
Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, τό Λύκειον τών
Έ λληνίδων, ή Μακεδονική Έκπαιδευτικιή Ε τα ιρ εία , τό Έ λληνοαμερικανικόν ’Επιμορφωτικόν Ίνστιτοΰτον, δ Μορφωτικός
Σύλλογος ’Αθηναίων, ή ’Αδελφότης θεολόγων «Η ΖΩΗ» ή
Χριστιανική ’Αδελφότης Νέων, ή Χριστιανική "Ενωσις Νεανίδων, ή Χριστιανική Κοινωνική "Ενωσις «’Απόστολος Παύλος»,
ή Χριστιανική Φοιτητική "Ενωσις, ή Πανελλήνιος "Ενωσις
Γονέων «Χριστιανική ’Αγωγή», ή Χριστιανική "Ενωσις ’Επι
στημόνων, ή Χριστιανική "Ενωσις Έργαζομένης Νεολαίας, ή
Γυναικεία ’Αποστολική ’Αδελφότης «Ή Εύαέβεια», ή Άποστολική Διακονία, ή ’Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά, ή ’Ορθόδο
ξος Χριστιανική "Ενωσις Νέων καί Νεανίδων, ή ’Ορθόδοξος
Χριστιανική Ε τα ιρ εία , Ό Χριστιανικός Κύκλος, ή ’Ορθόδοξος
Χριστιανική Ε τα ιρεία ή θεολογική τοιαύτη, ή Ιεραποστολή
πρός τούς κατοίκους τής ’Αφρικής κλπ., μή ’Ορθοδόξους λαούς
τής γ ή ίι ή ’Εργατική Ε σ τία κ .ϊ.
’Ιδιαιτέρως δέ έχουν ληφθή λίαν σημαντικά μέτρα. "Εχουν
ίδρυθή ύπό τής 'Ελλάδος αί
«Έ παγγελματικαΙ Τουριστικαί
Σχολαί ’Οργανισμού Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού, έχουν δαπανηθή λίαν σημαντικά ποσά καί έχει καταβληθή ύπό
τών ύπευθύνων τεράστιαι προσπάθειαι.
Καί τούτο χάριν τής παιδείας— ψυχής τής Ελλάδος ήτις
(παιδεία) είναι δ βασικός καί θεμελιώδης παράγων τής εύημερίας, προόδου καί εύτυχίας τής ’Αθάνατης Ε λλάδος μας.
Συνέπειαι τών Ανωτέρω μέτρων:
Ή πάταξις τού Κομμουνισμού, τής άνεργείας, ή έξασφάλισις τάξεως, ήσυχίας, Ασφαλείας, σταθερότητος τού τιμαρίθμου, εύημερίας καί προόδου τής χώρας μας, ήτις πιστεύομεν
άκραδάντως δτι θά μεγαλουργήση έν τφ μέλλοντι.
"Ετερα Ιδρύματα ψυχαγωγίας καί μορφώοεως τών έργαζομένων είναι αί Λέσχαι ’Εργαζομένου Κοριτσιού, τό ’Εθνικόν
Συμβούλιον τών Έλληνίδων, τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,
αί Έ λληνικαί σχολαί κ.Α.
Λοιποί σπουδαίοι παράγοντες τής Έ κπ)σεω ς είναι:
Ή ’Ορθόδοξος ήμών Εκκλησία, δ Έ λληνικδς Στρατός μας,
Τό Εθνικόν "Ιδρυμα Ραδιοφωνίας— Τηλεοράαεως, αί Τεχνικαί Σχολαί Λέρου, Τό Σπίτι τού Παιδιού, ή συατηματοποίησις
τής Δράσεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων καί δή Απασαι αί
συσταθεϊσαι Τπηρεσίαι Άποκεντρώσεως εις τάς έπαρχίας, πρός
κατοστολήν τής Αστυφιλίας, χάριν τής άνυψώσεως τού βιοτικού
ήθικού καί μορφωτικού έπιπέδου τού Ελληνικού λαού, πρός
πρόληψιν τής έγκληματικότητος καί καταστολήν ταύτης, ΐνα
δυνηθή κ ι’ έπιτύχη εις τό νά καταστή ή Ε λλ ά ς περισσότερον
χώρα Ανεπτυγμένη καί Αξία τής Αθάνατης Ε λληνικής φυλής
τού Αθανάτου Ελληνικού Πνεύματος.
ΙΙεραίνων, τονίζω δτι:
Ή παραμέλησις τού Ανηλίκου Αποτελεί στυγερόν έγκλημα
ένδς έκάστου έξ ήμών.
Γονείς οϊτινες παραχαϊδεύουν τά τέκνα των Αναπτύσσουν
τόν έγωκεντρισμόν αυνειδητώς ή άσυειδήτως καί προδιαθέτουν
ταύτα εις τήν άναζήτησιν νέας τινός αισθησιακής άπολαύσεως
είς τήν κλοπήν καί γενικώτερον εις τήν έλλειψιν τού αίσθήματο^ τής εύθύνης.
Γονείς Αλκοολικοί καί άαύμφωνοι καταστρέφουν τήν οίκογενειακήν ζωήν καί εύτυχίαν, Αξίαν όνόματό της καί ύποσκάπτουν τά θεμέλια μιάς ύγιούς καί πεπολιτισμένης κοινωνίας.
Εύχομαι, ή μάλλον κρούω τάς σειρήνας δλου τού Κόσμου,
δπως ή παρούσα γίνη Αφορμή μιάς Σταυροφορίας μέ προσφοράς
ή έργα χάριν τού παιδός καί τής ’Αθάνατης φυλής μας, ΐνα δι
καιούμεθα νά καυχώμεθα, δτι είμεθα Αντάξιοι Απόγονοι τών
ένδόξων προγόνων μας.
Τούτο δέ τό ύποσχόμεθα ήμεϊς οί διδάσκαλοι δτι, θά τό
πράξωμεν είς τό Ακέραιον, ίστάμενοι παρά τό πλευρόν τής
Πολιτείας.
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Λ ο γο τέχνες ’Α στυνομικοί
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£Χ&$ΙέΜΟ£
Νάτος ξαγνάντια ό Χελμός, γίγαντας μέσ’ τή πλάση
μέ στέρνα δασοίσκιωτα καί κάτασπρες ραχούλες,
πλυμένες άπ’ τό δρόλαπα, τά χιόνια τού χειμώνα.
Στέκουν έκεΐ κατάραχα μονάχες μέσ’ τή πλάση,
άγναντερά στά πέλαγα καί στής στεριάς τά μάκρη,
λουσμένες μέσα στις δροσιές, στ’ άγέρα τήν άνάβρα.
Κι’ άνάμεσά τους πιό ψηλά, νά ή Νεραϊδορράχη,
όρθώνεται περήφανα, ψηλά στά μεσουράνια,
τρανή κυρά κι’ άφέντρα τους, τοΰ τόπου τό καμάρι.
“Εχει κοντά της συντροφιά τή στοιχειωμένη Στύγα,
που θρονιασμένη κάθεται στής άβυσσου τά χείλη,
άμίλητη καί σκυθρωπή καί σκοτεινή στήν δψη

|
|
J
|
|
|

καί ρίχνει σέ βαθύ γκρεμό τ’ άθάνατα νερά της,
πού γίνονται ώριο σύννεφο, καθώς κρεμοΰνται κάτω,
γιομάτα διαμαντόπετρες, π’ άστράφτουνε στόν ήλιο.
(·

'Ολόγυρα βουνοπλαγιές κι’ δμορφα καταράχια,
πώχουν λογγάδες σκιερούς καί διάσελλα δροσάτα.
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Έκεΐ καταμεσήμερα ξωθιές περνοδιαβαίνουν,
μέ δλοπλούμιστες ποδιές, χρυσόΟφαντα μαντήλια.
Λένε τραγούδια άπόκοσμα παίζουν βιολιά μέ χάρη
κι’ άλλοι στό νιό πού θά βρεθή στό συναπάντημά τους,
θ’ άλλοστρατήσει άπό τόν καϋμό καί θά γυρνάει μονάχος,
στά δίστρατα καί στις πλαγιές, στούς βράχους στ’
(άγριοτόπια
ν’ άκούσει τό τραγούδι τους, τό γλυκολάλημά τους.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ
Τ. Άστυν. Δ) ντής Β'
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ
Π ΡΟ ΓΝΩ ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
(Είς πειραματισμός προγνώσεως τροχαίων έγιιλημάτων)

■

Του κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ, Δρος Νομικής, Δικηγόρου·

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. Ή άγων!α του ανθρώπου περί τών είς τό μέλλον
έπιφυλασσομένων είς αυτόν, τόν ώδήγηοε κατά τό πρώτα
βήματα τής άναπτύΕεώς του είς τήν μαντείαν καί τήν μα
γείαν. Ή Θρησκεία, έν συνεχεία, τού έδιδε άπαντήσεις είς
πλεϊστα σχετικά Θέματα. Συντόμως, έν τούτοις, ή σπουδή
τού περιβάλλοντος καί ή στοιχειώδης άνάπτυΕις τών φυσι
κών έπιστημών τόν έπεισαν, ότι, κατά πλειονότητα, τά φυ
σικά φαινόμενα έμφανίΖονται είς μίαν άδιάκσπον έναλλαγήν
καί άλληλοδιαδοχήν, γεγονός όπερ τοϋ άπεκόλυψε τούς
πρώτους φυσικούς νόμους. Ούτως, ήδύνατο πλέον ό άν
θρωπος νά προθλέπη, ότι ώρισμόνα φαινόμενα Θά λάβουν
χώραν όπωσδήπστε καί άπαρεγκλίτως, ώς π.χ. ή έναλλαγή
ήμέρας καί νυκτός ή ή διαδοχή τών έποχών τού έτους, ένώ
έτερα τοιαΰτα Θά λάβουν χώραν, έφ' όσον συνεχισθή ή συ
νήθης πορεία τών πραγμάτων καί δέν μεσολαβήσουν έΕαιρετικά ή έκτακτα γεγονότα, ώς π.χ. είς τήν άνθρωπίνην
Ζωήν ό κύκλος γέννησις —άνηλικότης —έφηβεία —ένηλικίωσις —γήρας—θάνατος. "Ετι πλέον, έκ τής έμπειρικής παρατηρήσεως καί τής συνεχούς διευρύνσεως τών γνώσεών του,
άνεκάλυψε καί έμελέτησε τόν θεμελιώδη νόμον περί τής
σχέσεως αίτιου καί σίτιατοΰ, όστις νόμος τόν έβοήθησε καί
τόν ώθησε είς τό σημερινόν στόδιον έπιστημονικής άναπτύΕεως.
2. Ά λ λ ' όμως, ένώ ή γνώσις τών φυσικών νόμων έπιτρέπει είς τόν ειδικόν έπί τών φυσικών έπιστημών, όπως
προβή μετ' απολύτου ή σχετικής άκριβείας είς τήν πρόβλεψιν τών διαφόρων φυσικών φαινομένων, ούδόλως δύνσται νά συμβή τοιοΰτόν τι καί είς τάς κοινωνικός έπιστήμας. Είς τάς τελευταίας ή πρόβλεωις μελλοντικών κοινω
νικών φαινομένων είναι ιδιαιτέρως δυσχερής, άν μή άδύνατος' τούτο δέ διότι κατά τήν διαμόρωωσιν αύτών ύπεισέρχεται είς λίαν άστάθμητος παράγων, ό ίδιος ό άνθρωπος.
3. Ό έπιστημονικός κλάδος είς τόν όποιον ή πρόγνωσις μελλοντικών έΕελίΕεων έσχεν ιδιαιτέραν καλλιέργειαν
καί προσέλσβεν έπιστημσνικόν χαρακτήρα είναι ή δημογρα
φία. Έν αύτή έπιχειρεϊται ή πρόβλεψις τής μελλοντικής
συνθέσεως τού πληθυσμού έν δεδομένη χώρα ή, έτι, έπί
διεθνούς πεδίου, έπί τή βάσει τών συντελεστών γεννήσεων,
θανάτων καί διακινήσεως πληθυσμού (έσωτερικής ή έΕωτερικής μεταναστεύσεως). Λόγω μή ύπάρΕεως ώργανωμένων
άρμοδίων υπηρεσιών, συνεπώς δ' ένεκεν έλλείψεως τών
απαραιτήτων στοιχείων, αί τοιαύται έρευναι ήρΕαντο καί
διεθϊόθησαν ολίγον μετά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον.
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Παρ' ήμϊν άΕιόλογος τοιαύτη προσπάθεια άνελήφθη ύπό τής
'Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας, τά άπστελέσματα δέ τής
έν λόγω προσπάθειας έδημοσιεύθησαν κατά τό έτος 1966.
4. 'Από άπόψεως ορολογίας, πλεϊστοι όσοι όροι εύρίσκονται έν χρήσει πρός ύποδήλωσιν τής «προγνώσεως»
μελλοντικών καταστάσεων ή φαινομένων, περί τής όρθότητος καί άκριβείας, έκαστου τών όποιων διατυποϋνται αντιρ
ρήσεις. Σημειοΰται ότι είς τήν γαλλιικήν ορολογίαν χρη
σιμοποιούνται οί όροι prevision, prospective καί οί μάλλον
έπικρατοΰντες perspectives καί projections, ένώ είς τήν άγγλικήν ορολογίαν χρησιμοποιούνται οί όροι forecasts, pro
jections καί future trends. Είδικώς είς τήν έγκληματολογίαν,
προκειμένου μέν περί τής προγνώσεως τής μελλοντικής άντικοινωνικής συμπεριφοράς έχουν επικρατήσει οί όροι pre
diction καί sozial Prognose, προκειμένου δέ περί τής προγνώσεως τής μελλούσης έγκλημοτικότητος έν δεδομένω τόπω
καί χρόνω οί όροι forecasts, future trends καί Prognose. Έκ
τής πληθώρας τών έν λόγω όρων προτιμώμεν, είς τήν παρού
σαν μελέτην, τούς όρους πρόγνωσις ή πρόβλεψις (άντί τών
αντιστοίχων τοιούτων προεκτάσεις, προοπτικοί), ώς άποδίδοντας άκριβέστερον, καθ' ήμάς, τό είς ό άναφέρονται άντικείμενον.
5. Ή παρούσα μελέτη άνσφέοεται είς τήν πρόγνωσιν
τών τροχαίων έγκλημάτων είς τήν περιφέρειαν τής άρμοδιότητος τής 'Αστυνομικής Διευθύνοεως Θεσσαλονίκης κατά
τήν τριετή περίοδον άπό τού έτους 1969 μέχρι τοϋ έτους
1971. Τούτο, όμως, πειραματικώς μόνον έπιχειρεϊται καί
δέν όποτελεϊ τήν κυρίαν έπιδίωΕιν αύτής. Βασικός σκοπός
της είναι, άφ' ένός μέν ή δοκιμασία τού μηχανισμού τής
(έπιστημονικώς ορθής) μεθόδου έρεύνης τού περί ού πρό
κειται άντικειμένου, άφ' έτέρου δέ ή —έν όψει τών άντιμετωπιΖομένων προβλημάτων —ύπόδειΕις δυο άπλουστευμένων
μεθόδων διενεργείας αύτής. Ό θεν, δεδομένου ότι τά διερευνώμενα προβλήματα απορρέουν άφ' ένός μέν έκ τής
φύσεως τής έργασίας τής προγνώσεως, ώς μεθόδου έγκλημστολσγικής έρεύνης (προβλήμστα μεθοδολογικά), άφ'
έτέρου δ' έκ τής έπεΕεογασίας τών διαθεσίμων έν προκειμένω στοιχείων καί τής έπιλονής τής καταλληλοτέρας με
θόδου προγνώσεως (προβλήματα ουσιαστικά), έκοίθη σκόπιμον, όπως καί ή ύλη τής παρούσης διαιρεθή είς δύο, άντιστοίχως, μέρη' ούτως, είς τό πρώτον μέρος προηγείται ή
θεωρητική άνάπτυΕις τού άντικειμένου αύτής, έπεται δ' ή
είς τό δεύτερον μέρος πειραματική έπεΕεργασία τού έπιλεγέντος είδικωτέρου θέματος καί ή ύπόδειΕις νέων μεθόδων
έργασίας έπ' αύτοϋ.

Μετά τήν Εκπληκτι
κήν, κατά τά τελευ
ταία Ιδίως έτη διάδοσιν τών πόσης ρύ
σεως τροχοφόρων ή
τροχαία έγκληματικότης άπασχολεϊ σοβαρώς πλέον τούς
είδικούς.

I. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Α) Η ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
§

1,

Γ ε ν ι κ ο ί

π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι .

Ή πρόγνωσις μελλοντικών (κοινωνικών) καταστάσεων
δέν έβράδυνε ν'άποτελέση έν τών άντικειμένων τής έγκληματολογικής έρεύνης. Αϋτη έστράφη πρός δύο, κατά βάσιν,
κοτευθύνσεις καί δή, άφ' ένός μέν πρός τήν πρόγνωσιν τής
μελλοντικής άντικοινωνικής συμπεριφοράς, άφ' ετέρου δέ
πρός τήν πρόγνωσιν τής μελλούσης έγκληματικότητος. Πρός
διάκρισιν τών έν λόγψ δύο άντικειμένων θά ήδύναντο νά
σημειωθούν έν συντομία τά άκόλουθα:
α) Ή πρόγνωσις τής έν μέλλοντι τελέσεως εγκλημάτων
υπό τίνος άτόμου καί ή δΓ Επεξεργασίας ειδικών πινάκων
διευκόλυνσις αύτής, άπετέλεσαν τό άντικείμενον έρεύνης
ικανού άριθμοϋ άμερικανών Ερευνητών (Warner, Burges,
τού ζεύγους S. καί Ε. Clueck κ.ά.), ώς Επίσης πλειάδος
γερμανών έγκληματολόγων (Schied, Meywerk, κ.ά ), ένώ
μικρά άλλά θετική ύπήρξεν ή συμβολή εις τήν γενικήν προ
σπάθειαν τής συνεργασίας τών άγγλων Mannheim καί W il
kins. Περί τών έν λόγω Ερευνών καί διατυπωθεισών σχετικώς άπόψεων, αϊτινες άριθμοϋν ζωήν πεντήκοντα περίπου
Ετών, έδημοσιεύθη ήδη παρ' ήμϊν λίαν ικανοποιητική και
πλήρης άνάλυσις παρά τού καθηγητοϋ Γαρδίκα, ούτως ώστε
νά πορέλκη ή έκ νέου έπανάληψις τούτων ή ή εις σχετικήν
βιβλιογραφίαν άναφορά.
β) Εντελώς διάφορος τής κατά τά άνωτέρω προγνώοεως είναι ή πρόγνωσις τής μελλούσης έγκληματικότητος,
ώς κοινωνικού φαινομένου έν σχέσει πρός ώρισμένον τόπον
καί χρόνον. 'Εκείνη Επιδιώκει τήν διερεύνησιν καί διακρίβωσιν τών άναγκαίων παραγόντων, οϊτινες θά καταστήσουν
δυνατήν τήν —μετά μεγίστης κατά τό δυνατόν πιθανότητος —
κρίσιν καί συναγωγήν συμπερασμάτων περί τής μελλοντικής
διαγωγής άτόμου τινός.
Άντιθέτω ς, αϋτη Επιδιώκει τήν
πρόγνωσιν —ύπό τόν όρον τής συνήθους καί άνευ άπροβλέπτων μεταβολών έξελίξεως —τής έκτάσεως καί (ή) τής
ποιότητος τής έν δεδομένη κοινωνίρ μελλούσης (άναμενομένης) έγκληματικότητος. Ή πρώτη έρείδεται Επί τής με
λέτης τών κατά περίπτωσιν ότομικών καί κοινωνιικών πα
ραγόντων τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς (διά τής μεθό
δου τής case study), έπί τή βάσει τών όποιων συντάσσονται
γενικοί πίνακες προγνώσεως (prediction tables). Ή δευτέρα μελετά (διά τής στατιστικής μεθόδου) τήν έν τή δια

δρομή τού παρελθόντος χρόνου σχέσιν μεταξύ τών διαφό
ρων παρογόντων, οϊτινες (γίνεται δεκτόν ύπό τής θεωρίας
ότι) Επιδρούν έπί τής καμπύλης τής έγκληματικότητος, πρός
τήν κατά ποιότητα ή έκτοσιν έξέλιξιν αύτής, ήτις σχέσις
παρέχει τό έδαφος διά τήν πιθανολόγησιν τής μελλοντικής
έξελίξεως τής έγκληματικότητος. 'Ως καθίσταται Εμφανές
έκ τών προεκτεθέντων, τά περί ών πρόκειται δύο θέματα
διαφέρουν, όχι μόνον ώς πρός τό άντικείμενον άλλά καί
ώς πρός τήν μέθοδον έρεύνης καί τήν λογικήν βάσιν έκα
στου.
§

2.

Ή πρόγνωσις
τής με λ λ ο ύση ς
έ γ κ λ η μ α τ ι κότητος.

"Ηδη άπό τού 1835 ό Quetelet παρετήρει, ότι έπί όλων
τών σχετικών πρός τήν Εγκληματικότητα θεμάτων Επανεμ
φανίζεται μέ αύστηρώς κανονικόν ρυθμόν ή αύτή πάντοτε
είκών, άκόμη καί εις Εγκλήματα τά όποια θά ήδύναντο νά
θεωρηθούν ώς Επ' έλάχιστον δεκτικά προγνώσεως, ώς π.χ.
ή άνθρωποκτονία ή τελούμενη κατά τήν διάρκειαν προφα
νώς άναιτίου καί τυχαίου διαπληκτισμοΰ. Ή πείρα άποδεικνόει, έγραφεν ό Quetelet, όχι μόνον ότι καθ' έκαστον,
έτος διαπράττονται περίπου αί αύταί άνθρωποκτονίαι, άλλ'
ότι καί τά μέσα τελέσεώς των άπαντούν εις τάς αύτάς άναλογίας' ή τοιαύτη σταθερά έπανάληψις τών αυτών Εγκλη
μάτων καθ' έκαστον έτος έν τή αύτή τάξει, έπισυρόντων
τάς αύτάς ποινάς κατά τάς αύτάς άναλογίας, είναι έν τών
πλέον παραδόξων φαινομένων, άτινα άποκαλύπτει ή δικα
στηριακή πρακτική. Έπί τή βάσει δέ τοιούτων παρατηρήσεων
διετύπωσεν οϋτος τήν θεωρίαν του περί τής σταθερός σχέσεως τής έγκληματικότητος πρός τά λοιπά κοινωνικά φαι
νόμενα.
Αλλ' ένώ ή σημοσία τής τυχόν Επιτυχίας μιάς τοιαύτης
προγνώσεως προσείλκυσε γενικώτερον Ενδιαφέρον, άφ' ένός
μέν, κατ’ άρχάς, ή έλλειψις καλώς ώργανωμένης έγκληματολογικής στατιστικής, άφ' Ετέρου δέ αί δυσχέρειαι τάς
όποιας κατά τά λοιπά Εμφανίζει τοιαύτη τις προσπάθεια, περί
ών πλείονα Εκτίθενται κατωτέρω, είχον ώς συνέπειαν, αί
είδικαί έρευναι περί τού έν θέματι άντικειμένου νά μή έχουν
ύπερβή μέχρι σήμερον άνά τήν ύφήλιον εις άριθμόν, καθ'
ά δυνόμεθα νά γνωρίζωμεν, τά δάκτυλα τής μιάς χειρός.
Αί έν λόγω έρευναι είναι αί τού Moglestue, τών Christiansen
καί Nilsen, τού Tomudd, τού Rengby καί τών Jepscn καί
Pal. Σημειωτέον δ' ότι ή τελευταία αϋτη έρευνα, οΰσα είσήγησις εις τήν 4ην Εύρωπαϊκήν Συνδιάσκεψιν Διευθυντών
'Ινστιτούτων Έγκληματολογικής Έρεύνης (Στρασβούργον,
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1966), όπετέλει μάλλον ηειροματικήν προσπάθειαν πρός
έΕεύρεσιν τών καταλληλότερων μεθόδων
προγνώσεως,
λόσιν τών προκυπτόντων μεθολογικών προβλημάτων κλπ.
Είρήσθω δ' ωσαύτως, άτι περί παρόμοιας έρεύνης, διεΕαγομένης ήδη έν Γαλλία παρά τών G. Picca καί Ρ. Robert,
προκαταρκτικοί μόνον παρατηρήσεις έδημοσιεύθησαν μέχρι
τοϋδε.
§

3.

Θεωρητική

β ά σ ι ς —Π ρ ο β λ ή μ α τ α

Ή κεντρική ιδέα ή θεμελιώδης ύπάθεσις, έφ' ής έρείδεται ή πρόγνωσις τής μελλούσης έγκληματικότητος, είναι
ό συλλογισμός, δτι ή εις τό μέλλον έΕέλιΕις τής έγκλημα
τικότητος θά άκολουθήση τήν κατά τό πρόσφατον παρελθόν
καί τό παρόν έπιδεικνυομένην τάσιν της. Ή έν λόγω ύπόθεσις έχει ώς θάσιν καί θεωρεί ώς δεδαμένον, δτι ή έγκληματικότης —ώς κοινωνικόν φοινόμενον —οφείλεται εις ώριομένους παράγοντας, έκαστος τών όποιων θεωρείται δτι έπιδρςί έπ' αύτής μέχρις ώρισμένου βαθμού καί καθ' ώρισμένην έκτασιν. Έφ' όσον ό βαθμός τής έπιδράσεως αύτού
είναι περίπου γνωστός, δύνσται δέ νά διαγραφή (προβλεφθή) ή εις τό μέλλον έΕέλιΕις τού έν λόγω παράγοντος,
(λογικόν έμφανι'Ζεται νά) είναι έφικτόν νά ύπολογισθή μετά
πιθανότητος ή εις τό μέλλον ροπή τής έγκληματικότητος,
ή όφειλομένη εις τήν έπήρειαν τού ποράγοντος αυτού. Ή
συνιστομένη τών ροπών τών καθ' έκοστον παραγόντων τής
έγκληματικότητος διαγράφει τήν (μετά πιθανότητος, πάντο
τε, άναμεναμένην) μελλοντικήν καμπύλην αύτής.
Παραλλήλως, έν τούτοις, πρός τόν ύπολογισμόν τής
έπιδράσεως τών παραγόντων (αιτίων) τής έγκληματικότη
τος, δέον νά λαμβάνηται ύπ' δψιν ή άνασταλτική έπίδρασις
τών πρός πρόληψιν ή καταστολήν τής έγκληματικότητος
λαμβανομένων έκόστστε μέτρων. Πράγματι, άφ' ένός μέν ό
έκ τής έκφοβιστικής έπιδράσεως (γενικής προλήψεως) τής
ποινής, άφ' έτέρου δ' ή έκ τής λήψεως ειδικών μέτρων
περιορισμού τής έπενεργείας τών καθ' έκαστον παραγόντων
τής έγκληματικότητος —κατά τό μάλλον ή ήττον έπερχαμένη—μείωσις αύτής δέον νά λαμβάνηται ύπ' δψιν πρός ύπολογιαμόν τών μελλοντικών ροπών της. Παραλλήλως δέ δέον
δπως λαμβάνηται ύπ' δψιν ή ένδειΕις τής ύποτροπής, ώς
καί ή όποτελεσματικότης τών μέτρων ειδικής προλήψεως.
Τρίτος τομεύς, εις δν άπαιτεϊτσι δπως έπιχειρηθή πρόγνωσις τής μελλοντικής έΕελίΕεως, είναι ή σύνθεσις τού
πληθυσμού κατά φϋλον, ήλικίαν ή τόπον κατοικίας, έπί τή
βάσει τών συντελεστών γεννήσεων, θνησιμότπτος καί τοπι
κής διακινήσεως πληθυσμού, ήτοι τής μεταναστεύσεως.
Αύτονόητον τυγχάνει βεβαίως, δτι διά τήν έπιτυχίαν
τού έγχειρήματος είναι άπολύτως άνσγκαία ή ΰπαρΕις δύο
βασικών προϋποθέσεων. Πρώτη τοιαύτη (θετική) προϋπόθεσις είναι ή ϋπαρΕις καλώς ώργανωμένης γενικής καί έγκληματολογικής στατιστικής καί ή έπάρκεια τών άπαιτουμένων λεπτομερών στατιστικών στοιχείων. Δευτέρα (άρνητική) προϋπόθεσις είναι, δτι δέν θά συμβοΰν έΕαιρετικά,
μή δυνάμενα —συνεπώς —νά προβλεφθοϋν καί πράγματι μή
προβλεφθέντα, γεγονότα ή κοινωνικοί μεταβολαί, τοιαύτης
φύσεως ώστε νά είναι ικανοί νά έπηρεάσουν άμέσως ή έμμέσως τήν καμπύλην τής έγκληματικότητος, ώς π.χ. πόλε
μοι, οικονομικά! κρίσεις κλπ.
Έκ τής κατά τά άνωτέρω συντόμου παρσθέσεως τών
δρων, οί όποιοι δέον νά λομβάνωνται ύπ' δψιν κατά τήν
πρόγνωσιν τής μελλούσης έγκληματικότητος, καί τών προ
ϋποθέσεων, αϊτινες δέον νά συντρέχουν πρός έπιτυχίαν αύ
τής, διαγράφονται τά πολυποίκιλα προβλήματα τού σχετικού
έγχειρήματος, πολύ περισσότερα τών έν τή δημογραφία άπαντώντων. Ούτως, είδικώτερον, θά ήδύνατο νά παρατηρη
θούν τά άκόλουθα:
α) Έν τή δημογραφίρ, οί έπιχειροΰντες τήν πρόγνωσιν στηρίζουν τά συμπεράοματά των έπί (σχετικώς) άκριβών
καί βεβαίων στοιχείων τού παρελθόντος, ήτοι έπί τών συν
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τελεστών γεννήσεων, θνησιμότητος καί διακινήσεως τών
άτόμων (άστυφιλία, μετανάστευσις κλπ.) κατά φύλον καί
ήλικίαν, ώς καί τών ποραγόντων, οίτινες έπηρεάΖουν τήν
έΕέλιΕιν τών ρηθέντων στοιχείων (σταδιακή αϋΕησις μέσου
όρου Ζωής, μείωσις γεννήσεων, έκθιομηχάνισις τής χώρας
κλπ.). Ά λ λ ' όμως, διά τήν έγκληματολογικήν πρόγνωσιν,
άφ' ένός μέν είναι άπαραίτητος ή κατά τά άνωτέρω πρόγνωσις τής μελλοντικής συνθέσεως τού πληθυσμού, άφ' έ
τέρου δ' άπαιτεϊτσι ή πρόγνωσις πλήθους άλλων παραγόν
των, οίτινες έμνημονεύθησαν ήδη. Άντιστοίχω ς δέ, ώς ήδη
έσημειώθη, δέον νά ύπολογίΖηται έν ταύτώ καί ή έκτασις
τής έπιδράσεως τών άνασταλτικών παραγόντων, ήτοι τών
γενικών μέτρων τής έγκληματοπροληπτικής πολιτικής, άτινα κατά τό μάλλον ή ήττον δημιουργούν ραπάς άντιθέτους
πρός τάς τής έγκληματικότητος τοιαύτας.
Ρ) Δεδομένου δτι ή πρόγνωσις τής μελλούσης έγκλη
ματικότητος θά στηριχθή κστά βάσιν εις τήν έγκληματικότητα τού παρελθόντος, ύφίσταται πάντοτε ό κίνδυνος έκ τής
άβεβαιότητος καί τής άνακριβείας τών ένδεικτικών στοι
χείων αύτής, γνωστού όντος ότι τά στοιχεία οίασδήποτε
έγκληματολογικής στατιστικής δέν αποδίδουν τήν πραγματιικήν έγκληματικότητα, άλλά τήν (δήλην ή) δικαστικήν
τοιαύτην. Μή οϋσης, συνεπώς, γνα>στής τής έκτάσεως τής
άφανοϋς έγκληματικότητος, ούδέ τής ποσοστιαίας άναλογίας αύτής πρός τήν δήλην τοιαύτην, εύλογον πορίσταται,
δτι καί ή πρόγνωσις τής μελλούσης έγκληματικότητος θά
γίνη ύπό τήν έπιφύλαΕιν, δτι οί έΕ αύτής μέλλοντες νά προκύψουν άριθμοί θά άφοροϋν, όχι τήν πραγματιικήν άλλά
τήν έγκληματικότητα, ήτις μέλλει νά καταστή δήλη ή δικα
στική. Τούτο σημαίνει, ότι τό σχετικόν έγχείρημα τελεί ύπό
τήν προϋπόθεσιν, δτι οί παράγοντες, οίτινες συνετέλεσαν
κατά τό παρελθόν εις τήν έμφάνισιν ώρισμένου ποσοστού
άφανούς έγκληματικότητος, θά συνεχίσουν δρώντες καί κατά
τό μέλλον κατά τήν αύτήν έντασιν καί έκτασιν.
γ) Ένώ έν τή δημογραφίρ ή πρόγνωσις άφορά κστάστασιν συνεχώς έΕελισσομένην πρός τήν Α ή Β κατεύθυνσιν, είναι άγνωστον άν συμβαίνη τό αύτό καί εις τήν έγκληματολογίσν, προκειμένου περί τής έΕελίΕεως τής έγκλημα
τικότητος έν δεδομένω τόπω καί χρόνω. Πράγματι, είναι
άγνωστον, άν ή έν δεδομένη κοινωνία έγκληματικότης συνιστά «ποσότητα έΕελισσομένην» ή άπλώς κατάστασιν πρά
γματι μέν άμετάβλητον
(έν άναλογία) εις περιεχόμενον,
άπλώς δ' έν έαυτή κατά μορφήν μόνον μεταβαλλομένην.
"Ας σημειωθή δ' δτι τήν έν λόγω αμφιβολίαν έκφράΖει, όχι
μόνον ή μνησθεϊσα θεωρία τού Quetelet περί τής σταθερός
σχέσεως τής έγκληματικότητος πρός τά λοιπά κοινωνικά
φαινόμενα, άλλά, έπίσης, ή θεωρία τού Ferri περί έγκλημστικοΰ κορεσμού, ώς καί ή ύπό τού Durkheim διατυπωθείσσ
άποψις περί τού—άπό κοινωνιολογικής άπόψεως—«όμαλοΰ»
(normal) τού φαινομένου τού έγκλήματος. "Οσον δ' άν φαίνηται παράδοΕον, καίτοι αί έν λόγω θεωρίαι έπαυσαν πρό
πολλού ν' άποσχολούν τούς θεωρητικούς, λόγω κυρίως τής
άδυναμίας άποδείΕεώς των, έν τούτοις, ίστορικώς, τούλάχιστον, δέν άπεδείχθησαν άναληθεϊς, δεδομένου δτι ούδέποτε καί εις ούδεμίαν γνωστήν κοινωνίαν ένεφανίσθη —
ώς παρετήρει ό Durkheim —περίοδος πλήρως άπηλλαγμένη
έγκλημάτων, ή, άντιστρόφως, πλήρους έπικρατήσεως τού
έγκλήματος.
§

4.

Ή

μέ θ ο δ ο ς

έ ρ ε ύ ν η ς

Από άπόψεως μεθολογίας, ή πρός έπίτευΕιν τού έπιδιωκομένου σκοπού τεχνική είναι ή ύπό τής δημογραφίας
όκολουθουμένη τοιαύτη. Ούτως, είδικώτερον:
α) Προσδιορίζεται ή περίοδος, ήν θά άφορά ή πρόγνωσις, π.χ. μία 3ετία, μία δετία, μία 10ετία κλπ. Λόγω τών
μετά βεβαιότητος άναμενομένων μεταβολών εις τάς κοινω
νίας τού αίώνος μας, έν όψει τής καλπαΖούσης τεχνικής
προόδου, αί έν λόγω περίοδοι συνήθως δέν ύπερβαίνουν
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Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

τήν 20ετίαν. Έν ταύτώ προσδιορίζονται ένδιόμεσα χρονικά
σημεία, δΓ ά θά έπιχειρηθή επίσης πρόγνωσις, άτινα ση
μεία άναλόγως τής συνολικής περιόδου, άπέχουν κατά έτη
—διά περίοδον προγνώσεως μέχρι τριών ή πέντε έτών —ή
κατά τριετίαν ή πενταετίαν —διά μακροτέρας περιόδους. Ή
έπαλήβευσις ή μή τής προγνώσεως, κατά τά έν λόγω ενδιά
μεσα χρονικά σημεία, άπστελεί τόν γνώμονα διά τήν διόρθωσιν τής προγνώσεως τής όλης περιόδου.
β) Προσδιορίζεται ή περίοδος έπί τη θάσει καί έκ τής
μελέτης τών στοιχείων τής όποιας θά έπιχειρηθή ή πρόγνωσις καί, συναφώς, τό έτος διαχωρισμού τών δύο περιόδων,
όπερ χαρακτηρίζεται ώς έτος ένόρΕεως τής προγνώσεως.
Ώ ς τοισύτη περίοδος λαμθάνεται ή —κατά τό δυνατόν έγγυτέρα χρονιικώς καί πλέον συνεχής—περίοδος, δι' ήν ύφίστανται στατιστικά στοιχεία, π.χ. παρελθούσα δετία, παρελθοϋσα 10ετια, κ.ο.κ., ώς έτος δέ ένάρΕεως τής προγνώσεως χρησιμεύει τό άμέσως έν συνεχεία πρώτον στατιστι
κόν έτος. Σημειωτέον, όμως, ότι τό έν λόγω έτος δέν είναι
άναγκαίον νά είναι τό τρέχον ή τό άμέσως παρελθόν, άλλά
καί παλαιότερον τοιοΰτον, όπότε θά «προγνωονή» ή έγκληματικότης π.χ. τού πορελθόντος έτους, ώς θά έμφονισθή
αϋτη κατά τήν δημοσίευσιν τής έγκληματολογικής στατιστι
κής.
γ) Τελευταία προπαρασκευαστική έργοσία είναι ό προσ
διορισμός τών παραγόντων προγνώσεως, ήτοι τών στοιχείων
έκείνων, τά όποια δέον νά μελετηθούν είδικώτερον, διά νά
θεμελιωθή ή πρόγνωσις, ώς είδικώτερον άνωτέρω άνεφέρθη.
§

5.

Ή σ κ ο π ι μ ό τ η ς
τής
προγνώσεως
τής
με λλο ύση ς
έγκληματι κότ ητος.

Ή σκοπιμότης τής προγνώσεως τής μελλούσης έγκλη
ματικότητος παρίσταται εύλογος. Δι' αύτής έπιδιώκεται ή
έγκαιρος προετοιμασία, ή δημιουργία τών καταλλήλων συν
θηκών καί ή λήψις τών άναγκαίων μέτρων πρός άντιμετώπισιν μιας μετά πιθανότητος άνομενομένης καταστάοεως,
ούτως ώστε νά μή άπάρΕη περίπτωσις καλύψεως έκ τών
ύστέρων ύφισταμένων ήδη άναγκών. Οί τομείς εις τούς
όποιους δύναται νά χρησιμεύση ή πρόγνωσις τής μελλούσης
έγκληματικότητος, δυνατόν νά συνοψισθοϋν ώς άκολούθως.
α) Ή όργάνωσις, διάρθρωσις καί κατανομή τής δυνάμεως διώΕεως τού έγκλήματος.
β) Ή διάρθρωσις τής δυνάμεως τών δικαστηρίων διά
τής διαφόρου κατανομής ή προλήψεως δικαστικών λειτουρ
γών καί λοιπού προσωπικού.
γ) Ή ίδρυσις νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, ή
έκπαίδευσις τού άναγκαίου προσωπικού αύτών κλπ., ώς καί
ή άνάλογος όργάνωσις έτέρων ύπηρεσιών, ώς π.χ. έπιμελητών άνηλίκων κλπ.
δ) Ή έγκαιρος έΕεύρεσις οικονομικών πόρων πρός κάλυψιν τών ώς δνω άναγκών.
ε) 'Από θεωρητικής άπόψεως, ή συμβολή τής προγνώσεως τής μελλούσης έγκληματικότητος καί τής όλης περί
αύτής σχετικής διαδικασίας είναι μεγίστη' τούτο δέ διότι
έκ τού βαθμού έπιτυχίας τών άποτελεσμάτων της είναι δυ
νατόν, νά κριθή ή άληθής ή μή συμβολή τών καθ' έκαστον
παραγόντων, οϊτινες θεωρούνται αίτια τής έγκληματικότητος
καί έπί τη βάσει τών όποιων έπεχειρήθη ή πρόγνωσις, τόσον
κατ' έκτασιν όσον καί κατ' έντασιν δράσεως.
Ώς ήδη προανεφέρθη, ή πρόγνωσις τής μελλούσης
έγκληματικότητος άπετέλεσεν έν τών άντικειμένων τών συ
ζητήσεων τής 4ης Εύρωπαϊκής Συνδιασκέψεως Διευθυντών
Ινστιτούτων Έγκληματολογικής Έρεύνης.
Ασχέτως τής
γενικής έπιφυλοκτικότητος, όφειλομένης μάλλον εις τό γε
γονός, ότι ή περί ής πρόκειται έργοσία έρείδεται εις τήν
έγκληματολογικήν στατιστικήν (Picca, Gibson), παρετηρήθη
—κατ' άρχήν —κατά τήν έν λόγω Συνδιάσκεψιν μάλλον άπαισιοδοΕία, ώς πρός τήν προώθησιν τής έγκληματολογικής

έρεύνης έπί τού έν λόγω πεδίου, θεωρηθείσης άσκοπου
τής δαπάνης χρημάτων καί τής όπασχολήσεως έπιστημονικού δυναμικού, έν όψει άβεβαίου καί αμφιβόλου άποτελέσματος fjepsen, D i Genaro). Αύτός δ' ούτος ό εισηγητής
τού θέματος δανός J. Jepsen έΕεδήλωσεν έπιφυλσκτικότητα,
έπί τη αιτιολογία τής ένδεχομένης δυσπιστίας καί δυσφημήσεως τής έγκληματολογικής έρεύνης καί τών άπασχολουμένων σχετικώς έρευνητών έν περιπτώσει άποτυχίας τού
έγχειρήματος καί διαψεύσεως τών άποτελεσμάτων τής έ
ρεύνης των. Οί έν λόγω δισταγμοί, έν τούτοις, ύπερεπηδήθησαν τελικώς, άνεγνωρίσθη δ' ή σημασία τού περί οΰ πρό
κειται άντικειμένου καί διετυπώθη εύχή έπαναλήψεως καί
έΕαπλώσεως τών σχετικών έρευνών.
Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Ε ΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Δεδομένου ότι ή άνά χεϊρας μελέτη άφορρ τήν πρόγνωσιν τής τροχαίας έγκληματικότητος, φρονοϋμεν ότι θά
ήτο σκόπιμον νά προβώμεν είς τινας παρατηρήσεις έπ' αύ
τής τής όλως ίδιοΖούσης μορφής έγκληματικότητος. Ούτως,
είδικώτερον, θά ήδύναντο νά παρατηρηθούν έν συντομία τά
άκόλουθα:
α) Συνήθως λέγεται, ότι τό Ούτοκίνητον κατέστη είς τήν
σύγχρονον έποχήν σχεδόν άπαροίτητον καί άναγκαίον στοιχεϊον τής καθ' ήμέραν διαβιώσεως. Τούτο δέ, διότι καλύ
πτει σημαντικούς τομείς αύτής καί δή τόν έπαγγελματικόν,
τόν ψυχαγωγικόν, τόν συγκοινωνιακόν κλπ. Εν ταύτώ, ό
μως, ή εύρεϊα έΕάπλωσις τού αύτοκινήτου συνεπέφερε δυ
σάρεστά τινα άποτελέαματα καί έπιπτώσεις, σημαντικωτέρα
τών όποιων δύναται, άναμφιβόλως, νά θεωρηθή ή δημιουρ
γία μιας νέας μορφής έγκληματικότητος, ήτοι κυρίως μέν
τής Τροχαίας τοιαύτης, δευτερευόντως δέ τής συναφούς
πρός τό αύτοκίνητον έν γένει έγκληματικότητος.
β) Ή ταχεία αϋΕησις τής τροχαίας έγκληματικότητος
έδημιούργησε πλεϊστα όσα προβλήμοτα, τόσον είς τό ποινι
κόν δίκαιον, όσον καί είς τήν έγκληματολογίαν. Ούτως,
άπό άπόψεως ποινικού δικαίου γεννώντσι προβλήμοτα, ίδίρ,
κσθ' όσον άφορρ τήν εύθύνην έκ τού τροχαίου έγκλήμα
τος, τάς άΕιβήοίνους μορφάς τής συγκεκριμένης συμπερι
φοράς κ.ά.ό., άπό άπόψεως έγκληματολογικής πολιτικής
άπασχολεί ιδία τό πρόβλημα τής τεράστιος αύΕήσεως τών
κυκλοφοριακών παραβάσεων, ή άντιμετώπισις τών όποιων
τείνει νά καταστή άληθές καρκίνωμα τής ποινικής δικαιο
σύνης, άπό άπόψεως δ’ έγκληματολογικής, ώσαύτως άνακύπτουν πλεϊστα όσα προβλήματα, έκ τού γεγονότος, ότι,
κατά κανόνα, τό τροχαϊον έγκλημα είναι έΕ άμελείας το:οϋτον, έΕ οΰ δυσχεροίνεται τά μέγιστα ή διερεύνησις τής
προσωπικότητος τού έγκληματίου. "Αλλωστε, ή εύρεϊα διάδοσις τού αύτοκινήτου εϊχεν ώς συνέπειαν τήν παρά δια
φόρων άτόμων τέλεσιν τροχαίων έγκλημάτων, είς τρόπον
ώστε ή τοιαύτη ποικιλομορφία δέν έπιτρέπει τήν διάκρισιν
ιδιαιτέρας κατηγορίας «τροχαίων» έγκλημστιών. 'Απομένει,
συνεπώς, ή έρευνα τών ψυχολογικών παραγόντων τής άμε
λείας τών οδηγών καί ή έΕέτσσις τών πολυαρίθμων κοινωνι
κών παραγόντων, οϊτινες συμβάλλουν είς τήν γένεσιν τού
τροχαίου έγκλήματος.
γ) Αί κυριώτεραι (γνήσιοι) μορφα'ι τής τροχαίας έγ
κληματικότητος δυνατόν νά ένταχθοΰν είς τρεις κυρίας ύποδιαιρέσεις: τά έγκλήματα κατά τής Ζωής, τά έγκλήματα
κατά τής σωματικής άκεραιότητος καί τάς παραβάσεις τού
κώδικος οδικής κυκλοφορίας. Αί δύο πρώται ύποδιαιρέσεις
προβλέπονται καί τιμωρούνται ύπό τών άντιστοίχων διατάΕεων τού ποινικού κώδικος καί ή τρίτη ύπό τού ν.δ. 4233)
1962 περί Κ.Ο.Κ. Ώ ς συνεπώς καταφαίνεται, τό τροχαϊον
έγκλημα κατ' ούδέν διαφέρει τών συνήθων μορφών τών έν
λόγω έγκλημάτων τού ποινικού κώδικος, εί μή μόνον κατά
τό μέσον διαπράΕεως αύτοΰ. Ή έννοια, όμως, τού «μέσου»
έν προκειμένω είναι διάφορος πως τής συνήθους, λόγω
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ.
Σ’ ΑΥΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ
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IΘΥΛΠΕΑΥΟΒΚΓΑΗΡΛΑΛΕΦΩΤΗΕΡΙΔΣΤΑΑΗΣΝ
ΜΕ ΕΝΑΣΤΥΛΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΗΤΗΛΣΗΙΣΞΙΣΧΥΟΣΤΗΣ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ

Μέ τήν κάρτα σας μπορείτε νά άγοράσετε άπό όλες
τίς έπιχειρήσεις πού στις βιτρίνες τους έχουν τό σήμα τής
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ. Ή Τράπεζα έχει κάνει σύμβασι μέ χιλιάδες έπιχειρήσεις σέ όλη τή χώρα, οί όποιες μέ Ιδιαίτερη προθυμία θά
σάς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γνωρίζοντας ότι άντιπροσωπεύετε τήν πιό έκλεκτή πελατεία.
Σέ λίγο καιρό θά σάς στείλουμε ένα κατάλογο πού θά
περιλαμβάνη όλες τις έπιχειρήσεις πού άνήκουν στό δίκτυο
τής ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, κατά κατηγορίας καταστημάτων καί κατά
περιοχάς. ’Έτσι θά ξέρετε έκ τών προτέρων πού μπορείτε
νά χρησιμοποιήσετε τήν κάρτα σας καί νά διαλέξετε μέ τήν
άνεσί σας τό κατάστημα τής άπολύτου άρεσκείας σας.
Μέ τήν κάρτα σας μπορείτε έπίσης νά άποσύρετε
μετρητά άπό όποιοδήποτε Υποκατάστημά μας, άν συμβή νά σάς
λείψουν χρήματα, γιά μικροανάγκες πού μόνον μέ μετρητά
καλύπτονται. Αύτές οί άναλήψεις είναι έντοκες άπό τήν ήμέρα
πού θά πάρετε τά χρήματα.

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ - ΜΠΟΥΤΙΚ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ- ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΥΦΑΣΜΑΤΑ- ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΜΠΙΖΟΥ
ΕΠΙΠΛΑ- ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΚΕΣ
ΧΑΛΙΑ - ΦΛΟΚΑΤΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΕΙΔΙΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Ή κάρτα σας μπορεί νά χρησιμοποιηθή σέ όλες τίς έπιχειρήσεις πού έχουν στήν βιτρίνα τους τό σήμα
τής ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ. ’Από αύτές τίς έπιχειρήσεις άγοράζετε χωρίς νά πληρώσετε σέ
μετρητά τήν άξια τών έμπορευμάτων ή τών ύπηρεσιών πού έπιθυμεΐτε. Αντί
νά δώσετε μετρητά θά παρουσιάσετε στό ταμείο τήν ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ σας
καί θά ύπογράψετε ένα δελτίο χρεώσεως
πού θά συμπληρώση ή έπιχείρησις.

'Η έπιχείρησις θά σάς δώση
ένα άντίγραφο τού δελτίου χρεώσεως γιά νά έλέγξετε
τόν μηνιαίο λογαριασμό σας, όταν τόν πάρετε. Τά δελτία χρεώσεως είναι
γιά τήν έπιχείρησι σάν μετρητά, γιατί προσκομίζοντάς τα στήν Τράπεζα είσπράττει άμέσως τήν άξία τους

Ή εύρεΐα έξάπλωαις τοΰ αύτοκινήτου συνεπέφερε πολλά δυσάρεστα άποτελέσματα καί έπιπτώσεις έκ τών δποίων ώς κυριω·
τέρα δϋναται νά θεωρηθώ ή δημιουργία μιάς νέας μορφής έγκληματικότητος.

τοΟ —ώς ήδη έλέχθη —χαρακτηριστικού τών τροχαίων έγ·
κλημάτων, ώς έΕ άμελείας τοιούτων. Οϋτω, κρίνεται όρθότερον νά γίνηται λόγος περί τελέσεως αυτών, όχι διά τοϋ
αύτοκινήτου ώς μέσου, άλλ' «έπ’ ευκαιρία» όδηγήοεως αύτοκινήτου.
δ) Ή μεγαλυτέρα δυσχέρεια, καθ' όοον άφορρ τήν
άπό έγκληματολογικής άπόψεως έρευναν τών τροχαίων εγ
κλημάτων, οφείλεται εις τό σημειωθέν ήδη γεγονός, ότι
ταΰτα είναι εγκλήματα τελούμενα έΕ άμελείας. Ή άμέλεια
δυνατόν νά άναφέρηται είτε εις τήν συμπεριφοράν τοΰ ο
δηγού είτε εις τήν συμπεριφοράν τρίτου προσώπου (κατασκευαστοϋ, έπισκευαστοϋ, συντηρητοϋ κλπ.), ασχέτως τής
stricto sensu ποινικής εύθύνης έκάστου' δυνατόν είναι, συνε
πώς, νά άνάγηται αϋτη, είτε εις τόν χρόνον τοΰ έγκλήματος είτε εις προγενέστερον χρόνον. Αί έκ τοϋ ώς όνω λό
γου δυσχέρειαι έπιτείνονται έτι περισσότερον έκ τοϋ ότι εις
τήν έπέλευσιν τοϋ έγκληματογόνου γεγονότος συντελεί συχνάκις ή (συντρέχουσα ή άποκλειστική) αμέλεια τοϋ θύμα
τος, όπότε άφ' ένός μέν άνακύπτει πρόβλημα έπακριβοϋς
προσδιορισμού τής εύθύνης τοϋ δράστου καί έπιμετρήσεως
τής ποινής, άφ’ έτέρου δέ (άπό άπόψεως κοινωνιολογικής
καί ορθολογικής άντιμετωπίσεως) γεννάται πρόβλημα ύπολογισμοϋ τής εύθύνης τοϋ θύματος.
ε) Είδικώς, όσον άφορρ τήν πρόγνωσιν τών τροχαίων
έγκλημάτων, θά ήδύνατο νά παρατηρηθή, ότι αϋτη έμφανίΖει έν έπί πλέον μειονέκτημα —πλήν τών όσων άνωτέρω έΕετέθηοαν συνήθων τοιούτων —καί δή τό χαρακτηριστικόν
τής έΕ άμελείας τελέσεως αύτών. Έν ταύτφ, όμως, έμφανίΖει αϋτη δύο σημαντικά πλεονεκτήματα, καί δή, άφ' ένός
μέν τόν άποκλεισμόν τής παιδικής έγκληματικότητος, ήτις
παρεμβάλλει σημαντικός δυσχερείας εις τήν πρόγνωσιν τών
λοιπών έγκλημάτων, άφ' έτέρου δέ τήν έλαχίστην, αν μή
μηδαμινήν δρασιν ένδογενών οίτίων, ώς πρός τήν γένεσιν
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τών τροχαίων έγκλημάτων, περιορισμένου οϋτω σημαντικώς τοϋ κύκλου τών παραγόντων προγνώσεως.
Τπό τά άνωτέρω δεδομένα, βαίνομεν έν τοίς έπομένοις
εις τήν διερεύνησιν τής δυνατότητος καί τών προσφορωτέρων μεδόδων προγνώσεως τής μελλούσης τροχαίας έγ
κληματικότητος. 'Από άπόψεως τόπου, έκρίθη σκοπιμώτερον νά περιορισθή ή έρευνα εις τήν πάλιν Θεσσαλονίκην,
πρός άποφυγήν τών προβλημάτων έκ τής διακινήσεως καί
άναμοιογενείας τοϋ πληθυσμού, ατινα προβλήματα άναποφεύκτως θά άντεμετωπίΖοντο, αν ή έρευνα έπεχειρείτο έπί
έθνικοϋ πεδίου. Ωσαύτως, άποφεύγεται ό σκόπελος τής
διαφοράς μεταΕύ τροχαίας έγκληματικότητος άστικών πε
ριοχών καί έκτός πόλεων τοιούτων, ήτις διαφορά είναι, άναμφιβόλως, σημαντική. Από άπόψεως χρόνου, ή πρόγνωσις θέλει έπιχειρηθή διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1969
μέχρι 1971, τούτο δέ διότι τά εις τήν διάθεσιν ήμών στα
τικά έγκλημαατολιγκά στοιχεία έΕικνοϋνται μέχρι τοϋ έτους
1968. Ώς συντελεσταί προγνώσεως έπελέγησαν οί παρά
γοντες τοϋ πληθυσμού καί τών οχημάτων, άφ' ένός μέν
διότι ή μέτρησις αύτών είναι τεχνικώς πλέον εύχερής, άφ'
έτέρου δέ διότι είναι, ομοίως, εύχερής ή άπόδειΕις τής
έπιρροής τούτων έπί τής κομπύλης τής τροχαίας έγκλημα
τικότητος.
Ώ ς διαφαίνεται έκ τών διαγραφέντων, ώς όνω όριων
τής παρούσης έρεύνης, αϋτη αποβλέπει εις σκοπούς όλιγώτερον πρακτικούς καί περισσότερον θεωρητικούς, συνιστώ
σα πειραματισμόν πρός έπισήμανσιν προβλημάτων μεθοδολο
γικών, χωρίς ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τήν άκρίβειαν τοΰ
τελικού άποτελέοματος (έΕ αύτοϋ δέ καί μόνον τοϋ λόγου
έπεχειρήθησαν ύπό τοϋ γράφοντος αύθαιρεσίοι τινές κατά
τήν έπεΕεργασίαν τών διαθεσίμων στοιχείων).
(ΣυνεχίΖεται)

Η
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
ΑΜΥΝΑ
Τοδ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοδ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ — ΚΕΑΑ. Αιατελέσαντος χειριστοδ θεμάτων Π. Α. Έθνικοδ καί
ΝΑΤΟ παρά τφ ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοδ τοδ
ΚΜΟΑΑ τοδ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήπεως.

(Συνέχεια έκ τοΒ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
Ώ ς προκύπτει έκ τών προαναφερθέντων νομοθετημάτων ή Πο
λιτική Ά μυνα τής Χώρας διέπεται είσέτι δπό Νομοθεσίας χροωνολογουμένης πρό τού 2ου ΙΙαγκοομίου Πολέμου καί άποβλεπούοης εις τήν κάλυψιν τών τότε προβλεπομένων καταστάσεων.
’Επειδή ή ίαχύουσα Νομοθεσία περί Π.Α. είναι έλλειπής
καί δέν άνταποκρίνεται πρδς τάς σημερινάς έξελίξεις, καθ’ δσον δέν καλύπτει άπαντας τούς τομείς δραστηριότητος τής Π.Α.
καί δέν είναι γενικώς προσηρμοσμένη πρός τά σημερινά δεδο
μένα καί έπιδιώξεις αύτώο, προκύπτει έπιτακτική ή άνάγκη
άναθεωρήσεως καί Κωδικοποιήσεως τής Νομοθεσίας διά τής
έκδόσεως νέου Ν.Δ. ρυθμίζοντος άπαντα τά θέματα τής Πολι
τικής Άμύνης. Πρός τούτο κατηρτίσθη Οπό τής ΓΕΔΠΑ/Χ σχέδιον Ν.Δ. περί Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας, δπερ έσχολιάσθη δπό τού ’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τού όποιου τά
κύρια χαρακτηριστικά είναι τά άκόλουθα:
α) Ποοβλέπεται 6 συντονισμός τών προσπαθειών τού Κράτους
διά τήν έπιτυχίαν τού δλου έργου τής Π.Α. καί έξεύρεσις τών
οικονομικών πόρων.
β) Καθορίζονται γενικώς καί είδικώς αί εύθΰναι καί αί δποχρεώσεις τών Υπουργείων ώς πρός τήν ΙΙ.Α. Οπό τήν σημε
ρινήν Ονομασίαν καί διάρθρωσιν.
γ) Καθορίζεται έπακριβώς αί άρμοδιότητες τής ΓΕΔΠΑ/Χ
ώς άρμοδίου έπιτελικού καί συντονιστικού όργάνου έπί θεμά
των ΙΙ.Α. τής Χώρας.
δ) ΙΙροβλέπεται ή άπό τού καιρού xflc ειρήνης κατανομή '
τής Χώρας εις άρχάς Ι1.Α. άνταποκρινομένας είς άντιστοίχους
Άστυνομικάς δπηρεσίας Χωρ)κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων διά
τήν εύρυθμον καί συντονισμένην λειτουργίαν τών μέτρων Π.Α.
είς όλόκληοον τήν Χώραν.
ε) ΙΙροβλέπεται ή άνάκληοις έκ τής έφεδρε ίας Ά ξ)κώ ν τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί ’Ενόπλων Δυνάμεων διά τήν έπάνδρωσιν τών αρχών Π.Α. πρός χειρισμόν άποκλειστικώς καί μό
νον τών θεμάτων Π.Α.
στ) Ποοβλέπεται ή άπό τού καιρού τής ειρήνης όργάνωσις,
■έκπαίδευαις καί συγκρότησις τών Μονάδων Πολιτικής Άμύνης
\ ό προσωπικόν τών δποίων θά συντελέση είς τήν έπιτυχή έκπλήρωαιν τού σκοπού τής Π.Α.
ζ) Θεσπίζονται σαφείς καί αύατηρότεραι ποινικαί διατάξεις
έναντίον τών παραβατών καί καθορίζονται τό πρώτον ήθικαί
καί Ολικαί άμοιβαί είς τούς προσενεγκόντας έξαιρετικάς ύπη
ρεσίας διά τήν Π.Α.

Μ Ε Ρ Ο Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.
"Εννοια Πολιτικής Άμύνης.
Λέγοντες Πολιτικήν “Αμυνα έννοούμεν τήν προσχεδιασμένην μετάπτωσιν τών Κρατικών καί μή Αρχών ώς καί τού μή
στρατευομένου πληθυσμού τής Χώρας έκ τής καταστάσεως ειρή
νης είς τήν πολεμικήν τοιαότην, κατά τρόπον, δστις θά καλύψη έπιτυχώς τάς άνάγκας τής ’Εθνικής Άμύνης καί θά εξα
σφάλιση τήν έπιβίωσίν μας. Βασικώς αποτελεί πολεμικήν Κυ
βερνητικήν προετοιμασίαν δι’ άποτελεσματικήν ενέργειαν πρός
διάαωσιν ζωών, περιορισμόν τών ζημιών καί ταχείαν άνασυγκρότησιν μετά ιιίαν έχθρικήν έπίθεσιν.
Σκοπός Π.Α. — "Επιδιώξεις αυτής.
Σκοπός τής Π.Α. είναι ή μελέτη, όργάνωσις καί κατεύθυνσις άπάντων τών ληπτέων μέτρων πρός προστασίαν τού άμάχου πληθυσμού καί τών αγαθών του έκ τών έπιζητουμένων
είς έμπόλεμον περίοδον δπό τού έχθρού αποτελεσμάτων καί ή
άποκατάστασις κατά τό δυνατόν τών γενοαένων ζημιών. *0
σκοπός οδτος τής Π.Α. έπιτυγχάνεται διά τής συντονισμένης
δργανώσεως, προπαρασκευής καί έν καιρφ κινητοποιήσεως τών
Κρατικών καί μή Αρχών καί τού Αμάχου πληθυσμού διά τόν
περιορισμόν τών αποτελεσμάτων έκ τών έχθρικών ένεργειών
διά τήν διατήρηοιν τοδ πάαης φύσεως δυναμικού τής Χώρας.
Όργάνωσις —Διόρθρωοις "Αρχών Π.Α.—Αποστολή αύτών.
Ή δπηρεσία Π.Α. άπό τοδ έτους 1964 δπάγεται διο·κητικώς είς τό Ύπουργείον Δημ. Τάξεως, δπερ συνεστήθη διά τού
ύπ’ άριθ. 4426)10.11.64 Ν.Δ. καί έκπροσωπείται έκτοτε δπό
τής Γενικής Διευθύνσεως Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας, ήτ-.ς
φέρεται ώς άρμόδιος φορεύς τής ΙΙ.Α. τής Χώρας ή άλλως είναι
δ έγκέφαλος τής Π.Α. τής Χώρας.
Παρ’ αυτή λειτουργεί Συμβούλων Πολιτικής Άμύνης
(ΣΠΑ) δπερ κατ’ έξουσιοδότησιν τού ΑΣΕΑ έπιλύει τά προ
βλήματα καί ζητήματα Π.Α. έκ τών γενικών άποφάσεων τού
ΑΣΕΑ ή τών 'Γπουργείων. ’Επίσης δπως λαμβάνη άποφάσεις
έπί θεμάτων Π.Α. σχετικών έπί τών μέτρων προστασίας καί
αύτοπροστασίας τού αμάχου πληθυσμού κλπ. Αί αποφάσεις αύται προσυπογράφονται δπό τών άρμοδίων Τπουργών καί κα
θίστανται δποχρεωτικαί διά πάσας τάς Κρατικάς Ά ρχάς. Διά
τήν δλοποίησιν τού σκοπού καί τής άποστολής αύτής άπό τού
καιρού τής ειρήνης. Αϋτη μελετά καί καταρτίζει τό Γενικόν
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΜΥΝΑ

Σχέδιον Π.Α. καί τά έπί μέρους Σχέδια, παρέχει δδηγίας πρδς
τάς Κρατικάς καί μή Ά ρχάς, μεριμνά διά τήν όργάνωσιν τής
Π.Α. καί τήν λήψιν των άναγκαιούντων μέσων καί μέτρων πρδς
προστασίαν τοδ ’Αμάχου ΠληθυσμοΟ (έκπαίδευσιν, διαφώτισιν,
συναγερμόν άμαχου πληθυσμού, αυσκδτισιν, άραίωσιν κ λπ .).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
Πρδς τοΟτο χρησιμοποιούνται κυρίως ώς πυρήνες τής Π.Α.
τά Σώματα ’Ασφαλείας τά δποϊα άσχολοδνται παραλλήλως και
μέ τά κύρια αυτών καθήκοντα. Αί Ά ρχαΙ τής Χωρ)κής καί
’Αστυνομίας Πόλεων άποτελοϋν τάς κατά τόπους
άρμοδίας
Ά ρχάς Π.Α.
Διά τής 6π’ άριθ. 1 1 1)3)4)6.11.68 άποφάσεως τοδ Υ 
πουργού Δημοσίας Τάξεως τή προτώσει τής ΓΕΔΠΑ/Χ δλόκληρος ή Χώρα κατενεμήθη είς 'Γπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης ώς κάτωθι:
α) Είς άνωτέρας Διοικήσεις Πολ. Άμύνης (Α.Δ.Π.Α.).
β) Διοικήσεις Πολιτικής ’Αμύνης (Δ .ΙΙ.Α .).
γ) Υποδιοικήσεις Πολιτικής ’Αμύνης (Γ.Δ .Π .Α .).
δ) Τμήματα Πολιτικής Άμύνης (Τ .Π .Α .).
ε) Σταθμοί Πολιτικής Άμύνης (Σ.Π .Α .).
Αί άνώτεραι Διοικήσεις Πολιτικής Άμύνης άνέρχονται εις
δέκα τέσσαρας (14) άνταποκρινόμεναι αί μέν (13) είς τάς
άντιστοίχους Άνωτέρας Διοικήσεις Χωρ)κής, ή 14η μέ άπασαν τήν περιοχήν τής δικαιοδοσίας τών έξής Αστυνομικών Τ πηρεσιών:
α) Αστυνομικής Δ)νσεως Αθηνών,
β) Αστυνομικής Δ)νσεως Πειραιώς,
γ) Διευθύνσεως Αστυνομίας Προαστείων Πρωτευούσης.
Αί άνταποκρινόμεναι πρδς τάς Άνωτέρας Διοικήσεις Χωρ)
κής Άνώτεραι Διοικήσεις Πολιτικής Άμύνης θά τιτλοφορούν
ται ώς ακολούθως:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Άνωτέρα Δ)σις Πολιτ

Άμύνης
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΣ
ΑΔΠΑ/1
Θράκης
ΑΔΠΑ/2
Ά ν. Μακεδονίας
Κεντρ.
»
ΑΔΠΑ/3
Δυτ.
»
ΑΔΠΑ/4
ΑΔΙ1Α/5
’Ηπείρου
Θεσσαλίας
ΑΔΠΑ/6
ΑΔ1ΙΑ/7
Στερ. Ε λλάδος
Δυτ. Ελλάδος
ΑΔΠΑ/8
Πελοποννήσου
ΑΔΠΑ/9
Νήσων Αιγαίου
ΑΔΠΑ/10
ΑΔΠΑ/11
Κρήτης
ΑΔ1ΙΑ/12
Δωδεκανήαου
Πειραιώς & νήσων ΑΔΠΑ/13

Ή δέ άνταποκρινομένη μέ τήν περιφέρειαν τών Αστυνο
μικών Δ)νσεων Αθηνών — Πειραιώς καί Αστυνομίας Προα
στείων Πρωτευούσης θά τιτλοφορήται ώς Άνωτέρα Διοίκησις
Πολιτικής Άμύνης Α ττικής (ΑΔΠΑ/Α).
Αί διοικήσεις Πολιτικής Άμύνης (ΔΠΑ) άνταποκρίνονται
Γ,ρός:
α) Ά πάσας:
(1) Τάς Άστυνομικάς Δ)νσεις Αθηνών— Πειραιώς—Θεσσαλο
νίκης— Πατρών·—Κερκύρας.
(2) Τήν Δ)νσιν Αστυνομίας Προαστείων Πρωτευούσης. Έ κ
τούτων αί μέν Δ.Π.Α. θεσ)νίκης, Πατρών, Κερκύρας είναι
άνεξάρτητοι καί υπάγονται είς ΓΕΔΠΑ/Χ, αί δέ Α θη 
νών— Πειραιώς καί Προαστείων Πρωτευούσης είς ΑΔΠΑ/Α.
β) Άπάσας τάς Διοικήσεις Χωρ)κής, αΐτινες ύπάγονται είς
τάς οικείας Α.Δ.Π.Α.
γ) Ή Δ.ΙΙ.Α. θεσ)νίκης ^Αστυνομική Δ)νσις Θεσσαλονί
κης) δπάγεται άπδ πλευράς Π.Α. διά τδ τακτικό αύτής
μέρος ύπδ τήν Α.Δ.Π.Α/3 Κενχρ. Μακεδονίας.
Αί 'Γποδιοικήσεις Πολιτικής Άιιύνης (ΓΔ1ΙΑ) άνταποκρίνονται πρός:
α) Άπάσας τάς Άστυνομικάς Ύποδ)σεις Χωρ) κής καί Α 
στυνομίας Πόλεων.
β) Τάς 'Τπ)νσεις Αστυνομίας Προαστείων Πρωτευούσης τής
Δ)νσεως Αστυνομίας Προαστείων Πρωτευούσης.
γ) Άπάσας τάς 'Τποδ)νσεις Χωρ) κής άνεξαρτήτως έάν εί
ναι είς τήν έδραν Διοικήσεως Α δχι.
Τά Τμήματα Π.Α. άνταποκρίνονται πρδς άπαντα τά Α 
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στυνομικά τμήματα Χωρ) κής καί Αστυνομίας Πόλεων.
Οί Σταθμοί Π.Α. άνταποκρίνονται πρδς άπαντας τούς Στα
θμούς Χωρ) κής.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ III.
Αί ώς άνω Τπηρεσίαι τής Πολιτικής Άμύνης είς δς κατε
νεμήθη ή Χώρα τιτλοφορούνται ώς Ά ρχαΙ Πολιτικής Άμύνης
καί θεωρούνται ώς κλιμάκια τής ΓΕΔΠΑ/Χ.
Είς τάς έν λόγψ Ά ρχάς Π.Α. δέν ύπάγονται αί Στρατιω
τικά!, Ναυτικαί, Λιμενικά! καί Αεροπορικά! τοιαδται, τών ό
ποιων ή Διοίκησις άπδ άπόψεως Π.Α. καί έφαρμογή τών μέ
τρων ταύτης έξασφαλίζεται έκ τών διαταγών τών οίκείων Υ 
πουργείων καί Α ρχηγείων Στρατού, Ναυτικού καί Αεροπορίας.
Ή Διοίκησις τών έν λόγψ κλιμακίων άσκεΐται ύπδ τών
έκάστοτε προϊσταμένων τών άνωτέρω 'Γπηρεοιών (Χωρ)κής καί
Αστυνομίας Πόλεων). Ή Άνωτέρα Διοίκησις Π.Α. Α ττικής
διοικητικώς είναι άνεξάρτητος μέ έπί κεφαλής Ταξίαρχον ή
Συνταγματάρχην Στρατού καί μέ άμεσον προϊστάμενον τήν
ΓΕΔΠΑ/Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ IV.
Αί άνωτέρω Ά ρχαΙ Π.Α. διά τήν έπιτυχίαν τής Α πο
στολής των έχουν άνάγκην ένός έπιτελείου άφ’ ένδς διά τήν
διοίκησιν τών ύπ’ αύτών Αρχών καί Τπηρεσιών καί άφ’ έτέρου τών Μ.Π.Α. (Μονάδων Πολιτικής Ά μύνης).
Τδ Έ πιτελεΐον τούτο, άσφαλώς, στεγάζεται έντδς γρα
φείου καλουμένου «Γραφεϊον ΙΙ.Α.» άπδ τοδ καιρού τής ειρή
νης, τούτο δταν ή Χώρα πρόκειται νά τεθή είς έπιατράτευσιν
(Πολιτική Κινητοποίησις) λαμβάνει θέσιν άσφαλή ύπδ ισχυ
ρόν καταφύγιον καί δπερ έχει έκ τών προτέρων έξασφαλίσει
τδν τρόπον συνδέσμου μετά τών λοιπών Αρχών Π.Α. καί Μ.Π.Α.
δι’ ειδικών πρδς τούτο κυκλωμάτων τοδ Ο.Τ.Ε.
Τά καθήκοντα καί ύποχρεώσεις, ή διάρθρωαις τών γρα
φείων Π.Α., ή τήρησις ειδικών βιβλίων καί δ τρόπος έπιδιώξεως τής άποστολής των φέρονται γνωστά διά τών διαφόρων
έγκυκλίων τοδ Γ.Δ.Τ./ΓΕΔΠΑ/Χ, αΐτινες κατά καιρούς έχουν
κυκλοφορήσει. ’Επίσης καί δ τρόπος τής πολιτικής έπιστρατεύαεως, δ ένεργούμενος ύπδ τών ύποχρέων έπιστρατευουαών
Αρχών Π.Α. (ΔΠΑ—ΓΔΠΑ— ΤΠΑ καί ΣΠΑ) άπδ τού καιρού
τής ειρήνης είναι παγίως καθωρισμένος διά τών (δ)γών καί
έγκυκλίων τού Γ.Δ.Τ/ΓΕΔΠΑ/Χ).
Ή Πολιτική Έπιστράτευσις γίνεται διά τήν έπάνδρωσιν
τών Μ.ΙΙ.Α. καί Αρχών Π.Α. διά φύλλων Ατομικής προσκλήαεως Πολιτικής Έπιστρατεύαεως (ΦΑΠΠΕ) καί καταγράφονται
οί πρδς τούτο ύποκείμενοι είς Π.Ε. είς τδ ειδικόν βιβλίον
(ΓΟΕΙΙΕ) Γενικόν Όνομαστικδν Εύρετήριον Πολιτικής Έ π ιστρατεύαεως, άδιακρίτως φύλου. Τά τής Π.Ε. ρυθαίζονται ύπδ
τών κειμένων διατάξεων τών ίσχυόντων Α.Ν. 2372)40 δρθρον
15 καί 398)68 δρθρον 5. Πάντως κατ’ άπόλυτον προτεραιότη
τα Ικανοποιούνται αί άνάγκαι τών Ε. Δ. διά τών καθωρισθεισών κλάσεων τών γεγυμνασμένων έφέδρων Αξιωματικών καί
δπλιτών (ύπ’ άριθ. 0972)01)05)28.7.62 Διαταγή ΓΕΘΑ).
Οί πολιτικώς έπιστρατευόμενοι είς Τοπικάς Μονάδας Π.Α.
προσφέρουν τάς δπηρεσίας των τμηματικώς καί άμισθί, δ δέ
χρόνος διάρκειας τής Πολ. Έπιστρατεύαεως δέν λογίζεται ώς
χρόνος Στρατιωτικής ή Δημοσίας 'Γπηρεσίας (Α.Ν. 2372)40
καί 398 )6 8 ). ’Επίσης, ουτοι, τροφοδοσίαν καί Ιματισμόν δέν
δικαιούνται. Πάντα ταδτα έν άντιθέσει πρδς τούς στρατιωτικώς έπιστρατευομένους ύπδ τού Στρατού διά τήν έπάνδρωσιν
τών Μονάδων Κινητών ’Εφεδρειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ V.
Ποιοι ύπόκεινται είς Πολιτικήν Έπιατράτευσιν (άνδρες ή
γυναίκες), ποιοι έξαιροΰνται, ποιοι άπαλλάσσονται καί ποϊαι
κυρώσεις ποινικαί καί πειθαρχικαί γενικώς έπιβάλλονται είς
τούς παραλείποντας ή δυστροπούντας νά συμμορφωθούν, ρυθμί
ζονται διά τών διατάξεων τών κειμένων Νόμων (Α.Ν. 2372)40
καί 398)68).
Πρδς τούτο οί έπιλεγόμενοι καί πολιτικώς έπιστρατευόμενοι δέον νά είναι ύγιεΐς καί άρτιμελεΐς, νά είναι έγγράμματοι μέ καλήν κοινωνικήν θέσιν, νά έχουν δλιγωτέρας οίκογενειακάς ύποχρεώσεις καί νά είναι μόνιμοι κάτοικοι τής πόλεως,
κομωπόλεως ή χωρίου. Είς ΙΙ.Ε. ένδεικτικώς ύπόκεινται κατά
κανόνα άνδρες 16— 20 έτών άγύμναατοι, βοηθητικοί έφεδροι
δπλΐται γεγυμνασμένοι καί άγύμναστοι καί ίκανοί έφεδροι άγύμναστοι γενικώς άνεξαρτήτως ήλικίας, οί καταληφθέντες ύπδ
τοδ δρίου ήλικίας έφεδροι άξκυματικοί έκ Μονίμων Ε.Δ. καί

2 .Α. καί οί έφεδροι έξ έφέδρων μετά γνώμης τών ’Αρχηγείων
ή Μεγάλων Μονάδων.
Κατά κανόνα γυναίκες άγαμοι ή έγγαμοι άνευ τέκνων άπό
18—30 έτών. Αί έγγαμοι έφ’ δσον δ ούζυγος δέν έχει έπιστρατευθή ή ύπηρετεί εις Ε.Δ. καί Σ.Α. ’Εξαιρούνται οί μαθηταί—
οπουδααχαί— ο! διπλωματούχοι (ιατροί, Κτηνίατροι, φαρμακο
ποιοί, όδοντίατροΟ διαταγή τοϋ Α.Ε.Α.— οί δδηγοί αυτοκινή
των— Οί ’Αγροφύλακες— ’Ανάπηροι Πολέμου— ΙΙατέρες τεσσά
ρων καί πλέον τέκνων— Οί κακοποιοί (σοβαρού παρελθόντος),
οί Πουλευταί, ’Ανώτατοι Δημ. 'Γπάλλλοι— Δ )νταί, Δ )ταί Τρα
πεζών— Τό προσωπικόν ΙΙολ. ’Αεροπορίας των ’Αερολιμένων
κ.τ.λ. ’Απαλλάσσονται οί καταφανώς ανάπηροι σωματικώς καί
πνευματικώς. Οί δυστροποδντες τιμωρούνται έν ειρήνη μέ φυλάκισιν μέχρι (6) μηνών καί έν πολέμψ μέχρι (5) έτών καί
χρηματικήν ποινήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.
Αποστολή Π.Α. — Έκπλήρωσις.
’Αποστολή ΙΙ.Α. είναι ή έπίτευξις περιορισμού κατά τό
δυνατόν τών αποτελεσμάτων έκ τών έχθρικών ενεργειών, ή
προστασία τού αμάχου πληθυσμού καί τών αγαθών του έκ τών
πολλαπλών κινδύνων, οΐτινες θά άνακύψουν άπό τά χρησιμοποιηθέντα δπλα τών έμπολέμων, ή διάαωσις, περίθαλψις καί
παροχή βοήθειας τού αμάχου πληθυσμού τής πληγείσης περιο
χής, ή διατήρησις καί έξύψωσις τού ήθικού τούτου εις υψηλόν
βαθμόν καί ή άποκατάστασις κατά τό δυνατόν τών καταστρο
φών μετά τήν γενομένην έχθρικήν προσβολήν. Οϋτω ή ΙΙ.Α.
συμβάλλει θετικώς εις τήν έπιτυχίαν τού άγώνος τών ένοπλων
Δυνάμεων καί τής έπιβιώσεώς μας γενικώς.
Ή άποστολή τής Π.Α. 6πό τάς παρούσας έξελικτικάς συνθήκας έκπληροΰται διά τής άπό τού καιρού τής ειρήνης συντο
νισμένης άργα,ώσεως, προπαρασκευής καί έ νκαιρφ κινητοποιήσεως τών πολιτικών δυνάμεων τής Χώρας. Πρός τούτο 6πό
τής ΓΕΔΙΙΑ/Χ συντελεϊται δ καταρτισμός ειδικών σχεδίων ώς
μέσων πρός έκπλήρωσιν τής άποατολής ΙΙ.Α. δυναμένων νά
Ολοποιηθούν πλήρως έν καιρφ πολέμου. Περί τών μέσων τού
των θά δμιλήαωμεν κατωτέρω.
Σημασία τής

Αποστολής Π.Α.

Ή σημασία τήν όποιαν έχει ή άποστολή τής Π.Α. κατα
φαίνεται άπό τήν έκτασιν τού αναμενομένου πρός έκτέλεσιν
έργου της. Τά ζωτικά κέντρα τού “Έθνους άτινα εΰρίσκονται
εις τά μετόπισθεν άναντιρρήτως είς ένδεχομένην σύρραξιν θά
δεχθούν τά πλήγματα καί τό μέγιστόν βάρος τής έχθρικής δραατηριότητος.
’Εάν δ άμαχος πληθυσμός διά τού όποιου έξααφαλίζεται
ή συνέχισις τής άναγκαιούσης βιομηχανικής καί οικονομικής
δραστηριότητος, δέν προετοιμασθή καί όργανωθή καταλλήλως
καί δέν ένημερωθή διά τό είδος καί τό μέγεθος τής έπερχομένης άπειλής, ώς καί διά τόν τρόπον άντιμετωπίσεως τών
έκ ταύτης κινδύνων, άναμφιαβητήτως εύκόλως καί ταχέως θά
έξουδετερωθή καί θά καταρρεύση ήθικώς καί δλικώς, παρα
θύρων συγχρόνως καί τά'μαχόμενα τμήματα.
Άντιθέτως έάν τά μετόπισθεν τής Χώρας άνθέξουν, πρά
γμα δπερ έπιτυγχάνεται μέ ικανήν καί έπιτυχή πολιτικήν κινητοποίησιν καί Πολιτικήν "Αμυναν, τότε ένιαχύεται άποτελεσματικώς καί ή Νίκη τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί γενικώτερον έξααφαλίζεται ή έπιβίωαίς μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
Προετοιμασία — έπιδίωΕις Π.Α.
Προκειμένου νά έπιτευχθή ή προστασία τού άμάχου πλη
θυσμού κατά τό καλλίτερου τρόπον εις ένα νέον πόλεμον έκ
συμβατικών καί άτομικών δπλων έπιβάλλεται άπό τού καιρού
τής Ειρήνης ή άπαραίτητος όργάνωσις καί προπαρασκευή, ώστε
όλόκληρος ό πληθυσμός τής Χώρας νά πληροφορηθή.
α) Ποιοι είναι οί έπαπειλοΰντες κίνδυνοι αυτόν άπό έναν
\
μελλοντικόν πόλεμον.
\ 6) Ποια μέτρα καί μέσα έπιβάλλεται νά ληφθοΰν καί χρη
σιμοποιηθούν ώς προστατευτικά συγχρόνως δπό τού Κρά
τους καί τών πολιτών καί
γ) Τ! δέον νά γνωρίζουν άπαραιτήτως οί πολίτες περί συμ
βατικών καί άτομικών δπλων διά τήν όργάνωσιν καί προπαρασκευήν αύτού, οικογένειας του, καί τού συνόλου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΜΥΝΑ

Διά τής προετοιμασίας άπό τής ειρηνικής περιόδου έκτός
τής άνωτέρω διαφωτιστικής ένημερώσεως τού άμάχου πληθυ
σμού έπιδιώκεται προσέτι ή δημιουργία όψηλού αισθήματος εύθύνης, ή^διατήρησις τής θελήσεως έπϊ τήν Νίκην καί ή άντίληψις δτι ή σωτηρία αΰτοΰ καί τού Κράτους θά είναι προϊόν κοι
νής αύτών προσπάθειας, ϊνα έν έκτάκτφ άνάγκη διατηρήση τήν
ψυχραιμίαν καί τό ήθικόν του καί άντιδράση κατά τού έχθροΰ,
ώστε νά έπιτύχη τόν περιορισμόν τών άποτελεσμάτων τής έ
χθρικής ένεργείας καί παράσχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν διά
τήν έπαύξησιν τής έν πολέμφ έπιθετικότητος τού συ,όλου τής
κρατικής προσπάθειας πρός έπίτευξιν τού άντικειμενικού σκο
πού ήτοι τήν ήττα τού έχθροΰ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
Καθορισμός Φορέως Π.Α.
Βάσει τού ϊσχύοντος Α.Ν. 2372)40 περί Παθητικής Άεραμύνης (Πολιτικής Άμύνης) τής Χώρας καί τού έν ίσχύϊ Α.Ν.
398)68 περί ΠΣΕΑ καθορίζονται ώς φορείς (Ό ργανα) αύτής:
α) Τό ΑΣΕΑ (,Ανώτατου Συμβούλιου ’Εθνικής Ά μύνης), δ
περ είναι τό ’Ανώτατου κατ’ έξοχήν δργανον ποός λήψιν
άποφάσεων έπί θεμάτων Π.Α. καί Πολιτικής Σχεδιάσεως
τών Πολιτικών Υπουργείων. Αί άποφάαεις τού ΑΣΕΑ καί
αί έπί τή βάσει τούτων δδηγητικαί καί συμβουλευτικά!
πράξεις τού ΓΕΘΑ/ΑΕΔ έκτελοΰται μερίμνη τών Αρμο
δίων Υπουργείων.
Ρ) Τό ΓΕΘΑ/ΑΕΔ
(’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων τού
Τπουργείου ’Εθνικής Άμύνης) διά τής Δ)νσεως Πολι
τικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Α νάγκης τού Αρχηγείου
’Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΙΣΕΑ/ΑΕΔ) κατευθύνει καί συν
τονίζει τό δλον έργου τών Πολιτικών Υπουργείων, Πολι
τικών 'Γπηρεσιών καί Στρατιωτικών Αρχών (ΑΣ—ΑΝ—
ΑΑ) ώς καί τών Κλάδων καί Δ)νσεων τού ΑΕΔ έπιφορ
τισμένων διά θεμάτων έν γένει (ΠΣΕΑ/Π.Κ.— Π .Α .).
Πρός τούτο τό ΓΕΘΑ/ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ δύναται νά συγκροτή
Μικτήν ’Επιτελικήν ’Επιτροπήν (ΜΕΕ) έξ άνωτάτων ή
άνωτέρων όπαλλήλων ώς καί άξιωματικιών διά τήν με
λέτην καί είσήγησιν έπί γενικών θεμάτων άρμοδιότητος
πλειόνων 'Γπουργείων πρός άποτελεσματικωτέραν συμβο
λήν των είς τήν ’Εθνικήν "Αμυναν καί τόν έλεγχον τών
Νομαρχιών καί λοιπών περιφερειακών Κρατικών 'Γπηρεσιών είς δ,τι άφορφ τήν προπαρασκευήν καί πραγματο
ποίησή τής ένισχύσεώς των είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις.
Είαέτι έπιλαμβάνεται διά τήν ρύθμισιν καί παρακολού
θησή θεμάτων Πολιτικής Σχεδιάσεως, άνακυπτόντων, έκ
τών όδηγιών καί κατευθύνσεων τών Πολιτικών Αρχών τού
Ν.Α.Τ.Ο. Τό μέν ΓΕΘΑ/ΑΕΔ είναι έκτελεστικόν δργα
νον τού ΑΣΕΑ, τό δέ ΑΕΔ/ΔΙΙΣΕΑ είναι έκτελεστικόν
δργανον άμα καί συμβουλευτικόν τού ΓΕΘΑ—ΑΣΕΔ καί
ΑΣΕΑ έπί θεμάτων γενικώς ΠΣΕΑ (Π.Κ.— Π.Α.) περιε
χομένων ’Εθνικού καί ΝΑΤΟ.
γ) Τό ΓΔΤ/ΓΕΔΠΑ/Χ (Υπουργείου Δημ. Τάξεως— Γενική
Δ)νσις Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας) είναι συντονι
στικόν ώς καί έκτελεστικόν δργανον τών άποφάσεων τού
ΑΣΕΑ, άμα δέ καί συμβουλευτικόν αύτού διά τού είσηγητού 'Γπουργού Δημοσίας Τάξεως έπί θεμάτων καθαρώς
Π.Α., καθόσον ώς έκ τής ίδιαζούσης φύσεως τής δλης
'Γπηρεσίας, διαμορφώσεως καί διοικήσεως αύτού έναντι
τού δλου πληθυσμού τής Χώρας είναι τό μόνον Ύπουργεΐον, έν σχέσει πρός τά έτερα Πολιτικά 'Γπουργεΐα, δ
περ έπιλαμβάνεται έπί παντός θέματος άφορώντος τήν
ΙΙολ. Άμυναν τής Χώρας.
’Εκτελεστικά δργανα τού
ΓΔΤ/ΓΕΔΠΑ/Χ είναι αί κατά τόπους ύφιστάμεναι Ά ρχαι
Π.Α. τών Σωμάτων Ασφαλείας
(ΑΔΠΑ— ΔΙΙΑ—ΓΔ1ΙΑ
— ΤΠΑ— ΣΠΑ).
δ) Ό Νομάρχης διά τόν Νομόν του φέρει τήν εύθύνην διά
τού έν τή Νομαρχίφ λειτουργούντος τμήματος ΠΣΕΑ, δ
περ συντονίζει τάς έν καιρφ ειρήνης ένεργείας άπααών
τών περιφερειακών 'Γπηρεσιών πρός έπίτευξιν τών σκο
πών τής ΠΣΕΑ ’Εκτελεστικόν δργανον έκάατου Νομάρ
χου έπί καθαρώς θεμάτων Π.Α., είναι ώς αί άνω Ά ρχα ι
Π.Α. τών Σωμάτων Ασφαλείας, αϊτινες, ώς είκός, ά.τιστοιχούν πρός τάς άντιστοίχους κατά τόπους Αστυνομικά;
Ά ρχάς.
(Συνεχίζεται)
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^
Τό Κ.Κ.Ε. πρόδωσε τή γαλανή μας πατρίδα.

Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα επαναστατικόν.

Τό Κ.Κ.Ε. απεργάζεται τόν άφανισμό τοϋ ’’Εθνους.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι συμμορία εγκληματιών. Τό Κ.Κ.Ε. αίματοκύλησε τό φιλήσυχο λαό μας.
Τό Κ.Κ.Ε. συνεχίζει τό ολέθριο, τό άτιμο έργο του.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

· (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ίσ ω ς ν’ άνεφάνησαν καί άλλαι είτε εις
τό κέντρον, εΤτε εις τάς έπαρχίας καί ιδίως
τήν Μακεδονίαν. 'Ως όργάνωσιν δέον νά
θεωρήσωμεν καί τάς δπό των βουλγάρων
ίδροομένας «Βουλγαρικάς Λέαχας» μέ κοριωτέραν τήν «Βουλγαρικήν Λέσχην Θεσ
σαλονίκης». Εις τάς «λέσχας» αύτάς παρεσύρθησαν άρκετοί πτωχοί καί πεινώντες,
δελεασθέντες δπό τών πλουσίων παροχών.
Δέον νά σημειωθή 8τι πλήν τής άνατινάξεως τών γραφείων τής ΕΣΠΟ όπό τής
ΠΕΑΝ, δυναμιτιατική άπόπειοα έπεχειρήθη δπό τής αδτής έθνικής όργανώσεως
(ΙΙΕΑΝ) καί τών γραφείων (Κατακουζηνοϋ 7) τής ΟΕΔΕ.
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ή προσπάθεια δημιουργίας
’Εθνικών
’Οργανώσεων κατά τήν τραγικήν έκείνην
έποχήν, είναι άξια Ιδιαιτέρας μνείας, διό
τι αί πράγματι ώοωϊκαί καί πατριωτικοί
αδται ένέργειαι, μεταγενεστέρως έ π ν ί 
γ η α α ν κυριολεκτικούς μέσα εις τόν
χείμαρον τής έντυπου, προφορικής, θεα
τρικής, κινηματογραφικής καί παντός εί
δους έρυθράς προπαγάνδας, ήτις άπεσκόπει έαωτερικώς καί διεθνώς νά δπάρξη ή
έντύπωσις δτι καί αί μόναι άντιστασιακαί όργανώσεις ήααν τών κομμου
νιστών, αί δέ άλλαι ή δέν δπήρχον, ή
αί δφιστάμεναι ήσαν προδοτικά!!
Παρά
τόν ήρωϊκόν καί πατριωτικόν των χαρα
κτήρα, αί έθνικαί όργανώσεις έχαρακτηρίζοντο έπίσης άπό τόν μεγάλον άριθμόν
αδτών, τήν δλλειψιν όργανωτικής πείρας,
τήν κατάτμησιν τών δυνάμεών των καί τό
χειρότερον, τά προσωπικά μίση μεταξδ
τών ήγετών των.
’Εξ δποχρεώσεως πρός τήν άλήθειαν,
θά άναφέρωμεν τάς έκ τών στοιχείων μας
προκυπτούσας Έθνικάς ’Οργανώσεις, μέ
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τήν έπιφόλαξιν, δτι πιθανόν νά παραλείπεται άριθμάς αδτών. Τέλος, δέον νά τονισθή δτι δ άγών των ήτο διμέτωπος. Κατά
τών κατακτητών καί κατά τοδ ΚΚΕ, έπιδιώκοντος διά παντός μέσου, έστω καί ά
τιμου, τήν διάλυσίν των.
’Εκ τών έν λόγψ όργανώσεων άναφέρομεν τάς κάτωθι ένδεικτικώς:
1.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ «X»

Ά ρχικώς ένεφανίσθη ώς «άγνωστος Με
ραρχία X» δπό τούς στρατηγούς Λάβδαν
Γ., Β. Βραχνόν, θεμ. Κετσέαν κ.δ. ’Ε πι
τελάρχης ταύτης ήτο δ συνταγματάρχης
Γεώργιος Γρίβας, δστις όλίγον χρόνον με
τά τήν συγκρότησιν τής όργανώσεως, άποχωρήσας (άρχάς 19 4 3 ), ΐδρυσεν τήν Ό ργάνωσιν «X», είς ήν ένετάχθησαν πλεΐστοι
άξιωματικοί, κυρίως λοχαγοί, άστυνομικοί
καί πολλοί ένθουσιώδεις καί γενναίοι νέ
οι. 'Γπαρχηγός της δ δικηγόρος Ζ. Βάλ
βης. Ή όργάνωαις ήτο μαχητική, είχε
κατορθώσει νά προμηθευθή έλαφρόν δπλισμόν (πιστόλια, στέν, χειροβομβίδες κλπ.)
καί ή πειθαρχία τών μελών της ήτο δποδειγματική.
Τμήματα είχε συγκροτήσει
είς πλείστας συνοικίας τών ’Αθηνών καί
τοδ Πειραιώς.
Ψυχή τής Όργανώσεως δπήρξεν δ συν
ταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας Έγεννήθη
είς Κύπρον τό 1898. Έφηβος ήλθεν είς
’Αθήνας καί είσήχθη είς τήν Σχολήν Εδελπίδων. Τό έτος 1919 όνομάζεται άνθυπολοχαγός, άφοδ διετέλεσεν άρχηγός τής
τάξεώς του. “Ελαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν τής Μ. ’Ασίας, πολεμήσας γενναίως. Κατά τό διάστημα τοδ μεαοπολέ-

Γράφει ό Άστ«ν. Διευθυντής Α'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

μου άφοσιώνεται είς τήν έπιμόρφωσίν του.
Φοιτά είς τάς σχολάς έφαρμογής καί βο
λής ώς έπίσης καί είς τήν 'Ελληνικήν
καί Γαλλικήν ’Ακαδημίαν Πολέμου. Τό
έτος 1938 προάγεται είς ταγματάρχην, έν
συνεχεία είς άντισυνταγματάρχην, δπηρετεϊ δέ, λόγψ τής έξαιρετικής του μορφώσεως, ώς έπιτελικός είς τήν Διεύθυνσιν ’Επιχειρήσεων τοϋ Γενικοϋ ’Επιτελείου
Στρατοδ. Είς τόν πόλεμον τοϋ 40 έλαβε
μέρος ώς έπιτελάρχης τής ΙΙας Μεραρχί
ας, δπό τόν στρατηγόν Λάβδαν. *0 Γρίβας
διεκρίνετο διά τήν μόρφωσίν του, τό θάρ
ρος καί τήν γενναιότητά του.
Ή «X», ήνδρώθη άπό τήν σκληράν Αρ
χηγίαν τοδ Γρίβα, άλλά καί άπό τήν
αύτοθυσίαν καί γενναιότητα τών άλλων
στρατιωτικών στελεχών της (Πολύζου),
άδελφών
Παπαγεωργίου,
Παπαρόδου,
Σταυροπούλου, Ν. Βαρδάνη, Γ. ΙΙαπαποστόλου, Μιχ. Ξένου, Άαημακοπούλου κ .ά .).
Έ πίσης καί τών μή στρατιωτικών Βάλβη,
δικηγόρων άδελφών Κ. καί Μ. Εδσταθόπουλων καί πλείστων άλλων.
Οί κομμουνισταί, άντιληφθέντες τόν κίν
δυνον έκ τής δυναμικής καί πειθαρχικής
αδτής όργανώσεως, ώρκίσθησαν τήν διά
παντός τρόπου έξόδτωσίν της. Συκοφαντίαι
έξυφάνθησαν δτι συνεργάζεται
μέ τους
Γερμανούς καί τάς κατοχικάς κυβερνήσεις
άλλά χρηματοδοτείται άπό τούς “Αγγλους
καί τέλος έρρίφθη τό σύνθημα στους
τοίχους, τρύκ, προκηρύξεις καί παράνομον
τϋπον, «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΓΣ ΧΙΤΕΣ) καί
«ΓΚΕΣΤΑΠΙΤΕΣ ΧΙΤΕΣ». Ή «X» προσεπάθησε νά δημιουργήση άνταρηκάς δμάδας είς περιοχάς Αίγιου, Καλαβρύτων,
’Ακαρνανίας, Λαμίας, Πάρνηθος, Έ λικώ νος, Κορίνθου, Ναυπλίου καί
άλλαχοϋ.
Δέν τό έπέτυχε δμως λόγψ άντιδράσεως
κυρίως τοδ Καίρου.
Έ τσ ι άφοσιώθη είς τήν δημιουργίαν
μ α χ η τ ι κ ώ ν
τμημάτων κυρίως είς
τήν Πρωτεύουσαν καί τόν Πειραιά. Κατήρ-

τισε τοιαδτα εις πλείατας συνοικίας ώς
εις Κυψέλην, Ά νω καί Κάτω ΙΙετράλωνα,
Ίπποκράτους,, Έ ξάρχεια, Πατήσια, Κολωνάκι, ’Αμπελοκήπους, Κουκάκι, Ν. Κό
σμον, Ν. Σμύρνην,
Γκύζη, Καλλιθέαν,
Υμηττόν, Βύρωνα, Καιααριανήν, Πλάκαν,
θησεΐον, Παγκράτι, Πλατείαν Βάθης, Ά γ .
Παρασκευήν, ΜαροΟσι, Κηφισίαν, Κορωπΐ κ.ά.
’Επίσης εις περιοχάς Γραβιάς,
Κορίνθου, Αίγιου καί Χαλκίδος. ’Ιδιαιτέ
ρως διεκρίθησαν τά τμήματα θησείου καί
Παγκρατίου, δπου έδρασαν έντός τοΟ έχθρικοΟ περιβάλλοντος των ’Ανατολικών
Συνοικιών, όνομαζομένων ύπό τών κομ
μουνιστών «Στάλιγκραντ», οί ήρωϊκοί άδελφοί άξιωματικοί Παπαγεωργίου. Είναι
χαρακτηριστικόν δτι ένώ αί πλεΐσται συνοικίαι είχον διά τής τρομοκρατίας καί τής
προπαγάνδας διαβρωθή δπό τοΒ ΕΑΜ)ΚΚΕ
ΕΛΑΣ, τό θησεΐον παρέμεινε γνωστόν ώς
«Χίτικο Φρούριο».
’Από τό έτος 1943 ή έπίθεσις τοΟ ΚΚΕ
κατά τής X λαμβάνει διαστάσεις έξοντωτικάς. Τά στελέχη της κατεδίδοντο £>πό
τών κομμουνιστών ώς δπλοφοροΰντα καί
δργανα τών Ά γγλ ω ν, εις τήν Γκεστάπο. . .
Κατηρτίζοντο όπό τής ΟΠΛΑ φάκελλοι,
μέ στοιχεία καί φωτογραφίας των, διά τήν
άπαγωγήν των καί δολοφονίαν των. Ό
Γρίβας άντεπετίθετο. Ε ίχε κατορθώσει νά
προωθήαη πράκτοράς του είς Κομμουνιστικάς δργανώσεις καί νά συγκεντρώνη πλη
ροφορίας. ’Επίσης συνεργεία Οπό τόν κα
θηγητήν Ά ντ. Βαρίτην
(δολοφονηθέντα
άγρίως) καί τόν Εδελπιν Νίκον Παπα
γεωργίου, είχον είσχωρήση είς τόν έπικίνδυνον τομέα τών ’Ανατολικών Συνοι
κιών.
Χαρακτηριστικά έπεισόδια είναι τά έξής: "Ενα βράδυ τοΟ Μαίου 1943, άνθρω
ποι τής ΟΠΛΑ, ένδεδυμένοι μέ γερμανικάς
στολάς, εισέρχονται είς τήν οικίαν τοΰ
Ταγματάρχου Ίωάννου Καπράλου, τόν
παραλαμβάνουν διά νά τόν Οδηγήσουν δή
θεν είς τό Γερμανικόν Φρουραρχείον καί
τόν έκτελοδν καθ’ δδόν, ώς άνήκοντα είς
τήν X. Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου (Οπλι
σμένοι Γερμανοί τής «F.G.» μαζί» μέ άξιωματικοΰς τής «G.F.P.» περικυκλώνουν
τό παραπλεύρως τών γραφείων τών ΣΕΚ,
κτίριον, ένθα έστεγάζετο ή Υπηρεσία Στρα
τιωτικών ’Αρχείων, είς ήν είργάζετο 0
άντισυνταγματάρχης Γρίβας καί προβαίνουν
είς έρευναν άναζητοδντες αύτόν.
Ούτος
δμως είχεν έγκαίρως είδοποιηθή άπό τόν
ύπηρετοϋντα είς Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα,
τότε άρχιφύλακα Π. Μιχαλολιάκον καί
διαφεύγει άπό τήν ταράτσα πρός τά τότε
είς δδόν Σταδίου γραφεία τοΰ ΙΚΑ... Ά λλο
μάλλον συγκινητικόν έπεισόδιον, είναι δτι
άπαιτουμένης χρηματικής βοήθειας πρός
προώθησιν μαχητών τής X πρός Κιθαιρώνα, δ Κων. Τααλδάρης έπώλησε καθρέπτην τής οικίας του ιστορικής άξίας.
"Ετερον: Ό ΕΟελπις Νίκος Παπαγεωρ
γίου (δολοφονηθείς ώς καί οί λοιποί άδελφοί του) άρχηγόν X Παγκρατίου, συνεγκέντρωσε πληροφορίας έπισημαινούσας
αποθήκην δπλων τής ΟΠΛΑ είς Βύρωνα.
’Εντολή τοΰ Γρίβα έρχεται etc έπαφήν μέ
τόν ήρωϊκόν διοικητήν τοΰ Μηχανοκινή
του Νικόλαον Μπουραντάν. Οί γενναίοι
Μπουραντάδες έπιτίθενται κατά στόχων
τής Καισαριανής. Ό ΕΛΑΣ Καισαριανής δποχωρών ζητεί τήν βοήθειαν τοΰ γειτονικοΰ ΕΛΑΣ Βύρωνος, δστις πράγματι
καταφθάνει, άλλά καί οδτοσ καταδιώκε
ται πρός θέσιν «Εδζωνα». Έ ν τψ μεταξύ

Παιδάκια crrouc δρόμους των 'Αθηνών, διωγμένα άπό τό σίφωνα τής κόκκινης
πλημμυρίδος. ΆνοΖητοϋν κάποιο άσφαλέστερο τόπο νό κρυφτούν.

δ Παπαγεωργίου έπιτίθεται κατά τής έπισημανθείσης καί καλώς φρουρουμένης δπλαποθήκης. ’Αποτέλεσμα: Τό Μηχανοκί
νητον άποχωρεί άποκομίζον έκ Καισαριανής, 20 ίταλικάς άραβίδας, 3 στέν, 16
χειροβομβίδας καί 11 πιστόλια καινουρ
γή) (προοριζόμενα διά τόν φόνον Ιλλήνων πατριωτών). *0 δέ Παπαγεωργίου έκ

τής έπιτυχοδς έπιχειρήαεως τοΰ δπ’ αύ
τόν Τμήματος τής X, μεταφέρει είς τήν
έν Παγκρατίφ
ώχυρωμένην οικίαν του,
γνωστήν ώς «Άλκαζάρ», 70 περίστροφα
καί 11 χειροβομβίδας! Οί κομμουνισταί
διά νά συκοφαντήσουν τάς Έθνικάς ’Ορ
γανώσεις καί τήν X διέδωσαν, δτι δ άφιχθείς τόν ’Οκτώβριον 1943 "Αγγλος λοχα-

"Ενα προδοτικό ντοκουμέντο. Μία προκήρυΕις, πού έκυκλοφόρηοε τήν 20.9.
1942 τό ξενόδουλο Κ.Κ.Ε.
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U O i t H M B H
Πρός όλοκς τοδς Αναπήρους, ’ Ιφέδρους,Πρόσφυγας
’ ολόκληρο τό Λαό

ηι

’ *ζ άφορμής τοΰ έμτρηβμοδ τΰν ypαμεέυν τής Φασιστικής ’Οργάνωσης
■Κ.Γ___
Ε . Π . Ο . » καί τής άπειλοίμενης βστερα άπ’ αδτδ τρομοκρατίας ένάν'τια
βτοός
κρ τουμ ένους α γω νισ τές το 3 Λαοο κ α ί 'σ τ ο ό ς σ υ λ λ η φ θ έν τα ς,ΰ ς όμηός κρα
ρ ό υ ςι
,
Η α τ α γ γ έ λ ο ι λ μ *
Σ ολόκληρο τό Λαό τή ν παραπάνω π ρ ά ξ η ,σ ϊν πράξη καθαρό προβοχατοριχή
πο!υ έίγινε ε ί τ ε άπό το'Νμ. Ιδιους" το ό ς δ ά σ κ α λ ο ς τ ή ς Λροβοκάτσιείί ,έμπρτγστό το 3 Γ ά ϊγ β τ α χ ,Γ εη ^ α ν ο Ι’τα λ ο ός Φ α σ ίσ τ ε ς ,γ ιό νλ δίκαιο.?.·, γήσουν τό
ζ ή τ η μ α κ αινο ό ρ γικ ι; τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς σέ βάρος το δ Λαο3 μ α ς , ε ϊ τ ε t ιό σ υ ν ε ι
δη τό ν η έ σ ν ν ε ίο η τ ο έχθρο το3 Λαοβ
’ ζμεΓς ο ί Κομμουνιστές πολεμάμε τ ό Φασισμό κ Λ τ ί ς ’Οργανώσεις
τ ο υ , όμως. τό ν ά γ ω ν μας αυτό τόν ωργανάνουμβ πάνω βτή βάση τ “ ς μ - ί ! . κής
, nob ξεσ κ ε π ά ζε ι το ό ς Ί ν τιλ α Γ κ ο ό ς το ο σκοπούς eb φαρούτερα
λ α ϊκ ν στρώματα καί τόν χ ά ν ε ι du ix av o γ»1 δράβη, ’Οργανώνουμε τήν
λ«Γχή Α ν τ ι φ α σ ι σ τ ι κ ή Πάλη κ α ί-π α ρ α δ ίν ο υ μ ε τ ί ς Οργανώσεις κ - ΐ τ ά στε
λέχη το 3 φ-βΟβμοδ βτήν ΠϊλλαΓκή ά π ο δ ο κ ιμ α σ ίά . Σε καμμίά περίπτωση δέ*
χά νουμε χρη,σΐ τοΑ ά τομ ίκ ρδ σαμποτάζ,ποό ,ξ ε φ ε ίγ ε ι ίπώ την ωργσνωμενη
μορφή κ* t χα τα ντα απλό βτά- χ έ ρ ι α το υ έ χ θ ρ ο ό . Χαλοδμβ ίλ έκ λ ή ρ ο τόν Ά λ λ η ν ικ ό Λαό νό περίφρουρήβη το ύ ς κ ρ ι τ ο ί μ ε νους ’ Αγωνιστές oqo καί τού ς Πατριώ τες ’ημήροος Ι π ’τ ί ά π ειλο ΰ μ ε νο Προ
Υϊρόμ του το ύ ς έ τ ο ι μ ά ζ ε ι 6 κ α τα χτη τή ς και τα ί ρ γ α ν ί τ ο υ . Λ ά η ν α 20 . 0 . 1 0 4 3
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Ή πρόσοψις του κτηρίου τής ΕΣΠΟ
μετά τήν όνατίνοξίν του, ύπό τής πα
τριωτικής όργανώσεως ΠΕΑΝ. (Ή φω
τογραφία δημοσιεύεται διά πρώτην φο
ράν).
τοδ κατακτητοδ καί ήγωνίζετο κατά τών
έρυθρών. Ώ ς έκ τούτου έχαρακτηρίζετο
αυκοφαντικώς παρ’ αύτών, ώς φασιστική
καί γκεσταπίτικη, χαρακτηρισμούς πού
δέν άπέφυγεν ούδεμία έκ τών έθνικών όργανώσεων.
3.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ (Ε.Κ.)

Στελέχη ταύτης ύπήρξαν οί Δ. Ρεδιάδης, Ί ω . Μαρκουίζος, Κ. Λαμπαδάριος,
Β. ΣταματόΛουλος, Ν. Σπηλιωτόπουλος,
Ί . Σπανδανόπουλος, κ.ά. Έξέδιδεν έντυ
πα καί προέβαινεν είς άναγραφήν συνθη
μάτων, Ήγωνίζετο κατά τών κομμουνι
στών, δ ι’ δ καί κατεπολεμήθη δπ’ αύτών
διά παντός μέσου.
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΕΑΝ)

γός Ντόν Στότ, διά τόν συντονισμόν δράσεως δλων τδν
’Εθνικών ’Οργανώσεων
είς περιοχήν ’Αθηνών, αυνεκάλεσε συγκέντρωσιν είς τήν οικίαν τής δδοΰ Κλειαθένους είς ήν μετέσχον αί όργανώσεις X,
PAN, ΕΔΕΣ, ΕΔΕΜ, ΕΚΟ, ΕΔ καί Τρί
αινα. Κατ’ αύτήν, δήθεν, παρίστατο καί
αξιωματικός Γερμανός έν στολή ( ! ! ) . Ά λ 
λοι κομμουνιαταί πλέον «συμβιβαστικό!»,
διέδιδον δτι ό αξιωματικός ήτο έν πολι
τική περιβολή, έξουσιοδοτημένος από τήν
Γκεσταπό!!!
Τοιοϋτου είδους βρωβεραί
συκοφαντίαι, διαδιδόμεναι σατανικώς διά
τών ψιθύρων, άργότερον δέ τή βοηθείφ
στρατευμένων καλαμαράδων, είναι δυνα
τόν νά παρασύρουν πολλούς Αφελείς! ’Αλ
λά καί οι έν άσ">αλε(φ είς Κάϊρον πολιτι
κοί έπηρεάζοντο. Οδτω, τήν 18ην Ά ποιλίου 1942, άντιπροσωπείφ τ * ' X έξ ένός συνταγματάρχου καί τοδ ΟπαρχηγοΟ
Ζαφ. Βάλβη, μετέβη ιιέ μυρίους κινδύ
νους είς Κάϊρον διά νά συνεννοηθοδν μέ τήν
'Ελληνικήν Κυβέρνηαιν καί νά λάβουν έντολάς. Είς έκθεαίν του δ Βάλβης άναφέρει δτι αυνήντησε άντίδρασιν . . . Συγ
χρόνως τό ΕΑΣ, πα-άρτημα έν Αίγύπτω
τοδ ΕΑΜ διωχέτευε σωρείαν συκοφαντιών,
ώς βόθρος. . .
Είς τό συνέδριον τοδ Λιβάνου, αί όργανώσεις X, PAN, ΕΚΟ καί ΣΕ, άντιπροσωπεύθησαν ύπό τοδ στρατηγοδ Κ. Βεντήρη, έπιτευχθείσης πλήρους συμφωνίας με
ταξύ τών δύο δυναμικών έν Άθήναις ’Οργα
νώσεων X καί PAN καί ύπογραφέντος τήν
8.4.44 σχετικού πρωτοκόλλου, διά κοινήν
έκπαίδευσιν καί δράσιν. Ή συνεργασία διετηρήθη μέχρι τής τοποθετήσεως Στρατιω
τικού Διοικητοδ ’Αττικής, δπότε έκάστη
όργάνωσις άπέκτησε τήν αυτοτέλειάν της.
Κατά τήν διάρκειαν τών Δεκεμβριανών, ή
X είχε πολά θύματα.
2.

ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

(Ε .Δ .).

Όργάνωσις ίδρυθεϊσα 6πό τών Π. Σιφναίου, Τρ. Τριανταφυλλάκου, Γ. Δρόσου,
κ.δ. Ε ίχε μερικά συνοικιακά παραρτήμα
τα ώς καί είς τήν ΕΟβοιαν μεταξύ τών ήγετικών στελεχών τοδ δποίου συγκατελέγετο καί δ συνταγματάρχης Χρήστος Γερακίνης. Έ ξέδιδε διάφορα έντυπα, προέβαινεν είς άναγραφήν συνθημάτων είς τούς
τοίχους, συλλογήν πληροφοριών είς βάρος

Δυναμική όργάνωσις νέων άνθρώπων,
γεμάτων ένθουαιασμόν καί αύτοθυσίαν. Ή
διάρθρωσίς της ήτο έπιτυχής. Ήσχολεΐτο μέ τήν κυκλοφορίαν παρανόμων έντύπων, άναγραφήν συνθημάτων, κυρίως δέ
μέ συλλογήν πληροφοριών είς βάρος τών
στρατευμάτων κατοχής καί ένέργειαν ααμποτάζ.
Έξέδωσε μυστικάς έφημερίδας,
τήν «ΔΟΞΑΝ» καί έν συνεργασίψ μέ τήν
όργάνωσιν «Στρατιά σκλαβωμένων Νικη
τών» τήν «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ». Ή πολι
τική τοποθέτησίς της ήτο καθαρώς έθν κή
καί σαφώς άντικομμουνιστική. ’Αρχηγός
της ήτο δ άξιωματικός τής ’Αεροπορίας
Κώστας Περΐκος. Ή ΠΕΑΝ έγκαίρως έπεσήμανε τήν άνθελληνικήν δράσιν τής
προδοτικής όργανώσεως ΕΣΠΟ («Έθνικοσοσιαλιστική Πατριωτική Ό ργάνωσις»), άποσκοπούσης, ώς έχομεν αναφέρει, είς τήν
στρατολόγησιν άγνών νέων 'Ελλήνων πρδς
δημιουργίαν λεγεώνος έθελοντικής διά τό
Ρωσσικόν Μέτωπον, έκμεταλλευομένη κυ
ρίως τήν πείναν καί τήν έξαθλίωσιν τοδ
λαοδ μας. Μάλιστα είς τά έπί τής δδοδ
Πατησίων καί Γλάδατωνος γραφεία της,
είχεν άναρτήσει τεραστίαν έπιγραφήν ά;αγράφουσαν: ΕΛΛΗΝΟΠΟΓΛΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΓΣ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ»!
Πρέπει νά δμολογηθή δτι αρκετοί νέοι
εΐχον παρασυρθή. νΕτσι τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τής ΠΕΑΝ, άπεφάσισε ν’ άντιδράση βιαίως, διότι άλλος τρόπος δέν
δπήρχε. Είς τόν Ούλαμόν Καταστροφών
πού διέθετεν ή Όργάνωσις, άνετέθη τό δόσκολον καί έπικίνδυνον έγχείρημα. 'Όπως
άναφέρει ένα άπό τά όλίγα έπιζήσαντα
στελένη, δ χημικός κ. Τάκης Μιχαηλίδης, δ Ο.Κ. άπετελείτο άπό τούς:
1) Κώσταν Περίκον, 2) ’Αντώνιον Μυτηληναϊον, τεχνίτην τής τότε Τηλεφωνι
κής 'Εταιρείας, 3) τόν ίδιον, τότε Φοιτη
τήν Χημείας, 4) Σπδρον Γαλάτην Φοιτη
τήν Νομικές, 5) Νίκον Μοδρτον, ίδιωτ.
ύπάλληλον, 6) Νίκον Λάζαρην Φοιτητήν,
7) Σπδρον Στανωτάν, Φοιτητήν ΑΣΟΕΕ,
8) Πέτρον Λαμέραν, καφεπώλην καί 9)
’Ιουλίαν Μπίλμπα. Ή άφήγησις τοδ έγχειρήαατος πού κατέπληξε τόν λαόν μας,
άλλά καί τήν σκλαβωμένην Εύρώπην καί
τούς άλλους λαούς, νομίζομεν δτι έχει έξαιρετικόν ένδιαφέρον.
Κατ’ άρχήν έγένετο άναγνώρισις τοδ
στόχου. Τό 3ώροφον κτίριον, ϊσχυράς κα
τασκευές, έκειτο είς τήν διασταύρωσιν
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τών δδών Πατησίων καί Γλάδστωνος. Είς
τό ισόγειον εύρίσκοντο καταστήματα. (Σή
μερον είναι τά καταστήματα Μαρούστ'.
Είς τόν ήμιόροφον, ιιέ είσοδον έκ τής δ
δοδ Γλάδστωνος, ΰπήρχον γραφεία δικηγο
ρικά, δδοντιατρείσν καί βιοτεχνίαι.
Τά
γραφεία τής ΕΣΠΟ.
κατελάμβανον τόν
πρώτον καί δεύτερον δροφον, μέ είσοδον
άπό τήν δδόν Πατησίων. Τέλος είς τόν
τρίτον δροφον έατρατωνίζετο
Γερμανική
στρατιωτική Μονάς. Ή έπί τής δδοδ Πα
τησίων είσοδος τής ΕΣΠΟ έφρουρεΐτο έπί
24ώρου βώσεως καί ήλέγχετο οίοσδήποτε
εισερχόμενος.
Μόνη προσφερομένη δδός
ήτο ή τοδ μεσοπατώματος διά τής εισόδου
έπί τής δδοδ Γλάδστωνος. Τό πρόβλημα
έμελετήθη καί άπεφασίσθη ή διενέργεια
προσβολής διά βόμβας ϊσχυράς τοποθετουμένης είς τό μεσοπάτωμα. ΙΙρός άποωυγήν αθώων θυμάτων, ώς ήμέρα ένεργείας
ώρίαθη ή Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 1942
(λόγψ Κυριακής άργίας θά ήσαν κλειστά
τά καταστήματα, έργαστήρια καί γρα
φεία) , έπί πλέον δέ έκάστην Κυριακήν καί
άπό ώρας 9ης μέχρι 11ης πρωινής, έλάμβανε χώραν ή τακτική έβδομαδιαία
συγκέντρωσις τών στελεχών καί μελών
τής ΕΣΠΟ. Ή βόμβα βάρους 10 κιλών
κατεσκευάζετο χειροποίητος είς Κουκάκι,
μέ βραδύκαυστον άπτραν χρόνο πυροδοτήσεως 6 λεπτών.
Τήν 8ην πρωινήν τής 22.9.42, δ Ά ντ.
Μυτηληναίος καί ή ’Ιουλία Μπίλμπα παοέλαβον άπό τήν πάοοδον τές δδοδ Γεν
ναίου Κολοκοτρώνη τήν βόμβαν βάρους 10
κιλών, τήν έτοποθέτησαν έντδς τσάντας
καί τήν έσκέπασαν μέ άρκετά χορταρικά.
Τήν 9ην πρωινήν έφθασαν είς Πλατείαν
Κάνινγος, ένθα ήτο δ τόπος αυγκεντρώσεως τοδ Ούλαμοδ Καταστροφών. Ά πό έκεΐ
έκκινοδν καί δ Περΐκος έγκαθιατά τό
«στρατηγεΐον» του είς τό καφέ «Άατόρια»
Ά ποψ ις τοδ κτηρίου τής ΕΣΠΟ μετά τήι
άνατίναξιν. Είς τά δύο άκρα διακρίνοντα
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έπί τής δδού Πανεπιστημίου καί Αιόλου,
έναντι δηλαδή τοδ στόχου (διαγωνίως)
εις Χαυτεΐα.
Ή δμάς καλύφεως, έφωδιασμένη μέ π ι
στόλια, καταλαμβάνει θέσεις μακράν τής
είσόίου Γλάδστωνος, άναμένουσα νά είδοποιηθή διά νά πλησιάση καί πλαισιώση
τήν είσοδον πρός κάλυφιν τοδ έγχειρήματος καί άσφαλή άποχώρησιν τής διμελοδς
δμάδος τοποθετήσεως τής βόμβας. Ή δμάς
καλύψεως άπετελεΐτο από τούς Μοΰρτον
Ν., Λάζαρην Ν., Λαμέραν Π. καί Στανωτά Σπ. δπδ τόν Μιχαηλίδη Τάκη. Άπροόπτως δμως παρουσιάζεται ένα έμπόδιο.
Είς ένα δικηγορικόν γραφεϊον τοΰ μεσο
πατώματος εύρίσκεται δ δικηγόρος μετά
τριών άτόμων καί συζητεΐ, ένώ είς τό έσωτερικόν τής έξωθύρας έγκαθίσταται μαυ
ραγορίτης ψαρράς μέ όλίγα ψάρια.
*0
ΙΙερϊκος διέταξε νά μή ν[ννι ή τοποθέτησις τής βό'ΐβας παρά μόνον δταν θά άπεχώρουν οί τέσσαρες συζητοδντες είς τό δι
κηγορικόν γραφεϊον. Πράγματι, ήρχισε μία
αγωνιώδης παρακολούθηαις ένώ δ Μυτηληναΐος καί ή Μπίλμπα μέ τήν βόμβαν άπεμακρΰνοντο, άναμένοντες είδοποίησιν,
δπό άμεσον κίνδυνον αύτών καί τών συν
τρόφων των (δπλοφοοοΰντων). Περνούν
δύο καί μισή ώρες. Ή συγκέντρωσις της
ΕΣΠΟ άρχισε νά διαλύεται. "Αρχιζεν δ
κίνδυνο1- νά φύγουν καί τά στελέχη της
ΕΣΠΟ. .. Καί δλα αύτά λόγψ τοΰ ά,θρωπισμοΰ τών άγωνιστών της ΠΕΑΝ, έναντι
της ζωής τεσσάρων άγνώστων τοΰ δικηγο
ρικού γραφείου καί τοΰ πτωχοδ ψαρρά.
Ξαφνικά καί δταν ή ώοα πλησίαζε μεση
μέρι, οί τέσσαρες άποχωροΰν άπό τό δι
κηγορικό γραφείο, ένώ δ ψαρράς έχοντας
ξεπουλήση φεύγει κ ι’ αύτός. ’Αστραπιαία
οί σύνδεσαοι κινούνται καί ειδοποιούν τούς
πάντας. 'Ο Περΐκος δίδει τήν έντολήν ίνεργείας. Ή ’Ιουλία Μπίλμπα μέ τήν

’Ιταλός Καραμπινιέρος καί Γερμανός
στρατιώτης. (Φωτογραφία άδημοσίευτος).

Μετά τήν σφοδράν έκρηξιν έπηκολούθησε
πυρκαϊά. Είς τήν φωτογραφίαν μας διακρίνεται ή σκάλα τής πυροσβεστικής αν
τλίας. (’Αδημοσίευτος).
τσάντα μέ τά χόρτα καί τήν βόμβα, έκκινεί πρός τήν Γλάδστωνος, ένφ άπό άντίθετον κατεύθυνσιν προχωρούν πρός τήν
Γλάδστωνος καί οί Μυτηληναϊος καί Γα
λάτης. Συναντώνται «τυχαίως». Ό Μυτηληναΐος παραλαμβάνει τήν τσάντα καί μέ
τόν Γαλάτη άνεβαίνουν είς τό μεσοπάτω
μα, ένώ fi ’Ιουλία διέρχεται άπό τήν «’Α
στέρια» χωρίς τήν τσάντα. Ή καρδιά τοδ
Περίκου φτερουγίζει άπό τήν άγωνία. Σέ
λίγο περνούν καί οί Μυτηληναϊος καί Γα
λάτης. Είχαν κατεβή ήρεμα, άφοδ έτοποθέτησαν τήν βαρειά βόμβα σέ μίαν έαοχή τοΰ δδοντιατρείου, σχηματιζομένην
πλησίον τής δροφής καί άναψεν δ Μυτιληναΐος τήν θρυαλλίδα. ’Επίσης απομα
κρύνονται ήσυχα καί οί άνδρες τής δμά
δος καλύψεως. Είς τήν 12.03' ώοαν, ίσχυροτάτη δόνησις καί έκκωφαντική έκκρηξις συγκλονίζουν τό κέντρον τής ’Αθήνας.
Πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού «μπουκώνει»
τήν άρχή τής δδοδ Πατησίων, ένώ ή σύγχυσις καί δ πανικός έξαπλώνονται πρός
δλας τάς κατευθύνσεις, μέχρι τοΰ σημείου
οί Γερμανοί νά σημάνουν συναγερμόν, νομίζοντες πρός στιγμήν δτι έπρόκειτο περί
άεροπορικής έπιδρομής. "Οταν οί καπνοί
καί ή σκόνη άραίωσαν, ένα φοβερόν δραμα
παρουσιάσθηκε. Τό κτίριο είχε καταρρεύσει, ένώ συγχρόνως είχεν έκραγή πυρκαϊά. Σέ λίγο ή περιοχή άπεκλείσθη.
Γερμανοί, πυροσβέστες καί άστυνομικοί,
σάν έωιαλτικά δντα έκινοΰντο μέσα είς τά
Ιρείπια... Τά άποτελέσματα τοΰ θρυλικού
σαμποτάζ, πού άκούστηκε δχι μόνο στή
σκλαβωμέη πατρίδα μας άλλά καί πέρα
άπ’ αύτήν, ήσαν: Νεκροί 29 στελέχη καί
μέλη τής προδοτικής ΕΣΠΟ, μεταξύ τών
δποίων καί δ άρχηγός ττης ιατρός Στεροδήμος. ’Επίσης 43 Γερμανοί άξιωματικοί
καί στρατιώτες. Τραυματίες: 27 μέλη —
στελέχη τής ΕΣΠΟ, 5 Γερμανοί στρατιώ
τες καί 12 διερχόμενοι μεταξύ τών δποίων
ένας ίερεύς, δι’ δ είχε κυκλοφορήσει τότε,
ώς ένθυμούμεθα, εύρύτατα ή φήμη, δτι ή
βόμβα έτοποθετήθη άπό ένα. . . καλόγερο.
Σημειωτέον, δτι ή Πυροσβεστική Υπηρε
σία έξέθαβεν έκ τών έρειπίων νεκρούς έπί
5 ήμέρας, οί δέ ραδιοφωνικοί Σταθμοί Λον
δίνου καί Μόσχας τό έχαρακτήριζον, ώς
τό μεγαλύτερου σαμποτάζ πού έγινε μέχρι
τότε στήν κατεχομένην Εύρώπην. Τό σπου
δαιότερου ήτο, δτι ή ΕΣΠΟ δ ι ελ ύ θ η, ή στρατολογία έσταμάτησε καί
ήρχισεν ή αύτοδιάλυσις τών πλείστων έκ
τών ναζιστικών όργανώσεων. Ή χαρά δ
μως τών ήρώων τής ΠΕΑΝ, άλλά καί τοΰ
λαού μας, δέν έκράτησε πολύ. Μετά ένα
δίμηνον έντατικών άναζητήσεων τής Γκε
στάπο, τήν 11ην Νοεμβρίου 1941, τά χ α 
ράματα, συλλαμβάνονται τέσσαρα έκ τών
μελών τοδ Διοικητικού Συμβουλίου τής
ΙΙΕΑΝ. Οί Κώστας Περΐκος (άρχηγός),
’Αθανάσιος Σκούρας, Διονύσιος Παπαβασιλόπουλος καί Νικόλαος Αίλιανός. ’Επίσης
τά στελέχη: Άντώνης Μυτιληναΐος, ’Ιου
λία Μπίλμπα, Αικατερίνη Μπέσση, οί άδελφοί Δημήτριος καί Πέτρος Λόης, Διο
νύσιος Παπαδόπουλος καί οί άδελφοί ’Ι 
ωάννης, Γεράσιμος καί Διονύσιος Κατεβάτης. Είς τάς 28 Νοεμβοίου 1942, συλλαμβάνεται δ Σπδρος Γαλάτης, κατά τήν
προσπάθειάν του διαφυγής σιδηροδρομικώς
είς Ρουμανίαν, ένθα διέμενεν ή εΰποροδσα οίκογένειά του. "Ολοι δδηγοδνται είς
τά άντρα τής Γκεστάπο είς Πειραιά, δπου

Αρχίζει τό τρομακτικόν καί άπάνθρωπον
μαρτύριον τών διά βασανιστηρίων άνακρίσεων. Ό λ ίγα ς ήμέρας άργότερον δραπε
τεύει σιδηροδέσμιος δ Άντώνης Μυτιληναΐος άπό τήν Γκεστάπο Πειραιώς καί με
τά άπό πολλάς περιπετείας καταφεύγει
είς Αίγυπτον καί κατατάσσεται είς τήν
’Ορεινήν Ταξιαρχίαν (Ρ ίμ ινιί. Ή έπικήρυξίς του άντί δραχμών 500.000 ή είς
τρόφι μα,
δημοσιευθεΐσα είς τάς έφηιιερίδας, είναι χαρακτηριστική.
’Ιδού
τό κείμενόν της:
« Ό 'Αντώνιος Μυτιληναΐος γεννηθείς
τήν 20.2.1921 έν Άθήναις, άγαμος, ορ
θόδοξος Χριστιανός, έργάτης τής Γερμανοελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας,
κάτοικος Αθηνών, συνοικία Χαροκόπου
οδός Δημοσθένους 13, υιός τοΰ έργάτου
Πέτρου Μυτιληναίου καί τής Άργυρώς,
τό γένος Κοντολέων, καταζητείται λό
γω διαπράξεως έπικινδύνου έγκλήματος.
Οΰτος κρύπτεται είς τάς Αθήνας ή είς
τά περίχωρα. Θετικοί πληροφορίαι διά
τήν σύλληψιν τού καταζητούμενου, δέον
νά παρασχεθούν:
I. Είς τό' Γερμανικόν Φρουραρχεϊον
Αθηνών, όδός Κοραή 4, τηλέφωνον
32512.
II. Είς τό Γερμανικόν Περιφερειακόν
Φρουραρχεϊον Πειραιώς, Πλατεία Δημο
τικού Θεάτρου, τηλέφωνον 43.557.
Ή ώς άνω άμοιθή θά καταθληθή είς
έκεϊνον, διά τών πληροφοριών τού όποι
ου θά έπιτευχθή ή σύλληψις τού καταΖητουμένου. Ό δίδων είς τόν καταΖητουμενον οίανδήπστε βοήθειαν, ιδίως
δέ ό πορέχων είς αύτόν φιλοξενίαν, τ ι
μωρείται διά τής ποινής τοΰ θανάτου.
Διά τής ποινής τοΰ θανάτου τιμωρείται
έπίσης καί έκεϊνος όστις γνωρίΖει τήν
παραμονήν τοΰ καταΖητουμένου καί δέν
καθιστά άμέσως γνωστήν. . . (άκολουθεϊ λεπτομερής περιγραφή χαρακτηρι
στικώ ν του. . .)».
Είς τάς άνακρίσεις έτήρηααν δλοι γενναίαν καί τιμίαν στάσιν, δι’ δ δέν ένηργήθησαν άλλαι συλλήψεις.
"Ετσι καί κατόπιν ύπερανθρώπων ένεργειών τών οικείων καί γνωστών πολλών
έκ τών συλληφθέντων, έξεδόθη άπαλλακτικόν βούλευμα διά τούς άδελφούς Κα-

Γκεστάπο, έγραφεν είς ιδιόχειρο σημείω
μα, διασωθέν, πρδς συγγενείς της: (Μέ
τήν όρθογραφίαν της) :
«"Αννα ηορέλοβα τά πράγματα. "Αν-
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Αθανάσιος Σκούρας, ένας υπέροχος
νέος, γεμάτος 'Ελλάδα καί ήρωίσμόν.
Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής
ΠΕΑΝ. ΈΕετελέσθη υπό τών Γερμανών
τήν 7.1.1943, διά τά σαμποτάΕ κατά τής
Προδοτικής ΕΣΠΟ.

Ό άρχηγός τής ΠΕΑΝ Κώστας Περίκος.
ΈΕετελέσθη ύπό τών Γερμονών κατακτητών τήν 4.2.1943, διά τό σομποτάΕ
τής ΕΣΠΟ, ένφ τό προδοτικόν Κ.Κ.Ε.
διεκήρυσσε δτι δέν έχει καμμίαν σχέσιν
μέ τήν ήρωϊκήν ούτήν πράΕιν
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τεδάτη, άδελφούς Λόη, Άθαν.
Σκούρα,
Διον. Παπαδασιλόπουλον καί Ν. Αίλιανόν.
01 Γερμανοί δμως δέν τούς άπεφυλάκισαν.
<fT *TafiiAv<&*0 & { , , & ,~2<,1 L · ,
Είς τάς 31 Δεκεμβρίου 1942, τό Γερμα
; Z rj! ‘ **n -Zoo fyy/.Pt
νικόν Στρατοδικείου ’Αθηνών κατεδίκασε
τούς:
Λ VA a fcv\ v * £ r[LC n
Κ. Περίκον, τρις είς θάνατον καί 15
χρόνια δεσμά.
7***·|: ί
’Ιουλίαν Μπίλμπα, δίς είς θάνατον καί
15 χρόνια δεσμά.
Σπ. Γαλάτην, είς θάνατον καί 5 χρόνια
δεομά.
'·¥ . '***>!a *r\ r a " **■*)!
Τά έξημερώματα τής 7ης ’Ιανουάριου
1943, εις άντίποινα διά σαμποτάζ είς πε
tr*.
ριοχήν Πειραιώς, έτυφεκίαθησαν ώς δμη*4V A tZ r o ^ f» ' i
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’Αθανάσιος Σκούρας, ’Ιωάννης Κατεδάτης, Δημήτριος Λόης καί Διονύσιος Παπαδόπουλος.
Είς τάς 4 Φεβρουάριου 1943, παρά τάς
προσπάθειας τού τότε ’Αρχιεπισκόπου ’Α
T f T F " " " ~ ~ r7— θ
θηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΓ, έτυφεκίαθη ό Κώ
στας Περίκος, δ ήρωϊκός νέος καί ή ψυχή
τής ΠΕΑΝ.
Ή ’Ιουλία Μπίλμπα μετήχθη είς Γερ
μανίαν, 8που καί έξετελέσθη διά π ε λ έκ ε ω ς!
Είναι συγκινητικόν δτι κρατουμένη καί Τό συγκινητικόν σημείωμα τής μελλούποφέρουσα μέσα είς τά κρατητήρια τής θανάτου διά τό οαμπστάΖ Ιουλίας Μπίλ
μπα.

•

jf^ yn * * *

j

να κάναι δτι καταλαθένης. πούλησαι τό
κοστοϋμη καί πάραι δτι καταλαθένης καί
άργότερα καί δέν τά βγάλης πέρα νά
πουλίσης καί τήν μεγάλη ντολάπα καί
δσπου νά δοΰμαι τή θά γίνη. σέ παρακαλό πολοί στήλε τήν
Αγγελική πού
τρέχει πιό πολοί νά πάη νά πάρη άπό τό
στρατοδικείο δδια νά μηλίσουμε. . . νά
μή ιροβιθηται. . . δέν υπάρχει φόβος,
τελίοσαν ή άνοκρήσης.
Σάς χερετό καί καλά Χριστούγενα.......
Ή ποινή τοΟ Γαλάτη μετετράπη είς ι
σόβια δεσμά καί μετεφέρθη είς στρατόπε8ον συγκεντρώσεως, 8που ή δγεία του έκλονίσθη καί μερικά χρόνια μετά τήν άπελευθέρωσι άπέθανεν, άφού είδε καί τήν
δεύτερη πατρίδα του, Ρουμανίαν, σκλαδωμένην είς τούς έρυθροΰς.
Τό παλληκάρι τής όμάδος Καταστροφών
Νίκος Λάζαρης, διέφυγε καί ένετάχθη είς
τάς άνταρτικάς δμάδας τοΰ Ζέρδα. Διεκρίθη είς τάς μάχας καί ώνομάσθη άνθυπολοχαγός.
’Επανελθών κατά τήν άπελευθέρωσιν,
σ υ ν ε λ ή φ θ η κατά τά Δεκεμβριανά
άπό τούς κτηνανθρώπους τού ΕΑΜ)ΚΚΕ
καί έ σ φ α γ ι ά σ θ η .
(Συνεχίζεται)

^ Χ ρ ισ ίο ύ ρ εν ν α
Χριστούγεννα ήλθαν, ήχήστε καμπάνες καί πάλι
σκορπίσατε γύρω χαρμόσυνους ήχους, τραγούδια,
διαλαλήσατε ώς πέρα νά μάθουν μικροί καί μεγάλοι
Τδν Χριστό πώς θά φέρουν άπόψε στή γή άγγελούδια.

"Ας ξεχάσοομε λίγο πώς μάς χώρισαν πάθη καί μίση
καί έχθροί δέν υπάρχουν, δλοι οί άνθρωποι γίναμε φίλοι
τής Αγάπης τό νάμα μέσ’ τις φλέβες άπόψ’ άς κυλήση
νά μάς κάνη άδέλφια στό ροδόχρωμο τούτο τό δείλι.

*
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"Ας γενή μέσ’ τή νύχτα όδηγός μας τ’ άνέσπερο ’Αστέρι
κι’ άς προσφέρουμε— δώρο τών Μάγων1— στό θεό πού
(γεννήθη
τήν ειρήνη πού μόχθησε τόσο στόν κόσμο νά φέρη*
καί τόν πόλεμο άς κάνωμε δώρο στοΰ Χρόνου τήν λήθη.

Χίλια χρόνια δέν φτάνουν νά σβήσουν έτούτη τήν ώρα,
πού οί ύμνοι ξεχύνονται γύρω ώς·τ’ άπόμακρα άστέρια,
μοιάζει τώρα γαλήνη πού γεννήθηκε άπό άγρια μπόρα
σάν νά γέμισε, άπόψε ή καρδιά μας λευκά περιστέρια.

800
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Δόκ. 'Γπαρχιφύλαξ
ΠΑΡΑΜΓΘΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ό
Κύριος
Πόλισμαν
Έ μικρή— Ενα μόμολο τριών έτών—παίζοντας στδ
μπαλκόνι Εχυσε τδ κανάτι μέ τδ νερό. Τδ νεράκι, κρύο,
κρύο καί καθαρό, άπλώθηκε πάνω ατό μάρμαρο κι’ Ε
πειτα άρχισε νά σταλάζη κάτω στδ δρόμο.
Τή στιγμή αύτή περνούσε άπδ κάτω ή μάλλον Ετυχε νά περάση δ κ. Πόλισμαν. Είδε τις σταγόνες καί
κατελήφθη ύπδ μιάς ίεράς δργής. "Ανοιξε τήν πόρτα,
μπήκε στήν αυλή καί ζήτησε τδν δράστη.
— Ποιδς πότισε τά λουλούδια;
• Έσκεφθήκαμε στήν άρχή νά του στείλουμε κάτω
τήν μπεμπέκα. θ ά τοΰ Ελεγε πώς Εκαμε τδ «πιπί» της
καί θά έπήγαινε, δ εόλσγημένος, στήν εύχή τοΰ θεοΰ.
Ή ύπηρέτρια δμως μάς ειδοποίησε πώς δ κ. Πόλισμαν
είναι αυστηρός, σκληρός, άτεγκτος καί άνοικτίρμων κι’
άπεφάσισε νά σηκωθή άπ’ τδ κρε&βάτι του καί νά κατέλθη δ ύποφαινόμενος.
— Μαρία! Τδ παντελόνι μου, σέ παρακαλώ καί τά
άγγλικά μου. Φέρτα γρήγορα γιατί ή όπόθεσις είναι
σοβαρά.
Μετά τρία δευτερόλεπτα είμεθα ένώπιάν του. Ό
κ. Πόλισμαν έκάθητο Επί άκανθων. ’Εφαίνετο πολύ νευ
ρικός καί άνυπόμονος. ΤΗτο Ενας νεαρός ήλιοφρυγμένος
άστυφύλαξ, κομψός, λυγερός καί ντελικάτος. "Αν δέν
είχε τά νεύρα του κι’ άν δέν μάς άνησυχοΰσε στά καλά
καθούμενα θά έπροσθέταμεν πώς είχε καί τρυφερών
καρδίαν. Δυστυχώς δμως είχε τδν διάβολο μέσα του.
Μόλις μάς άντίκρυσεν Εσπευσεν νά ζητήση πληροφορίας
περί τοΰ δράστου τοΰ κατακλυσμού:
— Σείς έχύσατε νερό;
— Έ γώ .
—Δέν ξέρετε πώς δέν ποτίζουν τά άνθη αυτήν
τήν ώραν;
— Δέν τδ ξέρομεν.
—Νά μοΰ δώσετε τ’ δνομά σας.
— Νά τδ πάρετε.
—Καί τδ δνομα τοΰ πατρός σας.
—Χάρισμά σας.

—Καί τήν ήλικίαν σας.
— Χαλάλι σας! θέλετε τίποτε άλλο;
— Ό χ ι. Γκούτ νάϊτ, δπως λέγομεν ήμεΐς οΐ "Αγ
γλοι.
—Καλή νύχτα σας, στήν εύχή τοΰ θεοΰ, δπως λέ
γομεν ήμεΐε οι άτυχεΐς "Ελληνες.
—Καί δ κ. Πόλισααν Εφυγε.
— Καί τώρα; Τώρα θά Εχη καταστρώσει τήν μήνυσίν του, παραγεμισμένην μέ τρομερά ντοκουμέντα, άλλά καί γλαφυρών, θά τήν Εχη έπιδώσει καταλλήλως καί
μίαν ώραίαν πρωίαν θά μάς καλέσουν στδ Πταίσμα.
Τί θά πούμε στδν κ. Πταισματοδίκην έν τοιαύτη
περατώσει; θ ά τδν πείσωμεν; "Η θά είναι καί αυτός
αυστηρός καί άτεγκτος, δπως δ κ. Πόλισμαν καί θά μάς
καταδικάση;
θ ά τοΰ ποΰμε δτι ή ιστορία μας θυμίζει λιγάκι τδν
μΰθσν τής ουράς τοΰ γκϊόάρου πούσταζε μέσα στδ πη
γάδι ; θ ά τοΰ δώσουμε νά έννοήση πώς δταν χύνεται
Ενα αίγινήτικο κανάτι δέν φταίει ούτε δ θεός, ούτε ό
Διάβολος, ούτε οί άνθρωποι; θ ά τοΰ ποΰμε πώς θά ήταν
εύχής Εργον άν οί κ.κ. Πόλισμαν Επαυαν νά διΰλίζουν
τούς κώνωπας; θ ά τοΰ ποΰμε πώς μεγαλύτερον κακόν
μιάς σταγόνος πού πέφτει άπ’ τδ μπαλκόνι είναι τδ
άγριο τσάκισμα τών άθώων δενδρυλίων τής λεωφόρου
Φρεαττύδος, άπδ τούς μικρούς Νέρωνας τής συνοικίας,
τούς δποίους ούδείς ποτέ παρετήρησε; θ ά τοΰ ποΰμε δλα
δσα βλέπουμε καί άντιλαμβανόμεθα καί δλα δσα σκεπτόμεθα; "Η θά μάς κλείση τδ στόμα μέ μίαν χειρονο
μίαν, μ’ Ενα σκληρόν καί βαρύηχαν «σωπάτε»; "Π θά
μάς καταδικάση εις πρόστιμον; Κυττάζομεν άπδ τοΰδε
τάς πενιχράς οικονομίας μας στδ πορτοφόλι μας καί δακρύζομεν. Είναι δεινόν, είναι σκληρόν, είναι άπάνθρωπον καί σπαραξικάρδιον!..
ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΓ
’Εφημερίς «ΣΦΑΙΡΑ» Πειραιώς Ετους 1925
801

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
1. Ή παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Α.Ε. (καλουμένη έφεξής Τράπεζα) χορηγουμένη πιστωτική κάρτα (καλουμένη έφεξής κάρτα) είναι αύστηρώς προσωπική, άπαγορευομένης τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον μεταβιβάσεως ταύτης ώς και τής χρήσεως αύτής ύπά
προσώπου διαφόρου έκείνου, έπ’ άνόματι τού όποιου έξεδόθη (καλουμένου έφεξής
κάτοχος).
2. Ό κάτοχος ύποχρεοϋται άμα τή (έκάστοτε) λήψει τής κάρτας του, δπως ύπογράψη αύτήν είς
τήν οίκείαν θέσιν όλογράφως, εύθυνόμενος διά τήν γνησιότητα τής ύπογραφής του ώς καί
διά τήν άκριβή τήρησιν τών κατωτέρω.
3. Ό κάτοχος δικαιούται δπως, έπί τή έπιδείξει τής κάρτας συναλλάσηται μετά πασών τών
συμβεβλημένων πρός τούτο μετά τής Τραπέζης έπιχειρήσεων (καλουμένων έφεξής έπιχείρησις),άπαγορευομένης τής καθ’ οΐονδήποτε τρόπον χρησιμοποιήσεως αύτής πέραν τής
ήμερομηνίας λήξεως τής ισχύος της.
4. Ό κάτοχος έξουσιοδοτεϊ άνεκκλήτως τήν Τράπεζαν νά έξοφλή διά λογαριασμόν του τά
προσαγόμενα ύπά τής έπιχειρήσεως δελτία χρεώσεως τά όποια συνεπληρώθησαν κατά τάς
μ ετ’ αυτών συναλλαγάς του βάσει τών στοιχείων τής κάρτας του, εύθύς ώς ταϋτα
προσαχθούν είς τήν Τράπεζαν.
5. Ή Τράπεζα, έξοφλοϋσα τά δελτία χρεώσεως τού κατόχου, τά όποια συντάσσονται έπ!
είδικοϋ έντύπου, παραχωρουμένου πρός τούτο ύπό τής Τραπέζης είς τάς έπιχειρήσεις,
άποστέλλει είς αύτόν (τόν κάτοχον) άπαξ τού μηνάς έκκαθάρισιν, τό ποσόν τής όποίας
ύποχρεοϋται ούτος νά έξοφλήση είς τήν Τράπεζαν έντός 25 ήμερών άπό τής ήμερομηνίας
τής έκκαθαρίσεως.
Έκάστη μηνιαία έκκαθάρισις θά έπιβαρύνηται μέ δρχ. 10. - διά ταχυδρομικά καί λοιπά
έξοδα τής Τραπέζης.
Έ φ ’ όσον ό κάτοχος διατηρεί παρά τή Τραπέζη έναήπ λείονας λογαριασμούς, έξουσιοδοτεϊ
τούτην άνεκκλήτως δπως, έντός τής ώς άνω 25νθημέρου προθεσμίας χρεώνη αϋτη
μονομερώς οίονδήποτε κατά τήν κρίσιν της λογαριασμόν του διά τού ποσού τής έκκαθαρί
σεως.
6. ’Εάν ή βάσει τής μηνιαίας έκκαθαρίσεως προκύπτουσα όφειλή έκ τής χρήσεως τής κάρτας
δέν ήθελεν έξοφληθή έντός τής 25νθημέρου προθεσμίας κατά τ ’ άνωτέρω, θά έπιβαρύνηται
διά τού έκάστοτε ίσχύοντος άνωτάτου όρίου τόκου ύπερημερίας.
7. Ή Τράπεζα δέν εύθύνεται έναντι τού κατόχου διά τήν ύπό τών έπιχειρήσεων τυχόν
άθέτησιν έκπληρώσεως ή μή άκριβή έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών των, ώς καί δΓ
οίανδήποτε συμβατικήν ή έξωσυμβατικήν έύθύνην τής έπιχειρήσεως, τού κατόχου μή
δυναμένου νά προβάλη έναντι τής Τραπέζης οίανδήποτε ένστασιν ή άνταπαίτησίν του κατά
τής έπιχειρήσεως.
8. ’ Εάν ή έπιχείρησις έκδώση ύπέρ τού κατόχου πιστωτικόν σημείωμα (έπί ειδικού πρός τούτο
έντύπου τό όποιον παραχωρεί ή Τράπεζα είς τάς έπιχειρήσεις) ένεκα έπιστροφής έμπορεύματος ή άλλης αιτίας, ή Τράπεζα θά πιστώνη τό ποσόν αυτού είς τόν λογαριασμόν τού
κατόχου μόνον έφ ’ δσον περιέλθει αύτή τό πιστωτικόν τούτο σημείωμα έκ μέρους τής
έπιχειρήσεως.
9. Έν περιπτώσει παραβάσεως οίουδήποτε τών όρων τής παρούσης ή έξ οίασδήποτε άλλης
εύλόγου αίτιας, ή Τράπεζα δικαιούται ν’ άκυρώνη καθ’ οίονδήποτε χρόνον τήν πιστωτικήν
κάρταν, ειδοποιούσα τόν κάτοχον έγγράφώς, όπότε ούτος όφ είλει δπως παύση πάραυτα
πάσαν χρήσιν αύτής καί παραδώση ταύτην άμελητί είς τήν Τράπεζαν.
10. Έάν ή Τράπεζα χορηγήση πιστωτικήν κάρταν είς κάτοχον τή έντολή τρίτου (φυσικού ή
νομικού) προσώπου, ό κάτοχος καί ό έντολεύς εύθύνονται έκαστος είς όλόκληρον έναντι
τής Τραπέζης έκ τής χρήσεως τής κάρτας.
11. Ή πιστωτική κάρτα άνήκει καί παραμένει είς τήν κυριότητα τής Τραπέζης, τού κατόχου
ύποχρεουμένου δπως έπιστρέψη ταύτην είς τήν Τράπεζαν είς πρώτην ζήτησίν της έν
περιπτώσει άθετήσεως ύπό τούτου οίουδήποτε δρου τού παρόντος, άνανεοΰται δέ κατά
τακτάς χρονικός περιόδους δ ι’ άποστολής νέας κάρτας άναγραφούσης τήν νέαν λήξιν.
Ό κάτοχος όφ είλει έπίσης, δπως γνωστοποιή άμελητί δι’ οίουδήποτε μέσου, έν πόση δέ
περιπτώσει καί έγγράφώς είς τήν Τράπεζαν τήν τυχόν κλοπήν ή άπώλειαν τής κάρτας του.
Μέχρι τής λήψεως τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως παρά τή Τραπέζη ό κάτοχος έξακολουθεΐ
εύθυνόμενος διά τά έπί τή βάσει τής κάρτας του έκδοθέντα δελτία χρεώσεως.

12. Ό κάτοχος όφείλει, έν περιπτώσει άλλαγής διευθύνσεως κατοικίας ή έπαγγέλματος, νά
γνωστοποιή άμελητί είς τήν Τράπεζαν τήν νέαν του διεύθυνσιν ή έπάγγελμα.

ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ
Βρισκόμοστε στά μαύρα χρόνια τής κατοχής. Στά χρό
νια έκεϊνα τά δύσκολα, τά σφραγισμένα μέ τόν τρόμο καί
τή φρίκη. Τίποτα δέν στεκόταν όρθιο μέσα στή μαύρη έκείνη
έποχή, πού ήρθε σάν κατόρα καί οργή, γιά νά σκεπάση, ίδιο
κοτασκότεινο σύννεφο, όλη τή χώρα, άπό τήν μιά άκρη μέχρι
τήν άλλη.
Βέβαια, ή έλπίδα τού ξαναγυρισμοΰ τής τελευταίας δέν
άπόλιπε άπό τό χειμαζόμενο λαό, άλλά τό «πότε» δέν τό
βλέπομε ξεκάθαρα.
Τά πράγματα στήν παγκόσμια θεώρησή τους φαίνονταν
κάπως ένθαρρυντικά, άλλά τίποτε δέν προδίκαΖε τήν αίσια
έκβοσή τους.
Τό ραδιόφωνο βέβαια πού κάθε βράδυ άκούγσμε κρυ
φά, μάς έδινε κουράγιο καί πολλές έλπίδες, ότι θά ήταν
πολύ κοντινή ή ημέρα τής πολυπόθητης λευτεριάς.
"Ετσι, καρτερικά καί γιομάτος θάρρος καί έλπίδες ύπέφερε τή σκλαβιά ό Ελληνικός λαός. Ή άπαντοχή γιά τή
γρήγορη άπελευθέρωσή του τοΰ γιόμιξε τήν ψυχή καί τοϋ
έδινε δύνομη γιά νά στέκεται όρθιος μπροστά στις μπάρες
πού τόν κτυποϋσαν άνελέητα, άπό όλες τις μεριές, έκείνη
τή δύσκολη έποχή.
Καί τώρα, σάν ή μνήμη πετάει σέ κείνα τά χρόνια, μοΰ
έρχεται οτή θύμηση ό κουρέας τής γειτονιάς, έκεϊνος ό καη
μένος ό Κύρ. Νίκος, πού μαΖ'ι μέ τήν «καλή μέρα», πού μοΰ
έλεγε κάθε πρωί, όταν πέρναγα, μπροστά άπό τό μικρό του
μαγαΖάκι, μοΰ πέταγε χαμογελαστά καί μιά φράση, πανο
μοιότυπη κάθε μέρα, πού φανέρωνε μέ συγκίνηση τόν κρυφό
του πόθο:
—Μάρτη. . .
Πίστευε φ καλοκάγαθος Κύρ —Νίκος, πώς ή μέρα τής
λευτεριάς θά ρχόταν μαξί μέ τόν έρχομό τής άνοιξης καί
θά ήταν ή μέρα έκείνη ήλιάλουστη καί μοσχοβολημένη, όπως
δικαιωματικά τής άξιξε. Κρυφή άπαντοχή πού δέν επαλή
θευε γιατί ή ποθητή έκείνη ημέρα δέν ήρθε τήν άνοιξη, άλ
λά πιό πέρα, τό φθινόπωρο.
Καί ήταν τόσο όμορφη καί γελαστή, πού έκαμε κείνη
τή μελαγχολική έποχή ν' άλλάξη τή συνηθισμένη μορφή της
καί νά γίνη μιά γλυκειά έλληνική άνοιξη, πού θάμπωνε τή
ματιά μέ τήν πανώρια ομορφιά της.
Αλλά, ώς νάρθη έκείνη ή άνοιξη, πόσες λαχτάρες καί
βάσονα καί πόοη πίκρα καί θλίψη!
Μαρτυρικά ύπέφερε τούτο τό δράμα ό Ελληνικός λαός
έπόνω στό σταυρό, πού τόν είχαν καθηλώσει οί σιδερόφρακτες στρατειές δύο μεγάλων αύτοκρατοριών.
Βέβαια, προτού άνέβη στό σταυρό, είχε δώσει πικρά
μαθήματα στούς σταυρωτές του. Τόν ένα τόν είχε κατεξευτελίσει μέ τις άλλεπάλληλες θριαμβευτικές νίκες του, έκεϊ
έπόνω στά άξενα βουνά τής Αλβανίας, καί τόν άλλον, πού
τοΰ έπετέθη μέ πολυάριθμες σιδερόφρακτες δυνάμεις, τόν
έπολέμησε μέ άφθαστον ήρωϊαμόν καί άνδρείαν, πράγμα
πού έκίνησε τό θαυμασμό όλου τού κόσμου!
Έκείνη τή μούρη έποχή, υπηρετούσα στήν Αστυνομι
κή Διεύθυνση Πειραιώς. Πόσα είδαν τά μάτια μου έκεϊνες
τις σκοτεινές ήμέρες! Ολόκληρο βιβλίο μπορεί κανείς νά
γράψη ιστορώντας φοβερά περιστατικά, πού διέσωσε ολό
κληρα ή θύμηση, σά νάγιναν σέ πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Ή τα ν ό τελευταίος χρόνος τής έχθρικής κατοχής, ό
ταν υπηρετούσα σ' ένα άκραϊο άστυνσμικό σταθμό, έκεϊ στό
συνοικισμό τού Κερατσινίου. Δίπλα μας καί λίγα μέτρα π:ό
κάτω, μέσα στήν περιοχή τοΰ Ηλεκτρικού Εργοστασίου,
είχεν έγκατσσταθή, άπό καιρό, μιά ιταλική μονάδα, άπό
κομμιά πενηνταριά στρατιώτες, μέ έπικεφαλής ένα άξιωματικό, πού είχε σάν σκοπό της νά έπιτηρή τό έργοστάσιον,
μήπως σησειωθή κσμμιό δολιοφθορά, πράγμα, βέβαια, άπίθανο, γιατί κομμιά λογική δέν ύπαγόρευε μιά τέτοια ένέργεια, όταν τό ήλεκτρικό ρεύμα ήταν τό μόνο άγαθό πού
άπόμεινε στόν κοσμάκη. Καί τό άφησε ό κατακτητής, όχι
βέβαια άπό λύπηση —πού τέτοια συναισθήματα! —άλλά διότι
τοΰ ήταν άπαιραίτητος γιά νά λειτουργούν άπρόσκοπτα τά
έργοστάσια, πού δούλευαν γιά λογαριασμό του, καθώς καί
οί διάφορες στρατιωτικές του ύπηρεσίες.
Ή τα ν πολύ κοντό μας αύτή ή ιταλική μονάδα καί έτσι
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κάθε ήμέρα βλέπαμε καθορά κάθε κίνηση ή ένέργεια, πού
γινόταν μέσα σ' αύτό τό μικρό στρατόπεδο. Ήμαστε, χω
ρίς κάν νά μάς υποψιάζονται, οί κατάσκοποί τους. Βέβαια,
οί πληροφορίες, πού παίρνομε άπό αύτές τις παρατηρήσεις,
δέν ήσαν καί τόσο σπουδαίες, σαν έκεϊνες τις άλλες, πού
δίνομε στις συμμαχικές μυστικές ύπηρεσίες, γιά τήν κίνηση
στρατιωτικών μονάδων ή πλοίων πολεμικών καί έμπορικών,
άλλά όσο νάναι είχαν κι' αύτές τήν άξια τους, γιατί είχαν
σχέση μέ ψυχολογικούς παράγοντες, όπως τήν έτοιμότητα
καί τό ήθικόν τοΰ έχθροΰ.
Εύχαριστημένους τούς βλέπαμε τούς 'Ιταλούς άπό τή
δική τους τήν προσωπική κατάσταση.
Γι' αύτούς φινίτο
γκουέρα, όπως έλεγαν, έτελείωσε ό πόλεμος, «άς τά βγά
λουν πέρα οί Γερμανοί».
Έ τσι, τώρα, τό είχαν ρίξει στήν ξάπλα, στό παιχνίδι
καί στό τραγούδι. Οί ξωηρές τους φωνές, τά γέλια καί τά
τραγούδια, καθώς γέμιξαν μέ πολύ θόρυβο τήν άτμόσφαιρσ
έκείνης τής μικρός περιοχής, ήρχοντο σέ προκλητική άντίθεση μέ τό δράμα, πού ξετυλιγόταν πιό πέρα, έκεϊ πού άρχιΖε ό συνοικισμός. Ή ψυχή τοΰ σκλάβου, κατατυραννισμένη
άπό τή συμφορά, τήν πείνα καί τήν δυστυχία, πού τήν πλά
κωναν, άκουγε τό άπόηχο τούτων τών φωνών καί έβραξε
άπό όργή καί άγανάκτηση.
Είχανε όμως καί τά προβλήματά τους τούτα τά στρα
τιωτάκια τοΰ Μουσολίνι, καημούς, στενοχώριες, πού τούς
έκαιγαν τήν καρδιά τους! Έκείνη ή νοσταλγία γιά τήν πα
τρίδα τούς έφερνε βαθειά μελαγχολία, έτσι πού δέν βλέ-
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πάνε τήν ώρα καί τή στιγμή νά γυρίσουν ατά σπίτια τους,
άδιαφορούντα γιά τήν όποιαδήποτε έκβαση τού πολέμου.
Κατά τά άλλα, όμως, τά πράγματα πήγαιναν ήσυχα καί
καλά. Τραγούδι όλη μέρα, κανένα κοριτσόπουλο άγοραίο
ατό συνοικισμό καί βολτούλυ κάτω στήν πόλη, όταν παίρναν
άδεια, μιά ή δυό φορές τήν έβδομάδα.
Αυτή ή κατάστοση όμως δέν τράβηξε γιά πολύ καιρό.
Μπήκαν καί δυσκολίες στή Εωή τους.
Τελευταία τοποθετήθηκε στή φρουρά ένας καινούργιος
στρατιώτης. Ή τα ν Αλβανός, άπό έκείνους πού, όταν σκλά
βωσε ό Μουσολίνι τήν πατρίδα τους, δέχτηκαν πρόθυμα νά
ύπηρετήσουν στόν ιταλικό στρατό. Τόν λέγανε ΤΕοθάννι,
μά τά πραγματικό του όνομα ήταν Μουράτης, μουσουλμάνος
καί όχι χριστιανός, ένα μούτρο, πού μπροστά ατό τυφλό του
πάθος δέν ύπολόγιΕε πατρίδα καί θρησκεία.
.
Ή τα ν ψηλός, Εεραγκιανός, μέ μάτια γαλανά, χωμένα
σά χάντρες βαθειά στις κόγχες, βαλμένα λές έπίτηδες έκεϊ,
γιά νά βλέπουν κρυφά, νά παρατηρούν, νά κατασκοπεύουν
καί έπειτα, σέ άνάλογες στιγμές, νά καρφώνονται αάν λε
πίδες μαχαιριού, έπάνω στόν άνθρωπο, γιά νά τόν τρομο
κρατήσουν, νά τόν φοβίσουν! I
Τό είχαν πολύ φοβηθή, τούτο τά «φρούτο», οί άλλοι
στρατιώτες, γι' αύτό τό πρόσεχαν πολύ φυλαγόσαν κΓ άκόμη
φτάναν μερικοί σέ θέση νά τόν κάνουν παρέα καί νά τόν
κολακεύουν, άπό φόβο μήν τούς κάνει κανένα κακό.
'Εκείνος όμως στεκόταν ψυχρός καί άδιάφορος μπρο
στά σ' αύτές τις έκδηλώσεις. Τήν ίδια στάση είχε καί άπέναντι τού άΕιωματικοΰ τής φρουρός. Τόν έβλεπε ύπεροπτι
κά, δέν τόν πολυπολόγιΕε καί όταν καμμιά φορά έκεϊνος
τόν καλοϋσε μπροστά του πήγαινε νωχελικά, μέ άδιαφορία,
χωρίς νά τού δίνη κσμμιά σημασία, αάν προϊστάμενός του,
πού ήτανε.
Πολλές φορές έφευγε άνερώτηγα άπό τή φρουρά —
ποιός τόλμαγε νά τού κάνη παρατήρηση —καί πήγαινε ϊοισ
ατό 'Ιταλικό Φρουραρχείο, πού ήταν στήν πλατεία τού Δη
μοτικού Θεάτρου, καί έκεϊ έδινε άναφορά καί τά έλεγε όλα
χαρτί καί καλαμάρι, δ,τι έβλεπε, ό,τι όκουγε, ή άλλα πού τά
γεννούσε ή φαντασία του ή τάφτιανε μόνος του έπίτηδες
γιά νά κόμη κακό σέ άλλους, πού δέν τούς χώνευε γιατί
δείχναν απέναντι του άνδρική στάση καί δέν έγερναν τό
κεφάλι πρόστυχα μπροστά του. Ή τα ν μέσα σ' έκεϊνο τό
στρατόπεδο —δέ μπορούμε νά πούμε—καί παιδιά πού είχαν
έπάνω τους άνδρισμό καί φιλότιμο.
"Ενα βράδυ, τί φοβερό έκεϊνο τό βράδυ, τό θυμάμαι
σάν νά ήταν χθές, καθώς έβασίλευε γύρω ήσυχία, πράγμα
συνηθισμένο έκείνη τήν έποχή, γιατί στσματούσε κάθε κί
νηση ατούς δρόμους άπό τις βρσδυνές ώρες ώς τό πρωί,
σύμφωνα μέ τήν αύστηρή διαταγή τού κατακτητή, ένας με
γάλος θόρυβος πού έρχόταν άπό τό μέρος τής φρουράς,
μάς έκομε νά στρέψουμε τήν προσοχή πρός τά κεϊ, περίερ
γοι νά μάθουμε τί συνέβαινε.
Οί φωνές πού άκούγαμε, χωρίς βέβαια νά τις καταλα

βαίνουμε, ήταν πολύ δυνατές καί έπιτσκτικές καί φαινόταν
καθαρά, ότι προερχόταν άπό στόμα κάποιου άΕιωματικού,
όχι όμως έκείνου τής φρουράς, πού γνωρ.Εαμε καλά τή φω
νή του, άλλά άλλου μεγαλύτερου πολύ σέ βαθμό.
"Αλλη φωνή καμμιά δέν άκουγόταν, σάν άπάντηση ή
διαμαρτυρία άπό τό μέρος τών στρατιωτών, άλλά βασίλευε
μιά παράξενη σιωπή —θανατερά βουβή θάλεγα —πού έδινε
Εωηρά τήν έντύπωση, άτι κάτι φοβερό έκείνη ή νύχτα θά μάς
φανέρωνε.
Τά καϋμένα τά παιδιά τά λυπόμουν! Σέ τί νά φταϊΕαν
τά κακομοίρα, πού κείνο τό βράδυ, Εαρωμένα δέχονταν μέ
πολύ τρόμο, έκείνα τά φοβερά λόγια, πού τάκαναν νά τρέ
μουν άπό τό φόβο τους. Καί ήταν όλα μικρά παιδιά, είκοσι
ώς εϊκοοι δύο χρόνων, μικρά ξεπεταρούδια, πού μόλις τώρα
βγαϊναν στή Εωή, πού άλλοίμονο τήν βλέπανε τόσο σκληρή
καί άδυσώπητη καθώς ήταν ύποχρεωμένα νά τήν παίξουν
κορώνα γράμματα, χωρίς κανένα λόγο, μόνο καί μόνο γιά
νά ικανοποιήσουν τήν άφόρητη άλαΕονεία καί τούς παραλογισμούς ένός παραφουσκωμένου δικτάτορα, πού βάλβηκε,
μιά σκοτεινή νύχτα τού Όκτώβρη τού 40, νά κτυπήση' ύ
πουλα καί δόλια μιά χώρα ιερή, καταξιωμένη μέ έπικούς
θριάμβους καί άνώτερο πολιτισμό.
Σέ μιά στιγμή όμως σταμάτησαν οί φωνές καί στό
μέρος τους μπήκαν θόρυβοι περίεργοι, πού μοιάΕανε μέ
νευρικούς βηματισμούς, χωρίς τάξη καί ρυθμό, σρ νά προερχόντανε άπό άνθρώπους πού βάδιΕαν άκατόστατα, ίδιο
μπολούκι πού τράβαγε γιά κόπου, βουβό καί άβουλο, χωρίς
νά Εέρη τό σκοπό καί τό λόγο.
"Ολος έτοΰτος ό θόρυβος στήν άρχή συνεχίΕόταν ό
ίδιος, έπειτα όμως, σάν άπομακρυνόταν άπό μάς, κοβόταν
άπότομα γιά ν' άκουστοΰν πάλι άλλες φωνές, όχι όμως τώρα
Εωηρές όπως οί πρώτες, άλλά παρακλητικές, ικετευτικές
θάλεγα, πνιγμένες μέσα σ' ένα άδιόκοπο ολοφυρμός, ένα
κλάμα άσώπαστο σπαραχτικό, θλιβερό. . .
Δέν ξέρομε τή γλώσσα τους γιά νά καταλάβουμε τί
λέγανε έκεϊνες οί σπαρακτικές φωνές καί ποιός ήταν ό
λόγος πού γινόταν όλος έκεϊνος ό παράξενος θόρυβος.
Μαντεύαμε όμως ότι κάτι φοβερό συνέβαινε έκείνη τήν μαύ
ρη νύκτα, γιατί άκούγαμε καθαρά νά έπαλαμβάνεται μιά
σπαρακτική κραυγή:
—«Μάμα μία, Μόρα, μ ία ...» , πού άπως ξέραμε στή
γλώσσα μας είχε τήν ίδια σημασία μ' έκείνη τή δική μας
έπίκληση, πού λέμε σέ στιγμές δύσκολες.
—«Μανούλα μου, μανούλα μ ο υ ...» .
Σέ λίγο ό θόρυβος δέν άκουγόταν πλέον, καθώς ή
παράξενη τούτη συνοδεία είχε προχωρήσει κάμποσο καί είχε
φθάσει μέσα σέ μιά άπλόχωρη περιοχή, πού βρισκόταν έξω
άπό τό έργοστάσιο, κοντά στή λαγκαδιά, πού βγαίνει κάτου
στ' άκροθαλάοσι.
Περίεργοι τότε γιά νά μάθουμε τί συνέβαινε βγήκαμε
έξω άπό τό σταθμό καί προχωρήσαμε προφυλακτικά λίγα
βήματα πιό πέρα. Δέν πέρασαν όμως μερικά λεπτά καί μιά
ομοβροντία άπό δυό - τρεις ριπές πολεμικού όπλου τάραξαν
τή περιοχή καί σκόρπισαν τόν τρόμο σ' όλο τό γύρω συνοι
κισμό . . .
Κι' έπειτα τίποτα άλλο. ..
Μιά έφιαλτική σιωπή σκέπασε τώρα όλα τά σπίτια τού
συνοικισμού, καθώς ήταν βυθισμένα στό θανατερό άγάλιασμα τούτης τής μοκάβριας βραδυάς, πού ήταν γιομάτη άνησυχία καί τρόμο. . .
Έπειτα άπό λίγο άκούσομε τή συνοδεία νά περνάει
κάτου άπό τό σταθμό καί νά μπαίνει ήσυχα μέσα στόν κα
ταυλισμό.
Κι' ύστερα πάλι ήσυχία γύρω. 'Ακουγόταν μονάχα τώ
ρα ό στριγγός θόρυβος πού κάναν κάτω στό έργοστάσιο οί
μεγάλες τουρμπίνες καί τό άνάλαφροο παιχνίδιασμα τής θά
λασσας, καθώς έσπαγε μέ άπάθεια τό «πήγαινε κι έλα» τού
έλαφροϋ κύματος, πάνω στις βραχωμένες άκρογιαλιές.
"Οταν τήν άλλη μέρα τό πρωί βγήκε λαμπρός ό ήλιος
καί έδιωξε τά μαύρα κρέπια έκείνης τής νύκτας, μάθαμε τό
φοβερό μαντάτο: Κείνη τή νύκτα έκτελέστηκε δύο βήματα
μακρυά μας ένας ίταλός στρατιώτης. Καί ή αίτια: Πώς τάχα
έβρισε τό Μουσσολίνι. . .
Μουδιάσαμε όλοι άπό τή φρίκη. . .
'Εκείνος ό σατανικός άλβανός είχε κάνει καλά τή δου
λειά το υ . . .
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Ο "ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ»
«...... Τούς διέταζα πρώτα νά γδυθούν και ύστερα τούς
έβαζα νά γονατίσουν στο χώμα και νά σκύψουν τό κεφάλι
πάνω σε μεγάλες πέτρες πού είχα άραδιάσει έξω άπό τά Δι
υλιστήρια. Τότε έπαιρνα τό τσεκούρι και τούς έδινα μιά
τσεκουριά πίσω στο κεφάλι κι’ αν δέν τούς άποτελείωνα μέ
την πρώτη, τούς έδινα και δεύτερη καί τρίτη, ώσπου «νά
τά βροντήξουν»... Ά λλοτε έκανα την δουλειά αυτή μέ τό
μαχαίρι. "Οταν στόμωνε τό μαχαίρι μου, χτυπούσα μέ τσε
κούρι, κι’ άλλοτε μέ κονσερβοκούτια. Ούτε θυμάμαι πόσους
σκότωσα. Εξήντα, όγδόντα, έκατό..... "Οταν κουράστηκα,
έπήρε άλλος τήν θέσι μου...... »
(’Απόσπασμα όμολογνας ένός δημίου των
Διυλιστηρίων, τοδ Στέφανου Λιόλιου).

Δεκέμβριος 1944 —Δεκέμβριος 1972.
Είκοσι όκτώ όλόκερα χρόνια πέρασαν
άπό τήν έποχή, πού ή πατρίδα μας γνώ
ρισε τόν μεγαλύτερο κίνδυνο, άπό τότε
πού ό σλσθοκίνητος κομμουνισμός έδημιούργησε τόν -Κόκκινο Δεκέμβρη», θέ
λοντας έτσι νά όλοκληρώση τό ώς τότε
αντεθνικό του έργο.
Δεκέμβριος 1944. Είναι ό μήνας πού
φέρνει στις σκέψεις μας τήν πιό δρα
ματική περιπέτεια τού Ελληνικού "Ε
θνους, περιπέτεια πού συμβολίζει μιά
άπό τις μεγαλύτερες έθνικές δοκιμα
σίες.
Ή ιστορία είναι ή μνήμη των λαών
καί ύπάρχει γιά νά διδάσκη. Ποτέ δέν
έπιτρέπεται νά λησμονούμε τόσον τις
χρυσές, όσον καί τις μελανές σελίδες
της, γιατί κΓ άπό τις δυό άντλοϋμε δι
δάγματα. Άλλοίμονον, όν τά παθήματα
δέν γίνωνται μαθήματα. Αλλοίμονον, άν
δέν άΕϊοποιούμε τήν πείρα τού παρελ
θόντος. Υπό τήν έννοια αύτή καί μέ
αύτό τό σκοπό, έχουμε ύποχρέωσι νά
θυμόμαστε τά «Δεκεμβριανά».
Τά «Δεκεμβριανά» δέν ήσαν ένα τυ
χαίο έπεισόδιο. Προετοιμάσθηκαν μεθο
δικά, συστηματικά άπό τό Κ.Κ.Ε. καί
ύπήρΕαν ό φοβερός έπίλογος μιας συμ
φοράς πού κράτησε όλόκληρη, σχεδόν,
τήν Κατοχή. Ή βαρβορότητα τού στρα
τού Κατοχής, ή πείνα, ή τρομοκρατία,
οί έκτελέοεις, διαμόρφωσαν ιδεώδεις
συνθήκες γιά τήν έφαρμογή τών σχε
δίων τού Κ.Κ.Ε. Ή έπιθυμία τών 'Ελ
λήνων νά συμβάλουν στόν συμμαχικό
άγώνα, γιά τήν άπελευθέρωσι τής Πατρίδος, κυριαρχούσε πσντού. Ό καθέ
νας άναζητοΰσε μιά μυστική όργάνωσι,
γιά νά άγωνισθή υπέρ τής άπελευθερώσεως. Αύτή τήν έπιθυμία τών Ελλήνων

έΕεμεταλλεύθηκε κατά τόν χειρότερο
τρόπο ό κομμουνισμός. Μή μπορώντας
όμως νά παρουσιασθή μέ τό άληθινό
του προσωπείο καί τις πραγματικές του
έπιδιώΕεις, καχεσκεύασε τούς γνωστούς
δούρειους ίππους του: « Εθνικό 'Απε
λευθερωτικό Μέτωπο» (ΕΑΜ), « Ελλη
νικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρα
τός» (Ε Λ Α Σ), « Ενιαία Πανελλοδική
Οργάνωση Νέων» (ΕΠΟΝ).
Ό «Κόκκινος Δεκέμβρης» τού 1944
—όπως οί ίδιοι οί κομμουνισταί ώνάμασαν τό άνατριχιαστίικό έκεϊνο όργιο τού
αίματος καί τής καταστροφής —ύπήρΕεν
ό «δεύτερος γύρος». Ό «πρώτος γύ
ρος» άρχισε κατά τά τέλη τού 1942, ό
ταν τό Κ.Κ.Ε., ένισχυόμενο άπό τήν
Σοβιετική Ένωσι καί σέ πλήρη συνερ
γασία μέ τούς Βουλγάρους, έΕαπέλυσε
στις όρεινές περιοχές τής 'Ελλάδος μιά
δνευ προηγουμένου έΕόρμησι τρομο
κρατίας, μέ τρεις άντικειμενικούς σκο
πούς:
1) Νά κλονίση τό φρόνημα τού λαού,
ό όποιος, παρά τίς συμφορές τής έχθρικής κατοχής καί τις κομμουνιστικές
πιέσεις, παρέμεινε πιστός στά 'Εθνικά
ιδεώδη καί περίμενε μέ καρτερία καί
βεβαιότητα τήν νίκη τών δυτικών συμ
μάχων.
2) Νά δημιουργήση ένοπλη δύνομι,
πού θά έΕοσφάλιζε ατούς κομμουνιστάς
τήν βίαια κατάκτησι τής έΕουσίας, μετά
τήν άπελευθέρωσι.
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3) Νά έΕουδετερώση όλες τίς έθνι
κές όργονώσεις 'Αντιστάσεως, πού ή
σαν έμπόδιο στά άνθελληνικά του σχέ
δια καί
4) Νά διευκολύνη τήν ύπονόμευσι τής
Εθνικής άκεραιότητος έπ' ώφελε.α τών
κατακτητικών σχεδίων τού
σλαβακομμουνισμοΰ.
Τό Κ.Κ.Ε.,· γιά νή πραγματοποιήση
αύτές τίς έπιδιώΕεις, προέβπ σέ παντο
ειδείς ωμότητες ατό διάστημα τής κα
τοχής.
Χιλιάδες
άθώοι έθανατώθηκαν, ύστερα άπό βασανιστήρια, άγωνισταί τής
Εθνικής 'Αντιστάσεως
σφάζονταν καί οί κάτοικοι τής ύπαίθρου ληστεύονταν άπό τίς κομμουνιστι
κές συμμορίες, πού κατεδυνόστευαν τίς
έλεύθερες περιοχές καί σκόρπιζαν παν
τού τήν άγωνία καί τόν φόβο τού θα
νάτου. Τό φοβερό κι' άπάνθρωπο αύτό
μίσος τού κομμουνισμού έΕηγεϊται άπό
τό γεγονός, ότι ό Ελληνικός λαός δέν
έδωσε καμμιά σημασία στις άπατηλές
διακηρύΕεις του. Τό Κ.Κ., πού έμφανίστηκε στά βουνά, μέ τόν δούρειο ίππο
τής Εθνικής 'Αντιστάσεως, ούδεμιάς άπελάμβανε έμπιστοσύνης
στις λαϊκές
μάζες, γιατί ήτον γνωστό ότι δέν είχε
καμμιά σχέσι μέ τόν άπελευθερωτικό
άγώνα.
Ή δυσπιστία αύτή τού λαού
πρός τό Κ.Κ.Ε. ώφείλετο στό γεγονός,
ότι αύτό καί οί ένοπλες συμμορίες του
ούδέποτε έπολέμησαν στά πλαίσια τής
πραγματικής
Εθνικής
'Αντιστάσεως.
ΚΓ όχι μόνον δέν έπολέμησαν τόν έχθρό
οί κομμουνισταί, άλλά συνεργάσθηκαν
στενά μαζί του, γιά νά έΕοντώσουν τούς
άληθινούς πατριώτες, πού πολεμούσαν
τόν κατοκτητή.
«Ή Λαϊκή Δημοκρατία πού πρέπει γενι
κά νά προπαγανδίζεται ατούς Έαμίτες

Από τά «Ιργα» τών Προδοτών τοΟ Κ.Κ.Ε. *0 *Αρχιφύλαξ Ράλλης Θεόδωρος. "Ενας άπό τΙς Εκατοντάδες τών αστυνομικήν,
πού πλήρωσαν μέ τή ζωή τους, στήν ήρωϊκή τους προσπάβεια v i αναχαιτίσουν τήν κόκκινη άκρίϊα.
πρέπει, γιά τ6ν συνειδητό, έντεταγμένο
κομμουνιστή, νά είναι μόνον ή προβαθμίδα, τό μεταβατικό, δηλοδή, στάδιο,
γιά τήν πραγματοποίηση του σοσιαλισμού
καί τής δικτατορίας τού προλεταριάτου
στή Χώρα μας». Αυτά έγραφε μυστική
έγκύκλιος τού Κ.Κ.Ε., που εκυκλοφόρησε τόν Δεκέμβριο τού 1943.
Είναι άποδεδειγμένο, δτι οί κομμουνισταί έΕοπέλυσαν τόν
-Κόκκινο Δε
κέμβρη», μέ σχέδιο προδιαγεγραμμένο
κι' ένώ είχε φθάσει στήν Ελλάδα ή νό
μιμη άπελευθερωτική κυβέρνησι, στήν
όποια τό Κ.Κ.Ε. μετείχε μέ πέντε υ
πουργούς. 'Αλλά, άκριβώς, ή παρουσία
μιας κυβερνήσεως 'Εθνικής Ένότητος
καί ή όφιΕις συμμαχικών δυνάμεων στήν
Ελλάδα, έμπόδιΖαν τήν έφαρμογή τών
σχεδίων τού Εενοκίνητου Κ.Κ.Ε.
Γιά
τόν λόγο αύτό, έκήρυΕσν τήν αιματη
ρή άνταρσία τού -Κόκκινου Δεκέμβρη».
Τί έγινε τόν Δεκέμβριο τού 1944;
Ή Ελλάς μόλις είχεν άπελευθερωθή.
ΈΕήρχετο άπό τόν πόλεμο ύστερα άπό
δοκιμασίες. Έπείναοε, έδυστύχηαε, κατεστράφη καί ύπέστη τρομακτική αιμορ
ραγία. Ό Ελληνικός λαός περίμενε μέ
άγωνία τήν ώρα τής 'Ελευθερίας, γιά
νά γευθή τήν ειρήνη καί τήν γαλήνη.
'Αλλά, δυστυχώς, προτού νά φύγη ό έ
νας κατακτητής, φάνηκε ό άλλος. Τήν
τυροννία τών ναΖιστών διαδέχθηκε ή
τρομοκρατία τών κομμουνιστών. Τόν έφιάλτη τών "Ες —"Ες, άντικατέστησεν
ή φρίκη τής «πολιτοφυλακής». Καί άντί
τής ειρήνης, ό λαός έρρίπτετο στόν έμφύλιο πόλεμο. Καί όλα αύτό γιατί; Γιατί
τό Κ Κ. ήθελε νά έπιβληθή, πριν γίνουν
άδιάβλητες έκλογές. Γιατί οί κομμουνισταί δέν πίστευαν στήν λαϊκή κυριαοχία. άλλά στήν δύναμι τών όπλων. 'Ε
κείνη τήν έποχή ήσαν πάνοπλοι. Είχαν
άποφύγει συστηματικά τήν σύγκρουσι
μέ τούς Γερμανούς, γιά νά διατηρήσουν
άνέπαφες τις δυνάμεις των, προκειμένου νά τις χοησιμοποιήσουν γιά τήν έσωτεοική έπιβολό των, μετά τήν άπελευθέρωσιν. "Επρεπε λοιπόν νά δράσουν
πριν νά άποκστασταθή στήν χώρα μας
όμαλός πολιτικός βίος. Έφ' όσον είχαν
τό όπλα στά χέρια του, έπρεπε νά φράΕουν τόν δρόμο στήν ειρήνη, νά κα-

τοστρέψουν καί νά στηρίΕουν στήν βία
τήν δημοκρατία τους.
Έτσι, λοιπόν,
προμελετημένα καί έν ψυχρφ άρχισαν
τήν Δεκεμβριανή άνταρσία.
Ούλεν, Περιστέρι, πεδίον τής Σχολής
Εύελπίδων, Φενεός, Μελιγαλά κ.λ., εί
ναι μερικοί άπό τούς τόπους τής φρίκης
τού Δεκεμβρίου 1944. Ή μεγάλη σφα
γή, πού έσφράγισε μέ βαθύτατο πένθος
τό πρώτο έΕάμηνο τής άπελευθερώσεως, βρήκε στά -Δεκεμβριανά» τήν έγκληματική της άποκορύφωοι. Μέσα στά
βραχύ αύτό χρονικό διάστημα, έΕετελέσθηκαν, χωρίς, έστω καί σκηνοθετημένη, δικαστική διαδικοσία, σέ μόνη τήν
σφραγίδα τής -Πολιτοφυλακής», πενήν
τα χιλιάδες πατριώτες, άνθρωποι τού
λαού, πού δέν ήθελαν νά πέσουν άπό
τόν Ζυγό τού "ΑΕονος στόν άφελληνισμό μιάς νέας κομμουνιστικής κατοχής.
Τά «Δεκεμβριανά» έματαίωσαν τήν ίκανοποίησι τών Εθνικών μας διεκδική
σεων, πού ήταν τότε έφικτή, λόγω τών
εύνοϊκών διεθνών συνθηκών καί τού ύψηλού γοήτρου τής πατρίδος μας, τό
όποιον είχεν άποκτήσει ή χώρα μας, λό
γω τής νικηφόρου άντιστάσεώς της
κατά τού φασισμού, άλλά καί έτραυμάτισαν ψυχικά τόν Ελληνικό λαό, ό ό
ποιος άντί τής άναμενομένης άναδημιουργίας, έδοκίμασε τήν κόλασι τής κομ
μουνιστικής θηριωδίας.
Μάς λένε νά Εεχάσουμε τόν «Κόκκι
νο Δεκέμβρη». Νά τόν Εεχάσουμε έμεϊς
πού τόν ύπέστημεν, όχι όμως αύτοί πού
τόν άποτόλμησαν! Γιά τούς κομμουνιστάς είναι ό «ήρωϊκός Δεκέμβρης», τό
διομάντι τού άγώνα τού Έθνους γιά
τήν δημοκρατική άναδημιουργία καί τήν
άνεΕαρτησία τής Ελλάδος» (Άπόφασις
τής 11ης όλαμέλειας τού Κ.Κ.Ε.).
Στά φρικτά κακουργήματα τού «Κόκ
κινου Δεκέμβρη», καθρεπτίΖεται τό πρα
γματικό πρόσωπο τού Κομμουνισμού.
Θά πρέπει, λοιπόν, νά τόν θυμόμαστε,
γιατί στά μυαλά τών κομμουνιστών κά
ποιος άλλος θά κρύβεται ή θά προετοι
μάζεται. Αύτές τις μέρες, κάθε Δεκέμ
βριο, έρχεται στις σκέψεις μας ό έφιάλτης τών γεγονότων τού -Κόκκινου Δε
κέμβρη». "Ερχονται, άθέλητα, στά μάτια

μας τά άκρωτηριοσμένα σώματα τών
παπάδων, τών δασκάλων, τών ή3οποιών, τών άνηλίκων παιδιών, τών άνδρών
τών Σωμάτων Ασφαλείας (βουνά ολό
κληρα άπό πηλίκιά των), κΓ ορθώνονται
μπροστά μας, σάν άνάμνησι μιάς τραγι
κής έποχής, καί θέτουν ένώπιόν μας,
ώμά καί έπιτακτικά τό καθήκον μας,
πού συνίσταται στήν ύπεράσπισι τής έλευθερίας, τής Ζωής καί τής άΕιοορεπείας. Καί θά πρέπει οί έλεύθεροι άν
θρωποι νά οδηγούνται στήν καθημερινή
τους πορεία άπό τά
-Δεκεμβριανά».
Αύτά φωτίΖουν τήν πορεία τους, γιατί
δείχνουν ποιος είναι στήν πραγματικό
τητα ό κομμουνισμός.
Τά έθνη θά πρέπει νά ένθυμούνται,
όχι γιά νά μισούν, άλλά γιά νά διδάακωνται άπό τό παρελθόν. Τό μέγα δί
δαγμα τών «Δεκεμβριανών» είναι, ότι θά
πρέπει νά βρισκόμαστε σέ διαρκή έπαγρύπνησι. ΚΓ αύτό τό δίδαγμα άΕιοποιώντας ή Έπανάστασις τής 21ης Απρι
λίου, έσωσε τό "Εθνος άπό καινούργια
δεινά, έφραΕεν οριστικά τόν δρόμο στόν
κομμουνισμό καί ανοιΕε τήν λεωφόρο
τής άναγεννήοεως τής Χώρας μας.
Προϋπόθεσις τής συγγνώμης, είναι ή
μετάνοια. ΓΓ αύτό, όσοι μετανοούν κΓ
έγκαταλείπουν τόν κομμουνισμό, γίνον
ται δεκτοί στήν έθνική οικογένεια. Ό
κομμουνισμός, όμως, ώς κίνημα είναι
αμετανόητος. ΓΓ αύτό καί τό Έθνος
μας ούδέποτε θά τόν δεχθή ατούς κόλ
πους του.
Τό αίμα πού χύθηκε τόν Δεκέμβριο
τού 1944, έγραψε, μέ άνεΕίτηλα γράμ
ματα, στις ψυχές τού λαού μας; Ό κομ
μουνισμός δέν έχει θέσι στήν Ελλάδα.
Τά παιδιά πού έμειναν ορφανά τόν Δε
κέμβριο τού 1944, τά παιδιά πού στερή
θηκαν τούς δικούς τους, είναι σήμερα
άνδρες καί γυναίκες καί όρκίΕονται στή
μνήμη τών προσφιλών τους, ότι ό κομ
μουνισμός δέν θά βρή ποτέ τόπο προ
κοπής στήν Ελλάδα.
Οί μάρτυρες τού Δεκεμβρίου 1944
πέθαναν γιά νά Ζήσουμε έμεϊς έλεύθερα.
"Ας μή Εεχνάμε ποτέ τήν θυσία
τους.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ Α Ί'Κ Ο Σ
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«ΠΟΛΙΣΜΑΝΟΣ»

ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
«ΠΑΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ» ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
. . . "Ενα άκόμη βράδυ γλυκό, παρα
μυθένιο, καθώς μαζεύει τά πράγματά
του καί έτοιμάζεται νά ταΕιδέψη ό Νοέμ
βριος.
Βράδυ χωρίς άστέρια μά καί δίχως
σύννεφα. Σιωπηλό καί γεμάτο γαλήνη.
Τίποτε δέν άκούγεται. Μονάχα τό κλάμμα ένός μωρού, στό διπλανό σπίτι. Κι'
ύστερα πάλι σιωπή.
Στό μικρό μου δωμάτιο, οί καπνοί τού
τσιγάρου σκεπάζουν γιά μιά στιγμή τό
μικρό φωτάκι τού γραφείου, παίζουν λί
γο μπροστά στό μάτια μου, κάνουν νά
πετάΕουν ψηλά, κ ι’ ύστερα διαλύονται.
'Απ' τό άνοικτό παράθυρο, βλέπω τό
φώς ατόν ήλεκτρικό στύλο καί ένα σωρό
μικρά ζωύφια, πού γυροφέρνουν άσταμάτητα, κτυποϋν,
κτυπιούνται, πέφτουν,
σηκώνονται, συμπλέκονται, άγκαλιάζονται.
Οί δείκτες τού ρολογιού κινούνται τεμ
πέλικα, πάνω στό άσπρο καντράν, σάν
μικρά βέλη, πού σημαδεύουν άδιάφορα
τήν αιωνιότητα. Τώρα μιά ζωηρή συντρο
φιά άπό μακριά ταράζει τή σιωπή. Μιά
παρέα πού γυρίζει πίσω τό χρόνο καί
Εαναζωντανεύει παληές έποχές τής Πλά
κας. .. όταν οί καταδόροι στις γωνιές
τών δρόμων πάσχιζαν, μέ τά τραγούδια
τους, νά συγκινήσουν κάποιο κορίτσι.
Καί, καθώς πλησιάζουν, Εεχωρίζουν τά
λόγια τού τραγουδιού τους. Σερενάτα
μέσα στή νύχτα:
«Μεσάνυχτα στή γειτονιά,
ή φτώχεια, ή γρίππη, ή παγωνιά,
Καί δ πολισμάνος στή γωνιά
μές στδ χιονιά».
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"Ενα τραγούδι συμβολικό, πού έφερε
τόν καλό «πολισμάνο» τής νύχτας, μέσα
στό τεράστιο, μοντέρνο «Παλαί ντέ σπόρ»
τής Θεσσαλονίκης, μέ τή ζεστή φωνή
τού Δώρου Γεωργιάδη. Καί βράβευσαν
τά πλήθη τό τραγούδι. Καί χειροκρότη
σε ν ολόκληρη ή Ελλάδα τούς στίχους,
τή μουσική του, τόν εκλεκτό καλλιτέχνη,
τόν «πολισμάνο», πού στέκει μές στή
γωνιά άγρυπνος φρουρός τών άγαθών
τών συνανθρώπων του. "Ενα τραγούδι
μέ βαθύ νόημα, πού τού άπένειμε εύαρέσκεια ή 'Εκκλησία τής Ελλάδος.
Μέσα στή ρουτίνα τής καθημερινής
ζωής, ό «Πολισμάνος», όποτελεϊ τό σύμ
βολο τού νόμου, τής άρετής, τού καθή
κοντος, τής χαράς, τής αίσιοδοΕίας.
Τώρα, οί καντοδόροι έφυγαν. Μά έ
μεινε, μέσα έδώ, στό δωμάτιο, ή σκιά
τού ώραίου «πολιαμάνου».
• Κι’ ό πολισμάνος στή γωνιά μές στό
χιονιά».
Ιδού, αύτός, ό Υιός καί Υπηρέτης
τού Ανθρώπου, γεμάτος πίστη, πλημμυ
ρισμένος άγάπη, Εεχειλισμένος καλωσύνη, πασχίζει νά δίνη «φώς άπό τήν φλό
γα του, κι' 5ς είναι ένα ταπεινό λυχνά
ρι».
Αύτόν κηρύσσει ή στήλη αύτή. Αύτόν
άγαπά τό κοινό. Αύτόν βραβεύουν τά
πλήθη. Αύτός όποτελεϊ τή δύναμη τού
άδυνάτου, τήν έλπίδα τού άπελπισμένου,
τήν όμορφιά τής έννομης ζωής.
Δημόσιοι Σχέσεις:
«Διά τής 'Αμέσου Δράσεως, ό πολίτης
είδε τήν Αστυνομία καί ώς ένα οργα
νισμόν παροχής κοινωνικών ύπηρεσιών».
Αύτά γράφει ό ιδρυτής τών Δημοσίων
Σχέσεων στήν Ελλάδα κ. Μόνος Παυ
λίδης, πού είχε τήν καλωσύνη νά βοηθήση τήν προσπάθεια αύτή, προσθέτοντας
τήν πολύτιμη συνεργασία του στήν έρευνά μας.
Αλλά, μοΰ πήρε τό νοΰ καί τήν καρ
διά αύτή ή νύχτα, ή Εελογιάστρα, καί
Εεχάστηκα.

Μεσάνυχτα, στή γειτονιά, ό Πολισμάνος στή γωνιά, κΓ έμεϊς στό. . . «Δημο
σιογραφικό» μας καθήκον.
Σάς παρουσιάσαμε, ήδη, άπό τή στήλη
αύτή, τόν κ. Μάνο Παυλίδη. "Ηρθε ή
ώρα τώρα γιά τή συνέντευΕη, πού είχε
τήν καλωσύνη νά μάς παραχωρήση.

— ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Σ Υ Ν Ε Ν 
Τ Ε Υ Ξ Η ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΝΟ
ΠΑΥΛΙΔΗ
Κύριε Παυλίδη,
—Τό περιοδικό μας άρχισε μιά μεγά
λη έρευνα γύρω άπό τις Δημόσιες Σχέ
σεις. Πώς βλέπετε αύτήν τήν προσπά
θειαν;
— Πιστεύω, δτι ή προσπάθεια τοδ περιο
δικού είναι αξιόλογη ιδιαίτερα, διότι συμ
βάλλει εις τήν διάδοσιν τών όρθών άρχών
τών Δημοσίων Σχέσεων, εις τούς κύκλους
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τών φίλων
της, οί όποιοι είναι οί άναγνώσται τοδ
περιοδικού.
—Θά ήμπορούσαμε νά έλπίζουμε στή
βοήθειά σας, κατά τήν άνάπτυΕη τών
θεμάτων μας;
— θά είμαι είς τήν διάθεσίν σας διά
τήν διατόπωσιν άπόψεων, σχετικώς μέ τά
προβλήματα όρθής εφαρμογής τοδ θεσμού.
—Τί είναι Δημόσιες Σχέσεις; Θά θέ
λατε νά μάς πήτε έναν ορισμό;
Τπάρχουν πάρα πολλοί δρισμοί διά τάς
Δημοσίας Σχέσεις. Ό έπικρατέστερος καί
πληρέστερος είναι έκείνος, ό όποιος προσ
διορίζει τάς Δημοσίας Σχέσεις ώς μίαν
νέαν λειτουργίαν τής διοικήσεως τών έπιχειρήσεων, ή όποια έχει σκοπόν τήν δη
μιουργίαν καί διατήρησιν σχέσεων εμπι
στοσύνης, μέ διαφόρους κοινωνικάς όμά-

δας, βάσει, άφ’ ένός μεν, μιάς καταλλή
λου έπιχειρηματικής συμπεριφοράς, άφ' Iτέρου δέ, μιάς αποτελεσματικής έπικοινωνίας.
— Υπάρχει διαφορά άπόψεων, ώς
πρός τό θέμα τών Δημοσίων Σχέσεων,
στις διάφορες Χώρες;
— Υπάρχει διαφορά ώς πρδς τό περιεχόμενον τών Δημοσίων Σχέσεων δπό τήν
έξής δποψιν: Γίνονται πάρα πολλαί προσπάθειαι νά ταυτισθοΟν αί Δημόσιαι Σχέ
σεις μέ ένεργείας δημοσιότητος, πράγμα
τό όποιον άποστερεϊ τόν θεσμόν τοΰ βασικοΰ
σκοποΰ, δ όποιος είναι ή συνεχής έκτίμησις τής στάσεως τών διαφόρων κοινωνικών
δμάδων καί ή προσπάθεια άποκαταστάσεως
ένός διαλόγου διά τήν έπίτευξιν τής κατανοήσεως καί συμπαραστάσεως τών άνωτέρω κοινωνικών δμάδων.
— Οί Δημόσιες Σχέσεις έπεβλήθησαν
άπό κοινωνικές όνάγκες ή έδημιουργήθηοαν άπό κάποια άτοιυα ή κάποιες ομά
δες, σάν μιά προσπάθεια θελτιώσεως τών
'Ανθρωπίνων;
— ’Αναμφισβήτητα οί Δημόσιες Σχέ
σεις είναι προϊόν τών κοινωνικών έξελίξεων, αί δποΐαι έπηκολούθησαν τής βιομη
χανικής έπαναατάσεως καί τής έκδημοκρατικοποιήσεως τών άνθρωπίνων κοινωνιών.
— Ποιος είοήγαγε τό πρώτον στή χώ
ρα μας τις Δημόσιες Σχέσεις;

ι

— Ή πρώτη έφαρμογή τοΰ θεσμοϋ εις
τήν χώραν μας έγινε τό 1951, δταν ό Ε.
Ο.Τ. άνέθεσε εϊς ξένον ειδικόν οίκον τήν
πρώτην έκστρατείαν Δημοσίων Σχέσεων.
— Ποιοι ήσαν οί πρώτοι διδάΕαντες;
— Ό πρώτος πυρήν τών σκαπανέων τοδ
θεσμοϋ εις τήν χώραν μας περιελάμβανε
μεταξύ άλλων; Γερ. Άποστολάτον, Ί . Βαλασίδην, Σπ. Ζομπονάκην, Μανον Ία τρ ίδην, Μαρίαν Κυπραίου, Μ. Λιδωρίκην,
Διον. Μαγκλιβέραν, Δημ. Μιχαηλίδην,
Πάνον Μποκοβόν, θ. Φραγκόπουλον καί τόν
ύποφαινόμενον.
— Εις ποιον σπίΐεϊον είιρίσκονται σή
μερον στήν Ελλάδα;
— Παρά τήν 20ετ!αν ή όποια διέρρευσεν,
δ θεσμός δέν έχει ακόμη ώριμάσει πλήρως.
Τούτο όφείλεται είς διαρθρωτικά προβλή
ματα, τόσον είς τόν κοινωνικόν, δσον καί
είς τόν έπιχειρηματικόν χώρον.
— ΠοΤα περιοδικά Δημοσίων Σχέσεων
έκδίδονται σήμερον είς τήν Ελλάδα;
— Ειδικά περιοδικά είναι ή «Δημοαιότης», τό «Δελτίον Διοικήσεως ’Επιχειρή
σεων» καί τό «Δελτίον τής Ε λληνικής Ε 
ταιρείας Δημοσίων Σχέσεων».
— Ποια βιβλία σχετικά έΕεδόθησαν;
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— Ή έλληνική βιβλιογραφία περιλαμ
βάνει ένα άρκετά σημαντικόν άριθμόν έκδόσεων. . . Μεταξύ αύτών συγκαταλέγονται
τά βιβλία τών: Σπ. Ζομπανάκη, Μ. Αιδωρίκη, Διον. Μαγκλιβέρα, άλλά ύπάρχει
καί πλουσία άρθρογραφία τών ανωτέρω άναφερθέντων πρώτων διδαξάντων.
— Είναι 'Επιστήμη οί Δημόσιες Σχέ
σεις; Είναι ένας τρόπος ξωής;

— Αί Δημόσιαι Σχέσεις άποτελοΰν μίαν
νέαν φιλοσοφίαν τής διοικήσεως τών έπιχειρήσεων. Τό σόνολον τών άπαραιτήτων
γνώσεων συνθέτει μίαν νέαν έπιστήμην, ή
δποία διδάσκεται είς άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα, είδικώτερον τής ’Αμερικής.
Παραλλήλως, αί Δημόσιαι Σχέσεις αποτε
λούν μίαν νέαν τεχνικήν τής έπικοινωνίας,
ή δποία διαφέρει ούσιαατικά άπό άλλας
μορφάς έπικοινωνίας, δπως ή διαφήμησις
καί ή προπαγάνδα.
— Ποια ή θέσις τής γυναίκας στό
χώρο τών Δημοσίων Σχέσεων;
— Πιστεύω, δτι ή θέσις τής γυναίκας
είς τόν χώρον τών Δημοσίων Σχέσεων δέν
είναι διαφορετική έκείνης τοϋ άνδρός.
— ΠοΤα προσόντα πρέπει νά διαθέτη
έκεϊνος πού άπασχολεϊται μέ τάς Δημο
σίας Σχέσεις;
—- Τά προσόντα τά όποια πρέπει νά δια
θέτη ένας σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
είναι τά έξής: Νά έχη μίαν βαθεΐαν γνώσιν τών κοινωνικών έπιστημών, ώστε νά
είναι σέ θέσι νά έρμηνεύη τάς άντιδράσεις
τοδ κοινοδ. Πρέπει νά κατέχη καλώς τά
οικονομικά θέματα, διά νά δύναται νά κατανοή τάς οίκονομικάς έξελίξεις καί τήν
οικονομικήν πολιτικήν τών έπιχειρήσεων.
Τέλος, πρέπει νά έχη μίαν γνώαιν καί πεί
ραν τοϋ χειρισμού τών μέσων έπικοινωνίας.
Σέ δλες τίς χώρες, δπως και στή ίδική
μας, ή πρώτη γενεά τών συμβούλων Δη
μοσίων Σχέσεων προήλθε, ώς έπί τό πλεΐστον, άπό τήν δημοσιογραφίαν καί άλλα έπαγγέλματα σχετικά μέ τήν έπικοινωνίαν.
Αύτό όφείλεται είς τό γεγονός, δτι κατ’
άρχάς ή δημοσιότης διά τοδ τύπου έταυτίσθη μέ τό έργον τών Δημοσίων Σχέσεων.
Σιγά - σιγά διεπιστώθη ή άνάγκη νά κα
τανοήσουμε τήν στάσιν καί τάς άντιδράσεις
τοϋ κοινοδ καί συνεπώς έχρειάσθη γνώσις
ψυχολογίας καί κοινωνιολογίας διά νά έπιτελεσθή τό έργον αύτό.
Καί τό τρίτον καί σημερινόν στάδιον τής
ώριμάναεως τών Δημοσίων Σχέσεων, ήλθεν,
δταν άντελήφθημεν δτι χρειάζεται προ
γραμματισμένη συστηματική προσπάθεια διά
νά έπιτευχθοδν οί σκοποί μας. Ό Σύμβου
λος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει νά καθορίζη
μέ ποια κοινά θά έλθη είς έπαφήν καί ποια
έκ τών μέσων έπικοινωνίας είναι τά προσφορώτερα διά τά άποτελέσματα πού θέλει
νά έπιτύχη.
Τά προσόντα αύτά είναι άπαραίτητα λόγφ τών καθηκόντων τών συμβούλων, τά ό
ποια είναι καί τά έξής:
α) Νά συμβιβάζη ή νά προσαρμόζη πρός
τό κοινόν συμφέρον τάς ένεργείας μιάς έπιχειρήσεως ή ένός δργανισμοΰ, αί δποΐαι έ
χουν μίαν κοινωνικήν σημασίαν.
β) Νά άναλύη τήν έπιχειρηματικήν συμ
περιφοράν, ώς πρός τάς ένδεχομένας έπιδιώξεις της, είς τάς διαφόρους κοινωνικάς
όμάδας, αί δποΐαι έχουν άμεσον ή έμμεσον
σχέσιν μέ τήν έπιχείρησιν.
γ) Νά παρακολουθή δχι μόνον τάς κοινωνικάς έξελίξεις, άλλά καί νά προβλέπη
τάς πιθανάς τάσεις καί έκδηλώσεις.
δ) Νά προγραμματίζη καί έκτελή ένα
πρόγραμμα έπικοινωνίας διά νά μεταφέρη
πρός τό κοινόν τάς άπόψεις τής έπιχειρήσεως ή τοϋ δργανισμοΰ πού έκπροσωπει.

— Τι έχετε νά μάς πήτε γιά τάς Δη
μοσίας Σχέσεις στήν 'Αστυνομία Πόλε
ων, τών όποιων μίαν πτυχήν ήδη γνωρί
ζετε έκ τών πεπραγμένων τής τελευταί
ας διετίας;
— Έ κ τής άναγνώσεως τών πεπραγμέ
νων τής 'Γπηρεσίας Δήμοαίων Σχέσεων τοϋ
Σώματος, άποδεικνύεται δτι τόσο τό πνεΰμα δσον καί ή τεχνική τοΰ θεσμοϋ έχουν
αρχίσει νά υιοθετούνται. θά πρέπει νά σημειωθή εϊς τό σημεΐον αύτό δτι παγκοσμίως ή έφαρμογή τών Δημοσίων Σχέσεων
είς τά ’Αστυνομικά Σώματα καί τάς φορο
λογ ικάς ύπηρεσίας
άποτελεΐ τήν πλέον
δύακολον περίπτωσιν υίοθετήσεως τοΰ θε
σμοϋ. θά ήθελα ιδιαιτέρως νά έξάρω τήν
συμβολήν τής 'Γπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως
είς δ,τι άφορφ τήν σύσφιξιν τών σχέσεων
μεταξύ πολιτών καί ’Αστυνομίας. Διά τοϋ
τρόπου αύτοΰ δ πολίτης είδε τήν ’Αστυνο
μίαν καί ώς ένα όργανισμόν παροχής κοι
νωνικών ύπηρεσιών.
— Έ χετε νά μάς δώσετε κάποιο κλι
σέ, μιά ένδεικτική φωτογραφία, ένα σκί
τσο, ένα έΕώφυλλο περιοδικού, κάτι τέ 
λος πάντων, σχετικό μέ τάς Δημοσίας
Σχέσεις στόν τόπον μας;
— Τό ΙΟΟον τεϋχος τής «Δημοσιότητος», δπου διά πρώτην Φοράν, ίσως, έγινε
χρονική άποτύπωσι<- τοΰ ίστορικοϋ τών Δη
μοσίων Σχέσεων, είς τήν Χώραν μας.
Έ π ί έρωτήσεως 5, θά ήθελα νά μοϋ έπιτραπή νά άναλύσω τό έργον τών Δημοσίων
Σχέσεων καί νά προσδιορίσω τά βασικά χ α 
ρακτηριστικά των:
α) Αί Δημόσιαι Σχέσεις είναι μία έπιτελική λειτουργία τής διοικήσεως τών έ
πιχειρήσεων, ή δποία μετρά, άξιολογεί καί
διερμηνεύει τάς άπόψεις τών διαφόρων κοι
νωνικών δμάδων.
β) Αί Δημόσιαι Σχέσεις έπιβοηθοϋν τήν
Διοίκησιν είς τήν λήψιν τών όρθών έπιχειρηματικών άποφάσεων, προβάλλουσαι έκ
τών προτέρων τάς ένδεχομένας άντιδράσεις
τοΰ κοινοϋ είς τάς άπόψεις ταύτας.
γ) Αί Δημόσιαι Σχέσεις έπιβοηθοϋν τήν
Διοίκησιν είς τόν καθορισμόν τών ένεργειών
πού θά προκαλέσουν τήν μεγαλυτέραν κατανόησιν τών προβλημάτων τής έπιχειρήσεως καί τήν αποδοχήν τών άπόώεών της.
δ) Αί Δημόσιαι Σχέσεις προσαρμόζουν
τάς ώς άνω ένεργείας είς τά ένδιαφέροντα,
τάς άνάγκας, τάς άπόψεις καί τάς έπιδιώξεις τών διαφόρων κοινωνικών δμάδων, μέ
τάς όποιας ή έπιχείρησις εύρίσκεται είς
άμεσον ή έμμεσον σχέσιν.
ε) Αί Δημόσιαι Σχέσεις είσηγοΰνται, έφαρμόζουν καί παρακολουθούν πρόγραμμα
έπικοινωνίας διά νά έπιτύχουν τήν κατανόησιν καί συμπαράστασιν τοϋ κοινοϋ.
Εύχαριστοϋμε θερμότατα. Ή βοήθειά
aac ύπήρΕε πολύτιμη.
Ή συνεργοσία
σας τιμά Ιδιαιτέρως τό Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων. Εύχαριστοϋμε...
’Αλλά, ή ώρα πέρασε, ό χώρος πού
είχαμε στή διάθεσή μας έΕαντλήθηκε,
κάπου έδώ πρέπει νά χωρίσουμε.
Σβήνω τά φώς καί πάω γιά ύπνο, ένώ
άσυναίσθητα σιγοψιθυρίζω:
«Μεσάνυχτα στή γειτονιά κ ι’ δ πολιαμάνος στή γωνιά μές στό χωνιά».
Μ1 όλη μου τήν άγόπη
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ
Αστυνόμος Β ’
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Κατσομπλιάδες τού ΕΛΑΣ ατά 'Ελληνικά βουνά.

Σάν νά μή έφταναν αύτά, έπεφταν κΓ άπ’ τόν ούρανδ
σάν τή βροχή οί έγγλέζικες λίρες. Κανένας δέν κατάλαβε άκό
μα, ούτε καί θά καταλάβη ποτέ, δαα ’Ε γγλέζικα κΓ δν μάθη,
τί διάβολο ήθελαν καί τις έρ ρ ιχνα ν... Αύτοί μετά κανόνιζαν
τούς θησαυρούς, δπως θά κανόνιζε τά πρόβατα ένας λύκος δν
τόν έβαζαν νά τά φ υ λ ά ξη ...
Ά πδ πολλές μέρες, τδ «στρατηγείο» τής Φουρνάς, πα
ρουσίαζε κάποια άσυνήθιατη δραστηριότητα, άπ’ 8,τι δρπαζαν
τ’ αότιά μας. Σάν κάτι τδ σπουδαίο νά έτοίμαζαν ο ί . . . γεν
ναίοι έκ τοΰ άσφαλούς καί μέ τδ άζημίωτο, τυχοδιώκτες. ΚΓ
8λο άλώνιζαν κΓ 8λο περπάταγαν φορτωμένοι μέ τά φυσικλίκια
τους καί καταϊδρωμένοι, ένφ τά σκυλιά άλύχταγαν ώς τά ξη
μερώματα. Ούτε γιά τ ο ύ ς ... καλικατζάρους δέν έκαναν έτσι.
’Αποβραδίς, έφτασε καί ή έντολή στδν «ύπεύθυνο» τού χω 
ριού μου. Αύτός άπδ συνήθειά του βάρεσε νευρικά τήν καμπάνα
τού Ά η Νικόλα. Σέ λίγα λεπτά μαζεύτηκαν μπροστά του, δλοι
δσοι μπορούσαν νά σταθούν στά πόδια τους, έκτός άπ’ τά π α ι
διά. Έ τρεξα κΓ έγώ, σάν άναπληρωτής τοΰ πατέρα μου ποΰ
έλειπε στά χειμαδιά. Δέν άφησα τή μάνα μου νά πάη κΓ έγώ
στά δεκαεφτά μου χρόνια νά παριστάνω τδ μωρό ..." Ε π ε ιτ α
δέν μπορούσε νά γίνη κΓ άλλοιώς, κάποιος έπρεπε νά δώση
τδ παρόν. Διαφορετικά θά πληρώναμε ά κριβά .. . Είμαστε πού
είμαστε γραμμένοι στά κιτάπια τους σάν άντιδραστικοί, δν τούς
δύναμε καί καμμιά άφορμοΰλα, θά μάς έτρωγε ή μαρμάγκα. . .
Καί σήμερα δχι μόνο δέ θά βάσταγα κονδυλοφόρο, άλλά θά
έκλεινα τά 29 μου χρόνια άπδ τής. . . «τελευτής τοΰ βίου μου,
έν στόματι μ α χα ίρα ς» ... 'Οπότε ίσως καί νά έγραφε κανένας
άλλος κάτι καί γιά μένα, άλλά δέ βαριέσαι. Τά κόκκαλά μου
θάταν άκόμα πεταμένα έδώ καί κεΐ πάνω στά κατσάβραχα, δπως
είναι κΓ ά λ λ α .. ΚΓ δπως θά είναι πάντα, άφοΰ έτυχε νά
βρισκόμαστε πάνω σ’ αύτό τδ σταυροδρόμι, πού λέγεται Ε λ 
λάδα. ..
Τέλος πάντων, βρέθηκα κ ι’ έγώ κοντά στδν «ύπεύθυνο»,
δπως βρέθηκαν κΓ οί άλλοι συχωριανοί μου. Αύτοί— δηλαδή—
πού ήθελαν τδ κεφάλι τους στή θέση του κ ι’ δχι στοιβαγμένο
σέ κανένα παλιοτσούβαλο. . .

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ
ΤΑΝ άρχές τού Δεκεμβρίου 1943. Βαρύς δ χειμώνας τούτη
τή χρονιά. Τίποτα δέν έμεινε ξεακέπαστο άπ’ τδ χιόνι. 'Ο
Η
λόκληρη ή περιοχή τού χωριού μου, κι* δλα τά γύρω χωριά,
έδιναν τήν εικόνα μιάς λευκής θάλασσας που τό κοίταγμά της
σού θάμπωνε τά μάτια. Καί τά ψηλώματα καί τά χαμηλώματα
κι* οΐ ποταμιές άκόμα, ήταν κουκουλωμένες πατόκορφα μέ τό
κάτασπρο φορτίο, που τόρριξε άπλόχερα δ Μεγαλοδύναμος.
Κανένα άλλο χρώμα, άπό τά τόσα πού δπάρχουν, δέν μπορού
σες νά ξεχωρίσης. "Επρεπε νά πιάσης τδ φτιάρι, γιά νά ξεθάψης δ,τι ήθελες νά βρής. . .
Μόνο ή μαυρίλα, τής έχθρικής κατοχής φαίνονταν μακρυά
καί πέρα άπ’ τόν δρίζοντα, ένφ άκούονταν μέσα ατή φαντα
σία μας, δ άπόηχος άπ’ τά πατήματα τής Γερμανικής μπότας. . .
’Αλλά κεϊ πάνω, τά χωριά τής Εύρυτανίας, μόνιμα τά
σκέπαζε μιά άλλη κατοχή. . . Μιά άλλη πού τά είχε δλα
μαυρισμένα, έκτός άπδ τδ χιόνι καί που δέν είχε τίποτα νά
ζηλέψη άπ’ τήν πρώτη. Ή τα ν ή έποχή τής έαμοκρατίας. Ή τα ν
τδ λεφούσι τών κατααπλιάδων πού λέγονταν ΕΛΑΣ. Ή τα ν άκό
μα κάποια Π.Ε.Ε.Α. πού έλεγαν «κυβέρνηση» καί πού είχε τδ
στέκι της στή Φουρνά, πούνε δύο ώρας ποδαρόδρομο αλάργα
άπδ τδ δικό μου τδ χωριό.
Δέν μπορεί νά φανταοτή κανείς, δν δέν πέρασε άπδ κεΐ,
μέ πόση έπιμέλεια αύτό τδ σκυλολόι διάλεξε τδ μέρος, γιά
κάνη τήν λοΰφα του. ’Εκεί τήν πέρναγαν «κοτσάνι» οι καπεταναίοι, μέ τις έλασίτισσες, τρώγοντας καί πίνοντας τδ πλιάτσι
κο πού τ ’ δρπαζαν οί κατσιαπλιάδες άπό τά σπίτια τών νοικοκυραίων, πού τά έκ λ εινα ν... Καρφί δέ τούς καίγονταν γιά
τίποτα. ’Εκείνοι πού έλεγαν δτι τάχα πολεμάνε τούς Γερμα
νούς, ήταν ένα καλαμπούρι πού γέλαγαν κΓ οί ίδιοι μεταξύ τους.
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*0 «ύπεύθυνος», καθώς έκανε προσκλητήριο, μάς κοίταζε
συνέχεια μέ τ’ άγριο, λές κΓ είχαμε σκοτώσει τδν πατέρα
τ ο υ ... "Γστερα έδωσε έντολή, νά φύγουν δσοι δέν έχουν υπο
ζύγια, για τί δέν τούς χρειάζονταν.
θυμάμαι δτι πρώτος έκανε νά φύγη δ γέρο Ζαρκαδιάς.
Ε ίχε ψοφήση πρίν άπδ λίγες μέρες δ γάϊδαρός του καί νόμιζε
δτι έτσι έπρεπε νά κάμη, σύμφωνα μέ τή διαταγή πού άκουοε.
Δέν πρόλαβε δμως δ κακομοίρης νά άλλάξη δυδ τρεις φορές
τά βήματά του, δπου μιά άγριοφωνάρα τόν κοκκάλωσε ατή θέση
του. «Ποδς πάς βρέ χαμένε, δέν άκουσες τί είπα ή κάνεις πώς
δέν άκούς;» Κέρωσε δ άνθρωπάκος, καθώς τδν ζύγωνε άπειλητικά δ άρχικατσαπλιάς. ΚΓ ένώ άρχιζε νά τοΰ λέη δτι δ γάϊδαρός του είναι μακαρίτης, ένα άνάποδο χαστούκι τδν έκαμε
τδ φουκαρά νά δή τδν ούρανδ σφ οντύλι... Αύτή ήταν ή ποινή
τής παραλείψεώς του. Παραλείψεως, δηλαδή, πού δέν άναφέρθηκε δ ψόφος ένός παλιογαϊδάρου, πού τά είχε φάει τά. . .
άχυρά του. Βλέπετε, γιά μιά καθώς πρέπει όργάνωοι, δπως ήταν
τό. . . ΕΑΜ, δέν ήταν καί μικρό πράγμα α ύ τό ... Τί θά γινό
ταν δ άγώνας, άν έκαναν κΓ άλλοι τέτοιες μεγάλες προδο
σίες εις βάρος τ ο υ ! ! ...
"Ολοι μας μουρμουρίσαμε δτι φτηνά τήν έβγαλε μ’ ένα
χαστούκι δ Ζαρκαδιάς. Καί τόδειξε αύτός, δ καϋμένος καθώς
έφευγε γιά τήν καλύβα του, κατενθουσιααμένος. . . Γιατί άν
έτρωγε άλλο ένα τέτοιο, ήταν ζήτημα άν θά μπορούσε νά πάη
περπατώντας. . .
’Εμείς οί άλλοι δμως, πού τά είχαμε ζωντανά τά Οπού
ζύγια, δέν ξέραμε τί μάς περιμένει.
Στεκόμαστε σάν τούς
Έσκιμώους, δσπου νά μάς πούνε κατά πού θ’ άρμενίζαμε. . .
Στδ μεταξύ τδ κρύο έτσουζε, δσο δέν έπαιρνε περισσότερο.
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Κι* δχαν μπήκαμε γιά χά καλά σχή νύχχα, άρχισε καί νά ξυρίζη. Τό τηλεγραφικό σύρμα πού πέρναγε πάνω άπ’ χά ξεπα
γιασμένα κεφάλια μας, σφύριζε άπελπιομένο καθώς χ ό ... ξύ
ριζε καί αύχδ δ δυνατός βορριδς. Ή πανύψηλη λεύκα δίπλα άπ’
χδ καμπαναριό, λογισμένη κ ι’ αύχή άπδ τδ βάρος χοΟ χιονιού,
έκανε πώς' προσκυνάει χήν έκκλησιά. K t’ έμεΐς μέ χήν σειρά
μας, παρακαλούσοςμε χδν Ά η Νικόλα, πού γιόρχαζε χήν άλλη
μέρα νά κάμη β,χι μπορεί, γιά νά μή πουντιάσουμε μπροστά σχά
μάχια χο υ ...
Καί νά κάποια σχιγμή, βλέπουμε ν’ άνοίγη χήν πόρχα ένας
άπδ χούς «συναγωνισχές». Φάνηκε σάν νά ήθελε κάχι νά μάς
πή, άλλά δέν χούρχονχαν χδ ύφος πού χρειάζεται σ’ αύχές χΐς
περιπχώσεις. Καί χάβαλε μέ χά γένια χου, ξύνονχάς χα συνέ
χεια. Τελικά δέν χά καχάφερε καί ξαναμπήκε μέσα. ’Αμέσως
βγαίνει δ ίδιος δ «δπεύθυνος» πολύ άγριεμένος. Αύχός, μάς είπε
νά πάρουμε χά ύποζύγια καί νά τραβήξουμε καχ’ εύθεΐαν γιά
χή Φουρνδ. ’Εκεί νά παρουσιασχούμε σχή «συνχρόφισα» Ό λ γ α
κ ι’ αύχή θά μάς πή πού θά πάμε μεχά. Μόνο νά κάνουμε γρή
γορα γιαχί πέρασε ή ώρα, κ ι’ 8σο περνάει άκόμα θά είναι εις
βάρος μας. θάχαν ένχεκα ή ώρα δχαν χδ καραβάνι μας βρέθηκε
σχό δρόμο πού χραβάει γιά χή Φουρνδ. Τδ σκοχάδι δέν μπορού
σε νά γίνη πυκνόχερο. Τόσο πολύ πού δν έλλειπε χδ έναχικχο
χών ζώων πού χά κάνει νά μή λοξεύουν, οδχε πόνχο άπ’ χή
σχράχα χους, δέ θά φθάναμε ποχέ σχδν προορισμόν μας. Καθώς
άπομακρυνόμασχε άπ’ χό παγωμένο χωριό μας, ένα ψιλό κοσκι
νισμένο χιόνι άρχισε νά πέφχη πάνω μας, κ ι’ ένας κόκκορας άπδ
κάποιο έξοχικδ καλύβι έπέμεινε νά μάς λέη δχι, είναι μεαάνυχχα. Οδχε χδ ένα οδχε χδ άλλο μάς έδωσε κανένα ίδιαίχερο
κουράγιο. Έ μ εΐς μέ χδ παράξενο καί βουβό συμπεθερικό μας,
χραβάγαμε γιά χή Φουρνδ, δπου καί φθάσαμε σχήν ώρα μας.
Είμαστε χριάνχα νομαχαΐοι κ ι’ άλλα χόαα χά ζωνχανά μας,
άλλά ή Ό λ γ α δέν έμεινε καθόλου εύχαρισχημένη μεχά χδ μέ
τρημα. Κ ι’ δχι μόνο αύχδ άλλά οδχε γιά χά μάχια δέν μάς
ρώχησε ή σχρίγγλα πώς βγήκαμε μέ κείνον χδν καιρόν, κ ι’
άς έβλεπε χούς πάγους νά κρέμωνχαι σχά σαγόνια μ α ς .. . Μέσα
σχήν άποθήκη πού χής είχαν έμπιστευθή χά συντρόφια χης, εδ-

αύχή, είχε δ καθένας μας κ ι’ άπδ έναν ένοπλο καχσαπλιδ γιά
συνοδεία. Τά σιδερένια κιβώχια ήθελαν χόση συγουριά, πού
μόνο ένας. . . γενναίος έλασίχης θά μπορούσε νά χήν έξασφαλίση.
Κονχά σχά ξημερώμαχα, φθάσαμε σχδν "Αη - Γεώργη.
Σωαχά έρείπια είχαμε γίνει καί κραχάγαμε άκόμα χίς ούρές,
καίχοι είχε άρχίσει νά ροδίζη ή αύγή. Άφοδ έγινε χδ ξεφόρχωμα, χωρίς νά πάρουμε -ΐδησι, έμεΐς περιμέναμε άπδ σχιγμή
σέ σχιγμή μήπως καί μδς έλεγαν νά ωύγουμε. Κοιχάζαμε χούς
άγουροξυπνημένους καχσαπλιάδες σχδ σχόμα μήπως καί χ’ άνοι
γε κανένας χδ ρημάδι χου νά πή καμμιά λέξι καί γιά μδς.
Μόλις άρχισαν δύο - χρία γαϊδουράκια άπ’ χά. ..δ ικ ά μας νά
γκαρίζουν, δσο δέν έπαιρνε άλλο— εύχυχώς— χόχε μδς είπαν
νά κάνουμε δλοι παραπέρα νά μή χούς ξεκουφάνουμε.
Καχά χδ μεσημέρι, χό πήραμε πιά άπόφασι δχι γιά κάπου
άλλοδ μδς προώριζαν, μιδς καί μδς είχαν χοδ χεριού χους.
Κ ι’ έχσι, φάγαμε δλη χήν ήμέραν μέσα σχά σοκάκια χοδ χω 
ριού χους, γυρίζονχες σάν χούς γύφ χους... Τδ μόνο πού κερδί
σαμε δ καθένας, ήχαν άπδ ένα δεμάχι καλαμποκιές πού μδς
έδωσε ένας Χρισχιανός, μόλις είδε χά ζώα μας νά χρέμουν άπ’
χήν πείνα.
Άφοδ πέρασε χδ μεσημέρι, κ ι’ άρχισε νά πέφχη ή μέρα,
φάνηκε έπί τέλους ένας άπδ χούς νχόπιους κουμανχαδόρους χοδ
ΕΑΜ. Αύχδς δπως κράχαγε χήν κουμπούρα κ ι’ έγερνε άπ’ χή
μιά μεριά, άκούμπαγε ή παλιοχλαίνη χου σχή λάσπη. Φόραγε
κ ι’ ένα δίκωχο πού δέν είχ : καμμιά σχέσι μέ χήν κεφάλα χου,
κ ι’ δλο χδ κράχαγε γιά νά μήν χοδ πέση. Πήγα νά γελάσω
μόλις χδν είδα, άλλά συγκραχήθηκα, έπειδή βρόμαγε μπαροδχι, δαγκώνονχας καί χήν γλώσσα μου!
Σ’ αύχό λοιπόν χδ πρόχυπο, χοδ είπαν νά μδς πή δχι μπο
ρούμε νά φύγουμε. Αέξι δέν μδς είπε, γ ιά χδ πού νά πηγαί
ναμε έκείνη χήν ώρα. Ά λλ ά χέχοια πράγμαχα θά περιμέναμε
έμεΐς, άπδ ένα χέχο ιο .. . λουλούδι, ή έπρεπε νά χοδ πούμε κ ι’
εύχαρισχώ;
Οί γερονχόχεροι άπδ χήν παρέα μας είπαν: «δέν χδ κου
νάμε άπδ δώ, δέν έχουμε σκοπό νά μδς φάνε οί λύκοι», κ ι’
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ρισκες χοΰ πουλιού χδ γάλα, άλλά γιά μάς πού μοιάζαμε μέ
φαντάσματα, δέν περίσσευε οδχε λίγο κονιάκ νά ζεσταθούμε.
Οδχε λίγο χσάϊ γιά χό λαιμό μας, πού κόνχευε νά κλείση. Αύχές βέβαια χίς πολυχέλειες οδχε καί χίς περιμέναμε, άφοδ εΐμ ασχε... έχθροί χοδ λαού. ’Ακόμα καί κάχω νά πέφταμε λιπό
θυμοι, πού λέει δ λόγος. Τδ πολύ - πολύ νά έλεγε ή Ό λ γ α
«Τώρα χά πιάσαμε χά λεφχά μας». Χωρίς νά χάση καιρό ή
. . ,συνχρόφισσα, έκαμε σινιάλο, σχούς έφεδρικούς πού χούς είχε
πάνχα κονχά χης καί χούς έκανε δ,χι ήθελε, ν’ άρχίσουν χδ
φόρχωμα. Σχδ μεχαξύ, μδς άπομάκρυνε, γιά καλό καί γιά
κακό. Ποιδς ξέρει χί έβαλε σχδ νοΟ χης καί δέν ήθελε νά πά
ρουμε χαμπάρι γιά χδ περιεχόμενον πού είχαν χά σιδερένια κιβώχια. Γ ι’ αύχδ μδς είπε νά κάνουμε μιά βολχούλα, μήπως κ ι’
έχουμε χάχα καμμιά άνάγκη. . .
Ά πδ μδς βέβαια δέν παραπονέθηκε κανένας γιά χέχοιο
πρδγμα, άλλά τέλος πάνχων άπομακρυνθήκαμε. Καί μάλισχα
αύχά χά λίγα λεπχά πού μδς είπε νά λείψουμε σχάθηκαν σωχήρια γιά μδς. Γιαχί δ Μπαρμπανίκος οίκονόμισε ένα μπου
κάλι ρακί άπδ κάποιον φίλο χου πού χδν ξύπνησε χδν άνθρωπο
παράωρα. Τδ μπουκάλι γύρισε σχά γρήγορα άπδ σχόμα σέ σχόμα
εις δγείαν δλων μας, καί δέν άργησε καθόλου νά φανή δ πάχος
χου. Αύχδ ήχαν ένα κ ι’ ένα γιά χούς πάγους πού άρχισαν νά
πέφχουν άπδ πάνω μας.
"Τυχερά άπδ λίγο, βρεθήκαμε ξανά σχή σειρά γιά χδ νέο
ξεκίνημα. Μέσα σχήν κόλασι χής νύχχα, άρχισε χδ περπάχημα
γιά χδν "Αη Γεώργη Φθιώχιδος. Τά μάχια μας, είχε κλεισχά χά
είχαμ ε είχε άνοιχχά, ήχαν χό ίδιο πρδγμα.
"Ολες μας οί αισθήσεις ήχαν συγκενχρωμένες σχά χέρια κ ι’
αύχά κράχαγαν σφιχχά χίς ούρές άπ’ χά ζώα μας. Τή φορά

άρχισαν νά ψάχνουν γιά κανένα καχώγι, νά ξενυχχήσουν συντρο
φιά μέ χά μουλάρια χους.
Καμμιά δεκαριά, μεχαξύ χών δποίων ήμουνα κ ι’ έγώ, δέν
άκούσαμε χή συμβουλή χους, άλλά ξεκινήσαμε γιά χδ χωριό
μας, μέ χήν έλπίδα δχι θά φθάναμε χδ πρωί.
"Οχαν άπομακρυνθήκαμε κ ι’ άρχιζε νά πέφχη χδ σκοχάδι,
έπεφχε μαζί μ’ αύχδ κ ι’ ένα δυναχό νερόχιονο πού μδς χάκανε
μούσκεμα. Γιά μιά σχιγμή σκεφθήκαμε νά ξαναγυρίσουμε σχδν
"Αη - Γιώργη, άλλά νχρεπόμασχε χούς ά λ λ ο υ ς...
Εύχυχώς δμως, πού βρέθηκε μπροσχά μας ένα παλιό χάνι
γοναχισμένο χδ μισό άπ’ χά χρόνια καί χρυπώααμε κάχω άπδ
μιά πλαγιά χου, πού κόντευε νά πέση κ ι’ αύχή.
Ανάψαμε φωχιά, μέ δ,χι παλιδξυλα ξεθάψαμε μέσα άπ’
χά χαλάσμαχα καί πυρωθήκαμε. Μόλις είχαμε σχεγνώσει κ ι’
είμασχε άκουμπιαμένοι πάνω σχδ πεζοδλι, οί περισσόχεροι άποκοιμήθηκαν κιόλας. Έ γ ώ κ ι’ ένας άλλος συνομήλικός μου δέν
είχαμε κλείσει μάτι.
Ή καχάμαυρη έρημιά, πού άπλώνονχαν μπροσχά μας, χά
φανχάσμαχα πού περιμέναμε νά δούμε αέσα σχό σχοιχειωμένο
χάνι καί χδ ούολιαχχδ ένδς λύκου σχήν άπένανχι πλαγιά, παρά
λίγο νά μδς κάνουν νά σαλέψουμε. Παίρναμε βέβαια λίγο θάρ
ρος άπ’ χό ρουχαληχδ χών άλλων, άλλά δέν έφχανε αύχό. Μέ
δύο ώρες νύχχα χούς ξυπνήσαμε καί πήραμε χό δρόμο γιά χδ
χωριό μας.
"Γσχερα άπδ χρεΐς μέρες, πήρα κ ι’ έγώ χδ δρόμο μου γιά
χήν Αθήνα. ΚΓ έψαχναν οί καχσαπλιάδες νά μέ βροδν. Μέχοι
πού χούς βρήκε αύχούς ό έπόμενος Δεκέμβρης καί χούς πήρε δ
διάβολος,. .
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
Φ Α Ι Δ Ω Ν Ο Σ ΚΟΥΚΟΥΛΕ
ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ των Χρι
Κ ΑΤΑ
στουγέννων, γνωστών είναι δτι εις
πλεΐστα μέρη τής 'Ελλάδος γίνονται χοιροσφάγια. Τ6 έθιμον τοδτο είχον καί οί
Βυζαντινοί, παρά των Ρωμαίων καί αύτοί
παραλαβόντες, ώς μαρτυρεί κατά
τών
Σ Τ ' αίώνα δ Ιω άννης Λυδώς λέγων έν
τφ περί μηνών έργψ του: «οί δέ γεωργοί
(Ρωμαίων) πρός θεραπείαν Κρόνου καί
Δήμητρος έσφαττον χοίρους" δθεν καί νΟν
φυλάττεται κατά τών Δεκέμβριον ή χοιροαφαγία».
Είς τά Βυζαντινά σχολεία, καί μάλιστα
τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως, ήτο είς τήν
ήμερησίαν διάταξιν δ ραβδισμός, διά τοΰτο
μετ’ ιδιαιτέρας χαράς οί μαθηταί άνέμενον τήν άφιξιν τοΰ δωδεκαημέρου, δπότε
έγίνετο παδαις άπώ τών μαθημάτων. Κα
τά τών Λιβάνισν, «παιδαγωγός τις άγριος
τότε ούκ άγριος καί διδάσκαλος δστις χ α 
λεπός, τότε ού χαλεπός, άλλ’ ίσηγυρίαν
δ καιρός ποιεί καί μάστιζες ήρεμοδαι καί
πηγαί». Ώ ς δ’ οί παϊδες σήμερον, περι
φερόμενοι κατά τάς έορτάς τών Χριστου
γέννων, τής πρώτης τοδ έτους καί τών
Φώτων λέγουσι τά κάλανδα, οδτω συνέβαινε καί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους"
καί τότε δήλα δή τά παιδάρια περιήρχοντο τάς οικίας καί έψαλλον άσμάτια κατά
τήν πρώτην Ίανουαρίου έπαινον τοδ Με
γάλου Βασιλείου καί τιμωρίαν Ίουλιανοδ
τοδ Παραβάτου περιέχοντα, δστις, κατά

παράδοσιν Βυζαντινήν, οδχί δμως άκριβή,
Απείλησε τών Ιεράρχην δτι αΰστηρώς θά
τών τιμωρήση, έάν κατά τήν έκ Καισα
ρείας διέλευσίν του δέν του έστελλε χιλίας λίτρας χρυσίου.
Τά κάλανδα ταδτα ήρχιζον μέ τούς έξής δεκασυλλάβους στίχους:
"Αστρον άνεφάνηα, Βασίλειε,
έν τή Καισαρείρ μητραπόλει,
άγιε Βασίλειε, δοιε.
Κατά τήν έορτών τών Φώτων οί παϊδες
έψαλλον πάλιν τούς Ιξής στίχους:
Σήμερον ή κτίσις φωτίΖεται
καί πανηγυρίζει, εύφραίνεται.
6πό τής έρήμου ό Πρόδρομος
ήλθε νά φωτίση τόν Κύριον
μέ τόν έπψδών
ό Θεός τών όλων καί Κύριος
δώη σας ύγείαν καί χαίρετε.
Τά καλανδικά ταδτα άσματα, τά δποΐα
περιεΐχον καί στίχους σχετιζομένους καί
μέ τών σχολικών βίον καί τήν άπειλήν τής
ύπώ τοδ διδασκάλου μαστιγώσεως, πολλάκις έτελείωνον, ώς άλλως τε καί σήμερον
πολλαχοδ, μέ αϊτησιν έκ μέρους τών καλανδιστών νά τούς δώσωσιν αί οϊκοδέσποιναι χρήματα, ώά, δρνιθας καί τά τοιαΰτα.

Πλήν τών παίδων δμως καί ένήλικοι,
ά γ ύ ρ τ α ι
ή σι γ ν ο φ ό ρ ο ι
ή
χ ε λ ι δ ο ν ι σ τ α ί
καλούμενοι πιθανώτατα διά τδ σίγνον, ήτοι τήν σημαίαν
τήν δποίαν έφερον ή τήν ξυλίνην χ ε λ ι
δόνα, τήν δποίαν περιέστρεφον περί κατακόρυφον άξονα, περιήρχοντο κατά τάς
έπισήμους ήμέρας τοδ δωδεκαημέρου τάς
διαφόρους οικίας καί τά έργαατήρια, ήσβολωμένοι τά πρόσωπα κα! έν συνοδεία
αύλών καί συριγγών καί άνθρώπων τής
σκηνής ψάλλοντες μέχρι βαθείας νυκτός
άσματα, τά δποΐα, κατά τούς Βυζαντινούς
συγγραφείς, περιεΐχον «πάθη ένδόξων άνδρών» ή «λόγους έγκωμίων», ύ®’ ήν τελευταίαν φράσιν δέον νά δίδη τις τά ση
μερινά «πολλά ’πάμε τάφέντη μας, άς
ποδμε τής κυράς μας».
Άπώ τής ήμέρας τών Χριστουγέννων,
καί έπί ένδεκα ήμέρας, είς τήν έν τοΐς
άνακτόροις τής Δάφνης αίθουσαν τών δε
καεννέα άκκουδίτων έγίνοντο αί λεγόμεναι έκθέσεις τών δεκαεννέα άκκουβίτων,
καθ’ δς καλούμενοι ήατιώντο μετά τοδ
βασιλέως διάφοροι άρχοντες, λαϊκοί καί
κληρικοί, έν οίς καί δώδεκα πένητες, είς
τύπον τών δώδεκα ’Αποστόλων, οΐτινες
πάντες, κατά άρχαίαν συνήθειαν, έτρωγον
ούχί έπί έδρών καθήμενοι, άλλ’ άκκουμβίζοντες, ήτοι άνακεκλιμένοι, παρακολουθοδντες πολλάκις καί εύχάριστα θεάματα
ύπώ μίμων ή σχοινοβατών διδόμενα.
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Π αρακαλώ όπως π ροβήτε ε ις τήν έκ δ ο σ ιν τής δια τής π αρούσης α ίτο υ μ έν η ς Ε Θ Ν Ο Κ Α Ρ Τ Α Σ , δπλώ δε ό 
τι άπ αντα τ' α νω τέρω α ν α φ ερ ό μ εν α σ τοιχεία ε ίν α ι πλήρη καί α κριβ ή έν όλη των τή έκ τ ά σ ε ι. Π ε ρ α ιτ έ ρ ω
δηλώ ό τ ι, έν π εριπ τώ σει χορηγήσεω ς τής α ίτο υ μ έν η ς Ε Θ Ν Ο Κ Α Ρ Τ Α Σ θά συμμορφ ω θώ π ρός το ύ ς όπ ισ θεν
τής παρούσης ά ν αγρα φ ομ ένο υ ς όρ ους χρησιμοποιήσεώς της, τών όποιων έλ α β ο ν γνώ σ ιν, α π ο δ εχ ό μ εν ο ς
τ ο ύ τ ο υ ς πλήρω ς καί ά ν επ ιφ υ λ ά κ τω ς. 1 9 7
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’Αριστερά: Παναγία, ή
Βρεφσκρατοϋσα. θαυμά
σιοι είάόνα τής 'Αγίας
Λαύρας.
Κάτω: Ό Ναύς τής Ίεράς Μονής τής 'Αγίας
Λαύρας.
Αργά τό . βράδυ φτάσαμε στά Καλά
βρυτα. Τήν παγερή μά ξάστερη νύχτα
θελήσαμε νά περπατήσουμε λίγο στά
λιθόστρωτα δρομάκια τής μαρτυρικής
Πολιτείας. Ό Καλαβρυτινός όμως φίλος
μας πού μάς περίμενε παγωμένος σχε
δόν, άπό τό· σιγανό βοριαδάκι, μας ώδήγησε χωρίς άλλη συζήτηση στό σπί
τι του. Ή τα ν συγγενής μακρυνός τού
μεγαλύτερου τής συντροφιάς, πού είχε
καί τήν «έμπνευση» νά «πιάσουμε» χει
μωνιάτικα Χελμό. "Ενα τΖάκι άναμμένο,
άφθονο έκλεκτό κρασί καί απέραντη Ζε
στασιά ήσαν 6,τι έπρεπε γιά κάποιο,
πρόσκαιρο έστω, άναβόπτισμα στήν ό
μορφη κολυμπήθρα
μιάς περισσότερο
όμορφης,
άμόλευτης,
άνεπιτήδευτης
Ζωής.
Στό σπίτι του μπάρμπα — Θόδωρου,
έτσι έλεγαν τόν πρόσκαιρο σπιτονοικο
κύρη μας, πού ίσχυριΖόταν, πώς κρα
τούσε άπό οικογένεια κοπεταναίων τού
'21, άκουσα μέ λεπτομέρειες, γιά τό άνοσιούργημα τών ΝαΖί. Χρειάστηκε πολ
λή προσπάθεια ό άπλοϊκός έκεϊνος άφηγητής, γιά νά μπορέση νά συγκρατήση κάποια δάκρυα, πού έτσι καθώς τάπνιγε τοϋσφιγγαν περισσότερο τήν καρ
διά. Είχε καί αύτός, καί ποιός δέν είχε
άλλοίμονο, τό υερίδιό του στήν έκατόμβη τών θυμάτων τού φασισμού. . .
"Ας είναι, ό μ ω ς... Ή νύχτα είχε τραβήΕει άρκετά καί χρειαΖόταν λίγος ύ
πνος. Τό πρωί έπρεπε νά συνεχίσουμε
τό ταξίδι μας. Τά Καλάβρυτα, άλλωστε,
δέν ήταν ό προορισμός μας. Τό προ
σκύνημά μας αύτό, αύτή ή χειμωνιάτικη
έκδρομή μας ήταν γιά τό
μοναστήρι.
Στήν Αγία Λαύρα θά π ηγαίναμε...
Στό λίγο δρόμο πού μάς χώριΖε άπό
τά Καλάβρυτα, συνεπαρμένοι άπό τού
χιλιοτραγουδισμένου Χελμού τήν άγρια
γαλήνη, βρήκαμε τήν εύκαιρία, σάν έλάχιστο δείγμα τιμής στή μνήμη του, νά
πούμε δυό λόγια, γιά τόν τραγουδιστή
αύτοϋ τού βουνού, τόν άμίμητο Περεσισδη. Κάποιος μάλιστα άκούστηκε νά
σιγομουρμουρίΖη σέ μιά στιγμή πού έπεκράτησε άπόλυτη σιωπή. «Πού ήσουνα
Γκόλφω, καϋμένη Γκόλφω. . . "Ημουν
έπάνω στό Χελμό κι' έπινα άθάνατο
νερό. . .». Λίγο θέλαμε νά φτάσουμε στό
δοξασμένο μοναστήρι. Κόπου, σ' ένα
πλάτωμα τού δρόμου σταθήκαμε στό
μικρό καφενεδάκι γιά ένα Ζεστό φασκό
μηλο, άπό αύτό πού φυτρώνει στις κο
ρυφές τού Χελμού. Μιά παρέα γεροτσελιγκάδες, Ζωντανά μνημεία μιάς άλλης
έποχής, ρουφώντας πρωί πρωί κοκκινέλι μέ κρεμύδι, κι' έλιές, τόχαν στήσει
στό κλέφτικο. "Ηταν δ,τι έπρεπε. Μιά
προετοιμασία γιά νά λουστούμε σέ λίγο
στήν κολυμπήθρα τής Ελληνικής Ελευ
θερίας.
«Χαρά πού τδχουν τά βουνά
τά κάστρα περηφάνεια,
για τί γιορτάζει ή Πα· αγιά
γιορτάζει κ ι’ ή Πατρίδα.

Δεξιά: Τδ Πανελλήνιον
Ήρώον τών πεσόντων.
Κάτω: Ή Ιερά Μονή,
δπως είναι σήμερα.

Νά βλέπης διάκους μέ σπαθιά
παπάδες μέ ντουφέκια,
νά βλέπης καί τδ Γερμανδ
τής Πάτρας τδ Δεοπότη
πώς εύλογάει τ ’ άρματα
κ ι' εύχεται τούς λεβέντες.
Μερικά λεπτά έπειτα ό αυτοκινητό
δρομος μάς φέρνει στήν Αγία Λαύρα.
ΔόΕα τής πίοτις καί τοϋ γένους καύ
χημα εϊνοι τούτο τό χιλιόχρονο μονα
στήρι. Ή Αγία Λαύρα! . . Πόσα δάκρυα
δέν έχουν τρέΕει ατό άκουσμά της...
Πόσες καρδιές δέ σπαρτάρηοαν θεριε
μένες άπό τό μεγαλείο καί τή σημασία
της. Πόσο μελάνι δέ χύθηκε γιά νά γρα
φτούνε τραγούδια,
τραγούδια αιώνια,
τραγούδια πού τραγούδησε καί τραγου
δά ό λαός μας γιά τό κάστρο αύτό τοϋ
Εεσηκωμοϋ:
Κρυφά τδ λένε τά πουλιά
κρυφά τδ λέν τ ’ άηδόνιά
κρυφά τδ λέει δ Γούμενος
άπδ τήν "Αγια Λαύρα.
*
**
«Παιδιά γιά μεταλάβετε
γιά ξεμολογηθήτε
δέν είν' δ περαινδς καιρός
κ ι’ δ φετεινδς χειμώνας.
Μάς ήρθε ή "Ανοιξη πικρή
τά καλοκαίρι μαΰρο
γιατί σηκώθη πόλεμος
καί πολεμούν τοδς Τούρκους.
Λ
Νά διώξουμ’ δλη τήν Τουρκιά
ή νά χαθούμε οδλοι.
Πρόθυμος Εεναγός μας είναι
ένας
σεβάσμιος ιερωμένος, σύμβολο κι' άπομεινάρι μαΕύ ένός όλόκληρου κόσμου.
Μάς οδηγεί μέ τή γλαφυρότητα πού τόν
διοκρίνει στά μονοπάτια
τοΰ θρύλου
καί τής ιστορίας. "Αν καί είναι άληθινά
άφάνταστα δύσκολο νά βάλης σέ καλούπια μέσα ιστορικά τή Εωή ένός συμβό
λου, ό άγαθός Λευίτης τά καταφέρνει
περίφημα. ΜοιάΕει θαρρείς σά νά μιλά
γιά πράγματα χθεσινά, γιά γεγονότα πού
τά έΕησε ό ίδιος «Στά χρόνια, μάς λέ
γει, τοΰ βυζαντινού Αύτοκράτορα Νικη
φόρου Φωκά πήγε στά "Αγιο "Ορος ό
"Οσιος Αθανάσιος ό 'Αθωνίτης. ΜαΖύ
του έφθασαν καί δύο άλλοι άσκητές.
Λίγο καιρό έπειτα οί δύο μοναχοί
χώρισαν. Ό ένας πήγε στή Ρωσία καί
ό άλλος, Εύγένιος ήταν τ' όνομά του,
έφθασε στήν Πελοπόννησο κα: έχτισε
στόν τόπο αύτό τό μοναστήρι τής 'Αγίας
Λαύρας. Τό γεγονός αύτό, πού πρέπει
νά έγινε στά 961, είχε σάν άποτέλεσμα νά προκαλέση τό ένδιαφέρον όσων
ήθελαν νά άσκητέψουν. Στήν Ά γ ια Λαύ
ρα συγκεντρώθηκαν μοναχοί άπ' όλη
τήν 'Ελλάδα. Πολλοί, συνεχίζει ό Εεναγός μας ύποστήρίΕουν, πώς τό νέο μονοστήρι ήταν ιέΕόρτημα τής Μεγίστης
Λαύρας τοϋ Ά γιου 'Όρους. Τούτο δέ
φαίνεται άληθιγό. Άντιθέτως, τό βέβαιο
είναι ότι ή νέα μονή ήταν άνεΕάρτητη
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καί τό 1615 ό Πατριάρχης Τιμόθεος τήν
άνεγνώρισε ώς Σταυροπηγιοκή. Στά
χρόνια τής μαύρης σκλαβιάς, παρά τις
πιέσεις τού κατακτητοϋ, οί μοναχοί τής
Αγίας Λαύρας κράτησαν ψηλά τό εθνι
κό φρόνημα τής περιοχής καί βοήθησαν
μέ κάθε τρόπο τούς
διωγμένους καί
κατατρεγμένους άπό τήν τουρκική έΕουσία Χριστανούς.
Τό μοναστήρι όμως,
πού είχε γίνει πραγματικό θρησκευτικό
καί έθνικό προσκύνημα, καταστράφηκε
άπό τούς Τούρκους τό 1585. Μιά με
γάλη πυρκαϊά ρήμαζε τούς πολύτιμους
θησαυρούς, τά κειμήλια, τά αμίμητα έρ
γα τής τέχνης, πού αιώνες ολόκληρους
οί εύσεβεϊς μοναχοί μάΖευαν μέ άγάπη καί φροντίδα. Πολλοί άσκητές βρή
καν οίκτρό θάνατο. Οί υπόλοιποι, σάν
τά κυνηγημένα πουλιά, οκορπίστηκαν
στά γύρω βουνά, παίρνοντας ό,τι ήταν
δυνατόν, άπό τούς θησαυρούς τού κατεστραμένου μοναστηριού.
Τελικά, οί
ταλαιπωρημένοι έκεϊνοι έρημίτες έγκατεστάθηκαν στό Μετόχι τής Μονής τού
Αγίου Γεωργίου κοντά στά Λεχαινά τής
Η λείας.
Δέκα πέντε χρόνια ή Αγία Λαύρα
ήταν ένας όμορφος, άΕιοθρήνητος σω
ρός, άπό στάχτες καί έρείπια. "Ωσπου,
τό έτος 1600, ένας θεοφοβούμενος καί
δραστήριος Κολαβρυτινός, ό "Ιωάννης
κοτάφερε μέ πολλή προσπάθεια νά Εαναχτίση τό μοναστήρι. Οί διασκορπισμέ
νοι μοναχοί Εαναγύρισαν στό έρημητήριό τους, τό όποιον τώρα
είχε γίνει
άρκετά πλούσιο άπό δωρεές καί άλλα
εισοδήματα. Τό 1645 τό καθολικό τής
"Αγίας Λαύρας άγιογραφεϊται άπό τό
Ζωγράφο ιερομόναχο "Ανθιμο. Λίγο άργότερα, ό άνακαινιστής "Ιωάννης, πού
είχε έν τώ μεταΕύ γίνει ήγούμενος, πέθσνε καί τόν διοδέχτηκε ό ιερομόναχος
Γενάδιος. Αύτός ό πανέΕυπνος κληρι
κός κατάφερε μέ τή βοήθεια τού Πα
τριάρχη Τιμοθέου νά έπιτύχη άνεΕαρτησία άπό τόν "Επίσκοπο Κερνίτσης. Νέα
άκμή γνώρισε ή "Αγία Λαύρα έπί ήγουμένου Εύγενίου. Ό Εύγένιος, άνθρωπος
μέ μόρφωση εύρύτεοη καί ισχυρή θέ
ληση, πέτυχε ύλική ένίσχυση άπό τούς
ήγεμόνες
τών Παραδουνάβιων περιο
χών, τό Βασίλειο καί τό Στέφανο. Ή
μεγάλη αύτή βοήθεια
έπέτρεψε στόν
Εύγένιο νά οίκοδομήση στά 1689 τή νέα
μονή, όχι στά έρείπια τής παλαιός, άλλά γύρω άπό τόν ιστορικό ναό, πού σώΖεται μέχρι σήμερα». Μιά εύχή ψιθυρί
ζει ό πρόθυμος Εεναγός μας «ύπέρ άναπαύσεως τού κεκοιμημένου άδελφοΰ ήμών Εύγενίου» καί συνεχίΖει τήν τόσο
ένδιαφέρουσα ιστορία τοϋ δοΕασμένου
μονοστηοιοϋ, πού μάς έχει καταγοητεύσει. «Μετά τό 1735, πού ήγούμενος
ήταν ό Τιμόθεος, ή περιουσία τής "Α
γίας Λαύρας αύΕήθηκε άκόμη περισσό
τερο. Τότε έγιναν καί σημαντικά έργα
στό ναό.
Κυρίως εικονογραφήθηκε ό
νάρθηκας. Πάνω όμως στή μεγάλη άκμή
έφτασε ή καταστροφή. Ή άποτυχία τής
Έποναστάσεως τοϋ 1770 ήταν γιά τήν
"Αγία Λαύρα όπως καί γιά τό "Εθνος

Άνδρέας Ζαίμης. Έβοήθησε μέ κάθε τρόπο τό 'Ι 
στορικό Μοναστήρι.

Χρυσοκέντητη είκών τού
'Αγίου Γεωργίου. ’Εκ
τών πολυτίμων κειμηλί
ων τής 'Αγίας Λαύρας.

όλόκληρο, άρχή άπεριγράπτων δεινών.
Τό έτος 1772 ένα λεφούσι 'Αλβανοί,
άφοϋ έμειναν αρκετές μέρες στή μονή
φεύγοντας έκαψαν τούς οταύλους καί
τις άποθήκες. Τόν έπόμενο χρόνο τή
λεηλάτηοε ό Ζέκος Χάρος καί αργότερα
άλλο μπουλούκι Αλβανοί. Τόοη ήταν
ή φτώχεια καί ή άθλιότητα τών μονα
χών, ώστε, όπως άνοφέρει κώδικας τής
έποχής, «ούτε κοχλιάριον, μήτε Ευλοκανάταν άφησαν οί θηριώδεις αύτοί
Αλβανοί καί ήναγκάΖοντο οί μοναχοί νό
Ζητούν τέντΖερην διά νά μαγειρεύσουν».
"Οταν έφτοσε ή ώρα τής έθνεγεροίας,
ή Αγία Λαύρα έδωκε τό έπιβλητικό της
παρών. Δέν είναι βέβαια άποραίτητο,
γιατί είναι σ' όλους γνωστό, νό μιλή
σουμε γιά τό χρονικό τού Εεσηκωμοΰ
τήν ιστορική έκείνη
ήμέρα τής 25ης
Μαρτίου τού 1821. 'Εκείνο όμως πού
πρέπει νό τονίσουμε είναι ή σπουδαιοτότη συμβολή τής μονής στόν ιερό άγώνα οέ χρήματα καί έφόδια. Δεκάδες
είναι τό έγγραφα, οί άναφορές καί οί
μαρτυρίες τών άγωνιστών. "Εχω έδώ
νά σάς διαβάσω δύο άπ' αύτά, πού εί
ναι άρκετά χαρακτηριστικά. Είναι άντίΥροφα καί τό κρατώ γιά παρόμοιες πε
ριπτώσεις, έκανε ό σεβάσμιος ιερωμέ
νος καί έβγαλε άπό τό ράσο του δύο
κομμάτια κιτρινισμένο χαρτί, φυλαγμένο
σέ Ζελατίνα. Τά έγγραφα αύτά, πού εί
χε τήν καλωσύνη νά μοϋ παραχωρήση
γιά μιά σύντομη άντιγραφή άναφέρονται τό πρώτο στή φιλοΕενία στό μονα
στήρι τών Σωμάτων τού Πανουργία καί
τού Δυοβουνιώτη καί τό δεύτερο είναι
ό γενικός λογαριασμός πού ή μονή ύπέβαλε μετά τό τέλος τού άγώνα στις έπίσημες τού Κράτους άρχές.
Γράφει τό πρώτο κείμενο:

Ό Παλαιών Πατρών Γερμανός δρχίζει τούς άγωνιστάς τήν 25ην Μαρτίου 1821.

Γενική άποψις τής Μονής τής Α γία ς Λαύρας.
Σ η μ ε ι ο ΰ τ α ι
γ ε ν ι κ ό ς
λο
γαριασμός
έΕόδων
Μο
νής
έπί
στρατευμάτων
Δ υ ο β ο υ ν ι, ώ τη
καί
Π αν ο υ ρ γ ι 5.
Καταγραφή τών στρατευμάτων τών δύο
Σωμάτων τού κ. Νάκου Πανουργιδ καί
Λυοδουνιώτη διαβαινόντων έκ τής Μονής
τής Α γία ς Λαύρας καί μενόντων εις τό
Ιερόν Μοναατήριον έπί ήμέρας δύο.
•ΓωμΙ διά 4 γεμεκλίκια όκ. 1100 πρός 15
παράδες 412,20
Κρέας διά 4 γεμεκλίκια όκ. 250 π-.ός 40
παράδες 250.—
Τυρί διά 4 γεμεκλίκια όκ. 200 πρός 40
παράδες 200.—
Βούτυρο καί λάδι διά 4 γεμεκλίκια όκ.
64 πρός 100 παράδες 640.—
Κρασί διά 4 γεμεκλίκια όκ. 1500 πρός 10
παράδες 375.—
Κριθάρι διά 4 γεμεκλίκια όκ. 640 πρός 20
παράδες 320.—
Συμποσούνται είς όκάδας 3754
--------γρόσια 1717,20
Χίλια έπτακόσια πεντήκοντα έπτά καί
ήμισυ
Τρεις χιλιάδες έπτακόσια πεντήκοντα τέσααρες έκτός άχύρου, ρακιού καί άλλων.
Α γ ία Λαύρα 1824 Δ)6ρ!ου 18
Έξώδευεσεν είς τούς στρατιώτας τό
Μοναστήρι τής 'Αγίας Λαύρας καί είς τά
δύο Σώματα ψωμί όκ. 500, κρέας όκ. 200,

Ή παλαιά Ιστορική Μονή

τυρί δκ. 150 καί κάμποσον κρασί, κριθάρι
ε!ς τ ’ άλογα καί λοιπά ζώα δκ. 150 καί
άχυρον άρκετδν, τά δποΐα νομίζονται είς
βάρος οδτινος άνήκει καί δίδεται τδ ποσδν διά λογαριασμόν έν καιρφ τφ δέοντι.
ΟΙ Πατριώται
Γεώργιος Δυοβουνιώτης
Νάκος Πανοοργιάς
'Από τόν γενικό λογαριασμό, παίρμ
νουμε μερικές
μόνο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις:
1) ΠρΙν τοδ πολέμου μάς έκράτηαεν ή
Πολιτεία μας χρεωστιμιά κατά τάς νότας
των γρόσια 4.500.
2) Άρχομένου'" τοΟ κινήματος τοΟ Πο
λέμου καί συναθροιζομένων τών άγιων αρχι
ερέων τε καί εύγενεστάτων άρχόντων καί
καπετανέων δύο χιλιάδες Χριστιανοί δπου
έκαμαν τήν συνέλευσιν και έγιναν τά έ
ξοδά τους, είς ήμέρας 4 γρόσια 4.000.
7) "Οτι καί έπιταγήν τφς Πολιτείας
έστείλαμεν τά ζώα μας είς Πάτρας νά
σηκώσωσι ζαερέν τού στρατοπέδου καί
μάς έψόφησαν ένα μουλάριον γρόσια 300.
17) Κατ’ έπιταγήν τής Πολιτείας είς
Καλάβρυτα διά τδν γενναιότατον καπετάν
θ. Κολοκοτρώνην πρόβατα 30 γρόσια 200.
19) Κατ’ έπιταγήν
θ . Κολοκοτρώνη
πρόβατα 100 είς Γαστούνην, γρόσια 700.
23) "Ετι τού άρχοντος Σισίνη δπου μάς
έπήρε πρόβατα 80 είς Γαστούνην, γρόσια
500.
28' Κατ’ έπιταγήν τού 'Αγίου Παλ.
Πατρών έν βαγένιον κρασί έδόθη είς τδ
ατρατόπεδον γρόσια 800.
35) "Ετι δ Άνδρ. Λόντος καί θεοχαρόπουλος σιτάρι μισάδια 200 καί ένα μου

Τδ Λάβαρον τής Έπαναατάσεως.

λάρι γρόσια 2.300.
39) '0 κύρ Άνδρ. Ζαΐμης μέ Πετμεζάδες μετρητά γρόσια 500.
40) Διά προσταγής Άνδρ. Λόντου δ
Γεράσιμος 3 γελάδια καί σφαχτά 15 γρό
σια 800.
’Εν δλφ γρόσια 31.789,20
Καί τώρα, άς δώσουμε καί πάλι τό
λόγο στόν έμπνευσμένο ιερομόναχο, γιά
νά συνέχιση τήν τόσο Ζωντανή άφήγησί
του γύρω άπό τήν ιστορία καί τή ση
μασία τής Ά γ ια ς Λαύρας «Ένώ ή Επα
νάσταση είχε θεριέψει στό Μόρια καί
ένώ ή Αγία Λαύρα μετά τήν ύψωση
τού Τίμιου Λαβάρου είχε γίνει τό άκα
τάλυτο σύμβολο τής Ελευθερίας, έφθασε ή Αφρικανική λαίλαπα, ό Ίμπραήμ.
Σ τις 4 Μαίου τού 1826 έκαψε τό μονα
στήρι, τό όποίο όμως προηγουμένως εί
χαν προφθάσει οί μοναχοί νά έκκενώσουν άπό τήν κινητή περιουσία του καί
τά άνεκτίμητα κειμήλια. Ή μεγάλη κα
ταστροφή γράφτηκε άπό κάποιο χέρι
μοναχού στό νάρθηκα τής παλαιός μο
νής. «1826 Μαίου 4. Έπέοασεν ό Ί μ 
πραήμ Πσσδς άπό τά Καλάβρυτα, λεηλοτών καί αίχμαλωτίΖων. Έκαυοε δέ
καί τήν Μονήν Αγίαν Λαύραν ό Όμερχμετής Τούρκος».
Ή καταστροφή άπό τή φωτιά ήταν
τόση ώστε καί αύτός ό Αιγύπτιος στρα
τάρχης λέγεται πώς μετάνοιωσε γιά τήν
πράΕη του. Σέ μιά στιγμή τόν άκουααν
νά μονολογή: «Κρίμα στό Βακούφ». Μ ε
τά τήν άπελευθέρωση άρχισε ή άνέγερση τής Νέάς Μονής καί τό 1833 ή άνοικοδόμηση τού νέου ναού τής Κοιμήσεως
τής Θεοτόκου, ένα έργο άληθινά άΕιοθαύμοστο. Οί μοναχοί όμως τής Ά για ς
Λαύρας καί ό Ελληνικός λαός δέ χά-

ρηκαν δυστυχώς έπί πολύ τό νέο προσκυνητάρι τής πίστεως καί τής πατρίδος. Στις 24 Ιουλίου 1844 ώρα 10 τό
πρωί ένας τρομακτικός σεισμός σώριασε
σέ έρείπια τήν περήφανη έκκλησία. Λίγα
χρόνια μετά, τό 1850 άρχισε μέ πολλές
δωρεές μεγάλων εύεργετών νά χτίΖεται νέα έκκλησία σέ σχέδιο τού άρχιτέκτονα Νικολάου Ζερβά. Καί τό νέο
όμως Μοναστήρι
καταστράφηκε στό
χρόνια τής κατοχής. Σ τις, 13 Δεκεμβρί
ου τού 1943 οί Χιτλερικές όρδές έφτα
σαν στά Καλάβρυτα.
"Επειτα άπό τό
όργιο τού αίμοτος μέ τό όποιο μέθυσον
τά Χιτλερικά κτήνη τρόβηΕαν τήν έπομένη πρός τό ιστορικό μοναστήρι. Οί
μοναχοί μόλις ποόφθασαν νά κρυφθούν
στό κοντεινό δάσος.
Ή φωτιά συμπλήρωσε τήν καταστροφή.
Ευτυχώς, πού καί πάλι χάρις στήν προνοητικότητα τών μοναχών σώθηκαν τά
κειμήλια τού άγώνα. Μετά τήν άπελευ
θέρωση άρχισε νά ΕαναχτίΖεται ή Ά για
Λαύρα σέ σχέδιο καί μέ τήν φροντίδα
τού διακεκριμένου άρχιτέκτονος καί σο
φού διδασκάλου κ. Αναστασίου Ό ρλάνδου».
"Ετσι τό Εακουαμένο μοναστήρι Εανάγινε, δπως ήταν τόν καιρό τής δόΕας του, ώστε νά «μή ύπάρχη Έλλην
άγνοών τό άνομα τής Ά γ ια ς Λαύρας,
άφ' ής πνοή Θεού κατήλθεν έν μέσω
βροντών καί άστροπών, κατά τήν ίεράν
καί έθνικήν ήμέραν τής
25 Μαρτίου
1821 καί άπό τών λόφων τής όποιας
θειον κήρυγμα καί πύρ έκπορευθέν, έφλεΕε τά στήθη τών δούλων, ύψωσε
τάς διανοίας, κατηύγασε τά μέσωπα καί
ώπλισε τόν Δαυίδ τής Ελλάδος κατά
τού άπιστου Φιλισταίου καί τυράννου».

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝ ΑΝ ΤΗ ΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
_______________

Μία έπιστολή
________________
τοΰ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑ ΙΟ Π Ο ΥΛΟ Υ '

Έ ν Άθήναις xfj 26.9.72
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
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Έ π Ι xfl εύκαιρίφ τί)ς προσφάτου συγκλήαεως τοΰ Διεθνούς Συνεδρίου κατά τής
Έγκληματικότητος εις τήν Πρωτεύουσαν
μας, τό δποΐον 8λαβε χώραν άπό 4— 7
Σ)6ρίου έ.έ καί τής ένάρξεως άπό τής
χθές, 25ην ίδιου μηνός, εις τήν Πάντειον
Σχολήν τού «Β' ’Ανθρωπιστικού Συμποσί
ου», ίπιτρέψατέ μοι, δι’ Υμών καί τοΰ
έγκριτου δημοσιογραφικού Σας δργάνου
«’Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον έπιτελεϊ μέγιστον Πατριωτικόν, Παιδαγωγικόν
καί ύψηλδν Κοινωνικόν έργον, νά ύπενθυμίαω καί νά έπαναλάβω πρός τούς άξιοτίμους κ.κ. Συνέδρους τών ώς άνω Διεθνών
Συνεδρίων καί τάς Έξοχωτάτας Κυβερνή
σεις των (άφού πρώτον συγχαρώ αύτούς
έκ βάθους καρδίας διά τήν άρίατην, τήν
θαυμαστών καί όπέροχον έμπνευσίν τω ν),
τόσον τού πρώτου, τού λήξαντσς, τό τού
κατά τής «Έγκληματικότητος», δσον καί
τού «Β' ’Ανθρωπιστικού Συμποσίου», τό
δποΐον ένδιαφέρεται, « π ώ ς θ ά γ ί 
ν ο υ ν οί ά ν θ ρ ω π ο ι κ α λ λ ί 
τ ε ρ ο ι . . . » , δ,τι άνέφερον είς ύπό τόν
τίτλον «Φέρετέ μοι αύτόν ώδε» διάλεξίν
μου, ήτις έλαβε χώραν τήν 18ην Μαοτίου
έ. έτους, έν τή Αιθούση τής ’Αρχαιολογι
κής Ε τα ιρ εία ς ’Αθηνών, ύπό τήν ύψηλήν
προστασίαν τής Γενικής Διευθύνσεως τοΰ
Τπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής:
Άναπητοί μου, εϊπον τότε καί έποναλομβόνω σήμερον, θέλετε «τό κϋμα αυ
τό τής έγκληματικότητος, τό
όποιον
προσλαμβάνει άπό ήμέρας είς ημέραν
διαστάσεις δκρως έπικινδύνους άνά τήν
ύφήλιον», ώς έδήλωσεν ό ΈΕοχώτατος
Υπουργός τής Δικαιοσύνης, κ. "Αγγε
λος Τσουκαλάς, τήν 4ην Σεπτεμβρίου
1972, νά παύση ύφιστόμενον ή νά περιοοισθή είς τό έλάχιστον; Θέλετε τό
παιδιά μας ( κ α ί
ε ί μ α ι
βέ
βαιος,
πώς
ό δ ι α κ α ή ς
π ό θ ο ς
μ α ς
ό λ ω ν
κ α ί
τ ή ς
ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς
άπόσης
α ύ τ ό ς
είναι),
νά
μό σκέπτωνται τό έγκλημα, τήν κακοήθειαν, τήν άτίμωσιν καί τό ψεύδος; Τό
θέλετε κΓ έκεϊνα καί ήμεϊς οί γονείς
των νά άποτελοϋμεν μίαν οικογένειαν
άγιον καί Χριστιανικήν, μέ δλην τήν ση
μασίαν τής λέΕεως, διά νά εϊμεθα τ ό
έ κ λ ε κ τ ό ν
κύτταρον
τής
Κ ο ι ν ω ν ί α ς
καί
τοϋ
"Ε
θνους,
καθενός
"Εθνους;
Θέλετε νά γίνουν όλοι οί άνθρωποι καλ
λίτεροι ;
Θέλετε τά παιδιά μας νά μελετούν,
νά σέβωνται τούς πάντας καί τά πάντα,

νά συμπονούν καί νά βοηθούν τόν πάσχοντα, νά εύτυχήσουν καί νά μήν έγκληματοϋν; Τά θέλετε; Σάς έρωτώ,
«Ίιματισμένα καί οωφρονούντα;» Όδηγήσατέ τα άπό μικρά, άπό πολύ μικρά,
«Π α ι δ ι ό θ ε ν», είς Τόν Χριστόν,
διότι είναι ό μόνος, δστις, διά τής χάριτός Του, διά των Φιλανθρώπων έντολών Του καί μάλιστα τής αγάπης Του,
ή όποια άποτελεϊ συντριβήν τών έγωίσμών, χαρίζει θεμέλια ισχυρά καί άνεγείρει οικοδομήματα άντισεισμικά, κα
τάλληλα νά προφυλάσσουν τούς ένοι
κους των, μικρούς τε καί μεγάλους, άπό
πάσαν καταιγίδα καί πάντα τρανταγμόν...
Οί Αρχαίοι, όρμώμενοι έκ τής άρχής, ότι «ό παϊς πάντων θηρίων έστι
δυσμεταχειριστότατον», έκ μικρός ήλικίας έπεμελοΰντο τής θεραπείας καί
μοριρώαεως αύτοϋ, παραβάλλοντας αύ
τόν ώς ιρυτόν, τοϋ όποιου καί τό σπέρ
μα πρέπει νά είναι καλόν καί ή γή άγαθή καί ό γεωργός έπιστήμων».
Ώ ς 'Επιστήμονες, λοιπόν, ήμεϊς γε
ωργοί, άς φέρωμεν, άγαπητοί μου, τά
παιδιά μας, όσον τό δυνατόν γρηγορώτερον, είς Τόν Πανεπιοτήμονα καί μο
ναδικόν Παιδαγωγόν, Κύριον 'Ημών
Ίησοϋν Χριστόν, «διά νά μή εύρισκώμεθα πλέον ένώπιον άπειλής καί νά παύ
ση ή έΕάπλωσις τής Διεθνούς Έγκλημα
τικότητος νά άποτελή τρομακτικόν φαινόμενον. . .», ώς έτόνισεν ό ΈΕοχώτα
τος Υπουργός τής Δικαιοσύνης, κ. "Αγ
γελος Τσουκαλάς, τάς παραμονάς τής
συγκλήσεως τού ώς άνω Διεθνούς Συν
εδρίου, είς τήν Ένωσιν Συντακτών Η 
μερησίων Εφημερίδων 'Α θ η νώ ν...
Μάλιστα, ναι! Γονείς, γονείς καί δι
δάσκαλοι, Θεολόγοι, λαϊκοί καί κληρι
κοί, ύπεύθυνοι καί άρμόδιοι πόσης «ρύ
σεως, όλοκλήρου τής οικουμένης, καί
τώ ν π έ ν τ ε
Ηπείρων,
αύτό
άς πράΕουν τό ταχύτερον! Τά παιδιά
κοντά στό Χριστό! Διότι, «έΕω άπό Τόν
Χριστόν» καί μακράν Εκείνου, δέν ύπάρχει πορά άμαρτία, δυστυχία, πλάνη,
σκότος, θάνατος, άπελπισία», λέγέι ό
Πασκάλ.
Καί ό ίδιος, πάλιν, έΕαίρων τήν δύναμιν Τοΰ Κυρίου, τήν άΕίαν τήν άπέρσντον Αύτοϋ καί τήν σημασίαν Του διά
τόν άνθρωπον, ίδια διά τόν νέον άνθρω
πον, συμπληρώνει: «Δίχως Τόν Ίησοΰν
Χρκττόν, ό κόσμος δέν θά έπιζουσε,
γιατί θά έπρεπε ή νά καταστροφή όλότελα ή νά είναι σέ μιά κόλασι, σέ μιά
απέραντη κόλασι!».
Επίσης, οί ίδιοι, οί γονείς καί οί ύπεύθυνοι πόσης φύσεως, πρέπει νά ύψώσουν όχι άπλώς τήν φωνή Των, τήν
ήχηράν Των φωνήν, ώς έκ τής ιδιότη

τάς των, καί νά κινηθούν καταλλήλως
πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν τήν περίλαμπρον, άλλά ιδιαιτέρως (γ ι α τ ί
αύτό
έχει
σπουδαιοτάτην σ η μασ ί αν
καί
άΕί αν) ,
νά όρθώσουν καί νά ύψώσουν τό λαμ
πρόν καί φωτεινόν Των
παράδειγμα,
διά νά έπιτελεσθή τό Σωτήριον έργον
καί νά έπέλθη τό ποθούμενον, τό εύεργετικόν καί τό εύχάριστον άποτέλεσμα, ή άναμόρφωσις τής νεότητος!
Κατ' άκολουθίαν τής άνθρωπότητος ό
λοκλήρου.
Χρειάζεται άπό όλους μας καί μάλι
στα άπό σήμερον καί άπό αύτήν τήν
στιγμήν καί χωρίς καμμίαν άναβολήν, νά
γίνη μιά έΕόρμησις, μιά έΕόρμηοις ιε
ρά, θαρραλέα, καί φιλότιμος, 5Γ άλλεπαλλήλων παρομοίων έποικοδομητικών
Συνεδρίων καί καταλλήλου Διαφωτίσεως τών πολιτών, διά τήν διάσωσιν τής
θείας
αύτής
π α ρ α κ α τ α 
θήκης,
ηού λ έ γ ε τ α ι
Ν εό τ η ς . . . Ό κόσμος, άγαπητοί μου,
πρέπει νά γνωρίζωμεν, ότι δέν κινδυ
νεύει άπό στέρησιν ή άπό πολέμους τό
σον, όσον άπό τήν διαφθοράν, τήν άνηθικότητα, τό πσραίχτράτημα καί τήν έγκληματικότητα τής νεολαίας!
'Ιδού τό έργον τής άγωγής, καί νά
τό καθήκον τών γονέων καί τών διδα
σκάλων, σήμερον ή ύποχρέωσις καθ'
ένός Κράτους, ή άποστολή τής Ε κκλη
σίας άνά τόν πλανήτην καί τού Συμ
βουλίου τών Εκκλησιών!
Νά δημιουργηθοίΰν είς όλόκληρον
τόν κόσμον καί είς όλα τά μήκη καί είς
όλα τά πλάτη τής Οικουμένης ν έ ο ι
μέ
ή θ ι κ ά ς
κ α ί ά ν θ ρ ω πιστικάς
άρχάς!
Νέοι Χριστιανοί! Νειάτα εύλογημένα! Νεολαία τής Πίστεως καί παιδιά άφωσιωμένα είς ύψηλά Εθνικά καί Θρη
σκευτικά ιδεώδη, όπως έτόνισε παιδαγωγικώτατα καί ψυχολογημένα ό ΈΕο
χώτατος Πρωθυπουργός μας, κ. Γεώρ
γιος Ποπαδόπουλος, κι όπως συνέστησε, μέ πόνον, μέ ένδιαφέρον καί μέ άγάπην Πατρικήν καί μέ κσλωαύνην, είς
έμπνευσμένην καί φλογέράν όμ:λ!αν
Του πρός τούς νέους καί τάς νέας τής
Ελλάδος, έπ' εύκαιρία τής έορτής διά
τήν άπονομήν τών βραβείων είς άριστεύσαντας Φοιτητάς καί Σπουδαστής
τών Άνωτάτων 'Εκπαιδευτηρίων μας.
Μετ' έΕαιοέτου τιμής
καί άγόπης Χριστού πολλής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΊΌ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Θεολόγος - Κσθηγητής
ΊεροκήρυΕ
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ΑΣ Τ Υ ΝΟΜΙ ΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ

Καθηγητής Μιχαήλ Δένδιας
18 Λουκιανού — Ά θήναι Τ.139
Τηλ. 735.773

1971

Τή 30ή ’Οκτωβρίου 1972
Κύριον Κωνσταντίνον Β. Γιαννούλην
’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων
Ένταΰθα

Κύριε ’Αρχηγέ,
Σάς ευχαριστώ θερμότατα διά τήν αποστολήν τής «Έκθέσεως Δράστηριότητος τής
’Αστυνομίας Πόλεων έτους 1971» καί αισθάνομαι είλικρινώς ύποχρέωσιν νά σας συγχαρώ
διά' τε τήν έκδοσιν καί τό περιεχόμενον αύτής. Ώ ς Καθηγητής τοϋ Διοικητικού Δικαίου τής
Νομικής Σχολής ’Αθηνών, έχω παρακολουθήσει μέ άδιάπτωτον έπιστημονικόν, άλλά καί
κοινωνικόν, ένδιαφέρον τήν έξέλιξιν τού Σώματος τούτου ’Ασφαλείας καί χαίρω ιδιαιτέρως
διά τάς προόδους τάς όποιας ή ’Αστυνομία Πόλεων έπετέλεσεν άπό άπόψεως όργανώσεως
καί λειτουργίας της.
Έ κ τής Έκθέσεως τοϋ έτους 1971, διαπιστοϋται ή υψηλή στάθμη, εις τήν όποιαν άνήλθεν ή δράστηριότης τοϋ Σώματος, δράστηριότης τήν όποιαν καί άνάλογοι ύπηρεσίαι τών
πλέον προηγμένων κρατών θά έζήλευον.
Ε ύ χ ο μ α ι ε ί ς τ ή ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ν Π ό λ ε ω ν π ά σ α ν έ π ι τ υ χ ί α ν μ ε λ 
λ ο ν τ ι κ έ ς ε ί ς δ λ ο υ - ς τ ο ύ ς τ ο μ ε ί ς τ ώ ν ά ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς καί εύόδωσιν, ύπό τήν άξίαν ήγεσίαν σας, τής σπουδαιοτάτης έθνικής, κοινωνικής καί πολιτιστι
κής της άποστολής.
Μετά συγχαρητηρίων καί φιλικών χαιρετισμών
Καθηγ. Μ. Δένδιας

Μία χαρακτηριστική σελίς τής «Έκθέσεως Δροστηριότητος».

01 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. κ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
“ ΕΚΟΕΣΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971,,
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έ ν Ά θήναις τή 19-10-1972
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Κων. Γιαννούλην
Ή Έ κθεσις Δράστηριότητος τών Υπηρεσιών τής
’Αστυνομίας Πόλεων, διά τό παρελθόν έτος 1971,
άποτελεΐ τήν καλλιτέραν άπόδειξιν, ώς πρός τήν
άρίστην άπόδοσιν τού Σώματος, είς τούς τομείς
τούς όποιους έτάχθη νά ύπηρετή.
Μέ Ιδιαίτερον ένδιαφέρον και ίκανοποίησιν άνέγνωσα ταύτην.
Παρακαλώ καταστήτε διερμηνεύς τών αισθημάτων
μου άγάπης πρός τούς ύπηρετοϋντας είς τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων, άλλά και τής θερμής έκφράσεως
τών συγχαρητηρίων μου, διά τό συντελούμενον παρ’
αυτών γόνιμον, άλλά καί έπωφελές, έργον, υπέρ τού
κοινωνικού συνόλου καί τού Έθνους γενικώτερον.
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ά θήναι 30 Σεπτεμβρίου 1972
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Κων. Γιαννούλην
Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τήν άποστολήν τής ένημερωτικής έκθέσεως, περί τής δράστη ριότητος τής
’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό έτος 1971.
Ή έμπεριστατωμένη άλλά σαφεστάτη αυτή έκθεσις, περιληφθεΐσα εις μίαν θαυμασίαν, καλαίσθητον
έκδοσιν καί έμπλουτισθεΐσα μέ χρησιμώτατα στατι
στικά στοιχεία καί παραστατικά διαγράμματα, παρέ
χει έναργεστάτην εικόνα τών μεγάλων καί ποικίλων
έθνικών καί κοινωνικών υπηρεσιών τού γενναίου,
εύγενούς καί λαοφιλούς Σώματος τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Έ πί τούτοις, έκφράζω πρός υμάς προσωπικώς
καί, δι’ υμών, πρός άπαντα τά στελέχη καί τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, θερμότατα συγχα
ρητήρια καί τήν πλήρη ευαρέσκειάν μου, διά τό
μετά ζήλου καί πίστεως έκτελούμενον άξιοθαύμαστου έθνικόν, κοινωνικό καί ανθρωπιστικόν έργον

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Περιοδικόν «ΙΣΤΟΡΙΑ»
βρίου.
r

ι

μηνάς Δεκεμ

«ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971».
( Αθήναι 1972, έκδοσις ’Αρχηγείου
'Αστυνομίας Πόλεων, σελίδες 168, δια
στάσεων 21 X 28 έκτστμ.). Έκ πρώτης
όψεως, τό έργο αύτό—Πολυτελής καί
καλλιτεχνικώτατος τόμος— δέν είναι ι
στορικό. Είναι ό καθρέφτης τής άμαρτωλής πλευράς τής 7ωής στήν ’Αθήνα.
Ή 'Ελληνική Πρωτεύουσα στόν τομέα
τών σοβαρών άδικημάτων καί τών άπλών
παραβάσεων, στήν διάρκεια ένός χρό
νου. Ό πρώτος τόμος έξεδόθη τό 1969
καί έκτοτε έπαναλαμβάνεται κάθε χρό
νο ή έκδοσις. Τό στοιχεία όμως πού έπανολαμβάνονται σέ αύτές τις σελίδες,
πλαισιωμένα μέ άρκετά ένδιαφέρουσες
φωτονραφίες, συνθέτουν, στό σύνολό
τους, μιά πλευοά τής ιστορίας τής σύγ
χρονης άθηναϊκής κοινωνίας. Ή ιστο
ρία δέν πλάθεται, μόνο, μέ τήν κίνησι
του άνθρώπου στόν ίσιο δοόμο. ’Αλλά
κα ίμέ τό
παρσστρατήματά του στόν
στραβό δρόμο. (Τί είναι, άλλωστε, σέ
πανανθρώπινη κλίμακα, ό πόλβμος;).
Τό γεγονότα αύτοϋ τού δρόμου, τού
στραβού, προβάλλονται, μέ κείμενα, μέ
πίνακες, μέ διαγράμματα, μέ άριθμούς,
μέ στατικούς δείκτες, μέ εικόνες, στις
σελίδες αύτοϋ, τού τόμου - λευκώματος,
πού είναι ένα άληθινό
ντοκουμέντο,
Δέν ένδιοφέρει "όνο
τούς άστυνομικούς, άλλα καί κάθε άνθρωπο πού θέλει
νά Εέρη πώς κυλά ή Ζωή γύρω του.
(Τό διάφορα στοιχεία άφοροΰν καί τις
άστυνομικές ύπηρεσίες Πατρών καί
Κερκύρας.
’Από τό άλλο μέρος βλέπει κανείς
πόσο λεπτό καί πόσο πολύμοχθο είναι
τό έργο τών άστυνομικών ύπηρεσιών
καί μέ πόση ύπευθυνότητα έκτελείται
άπό τό διάφορα όργανα.
Τόν πρόλογο έχει γράψει ό ’Αρχηγός
τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κωνσταντί
νος Γιαννούλης.
Έφημερίς «ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 8.11.72

καί μέ πλούσιο
Κ ΑΛΑΙΣΘΗΤΟ
σέ πληροφορίες ένδιαφέρον καί
συμπεράσματα, τό ειδικό δελτίο
«"Εκθεσις δραστηριότητος ’Αστυνο
μίας Πόλεων έτους 1971». 'Εκατόν
έξήντα δύο σελίδες μέ κείμενα, άρι
θμούς, στατιστικές, φωτογραφίες,
συνθέτουν Ινα περιεχόμενο άξιο νά
διαβαστή άπό τόν καθένα, δχι μόνο
, γιά νά πιστοποιήση τϊς φροντίδες καί
τίς ύπηρεσίες τού σώματος της ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, άλλα καί νά συναγάγη δ ίδιος χρήσιμα συμπεράσμα
τα γιά τήν κοινωνική ζωή έν γένει
καί τις έπί μέρους έκδηλώσεις της.
’Από τήν ιατρική - ύγειονομική ά
ποψη, ό/α τά στοιχεία πού παρατί
θενται έχουν ένδιαφέρον. Ή ’Ιατρι
κή, βλέπετε, δχι πλέον σάν Ιπιστήμη μόνον, άλλά σάν κοινωνική δρα

στηριότητα, παρεμβαίνει παντού, δι
δάσκεται άπό τά πάντα καί έχει νά
δώση άπόψεις καί σχόλια γιά τά
πάντα περίπου.
Άπό τήν άποψη λοιπόν τής ’Ια
τρικής έχουν Ιδιαίτερο ένδιαφέρον οί
σελίδες πού άναφέρονται στή δραστη
ριότητα τών ύπηρεσιών Αγορανο
μίας, τών όποιων έργο είναι καί ή
προστασία τών πολιτών άπό τίς δυ
σμενείς έπιπτώσεις πού μπορεί νά έ
χουν σ’ αύτήν ή έλλειψη καθαριότητος στά κέντρα καί τούς δημόσιους
χώρους καί ή κατανάλωσις τροφίμων
ή κρεάτων πού είναι άκατάλληλα ή
έπιβλαβή. ’Ιδού λοιπόν μερικοί χα
ρακτηριστικοί άριθμοί συνόλου γιά 4
πόλεις (Άθήναι — Πειραιεύς —
Πάτραι — Κέρκυρα) δπου ύπάρχουν
ύπηρεσίες Αστυνομίας Πόλεων : 1)
Άστυατρικαί έπιθεωρήσεις καταστη
μάτων, 1970: 112.977, 1971: 103.
507, 2) Δειγματοληψίαι τροφίμων,
1970: 12.001, 1971: 11.749, 3)
Έξετασθέντα τρόφιμα, 1970 : 202.
288.6640 χιλιόγραμμα, 1971: 237.
227,165 χιλιόγραμμα. 4) Κατασχεθέντα καί καταστραφέντα τρόφιμα
ώς άκατάλληλα ή έπικίνδυνα, 1970:
212.256 χιλιόγραμμα, 1971: 636.
344 χιλιόγραμμα (!)
0 ί άριθμοί είναι χαρακτηριστικοί.
’Ιδίως αύτοί πού άφοροΰν τά κατα
στραφέντα ώς άκατάλληλα ή έπιβλα
βή τρόφιμα, καί πού σημαίνουν: 1)
'Ότι ή έπαγρύπνησις τών αρμοδίων
ύπηρεσιών είναι σωτήρια καί 2) δτι
αύτή πρέπει νά διατηρηθή καί νά ένταθή, γιατί, δπως γίνεται φανερό
άπό τή διαφορά ατούς άριθμούς με
ταξύ 1970 καί 1971, οί δολιοφθορεϊς τής ύγείάς τών πολιτών, δέν άγρυπνοΰν δλιγώτερο γιά νά βρουν τήν
εύκαιρία νά κερδοσκοπήσουν προσφέροντες στήν κατανάλωσι συνεχώς
αύξανάμενες ποσότητες βλαπτικών
τροφίμων.
ΕΙς δ,τι άφορά τίς παραβάσεις τού
ύγειονομικοΰ κώδικος οί άντίατοιχοι
άριθμοί είναι, γιά μέν τό 1970: 21.
993 πλημμελήματα γιά δέ τό 1971:
81.571 (!) δηλαδή αδξησι κατά

274%.
Τό πράγμα σημαίνει καί έδώ δτι
ή άδιαφορία πρός τίς κοινωνικές ύποχρεώσεις αύξάνει, δτι ή περιφρόνησι πρός τούς κανονισμούς ύγιεινής
έντείνεται, άπό αιτία τήν μειωμένη
συνειδησιακή εύθύνη καί τήν τερά
στια αύξησι τών καταστημάτων κα-

ταναλώσεως τροφίμων άπό έπιχειρηματίες μειωμένης έπαγγελματικής
εύσυνειδησίας. Ή έποχή μας, άτυχώς, έδημιούργησε καί δημιουργεί
καθημερινώς πολλούς περιστασιακούς
άνεπάγγελτους έπαγγελματίες. 'Η
άγρυπνη παρακολούθησι καί δ έλεγ
χος τής συμμορφώσεώς τους μέ τούς
ύγειονομικούς κανονισμούς, είναι ή
μόνη σωτηρία. Καί μέ τήν εύκαιρία:
Δέν ξέρω στις λεπτομέρειές τους τούς
κανονισμούς αύτούς, άλλά έκεΐνα τά
Στοιχειώδη καί σημαντικά πού θάπρεπε νά ύπάρχουν στά κέντρα καταναλώσεως τροφίμων (έστιατόρια, κα
φενεία, ταβέρνες κλπ.) καί πού θάπρεπε νά έλέγχωνται κατά σύστημα,
είναι: οί τουαλέττες, οί χώροι πλυ
σίματος πιάτων, οί χώροι φυλάξεως
τροφίμων καί ή τύχη τών φαγητών
πού περισσεύουν.
Πολλά, πάρα πολλά θά είχε νά
σημειώση άκόμη κανείς. "Οπως άπό
τήν δραστηριότητα τής άστυνομίας
δπως π.χ. ή παροχή πρώτων βοη
θειών είς 17.252 άτομα γιά τό 1970
καί 19.368 γιά τό 1971 ή ή περισυλ
λογή 2.200 καί 2.182 άντιστοίχως,
μεθυσμένων. "Ομως έκείνο πού βγαί
νει σάν τελικό συμπέρασμα είναι δτι
ή άστυνομία έκτελεΐ, μαζί μέ τά άλ
λα, καί έργο ύγειονοκοινωνικό καί
άξιόλογο γιά τό δποΐο άξίζει κάθε έ
παινος σ’ δλους. Καί στους διοικοΰντες καί ατούς άνδρες τής Άστυνομίας
Πόλεων. Μιά μόνον παραίνεσις πρός
άμφοτέρους. Νά καλλιεργηθή θεωρη
τικά καί πρακτικά τό πνεύμα άγάπης πρός τόν πολίτη καί σεβασμού
πρός αύτόν. "Ο ο αύτό άναπτύσσεται, τόσο ή άμοιβαιότητα αισθημάτων
θά αύξάνει καί τό κοινωφελές έργο
τής Άστυνομίας θά είναι εύκολώτερο καί μεγαλύτερο.
’ Ιατρός Δρ. ΝΙΚ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έφημερίς «ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 3.11.72
^ Ε ΠΕΝΤΕ κεφάλαια- ένότητες δια^ κ ρ ίν ε τ α ι ή «"Εκθεσις Δροστηριότητος ’Αστυν. Πόλεων έτους 1971»; Τό
πρώτο άφορά στήν ’Αστυνομική Έγκλη·
μστολογική Στατιστική καί στό σημε’ωμα, πού τήν εισάγει, γίνεται διάκρισι
μεταξύ Έγκληματολογικής Στατιστικής
καί
’Αστυνομικής Έγκληματολογικής
Στατιστικής. ’Ακολούθως, παρουσιάζον
ται τά βεβαιωθέντα έγκλήματα: α) στό
σύν,ολό τους, 6) άναλυτικά κατ’ άλφαβητική σειρά καί γ) κατ’ άστυνομικάς
Διευθύνσεις.
Τά παρατιθέμενα στοιχεία συγκρίνονται μέ τά άντίστοιχα τού περασμένου
Συνέχεια σελ.
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ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Ή Τράπεζα έχ ει κατ’ άρχήν καθορίσει γιά κάθε πελάτη τής ΕΘΝΟΚΑΡ
ΤΑΣ ένα δριο πιστώσεως, τό όποιον άναγράφεται στό έντυπο πού συνοδεύει τήν κάρτα
κατά τήν παράδοσί της εις τόν κάτοχον. Αυτό σημαίνει δτι δέν πρέπει, χωρίς έξουσιοδότησι τής Τραπέζης, νά ύπερβή ή συνολική όφειλή σας τό δριο αύτό. ’Εάν έχ ε τε άνεξόφ λητο
ύπόλοιπο στό λογαριασμό σας τού προηγουμένου μηνάς, τό τε μπορείτε νά τήν χρησιμο
ποιήσετε γιά τήν διαφορά μεταξύ τού πιστωτικού σας όρίου καί τού άνεξοφ λήτου
ύπολοίπου τού προηγουμένου μηνάς. ’Εάν τό δριο αύτό δέν έπαρκή διά τάς άνάγκας σας,
μπορείτε νά ζητή σ ετε τήν αϋξησί του, σέ ύψος άνάλογο πρός τήν οικονομική σας
κατάστασι.
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ
Σέ ώρισμένη ήμέρα κάθε μηνός ή Τράπεζα θά σάς στέλλη έναν άναλυτικό λογαριασμό γιά δλες τις συναλλαγές σας τών προηγουμένων 30 ήμερων, πού θά
έχη λάβει μέχρι τήν ήμερομηνίαν έκδόσεώς του.
Ό λογαριασμός αύτός μπορεί νά πληρωθή άπ’ εύθεία ς στό Ταμεΐον
όποιουδήποτε Υποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης.
'Υπάρχουν δύο τρόποι γιά τήν έξυπηρέτησι τού λογαριασμού σας:
•

Νά τόν έξο φ λήσ ετε στό σύνολό του μέσα στην προθεσμία πού γράφ ει έπάνω, δηλαδή
μέσα σέ 25 ή μέρες άπό τήν έκδοσί του. Σ ’ αύτή τήν περίπτωσι δέν θά έπ ιβαρυνθήτε μέ
τόκους, άλλά μόνο μέ δρχ. 10- διά τά ταχυδρομικά καί τά έντυπα τής Τραπέζης.

•

Νά πληρώνετε ένα καθωρισμένο μικρό ποσοστό τού ύπολοίπου σας, όπως γράφ ει ό
λογαριασμός σας καί έν πάσει περιπτώσει τούλάχιστον δρχ. 500. Τότε θά έπιβαρυνθή
τε μέ τόν νόμιμο τόκο γιά τό άνεξόφ λητο ύπόλοιπο, άρχίζοντας μ ετά τήν περίοδο τών
25 ήμερων.

’Εάν έχ ετε λογαριασμό σ’ ένα 'Υποκατάστημά μας, μπορείτε νά δώσετε έντολή νά
χρεώ νεται άπ’ εύ θ εία ς, χωρίς νά άσχολήσθε έσ εΐς προσωπικώς. Σ’ αύτή τήν περίπτωσι δέν
θά χάσ ετε τόκους άπό τις καταθέσ εις σας, γιατί ή χρέωσις θά ύπολογίζεται στό τέλ ο ς τής
περιόδου τών 25 ήμερων.
ΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΣΑΣ

ί

Η ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
•

’Ασφάλεια καί άνεσι μετακινήσεων, χωρίς νά χρ ειά ζεται νά μ ετα φ έρ ετε μαζί σας
μετρητά. Τά χρήματά σας μπορούν νά μένουν στην κατάθεσί σας, όπως είπαμε ήδη,
παίρνοντας τούς τόκους των.

•

Πίστωσι μέχρι τού όρίου πού καθωρίσθηκε γιά σάς, ώστε νά μπορήτε νά καλύπτετε
δλες τις συνήθεις άνάγκες σας. Ή πίστωσις αύτή είναι άτοκος γιά μιά περίοδο πού
μπορεί νά φθάση τις 55 ή μ έρ ες, δηλαδή είναι οί 30 ή μ έρ ες πού άφορρ ό λογαριασμός
σας καί οί 25 ή μ έρ ες τής προθεσμίας έξοφλήσεώς του.

■
r

’Επίσης, σάς προσφέρει τήν δυνατότητα:
•

Νά άναλάβετε μετρητά άπό τά Ύποκαταστήματά μας μέχρι δρχ.1.500-γιά μιά έκτακτη
άνάγκη.

•

Νά παρακολουθήτε μέ άκρίβεια τά έξοδα καί τόν προϋπολογισμό σας, χάρις στήν
άποστολή τού άναλυτικδϋ λογαριασμού.
Νά π ρογραμματίζετε καί νά πραγμστοποιήτε δποτε σείς θ έ λ ε τε τις άγορές σας,
καταβάλλοντας άργότερα τήν άξια των.

•

1

Καί τέλος, μή ξεχνά τε δτι ή κατοχή τής ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, είναι άπόδειξις δτι άνήκετε ατούς
έκλεκ το ύ ς πελότας τής ’Εθνικής Τραπέζης, είναι ή σφραγις τής φ ερ εγγυό τητος καί τής
έπιτυχίας σας στήν ζωή.
Συμπληρώσατε λοιπόν, ΤΩΡΑ, τήν αϊτησί σας, γιά μιά «Τράπεζα Τσέπης».

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ ΓΙΑ

μάτων, ή έφαρμογή τών νόμων
καί ή λήφις μέτρων γιά τήν
έξασφάλισι τής δημοσίας τάξεως, ήσυχίας, υγείας καί ει
ρηνικής διαδιώσεως τών πολι
τών. Τά Τμήματα Τάξεως, πού
έχουν σάν πρωταρχική Αποστο
λή τους τά Ανωτέρω, έπενέδησαν τό 1971 σέ 132.473 πε
ριπτώσεις, πού άφωρούσαν κα
κουργήματα,
πλημμελήματα
καί πταίσματα, έναντι 110.605
του 1970. Υπήρξε δηλαδή μιά
αυξησι 19,77%. ΕΙδικώτερα
στήν ’Αθήνα, σημειώθηκαν 96.
403 τέτοιες έπεμβάοτεις, έναν
τι 73.733 τού προηγουμένου έ
τους, πού σημαίνουν αυξησι
κατά 30,74%.

Το Κέντρον τής *Αμεσον Δράσεως in τον οποίον χατενθννονται τά περιπολικά.
Τ ρεις μετά τά μεσάνυχτα. "Εξω βρέχει ά σ τα μ ά τη τα , έδώ και δυο ώρες. ΟΙ Α στραπές
σχίζουν τους θολούς τ ουρανού και δυνατά μπουμπουνητά/ κάνουν την νύκτα π ιο φο
βερή. Ξαφνικά, ένα τηλέφωνο άκοόγεται νά ^τυπάη. Κ άποιος άνδρας το σηκώνει άμέσως. Ά π ο την άλλη μεριά του σύρματος, μ ιά φωνή καλεΐ σέ βοήθεια:^
— ‘Εκατό, έκεΐ; Τρέξτε γρήγορα, όδός τάδε, Αριθμός τά δ ε. Κίνδυνος θάνατος! ! !
Μ ιά σειρήνα, ένα γα λά ζιο φως με τον έναλ λασσομενο προβολέα του και σέ έλά χισ τα λε
π τ ά , ό φύλαξ ά γγελο ς των πολιτών, ή "Α μ εσ ο ς Αρασι^ τής ’Α στυνομίας Πόλεων, φθάνει
δπου την καλέσουν, γ ιά νά βοηθήση όσους έχουν άναγκη.
Φ ανταστικό βέβα ια το περιστα τικό, άλλά κάπως έτσι συνέβη 19.368 φορές κατά τό
1971, δσες δηλαδή έκλήθη τό «100» γ ιά π α ρ ο χ ή πρώτων βοηθειών σ ε άτομα, πού κινδυ
νέυσε σοβαρά ή ζωή ή η σωματική τους άκε ραιότητα, σέ περιοχές και πόλεις, που Α
στυνομεύονται ά π ό τήν Α σ τυνο μ ία Πόλεων.
φορμή νά μιλήσουμε
γιά τήν ’Αστυνομία
Πόλεων και τήν πο
λύπλευρη προσφορά
της, μάς δίδει ή έκδοσι τής «Έκθέσεως Δραστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων
"Έτους 1971», ή όποια με θαυ
μάσιες φωτογραφίες, έπεξηγηματικούς στατιστικούς πίνα
κες καί λεπτομερή στοιχεία, Α
ποτελεί τον καθρέφτη των πε
πραγμένων τού Σώματος. "Ο
πως είναι γνωστό, ή δράσι τής

Α
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Άοτυνομίας Πόλεων, όφορά
τήν μείζονα περιοχή των ’Αθη
νών, τού Πειραιώς, τών Πατρών
καί τής Κέρκυρας.
"Ένα άπό τσ σημαντικότερα
τμήματα τής ε’Εκθέσεως Δραστηριότητος», είναι αύτό, που
Αφορά τήν έγκληματικότητα
κατά τό έτος 1971, σέ σύγκρισι μέ τό έτος 1970 Μέ Αναλυ
τικούς καί λεπτομερείς πίνα
κες, παρέχεται σωρεία στοιχεί
ων, ή μελέτη τών όποιων όδη-

γεΐ στο συμπέρασμα, δτι: Ή
Ελλάς, δέν διέτρεξε καί έπί
τού παρόντος δέν διατρέχει σο
βαρό κίνδυνο, άπό τό «ώργανωμένο έγκλημα κα· τήν δία»,
πού μαστίζουν κυριολεκτικά
τις άλλες χώρες καί Ιδίως τις
μεγάλες πόλεις, δπου καταλή
γουν καί συναντώνται οΐ κάθε
είδους έγκληματικοί τύποι.
Κυρία Αποστολή τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, είναι ή πρόληψι
τών έγκλημάτων καί δυστυχη

’Αξίζει δμως νά σημειωθη, δτι
ή σύλληψι τών παρεκτρεπομένων καί δυστρσπούντων, δέν θε
ωρείται σάν πρώτο μέσο έκπληρώσεως τής1Αποστολής τών Α
στυνομικών, στον τομέρ αύτόν.
Πρώτο δήμα, πού καθιστά τό
έργο τής ’Αστυνομίας, Ακόμη
πιο σημαντικό, είναι ή συμβι
βαστική παρέμδασι τών 6py6iνων της γιά τήν διειώέτησι και
έπίλυσι τών διαφορών, πού Α
ναφύονται μεταξύ τών πολιτών.
Παραλλήλως, οΐ υπηρεσίες τής
Γενικής 'Ασφαλείας διεξάγουν
νυχθημερόν μιά Αδιάκοπη πάλη
γιά τήν πρόληψι καί καταστο
λή τού έγκλήματος, σέ όποια
μορφή καί άν παρουσιάζεται
αυτό. 'Αποτέλεσμα τού Αστα
μάτητου αυτού άγώνος είναι
νά Αναχαιτίζεται κάθε έγκληματική καί Αντικοινωνική δράσι καί νά έδραιώνεται τό κρά
τος τής έννόμου τάξεως, πού
Αποτελεί Απαραίτητη προϋπόθεσι τής προόδου τών Ατόμων
καί τής κοινωνίας.

Ή Τροχαία
Ή κυκλοφοριακή συμφόρησι,
ττοΰ τταρατηρεϊται στην 'Αθήνα
καί στον Πειραιά κυρίως, άπο-

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
τελούν Ενα Επιπρόσθετο βάρος
για την 'Αστυνομία Πόλεων, ή
όποια μέ τις ύπηρεσίες τρο
χαίας, «Τναι ό «Από μηχανής
Θι6ς», πού καλείται νά βάλη
κάποια τάξι σέ όχήματα και
ούς, τού κυκλοφορούν στους
μους.
Ή τροχαία, Εφαρμόζοντας σύγ
χρονες Επιστημονικές μεθόδους,
χρησιμοποιώντας τά μέσα της
συγχρόνου τεχνολογικής Εξελίξεως, Επι μορφώνοντας τά στε
λέχη της, μέ Αδιάκοπες προσ
πάθειες, έττιβάλλει \ήν όμαλή
κυκλοφορία, χωρίς την όποία
oi μεγαλοπόλεις, θα είχαν νεκρ«αθή.
Μια είκόνα τού Επίπονου Εργου
τής τροχαίας Αποτελούν τά
στοττιστικά στοιχεία, μερικά
Από τά όποια, εΤναι άρκετά εύ
γλωττα. Π.χ. τό 1970 σημει
ώθηκαν στις περιοχές άστυνοιιεύσεως τής 'Αστυνομίας Πό
λεων 147 θανατηφόρα Ατυχήuara μέ 161 θύματα. Τό 1971
εΐχαμε άντιστοίχως 156 θανα
τηφόρα άτυχήματα μέ 160 θύ
ματα. Ε π ίσ ης κατά τά Ετη
1970 καί 1971 τραυματίσθη
καν σοβαρά 1.104 καί 1.160
άτομα, έλαφρά 9.085 καί
9.014.
Στήν Αθήνα είδικώτερα τό
1971 σημειώθηκαν 118 θανα
τηφόρα άτυχήματα. Εναντι 101
τού 1970.
Ή τροχαία συνήθως προσπαθεί

«

νά προλάβη Ενα Ενδεχόμενο άτύχημα, παρά νά έπιληφθή κα
τόπιν έορτής. Γι* αύτό Εχε» Αρχίσει Ενα έκτεταμένο Ελεγχο
τόσο τής Ικανότητος των όδηγών δσο καί τής καλής καταστάσεως των όχημάτων. Μέσο
Επιτυχίας τής Εκστρατείας αυ
τής είναι κυρίως οί Αφαιρέσεις
άδειων κυκλοφορίας όχημάτων
ή άδειων Ικανότητος όδηγών.
Μέ τον τρόπο αύτό, προλαμβά
νονται οΐ «υποψήφιοι αύτόχειρες τής Ασφάλτου», πού πολλές
φορές παίρνουν στόν λαιμό
τους καί Αλλους. Πάντως, τό
1971 είχαν Αφαιρεθή 39.933
άδειες κυκλοφορίας Εναντι 31.
492 του προηγουμένου Ετους
καί 18.292 Ικανότητος όδηγών
Εναντι 13.315.

Ή ’Ά μ εσ ο ς Δράοις
Ή γνώριμη σιλουέττα τών πε
ριπολικών, πού βρίσκονται
πάντα Εγκαίρως κοντά σ' ό
σους Εχουν Ανάγκη βοήθειας,
δημιουργεί αίσθημα Ασφαλείας
στους πολίτες. Ή προσφορά
του «100» είναι πασίγνωστη.
'Αξίζει νά σημειωθή, ότι τό
1971 Ελαβε 202.946 τηλεφωνι
κές κλήσεις Εναντι 179.519
τού 1970. Σημειώθηκε δηλαδή
αύξησις κατά 13,04%. "Αλλα
στοιχεία γιά την δρασι τού
«100» είναι τά Εξής:

τοϋ 24ώρου

1970

,97' Μ

1. Άνεύρεσις κλειπεντων
όχημάτων
2. ’Επεισόδια διάφορα
3. Παροχή Α' βοηθειών
4. Περισυλλογή οίνοφλύγων
5. Πυρκαϊαί

734
166.373
17.252
2.209
1.458

Μόνο στήν περιοχή τών 'Αθη
νών, σημειώθηκαν κατά τό Εξε
ταζόμενο Ετος 162.907 κλήσεις
Εναντι 142.254 τοϋ 1970, ή
τοι αυξησι 14,51%.

Κρέας
Ψάρια
Τυρί
Κονσέρβες
Αυγά

Ναρκωτικά
ΟΙ παραβάσ(ις τών νόμων περί
ναρκωτικών άφοροϋν τό 12.04%
τών πόσης φύσεως κακουργη
μάτων τού 1971. Γενικά όμως
οΙ διάφορες παραβάσεις Αφο
ρούν σέ περιπτώσεις διακινήσεως μικροποσοτήτων ναρκωτι
κών. Πάντως, τονίζεται, ότι οί
υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας Πό
λεων δεν Ασχολήθηκαν τό 1971
μέ παραβάσεις που Αφορούν
τά Επικίνδυνα ναρκωτικά LSD
και ήρωΐνη. Καί αύτό Αποτε
λεί σημαντικόν Επίτευγμα, για
τί σημαίνει ότι Εχουν Εξουδττερωθη οί Ασχολούμενοι μέ τά
ναρκωτικά αύτά.
Στον πόλεμο Εναντίον τών ναρ
κωτικών, κολοσσιαία υπήρξε ή
συμβολή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, μέ τήν σύλληψι διαφόρων
τοξικομανών, τήν Εξάρθρωσι
σπειρών λαθρεμπορίου καί τήν
κατάσχεσι μεγάλων ποσοτήτων
ναρκωτικών. Ή ’Αστυνομία
Πόλεων κατέβαλε κάθε προσπά
θεια, γιά νά Αναχαίτιση τον
«Αργό θάνατο».

“ Α λλο ι τομείς
Είπαμε, δτι ή δρασι τής Α 
στυνομίας Πόλεων, ctvai πολύ
πλευρη. 'Υπάρχουν πράγματι
υπηρεσίες καί τμήματά της,
που έργάζονται σχεδόν άφανώς, άλλα ή προσφορά τους εΤ
ναι πολύτιμη. Τέτοιες υπηρε
σίες εΤναι:

Τό χ νχλ ο φ ο ρ ια χ ό πρόβλημα θά ό ιευχολννθ η αν ΰ π ά ρ χ η
σ υνεργα σ ία , χ α τα νό η σ ις χαΧ αλληλοσεβασμός.

όλες τις ώρες

• Η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ: Ό Ελεγ
χος τών τιμών τής ποιότητος
τών τροφίμων, ή δίωξι τής νο
θείας, τής αίσχροκερδείας, τής
έλλιποβαροϋς ζυγίσεως ή μετρήσεως, ή μέριμνα γιά τήν έξασφάλισι τής έπαρκείας καί
όμαλής διακινήσεως αυτών, άποτελοϋν τό Εργο της. 'Ασφα
λώς δέν γνωρίζει τό καταναλω
τικό κοινό δτι οί άστυνομικοΐ
τής υπηρεσίας αυτής προέβησαν κατά τό 1971 στήν κατά
σχεσι και καταστροφή τροφί
μων άκαταλλήλων ή Επικινδύ
νων, ήτοι:

669 — 8,85%
198.831
+19,50%
19.368 +12,26%
2.182 — 1,22%
1.431 — 1,85%
347.505 κιλά
45.515
>
178.030
»
717.152 τεμάχια
13.972
» κ.ά.

Αυτά ένδεικτικώς τά άναφίρουμε. Μπορεί δμως νά φαντασθή
κανείς τις συνέπειες, &ν τά
προϊόντα αύτά, περνούσαν στόν
καταναλωτή! ! !
• Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑ.
ΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ: Στόχος της, ή άποτροπή τής παρανόμου διαφυγής
συναλλάγματος στό Εξωτερικό.
’Αρκεί νά σημςιωθή δει κατώρθωσε νά άνακαλύψη κα! νά κατάσχη συνολικώς συνάλλα
γμα άξίας 11.635.340 δρχ. τό
όποιο ήταν Ετοιμο νά διαφυγή
παοανόμως στό Εξωτερικό.
• Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ: Ή κατ' Εξοχήν Εκτε
λεστική άρχή Επικουρίας τού
EOT.
• ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓ
ΧΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ.
• Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΩΞΕΩΣ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΠΝ
• ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΟ ΣΩΜΑ κ.λ.π.

Διαπιστώσεις
'Από τήν Εφετεινή «"Εκθεσι
Δραστηριότητος 'Αστυνομίας
Πόλεων», μπορεί κανείς νά δια
πίστωση άνετα, δτι:
Π Η Χ*όρα μας, διατηρείται
άμόλυντη άπό τήν Εγκλη
ματικότητα, ή όποια μαστίζει
τις άλλες χώρες. Ενώ ή συνήθης
Εγκληματικστης συγκροτείται
στό κατώτερο δυνατό Επίπεδο.
Καταβάλλεται Εντονος και
συνεχής προσπάθεια κάβοδηγήσεως καί όρθου προσανα
τολισμού τής Νεότητος, δχι μέ
βάσι τήν χρησιμοποίησι Αμι
γών Αστυνομικών μεθόδων, Αλ
λά μέ βάσι τήν Επίδειξι στορ
γής, κατανοήσεως καί πατρι
κού Ενδιαφέροντος.
| g | Χάρις είς τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων, Επικρατεί υποδει
γματική δημοσία τάξις καί Α
σφάλεια, πού Αντικατοπτρίζε
ται Αμέσως στους πολίτες, oi
όποιοι Απολαμβάνουν τά Αγα
θά τής ήρεμίας καί τής είρηνικής διαβιώσεως.
Π. Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Β

Φωτοτυπία τών ύπ’ άριθ. 16 m i 17 έγχρώμων σελίδων τοΟ Περιοδικοί» «Ράδιο - Τηλεόρασις» τοΰ μηνός Νοεμχ . 144)1172).
βρίου (Τευ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Συνέχεια έκ
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χρόνου 1970. Μάλιστα, γιό νό παρουσιασθή μία πλέον ένοργής εικόνα τής
διακυμάνσεακ: τών δραστηριοτήτων τών
'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος άπό χρόνο σέ
χρόνο, όλλά καί γιό νά διευκολύνεται
ή συναγωγή χρησίμων συμπερασμάτων,
τό στοιχεία αυτά έμφαγίΖονται μέ άριβμοδεϊκτες καί γρα φ τές παραστάσεις.
Τό κεφάλαιο ούτό όλοκληρώνεται μέ
σχολίασι - άνάλυσι τών στοιχείων καί
συμπεράσματα έΕ αυτών.
Σάν
πολύ γενικό συμπέρασμα θά
μπορούσε νά άναφερθή έν προκειμένω:
Γενικώς ή μελέτη τής έγκληματικότητος στήν περιοχή τής Πρωτευούσης
τοϋ Κράτους καί' τοϋ πρώτου λι μένος
τής Χώρας, τοϋ Πειραιώς—άπό τήν ό
ποια έπηρεάΖετο αμέσως ή έγκληματικότης τοϋ υπολοίπου
Ελληνικού χώ
ρου—παρέχει τεκμήρια γιά τήν σαφή καί
παρήγορο διαπίστωσι, ότι ή 'Ελλάς δια
τηρείται άμόλυντος άπό τήν νέαν μορ
φήν έγκληματικότητος πού μαστι'Ζει τις
κοινωνίες τών Δυτικών Δημοκρατιών.
Πρόκειται γιά τό «ώργανωμένο» έγκλη
μα τής «βίας» πού δέν εύδοκίμησε στόν
τόπο μας. ΈΕ άλλου γιά τήν συνήθη
έγκλημστικότητα
διαπιστώνεται
ότι
συγκροτείται στό «κατώτερο άνεκτό έπίπεδο».
Σ' ό,τι άφορά στά κακουργήματα διαπιστοϋται στήν "Εκθεσι τοϋ 1971, άτι
συχνότερα άποσχολεϊ τήν 'Αστυνομία ή
άποπλάνησι παίδων, πού άνέρχεται σέ
ποσοστό 41,9% τοϋ συνόλου τών κα
κουργημάτων καί κατά τά δύο έτη 1970
καί 1971
(άντιστοίχως έσημειώθησαν
129 καί 126 περιστατικά).
'Αλλά θά
πρέπει νά σημειωθή ότι στά έγκλήματα
αύτά περιλαμβάνονται ή προώθησις εις
πορνείαν καί ή μαστροπεία Ιδιαίτερα άνηλίκων κοριτσιών άπό τις
έπαρχίες.
Δεύτερο σέ έκτοσι έρχεται τό έγκλημα
τών «περί ναρκωτικών φαρμάκων» πα
ραβάσεων πού καταλομβάνει τό 12,04%
περίπου τοϋ συνόλου τών κακουργημά
των.
'Αλλά έκτός άπό τόν
πλούτο τών
στατιστικών στοιχείων της ή «’Έκθεσις»
τής 'Αστυνομίας Πόλεων περιλαμβάνει
καί ένα πλήθος άλλων πληροφοριών καί
στοιχείων γιά τήν δραστηριότητα τών
έπί μέρους ύπηρεσιών της
(Τμήματα
ΤάΕεως, Ύπηρεσίαι Γενικής 'Ασφαλείας,
'Αγορανομίας, Τοοχαίας, 'Αμέσου Δράσεως, Διεύθυνσις Τουριστικής 'Αστυνο
μίας, Υπηρεσία
Προστασίας ' Εθνικού
Νο·'ίσματος, Ύπποεσίαι Ελέγχου Δια
βατηρίων καί Ύποδιευθύνσεως Σωματι
κής καί Πνευματικής ’Αγωγής) άπ' ό
που προβάλλει άνάγλυφο τό έογο πού
έπιτελεϊ καί ή προσφορά τοϋ Σώματος
πρός τό κοινωνικό σύνολο.
Τό τρίτο κεφάλαιο τής «Έκθέσεως»
άναφέρεται στήν έκτέλεσι τών καταδιω
κτικών κλπ. έγγράφων καί στά μέτρα
τάΕεως καί άσφαλείας πού λαμβάνει τό
Σώμα.
Τέλος, τό τέτσοτο καί πέμπτο κεφά
λαιο τής διεΕοδικής αύτής έκδάσεως άναφέρεται τήν
όονάνωσι, λειτουργία,
στέγασι καί στις βελτιώσεις καί τόν έκ-

συγχρονισμό τοϋ ύλικοϋ τοϋ Σώματος
καθώς καί στις μεταβολές στήν δύναμί
του στήν αιμοδοσία τών άνδρών τής
Αστυνομίας καί στήν νοσολογική κατάστοσί του. "Ετσι συμπληρώνεται ή ει
κόνα τής 'Αστυνομίας Πόλεων κατά τό
1971.
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α
Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ άπό τήν Ικδοσι Δραστηριότητος τοϋ 1971, συγκριτικά πρός τό 1970.
Κακουργήματα
341 έναντι 265 τοϋ
1970.
Πλημμελήματα 136.133 έναντι 67.881
τοϋ 1970.
Πταίσματα 759.474 έναντι 879.137 τοϋ
1970.
ΕΙΔΙΚ2ΤΕΡΑ ώς πρός τά κακουργή
ματα: Κατά τό 1971 έσημειώθησαν είς
τάς περιφερείας άρμοίιότητος τής ’Αστυ
νομίας πόλεων 19 άνθρωποκτονίαι έκ προθέσεως έναντι 12 τοϋ 1970, 125 άποπλανήσεις παίδων έναντι 129 τοϋ 1970, 20
βιασμοί έναντι 21 τοϋ 1970 16 ληστεΐαι
έναντι 11 τοϋ 1970, μονοπώλιον ναρκω
τικών 70 έναντι 3 τοϋ 1970 κλπ.
ΕΞ ΑΛΛΟΓ, ώς πρός τά πλημμελήματα:
164 άνθρωποκτονίαι έξ άμελείας έναντι
167 τοϋ 1970, 32 περιστατικά άντιστάσεως κατά τής ’Αρχής έναντι 45 τοϋ 1970,
22 άρπαγές Ανηλίκων έναντι 23 τοϋ 1970,
34 περιστατικά
μαστροπείας έναντι 54
τοϋ 1970, 12 περιστατικά περιϋβρίσεως
’Αρχής έναντι 14 τοϋ 1970, 144 μοιχείες
έναντι,129 τοϋ 1970, 5 περιστατικά παρα
νόμου βίας έναντι 6 τοϋ 1970 κλπ.
Έφημερίς «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τής 4.11.72

αύξησι τής έγκλημαΥ ΠΑΡΧΕΙ
τικότητος στή Χώρα μας σέ
βαθμό πού ν’ Ανησυχούμε πολύ ή δχι;
Εντυπωσιαζόμαστε Από μερικά φρι
καλέα, πράγματι, έγκλήματα πού
διαβάζουμε καί Ανατριχιάζουμε, Αλ
λά ίσως οί φόβοι μας γιά «κύμα έγ
κληματικότητος» νά είναι ύπερβολικοί. Καί μέχρι ποιου βαθμού μπορεί
να είναι δικαιολογημένοι, μόνο ή
στατιστική είναι σέ θέσι νά μάς τό
Απόδειξη. Αύτή τή στατιστική παραλαμβάνω άπό ένα πολυσέλιδο καί θαυ
μάσια τυπωμένο τεύχος πού έξέδωσε
κι* έφέτος τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας
Πόλεων, μέ τόν τίτλο «Έκθεσις δρα
στηριότητας της ’Αστυνομίας Πόλεων
έτους 1971». Ή στατιστική περιλαμ
βάνει τά σχετικά στοιχεία τών τεσ
σάρων πόλεων πού ύπάγονται στή
δικαιοδοσία τής Α.Π., ήτοι ’Αθηνών,
Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας.
Τά στοιχεία είναι συγκριτικά τών
δύο έτών: 1970 — 1971. ’Αφορούν
πολλά Αδικήματα, μέ τόν Ιδιαίτερο
χαρακτηρισμό του τό καθένα, Αλλά
θά περιορισθώ στά κυριώτερα. Τά
δευτερεύοντα θά περιληφθοΰν στό

γενικό λογαριασμό. ’Αρχίζουμε λοι
πόν Από τά «Βεβαιωθέντα κακουργή
ματα». (Ό πρώτος Αριθμός είναι γιά
τό 70, ό δεύτερος γιά τό 71) : Άνθρωποκτονίαι έκ προθεσεως: 12 —
19. ’Απάτη: 56— 16. Έκβίασις: 2
—8, Κλοπή: 6— 42. Ληστεία: 11—
16. Μονοπώλιο ναρκωτικών 3— 70.
Σύνολον: 265 — 341. Αδξησις 28,
67%. Προχωρούμε στά βεβαιωθέντα
πλημμελήματα Ποινικού Κώδικος:
’Αλητεία: 30— 153. ’Απάτη 396—
458. Αυτοδικία 89— 78. Διατάραξις
οίκ. ειρήνης: 60 — 67. Αυσφήμησις:
64— 64. Δωροδοκία: 8— 27. Έκβίασις: 27— 16. ’Εμπρησμός: 172 —
145. ’Επαιτεία: 59— 25. Έξύβρισις:
1312— 1288. Κακόβουλος βλασφη
μία: 274 — 205. Κλοπή: 3660 —
4049. Πρόσκλησις σκανδάλου δι’ Α
σέμνου πράξεως: 49— 38. Προσβολή
μνήμης τεθνεώντος: 0—1. Σωματικαί βλάβαι: 'Απλαϊ: 1732— 2249.
Βαρεΐαι 18— 26. ’Επικίνδυνοι: 245
— 202. Έξ άμελείας: 8324— 7850.
Τπεξαίρεσις: 232-^212. Φθορά ξέ
νης ιδιοκτησίας: 116 — 111. Σύνο
λον, (μαζί μέ τά παραλειπόμενα)
18.443 — 19.073. Αύξησις 3,41%.
Πλημμελήματα ειδικών ποινικών
νόμων: Άγορανομικός κώδιξ : 17.
679 — 18.120. 'Ασεμνοι γυναίκες:
766 — 315. Κατάληψις πεζοδρομί
ου άνευ Αδειας: 0— 5467. (Τό Αδί
κημα αυτό χαρακτηρίσθηκε ώς πλημ
μέλημα τό 1971). Κώδιξ όδικής κυ, κλοφορίας: 608 — 2778. Οικοδομι
κός κανονισμός: 2011— 1991. Παράλειψις Αποκαταστάσεως δδοΰ είς προ»
τέραν κατάστασιν: 26— 285. Τεντυμποϊαμός: 13 — 20. Υγειονομικός
Κανονισμός: 21.793 — 81.751. Φο
ροδιαφυγή: 0 — 10. Σύνολον μέ τα
παραλειπόμενα) : 49.438— 117.060,
ήτοι αδξησις 136,78%. Γενικόν σύν
ολον καί τών δύο μορφών πλημμελη
μάτων
(Π. Κώδικος καί ΕΙδικών
Ποιν. νόμων) 67.881 — 136.133,
ήτοι αύξησις 100,54%.
Καί προχωρούμε στά Πταίσματα
Από τά δποΐα σημειώνω έκείνα πού
έχουν τά μεγάλα νούμερα. Κοινή ήσυχία: Συστάσεις: 8,244 — 7.112.
Μυνήσεις: 6608 — 13.061. Κώδιξ
όδικής κυκλοφορίας: Συστάσεις 365.
038 — 252.314. Μηνύσεις: 129.699
—226.395. Οικοδομικός Κανονισμός.
Συστάσεις: 1705— 1502. Μηνύσεις:
493 — 3221. 'Γγειον. Κανονισμός.

Συστάσεις: 5995 — 8066. Μηνύσεις:
21.637 — 24.578. Λοιποί παραβά
σεις. Συστάσεις: 19.346 — 4.017.
Μηνύσεις: 201.145 — 63.908. Σύνολον. Συστάσεις: 419.644 — 278.
008. Μηνύσεις: 278.008—344.992.
Καί τώρα στδ συμπέρασμα: Στδν
τομέα των κακουργημάτων έχουμε
μια μικρή αύξησι στην άνθρωποκτονία έκ πραθέσεως (12 — 1 9 ), στην
έκβίασι (2— 8) , στην κλοπή είς βα
θμόν κακουργήματος (6 —42) στή
ληστεία (11— 16) καί στό μονοπώ
λιο ναρκωτικών (3— 70). Στά πλημ
μελήματα παρουσιάζουν αύξησι ή άλητεία (30— 153) ή άπάτη (396—
458), ή δωροδοκία (8— 2 7 ), ή έπαιτεία — άλητεία (156—391) , ή
κλοπή (3660 — 4049) ή παράβασις
δδικής κυκλοφορίας (608 — 2778)
καί ή παράβασις τού Υγειονομικού
Κανονισμού (21.793— 81.751).
Γιά νά βγάλουμε δμως άσφαλές
συμπέρασμα καί νά κανονίσουμε άνάλογα τό βαθμό τής άνησυχίας μας,
πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψι μας τρία
δεδομένα: 1) 8τι ή αύξησις των βεβαιωθέντων κακουργημάτων (265—

341) δέν όφείλεται σε έπιδείνωσι τής
έγληματικότητος, άλλά στήν έπελθούσα μεταβολή τού νομικού χαρα
κτηρισμού ένίων εγκλημάτων. 'βρι
σμένες πράξεις, π.χ. σχετικές μέ τά
ναρκωτικά ένώ κατά τό παλαιό νο
μικό καθεστώς έχαρακτηρίζοντο ώς
πλημμελήματα, τώρα χαρακτήριζαν^
ται κακουργήματα. (70 περιπτώσεις
τού 1971). Τό ίδιο έγινε καί γιά
40 περιπτώσεις κλοπών, 2) δτι τό
αύτό Ισχύει καί γιά ώρισμένα πλημ
μελήματα. Καί 3) δτι στήν αύξησι
τού βεβαιωθέντος άριθμοΰ πλημμελη
μάτων καί πταισμάτων, ιδίως τών
παραβάσεων τού Άγορανομικού Κα
νονισμού καί τού Υγειονομικού, έχει
συντελέσει πρό παντός ά συστηματι
κός έλεγχος τής άστυνομίας. Οι ίδιες
ή καί περισσότερες παραβάσεις έγίνοντο καί τό 1970 καί παλαιότερα,
άλλά λιγώτερες έφθαναν στά δικα
στήρια.
01 άρθμοί πού παρετέθησαν περι
ορίζονται δπως είπαμε, στις περιοχές
πού άστυνομεύει ή Αστυνομία Πόλε
ων. "Οταν θά έχουμε τά σχετικά
στοιχεία καί τής Χωροφυλακής δ

δείκτης τής έγκληματικότητος θά εί
ναι πλήρης. Πάντως τό γενικό συμ
πέρασμα είναι δτι, παρά τό γεγονός
δτι τό έγκλημα τής βίας καί μάλιστα
τό ώργανωμένο έχει άπλωθή σε παγ
κόσμια κλίμακα, ή χώρα μας δέν έ
χει προσβληθή. Ειδικά δέ ώς πρός
τήν νεότητα., θά συμφωνήσω μέ τή
σχετική διαπίστωσι τής έκθέσεως:
«Ό έπισκοπών έξ άπόπτου τό
πρόβλημα τής νεότητος, έν συγκρίσει μέ τήν έξέλιξιν τής έγκληματι
κότητος έν Έλλάδι, δέν πρέπει νά
αισθάνεται Απαισιοδοξίαν, ούοέ νά
έκδηλοί μεμψιμοιρίαν. ’Αλλά έκ
τής υπευθύνου θέσεως ήν κατέχει έν
τή Πολιτεία, Έκκλησίφ, Κοινωνίφ,
έχει ύποχρέωσιν μετά περισκέψεως
καί σοβαρώς, ν’ άνησυχή μέν, ίνα μή
ή κατάστασις μεταβληθή έπί τά χείρψ, προτείνει δέ άρμοδίως βραχυ
χρονίους ή μακροπροθέσμους δυνατάς
λύσεις διά τήν προοδευτικήν βελτίωσιν τής νεότητος, μέχρι τού πλέον,
δυνατού βαθμού τελειότητος. Τούτο,
άλλωστε, Αποτελεί έκπλήρωσιν 'Γψίστου έθνικού, κοινωνικού καί Ανθρω
πιστικού καθήκοντος».
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ

■ Ε Π ΙΣΤ Ο Λ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν κ. Α ΡΧ Η ΓΟ Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΑΦ ΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ “ ΕΚΘΕΣΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ,,
Έκ τών έκατοντάδων έπιστολών, αί
όποιοι έπ' εύκαιρίρ τής έκδόσεως τής
Έκβέοεως Δραστηριότητος άπεστάλησον πρός τάν κ. Αρχηγόν Αστυνομίας
Πόλεων σταχυλογούμεν μερικός χάριν
τών άναγνωστών μας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΙΚ Α ΙΑ Σ
Έν Νίκαια τή 2 Νοεμβρίου 1972
Πρός
Τόν ΑΕιότιμον
Κύριον Κωνστοντϊνον Γιαννούλην
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Α θ ή ν α ς
'Αγαπητέ μοι Αρχηγέ,
Έλάβομεν τό ύπό τόν τίτλον «Έκθεσις Δραστηριότητος Αστυνομίας Πόλεων
Έτους 1971» τεύχος, δπερ έΕεδόθη ύπό
τού καθ ύμας Αρχηγείου Αστυνομίας
Πόλεων, έπί πολυτελούς χάρτου καί μέ
θαυμάσιον φωτογραφικόν καί στατιστι
κόν υλικόν, έκφραστικόν τής κατά τό
• έτος 1971 άναπτυχθείσης δράσεως τού
Σώματος.
Συγχαίροντες, όβεν, διά τήν έκδοσιν
, ταύτην καί εύχαριστοϋντες διά τήν άποστολήν, ομα δέ καί ευχόμενοι ύμϊν ύ\γ ε ία ν καί τήν παρά Κυρίου ένίσχυσιν έπί
τό έργον σας.
Διατελοΰμεν
Μετ' ευχών καί εύχαριστιών
Ό Μητροπολίτης
+ Ό Νίκαιας ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΘΡΟΣ ΣΤΑΓΡΟΣ
τ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Άθήναι 6 Νοεμβρίου 1972
’Αξιότιμου Κύριον
Κωναταντϊνον Β. Γιαννούλην
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
' Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε ’Αρχηγέ,
θερμώς ευχαριστώ διά τό άντίτυπον τής
«Έκθέσεως Δραστηριότητος Α. Π. 1971»,
τό όποιον εϊχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά
μοδ άποστείλετε.
Παρακαλώ νά δεχθήτε τά έγκάρδια συγ
χαρητήριά μου, διά τήν έκδοσιν αυτήν, α
ξίαν έπαίνων τόσον διά τήν μεθοδικήν κατάταξιν τής ύλης, έπιτρέπουσαν εύχερή ένημέρωσιν τοδ αναγνώστου, δσον καί διά
τήν λαμπράν καί ένδιαφέρουσαν εικονο
γράφησή.
Ώ ς πρός τό έργον τής 'Αστυνομίας Πό
λεων, αύτό καθ’ έαυτό, νομίζω, δτι περιτ
τεύουν καί οί έπαινοι καί τά συγχαρητή
ρια.
"Ολοι οί κάτοικοι τών ’Αθηνών ζώμεν
Οπό τήν προστατευτικήν της άαπίδα καί
άπολαμβάνομεν τήν εύεργετικήν της συμπαράστασιν. Συνεπώς αισθάνομαι βαθύτα
τα, δτι οί δημόσιοι λειτουργοί, οί όποιοι
έπιτελοΰν τό έργον της, είναι άξιοι τής
εύγνωμοσύνης μας, δηλαδή πολύ πλέον τών
τυπικών συγχαρητηρίων.
Μετά τιμής καί εύχαριστιών
Ε. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ
Μαρασλή 4, Άθήναι
Άριθ. Πρωτ. 104
Έν Άθήναις τή 30 'Οκτωβρίου 1972
ΑΕιότιμον
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
Κύριον Κωνσταντίνον Γιαννούλην
Ενταύθα
Ό Σύλλογος Γονέων Μαθητών Προ
τύπων Σχολείων Μαρασλείου έκφράδει
τάς θερμός του εύχαριστίας πρός 'Γμός,
Κε Αρχηγέ, διότι είχατε τήν εύγενή
καλωσύνην νά μας άποστείλετε έν άντί
τυπον τής «Έκθέσεως Δραστηριότητος
τής Αστυνομίας Πόλεων Έτους 1971».
Τό περιεχόμενον τής όποιας καταδεικνύ
ει τάς καταβαλλομένας έκ μέρους Υμών,
τών άΕιωματικών, ΎπαΕιωματικών καί
όνδρών τού Σώματος, άΕιεπαίνους προ
σπάθειας, διά τήν έΕαοφάλισιν άριστων
συνθηκών τάΕεως, άσωαλείας καί προασπίσεως τού Δημοσίου καί Κοινωνικού
συνόλου.
Μετά πλείστης καί έΕαιοέτου τιμής
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλων
Ό Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΛΑΚΙΔΗΣ
Ό Γεν. Γραμματευς
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΜΠΛΑΔΕΝΗΣ
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
Τηλ. Διευθ.: COMERZBANK
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 3227.284
Άριθ. Πρωτ. 2974
Άθήναι τη 7 Νοεμβρίου 1972
Άξιόχιμον Κύριον
Κωνσταντίνον Β. Γιαννοϋλην *
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Έ ν τ α 0 β α
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,
Σας εύχοριστώ θερμώς διά τήν απο
στολήν τού ώραιοσάτου —καί άπό άπόψεως περιεχομένου καί άπό άπόψειος
άμφανίσεως—τάμου «Έκθεοις Δραοτηριότητος
Αστυνομίας Πόλεων έτους
1971».
"Εχω τήν εύτυχίαν νά προέρχωμαι
άπό τήν Κέρκυραν καί νά ενθυμούμαι
ένοργώς τήν πρώτην έκεϊ λειτουργήοασον Αστυνομικήν Σχολήν, ώς κοί τήν
έγκοτάστασιν τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Δέν λησμονώ τόν τόνον πολιτισμού, τόν
όποιον προσέδωκεν εις τήν Ζωήν τής
πόλεως ή παρουσία τής Αστυνομίας Πό
λεων, ή όποια διά πρώτην φοράν κατέ
στησε τούς φορείς τής τάΕεως φίλους
μέ τούς πολίτας.
Καί ή άπλή άναδίφησις τού άποσταλέντος τόμου πείθει, ότι ή παράδοσις
συνεχίζεται.
Παρακαλώ, έπιτρέψατέ μου νά Σάς
συγχαρώ διά τήν μεθοδικήν, παραστατι
κήν καί καλαίσθητσν παρουσίασιν τού
έργου τού Σώματος, εις τό έν λόγω τό
μον. Ή μεθοδικότης συνογωνίΖεται τήν
αισθητικήν εις αύτό τό βιβλίον. Βεβαίως,
σύτό λέγει πολλά.
Μετά πάοης τιμής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής
Λ
Φ Ω Τ Η Σ Α. Π Ε Τ Α Α Ι Α Σ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΡΑΦΟΣ
’Ακαδημίας 87, Β ' δροφος
Τηλ. Γραφείου 622.495
Άθήναι (Τ. 142)
Κύριον
Κωνσταντίνον Β. Γιαννοϋλην
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Έ ν τ α 0 θ α
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,
Σάς εύχαριστώ θερμότατα διά τήν άποστολήν ένός σώματος τής «Έκθέσεως Δραστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων Έ τους
1971». Τό διεξήλθον μετά τής δεούσης
προσοχής καί όφεΐλω νά όμολογήαω, δτι
τυγχάνει άριστόν. Τούτου ένεκεν, δέον τό
ύπό τήν άξίαν ήγεσίαν σας Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων νά είναι ύπερήφανον,
ήμεΐς δέ, οί Οπό τήν σκέπην του πολίται,
εύγνώμονες καί 6περήφανοι.
Είμαι βέβαιος, δτι δέν διαφεύγει τής
προσοχής ήμών τό γεγονός, δτι, προϊόντος
τοδ χρόνου, τό έργον τής Αστυνομίας κα
θίσταται πολυσχιδές καί δυσχερέστερου,
λόγφ τών μεταβαλλλομένων κοινωνικών
συνθηκών καί τοδ πολυαρίθμου τών πόλε
ων, έξ οδ έπιπρόσθετον έργον δμών είναι
τό προβλέπειν καί έξοπλίζειν τό Σώμα διά
τών άναλόγων μέσων, δτινα άσφαλώς ή
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’Εθνική μας Κυβέρνηαις θέλει παράσχγ(
άμερίστως. Τήν ιδίαν άμέριστον Οποστήριξιν δφείλει πρός τήν ’Αστυνομίαν καί 6 πο
λίτης, πρός τό συμφέρον τοΟ όποιου ύφίσταται καί ένεργεΐ αύτη.
Καί πάλιν έκφράζω είς δμάς καί τό Σώ
μα τής ’Αστυνομίας τά θερμότατα συγχαρη
τήριά μου καί τάς απείρους εύχαριστίας
μου.
Άθήναι τή 2 Νοεμβρίου 1972
Μετά πάσης τιμής
Φ. ΠΕΤΑΑΙΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Η. ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΓΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΙΙΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ. Ν0ΜΙΑΤΡ0Σ ΘΕΣ)ΝΊΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όδός Γεωργίου θεοτόκη 50 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ. έργαστηρίου 22.871
οικίας 28.727
Έ ν Κερκύρφ τή 3 Νοεμβρίου 1972
Πρός

Λ
Έν Άθήναις τή 27 'Οκτωβρίου 1972
Πρός
Τό Ά ρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων
Κον Κωνστ. Β. Γιαννούλην
Έ ν τ α 0 θ α
Κύριε Αρχηγέ,
Επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω ιδιαι
τέρως διά τό άνάτυπον τής Έκθέσεως
Δραστηριοτήτων, τού ύφ' Υμάς Σώμα
τος κοτά τό έτος 1971, τό όποιον μού
έστείλατε.
Προσεκτική μελέτη τού πλουσίου καί
οκρως διοφωτιστικοϋ περιεχομένου τού
τόμου αύτοϋ, μέ επιτρέπει νά έκτιμήσω
τά πόσα οφείλει έκαστος δημότης, είς
τά πονταχοΰ παρόντα καί άκάματα μέλη
όλων τών βαθμών τού λαμπρού αύτοϋ
Σώματος.
Ά λ λ ' έκείνο, τό όποιον έΕ ίσου ικα
νοποιεί τόν άνογνώστην, είναι ό στατι
στικός χειρισμός τών δεδομένων τής κα
θημερινής Ζωής, άπό τόν όποιον πολλά
ένδιαφέροντα καί χρήσιμα συμπεράσμα
τα προκύπτουν, διά τε τά προσόντα καί
τήν μόρφωσιν τών στελεχών ώς καί διά
τήν χρησιμοποίησιν αύτών διά περαιτέ
ρω άνάπτυΕιν τού Κλάδου.
Νομι'Ζω, ότι πρέπει νά εϊμεθα υπερή
φανοι, ώς "Ελληνες, διά τήν όργάνωσιν,
άπστελεσματικότητα καί έμφάνισιν τής
Αστυνομίας μας.
Μέ θερμά συγχαρητήρια καί εύχαριστίας
Διατελώ μετά τιμής
ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟ Σ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ό μ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Βασ. Σοφίας 82 Τ.Τ.611, τηλ. 781.102

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
Έ ν Βόλφ τή 30 ’Οκτωβρίου 1972
Α ρχηγέ μου,
Έλάβαμεν τό άποαταλέν ήμϊν άντίτυπον
«Έκθεσις Δραστηριότητος Αστυνομίας Πό
λεων, Έ τους 1971», διά τό όποιον θερμώς
εύχαριστοδμεν.
Έκφράζοντες, δθεν, Ύμΐν έγκάρδια συγ
χαρητήρια έπί τή έκδόσει καί Ιδιαιτέρως
διά τά έπιτεύγματα τοΰ Σώματος, εύχόμεθα
δπως ό Κύριος εύλογή τάς εύγενείς αύτοϋ
προσπάθειας,
έπ’ άγαθφ τής Πατρίδος

μας·
Έ π ί τούτοις, έπικαλούμενοι έφ’ υμάς
πλούσιας τάς εύλογίας καί τά δωρήματα
τού Κυρίου.
Διατελοΰμεν
“Ενθερμος πρός θεόν εύχέτης
+ Ό Δημητριάδος ΗΛΙΑΣ

Τό Ά ρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων
Γραφεΐον Κου Αρχηγού
Ά θ ή ν ας
Κύριε Α ρχηγέ,
Έ λαβα τήν Έ κθεαιν Δραστηριότητος τού
Σώματος έτους 1971, τήν όποίαν είχατε
τήν καλωσύνην νά μού στείλετε καί Σάς
Εύχαριστώ θερμώς.
Έμελέτησα αύτή μετά προσοχής καί άντικειμενικότητος. θεωρώ ΰποχρέωσίν μου,
δπως όποβάλω είς Υμάς προσωπικώς καί
δι’ Υμών είς άπαν τό Σώμα Α.ΙΙ. τά θερ
μότερα συγχαρητήριά μου, διά τό έπιτελεαθέν δπό τήν Α ρχηγίαν σας, κατά τό
έτος 1971, ε!<- δπαντας τούς τομείς δρα
στηριότητος τού Σώματος, έργον.
Είμαι βέβαιος, πώς δλοι οί καλής πίστεως πολίται συμφωνούν μέ τήν άποψίν
μου, πώς τίποτε δέν έχει νά ζηλέψει ή
Άστυνοιιία μας άπό τάς Αστυνομίας άλ
λων Χωρών είς δράσιν, έργον καί άπόδοσιν.
Άντιθέτως πιστεύω, δτι οί άλλες Α στυ
νομίες έχουν νά ζηλέψουν άπό τήν δική
μας τήν χάριν, εύγένειαν καί γενικώς τήν
άνθρωπίνην ζεστασιάν, πού άποπνέουν είς
δλας των τά'- ένεργείας καί έκδηλώσεις
οί δικοί μας Αστυνομικοί.
Διαβάζω συχνά είς τόν τύπον, πώς σέ
*λλες Αστυνομίες άλλιρν χωρών συνε
χώς ανακαλύπτονται μέλη των άναμεμιγμένα σέ σκάνδαλα, έκβιασμούς, χρηματισμούς κλπ. καί λυπούμαι είλικρινά γιά τό
κατάντημά τους.
Χαίρομαι δέ άντιθέτως, διότι ή Α στυ
νομία μας έχει εύγενείς φιλοδοξίας καί
ύψηλά ιδανικά, πρός τά όποια μέ πίατιν,
πάθος καί άφοαίωαιν ένατενίζει.
Μία άπό τάς άρετάς τοδ Ελληνικού Λα
ού είναι νά άγαπά καί νά έκτιμά δσους
έργάζονται είλικρινά γ ι’ αδτόν.
Κύριε Α ρχη γέ,
’Ιδιαίτερα χαίρομαι, διότι μού έδόθη ή
εύκαιρία νά έκφράσω τά πρός τό έν γένει Αστυνομικόν μας Σώμα (καί ή Χω
ροφυλακή μας δέν ύστερε!) αίσθήματά μου,
πολλφ δέ μάλλον, έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι,
πλήν τής γενικής προστασίας του, ούδεμία
προσωπική άνάγκη ή όφελος μέ ώθοδν πρός
τούτο.
Έ π ί τούτοις, δεχθήτε, Σάς παρακαλώ,
καί αδθις τά συγναρητήριά ιιου, διά τό έπιτελεσθέν τό 1971 έργον, τάς εύχάς μου
πάντοτε καλλίτερα, ωραιότερα, δψηλότεοα
καί τήν πίστιν μου, δτι ή Ε λληνική έν
γένει Αστυνομία πάντοτε θά είναι άξια τήξ
άποστολής της.
Μετά σεβασμού
Δρ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛ. ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΣ
Μικροβιολόγος

ΔΙΕΘΝΗΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ,, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(INTERNATIONAL MEETING
ON DELINQUENCY)
Τοϋ κ. Στεφάνου Άναγνωστάκη, Ύφηγητοϋ τοθ Πανεπιστημίου

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Της Δικαστοϋ έν τω Ανωτ. Δικαστήρια) Ανηλίκων Καλιφορνίας (Η.Π.Α.)
κ. M A R JO R IE CHILDS (Ή νομοθεσία περί ανηλίκων έν Καλκρορνία) :
XJ

ΟΜ ΙΛΗΤΡΙΑ άνεφέρθη κυρίως εις τό καταρτισθεν νϋν ύπό Επιτροπής τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Καλκρορνιας, εις ήν μετέχει, σχεδίου, όπερ τροποποιεί τάς ίσχυούσας διατάΕεις περί των έγκληματούντων ανηλίκων,
ώς καί εις τά άναφυόμενα έπί τοϋ Δικαίου των ανηλίκων, γενικώτερα ζητήματα, διαιρέσασα ακολούθως τούς ανη
λίκους εις τρεις κατηγορίας καί άνοπτύΕαοα, έν όλίγοις, τά τής άντιμετωπίσεως έκάστης έΕ αύτών.

Τοΰ Καθηγητοϋ τής Κοινωνιολογίας έν Ούάσιγκτων (Η.Π.Α.) κ. THOMAS
F. CURTLESS.(Μεταβαλλόμενα πρότυπα εις τήν διοίκησιν τής δικαιοσύνης
των ανηλίκων. Αμερικανικοί έμπειρίαι κ.λ.π.) :
ΟΜΙΛΗΤΗΣ, άφοϋ άνεφέρθη εις τήν πρώτην έν Σικάγω ϊδρυσιν των δικαστηρίων άνηλίκων (1889), ώμίλησε περί τής νϋν τόσεως άντικαταστάσεως των γονέων διά τής κοινότητος, έπί τής παρεκτροπής τών απρο
σαρμόστων άνηλίκων κ.λ.π.
ί~Λ
^ '

Τοϋ Καθηγητοϋ τής Ψυχιατροδικαστικής έν Αύστρία κ. HERM ANN LENZ.
(Ή έκτασις τής εύθύνης τής νευρωτικής καί ψυχοπαθητικής
προσωπικότητος) :
^
ΟΜΙΛΗΤΗΣ άνέπτυΕεν ιδίως τάς περιπτώσεις καθ' άς, έν τή Ψυχιατρική, ώρισμέναι άνώμαλοι συμπεριφοραΙ
δέν θεωρούνται ψυχικοί νόσοι, άλλ' έντονοι διαταραχαί, ήτοι έπί α) ανωμάλου συμπεριφοράς έπί παρανοίας, 6) βα
σικής συγχύσεως, μή παθολογικής φύσεως, γ) διανοητικήςάνεπαρκείας, ώς λ.χ. έπί άνοιας. 'Ακολούθως έπεΕετάΞη
εις τάς βασικός διακρίσεις τής νευροψυχικής διαταραχής τής προσωπικότητος καί τής διαταραχής τοϋ χαρακτήρος.

Του Διευθυντοΰ τής Ιατροδικαστικής Ύπ. Αθηνών κ. Δημητρίου Καψάσκη.
(Οί άφωνοι μάρτυρες εις τήν έπιστημονικήν έΕιχνίασιν τοϋ έγκλήματος) :
( \ ΟΜΙΛΗΤΗΣ διεχώρισε, κατ' άρχήν, ώς έν τή Ιατρική τάς έννοιας τής προλήψεως έκ τής θεραπείας (διώΕεως έν
γένει ) τής έγκληματικότητος. Έτόνισεν ότι έν τφ δευτέρω τομεί, έπαυσε πλέον ίσχύουσα, ώς κορωνίς άποδείΕεων, ή ομολογία τοϋ κατηγορουμένου καί ύπέδειΕεν ότι ή άπόδειΕις τής ένοχής τούτου δέον νά βασισθή έπί.έτέρων
άδιασείστων, κατά τό δυνατόν, στοιχείων (άποδεικτικών μέοων). Ταϋτα διέκρινεν εις έμφώνουα προσωπικός όποδείΕεις καί αφωνον μαρτυρίον, άποχωρήσας τών πρώτων τά μή παραδεκτά δικαστικώς (δικονομικώς) ψυχοδιαγνωστικά
(άφωνα) μέσα (ναρκαναλυσίαν καί έλεγκτήν ψεύδους). Εις τήν αφωνον μαρτυρίαν κατέταΕε τά ίχνη, τήν αύτοψυσίαν καί τάς διαφόρους έργαστηριακάς μεθόδους (φυσικοχημικός, φωτοτεχνικάς, — δακτυλοσκοπικάς, μικροσκοπικάς, αιματολογικός, γραφολογικάς, ιατροδικαστικός —νεκροψίαν, νεκροτομήν, τοΕικολογικήν άνάλυσιν). Έν συνεχε ρ,
ό αύτός ομιλητής έθεώρησεν τά έκ τής άφώνου μαρτυρίας συμπεράσματα ώς σχεδόν άδιάψευστα, έν άντιθέσει πρός
τήν άΕίαν τής έμφώνου μαρτυρίας (μηνυτοϋ, μόρτυρος κ.λ.π.), ήτις κέκτητοι απειρίαν μειονεκτημάτων. Κατ' άνάγκην
δέ καί μόνον χρησιμοποιοϋμεν ώς άποδεικτικά μέσα τά έμφωνα τοιαϋτα, συνυφασμένα μετά τής άνθρωπίνης άτελείας. Επί τοϋ τελευταίου, ύπέμνησεν ότι, κατά τάς σχετικός στατιστικός, τό πολύ 40% έκ τών μαρτυρικών κατα
θέσεων δύνανται νά μεταφέρουν τήν εικόνα τής πραγματικότητος, έΕ ού έΕηγεϊται καί τό ότι κατεβλήθησαν κατά
καιρούς προσπάθειαι πρός άντιμετώπισιν τής άτελείας (χωρίς βεβαίως νά έπιτευχθή πλήρες άποτέλεσμα). Μόνον ή
περαιτέρω πρόοδος έπί τής έργαστηριακής έγκληματολογι κής έρεύνης θά συμβάλη εις τήν άνσστολήν, έν γένει, τής
έγκληματικότητος, λόγω κυρίως τής πεποιθήσεως ήν θά προκαλέση παρά τφ δράστη περί τής άνακαλύψεώς του.

Τοϋ τέως δικαστοϋ καί Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου έν Τεχεράνη (Ιρ ά ν), κ. HOUMAN AHMAD
(Πρακτικά καί τελεσφάρα μέσα προλήψεως τοϋ έγκλήματος έπί διεθνούς κλίμακος) :
Αν έκκινήοη τις έκ τών άπαισιοδόΕων σκέψεων τοϋ κ. D l T U L L IO , άναρωτόται διατί αί προτάσεις καί συ
στάσεις τών Παγκοσμίων Συνεδρίων καί τόσων άλλων δραστηριοτήτων δέν έπέφεραν μέχρι τοΰδε συγκεκριμένα άποτελέσματα. Δυναταί τις, μάλλον, νά συμπεράνη ότι έν όψει τής παγκοσμίου
αύτής άνατροπής τών παραδοσια
κών άντιλήψεων, ένεργοϋμεν πάντοτε διό τών ιδίων πεπαλαιωμένων άντεγκληματικών μέτρων καί εις τοιοϋτον
σημεϊον, ώστε πρό τής άκαθέκτου ορμής τών νέων άντιλήψεων, αί έννοιαι τοϋ όρθοϋ καί τοϋ δικαίου κατέστησαν
συγκεχυμένοι. Ό άτομικός άγών καί αί σποραδικοί προσπάθειαι δέν δύνανται νά έναντιωθοϋν κατά τής βίας, τής έπιθετικότητος καί τής κατηγορηματικής άρνήσεως τών παραδοσιακών άνθρωπίνων άΕιών, θά συνεχισθή δέ τούτο έάν
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δέν καταλήξωμεν εις άμοιβαίον κατονόησιν περί άντιμετωπίσεως τού φαινομένου, έν παγκοσμίω κλίμοκι. Ό Καθηγη
τής κ. D R A P KIN ώμίλησεν ήδη περί τοϋ προκληθέντος έκ τής τεχνολογίας καί δημογραφίας τρομακτικού ρήγματος
μεταξύ θεωρίας καί πράξεως' δέον νά προστεθούν εις αύτάς τάς αίτιος, αί καταστρεπτικοί ίδέαι, αί αύτοσχεδιαΖόμεναι λόγω των ειδώλων τών νέων, αϊτινες κλονίΖουν τάς βάσεις τής κλασσικής δομής τής κοινωνίας. Ως Καθηγη
τής Πανεπιστημίου, διεπίστωσα; παρά τισι φοιτηταϊς, τήν απόλυτον πεποίθησιν, ότι ό κόσμος θά μεταμορφωθή έντός
εικοσαετίας έκ τών νέων οραμάτων ατινα προσφέρει τό L.S.D. (κατά τήν —σχετικήν —περίπτωσιν τών έγκληματιών MANSON). Πώς θά καταπαλεμηθή ή βία καί ή έπιθετικότης, μετά τήν κυκλοφορίαν φιλμ καί βιβλίων ένθαρρυντικών τού
των; Μήπως θά έδει νά σχηματισθή εις έκάστην Χώραν μία συγκεντρωτική δύναμις, ήτις νά έργάΖηται έπιστημονικώς,
συνεργαΖομένη μετά παντός κυβερνητικού Όργονισμοΰ; Μία τοιαύτη συγκεντρωτική έΕουσία, συγκειμένη έΕ ειδικών
καί διοχετεύουσα όλας τάς συνεργαΖομένας προσπάθειας, έν διεθνεϊ κλίμοκι, εις τόν άγώνα κατά τού έγκλήματος καί
δή τήν πρόληψιν τούτου, δέν προβάλλει σήμερον ώς ύπεραναγκαία; Έν όψει τούτου, θά έδει οί καλής θελήσεως άν·
δρες όπως στηλιτεύουν θαρραλέως πάσαν έμφανιΖομένην ώς έπικίνδυνον, νέαν ιδέαν, διότι τό δέλεαρ τών άπηγορευμένων καρπών έλκύει τάς άνθρωπίνας ύπάρΕεις.

Τοΰ τ. Είσαγγελέως Έφετών έν Βηρυτψ (Λιβάνου κ. GA BRIEL BASSILA. (Ή άμυνα κατά τοϋ
έγκλήματος. Μέτρα προλήψεως) :
Ή καταστολή τού έγκλήματος δυνατόν νά θεωρήται είσέτι ώς άναγκαία. ΈΕ ίσου, όμως, τυγχάνει αληθές ότι
αϋτη θέτει τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος ύπό νέαν άποψιν. Ό λόγος—ώς καί άρχαιότερον έπιστεύετο έν τή
Μ. 'Ανατολή —ύπάρΕεως τοΰ νόμου, είναι ή άπονομή έκάστω ό,τι τοΰ άνήκει. Ά λ λ ' ό βέλτιστος τρόπος τοΰ άπονέμειν είναι ή παρακώλυσις από τοΰ στερεϊν τόν άλλον (ό,τι κατέχει οΰτος). Επ' αύτοΰ, ή καταστολή άπέβη άνίσχυρος.
Δέν συγκροτεί τούς άληθεϊς έγκληματίας. Ύφίσταται, κατά τήν σύγχρονον έποχήν, μία καχεΕία, ής αιτία είναι τό
Ποινικόν Δίκαιον. Ή έπίσημος έμπιστοσύνη έπανεπαύετο έπί τής περιφρονήσεως τοϋ έγκληματικοΰ κόσμου. 'Οσάκις
προέβαλεν εις νέος θόρυβος, τό Κοινοβούλια έψήφιΖον αύστηρούς νόμους διά τήν άσφάλειαν τής κοινωνίας. Δυστυ
χώς, τοΰτο άπεδείχθη αύταπάτη. Ή αϋΕησις τοϋ άριθμοΰ τών παραβατών συνιστά ήδη όπειλητικόν κίνδυνον διά τήν
δημοσίαν άσφάλειαν' ή άρετή τής αύστηρότητος έΕηφονίσθη. Προβλέπειν τό έγκλημα σημαίνει νά παρεμποδίΖωμεν τό
άτομον όπως καταστή έγκληματίας. Μόνον ή πρόληψις καταργεί τήν έγκληματικήν σκέψιν, προσφέρουσα έπαρκώς εις
τό άτομον ήθικήν ύγείαν πρός άποτροπήν όπό τής έγκληματικής ιδέας. Είναι όμως δυνατή ή έφαρμογή τής προληπτικής
μεθόδου; Ύφίσταται σήμερον μία καχεξία διά τής αύξήσεως τής έγκληματικότητος. Τό φάρμακον δέν θά άνευρεθή, οϋτε
εις τήν άλλαγήν τών βασικών άρχών τοΰ Ποιν. Δικαίου, οϋτε εις τάς άπευθυνομένας πρός τούς δικαστάς έπιτιμήσεις
έπί τής καταστολής, οϋτε εις τήν άνοικαδόμησιν τοϋ κατα σταλτικοϋ συστήματος. Τοιουτοτρόπως, ό άγών κατά τοΰ
έγκλήματος δύναται νά προσλάβη μίαν προληπτικήν μορφήν, θέτων ώς προτεραιότητα τήν παροκώλυσιν άπό τοϋ νά
διαπραχθή τι. Ή προληπτική μέθοδος οφείλει νά άνέλθη μέχρι τών πηγών τής έγκληματικής άποφάσεως.

Τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου έν τφ Πχνεπιστημίω Βαρκελώνης ('Ισπανίας) κ. M IGUEL
ΝΑΒΑΡΟ ΡΕΝΕΣΗ. (Ή κοινωνική έπικινδυνότης καί ή πρόληψις κατά τήν Ισπανικήν νομοθεσίαν) .
Ή πρόληψις τοΰ έγκλήματος, κατ’ άντιδιαστολήν πρός τήν τιμωρίον, συνιστά, ώς φρονοΰμεν τό σπουδαιότερον
Ζήτημα τής άνθρωπότητος, έάν αϋτη θέλη νά έπιΖήση, καθ' όσον, είτε τό έπιθυμοΰμεν, είτε όχι εϊμεθα πάντες καταδι
κασμένοι νά διανύσωμεν τήν περίοδον αύτήν τής ιστορίας. Δυστυχώς, δέν έχομεν επιτύχει, είσέτι, αποτελεσματικά
έπιστημονικά έπιτεύγματα έν τώ προληπτικοί τομεί. Πάντως, σήμερον διαταράσσεται ή αισθητική ισορροπία (πάντοτε
τόσον δύσκολος) μεταΕύ έξουσίας καί έλευθερίας. Δι' ό δέν δυνάμεθα πλέον νά άναμένωμεν τήν παρά τίνος τέλεσιν
τοΰ έγκλήματος. Ή βία είναι τοσαύτη, τά άποτελέσματά της τοσοΰταν έκτεταμένα, ώστε άναγκαιοί νά προβλέψωμεν
πλέον τάς συνέπειας πόσης διώΕεως. Πώς όμως θά δυνηθώμεν νά προβλέπωμεν (καί καταπολεμώμεν) τά έγκληματικά άποτελέσματα, προτού έκδηλωθοΰν; Εις πάσας τάς Χώρας έκδίδονται νόμοι άποσκοποϋντες, τελικώς, τήν άποφυγήν νά εύρεθή τις εις κατάστασιν εύνοοΰσαν τήν τέλεσιν έγκλημάτων. 'Αλλά πώς θά δυνηθώμεν, διά τών νόμων,
νά καθωρίσωμεν τάς έπικινδύνους περιστάσεις, τάς έπιτρεπούσας τήν λήψιν τών λεγομένων μέτρων ασφαλείας; Καθ'
ήμάς, συνέχισεν ό ομιλητής, πάσα άναγραφή έν τοϊς νόμοις μέτρων άσφαλείας τυγχάνει έφαρμογής έπί ακρως ώρισμένα>ν παραβάσεων (π.χ. έπί μαστρωπείας).

Τοΰ Δικαστοΰ έν Γερμ,ανίςε a.W O L F M ID D EN D O RFF. (Πρόληψις καί τιμωρία τών τροχαίων πα
ραβάσεων) :
Ό όμιλητής, ώς ειδικός δικαστής έπί τών τροχαίων παραβάσεων, άνέπτυΕεν ένδιαφερούσας απόψεις, τόσον
έπί τής προλήψεως, όσον καί έπί τής καταστολής τών τροχαίων παραβάσεων, έν οίς, α) τήν παρουσίαν τών οργάνων
τής 'Αστυνομίας Τροχαίας Κινήσεως εις τάς κυριωτέρας τών οδών, διά ψυοχολογικούς άλλά ούσιώδους έγκληματοπροληπτικής σημασίας λόγους, β) τήν είδίκευσιν έπί τοϋ προκειμένου δικοστών, δι' ένήλικας καί άνηλίκους, καί
γ) τά είδη τών έπιβλητέων ποινών εις τούς παραβάτας τών τροχαίων διατάξεων. Έν τέλει παρέθεσεν ένδιαφερούσας
στατιστικός τών έπισυμβάντων άτυχημάτων καί δή θανατηφόρων, ιδίως έν Η.Π.Α. καί Γερμονία.

Τής Είσαγγελέως έν τψ Άνωτάτψ Δικαστηρίψ της Καλιφορνίας (Η .Π Α .), κ. L E E PENLAND.
(Άξιολόγησις τών προβλημάτων προλήψεως καί μεταχειρίσεως είς τήν άντιμετώπισιν τοΰ έγκλήματος, έν
Καλιφορνία) :
Ή όμιλήτρια άνέπτυΕεν, άρχικώς, ότι ή πλέον πολυπληθής Πολιτεία τών Η.Π.Α. ή Καλιφόρνια, κατέστη βαθμιαίως καί ή προέχουσα είς έγκληματικότητα, είς Σωφρονιστικά Καταστήματα καί είς έφαρμογάς, ιδίως, τής Δόκιμα
σίας (P R O B ATIO N ). Ενταύθα εΰρον, κατ' έΕοχήν, έφαρμογήν τά Αναμορφωτικά Σχολεία.
Έν συνεχεία, όμως,
ύπεστήριΕεν ότι, διά τής συνεχιΖαμένης προληπτικής κατά τοΰ έγκλήματος πολιτικής καί δή τών έφαρμογών τοϋ νέου
προγράμματος Ι.Ρ.Ε.Ρ. (INCREASED PAROLE EFFECTIVENESS PROGRAM), εύελπιστεϊ τις ότι συντόμως θά
έκκενωθοΰν αί πλεϊσται τών Φυλακών. Έν τέλει, έπέμεινεν έπί τών έΕής παρατηρήσεών της: "Εχει πεισθή ότι τό δει
νόν έγκληματικόν πρόβλημα δύναται νά έπιλυθή μόνον διά τής πολυπροσεγγίσεως όλων τών άσκούντων έπάγγελμα
άτόμων καί αύτών, είσέτι, τών όνευ έπαγγέλματος, άλλά λίαν πεπειραμένων έν τή Ζωή καί, κυρίως, άτόμων μετά
καλής θελήσεως καί άγάπης. Ή άγάπη, μόνον, δέν άρκεϊ, άλλά άποτελεϊ βασικήν άνάγκην πόσης ανθρώπινης ύπάρ
Εεως.

Τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος Προλήψεως τού Έγκλήματος έν Η.Π.Α. (LOUISVILLE)
κ. W ILBUR RY K ER T. Έκπαίδευσις εις τήν πρόληψιν τοΰ έγκλήματος καί έφαρμογαί της έν IIJI.A.) :
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Ό ομιλητής άνέπτυΕεν έν πρόσφατον πρόγραμμα αγγλικής προελεύσεως αστυνομικής έκπαιδεύσεως τό όποιον
κατευθύνεται κυρίως έπί τής προλήψεως, αντί τής άνοκαλύψεως τών δραστών. Τήν πρόληψιν τοϋ εγκλήματος νοούν,
έν προκειμένω, ώς πρόβλεψιν, άναγνώρισιν καί άποτί,μησιν ενός εγκληματικού κινδύνου, μετά τής είσηγήσεως δρόσεώς
τίνος πρός άπομόκρυνσιν ή έλάττωσιν αυτού. Ό ρόλος τής αστυνομίας εις τήν πρόληψιν τού έγκλήματος συνίσταται
εις τό νό προνοή αϋτη ότι τό έγκλημα θά συμβή έκεϊ ένθα ό κίνδυνος είναι ηύΕημένος, νά άναγνωριΖη πότε ύφίσταται
κατάστοσις άμέοου κινδύνου έγκλήματος, νά έκτιμά τήν σοβαρότητα τών καθ' έκαστον κινδύνων καί τέλος νό είσηγήται θετικήν τινα δρόσιν πρός άπομόκρυνσιν ή έλάττωσιν τής κινδυνώδους καταστάσεως. Ή πρός τούτο δράσις τής
άστυνομίας βασίζεται σχεδόν, άποκλειστικώς, έπί τής περιπόλου προλήψεως (PREVENTIVE PATROL). Τούτο όμως,
έν Η.Π.Α., δέν έσχε τό άναμενόμενα αποτελέσματα, διότι αύΕηθειοών τών αιτήσεων τού κοινού δΤ άστυνομικήν συν
δρομήν, εις μή έγκληματικάς περιοχάς περισκόπησαν αί έν λόγω προοπάθεισι καί ή περιπολική λειτουργία δέν ένθαρρύνει τούς άπλοΰς ίδιώτας ή έπιχειρηματίας νά ύποβοηθούν εις τόν περιορισμόν τού ίδιου κινδύνου.

Τοΰ Καθηγητοΰ τοϋ Ποινικού Δικαίου έν Θεσσαλονίκη, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ" ΒΟΓΓΙΟΓΚΑ. (Πα
ρέμβασις) :
Τό πλέον λεπτόν καί βασικόν πρόβλημα τής έγκληματικότητος στρέφεται περί τήν άντικοινωνικήν συμπεριφο
ράν τών νέων. Εμβάλλει εις άνησυχίαν καί σκεπτικισμόν ή αύΕησις τών παρεκτροπών τών παίδων καί έφήβων, ίδ.ρ
ύπό νέας μορφάς: Ανησυχίαν διά τό μέλλον τής άνθρωπότητος, σκεπτικισμόν έπί τού ένδεχομένου τής άκαταλλήλου καί άναχρονιστικής μεταχειρίοεως τών άπροοαρμόστωνάνηλίκων. Έν όψει τού ότι, αί βασικοί άρχαί τής μεταχειρίσεως τών άνηλίκων είσίν: Προστοσία, όγωγή, θεραπεία, δυνάμεθα νά σσνοψίσωμεν τό όλον πρόβλημα εις τάς έΕής:
α) Τάς σοθαράς δυσχερείας τών «καλών γονέων έν τη άνατροφή τών τέκνων. Έν προκειμένω δέον νά πληροφορήσωμεν τούς γονείς τούτους έπί τών καθηκόντων των καί νά πείοωμεν τούτους νά δεχθούν τήν συνδρομήν τών έπ'
αύτού ειδικών, β) τήν έπέμθασιν τού Κράτους έν τη οίκογενείρ, έπί «κακών» γονέων, ίδίρ δέ έπί τών άδιαφόρων
περί τής συμπεριφοράς τών τέκνων των. Θά άπετέλει πρώτον σταθμόν, έν τούτω, ή έφαρμογή τής έπιβλεπομένης άγωγής (ύπό τών έπί τής προοτοσίας τής νεότητος έντεταλμένων), δεύτερον δέ, ή στέρησις τής πατρικής έΕουσίας καί
ή εισαγωγή τών άνηλίκων εις τό κατάλληλον Κατάστημα, γ) τήν άποτελεαματικήν προστασίαν τών παίδων καί έφή
βων, έκ τών σοβαρών περιστοιχούντων αύτούς κινδύνων, άνευ παραμερισμού,· έν ταύτφ, τής άμύνης τής κοινωνίας
έναντι τών παρεκτροπών των. Επ' αύτού θά έδει, πρωτίστως, νά άναπτυχθή, πέριΕ τών νέων, άτμόσφαιρα άσφαλείας
καί νά έμφυσηθή αίσθημα έμπιστοσύνης ώς πρός τούς άνήλικας (νά έκλειψη ίδια ή άντίληψις περί ύπσγωγής τών μέν
καί τών δέ εις όλως άντιθέτους κόσμους, δ) τήν έΕειδίκευσιν τών δικαστών άνηλίκων, μετά τής συνεργασίας αύτών
μετά τών παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, τών έπί τής προστασίας τής νεότητος καί τών παιδαγωγών, ε) τήν ϊδρυσιν
εις έκάστην Χώραν ένός τούλάχιστον Κέντρου έρεύνης έπί τής έγκληματικότητος τών νέων, έν στενή συνεργασίρ μετά
τού τών λοιπών Χωρών, στ) τήν άνάπτυΕιν, τέλος, παρά τώ κοινώ πεποιθήσεως, ότι έφ' όσον παραβλέρονται αί βααικαί άνάγκαι τών νέων έν τοϊς τομεϋσι τής στοργής καί άγωγής, έκτίθεται τό μέλλον τής άνθρωπότητος ε|ς τόν κίνδυνον
νά μετομορφωθή τό ύφιστόμενον κοινωνικόν σύστημα εις Ζούγκλαν, ένθα θέλει βασιλεύει τό δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου.
Έν τή καταπολεμήσει τής έγκληματικότητος τών νέων, άναγκαιοϋν περισσότερον τά κατάλληλα πρόσωπα διά τήν
μεταχείρισιν αύτών, παρά οίαδήποτε νέα Ιδρύματα.

Τοΰ τ. Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου καί Ψυχιάτρου έν Άθήναις, κ.
(Παρέμβασις) :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ ΚΟΓΡΕΤΑ.

Ό όμιλητής άνεφέρθη κυρίως εις τούς γενεσιουργούς παράγοντας τής έγκληματικότητος καί δή τού ρόλου
τού οίκογενειοκοΰ περιβάλλοντος.

Τοϋ Καθηγητοΰ τής Κοινωνιολογίας, έν Άγγλίςι, κ. STANISLAV A D R ESK I (Ή πορεία τής άντικοινωνικάτητος) :
Ό όμιλητής, άφού άνέλυσε τά βαθύτερα αίτια τής έγκληματικότητος τών νέων, έτάχθη κατά τών προταθέντων
ύπό προηγουμένων ομιλητών, γενικών περιορισμών τής τηλεοράσεως καί τών έτέρων μαΖικών μέσων έπικοινωνίας,
λόγω μή άποδει'Εεως τών παρ' αύτών ύποστηριχθέντων (αντιθέτων) έπιχειρημάτων κ.λ.π.

Τοΰ Διευθυντοΰ τών Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, έν Καναδή, κ. JON W. B R A ITH W A ITE . (Κίνησις διά τήν έφαρμογήν είς Καναδή σωφρονιστικών προγραμμάτων μέ βάσιν τήν κοινότητα) :
Ό όμιλητής άνέπτυΕε τάς έν Καναδή καταβαλλομένας συγχρόνους προσπάθειας μειώσεως τού άριθμού τών
κρατουμένων (οϊτινες δέν ύπερβαίνουν τούς 600) καί τής έφαρμογής τών τελευταίων πορισμάτων τής Σωφρονιστι
κής Επιστήμης (ώς τής ήμικρατήσεως κ.λ.π.), έτόνισε δέ τήν σημασίαν τής χρησιμοποιήσεως τής κοινότητες διά
τούς άνωτέρω σκοπούς.

Τοΰ Καθηγητοΰ τής Εγκληματολογίας έν 'Ιερουσαλήμ (’Ισραήλ), κ. ISRA EL D R A P K IN (Πρόληψις τοΰ έγκλήματος καί δραστική μεταχείρισις τών κρατουμένων) :
Ό όμιλητής ύπεστήριΕεν, ότι Ζώμεν είς έποχήν άνομίας καί διεφώνησεν, έπί ώρισμένων σημείων μετά τών προηγηθέντιυν όμιλητών, ώς τού κ. ADRESKI.
ΈΕέφροσε πάντως, τήν πεποίθησιν αύτού ότι οί μεταγενέστεροι ήμών
θά διαβιώσουν ύπό άλλον τρόπον Ζωής καί νέαν κλίμακα άΕιών καί προόδου, τοιουτοτρόπως δέ θά προοδεύση ή
περισσότερον άπό άλλοτε εύημερούσα σημερινή άνθρωπότης. Ώ ς πρός τήν τεχνολογικήν πρόοδον καί τάς συνέπειας
της, ύπεστήριΕεν, ότι, είναι τής γνώμης ότι θέλει καταπαύσει, μετ' οϋ πολύ, ή άλματώδης πορεία της, ώς προετάθη
ήδη τούτο ύπό τινων έμπειρογνωμόνων τής Μασσαχουσέτης (Η.Π.Α.). Ώ ς πρός τάς τροποποιήσεις τού Σωφρονιστικού
Συστήματος, θά ήτο εύκταϊον νά άντικαθίστατο μέγα μέρος αύτού διά τοϋ έν έλευθερία σωφρονισμού, ώς φρονεί καί
ό έκ τών Συνέδρων κ. RECTOR. Ώ ς πρός τούς ύποτρόπους τών κρατουμένων, πιστεύει ότι οΰτοι συμποσοϋνται
είς ποσοστόν 40% —45%, ένφ 30%, τούλάχιστον, δέν ύποτροπιάΖοσν.

Τοϋ Καθηγητοΰ τής Εγκληματολογίας έν τή Τυβίγγη (Δ. Γερμανίας), κ. HANS G O PPIN G ER
(Έγκληματολογικαί άπόψεις έπί τής κοινωνικής άναπροσαρμογής) :
Ο όμιλητής. άνεφέρθη είς τάς ειδικός συγκριτικός, κοινωνιο - ψυχολογικός έρεύνας έν τψ Έγκληματολογικψ
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Ινστιτούτα) Τυβίγγης, έπί τών κρατουμένων άφ' ένός καί νεαρών τής αύτής ήλικίας, ώς όμάδος έλέγχου, άφ' ετέρου.
Αί τελευσθεϊσαι πράΕεις τών κρατουμένων άπετέλεοαν τήν βάσιν τού δείγματος έρεύνης, ήτις, κατά τόν ομιλητήν,
έπιχειρεϊται τό πρώτον έν τή Ευρώπη. Συμφώνως πρός τά έΕοχθέντα αποτελέσματα, υπάρχουν άΕιοσημείωτοι διάφο
ροί μεταΕύ τών δύο τούτων ομάδων καί δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διά νά αιτιολογήσουν τάς προσπάθειας τής έπαναπροσορμογής καί τής ούσιαστικής προλήψεως τού έγκλήματος. Ή άΕιοποίησις τών πορισμάτων τής έρεύνης, θέλει
περατωθή τελικώς, μετά διετίαν, δύναταί τις νά λάθη ύπ' όψιν άρκετά συμπεράσματα έκ τής μέχρι τοΰδε διεΕαχθείσης
έρεύνης. Ή τελευταία διεΕάγεται ύπό έγκληματολόγων, μετ' ούσιώδους ψυχιατρικής έκπαιδεύσεως, ώς καί τοιαύτης
ψυχολογικής, νομικής, κοινωνιολογικής καί κοινωνικού λειτουργού. Ή έρευνα στρέφεται περί διοκοσίους (200) κρα
τουμένους καί (200) μή κρατουμένους, έκ τής όμάδος έλέγχου, οπαντας άρρενας. Οί κρατούμενοι έχουν κατοδικασθή εις φυλάκισιν άνω τών έΕ (6) μηνών (άνευ άναστολής), έπελέγησαν δέ έκ τών τροφίμων μιας κρατικής φυλακής
τής BADEN —WURTTEMBERG. Ή όμάς έλέγχου έπελέγη,έκ τών κατοίκων τής αύτής περιοχής.

Τού τ. Διευθυντού τού Εθνικού Συμβουλίου ΙπΙ της Εγκληματικότητάς έν Η.ΓΙ.Α. (N .J.), κ. MILTON RECTOR. (Νέαι προσπάθειαι σωφρονιστικής μεταχειρίσεως έν Η.Π.Α. Συμμετοχή τού πολίτου κλπ.) :
Ό άμιλητής έκαμε λόγον περί τών νέων προσπαθειών έν Η.Π.Α. κλπ., ύπεστήριΕε δέ ότι τά περιγραφέντα ύπό
τού κ. D R A P KIN ύποκατάσταστα εις τάς διαφόρους ποινάς, είναι είσέτι πρόωρα όπως τύχουν έφαρμογής' έν τούτοις,
λόγω τού ένδιαφέροντος δπερ παρουσιάζουν, δέον νά συνεχισθοΰν. "Ηδη, ό όμιλητής, ώς άνέφερε, συνεργάζεται μετά
τίνος συγγραφέως έν Η.Π.Α., περί τής δυνατότητος πειραμάτων ιατρικής καί φαρμακευτικής
έπιδράσεως έπί τών
κρατουμένων, άλλά συναντώνται σοβαραί δυσχέρειαι, έφ' όσον οί πειροματιΖόμενοι χρησιμοποιούνται άμισθί. Έτόνισεν,
έν συνεχεία, τήν ανάγκην άναπτύΕεως καί άλλων ποινών, λόγω άνεπαρκείας τών ύφισταμένων. Γενικώς, πάντως σημειοΰται μείωσις τών κρατουμένων εις τά έν Η.Π.Α. Σωφρονιστικά Καταστήματα, ώρισμένα δ' αύτών παραμένουν
κλειστά (ώς καί ή όμιλία τής κ. PENTLAD). Ό θεν ό οχεδιασμός διαθέσεως ύπερμεγέθων κονδυλίων δΓ άνέγερσιν ή
τελειοποίησιν Σωφρονιστικών Καταστημάτων (καί δή έν Η.Π.Α., ένθα μελετάται ή διάθεσις 2,5 δισ. έκ. δολλαρίων)
πρός τούτο είναι άσκοπος καί όρθώς έγένετο προσφάτως πρότασις διακοπής έγέρσεως, έκεϊ, έτέρων Σωφρονιστικών
Καταστημάτων. Ό όμιλητής πιστεύει ότι δύναται σήμερον νά χρησιμοποιηθούν ύποκατάστστα τής στερητικής ποινής
τής έλευθερίας.

ΤοΟ Γενικού Διευθυντού τής Σωφρονιστικής Διοικήσεως έν Όλλανδίφ (Χάγη) κ .P IE R A L L E W IJN .
(Παρέμβασις):
Ό όμιλητής έτόνισε, κυρίως, τήν έπίδρασιν τού πολέμου έπί τής έγκληματικότητος, προτείνας τήν δαθυτέραν
διερεύνησιν τοϋ θέματος καί τήν παρότρυσιν πασών τών Κυβερνήσεων, όπως, παντί τράπω, άποφεύγουν τήν καταφυ
γήν εις αύτόν.
Έπηκολούθησε παρέμβασις τού προαναφερθέντος Καθηγητοϋ τής 'Εγκληματολογίας, κ. RAMSES ΒΕΗΜΑΜ,
όστις έπέστησε τήν προσοχήν τών Συνέδρων έπί, α) τοϋδυσχερούς τής διακρίσεως τών ψυχοπαθών καί μή έγκληματιών, β) τοϋ ρόλου τού φθόνου έν τή άναπτύΕει τής έγκληματικότητος, γ) τοϋ παρακεκινδυνευμένου τής άσκήσεως
συλλήβδην έλέγχου έπί τών μαΖικών μέσων έπικοινωνίας, δ) τής άνεπιτυχούς προοποθείας ύποκαταστάσεως έν τή
οίκογενείρ, έτέρων έντεταλμένων προσώπων διά τήν άγωγήν τών άνηλίκων, ε) τήν μή συμφωνίαν αύτοΰ μετά τού
κ. Δεστούνη, ώς πρός τήν προέλευσιν τής βίας, δυνομένης νά έΕηγηθή καί έκ τής κουλτούρας, έν γένει, τής όμάδος.

Τού Διευθυντού τΐ]ς ’Αστυνομίας έν LOS ANGELES (H JL A .), κ. ED W A RD DAVIS. (Ό ρόλος
τής ’Αστυνομίας—μία έμπειρία εις τάς HJLA.) :
Ό όμιλητής ύπεγράμμισεν άτι ή 'Αστυνομία έχει συμβάλλει σημαντικώς —ώς θά δείΕη καί έτοιμαΖομένη με
λέτη του —εις τήν κατσπολέμησιν τοϋ έγκλήματος έν Η.Π.Α. Ποιοι όμως οί στόχοι τής 'Αστυνομίας; Κατά τήν άποψιν
τού όμιλητοΰ δέον νά ώσιν οί κάτωθι: α) Ή διατήρησις τής δημοσίας τάΕεως καί β) ή προσπάθεια μειώσεως τού έγ
κλήματος. Κατά τά νϋν όμως ίσχύοντα έν Η.Π.Α., ή βασική προσπάθεια τής 'Αστυνομίας καταλομβάνει τά έΕής ποσο
στά: α) Πρόληψις τοϋ έγκλήματος 1%, 6) άποφυγή έγκλήματος (περιριοσμός τούτου) 25% περίπου καί γ) συλλήψεις
δραστών 75% περίπου. Ό όμιλητής έπέκρινε τά μεγάλα ποσά άτινα διατίθενται σήμερον διά τάς συλλήψεις τών δρα
στών, έν άντιθέσει πρός τά μηδαμινά τοιαϋτα ύπέρ τής προλήψεως καί τά ολίγα διά τήν άποφυγήν τού έγκλήματος.
ΎπεστήριΕεν άτι, εις τό μέλλον, δέον νά άποδοθή ιδιαιτέρα σημασία εις τήν άποφυγήν καί πρόληψιν τού έγκλήματος
(ώστε νά έπιτευχθή, κυρίως, ή άπομάκρυνσινς τού έγκληματίου έκ τού περιβάλλοντός του). Νά έκπονηθούν, συνεπώς,
προγράμματα άτ»να νά άπευθύνωνται εις όλόκληρον τήν κοινωνίαν καί περιοριοθή ούτως ή προσφυγή εις τήν δ.καιοσύνην, τονιΖομένου άτι όσάκις παρεμβάλλεται ό μηχανισμός τής τελευταίας, δέν τυγχάνει εύχερής ή άποδέσμευσις έΕ
αύτής τού έμπλακέντος. Ή Αστυνομία δέον δπως προσέγγιση, κατά τό δυνατόν, τούς πολίτας, ένφ νΰν άπέχει άπανταχοΰ άρκετά, ώς καί ή ειδική μελέτη έν Ν .ϊ\, έχει καταδείΕει. Ο άστυναμικός, εις τό τέλος τής σταδιοδρομίας του
κατέχεται ύπό τής ιδέας άτι πάντες οί πολίται δέον νά θεωρώνται ύποπτοι. Πρός άποφυγήν τούτων, ήρΕαντο προοφάτως προσπάθεια, εις Η.Π.Α., πρός τήν άνωτέρω προσέγγισιν μετά τών πολιτών, ύποδιαιρεθείσης μάλιστα τής Χώ
ρας εις περιοχάς καί προκαλουμένων συχνών συναντήσεων Αστυνομίας—κοινού. "Ηδη προσέρχονται εις τάς συναντή
σεις ταύτας, άνω τών 6.000 άτόμων. 'Επέστη ό χρόνος δπως συντονισθοΰν πλέον αί έπιδιώΕειις, ήρχισε μάλιστα άναφαινομένη ή τάσις εις τούς πολίτας πρός έπιΖήτησιν τής καταδιώΕεως καί παρ' αύτών ιδίων τού έγκλήματος, άποβληθείσης τής έφεκτικής στάσεως αύτών.
Σημαντικόν αίτιον τής έγκληματικότητος, δέον νά θεωρηθή ή έλλειψις ήθικής, ήτις εις τήν Ελλάδα τυγχάνει
κατά πολύ περισσότερον άνεπτυγμένη' έν Έλλάδι π.χ. οί νέοι συμπερκοέρονται κατά πολύ άΕιοπρεπέστερον εις τάς
όδούς. Πρέπει νά έμφανισθή μία νέα ήθική, κατά τό πρότυπον τής ρήσεως τού L IN C O L N : Ό σεβασμός διά τόν
νόμον νά άποτελή πολιτικήν θρησκείαν τής Χώρας. Πρέπει νά διδάσκηται ύπό τών μητέρων ένωρίτατα τούτο. Ό θεν,
καλώς άπεφασίσθη ή άνόθεσις, έν Η.Π.Α. εις τούς άστυνομικούς τό έν λάγψ έργον (ό σεβασμός τού Νόμου).

(Συνεχίζεται)
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ΙΑ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
Από 13 — 18 Νοεμβρίου 1972, έλαβε χώραν τό ΙΑ ' Αστυνομικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής όργανωθέν Οπό τής
Ύποδ)νσεως Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής του Α.Α. Π. Εις τούς αγώνας έλαβον μέρος δι' ομάδων αί τέσσαρες
'Αστυνομικοί Διευθύνσεις καί ή Δ)νσις τών Αστυνομικών Σχολών, όμάδες τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, καί
ή όμάς γυναικών Αστυφυλάκων. Τά διεΕαχθέντα άγωνίσματα ήσαν:
1. Περίστροφον 0,38 SPECIAL σύνθετον (άχριβ.— τα χεία ς). 2. Τυφέκιον 0,22 άκριβείας STANTARD τριών Θέσεων. 3.
Τυφέκιον άεροβόλον. 4. Πιστόλιον άεροβόλον.
Τήν άγωνόδικσν έπιτροπήν άπετέλεσαν οί:
α) Άστυν. Δ)ντής Β ' χ. Ταιπροόδης Ά χιλλεύς, 6) ’Αστυνόμος Α' χ. Κουβέλης Κων)νος, γ) ’Αστυνόμος A' χ. Πιέρρος Ι ω 
άννης, ί ) ’Αντιπρόσωπος τής ΣΚ.Ο.Ε.
Εις τό έφετεινόν πρωτάθλημα νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Άστυν. Δ)νσεως Αθηνών μέ δευτέραν τήν τοιαύτην τής Δ)νσεως Πειραιώς καί τρίτην τήν ομάδα τής Δ)νσεως Πατρών. Τήν λήΕιν τών όγώνων ήκολούθησεν ή
άπονομή τών έπάθλων τήν 27.11.72 καί δεΕίωσις εις τήν Σχολήν ΆΕ)κών Άστυν. Πόλεων. Κατά τήν τελετήν τής
άπονομής, τήν όποιαν έτίμησεν διό τής παρουσίας του ό Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννούλης, ό Δ )ντής τής
Ύποδ)νσεως Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής κ. Τσιπρούδης Άχιλλεύς προέθη εις ένημέρωσιν τοΰ κ. Άρχηγοϋ
καί τών λοιπών παρευρεθέντων. Ό κ. Δ )ντής είπε χαρακτηριστικούς τά έΕής:
Κύριε ’Αρχηγέ,
Κύριε Πρόεδρε τής Ε λληνικής Σκο
πευτικές 'Ομοσπονδίας 'Ελλάδος,
Κύριοι,
Σάς εόχαριστούμεν θερμώς διά τήν τι
μήν που μάς έκάματε νά παραστήτε εις τήν
τελετήν τής άπονομής τών έπάθλων είς
τούς νικητάς τού ΙΑ ' ’Αστυνομικού Πρω
ταθλήματος Σκοποβολής.
Οί άγώνες ήρχισαν άπό τής παρελθοόσης Παρασκευής 4.11.1972 καί έληξαν α ι
σίως σήμερον.
Οί Παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες
καθιερώθησαν καί διεξάγονται άπό τού
έτους 1962, μέ συμμετοχήν δμάδων τών
τεσσάρων ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθη
νών, Πειραιώς, Πατρών, Κέρκυρας καί
Διευθΰνσεως ’Αστυνομικών Σχολών. Οί ά, ποτελοΰντες τάς δμάδας ταύτής έπιλέγονται κατόπιν προηγουμένων έσωτερικών
άγώνων έκ τού συνόλου Ικάστης Διευθΰνσεως. Διά τού τρόπου τούτου έπιτυγχάνετα'ι ή είς βάθος έκπαίδευσις όλοκλήρου
τής δυνάμεως έκάστης συμμετεχούσης ’Α
στυνομικής Διευθόνσεως.
Είς
τό Πρόγραμμα περιελαμβάνοντο
τά έξής άγωνίσματα.
α) Περίστροφον (άστυνομικόν) 0,38 άκριβείας— ταχείας βολής.
Ρ) Τυφέκιον · (καραμπίνα) 0,22 άκριβείας τριών στάσεων.
γ) ’Αεροβόλον Τυφέκιον.
Είς τούς άγώνας έαημειώθησαν γενικώς
έξαιρετικαί έπιτυχίαι καί έπετεύχθηααν
λίαν ικανοποιητικά άποτελέσματα.
Οί Παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες
άποτελούν σημαντικόν άθλητικόν γεγονός
άπό άπόψεως έκδηλώσεων είς τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι διά τών
έκδηλώσεων τούτων, ώς καί διά τής γε
νικής έκπαιδεύσεως είς τήν σκοποβολήν,
ή δποία πραγματοποιείται κατ’ έτος, άποσκοπεΐται είς τό νά κατανοήσουν τόν ’Α
στυνομικόν δριστον χειριστήν τών δπλων
καί Ικανόν προασπιστήν τής έννόμου τάξεως.
Οί άγώνες οδτοι σκοπούν είς τό νά δια
τηρούν τόν ’Αστυνομικόν πάντοτε είς διαρ
κή έτοιμότητα έναντι τού πολυμόρφου
κακοποιού.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καV ταβάλλει άξιόλογον προσπάθειαν είς τόν
' τομέα τής γενικής άθλήσεως διά τών ’Α
στυνομικών Σχολών, ΐνα έπιτυγχάνη τήν
προετοιμασίαν τών μελών του άπό άπό
ψεως σώματος καί ψυχής.
Ή προσπάθεια αδτη έκ παραλλήλου πρός
τή έκτεθεΐσαν γενικήν έπιδίωξιν τής κα
θολικής προπαρασκευής τών άστυνομικών,
παρέχει είς ήμάς τήν εύχέρεια νά παρου-

σιάζωμεν άθλητικόν δυναμικόν λίαν υπο
λογίσιμου είς δλους σχεδόν τούς έπί μέ
ρους τομείς άθλητικής δραστηριότητος καί
ούτω νά δυνάμεθα νά διατηρώμεν άξιολόγους άθλητικάς δμάδας είς τήν σκοποβο
λήν, τόν στίβον, τήν καλαθοσφαίρισιν, τήν
κολόμβηαιν, τό ποδόσφαιρου καί μεμονω
μένους άθλητάς είς τήν πάλην, τήν πυγμα
χίαν καί τήν άρσιν βαρών.
Έ π ’ ευκαιρία άναφέρεται δτι κατά τό
τρέχον έτος έαημειώθησαν αί έξής έπιτυχίαι.
α) Είς τήν σκοποβολήν τόσον κατά τούς
Πανελληνίους άγώνας δσον καί κατά τό
Πρωτάθλημα Ε.Δ. καί Σ.Α. ή ’Αστυνομι
κή Ό μάς κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν άνακηρυχθείαα Πρωταθλήτρια Ελλάδος.
6) Είς τόν στίβον κατά τούς άγώνας
Ε.Δ. καί Σ.Α. κατέλαβε τήν Αην θέσιν
άνακηρυχθείσα πρωταθλήτρια.
γ) Είς τό άγώνισμα τού άνωμάλου δρό
μου Ε.Δ. καί Σ.Α. κατέλαβε τήν Αην θέ
σιν άτομικώς διά τού άστυφόλακος Κοντοσώρου Σπυρίδωνος καί τήν δευτέραν θέ
σιν άτομικώς.
δ) Είς- τούς άγώνας καλαθοσφαιρίσεως
Ε.Δ. καί Σ.Α. κατέλαβε τήν δευτέραν
θέσιν.
ε) Είς τό ποδόσφαιρου έπραγματοποίησεν 9 φιλικάς συναντήσεις μετά διαφόρων
ποδοσφαιρικών δμάδων, σημειώσασα 7
νίκας καί 2 ισοπαλίας.
στ) Είς τό πρωτάθλημα δρσεως βαρών
Ε.Δ. καί Σ.Α. κατέλαβε τήν Αην θέσιν
σημειώσασα πολλάς νίκας.
ζ) Είς τό πρωτάθλημα κολυμβήσεως ύδατοαφαιρίσεως Ε.Δ. καί Σ.Α. τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων συμμετέχον έφέτος διά πρώτην φοράν κατέλαβε τήν Γ '
θέσιν.
η) Είς τό πρωτάθλημα πυγμαχίας καί
πάλης Ε.Δ. καί Σ.Α. συμμετείχε διά με
μονωμένων άθλητών, καθόσον δέν διατη
ρεί πλήρεις δμάδας- καί είς μέν τήν πυγ
μαχίαν διεκρίθησαν δπαντες οί συμμετέχοντες άθληταί καταλαβόντες τήν Αην
Βαν καί Γην θέσιν, είς δέ τήν πάλην διε
κρίθησαν τό πλείστον αύτών είς τάς έπί
μέρους κατηγορίας.
Έ κ τών 80 περίπου άθλητών, οϊτινες
περιλαμβάνονται σήμερον είς τάς άθλητι
κάς δμάδας τού Σώματος, ποσοστδν 60%
περίπου πλαισιώνουν τάς έκάστοτε συγκροτουμένας Έθνικάς Ά θλητικάς δμάδας μέ
έξαιρετικάς Έθνικάς έπιδόσεις.
Προσφάτως είς τούς Βαλκανικούς άγώ
νας στίβου, διεξαχθέντες
είς Σμύρνην
Τουρκίας, συμμετεΐχον 8 άστυνομικοί άθληταί, πολλοί τών δποίων έπέτυχον Αας,
Βας καί Γας νίκας συμβαλλόντες οόσιω-

δώς είς τόν μεγάλου ώς άπεκαλέσθη Ε λ 
ληνικόν άθλητικόν θρίαμβον. Είς τούς Βαλ
κανικούς έπίσης άγώνας σκοποβολής δ Ά στυφύλαξ Σκαραφίγκας κατέλαβε τήν Αην
θέσιν έπιτυχών 597)500. Ενταύθα σημειούμεν δτι τό 70% τών έθνικών δμάδων σκο
ποβολής άποτελεΐται έξ άστυνομικών.
'Ομοίως είς τούς έν Β ελγίφ διεξαχθέντας άγώνας καλαθοσφαιρίσεως μεταξύ τών
μελών Κρατών τού ΝΑΤΟ ή Ε λληνική
Ό μάς Ε.Δ. είς ήν συμμετεΐχον 5 άστυνομικοί κατέλαβε τήν Αην θέσιν έπιβληθεΐσα καί αύτής τής ’Αμερικανικής Όμάδος.
Πιστεόομεν άπολύτως δτι δ άστυνομικός πέραν τής άπασχολήσεως είς τό έρ
γου του, πρέπει νά έπιδίδεται καί είς
δλλας έκδηλώαεις έντός τών κοινωνικών
πλαισίων καί μεταξύ τών καλλιτέρων άπασχολήσεων ύπό τήν έννοιαν
ταυτην,
θεωρούμεν τάς άθλητικάς τοιαύτας, διότι
«Νούς ύγιής» έν σώματι ύγιή».
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά
τό δύσκολον άλλά σπουδαίον έργον δπερ
έπιτελεΐ είς τάς μεγαλουπόλεις είς δς
ισχύει δ θεσμός αότού, προσπαθεί νά συμβάλη έπιτυχώς είς τό σάλπισμα τού πρώ
του άναμορφωτοϋ τού Εθνικού ’Αθλητι
σμού άλλοτε Γεν. Γραμματέων τού ’Αθλη
τισμού καί νύν Υφυπουργού τ ί - Παιδείας
Άξιοτίμου Κυρίου Κων. Άσλανίδη.
Όμολογούμεν δτι ή Γεν. Γραμματεία
’Αθλητισμού τής όποιας έπαξίως προίσταται ώς Γεν. Γραμματεύς δ Άξιότ-μος Κος
Γ. Βλαδήμηρος άνέλαβε οόσιωδώς διά τών
έκάστοτε οικονομικών ένισχύσεων είς τήν
δραστηριοποίησα καί άνύψωσιν τού ’Αστυ
νομικού ’Αθλητισμού.
Σήμερον δ άστυνομικός, χάριν τής 21ης
’Απριλίου 1967 πού έπικρατεί πλέον τάξις καί άσφάλεια καί έξέλιπαν αί δχλοκρατίαι τών πεζοδρομίων, έχει τήν εύχέρεια νά άξιοποιήση έτι περισσότερον τάς
έπαγγελματικάς αύτού
γνώσεις καί ν’
άνταποκριθή λίαν έπιτυχώς είς τήν ύψηλήν αότού άποστολήν, έπιτυγχάνων παραλλήλως καί τάς
δαφνοστεφείς γνωστάς
άθλητικάς νίκας, ώστε
ύπερηφάνω; νά
δύναται ν’ άναφωνήση έντός τού σταδίου
τής Ε θνικής άναδημιουργίας τό «Ά μες
δέ γεσσόμεθα πολλφ κάρρονες» πρός δό
ξαν ήμών καί τού Ελληνικού μεγαλείου
γενικώτερον.
Σάς εύχαριατοϋμεν»
Πρός τούς νικητάς άθλητάς καί πρός
τούς παράγοντας τής όργανώσεως τών
άγώνων αίσθανόμεθα καί ημείς τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσωμεν τά θερμά μας
συγχαρητήρια.
«Α. X.»
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ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΑΝ
ΤΑ Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
• To GVVTapauuuo ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν
μιας νεαρής Ά μεριιιανίδας, πού
πέθανε άπό την χ ρ ή σ η ναριιωτιιιών.
• Ή πρώτη μ ετα μ έλεια : «Τά έιιοι)α
τελείως. Δ εν 8ά τά ξ α να γγίξω ,..
Ψ έ μ α τ α . . . ι / έ μ α τ α . . . Πώς 8ά
μπορέσω νά ζήσω ;»>
Γ Ρ 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τής Ά λλΙς αρχίζει δπως δλα τά ήμερολόγια τών κοριταιών, ήλικίας 14 — 15 χρονών. Τά
μικρά γεγονότα τού οχολείοο, τά μικρά συναισθηματικά ένδιαφέροντα καί οί μικρές άπογοητεύσεις, οί παρατηρήσεις τών
γονέων, τά παιχνίδια μέ τά μικρότερα άδέλφια της, τδν Τίμ
καί τήν ’Αλεξάνδρα. "Ωσπου μιά μ έ ρ α ...

τήν Τζίλ τί είχε γίνει καί μοΟ είπε πώς άπ’ τίς δεκατέσσερες μποτίλιες Κόκα - Κόλα οί δέκα είχαν «”Ελ "Ες Ντί» καί
κανείς δέν ήξερε σέ ποιόν θά πέσουν. Αΰτδ ήταν τδ «παιχνιδάκι» τους. Τί ώραΐα! Πόσο χαίρομαι ποδ ήμουνα ένας άπ’ τους
τυχερούς!
13 ΙΟΓΛΙΟΓ

10 ΙΟΓΛΙΟΓ.
’Αγαπημένο μου Ήμερολόγιο.
Δέν ξέρω άν πρέπει νά ντρέπωμαι ή νά είμαι κατενθουσιασμένη. Ξέρω μόνο πώς χθές είχα μιά έμπειρία άπίστευτη.
Τά παιδιά στδ σπίτι τής Τζίλ ήταν τόσο εύχάριστα, μοΰ φέρ
θηκαν τόσο φιλικά, λές καί ήμουνα άπό πάντα στήν συντροφιά
τους.
Ή άτμόσφαιρα ήταν δπέροχη. Μόλις φθάσαμε, ή Τζίλ κ ι’
ένας νέος έφεραν ένα δίσκο μέ ποτήρια τής Κόκα - Κόλα. ’Αμέ
σως δλοι κάθησαν κατά γής καί ή Τζίλ κλείοντάς μου τδ
μάτι μοϋ είπε: «’Απόψε θά παίξουμε ένα παιχνιδάκι. θέλεις
νά παί?·ης κ’ έσύ;».
Πήραν δλοι τά ποτήρια τους καί άρχισαν νά αιγοπίναυν τδ
ποτό τους. Τούς μιμήθηκα. Ξαφνικά ένοιωσα κάτι άλλόκοτο
μέσα μου, κάτι σάν καταιγίδα. Οί παλάμες τών χεριών μου
άρχισαν νά ιδρώνουν καί σταγόνες έπεφταν άπ’ τδ μέτωπό μου.
"Εκλεισα τά μάτια κ ι’ ένοιωσα ένα τρομερό σφίξιμο. Νόμιζα
πώς μέ πνίγουν.
Ξαφνικά έβαλα τά γέλια. "Ηταν σάν κρίση ύστερίας. Ό
Μπίλ μέ ξάπλωσε κάτω, μού έβαλε τδ κεφάλι πάνω στά γό
νατά του, άρχισα νά βλέπω έμπρός στάς μάτια μου χρώματα
καί ήχους καί νά νοιώθω μέσα μου τά χρώματα καί τούς ήχους...
"Επειτα άπό λίγη ώρα, πού μοΟ φάνηκε αιωνιότητα, άρ
χισα νά γυρίζω πίσω στή γή, ένώ τδ πάρτυ τελείωνε. Ρώτησα

832

’Αγαπητό μου Ήμερολόγιο,
Δύο μέρες προσπαθώ νά πείσω τδν έαυτό μου δτι, μιά καί
πήρα «"Ελ “Ες Ντί», έχω γίνει πιά χρονίως ναρκομανής. ’Αλ
λά ή περιέργειά μου είναι τόσο μεγάλη, ώστε δέν βλέπω τήν
ώρα νά δοκιμάσω καί τήν μαριχουάνα. Μιά μόνο φορά, τδ ύπόσχομαι.
θέλω άπλώς νά έξακριβώσω άν δλα αΰτά πού λένε έναντίον
τών ναρκωτικών είναι άλήθεια ή δχι. "Ολα δσα άκουσα νά λένε
γιά τδ «”Ελ "Ες Ντί» έχουν γραφή προφανώς άπδ άνθρώπους
πού, σάν τούς γονείς μου, έχουν στενά μυαλά, δέν ξέρουν περί
τίνος πρόκειται, καί φυσικά δέν τδ έχουν δοκ ιμ ά σ ει...
14 ΙΟΓΛΙΟΓ.
Πηγαίνοντας στήν Βιβλιοθήκη, συνάντησα τδν Μπίλ. ’Α
πόψε θά μέ βγάλη έξω. Δέν βλέπω τήν ώρα νά έλθη νά μέ
πάρη. ’Εξερευνώ έναν κόσμο τελείως νέο, καί βλέπω πελώριες
πόρτες ν’ άνοίγωνται έμπρός μ ο υ ...
24 ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΓ.
Κατάρα! Κατάρα! Καί πάλι κατάρα!. Τήν ξανάπαθα πάλι.
Δέν ξέρω άν πρέπει νά φωνάξω άπδ χαρά ή νά ντυθώ στά μαύρα
καί νά σκεπάσω τδ κεφάλι μου μέ στάχτες.
"Ολοι έκεΐνοι πού λένε πώς τδ χασίσι καί τδ «"Ελ "Ες Ντί»

/
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δέν δημιουργούν έθιαμό είναι ήλίθιοι, κουτοί, διανοητικά καθυ
στερημένοι καί τελείως τρελλοί. Ά ρχισα νά τό παίρνω στίς
10 ’Ιουλίου καί κάθε φορά πού τδ έκοβα ένοιωθα μιά τρελλή
έπιθυμία νά βρώ κάτι πού νά μοιάζη έστω μέ ναρκωτικό. "Ολον
αυτόν τόν καιρό ύποκρινόμουνα στόν έαυτό μου, λέγοντας πώς
μπορώ νά άρχίσω ή νά σταματήσω δποτε θέλω. Ψ ευτιές!
Είναι ήλίθι,οι οί νέοι πού νομίζουν πώς άπλώς μιά έμπειρία θά έχουν καί τίποτ’ άλλο! Άφοΰ τά δοκιμάσης, δέν δπάρχει
πιά ζωή δίχως ναρκωτικά. Ή ζωή σοδ φαίνεται άνοόσια, άχρω
μη, άηδής. Χαίρομαι πού ξανάρχισα νά παίρνω ναρκωτικά.
13 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ.
Έ πιασαν τόν Λέην χθές τό βράδυ. Δέν ξέρω πώς κατάφεραν νά άνακαλύψουν 8τι πουλοδσε ναρκωτικά. Ίσ ω ς νά τό
παράκανε καί νά τά πρόσφερε αέ πολύ μικρά παιδιά. Εδτυχώς,
πού έγώ δέν ήμουνα. Είμαι τόσο γλυκειά καί φαίνομαι τόσο
άθώα, ώστε κανείς δέν μέ ύποψιάζεται. Σκέψου 8τι ο! γονείς
μου φοβούνται πού άργώ τό βράδυ! Λές καί θά μέ φάη δ κακός
λύκος. Δέν πολυσκοτίζομαι γιά τόν Λέην. Eivat μόλις δεκάξη
χρονών καί δέν θά βρή μεγάλο μπελά. Μόνο μερικά χαστούκια,
θά φάη. . .
18 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ.
Ό Λέην βγήκε μέ άναστολή, άλλά εύτυχώς, παρ’ δλο πού
δέν μπορεί νά μάς πουλήση άλλο, ή Κρίς κ ι’ έγώ έχουμε ά'.κετές προμήθειες. Νομίζω πώς θ’ άρχίσω νά παίρνω τό χάπι. Είναι
πολύ καλύτερα παρά νά άγωνιάς διαρκώς γιά τό τί θά γίνη.
24 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ.
Καταστροφή! Ή άστυνομία μπήκε χθές στής Κρίς, τήν
ώρα πού είχαμε πάρει «"Ελ Έ ς Ντί». Πώς μάς ύποψιάστηκαν;
Πάντως καταφέραμε νά τούς ξεφορτωθούμε. Ά λλά φαίνεται πώς
τά έμαθε ή μαμά καί μοδ άρχισε μιά συζήτηση. ”Ω! πολύ δια
κριτική. Κ ι’ έγώ κατάφερα νά τήν κυττάξω μέ τέτοια άθωότητα, ώστε τήν έκανα στά τέλος νά ντρέπεται πού μέ ύποφιάστηκε! Αύτό είναι τό πιό άστείο πράγμα πού άκουσα στή
ζωή μου.
Είμαστε 8λοι έξω μέ άναστολή, κ ι’ έτσι δέν μπορούμε νά
βλεπόμαστε. Τόν Λέην τόν έστειλαν σέ κάποιο άναμορφωτήριο.
’Εμένα μέ παρακολουθούν οί γονείς μου σέ κάθε βήμα. ’Ακόμη
καί 8ταν πηγαίνω στό περίπτερο ν’ άγοράσω μολύβια. Αύτή
ή κατάσταση δέν είναι πιά άνεκτή.
1 ΜΑΡΤΙΟΓ.
Κοντεύω νά σκάσω. "Ολα αύτά τά προφυλακτικά μέσα μέ
τρελλαίνουν.. . Τά νεύρα μου είναι κομμάτια. .. Μέ στείλαν
άκόμα καί σ’ ένα γιατρό πού θά μοδ «έβγαζε αύτές τις άνόητες
ιδέες άπ’ τό κεφάλι». "Ηταν ένας χοντρός μέ γυαλιά, καί έτσι
μοδ έρχόταν νά τού πώ πώς καλά θά έκανε νά έπαιρνε κ ι’
αύτός μερικές άμφεταμίνες!
5 ΜΑΡΤΙΟΓ
Ή Τζάκυ μοδ έδωσε δυό χαπάκια τήν ώρα τών άγγλικών.
’Απόψε, δταν θά πάνε δλοι γιά ύπνο, θά τά καταπιώ μοναχή
μου. Δέν βλέπω τήν ώρα!
Νά ’μαι στό Ντένβερ. "Ηταν άπλούστατο. Τήν ώρα πού
είχα πάρει τά ναρκωτικά, βγήκα άπλώς άπ’ τό σπίτι, παίρνον
τας είκοσι δολλάρια άπ’ τήν τσέπη τού πατέρα. Καί νά ’μαι.
Ζώ σ’ ένα δ ’α'ΐέρισμα μέ δυό - τοεϊς άλλους νέους πού
συνάντησα έδώ. Ά λλ ά τό βρίσκουμε μάλλον βαρετό μέρος καί
\ θά πάμε στό "Ορεγκον. "Εχουμε άφθονο «”Ελ "Ες Ντί» κ ι’ αύτό
είναι τό μόνο σημαντικό.
. . . Μάρτιος.
Δέν έχω παρά τά ρούχα πού φορούσα φεύγοντας άπ’ τό σπί
τι καί νοιώθω τόσο βρώμικη! Βρέχει συνεχώς, έχω χάσει τούς
νέους πού έμενα μαζί τους καί ή ύγρασία μέ περονιάζει. "Εχω

άρπάξει ένα κρύωμα φριχτό καί δέν έχω κάν πετσέτες ύγείας.
θεέ μου, θάθελα νά μοΰ έκανε κάποιος μιά ένεση μέ κάτι τί.
Χθές τό βράδυ κοιμήθηκα στό πάρκο τού Μπέρκλεϋ, γονατισμένη κάτω άπό ένα παγκάκι. "Ηταν άπαίσια. Τέλος δταν
ξημέρωσε πήγα σέ μιά έκκλησία καί ζήτησα νά μέ βοηθήσουν.
Μέ στείλαν σέ ένα "Ιδρυμα, δπου μοδ δώσαν νά πλυθώ, ν’ άλλάξω ρούχα καί μ’ έφοδίασαν μέ πετσέτες ύγείας.
Ή θελαν νά μοδ δώσουν νά φάω, άλλά δέν πεινώ πιά πολύ.
Κατά βάθος ήλπιζα δτι θά ειδοποιήσουν τούς γονείς μου, άλλά
δταν μέ ρώτησαν είπα δτι δέν θέλω. Μέ έστειλαν σ’ ένα για 
τρό νά μέ έξετάαη.
Στό προθάλαμο τού γιατρού βρήκα μιά κοπέλλα, πού μέ
κάλεσε νά μείνω μαζί της, γιατί οί δυό συγκάτοικοί της είχαν
φύγει. Ό γιατρός μοΰ έκανε μιά ένεση, καί μοδ έδωσε μιά μποτίλια βιταμίνες. Βιταμίνες! Άκοδς έκεΐ.
Πάντως ήταν εύγενικός. Μοδ είπε νά ξαναπάω σέ μερικές
μέρες, καί δταν έγώ είπα πώς δέν έχω λεφτά έβαλε τά γέλια
καί μοδ είπε πώς θά ξαφνιαζόταν άν τοδ έλεγα τό άντίθετο.
’Επί τέλους, αύτή ή άπαίσια βροχή σταμάτησε. Ή Ντόρις
κ ι’ έγώ είμαστε θαυμάσια βολεμένες, έχουμε άρκετές δόσεις
ναρκωτικών γιά βδομάδες, καί δταν μαζέψουμε λίγα χρήματα
θ’ άνοίξουμε ένα μαγαζί δικό μας.
Χθές τή νύχτα ή Ντόρις ήταν πραγματικά χάλια. "Εχουν
τελειώσει τά ναρκωτικά καί τά λεφτά μας. Τό διαμέρισμα
είναι παγωμένο καί είναι άδύνατον νά ζεσταθούμε, θδπρεπε νά
βγώ έξω ν’ άγοράσω τίποτα νά φάμε, άλλά ή βροχή δέν μ’
άφήνει.
"Εχουμε πή συχνά πώς· μισούμε τούς ζητιάνους. Αύριο,
δμως, πρέπει νά βγώ στό δρόμο, νά ζητιανέψω γιά ν’ άγοράσουμε καμμιά δόση ναρκωτικά. Τό ξέρω πώς ή Ντόρις έχει
άνάγκη άπόλυτη. Είναι μόλις δεκατεσσάρων χρονών. "Οταν
μοδ τό είπε, έμεινα κόκκαλο.
"2, νά είχα μιά δόση! Νά μπορούσα νά πάρω κάτι! "Ω!
βρίσκομαι στήν κόλαση καί τυριαννιέμαι. Νά είχα ·τή δύναμη
νά βάλω τέλος σ’ δλα αύτά!
Κοιμήθηκα καί δέν ξέρω ποιά τί ήμέρα καί τί ώρα είναι.
Μά ποιός σκοτίζεται; Βρέχει πάλι σήμερα, περισσότερο άπό
χθές. Νομίζω πώς έχω τρομερό πυρετό, γιατί δέν κάνω τ·’ποτ’
άλλο παρά νά παραληρώ. Ό πυρετός είναι τό μόνο εύχάριστο
πράγμα πού αισθάνομαι. "Αχ, χρειάζομαι τόσο πολύ μιά δόση!
Μοδ έρχεται νά ούρλιάξω, νά χτυπήσω τό κεφάλι μου στόν
τοίχο, νά σκαρφαλώσω πάνω σ’ αύτές τις σκονισμένες κουρτί
νες σάν τήν μαϊμού. Πρέπει νά φύγω άπό δώ. Φοβάμαι, φοβά
μαι μόνη μου, είμαι άρρωστη, ποτέ δέν αΐσθάνθηκα χειρότερα
στή ζωή μου. . .
Χθές δύο κοπέλλες γεννήσανε μέσα στό πάρκο καί τρία
άγόρια βρέθηκαν πεθαμένα άπό ύπερβολική δόση. Ά χ ! δς είχα
μιά δόση! ”Ω! θεέ μου, θεέ μ ο υ ... κοντεύω νά τρελλαθώ ...
Βοήθησέ με, θεέ μ ο υ ...
Τελικά πήγα καί μίλησα μ’ έκεΐνο τόν παπά πού κατα
λαβαίνει τούς νέους. Είχαμε μιά συζήτηση πού κράτησε ώρες,
καί έπειτα ειδοποίησε τούς γονείς μου.
Ή μητέρα μου πήρε τό τηλέφωνο στό σαλόνι καί δ πα
τέρας έτρεξε άπό τό άλλο άκουστικό. Σχεδόν έπνιξαν τή γραμ
μή άπό τά κλάματά τους!
Δέν καταλαβαίνω πώς καταφέρνουν νά μέ άγαποδν. ’Εγώ
σιχαίνομαι τό έαυτό μου. Ά λλά έκεΐνοι μέ άγαποδν! Είναι
άλήθεια! ’Αλήθεια! 'Ο πατέρας μου τά παράτησε δλα καί έρ
χεται έδώ νά μέ πάρη. "Αχ, θεέ μου τί άνακούφιση!
Πήγα καί καθαρίστηκα δσο μπορούσα, συμμάζεψα τά μαλ
λιά μου καί άλλαξα τά ρούχα μου μέ τά πιό εύπρεπή πού μπο
ρούσα. Δέν θάθελα νά μέ δοΰν στά μεγάλα μου χάλια. Κύτταξα
τό πρόσωπό μου στόν καθρέφτη. Περίμενα νά δώ μιά γριά.
Παράξενο. Φαίνεται πώς μόνο μέσα μου γέρασα καί ρήμαξα.
Μίλησα μέ πολλά κορίτσια καί άγόρια έδώ. Γιατί φεύγουν
άπ’ τό σπίτι τους; Γιατί έφυγα έγώ άπ’ τό σπίτι μου; Πώς
κατάντησα έτσι;
Μισώ τά ναρκωτικά. Τά έκοψα τελείως. Ποτέ δέν θά τά
ξαναγγίξω. θά σπουδάσω ψυχολογία, θά δουλέψω γιά νά βοη
θήσω δλους έκείνους πού έπαθαν τά ίδια μέ έμ έν α ...
Ξαναδιαβάζω αύτά πού έγραψα καί κλαίω άπό καημό. Είναι
ψέματα! ψέματα! Πώς θά μπορέσω νά ζήσω χωρίς ναρκωτ·κά,
Σκέφτομαι τούς γονείς μου. Είναι φριχτό αύτό πού ύπέφεραν. "Οχι, πρέπει νά συνέλθω. Πρέπει νά ξαναγίνω δ· θοωπος σωστός. Δυό δυνατότητες έχω μπροστά μου: Ή νά αύτοκτονήσω, ή νά γίνω καλά καί ν’ άφιερώσω τή ζωή μου στή
βοήθεια τών δυστυχισμένων τοξικομανών.
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XXVII ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ CISM
«Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τούς φιλοξενουμένους μας, δτι είς την χώραν ταύτην,
είς την όποιαν προ χιλιετηρίδων έγεννήθη
τό άθάνατον ’Ολυμπιακόν πνεύμα καί ή ό
ποια έγαλούχησε τήν θρησκείαν τής φιλο
ξενίας καί έδωσε τά φώτα τού Πολιτισμού,
θά εΰρουν τό καταλληλότερον κλίμα, διά τήν
επιτυχή έκτέλεσιν τού ώραίου καί ύψηλοΰ
έργου των».
’Από τό μήνυμα τοΰ ’Αρχηγού Ε.Δ.
Στρατηγού κ. Ά γ γ ε λ ή .

Διά τρίτην φοράν αί Αθήναι έφιλοΕένηοαν τήν σημαντικωτέρον έκδήλωσιν
τού Διεθνούς Στρατιωτικού Αθλητισμού.
Η 27η Γενική Συνέλευσις τού CISM
έπραγματσποιήθη είς τήν ελληνικήν
πρωτεύουσαν άπό 12 έως 20 Νοεμ
βρίου λήγοντος έτους καί έσημείωσεν
άπόλυτον έπιτυχίαν. Μετέσχον τών έργοσιών της 90 περίπου άΕιωματικοί —
άντιπρόσωποι 37 κρατών— μελών τού
CISM, οί όποιοι συνειργάθησαν έπί δια
φόρων θεμάτων τού στρατιωτικού άθληιισμού καί έλαθον σημαντικός άποφόοεις
διά τήν περαιτέρω δραστηριοποίησιν καί
έπέκτασιν τής διεθνούς αυτής στρατιωιικής όργανώσεως.
Μετά τό πέρας τών έργασιών τής
Συνελεύοεως, οί σύνεδροι έΕεδήλωσαν
τήν άπόλυτον ίκανοποίησίν των διά τήν
τελειότητα τής διοργανώσεώς της ύπό
τών Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Ως έδήλωσεν ό πρόεδρος τού CISM,
'Ιταλός Υποναύαρχος ALDO MASSARIΝΙ, δλοι ήσθάνθησαν «ώς είς τό σπίτι
των» χάρις είς τήν έλληνικήν φιλοΕενίαν.
Καί ό Γενικός Γραμματεύς τού CISM,
Βέλγος κ. R AU L MOLLET έδήλωσεν,
ότι ή άψογος διοργάνωσις
τής 27ης
Γενικής Συνελεύοεως άπετέλεσε τήν
βάσιν τής έπιτυχίας της καί έπεβεβαίωσε τήν φήμην τήν όποιον άπέκτηοε καί
είς τόν τομέα όργανώσεως έκδηλώσεων
τού CISM ή Ελλάς άπό τάς Γενικός
Συνελεύσεις τού 1952 καί τού 1959, αί
όποίαι έπραγματοποιήθησαν έπίσης είς
Αθήνας. Σκοπός τού CISM (Διεθνούς
Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού)
είναι ή διά τής διαθέσεως παντός δυνα
τού μέσου παρότρυνσις τού προσωπικού
τών Ενόπλων Δυνάμεων τών Κρατών Μελών πρός ένεργόν συμμετοχήν είς
τόν άθλητισμόν, μέ τελικήν έπιδιωΕιν
τήν διά τής εύγενοϋς άμίλλης άνάπτυ-

Ειν δεσμών μεταΕύ τούτων. Καί ό σκο
πός αύιός έΕυπηρετήθη κατά τόν καλλίτερον τρόπον διά τής 27ης Γενικής
Συνελεύοεως, πού συνεκέντρωσε στρα
τιωτικούς άντιπροσώπους λαών άπό τά
πέρατα τής Γης, διά νά συνεργασθοϋν
είρηνικώς, ύπό τήν σκιάν τοΰ Παρθενώνος, είς τόν τόπον όπου έγεννήθη ό πο
λιτισμός καί ύπηρετήθη άνέκαθεν ώς
θρησκεία ό άθλητισμός.
Τήν έναρΕιν τών έργασιών τής Συνελεύσεως, ή όποια έτέλει ύπό τήν αι
γίδα τού Αντιβασιλέως - Πρωθυπουρ
γού, κ. Γεωργίου Ποπαδοπούλου, έκήρυΕεν ό Α Ύπαρχηγός τού Αρχηγείου
Ενόπλων Δυνάμεων, 'Αντιστράτηγος
κ. Θεοφάνης Μουρίκης. Πρόεδρος τής
Οργανωτικής Επιτροπής ήτο ό Ύπαρχηγός τής Αεροπορίας, Υποπτέραρχος
κ. Βασ. Παπαβασιλείου.
Αρχηγός τής 'Ελληνικής άντιπροσωπείας διετέλεσεν ό Δ )ντής Β ' Κλάδου
τού ΑΕΔ, Υποπτέραρχος κ. Περ. Οικο
νόμου, καί γραμματεύς ό τής Δ)νσεως
Αθλητισμού τού ΑΕΔ, Συνταγματάρχης
κ. Δημ. Παλαιολάγος, (γραμματεύς τοΰ
ΑΣΑΕΔ πού άνέλοβε τήν προετοιμασίαν
τής Συνελεύοεως).
Τό προεδρεϊον τού CISM, έδέχθη κα
τά τήν διάρκειαν τής Συνελεύοεως ό
Άντιβασιλεύς - Πρωθυπουργός κ. Γε
ώργιος Παπαδόπουλος.
Τό πρόγραμμα τής ένταϋθα παραμο
νής τών συνέδρων περιελάμβανεν έκδρομάς είς Ολυμπίαν καί Δελφούς, περιη
γήσεις είς τήν Άκράπολιν καί τά άλλα
άΕιοθέατα τής πρωτευούσης καί διαφό
ρους ψυχαγωγικός έκδηλώσεις. Είς τούς
Δελφούς τούς συνέδρους προσεφώνησεν
ό Δήμαρχος τής Πόλεως καί έκλεκτός
φίλος τοΰ περιοδικού μας Αντιστράτη
γος έ.ά. κ. Κουμπλής, όστις είπε μετα
Εύ άλλων καί τά έΕής:

’Αγαπητό!
ΣΙΣΜ,

Συνάδελφοι — Σύνεδροι

τοδ

Ώ ς Δήμαρχος Δελφών, τής Ίερ ά ς Γής
τοδ ’Απόλλωνος κα! τοδ Όμφαλοΰ τής
γής κα! τής έδρας των Γυμνικών Πανελ
ληνίων άχώνων τά «Πύθια», παρακαλώ νά
μοδ έπιτρέψητε νά έκφράσω τάς εύχαριστίας τών συνδημοτών μου, διά τήν έπίσκεψιν σας πρός δλους ύμάς, τους έκπροσώπους τής Άθλουμένης
Στρατευμένης
Νεολαίας τών φίλων κα! συμμάχων χωρών
σας, κα! νά σάς εύχηθώ τό «καλώς ήλθα
τε».
Ιδια ιτέρ ω ς θά ήθελον νά σάς διαβεβαι
ώσω, δτι αισθάνομαι άτομικώς ιδιαιτέραν
χαράν κα! εύχαρίστησιν, διότι, ώς Λοχα
γός, εδθϋς μετά τήν άπελευθέοωσιν τής
Χώρας μου τό 1944, ύπήρξα ό πρώτος, δστις συνεκρότησα καί ήγήθην τής πρώτης
’Εθνικής Ποδοσφαιρικής όμάδος τοδ Στρατοδ.
Πιστεύω, δτι δλοι μας συμφωνοδμεν είς
τό δτι ή συμβολή τοδ Ίεροδ τούτου τόπου
διά τόν Πολιτισμόν τοδ ’Ανθρώπου ίιπήρξεν τεραστία.
Οί ήθικο! Δελφικοί ’Απολλώνιοι Κανό
νες, πού έκάστοτε έδίδοντο είς τούς π ι
στούς, άποτελοδααν μίαν άγωγήν εις τόν
άνθρωπισμόν.
Τά έντειχισμένα είς τόν Πρόναον τοδ
Ναοδ τοδ ’Απόλλωνος 147 Δελφικά πα
ραγγέλματα κα! μεταξύ αύτών τά «Γνώθι
σ’ αότόν», «Μηδέν άγαν», «θνήσκε ύπέρ
Πατρίδος», «Είς Οιωνός άριοτος, άμύνεσθε περ! Πάτρης» κλπ. ήσαν κελεύσματα /
τοδ θεοδ πρός τούς ανθρώπους νά συνηδειτοποιήσουν τήν έν ζωή άποστολήν των, νά
ρυθμίσουν τάς μεταξύ των σχέσεις, νά ήμερώσουν τά ήθη των, νά άποφεύγουν τήν
βίαν καί τόν φόνον κα! ή έλευθερία, ή άλήθεια, ή ήθική καί ή δικαιοσύνη νά εί
ναι δδηγός των είς πάσαν ένέργειαν καί

πράξιν των, οδτως ώστε νά δυνηθούν νά
παραμείνουν "Άνθρωποι' δχι Άνθρωποι έχοντες νά αντιμετωπίσουν τά θηρία καί τά
στοιχεία τής φύσεως καί τάς δρμάς των,
άλλά άνθρωποι, ζώντες, δουλεύοντες, δημιουργοΟντες μέσα— μαζί) μέ τούς συναν
θρώπους των.
Τό νά προχωρή κανείς μόνος πρός τά
έμπρός είναι πάρα πολύ μικρό. Τό νά βοη^ 0fj άντιθέτως καί τούς άλλους νά συμβα
δίζουν, αυτό είναι τό πολύ— πολύ μεγάλο.
Ή γή τών Δελφών ήτο, έπί πλέον, ή
έδρα τών Άμφικτυονιών. Τής παναρχαίας
αύτής όργανώσεως, ή όποια προέβλεπε
τήν ειρηνικήν διαδίωσιν καί διευθέτηαιν
τών διαφορών καί τήν συνεργασίαν δλων
τών "Ελληνικών Φύλων, μέ σεβασμόν τών
άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί έλευθεριών
τού άτόμου καί τήν σύμπραξιν δλων έναντίον έκείνων, πού τυχόν ήθελον παραβή
μία τών διατάξεων τοΰ καταταατατικοΟ
Χάρτου.
Αϋται ίιπήρξαν τό πρότυπον καί δ πρό
δρομος τού σημερινού Ο.Η.Ε.
Είς τά «Πύθια», άγώνες οί δποϊοι έτελοΟντο στοδς Δελφούς, οί Πανέλληνες διηγωνίζοντο, έκτός τών άγωνισμάτων τοδ
στίβου, τών ιπποδρομιών καί τών άρματοδρομιών, καί είς τήν τέχνην, ώς άγγειοπλαστικήν, ποίησή, γλυπτικήν, ζωγραφι
κήν, χορικόν άσμα, λογοτεχνίαν, φιλοσο
φίαν, ρητορικήν τέχνην
καί δράμα καί
έτσι μέ τούς συχνούς Δημοσίους Διαγωνι
σμούς έτόνωσαν δχι μόνον τήν ικανότητα
τών έκτελεστών, άλλά καί τήν φιλοκαλλίαν τού κοινού καί έδιδον είς δλους άπαραμίλλλους εύκαιρίας νά
μελετήσουν
τόν άνθρωπον σέ κάθε φυσικήν του μορφήν
καί στάσιν, αέ κάθε ψυχικήν καί πευματικήν έκδήλωσίν του. Τοιουτοτρόπως, δλό1 κληρον τό 'Ελληνικόν "Έθνος έγινε πρό
τυπον τών Καλλιτεχνών του καί δ "Ελλη
νικός "Αθλητισμός έν τή άνωτέρψ έννοίφ
του ήνώθη μέ τήν "Ελληνικήν θρησκείαν
διά νά γεννήση τήν "Ελληνικήν Τέχνην.
Σείς, οί άντιπρόσωποι τής Άθλουμένης
Στρατευμένης Νεολαίας τών χωρών σας,
οί τίμιοι "Αξιωματικοί, δέν εΐσθε έν εύρυτέρφ άναλύσει παρά άγωνοθέτες Ά μφικτύονες.
Καί έχετε δλοι σας ώς άποστολήν νά
διαφωτίσετε τήν στρατευμένην Νεολαίαν
καί τήν κοινήν γνώμην τών χωρών σας έπί
τής εύγενοΒς άμίλλης καί έπί τής άληθείας, νά ένισχύοετε τάς ήθικάς άξίας
τής ζωής διά τής αγάπης καί τής κατανοήσεως, τής άλληλεγγόης, τής άμοιβαίας συμπάθειας καί τής ειρηνικής συνεργα
σίας.
"Έχετε καί έχομεν δλοι μας ώς άπο
στολήν καί ύποχρέωσιν νά καλλιεργήσωμεν
τήν "Αθλητικήν καί Δελφικήν "Ιδέαν, νά
διαφυλάξωμεν τάς άρχάς τού "Ανθρωπι
σμού, τήν "Ελευθερίαν τώς ακέψεως, τού
λόγου, τήν "Ελευθερίαν τής συνειδήσεως,
τήν προαήλωσιν πρός τήν Φυλαλληλίαν καί
"Αρετήν.
Ή Δελφική "Ιδέα έβοήθησε, καί π ι
ε στεύω, 8τι καί τώρα άκόμη βοηθεΐ, είς τήν
έξεύρεσιν κοινών δι" δλους τούς "Ανθρώ
πους "Ιδανικών καί είς τήν διατύπωαιν
κοινών κοινωνικών καί ήθικών κατευθύν
σεων.
Καθήκον, έπομένως, βασικόν ήμών είναι,
νά βοηθήσωμεν τούς άνθρώπους νά ζούν
καλλίτερον μέ έλεύθερον, κατανόησιν καί
ειρηνικήν συνύπαρξιν καί διευθέτηαιν τών
διαφορών των.
Μέ αύτάς τάς σκέψεις μου περαίνων,
παρακαλώ, άναχωροδντες καί άφικνούμενοι είς τήν ιδίαν έκαστος Πατρίδα, δια

Oi σύνεδροι περιηγήθησαν πολλούς έκ τών πλησίον τών 'Αθηνών αρχαιολογι
κούς χώρους, έκφράσαναες τόν θαυμασμόν των διά τά μνημεία τού Ελληνικού
πολιτισμού. Εις τήν φωτογραφίαν πρό τού Ναού τού Ποοειδώνος εις τό Σούνι ον.

βιβάσατε είς τά στρατευμένα τέκνα σας
καί τούς συμπατριώτας σας τούς Δελφι
κούς "Αδελφικούς μας χαιρετισμούς καί
διαβεβαιώσατε αυτούς, ώς άλλωστε θά έ
χετε ήδη διαπιστώσει, δτι Πνεύμα Δελ
φικόν, Πνεύμα Άμφικτυονικόν καί τό αι
ώνιον Δελφικόν φώς, καθοδηγούν τά ιδανι
κά μας καί τάς έπιδιώξεις μας άπό τής
"Ιστορικής ήμέρας
τής 21ης "Απριλίου
1967 καί δτι είναι "Ιστορική άνάγκη καί
πάλιν οί Δελφοί νά καταστούν Πνευματι
κόν Κέντρον τού "Ελευθέρου Κόσμου καί
τόπος προσκυνήματος δλων τών Ααών.
Έπιτρέψατέ μοι, έγείρων τό ποτήριον,
νά πίφ είς τήν ύγείαν δλων σας καί νά
σάς εΰχηθφ « ν ά π ά τ ε
σ τ ό καλ ό».
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ TO CISM
Ή Ελλάς είναι έν έκ τών 48 Κρα
τών — Μελών τού CISM. Κατ' έτος
συμμετέχει είς τά διοργανούμενα διεθνή
πρωταθλήματα, πολλών άπό τά όποϊα τήν
διοργάνωσιν έχει ή ιδία άναλάβει.
Ή συμβολή τής Ελλάδος είς τήν ορ
θήν λειτουργίαν καί τήν έπίτευΕιν τών
μέχρι τοΰδε τεθέντων στόχων τού CISM
ύπήρΕεν άποφααιστική.
Σημαντικός άριθμός Ελληνικών με
λετών άπετέλεσαν τήν βάοιν λειτουργίας

τού CISM. Ή σύνταξις έξ άλλου τού
νέου καταστατικού τού Διεθνούς Συμ
βουλίου, τό 1962, έστηρίχθη κυρίως εις
τό Ελληνικόν σχέδιον. Επί πλέον, Ελ
ληνικά σχέδια έλήφθησαν ύπ' όψιν διά
τήν κατάρτισιν τών τεχνικών Κανονι
σμών τού CISM καί ιδιαιτέρως τό σχέ
διον διοργανώσεως Διεθνών Στρατιωτι
κών Αθλητικών Εκδηλώσεων, τό όποι
ον έδόθη είς τάς άντιπροσωπείας τών
άλλων Κρατών - Μελών ώς πρότυπον.
Ή μεγαλυτέρα άμοιβή
ήμών διά τήν
συμβολήν αύτήν ύπήρΕεν ή δήλωσις τού
πρώτου Προέδρου τού CISM DERBUS:
«Τιμή είς τήν Ελλάδα, έΕ ής προήλθε
τό φώς».
Εκτός τού Διοικητικού τομέως, ή
Ελλάς έχει νά έπιδειξη πλουσίαν δρα
στηριότητα καί είς τόν τομέα τής όργανώσεως ή συμμετοχής της είς άθλητικάς έκδηλώσεις τού CISM. Οϋτω, μέ
χρι σήμερον, αί
Ελληνικοί "Ενοπλοι
Δυνάμεις έχουν οργανώσει δύο άκόμη
Γενικός Συνελεύσεις (1952 καί τό
1959), δύο Συνελεύσεις τής Εκτελε
στικής Επιτροπής τού CISM (1957 —
1958) καί περί τούς έκατόν μεγάλους
Διεθνείς άγώνας, μέ άπόλυτον έπιτυχίαν. ΈΕ άλλου συμμετέσχομεν είς έκατόν
πεντήκοντα καί πλέον έκδηλώσεις τού
CISM είς τό έΕωτερικόν.
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(Μια μικρή έορταστική ανθολογία)
Του κ. ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ
Ε ΙΝ Α Ι
ΒΕΒΑΙΟ ότι «άλλάξαν oi
*— καιροί» κι' όσο πάει λιγοστεύει
όλοένα καί περισσότερο ή προσφορά
τής Τέχνης στις Μεγάλες ήμερες τής
Χριστιανοσύνης καί τοϋ Χρόνου. Χωρίς
ωστόσο αύτό νά σημαίνει ότι «άπέλιπεν»
ή πίστη άπό τούς άνθρώπους μας τού
Πνεύματος. . . Πολλά πάντως καί ση
μαντικά ονόματα τής 'Ελληνικής Λογο
τεχνίας, μέ έπικεφαλής τόν «τά πρώ
τα φέροντα» στήν περιοχή αύτή 'Α λέ
ξανδρο Παποδιαμάντη, μας κληρονόμη
σαν ένδιαφέροντα κείμενα τοϋ πεΖοϋ
καί ποιητικού Λόγου πού τά διαβάζουν
ή καί τά άπαγγέλουν οί νεώτεροι μ' εύχαρίστηση,
εύλάβεια καί κατάνυξη.
"Εστω καί αέ σχολικές γιορτές ή σέ
κοινωνικές έκδηλώσεις πού οργανώνουν
Σύλλογοι καί Σωματεία γιά νά γιορτά
σουν τή Γέννηση τοϋ 'Ιησού, νά καλω
σορίσουν τάν "Αη Βασίλη ποϋρχεται άπό
τήν Καισάρεια «μέ καλσμάρι καί χαρ
τί» ή νά πανηγυρίσουν τή μεγάλη ήμέρα τοϋ Πάσχα. Καί είναι σίγουρο ότι αύτά τά κείμενα, πού τά πλημμυρίζει τό
θρησκευτικό φώς, συγκινοϋν κάθε χρι
στιανική ψ υ χ ή ...
Διθυραμβικός
ό Κωστής Παλαμός,
αισθάνεται μπρός στήν έλευση τοϋ ΝαΖωραίου μιά προσωπική άλλοίωση καί
μετάσταση πού έξαϋλώνει τόν έσωτερικό κόσμο. Είναι έν τούτοις κάτι περισ
σότερο καί πέρα άπ' τό δικό του κύκλο.
Ή ψυχική άλλαγή πού νοιώθει κάθε άν
θρωπος νά τοϋ προκαλεϊ ή ήμέρα τών
Χριστουγέννων σάν άνάγκη έξιλασμοϋ
άπό τά φθαρτά καί τά γήινα πού όδηγεί
τελικά στήν έξύψωση:
Ώ ! μέσα μου γεννιέται ένας θεός!
Καί τό κορμί μου γίνεται ναός.
Δέν είναι, ώς πρώτα, φάτνη ταπεινή,
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ούρανοί.
*·•
Τδ μέτωπό μου φέγγει σάν α σ τέρ ι...
Φανήτε ’ς τόν θεόν, ήρθε ή ώρα.
Ά π δ τ’ άγνωστα καί μυστικά σας μέρη,
ώ Μάγοι, φέρτε μου τά πλούσια δώρα.
Όροματιστής λυτρωμοϋ ό Δροσίνης,
βλέπει τήν ώρα τής Βηθλεέμ σάν έλπίδα τοϋ άνθρώπου πού είναι άξιος καί
δυνατός νά τή νοιώσει στή συνείδησή
του καί νά εύεργετηθή· Εύρύνει μάλι
στα τήν έννοια τοϋ ταπεινού έκείνου
τόπου πού διαλέχτηκε άπό τό Θεό γιά
νά κλείσει στά σπάργανα μιάς φάτνης
τόν Μονογενή του. Καί διδάσκει. . .
Τήν άγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
— Ποιδς δέ τδ ξέρει;—
τών Μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα
λάμπει τδ άατέρι.
Κ ι’ δποιος τδ 6ρή μές τ ’ άλλα άστέρια
(άνάμεσα

καί δέν τδ χάση,
αέ μιά άλλη Βηθλεέμ άκολουθώντας το
μπορεί νά φθάση.
Ικ έ τη ς ό καλύτερος νεώτερος (άλλά άτυχος) θρησκευτικός ποιητής Γ.
Βερίτης. Δέν τοϋ άρκεί νά ύμνήσει τό
«Δόξα έν ύψίστοις» καί νά σταθή έκστσπκός μπρος στή «χρυσή βραδιά» τής
Γέννησης, άλλά γονατίζει γιά νά άναλυθή σέ μιά συγκινητική έπίκληση —γιά
τό σύγχρονο κόσμο πού ό ποιητής συ
νειδητά πιστεύει τήν άμεση άνάγκη του
έπιστροφής στή μοναδική πηγή τής 'Α 
λήθειας:
Δέξου, Χριστέ, τήν προσευχή μας
κ ι’ άς γ£νη Φάτνη Σου ή ψυχή μας. ·
Κάνε ν’ άνθίσουν άσπροι κρίνοι,
8που περίσεψαν οί θρήνοι.
Μέσ’ στίς ψυχές νά φέξη ή Πίστις,
πεντάκτινο άστρο τής αύγής,
κ ι’ άς πούν τδ «Δόξα έν Ύψίστοις»
γλώσσες λαοί, φυλές τής γής.
Καί ή Έλληνίδα ποιήτρια, πιό κοντά
άπό τή φύση της ή Γυναίκα στή Θρη
σκεία, έχει κι' αύτή μέ τήν έκφραση τής
Τέχνης άξιοποιήσει τό ένστικτο συναί
σθημα τρυφερά κι' έντονα.
'Απ' τις
«χριστιανικές» ποιήτριές μας ή Φανή
Παπαγεωργίου γίνεται μιά όλόκληρη
παρότρυνση τοϋ συγχρόνου άνθρώπου,
πρός τό αιώνιο φώς τής Φάτνης, όπου
γεμάτη έπιείκεια κι' άγάπη περιμένει ή
Λύτρωση:
Διάπλατα ανοίγουν γιά καθένα
άπδ μάς ζεστή τήν άγκαλιά,
τδ θείο Βρέφος κ ι’ ή Παρθένα
καί μάς καλούν μέσ’ στή Σπηλιά.
Πάμε στή Φάτνη αύτή τήν ώρα
τή ζοφερή καί τή φρικτή.
Τδ θείο Βρέφος χρόνια τώρα
γιά μάς τήν έχει ά ν ο ιχ τ ή ...
'Αρκετά είναι έπίσης καί τά ποιητικά
κείμενα τά άφιερωμένα
στήν Πρωτο
χρονιά—άπό τά πασίγνωστα λαϊκά Κά
λαντα πού μάς τραγουδάνε τά ξημερώ
ματα κάθε Νέου Χρόνου οί μικροί καλαντάρηδες, έως τούς στίχους καί δύο
— τριών μεγάλων άκόμη ποιητών πού
άνήκουν σέ παλαιότερες έποχές.
Ποιος δέ θυμάται άπό τά μαθητικά
του χρόνια τό « Απόψε στά παλάτι του
ψυχομαχάει ό Χρόνος» τοϋ Πολέμη;
Παραστατικά ό ποιητής σκηνοθετεί τό
«γέροντα τό Χρόνο πού άφήνει τήν
ύστερη πνοή του στί 31
Δεκεμβρίου,
ένώ πιό πέρα ή «Μνήμη θαρρετή» άλ
λοτε σαλεύει περίλυπα τό κεφάλι της
γι' αύτόν πού χάνεται, κι' άλλοτε «πρό

σχαρη γελά» γιά τόν Νέο πού θά γεννηθή. Σέ κείνην τήν τελευταία ώρα άλα
θά γίνουν μοιραία κάθε φορά καί στά
ίχνη τοϋ Θανάτου θά φυτρώσει άμέσως
κιόλας ή καινούργια Ζωή.
Ξάφνου, τίκ-τάκ, μεσάνυχτα σημαίνουν.
(Μπαίνει δ Χάρος,
παίρνει τδ Χρόνο ανάρπαστο μ’ άγκάλια(σμα γοργό.
Κ ι’ ή Μνήμη καμαρώνοντας στρέφει, τοϋ
(λέει μέ θάρρος:
«Τί μέ κοιτάς; Στή θέση του θά μείνω
(τώρα έγώ».
Ό Λάμπρος Πορφύρας ρίχνει τό φώς
τής συμπόνιας του κι' αύτή άκόμα τή
χρονιάρα ήμέρα στόν κόσμο «τών άπλών
καί τών ταπεινών», όπου κινήθηκε όλη
του ή ποίηση. Ό μελαγχολικός ποιητής
τής Φρεαττύδας μπαίνει στά σπίτι τής
φτωχολογιάς γιά νά Ζήσει μαΖί της τήν
προσμονή τής Πρωτοχρονιάς, τήν άγωνία καί τόν πόνο, τή στέρηση καί τήν
έλπίδα γιά τά δώρα τοϋ "Αη Βασίλη.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς
φυσάει άλύπητος χιονιάς
καί τδ νερδ παγώνει.
**

Στδ σπίτι μιάς μικρής - μικρής
ή μοίρα άπδ νωρίς - νωρίς
τά δώρα της μαζώνει.
*
·*

Δίχως φωτιά, δίχως ψωμί,
τρέμει τδ δόλιο της κορμί
καί τήν αύγή προσδένει
ίσως καί χέρι σπλαχνικό
προβάλει στδ έρμο σπιτικό,
τής πείνας σάν πεθαίνει.
Τήν άδήμονη ωηχή τού παιδιού πού
καρτεράει τόν άγαπημένο ξένο άπ' τήν
Καισάρεια, μεταφέρει σ' ένα σχετικό
του ποίημα ό Μιχ. Στοσινόπουλος. Τά
μικρά παιδιά είναι πάντα σίγουρα γΓ αύ
τό τόν έρχομό καί πολλά άπ' αύτά ξαγρυπνοϋν τή νύχτα τής παραμονής τής
Ποωτοχρονιάς γιά ν' άκούσουν νά χτυ
πήσει τήν πόοτα τοϋ σπιτιού ό χιονισμέ
νος Γέρος τής παράδοσης πού θά τούς
φέρει τούς μποναμάδες σ τά . . . θρυλικό
σακκί του.
Μά έγώ μονάχος θάχω μείνει
τούς χτύπους νά παραφυλώ,
κι δταν θ’ άκούαω στή γαλήνη
τδ βήμα σου τδ σιγαλό,
•
θ’ άνοίξω νά καλωσορίσεις
μέσ’ τή σκεπή μας τή φτωχή,
τά δώρα σου νά μάς χαρίσης
καί τή γλυκέ ιά σου τήν εύχή.

Ν Ε Α

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. Δ)ΝΣIΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ε Π Ι ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ συντριβής τού
^ Κ )Σ ή Περιφερειακή Διοίκησις
Πελοποννήσου — Δυτικής Στερεός Ελ
λάδος ώργάνωσεν, έν Πάτραις, έβδομάδα καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, άπό
18ης έως 25ης Σεπτεμβρίου.
Κατά τήν επίσημον έναρΕιν τών έκ
δηλώσεων, εις τό Άρχαϊον Ωδεϊον τής
Πόλεως, ήτις έγένετο ύπό τοΰ Υφυπουρ
γού Περιφερειακού Διοικητοϋ Πελοποννήοου —Δυτικής Στερεός Ελλάδος κ.
'Αντωνίου Λέκα παρέστη, μεταΕύ τών
άλλων, ό Αρχηγός τού 'Αστυνομικού
Σώματος κ. Κων)νος Γιαννούλης.
Ο κ. Αρχηγός, έπ' εύκαιρία τής άφίΕεώς του εις Πάτρας εϊχεν έπαφάς
μετά τού Υφυπουργού κ. Λέκα, τού Νο
μάρχου κ. Ματαράγκα, τού Διοικητού
τής 94 Σ.Δ.Ι. Υποστρατήγου κ. Ραψωμανίκη, τού Μητροπολίτου Πατρών κ.
Κων)νου, τού Δημάρχου Πατρέων κ.
Γκολφινοπούλου, τού Στρατιωτικού Διοικητοϋ Αχαίας ΤαΕιάρχου κ. Πσπανδρέου καί γενικώτερον, μετά τού συνό
λου τών έκπροσώπων τών Αρχών τής
Περιφερειακής Διοικήσεως Πελοποννή

σου — Δυτικής Στερεός 'Ελλάδος καί
τής Πολεως τών Πατρών.
Ομοίως, έπί τή αυτή εύκαιρίρ, ό κ.
Αρχηγός ένημερώθη ύπό τού Διευθυντού τής Αστυνομίας κ. Γεωργίου Καραβασίλη έπί τών άπασχολούντων τήν 'Α 
στυνομικήν Διεύθυνσιν προβλημάτων,
ώμίλησε δέ εις συγκεντρώσεις τών τε
ΑΕιωματικών καί τών Κατωτέρων Α
στυνομικών τής Αστυνομικής Διευθύνσεως, πρός οΰς μετέφερε ύψηλόφρονας
άπόψεις περί τής άποστολής τού 'Αστυ
νομικού θεομοϋ καί παρέσχεν έντολάς
περί τών καταλλήλων μεθόδων ύλοποιήσεώς των, ύπό τού Σώματος, τεθειμέ
νων στόχων διασφαλίσεως τής ΤάΕεως
καί ούσιαστικής συμβολής τούτου εις τήν
άναγεννητικήν προσπάθειαν τού "Ε
θνους, ήτις έπιχειρεϊται έπιτυχώς άπό
τήν Έπανάστασιν τής 21ης 'Απριλίου
1967.
*
Τ Α Σ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ώρας τής 29.
• 9.1972 άφίχθη εις Πάτρας, πρός
έπιθεώρησιν τών Αστυνομικών Υπηρε

Ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ.
Γιαννούλης μετά τοΰ Μητροπολίτου
Πατρών κ. Κων) νου καί τοΰ Ύφυπουργοϋ - Περιφ. Διοικητοϋ Πελο
πόννησου—Δυτ. Στερεάς κ. ’Αντω
νίου Λέκκα.

σιών, ό Υπουργός Δημοσίας ΤάΕεως κ.
Βασίλειος Τσούμπας.
Ό κ. Υπουργός τήν πρωίαν τής έπομένης έπεσκέφθη τό Έπιτελεϊον τής
Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, εις
ό έλαβε τάς άναφοράς τοΰ 'Αστυνομι
κού Διευθυντοϋ Πατρών κ. Γεωργίου
Καραβασίλη καί τοΰ Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής Δ.Ε. Συνταγματάρχου
κ. Παπαγεωργίου, μεθ' ό έπηκολούθησε
μακρά σύσκεψις έπί θεμάτων άσφαλείας.
Τήν 10.00' ώραν τής 30.9.1972 ό
κ. 'Υπουργός ώμίλησεν εις κοινήν συγκέντρωσιν τών ΑΕιωματικών 'Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πατρών καί Άνω τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής, έν τη αι
θούση συγκεντρώσεων τής τελευταίας.
Πρό τής όναχωρήσεώς του δΓ 'Αθή
νας ό κ. 'Υπουργός έπεσκέφθη τόν Υ 
φ υ π ο υ ρ γό ν —Περιφ. Διοικητήν Πελοπον
νήσου Δυτ. Στερεός Ελλάδος κ. Αν
τώνιον Λέκαν.

Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Βασίλειος Τσούμπας μετά τοΰ ’Αστυ
νομικού Διευθυντοϋ Πατρών κ. Γεωρ
γίου Καραιβασίλη, κατά τήν ύπό τοΰ
τελευταίου ένημέρωσίν του έπί ύπηρεσιακών ζητημάτων.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
— ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
— Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. ΚΩΝ)ΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ
'Υπό Αστυνόμου Β

Μ ΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
...Φ ά ρ ο βαρύ αίμοτος έηλήρωσεν ή Αστυνομία Πό
λεων, κατά τά 50 χρόνια τού υπηρεσιακού της βίου, στούς
αγώνες της ένοντίον τών έχθρών τής τόΕεως καί τής 'Α 
σφαλείας.
Μά, τό βαρύτερο τίμημα κατέβαλε στήν όδιόκοπη καί
σκληρή άναμέτρησή της πρός τούς πράκτορες τού Εενοκινήτου καί έγκλημστικού κομμουνισμού. Οί άνδρες της, πιστοί
στήν Πατρίδα καί τό Εθνικά Ιδεώδη, έγραψαν χρυσές σε
λίδες έθνικών προσφορών στήν τιμημένη Αστυνομική Ιστο
ρία. Μιά τέτοια σελίδα ήρθε νά ιμός θυμίση μιά σεμνή τε
λετή, πού έγινε στό Δερβένι Κορινθίας.
'Εκεί, στή γραφική αύτή κοινότητα, βρίσκεται ένα Μνη
μείο έκτολεσθέντων Αστυνομικών. Καί, εις μνήμην των,
έτελέσθη πάνδημο Μνημόσυνον, παρουσία τού κ. Νομάρχου
Κορινθίας καί τού κ. Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων.
Τό σύντομο χρονικό αύτής τής ώραίας έκδηλώοεως
έχει ώς έΕής:
19 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
1972:
Εκδίδεται διαταγή
τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια όρίΖει δτι μία
δύναμις θά μεταβή στό Δερβένι, γιά νά παραστή στό Μνη
μόσυνο πού θά τελεσθή έκεί, εις μνήμην τών έκτελεσθέντων
Αστυνομικών.
27
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
1972:
Φθάνει στό Δερ
βένι τό Τεχνικόν Συνεργεϊον τού Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων, γιά νά φροντίση γιά τήν διοργάνωση τής τελετής.
Ενημερώνει τις τοπικές άρχές, πραγματοποιεί διακόομηση τού χώρου, τοποθετεί μεγάφωνα καί μικρόφωνα, πααχίΖει νά δώση στόν γύρω χώρο γιορταστική όψη Πολύτι
μη βοήθεια προσφέρει στό συνεργείο ό έΕαίρετος Πρόεδρος
τής Κοινότητος κ ΚαρούΖος, ό Γυμνασιάρχης κ. Άντωνό·
πουλος, ό Υποδιευθυντής κ. Σταματόπουλος καί άλλοι.
28
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
1972:
Φθάνει στό Δερ
βένι, ό Διευθυντής τής Υ.Σ.Π.Α. κ. Ά χιλλεύς Τσιπρούδης
καί έπιθεωρεϊ τόν χώρον, συντονίΖει τις ένέργειες, δίνει
όδηγίες.
29
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
1972:
Τετάρτη: "Ολα
είναι έτοιμα. Σημαίες καί θυρεοί τής Έπαναοτάσεως κυμματίΖουν γύρω. Πυκνά πλήθη κόσμου έχουν κατακλύσει τήν
περιοχή.
Φθάνει άντιπροσωπεία τής Αστυνομίας Πόλεων, άποτελουμένη, άπό τόν 'Αστυνόμο Α ' κ. Η. Ψυχογυιό, τόν Αστυνόμο κ.
Στοματόπουλο, τόν Ύπαστυνόμο Α ' κ. Γκουρθέλλο Αδάμ,
τόν Ύπαστυνόμο Β ' κ. Κ. Τσετίνην καί τόν Άνθυπαστυνόμο
κ. Αθανάσιον Τσιτούραν. Φθάνουν έπίσης, ή Μουσική τής
'Αστυνομίας Πόλεων, μέ τόν Αρχιμουσικόν της κ. Σπ.
Μπουχοϋτσον, μιά διμοιρία δοκίμων Ύπαστυνόμων μέ τούς:
έπικεφαλής Αστυνόμον Α ' κ. Λαμποδιάρην Ιωάν, καί διμοιρίτας: Ύπαστυνόμον Α ' κ. Λουκάν Καίλαιν, κ. Μιχ.
Τσιγκομνάκην καί Εύρυπίδην Χουλιάρον καί μία διμοιρία
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κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

τής Σχολής Ύπορχιφυλάκων μέ τόν Ύπαστυνόμον Α ' κ.
Κων)νον Ποπασπηλιόποσλον.
Σέ λίγο προσέρχονται: ό Στρατιωτικός Διοικητής Κο
ρινθίας, Συνταγματάρχης κ. Μιχαήλ Λιναρας, ό Διοικητής
Χωροφυλακής Κορινθίας, Άντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος Μαργαρίτης, Πρόεδροι καί Δήμαρχοι γειτονικών Δήμων
καί Κοινοτήτων, άλες οί 'Αρχές τού Δερβενιού, τά Σχολεία
τής περιοχής, μέ έπί κεφαλής τόν Γυμνασιάρχην κ. Χρ. Ά ντωνόπουλον, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον, μέ έπί κεφαλής
τόν Πρόεδρον κ. Ή λιον ΚοροϋΖον καί πλήθη κόσμου.
Μέ τήν άφιΕη τού Νομάρχου Κορινθίας κ. Ήλία Κύτ·
ταρη καί τού 'Αρχηγού τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νου
Γιαννούλη, όρχίΖει ή τελετή. "Ωρα 12.30'. Απόδοση τιμών
άπό τήν πορατεταγμένη Φιλαρμονική τής Αστυνομίας Πό
λεων.
'Επιθεώρηση Τμημάτων.
Επιμνημόσυνος δέησις.
Εύλάβεια. Συγκίνηση. Εθνική έκσταση. Ή Μουσική παιανίΖει τό: «Αιώνια ή Μνήμη».
Καί, ύστερα:
Εις ένδειξιν έλαχίστου φόρου τιμής καί εύγνωμοσύνης
πρός τούς σφαγιασθέντας μάρτυρας, καταθέτουν στεφάνους:
Ό κ. Νομάρχης Κορινθίας.
Ό κ. 'Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων.
Ό κ. Στρατιωτικός Διοικητής Κορινθίας καί
Ό κ. Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενιού.
Άκουλουθεϊ ένός λεπτού σιγή, εις μνήμην τών έκτελε
σθέντων. Στή συνέχεια, ή μαθήτρια τής Σ Τ ' τάΕεως τού
Γυμνοσίου Δερβενιού δνίς Αγγελική Γκανά άπαγγέλλει,
κατά τρόπον συναρπαστικόν, τό ποίημα: « Υποθήκη πρώτη».
Τώρα, ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)
νος Γισννούλης, βαθύτατα συγκεκινημένος, πλησιάΖει στό
μικρόφωνο καί, μέσα σέ άτμόσφαιρα εύλαβικής κατανύΕεως
λέγει:
«Πανοσιολογιότατε,
Αιδεσιμότατοι,
Κυρίαι καί Κύριοι,
Συνεκεντρόθημεν ένταΟθα σήμερον, ίνα έπιτελέσωμεν Ί ε ρδν χρέος έναντι Αγνόν Μαρτύρων τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, οϊτινες έπότισαν μέ τό Αγιον αίμα των τήν Ίεράν καί
ένδοξον αύτήν γήν. Προαήλβομεν, εύλαβεΐς προσχυνηταί τής
θυσίας των, ΐνα άποτίσωμεν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης
πρός αύτούς.
Καί ήκούααμεν, βαθύτατα αυγκεκινημένοι, τούς αϊδεσιμωτάτους έκπροαόπους τής ’Εκκλησίας, νά δέωνται εις τόν Πανάγαθον Κύριον, τόν έξουσιάζοντα ζώντας καί νεκρούς, ΐνα τάξη
τάς ψυχάς τών ήρωϊκόν συναδέλφων μας «έν σκηναίς δικαίων»
καί ν' άναπαύαη τούτους εις τούς κόλπους τοΰ ’Αβραάμ, ένθα'
οί δίκαιοι Αναπαύονται.
Καί είμαι βέβαιος, δτι τήν στιγμήν ταύτην, ύπερίπτανται
πέριξ ήμών αί ψυχαί των, εις Αόρατον θείαν μυσταγωγίαν, διά
νά ένθυμίαουν εις ήμΑς τής θυσίας των έκείνης τό βαθύτερον
νόημα.

Ό

Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννούλης, όμιλών κατά
τήν διάρκειαν τής σεμνής τελετής.

Τά γεγονότα έπαν έρχονται έφιαλτικά εις τήν μνήμην μας.
Βλέπομεν τούς νεαρούς βλαστούς τής 'Ελληνικής Πατρί8ος, φέροντας τήν τιμίαν στολήν τού Έ λληνος 'Αστυνομικού, νά
ταξιδεύουν διά τής Αμαξοστοιχίας πρδς Πάτρας.
9η Απριλίου τού 1944.
01 κώδωνες των Ναών μετέδιδον τύ γλυκόν μήνυμα τής
Χριστιανικής άγάπης καί έκάλουν τούς πιστούς εις τόν οίκον
τού θεού. Ή τ ο Κυριακή τών Βαΐων καί δ Ίερεύς έψαλε τό:
«Εύλογημένος δ έρχόμενος έν δνόματι Κυρίου». Αύτήν τήν Ίεράν
στιγμήν έπέλεξαν ot άνομοι καί μισέλληνες ΐνα έκτελέαουν
τδ σατανικόν των έγχείρημα.
Οδτω πολυάριθμοι κομμουνιστοσυμμοριται, άφοΰ άπεσύνδεσαν μερικάς σιδηροτροχιάς μικρ&ς γεφύρας χειμάρρου τής πε
ριφέρειας Πεταλούς, προεκάλεααν έκτροχίααιν τής Αμαξοστοι
χία ς, εύθύς δέ αμέσως ήρχιααν διά βαρέων δπλων έξ έπικαίρων σημείων νά βάλλωσι καταιγιστικώς έναντίον τών άνυπόπτων έπιβατών. Ot Αστυνομικοί, καίτοι αίφνιδιάαθηααν, άπήντησαν Αμέσως εις τΑ πυρά καί ήμύνθησαν αθεναρώς, τραυματισθέντες άρκετοί έξ αύτών, πλήν βμως ύπέκυψαν τελικώς εις
τδν μέγα Αριθμόν τών έπιτεθέντων καί τήν συντριπτικήν ύπεροχήν τού δπλισμοΰ των.
Ά πα ντες, ot Αστυνομικοί, τραυματίαι καί μή, συνελήφθησαν καί ώδηγήθησαν πεζή είς Ζάχολην, δπου καί παρέμεινον
έπί τινας ήμέρας, πρσπηλακιζόμενοι καί βασανιζόμενοι ύπδ τών
άνταρτοκομμουνιστών. ’Ακολούθως έδόθη ή έντολή ύπδ τής κομ
μουνιστικής ήγεσίας νά προωθηθώσιν είς περιοχήν Καλαβρύ
των.
Έ κ τών συλληφθέντων Αστυνομικών ot Άρχιφύλακες Μουτζουρός Σπυρίδων Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, Δημακόπουλος Παύλος, δ Άστυφύλαξ Σιδέρης Γεώργιος, δ Χωροφύλαξ
Άγγελόπουλος Θεόδωρος καί δ Άστυφύλαξ Σταματόπουλος Γρηγόριος έκ Δερβενίου είχον τραυματισθή κατά τή συμπλοκήν μετά
τών κομμουνιστών καί δέν ήτο δυνατόν είς αύτούς νά Ακολου
θήσουν πεζή τήν φάλαγγα δι’ δ καί Απεφασίσθη ή έπί τόπου
έκτέλεσίς των.
Μία δμάς συμμοριτών παρέλαβε τούς Ανωτέρω καί τούς
έξετέλεσεν Απανθρώπως, ώς κοινούς έγκληματίας, διά πολυβο
λισμών είς μίαν έρημικήν χαράδραν τής περιφερείας Ζαχόλης
καί τούς έγκατέλειψεν άτάφους, βορά τών κυνών καί όρνέων.
Ή Απέχθεια τών έθνικοφρόνων κατοίκων ftpδς τδ συντελεσθέν κακούργημα, παρά τδν φόβον νά κατηγορηθώσι ώς φασίσται καί Αντιδραστικοί, ώδήγησε τά βήματα μερικών πατριω
τών χωρικών, είς τδν τόπον τής σφαγής, Ϊνα ένταφιάσωσι προχείρως τούς έκτελεσθέντας.
Κατά Μάρτιον 1945, δτε Απεκατεστάθη ή νόμιμος τάξις
έν τφ Κράτει καί ot κομμουνιστοσυμμοριται διελύοντο, Αντιπρο
σωπεία τού ’Αστυνομικού Σώματος, κατήλθεν ένταύθα, έμερίμνησε διά τήν έκταφήν των καί έτέλεαεν είς τόν Ιερόν Ναόν
Α γίου Ίωάνου πάνδημον κηδείαν, είς ήν ουμμετέσχον δλοι ot
κάτοικοι Δερβενίου καί τών πέριξ χωρίων.
Βραδύτερον τά δστά τών θυμάτων τού καθήκοντος, άλλα μέν
παρελήφθησαν παρά τών οίκείων των καί τά άλλα έναπετέθησαν είς τδ τελευταίως άνεγερθέν μερίμνη τού Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων κοινόν Μαυαωλεϊον, τών έν τή περιοχή
Καλαβρύτων δμαδικώς σφαγιασθέντων ύπολοίπων Αστυνομικών
Οπαλλήλων.

Γενική όποψις τής συγκινητικής τελετής, πρός τιμήν τών
υπέρ πίστεως καί Πατρίδος θυσισσθέντων άστυνομικών.
Είς μνήμην δέ τών δολοφονηθέντων είς Δερβένιον Αστυνο
μικών, άνηγέρθη δι’ έράνου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί μέ
τήν καθολικήν συμπαράατασιν τών κατοίκων τής περιοχής ταΰτης, τούς όποιους έπ’ εύκαιρία εύγνωμόνως εύχαριστώ, τδ καλ
λιμάρμαρον τούτο Ήρώον, ϊνα θυμίζη είς τάς έπερχομένας γ ε 
νεάς τήν ύπερτάτην θυσίαν τών όργάνων τής τάξεως καί τήν
κτηνώδη θηριωδίαν τού, πλειστάκις έπιχειρήσαντος τήν ύποδούλωσιν καί τδν Αφανισμδν τής 'Ελλάδος, κουμμουνιστικού
τέρατος.
Αύτδ ύπήρξεν τδ Ιστορικόν τής Απανθρώπου σφαγής τών
έκλεκτών έκείνων Αστυνομικών τών όποιων τά δνόματα εΰρίσκονται κεχαραγμένα έπί τού Μνημείου τούτου καί ot δποϊοι
περιεβλήθησαν τδν φωτοστέφανον τού Μαρτυρίου προσενεγκόντες
προθύμως τήν ζωήν των είς τδ βωμόν τής Αίωνίας Ε λλάδος.
Τιμώντες τήν μνήμην των, ένθομούμεθα τούς κινδύνους τούς
δποίους διέτρεξε πλειστάκις ή Πατρίς, έκ τών Αλλεπαλλήλων
έπιθέσεων τών έρυθρών πρακτόρων.
Καί, ένθυμούμενοι τά έφιαλτικά έκεΐνα γεγονότα καί τάς
περιπετείας τού Έθνους, έν μέσψ προδοσιών καί παθών, αίσθανόμεθα πολλαπλώς βαθυτάτην εύγνωμοσύνην πρδς τούς γενναίους
έκείνους τής 21ης ’Απριλίου 1967, ot δποϊοι συνειδητοποιήσαν
τες τδν μέγα έθνικδν κίνδυνον καί τό δράμα τού διηρημένου
λαού, έπενέβησαν άποφααιστικώς, διά νά τδν λυτρώσουν καί νά
τδν δδηγήσουν είς τήν δδδν τών Οψηλών πεπρωμένων του.
Διά τής έπεμβάσεώς των ταύτης, έπέτυχον τήν Αξιοποίησή
τών θυσιών τών 'Ελλήνων καί Απεμάκρυνον τελεσιδίκως καί
δριστικώς τδν έπί θύραις κίνδυνον.
Αθάνατοι νεκροί.
Έποτίσατε, διά τού αϊματός Σας, τδ δένδρον τής ’Ελευ
θερίας. Προσεφέρατε είς τήν Πατρίδα τά "Ονειρά Σας, τήν
Νεότητά Σας, τήν Ζωήν Σας.
Είς τήν έπιταγήν τής 'Ελλάδος πειθόμενοι, έπέσατε έδώ.
άντιμετωπίζοντες τδν καταχθόνιον έχθρόν.
Ά γγέλομεν τήν θυσίαν Σας καί τήν τιμώμεν. Έμπνεόμεθα
έξ Αότής.
Άναπαύεσθε έν Είρήνη, πλησίον τού θείου Δημιουργού.
Τδ "Εθνος έπανεύρε τδν δρθδν προσανατολισμόν του καί πο
ρεύεται πρδς τήν Δόξαν.
Αίωνία θά παραμείνη ή μνήμη Σας».
Ό Εθνικός "Υμνος κλείνει τήν σεμνή καί άξέχαστη
αύτή τελετή, πού στάθηκε αφορμή νά γίνουν εύμενέοτατα
σχόλια γιά τήν Αστυνομία Πόλεων. Ακολουθεί γεύμα. Καί
οί μέν κ.κ. Αξιωματικοί τής άντιπροοωπείας παίρνουν τόν
δρόμο τού γυρισμού, οί δέ άλλοι συνεχίζουν τήν πορεία τους
πρός Πάτρας.
— ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
30
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
1972:
"Επλεε στά χρώ
ματα τά σύμβολα τής Χριστιανικής Θρησκείας καί τής Πα
τρίδος ή Πάτρα έκεϊνο τό πρωί.
Σημαιοστολισμένη, γλυκειά, όμορφη, όσο ποτέ άλλοτε.
ΓιώρταΖε. ΠανηγύριΖε. Τιμούσε τήν Μνήμη τού Προστάτη
καί Πολιούχου της 'Αποστόλου Άνδρέου. ΚΓ ό ούρανός
έφύλαΕε γιά δώρο ένον Ζεστό ήλιο, πού θύμιΖε άνοιΕη.
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Καί ή Αστυνομία Πόλεων έσπευσε νά προσθέσπ τά δι
κά της δώρα στόν έκλεκτό καί ευγενικό λαό τών Πατρών,
μέ τόν όποιο τήν ένώνουν άκατάλυτοι δεσμοί.
'Ησυχία. Τάξη. "Ολη ή 'Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών
έπί ποδός. Τά πάντα γιά τόν "Αγιο. Τό πάντα γιά τόν λαό.
Καί ή Αθήνα έστειλε τούς δικούς της Αστυνομικούς πρεσθευτάς της γιά νά υπογράμμιση τήν συμμετοχή τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων στόν έορτασμό. Ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιοννούλης μέ τήν σύΖυγόν του
καί τόν 'Υπασπιστήν του Αστυνόμον Α ' κ. Ματσόγγα Ά ν δρέα.
Ή Μουσική τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Διμοιρία Δοκίμων Ύποοτυνόμων .
Διμοιρία Δοκίμων Ύπαρχιφυλόκων.
Καί τό Τηλεοπτικό, Κινηματογραφικό, Φωτογραφικό καί
Ραδιοφωνικό Συνεργείο τού Σώματος.
Καί ή έφημερίς «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»
έγραφε τήν έπομένη στήν κορυφή τής πρώτης σελίδος:
«Ή ’Αστυνομία Πόλεων, διά τής θαυμασίας μπάντα της
καί διά τής συμμετοχής καί τών δύο Σχολών 'Γπαστυνόμων καί
Ύπαρχιφυλάκων, προαέδωσεν ιδιαιτέραν έπιβλητικότηταν είς
τήν έορτάζουσαν πόλιν».
Καί σέ άλλη στήλη: «Δέον νά σημειωθή δτι καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τών θρησκευτικών έκδηλώσεων έπεκράτησεν παρα
δειγματική τάξις χάρις είς τά ληφθέντα μέτρα ύπό τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων».
ΈΕ άλλου ή έφημερίς: «ΗΜΕΡΑ» Πατρών τήν Πέμπτην
30 Νοεμβρίου έ.έ. στήν πρώτη της σελίδα έδημοσίευσε τήν
έΕής είδηση:
«Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ
ΠΑΤΡΑΣ. ΚΑΙ ΑΙ ΔΓΟ ΣΧΟΛΑΙ ΤΟΓ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διά τήν σημερινήν λιτανείαν.
Ά φίχθη είς τήν πόλιν μας δ Ά ρχηγδς τοϋ ’Αστυνομικοί)
Σώματος κ. Κων)νος Γιαννούλης διά νά παραστή είς τήν έορτήν τοϋ Πολιούχου μας Α γίου Άνδρέου. Ό κ. ’Αρχηγός έπ’
εύκαιρίφ τής άφίξεώς του θά ένεργήαη έπιθεώρησιν τών ’Α
στυνομικών 'Γπηρεσιών καί θά δμιλήση είς συγκεντρώσεις ’Α
ξιωματικών καί κατωτέρων ’Αστυνομικών τής Δ)νσεως Πατρών.
Έ π ί τή έορτή, ωσαύτως τοϋ 'Αγίου Άνδρέου άφίχθησαν
at Άστυνομικαί Σχολαί 'Γπαστυνόμων καί Ύπαρχιφυλάκων διά
νά μετάσχουν τής λιτανείας.
Ή Αστυνομική Δ)νσις Πατρών χθές τήν έσπέραν έδεξιώθη
είς τό ξενοδοχεΐον «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΝΕ» τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους καί τούς ’Αξιωματικούς των.
Τήν δεξίωσιν έτίμηαε διά τής παρουσίας του δ ’Αρχηγός
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης.
Έ κ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως παρέστησαν ό
’Αστυνομικός Δ)ντής κ. Γ. Καραβασίλης, δ Ύποδ)ντής ’Αστυ
νομίας κ. Γ. Φασούλκας, ό Δ)ντής Ύποδ)νσεως ’Ασφαλείας κ.
"Οθων Βασιλείου, ό Υγειονομικός Δ)ντής κ. ’Ιωάννης Άνδριόπουλος καί άπαντες οί ’Αστυνόμοι.
'Ο κ. Άστυν. Δ)ντής προσεφώνησεν τούς πρός τιμήν τών
όποιων έγένετο ή δεξίωσις ’Αξιωματικούς καί Δοκίμους εύχηθείς δπως δ Προτόκλητος σκέπη αύτούς έπί ύγείφ καί προόδφ».
Οί Επίσημοι κστά τήν περιφοράν τής Τίμιας Κάρας του
Ά γιου Άνδρέου είς τάς οδούς τής Πελοποννησιακης Πρωτευούσης.

Αλλά 6ς Εανογυρίσουμε στήν ώραία έκείνη ήμέρα.
Μία περιγραφή θά δανεισθοΰμε όπό τήν τοπική έφημερίδα τόν «ΝΕΟΛΟΓΟΝ ΠΑΤΡΩΝ», ή όποια έγραφε μεταξύ
άλλων καί τά έΕής:
«ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΑΙ
ΠΑΤΡΑΙ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΓ ΠΟΛΙΟΓΧΟΓ ΑΠΟΓ
ΑΝΔΡΕΟΓ.
«Μετά ιδιαιτέρας λαμπρότητος καί έπισημότητος αί Πάτραι
σημαιοστόλιστοι καί μέ Βυζαντινά λάβαρα έώρταααν χθές τήν
Μνήμην τοϋ Προτοκλήτου τών ’Αποστόλων Α γίου Άνδρέου.
ΤΗτο μία απανία ήμέρα καί άπό άπόψεως καιρικών συνθηκών.
Πλήθη πιστών εΐχον συρρεύαει στόν 'Ιερόν Ναόν τοϋ Ά γιου
Άνδρέου, μετά δέ τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν ΐσταντο κατά
μήκος τών δδών διά τών όποιων θά διήρχετο ή Ιε ρ ά πομπή.
Τήν 7,30' π.μ. έψάλη είς τόν 'Ιερόν Ναόν Ά γ . Άνδρέου
Αρχιερατική θεία Λειτουργία χοροστατούντων τών Μητροπο
λιτών Πατρών κ. Κων)νου Άλεξανδρουπόλεως, κ. Κων)νου Δημητριάδος, κ. Ή λ ία Χίου, κ. Χρυσοστόμου Ύδρας, Σπετσών καί
Αίγίνης, κ. Ιεροθέου Ζακύνθου, κ. Αποστόλου Λαρίσης καί
Πλαταμώνος, κ. θεολόγου.
Τήν 10,45' έτελέσθη δοξολογία είς τήν όποιαν παρέστησαν
δ Υφυπουργός - Περιφερειακός Δ )τής κ. Αντώνιος Λέκκας,
ό Α ρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης, δ Γεν.
Δ)ντής Διοικήσεως κ. Ν. Βλαχογιάννης, δ Ύπαρχηγός Α ρχη 
γείου Ναυτικοϋ Υποναύαρχος κ. θ. Μανωλόπουλος, δ Δ)ντής
τής 93 ΣΔΙ Υποστράτηγος κ. Κ. Ζαφειρόπουλος, δ Νομάρχης
Ά χα ία ς κ. Ν. Ματαράγκας, δ Πρόεδρος τοϋ Περιφερειακού Συμ
βουλίου κ. Ν. Πλιάκας, δ Στρατιωτικός Δ) τής Ταξίαρχος κ.
’Ά γγελος Παπανδρέου, δ Πρόεδρος τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών
Στρατηγός κ. Ά χ . Τάγαρης, δ Δήμαρχος Πατρέων κ. Κ. Γκολφινόπουλος, δ Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόξενοι ξένων Δυνάμεων, έκπρόσωποι ξένων Δογμάτων, έκπρόσωποι Στρατιωτικών Αρχών καί άλλοι έπίσημοι. Έ ν συνεχείφ
ήτοι τήν 11ην π.μ. καί Ιξωθι τού Ίεροϋ Ναού έσχηματίσθη
μακρά καί έπιδλητική θρησκευτική πομπή.
Τήν 5ην μ.μ. έτελέσθη 'Εσπερινός καί έν συνεχείφ έψάλη
ιερά παράκλησις πρός τόν Προστάτην "Αγιον Άνδρέαν.
Μιά άλλη έκδήλωσις: Ή δεΕίωσις τού Πανεπιστημίου.
ΓΓ αύτήν έγραψε ή έφημερίς: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Πα
τρών τά έΕήό:
♦Χθές τήν έσπέραν, είς τάς αίθούσας τοϋ συλλόγου «Ερμής»
δ πρόεδρος τοϋ Πανεπιστημίου, στρατηγός καί ή κυρία Ά χ ιλ λέως Τάγαρη, έδωσαν έπίσημον δεξίωσιν έπί τή 6 έπετείφ τής
ίδρύσεως τοϋ άνωτάτου πνευματικού ιδρύματος τής πόλεώς μας
έπί τή συμπληρώσει έτους τής νέας Διοικήσεώς του καί πρός
τιμήν τών πρωτοετών φοιτητών. Παρέστησαν έκπρόσωποι δλων
τών Αρχών τής πόλεως, οί έξ Αθηνών άφιχθέντες είς Πάτρας
έπίσημοι διά τδν έορτασμδν τής μνήμης τοϋ Πολιούχου, έκπρόσωποι τοϋ Τύπου, ’Οργανώσεων κλπ. Κατά τήν δεξίωσιν έπεκράτησε θερμή έγκαρδιότητος καί προσεφέρθησαν πλούσια καί
έκλεκτά έδέαματα καί άναψυκτικά.
Γ
Πρός τούς προσκεκλημένους του ώμίλησεν δ πρόεδρος τοϋ
Πανεπιστημίου κ. Τάγαρης.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΓ ΑΡΧΗΓΟΓ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
κ. ΚΩΝ) ΝΟΓ ΓΙΑΝΝΟΓΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Έπωφελήθηκε τής εύκαιρίας τής μεταβάσεώς του στήν
Πάτρα δ Α ρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης γιά νά έπικοινωνήση μέ τούς Αξιωματικούς τής Διευθύνσεως Πατρών καί νά έπιθεωρήση Αστυνομικές Υπηρεσίες.
"Ετσι, τό πρωί τής 1.12.72, ώμίλησε πρός δλους τούς Α ξιω 
ματικούς τής Διευθύνσεως, κατά τήν διάρκεια συγκεντρώσεως
στδ γραφείο τοϋ Άστυνομικοϋ Δ)ντοΰ Πατρών κ. Καραβασίλη.
Στή συγκέντρωση αύτή δ κ. Α ρχηγός άπηύθυνε συμβουλές,
νουθεσίες καί παραινέσεις καί προσδιώρισε τις έπιβαλλόμενες
ύπηρεσιακές ένέργειες τοϋ συγχρόνου "Ελληνος Άστυνομικοϋ,
μέσα στδ πλαίσιο τών εύρυτέρων Κυβερνητικών έπιδιώξεων τής
’Εθνικής ’Επαναστατικής Α λλαγής.
Ανέλυσε, έπίσης, τά καθήκοντα καί τάς ύποχρεώσεις τών
Αξιωματικών τοϋ Σώματος, ώστε νά έπιτευχθή ή πλήρης άξιοποίησις τών στόχων καί τών έπιτευγμάτων τής Έπαναστάαεως.
Έτόνισεν, ακόμη, δτι πρέπει νά καλλιεργώνται συνεχώς
είς βάθος καί είς πλάτος αί ψυχικαί χριστιανικαί καί έθνικαί
άρεταί τών κατωτέρων, ώστε, νά διατηρήται πάντοτε ύψηλδν
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τό ύπηρεαιακόν των φρόνημα.
ΤΗθος έξαίρετον, ακέραιος χαρακτήρ καί άρίστη συμπερι
φορά αποτελούν τήν μίαν διίιιν τού χρυαοΰ ύπηρεσιακοΰ νομίσμα
τος, ένφ πειθαρχία γ.α.1 άπαρασάλευτος πίατις στήν Πατρίδα,
στήν ’Επανάσταση καί στήν ’Αστυνομία Πόλεων, άγάπη πρός τόν
Πολίτην, καί άγρυπνος προστασία των άγαθών του είναι ή άλ
λη δψις του.
’Επίσης έκάλεσε τούς ’Αξιωματικούς νά διατηρούν πάντοτε
στενήν συνεργασίαν μέ τΙς άλλες ’Αρχές κα! ιδιαιτέρως μέ τάς
’Ενόπλους Δυνάμεις, γιά τήν έπιτυχίαν των κοινών έπιδιώξεων.
Εύγένεια, εύκοσμία, τάξις καί καλή συμπεριφορά πρέπει
νά χαρακτηρίζουν πάντοτε τούς άποτελοϋντας τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.
Παραλλήλως, συνέστησε τήν έξεύρεσιν καί άλλων τρόπων
ταχυτέρας έξυπηρετήσεως τών πολιτών, άποφευγομένης τής
γραφειοκρατίας.
«Πρώτιστον, έν ειρήνη, καθήκον, άλλά καί γλυκύτερον
καί εύγενέστερον καθήκον, είναι τό δπηρετεΐν τόν πολίτην.
Αύτό έθεσε ώς σκοπόν του τό σημερινόν εύγενές καί δγιές Κρά
τος τής 21ης ’Απριλίου 1967.
Νά ίστάμεθα ψυχικώς πάντοτε πλησίον τού πολίτου καί νά
δικαιώνωμεν έμπράκτως τήν έμπιστοσύνην του».
Αύτά περίπου έτόνιαεν δ κ. ’Αρχηγός. ’Εν αυνεχείφ μετέβη καί έπιθεώρησεν τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας τής ίΐόλεως
καί έδωκεν δδηγίες γιά τήν καλύτερη διεξαγωγή τής όπηρεσίας;
Πέραν, δμως, άπό τΙς δπηρεσιακές αύτές ένέργειές του,
ό κ. Γιαννούλης, δέν παρέλειπε νά πραγματοποιήση καί κοινω
νικές έκδηλώσεις, τής τάξεως τών δημοσίων σχέσεων.
"Ac δονεισθοϋμε οπό τόν Πατραϊκό τύπο δύο χαρακτη
ριστικά δημοσιεύματα:
— Δημοσίευμα έφημερίδος: «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ
ΠΑΤΡΩΝ», τής 1.12.1972.
ΣΤΕΝΟΣ Ο ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝ
ΠΑΤΡΑΙΣ
ΕΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΟΣ
ΊΓπό τού 'Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τής κ.
Κ. Γιαννοόλη τήν έσπέραν προχθές παρετέθη δεϊπνον είς τό
Κοσμικόν κέντρον «Συμπόσιον» πρός τιμήν τών ’Αρχών τής Πόλεως. Ή πρωτοτύπως κεκοσμημένη αίθουσα, ή έπικρατήσασα
άκρως φιλική ατμόσφαιρα, ή θαυμασία, έπί τοϋτψ συγκροτηθεϊσα, όρχήστρα καί τά παλιά δμορφα τραγούδια, έδωσαν ένα
τόνο έγκαρδιότητος, χαράς καί κεφιού είς τήν δμορφην αύτήν
έκδήλωσιν πού παρετάθη μέχρι τών πρωινών ώρών. Παρέστησαν
δ Υφυπουργός καί ή κ. Λέκα, ό Γενικός ’Επιθεωρητής Διοικήσεως κ. Νικ. Βλαχογιάννης, δ 'Γπαρχηγός Χωροφυλακής, Υ 
ποστράτηγος κ. Ζαφειρόπουλος, δ Στρατιωτικός Διοικητής Ά χαίας Ταξίαρχος κ. Παπανδρέου, δ Δήμαρχος Πατρέων καί ή
κ. Γκολφινοπούλου, δ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. ΙΙλιάκας,
δ Διευθυντής ’Αστυνομίας καί ή κ. Γ. Καραβασίλη, δ ’Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Γ. Παπαγεωργίου δ Διευθυντής
τής ΣΠΑ τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων Άστυν. Δ)ντής
Β ' κ. Τσιπρούδης, δ Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομίας καί ή κ.
Φασούλκα, δ Υγειονομικός Διευθυντής καί ή κ. Άνδρεοπούλου
δ Διοικητής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας καί ή κ.
Βασιλείου, δ Υπασπιστής τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας ’Αστυ
νόμος Α' κ. Ματσάγκας καί άλλοι έκλεκτοί προσκεκλημμένοι».

μεθ’ ών έν συνεχεία, άντήλασσεν άπόψεις έπί διαφόρων κοινω
νικών θεμάτων κλπ.
Ή κοινωνική έκδήλωσις έδωσε τήν εύκαιρίαν νά διατρανωθή ή άμοιβαιότης τών αίσθηια,άτων άγάπης καί άλληλοεκτιμήσεως».
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Θ Ε Ρ Μ Ε Σ

Θερμότατες εύχαριστίες θά ήθελε, σάν έπίλογο, ή στήλη
αύτή νά άπευθύνη πρός όλους εκείνους, οί άποϊοι συμπαρα
στάθηκαν στήν Αστυνομία Πόλεων, έκεϊνο τό διήμερο τών
εκδηλώσεων της.
Πρώτα - πρώτα, στόν άκούραστο καί φιλοπρόοδο Πρόε
δρο Κοινότητος Δερβενιού κ. Ήλία Καροϋξο, στόν Γυμνα
σιάρχη κ. Άντωνόπουλο, στόν κ. Σταματάπουλο, στόν σταθμάρχη τής Χωρ)κής Δερβενιού, καί στό Κοινοτικό Συμ
βούλιο γιά τήν πολύτιμη βοήθειά τους, πού δέν θά τήν λη
σμονήσουμε ποτέ, εύχαριστίες έγκάρδιες στις άρχές τής
Κορινθίας, πού μέ τήν εύγενική παρουσία των έτίμησαν τήν
έκδήλωση.
Εύχαριστίες όλόθερμες στόν δραστήριο καί δημοφιλή
Νομάρχη Κορινθίας κ. Κύτταρη, στόν Στρατιωτικό Διοικη
τή Κορινθίας, Συνταγματάρχην κ. Λιναρόν καί τόν Διοικη
τήν Χωροφυλακής Κορινθίας Αντισυνταγματάρχην κ. Δημήτριον Μαργαρίτην.
Εύχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοριν
θίας καί στήν Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου γιά τήν συμμετο
χή της στό Μνημόσυνο καί τήν άντιπροσώπευσή της μέ τόν
Πανοσιολογιώτατο.
Εύχαριστίες στόν δημοσιογραφικό κόσμο τής Κοριν
θίας γιά τήν βοήθειά του.
Θερμότατες, έπίσης, εύχαριστίες στούς κατοίκους τής
Κοινότητος Δερβενιού, γιά τήν άγάπη τους καί τις συγκι
νητικές έκδηλώσεις τους. Εύχαριστίες έγκάρδιες στόν άκτιναλόγον ιατρόν τού Κιάτου κ. Αναστάσιον Κουμπήν καί τήν
εύγενεστάτην δίδα Τασίον Στασινοΰ.
Εύχαριστίες θερμότατες, άδελφικές στήν δημοσιογρα
φική οικογένεια τών Πατρών καί ιδιαιτέρως στις έφημερίδες:
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», «ΝΕΟΛΟΓΟΣ», «Η ΗΜΕΡΑ», «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ», καί στούς
φίλους άστυναμικούς ουντάκτας, πού τόσο έβοήθησαν τό
έργο μας. Εύχαριστίες έγκάρδιες στις άρχές τών Πατρών
γιά τήν φιλόΕενη καλωσύνη των.
Εύχαριστίες στόν κόσμο τών Πατρών, πού πάντα βοηθεΐ καί άγαπά τήν Αστυνομία Πόλεων.
Καί, τέλος συγχαρητήρια στήν Μουσική μας καί στις
Σχολές, Ύπαστυνόμων καί Ύπαρχιφυλάκων, όπως καί στήν
άστυνομική αντιπροσωπεία πού ήλθε στό Δερβένι, γιατί έτί
μησαν, μέ τήν συμπεριφορά καί τήν έμφάνισή τους, τήν Α 
στυνομία Πόλεων.
Κ α ί

τού Χρόνου.
ΣΠΥΡ. Κ. ΠΗΛΟΣ
‘Αστυνόμος Β ’

Τμήμα τής Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων είς
όψογον σχηματισμόν κατά τήν περιφοράν τής Κάρας τού
Αγίου Άνδρέου.

Δημοσίευμα έφημερίδος: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» τής 1.
12.1972. «ΤΕΊΌ Ν ΤΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ».
Υπό τής κυρίας Κων. Γιαννούλη, συζύγου τού ’Αρχηγού
τού ’Αστυνομικού Σώματος άπό τάς 6— 8 μ.μ. χθές είς τήν αί
θουσαν «Δανιηλίς» Βοσινάκη προσεφέρθη τέϊον είς τάς συζύγους
τών άξιωματικών τής ’Αστυνομικής Διευθύναεως Πατρών.
Ή εύγενική αύτη έκδήλωσις γενομένη έκ μέρους τής κυ
ρίας Γιαννούλη πρός σκοπόν άλληλογνωριμίας καί έκδηλώσεως
τής έκτιμήσεως της πρός τάς συζύγους τών άξιωματικών έστέφθη
ύπό απολύτου έπιτυχίας.
Ή κυρία Γιαννούλη, συνοδευομένη ύπό τών κυρίων Καρα
βασίλη καί Φασούλκα Διευθυντού καί Υποδιεθυντοΰ ’Αστυνο
μίας, ύποδέχετο φιλοφρονέστατα τάς συζύγους τών άξιωματικών,
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X P IC T O C Γ 6Ν Ν Χ Τ Χ Ι
«Νάμουν του στάβλου εν άχυρο,
ενα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιξε ό Χριστός
στον ήλιο του τό μάτι! ...»
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

I. ΡΑ·Ι·ΚΟΥ ’Αστυνόμου Α'

Ντυμένη τής άμαρτίας τήν φορεσιά, ή γή έτρεχε μέσα στό ψυχρό
χάος. Πάνω στήν καμπύλη έπιφάνεια τής έλάχιστης στεριάς, πού έπέπλεε στήν υγρή έρημιά τών άπέραντων ’Ωκεανών, δαιμονισμένα ή
γενιά τών άνθρώπων έκινεΐτο.
Δεμένοι μεταξύ τους, μέ τά άκατάλυτα δεσμά τής κοινής μοίρας,
οί άνθρωποι τής γενιάς αυτής, ένα καί μοναδικό είχαν αίτημα: Τής
Εύτυχίας τό αίτημα. Τούς δρόμους πού νόμιζαν ότι όδηγοΰν σ’ αύτό,
συνεχώς δοκίμαζαν. Πολλοί όμως οί δρόμοι, πιό πολλά τά μονοπάτια.
Ποιό, τάχα, μονοπάτι όδηγοΰσε στό ποθητό τέρμα;
Καί ξαφνικά, μιά νύχτα, έγινε τό θαύμα. Έ να άστέρι έσκισε τό
καταπέτασμα τού ουρανού καί στάθηκε, σάν πολυέλαιος, πάνω άπό ένα
ταπεινό σταΰλο.
Τήν ίδια ώρα, στής φάτνης τ’ άχυρα, γεννήθηκε ό Θεός - Χριστός.
Σκυφτοί, κάτω άπό τό βαρύ φορτίο τής κληρονομικής άμαρτίας, οί
άνθρωποι σήκωσαν ψηλά τά κουρασμένα τους μάτια καί θαμπώθηκαν
άπό τό έκτυφλωτικό φώς, τό Φώς τού μεγάλου μηνύματος, τό Φώς
τής ’Αγάπης. Καί βρήκαν οί άνθρωποι τόν δρόμο, πού ώς τώρα ζη
τούσαν νά τούς όδηγήση στό ποθητό τέρμα, τήν Εύτυχία.
Τού Χριστού ή γέννησις ήλθε νά ύψώση, άνάμεσα στους αίώνες,

Ό

Αρχηγός Α. Π. καί ή κ. Γιαννούληυποδεχόμενοι τόν
Τάξεως κ. Τσούμπαν.

Υπουργόν Δημοσίας

ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞ1ΩΣΙΣ
ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Παλαιοί ήγέτες τής 'Αστυνομίας Πόλεων μέ τόν σημερινό 'Αρχηγό. "Ανθρωποι
πού έγραψαν τήν ιστορία του Σώματος καί εξακολουθούν νά μάς έμπνέουν μέ
τή σεβάσμια μορφή τους.
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«Μοναδική στό είδος της». . . «γεμά
τη άρχοντιά». .. «ευγενική, σπάνιάς ακ
τινοβολίας», ή καλυτέρα τής τελευταίας
20ετίας», ένας σταθμός στήν κοσμική
Ζωή τής Ελληνικής πρωτευούσης».
Μέ αύτούς τους χαρακτηρισμούς έσχαλίασε τήν δεξίωση τής 'Αστυνομίας
Πόλεων, ό τύπος καί τό κοινόν.
Μιά δεξίωση «άλλοιώτικπ», πού άφη
σε τις καλλίτερες έντυπώσεις όχι μο
νάχα στούς παρευρεθέντας, άλλά καί
στήν κοσμική 'Αθήνα!
Τ ό rt ο ς: Ξεν. «Μεγάλη Βρεταννία»
—'Ολόκληρο τό ισόγειον. Σάλλες πέντε
τεράστιες, άνθοσταλιαμένες.
Χ ρ ό ν ο ς :
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου
1972 — 'Οκτώ τό βράδυ.
Κόσμος:
1100 άτομα. "Ο,τι πιό
έκλεκτό έχει νά έπιδείξη ή Ελληνική
Πρωτεύουσα.
...'Εντυπώσιασε, γιά μιά άκόμα φορά,
ή 'Αστυνομία Πόλεων, μέ τήν λαμπρή
της έμφάνιση έκεϊνο τό βράδυ. Διεκρίθη.
Ήρίστευσε.
Ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων
καί ή Κυρία Κωνσταντίνου Γιαννούλη,
ύπεδέχθησσν καί έδεξιώθησαν ένα έκλε
κτό, πανέμορφο κοινό, κατά τήν διάρ
κεια αύτής τής άριστα καί μέ πολύ γού
στο κοί έπιμέλεια όργανωθείσηα έτησίας
δεξιώσεως τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
.. . Νά τί γράφει σχετικά ή κοσμική
στήλη τής έφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ», σέ δύο διοδοχικές δημοσι
εύσεις:
Μέ κάθε έπισημότητα έδόθη προχθές ή
έτησία δεξίωοις τοΟ Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ή δποία καί άπετέλεσε
μεγάλο κοσμικόν γεγονός εις τάς αίθου
σας τοδ ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία»,
εις τήν είσοδο των όποιων έδέχοντο τους
πολυπληθέστατους καλεσμένους (χίλια καί
πλέον άτομα) φιλοφρονέστατα κ ι’ έγκάρδια ό άρχηγός τής 'Αστυνομίας καί ή γοη
τευτική, μέ θαυμάσιο μοντέλο δαντελλέ
μάξι κ. Κωνστ. Γιαννούλη. Ή ατμόσφαι
ρα ήταν πολύ εύχάριστη κ ι’ έγκάρδια καί
τό μπυφέ είχε έκλεκτά έδέαματα. Είς
τήν έξαίρετην αύτήν δραδυά θ’ άναφέρω
δσους ήτο δυνατόν νά διακρίνω καί δσους
δ χώρος μοΒ έπιτρέπει:
Τόν άρχιεπίακοπο Αθηνών καί πάσης
Ε λλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, τόν μητροπολίτη
’Ενόπλων Δυνάμεων κ. ΝΙΚΟΛΑΟ, τούς
ύπουργούς: Δημοσίας Τάξεως καί τήν κ.
Β. Τσούμπα, Οικονομικών καί τήν κ. I.
Κούλη, άναπληρωτή
’Εσωτερικών κ.
Ό ρ. Γιάκα, άναπληρωτή ’Εθνικής Οικο
νομίας κ. Κ. Καρύδα, τούς ύφυπουργούς
παρά τφ πρωθυπουργφ κ. καί κ. Β. Σταματοπούλου καί κ. καί κ. Σπ. Κατσώτα,
Κυβερνητικής Πολιτικής κ.κ. Δ. Ά γγελόπουλο καί Ή λ . Μπαλόπουλο, περιφερεια
κό διοικητή Θεσσαλίας καί τήν κ. Χρ.
Μίχαλου, ’Εθνικής Οικονομίας καί τήν κ.
Κλ. Δαμιανού, Οικονομικών καί τήν κ.
Ά ρ. Δημοπούλου, Έ θν. Παιδείας καί τήν
κ. Ά θ. Στεργιοπούλου, Ναυτιλίας, Μετα
φορών ’Επικοινωνιών καί τήν κ. Μ. Παπαδογιάννη, τούς γεν. γραμματείς: Δη
μοσίας Τάξεως κ. Χαρ. Παπαδόπουλο, Κυ
βερνητικής Πολιτικής κ. Ά λ . Σταυριανόπουλο, Οικονομικών κ. Ν. Γεωργακόπουλο,
Δικαιοσύνης κ. Ά χ . Μπαλή, ΠολιτισμοΟ
’Επιστημών καί τήν κ. Ά ντ. Σκαρμαλιωράκη, Τύπου καί Πληροφοριών κ. Λ. Παπαγγελή, Δημοσίων Έ ργω ν κ. Ά θ. Μπό-

ταη, άναπληρωτδς 'Εθνικής Οικονομίας κ.
κ. Δ. Ρουχωτά, Ά λ . θρόνο, Π. Σταυρίδη,
Δ. Δημόπουλο κ .δ., τδν πρόεδρο τής Συμ
βουλευτικής κ. Α. Βογιατζή,
πρέσβεις
διαφόρων κρατών κ ι' έπιτετραμένους άλ
λων χωρών, τόν έπίτροπο διοικήσεως Αν
τιστράτηγο καί τήν κ. Ε. Λατσοόδη, τδν
νομάρχη ’Αττικής καί τήν κ. Γ. Δημακοποόλοο, τοδς δημάρχους ’Αθηναίων καί
τήν κ. Δ. Ρίτσου καί Πειραιώς κ. Ά ρ.
Σκυλίτση, τδν πρόεδρο τοδ ’Αρείου Πάγου,
κ. Πατσουράκο, τδν εισαγγελέα τοδ Ά ρείου Πάγου καί τήν κ. Π. θεράπου, τδν
πρόεδρο τοδ Άναθεωρητικοδ Δικαστηρίου
άντιστράτηγο καί τήν κ. Παπαπούλου, τδν
εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κ. Νικολοδήαο, τδν άρχηγδ τοδ στρατοδ άντιστράτηγο καί τήν κ. Δ. Ζαγοριανάκου, τδν
δπαρχηγδ ΑΕΔ άντιστράτηγο καί τήν κ.
θ. Μουρίκη, τδν δπαρχηγδ άρχηγείου
Στρατοδ καί τήν κ. Γρ. Μπονάνου, τδν
άρχηγδν Χωροφυλακής αντιστράτηγο καί
τήν κ. Χρ. Καραβίτη, τδν διοικητή ΓΔΕΑ
άντιστράτηγο καί τήν κ. Γ. θωμοπούλου,
τδν γεν. διευθυντή τοδ Ε ΙΡΤ άντιστράτηγο καί τήν κ. Κ. Μητρέλη, τδν διοικητή
τής ΓΕΝΕΔ δποστράτηγο κ. Τρ. Άποστολόπουλο, τοδς δποπτεράρχους καί τίς κυ
ρίες: Ά π . Μπονότη, Κ. θωμαίδη, Δ. Δουλγερίδη, Γ. Τααβέλλα, Κ. Πιτσίκα κ.δ.
τοδς διοικητδς τώ Τραπεζών 'Ελλάδος κ.
Δ. Γαλάνη, ’Εθνικής καί τήν κ. Χρ. Ά χ ή ,
ΑΤΕ καί τήν κ. Άδαμοπούλου, τοδς στρατηγοδς καί τίς κυρίες: Δ. Παπαλουκδ,
Ά λ . Καραμανώλη, Γ. Ντούρου, Χρ. Καρυώτη, Γ. Μπελινιάννη, I. Ζαφειροπούλου,
Ξ. Τζαβάρα κ.δ., τούς ναυάρχους καί τίς
κυρίες Κ. Άλεξανδρή, Π. Κώνστα, κ .δ.,
τοδς πτεράρχους κ. Έ π . Μπλούμπη, κ.
καί κ. Ε. Καρύδη κ .δ ., τοδς πρυτάνεις πα
νεπιστημίου κ. Κ. Τοόντα, ΑΣΟΕΕ κ. I.
Χρυσοκέρη, Ά νωτ.
Γεωπονικής κ. Φρ.
Χρυσοχέρη τούς άντιπροέδρους: Συμβουλί
ου ’Επικράτειας κ. Ή λ . Γλυκοφρύδη καί
κ. καί κ. Α. Τσούτσου, ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου καί τήν κ. Τζαβέλλα, τδν δποδιοικητή ΕΤΒΑ καί τήν κ. Ό θ. Φαμπρικέζη,
τδν νομικδν σύμβουλον ΕΤΒΑ καί τήν κ.
Τ. Μααουρίδη, τδν ιατροδικαστή κ. Δ. Καφάσκη, τδν άρχηγδν τοδ Λιμ. Σώματος δποναόαρχο καί τήν κ. Γ. Μητράκου, τδν δι
οικητή τοδ στόλου δποναόαρχο κ. Π. Ά ραπάκη, τόν νομικό σύμβουλο δπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Ν. Μπλιάταο, τδν δποδιοικητή ΓΕΝΕΔ σμήναρχο καί τήν κ.
Ά ντ. Λύκου, τδν συνταγματάρχη καί τήν
κ. Σ. Μπονότη, τδν άντισυνταγματάρχη
καί τήν κ. Ά λ . Ζαφειροπούλου, τδν διευ
θυντή προγράμματος ΓΕΝΕΔ καί τήν κ.
I. Βελλοπούλου, τδν πρόεδρο ΕΣΗΕΑ κ.
Π. Τρουμπούνη, τοδς τ. άρχηγούς Αστυ
νομίας καί τις κυρίες: Δ. Βρανοπούλου,
Ε. Καραμπέτσου, Β. Σακελλαρίου, θ. Γαλανοπούλου κ .δ., τδν ύπαρχηγόν τής Α 
στυνομίας Πόλεων κ. Γ. Καλτσδ, τοδς άστυνομικούς διευθυντδς Αθηνών καί τήν κ.
Ν. Δασκαλοπούλου καί Πειραιώς καί τήν
κ. Ταξ. Άδαμοπούλου, τοδς καθηγητάς
καί τις κυρίες:: Στ. Κορρέ, Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Λ. Καραπιπέρη, Έ μμ.
Πρωτοψάλτη κ .δ., τοδς καθηγητάς κ.κ. Π.
Λαδόπουλο, Α. Χαστούπη, Μ. Σιώτη,
καί άλλους. Τδν διευθυντή Τουριστι
κής Αστυνομίας κ. Έ π . Παναγόπουλο,
τδν διευθυντή Αστυνομικών Σχολών κ. Ν.
Οικονόμου, τοδς Αστυνομικούς διευθυντδς
κ.κ. Β. Λάμπρου, Δ. Γιαλαμδ, Κ. Οίκονομάκο, Έ μμ. Διαμαντάρη, Γ. Ά γγελό-

Ο Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης υποδεχόμενος τόν Γενικόν
Γραμματέα του Υπουργείου Δημ. ΤάΕεως κ. Χαρ. Παπαδόπουλον

Ό κ.

Αρχηγός Άστυν. Πόλεων συνομιλών μετά τοϋ τέως Πρωθυπουργού καί
Προέδρου τοϋ Ε.Ε.Σ. κ. Γεωργακοπούλου.

Οί συμμετασχόντες τής δεΕιώσεως άΕιωματικοί τής 'Αστυνομίας, έχοντες εις
τό μέσον τόν 'Αρχηγόν κ. Γιαννούλην, τόν Ύπαρχηγόν κ. Καλτοαν καί τούς
'Αστυνομικούς Δ)ντάς 'Αθηνών και Πειραιώς κ.κ. Δασκαλόπουλον καί Άδσ
μόπουλον.

πουλο, Ε. Χατζηκώστα, Β. Τζαβέλλα, Γ.
Καροδζο, Α. Ταιπρούδη, Σ. Κουβά, Σ. Κατσιλάμπρο, χδν ’Αστυνόμο Σπδρον ΙΙηλό και
πλήθος άλλων αξιωματικών τής ’Αστυνο
μίας. Τόν πρόεδρο τοδ ΔικηγορικοΟ Συλλό
γου ’Αθηνών κ. ίη λ . Ά γγελ ή , τόν πρόε
δρο τής ΑΔΕΔΓ καί τήν κ. Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, έκπροσώπους τού βιομηχανικού,
βιοτεχνικού, έφοπλιστικοϋ, καλιτεχνικού,
δημοσιογραφικού, έπαγγελματικού κόσμου,
γεν. διευθυντάς δ)ντάς ύπουργείων, δημά
ρχους περιφερείας πρωτευούαης κ .ά., τούς
κ. καί τΙς κυρίες: I. ΙΙαπαβλαχοποΰλου,
Δ. Ίωακείμογλου, Κ. Μαραγκού, Κ. Σβορώνου, Γρ. Παπαδάκη, Ν. καί Π. Βαρδινογιάννη, I. Φημμένου, Εύαγ. Φωτιάδη,
Γρ. Μαντζουράνη, Ν. Παπαδημητρίου, I.
Χιδίρογλου, Ά ν. Σαμαρά, Γ. Βαξεβανίδη,
Π. Δερμιτζάκη, Γ. Κανέλλου, Ά ρ. Ξυπολιτίδη, I. Παπαμιχαλάκη, κ.ά., τις κυ
ρίες Ντέπη Άντωνοπούλου, 'Ελένη ’Ακρι
βού, Σ. Ρακιτζή, Κων. Τσαγγάρη, Κων.
Τααβάρα, Ντάνυ θωμόγλου, Αίκατ. Ίωάννου, Μάνια Ι’ερανέα κ .ά., τούς κ. κ. Γ.
Γεωργιάννη, I. θεοδωρακόπουλο, Ά λ .
Μπορομπόκα κ .ά., τις κομψές δίδες: Λίλη
Δημακοπούλου, Ό λ γ α Λοβέρδου, "Εφη
Λύκου,
Μαρία Παπαδημητρίου,
Έ λ εν
Σπερώνη, Αϊλ. Κουσκουνά κ.ά.

Στήν έτησία δεξίωσι τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, πού "έδόθη μέ κάθε έπισημότητα,
δπως έγράψαμε, στό ξενοδοχείο τής Με
γάλης
Βρεταννίας, παρέστησαν, έπίσης
μετά τών συζύγων των, πλεΐστα μέλη τής
Κυβερνήσεως, μεταξύ τών όποιων ό ύφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Μέξης, ό ύφυπουργός Δημοσίων ’Έργων κ.
‘Αλεξίου, δ γενικός γραμματεύς τοδ ύπουργείου Ναυτιλίας, ’Επικοινωνιών —
Μεταφορών κ. Γκόταης, δ γενικός γραμ
ματεύς τής Βουλής κ. Ιίραψίτης κ.ά. Ε 
πίσης, μετά τών συζύγων των, πλεΐστοι
πρεσβευταί βπως 'Ολλανδίας κ. Μπάρκμαν
Λιβάνου κ. Ματτάρ, Γερμανίας κ. Ό νκεν,
Γαλλίας κ. Ντυράν, Αιθιοπίας κ. Άμπέμπε, 'Ισπανίας κ. Ά νιέλ - Κιρόγκα, Κα
ναδά κ. Γκωβέν, Βελγίου κ. Μπίτριν, Βρα
ζιλίας κ. Ντέ Μπουργκός - Καμπάλ 6
έπιτετραμμένος τοδ ’Ιαλαήλ κλπ. Διεκρίναμε άκόμη τόν πρύτανιν, τήν σύγκλητον
καί τόν κυβερνητικόν έπίτροπον τού πανε
πιστημίου ’Αθηνών, τοδ πολυτεχνείου, τής
Παντείου, τής ΑΣΣΟΕ, τής Γεωπονικής,
τών Καλών Τεχνών καί τής Βιομηχανικής
Πειραιώς, έκπροσώπους τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών, τούς διευθυντάς Τραπεζών Ε λ 
λάδος, Έμπρρικής, ΕΤΒΑ, Γενικής κλπ.,
τόν γενικόν δ)ντήν ΔΕΗ κ. Δάραν, τόν

δ)ντήν ΟΤΕ κ. Άλεξανδρόπουλον, τούς
προέδρους Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργα
τών κ. Δαακαλάκη, Ξενοδ. ’Επιμελητηρί
ου, κ. Μαθιόπουλον, τού Τεχνικού ’Ε πι
μελητηρίου κ. Σφήκαν, τόν προϊστάμενον
ύς ιατροδικαστικής ύπηρεσίας ’Αθηνών
. Καψάακην καί Πειραιώς κ. Μπούκην,
τόν πρόεδρον τής Συμβουλευτικής ’Επιτρο
πής κ. Βογιατζήν καί πολλά μέλη τής
Συμβουλευτικής ’Επιτροπής, τόν πρόεδρον
τοδ Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων κ.
Μελαντινόν, τοδ
Δικηγορικού Συλλόγου
’Αθηνών κ. Ά γγελήν καί Πειραιώς κ.
ΙΙειρουνάκην, τοδ Συμβουλίου ’Επικράτειας
κ. Ι’λυκοφρύδην κλπ. Μεταξύ τών έκλεκτών προσκεκλημένων ήααν έπίσης, δ
στρατηγός - διοικητής ΑΣΔΕΝ κ. Τσουμάνης, οί άντιστράτηγοι κ.κ. Παπαδοϋκας,
ΙΙετρόπουλος, Ά λεβίζος, Παυλίδης, Μπονώτης, δ ναύαρχος κ. Εύγενίδης κλπ. δ
πρόεδρος τοδ Ελληνικού Έρυθροΰ Σταυ
ρού κ. Γεωργακόπουλος, οί άντιστράτηγοι κ.κ. θωμόπουλος, Καρατάσος, Κυριακόπουλος, θωμαίδης,
Πράσινος, Κοσμόπουλος, Καραγκουνάκης κ .λ .π ., δ αρχηγός
τής άμερικανικής στρατιωτικής άποστολής
στρατηγός κ. Ράδντερ, δ ύπαρχηγός ’Αε
ροπορίας δποπτέραρχος κ. Παπαβααιλείου,
δ ύπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, κ.
Β. Κατσάνος, πλεΐστοι έκπαιδευτικοί, διευθυνταί καί σύμβουλοι, δ πρόεδρος τής
ΕΠΟ κ. Δέδες, δ πρόεδρος τοδ Παναθη
ναϊκού κ. Κίτσος καί ΑΕΚ κ. Χατζηχαραλάμπους, δ κ. Μάνος Παυλίδης, δ κ. Γ.
Άποστολάτος, οί καθηγηταί κ.κ. Δασκαλόπουλος, Μπαλτάς, Κόνσολας, θεοδωράκος κλπ., δ πρόεδρος τής Ένώσεως Συν
τακτών κ. Τρουμπούνης, τής
Ένώσεως
Περιοδικού Τύπου κ. Μπακόπουλος, δ δημοσιολόγος - συγγραφεύς κ. Α. Παγουλάτος, δ τέως ύπουργός κ. Τζεβελέκος, δ κ.
Βαρδινογιάννης καί πλεΐστοι έφοπλισταί,
δ πρόεδρος
τής 'Εταιρείας
'Ελλήνων
θεατρικών Συγγραφέων κ. Δημ. Ίωαννόπουλος, δ κ. ’Απ. Καθάριος, δ γενικός
γραμματεύς τού Σωματείου Ελλήνων Η 
θοποιών κ. Παπαχοήστου καί δ καλλιτέχνης
κ. Βενετσάνος κλπ. Έ ξ άλλου, άπό πλευ
ράς δικαστικού σώματος, παρέστησαν δ έκπρόσωπος τού Συμβουλίου Ε πικράτειας, δ
είσαγγελεύς τοδ Άρείου Πάγου κ. θεράπος, δ προϊστάμενος τής Εισαγγελίας ’Α
θηνών κ. Φαφούτης, δ προϊστάμενος τής
Εισαγγελίας Πειραιώς κ. Νικολοδήμος, δ
είσαγγελεύς Έφετών, διευθυντής τών
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών κ. Τααβούλης κ.ά. Τέλος, παρέατησαν έκπρόαωτιοι τών ΛΑΊΌΝΣ, τής ΕΛΠΑ, τοδ Ροτα
ριανού 'Ομίλου, πλήν τών κ.κ. άρχηγοδ
ύπαρχηγοδ καί τών άστυνομικών διευθυντών

’Αθηνών, Πειραιώς, δ τέως άρχηγός κ.
Καλυβίτης δ τέως άρχηγός κ. Τασσιγιώργος, οί επίτιμοι ύπαρχηγοί κ.κ. Στρατής
καί Τσιοδγκος, οί αστυνομικοί διευθυνταί
μετά τών συζύγων των: κ.κ. Μιχελής τής
’Ασφαλείας ’Αθηνών, Μαρίνος τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών,
Μπαλόπουλος καί Ντζιώρας τοδ ύπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Τζίμας, Κατσιμπάρος, Βέρρας, Ζερβολέας τοδ άρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων, Κουντουριώτης καί
Λαμπρόπουλος τοδ Κλάδου Τ γεία ς, Λεμονής τής Δ.Ε.Γ., Πετούαης τής ΓΕΔΙΙΑ)
Χώρας, Πίτσος, Καρανίκας, θεοχαρόπουλος, Ντόντος, Παπαγεωργίου, Κωστόπουλος, Χριστολουκάς, Παπαϊωάννου, Κατσάρος, Τσιρίγκας, Πατσούρης, Λαδιάς, ΙΙιάς,
Γεωργακόπουλος, Σαρλής, Κατσέλης, Καρακίτσος, Γιαννημάρας, Ζιάννης, Φασούλκας, Άλεβιζάκος, Οίκονομόπουλος, Α να
στασίου, Καραθανάσης, Μουντζούρης, Μυρίλλος, Λιόντος, Κουρής, Κορνιλάκης,
Κάπτιος, Πάγκος, ΙΙαπασταθόπουλος, Ρό
ζος, Καταάνης, Τεόπουλος, Μπαλωμένος,
κ.ά. ’Επίσης, οί άατυνόμοι, μετά τών συ
ζύγων των, κ.κ. Φυχογυιός, Χαρλαύτης,
Μπουρδάκος, Ματσάγκας,
Τσαγκάνης,
Μανδραγώνης, δ ύπαστυνόμος κ. Γκουρβέλλος καί άλλοι. Έ κ μέρους τής ’Αμε
ρικανικής Πρεσβείας, οί κ.κ. Κόρμ, Δαμίγος, Γιαννέας, Καλδάρης, Καλογεράτος
κλπ., δ ιατρός κ. Ζακόπουλος, δ άερολιμενάρχης κ. Γόμπος, δ καθηγητής πανε
πιστημίου κ. Κωνσταντινίδης, δ ύφηγητής
κ. Δέδες, οί καθηγηταί τών ’Αστυνομικών
Σχολών, δ κ. Γερογιάννης καί άλλοι.
ΜΑ1ΡΗ Μ.
Ναι! "Αφηοε έποχή ή έτησία δεξίωση
τής Αστυνομίας Πόλεων, στό ξενοδο
χείο -ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ». Καί ύπήρξεν έπίσης μιά ευκαιρία για μιά ευ
ρύτερη έπαφή τής Αστυνομίας Πόλεων
μέ τούς έκπροσώπους όλων τών τάξεων
τής Αθηναϊκής κοινωνίας. "Ενα ήθικό
όνοβόπτισμα. Μιό άκόμη ένθάρρυνση.
Μιά έμπνευση γιά τήν υπηρεσιακή πο
ρεία τού Σώματος αύτοΰ, πού πάντα έστήριξε καί έβάσιοε τήν «πάσαν έλπίδα
του» στήν όγάπη τού κοινού.
Καί τά λόγια ένός ξένου πρεσβευτοϋ
θά ήμποροΰσαν νά
κλείσουν αύτό τό
φωτογροφικό ρεπορτάζ, σάν σύντομος
επίλογος:
«Πολιτισμός. Παντού. ΚΓ έκεϊ, στό
δρόμο. ΚΓ έδώ, στό ξενοδοχείο. Σάς
καμαρώνω».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν τών αξιότιμων
βοΰν εις τήν θιβλιοδέτησιν τού Κ ’ Τόμου
σαυρόν εις τήν βιβλιοθήκην των. Διά τήν
ται νά μάς έρωτοΰν
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κ.κ. συνδρομητών μας, ότι μέ τό παρόν τεύχος δύνανται νά προτών «Αστυνομικών Χρονικών». Θά έχουν ένα πραγματικόν θη
καλλιτεχνικήν βιβλιοδεσίαν, ουμπλήρωσιν τευχών κ.λ.π., δύνανεις τό τηλέιρωνον: 627.469.

Σ.Κ.Π.

Η Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι ΤΩΝ Μ Α Χ Ω Ν
Τ ΩΝ Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ
Τήν 3ην τρέχοντος μηνός καί άπό 10.30' ώρας εις τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη έωρτόσθη ή 'Επέ
τειος τών μαχών τών Σωμάτων Ασφαλείας έναντίον τών κομμουνιστών, κατά τήν Δεκεμβριανήν ανταρσίαν του 1944.
Μετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν κατά τήν όποιαν έψαλλε ή μικτή χορωδία ύπό τήν διεύθυνσιν τού
Αστυνόμου κ.
Ζαφειροπούλου. ώμίληοεν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Τσούμπας, δστις είπε μεταξύ τών άλλων τά έΕής χαρα
κτηριστικά :

k

Ή Ε λ λ ά ς, άφοδ πρώτη, διά τών θυσιών τών τέκνων της,
προμαχούσα &πέρ τοδ έλευθέρου κόσμου είς τά δρη της Η π ε ί
ρου, τής ’Αλβανίας καί της Μακεδονίας, διέλυσε τόν θρύλον
τοδ άηττήτου τοδ “Αξονος, είχε τελικώς τήν σκληράν μοίραν,
νά ύποστή τριπλήν κατοχήν.
Αίμάσσουσα άλλά πάντοτε όρθια, έβάδιζε τόν άνηφορικδν
δρόμον τής συνεχούς θυσίας.
Τό κομμουνιστικόν δμως κόμμα τής Ε λλάδος, έκτελουν
διατεταγμένην είς αύτό άποστολήν, ξένον πρός τό αυντελούμενον δράμα τοδ Ελληνικού Λαοδ, καί έκμεταλλευόμενον τήν
άνυπαρξίαν έλευθέρου κράτους, εόρε τήν εύκαιρίαν τότε νά προετοιμάση τήν Staiav κατάληψιν τής έξουσίας, μέ σκοπόν νά
καταστήση τήν άπ’ αιώνων χώραν τής έλευθερίας, υποτελή δο
ρυφόρον τοδ καμμουνισμοδ καί τό φιλελεύθερον πνεύμα άβουλον
σκιάν τοδ ένδόξου παρελθόντος του.
ΙΙρός τόν σκοπόν τοδτον αδίστακτου καί Ανειλικρινές μετήλθε πάντα δόλον καί έσκόρπισε δνευ έλέους τόν θάνατον και
τήν φρίκην παντού καί είς τήν δπαιθρον καί είς τάς πόλεις.
"Οταν νικώμεναι αί δυνάμεις κατοχής έγκατέλειπον τήν
χώραν, τό Κ .Κ.Ε., έχον πλέον διά πυρός καί μαχαίρας συντρί
ψει σχεδόν πάσαν έθνικήν άντίστασιν είς τήν δπαιθρο καί έκ
μεταλλευόμενον τήν Ιλλειψιν ισχύος τοδ Κράτους έκυριάρχησεν
έφ’ δλοκλήρου σχεδόν τής Χώρας.
Μόνη ή Πρωτεύουσα παρέμεινε σχετικώς έλευθέρα, μέχρι
τής 6ης Δεκεμβρίου 1944, καθ’ ήν τό Κ .Κ .Ε., άποβαλόν τό
προσωπείου έπετέθη διά τήν βιαίαν κατάληψιν καί τοδ τελευ
ταίου τούτου, δχυροδ τής έλευθερίας.
Είς τήν προσπάθειάν των δμως αυτήν, τά στίφη τών Έ λασιτών συνήντησαν τήν άντίστασιν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τά
όποια άφοδ έπΐ τρία έτη ΰφίσταντο συνεχή αιμορραγίαν, υπε
ρασπιζόμενα τόν 'Ελληνικόν Λαόν είς τάς πόλεις καί τήν ύπαι
θρον έναντι τής τετραπλής κατοχής, έκαλοδντο είς τήν ύστάτην

μάχην νά προτάξουν τά στήθη των καί μή παραδώσουν τήν ίεράν
πόλιν τοδ πνεύματος καί τοδ φωτός, είς τάς δυνάμεις τοδ σκό
τους καί τής βίας.
Τό Μηχανοκίνητον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αί Σχολαί
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, αί Φρουραί Χωροφυλα
κής τών φυλακών Άβέρωφ, Χατζηκώστα καί Βουλιαγμένης καί
ή δύναμις τοδ ’Αρχηγείου τοδ Πυροσβεστικού Σώματος, έπετέλεσαν ήρωϊκοδς δθλους μέ ψυχικόν μεγαλείου καί αύταπάρνησιν.
Είς τόν χώρον αύτδν τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη, φράσσον
τάς ζωτικάς προσβάσεις πρός τό κέντρου τής πόλεως δπέστη
τήν μεγαλυτέραν πίεσιν υπό πολυαριθμοτέρου έχθροδ.
Είς τόν χώρον αύτόν τόν καθηγιασμένον διά αίματος ήρώων, είς τόν όποιον σήμερα ίστάμεθα μέ σεβασμόν, έλαβον χώραν
'Ομηρικαί συμπλοκαί καί έγράφησαν σελίδες δόξης καί άτομικής θυσίας.
'Ο ήρωϊσμός καί ή θυσία, ή περιφρόνησις πρός τόν θάνατον
καί ή άκλόνητος πίστις διά τό δίκαιον τοδ άγώνος καί τήν
σωτηρίαν τής Πατρίδος, άπετέλεσαν τά άκατανίκητα δπλα τών
όλίγων γενναίων υπερασπιστών τοδ Συντάγματος Μακρυγιάννη.
Ζώντες καί νεκροί τής μάχης έκείνης άκολουθοδνται άπό
τήν δμόθυμον έθνικήν εύγνωμοσύνην. Οί απολειπόμενοι δμως
τής ζωής ταύτης, έκεϊνοι οί όποιοι έτεινον τήν προσφοράν μέχρι
τής θυσίας τής ζωής των, είναι έκεϊνοι πρός τούς δποίους είδικώτερον στρέφεται κατά τήν στιγμήν ταύτην ή σκέψις μας,
σκέψις εύλαβείας καί έθνικής δπερηφανείας δ ι’ δσα ύπέρ τής
Πατρίδος έπραξαν.
Τό παράδειγμά των δς είναι βέβαιοι δτι θά έχη μιμητάς
δν ή μοίρα τής 'Ελλάδος τό καλέση καί ή διαβεβαίωσις αϋτη
είναι τό καλύτερον μνημόσυνου ύπέρ τής μνήμης των ήτις καί
θά παραμένη αίωνία.

Είς τήν σεμνήν τελετήν παρέστησαν, έκπροσωπών τόν κ. Πρωθυπουργόν, ό Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως
κ. Στυλ. Παττακός, ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πόσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ό Μητροπολίτης Ενόπλων Δυνά
μεων κ. Νικόλαος, ό Υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών κ. Λαδάς, οί Αρχηγοί τών τριών όπλων τών Ε.Δ., οί Αρχηγοί τών
Σωμάτων Ασφαλείας, ό Νομάρχης Αττικής, ό Δήμαρχος Αθηναίων, άντιπροσωπεϊαι τών Σχολών τών Ε.Δ. καί τών
Σ.Α., Ζώντες μαχηταί έκ τών άγωνισθέντων έναντίον τών κομμουνιστών είς τήν περιοχήν Πρωτευούσης, συγγενείς
τών πεσόντων καί πλήθος κόσμου.
»Α. X.»
Ό Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός, συνωδευάμενος ύπό τοϋ Υπουργού Δημ.
ΤάΕεως κ. Τσοόμπα, ένώ προσέρχεται είς τόν χώρον τής τελετής.

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ
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ΔΙΔΥΜΟΙ

Κύριοι, σάς καλώ νά άποτίσωμεν φόρον τιμής εις τό «δαιμόνιον» τής φυ
λής, έκδηλούμενον εις τόν τεχνολογι
κόν τομέα! Καί είδικώς, εις τόν κλάδον. . . νοθείας τών τροφίμων! Βεβαί
ως, οί άλλοι, οί τεχνολογικώς προωδευμένοι λαοί, εφευρίσκουν ήλεκτρονικούς
εγκεφάλους,
υπολογιστικός μηχανάς
καί άλλα πολλά καί θαυμάσια τεχνουρ
γήματα’ άλλα εις τόν κλάδον τής κατοακευής μηχανημάτων διά τήν νόθευσιν
τών τροφίμων, δέν βλέπω νά κατορθώ
νουν σπουδαία πράγματα! Ένφ έμεϊς!
Χωρίς κάν νά σπουδάσωμεν μηχανολογίαν, ίσως καί μέ μόνον έφόδιον ένα
ταπεινόν όπολυτήριον του δημοτικού, έπινοούμεν «μηχανάς», αί όποιοι προϋπο
θέτουν τεχνικός γνώσεις όχι τυχαίας!
Αύτάς τάς γνώσεις, όμως, τάς άναπληροϊ τό «δαιμόνιον» τής φυλής, τιθέμενον εις δράσιν διά τής έπιφοιτήσεως
τού πνεύματος τής. . . αισχροκέρδειας!
"Ας ίδωμεν ένα άπό αυτά τά τεχνο
λογικά έπιτεύγματα: Πρό τεσσάρων μη
νών, ώς ένθυμείσθε, βεβαίως, συνελήφθη κρεοπώλης, ό όποιος είχε κατα
σκευάσει μίον πρωτότυπον ηλεκτροκίνη
τον μηχονήν τού κιμά. Εις έμφανές μέ
ρος τού καταστήματος, ύπήρχεν ή πα
ραπειστική ταμπέλλα; «Ό κιμάς κόπτε
ται ένώπιον τού πελάτου»! ΓΙροσήρχετο,
λοιπόν, ό πελάτης, ύπεδείκνυε ένα λα
χταριστό τεμάχιον κρέατος, κατάλληλον
διά κιμαδοποίπσιν καί έλεγε:
—Α ύτό!
—Μάλιστα, κύριε Δημητράκη!
Τό τεμάχιον έρρίπτεττο εις τήν ύποδοχήν. Ό κρεοπώλης έπίεΖε τό ήλεκτρικόν κουμπί, ή μηχονή ήρχιΖε νά έργάΖεται καί ό κιμάς έΕήρχετο άπό τό κάτω
μέρος τής συσκευής.
—Πόσο;
—Τόσο!
— Ορίστε I
—Καλή όρεΕι!
Ό πελάτης έλάμβανε τόν κιμά, βέ
βαιος ότι προήρχετο άπό τό εκλεκτόν
τεμάχιον, πού είχε διαλέΕει!
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μέθοδος

—Μαρίκα, σοΰ έφερα ένα κιμά άλφα
- άλφα! Μπροστά μου τόν έκοψε!
Ναι, τί συνέβαινεν, όμως; Συνέβαινε
τό έΕής: Ό δαιμόνιος κρεοπώλης είχε
κατασκευάσει δίδυμον μηχανήν! Τό ένα
τμήμα της, τό φανερόν, έδέχετο τό
κρέας. Αλλά τό ήλεκτρικό κουμπί έθετεν εις κίνησιν τό άλλο τμήμα τού μη
χανήματος, πού είχεν έτοιμον τόν κι
μά, όπό κρέας παρακατανιανό! Καί αύτόν τόν κιμά, πού έβγαινε «μπροστά στά
μάτια του», έπαιρνε ό άπληροφότητος
πελάτηςή Τό φανερόν τμήμα τής μηχα
νής, άπορροφοϋσε μέν τό έκλεκτόν κρέ
ας, άλλά τό διωχέτευεν εις άπόκρυφον
μέρος τής συσκευής, όπόθεν. . έπανήρχετο στήν βιτρίνα ή στό τσιγκέλι!
Ήμπορεϊτε νά συγκροτήσετε τόν θαυ
μασμόν σας; Εγώ, τούλάχιοτον, άδυνατώ!
Προχθές άπεκαλύφθη άλλο δίδυμον
μηχάνημα. Αύτό έΕυπηρετοΰσε όχι τόν
κλάδον τού κρέατος, άλλά τού έλαίου!
Ό δαιμόνιος παντοπώλης είχε δύο βα
ρέλια μέ λάδι. Τό ένα περιείχε τό «κα
λό»’ τό άλλο, τό δευτέρας ή καί τρίτης
ποιότητος. Ό παντοπώλης, λοιπόν, εί
χε θέσει εις έφαρμογήν τόν νόμον τών
«συγκοινωνούντων άγγείων». Έτσι, διά
καταλλήλου χειρισμού, άνοιγε τή κάνου
λα τού βαρελιού τής καλής ποιότητος,
άλλά τό λάδι πού έρρεε,
προήρχετο
άπό τό άλλο! Μόνον διά τούς φίλους
καί τακτικούς πελότας έδούλευε τό «κα
λό» ! Οί άλλοι έπλήρωναν τήν τιμήν τού
έλαίου πρώτης ποιότητος καί έπαιρναν
τό δεύτερον! Ούτε εις αύτήν τήν περίπτωσιν ήμπορώ νά συγκρατήσω τόν
θαυμασμόν μου!
Καί φαντάζομαι τόν
πολυμήχανον ποντοπώλην, όταν, μελε
τών τό πρόβλημα πώς νά «πασσάρη» τό
δεύτερο γιά πρώτο, είχε περιπέσει εις
βαθείας σκέψεις, μέχρις ότου, περιχα
ρής καί ένθουσιών, άναφωνήση:
—Εύρηκα!
Κάπως έτσι έσκέπτετο καί ό. . . νΕδισον, όταν ήσχολείτο μέ τάς ίδικάς του
έφευρέσεις! Όπως καί άν έχη τό πρά
γμα, τό γεγονός είναι, άτι καί ή ύπόθεσις τής νοθείας τών τροφίμων προσ
αρμόζεται πρός τόν τεχνολογικόν πολι
τισμόν τής εποχής. Καί είναι πολύ μα
κράν, πλέον, ο ί. . . άγνοί έκεϊνοι και
ροί, πού οί νοθευταί είργάΖοντο μ έ

πρωτογόνους μεθόδους, άναμιγνύσντες
τό γάλα καί τό κρασί μέ νερό, τήν Ζάχαρι μέ μαρμαρόσκσνη καί τόν καφέ μέ
ρεβϋθι!
Σχετικώς μέ αύτάς τάς νο
θείας τού παλαιού «καλού καιρού» έχω
νά άναφέρω δύο περιστατικά: ΈδικάΖετο, πρό άρκετών έτών, εις μεγάλην νή
σον τού Αιγαίου, γαλακτοπώλης, ό ό
ποιος κατηγορεϊτο, άτι είχε παραρι’Εει
νερό στό γάλα, μέχρι σημείου, ώστε τό
πρώτο ν ’ άποτελή τήν. . . πλειοψηφίαν!
Είσσγγελεύς, ένας έκ τών αύοτηροτέρων
τού κλάδου, ό όποιος ουδέποτε, σχε
δόν, έΖητοΰσε άπαλλαγήν κατηγορου
μένου. Είσσγγελεύς - τσεκούρι! Οποία
ή κατόπληΕις, λοιπόν, δικαστών, κατη
γορουμένου, δικηγόρων καί άκροατηρίου, όταν ήκούσαν τόν εισαγγελέα νά
λέγη μέ ύφος έκτόκτου σοβαρότητος:
— Κύριοι δικοσταί, προτείνω τήν ά
παλλαγήν τού κατηγορουμένου, διότι δέν
πρόκειται περί νοθείας γάλακτος δΓ ύδατος, άλλά περί νοθείας ϋδατος διό
γάλακτος! Καί τούτο, δέν θεωρείται άδίκημα!
Τότε οί άκηκοότες ένόησαν τό σαρ
καστικόν πνεύμα τού Είσαγγελέως και
τό δικαστήριον έκοπάνησε τόν νοθευτήν
τού ύδατος! Κάποτε, πάλιν, έδικάΖετο
καφεπώλης, ό όποιος ένόθευε άγρίως
τόν κοφέν μέ ρεβΰθι. Καί όταν έκλήθη
ν’ άπολογηθή είπε:
—Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, έρριχνα
ρεβύθι στόν καφέ, τό
παραδέχομαι!
Αλλά δέν μέ ρωτάται καί γιατί;
—Γιατί;
—Γιατί όλοι, σχεδόν, οί πελάτες μου
είναι καρδιακοί’ καί ό καφές άπαγορεύετα ι! Νά μή μοΰ μείνη καί κανένας στό
καφενείο! Γιά τό καλό τους έφρόντιΖα
καί θά μέ δικάσετε όπό πάνω;
—«Σύμφωνοι», παρετήρησεν ό πρόε
δρος τού δικαστηρίου, «άλλά γιατί δέν
ήταν άνάλογη καί ή τιμή τού δήθεν κα
φέ;
Αύτό, όμως, εϊπαμεν, άνάγονται εις
τήν παλαιόν καλήν έποχήν τών άπλών
καί. . . ειλικρινών νοθειών! Νοθείαι τής
πρώτης δημοτικού. Ενώ αί σύγχρονοι

* ( Έ κ τής έφημερίδος «ΕΣΤΙΑ»)

είναι τής τάΕεως το ϋ . . . Πολυτεχνείου!
Καί δικαιούνται διπλώματος εύρεσιτεχνίας! Κυρίως, διότι προέρχονται άπό
αύτοδιδάκτους!
Ο ΑΛΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑ
ΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥ
ΠΩΜΑΤΩΝ
Ιίρό ολίγων έτών, ή ’Αστυνομία έχρειάζετο, συχνά, όλοκλήρους ώρας, διά νά
καταλήξη είς θετικά
συμπεράσματα έκ
τής έρεύνης καρτελλών μέ δακτυλικά Α
ποτυπώματα, πρδς άναγνώρισιν ένός υπό
πτου κακοπο ιοΟ.·
Τελευταίως, .ένας τεχνικδς τής ’Αστυ
νομίας, εις Μπίρμιγχαμ τής
πολιτείας
Ά λαμπάμας, έπέτυχε νά αυνταυτίση έν
δακτυλικόν αποτύπωμα, άνακαλυφθέν είς
τόν τόπον μιάς διαρρήξεως, μέ έν τοιοδτον τοδ άστυνομικοϋ αρχείου σημάνσεως, έντός 8 δευτερολέπτων μόνον.
Τό έκπληκτικόν τούτο άποτέλεσμα έπετεύχθη χάρις είς εν νέον έργαλεΐον καταπολεμήσεως τής έγκληματικόχητος —
τήν αύτόματον έπισήμανσιν διά μικροταινίας.
•Μέχρι τοδ 1968, είς τάς
'Ηνωμένας
Πολιτείας ή έργασία
άναζητήσεως καί
συγκρίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων ή
φωτοτοαφιών, ώς καί δλλαι έργασίαι άναγνωρίσεως έπραγιιατοποιεΐτο άποκλειστικώς διά χειρός. Τότε δμως ή ’Αστυνο
μική Υπηρεσία τής Ά τλάντας έγκατέστησεν §ν ήλεκτρονικόν σύστημα έπιαημάνσεως διά μικροταινίας, διά τοδ δποίου ένεκαινιάσθη μία νέα έποχή είς τήν άνίχνευσιν έγκλημάτων. Τά δακτυλικά άποτυπώματα έξετάζονται τώρα δπό ήλεκτρονικοδ
δφθαλμοδ.
ΤΑΧΓΤΗΣ
«"Οταν ή διερεύνηαις έγίνετο διά χ ε ι
ρός, άφιέρωνα έως έπτά καί ήμίσειαν ώ
ρας είς έν μόνον δακτυλικόν άποτύπωμα»
είπεν είς τόν γράφοντα δ Λλόδδ Χάναεν,
τεχνικός προϊστάμενος τής Υπηρεσίας
Σημάνσεως τής Αστυνομίας τοδ Μπίρμιγχαμ. «Τελευταίως, δμως, άνεγνωρίσαμεν
τούς δράστας δύο διαρρήξεων προτοδ προλάβη κάν τό τμήμα άσφαλείας νά διαθέση δργανά του διά τάς σχετικάς έρεύνας».
Σήμερον, 80 περίπου άστυνομικαί ύπηρεσίαι, άπό τής Φλορίδας μέχρι τής ’Α
λάσκας, διαθέτουν τεχνικά μέσα, έπιτρέποντα τήν διερεύνησιν έως 900 συστοιχιών
δακτυλικών άποτυπωμάτων κατά λεπτόν.
Πολλά συστήματα έχουν δοκιμασθή, άλλά
έπικρατέστερον είς τόν τομέα αυτόν είναι
έν σύστημα, τό όποιον καλείται «Μαϊρακόδ».
Τά χαρακτηριστικά τών δακτυλικών ά
ποτυπωμάτων, ώς τό σχήμα καί δ άριθμός
τών γραμμών, κωδικοποιοδνται καί παρέ

χονται είς μίαν συσκευήν «Μαϊρακόδ» 6πά
ένδς τεχνικού, χρησιμοποιοδντος πλήκτρα
όμοια μέ έκεΐνα μιάς προσθετικής μηχα
νής. 'Η συσκευή διερευνά τά έπί τής μιταινίας τοδ άρχείου άποτυπώματα, μέχρις
δτου άνακαλύψη έκεΐνο, πού άντιστοιχεΐ
είς τάς κωδικοποιημένας δδηγίας. Τό ά
ποτύπωμα προβάλλεται τότε έπί όθόνης
καί έλέγχεται δπτικώς ύπό ειδικού τής
’Αστυνομίας, πρός έπιβεβαίωσιν τής άναγνωρίσεως.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«’Εφέτος έπετύχομεν 50 άναγνωρίσεις
δακτυλικών άποτυπωμάτων διά τής χρήσεως τοδ συστήματος διερευνήσεως διά
μικροταινίας», άνέφερεν ό Τζ. Γ. Μούρ,
διευθυντής τής 'Γπηρεσίας Σημάνσεως τής
’Αστυνομίας τής ’Ατλάντας.
«Είναι τό
καλλίτερον έπίτευγμά μας κατά τά πέντε
έτη, κατά τά όποια χρησιμοποιοδμεν τό
σύστημα».
’Εάν είναι γνωστός δμως δ δάκτυλος, είς
τόν όποιον άνήκει τό εΰρεθέν άποτύπωμα,
ή άναγνώρισις γίνεται ταχύτερου, διότι
ή πληροφορία αδτη είναι κωδικοποιημένη
έπί τής μικροταινίας. Αί κωδικοποιημέναι πληροφορίαι περί τής φυλής, τοδ φύ
λου καί τής έγκληματικής
είδικότητος
τοδ ύπόπτου δύνανται νά περιορίσουν τόν
χρόνον τής διερευνήσεως μέχρι δευτερο
λέπτων τινών.
Τό ’Έ φ - Μπή - νΑϊ ('Ομοσπονδιακόν
Γραφείου Πληροφοριών), τό όποιον έχει
τό μεγαλείτερον άοχεΐον δακτυλικών άπο
τυπωμάτων έν τφ κόσμφ, δοκιμάζει τώ
ρα τό πρωτότυπον ένός αυστήηατος τα
χείας διερευνήσεως, τό όποιον έστοίχισεν
1,25 έκατομμόρια δολλαρίων (37,5 έκατομμύρια δραχμών). Είς τό σύστημα τού
το αί αωτογραφίαι άποτυπωμάτων δέν μεταφέρονται είς μικροταινίαν, άλλά διερευνώνται πρός άναγνώρισιν τών χαρακτη
ριστικών στοιχείων των, τά όποια παρέχοται είς ήλεκτρονικόν έγκέφαλον.
Τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφείου Πληροφο
ριών προβλέπει δτι θά δυνηθή νά περιορίση είς 1.300 μόνον τούς 3.300 τεχνικούς
καί δπαλλήλους του, οί όποιοι άπασχολοδνται σήμερον μέ τήν έπεξεργασίαν 30.
000 καρτελλών δακτυλικών άποτυπωμά
των καθ’ ήαέραν καί νά έπιτύχη οικονο
μίαν 14 έκατομμυρίων δολλαρίων κατ’ έ
τος (420 έκατομμυρίων δραχμών), δταν
τό έν λόνψ σύστημα αύτοματοποιηθή πλή
ρως καί ύπαχθή καθ’ δλοκληρίαν είς ήλε
κτρονικόν διερευνητήν.
FRED ERICK WINSHIP

ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΕΓΚΛΗ
ΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
Ή δ ΐέ τις Μύριελ Πάσιανς, άπέθανε,
πρό ολίγων ήμερών, είς νοσοκομείου τοδ
Λονδίνου, έκ τών βαρυτάτων τραυμάτων,
τά όποια έδέχθη ύπό τών ληστών, οί ό
ποιοι είσέβαλον είς τήν οικίαν της, είς
τό Μπραίηντρη, τοδ "Εσσεξ. Ό σύζυγός
της, δ 54ετής κ. Ρόμπερτ ΙΙάσιανς, ήδυ-

νήθη νά έξέλθη τής κλινικής καί νά άφηγηθή τήν φρικτήν σκηνήν, ή όποια έξετυλίχθη είς τήν οικίαν του. Ή θυγάτηρ
του, Μπέβερλυ Πάσιανς, 20 έτών, νοση
λεύεται διά βαρύτατα τραύματα.
*
**

Ό κ. Πάσιανς, ιδιοκτήτης νυκτερινοδ
κέντρου τοδ "Εσσεξ, άφηγήθη μέ τρέμουσαν φωνήν πώς έφθασεν είς τήν οικίαν
του, ήτις εύρίσκεται είς άπόστασιν ολί
γων μέτρων άπό τό κατάστημά του καί
εύρέθη ένώπιον δύο ένόπλων, οί όποιοι
έκράτουν αιχμάλωτον τήν σύζυγόν του καί
τήν θυγατέρα του.
«Μετέβην είς τήν οικίαν μου περί τήν
2.2 0 ' πρωινήν, προτοδ κλείση τό κατά
στημα, διά νά πάρω κάτι κλειδιά», είπεν.
«"Ολα έφαίνοντο δμαλά' άλλ’ δταν έφθασα
είς τήν τραπεζαρίαν, άντελήφθην δτι ή
θύρα της ήτο άνοικτή, πράγμα άσυνήθιστον. Είσήλθα καί εύρέθην ένώπιον ξαν
θού άνδρός, δστις έκράτει περίστροφου.
»Έφαίνετο σκληρός καί άποφασισμένος
δι* δλα.
»'Η σύζυγός μου έκάθητο έπί τοδ κα
ναπέ, είς φοβεράν κατάστασιν. Έ τρεμεν,
ή δέ κόρη μου προσεπάθει νά τήν ήρεμήση. "Ενας δεύτερος ένοπλος άνδρας έστέκετο ένώπιό,ν μου.
» '0 ξανθός μοδ είπε:
»θέλω τό κλειδί τοδ χρηματοκιβωτίου».
Τοδ άπήντησα: «Τό κλειδί είναι είς τό
έστιατόριον1 πάμε νά τό πάρω, θ ά πάρε
τε τά χρήματα, άλλά άφήσατε έλευθέρας
τήν σύζυγόν μου καί τήν κόρην μου».
«’Εκείνος ήρχιαε νά ύβρίζη χυδαίως καί
έπυροβόληαε τήν σύζυγόν μου είς τήν κε
φαλήν. Ε κείνη έπεσεν άπό τόν καναπέν.
Ή τ ο φοβερόν. Τοδ έφώναξα: «Πεθαίνει.
Τήν έσκότωσες».
’Εκείνος μοδ είπεν:
«Είναι έν τάξει».
•
**
»Εδρήκα άμέσως τό κλειδί. Μέ συνώδευαεν έως τό χρηματοκιβώτιον, τό όποι
ον είναι είς τό χώλλ καί μέ έσημάδευεν
ένφ τό άνοιγα. Τοδ έδωκα δύο δεσμίδας
χαρτονομισμάτων, περί τάς 2.000 λίρας.
’Ανησυχούσα διά τήν σύζυγόν μου καί τοδ
είπα νά πάρουν τά χρήματα καί νά φύ
γουν.
»’Αλλά έκεϊνος διέταξε τόν σύντροφόν
του νά δέση καί έμέ καί τήν κόρην μου.
Καί, τότε, τόν είδα νά πλησιάζη τήν κό
ρην μου καί νά τήν πυροβολή είς τόν αύχένα. “Επειτα, ήλθε είς έμέ. Ά ντελήφθην δτι εΐχεν έλθει ή σειρά μου. Ό
ξανθός άνδρας έπλησίασε τό περίστροφόν
του είς τό κεφάλι μου καί έσυρε τήν σκαν
δάλην. Ήκουσα ένα φοβερόν θόρυβον καί
έσκέφθην δτι άπέθνησκα.
"Ενοιωσα τό
αίμα νά μέ πλημμυρίζη.
«’Αργότερου, δ ιατρός μοδ είπεν, δτι ή
σφαίρα εΐχεν είσέλθει είς τό αύτί μου,
άλλά, άπό κάποιο θαύμα, έκτύπηαεν είς
τό όστοδν τής άνω σιαγόνος καί έξήλθεν.
’Εάν είσήρχετο είς μαλακόν στιυείον, θά
έπληττε τόν έγκέφαλόν μου. Φαίνεται δτι
έχω ξερό κεφάλι».
Οί ιατροί δέν
έπέτρεψαν είς τό; κ.
Ρόυπερτ Πάσιανς νά έπισκεφθή τήν κό
ρην του. Ή κατάστασίς της είναι άπελ
πιστική.
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Είμαι βέβαιος, δτι διερμηνεύω τά συναι
σθήματα δλων τών έν τφ Άερολιμένι δπηρετούντων καί έργαζομένων, έκφράζων
τήν λύπην διά τήν άναχώρησίν σας άλλα
καί τήν χαράν διότι διά τής φοιτήσεώς
σας είς τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης,
διανοίγεται δ ι’ δμάς εύρύτατον μέλλον είς
τήν δπηρεσίαν τής Πολιτείας.
Ώ ς παλαιός Απόφοιτος τής Σχολής ’Ε
θνικής Άμύνης σάς εδχομαι κάθε έπιτυχίαν
είς τήν φοίτησίν σας, ώς Άερολιμενάρχης
κάθε έπιτυχίαν είς τήν σταδιοδρομίαν σας,
ώς φίλος δέ, καλή τύχη.
Φιλικώτατα
Παδλος Δ. Γόμπος
Άερολιμενάρχης

Προαγωγαι

Τσιούλης Κ., Αδγίκος Ν., Σταυρακάκης
Έ ., καί Τσαμασιώτης X., διά λόγους π ει
θαρχίας.

Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν
27.10.72 καί δημοαιευθέντος εις τδ δπ’
άριθ. 342 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 7.11.72,
βάσει: 1) Των διατάξεων α) των άρθρων
9, 10, 22 καί 25 παρ. 3 τοδ Ν.Δ. 649)70
(Α' 176), 6) τοδ άρθρου 1 τοδ Ν.Δ. 343)
69 (Α' 238) καί 2) τοδ δπ’ άριθ. 17 άπδ
13.9.1972 Πρακτικού τοδ Συμβουλίου ’Α
στυνομίας Πόλεων, προήχθτ δ Άνθυπαστυνόμος Πασχάκης Παναγ. είς τδν βαθμόν
τοδ 'Γπαστυνόμου Β ', κατ’ έκλογήν, πρός
πλήρωσιν δφιαταμέντπ κενής δργανικής
θέσεως, έκ τδν έν ίσχύϊ πινάκων προα
κτέων έτους 1972.

★

Διαγραφαι
Διεγράφησαν οί: 1) Ά ρχιφ . Κουρμούλης
Έ ., Σωζόπουλος Δ. καί Σπίνος Δ., διά
λόγους δγείας, 2) 'Γπαρχ. Κυμπουρόπουλος
Γ., Λιάμης Ν., Ξεπαπαδάκης Μ., ΔοΛκας
Σ. καί Γιαννακόπουλος Π., διά λόγους
δγείας καί 3) Άστυφ. Ίμπροχώρης Σ.,
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★

Τιμητική έκδήλωσις
Έπισχολαι

Τήν 11 ην ώραν της 21.10.72 είς τήν
αίθουσαν
έπισήμων τού Ανατολικού
Άερολιμένος
Αθηνών ελαθε χώραν
δεξίωσις πρός τιμήν του άποχωρήσαντος έκ τής Η ' Αστυνομικής Ύποδ)νσεως, του Αστυνομικοί) Δ)ντοϋ Β ' κ. Γε
ωργίου Άγγελοπούλου. Είς τήν δεΕΙωσιν έλαβον μέρος πλήν 6ε6αίως τοϋ τιμηθέντος, ό Διοικητής τής Πολιτικής
'Αεροπορίας, Άντιπτέραρχος έ. ά. κ.
Δ ι’ άποφάσεως τοδ κ. Άρχηγοδ προήΠσναγόπουλος Κυριάκος, ό Άερολιμεχθη είς τόν βαθμόν τοδ Άρχυφόλακος, έκνάρχης, κ. Φώης Σπυρίδων, ανώτεροι ύτός όργανικών θέσεων, δ 'Γπαρχ. Γιομά
πάλληλοι τής Πολιτικής Αεροπορίας του
της Γ.
Άερολιμένος καί πάντες οί προϊστάμε
Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοδ κ. Άρχηγοδ
νοι τών έν τώ Άερολιμένι 'Αστυνομικών
προήχθησαν είς τδν βαθμόν τοδ ΓπαρχιΥπηρεσιών. Κατά τήν σεμνήν έκδήλωφύλακος οί Άστυφ. Παπασπυρόπουλος Ί .
οιν, έπεδόθη είς τόν τιμηθέντα αναμνη
Βακαλάκης Έ ., Ή λιάκης, Ν., Παναγόστική μεταλλική πλάκα. Κατά τήν άποπουλος Κ., Σκορδίλης Ν., Καραίσκος Έ .
νομήν, ό Διοικητής τής 'Αεροπορίας κ.
καί Κοκκίνης Π. (δ τελευταίος έπ' άνδραΠσναγόπουλος έτόνισε τήν άγαθήν συν
γα θία ).
εργασίαν τών 'Υπηρεσιών τοϋ Ά ερ ο λι
μένος μετά τής Αστυνομίας Πόλεων καί
Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν
έΕέιρρασε τάς θερμοτάτας ευχαριστίας
27.10.72 καί δημοσιευθέντος είς τδ δπ’ άτου πρός τό Σώμα. Άπαντών ό τιμηθείς
ριθμδν 342 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 7.11.72,
ηύχαρίστησεν έκ μέρους τών Αστυνομι
βάσει τδν διατάξεων τδν Ν .Δ.: 1) 649)
κών τοϋ Άερολιμένος διά τήν έκδήλω1970 (Α' 176), 2) 343)1969 (Α' 238)
σιν καί παρέσχε τήν διαβεθαίωσιν ότι
καί 3) τής δπ’ άριθ. 71 Φ. 13479 άπδ 6.
7.1972 άναφοράς τοδ Ε.Τ.Γ.Α .Π ., έγένε- ή άγαθή συνεργασία θά συνεχισθή καί
είς τό μέλλον.
το άποδεκτή ή δπδ τοδ Άνθυπαατυνόμου
Τόν Αστυνομικόν Δ )ντήν κ. Ά γγεΆργυρακοπούλου Ή λ . δποβληθεΐσα αΤτηλάπουλον ηύχορίστησε δι' έπιστολής
σις άποστρατείας έκ τοδ Άστυν. Σώματος.
του καί ό Άερολιμενάρχης κ. Γόμπος,
Είς τδν άνωτέρω άπονέμεται δ άποατρατής όποιας τό κείμενον έχει ώς έΕής:
τευτικδς βαθμός τοδ 'Γπαστ. Β ', ώς συμπληρώσαντα τδν δπδ τοδ άριθ. 19 τοδ Ν.Δ.
649)70 άπαιτούμενον χρόνον. Είς τδν είΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ
ρημένον, διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Ά 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
στυν. Σώματι δπηρεσίαν του, έξεφράσθη ή
Πρός τδν κ. Γ. Άγγελόπουλον
εδαρέσκεια τοδ κ. Άρχηγοδ.
Αστυνομικόν Δ)ντήν
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Τόν κ. Δ)ντήν αίσθανόμεθα καί ήμείς
τήν άνόγκην νά ουγχαρώμεν καί νά εύχηθώμεν περαιτέρω επιτυχίας πρός τό
καλόν τής Ελληνικής Πατρίδος καί τοϋ
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων.

Έ ν τ α 0 θ α
Α γαπητέ κ. Ά γγελόπουλε,
Μέ πολλήν λύπην άντιμετωπίζω τδ γ ε 
γονός 8τι έντδς δλίγων ήμερων άναχωρείτε έκ τοδ Άερολιμένος, περατουμένης
οϋτω, τούλάχιστον διά τήν παροδσαν φάσιν, τής τόσον άποδοτικής καί Αρμονικής
μας συνεργασίας.

Άξιότιμον
κ. Πέτρον Μπαλωμένον
Άστυκτηνιατρόν Πειραιώς
Διεύθυνσιν Αγορανομίας
Πειραιά

Κύριε Μπαλωμένε,
Έπ! περαιώσει τών έργασιών έκπονήσεως τοϋ Σχεδίου Προτύπου Μα
κροχρονίου Άναπτύξεως τής Χώρας,
έπιθυμώ νά έκφράσω πρός υμάς τάς
θερμάς εύχαριστίας τής Κυβερνήσεως καί έμοΰ προσωπικώς.
Τό έπιτελεσθέν Ιργον είναι μεγί
στης σημασίας διά τό μέλλον τής Χώ
ρας, δικαιούσθε δέ νά αίσθάνεσθε Ι
διαιτέραν υπερηφάνειαν, διότι είχατε
τήν ευκαιρίαν νά συμβάλλετε προσωπικώς είς, αύτό.
Χωρίς πλήρη συνειδητοποίησιν τής
σπουδαιότητος τού άνατεθέντος είς
ύμάς έργου κα! χωρίς πίστιν κα! άγάπην είς τήν Πατρίδα, θά ήτο άδύνατον νά είχε περαιωθή είς τόσον
βραχύ χρονικόν διάστημα Ιν τόσον
πολυσύνθετον κα! δυσχερές είς τήν
σύλληψιν κα! άντιμετώπισιν Ιργον
κα! μάλιστα ύπό έπιστημόνων, ώς
υμείς, βεβαρυμένων, κατά κύριον λό
γον, μέ Ιτερα καθήκοντα.
Ή πολιτεία έκτιμά δεόντως τήν
προσπάθειάν σας αύτήν, τούτο δέ θά
άποτελή δι’ ύμάς μόνιμον ίκανοποίησιν.
Μετά τιμής
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

Π Ε Ν Θ Η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

τής παρηγοριάς πρός τούς οικείους αύτοϋ καί τήν άνάπαυσιν τής ψυχής αύτοϋ
έν σκηναϊς δικαίων.
"Ας είναι αίωνία αύτοϋ ή μνήμη
«Α. X.»

ΠΕΤΡΟΣ

ρέτησεν ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Παναγιώ
της Μακρυνιώτης, προϊστάμενος τοϋ
Τμήματος Μελετών—Δημοσίων Σχέσεων
καί Στατιστικής τής Ύποδ)νσεως Τρο
χαίας Αθηνών, δστις ύπήρΕε τής αύτής
έκπαιδευτικής σειράς τής Σχολής Ύπαοτυνόμων.
Ο όμιλητής μέ καταφανή
συγκίνησιν έΕήρε τάς άρετάς καί τήν
προσωπικότητα τοϋ όειμνήστου Αστυ
νόμου Μαρνέρη, ή άπώλεια τοϋ όποιου
αφήνει μέγα κενόν εις τήν Τροχαίαν
Αθηνών. Ό όμιλητής άπευθυνόμενος
πρός τόν έκλιπόντα είπε μεταΕύ άλλων
καί τό έΕής:
«’Αγαπητέ καί άλησμόνητε Πέτρο,

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Τήν 28.10.72 άπεβίωσεν εις τό Νοσοκαμείον «Εύαγγελισμόο ό έν μονίμω διαθεσιμότητι Αστυν. Δ )ντής Β ',
Αθσνασιάδηη Αθανάσιος. Τήν κηδείαν
του, γενομένην τήν έπομένην έκ του
Νεκροταφείου του Βύρωνος, παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολλοί συγγενείς
καί φίλοι, καθώς καί άντιπροσωπεία
'Αστυνομικών έν ένεργείρ καί συντάΕει,
μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ)ντήν Β ',
κ. Παπαχρήστου Ίωόννην, δστις
καί
κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ Σώ
ματος καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1902
εις Νεάπολιν Ίκονίου Μ. 'Ασίας. ,Είσήχθη εις τήν Αστυν. Σχολήν, έδρεύουσα
τότε εις Κέρκυραν τό έτος 1924. Τήν
11.4.33 προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ
Άρχιφύλοκος, τήν 27.10.39 εις
τόν
βαθμόν τοϋ Ύπαστ. Β ', τήν 20.6 42 εις
► Ύπαστ. Α ' καί τήν 31.12.47 ε'ς 'Αστυ
νόμον Β '. Είτα μετετάγη εις τήν κατάστασιν τής μονίμου δια3εσιμότητος καί
προήχθη, κατά τό κεκανονισμένα, εις
τόν βαθμόν τοϋ Αστυν. Δ)ντοϋ Β '. Ο
μεταστάς ύπήρΕε καλός άΕ ωματικός καί
άγαθός άνθρωπος. Υπηρέτησε εις δια
φόρους υπηρεσίας καί άφήκε τάς καλλιτέρας άναμνήσεις.
ι
Τό Αστυνομικό Χρονικά, συμμετέχοντα εις τό πένθος, έκφράήουν τήν εύχήν

ΜΑΡΝΕΡΗΣ
Τήν 7.11.72 κατόπιν μακράς άσθενείας όπεβίωσεν ό Αστυνόμος Α ' Μαρνέρης Πέτρος τοϋ Ίωάννου. Ή κηδεία
τού μεταστόντος διακεκριμένου όστυνομικοΰ έγένετο τήν 16ην ώραν τής 8.11.
72 έκ τοϋ ιερού Ναού τοϋ Νεκροταφείου
Ζωγράφου. Παρέστησαν ό ύπαρχηγός
τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Γεώργιος
Καλτσάς, ό Αστυνομικός Διευθυντής
Αθηνών κ. Νικόλαος Δασκαλόπουλος,
ό Διοικητής τής Τροχαίας Αθηνών κ.
Δημήτριος
Καραγιαννόπουλος, πολλοί
'Αστυνομικοί Διευθυνταί καί ΆΕιωματικοί τής Αστυνομίας καί τής Χωροφυλα
κής, φίλοι τοϋ έκλιπόντος, άντιπροσωπεϊαι τών
Αστυνομικών
ύπηρεσιών,
πολλοί τέως Αστυνομικοί καί πλήθος
κόσμου, ώς καί άπαντες οί έκτος ύπηρεσίας ύπάλληλοι τής Τροχαίας Αθηνών.
Κοτετέθησαν περί τούς τριάκοντα στέ
φανοι.
Καθολική ύπήρΕεν ή συμμετο
χή εις τό πένθος τής προσφιλούς οικο
γένειας του.
Τόν νεκρόν έν μέσω θρήνων άπεχαι-

Πόνος καί δάκρυα πλημμυρίζουν τήν
ψυχή δλων μας.
Οί παλμοί τής μεγάλης καρδιάς σου
έσταμάτησαν άπό χθές τό ρυθμό τής ζωής
σου καί τό πνεΟμα σου διαγράφεται αύτή
τή στιγμή δπεράνω δλων μας τοίις τελευ
ταίους άποχαιρετηστηρίους κύκλους γιά
νά άκολουθήσης τό δρόμο σου πρός τήν
αιωνιότητα.
Μοίρα κακή καί αδυσώπητος σέ έφερε
πολύκλαυστε καί άλησμόνητε συνάδελφε
πρόωρα είς τό νεκρικό κρεββάτι καί σέ
άπέσπασε άπό τήν πολυαγαπημένην σου
οικογένεια καί τήν προσφιλεστάτην Αστυ
νομίαν, τάς όποιας τόσον ήγάπησες καί
παρά τών όποιων τόσον πολύ ήγαπήθης.
Αέν έλύγισε καί δέν άκουσε τις έπικλήσεις
τών μικρών σου παιδιών καί τής άγαπημένης σου γυναίκας.
ΚαλοΟμαι άγαπημένε, μου Πέτρο, νά αοΟ
άπευθύνω τόν τελευταίον χαιρετισμόν έκπληρών έτσι, τό πιό σκληρό καί άχαρο ρό
λο τής ζωής μου, κάτω άπό δραματικές
συνθήκες.
θά προσπαθήσω, δσο μοΰ είναι δυνατόν,
νά φέρω είς πέρας τό χρέος μου άπέναντί
σου, κατ’ έντολήν τοθ ΆρχηγοΟ μας καί
κατ’ έπιθυμίαν τών συμμαθητών μας τής
ΙΒ ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής
'Γπαατυνόμων.
’Αλησμόνητος θά παραμείνη ή μετριο
πάθεια, ή καλωσΰνη, ή άπλότης το3 χαρακτήρος σου καί ή εύγένειά σου έναντι
τών Προϊσταμένων σου, τών συναδέλφων
σου καί τών δπαλλήλων παρά τών όποιων
κυριολεκτικώς έλατρεύεσο. ΠαντοΟ δπου
δπηρέπησες άφησες τά ϊχνη τής διαβάσεώς σου καί κατέλειπες δποδείγματα άξια
μιμήσεως, δχι μόνον ώ'ς ’Αστυνομικός, άλλά καί ώς άνθρωπος.
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*0 άΜθρωπισμός σου κατά τόν χειρ ι
σμόν τών διαφόρων δποθέσεων ήτο τό χ α 
ρακτηριστικό γνώρισμα καί δ γνώμων των
ένεργειών σου, διότι είχες συνειδητοποιή
σει τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα ώς δψιστον λειτούργημα έναντι, όχι μόνον των
πολιτών, Αλλά καί τής Πατρίδος.
Τό γρανιτένιο ήθικόν σου Οπόβαθρον, ή
ατσαλένια σου πίστις εις τό τρίπτυχον
θρησκεία-—ΠατρΙς— Οικογένεια, ή Αγάπη
σου πρός τόν συνάνθρωπον, ή άπλότης τοΰ
χαρακτήρος σου δέν ήτο δυνατόν νά σοΟ
έπιτρέψουν νά άπομακρυνθΐς έστω καί γιά
λίγο τόν εύθύ δρόμο ποό διάλεξες νά 6αδίσης.
’Αγαπητέ καί Αξέχαστε Πέτρο, ό θά
νατός σου έστέοιησε τήν οίκογένειάν σου
άπό ένα ιδανικόν σύζυγον, στοργικόν πατέοα καί καλόν Αδελφόν, τό Σώμα τής
’Αστυνομίας άπό ένα ίκανότατον καί δ-ρι
στόν ’Αξιωματικόν, τούς
γνωστούς σου
άπό ένα ειλικρινή καί άξέχαστον φίλον
καί τήν Ε λληνικήν κοινωνίαν άπό ένα
έκλεκτόν της μέλος.
Τήν στιγμήν αύτήν μέσα είς τόν Ιερόν
τούτον χώρον εδρίσκονται κοντά σου διά
νά σέ προπέμψουν είς τό μεγάλο σου τα
ξίδι, Αγαπημένα σου πρόσωπα, ή σύζυγός
σου, τά Αδέλφια σου, οί συγγενείς σου καί
οί συνάδελφοί σου.
’Αποτεινόμενος μέ δυντετριμμένην τήν
ψυχήν μου πρός τήν έρίτιμον σύζυγόν σου
καί λοιπούς πονεμένους συγγενείς καί Α
δύνατόν νά εδρω λόγια παρηγοριάς, έκφράζω τήν ταπεινήν εύχήν δπως δ Πανά
γαθος θεός ένσταλάξει είς τήν ψυχήν των
βάλσαμον δπομονής καί καρτερίας.
’Εντός όλίγου‘ έξαίρετε καί Αγαπητέ
Πέτρο τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
τό δποϊον τόσον πιατώς δπηρέτησες, είς
ένδειξιν εύγνωμοσύνης καί είς άναγνώριαιν τών πολυτίμων ύπηρεαιών πού προσέφερες, θά καταθέση δι’ έμοΟ έπί τού τά
φου σου στέφανον έξ άνθέων τής ’Αττικής
Γής.
Ή μνήμη σου Αξέχαστε Αγαπητέ φίλε
καί συνάδελφε Πέτρο, διακεκριμένε συνεργάτα, τέλειε Ανθρωπε, Ας είναι αίωνία
καί τό χώμα τής ’Αττικής Γής, τό όποιον
έντός όλίγου θά δεχθή τό σώμα σου, Ας
είναι έλαφρόν.
Αίωνία σου ή μνήμη».
Ωσαύτως δι' όλίγων όπεχαιρέτησε
τόν νεκρόν ό Άστυν. Α ' κ. Παναγιώ
της Ραφτόπουλος, συμμαθητής του όμοίως.
Ό πολύκλαυστος Πέτρος Μαρνέρης,
έγεννήθη τό έτος 1962 είς Πλάτσι Μεσ
σηνίας. Τά παιδικά του χρόνια δ ήλθε
έν Άθήναις, όπου έλαβε τήν έγκύκλιον μόρφωσίν του. Άπωρφανίσθη άμφοτέρων τών γονέων του άπό μικρός ήλικίας καί αντιμετώπισε πλείστας όσας
δυσκολίας κατά τά τότε δύσκολα έτη.
Τόσον ό ίδιος, όσον καί ό αδελφός
αύτοϋ Γεώργιος, Αστυνόμος Β ', ό ό
ποιος δεινώς έδοκιμάσθη
καί έπλήγη
έκ τής όδοκήτου καί ποοώοου άπωλείας
τοϋ προσφιλούς του άδελφοϋ, προσανατολίσθησαν έπαγγελματικώς πρός τήν
'Αστυνομίαν Πόλεων.
Τοιουτοτρόπως κατετάγη είς τήν Α
στυνομίαν τήν 31.12.47 καί όπό τών
πρώτων έτών έπεδείΕατο έΕαιρετικόν
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Ζήλον περί τήν υπηρεσίαν, έΕελιχθείς
ραγδαίως είς τήν ιεραρχίαν τοϋ Σώμα
τος. Τήν 30.4.54 προήχθη είς τόν βα
θμόν τού Αρχιφύλακος. Τήν 30.10.57
προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Β '. Τήν δέ 4.5.60 είς τόν βαθμόν
τού Τπαστυνόμου Α ' είς όν παρέμεινε
μέχρι τήν 13.12.67, ότε προήχθη είς
Αστυνόμον Β '. Τέλος τήν 28.6.71 έγένετο κάτοχος τοϋ βαθμού τοϋ Αστυνό
μου Α ' ΤάΕεως, τοϋ πρώτου βαθμού
τών άνωτέρων άΕιωματικών τής Άστυνουίας. Ή προοπτική περαιτέρω έΕελίΕεως του ήτο βέβαια.
Είς κατ’ ιδίαν μετ' αύτοϋ συΖητήσεις
καί δτε τοϋ όπηυθύνοντο εύχαί «Καί
είς ανώτερα» άπήντα μέ τό χαρακτηρι
στικόν μετριοπαθές, μειλίχιον καί μονα
δικόν διοκρϊνον αύτόν ύφος:
«Υγεία
νά έχωμεν. . . καί τ' άλλα, έπονται».
Φεϋ ή εύχή του δέν έπραγματοποιήθη.
Προσέφερε τάς ύπηρεσίας του εύόρκως είς διαφόρους Αστυνομικός ύπη
ρεσίας τών Αθηνών
( Α ' ρ Γ' , ΚΒ'
κ.λ.π. Άστυν. Τμήματα— Αγορανομία—
Μηχανοκίνητον κ.λ.π.).
Είς τήν Τροχαίαν 'Αθηνών ύπηοέτει
συνεχώς άπό τοϋ έτους 1967. Ή Τρο
χαία έπωμίσθη τό θλιβερόν καθήκον νά
προπέμψη τούτον είς τήν τελευταίαν
καί αίωνίαν κατοικίαν του. Προσέφερε
τάς πολυτίμους ύπηρεσίας του κατά τό
μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα, ώς
Δημόσιος Κατήγορος τοϋ. Ειδικού Πται
σματοδικείου τής Τροχαίας 'Αθηνών.
Ή λελογισμένη έφαρμογή τοϋ νόμου,
ή μετριοπάθεια, ή δικαιοσύνη καί προ
παντός ή πηγαία καλωσύνη έκδηλουμένη πρός πάντα συνάνθρωπον, άπειέλει
τό πιστεύω του. "Ο,τι καί έάν λεχθή
διά τόν Πέτρον Μαρνέρην, δέν άποτελεϊ ύπερβολήν. ΔΓ αύτόν δέν ισχύει τό
« Ό άποθανών δεδικαίωταί». Ούτος έτι
τών «δεδικαίωταί» διά τών ένεργειών
του καί τών χριστιανικών πράΕεών του.
Αί βουλαί τοϋ Θεού, όστις έχει είς
χεϊρας του τήν Ζωήν ήμών είναι άνεΕερεύνητοι. 'Ήδη ό προσφιλής Πέτρος
Μαρνέρης άναπαύεται τόν ύπνον τοϋ
δικαίου. Άπίστευτον, άλλά έν τούτοις
σκληρά πραγματικότης. «Οϋτως έδοΕε
τώ Κυρίω». Δέν έχομεν παρά νά εϊπωμεν
«Γεννηθήτω τό θέλημά του».
Ό μεταστάς πρός Κύριον Αστυνό
μος ήτο έγγαμος καί πατήρ δύο άνηλίκων θυγατέρων. Ή άγάπη του πρός τήν
κατά πάντα άνταΕίαν συΖυγόν του καί
τάς χαριτωμένος θυγατέρας του έΕκνεϊτο μέχρι λατρείας. Μέ ολίγους λόγους
ή οικογένεια τοϋ έκλιπόντος άπετέλει
πρότυπον
Ελληνοχριστιανικής οικογέ
νειας. Καί άπό τής θέσεως αύτής συμμεριΖάμεθα είλικρινώς τό βαρύτατον
πένθος τών δεινώς δοκιμασθέντων προσ
φιλών προσώπων καί εύχόμεθα τήν έΕ
ύψους παρηγοριάν. Ή Αστυνομική οι
κογένεια, τής όποιας έκλεκτόν μέλος
άπετέλεις καί είς τήν υπηρεσίαν τής ό
ποιας άφιέρωσες τά καλλίτερα χρόνια
τής Ζωής σου, άληομόνητε καί άνεκτίμητε Αστυνόμε, εύχεται «Μνημόσυνον
αιώνιον» καί έλαφρύ τό χώμα τής Α τ 

τικής γής, ή όποια είς τούς κόλπους
ήδη κατέχει τό φθαρτόν σου σκήνωμα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ύτταστ. Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗΣ
Τήν 13.11.72 άπεβίωσεν είς τό Ναυ
τικόν Νοσοκομεϊον ό ΆστυφύλαΕ Πετρινιώτης Γεώργιος. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην είς τήν ιδιαιτέραν
πατρίδα του, Κοκκώνι Κορινθίας. Εκτός "
τών ίδικών του καί συγχωριανών του,
παρηκολούθησε ταύτην ό έ.σ. Αρχηγός
Α. Π. κ. Τσιοΰγκος Κωνσταντίνος καί
Αντιπροσωπεία τοϋ Σώματος, μέ έπικεφαλής τόν ύποφαινόμενον, οστις κα
τέθεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ Σώμα
τος καί όπεχαιρέτησε τόν νεκρόν, είπών
τά έΕής:
Άθήναι 14 Νοεμβρίου 1972. Ποωϊνόν
προσκλητήριον τών Άστυν. Υπαλλήλων
τής Μηχ)του Άστυν. Ύπο5)νσεως Α 
θηνών. ΆστυφύλαΕ Ν. 245 Πετρινιώτης Γεώργιος. Ούδεμία άπάντησις. Ό
ένεργών τό προσκλητήριον Ύπαστυνόμος έπανέλοβεν,
ΆστυφύλαΕ Ν. 245
Πετρινιώτης Γεώργιος. . . Μία άπομακρυσμένη καί μισοσβημένη ωωνή άπήντησε, δειλά - δειλά « Α Π Ω Ν». Πρά
γματι, ό άνωτέρω ΆστυφύλαΕ ήτο άπών άπό τό ύπηρεσιακόν προσκλητήριον,
καθώς, έπίσης καί άπό τό ποοσκλητήριον τής πρόσκαιρου έπί γής Ζωής του.
Ή τ ο παρών, όμως, είς τό προσκλητή
ριον τής άλλης, τής αιωνίου, καί ό ‘Ά 
γιος Πέτρος, μέ πατρικήν στοργήν, τόν
ώδηγοϋσε έκεϊ, όπου άΕιΖε νά πάη, είς
τήν χορείαν τών δικαίων, ένθα ούκ έστι
πόνος, οϋ λύπη, οϋ στεναγμός, άλλά 4
Ζωή άτελεύτητος. . . ».
Ό έκλιπών ένεννήθη είς τό χωπϊον
Κοκκώνι Κορινθίας τό 1930 καί είσήχθη είς τήν Σχολήν Αστυφυλάκων τήν
3.3 53.
,
Είθε τό χώμα τής Ιδιαιτέρας πατρίδος
του νά είναι έλαφρόν.
Αίωνία του ή μνήμη.
ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΡΗΣ
Αστυνόμος Α ’
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2. Έστρατολογήθησαν εις τήν Δυτικήν Ευρώπην μέ τήν
εμπνευσιν τής Καθολικής 'Εκκλησίας.

■

3. Ήμπορεϊ νά είναι ιατρικόν ή πνευματικόν (Εεν.) —
Άντιστρόφως τό όνομα βασιλέων τής άρχαίας Σπάρ
της.

ΙΟ
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4. Παραπέμπει — Ή τ ο καί ή "Αρτεμις — Άγχέμαχον όπλον τών άρχαίων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. "Αθροισμα άμοειδών κυττάρων, Ζωικών ή φυτικών, συνδεομένων μεταΕύ των διά τής μεσοκυττάριου ουσίας —
Μετεμόρφωσε τούς άπεσταλμένους τού Όδυσσέως εις
χοίρους, πλήν του Εύρυλόχου (Μυθολ.).
2. Δέν ύπάγονται εις τήν δικαιοδοσίαν τών 'Ελληνικών
Δικαστηρίων τά άπολομβάνοντα αύτής πρόσωπα (γεν.).
3. Είναι φαρδομάνικα—Τά «κοφ τά»... τό συνοδεύουν.
4. Ή ούτοπία καί ό ούτοπιστής τά έχουν κοινά — Γνω
στός θείος μέ πολλά λεπτά — “ Εδωκε τόπον . . . εις
τήν ΗΛΠΑΠ.
5. Ό άριθμός 150 άντιστρόφως — ΜαΖύ μέ τάς νήσους
Θασοπούλα, Παναγία κ.α. άποτελεί 'Επαρχίαν τού Νο
μού Καβάλας—Κτητικόν (θηλ.).
6. Παγκοσμίως γνωστός 'Ολλανδός Ζωγράφος τού 17ου
αίώνος (ένάρθρ.).
7. Εις τήν όφειλήν προηγούνται — Στερείται τέκνου —
Τό έπαναλαμβάνουν οί βαρύκοοι.
8. Τό προκαλεϊ ισχυρός κλονισμός (Εεν.)
σματικόν — Σπόρ διά όλίγους.

1. Οστοΰν τής σπονδυλικής στήλης μεταΕύ τών δύο λαγονίων — Ό έφευρέτης γνωστής μάρκας περιστρόφου
(ένάρθρως).

5. Ό άριθμός 270 — Παλαιός μοντέρνος χορός — Φθόγ
γος τής ΒυΖαντινής μουσικής.
6. Σημαίνει σκόρπια, σκορπισμένα.
7. Συμπερασματικόν — Διατηρούν τάς ιδιότητας τού σώ
ματος εις τό όποιον άνήκουν — Γράμμα τού 'Αλφα
βήτου.
8. Υπογράφει τό παρόν — ΚατάληΕις μετοχών — Παλαιό
ονομασία τής Σπερχειόδος.
9. Υποκοριστικόν άνδρικοϋ όνόματος (γεν.) — Είναι λε
πτή (άνστρφ).
10. Μία τάΕις. . . πραγμάτων (κυριολ.)
11. Πρωτεύουσα όμωνύμου έπαρχίας εις τήν Κεφαλληνίαν
(ένάρθρως) — Ή τ ο καί ό Ίαπετός.
(I. Κο.)
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— Συμπερα

9. Τά τής έλαστικότητος όρίΖουν τήν μηχανικήν άντοχήν
τών ύλικών εις μεταβαλλομένας συνεχείς δυνάμεις καταπονήσεως — Ποδοσφαιρικώς άπογοητεύει τούς έπιτιθεμένους.
10. Γίνονται μέ όμοήχους λέΕεις, έχούσας
έννοιαν.

διαφορετικήν

11. Τήν φέρουν ο! πάπαι τής Ρώμης — Έπίθετον τού Α 
πόλλωνος, σημαίνον «λυτρωτής» ή «θεραπευτής».
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