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Π Α Υ Λ Ο Υ  ΝΙΡΒΑΝΑ

Π Ρ € 6 Τ ω χ ρ © Μ Ι Α
— Δέν μπορώ νά καταλάβω, κύριε, τί είδος γιορτής εί

ναι ή Πρωτοχρονιά. Μιά γιορτή πρέπει νά είναι γιορτή γιά 
όλους. Πως μπορεί όμως νά είνοι γιορτή ή ϊοια μέρα πού 
είναι μέρα ευτυχίας γιά κείνους πού παίρνουν δώρα, καί 
μέρα δυστυχίας γιά κείνους πού τά δίνουν, μέρα χαράς 
γιά κείνους πού εισπράττουν δέκατο τρίτο μισθό καί μέρα 
λύπης γιά κείνους πού δέν παίρνουν κανένα μισθό, μέρα 
ελπίδων γιά τούς άνηλίκους πού άνεβαίνουν ένα σκολοπάτι 
άκόμα στον ώραίο άνήφορο τής Ζωής, καί μέρα άπελπισίας 
γιά τούς γέρους πού κατρακυλούν άλλο ένα σκαλοπάτι στό 
φριχτό της κατήφορο; Ή  Πρωτοχρονιά λοιπόν είναι μιά 
γιορτή πού τήν έφευρήκαν τά παιδιά, οί ύπάλληλοι, τά γκαρ
σόνια τών καφενείων καί τών Εενοδοχείων, οί διανομείς τών 
Ταχυδρομείων, οί σκουπιδιάρηδες καί οί ώραϊες γυναίκες. 
Γιά όλους τούς άλλους είναι κοθσρή φιλολογία, καί μία 
φιλολογία μάλιστα αισχρής ποιότητος. Αλλοτε, τουλάχιστον, 
ή Πρωτοχρονιά είχε καί κάποιο γενικώτερο νόημα. Οί άν
θρωποι δοκίμαζαν τήν τύχη τους ατά χαρτιά. Τώρα τή δο
κιμάζουν, όλο τό χρόνο, στά καΖίνα, στις λέσχες καί στά 
σπίτια, στις κούρσες καί στά λαχεία. Τί άπόμεινε, λοιπόν, 
οτήν Πρωτοχρονιά; Ή  εύτυχία λίγων προνομιούχων, πού 
γιορτάζουν εις βάρος όλων τών άλλων.

—  Έχετε λάθος, κύριε, τού είπεν ό άλλος. Δέ λογα
ριάσατε τό σπουδαιότερο. Ξεχάσατε τήν έλπίδα.

—  Ποιάν έλπίδα;
—  Οτι ό καινούργιος χρόνος θά είναι καλύτερος άπό 

τόν παλιό. Τά κορίτσια πού δέν παντρεύτηκαν θά παντρευ
τούν, οί γρουσούζηδες πού δέν κέρδισαν τό λαχείο θά τό 
κερδίσουν, οί άδιόριστοι θά διοριστούν, οί ποιητές πού δέν 
έγραψαν πέρου τό άριστούργημά τους θά τό γράψουν έφέ- 
τος, τέλος,■ οί πλούσιοι ύπερωκεάνειοι θείοι, πού δέν πέ- 
θαναν άκόμα, θά πεθάνουν όλοι μαΖί άπό τή μεγάλη έπιδημία 
πού θά πέση, κατά τό μακάριον έτος, πού μάς έρχεται, στήν 
Αμερική' βλέπετε, λοιπόν, κύριε, ότι ύπάρχει κάποιος λό

γος γιά νά πανηγυρίΖη κάθε άνθρωπος τήν άνατολή τού 
καινούργιου χρόνου, πού θά είναι καλύτερος άπ1 τόν παλιό.

—  Είστε βέβαιος πώς θά είναι;
—  Τέλος πάντων θά τόν βοηθήσουμε κ' έμεϊς νά γίνη.
— Μέ τί τρόπο;
— Μέ όλους τούς τρόπους. Μέ τηλεγραφήματα, μέ 

κάρτ - ποστάλ, μέ έπισκεπτήρια, μέ φέϊγ - βολάν, Νά εύχη-

θοΰμε ατούς φίλους μας «χρόνια πολλά κ1 εύτυχισμένα και 
ό,τι έπιθυμοϋν».

—  Καί άν έπιθυμοϋν πράγματα άκατόρθωτα;
—  Δέν ύπάρχει τίποτε τό άκατόρθωτο γιά κείνον πού τό 

εύχεται καί γιά κείνον πού τό έλπίΖει.
—  Μό, αν δέν κάνω λάθος, όλ' αύτά τά εύχηθήκαμε 

καί πέρσυ.
—  Δέν έχει νά κάνη. Θά τά εύχηθούμε κ' έφέτος. Κι 

αύτό άκριβώς είναι τό προνόμιο τής Πρωτοχρονιάς. Κλεί- 
νονται τά παλιά κατάστιχα καί άνοίγονται νέα. Θ' άνοίΕουμε 
λοιπόν νέα κατάστιχα στήν Τύχη.

Ο  βαραθρωτής όμως τής Πρωτοχρονιάς δέν έννοΰσε νά 
πεισθή.

—  Ωρισμένως, κύριε, έχετε προηγούμενα μέ τήν έπίση- 
μη αύτή μέρα. . τού είπε ό άλλος. Διαφορετικά δέν έΕη- 
γείται ή τόση εμπάθειά σας.

— Καί βέβαια έχω, φίλε μ ο υ !.. "Οπως δέν Εέρετε, 
ίσως, έχω τό άστεϊο έπάγγελμα νά γράφω έγώ γιά νά δια
βάζουν οί άλλοι. Λοιπόν, κάθε Πρωτοχρονιά οί διευθυντές 
τών έφημερίδων καί περιοδικών όπου συνεργάζομαι μοΰ Ζη
τούν νά τούς γράψω πρωτοχρονιάτικο όρθρο, διήγημα, χρο
νογράφημα, σκαλάθυρμα, φλύσκα, όλα τά είδη τού λόγου, 
τελοσπάντων, άλλά πάντοτε πρωτοχρονιάτικα. Φαντασθήτε 
ότι πρέπει νά γράψω άλλα πέντε. Είναι Ζωή, λοιπόν, αύτή;

—  Τό  έπάγγελμά σας είναι πράγματι άστεϊο. . . τού είπε 
ό άλλος. Τό δικό μου τό έπάγγελμα όμως είναι τραγικό.

—  Καί τί έπάγγελμα έχετε σείς, κύριε;
—  Έ γώ  έχω, δυστυχώς, τό έπάγγελμα νά διαβάΖω τά 

πρωτοχρονιάτικα πού γράφουν οί άλλοι.
—  Καί όμως, κύριε, τόσην ώρα τώρα μοΰ κάνετε τήν 

άπολογία τής Πρωτοχρονιάς.
—  Μά είπαμε, φίλε μου. Ή  Πρωτοχρονιά είναι ή μέρα 

τών εύχών καί τών έλπίδων. ΈλπίΖω, λοιπόν, μέ τόν και
νούργιο χρόνο, νά λείψη ή όλεθρία αύτή συνήθεια. Καί 
σας εύχομαι ολόψυχα νά μήν Εαναγράψετε άλλο πρωτο
χρονιάτικο.

—  Κ' έγώ σας εύχομαι είλικρινά νά μήν Εαναδιαβάσετε 
πιά στή Ζωή αας τέτοιο πράγμα.

Καί οί δυό κύριοι— ό λογοτέχνης καί ό άναγνώστης— - 
άλλαΕαν άμοιβαϊες εύχές κοινής σωτηρίας γιά τόν καινούρ
γιο χρόνο πού μάς έρχεται.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ I.

Μέσα πρός έκπλήρωοιν Άποοτολής Π.A

Τά χρησιμοποιηθησόμενα υπό τής Π.Α. μέσα πρός ικπλή- 
ρωσιν τής άποστολής της είναι:

α) Αί συγκροτηθεϊσαι Ά ρχαϊ ΠΑ (ΓΕΔΠΑ/Χ, ΑΔΙΙΑ, ΔΠΑ, 
ΓΔΙΙΑ, ΤΠΑ, ΣΠΑ).

β) Αί Μονάδες Πολιτικής Άμύνης, αϊτινες χαρακτηρίζονται 
ώς Μονάδες Άμύνης Αμάχου Πληθυσμού. Αυται είναι:

(1) Κινηταί Έφεδρεΐαι.
(2) Τοπικαί Μονάδες.

γ) Πολεμικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί, οϊτινες κυρίως άποτε- 
λούν τήν βάσιν των Μονάδων Πολιτικής Άμύνης. Ώ ς 
άποστολήν έχουν τήν κατάσβεσιν πυρκαϊίδν, διάσωσιν τών 
έκ πυρών, καταρρεύσεων, πλημμυρών κινδυνευόντων, τήν 

περιφρούρησιν καί διαφύλαξιν τής πυρποληθείσης περιου
σίας καί παροχήν πάσης βοήθειας.

δ) Δημόσια Ανεξάρτητα'Ιδρύματα (Δ.Α.Ι) καί Ανεξάρτητα 
'Ιδρύματα (Α .Ι), τά όποια έχουν ώς άποστολήν τήν λήψιν 

παντός μέτρου πρός προ τασίαν προσωπικού καί έγκατα- 
στάσεων έξ έχθρικών προσβολών, όργάνωσιν δμάδων πυρα
σφαλείας, πρώτων Βοηθειώ, διαφώτισιν καί έκπαίδευσιν 
προσωπικού καί συνεχή παρακολούθησιν τών πάντων πρός 
παροχήν πάσης πληροφορίας.

ε) Τό σύστημα έγκαιρου σημάνσεως συναγερμού έπί έπικειμέ- 
νης ή έπερχομένης έχθρικής άπειλής, 6t’ Ινός πλήρους 
ήλεκτρονικοΰ συστήματος έπισημάνσεως καί μεταδόσεως 
τού συνθήματος συναγερμού.

ζ) Ή  διαφώτισις τού πληθυσμού έπί τών κινδύνων, οίτινες 
θά τόν άπειλήσουν καί τού τρόπου άντιμετωπίσεως αύτών.

η) Ή  προστασία τού πληθυσμού καί τών άγαθών του, προλη
πτικούς διά καταφυγίων, συσκοτίσεως, παραλλαγής καί 
άραιώσεως.

θ) Αί ϊδιαι έπικοινωνίαι ΙΙ.Α.
ι) *0 άπό' τούδε άπαραίτητος συντονισμός δι’ έν καιρφ συνερ

γασίαν μετά τών λοιπών Κρατικών 'Γπηρεσιών, Δημοσίων 
ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ), ’Οργανισμών Κοινής 
Ώφελείας (ΑΙ) καί σύμπαντος πληθυσμού.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ II.

Βάσει τού γενικού σχεδίου ΠΑ άπασαι αί Ά ρχαί πρέπει 
άπό τούδε νά προβούν, συμφώνως πρός τάς δδηγίας τής ΓΕΔΠΑ/

Τοϋ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοΰ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ— ΚΕΑΑ. Διατε- 
λέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. ’Εθνικού καί 
ΝΑΤΟ παρά τώ ΑΕΔ/ΛΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοϋ τοϋ 
ΚΜΟΔΔ τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήαεως.

X είς τάς έπιβαλλομένας προπαρασκευαστικάς έργασίας, ΐνα 
8λα τά μέσα καί μέτρα άτινα θά χρησιμοποιηθούν διά τήν έκτέ- 
λεαιν τής άποστολής ΠΑ κατά τήν κρίσιμον πολεμικήν περίο
δον, καταστούν άξια καί ίκανά έπιχειρησιακώς διά τήν μετ’ 
έπιτυχίας έκπλήρωσίν της. Πρός τούτο προβλέπεται ή λεπτο- 
μερίς σχεδίαοις καί λήψις τών κάτωθι μέτρων.

α) Συγκρότησις Αρχών ΠΑ. αϊτινες έχουν συγκροτηθή, ώς 
άνεφέρθη.

β) Συγκρότησις τών προβλεπομένων Μ.Π.Α. ήτοι:
(1) Κ ι ν η τ ώ ν  ’Ε φ ε δ ρ ε ι ώ ν .  Πρόκειται περί 

Μονάδων συγκροτουμένων διά στρατιωτικής έπιστρατεύσεως διά 
τών (Ε.Α .) έπιστρατευουσών Αρχών καί (Κ Ε' Κέντρων Έ π ι- 
στρατεύσεως τού στρατού δι’ Άξ)κών τών Σωμάτων Ασφα
λείας, έκ μή καλουμένων κλάσεων.

Αδταΐ έν συνεχείφ τίθενται ύπό τήν διοίκησιν τών ΑΔΠΑ 
καί ΔΠΑ. ’Εξοπλίζονται ούτως ώστε νά είναι δυνατή ή χρη
σιμοποίησή αύτών τόσον διά τήν άντιμετώπιαιν καταστροφών 
μεγάλης έκτάσεως, δσον καί διά περιοχάς δεχθείσας πυρηνικάς 
προσβολάς. Συγκροτούνται καθ’ άπασαν τήν χώραν 23 τάγματα 
Α & Β τύπου μέ άνά τρεις λόχους καί 2 λόχοι ανεξάρτητοι, 
συνολικής δυνάμεως άνδρών 13144. Ό  άριθμός τών συγκροτου
μένων Ταγμάτων είς έκάστην περιοχήν είναι άνάλογος πρός 
τή έκτιμωμένην άξίαν ώς έχθρικού στόχου, ^π.χ. είς τήν πε
ριοχήν Α ττικής συγκροτούνται 8 Τάγματα ΚΕ.

(2) Τ ο π ι κ ώ ν  Μ ο ν ά δ ω ν  Π. Α. Αδται άναλό- 
γως τού έργου των χαρακτηρίζονται:
(α) Μ ο ν ά δ ε ς  δ ι α σ ώ σ ε ω ς .  Πρόκειται περί το

πικών Μονάδων συγκροτουμένων δπό τών ΔΠΑ, ΓΔΠΑ, 
ΣΠΑ δυνάμει έντολής τής ΓΕΔΠΑ/Χ διά πολιτικής έπ ι
στρατεύσεως (ποσοστόν τούτων— άνδρών—μέχρι 10%—πυ
ρήνες,—δύναται νά προέρχεται έκ Στρατιωτικής έπιστρα
τεύσεως) καί ειδικών άτομικών προσκλήσεων (ΦΑΠΠΕ) 
δνευ ούδεμιας άποζημιώσεως καί έκ περιτροπής άνά 8ωρον 
σέ 48ωρον προσφέρουν ύπηρεσίαν, έκ τών μή καλουμένων 
κλάσεων. Πάντοτε κατόπιν έξουσιοδοτικής άποφάαεως τών 
οικείων Νομαρχιών δπευθύνων διά τήν ΠΣΕΑ τής περιο
χής τού νομού των, πλήν τής περιοχής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης, δι’ ήν απαιτείται άπόφασις Γ.Δ. Τάξεως. 
'Ομάδες διασώσεως έχρησιμοποιήθησαν κατά τόν Βον Παγ
κόσμιον Πόλεμον είς Γερμανίαν— Α γγλίαν—  ’Ιαπωνίαν 
μετά ένα βομβαρδισμόν καί πρσαέφερον σοβαράς υπηρεσίας 
είς τήν διάσωσιν καί τήν άμεσον παροχήν Πρώτων Βοη
θειών. ’Εξοπλίζονται κατά τρόπον δστις έπιτρέπει εις αύ- 
τάς νά παράσχουν λίαν σοβαράν βοήθειαν είς πληγεΐσαν 
περιοχήν.

Συγκεκριμένως ταχεΐαν άπελευθέρωσιν παγιδευθέντων 
ύπό τών έρειπίων, περισυλλογήν καί μεταφοράν τραυμα
τιών είς Νοσοκομεία, περισυλλογήν καί ταφήν νεκρών, ά-



Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ΑΜΥΝΑ

ΕκρηΕις Ατομικής Βόμβας. Τό προηγούιιενον τής Χιροσίμα 
καί του Νογκαοόκι, όποτελεί κραυγαλέοι/ μάρτυρα τής έκ- 

τάοεως τής απειλούμενης καταστροφής.

ποκατάστασιν (πρόχειρον) ζημιών, άνίχνευσιν δι’ Βπαρξιν 
Π.Χ.Ο. ουσιών καί ραδιενέργειας άπολόμαναιν. Συγκρο
τούνται έν συνόλψ 22 Τάγματα, 23 ανεξάρτητοι λόχοι τό
που A, Β, Γ, 89 άνεξάρτητοι Διμοιρίαι καί 18 δμάδες 
έκάστη άνά 8 δνδρες συνολικής δυνάμεως 112.466. Έκά- 
στη Μονάς διασώοεως διοικεϊται παρ’ έφέδρου Άξ)κοό 
Ε.Δ. ή Σωμάτων ’Ασφαλείας καί έχει σχεδόν διάρθρωσιν 
πρός τάς αντιστοίχους Μονάδας τοΟ Στρατού Ξηράς. Ή  
Μονάς διασώοεως άποτελείται άπό τό Έπιτελείον καί 'Γ- 
πομονάδας. Τό Τάγμα έχει 2— 1 Λόχους (Ύπομονάδας). 
Ό  ’Ανεξάρτητος Λόχος 3— 4 διμοιρίας καί αί Διμοιρίαι 
3— 4 δμάδας.

(β) Μ ο ν ά δ ε ς  Μ ε ρ ί μ ν η ς .  Συγκροτούνται εις 
δμάδας εις δλας τάς Κωμοπόλεις άνω των 3.000 κατοίκων 
ύπό των ΔΙ1Α ΓΔΙΙΑ—ΤΠΑ—ΣΙΙΑ συνολικής δυνάμεως 
54036. Συγκροτούνται έν συνόλψ 316 Μονάδες. Ή  άπο- 
στολή των συνίσταται είς τήν άναμετάδοσιν σήματος συνα
γερμού, έφαρμογήν σχεδίου άραιώσεως πληθυσμού, συλλο
γήν καί παροχήν πληροφοριών, τόνωσιν ήθικοΰ, έξασφάλι- 
σιν στέγης είς βομβοπλήκτους κλπ. Τό προσωπικόν άπο- 
τελεϊται άπό δνδρας καί γυναίκας, δόναται δμως νά άπο- 
τελεΐται άπό γυναίκας. Αί Μονάδες αόται άντιμετωπίζουν 
προβλήματα πού δημιουργοΰνται άπό τούς παραμείναντας 
είς κατοικίας των, άπομακρυνομένους έκ τής πόλεως καί 
είσερχομένους είς αυτήν έν καιρφ πολέμου, διότι γεννάται 
δποχρέωσις συντηρήοεως, περιθάλψεως, προεργασίας ά- 
ραιουμένων καί κάτεύθυνσιν πρός τά κέντρα βομβοπλήκτων. 
Σύγκεινται κυρίως έξ δμάδων χειριστών σειρήνων, Κέν
τρου Βομβοπλήκτων καί Άραιώσεως, έξευρέσεως κατοικί
ας, έλέγχου καταφυγίων καί άπολυμάνσεως.

(γ) Μ ο ν ά δ ε ς  Ύπ α ί θ ρ ο υ. Συγκροτούνται είς δλας 
τάς Κωμοπόλεις ή τά χωρία άνω τών 300 κατοίκων μέχρι 
3000 συνολικής δυνάμεως 79.900 κατά τάς δδηγίας τής 
ΔΠΑ ή ΓΔΙΙΑ πού δπάγονται. 'Η άποστολή των είναι ή 
συλλογή καί άποστολή πληροφοριών είς Άρχάς Π.Α., ή 
έπίβλεψις έφαρμογής μέτρων συσκοτίσεως δ έλεγχος κατα
φυγίων κλπ. Είς χωρία κάτω τών 300 κατοίκων όργα- 
νούνται κοινότητες αότοπροστασίας.

(δ) Μ ο ν ά δ ε ς  Σ υ ν ο ι κ ι ο φ υ λ ά κ ω ν  ( Σ ΟΙ Φ) .  
Συγκροτούνται δι’ άπαντα τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί 
Σταθμούς (ΤΙΙΑ— ΣΠΑ) είς διμοιρίας συνολικής δυνάμε
ως 24.850 καί έφ’ δσον δ πληθυσμός Οπερβαίνει τούς 3000 

κατοίκους. Από τοΰ καιρού τής Ειρήνης δ Διοικητής τού 
Τμήματος δι Αξιωματικού ή βαθμοφόρου προβαίνει είς 
τάς άπαραιτήτους καί έπιβαλλομένας ένεργείας (έδρα 
Διοικητού ΣΟΙΦ, τηλέφωνα - δνομαστικάς καταστάσεις 
ΣΟΙΦ, περιοχή ζώνης καί άναγκαιούντα έντυπα). Ή  άπο
στολή τών ΣΟΙΦ είναι ή καταγραφή τών κατοίκων, έλεγ
χος καταλληλότητος τών ιδιωτικών Καταφυγίων, όργάνω- 
σις Κοινοτήτων αότοπροστασίας καί πάσα άλλη δυνατή 
βοήθεια. Συγκροτούνται 332 Διμοιρίαι. 'Ο Διμοιρίτης δ- 
πάγεται ύπό τόν διοικητήν τού Άστυν. Τμήματος καί βρί
ζεται ώς τοιοΰτος κατ’ άρχήν έφεδρος Ά ξ)κός τών Σ.Α.

ή Ε.Δ.
Ή  Οπηρεαία διεξάγεται δι’ άλλαγών άναλόγως τών 

σκοπιών ή ζωνών περιοχής τού Τμήματος. Έκάστη διμοι
ρία έχει 120—160 άνδρας. Έκάστη σκοπιά ή ζώνη έλέγ- 
χεται άπό 2 3 ΣΟΙΦ μέ κυρίαν άποστολήν τήν παρα- 
τήρησιν καί άναφοράν μετά τήν έκτέλεαιν δρομολογίων ή 
έτέρας έογασίας. Αί ύπογρεώσεις καί εύθδναι τού έπί κε
φαλής ΣΟΙΦ έν καιρφ ειρήνης καί πολέμου καθορίζονται 
έν έκτάκτει δ ι’ έγκυκλίων τοΰ ΓΔΤ/ΓΕΔΠΑ/Χ, καθώς έ- 
πίσης καί τού ΣΟΙΦ, δστις ώς έπικεφαλής τών κατοίκων 
τής σκοπιάς του είναι σύνδεσμος μεταξύ τής ύπηρεσίας 
Π.Α. καί τών κατοίκων, δι’ δ καί οδτος πρέπει νά είναι 
κάτοικος τής περιοχής τού ’Αστυνομικού Τμήματος έξ οό 
έπιστρατεόεται. Ώς ΣΟΙΦ δέν βρίζονται οί Οπηρετούντες 
είς Σ.Α., Ε.Δ. καί TEA.

(3) Θά ήδυνάμεθα ένταΰθα νά μνημονεύσωμεν ώς τρίτην 
κατηγορίαν Μ.Π.Α. καί τά ’Α γ ή μ α τ α  Ά  ν τ ι μ ε- 
τ ω π ί σ ε ω ς  β λ α β ώ ν  λ ι μ έ ν ω ν  τόσον διά τήν 
έπανόρθωσιν τών ζημιών πού προκαλούνται είς λιμενικάς έγκα- 
ταστάσεις, προσωπικόν κλπ. δσον καί τών ζημιών έπί τών 
πλοίων καί τών πάσης φυσεως πλωτών μέσων πού άγκυροβο- 
λούν είς λιμένας, άλλά σήμερον ώς έχει οί λιμένες ύπάγον- 
ται είς Γ.Ε.Ν. καί συνεπώς ή Π.Α. τών λιμένων όργανοΰται 
ύπό αύτοΰ διά σχετιτκού σχεδίου καί οόχί ύπό τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Συνεργασία καί παροχή βοήθειας, άσφαλώς, έν- 
νοεϊται δτι έπιβάλλεται, διότι είς τήν σχετικήν Σχεδίασιν φέ
ρονται άμφότερα τά Υπουργεία (ΓΕΝ —ΓΔΤ) έμπλεκόμενα, 
έκχάς τών άλλων Πολιτικών ’Γπουργείων πού ένδεχομένως έμ- 
πλέκονται.
(ε) Π ο λ ε μ ι κ ο ί  Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ο ί  Σ τ α θ μ ο ί .  

Έν Ειρήνη ή Πυροσβεστική Υπηρεσία λειτουργεί είς 50 
πόλεις τής Επικράτειας διαθέτουσα 70 Στατικούς Πυρο
σβεστικούς Σταθμούς α, β, γ , τάξεως 1 Λιμενικόν Πυρο
σβεστικόν Σταθμόν καί 4 Πυροσβεστικά Συνεργεία. Έ ν 
πολέμφ προβλέπεται βάσει σχεδίου δπως λειτουργήση 

είς 70 πόλεις διαθέτουσα 76 Στατικούς Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς, 130 Πολεμικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, 20 
Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, 2 Τάγματα Κινητής 
Φάλαγγος, 8 Λόχους Κινητής Φάλαγγος, 46 Παρατηρη
τήρια Πυροσβεστικών Σταθμών είς σημεία υψηλά, 120 
Κινητούς Πυροσβεστικούς Σταθιιοός. Διά τόν έξοπλισμόν 
τών πολεμικών πυροσβεστικών Σταθμών άπαιτοΰνται 170.
000.000 δρχ., ήτοι δ ι’ άγοράν 346 ύδροφόρων, 890 φο
ρητών άσυρμάτων, 50 Στατικών άσυρμάτων, 370 φορητών 
άντλιών. Έ νφ  διά τάς Μ.Π.Α. έπί πλέον άπαιτοΰνται 

200.000.000 δραχμαί.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ III.

Συνεχίζονται τά μέσα πρός έκπλήρωσιν τής όποστολής Π.Α. 
ήτοι:

α) Λ η π τ έ α  π ρ ο λ η π τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  ή ά λ 
λ ω ς  Σ τ α τ ι κ ά .

Η διάσωσις τραυματισθέντων αποτελεί έκ τών μελημάτων 
των όμάδων Πολιτικής Αμύνης, τών όποιων ή προσφορά 

είναι πράγματι ανεκτίμητος.



Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ΑΜΥΝΑ

Ταδτα διαιρούνται είς μέτρα Γενικής ’Ασφαλείας καί εις 
μέτρα πρός έλάττωσιν τής τρωτότητος ήτοι:

(1) Γ ε ν ι κ ή ς  ’Α σ φ α λ ε ί α ς  ε ί ν α ι :
(α) Σ υ ν α γ ε ρ μ ο ύ  τ ο υ  Π λ η β υ σ μ ο δ  έ π ί  

έ π ι κ ε ΐ " έ ν η ς  έ χ β ρ ι κ ή ς  ’Απειλής, δπου 
προβλέπονται δύο σχέδια συναγερμοδ δτι έπίκειται έχθρι- 
κή άπειλή έξ ’Αεροπορικών βομβαρδισμών καί τδ τοδ συν
αγερμού, δτι έπίκειται απειλή μολύναεως άπό ραδιενεργόν 
έπίπτωσιν.

Διά τήν διαβίβασιν τοΰ σήματος καί σήμανσιν τοδ συνα
γερμοδ έχουν διατεθή ίδια κυκλώματα τοδ ΟΤΕ καί προ- 

βλέπεται σύστημα αυτομάτου τηλεχειρισμού των σειρήνων 
τής χώρας μέχρι τοδ 1972.

"Ηδη έπετεύχθη τοιοδτον σύστημα κατά περιοχήν σπου- 
δαιότητος, έκ ΑΔΠΑ/Α, ΑΔΙΙΑ Κεντρ. Μακεδονίας κτλ.

(β) Δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς  κ α ί  Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  α
μ ά χ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  διά καταλλήλων διαλέξεων 
άπό ραδιοφώνου τηλεοράσεως, τύπου κινηματογραφικών 
προβολών ταινιών Π.Α., διά λειτουργίας ειδικών Σχολεί
ων καί διεξαγωγής άσκήσεων έπί τών άναμενομένων πολ

λαπλών κινδύνων άπό τά μέσα τών έμπολέμων καί παροχής 
άπαραιτήτω γνώσεων διά τήν αποφυγήν, μείωσιν ή καί 
έξουδετέρωσιν τούτων πρός προστασίαν αυτού ώς ατόμου 
(αύτοπροστασία) καί έπί τών έπιβαλλομένων ύποχρεώσεών 
του ώς άτόμου διά τήν προστασίαν τοδ συνόλου.

(γ) Διά τής συσκοτίσεως καί παραλλαγής (τεχνητής άπο- 
κρύψεως) τών στόχων. Μελετδται ή έφαρμογή αύτομάτου 
σβέσεως τοδ έξωτερικοδ φωτισμού ώρισμένων ζωτικών πε
ριοχών.

(2) Μ έ τ ρ α  π ρ ό ς  έ λ ά τ τ ω σ ι ν  τ ή ς  τ ρ ω 
τ ό τ η τ ο ς .  Ε ί ν α ι  μ έ τ ρ α  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  
τοδ άμάχου πληθυσμού καί τών άγαθών του, ήτοι:

(α) Δ ι ά  κ α τ α φ υ γ ί ω ν  καί όρυγμάτων άπό τά 
άποτελέσματα κάθε είδους βομβών. Τό θέμα διά τήν χώ
ραν μας δέν έχει λυθή είσέτι.

(β) Δ ι ά  τ ή ς  δ ι α σ π ο ρ ά ς καί άραιώσεως τού 
δυναμικού έμψυχου (γέροντες, παιδιά, άσθενεΤς κλπ.) καί 
άψύχου (βιομηχανιών, αποθηκών, τροφίμων κλπ.) τών 
ζωτικιών περιοχών καί μεγάλων ’Αστικών Κέντρων.

Ή  σχεδίασις υπάγεται είς τήν άρμοδιότητα τών Νομαρ
χών. Τό Γενικόν Σχέδιον καταρτίζει τό Τπουργεΐον Δημ. 
Τάξεως είς δ περιέχονται αί άπόψεις τών συνεργαζομένων 
(έμπλεκομένων) Πολιτικών Υπουργείων. Ή  εύθύνη τής 
αχεδιάσεως διά τάς ’Αθήνας καί Πειραιά, βάσει τού Α.Ν. 
398)68 περί τής ΙΙΣΕΑ βαρύνει τό Γ.Δ. Τάξεως.

(γ) Ή  έξασφάλιαις ιδίων έπικοινωνιών Π.Α. καί άναγκαι- 
ούντων μέσων αυτοπροστασίας τούτου έκ χημικών βιολο
γικών καί ραδιολογικών ούαιών.

(δ) Διά τής άπό τοΰδε άπαραιτήτου συνεργασίας καί συντο
νισμού τών σχεδίων μετά τών λοιπών κρατικών ύπηρεσιών 
καί ζωτικής φύσεως έπιχειρήσεων δργανιαμών, Ιδρυμάτων

Έ ν  πολέμω πλήν τών υφισταμένων Πυροσβεστικών Σταθμών 
θά λειτουργήσουν καί κινητοί τοιοϋτοι npoc ύποβοήθησιν του 

έργου τής κστασβέσεως τών πυρκαϊών.

Είς τά μέτρα γενικής άσφαλείας περιλαμβάνεται καί τό τού 
συναγερμού τοϋ πληθυσμού έπί έπικειμένης έχθρικής άπειλής.

κλπ. ώς καί άνεξαρτήτων Ιδρυμάτων Δ.Α.Ι. καί ΑΙ πρδς 
έξασφάλιαιν τής προστασίας τοδ προσωπικοδ καί τών μέ
σων αύτοδ.

β) Λ η π τ έ α  κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  ή 
έ ν ε ρ γ ά.

(1) Περισυλλογή καί ταφή νεκρών διά τήν άποφυγήν έπι- 
δημιών.

(2ί ’Απελευθέρωσις παγιδευμένων άπό τά έρείπια, παροχή 
περιθάλψεως καί μεταφορά τραυματιών είς Νοσοκομεία.

(3) Άποκατάστασις ζημιών διά τήν συνέχισιν τοδ ρυθμού τής 
-ζωής.

(4) Περίθαλψις γενικώς τού πληθυσμού διά τάς πληγηθηαο- 
μένας περιοχάς (στέγη, τροφή, Ιματισμός, φάρμακα, ια
τρός, ύδωρ κλπ .).

(5) Καταπολέμησις τοδ πυρός.
(6) Έξουδετέρωσις βομβών καί βλημάτων. “Εχουν συγκροτη- 

θή 10 δμάδες ειδικευμένου προσωπικού είς ΑΔΠΑ καί ΔΙΙΑ
(7) Δια-Ίύλαξις τών Έθνιικών κειμηλίων.
(8) Διατήρηαις τοΰ ήθικοδ καί τοδ πάσης φύσεως ’Εθνικού 

Δυναμικού.
(9) Άπολύμανσις άτόμων καί περιοχών άπό ραδιενέργειας.
(10) Προειδοποίησις τοδ πληθυσμού περιοχών έπαπειλουμένου 

άπό τά ραδιενεργά κατάλοιπα πρός λήψιν μέτρων προ
στασίας.

Τό σύνολον δυνάμεως τών Μονάδων Π.Α. άνέρχεται είς τάς 
284.395. Αδται γενικώς άποτελοΰν τόν καλώς προετοιμασμέ- 
νον, έκπαιδευμένον καί όργανωμένον στρατόν τών αετόπισθεν. 
Δίδουν κυρίως τήν πρώτην φάσιν τής μάχης τής 1Ι.Α. ήτις 
διαρκεΐ 24 ή 48 τό πολύ 72 ώρας διά τ*ν δσον ένεστι ταχύ- 
τερον ένεργόν άντιμετώπισιν τής καταστάσεως διά τής έφαρ- 
μογής τών ανωτέρω κατασταλτικών μέτρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι  O N  I.

Απειλή καί οί έκ ταύτησ Κίνδυνοι.

Τό μέγεθος μιάς άπειλής καθορίζεται έκάστοτε 6πδ τών 
διαφόρων τεχνικών έξελίξεων καί νέων μεθόδων διεξαγωγής 
άπασών τών μορφών πολέμου, οί έκ ταύτης δέ κίνδυνοι δυνατόν 
σήμερον νά προέλθουν.

α) ’Εκ προσβολών άπό άέρος τής ένδοχώρας διά συμβατικών 
καί άτομικών δπλων καί ραδιολογικών, βιολογικών καί χημικών 
ούσιών. 'Ο κίνδυνος οδτος είναι έξαιρετικά σοβαρός, διότι έκτός 
τής μεγάλης έκτάσεως ζημιών καί μεγάλου άριθμού θυμάτων 
δύναται διά τής ραδιενέργειας νά θέση πρόβλημα δλοσχερούς 
έξουθενώσεως Εκατομμυρίων άνθρώπων μαζικώς.

β) Έ κ  τοΰ ψυχολογικού Πολέμου, άποσκοπούντος είς τήν διά· 
βρωσιν τού ήθικοΰ τοΰ πληθυσμού λίαν άπαραιτήτου διά τήν 
διεξαγωγήν τοδ πολέμου.

γ) Έ κ  δολιοφθορών ή συναφών φανερών καί μυστικών ένερ- 
γειών πρός ύποβοήθησιν τής πτώσεως τής χώρας κατά τάς άντι- 
ξόους στιγμάς τοδ Ελληνικού άγώνος.

δ) Έ κ  τοδ δημιουργηθησομένου ρεύματος προσφύγων, δπερ



Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ΑΜΥΝΑ

Ηά θέση έν κινδύνψ (ίδί(* εις τάς βορείους περιοχάς τής Χώρας) 
τάς κινήσεις τώ Μαχίμων Μονάδων, θά έπηρέάση δυσμενώς τούς 
μαχητας καί θ άποτελέση αιτίαν χαλαρώσεως γενικώς τής χώ- 
ρ®ζ·

ε) Εκ τής διακοπές τών έπικοινωνιών. Ή  δημιουργηθησο- 
μένη άναστάτωσις είς χόν άμαχον πληθυσμόν καί ή Απώλεια 
ίσως (ορισμένων άνωτέρων κρατικών λειτουργών θά έχουν ώς 
Αποτέλεσμα χήν παράλυσιν τής Κρατικής έπεμβάσεως έν χρόνψ 
καί χώρφ πρός θεραπείαν τών αναγκών καί συνέχισιν τής άμυν- 
χικί)ς προσπάθειας καί συνεπώς θά εύρεθούν έδαφικά διαμερί- 
σμαχα πολλάκις ύποχρεωμένα νά έπιλύσουν διά χών ιδίων χων 
δυνάμεων χά προβλήματα άχινα θά δημιουργηθοΰν.

Σύστημα Συναγερμού τού Πληθυσμού έπί έπικειμένης εχθρι
κής όπό άέρος απειλής.

Μεταξύ χών ληπχέων προληπχικών μέχρων, ώς μέσον πρός 
έκπλήρωσιν τής Π.Α., είπομεν Ανωτέρω, δχι είναι χό ρηθέν 
μέχρον, χαρακχηριζόμενον ώς'μέχρον ιωνικής ’Ασφαλείας. Έν- 
χαύθα, έν συντομία έκθέχομεν μικράν εικόνα τού χρόπου τής 
αυναγερχέας περιοχές ώς καί περισσοχέρας περιοχάς τής χώ 
ρας διά τού νυν έπικραχοΰνχος συσχήμαχος έπιχηρήσεως χοΟ 
έναερίου χώρου.

Ας είναι γνωσχόν, δχι χό σύστημα μεχαδόσεως χοΰ 
Συναγερμού είς χόν πληθυσμόν τής Χώρας, ώς είχε καχά χόν 
Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, δέν κρίνεχαι καχάλλ ' v καί έκαυγχρο- 
νισμένον, μεχα χήν έξέλιξιν χών Αεροσκαφών άχινα άναπτύσ- 
σουν χαχύχηχα καί πέραν χής χαχόχηχος χοΰ ήχου, διόχι χό 
σύνθημα χοδ Συναγερμού θά δίδεχαι μεχά χόν βομβαρδισμόν χού- 
χων ή χήν έπισχροφήν χων έκ χοδ προσβληθένχος αχόχου. Ή  
Πολιτική Άμυνα, είσέχι, δς μή χό κρύπχομεν, δέν εχει ίδιον 
σύσχημα, έλλείψει χών συγχρόνων μηχανημάχων καί μέσων. 
ΙΙάνχως δμως ΰφίσχαχαι διάθεσις χής Εθνικής Κυβερνήσεως νά 
έπιλύση συνχόμως καί χό σοβαρόν χοδχο ’Εθνικόν πρόβλημα.

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  I I .

Οργάνωσή λειτουργίας συστήματος Συναγερμού

Σήμερον, χούλάχισχον, χό ώς άνω σύσχημα Συναγερμοϋ 
Π.Α.  ̂ χακχοποιεΐχαι έπαρκώς διά χοδ ύφισχαμένου συσχήμαχος 
χοΰ ’Αρχηγείου ’Αεροπορίας, ήχοι διά χής ’Ενεργού Άμύνης, 
ώς Ακολούθως:

α) Ά παντα χόν Έλλαδικόν χώρον ή Π.Α. διαιρεί είς (4) 
περιοχάς συναγερμού, αΐχινες συμπίπχουν μέ χάς περιοχάς χών 
χοποθεχημένων «Ραντάρ» χοΰ ’Αρχηγείου ’Αεροπορίας (Α.Α.).

β) Τάς περιοχάς συντονίζει μέ χάς ύπ' άριθ. Ιην, 2αν, 3ην 
καί 4ην περιοχάς ’Ελέγχου, ήχοι: 1η ΜΚΕΠ, 2α ΜΚΕΠ, 3η 
ΜΚΕΠ, 4η ΜΚΕΠ. Λέγόντες ΜΚΕΠ έννοούμεν «Μ ο ί ρ α» 
Κ έ ν τ ρ ο υ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ω  ς». 
Αδχαι είναι έγκαχεαχημέναι είς Χορχιάχην, ΙΙήλιον, Πάρνηθα 
καί Λευκάδα, αΐχινες Αντιστοιχούν κατά σειράν είς περιοχάς:
(1) Β. Ελλάδος (Κ.Σ./ΟΤΕ θεα)νίκης—-Καβάλας καί Κομο- 

τηνής.
(2) Κένχρον Ελλάδος (Κ.Ε./ΟΤΕ Λαρίσης—Κοζάνης καί Λα

μίας) ένχαδθα δπάγεχαι ή 28 ΤΑΔ— (ΚΕΣ Ιον έπί ΠΒΧ) 
MAKE)—Λαρίσης (Μικτοδ ’Αεροπορικού Κέντρου ’Ελέγ
χου).

(3) Νοχ. Ελλάδος (ΚΕΣ/ΟΤΕ ’Αθηνών — Πειραιώς— Μυ
τιλήνης — Χανιών καί Ρόδου) ένχαδθα προίσχανχαι έπί 
1ΙΒΧ πυρηνικών βιοχημικών δραστηριοτήτων (Ν Β G) 
ΚΕΣ 2ον) ΑΣΔΕΝ Άθήναι καί Κ Σ/ΟΤΕ Κλ. ΣΠΑ/ 
ΓΕΔΙΙΑ) X, καί

(4) Δυτ. Ελλάδος (ΚΣ/ΟΤΕ Λευκάδος— ΙΙαχρών— Ίωαννίνων 
καί Τριπόλεως).

Ή  Π.Α. διά χήν έπισήμανσιν χής έχθρικής Απειλής Από 
άέρος, χήν διαβίβασιν χοδ σήματος Συναγερμού είς Άρχάς 1Ι.Α. 
καί μετάδοσιν χοδ συνθήματος Συναγερμού είς χόν πληθυσμόν 
χής Χώρας όργανώνει:
(1) Κλιμάκια Συναγερμοϋ Π.Α. (Κλ. ΣΠΑ), είς άπάσας χάς 

έπί τούτψ Υπηρεσίας χοΰ Α.Α., ήχοι χοδ MAKE 28 ΤΑΔ 
(Μικτοδ ’Αεροπορικοί Κέντρου ’Ελέγχου τής 28 τακτικής 
Αεροπορικής Διοικήσεως, τών τεσσάρων ώς άνω περιο

χών (Μ Κ Ε II) καί χοδ Γ Δ Τ  (ΓΕΔΓΙΑ) X Λυκαβηττόν) 
υπό χήν σύνχμησιν Κλ)ΣΠΑ)1η ΜΚΕΠ ή Κλ. ΣΙΙΑ)28 
Τ Α Δ  κ.τ.λ.

(2) Κέντρα^ Συναγερμοϋ ΟΤΕ ΙΙολ. Άμύνης (ΚΣ/ΟΤΕ/Π.Α. 
ένχός χών Αρχών 1Ι.Α. καί χών ώς άνω κλιμακίων Συνα
γερμού Π.Α. καί δ που δφίατανται πολλαί Ά ρχαί Πολιτι
κής Άμύνης χήν εΰθύνην δ ι’ ένός Κέντρου εχει ή πλέον 
Άνωτέρα Αρχή.

Τό προσωπικόν συνήθως είναι έκ μονίμων ή έφέδρων ή έκ 
πολιτικής έπιστραχεύσεως χών Ε.Δ. ή Σωμάτων Ασφαλείας 
Οί Αξιωματικοί χής ΙΙ.Α. χών Κλ.)ΣΠΑ λέγονται Αξιωματι
κοί Συναγερμοϋ Π.Α. (ΑΣΠΑ).

Κ Ε ΦΑ Λ A I Ο  Ν I I I

Κατόπιν χών υφισταμένων κυκλωμάτων χοδ ΟΤΕ καί χών 
συ,νδέσεων άπασών χών υπευθύνων Αρχών ΙΙ.Α., μεταξύ αυτών 
'  "ών πρός τούτο Κέντρων καί δπηρεσιών χοδ Α.Α.II., δ τρό
πος όιαβιβάαεως χοΰ σήματος Συναγερμού καί μεχαδόσεως χοΰ 
συνθήματος Συναγερμοϋ καθίσταται δυνατή διά χής Αμέσου Οπό 
τοΰ ΑΣΠΑ είδοποιήσεως περί έπικειμένης έχθρικής Από άέρος 
απειλής μέσψ τών ΚΣ/ΟΤΕ τών ΑΔΜΠΑ περιοχής εύθύνης Συν- 
αγερμοΰ Ικάσχης ΜΚΕΠ. Κατ’ αύτόν χόν τρόπον πας ΑΣΠΑ έπί- 

■ σης ΜΚΕΠ ειδοποιεί χά λοιπά ΚΛ/ΟΤΕ χών ΑΔΠΑ περιοχής εύ
θύνης έκάστης ΜΚΕΙΙ καί τής πλησιεστέρας ΜΚΕΠ καί αδτη 
όμοίως καί οδτω καθ’ έξής, ήχοι ΚΛ/ΟΤΕ/ΣΠΑ διά -ών προϊ
σταμένων καθ’ ιεραρχίαν Αρχών Π.Α. τής περιογ -ύθύνης 
μιας έκάστης ΜΚΕ1Ι λαμβάνει γνώσιν ή Άνωτέρα ΜΚΕΠ
κτλ. Πάντοτε δμως γίνεται καί κοινοποίησις ει. οοΐστα-
μένας είς κορυφήν Άρχάς Π.Α. ήτοι ΚΛ/ΓΕΔΙΙ . ΓΕ 28 
ΤΑΔ.

Τρόπος μειοδόσεως συνθο σαγερμού τού πληθυσμού
έπί έπικειμένης όπό ο ^ς.

Είναι έπί χοδ παρόντος ι, . . .  βασικοί τρόποι, 
α) Διά χών . .ιρήνων 
β) Διά χών Κωδώνων 
γ) Διά χών Ραδιοφωνικών Σταθμών 

Ο διακοπτόμενος ήν διαρκείας 1 ' λεπτού σημαίνει 
«Συναγερμός»,^ ένψ δια ις 2 ’ λεπτών σημαίνει «Πέρας Συν
αγερμού». Διά χών I οιοφωνικών Σταθμών έκπέμπεχαι σήμα 
Συναγερμού έπί Γ  λεπτού «Προσοχή - προσοχή Πολιτική Ά 
μυνα Συναγερμός». Ή  έκπομπή έπαναλαμβάνεται άνά 2 ' λεπτά 
έπί τρεις συνεχείς φοράς.

Τοΰτ’ αυτό συμβαίνει έπί συναγερμού λήξεως μέ τό σύνθη
μα «Προσοχή - προσοχή Π.Α. πέρας Συναγερμού.

Κ Ε ΦΑ Λ A I Ο Ν I V .

Τρόπος μεταδόσεως συνθήματος Συναγερμού πληθυσμού 
όπειλής έκ Ρ/Κ καί Β.Χ.Ο.

Είς περίπτωσιν Απειλής έκ Ραδιενεργών καταλοίπων ή 
Βιοχημικών ουσιών, λόγφ πυρ.ηνικής έκρήξεως ή κινουμένου 
ραδιενεργού νέφους πρός Ελληνικόν χώρον δίδεται κατ’ Αρχήν 
προειδοποίησις, έπακολουθεί συναγερμός δχι έπίκειχαι τοιοΰ- 
τος κίνδυνος καί, τέλος, έφ’ δσον δ κίνδυνος παρέλθη δίδεχαι 
«πέρας Συναγερμού».

Είναι δμως δυνατόν διά χήν μεχαβίβασιν χοιούχου έπαπει- 
λούνχος κινδύνου νά γίνη χρήσις παντός προσφόρου μέσου, δη 
λαδή τηλεφώνου, ραδιοτηλεφώνου, Ραδιόφωνου, Αγγελιοφόρου 
διά τής χρησιμοποιήσεως κατά σειράν τρόπου μεχαδόσεως κα- 
θορισθένχων ή έκ χών προτέρων συμπεφωνημένων συνθηματικών 
φράσεων, ήχοι ΓΙ.Α. Ραδιενεργόν νέφος έν δψει, Π.Α., Ραδι
ενέργεια, καλυφθήχε» Π.Α. Λήξις Συναγερμού. Ε πίσης καί 
ασύρματος «MOTOROLA» καχά χόν ώς άνω ένδεικτικόν τρό
πον καί διά συνθηματικών δηλιυτικών λέξεων, ήχοι «ΦΑΙΟΣ» 

ΜΕΛΑ», «ΠΡΑΣΙΝΟΣ».
Τ ’ Ανωτέρω ισχύουν διά σήμερον, έστω δμως ύπ’ δψιν ύμών, 

δχι χαΰχα δέν είναι σχάνχαρ, άλλ* δπόκεινχαι είς ποίαν χινα 
αλλαγήν δνομασίας, έπιβαλλομένης χής μετονομασίας έκ λό
γων καθαράς σκοπιμόχηχος καί τακτικής πολέμου. Τινές ισχυ
ρίζονται τό Αντίθετον. Πάντως είναι θέμα Κυβερνητικής προε
τοιμασίας.

Ή  έν λόγφ Απειλή έκ Ρ/Κ ή ΒΧΟ καθίσχχαι γνωστή είς" 
τόν πληθυσμόν καί διά χών βασικών μέσων τού χρόπου μεχα
δόσεως τού Συνθήματος Συναγερμού, ήχοι διά σειρήνων, κω
δώνων καί ραδιοφωνικών έκπαμπών καχά τρόπον διακριτικόν 
(διακοπχόμενον διαρκείας 2' λεπτών, πένθιμον κωδωνισμόν 1 ' 
λεπτού καί χών ώς άνω γνωστών συνθηματικών φράσεων Π.Α.)

(Συνεχίζεται)
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Έ ν α ς  ήλικιωμένος κύριος, πού δέν έγνώρισε τις χαρές 
καί τά βάσανα τοϋ οικογενειακού βίου, γιατί έμεινε πεντάρ
φανος άηό παιδί καί δέν είχε τή δύνσμι ή τήν ευκαιρία νά 
παντρευτή, βρίσκεται σέ αμηχανία αύτές τις ήμέρες. Τό  έκ- 
μυστηρεύθη στενάζοντας σ' ένα. . . σύντροφο μάχης, έν 
άλλο γερσντοπαλλήκαρο δηλαδή, κατά τή διάρκεια τής άπο- 
λαύαεως τοϋ ερατεινού στή λιακάδα.

—  Μά τί σοΰ συμβαίνει, τόν ρώτησε άνήσυχος ό όμοιο- 
ποθής του.

—  Πλησιάζουν οί μεγάλες γιορτές, τά Χριστούγεννα, ή 
Πρωτοχρονιά, τά Φώτα. Κι αυτό μέ άναστατώνει.

—  Ποιος σοϋ είπε νά μή παντρευτής; Είχες όλα τά προ
σόντα καί τά μέσα. Μή κοιτάς εμένα. . .

—  Μ' έχεις παρεΕηγήσει. Δέν μέ άναστατώνει καθόλου 
ή μοναΕιά. Συνήθισα. ΈΕάλλου έχω στό σπίτι σπουδαία 
συντροφιά: Τά βιβλία. Μέ διασκεδάζουν, μέ διδάσκουν, ζε
σταίνουν τήν καρδιά μου, φτερώνουν τή φαντασία μου.

—  Λοιπόν, τί άλλο θέλεις;
—  Θέλω νά λύσω τό πρόβλημα τών δώρων. "Εχω με

ρικά φιλικά σπίτια. Κάθε τόσο βρίσκω σ' αύτά τή θαλπωρή 
πού μοΰ λείπει, τήν οικογενειακή άτμόσφαιρα. Δέν πρέπει 
νά πάω μέ άδεια χέρια αύτές τις ήμέρες.

— ΔόΕα Σοι ό Θεός, έχεις τόν τρόπο σου. Σύρε στό 
μαγαζιά κι- άγόρασε κοσμήματα— τά πασίγνωστα ώς «φώ 
μπιζού» ψεύτικα, είναι τής μόδας — ή άρώματα γιά τις κυ
ρίες, γραβάτες ή γάντια γιά τούς άνδρες, χρήσιμα δώρα 
γιά τά παιδιά.

—  Γιά τούς μεγάλους δέ νοιάζομαι καθόλου. "Ενα κα
λάθι μέ φρούτα καί ποτά, ή ένα καλό γλυκό είναι ό,τι χρειά
ζεται. Γιά τά παιδιά όμως. . .

—  Γιά τά παιδιά νά προτιμήσης χρήσιμα δώρα.
—  Καί ποιά θεωρείς έσύ χρήσιαα; "Ενας ποιητής έδωσε 

αύτόν τόν ορισμό σέ σχετικήν έρώτησι δημοσιογράφου: 
«Χρήσιμα δώρα εϊν' έκεϊνα πού δέν χρησιμεύουν σέ τίποτα».

—  ΠαροδοΕολογίες. . .
—  Δέν έχει δίκηο, τούλάχιστον σέ ό,τι άφορά τόν παι

δικό κόσμο. Κάποτε ό άείμνηστος Παύλος Νιρβάνας έμενε 
σ' ένα σπίτι, πού στήν αύλή του είχε στήσει σέ μιά κασσόνα 
τή σκάφη της κάποια φτωχή γυναικούλα καί Εενόπλενε όλη- 
μεοίς. "Ενα άγοράκι της μικρό πλατσουρούσε στό νεαά 
Ευπόλητο, χειμώνα καιρό. Τό λυπήθηκε. Σκέφθηκε πώς τό 
καλλίτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο γΓ αύτό ήταν ένα ζευ
γάρι παπούτσια. Πήγε στά μαγαζιά, διάλεΕε τά πιό στέρεα 
καί, γυρίζοντας τό μεσημέρι στό σπίτι, τού τά χάρισε. Πα- 
ραΕενεύτηκε πού είδε ψυχρό καί άσυγκίνητο τό παιδί, άντί- 
θετα άπό τή μάνα του, πού τόν εύχαρίστησε καί τόν εύχή- 
θηκε μέ δάκρυα στά μάτια. "Οταν τό δειλινό, ύστερα άπό 
τό σχετικόν ύπνάκο, βρέθηκε στήν αύλή ό Νιρβάνας, γιά 
τή βροδυνή έΕοδο, ή γειτόνισσά του έλειπε. Είπε πάει νά 
ποραδώση κάτι άσπρόρουχα. Τό παιδί, πού είχε άπομείνει 
μονάχο, άλώνιζε Ευπόλυτο τήν ύγρή αύλή, έπαιζε. Καί ποιό 
νομίζεις ήταν τό παιγνίδι του; Τά καινούργια παπούτσια! 
Τά είχε βγάλει καί τά είχε ρίΕει στή γεμάτη άπό νερά τής 
μπουγάδας σκάφη νά παρσστήσουν τις βαρκούλες!

— "Ε, καί; Τί σημαίνει αύτό;
—  Σημαίνει πώς τά πρακτικά δώρα είναι άκατόλληλα 

γιά τά παιδιά.
Αύτά θέλουν παιγνίδια.
—  "Αν τό πιστεύης, δέν έχεις παρά νά διαλέΕης. Τά 

καταστήματα είναι γεμάτα. Σέ λίγο θά είναι κ' οί γύρω άπό 
τό Ταχυδρομείο δρόμοι.

_______—  Τό  Εέρω. Δέν Εερω όμως τί πρέπει νά διαλέΕω. Τά

ι δ  ι κ  ά

Του ’Αντιπροέδρου τής ’Εθνικής 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙίϊΤΟΠΟΥΛΟΥ

σημερινά παιδιά δέν είναι όπως έκεϊνα τής έποχής μας. Τότε 
ένας χαρτονένιος ποληάταος πού ζούλιζες τήν κοιλιά του 
καί Εεφώνιζε χτυπώντας τά χέρια, μιά σφυρίχτρα, λίγοι βώ
λοι, ήταν κατάλληλα δώρα γιά τ' άγόρια. Γιά τά κορίτσια 
πάλι έφτανε μιά κούκλα ή ένα μικροοκοπικό σερβίτσιο. Τώ 
ρα άλλαζαν οί καιροί. Ή  έπίδρασι τής τεχνοκρατίας έφτασε 
ώς τόν παιδόκοσμο. "Ακόυσα πώς ύπάρχουν μηχανικά παι
γνίδια πολύ περίεργα: Πύραυλοι κι άεροπλάνα μέ φωτάκια 
πού άναβοαβήνουν, σκάφη μ' έΕωλόμβιες μηχανές, ρομπότ 
πού άμα τούς κουρδίζεις κάνουν διάφορες δουλειές, άνοι- 
γοκλείνοντας τά μάτια καί βγάζοντας άναρθες κραυγές. . .

—  Δέν έχεις λοιπόν παρά νά διαλέΕης μερικά άπ' αύτά.
—  Είν' εύκολο νά τό λές. ΚΓ άν δέν άρέσουν; "Αν τά 

παιδιά προτιμούν κάτι άλλο; "Αν έκεϊνα τά ψευτοπράματα 
χαλάσουν αμέσως καί τά κάνουν ν' άπόγοητευθοΰν, νά πο
νέσουν ;

— Δέν μπορείς νά πάρης μαζί σου τά παιδιά καί ν' ά- 
φήσης σ’ έκεϊνα τήν έκλογή;

— Δέν γίνεται. Είναι άπό καθώς πρέπει σπίτια. Θ' άρνη- 
θοΰν νά μοΰ τά δώσουν.

—  Τότε χάρισέ τους χρήματα ν' άγοράσουν μόνα τους 
ό,τι τούς γουστάρει. Τό  χρήμα είναι πασ-παρτοΰ. Ο  χαρι- 
στής δέν έχει νά σκεφθή, παρά τήν άντοχή τού πορτοφολιού 
του μονάχα.

—  Είναι έντελώς άπαράδεκτη μιά τέτοια λύση. Πρώτ' 
άπ' όλα τό θεωρώ πρόστυχο, έγώ ό ίδιος, γιατί φανερώνει 
έλλειψι φαντοσίας καί ψυχική φτώχεια. "Επειτα, όχι μόνον 
οί γονείς, άλλά καί τά παιδιά, πού τά Εέρω καλά, δέ θά 
δεχόντουσαν χρήματα. Είναι περήφανα καί συναισθηματικά, 
θά νομίσουν ότι δέν τά παίρνω στά σοβαρά, άτι θέλω νά 
τά βγάλω άπό τή μέση όπως — όπως.

— Τότε, τί νά σοΰ πώ; Χάρισέ τους άπό ένα κωνσταν- 
τινατο, άν μπορέσης νά θρής, έκεϊ κοντά στό χρηματιστή
ριο. Είναι δώρο εύγενικό καί . . . ρευστοποιήσιμο, έκανε 
συμπερασματικά ό τυχερός, πού δέν είχε νά λύση τέτοιου 
είδους προβλήματα. Κ' έφυγε γιά νά προλάβη άνοιχτό τό 
κουρείο του.

Αύτή τή συζήτηση μοΰ άφηγήθη τήν άλλη μέρα ό άνή
συχος έργένης, πού δέν είχε άκόμη κατασταλαγμένη γνώμη 
«γιά τήν έκπλήρωσι τών ύποχρεώσεών του», καθώς είπε.

Αναγκάστηκα νά τού μιλήσω Πικρά:
—  Αν τό κάνης άπό ύποχρέωσι, νά λείπη. Φρόντισε νά 

τήν βγάλης μ' άλλον τρόπο. Τό δώρο, τό άληθινό δώρο έν- 
νοώ, δέν έχει άΕία όταν γίνεται άπό τέτοια κίνητρα. Δέν 
είναι έΕόφλησι λογαριασμού. Είναι αύθόρμητη, χωρίς ύπο- 
λογισμούς προσφορά, καί προΕενεϊ περισσότερη χαρά σ' αύ
τόν πού δίνει παρά σ' αύτόν πού δέχεται. Οί τρεις Μάγοι, 
πού κίνησαν άπό τήν άλλη άκρη καί τόσα έμπόδια Εεπέρα- 
σαν όσο νά φθάσουν στό σπήλαιο τής Βηθλεέμ γιά νά κα
ταθέσουν τά δώρα τους στά τρυφερά ποδαράκια τού Θείου 
Βρέφους, τόν έαυτό τους ικανοποίησαν μέ τή χειρονομία 
τους, τής ψυχής τους τόν πόθο.

Στά παιδιά ιδίως, πρέπει νά δίνουμε ό,τι μπορούμε κι 
ό,τι μάς λέει ή άγάπη μας κ' ή διαίσθηοί μας πώς τά εύχα- 
ριστεϊ, χωρίς καμμιά συμβατικότητα, καμμιά ταπεινή σκέψι. 
"Ετσι, άπό τό περίσσευμα τής καρδιάς μας— άν ύπάρχη, 
έννοείται.

Μέ άκουσε προσεχτικά μέ κατεβασμένο τό κεφάλι. 
Έπειτα σηκώθηκε ορμητικά, μ' άποχαιρέτισε καί κίνησε μέ 

βήματα γοργά νά πάη στά μαγαζιά. Είχε πάρει τήν άπόφασί 
του. Μά δέν θέλησε νά μοΰ τήν έμπιστευθή.



Δεξιά: Τροχονόμο; Άσχυφύλαξ τόν
Μά'ίον χοϋ 1943 εις Χαυχεΐα ρυθμί
ζει χήν κίνησιν χών αυτοκινήτων 

Γκαζοζέν.

Κάχω: Ό  Στρατηγό; Ναπολέων Ζέρ- 
βας έξερχόμενο; χήν 24.11.1944 χή; 
οικίας τού χόχε Πρωθυπουργού, ή 
όποια φρουρεΐχαι ύπό όπλισμένων 5Γ 

αυτομάτων όπλων άσχυφυλάκων.

’Απέναντι: Ό  έκ χών πρώχων άξιω- 
μαχικών χή; Άσχυν. ΙΙόλεων Γ. 11η- 
ρουνάκη; πρώχος Διοικηχής χής 
Τροχαία; Κινήσεω; ’Αθηνών εί; χό 
μέσον. Τόν ώραΐον έκεϊνον άξιωμα
χικόν έρωτεύθη παράφορα ή Άνχι- 
βασίλισσα χών ’Ινδιών Λαίδη Λώ,. 
δχαν δ Γ. Πηρουνάκης χήν έμήνυσε 
διά χροχαίαν παράβασιν, πού διέπρα- 
ξε εκείνη μέ τήν πολυχελή άμαξα, 
χήν όποιαν έσερναν δύο άλογα. Διά 
χό αίσθημα χή; Λαίδη; προ; χόν νεα
ρόν άξιωμαχικόν οί έφημερίδες χή; 
έποχής έγραψαν μεχαξύ άλλων καί 
χά έξή;: «Τόν νεαρόν άξιωμαχικόν 
(ήλικία; 35 έχών), ήράσθη ή όγδοή- 

κονχα έχών Λαίδη καί χοΰ Ιδωσεν 
προγαμιαίαν προίκα χριών έκατομμυ- 
ρίων δρχ. καί χοΰ έγραψε χά σπίχια 
εις χήν όοόν ΙΙεσμαζόγλου-Σταδίου».



ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ Ν ΧΡΟΝ ΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

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



TO

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

’Άνω: Μαχητικοί Κομμούνι στοά' φοιτηταί έχουν συλληφθή ύπό άοτυ νο
μικών μετά αιματηρά ν διαδήλωσιν τό έτος 1930.

Κάτω: Ή  πρώτη Φιλαρμονική τής Αστυνομίας Πόλεων έκτελεΐ κομ
μάτια εις την πλατείαν Συντάγματος. Θέρος τοΰ 1925. 

Απέναντι έπάνω: Πασχαλινόν γεΰμα Αστυνομικών τό έτος 1937. Δια- 
κρίνονται έξ Αριστερών: Ό  δημοσιογράφος κ. Γεωργακάκος, δ Αστυνό
μος κ. Δρακόπουλος, δ έ.ά. Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Κάλλιας δ έ.ά. 
’Αρχηγός κ. Μπουραντάς καί οι έπίσης Αρχηγοί Αείμνηστοι Μπόμπο- 
λας, Κατσούλης, καί όρθιος δ διατελέσας Α ρχηγός Ν. Κόκκινος. Ή  

διακρινομένη γραμμή έγινε τήν 6.1.45 ύπό Έλασιτών. 
Απέναντι κάτω: Ή  5η Εκπαιδευτική Περίοδος της Σχολής Άρχιφυ^ά- 
κων τό 1944, τήν ώραν τής διδασκαλείας είς αίθουσαν τής Βουλής. (Εύ- 

γενής προσφορά τοΰ έ.σ. Ύπαστυνόμου κ. Κοντογιάννη) .
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΚΑ' ΤΕΥΧ. 440

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1973

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως: ΥΠ Ο Δ /Ν ΣΙΣ  ΣΩΜ ΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ Π ΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩ ΓΗ Σ - ΤΜ ΗΜ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  ΚαλλιδρομΙου 12 Α Θ Η Ν Α Ι (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

Ε κ τ ύ π ω  σ ι ς : ‘Α-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ ’Αμαρουσίου 59 — 
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού .............., Δρχ. 120
’ Εξωτερικού....................Δολλ. 6
’Οργανισμών Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 10

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφο- 
νται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

Τ Ο  Ε ϊΩ Φ ΥΛΛΟ Ν  Μ ΑΣ

Χαρούμενος στρατοκόπος ήρθε κι έφέ 
τος ό Αη - Βασίλης φορτωμένος πλού
σια δώρα γιά μικρούς καί μεγάλους Κο
πριά στιγμή, βρέθηκε στους δρόμους 
τής Αθήνας μας. Όμω ς ό καλός Αγιος 
αγνόησε τούς κανονισμούς τής Τροχαίας. 
Νά τού δώσουμε μιά κλήση; Μά όχι. 
Χάρισμά του γιά πρώτη φορά . . Αρκεί 
μιά εύγενική παρατήρηση άπό τόν εύ- 
Υενικό Τροχονόμο. . «Στό  καλό Αη 
Βασίλη Καί τού χρόνου νά είσαι. 

πιό προσεκτικός»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΑ1ΝΟΓΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ («Α.Χ.»)
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΓ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΊΣ Λ 

ΠΡΩΘΓΙΙΟΓΡΓΟΓ ΕΙΙΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΓ ΑΡΧΗΓΟΓ ΑΣΤΓΝ 

ΠΟΛΕΩΝ ΕΗΙ ΤΗ ΑΓΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΓ ΝΕΟΓ ΕΤΟΓΣ (I. Ράϊκου)
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ (Σ.Λ.) ...............................
Η ΙΙΟΛΙ I IΚ11 ΑΜΓΝΑ (Α. Τσιπρούδη)
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ (II. Νιρβάνα) [ 1
ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΩΡΑ (Σ. Πχναγιωτοπούλου) . .  ]
ΤΟ ΑΑΜΙΙΟΓΜ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

( Α Χ )  ................................................................  |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΓ Ν.Δ. 743) 1970 ΑΝΑΓΟΜΕΝΑί 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΓΣΙΩΝ (Κ.
Βουγιοόχα) ..................... ..............................  j c

ΤΟ Ν.Δ. 4(ΧΧ)) 1959 ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡ-
MOI ΗΣ ΤΟΓ (X. Δανιλούλη) .......... ΟΓ

ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (II. Χάρη) .....................  22
η  ισ τ ο ρ ί α  τ ο γ  κ .κ .Ε . (Σ. Κοάδά) £  
ΕΓΘΓΜΟΙ ΡΑΦΗΜΑΤΑ (II. Οίκονομάκου) 2*
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ (X. Σταματίου) 2<
Η ΣΙ Μ ΒΟΛΗ ΤΟΓ ΞΕΡΡΙΖΩΜΕΝΟΓ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!'

ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΟ) ΠΟΝΤΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΑΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.
Μαγκριώτη) ........................  ο·

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩ Ν' '(Μετάχρ.
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ΧΑΙΟΙ' ΑΤΓΧΗΜΑΤΟΣ (1. ’Άνθρωπος) (II. Τορ- 
δανίδη) .............................................

ΑΡΧΑΙΑ ΚΓΜΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (Μ.
Βρανοπούλου)     ............... 44

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΓ ΔΑΓΙΔ ΡΙΤΖΙΟ (Μ. Rossaro) 4f 
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χλόγυρου) .......................................................................... 5Ρ
ΑΠΛΟΓΣΤΕΓΜΕΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΡΑΧΓΧΡΟΝΙ()Γ  

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
(Εις Πειραματισμός ΙΙρογνώσεως τών Τροχαίων Ε γ 

κλημάτων) (Στ. Άλεξιάδη) ................. §4
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Ν Ο Μ Ο Ι  Α Φ Ο Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Ε Ι Σ  Ι Α  N A P K Q T I K A

Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Ν.Α.  743/19/0
Λ Ν Δ Γ Ο Μ Ε Ν Δ Ι  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Χ Ρ Η Σ Ι Ν

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ο Ν  Ο Υ Σ Ι Ω Ν

Το» κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
Καθηγητοΰ το» Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αί περί την χρήσιν ναρκωτικών ουσι
ών παραβάσεις του Ν.Δ. 743)1970 είναι 
δυνατόν νά τελεσθοϋν τόσον έκ μέρους 
τοξικομανών, όσον καί ύπό μή τοξικο
μανών. "Ιδωμεν, όμως, έκ του σύνεγ
γυς ταύτας.

αα) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΓΣ ΜΗ 
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ

ί/Τό προϋσχΟααν δίκαιον.
Ηδη ό παλαιότερος ναμοθέτης, έν 

διμει τής —  έκτος τών τοξικομανών —  ύ- 
πάρξεως καί έτέρων θυμάτων τής (ά
παξ ή κατ' έπανάληψιν) χρήσεως ναρ
κωτικών, ένεκεν τής όποιας κινδυνεύουν 
νά καταστούν τοξικομανείς, είτε θέτουν 
έν κινδύνω τούς συνανθρώπους των, κα- 
τέτοσσε τούτα εις τρεις κατηγορίας, πε- 
ριοριξόμενος εις άπειλήν Επανορθωτικών 
ποινών (άρθρ. 11 Ν.Δ. 3084)1954). 
Είδικώτερον, έντοϋθα ένέπιπτσν: 1) «Οί 
φυγόπονοι, έπαϊται καί άλήτοι, οϊτινες 
καθ' έξιν ποιούνται χρήσιν νορκωτικής 
ούσίος» (άρθρ. 11 παρ. 2 ). Καί περί 
μέν τής έπαιτείας καί άλητείας φθέγγε
ται αύτός οΰτος ό ποινικός κώδιξ, τι- 
μωρών, τόσον έκεϊνον όστις έπαιτεϊ «έκ 
φυγοπονίας ή φιλοχρηματίας ή κατά 
συνήθειαν» (άρθρ. 407), όσον κοί έκεϊ- 
νον ό όποιος, «στερούμενος τών μέσων 
τής συντηρήσεως έκ φυγοπονίας ή ένε
κα ροπής πρός τόν άτακτον βίον, πε- 
ριπλονάται εις τήν χώραν ή περιφέρεται 
συνεχώς έν τινι τόπω, χωρίς νά έχη 
μόνιμον κατάλυμα» (άρθρ. 408). Ή  δέ 
καθ' έξιν χρήοις ναρκωτικών ούοιών έκ 
μέρους τών ρεπόντων πρός τόν πλάνη- 
τα καί άτακτον βίον άτόμων τής κατη
γορίας τούτης, κατέτοσσε τό ώς άνω 
έγκλημα μεταξύ τών άθροιοτικών τοιού- 
των. Ποινική κύρωοις κατά τοιούτων 
δροστών ήτο ή φυλόκισις τούλάχιστον 
δύο έτών. Ή  ποινή αϋτη έδει νά έπι-

βάλληται άθροιστικώς μετά τής ποινής 
τής επαιτείας ή— άναλόγως — τής άλη
τείας, διότι εύριοκάμεθα ένώπιον άλη- 
θούς — καί δή πραγματικής — συρροής δύο 
αύτοτελών Εγκλημάτων. 2) «Οί όδη- 
γούντες οίονδήπατε μεταφορικόν μέσον, 
όντες ύπό τήν έπίδροσιν ναρκωτικής 
ούοίας» (άρθρ. 11 παρ. 3 ), άνεξαρτή- 
τως τού άν έποιώντο χρήσιν αύτών τό 
πρώτον ή καθ’ έξιν. Ούτως, ό μέγας 
κίνδυνος όν έγκυμονεϊ διά τό κοινωνι
κόν σύνολσν υία τοιαύτη μορφή συμπε
ριφοράς, εύλογους ήγογε τόν νομοθέτην 
εις άπαμάκρυνσίν του έκ τών ήπιων 
πταισμσηκών κυρώσεων, τάς όποιας 
απειλεί έν άθρ. 440 ό ποινικός κώδιξ, 
διά τήν περίτττωσιν «Επικινδύνου μέθης» 
καί τήν τιμωρίαν τοιούτου είδους δρα
στών διά ποινής φυλακίσεως τούλάχι
στον δύο έτών όμού μετά χρηματικής 
ποινής, τό άνώτατον άριον τής όποιας 
ήδύνατο νά φθάση τάς 100.000 μεταλ- 
λικών δραχμών. 3) Πάς «όστις ήθελε 
καταληφθή ποιούμενος χρήσιν ναρκω 
τικών ούοιών διά σκοπούς μή θεραπευ
τικούς», τιμωρούμενος διά φυλακίσεως 
τούλάχιστον έξ μηνών καί χρηματικής 
ποινής μέχρι 50.000 μεταλλικών δρα
χμών ή δΓ έκατέρας τών ποινών τούτων 
(άρθρ 11 παρ. 1 ). Καί ό μέν χαρακτη
ρισμός τού τοιούτου σκοπού άπέκειτο 
εις τόν ίοτρόν, ούτως ώστε νά δύναται 
νά θεωρηθή ώς πορανάμως χρησιμοποι
ούν τοιούτας, ό μή άποδεικνύων τήν έν 
προκειμένω ύπαρξιν ιατρικής συνταγής. 
"Οσον δ' άφορά εις τήν κατοχήν ναρ
κωτικών, αύτη άπετέλει συστατικόν 
στοιχείσν τής ναμοτυπικής τούτης μορ
φής, διότι δέν νοείται χρήοις όνευ κα
τοχής τοιούτων ούοιών, προκειμένης 
συρροής νόμων. Διαφωνίαι, όμως, άνε- 
φύησαν, ώς πρός τήν άναγκαιότητα ή 
μή τής έπ' αύτοφώρω καταλήψεως τού 
έν λόγω δράστου. Εις τήν παγίως δέ 
ναμολογουμένην καί στηριξομένην εις τό

γράμμα τού νόμου άποψιν, καθ’ ήν δέν 
έτιμωρείτο οΰτος άνευ τοιαύτης κατα
λήψεως— έστω καί μετά παρέλευσιν έλα- 
χίστου χρόνου άφ' ής έποιήσατο χρήσιν 
τής ναρκωτικής ούοίας, χωρίς νά έχη 
παρέλθει ή ήδονισπκί, ένέργειά της ή 
καί ούχί παρ’ αστυνομικού όργάνου, άλλ' 
ύπό πολίτου τινός— άντετάσσετο ή ού- 
σιοστικώς όρθή άποψις, συμφώνως πρός 
τήν όποιαν έντοϋθα ό ναμοθέτης ήθέλη- 
σε νά άπαγορεύση πάσαν χρήσιν ναρκω
τικών διά σκοπούς μή θεραπευτικούς, 
χωρίς νά έχη έν νψ, νά έξαρτήση πρά
γματι ούτε τήν έπιβολήν ποινών, ούτε 
τήν έν τή δίκη κστοδίκην τού δράστου 
τής πρόξεως ταύτης έκ τής αύτοφώρου 
καταλήψεως, λοβών πρό οφθαλμών μό
νον τό σύνηθες καί κατά κανόνα συμ- 
βαϊνον.

ii/ Τ 6  ί σ χ Ο ο ν  δ ί κ α ι ο ν .

Αλλοία, έν πολλοίς, είναι ή έκ μέρους 
τού νομοθέτου τού Ν.Δ. 743)1970 άν- 
τιμετώπισις τών μή τοξικομανών παρα
βατών του.

Οϋτω, χωρίς νά μνημσνεύωνται, πλέ
ον, είδικώς οί φυγόπονοι, έπαϊται κοί 
άλήται, ούδ’ οί καταλαμβανόμενοι νά 
ποιώνται χρήσιν ναρκωτικών διά σκοπούς 
μή θεραπευτικούς, πάς μή έμπίπτων εις 
τάς προμνησθείσας δέκα πέντε περιπτώ
σεις τών άρθρ. 3 καί 4 τού έν λόγω 
διατόνυστος καί προμηθευόμενος «πρός 
ίδιαν αύτοϋ άποκλειστικήν χρήσιν ναρ
κωτικός ούσίας» ή ποιούμενος «παρανό
μους χρήσιν ναρκωτικών ούοιών», τιμω
ρείται, «έάν δέν είναι τοξικομανής» (έν 
τή έννοια τού άρθρ. 13 παρ. 1, περί ής 
κατωτέρω) —  διότι, άλλως παραμένει 
άτιμώρητος — διά φυλακίσεως τούλάχι
στον δύο έτών (άρθρ 7 παρ. 1 καί 2 ). 
Μετατροπή, όμως, ταύτης εις χρηματι
κήν ποινήν είναι νόμω άνεπίτρεπτος 
(άρθρ 82 Π.Κ., κατόπιν τής τροποποιή-
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οεώς του υπό του άρθρ. 3 Ν.Δ. 790) 
1970).

Ειδική, άντιθέτως, διάταΕις (άρθρ 7 
παρ. 3) άφιεροϋται, καί πάλιν, εις εκεί
νον άστις οδηγεί «οίονδήποτε μεταφορι
κόν μέσον, έν ώ χρόνω τελεί ύπό τήν 
έπίδραοιν ναρκωτικής ουσίας» (επανα
λαμβάνεται, οϋτω, σχεδόν κατά λέΕιν, 
τό μνησθέν άρθρ 11 παρ. 3 του Ν. Δ. 
3084)1954), απειλούμενης κατ' αύτοϋ 
φυλακίσεως τριών τούλάχιστον ετών 
μετά χρηματικής ποινής 5.000 μέχρι 
50.000 δραχμών καί στερήσεως τής ά
δειος όδηγήσεως τούλάχιστον έπί διε
τίαν (ήτοι, συνεπειών κατά πολύ βαρυ- 
τέρων έκείνων τού προϋσχύοαντος δι
καίου) . Αί έν λόγω κυρώσεις ούδόλως, 
ούχ ήττον, αποκλείουν τήν έφαρμογήν: 
α) τού άρθρ. 27 τού νόμου 4841)1930 
«περί αύτοκινήτων, κυκλοφορίας αύτών 
καί ύποχρεώσεων τών οδηγών», όπερ 
προβλέπει τήν άφαίρεσιν (προσωρινήν ή 
οριστικήν) τόσον τής άδειας κυκλοφο
ρίας, όσον καί τής άδειας οδηγού σύ- 
τοκινήτου, «διά παραβάσεις τών περί 
κυκλοφορίας αύτοκινήτων, κειμένων 
διατάΕεων καί διά βλάβας έπικινδύ- 
νους τών αύτοκινήτων, προκειμένου περί 
άδειών κυκλοφορίας, ή διά πράΕεις και 
παθήσεις μορφής έπικινδύνου διά τήν 
δημοσίαν τάΕιν καί άσφάλειαν, προκει
μένου περί οδηγών», β) τών άρθρ. 81 
- 8 5  τού άπό 22-29.1 .1931 Π.Δ. «πε
ρί κυκλοφορίας αύτοκινήτων οχημά
των», ήτοι ώς πρός τήν άφαίρεσιν τής 
άδειας κυκλοφορίας (δοκιμαστικώς ή 
μή) ή τής άδειας οδηγού (προσωρινώς 
ή όριστικώς). Επιβάλλεται, έκ παραλλή
λου, «πάντοτε ή κατάσχεσις τού χρησι- 
μοποιηθέντος μεταφορικού μέσου, πλήν 
όν ό κύριος τούτου, ών πράσωπον διά
φορον τού δράστου, έτέλει έν άγνοια 
τής τοιαύτης χρήσεως» (άρθρ. 7 παρ. 
3 ).

Τέλος, άνήλικοι, μή ύπερβάντες τό 
17ον έτος τής ήλικίας των καί «καταδι- 
κοΕόμενοι» ένεκεν οίασδήποτε ποινικώς 
κολοσίμου πράΕεως, έφ' όσον ήθελε 
διαπιστωθή, ότι ποιούνται χρήσιν ναρκω
τικών ούσιών, ύποβάλλονται εις οϊαν 
καί οί τοΕικομανείς μεταχείρισιν τού άρ
θρου 14 πσρ. 1— 4, έπιφυλασσομένων, 
ούχ ήττον, τών διατάΕεων τών περί «ά- 
νηλίκων έγκληματιών» άρθρ. 121— 133 
Π.Κ. (άρθρ. 15 παρ. 2 ).

66) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΓΣ ΤΟΞΙ
ΚΟΜΑΝΩΝ.

ΤοΕικομανείς, έν τη έννοια τού Ν.Δ. 
743) 1970," θεωρούνται, «όσοι, κεκτημέ- 
νοι τήν έΕιν τής χρήσεως ναρκωτικών 
ούσιών, άδυνατούν νά άποβάλουν αύτο- 
δυνάμως ταύτην, δεόμενοι ειδικής πρός 
τούτο θεροπευτικής μεταχειρίσεως» (άρ- 
θρον 13 παρ. 1).

Ή  ίδιότης κατηγορουμένου ή κατοδί- 
κου τινός ώς τοΕικομανοϋς διαπιστοΰ- 
τοι «διά πραγματογνωμοσύνης τής άρμο- 
δίας ιατροδικαστικής υπηρεσίας ή διά 
πραγματογνωμοσύνης κατά τούς όρους 
τών άρθρων 183 έως 200 τού Κωδικός 
Ποιν. Δικονομίας. Τό Δικαστήριον, «έκ- 
τιμών τάς περιστάσεις, δέν δεσμεύεται 
ίνο κρίνη άλλως, δέν δύναται όμως νά 
χαρακτηρίση ώς τοΕικομανή τόν κατά 
τήν κρίσιν τών άρμοδίων πραγματογνω- 
μόνων μή όντα τοιοϋτον», (άρθρ. 13 
παρ. 2).

ί/ 'Η π ο ι ν ι κ ή  μ ε χ α χ ε ί ρ η ο ι ς
χ ΰ> ν τ ο ξ ι κ ο μ α ν ώ ν .

Οί τοΕικομανείς εϊχον καταστή ήδη 
έκ μέρους τού προϊσχύσαντος δικαίου 
άντικείμενον ειδικής μεταχειρίσεως, ύ- 
ποβαλλάμενοι εις ήπιωτέραν ποινήν, ή
τοι εις φυλάκισιν τριών τούλάχιστον 
μηνών — παρεχομένης, άμα, τής δυνατό- 
τητος άπαγορεύσεως τού παρ' αύτών 
άσκουμένου έπαγγέλματος —  μόνον έφ' 
όσον διενήργουν μεταΕύ των «μικράν 
έμπορίον» τοΕικών ούσιών καί εις «ά- 
σημόντους ποσότητας» (άρθρ. 2 παρ. 2 
καί άρθρ. 7 ). Τοιοτοτρόπως —  παρετη- 
ρεϊτο εις τήν έπί τού Ν.Δ. 3084)1954 
εισηγητικήν έκθεσιν (ΚώδιΕ «Θέμιδος», 
1954, σ. 8 10) —  έν άντιθέσει πρός τήν 
—  περί ής έγένετο πρότερον λόγος — 
πρώτην παράγραφον τού άρθρ. 2 τού 
έρμηνευομένου διατάγματος, τιμωρού
σαν αύστηρότερον τήν παραγωγήν ή τήν 
έμπορίον έν γένει τών ναρκωτικών, διά 
τής δευτέρας ταύτης παραγράφου έτι- 
μωρείτο «έπιεικέστερον», ή συνήθης πε- 
ρίπτωσις καθ' ήν τοΕικομανείς έπιδιδον- 
ται εις μικράν εμπορίαν ναρκωτικών» 
(μεταΕύ άλλήλων), «ϊνα διά τού τρόπου 
τούτου έΕοικονομήσωσι τήν πρός ίδιαν 
αύτών χρήσιν άναγκαιοΰσαν ποσότητα», 
ύπό τήν προϋπόθεσιν, ότι αΰτη θά ήτο 
«άσήμαντος, π.χ. μέχρι 1 ή 2 γραμμαρί
ων» καί ότι αί άσήμαντοι αΰται ποσότη
τες δέν θά «πωλώνται ταυτοχρόνως εις 
πλείονα άτομα». Έναμολογεϊτο, έΕ άλ
λου, ότι ένταύθα κατοχή καί μικρά έμ- 
πορία ναρκωτικών συνέρρεον φαινσμενι- 
κώς καί όχι άληθώς, δεδομένου ότι ή 
πρώτη συνίστα «τό άναγκαίον μέσον» 
πρός διενέργειαν τής δευτέρας, ταύτης 
«μή δυναμένης νά νοηθή άνευ προηγου- 
μένης κατοχής τής ναρκωτικής ούσίας». 
Αντιθέτως, κατά τήν άντιπαραβολήν 

τής διατάΕεως ταύτης τού άρθρ. 2 παρ. 
2 τού Ν.Δ. 3084)1954 πρός έκείνην 
τού άρθρ. 2 παρ. 1 περ. η αύτοΰ (άπο- 
θήκευσις, μετσφορά, πώλησις, άγορά, 
μεσολάβησις εις πώλησιν, διάθεσις εις 
τό έμπόριον καθ' οίονδήποτε τρόπον και 
οπωσδήποτε κατοχή ναρκωτικών ούσιών) 
ή νομολογία έφθέγγετο ύπέρ τής ύπάρ- 
Εεως έν προκειμένω σωρευτικώς μικτού 
έγκλήματος, ύπό τήν έννοιαν άντιοτοί- 
χων πρός τάς δύο ταύτας διατάΕεις ά- 
νεΕαρτήτων άλλήλων, αύτοτελών καί 
συρρεόντων άληθώς έγκλημάτων, λαμ- 
βανομένου ύπ’ όψιν ότι εις τήν περί- 
πτωσιν τού άρθρ 2 παρ. 1 περ. η δέν 
ήσκει έπιρροήν διά τόν χαρακτηρισμόν 
τού έγκλήματος ή ποσότης τής ναρκω
τικής ούσίας, όπερ, όμοϋ μετά τής μι
κρός έμπορίας μεταΕύ τοΕικομανών ά- 
πετέλει στοιχεϊον τής παρ. 2 τού αύτού 
άρθρου 2.

Τ ό  ί σ χ δ ο ν  δ ί κ α ι ο ν .
Εις τό ίσχύον δίκαιον, πάς τοΕικομα- 

νής ό όποιος κηρύσσεται ένοχος τινός 
τών έν άρθρ. 3 καί 4 τού Ν.Δ. 743)70 
έγκλημάτων, τιμωρείται: α) έάν ένήρ- 
γησεν έκ δόλου, διά φυλοκίσεως' έν 
συνδρομή δ' έπιβαρυντικής περιστάσε- 
ως, διά καθείρΕεως μέχρι όκτώ έτών 
β) έάν ένήργησεν έΕ άμελείας, διά φυ
λακίσεως μέχρις ένός έτους (άρθρ. 14 
παρ. 1). Προκειμένου περί τοΕικομα- 
νών οϊτινες οδηγούν οίονδήποτε μετα
φορικόν μέσον, άπειλεϊται φυλάκισις 
τούλάχιστον τριών έτών καί χρηματική 
ποινή 5.000 μέχρι 500.000 δραχμών, 
μετά στερήσεως τής άδειας όδηγήσεως

τούλάχιστον έπί διετίαν (άρθρ 7 παρ. 
3 ). Έφ' άπασών τών περιπτώσεων τού
των άπσγορεύεται ή μετατροπή τής φυ
λακίσεως εις χρηματικήν ποινήν.

Η/ Ή  θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή  μ ε χ α
χ  ε ί ρ ι 3 ι ς τ ώ ν  τ ο ξ ι κ ο -  
μ α ν ώ ν .

Τ ό  π ρ ο ϊ  ο χ  8 c α ν δ ί κ α ι ο ν .
«Ούσιώδη καινοτομίαν» τού Ν. Δ. 

3084)1954 άπετέλεσαν— κατά τήν έπ' 
αύτοΰ εισηγητικήν έκθεσιν—  αί διατά- 
Εεις τών άρθρων 11 —  13 αύτού «περί 
τής μεταχειρίσεως τών ποιουμένων χρή
σιν ναρκωτικών καί ιδία τών τοΕικομα- 
νών», λαμβανομένου ύπ' όψιν, ότι μέ
χρι τής θεσπίσεώς του τά δικαστήρια 
περιωρίΖοντο «εις τήν έπιβολήν βραχυ
χρονίων ποινών εις τούς έπ' αύτοφώρω 
καταλομβανομένους έν τη χρήσει ναρκω
τικών καί δή καί τών άτόμων, άτινα έκ 
τής τοιαύτης χρήσεως περιήλθον εις τήν 
κατάστασιν τού άλήτου»' αί ποιναί δ' 
αύται είτε μετετρέποντο εύθύς άμέοως 
εις χρηματικός, είτε έΕετίοντο εις τάς 
κοινάς φυλσκάς. ΑνεγνωρίΖετο, βεβαί
ως, ύπό τού νομοθέτου τού έν λόγω δια
τάγματος, ότι ή σωφρονιστική διοίκησις 
είχεν ήδη λάβει μέριμναν «άφ' ένός μέν 
διά τήν έν ίδιαιτέρω τμήματι μιάς κτη- 
ριακώς άρτιας άγροτικής φυλακής ( Ά -  
γυιάς - Κρήτης) κράτησιν τών τοΕικο- 
μανών καί τών έπί έμπορία ναρκωτικών 
κατοδικαΖομένων τών έκτιόντων μικρο- 
τέρας ποινάς», οϊτινες ύπεχρεοΰντο εις 
έργασίαν, έσιτίΖοντο έπαρκώς καί έτέ- 
λουν ύπό ιατρικήν παρακολούθησιν, ύπό 
ίδιου κανονισμού διεπάμενοι, άφ' έτέ- 
ρου δέ διά τόν άποχωρισμόν τών μικρός 
ποινάς έκτιόντων, διά τούς όποιους 
δέν ύπήρχε χρονική εύχέρεια παραπομ
πής των εις τήν ρηθεϊσαν άγροτικήν 
φυλοκήν. Ούχ ήττον όμως, έκρίθη, ότι 
«ή τοιαύτη μέριμνα τής διοικήσεως ή 
κατά τά ύπάρχοντα μέσα άσκηθεϊσα, έ- 
πιβάλλεται νά έπεκταθή όργανουμένη 
διά μέσων ειδικών καί πλήρων, τιθεμέ- 
νου παραλλήλως τέρματος εις τήν μέχρι 
τούδε ποινικήν πρακτικήν, ή όποια ώς 
είναι αύτονάητον ούδεμίαν άπσλύτως 
σκοπιμότητα έΕυπηρετεϊ». Παρετηρεϊτο 
δέ (συμφώνως πρός τήν προεκτεθεϊσαν 
βιολογικήν άποψιν έπί τών αίτιων τής 
τοΕικομανίας), ότι «τά άτομα ταΰτα εί
ναι άσθενή, μή δυνάμενα ιδία δυνάμει 
νά άποβάλουν τήν κτηθεϊσαν έΕιν καί 
συνεπώς έχοντα άνάγκην θεραπείας». 
Επί πλέον, «οί μετά τήν έκπσιν τής 

βραχείας ποινής έΕερχάμενοι έκ τών 
φυλακών δέν άποβάλλουσι τήν τοΕικο- 
μανίαν, άλλ' είναι περαιτέρω έτι μάλλον 
έπικίνδυνοι εις τήν κοινωνίαν». Ως έκ 
τούτου, διά τής τιμωρίας έπετελεϊτο «μά- 
ταιον έργον Δαναΐδων».

'Εν όψει τών άνωτέρω, τό περί ού ό 
λόγος διάταγμα έθέσπισε «τήν άντικα- 
τάστασιν τής βραχείας ποινής διά θερα
πευτικού μέτρου, δηλοδή τής εισαγωγής 
έν είδικώ καταστήματι πρός θεραπείαν 
τού τοΕικομανούς». Είδικώτερον, προ
κειμένου άποκλειστικώς καί μόνον περί 
τών ώς άνω τριών νομοτυπικών μορφών 
τού άρθρου 11 (φυγοπόνων, άλητών, 
έπαιτών, — όδηγούντων μεταφορικόν τι 
μέσον — ποιουμένων χρήσιν ναρκωτικών 
διά μή θεραπευτικούς σκοπούς), καθιέ
ρωσε σοβαρόν παρέκκλισιν έκ τών γε
νικών έκείνων ορισμών τού ποινικού 
κώδικος, συμφώνως πρός τούς όποιους 
προηγείται ή έκτισις τής πρόσκαιρου



στερητικής τής ελευθερίας ποινής καί 
έπεται ή έκτέλεοις τοϋ τυχόν άπαγγελ- 
θέντος έγκλημοταπροληπτικοϋ μέτρου, 
έΕαιρέσεί: α) τών άκαταλσγίστων έπι- 
κινδύνων έγκλημστιών, ών διοτάοσεται 
ή φύλαΕις εις δημόσιον θεραπευτικόν 
κατάστημα (άρθρ. 6 9 -7 0  Π .Κ .) καί β) 
τών ήλαττωμένου καταλογισμού (επικιν
δύνων ή καθ' έΕιν) έγκληματιών, οϊτι- 
νες υποβάλλονται εις περιορισμόν έντός 
ψυχιατρικού καταστήματος ή παραρτή
ματος φυλακών, δυνατής ούσης κατά 
πάντα χρόνον τής μετατροπής τού τοι- 
ούτου περιορισμού εις φυλάκισιν ή κά- 
θειρΕιν, αν ήθελε κριθή μή άναγκαϊος 
πλέον (άρθρ. 38 —  41 Π .Κ .).

Ούτως, έπί τών ύπό τάς έν τώ μνη- 
σθέντι διατάγματι διαγραφομένας συν- 
θήκας έγκληματούντων, τό δικαστήριον 
ήδύνατο, «άντί τής άπειλουμένης ποινής, 
νά διατάΕη τήν εισαγωγήν τού δράστου 
έν είδικώ κρατικώ καταστήματι πρός θε- 
ροπείαν, ΰν ήθελε κρίνει ότι οΰτος ποι
είται καθ' έΕιν χρήσιν ναρκωτικών ού
σιών» (δρθρ. 12 παρ. 1 ). "ΕΕ, τουλά
χιστον, μήνας μετά τήν τοιαύτην εισα
γωγήν εις τό έν λόγω θεραπευτικόν 
κατάστημα, τό δικαστήριον τού τόπου 
ένθα έκειτο τούτο, έδικαιοϋτο, κατόπιν 
σχετικής γνωματεύσεως τοϋ διευθύνον- 
τος ούτό ψυχιοτρού, «νά διατάΕη τήν 
ύπό όρον άπόλυσιν τού κρατουμένου, 
έάν ήθελε κρίνει ότι ούτος έθεραπεύθη 
καί δέν είναι πλέον έπικίνδυνος», έν 
ταυτώ δέ νά τώ έπιβάλη, όπως τηρή δι- 
αρκούσης τής δοκιμαστικής περιόδου 
«ώριομένους κανόνας δισβιώσεω», ήτοι: 
«α) Νά μή συχνάΖη εις τόπους ένθα γί
νεται χρήσις ναρκωτικών ουσιών, β) Νά 
μή άναστρέφηται μετ' άτόμων τοΕικομα- 
νών, γ ) Νά μή παρομένη έκτος τής κα
τοικίας του πέραν ώρισμένης ώρας τής 
νυκτός. δ) Νά δέχηται προθύμως τήν 
προστατευτικήν έπίβλεψιν τών έταιρει- 
ών αποφυλακίζομενων καί ε) Ν' όνα- 
δέχηται πρστεινσμένην αύτώ τιμίαν βιο
ποριστικήν έργοσίαν». (αρθρ. 12 παρ 
2 ). Έά ν ό άπολυθείς ύπό όρον, ήθελεν 
έπιδείΕη έπί τρία έτη καλήν διαγωγήν, 
άπελύετο όριστικώς (άρθρ. 12 παρ. 3 ), 
διότι κατ' αύτόν τόν τρόπον άπέδειΕεν 
έαυτόν θεραπευθέντα, κοινωνικώς άνα- 
προσαρμοσθέντα καί ικανόν όπως συμ- 
βιώση όμαλώς έν τή κοινωνία. Εις ήν 
δέ περίπτωσιν ήθελεν έκ νέου περιπέση 
εις τήν άπόλαυσιν ναρκωτικών ούσιών, 
είσήγετο, αύθις, εις τό θεραπευτικόν 
κατάστημα δΓ άποφάσεως τού άρμοδίου 
δικαστηρίου (άρθρ. 12 παρ. 3 ). Εύλό- 
γως, ούχ ήττον όμως, έγεννάτο τό έρώ- 
τημα, τού ποϊαι θά είναι αί συνέπειαι τής 
παραβάσεώς τίνος τών έπιβληθέντων τώ 
άπολυθέντι ώς άνω όρων, οί όποιοι ού- 
δεμίαν έχουν σχέσιν πρός τό τελεσφό
ρον τής θεραπευτικής έπ' αύτοϋ άγω- 
γής, οίοι λ.χ. τής ένωρίς έπιστροφής 
εις τήν οικίαν του, τής μή άνοχής τής 
προστατευτικής έπιβλέψεως ή τής μή 
όποδοχής προτεινσμένης τυχόν έργα- 
σίας. Τούτο δέ διότι, περί έπανεισαγω- 
γής τού παραβάτου εις τό θεραπευτικόν 
κατάστημα, ένθα πρό τής άπολύοεώς του 
ένοσηλεύετο, δυσχερώς ήδύνατο νά γί- 
νη λόγος, έφ' όσον έπετεύχθη ή θερα
πεία του, διά τής άπαλλαγής αύτοΰ έκ 
τού πάθους τών ναρκωτικών. Επομένως, 
εύρισκόμεθα ένώπιον νομοθετικού κενού, 
τό όποιον θά ήδύνατο νά πληρωθή ίκα- 
νσποιητικώς, μόνον διά τής θεσπίσεως 
διατάΕεων άναλόγων πρός τάς ίσχύου- 
οας έπί ήλαττωμένου καταλογισμού καθ'

έΕιν έγκληματιών, ήτοι παρεχομένης τής 
εύχερείας ύποβολής εις ποινήν, ήν έκ 
τών προτέρων ήθελε ορίσει τό άπαγγεί- 
λαν τήν ώς είρηται εισαγωγήν δικαστή- 
ριον, έν όψει ένδεχομένης παραβάσεώς 
καί άνεΕαρτήτου πρός τήν έπιτελεσθεί- 
σαν θεραπείαν τοϋ ύφ' όρον άπολυομέ- 
νου.

Τό Ν.Δ. 3084)1954 ώριΖε, περαιτέ
ρω, ότι «μετά πάροδον τούλάχιστον έ
τους άπό τής έκ νέου εισαγωγής» τού 
δράστου εις τό ένθα πρότερον έκρατείτο 
θεραπευτικόν κατάστημα, χωρίς νά έπι- 
τευχθή ή άποθεροπεία του, τό δικαστή- 
ριον έκέκτητο τήν εύχέρειαν, όπως ά- 
παΕ έτι «έΕετάΖπ τό δυνατόν τής άπο- 
λύσεως» αύτοϋ, τού όποιου όμως ή αύ- 
τόθι κράτησις έν ούδεμιά περιπτώσει 
ήτο έπιτρεπτόν, νά διαρκέση πέραν τών 
δύο έτών άπό τής έπανεισαγωγής (άρθρ. 
12 παρ. 4 ). Αν κατά τήν νέαν τούτην 
δοκιμαστικήν περίοδον, ήθελε περιπέση 
ό ύπό όρον άπολυθείς καί πάλιν «εις 
τήν άπόλαυσιν ναρκωτικών ούσιών» — 
όπερ έσήμαινεν, ότι άπέβαινε ματαία 
πλέον πάσα περαιτέρω προσπάθεια θε
ραπείας του — ήδύνατο νά είσαχθή έν ά- 
σύλω άνιάτων ή έν είδικώ τυήματι άγρο- 
τικής φυλακής έπί πέντε τούλάχιστον 
έτη (άρθρ. 12 παρ. 5 ).

Είρήσθω, έν τέλει, ότι προϋπόθεσις 
έφορμογής άπασών τών άνωτέρω δια- 
τάΕεων τού άρθρ. 12 τού Ν.Δ. 3084) 
1954 ήτο—  κατ' άρθρον 15 αύτοΰ—  ή 
έκδοσις Β.Δ. πρστάσει τού έπί τής δι
καιοσύνης ύπουργοΰ.

Τ ό ί 3 χ 0 ο ν δ ί κ χ  ι ο ν.

α) Τάς άνωτέρω έπισημανθείαας ά- 
δυναμίας καί έλατττώματα τής προεκτε- 
θείσης νομοθετικής ρυθμίσεως εις τό 
πεδίον τής θεραπευτικής μεταχειρίσεως 
τών τοΕικαμανών πειράται νά άπαλείψη 
τό νέον Ν.Δ. 743)1970.

Ούτως, ό τοΕικομανής, «καταδικαζό
μενος έφ' οίαδήποτε άΕιοποίνω πράΕει» 
(έπομένως καί διά παράβοσιν τής περί 
ναρκωτικών νομοθεσίας) «ή κηρυοοόμε- 
νος κατ' άρθρ. 34 τού Ποινικού Κώδι- 
κος άνίκανος πρός καταλογισμόν, είοό- 
γεται ύποχρεωτικώς εις κατάλληλον 
σωφρονιστικόν ή άλλο δημόσιον νοση
λευτικόν ίδρυμα πρός ύποβολήν του εις 
ένδεδειγμένην θεραπείαν, μέχρις άπο- 
θεραπείας. Ό  χρόνος παραμονής έν τώ 
νοσηλευτικά) ίδρύματι προκειμένου περί 
καταδικασθέντος, λογίΖεται ώς χρόνος 
έκτιθείσης ποινής, έφ' όσον ή έπιβλη- 
θεϊσο ποινή δέν ύπερβαι'νει τό έτος» 
(άρθρ. 14 πορ. 2 ).

Εις περίπτωτσιν καθ' ήν ό χρόνος 
νοσηλείας τού τοΕικομανοΰς ύπερβαι'νει 
τούς έΕ μήνας, «ή διεύθυνσις τοϋ εις ό 
οΰτος νοσηλεύεται ιδρύματος ύποχρεού- 
ται, μετά τήν λήΕιν έκάστου έΕαμήνου 
όπως άναφέρη εις τόν εισαγγελέα τών 
πλημμελειοδικών περί τής πορείας τής 
έπί τού τοΕικομανοΰς άσκουμένης θερα
πευτικής άγωγής καί περί τού προβλε- 
πομένου άναγκαίου χρόνου περαιτέρω 
παραμονής αύτοϋ έν τώ ίδρύματι. Έπί 
τή βάσει τής έκθέσεως τούτης ό είσαγ- 
γελεύς εισάγει εις τό τριμελές πλημμε- 
λειοδικεϊον πρότασιν αύτοΰ περί παρα- 
τόσεως τής κρατήσεως τού τοΕικομα- 
νοΰς έν τφ ίδρύματι. Τό  δικαστήριον, 
δυνάμενον νά διατάΕη καί περαιτέρω 
πραγματογνωμοσύνην» — ύπό τούς όρους 
τής προεκτεθείσης παρ. 2 τού άρθρ. 13 
—  «άποφαίνεται άμετακλήτως έάν συν- 
τρέχη λόγος παροτάσεως τής έν τώ νο

σηλευτικά) ύδρύματι κρατήσεως τού το- 
Εικομανοϋς». (άρθρ. 14 παρ. 3 ).

Επί «άποθερσπείας τοϋ εις τό νοση
λευτικόν ίδρυμα κρατουμένου τοΕικομα- 
νοΰς, τό δικαστήριον, μετά πρότασιν τού 
είσογγελέως, διατάσσει τήν άπόλυσιν 
αύτοΰ, άν ούτος έχη άπαλλαγή τής ποι
νής κατά τό άρθρ. 34 τού Ποινικού Κώ- 
δικος, άλλως τήν μεταγωγήν αύτοΰ εις 
τάς φυλακάς. Τό  αύτό δικαστήριον, έκ- 
τιιμών τάς περιστάσεις, άποφαίνεται 
συγχρόνως, δΓ είδικώς ήτιολογημένης 
άποφάσεως του, άν συντρέχη σπουδαίος 
λόγος αυνεχίσεως τοϋ τυχόν πρός έκτι- 
σιν ύπολοίπου τής έπιβληθείσης ποινής 
τού καταδίκου, άλλως άπαλύει τούτον 
ύφ' όρον, τηρουμένων, κατά τά λοιπά 
τών ορισμών τών άρθρων 106 παρ. 2 
έως 109 καί 110 παρ. 4. καί 5 τού Ποιν. 
Κωδικός. Περί τής τυχόν άνακλήσεως 
τής κατά τά άνω συντελεσθείσης άπολύ- 
σεως άποφαίνεται ωσαύτως τό αύτό δι- 
καστήριον». (άρθρ. 14 παρ. 4 ).

"Αν «δέν άπελύθη ύφ όρον ό κατά
δικος, συμφώνως πρός τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον, τό άρμόδιον τριμελές 
πλημελειοδικεϊον άποφαίνεται, τή αιτή
σει τής διευθύνσεως τού έν ώ κρατείται 
ό κατάδικος σωφρονιστικού καταστήμα
τος ή τού παρ' αύτώ είσαγγελέως, κατά 
τήν λήΕιν έκάστου έΕαμήνου, περί τής 
ύφ' όρον άπολύσεως τού καταδίκου συμ
φώνως τοίς άρθρ. 106 έως 110 τού 
Ποινικού Κώδικος» (άρθρ. 14 παρ. 5 ).

Αί διατάΕεις τής παρ. 2 τού άρθρου 
14 «έφαρμόΖονται άναλόγως καί έν πε- 
ριπτώσει προφυλακίσεως κατηγορου
μένου τοΕικομανοΰς. Έά ν ό έν λόγω 
κατηγορούμενος άθωωθή ή περαιτέρω 
παραμονή αύτοΰ εις τό νοσηλευτικόν 
ίδρυμα ήρτηται έκ τής συγκαταθέσεως 
αύτοΰ. Έ ν  τή περιπτώσει τούτη έάν οΰ
τος έκρατείτο εις σωφρονιστικόν νοση
λευτικόν ίδρυμα, μεταφέρεται οπωσδή
ποτε εις άλλο κατάλληλον δημόσιον νο
σηλευτικόν ίδρυμα», (άρθρ. 14 παρ. 6 ).

β) Εκτός, όμως, τών άνωτέρω, θά 
έδει νά προστεθή καί ή ύπό τού άρθρ. 
71 Π. Κ. προβλεπομένη εισαγωγή εις 
«ειδικόν θεραπευτικόν κατάστημας παν
τός «καθ' έΕιν ποιουμένου κατάχρησιν 
οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ναρ
κωτικών μέσων», έφ' όσον ήθελε «κα- 
τσδικασθή έπί κακουργήματι ή πλημμε- 
λήματι άπειλουμένω έν τώ νόμω διά ποι
νής φυλακίσεως άνωτέρας τών έΕ μηνών 
καί δυνσμένω ν' άπσδοθή εις τήν κατά- 
χρησιν οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων 
ναρκωτικών μέσων» ή «έπί έγκλήματι έν 
ύπαιτίω μέθη, συμφώνως τώ άρθρω 193» 
(άρθρ. 71 παρ. 1 Π .Κ .). Ενταύθα, ό
μως, ή τοιαύτη εισαγωγή «έπακολουθεί 
τήν άπότισιν τής ποινής, διαρκεϊ δέ ή 
έν αύτώ παραμονή, έφ' όσον χρόνον α
παιτεί ό σκοπός αύτής» ούδέποτε, 
πάντως, πέραν τής διετίας. Περί τής 
προγενεστέρας άπολύσεως «άποφαίνεται 
τό δικαστήριον τών πλημμελειοδικών, 
εις ού τήν περιφέρειαν εύρίσκεται τό 
κατάστημα, έπί τή πρστάσει τής διευ- 
θύνσεως αύτού»». (άρθρον 71 παρ. 2 
Π .Κ .).

γ ) Τέλος, προκειμένου περί τοΕικο- 
μανών άνηλίκων, ήλικίας έως 17 έτών 
συμπεπληρωμένων, έφαρμόΖονται, άνα
λόγως, κατά ρητήν έπιταγήν τού νέου 
Ν.Δ. 743)1970 (άρθρον 15 παρ. 4 ), αί 
προεκτεθεϊοαι διατάΕεις τού άρθρ. 14 
αύτοϋ, άπσκλειομένης, τοιουτοτρόπως, 
τής έφαρμογής τού περί έπιβολής θερα
πευτικών μέτρων άρθρ. 123 παρ. 1 Π.Κ.
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Τ Ο Ν.  Δ. 4000 / 1959 ΚΑΙ  ΑΙ 
Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ  Τ Ο Υ

Υπό του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΝΙΛΟΥΔΗ, Δικηγόρου

Ή  παρατηρούμενη παραπομπή ενώπιον των Τριμελών 
Πλημμελειοδικείων ενηλίκων προσώπων, ένίοτε δέ καί υ
περηλίκων, έπί ποροβάσει τών διοτάΕεων τοϋ Ν.Δ. 4000 
τής 23)31 Οκτωβρίου 1959, έπί τφ λόγω, ότι τά έν τω 
νομοθετήματι μνημονευόμενα αδικήματα διέπραΕαν μετά 
θροσύτητος, προκλητικότητος και βιαιότητος καί ή συνεχι- 
Ζομένη τάσις ένίων εισαγγελέων νά διευρύνουν διαρκώς τον 
κύκλον τών προσώπων, έφ' ών κατα τήν αποψίν των δύναται 
νά έφαρμοσθή τό ανωτέρω νομοθέτημα, άπετέλεσαν τήν α
φορμήν τοϋ παρόντος σημειώματος μου. Ως γνωστόν, πρός 
κοταστολήν ώρισμένων άΕιοποίνων πράΕεων διαπραττομέ· 
νων ύπό άτάμων νεαρός ηλικίας, έκτρεπομένων εις πράΕεις 
αντικοινωνικός, έκδηλούσας ίδιάΖουσαν θρασύτητα, έπίμο- 
νον προκλητικότητα καί βιαιότητα, έθεσπίαθη έν έτει 1959 
τό Ν.Δ. 4000 τής 23)31 Οκτωβρίου 1959 «περί καταστο
λής άΕιοποίνων τινών πράΕεων καί συμπληρώσεως τοϋ άρ
θρου 6 τής Ποινικής Δικονομίας». Εϊχον έμφανισθή τότε πε
ριπτώσεις τινές τεντυμποϋσμοϋ, ίδια έν Αθήναις καί ϊνα 
τεθή φραγμός εις τήν έπίκινδυνον έγκληματικήν δραστηριό
τητα ολίγων εύτυχώς άποχαλινωθέντων νέων, οϊτινες μι
μούμενοι Εένα πρότυπα έΕετράπησαν εις πράΕεις ένεχούσας 
έπίμονον προκλητικότητα έναντι τής Κοινωνίας καί μαρτυ- 
ρούσας ένεργόν καί όΕυτάτην άντίθεσιν πρός τό γενικώς 
όνεγνωρισμένον ήθος τής 'Ελληνικής Νεολαίας, έθεσπίαθη 
τό άνωτέρω νομοθέτημα. Διά τού νομοθετήματος, ηύΕήθη- 
σαν τά όρια ποινών εις τά άδικήματα τής απλής σωμα
τικής βλάβης, τής έπικινδύνου σωματικής βλάβης, τής έΕυ- 
βρίσεως, τής κλοπής μεταφορικού μέσου καί τής φθοράς 
Εένης ιδιοκτησίας, (άρθρα 308 παρ. 1, 309, 361, παρ. 1, 
374α καί 381 τοϋ Ποινικού Κώδικος). Πλέον τών άνωτέρω 
καθιερώθη τό αύτεπάγγελτον τής διώΕεως, έφ' όσον καί 
έπί τών άδικημάτων τών άνωτέρω πράΕεων συντρέχουν αί 
προϋποθέσεις τής θρασύτητος καί προκλητικότητος, άπε- 
κλείσθη ή άνοστολή έκτελέσεως τής ποινής έστω καί έάν 
έχη λευκόν ποινικόν μητρώον ό καταδικασθείς, ώς καί ή 
μετατροπή τής ποινής καί όπηγορεύθη ό εύεργετικός υπο
λογισμός τών τυχόν πραγματοποιουμένων ήμερών έργασίας 
Τό Ν.Δ. 4000)1959 έθεσπίσθη, καθ' ήμός, άποκλειστικώς 
πρός καταστολήν τοϋ Τεντυμποϋσμοϋ. Τούτο συνάγεται έκ 
τής εισηγητικής τοϋ νομοθετήματος έκθέσεως, έν τή όποια 
αναγράφονται έπί λέΕει τά έΕής: «Παρετηρήθη προσφάτως, 
ότι άτομα νεαρός ήλικίας έκτρέπονται εις πράΕεις θραού- 
τητος κλπ. οϊτινες άντίκεινται σαφώς εις τό ήθος τής Ελ
ληνικής Νεολαίας καί άποτελοϋν θλιβερόν άπαμίμησιν Εένων 
προτύπ ω ν...». Έ κ  τοϋ περιεχομένου τής εισηγητικής έκ
θέσεως (Κ . Ν. 1959, σελίς 637), σαφώς συνάγεται, ότι 
ποινική δίώΕις έπί παραβάσει τών διοτάΕεων τοϋ Ν.Δ. 4000, 
μόνον κατά περιωρισμένου κύκλου προσώπων δύναται νά 
άσκηθή καί συγκεκριμένως κατ' άτόμων νεαρός ήλικίας, ά- 
τινα μιμούμενα Εένα πρότυπα εύθέως μάχονται τήν έννομον 
τάΕιν. Καί άκόμη είδικώτερον κατά τών διεστραμμένων έ- 
κείνων νέων, τών έν τή κυριολεΕία άλητοπαίδων, οϊτινες 
περιψρονοϋντες τόν κύκλον τών άΕιών έν ώ κινείται καί 
βιοϊ τό άταμον, έκδηλοϋν τήν τοιαύτην περιφρόνησίν των, 
έμπράκτως, δι' έπιμόνου προκλητικότητος καί ίδιαΖούσης 
θρασύτητος. Πρόκειται δηλαδή περί τών τεντυμπόϋδων, οϊ- 
τινες ένεργοϋσι τελείως άσκόπως, άνευ άφορμής καί αιτίας, 
παντελώς όπροκλήτως, ό,τι πράττουν τό πράττουν ίνα λοι- 
δωρήσουν τάς γενικώς παραδεδεγμένος άΕίας. Τήν άσήμαν- 
τον αύτήν κατηγορίαν άτόμων είχεν ύπ' όψιν του ό νομο- 
θέτης καί έπ' αυτών ήθέλησε τήν έφαρμογήν τών διοτάΕεων 
τοϋ Ν.Δ. 4000)1959. Τό  νομοθέτημα τούτο έχει ήδη βίον

δέκα τεσσάρων έτών. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετά βεβαιότη- 
τητος, ότι ή νοσηρά κοινωνική εκτροπή τοϋ τεντυμποϊσμοϋ 
δέν εϋρεν πρόσφορον έδαφος εις τόν τόπον μας. Οί νέοι 
μας ναι μέν μιμούνται τούς νέους άλλων χωρών ώς πρός 
τήν κόμην καί τήν άμφίεσιν, άλλά ώς πρός τό ήθος παρα
μένουν πιστοί εις τάς παραδόσεις τής Ελληνικής Κοινω
νίας. Ό  Τεντυμποϋσμός δέν ηόδοκίμηοεν. Ό  έγκληματικός 
τύπος, όν είχεν ύπ' όψιν του ό νομοθέτης, ότε έθέσπισε τό 
Ν.Δ. 4000, είναι σχεδόν άνύπαρκτος έν Έλλάδι. Θά έδει, 
κατ' άκολουθίαν τών άνωτέρω, τό νομοθέτημα τούτο νά είχε 
περιπέσει εις άχρηστίαν, ή έν πόση περιπτώσει νά έφαρμό- 
Ζεται σπανίως καί έναντίον άνηλίκων, οϊτινες άνευ άφορμής 
καί αίτιας έπιδεικνύουν έν τή δισπρόΕει τών έν αύτώ μνη- 
μονευομένων άδικημάτων ίδιάΖουσαν θρασύτητα καί προκλη
τικότητα. Αντί νά συμβή τούτο, δηλαδή νά περιορισθή ή 
έφαρμογή τοϋ νομοθετήματος, παρατηρεϊται μία συνεχής 
διεύρυνσις τοϋ κύκλου τών προσώπων καθ' ών άπαγγέλλε- 
ται κατηγορία έπί παραβάσει τοϋ Ν.Δ. 4000)1959 άνεπί- 
τρεπτος καί άπαράδεκτος. Κατά τήν γνώμην μας, έν ούδεμιό 
περιπτώσει πρέπει ν' απαγγέλλεται κατηγορία κατ' άτόμων 
ένηλίκων. . . καί ύπερηλίκων, άλλά ούτε καί κατά νεαρών, 
οϊτινες ένήργησαν περιστασιακώς, ένεκα ώρισμένης αίτιας 
Δέν ήσαν τεντυμπόϋδες οί γονείς τής Θεσσαλονίκης, έστω 
καί έάν έπέδειΕον θρασύτητα έναντι τοϋ ήγουμένου τής Μο
νής Καστοριάς, όταν έΖήτουν νά πάρουν τό παιδί των. Δέν 
είναι τεντυμπόϋδες ποδοσφαιρισταί, έστω καί έάν έΕύθρισαν 
βαναύσως τόν διαιτητήν, έπειδή έθεώρησαν αύτόν υπαίτιον 
τής ήττης τής όμάδος των. Διά τών αύστηρστέρων κυρώ
σεων τοϋ Ν.Δ. 4000 δέν κολάΖεται ό οίοσδήποτε δράστης 
έΕυβρίσεως, σωματικής βλάβης κλπ., τελεσθείσης ύπό συν- 
θήκας μαρτυρούσας βαρύτητά τινα έναντι τής συνήθους μορ
φής έμφανίσεως τού συγκεκριμένου έγκλήματος, άλλά ό 
δράστης έκεϊνος, όστις άνευ αιτίας καί άφορμής, έπιδει- 
κνύει συμπεριφοράν μαρτυρούσαν όΕεϊαν αύτοϋ άντίθεσιν 
μέ τήν έννομον τάΕιν, ένεργόν καί έπίμονον προκλητικό
τητα κατά τού κοινωνικού συνόλου, ό άποχαλινωθείς νέος, 
όστις δέν έδρασε περιστασιακώς, άλλά τό άδίκημά του είναι 
άποτέλεσμα τού διεστραμμένου χαρακτήρος του, τής νοση
ρός προσωπικότητάς του. Εις όλας τάς όλλας περιπτώσεις 
τά δικαστήρια έχουν εύρύ πεδίον κινήσεως κατά τό στάδιον 
τής έπιμετρήσεως τής ποινής καί δύνανται ν' άντιμετωπί- 
σουν ώρισμένας περιπτώσεις συνήθων άδικημάτων μετά μεί- 
Ζονος αύστηρότητος, χωρίς νά παρίστοται άνάγκη προσφυ
γής εις τάς διατάΕειε τοϋ Ν.Δ. 4000, όπερ έθεσπίσθη δι’ 
όλλας είδικάς περιπτώσεις καί άφορό ειδικόν τύπον έγκλη- 
ματίου.

Σ Η Μ .: Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση τήν ορθότητα 
τών άνωτέρω. Ό  Ν. 4000, προκειμένου νά άντιμετωπίση 
ένα άνησυχαστικόν φαινόμεναν τής μεταπολεμικής Ζωής 
προέβλεψε δρακόντειους ποινάς, άρνούμενος άμα γενικός 
άρχάς τοϋ Ποινικού Δικαίου, καί τής Σωφρονιστικής Ε π ι
στήμης. Τό φαινόμενον όμως ήτο εύτυχώς παροδικόν καί 
πός τις άνέμενεν, ότι, έφ' όσον έΕέλειπον οί λόγοι οί ύπα· 
γορεύσαντες τά έΕαιρετικά νομοθετικά μέτρα, τά ληφθέντα 
κατά παρέκκλισιν θεμελιωδών άρχών τής Ποινικής Ε π ι
στήμης, ταϋτα θά κατηργοϋντο. Άτυχώς, όμως ό νόμος αύ- 
τός έΕακολουθεϊ νά έφαρμόΖεται καί δή εις περιπτώσεις 
καταφανώς εύριοκσμένας εκτός τών σκοπών δι' οϋς οΰτος 
έθεσπίσθη.

* Έκ τοδ περιοδικού «Ποινικά Χρονικά»



Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Χ Α Ρ Η  
Τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τό  μικρό νησί ξοϋσε ξεχασμένο κι απ' τούς άνθρώ- 
πους κι άπ τό Θεό. Τό είχαν ξεχάσει κι οί ξένοι στρατιώτες. 
Πήγαν καί ατό δικό του λιμανάκι τις πρώτες μέρες τής σκλα
βιάς, έβαλαν δυό μόνο άντρες, καλά οπλισμένους, γιά φρου
ρά, σέ λίγο τούς πήραν κι αύτούς, κι άφησαν τό μικρό νηοι 
νό πλέει άνάμεσα σέ θάλασσα κι ούρανό κι όλο στή θέση 
του νά μένει.

Ξεχασμένο ήταν τό νησί καί στά καλά τό χρόνια.
—  Βλέπεις, εϊμοστε σέ άγονη γρομμή.

Ελεγαν όλοι κ' έξηγοϋσαν τήν έρημιά τού λιμανιού 
τους. Καί δέν ήθελαν νά σκεφτούν άλλο τίποτα. Μά και 
πώς νά σκεφτούν; Μήπως είχαν έρθει οί άνθρωποι, τούς 
είδαν, τούς γνώρισαν, γιά νά τούς άγσποΰν ή νά τούς άπο- 
στρέφονται; Διακόσιες πενήντα— τροκόσιες ψυχές όλες - 
άλες στό νησί, ένας ένωμοτάρχης, πού ήταν ή μεγάλη έξου- 
οία, κ ένας τηλεγραφητής, πού μίλαγε μέ τούς άνεμους 
καί μέ τό σύννεφα, τούς έλεγε τί γίνεται στόν άλλο κόσμο 
κ έμοιαξε μέ μάγο ή μέ προφήτη.

Τό δυό τους καΐκια, στά ήσυχα χρόνια, κάτι πήγαιναν 
καί πούλαγαν γύρω στά νησιά, έφταναν καμμιά φορά κι ώς 
τόν Πειραιά, κάτι έφερναν. Μά τό καΐκια ήταν τώρα δεμένα. 
Κάπου - κάπου, πολύ σπάνια κι αύτό, έκαναν μικρές έξόδους 
γιά ψάρι, γρήγορα δμως γύριξον στό λιμάνι. Ερημιά στή 
θάλασσα, τόση έρημιά πού τρόμαξες. Ούτε καπνός, ούτε 
πανί, ούτε φτερό. Ή τ α ν  ή άρχαία, ή πολύ άρχαία θάλασσα, 
ή θάλασσα πριν άπό τόν άνθρωπο. Μόνη, άπέραντη κι όσκλά- 
βωτη,— τήν ήμέρα καί τή νύχτα, αύτή καί τό φεγγάρι ή αύτή 
καί τό σκοτάδι, σέ μιά συνομιλία σάν κι έκεϊνες πού έκαναν 
τις πρώτες ώρες τής δημιουργίας τά στοιχεία καί οί δυνά
μεις τού κόσμου καί δέν τις έχει άκούσει αύτί άνθρώπου κι 
άκάμα ψάχνει ή σκέψη του νά βρει τό νόημά τους.

Γρήγορα κατάλαβαν στό νησί πώς δέν θά πέρναγαν 
τόν καιρό τού πολέμου μέ ό,τι είχαν, μέ ό,τι έδινε ή γή 
του. Κι' άν μπορούσαν νά μάθουν τί γινόταν στήν άλλη 
Ελλάδα, θά ήταν εύχαριστημένοι. Βέβαια δύσκολα θά τά 

κατάφερνον, θά τούς έλειπε τό ένα, θά τούς έλειπε τό άλ
λο, μά δέν θά πέθαιναν άπό τήν πείνα. Ή  άρρώστια μόνο 
τούς τρόμαξε. Μά καί τόν καιρό τής ειρήνης, σπάνια προ
λάβαιναν τόν άρρωστο πού κινδύνευε. Τό  βαπόρι άργούσε 
νά περάσει, τό καΐκι άργούσε νό ξεκινήσει. Σκέπτονταν τό 
μεγάλο έξοδο, δέν έπαιρναν άμέσως τήν άπόφοση, ό άρ

ρωστος πολλές φορές δέν μπορούσε πιά νά σωθεί όταν έ
φτανε σέ μεγάλη πολιτεία.

Μόνοι, λοιπόν, στό πέλαγος, μακριά άπ' τόν πόλεμο, 
μακριά κι άπ' τούς άνθρώπους. Αύτοί κι ό τηλεγραφητής. 
Αύτοί, ό τηλεγραφητής πού τούς έλεγε κάθε τόσο τί ανή
μερο θηρίο γινόταν ό άνθρωπος σέ Δύση καί σ' 'Ανατολή, 
ατά μεγάλα καί στά μικρά μέτωπα τού πολέμου, κι ό Θεός 
πού τούς προστάτευε κι άνάπαυε τά μάτια του στήν ήσυχη 
ξωή τους. Ο ένωμοτάρχης ήτανε πιά χωρίς έξουσία. Καί 
νά ήθελε νά φωνάξει, δέ μπορούσε, δέν είχε τή δύναμη.

Ετρωγε κι αύτός τό λίγο ψωμί τού νησιού καί δέν ξόδευε 
πιά τις δυνάμεις του σέ φωνές καί σέ φοβέρες. Σέ λίγο, 
έχασε τήν έξουσία του κι ό τηλεγραφητής. Κάτι έπαθαν τά 
σύνεργά του, έκλεισε τό γραφείο του, έπαψε νά είναι ό 
μάγος κι' ό προφήτης. Είχε κοπεί κ' ή μόνη κλωστή του, 
πού έδενε τό νησί μέ τόν άλλο κόσμο. Κ ’ ήρθαν νύχτες 
πού τις γέριξαν όνειρα παράξενα, κ' ήρθαν μέρες πού τά 
όνειρα τά έξηγούσαν οί πιό παλιοί καί τά έκαναν μηνύματα 
γιά τόν πόλεμο, γιά τήν πείνα, γιά τή συμφορά πού έπεσε 
στόν κόσμο.

Επειτ' άπό μήνες πολλούς φάνηκαν πάλι οί ξένοι 
στρατιώτες. Λίγο έμειναν στό νησί, λίγα είπαν — δηλαδή τά 
είπε ένας δικός μας πού τούς άκολουθούσε καί ήξερε τή 
γλώσσα τους,— μία μόνο διαταγή άφησαν:

— Κανένα φώς τή νύχτα! Ούτε τσιγάρο άναμένο!
Τά χαράματα έφτασαν, τό σούρουπο έφυγαν. Τό  μικρό 

τους πλεούμενο χάθηκε γρήγορα στό σκοτάδι.
Ρώτησαν τόν ένωμοτάρχη, πού είχε λίγες κουβέντες 

μαξί τους. Δέν έμαθαν τίποτα. Ρώτησαν τόν παπά, πού τόν 
καλημέρισαν. Πάλι τίποτα. Ρώτησαν τό γραμματικό τής Κοι
νότητας, πού παρουσιάστηκε καί τούς είπε πώς «ό πρόεδρος 
είναι στό στρώμα». Λέξη: Μέ κλειστό στόμα ήρθαν, μέ 
κλειστό έφυγαν. Ωστόσο είχαν μιλήσει: ό πόλεμος ήταν 
άκάμα στόν τόπο. Θά ήταν βέβαια, καί στόν άλλο κόσμο, 
όπου στεριά, οπού θάλασσα, όπου άνθρωποι.

Καί τά όνειρα γέμιξαν πάλι τις νύχτες, τήν ήμέρα χά- 
ριξαν τήν έλπίδα ή έφερναν τόν πανικό, καί τό νησί περί- 
μενε, όλο περίμενε, συνήθισε νά περιμένει, κι’ έπαψε νά 
ρωτάει ακόμα καί τή θάλασσα, πού, δέ μπορεί, αύτή πολλά 
θ’ άκουγε, πολλά θά ήξερε, μά κράτσγε σφαλισμένα τά χεί
λη της καί δέν άφηνε νά φανούν τά μυστικά της στά μεγάλα



THC μάτια, κι δταν ήταν γαλάζια καί ήρεμα, κι όταν έπαιζαν 
καί γίνονταν πράσινα, κι’ όταν πολύ σκοτείνιαζαν άπό όργή.

Οί χειμωνιάτικες μέρες κύλαγαν γρήγορα, μά οί νύχτες 
δέν είχαν τέλος. Ακόμα καί τά όνειρα δέν είχαν τέλος, 
πού δέν μπορούσαν νά γεμίσουν τόσες ώρες, τις άργές 
ώρες τής νύχτας του Δεκέμβρη καί τού Γενάρη. Τά μικρά 
σπίτια, μαζεμένα όλα στό λιμάνι καί γύρω - τριγύρω, έμοια
ζαν μέ σύναξη έτοιμη γιά κάθε δύσκολη ώρα. Καί τό λι
μάνι έρημο. Λίγες βάρκες τραβηγμένες στήν άμμουδιά, τά 
δύο καΐκια δεμένα, κι ό άνεμος, πότε λίγος καί πότε δυνατός 
σέ συνομιλία ή οέ συμπλοκή μέ τή θάλασσα ή μέ τά κατάρτια 
τους.

Θά ήταν ή ώρα δέκα, ώρα πολύ προχωρημένη γιά το 
νησί, κ' ή άναταραχή τούς βρήκε στό δεύτερο ύπνο. Τούς 
ξύπνησε ή κομπάνα τής έκκλησιας καί σήμαινε μέ τρόπο σα 
νά τούς έλεγε:

-Σ η κ ω θ ή τε! Τρέξτε! Τρέξτε γρήγορα.
Κ' έτρεξαν όλοι, ντυμένοι καί μισοντυμένοι, καί βρήκαν 

ένα πσλληκάρι, άνεβασμένο στό καμποναριό νά κάνη αύτόν 
τόν άσυγκράτητο συναγερμό:

—  "Ω, τόν θεότρελλο!
Ή τ α ν  ό Βαγγέλης, ό «βλαμένος» τοΰ νησιού, πού 

ούτε σπίτι είχε, ούτε ρούχα καλά - καλά, καί κοιμόταν πότε 
δώ καί πότε κεϊ, καί πότε ό ένας καί πότε ό άλλος τού έδι- 
νον ένα κομμάτι ψωμί. ’Εκείνοι πού έφτοοαν πρώτοι ώρμη- 
οαν ώργιομένοι νά τόν κατεβάσουν καί νά τόν μάθουν νά 
κοιμάται ήσυχος τή νύχτα. Μά τούς κράτησε ό παπάς, πού 
έτρεξε καί αύτός δίχως ράσο καί, καλημαύχι:

—  Μιά στιγμή!
Καί κοιτάζοντας ψηλά, στό καμπαναριό, πρόσταξε:
—  Κατέβα Βαγγέλη!
Κοίταξε εκείνους πού περίμεναν άγριεμένοι καί γίνον- 

τον όλο καί περισσότεροι, δίστασε, μά κατέβηκε. Ό  παπάς 
μέ άπλωμένο τό χέρι τούς κράτησε σέ άπόοταση:

—  Τί έπαθες, Βαγγέλη;
— Καράβι, ποπούλη, καράβι! Τό  είδα μέ τά μάτια μου, 

τό είδα, καί σήμα να νά τό δοΰν κ’ οί άλλοι.
Δέν περίμεναν περισσότερο. Αφησαν τό Βαγγέλη κ’ 

έτρεξαν στό λιμάνι. Μαζί τους κι άλλοι πολλοί, πού ξύπνη- 
οον άπ' τήν καμπάνα κ’ έτρεμαν άπ' τήν άγωνία κι άπό τό 
κρύο. 'Από πίσω ό παππάς κι’ ό Βαγγέλης.

Ή σύναξη ατό λιμάνι έγινε μεγάλη, όλο τό χωριό. Κι 
όλο μάτια, μάτια νησιωτικά, πού ξέρουν νά ψάξουν μέοα 
στή νύχτα, προπάντων οτή νύχτα τής θάλαοσας.

Ούτε άνάσα δέν άκούγονταν. Ήσυχη ήταν κ’ ή θάλασ
σα, πού μόλις σάλευε, λές κοί τήν ξύπνησε κι αυτήν ή καμ
πάνα. Ή τ α ν  καί τό σκοτάδι πολύ, τόσο, πού καί μιά σπίθα 
μπορούσες νά τήν ξεχωρίσεις. 'Όμως τίποτα, ούτε τή σπίθα 
δέν έβλεπαν, όχι ολόκληρο καράβι, ολόκληρο φωτισμένο 
καράβι. Κοίταξε ό ένας τόν άλλον, βεβαιώθηκαν πώς δέν 
έκαναν λάθος, άγρίεψαν πάλι. Μά δέν ήτον μαζί τους μόνο 
ό Βαγγέλης. Ή τ α ν  κι ό παπάς, πού ήξερε πώς μέ «βλαμέ- 
νο», είχε νά κάμει.

— Ποΰ βλέπεις τό κράβι; τόν ρώτησε μέ αυστηρότητα, 
πού μέ πολλή προσπάθεια δέ γινόταν θυμός.

—  Δέν βλέπω πιά, παπούλη.
—  Καί ποΰ τό είδες;
—  Νά, έκεϊ παπούλη, έκεΐ.
Κ ’ έδειξε στό βάθος άριστερά, στή γραμμή πού άκο- 

λουθοΰσαν τά καράβια όταν πέρνογαν στή χάση καί στή 
φέξη άπό τό νησί. .

Κοίταξαν, προσπάθησαν νά ξεχωρίσουν κάτι, μα πάλι 
δέν είδαν τίποτα. Κι ό παπάς, πού κατάλαβε πώς μπορούσε 
νά γίνει κακό στή νύχτα καί στήν όργή τόσων άνθρώπων, 
προσπάθησε ν' άθωώσει μπροστά τους τό Βογγέλη:

- Τ ό  είδες κοθαρά τό καράβι, ή σοΰ φάνηκε; Ήσουνα 
ξύπνιος ή κοιμόσουνα;

—  Τό  είδα ποπούλη, τό είδα σοϋ λέω.
— ΚΓ άπό ποΰ τό είδες;
— Ά π ό  τό μεγάλο παράθυρο τής άποθήκης.

Ή θ ε λε  νά πει άπό τό ποράθυρο τού μισογκρεμιαμένου 
σπιτιού, όπου πέρναγε αύτόν τόν χειμώνα ό Βαγγέλης.

—  Καί πώς τό είδες; Τέτοιαν ώρα δέν κοιμόσουνα;
—  Δέν κοιμόμουνα, ποπούλη.
Καί πιά σιγά;
— Μ ’ έκοβε ή κοιλιά μου, έχω νά φάω άπό προχτές.
Δέ χρειάστηκε περισσότερο τήν προστασία τοΰ ποπα. 

Δυό - δυό, τρεις - τρεις, γύριζαν τήν πλάτη τους στήν 
θάλασσα, έφευγαν, πήγαιναν νά δούν στον ύπνο τους τό 
καράβι, πού δέν τό είδαν ξύπνοι άπό τήν άκρογιαλιά.

Δέν πέροσε μιά έβδαμάδα κ’ ή νύχτο γέμισε πάλι άπό 
τις φωνές τής καμπάνας. Δέν άφησαν όλοι τό στρώμα τους, 
μά όσοι σηκώθηκαν έτρεξαν νά πιάσουν τόν Βαγγέλη καί 
νά τόν δέσουν πιά. “Οταν όμως έφτασαν στήν έκκλησιά, 
έβλεπαν καί δέν πίστευαν, άκουγαν καί δέν μπορούσαν νά
καταλάβουν. _

—  Τό  είδα!, τούς φώναξε άπ’ τό καμπαναριό ό Χρη
στός, ένα γεροδεμένο παλληκόρι, πού ήταν άπ τούς καλούς 
έργάτες τού χωριού καί δέν είχε πολλά λόγια. Τό  είδα, 
καί ήταν μεγάλο κοράβι καί είχε πολλά φώτα.

Ό  Χρήστος δέν είναι «βλομένος». "Οταν όμως πήγε 
στό λιμάνι, μαζί μέ όσους ξύπνησαν κ’ έτρεξαν, καί δέν 
είδε τίποτα, δέν είδε ούτε μιά άχτίδα, λίγο έλειψε νά χάσει
τό μυαλό του. .

—  Νεράιδες ήταν καί πέρναγαν άπό μακρια, εογαλε 
συμπέρασμα ένας γέροντας. ”Αιντε τώρα, πάμε νά κοι
μηθούμε.

Μά ό Χρήστος δέ σάλευε, δέν έπαιρνε τά μάτια του 
άπ' τή θάλασσα, άπό τό σκοτάδι. Κι άν δέν ήταν οί φίλοι 
πού μέ τρόπο τόν πήραν σέ λίγο μαζί τους θάμενε έκεί, 
στό μεγάλο σκοτάδι, ώς τό πρωί. Τό  είχε δει τό καράβι, 
έπαιρνε όρκο, έβοζε τό χέρι του στή φωτιά. Μπροστά ατούς 
άλλους χάθηκε τό καράβι, δέν έβλεπε τίποτα, δέν ήξερε 
νά πει ποΰ άκριβώς τό είδε.

Τό  πρωί κατάλοβε ό Χρήστος πώς τό χωριό τόν έβλεπε 
μέ άλλα μάτια. Καλά ό Βαγγέλης, τού φάνηκε, άνέβηκε 
στό καμπαναριό, σήμανε. Μά ν ’ άνέβη κι αύτός, νά σημάνει 
κι αύτός! Δέ θά τό βάσταγε πολύ ό Χρήστος. Πριν περά
σουν όμως δέκα ,μέρες, τόν έσωσε ό Αύγουστής. Ανέβηκε 
κΓ αύτός στό καμπαναριό καί χτύπησε κι αστός τήν καμ
πάνα σπάνω στ' άγρια μεσάνυχτα. "Ολοι ξύπνησαν πάλι, 
μά λίγοι έτρεξαν αύτή τή φορά. Κι ό Αύγουστής, πού ήταν 
πεισματάρης, δέν έφυγε όπ’ τ ’ άκρογιάλι ώς τό πρωί. Γϊχε 
δει τό καράβι, καί τό καράβι αστό δέν πέρναγε άπό μακριά, 
έρχόταν στό νησί, ολόισια στό λιμάνι τους.

Στό νησί άλλον «βλαμένον» άπό τό Βαγγέλη δέν είχαν. 
Δέν είχαν καί φαντάσματα καί νεράιδες. Καί τό καράβι 
ήτον τό πρώτο φάντασμα πού τάραζε τόν ύπνο τους. Είπαν 
νά ξορκίσουν, νά ρίξουν άγιασμένο νερό στό λιμάνι τους, 
νά τό στείλουν μακριά, πολύ μακριά, σέ άλλες θάλασσες. 
Είπαν, μά ακέφθηκαν καί δίστασαν. Τ ί ήταν αύτό τό καράβι 
καί γιατί τό φοβόνταν;

— Μέ καράβι, μέ τό δικό μας καράβι που θαχει άναμμε- 
να όλα του τά φώτα άν είναι νύχτα, δέ θάρθει ή λευτεριά;

Τό  είπε ό παπάς, τό παραδέχτηκε καί ό ένωμοτάρχης. 
Τό νησί ήσύχοσε. "Εμεινε ήσυχο καί τις νύχτες, άκόμα και 
τις νύχτες πού σήμαινε ή καμπάνα. Κ οί νύχτες αύτές 
δέν εϊτσν λίγες. "Επειτ' άπό τόν Αύγουστή, άνέβηκαν στό 
καμπαναριό άλλοι δέκα οχτώ, καί νέοι καί ήλικιωμένοι του 
χωριού, πού δέν εϊταν «βλαμένοι», πού τά είχαν τετρακόσια. 
Καί τό είχαν δει καθαρά, όλακάθαρα τό καράβι, καί μπορου- 
σον νά σου πουν πόσα φώτο είχε καί ποιά ήταν ή ρότα του.

Οί μήνες τής σκλαβιάς κύλαγαν, κύλησαν καί τά χρό
νια. Τό  νησί έμεινε ξεχασμένο άπό τούς ξένους στρατιώτες, 
ξεχασμένο κι άπό τούς άλλους άνθρώπους. Κ ή καμπάνα 
δέν έπαψε νά χτυπάει. Καί τις χειμωνιάτικες καί τις καλο
καιρινές νύχτες, καί τήν άνοιξη καί τό φθινόπωρο. Τό  κα
ράβι τόβλεπε ένας - ένας ξεχωριστά, τόχσναν όλοι μαζί. 
Μά ήξεραν πώς μιά μέρα ή μιά νύχτα θά τόβλεπαν και όλοι 
μαζί τό κοράβι. Καί περίμεναν. . .



ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Το Κομμουνιστικόν Κομμά Ελλάδος, όσιετέλεσεν άνέκαθεν τροχοπέδην εις την 
προοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. Το Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τα 
Εθνικά προβλήματα. Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής έξουσίας 

και ή παράδοσις τής χωράς μας εις τούς όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

27 • (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΤΟ ΚΚΕ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΔΙΔΕΙ

Αυθημερόν καί πρίν ακόμη συνέλθουν οί 
Γερμανοί κατακτηταί, οί προδόται —ουνερ- 
γάται των, από τό φοβερόν κτύπημα της 
έθνικιστικής Π.Ε.Α.Ν., τό προδοτικόν ΚΚΕ 
λαμβάνει θέσιν διά τό ααμποτάζ, θέαιν 
αύμφωνον πρός τήν ναζιατικήν γραμμήν. 
Κυκλοφορεί είς χιλιάδας άντιτύπων τήν 
κάτωθι προκήρυξιν, δίδων οϋτω λαβήν εις 
σκέψεις. Σκέψεις όδηγούσας είς τό ερώ
τημα: ΆφοΟ οί δρδσται τοΰ σαμποτάζ δέν 
ήσαν (κατά τό ΚΚΕ) πατριώται, άλλ’ έ- 
νήργουν είς βάρος τοΟ άγώνος, δέν θά έ
πρεπε πάσα πληροφορία περί αύτών νά 
διαβιβασθή καταλλήλως πρός τούς λυασών- 
τας Γερμανούς;

Δεδομένου 8τι, κατά τήν διάρκειαν τής 
κατοχής, είς πλείστας περιπτώσεις, τό 
ΚΚΕ κατέδωσεν είς τήν Γκεστάπο πολλούς 
έθνικιστάς ώς δπλοφορούντας ή άναγρά- 
φοντας συνθήματα, ή διανέμοντας προκη
ρύξεις ή αυγκροτοΰντας παράνομον συγκέν- 
τρωσιν, δικαιολογούμενον πρός τά άπλά 
μέλη του καί τούς συμπαθοΟντας, 8τι «οί 
καταδιδόμενοι είναι γκεσταπίτες καί έτσι 
ξεσκεπάζονται!!», ή προαναφερθεϊσα σκέ- 
ψις είναι έν πολλοΐς βάσιμος...

’Ιδού, τό κείμενον τής πρώτης προκη- 
ρύξεως:

Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ ΤΙΚ Η  Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η  
ΑΘΗΝΩΝ

Ε Π ΙΤΡ Ο Π Η  Π Ο ΛΗ Σ

Πρός τόν 'Αθηναϊκό Λαό

Οί κομμουνιστές δέν έχουν σχέση μέ 
τήν άνατίναξη τοϋ κτιρίου τής Ε.Σ .Π .Ο . 
Ή  πράξη αυτή στις σημερινές συνθή
κες δέν βοηθάει τό 'Εθνικοοπελευθερω- 
τικό κίνημα. Αντίθετα δίνει λαβή στούς

καταχτητές γιά πογκρόμ έναντίον των 
κομμουνιστών καί έκτελέσεις ομήρων. 
Οί κομμουνιστές βασικά οργανώνουν 
τήν παλαϊκή άντκρασιστική και άντιαξο- 
νική δράση καί μέ τό δοξασμένο αύτό 
όπλο έκμηδενίζουν κάθε φασιστική προ
δοτική δράση ντόπιων καί ξένων.

Λαέ τής Αθήνας, σέ καλούμε σέ συν
αγερμό γιά νά υπεράσπισης τούς άγω- 
νιστές σου.

Η ΕΠ ΙΤΡ Ο Π Η  Π Ο Λ Η Σ
22 Σ)βρίου 1942

Έν συνεχείφ, τήν 5ην ’Οκτωβρίου 1942, 
δέκα πέντε μόλις ήμέρας άπό τό ήρωϊ- 
κόν ααμποτάζ, πού συνεκλόνισε τάς σκλα
βωμένος Έλληνικάς ψυχάς, ή Κ.Ο.Α. έ- 
κυκλοφόρησε τήν έξής προδοτικού καί ά- 
ναισχύντου περιεχομένου δευτέραν προκή- 
ρυξιν, είς τήν όποιαν ή ήρωϊκή πράξις τής 
ΠΕΑΝ, άποκαλεΐται « Β ρ ω μ ε ρ ή ! ! » .

Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΚΟΜ Μ Α ΕΛ Λ Α 
Δ Ο Σ  (Ε .Τ .Κ .Δ .)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ϊ Ι Σ

Τ Η Σ  Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ο Ρ ΓΑ Ν Ω 
Σ Η Σ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Πρός τό Λαό τών Αθηνών

Λαέ τής Αθήνας προσοχή. Προσοχή. 
Συνειδητοί έχθροί τοΰ "Εθνους τίναξαν 
στόν άέρα τό κτίριον τής Ε .Σ .Π .Ο . τής 
αντεθνικής αυτής 'Οργάνωσης πού δι
ευθύνεται άπό τήν Γκεστάπο καί τούς 
Καραμπινιέρους.

Γράφει ό ’Αστυν. Διευθυντής Α' 

κ, Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  ΚΟΥΒΑΣ

Σοβαρές ένδείξεις υπάρχουν ότι ή 
άνατίναξη είναι έργο τής ίδιας τής Γκε- 
σταμπό. Οί άπαίσιοι Γερμανοί φασίστες 
λυσσοϋν γιατί ή ήρωϊκή Σοβιετική άμυ
να καί έπίθεση τούς χάλασαν όλα τους 
τά οχέδια. Λυσσοϋν γιατί ή συμμαχική 
αεροπορία γκρεμίζει τις Γερμανικές πό
λεις καί καταρακώνει τό ήθικόν τοϋ Γερ
μανικού Λαού, λυσσοϋν γιατί ό ’Εθνικο- 
οπελευθερωτικός άγώνας τών κατεχομέ- 
νων χωρών μέρα μέ τή μέρα γιγαντώ
νεται. Λυσσοϋν γιατί ό έθνικοαπελευθε- 
ρωτικός άγώνας τοϋ λαού μας μέρα μέ 
τή μέρα έντείνεται, οί τελευταίες παλ
λαϊκές κινητοποιήσεις, τό μεγάλο άπερ- 
γιακό κύμα, άπέδειξαν στόν άξονα ότι 
δέν θ’ άφίαει τόν κατακτητή νά τοϋ λη- 
στεύση όλα τά ύπάρχοντά του ότι δέν 
θά δεχθή νά έξαθλιωθή γιά νά πάη στό 
Γερμανικό σκλαβοπάζαρο, δέν θά δεχθή 
νά έπιστρατευθή νά ματοκυλισθή γιά νά 
κτυπήση έκείνους πού άγωνίζονται καί 
γιά τήν λευτεριά των. Μά οί τύρρανοί 
μας τώρα χάνονται. Οί έφεδρείες τους 
έξοντλοϋνται Επικίνδυνα, έκαταμμύρια 
Γερμανών σκοτώθηκαν ή έγιναν άνίκα- 
νοι γιά τόν πόλεμο στό άνατολικό Μέ
τωπο. Στή Γερμανία έπιστρατεύουν τώ
ρα καί τούς τρελλούς άπό τά φρενοκο
μεία. Τό φασιστικό τέρας σφαδάζει, είς 
τήν άπελπισία του άπάνω θέλει νά μάς 
κάνει όργανά του παρ' όλο πού ξέρει 
ότι τούς μισούμε, τούς μισούμε θανάσι
μα. Μά οί δολοφόνοι κατακτητές ξέρουν 
πώς λαός μέ τό ύπέροχον έθνικόν φρό
νημα τοϋ λαού μας δέν παραδίνεται εύ
κολα. Γιαυτό οί έμπρησταί τοϋ Ράϊ- 
σταγ άνατίνοξσν τήν Ε .Σ .Π .Ο . γιά νά 
βροϋν άφορμή γιά ν' άποδόσουν στό 
ήρωίκό Κομμουνιστικό Κόμμα πού είναι 
ψυχή τοϋ έθνικοϋ άγώνα τήν άνατίνοξι, 
γιά νά άποδώσουν στό 'Εθνικό Άπελευ- 
θεωρτικό Μέτωπο τήν βρωμερή τους 
πράξι, γιά νά μπορέσουν έτσι νά δολο-
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φονήαουν ομαδικά τους καλλίτερους 
Ελληνες πατριώτες, γιά νά αποκεφαλί

σουν τό έθνικό κίνημα, γιά νά τρομο
κρατήσουν τό λαό μας γιά νά τόν επι
στρατεύσουν. Ή δ η  45 ηρωικούς άγωντ 
στές άπό τό στρατόπεδο Ακροναυπλίας 
τούς έφεραν έδώ καί τούς κρατούν ώς 
όμηρους. Ή  Ζωή τους βρίσκεται σέ θα
νάσιμο κίνδυνο. Δεκάδες άλλοι πατριώ
τες πιάστηκαν προχθές και χθες καί ά- 
πειλοϋνται μέ άμεση έκτέλεσι. ΛΑΕ 
Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ καταγγέλουμε σέ σένα 
τήν μυσερή αύτή πράΕι τού κατακτητή 
καί τής δολοφονικής Κυβέρνησις. Ή  
Κομμουνιστική Όργάνωοι Αθήνας δη
λώνει καί άλλη μιά φορά πώς οί Κομ
μουνιστές καταδικάζουν τήν άτομική 
Τρομοκρατία. Οί Κομμουνισταί μέ ύπε- 
ρηφάνεια δηλώνουν πώς είναι ή ψυχή 
τού έθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνα ορ
γανώνουν λαό καί μπαίνουν έπικεφαλής 
τών οικονομικών καί έθνικών άγώνων 
καί γιά τό Εεσκλάβωμα τού τόπου μας.

Οί Κομμουνιστές ΕεσπεπάΖουν καθη
μερινά τις φασιστικές αντεθνικές οργα
νώσεις καί τις άπογυμνώνουν άπό κάθε 
παρασυρόμενο στοιχείο.

ΛΑΕ Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ Ξεσκέπασε πλατια 
τήν βρωμερή πράΕι τού κατακτητή. Κα
λούμε τά πολιτικά Κόμματα τής Χώρας 
τούς έκπροσώπους τών έπιστημονικών 
ιδρυμάτων τις Θρησκευτικές άρχές καί 
θρησκευτικές όργανώσεις όλες τις ορ
γανώσεις τού λαού καί όλο τό λαό νά 
κινητοποιηθή άμεσα μέ ψηφίσματα και 
ομαδικές διαμαρτυρίες καί νά άΕιώση 
άπό τήν δολοφονική Κυβέρνηση καί τόν 
κατακτητή νά σταματήσουν σι δολοφο
νίες άθώων ομήρων καί τής άλληλέγ- 
γυας εύθύνης. Ό  παλλαϊκός μας άγώ- 
νας μπορεί καί πρέπει ν' άποσπάση τούς 
45 ήρωες τής άκροναυπλίας καί τούς 
άλλους πατριώτες άπό τά νύχια τού 
αιμοδιψούς θηρίου. Ό  παλλαϊκός μας 
άγώνας μπορεί καί πρέπει νά ματαιώση 
τά σχέδια τού έχθροΰ γιά τήν έπιστρά- 
τευσι καί ν' άνοίΕη τό δρόμο γιά τήν 
έθνική καί Κοινωνική λευτεριά.
Η ΕΠ ΙΤΡ Ο Π Η  Π Ο Λ Η Σ  Τ Η Σ  ΚΟ Μ Μ Ο Υ

Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ  ΑΘΗΝΩΝ
(Κ Ο Α )

Τά δύο ώς άνω ντοκουμέντα τοδ Κ.Κ.Ε. 
δς παραμείνουν, έσαεί, άπόδειξις καί μνη
μεία τής προδοσίας τοδ Κ.Κ.Ε.

"Ας σημειωθή, 8τι τήν γραμμήν τής άρ- 
νήσεως άγώνος κατά τών κατακτητών και 
τής κατασυκοφαντήαεως πάσης αντιστα
σιακής ένεργείας τών έθνικών όργανώσε- 
ων ή έστω καί μεμονωμένων πατριωτών 
(μέ άπώτερον σκοπόν τό «μάντρωμα» τοδ 
λαοδ ιιας έντός τών κομμουνιστικών όργα- 
νώσεων) είχε δώσει τό Πολιτικόν Γρα- 
φεϊον τοδ Κ.Κ.Ε., μέ προκήρυξιν του πρός 
τόν Ελληνικόν Λαόν φέρουσαν ήμερομη- 
νίαν 9 ’Ιουνίου 1942, ήτις άνεφέρετο εις 
τάς ήδη σημειωθείσας ήρωϊκάς πράξεις 
άνατινάξεως γερμανικών στρατιωτικών 
αδτοκινήτων καί σιδηροδρομικών τροχιών. 
’Ιδού τό κείμενον:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
Σ Τ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Λ Α Ο

Οί «μπόμπες» στά σταυροδόμια τής 
Αθήνας καί τής άσήμαντης βλάβης δυό 

μέτρων σιδηροδρομικής γραμμής τών 
Λιοσίων είναι έγκλημστική προβοκάτσια 
τών ίδιων τών κατακτητών καί τών όρ-

Ανω: Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρρός.

Κάτω: Η έδρα Διοικήσεως τού 5/42 εις τό Κλήμα Δωρίδος. Από τό γραφικό 
αύτό σπιτάκι, ό Ψαρρός έΕέπεμπε τό τελευταϊον σήμα του: «νά μή χυθή έλληνι-

κό οίμα«.
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Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας. 'Ιδρυτής τοΟ 
Ε.Δ.Ε.Σ.

γόνων τής Γκεστάπο μέ σκοπό νό δι
καιολογήσουν τό βάρβαρο μέτρο τής 
Α Λ Λ Η Λ Ε ΓΓΥ Α Σ  ευθύνης ολοκλήρου τού 
έλληνικού λαού, τήν ομαδική εξόντωση 
τών όμήρων αγωνιστών του καί τις ό- 
μαδικές ποινές σέ βάρος όλου του πλη
θυσμού. Θέλουν νά σπείρουν τόν ομαδι
κό πανικό, νά κάνουν τό λαό μας νά 
σκύψη τό κεφάλι νά σταματήση τή δι
εκδίκηση τών μέσων τής Ζωής, νά άρ- 
πάξουν πιό εϋοκλα τή φετεινή παραγω
γή του καί νά έξασφαλίσουν τά νώτα 
τους, στήν περίπτωση πού οί δουλειές 
τους δέν πάνε καλά στά μέτωπα.

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα διακηρύσ
σει άνοιχτά ότι άγωνίΖεται κατά τού ξέ
νου κατοκτητή καί τών ντόπιων οργά
νων του— κάνει δ,τι μπορεί γιά τήν έ- 
ξασφάλιση τών άπαιτήσεων τής Ζωής, 
καί θά κάνει ώς τήν ολοκληρωτική άπε- 
λευθέρωση τής Ελλάδας άπό τόν ξενι
κό Ζυγό καί τήν άποκατάσταση τής λα
ϊκής κυριαρχίας. 'Αλλά ποτέ δέν έκανε 
καί ούτε θά κάνη τέτοιες άσκοπες καί 
άνόητες πράξεις σάν τις μπόμπες τών 
Λιοσίων καί τά σταυροδρόμια τής 'Αθή
νας, γιατί τις θεωρεί κατώτερες του 
Πανεθνικού άγώνα του. Αύτά είναι βρω
μερές σκηνοθεσίες τής Γκεστάπο καί 
τών οργάνων της, ή τό λιγότερο έργα 
άνισορόπων καί τρελλών πού σέ καμμιά 
περίπτωση δέν μπορούν νά βαρύνουν 
τούς κομμουνιστές καί τό λαό μας.

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  -  Α Ν Δ Ρ Ε Σ , ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε Σ  
Ν ΕΟ Ι. Οί φασίστες κατακτητές θέλουν

ή τήν άτιμη υποταγή ή τήν όλοκληρωτι- 
κή έξόντωοη μας. Ποτέ στήν ιστορία 
τής άνθρωπότητας δέν έφαρμόστηκε τέ
τοιο βάρβαρο μέτρο άλληλέγγυας εύθύ- 
νης ολοκλήρου λαού γιά τις έγκλημα- 
τικές πράξεις πού ψυχρά καί μελετημέ
να έκτελεί ό ίδιος ό κατακτητής ή ένας 
τρελλός. Σφίξτε τά δόντια καί τις γρο
θιές σας μπάτε στις έθνικοαπελευθερω- 
τικές οργανώσεις καί παλαϊψτε οργανω
μένα καί ομαδικά γιά τό ψωμί τή Ζωή —  
τή λευτεριά. Κάντε προσωπικά ύπεύθυ- 
νο τήν κλίκα Τσολάκογλου — ΓκοτΖα,μά- 
νη γιά όλα τά έγκλήματα τών άφεντικών 
τους. Απ' όλες τις γωνιές τής χώρας 
καί όλοι μαΖί άπαιτήστε τήν κατάργηση 
τής άτιμης καί βάρβαρης αλληλέγγυος 
εύθύνης τού λαού καί τό άμεσο σταμά- 
τημα τών τουφεκισμών τών πατριωτών 
όμήρων.

ΕΛ Λ Η Ν ΕΣ Κ Α ΤΑ Δ ΙΩ Κ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΚΑΙ 
ΥΠΟΨ ΗΦΙΟΙ Ο Μ Η Ρ Ο Ι. Πιάστε γρήγο
ρα τό βουνό, πυκνώστε τις γραμμές τού 
έθνικοαπελευθερωτικού άνταρτικοϋ κινή
ματος καί πολεμήστε μέχρι τής τελευ- 
τοίας σταλαματιάς τού αίματός σας τό 
βάρβαρο κατακτητή καί τά όργανά του. 
Εκδικηθήτε τό άθώο αίμα τών πατριω

τών όμήρων καί τά βασανιστήρια τού 
λαού μας. Τό αίμοβόρο φασιστικό τέρας 
άγκομαχάει άπ' τά τρομερά κτυπήματα 
τού κόκκινου στρατού καί τών συμμάχων 
του. Άντιταχθεϊτε, χτυπάτε το άπ' όλες 
τις μεριές γιά νά φτόσωμε γρηγορότερα 
στά ποθητό τέρμα — στήν άπελευθέρωση 
τού κόσμου καί τής Ελλάδας άπ' τό 
βρωμερό Ζυγό του. Αύτό άπαιτεί τό έ- 
θνικό καθήκο.

—  Κάτω ή βάρβαρη φασιστική τρομο
κρατία—  Κάτω οί φασιστικές προβοκά
τσιες (σκόπιμες σκηνοθεσίας).

—  Ζήτω ό κόκκινος στρατός καί όλοι 
οί σύμμαχοι. Ζήτω ή έλεύθερη καί ανε
ξάρτητη Ελλάδα.

Αθήνα 9 τού Ίούνη 1942 
Τ Ο  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡΑΦ ΕΙΟ Τ Η Σ  Κ.Ε. 

Τ Ο Υ  Κ.Κ.Ε. Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  (Ε Τ Κ Δ )

Δέον, επίσης, νά σημειωθώ, δτι έκτός 
άπό τάς δύο άναφερθείσας προκηρύξεις τού 
ΚΚΕ, εναντίον τοΰ σαμποτάζ τής ναζιστι- 
κής ΕΣΠΟ, ύπάρχει καί μία τρίτη, έκ 
τής δποίας διαφαίνεται σαφώς ή ανέντιμος 
τακτική του καί έπί πλέον ή καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον προσπάθεια διαφυλάξεως τών 
στελεχών του (κρατουμένων κλπ .), Ινψ 
διά τάς ίδικάς του ενέργειας (φόνους με
μονωμένων στρατιωτών τοΰ κατακτητοΰ ή 
άκόμη καί άπάνθρωπον δολοφονίαν τραυ
ματιών αιχμαλώτων, ώς έγένετο εις Κα
λάβρυτα) , δέν δπελόγιζε τάς άντεκδική- 
σεις εις βάρος τοΰ αόπλου καί άθώου πλη
θυσμού.

Τήν παραθέτομεν δνευ έτέρου σχολίου:

Κ Ο Μ / Ν ΙΣ ΤΙΚ Ο  ΚΟΜ Μ Α Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  
ΕΠ ΙΤΡ Ο Π Η  Π Ο Λ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Π ρ ό ς

όλους τούς Αναπήρους, Εφέδρους,
Πρόσφυγας κι' όλόκληρο τό Λαό.

Έ ξ  άφορμής τού έμπρησμού τών γρα
φείων τής Φασιστικής Οργανώσεως

Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

«Ε .Σ .Π .Ο .»  καί τής όπειλουμένης ύστε
ρα άπ' αύτό τρομοκρατίας ένάντια ατούς 
κρατουμένους αγωνιστές τού Λαού καί 
ατούς συλληφθέντας, ώς ομήρους:

Κ α τ α γ γ έ λ ο υ μ ε

Σ ' όλόκληρο τό Λαό τήν παραπάνω 
πράξη, σάν πράξη προθοκατορική, πού 
έγινε είτε άπό τούς ίδιους τούς δασκά
λους τής Προβοκάτσιας, έμπρηστές τοΰ 
Ράϊγταχ, Γερμανοϊταλούς Φασίστες, γιά 
νά δικαιολογήσουν τό ξάπλωμα καινούρ
γιας τρομοκρατίας σέ βάρος τού Λαού 
μας, είτε άπό συνειδητόν ή άσυνείδητο 
έχθρό τοΰ Λαού.

Εμείς οί Κομμουνιστές πολεμάμε τό 
Φασισμό καί τις 'Οργανώσεις του, όμως 
τόν άγώνα μας αύτό τόν ώργανώνουμε 
πάνω στή βάση τής μοΖικής πάλης, πού 
ξεοκεπάΖει τούς άντιλαϊκούς του σκο
πούς σέ φαρδύτερα λαϊκά στρώματα καί 
τάν κάνει άνίκανο γιά δράση. 'Οργανώ
νουμε τήν Παλλαϊκή Αντιφασιστική Πά
λη καί παραδίνουμε τις 'Οργανώσεις 
καί τά στελέχη τού Φασισμού στήν Παλ
λαϊκή άποδοκιμασία. Σέ κομμιά περίπτω
ση δέν κάνουμε χρήσι τού άτομικού σαμ- 
ποτάΖ, πού ξεφεύγει άπό τήν (οργανω
μένη μορφή καί καταντά όπλο στά χέ
ρια τοΰ έχθροΰ.

Καλοϋμεν όλόκληρο τόν Ελληνικό 
Λαό νά περιφρουρήση τούς κρατουμέ
νους Αγωνιστές του καί τούς Πατριώ
τες Ομήρους άπ' τό άπειλούμενο Προγ- 
κρόμ πού τούς έτοιμάΖει ό καταχτητής 
καί τά όργανά του.

Η Ε Π ΙΤΡ Ο Π Η  Π Ο Λ Η Σ  
Αθήνα Σεπτέμβρης 1942

Τά έκτεθέντα ώς άνω ντοκουμέντα είναι 
έλάχιστον μέρος, έξ δσων, κατά τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ ιστορήματος, θά φέρωμεν εις 
φως.

Συνεχίζομεν τήν συνοπτικήν έξιστόρη- 
σιν τής δράσεως τών ’Εθνικών ’Οργανώ
σεων, εις τό έπόμενον δέ κεφάλαιον θά 
άσχοληθώμεν έκτενώς διά τήν δλην προ
δοτικήν καί άντεθνικήν δραστηριότητα τοΰ 
ΚΚΕ καί τών όργανώσεών του, κατά τήν 
κρίσιμον διά τήν Πατρίδα μας περίοδον 
τής Κατοχής.

5. « Σ Π Ι Θ Α »

Τής γυναικείας ταύτης Όργανώσεως 
ήγεΐτο ή σεμνή δέσποινα, κ. Λουκία Με- 
ταξα, σύζυγος τοΰ αειμνήστου Πρωθυπουρ
γού τοΰ ΟΧΙ. Σκοποί τής Όργανώσεως 
ήσαν: Ή  τόνωσις τοΰ φρονήματος τών
Έλληνίδων, ή συνέχιαις διά παντός τρό
που τοΰ άγώνος κατά τών κατηκτητών καί 
κυρίως ή παροχή βοήθειας πρός τούς α
σθενείς, ' δυστυχοΰντας καί νοσηλευόμενους 
τραυματίας τοΰ πολέμου. Έξέδωκεν έπί- 
σης διάφορα παράνομα έντυπα. Ή  κ. Με- 
ταξά Ειπεβοηθεϊτο υπό έπιτελείου έκλεκτών 
Κυριών (Αίκ. Άναγνωστοπούλου, Λ. Για- 
νουκάκου, Λ. Σκουζέ, Έ ρ. Σταυροπούλου, 
Γ. Μαυραγάνη καί πολλών άλλων).
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6. « Π Ρ Ο Μ Α Χ Ο Ι »

’Οργάνωσις μικράς έκτάσεως, συσταθεΐ- 
σα ύπό δμάδος κυρίως έφέδρων αξιωματι
κών. Έξέδωκε παράνομον μικράν έφημε- 
ρίδα, ώς καί Προκηρύξεις, συνέλεγε πλη
ροφορίας καί προέβη είς αναγραφήν συν
θημάτων είς τούς τοίχους.

7. « Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι 
Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ω Σ Ι Σ  (Ε.Σ.Ε.)

Μικρά άλλά μαχητική όργάνωσις. Κυ
ρίως τά είς περίχωρα Α ττικής άναπτυ- 
χθέντα τμήματα αύτής. Είς ταύτην άνή- 
κε, κατά πληροφορίας, καί ή άντικομμου- 
νιστική μαχητική δμάς των Χασιωτών, ή- 
τις συνεκρούοθη έπιτυχώς κατ’ έπανάλη- 
ψιν μέ τούς έαμοελασίτας.

'Ηγετική θέσιν κατεϊχεν δ στρατηγός 
Μίκης Παύλου Μελάς.

8. « Τ Ρ Ι Α Ι Ν Α »

Μικρά Όργάνωαις, ίδρυθεΐαα ύπό δμά- 
δος Λοχαγών, καί ούδεμίαν σχέαιν εχου- 
σα μέ τήν παλαιάν «Τρίαιναν» τού Ίωάν. 
Διαμαντοπούλου. Έξέδωσε παράνομον τύ
πον καί έμερίμνησε διά τήν προώθηαιν ά- 
ξια>ματικών είς Μ. ’Ανατολήν καί Άνταρ- 
τικάς 'Ομάδας τού Ζέρβα.

Πολλά μέλη της έδολοφονήθησαν ύπό 
τών κομμουνιστών.

9. «Ρ 2 Μ Γ Λ I A—A Γ Λ 2  Ν—Ν Η- 
Σ Ο I» (Ρ. A. Ν.)

Μικρά άλλά δυναμική στρατιωτική όρ- 
γάνωσις τών στρατηγών Κ. Βεντήρη καί 
Σ. Σπηλιωτοπούλου, είς ήν ένετάχθησαν 
καί ΐδιιώται. ’Εξέδωσε παράνομον τύπον. 
Κατά τούς τελευταίους μήνας τής κατο
χής, παρουσίασε ποιάν τινα άνάπτυξιν καί 
προέβη είς συγκεκριμένην δράσιν, συμφώ- 
νως πρδς διαταγάς τού Στρατηγού Σπη- 
λιωτοπούλου, τοποθετηθέντος ύπό τής Κυ- 
βερνήσεως Κάιρου ώς στρατιωτικού Διοι- 
κητού Άττικοβοιωτίας.

10. «Ε θ  Ν I Κ Ο Κ Ο 1 Ν 2  Ν I Κ Η 
Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  (Ε. Ε.)

Πολιτικοστρατιωτική όργάνωσις, είς ήν 
ένετάχθησαν αξιωματικοί τού στρατεύμα
τος (’Ανδρ. Κουλουφάκος, Ά ν. ΙΙαχού- 
λης), τού Πολ. Ναυτικού (θεμ. Νικοτσά- 
ρας κλπ.), ’Αεροπορίας (Καζάκος), Σω
μάτων ’Ασφαλείας, ώς καί ίδιώται, (οί 
καθηγηταί τού Πανεπιστημίου Ά π. Δα- 
σκαλάκης καί Γερ. Κονιδάρης) κλπ. Έ 
ξέδωσε πλεΐστα παράνομα έντυπα καί άνέ- 
πτυξε πλουσίαν δράσιν κατά τών κατακτη- 
τών καί τών κουϊσλιγκ, υπήρξε δέ έκ τών 
πλέον μαχητικών ύπέρ τού Βασιλέως ορ
γανώσεων.

11. « Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ  ΣΙ '  Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  
Α Ν Ω Τ Α Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ω Ν  
(Ε. Σ. Α. Σ.)

Μικρά αλλά μαχητική. Έξέδωσε παρά- 
νομον τύπον καί αντιμετώπισε τούς εαμο- 
κομμουνιστάς καί τούς κατακτητάς μέ γεν- 
/αιότητα.

12. Ι Ε Ρ Η  Φ Α Λ Α Γ Ε» (Ι.Φ .).

Μικρά άντιστασιακή καί άντικομμουνι- 
ατική δμάς. Έξέδωσε προκηρύξεις καί 
προέβη είς άναγραφάς συνθημάτων.

13. « Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Σ Κ Λ Α Β Ω Μ Ε 
Ν Ω Ν  Ν Ι Κ Η Τ Ω Ν  (Σ. Σ. Ν.)

Μαχητική μικρά όργάνωσις. Έξέδωσε 
τήν παράνομον έφημερίδα «Μεγάλη Ε λ 
λάς», συνεχωνεύθη δέ μέ τήν Π.Ε.Α.Ν.

14. «Ε θ  Ν I Κ A I Ο Μ Α Δ Ε Σ  
Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Α Ν Τ Α Ρ Τ Ω Ν  
(Ε. Ο. Ε. A .)—Ε Δ Ε Σ .

Ή  Όργάνωσις αύτη ίδρύθη ύπό τού στρα
τηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, παραλλήλως 
πρδς τήν τού «ΕΘΝΙΚΟΙ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΚΟΙ' ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ- ΣΓΝΔΕΣΜΟΓ» (Ε. Δ. 
Ε.Σ.) Παρέμεινε δέ γνωστή είς τάς Πό
λεις καί είς τήν ύπαιθρον ώς ΕΔΕΣ. Έ 
παιξε απουδαιότατον ρόλον, ώς άντίβαρον 
τής κομμουνιστικής πλημμυρίδος τού 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Αί πολίτικα! κατευθύνσεις 
ταύτης, άρχικώς, ύπήρξαν συγκεχυμέναι 
καί έδημιούργησαν πλείστας συγχύσεις. 
Ούτως, άστοχος ύπήρξεν ή προσφορά τής 
ήγεσίας τής δργανώσεως είς τδν έν Πα- 
ριαίοις διάγοντα Ν. Πλαστήραν, διά λό
γους, ένιοι τών δποίων άπεκαλύφθησαν 
μετά τήν άπελευθέοωσιν, έπιθυμούντα δρ- 
γάνωσιν άντικαθεστωτικήν καί ούχί απε
λευθερωτικήν.

Ή  έξέλιξις τής καταστάσεως καί ή ά- 
πηνής καταπολέμησις τού ΕΔΕΣ ύπό τού 
ΕΛΑΣ, έπέφερεν άλλαγήν τών άρχικών 
λανθασμένων κατευθύνσεων, αΐτινες ήααν 
έν πολλοΐς απόρροια τού προσφάτου κα
κού παρελθόντος (κινημάτων, κομματικής 
καί καθεστωτικής διαμάχης κλπ .). Βεβαί
ως, τά σπέρματα τών διαφωνιών παρέμει- 
ναν έν τή ’Οργανώσει, ύποβοηθούσης πρδς 
τούτο καί τής δράσεως έντδς τών γραμμών 
της γνωστών συνοδοιπόρων, τόπου Κομνη- 
νοΰ, Πυρομάγλου. Πρώτη άντίδρασις κατά 
τού ΕΔΕΣ, τών ’Αρχών Κατοχής, ύπήρξεν 
ή κατά Νοέμβριον 1942 έπικήρυξις έξ 100 
έκατομμυρίων δραχμών, «διά τδν Φόνον, 
σύλληψιν ή κατάδοσιν» τού Ζέρβα. Μεγά- 
λαι ανακοινώσεις είς τρεις γλώσσας ( Ε λ 
ληνικήν —Γερμανικήν— Ιταλικήν) έτοι- 
χοκολλήθησαν είς 8λα τά κεντρικά σημεία 
τής Χώρας.

Έφερον τήν ένδειξιν COMANDO P I
AZZA — Άθήναι, τήν φωτογραφίαν τού 
στρατηγού έν πολιτική περιβολή καί μέ 
μεγάλα στοιχεία τήν Ιλκυστικήν χρημα
τικήν προσφοράν. Δέν παρήλθεν δμως πο
λύς χρόνος καί ύπό τού ΚΚΕ έξαπελύθη, 
παραλλήλως, «ψίθυρος» 8τι δ Ζέρβας «βγή
κε στδ βουνό κατ’ έντολήν τών Γερμα
νών»! Ή το  έκ τών πολλών άντεθνικών ά- 
τιμιών τού ΕΑΜ/ΚΚΕ κατά τήν κατοχήν, 
αΐτινες σύν τφ χρόνψ, έλαβον μορφήν έ
νοπλου ρήξεως είς τήν ύπαιθρον (τή βοη- 
θείφ καί ανοχή τών Γερμανών) είς δέ τάς 
Πόλεις τήν μορφήν τής δολοφονίας καί 
τών κ α τ α δ ό σ ε ω ν  είς τάς Άρχάς 
Κ ατοχής... Πολλοί "Ελληνες, άπό τού 
άπλοΰ άγρότου, έργάτου, φοιτητοΰ μέχρι 
αξιωματικών παντός βαθμού, προσέφερον 
τάς ύπηρεαίας των καί ήγωνίσθησαν είς 
τάς γραμμάς τού ΕΔΕΣ. Καί πλείστοι ές 
αύτών προσέφερον καί τήν ζωήν των είς 
τδν αγώνα τού ΕΔΕΣ κατά τών κατακτη- 
τών καί τού ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ. Ή  προσφο-

Ο Ζέρβας είς μίαν εύταχισμένην οίκο- 
κογενειακήν στιγμήν.

ρά τοΰ ΕΔΕΣ πρός τήν σκλαβωμένην Πα
τρίδα μας, πληττομένην συγχρόνως καί 
άπό τό προδοτικόν ΚΚΕ, ύπήρξε μεγίστη, 
άνεγνωρίσθη δέ προσφάτως άπό τήν Ε θν ι
κήν Κυβέρνησιν. Δυστυχώς, κατά τάς κρί
σιμους στιγμάς, ή ώς άνω μεγάλη Όργά- 
νωσις διεσπάσθη έκ προσωπικών αντιζηλι
ών καί άλλων έπιρροών (Γόνατα, Πυρομά
γλου κ .ά .) , μειωθείσης τής δράσεώς της 
είς τάς πόλεις ’Αθηνών —Πειραιώς. Ή  
διάσπασις ύπεθάλπετο ύπό τών Γερμανών 
καί τού ΚΚΕ/ΕΛΑΣ. Αί τραγικαί περιπέ- 
τειαι τών ανταρτών τού ΕΔΕΣ θά άναπτυ- 
χθώοιν είς άλλας σελίδας, είς τήν συνέ- 
χισιν τού ιστορήματος, κατά τάς άναλό- 
γους χρονικάς περιόδους.

Ιό. A Ν Τ A Ρ Τ 1 Κ A I Ο Μ Α 
Δ Ε Σ  Τ Σ Α Ο Γ Σ—A Ν Τ ΩΝ» .

Έδρασαν είς τήν πολυπαθή έκ τής θη
ριωδίας τών Βουλγάρων Μεκαδονίαν. Εί- 
χον καταατή δ τρόμος τών αίμοβόρων Βουλ
γάρων κατακτητών, ώς έπίσης καί τών 
συνεργατών των, Κομμουνιστών τού ΕΛΑΣ.

Ih. Ε Λ Λ Η Ν I Κ Ο Σ Ε II A Ν Α
Σ Ι Α Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ »

’Αντάρτικη όμάς ύπό τήν άρχηγίαν τού 
συνταγματάρχου Άθαν. Γιαννακοπούλου, 
δράαασα κυρίως είς περιφέρειαν Μεσση
νίας. Ή  δμάς ανέπτυξε άρχικώς έπιτυχή 
δράσιν κατά τών Έαμοελασιτών. Έ σχεν 
άρκετάς άπωλείας. Μεταξύ τών ήρωϊκώς 
πεαόντων είναι δ Ταγματάρχης Χρ. Καρα-
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Γοργός, διαβατάρης βιαστικός κΓ ανυπόμονος κύλησε στή βαθειά, 

τήν άπιαστη αιωνιότητα ό παλιός ό χρόνος. Έφυγε τό 1972. 'Έφυγε, γιά νά 
πάρη μαζύ του όλα των άνθρώπων τά βάσανα, τις άγωνίες τους, τις πίκρες, 
ιά πάθη, τά προβλήματα... Τό 1972 μπήκε οριστικά στην ιστορία. Είναι 
πλέον θύμηση. Είναι μνήμη. Παρελθόν γιά πολλούς μακρυνό. Τή θέση του 
πήρε ό καινούργιος χρόνος. Μέ τήν άνατολή του ξαναζούν, ξαναφυτρώνουν 
χαμένες ελπίδες. Μέ τον ερχομό του πλάθονται νέα όνειρα. Αύτόν τον και
νούργιο χρόνο, πού ύπόσχεται τόσα πολλά, έτρεξαν οί άνθρωποι, οί άν
θρωποι όλης τής γής νά τον ύποδεχτοϋν μέ άγαλίαση καί χαρά, νά τον ά- 
γκαλιάσουν μέ λαχτάρα καί πίστη, νά φορτώσουν επάνω του χιλιάδες χρυ
σές ελπίδες, όσες ό παλιός ό χρόνος δέ μπόρεσε νά πραγματοποιήση.

Προσπαθούμε οί άνθρωποι, κουρασμένοι από τής ζωής τήν άντάρα, 
νά ύποδεχτοΰμε όσο πιο πολύ γίνεται χαρούμενα τό νέο έτος. Εύχές χιλιο
ειπωμένες, δώρα, τραγούδια, λαμπιόνια φανταχτερά γυρεύουν νά δώσουν 
τον τόνο τής ομορφιάς στήν άλλαγή τού σκηνικού, πού ένα ολόκληρο χρό
νο τό περιμέναμε. Τή νύχτα τής Πρωτοχρονιάς καθώς στά χειμωνιάτικα με
σάνυχτα ανάβουν τά φώτα τού νέου έτους, ξαναπαίρνουμε στά χέρια μας 
τό όπλο τής ελπίδας. "Οπως τό πήραμε πέρσυ, όπως τό πήραμε πρόπερσυ, 
όπως θά τό παίρνουν αιώνες οί άνθρωποι, γιατί ή ελπίδα είναι, ό,τι άπομένει 
γιά νά μάς δίνη δύναμη καί κουράγιο γιά τή ζωή. Τί παράξενο άλήθεια . . . 
’Αντί νά μάς γεμίζη πίκρα τό γεγονός, ότι κατά ένα άκόμη χρόνο μίκρυνε ή 
επίγεια ζωή μας, νοιώθουμε χαρά, νοιώθουμε τις δυνάμεις μας ξανανοιωμέ- 
νες γιά τό μέλλον. Ναί . . . Γιατί δέ ζοΰμε μόνο άπό τό παρελθόν καί τό πα
ρόν. Ζοΰμε καί άπότό μέλλον. Αύτό τό μέλλον τό λογαριάζουμε εύτυχέστερο 
μέ τήν άνατολή τού νέου έτους. Είθε οί έλπίδες μας νά μή διαψευσθοΰν. Τά 
όνειρά μας άς βγοΰν άληθινά. Τό 1973 άς πλημμυρίση τις καρδιές μας άπό 
άγάπη καί καλωσύνη γιά τούς συνανθρώπους μας. Ό  μεγάλος Θεός μας, άς 
όδηγή τά βήματά μας στο δρόμο τής άρετής.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται στούς άγαπητούς αναγνώστες 
τους, σ’ όλους τούς "Ελληνες, σ’ όλους τούς άνθρώπους τής γής χαρά καί 
εύτυχία. Στήν Πατρίδα μας προκοπή καί εύημερία. Καί στή γή μας ειρήνη, 
γαλήνη καί ήσυχία . ..

«Α. X.»



χάλιος καί ό ίλαρχος Τ. Βρεττάκος. Ή  
6μάς ύπέστη τάς έπιθέσεις τοΰ ΕΛΑΣ καί 
τελικώς ίιελύθη, τοΰ κυρίου δμως όγκου 
■*ης μή άκολουθήααντος τήν γραμμήν τής 
ήγεοίας τής 'Ομάδος, ήτις έσυνθηκολόγη- 
οε μέ τόν ΕΛΑΣ.

17. « Α Ν Τ Α Ρ Τ Ι Κ Α 1  Ο Μ Α 
Λ Ε Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ »

Εις τήν Κρήτην άνεπτύχθησαν αί «Έ- 
«νικαί 'Ομάδες Κρήτης — ΕΟΚ», εις πε
ριφέρειαν τοδ Ρέθυμνου, «’Εθνική Κρητι
κή ’Οργάνωσις—ΕΚΟ» (των ’Εμμ. Μπαν- 
τουβά καί τοδ Πετρακογιώργη) δρώσα εις 
Ψηλορείτην καί τέλος ή όμάς τοδ Γύπαρη 
ΙΙαύλου μέ μικροτέραν δράσιν.

18. «4 η Α Γ Γ Ο Γ Σ Τ Ο Γ »
Έξέδωσε άρκετόν έντυπον παράνομον

Ολικόν μέ όξυτάτην πολεμικήν κατά τών 
κατακτητών καί προέβη εις άναγραφάς 
συνθημάτων. Κατεπολεμήθη άγρίως ύπό 
τών κομμουνιστών.

19. « Ε Θ Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Κ Ο Ι 
Ν Ω Ν Ι Κ Η  Α Π Ε Λ Ε Γ Θ Ε -  
Ρ Ω Σ Ι Σ  ( Ε Κ Κ Α )  ή 5)42

Πρόκειται διά πολιτικήν δργάνωαιν, ί- 
δρυθεΐοαν 6πό τοδ Συνταγματάρχου Δημη 
τρίου Ψαρροΰ. Αί κατευθύνσεις ταϋτης 
ήσαν σοσιαλιστικών ’Αρχών, έμπνεόμεναι 
υπό τοδ λίαν μορφωμένου Πολιτευτοδ Γε
ωργίου^ Καρτάλη, (οδτινος τήν άδελφήν 
ένυμφεύθη 6 Κομνηνός ΙΙυρομάγλου).

Είς τόν πολιτικόν καί ιδεολογικόν τομέα, 
ή ώς άνω Όργάνωσις δέν έπαιξε σημαν

τικόν ρόλον. ’Εκείνο δμως πού άφησε Ιχνη 
είς τήν δράσιν των Εθνικών άντικομμου- 
νιστικών ’Οργανώσεων, είναι ή δράσις τής 
Οπό τού Ψαρροό συγκροτηθείσης άνταρτι- 
κής Όμάδος, ύπό τόν τίτλον «5/42 Εύζω- 
νικόν Σύνταγμα», ώς παρέμεινε γνωστή.

Τό 5/42 έδρασε κυρίως είς τήν Λωρίδα 
καί ΙΙαρνασσίδα, ιδιαιτέραν Πατρίδα τοδ 
Ψαρροδ, δστις έγεννήθη είς τό χωρίον 
Χρυσό, τό έτος 1893, ώνομώσθη άνθυπο- 
λοχαγός Πυροβολικού τό 1916 καί διετέ- 
λεσε καθηγητής τής Σχολής Πολέμου. Έ - 
πρόκειτο περί ατόμου μελετηρού καί πρά
ου, έμφορουμένου ύπό άνθρωπιστικών ιδεω
δών, δι’ δ καί αί άρχαί τής ΕΚΚΑ εΐχον 
κοινωνικήν χροιάν, (τή συνεργααίφ καί τοδ 
Γ. Καρτάλη) άνευ ούδεμιάς άπολύτως ι
δεολογικής έπιδράσεως έπί τών λαϊκών 
μαζών. ’Ιδιαιτέρως μάλιστα τοιαδται άρ
χαί ούδέποτε συνεζητήθησαν ή έπηρρέασαν 
τούς σκληρούς καί γενναίους μαχητάς τοΰ 
5/42, άγωνιστάς άντικομμουνιστάς. Α ξί
ζει τόν κόπον, ν’ άναφέρωμεν ολίγα xtva 
διά τό ήρωϊκόν 5/42 καί διά τόν τραγικόν 
θάνατον τοΰ Ψαρροδ, τοδ γενναίου, άγα- 
θου καί πράου άγωνιστοδ, ίσως δέ περισ
σότερο τοΰ πρέποντος εύπιστου...

Μετά τήν κατάρρευσιν τοδ Μετώπου καί 
ένφ ήρχιζεν ή μεγάλη νύκτα τής Κατο- 
Χήίι είς τήν σκληροτράχηλον Παρνασσίδα 
τΡ£ί ί  άξιωματικοί τοΰ Πυροβολικού έκινή- 
θησαν διά τήν δημιουργίαν άντιστασιακής 
όμάδος. ’ Ησαν οί: Λοχαγός Κούτρας ’Α
θανάσιος έκ Πεντεορίων, δ 'Γπολοχαγός 
Καϊμάρας Γεώργιος έκ Βουνιχώρας καί δ 
ύπολοχαγός Ντοδρος Γεώργιος έξ 'Αγίας

Εύθυμίας. Παρά τό δτι, ώς άξιωματικοί 
τοδ 'Ελληνικού Στρατοδ, παρηκολουθοδντο 
ύπό τών ’Αρχών Κατοχής, κατώρθωααν νά 
μυήσουν πλείστους άξιωματίκούς, έφέδρους 
όπλίτας καί άπλούς πολίτας, ίδρύσαντες 
τόν ΕΑΣ ('Ελληνικόν Απελευθερωτικόν 
Στρατόν). Τόν Μάϊον τοδ 1941, μέσψ τοδ 
έφεδρου ύπολοχαγοδ Μήταλα Άνδρέα, συ- 
νεδέθησαν μέ τόν Ψαρρόν, έτέθησαν ύπό 
τάς διαταγάς του καί άπετέλεααν τήν πρώ- 
την τοπικήν ’Επιτροπήν τοδ Άγώνος είς 
περιοχήν τής ήρωϊκής Ρούμελης. "Εθεσαν 
ενα καί μόνον δρον: Ούδείς πολιτικός χρω
ματισμός θά έδίδετο είς τόν αγώνα καί 
ούδεμίαν πολιτικήν ή πολιτειακήν δέσμευ- 
σιν θά άνελάμβανον οί αξιωματικοί καί οί 
άντάρται έναντι τής πολιτικής δργανώσε- 
ως τών ’Αθηνών ΕΚΚΑ. Οδτως, οί δρε- 
σίβιοι Ρουμελιώται, οί άναπνέοντες τόν 
καθαρόν καί ζωογόνον αέρα τών βουνών 
τής κλεφτουριδς, ούδεμίαν σχέσιν εΐχον 
μέ τάς θεωρητικάς συζητήσεις καί δια
φωνίας τών καλοενδεδυμένων μαλθακών 
σοσιαλιστών τών σαλονίων. “Ενα μοναδι
κόν δραμα εΐχον. Ή  πατρίς μας νά έλευ- 
θερωθή από τήν βαρείαν τριπλήν κατοχήν 
καί νά προστατευθή άπό τόν ύπουλον έσω- 
τερικόν έρυθρόν έχθρόν, πού ήδη έκινεΐτο, 
διαβάλλων πάσαν άπελευθερωτικήν κίνη- 
σιν καί καταπολεμών πάντα έθνικώς κι- 
νούμενον, ούχί μόνον διά τής συκοφαντίας, 
άλλά καί διά καταδόσεων είς τούς Γερμα- 
νοϊταλούς καί Βουλγάρους, ή άκόμη καί 
διά τρομοκρατίας καί φυσικής έξοντώσεως 
παντός άντιφρονοδντος.

(Συνεχίζεται)

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γ  3 > 3  3C @ £
Ουδέποτε οί άνθρωποι εΐχον δώσει 

τόσην σημσσίαν είς τις τρίχες όσον σή
μερα. Φθάσαμε είς τό σημεϊον ώστε ό 
κολωπισμός καί ή έμιράνισις τών άνδρών 
νά έκτιμάται 6πό τό μήκος τών τριχών 
τής κεφαλής των. Βεβαίως τούς μα- 
κρυμόλλιδες τούς συναντάμε άπό τήν 
όρχαία έποχή! I Αλλά τότε δέν ύπήρ- 
χαν ούτε κουρεϊς, ούτε ξυράφια, ούτε 
ψαλλίδια διά νά καλωπίΖεται ό άνδρας. 
Σήμερα όμως πού ή έπιστήμη καί ό πο
λιτισμός βαδίζουν μέ βήμα Πγαντος, 
αύτά τό μέσα έχουν έξασφαλισθή, αλλά 
οί σύγχρονοι νέοι τά παραμερίζουν ώς 
άνοχρονιστικά (ντέ μοντέ).

Βεβαίως ή σύγχρονος μόδα ήγνόησε 
έμός τούς φαλακρούς οί όποιοι είς μύ
την άναμένουμε νά γυρίση ή μόδα άλλά 
«Γιούλ Μπρύνερ», ώστε νά βγούμε καί 
έμεΐς άπό τό άναχρονιστικό ψυγεϊον. . . 
νά κυκλοφορήσωμε είς τούς δρόμους,

νά ξεμουδιάσουμε. . . πού λένε.
Τό  μεγαλύτερο βεβαίως παράπονο τό 

έχουν οί κουρεϊς οί όποιοι μέ τό δίκαιό 
τους μουρμουρίζουν. «Μόδα εϊν' αύτή, 
—  νά μήν ξεχωρίζει ό άνδρας άπό τήν 
γυναίκα; Είναι βλέπετε έπάγγελμα καί 
αύτά. Ξόδεψαν τά μαλλιά τής κεφαλής 
των διά νά τό άποκτήσουν, καί τώρα 
πού τό άπέκτησαν.. .  Κουρεύονται. . . 
άνσμεταξύ τους. . . διά νά διατηρήσουν 
ϊσως τόν τίτλο τού Κουρέως. Αλλά νά 
καί ή φαεινή ιδέα... μετέτρεψαν τά πλεϊ- 
στα κουρεία είς κομμωτήρια. . . άνδρών 
θέτοντες φανταχτερές επιγραφές. . . 
Κ Ο Μ Μ Ω Σ Ε ΙΣ  «Μ ΙΖ ΑΜ ΠΛΙ -  βαφαί 
μαλλιών κλπ.» καί άιμέσως οί νέοι βρή
καν τόν δρόμον πού τούς άρεσε, καί 
οί δουλειές πάνε περίφημα.

Βλέπουμε λοιπόν νά κυκλοφορούν 
νέοι μέ διάφορες κομμώσεις άλλά γκαρ
σόν, τσάρλεστον. . . λάχανο. . . καί άλ-

λογοουρά. Νέους μέ τρίχες ξανθές. . . 
μαύρες. . . καστανές καί Μέσ. . . Μέσα 
λοιπόν είς αύτό τό σύμπλεγμα μαλλιών 
όπου καί ό έλεγχος καθαριότητος έχει 
έκλείψει εύρον θαλπωρή τά έμψυχα όν
τα. Οί κόμπιες, οί ψείρες καί οί ψύλλοι. 
Αλλά αύτό είναι δικός τους λογαρια

σμός. . . ήμπορεϊ νά τούς εύχαριστή 
καί ή «φαγούρα» μόνον πού οί ψύλλοι 
έχουν μία συνήθεια ίσως κακιά. . . νά 
πηδάνε. . . οπότε —  νά καί τό πρόβλη
μα. . νά κινδυνεύουμε νά δεχθούμε ά- 
πρόσκλητους μουσσφίριδες οί όποιοι νά 
Ζητούν — ούτε λίγο ούτε πολύ— πυκνά 
καί μεγάλα μαλλιά διά νά φιλοξενηθούν.

Δέν θά ήμπορέσωμε. . . έγώ προσω
πικούς τό άπσκλείω. . . Διά λόγους τε
χνικούς.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Α Κ Ο Σ  
Άρχιφύλαξ
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ς δράστχ:. ΞεκχΒιαη£εϊ·τήν^^£ΐσσότι^^ Δήμου, περισσότερον 
^ ά ερ γου' χχί κακοποιού της Αστυνοαίας, διότι ή καθαριότης

είναι ζήτημα ύγείας, ζήτημα πού 
τούς ένόικφέρει άμεσώταπα καί αυ
τούς καί αυτάς τάς συζύγους αυτών 
καί τά τέκνα των. Τπάρχουν βέβαια 
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Έ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Η Η Η π ρ ο ν ο η τ ικ ω ς  
τήν ·βρρΚ τή'»οασφάλειαν τής πό 
λεω ςίϋ^πής είμεθα δι’ αυτό εύγνώ- 
μονες. "Οταν μία πόλις άπαλλαγή 
τών κακοποιών στοιχείων, δταν πας 
άστεγος, πας άλήτης, πας άεργος καί 
ύποπτος άπομακρυνθή Ιξ αυτής, ού
τε φόβος διαπράξεως κλοπών υπάρ
χει πλέον καί ή έγκληματική κίνη- 
σις περιορίζεται αίσθητώς άπό τάς 
πόλεις, πού μοιραίως συγκεντρώνουν 
τοιούτους τύπους. Είς τδ μεγάλο λι
μάνι της φθάνουν καί άποβιβάζονται, 
άπό τά τέσσαρα άκρα τής γής προερ
χόμενοι, διαφόρων εϊδών καί ποιοτή
των άνθρωποι. Δέν δυνάμεθα, συνε
πώς, παρά νά έγκρίνομεν τό τελευ- 
ταίον μέτρον τής Αστυνομίας. Δέν πε
ριμένει νά σημειωθούν πρώτον κρού
σματα διαρρήξεων καί κλοπών, διά 
νά λάβη τά μέτρα της καί ν’ άναζη-

πόλεων τής Ελλάδος. "Ενα μόνον θά 
τίχομεν νά σσπτήατσρεν έν σ χ ίπ τ ρ έ 1 

,ρ μ ο ζό μ ίΡ ^ Ρ Ι^ υ τα ίω  
λεγχος, έπ'

στοι, άνθρωποι άνίκανοι νά έννοήσαυν 
“Τά άγαθά τής καθαριότητος. Δι’ αύ- 

μΡΗ Β βϊ^ούς ας μεριμνήση ή ’Αστυνομία πλέ- 
οιοΰ έκάστοϋ^νυ—j ον. Καταδιωκόμενοι καί τιμωρσύμε-

ύπό όργάνπτττττοΟιου να ένεργήται 
τά Ιδποϊα νά γνωρίζουν νά έκτελοΰν τά 
καθήκοντά των μέ τάξιν καί φρόνη- 
σιν, χωρίς νά πρόκαλοΰν δυσαρέστους 
σκηνάς καί έπεισόδια καί χωρίς νά 
παρενοχλοΰν καί τούς έντιμους καί 
άκάκους πολίτας. ’Έχομεν, συνεπώς, 
ήμεΐς οί ίδιοι τήν άκαθαρσίαν μας, 
τήν στιγμήν πού δέν έχομεν τά μέσα 
νά διατηροΰμεν καί στοιχειώδη έστω 
καθαριότητα. Ό  Δήμος κάμνει ύπέρ 
τής καθαριότητος τής πόλεως δ,τι 
δύναται.

Πλήν τού Δήμου, μεριμνά σχετι
κώς καί ή ’Αστυνομία, έργαζομένη 
καί αύτή δσον δύναται. Δέν άρκεΐ δ- 
μως μόνον τούτο. Πρέπει νά ένβια- 
φέρωνται σχετικώς καί οί πολΐται. 
Πρέπει νά ένδιαφέρωνται μάλιστα πε-

νοι δι’ έκάστην κτηνωδίαν των, θ’ 
άναγκασθοΰν τέλος νά συμμορφωθούν. 
Είσερχόμεθα ήδη είς τό θέρος. Τό 
νερά, είναι έλάχιστον. Καί δ’ αύτόν 
άικριβώς τόν λόγον Δήμος τε καί ’Α
στυνομία καί πολΐται, μίαν καί μόνον 
μέριμναν πρέπει νά έχουν πλέον τήν 
καθαριότητα, τήν υγείαν τής πόλε
ως. ”Αν μάς λείπη άλλωστε τό πόσι
μον ύδωρ, έχομεν τό θαλάσσιον, τό 
όποιον δύναται νά χρησιμοποιηθή διά 
διαφόρους άνάγκας μας. "Ας είναι, 
συνεπώς, είς τό μέλλον ένας δ σκο
πός μας. Ή  καθαριότης! Καί άς δώ- 
σωμεν τό καλόν παράδειγμα καί είς 
αότήν τήν έξ ίσου άκάθαρτον πρω
τεύουσαν. . .

ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΓ 
Έφημερίς «Σφαίρα» Περαιώς, 199Fi
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Ή συμβολή τού ξερρι- 
ζωμένου έλληνισμοϋ τής 
Μ. Ασίας, τής Ανατολι
κής Θράκης καί τού Πό
ντου εις τήν οικονομι
κήν καί πολιτιστικήν ά

νοδον τής Ελλάδος.

Τοδ κ. Δημ. Μαγκριώτη, έπιτίμου Συμβούλου του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου, Προέδρου τής Εταιρίας Θρακικών Μελετών.

Ή  Παγκόσμιος Ιστορία δεν αναφέρει παρόμοιον τραγικόν 
γεγονός, ώς εκείνο πού συνέβη το 1922, όταν 1 χ/2 έκατομ- 
μνριον "Ελληνες έξεριζώΟησαν από τάς εστίας των και κα- 
τέφυγον εις τήν Μεγάλην Μάννα τήν 'Ελλάδα. Μοιραία καί 
αυτή συνέπεια τοϋ κατηραμένου διχασμόν καί τής αντε

θνικής προπαγάνδας.

1. Πολλαί υπήρξαν ανέκαθεν αί εθνι
κοί περιπέτειαι τοϋ πληθυσμού τής Α
νατολικής Θράκης καί λόγω τοϋ ότι ή
Ελληνική αύτή περιοχή εύρίσκεται εις 

τό καίριον σταυροδόμι μεταξύ Ανατολής 
καί Δύσεως. Ανεκδιήγητα ήσαν τά 6ά- 
οανά του. Λεηλασίας παντοειδείς κατα- 
στροφαί, διωγμοί, έκτοπισμοί, απαγχονι
σμοί καί δεινοπαθήματα παντός είδους. 
Παρ' όλα όμως τά φοβερά παθήματα που 
ύπέστη ό ελληνικός πληθυσμός τής 'Α 
νατολικής Θράκης καί τής Ανατολικής 
Ρωμυλίας, διετήρησεν άκμαϊον καί άδου- 
λωτον τό εθνικόν φρόνημα. Επί 19 αι
ώνες, οί διάφοροι βάρβαροι λαοί καί οί 
άγριοι επιδρομείς δέν κατώρθωσαν ν' 
αλλοιώσουν τόν ελληνικόν της χαρακτή
ρα. Καί όταν, κατά τόν Ιούλιον τοϋ 
1920, άνεκατελήφθη ή Ανατολική Θρά
κη άπό τόν ελληνικόν στρατόν, όσοι έκ 
τών κατοίκων της έπέΖησαν καί έπέστρε- 
ψαν εις τάς εστίας των, ήρχιοαν καί 
πάλιν νά έπιδίδωνται εις τά ειρηνικά των 
έργα.

Αλλά, δυστυχώς, δέν έπέπρωτο ό 
πολυβασανισμένος Ελληνικός πληθυσμός 
τής Ανατολικής Θράκης νά γευθή έπί 
πολύ τ' αγαθά τής έλευθερίας, τής χρη
στής Ελληνικής Διοικήσεως καί τής ει
ρήνης.

2. Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστρο
φήν, ή όποια, ας τό σημειώσωμεν καλά, 
δέν ήτο άπστέλεσμα ήττης τοϋ στρατού 
μας, διότι ό έλληνικός στρατός έπολέ- 
μησε γεννοίως, ώς πάντοτε τό πράττει, 
καί ούδέποτε έχει νικηθή. άλλά ή κα

ταστροφή έκείνη ήτο ή μοιραία συνέπεια 
τοϋ κατηραμένου διχασμού, πού ύπήρχε 
τότε, καί τής ύπουλης προπαγάνδας. 
Μετά, λοιπόν, τήν κατάρρευσιν τοϋ Μι
κρασιατικού μετώπου καί είδικώτερον 
μετά τήν Συνθήκην τών Μουδανιών, ύ- 
πεχρεώθη ό έλληνικός στρατός νά έκ- 
κενώση τήν Ανατολικήν Θράκην, καθ' 
ήν στιγμήν ήτο έτοιμος νά προχωρήση 
πρός κστάληψιν τής Βασιλίδος τών πό
λεων.

Κι' έτσι, ό έλληνισμός τής Θράκης 
είχε τό μεγάλο δυστύχημα νά ϊδη τήν 
προγονικήν του χώραν νά τεμαχίζεται 
καί νά κατανέμεται εις λαούς έπήλυδας, 
τόν ίδιον δέ, τόν αύτόχρονα, νά έκδιώ- 
κεται καί νά καταφεύγη εις τό έλεύθε- 
ρον τμήμα τής πατρίδος του' ένώ δέ όλη 
ή έκτασις τής Θράκης, ήτοι ή Δυτική 
ή Ανατολική καί ή Βόρειος (Άνατολ. 
Ρωμυλία), άνήκει εις τόν έλληνισμόν, 
έν τούτοις τό μεγαλύτερον τμήμα έδόθη 
εις λαούς τής Ανατολής, κατωτέρους 
του πολιτιστικώς.

Διά δευτέραν φοράν έντός μιας 20- 
ετίας, ό πολυβασανισμένος έλληνικός 
πληθυσμός τής Ανατολικής Θράκης ή- 
ναγκάσθη καί πάλιν νά έκπατρισθη καί 
νά κσταφύγη στήν Μεγάλην μας Μάννα 
στήν Ελλάδα.

3. Η παγκόσμιος Ιστορία δέν άνα- 
φέρει παρόμοιον τραγικόν γεγονός, ώ- 
σάν έκεϊνο πού συνέβη τό 1922, όταν 
1 Ίϊ  έκατομμύριον περίπου έλληνικός 
πληθυσμός έξερριξώθη βιαίως άπό τάς 
έστίας του καί κατέφυγεν εις τήν Με

γάλην μας Μάννα, τήν Ελλάδα, ούτε 
καί δρσματικωτέραν θέσιν ένός μικρού 
Κράτους, ώς ή Ελλάς, ή όποια, ένώ 
είχεν άντιμετωπίοει τάς συνέπειας ένός 
δεκαετούς άπελευθερωτικού πολέμου 
καί μιας τεράστιας πολεμικής καταστρο
φής, ήτο έν τούτοις υποχρεωμένη ν' 
άντιμετωπίση έκ παραλλήλου καί πελώ
ρια προβλήματα περιθάλψεως καί έγκα- 
ταστάσεως πληθυσμού ίσου περίπου πρός 
τό τέταρτον τών κατοίκων της.

Δέν έδίστασεν, όμως, τό Ελληνικόν 
Κράτος καί παρά τάς τεράστιας δυσχέ
ρειας καί τά πολλαπλό προβλήματα πού 
άντιμετώπιΖε νά μή φεισθή ούδεμιός δα
πάνης, διά νά έξυπηρετήση τήν έθνικήν 
ύπόθεσιν τού ΕερριΖωθέντος έλληνισμοϋ 
τής Ανατολικής Θράκης καί Μ. 'Ασίας.

Συμφώνως πρός τά έπίοημα στοιχεία, 
πού προέρχονται άπό τούς κρατικούς 
προϋπολογισμούς τών 10 πρώτων έτών 
μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, 
δηλαδή τών έτών 1922— 1932, αί πι
στώσεις πού είχον άναγραφή εις τούς 
Κρατικούς προϋπολογισμούς διά περί- 
θαλψιν, έπιδόματα, συσσίτια κλπ., διά 
τούς καταφυγόντας εις τήν Ελλάδα έκ 
Μ. Ασίας. Πόντον καί Θράκην Έ λ λ η 
νας, άνήλθον εις
δρχ......................................  3.304.000.000
"Αν δέ προστεθούν 
εις τό ποσόν τούτο 
καί τά συναφθέντα 
εις τό έσωτερικόν 
καί τό έξωτερικόν 
δάνεια τού Έ λλη -



"Ελληνες τής Μ. ’Ασίας (Άνακοϋ Καπα- 
όοκίας), είς αναμνηστικήν των φωτογρα
φίαν, έν Άθήναις κατΑ τόν έορτααμόν των 
Είσοδείων τής Θεοτόκου, ή όποια ήτο με
γάλη έορτή καί πανήγυρις είς τήν Άνακοδ. 
Μεταξύ αυτών διακρίνονται: 'Ο Μητροπο
λίτης Άργοροκάστροο Παντελεήμων καί 
δ ’Αστυνόμος Άθανασιάδης ’Αθανάσιος κα

ταγόμενος ωσαύτως έκ Καπαδοκίας.

ση. Μετέβαλαν τούς άγονους καί χέρ
σους τόπους είς πράσινους παραδεί
σους. ΑπεΕήραναν βάλτους καί τέλμα
τα, πού έσκόρπιΖαν άρρώστειες καί θά
νατον. . .

Μέ τήν έπιχειρηματικότητά των και 
τάς πολυτίμους γνώσεις των είσήγαγον 
νέας μεθόδους καί νέον πνεύμα είς τάς 
έπιχειρήοεις. Έτελειοποίησαν βιοτεχνί
ας καί βιομηχανίας, ήνοιΕαν καινούργιες 
αγορές διά τήν κατανάλωσιν τών προϊ
όντων τους καί κατ' αύτόν τόν τρόπον 
παρετηρήθη άλματώδης πρόοδος είς τό 
έμπόριον.

Θά ήτο όμως άδικον, άν παρελείπαμεν 
ν' άναγνωρίσωμεν καί νά έπαινέσωμε 
τήν παρασχεθεϊσαν είς τούς ΕερριΖωμέ- 
νους Έλληνας συμπαράστασιν καί βοή
θειαν ύπό τού Ελληνικού Κράτους, ιδίως 
διά τής 'Επιτροπής Αποκαταστάοεως
Προσφύγων, ή όποια ήτο σημαντικωτάτη.

*· ·
Μέ τήν άοκνον έργατικότητα καί δρα

στηριότητα τού νέου πληθυσμού, τό Ε
θνικόν εισόδημα τής χώρας μας ηύΕή- 
θη, τό έσοδα τού Κράτους έπολλαπλα- 
οιάσθησαν. Καί σάν έπιστέγαομα τής δη
μιουργικής προσπάθειας καί τής ύποδει- 
γματικής έργατικότητος. τών ΕερριΖωμέ- 
νων Θρακών, Μικρασιατών καί Ποντίων, 
ήλθε τό έΕής άπροσδόκητον άποτέλεσμα. 
Τό ότι, έντός τής πρώτης άκόμη δεκα-

νικοϋ Δημοσίου, άπό 
τό 1 9 23-1932, διά 
τήν άποκατάστσσιν 
τών προσφύγων, τά 
όποια άνήλθον έν ά
λω είς δρχ.................. 14.464.000.000

προκύπτει, ότι τό 
αύνολον τών δαπα
νών, διά τήν προο- 
φυγικήν άποκατά- 
στααιν τών πρώτων 
δεκαετιών, άνήλθεν 
είς δρχ.........................  17.768.000.000

Αλλά οί ΕερριΖωμένοι Θράκες, Μι- 
κρασιόται καί Πόντιοι, δέν ύπήρΕαν ά- 
γνώμονες είς τάς θυσίας είς τάς ο
ποίας υπεβλήθη τά έλληνικόν Κράτος. 
Μολονότι, φεύγοντες τήν σφαγήν, ήσαν 
άναγκασμένοι νά έγκαταλείψουν είς τά 
πάτρια έδόφη όλα τ' άγαθά των, έν τού- 
τοις, όμως, δέν άφησαν όπίοω τους ούτε 
τήν φιλεργία τους, ούτε τήν δημιουργι
κή τους φλόγα, ούτε τάς άρετάς των.

Ό λ α  τά πνευματικά αύτά άγαθά, ό- 
λην των τήν πατρώαν πνευματικήν κλη
ρονομιάν των, τήν έφεραν μαΖύ των, 
ώς κόρην οφθαλμού, καί τήν άΕιοποίη- 
σαν μέ τό παραπάνω.

Έφεραν μαΖύ των τά μεγάλα έθνικό 
καί πνευματικά Ιδανικά, μέ τά όποιο 
έχουν γαλουγηθή έπί αιώνας και μεγα
λώσει. Έφ εραν τ' άγνά των ήθη καί 
έθιμα, τόν πολιτισμόν τους.

Κι' ένώ άκόμη αί φλόγες τής Σμύρ

νης έλαμπαν έκεϊ κάτω στόν όρίΖοντα 
καί ό καπνός τών έρειπίων της άνέβαινε 
πρός τόν ούρανόν, ώσάν μία ούρανσμή- 
κης διαμαρτυρία καί ώσάν καυστικός 
έλεγχος τών άθώων θυμάτων τής κατα
στροφής, έναντίον δήθεν Χριστιανών Εύ- 
ρώπης, πού έθεώντο άπαθεϊς καί άναί- 
σθητοι τά άνοσιουργήματα πού έλάμβα- 
ναν χώραν έμπρός, ατά μάτια των, κι' 
ένω χιλιάδες έγκαταλελειμμένων νεκρών 
έμεναν άταφοι στά χέρια τών βαρβάρων, 
κι' ένω άκόμη τά βοϊδάμαΕα τών Θρα- 
κιωτών έούροντο μέ πολλήν ταλαιπωρίαν 
μέσα στόν δρόμον τής προσφυγιάς, οί 
ΕερριΖωμένοι τής Ανατολικής Θράκης, 
καί τής Μ. 'Ασίας καί τού Πόντου, μό
λις ουνήλθον κάπως ψυχικώς άπό τό 
άλγος τής καταστροφής, ήρχισαν τό δη
μιουργικόν των έργον, μέ τήν βοήθειαν 
καί τήν συμπαράστασιν τού έλληνικού 
κράτους. Δέν έσταύρωσαν μοιρολατρι
κούς τά χέρια των. Ούτε παρέμειναν ά
πλοι νοσταλγοί τής περασμένης των εύ- 
τυχίας. Αλλ ούτε καί έγιναν παράσιτα 
τού Κρατικού Προϋπολογισμού. Φιλότι
μοι, όπως είναι, καί ύπερήφανοι, μέσα 
στήν φτώχεια τους, μέ τήν δημιουργική 
φαντασία καί τήν έμφυτον εύφυΐα τους, 
έγιναν άκριτες καί δουλευτάδες. Έ γ ι 
ναν παράγοντες πολιτισμού.

Έρρίχθησαν μέ πάθος στήν έργασία 
τους χωρίς χρονόμετρο στό χέρι διά νά 
μετρούν τάς ώρας έργασίας των. ΈΕε- 
χέρσωσαν μέ πολύ ιδρώτα καί μόχθον 
άγριόβουνα καί τά μετέβαλαν είς χωρά
φια, είς άνθόκηπους, είς καρποφόρα δά-

ετίας άπό τής Μικρασιατικής καταστρο
φής καί τής έκκενώσεως τής 'Ανατολι
κής Θράκης, τό Δημοσιονομικόν ΊσοΖύ- 
γιον τού Κράτους μας, παρά τάς τερά
στιας έπιβαρύνσεις τού Κρατικού προϋ
πολογισμού, άντί νά είναι παθητικόν, έ- 
γινεν ένεργητικόν, διότι ή συμμετοχή 
τού νέου πληθυσμού είς τά δημόσια έ- 
αοδα καί τά βάρη τών παλαιών δανείων 
ώς καί τάς δαπάνας τής Εθνικής Ά μ ύ- 
νης τής Χώρας μας ήτο σημαντικωτάτη, 
δεδομένου, ότι άνήρχετο ό πληθυσμός 
ούτος είς τό 1)5 τού όλου πληθυσμού 
τής Χώρας, καί ήτο στοιχεϊον έργατικώ- 
τατον καί άποδοτικώτατον.

5. Αλλά, δέν είναι ορθόν, ούτε καί 
δίκαιον, νά σταματήσωμεν μόνον είς τήν 
υ λ ι κ ή ν  π λ ε υ ρ ά ν  τής συμβο
λής τών ΕερριΖωμένων Ελλήνων είς τήν 
άναγέννησιν τής Ελλάδος.

Ή  μετάγγισις είς τό σώμα τής Μητρός 
Ελλάδος 150 μυριάδων άκραιφνών Ε λ 

λήνων, μέ τά άγνά των ήθη καί έθιμα, 
δεν άφήκε καμμίαν πτυχήν τής έλληνι- 
κής Ζωής έΕω άπό τήν ένεργητικην της 
έπίδρασιν, τόσον τήν έθνικήν, όοον τήν 
κοινωνικήν, καθώς καί τήν πολιτιστικήν.

Έ ν  πρώτοις, μ ε τ ε β λ ή θ η  ά ρ 
δ η ν  ή Ε θ ν ο λ ο γ ι κ ή  σ ύ -  
σ τ ά σ ι ς  τού πληθυσμού τής Μακε
δονίας καί κατά μέγα μέρος τής Δ. Θρά
κης.

Ή  πρός τήν Μητρόπολιν τού Έθνους 
μας πλημμυρίς αϋτη τών έκτος τής έ· 
λευθέρας Ελλάδος έΕηπλωμένων τμη
μάτων τού Έθνους, έπροκάλεσε συγ-



Οί άόελφοί "Ελληνες τής Μ. ’Ασίας διβκρίθησαν εις όλους τούς τομείς τής ’Εθνι
κής μας ζωής. ΕΙς τήν φωτογραφίαν συγκρότημα χορευτών τοΰ άκριτικού Πόντου.

κέντρωσιν των έθνικών μας δυνάμεων 
εις μέγιστον βαθμόν, έτόνωσε δέ τό 
Κράτος μας πολλοπλώς, καθώς καί τήν 
ένιός αύτοϋ οικονομικήν, κοινωνικήν 
καί πολιτιστικήν Ζωήν.

Καί τοιουτοτρόπως, άφόβως δύναται 
νά χαρακτηριοθή, ότι ή Βόρειος 'Ελλάς,

ήτοι ή Μακεδονία καί ή Θράκη, οί δυό 
οϋτοι μεγάλοι καί στιβαροί βραχίονες τού 
ελληνικού κορμού, έχει γίνει εξαιρετι
κά ισχυρή καί άκρακρνώς Ελληνική, μέ 
ουμπαγή έλληνικόν πληθυσμόν.

Μέ τήν έγκατάστοσιν δέ τού νέου έλ- 
ληνικού πληθυσμού, τό συνολικόν ποσο-

Μεγάλες ώρες διά τόν Μικρασιατικόν 'Ελληνισμόν. Ό  Ελληνικός στρατός στά βά
θη τής Μ. ’Ασίας. ’Εδώ ό Στρατηγός Φράγκου μέ τό έπιτελείο του.

στον τού καθαρώς έλληνικού πληθυσμού 
τής Χώρας μας άνήλθεν εις 94%, ένω 
άλλων Κρατών, ώς τής Ρουμανίας, Τσε
χοσλοβακίας, Γιουγκοσλαβίας, τά όποια 
έχουν μεγάλος μειονότητας έντός τής 
έπικρατείας των, τό ποσοστόν τού κο- 
θαρώς έθνικοϋ των πληθυσμού κυμαίνε
ται μεταξύ 50 —  54%.

6. ΑΕίΖει έπίσης νά τονισθή καί τούτο, 
τό έξόχως σημαντικόν άπό κοινωνικής 
καί πολιτιστικής άπόψεως, ότι ό νέος 
πληθυσμός τών ΕερριΖωμένων άδελφών 
μας, άφ' ένός μέν, διότι ήτο βαθειά έμ- 
ποτισμένος μέ τά ιδανικά τής Πατρίδος, 
τής Θρησκείας καί τής Οικογένειας, άφ' 
έτέρου δέ, διότι έτυχε προθύμου άρω- 
γής καί περιθάλψεως άπό τό έλληνικόν 
Κράτος καί τούς γηγενείς άδελφούς του, 
μολονότι κατέφυγεν εις τήν 'Ελλάδα στε
ρούμενος τών πάντων, ούτε πρός στι
γμήν δέν έτεινεν εύήκοον εις τά δελε
αστικά καί παραπλανητικά κηρύγματα 
τής κομμουνιστικής προπαγάνδας, ή ό
ποια προσεπάθησεν έντέχνως νά έκμε- 
ταλλευθή τήν δυστυχίαν του, διότι οί 
καλύτεροι σύμμαχοι τού κοινωνικού έ- 
χθροΰ είναι ή δυστυχία, ή άθλιότης, ή 
άπελπιαία.

7. Δέν περιορίζεται όμως εις μόνην 
τήν προσήλωσίν του εις τάς έθνικάς πα
ραδόσεις καί τήν ισχυρόν κοινωνικήν 
του άγωγήν ή έπίδρασις τού ΕερριΖωμέ- 
νου έλληνισμοϋ εις τήν κοινωνικήν έν 
γένει Ζωήν τού έλληνισμοϋ' ύπήρξε προ
σέτι εύρυτάτη καί ή άμοιβαία έκπολιτι- 
στική έπίδρασις.

Καί τοιουτοτρόπως, παρετηρήθησαν 
ούσιωδέσταται έπί τά βελτίω μεταβολαί 
εις τά έθιμα καί τάς έν γένει έκδηλώ- 
σεις τού βίου, ιδίως εις τήν ύπαιθρον 
χώραν, όπου ή έπαφή τών δύο στοιχεί
ων ήτο μεγαλυτέρα.

Με τήν διασταύρωσιν δέ τών διαφό
ρων κλάδων τού έλληνισμοϋ έγένετο 
σημαντική συμβολή καί εις τήν σωματι
κήν καί τήν πνευματικήν άκόμη άρτιό- 
τητα καί άλκήν τής έλληνικής φυλής, 
ή όποια άνεγεννήθη καί άνενεώθη.

Η προοήλωσις δέ πρός τήν Εκκλη
σίαν καί τό Σχολεϊον τών νέων κατοί
κων τής Χώρας ύπήρξεν εύχάριστος έκ- 
πληξις διά πολλούς τού γηγενούς πλη
θυσμού.

Αί έπίμονοι έξ άλλου άξιώσεις τών 
νέων κατοίκων διά τήν ϊδρυσιν σχολείων 
και έκκλησιών, οί όποιοι μάλιστα προσε- 
φέροντο καί μέ τό ύστέρημά των άκόμη 
καί μέ τήν προσωπικήν των έργοσίαν νά 
ένισχύση τό Κράτος εις τήν όνέγερσιν 
Σχολείων καί Έκκλησιών, άπέδειΕαν τό 
ύψηλόν πνευματικόν, θρησκευτικόν καί 
έθνικόν φρόνημα τών ΕερριΖωμένων 
Ελλήνων.

8. Καί άπεδείχθη έκ τών προγμάτων, 
διά μίαν άκόμη φοράν, ότι ή ύλική βία 
δέν δύναται νά ύποδουλώση τό πνεύμα 
καί ότι τούτο συνεΖευγμένον μέ τήν 
Χριστιανικήν άγάπην, δύναται νά πρα- 
γματοποιή καταστάσεις πού ήμπορούν νά 
χαρακτηρισθοϋν ώς θαύματα. Καί τοιου
τοτρόπως, ή άνείπωτη συμφορά τής Φυ
λής μας, μετεβλήθη, χάρις εις τήν πί- 
στιν εις τόν Θεόν, τήν εύψυχίαν, τήν 
καρτερίαν καί τήν έργατικότητα τών 
ΕερριΖωμένων Ελλήνων, άλλά καί γενι
κώς όλου τού πληθυσμού τής 'Ελλάδος 
εις μίαν πρωτοφανή άνθησιν τού 'Ελλη
νισμού καί εις μίαν άληθινήν εύλογίαν 
τού Θεού.

ΔΗΜ . I. Μ Α Γ Κ Ρ ΙΩ Τ Η Σ



' Δ ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ν

Έκ τοΰ Γαλλικού περιοδικού 
LIAISON

(Μετάφροσις ίηό τοϋ Ύπαστυ νόμου Α'
κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Π Α Τ Σ Η )  Ή  Αστυνομία δέχεται τό κοινό, διά νά δώση καί οπλήν πληροφορίαν.

(Συνέχεια έκ τοϋ τεόχοικ 438)

Έφωδιαομέναι μέ έμψυχον Ολικόν καί 
τεχνικά μέσα αί Υποδιευθύνσεις άσκούν 
τά καθήκοντά των είς τήν περιφέρειαν 
πλειόνων Τμημάτων.

Τπάρχουν έξ (6) Υποδιευθύνσεις διά 
τήν πόλιν των Παρισσ£ων καί δύο (2) δι* 
έκάστην τών τριόδν (3) Διοικητικών περι
φερειών (HAUTS—DE SEINE, S E IN E - 
SAINT — DENIS καί VAL —  DU — 
MARNE).

Είς τάς έν λόγφ Υποδιευθύνσεις, οί 
ΎποβιευθυνταΙ είναι έπικεφαλής τών Υ 
πηρεσιών τής Δικαστικής ’Αστυνομίας καί 
όφείλουν νά έξασφαλίσουν τήν συνεργασίαν 
τής ’Αστυνομίας μετά τών διαφόρων τοπι
κών, Διοικητικών καί Δικαστικών Αρχών.

ΑΙ Υποδιευθύνσεις έπιλαμβάνονται άνα- 
κρίσεων τάς δποίας τά Τμήματα δέν δύ- 
νανται νά φέρουν είς πέρας, είτε διότι 
στερούνται τών τεχνικών μέσων, είτε διό
τι έπιβάλλουν έρεύνας καί άναζητήσεις μα- 
κράς διάρκειας ιδίως είς (Οργανωμένα έγ- 
κλήματα τά όποια διαπράττονται Οπό κα
κοποιών ένεργούντων κατ’ έπάγγελμα καί 
κατά συνήθειαν π .χ . έπί διαρρήξεων, ά
δικων έπιθέοεων, σωματεμπορίας κλπ. Αί 
'Γποδιυθύνσεις δμοίως παρακολουθοΟν συ- 
στηματικώς τήν κίνησιν καί τήν ζωήν τών 
κακοποιών έκείνων, οί όποιοι μένουν είς 
τήν περιφέρειάν των.

Είς τήν πραγματικότητα δέν δπάρχει 
αύστηρός διαχωρισμός μεταξύ τού Τμήμα
τος καί τής Ύποδ)νσεως. Ή  'Γποδ)ναις 
ένημεροΟται καθημερινώς περί τών ύπο- 
βαλλομένων μηνύσεων καί παραπόνων είς 
τό Τμήμα άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ ’Αξιω
ματικοί τής ’Αστυνομικής Ύποδ) νσεως

άποσπώνται είς κάθε Τμήμα ένθα βοηθούν 
τό έργον τής άνακρίσεως τών Τμημάτων. 
"Ετσι οί 'Γποδ)νταί έντ··εροΟνται πάντοτε 
έπί τών έγκλημάτων πού διαπράττονται 
έντός τής περιφέρειας των.

ΚΕΝΤΡΙΚΑΙ ΙΊΙΗΡΕΣΙΑΙ

’Εδώ ΟπηρετοΟν ειδικευμένοι Αστυνομι
κοί, οί όποιοι έχουν ώς άποστολήν τήν 
παρακολούθησιν Οπόπτων άτόμων καί τήν 
δίωξιν ώρισμένων κατηγοριών έγκλημάτων.

’Επειδή πρόκειται περί ειδικευμένων 
υπαλλήλων, τά κεντρικά δργανα έκτε) οδν 
τάς δυσκολωτέρας άποστολάς διότι διαθέ
τουν τά αναγκαία μέσα.

’Εκτός τούτου, ή άρμοδιότης των δέν 
περιορίζεται ώς ή τοιαύτη τών COMMIS
SARIATS ή τών BRIGADES TERRITO- 
RIALES, άλλά ένεργοΟν είς δλην τήν πό
λιν τών Παρισίων καί τών τριών περιφε
ρειακών διαμερισμάτων.

Τά κεντρικά δργανα διακρίνονται είς 
τρία Τμήματα κατά τήν συνήθη έργασίαν 
των.

1. Είς Τμήμα Διώξεως κοινού έγκλή- 
ματος. ’Εδώ οί ύπάλληλοι άσχολοΟνται 
μέ τήν δίωξιν τών άδικημάτων, τά όποια 
στρέφονται έναντίον τής σωματικής άκε- 
ραιότητος τού άτόμου (άνθρωποκτονίαι έκ 
προθέσεως, δηλητηριάσεις, βιαισμοί, άπα- 
γωγαί άνηλίκων έπί σκοπφ καταβολής 
λύτρων). ’Εγκλημάτων έναντίον τών ά- 
γαθών (έμπρηομοί έκ προθέσεως, απόπει
ρα έκρήξεως). ’Εγκλημάτων καί άδικη
μάτων στρεφομένων έναντίον δημοσίων 
κτημάτων ή καταστημάτων: δργανώσεις
κακοποιών, λαθρεμπόρων ή κατοχή δπλων 
ή έκρηκτικών ύλών, έγκλήματα ή άδική-

ματα στρεφόμενα έναντίον τής άσφαλείας 
τού κράτους, ώς ή παραχάραξις καί κιβδη
λεία, πλαστογραφία έγγράφων καί πιστο
ποιητικών, περί βιομηχανικών σημάτων 
κλπ.

2. Τμήμα Διώξεως Διαρρηκτών.
Οί ’Αστυνομικοί, οί όποιοι Οπηρετοΰν είς 

τό Τμήμα τούτο:
α) ’Ασχολούνται είδικώς μέ τήν δίωξιν 

διαρρηκτών, ιδίως δταν λαμβάνουν χώραν 
διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων, τοίχων, δα
πέδων, κλπ., ληστείαι ή κλοπαί άντικει- 
μένων έκ τών σταθμών ή πρακτορείων ευ
ρισκομένων, κλοπαί πορτοφολίων έκ θυ
λακίων δπου συχνάζει τό κοινόν, διακε- 
κριμέναι άπάται κλπ.

6) Μέ έξακριβώσεις στοιχείων αυτοκινή
των έπί σκοπφ έρεύνης διά τήν άνεύρεσιν 
τών κλαπέντων.
’Επιδίδονται είς τήν μελέτην καί έξέτα- 
αιν τής συνθέσεως διαφόρων κακοποιών, οί 
όποιοι διαπράττουν άπάτας είς βάρος δια
φόρων ιδρυμάτων καί άναζητούν μεθόδους 
έρεύνης διά. τήν προστασίαν τών Τραπε
ζών καί χρηματαποστολών.

3. Τμήμα Κοσμικής Κινήσεως.
Τό Τμήμα τούτο άσχολείται μέ τήν δίω- 

ξιν τών ναρκωτικών φαρμάκων καί άδι
κημάτων κατά τών ήθών (ώς ή πρόκλησις 
σκανδάλου 6t’ άσέμνων πράξεων προσβολή 
τής δημοσίας αίδούς, όμοφυλοφιλία κ .λ .π .), 
μέ τήν δίωξιν τής σωματεμπορίας καί έκ- 
μεταλλεύσεως γυναικών, μέ τήν έπίβλεψιν 
νυκτερινών κέντρων διασκεδάσεων.

4. Τμήμα Προστασίας ’Ανηλίκων.
Οί ύπάλληλοι, οί όποιοι δπηρετοβν είς 

τό Τμήμα προστασίας ’Ανηλίκων, παίζουν 
σπουδαΐον ρόλον διά τήν προστασίαν τών 
άπροσαρμόστων παίδων. Συλλέγουν πάσαν
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Μάρτυρες εξεταζόμενοι παρ' άΕιωματικών τής Δικαστικής 'Αστυνομίας.

πληροφορίαν ή δποία σχετίζεται μέ τό ή- 
θικάν καί φυσικόν περιβάλλον τοΟ Ανηλί
κου καί συνεργάζονται μέ τήν έταιρείαν 
προστασίας άνηλίκων καί τά δικαστήρια 
ανηλίκων. ’Ασχολούνται έπίσης μέ τήν 
δίωξιν τών δραστών, οί όποιοι διαπράτ- 
τουν άδικήματα εις βάρος άνηλίκων δ ι’ 
άπρεπή συμπεριφοράν, παραμέλησιν έπο- 
πτείας άνηλίκων, έξαναγκασμόν εις ά- 
σέλγειαν κλπ.

5. Τμήμα διώξεως έπικινδύνων κακο
ποιών, γνωστόν μέ τό δνομα ANTIGANE.

Τό Τμήμα έπιδίδεται ιδιαιτέρως εις τήν 
άναζήτηοιν καί άνακάλυψιν κακοποιών, 
οί όποιοι άνήκουν είς τοός κλέπτας τής 
δψηλής κοινωνίας καί έπιδίδονται είς αο- 
βαράς ληστρικάς πράξεις.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άσχολεΐται είδικώς μέ θέματα τά ό
ποια έπιλαμβάνονται ot εισαγγελείς καί 
άνακριταί, έντός τοδ πλαισίου τών άνα- 
κρίσεων, βπου όφίσταται τεχνική έξέλι- 
ξις, δηλαδή ή άνάκρισις παρουσιάζει τε
χνικό χαρακτήρα. Μία άπό τάς όπηρεσίας 
αύτάς είναι γνωστή είς τό κοινόν μέ τό 
δνομα 'Γπηρεσία Συναλλάγματος. Άσχο- 
λεΐται μέ τήν έφαρμογήν τοΟ Ποινικού 
Κωδικός, περί Συνεταιρισμών, οικοδομών 
κλπ. "Ετερα 5 γραφεία άσχολοβνται μέ 
έρεόνας πολυσυνθέτων θεμάτων δπου δφί- 
στανται διάφορα άδικήματα (άπάται, υπε
ξαιρέσεις, έπιταγαί δνευ άντικρυσμάτων, 
χρήσις κλαπέντων επιταγών) παραβάσεις 
τοΟ Κώδικος Υ γιεινής ή νόμου περί τΟΰ 
Τύπου.

ΓΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΓΝ2Ν 
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

’Εδώ ο! όπάλληλοι συνεργάζονται μέ τάς 
όπηρεσίας άνακρίσεων. Ή  δπηρεσία Α ρ
χείων καί πληροφοριών έξασφαλίζει τήν 
συγκέντρωσιν καί τήν λογικήν έκμετάλ- 
λευαιν τών πληροφοριών, αί δποΐαι συνε- 
λέγησαν κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης. 
θέτουν είς τήν διάθεσιν τών Τμημάτων 
πρός μελέτην τά πλέον κατάλληλα δλικά 
άντικείμενα πού εδρέθησαν είς τόν τόπον 
τοδ άδικήματος άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ 
τά Τεχνικά Τμήματα τής Φωτογραφίας 
τής δακτυλοσκοπίας καί τής Δακτυλοτε 
χνικής έπιστήμης έπιτρέπουν τήν συστη
ματικήν έρευναν τών ένδείξεων διά τήν 
έξιχνίασιν τών άδικημάτων.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΓΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ

Αί έγκληματικαί πράξεις άναφέρονται 
είς τά οικεία Τμήματα, τά όποια έρχονται 
είς άμεσον έπαφήν μετά τοδ κοινοδ.

Δέον νά τονισθή, δτι ή άνάκρισις, ή 
όποία ένεργεΐται διά τάς πράξεις αί ό- 
ποΐαι άναφέρονται είς τήν ’Αστυνομίαν δέν 
είναι στερεότυπη ή δέ έξέλιξις δέν δύνα- 
ται νά προβλεφθή, είναι άσταθής. Δυνατόν 
άπό τήν μίαν στιγμήν είς τήν άλλην νά 
άποκαλύπτη πράγματα άγνωστα, νά δείξη 
τάς πράξεις καί τά πρόσωπα καί νά δια
φώτιση έκ νέου τήν δπόθεσιν. Δέν είναι 
σπάνιον τό φαινόμενον μία πράξις ή δ
ποία κατ’ άρχήν έφέρετο ώς άπλή άπό 
δικαστικής ή ’Αστυνομικής άπόψεως δταν 
αύτή κατηγγέλθη, έν τούτοις άπό τάς πρώ-

τας έρεόνας άποκαλόπτει άντίθετα άποτε- 
λέσματα καί άπαιτεΐ άμεσον καί λεπτομε
ρή άνάκρισιν.

Είς παρομοίας περιπτώσεις, παρίσταται 
άνάγκη συνεργασίας μετά τοδ Ε π ιτελ εί
ου τής Δικαστικής ’Αστυνομίας.

Τό έν λόγψ Έπιτελεΐον ένημεροδται 
τόσον κατά τήν ήμέραν δσον καί κατά τήν 
νύκτα τηλεφωνικώς, τηλετυπικώς ή ραδιο- 
τηλεφωνικώς περί δλων τών συμβάντων, 
πού λαμβάνουν χώραν είς τό έν ή άλλον 
σημεϊσν τής περιφερείας καί δύναται άνά 
πάσαν στιγμήν, νά παρακολουθήση τήν έ- 
ξέλιξιν τής καταστάσεως άπό τήν άρχήν 
τής έρεύνης.

’Ανάλογα μέ τήν φύσιν τής δποθέσεως, 
τό Έπιτελεΐον πληροφορεί τήν Δικαστικήν 
’Αρχήν, γνωστοποιεί τήν γνώμην του καί 
τά μέσα τά όποια διαθέτει διά τήν δπόθε- 
σιν ταύτην, μετά σύμφωνον δέ γνώμην τών 
Δικαστών άναθέτει τήν διενέργειαν έρεύ
νης είς τήν κατάλληλον δπηρεσίαν, ή ό
ποια δύναται νά τήν φέρη είς πέρας.

Τό Έπιτελεΐον παίζει ούσιώδη ρόλον, 
είς τήν συνεργασίαν μετά τών δπηρεσιών, 
διότι ρυθμίζει δλας τάς δποθέσεις.

Ή  μεσολάβησις τοδ έπιτρέπει τήν όλο- 
κληρωτικήν έξασφάλισιν τών στοιχείων 
τής άνακρίσεως, άπό τήν πλέον άπλήν το
πικήν δπηρεσίαν είς μίαν μεγάλην άνα- 
κούφισιν.

Τό Έπιτελεΐον έπί πλέον διαβιβάζει 
χρησίμους πληροφορίας είς διαφόρους Δι- 
καστικάς καί Διοικητικάς Άρχάς.

ΟΓΣΙΩΔΕΣ ΕΡΓΟΝ: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Ή  ένέργεια τής Δικαστικής ’Αστυνομί
ας, συνήθως γίνεται γνωστή είς τά πολύ

κοινόν συνεπείφ ώρισμένων δποθέσεων, αί 
δποΐαι άποκαλύπτονται μέ τήν πορείαν τής 
άνακρίσεως, δτι είς τάς πράξεις μετέχουν 
ειδικές προσωπικότητες ή ένίοτε δ τύπος 
καί τό κοινόν ένδιαφέρονται περισσότερον 
δταν λαμβάνουν χώραν δολοφον ίαι ή ώρι- 
σμέναι συλλήψεις έμπόρων ναρκωτικών ή 
ένεργοδνται άνακρίσεις διά παραβάσεις 
τού Νόμου περί συναλλάγματος.

Αλλά ή ένέργεια τής πλειονότητος τών 
2.500 δπαλλήλων, οί όποιοι άποτελούν 
τήν Διεύθυνσιν τής Δικαστικής ’Αστυνομίας 
παραμένει σχεδόν άγνωστος.

Έ ν τούτοις ή δραστηριότης αύτή, δέν 
γνωρίζει τι θά πή νεκρά έποχή. Δέον νά 
τονισθή δτι ή εύρύτης τών καθηκόντων, 
όφειλομένη έν μέρει είς τήν δημογραφι- 
κήν συγκέντρωσιν έντός τής περιοχής τής 
Δ)νσεως τής Δικαστικής ’Αστυνομίας 
(περίπου 6,5 έκατομμύρια κατοίκων διά 
τήν πόλιν τών Παρισίων καί τών τριών
(3) διαμερισμάτων τών HAUTS — DE 
— SEINE, DE LA SEINE SAINT —D E
NIS καί DU VAL DE MARNE έχει ά- 
νατεθή είς αύτούς.

Έ τσ ι τό 1971 ή Δικαστική ’Αστυνομία 
προέβη είς άνακρίσεις διά 248.800 άδική
ματα αύτοφώρου διαδικασίας, δηλαδή πρά
ξεις, αί δποΐαι έπέβαλον τήν άμεσον έ- 
πέμβασιν. Κατά τόν αύτόν χρόνον, at δπη- 
ρεσίαι προέβησαν έπίσης καί είς τήν έκ- 
τέλεσιν 248.400 άνακριτικών έντολών κα
τόπιν παραγγελιών τών Εισαγγελέων καί 
’Ανακριτών.

Συνεπείφ τών έν λόγψ άδικημάτων, συ- 
νελήφθησαν 57.000 άτομα έξ αύτών 17.000 
άτομα έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τοδ εί- 
σαγγελέως καί προεφυλακίσθησαν.

Άναμφιβόλως ώρισμέναι άναζητήσεις
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άναφέρονται σέ Αδικήματα πού έχουν ιδι
αίτερον κερδοσκοπικόν χαρακτήρα, αλλά 
καί πόσα άλλα έγκλήματα τά δποΐα έκ 
πρώτης δψεως φαίνονται άθώα καί τά δ
ποΐα, έν τοότοις χρειάζονται μεγάλην προ
σοχήν κατά τήν άνάκρισιν, διότι έκ τών 
ύστέρων Αποκαλύπτονται μεγάλα δράμα
τα. Οδτω 238 άνθρωποκτονίαι έπέβαλον 
τήν άναγκαίαν άνάκρισιν έκ τών όποιων 
ώρισμέναι έπέσυρον τήν προσοχήν τής κοι
νής γνώμης καί δ ι’ άπλά Αδικήματα ή 
αοβαράς συγκρούσεις αύτοκινήτων καί άλ- 
λας παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ή Υπηρεσία ήναγ- 
κάσθη νά άνοιξη 2.900 φακέλλους καί 
προέβει είς 11.000 Αναζητήσεις δι’ έξα- 
φανίσεις Ανηλίκων.

Έπραγματοποίησαν διαφόρους άνακοί- 
σεις διά 42.000 διαρρήξεις καί 72.000 
διά έκδόσεις έπιταγών άνευ άντικρυσμά- 
των.

Η ΔΙΑΜΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ
ΟΙΝΟΠΝΕΓΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΠΟ

ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΓΣ

Τά έπικίνδυνα Αποτελέσματα τοΰ Αλκο
όλ έπί τής συμπεριφοράς τών δδηγώ> αύ- 
τοκινήτων έχουν άνακοινωθή από μακρού 
χρόνου είς τόν Τύπον.

Πολύ συχνά τό Αλκοόλ είναι αιτία θα
νατηφόρων βλαβών, διότι δέν είναι δυνα
τόν νά τηρηθούν οί στοιχειώδεις κανόνες 
Ινός συνετού δδηγού.

'Γπάρχει κανονισμός, δ δποΐος δρίζει 
8τι Ακόμη καί οί πταΐσται έλαφρών παρα
βάσεων τιμωρούνται.

Ιδιαιτέρως διά τάς παραβάσεις τού 
Αλκοόλ, ή προβλεπομένη ποινή δέον νά 
είναι ώρισμένη καί νά μήν ύπόκειται είς 
ένδικα μέσα, διότι τό οινόπνευμα είναι έ- 
πικίνδυνο δχι μόνον διά τούς άλλους δδη- 
γούς, οί όποιοι χρησιμοποιούν τήν δδόν 
άλλά καί διά τδν ίδιον τόν έαυτόν τους.

Αύτός είναι δ λόγος δ·ά τδν όποιον έξε- 
δόθη δ νόμος τής 9ης ’Ιουλίου 1970.

Τό κείμενον τού έν λόγψ νόμου έσχο-

λιάσαμεν κατά τήν έκδοσίν του, άλλά θεω- 
ρούμεν όρθόν καί σκόπιμον νά δπενθυμίσω- 
μεν μίαν φοράν άκόμη, δτι ή έντός τοΰ 
αίματος περιεκτικότης τού Αλκοόλ δέν 
πρέπει νά είναι άνω τών 0,80 γραμμαρίων 
κατά χιλιόγραμμον. Πρέπει νά γνωρίζη 
κανείς δτι άπό 1,20 γραμμάρια άνά χιλιό- 
γραμμον αί έπιβαλλόμεναι ποιναί γίνονται 
αύστηρότεραι.

Πράγματι, έάν είς τήν ποσότητα τών 
0,80 έως 1.19 γραμμαρίων έπιβάλλεται ή 
ποινή φυλακίσεως Από 10 ήμέρας έως 1 
μήνα καί πρόστιμον 400—1000 Γαλλικών 
φράγκων ή μία άπό τάς δύο ποινάς, διά 
τήν ποσότητα τών 1,20 γραμμαρίων καί 
άνω ή προβλεπομένη ποινή ποικίλλει άπό 
ένα μήνα μέχρι ένός έτους καί πρόστιμον 
500 έως 5.000 Γαλλικών φράγκων.

Ή  μεταξύ δύο ποινών έκλογή έξαρτά- 
ται άπό τήν κρίσιν τού δικαατοΰ.

Ούτως, ή Απλή διαπίστωσις τού Ολικού 
Αντικειμένου τό δποΐον περιέχει τό αίμα, 
έπιβάλλει αύτομάτως τήν καταδίκην' είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν λαμβάνεται 6π δ- 
ψιν ή συμπεριφορά τού δδ^κού.

Ή  έξακρίβωσις αδτη ένεργεΐται παρά 
τών Αξιωματικών ή όργάνων τής διοικη
τικής ή δικαστικής ’Αστυνομίας, οί δποΐοι 
έπιβάλλουν δοκιμαστικούς τδν δποτιθέμενον 
παραβάτην είς έξέτασιν δι’ ειδικών δρ-

γάνων Αλκοτέστ πρός διαπίστωσιν τής 
περιεκτικότητος τού Αλκοόλ ώς προβλέπε- 
ται δπό τοΰ άρθρου 14 ΚΟΚ, ή τόν όδη- 
γόν, δ δποΐος προξένησε σωματικήν βλά
βην κατά τήν διάρκειαν τής κυκλοφορίας.

Τά μέτρα αύτά δύνανται νά έπιβληθοΰν 
είς δλους τούς δδηγούς, οί δποΐοι ένέχον- 
xat είς οίανδήπστε παράβασιν συγκρούσε- 
ως αύτοκινήτων.

’Εάν έκ τής έξετάσεως πρόκυψη οίαδή- 
ποτε δπόνοια Αλκοολικής καταστάσεως 
ή έάν δ δδηγός άρνηθή, τότε προβαίνουν 
είς τήν κλινικήν έξέτασιν πρός έξακρί- 
βωσιν τής κοιταστάσεώς του.

Δέν πρέπει νά λησμονήση κανείς, δτι 
ή αύστηρότης τοΰ νόμου είναι Απεριόρι
στος δι’ έκείνους οί δποΐοι καταλαμβά
νονται νά έχουν λάβει οινόπνευμα άνω τών 
0,80 γραμμαρίων άνά λίτρον τού αίματος 
δεδομένου δτι ή προσβολή τού έγκεφάλού 
γίνεται ταχυτέρα παρά δ,τι μερικοί νο
μίζουν.

Παρά τάς προφυλάξεις καί τά αύστηοά 
μέτρα τά δποΐα λαμβάνονται έναντίον τών 
δδηγών, οί δποΐοι καταναλίσκουν πολλά 
οινοπνευματώδη ποτά πριν Ανέβουν, είς τό 
βολάν, έν τούτοις λαμβάνουν χώρα πολλαί 
συγκρούσεις καί παοαβάσεις τού Κ.Ο.Κ. 
αυνεπεία τού Αλκοόλ.

"Ελληνα αστυφύλακα! Δείξε npoc τόν παρα
βάτην τού νόμου αγάπη, καλωσύνη και αν
θρωπιά. "Ετσι θά έπιτύχης καλύτερα εις τήν

άποστολήν σου.
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ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ

ΚΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ι  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

(Συνέχεια άπό τά προηγούμενα)

Γιορτινή αύτή ή στήλη σήμερον. Κυκλω
μένη όπό χαρούμενες εκδηλώσεις καί 
θερμές εύχές. Ή  Πρωτοχρονιά έθεσε 
τήν μεγάλη της αισιοδοξίας σφραγίδα 
πάνω στις καρδιές μας καί έδωσε στήν 
καθημερινή Ζωή μιά καινούργια όψη. 
Πανηγυρίζει ό άνθρωπος χαίρεται, έπευ- 
Φημεϊ, άνταλάσσει δώρα. Καί μέσα στούς 
πανηγυρισμούς καί τις προσδοκίες πού 
έπλασε τά μεσάνύκτα τού νέου χρόνου, 
λησμονεί στι έφυγε ένα κομμάτι άπό 
τήν γήινη ύπαρξή του καί ότι έκανε ένα 
άκόμη βήμα ποός τά έμπρός πρός τό 
τέλος, πού θάρθη κΓ αύτό κάποια Πρω- 
τοχρονιό, όταν οί άλλοι θά πανηγυρί
ζουν. Έ ν α ς  χρόνος έφυγε. Έπαυσε 
πιά νά είναι δικός μας. Δέν μάς άνή- 
κει. Δέν τόν εξουσιάζουμε.

ΚΓ όμως, σταθήκαμε στήν κορυφή 
του λόφου νά άγνστεύσουμε τόν άλλον 
πού ήρθε. Νά τόν προϋπαντήσουμε. Νά 
τόν χειροκροτήσουμε μέ ένθουσιασμό, 
χωρίς νά λογαριάζουμε καθόλου άτι αύ- 
τός πού έφυγε πήρε μαΖί του μιά άκό
μη πνοή δικής μας Ζωής.

«Ευτυχισμένος ό Νέος Χρόνος».
'Ολόθερμη εύχή οί κάρτες, σέ χείλη, 

σέ κέντρα, σέ σπίτια, σέ καρδιές. Μιά 
εύχή μαγνητοφωνημένη, πού κάθε χρό
νο αύτή τήν μέρα, έπσναλαμβάνεται, 
ίδια κΓ άπαράλλακτη μέ τήν περσινή. 
Έ ξ ω  ό χειμώνας έχει έξαπολύσει μιά 
άγρια έπίθεση. Βροχές καί χιόνια καί 
κστοι-ίδες καί παγωνιά. Λίγο πιό κεΤ 
κάποιοι φεύγουν γιά τό μεγάλο ταξίδι 
τής οιωνιότητος. Νέα πλάσματα έρχον
ται στόν κόσμο.

Καί νέοι καί νέες, ένώνουν τις τύ
χες τους.

Ά λ λ ο ι χωρίΖουν. Λίγο γέλοιο. Λίγο 
δάκρυ. Τά ίδια καί στόν χρόνο πού έ
φυγε. Τά ίδια καί στόν άλλον πού θάρθη.

Νά μελαγχολήσουμε όμως, χρονιάρα 
μέρα; "Οχι δά. Ποιός είπε τέτοιο πρά

γμα. Νά χαροϋμε. νά γιορτάσουμε, νά 
άνταλλάξουμε εύχές καί δώρα. "Ομως, 
νά μή ξεχάσουμε ότι καί αύτός ό Χρό
νος θά φύγη καί ότι πρέπει νά τόν γε
μίσουμε μέ έργα αγάπης καί καλωσύ- 
νης.

Πριν λίγες μέρες γεννήθηκεν ό Χρι
στός. Έ ν α ς  θεός έγινε άνθρωπος, γιά 
νά κόμη τόν άνθρωπο θεό. Τ ' άστέρι 
της Βηθλεέμ δέν έοβυσε. 'Εξακολουθεί 
παντα νά κυλάη στήν σκοτεινή άπεραν- 
τωσύνη τής αίωνιότητος καί νά φωτίΖη 
τό εύλογημένο μωρό τής άγάπης, πού 
καλεΐ πάντα κοντά του τούς «κοπιώντας 
καί πεφορτιομένους» γιά νά τούς ξεκου- 
ράοη νά τούς γοληνεύση καί νά τούς 
χαρίση τήν ειρήνη «Τή ν  πάντα νουν ύ- 
περέχουσαν».

Εύχεται, λοιπόν, έτούτη ή στήλη σέ 
κάθε άνογνώστη της, σέ κάθε Έ λ λ η 
να, σέ κάθε άνθρωπο νά είναι πάντα ή 
Ζωή του πλημμυρισμένη άπό τό φώς τού 
άστρου τής άγιας Νύκτας νά άκούη 
πάντα τις ψαλμωδίες τών άγγέλων καί 
νά έχη πάντα κλεισμένο μέσο στή καρ
διά του τό θειον Βρέφος τής άγάπης.

Ό  κ. ΓΕΡ. ΑΙΙΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.

Είναι διπλή γιορτή γι’ αύτή τήν στήλη 
ή περίοδος των ήμερων πού πέρασε. 
Γιατί οί Δημόσιες Σχέσεις, σάν κοσμο
θεωρία καί σάν τρόπος Ζωής, δανείσθη- 
καν άπό τόν Χριστιανισμόν όλα τά κη
ρύγματα του, γιά τήν αγάπη καί τήν κα- 
λωσύνη καί τά έκαναν σκοπό τής ύπάρ- 
Εεώς τους, πασχίΖοντας νά τά μεταφέ
ρουν όσο πλατύτερα καί βοθύτερα μπο
ρούν.

Αλλά, είπαμε! «Δημόσιες Σχέσεις», 
καί θυμηθήκαμε τήν άποστολή μας. Τή 
συνέχεια τής μεγάλης έρεύνης πού ά- 
φήσαμε τόν περσσμένο χρόνο. Κατεβαί
νουμε λοιπόν άπό τό βήμα καί προχω
ρούμε στήν θέση μας σ' ένα έκ τών έ- 
κλεκτών πρωτεργατών τού θεσμού τών 
Δημοσίων Σχέσεων στόν τόπο μας.

Στόν κ. Γερ. Άποστολάτο.

«Η  Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ  Π Ο ΛΕΩ Ν  Α Σ Κ Ε Ι 
ΙΔ ίΑ Ζ Ο Υ Σ Α  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α  
Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν »

Ή  Διεύθυνσις τών «Αστυνομικών 
Χρονικών», παρεκάλεσεν τόν γνωστόν 
Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων κ. Γερ. 
Αποστολάτον, ιδρυτήν καί διευθυντήν 

τού Οργανισμού Δημοσίων Σχέσεων 
«Ό ρίΖω ν», όπως άπαντήση εις σειράν 
ερωτημάτων έπί τού ρόλου καί τής ση
μασίας τών Δημοσίων Σχέσεων εις τόν 
χώρον τών δραστηριοτήτων τής Αστυ
νομίας Πόλεων.

Ό  κ. Άποστολατος είναι εις έκ τών 
πρωτεργατών τού θεσμού εις τήν 'Ε λ 
λάδα, άφοΰ ήδη τόν Ιούλιον τού 1952 
καί ύπό τήν ιδιότητά του τού Διευθύν- 
οντος Πολιτικού Συμβούλου Τύπου καί 
Διαφωτίσεως τού Γεν. 'Επιτελείου Στρα
τού είχε εισαγάγει έπισήμως τόν θεσμόν 
εις τήν 'Ελλάδα δΓ άποφόσεως τού τό
τε Αρχηγού τού Γενικού 'Επιτελείου 
Στρατού.

Ομοίως, ό κ. Άποστολατος έχει δια- 
τελέσει Διευθυντής τού Ραδιοφωνικού
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Σταθμού 'Ενόπλων καί τής έφημερίδος 
τού ΓΕ Σ  «Στρατιωτικό Νέα».

'Ακόμη είχε έκλεγή έκ τών πρώτων 
Δημοτικών Zouδούλων Αθηναίων τό 
1964 καί Γενικός Γρσμματεύς τής Διε
θνούς Ένώσεως Περιφερειακής Ά να - 
πτύξεως μέ ψήφους εκπροσώπων 32 
Κυβερνήσεων (τό 1968).

Αί δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσε
ων τού κ. Γερ. Άποστολάτου έπεξετά- 
θησαν κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν 
εις διεθνή έπίπεδα καί ενίαι ό πρώτος 
Έ λλη ν Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, 
ό όποιος διηύρυνε τάς έπαγγελματικάς 
του δραστηριότητας έκτος τού Ελληνι
κού χώρου.

Ό  κ. Άποστολάτος έχει τιμηθή κατά 
καιρούς διά πολλών παρασήμων καί άλ
λων διακρίσεων μόλις δέ πρό τινων ή
μερων έτιμήθη ύπό τοΰ Ποτριάρχου Α 
λεξάνδρειάς κ. Νικολάου διά τού Σταυ
ρού τού Αποστόλου Μάρκου Β ' τάΕεως 
ένώ προήχθη κατόπιν άποφάσεως τού 
Γεν. Επιτελείου 'Εθνικής Άμύνης εις 
τόν βαθμόν τοΰ Εφέδρου Ταγματάρχου 
έΕ έφέδρων.

Η Σ Υ Ν Ε Ν ΤΕ Υ Ξ ΙΣ  Μ Ε ΤΑ  Τ Ο Υ  κ.
Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Τ Ο Υ

Κύριε Αποστολάτε,

—  Έκφράξομεν τάς εύχαριστίας μας 
διά τό ότι άπεδέχθητε όχι μόνον τήν 
παροχήν πρός τό Περιοδικόν μας σαν
έ ντεύξεως, άλλά καί τής συμπαραστά- 
σεως τής Αστυνομίας Πόλεων άπό χρη
σίμους συμβουλάς εις τόν τομέα τών 
Δημοσίων Σχέσεων.

—Μέ τιμΑ ιδιαιτέρως ή συνεργασία μέ 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων Ιδια
ζόντως δέ διότι τούτου προΐσταται Αξιω
ματικός μέ εύρείας και έκσυγχρονισμένας 
Αντιλήψεις περί τού ρόλου τοΰ Σώματος 
εις τήν σημερινήν κοινωνίαν.

ΈΑν Δημόσιαι Σχέσεις νοούνται αί επ ι
τυχείς καί προγραμματισμέναι έκεΐναι 
δραστηριότητες έπικοινωνίας μετΑ τής 
Κοινής Γνώμης, δ ρόλος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων είς τόν τομέα αύτόν είναι έξαιρε- 
τικής βαρότητος δεδομένου δτι ή έπικοι- 
νωνία αύτή καί αί σχέσεις μετΑ τού εύ- 
ρυτέρου κοινού Αναμφιβόλως χαρακτηρί
ζουν τΑς γενικωτέρας σχέσεις καί τήν 
συμπεριφορΑν τής πολιτείας πρός τους πο- 
λίτας καί Αντιστρόφως.

—  Πώς βλέπετε κύριε Αποστολάτε 
τάς προσπάθειας μας πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν αύτής τής έπικοινωνίας;

—Είμαι τακτικός Αναγνώστης τών «’Α
στυνομικών Χρονικών», ΑλλΑ καί κατΑ πε
ριόδους Αποδέκτης διαφόρων γενικών εγ
κυκλίων έπί τής δραατηριότητος τοΰ τμή
ματος δημοσίων σχέσεων τού ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων καί χαίρω ιδιαιτέρως 
διότι ή ήγεσία τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
καί τΑ στελέχη της έχουν τοιαύτην ση
μασίαν Αποδώσει είς τΑς μετΑ τού κοινού 
έπαφΑς καί τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων 
μετΑ τών πολιτών.

θεωρώ δτι ή δλη προσπΑθεια εδρίσκε- 
ται είς πάρα πολύ καλόν δρόμον καί δτι ή 
’Αστυνομία Πόλεων ΘΑ ήμπορή νΑ καυχΑ- 
τα.ι δτι είναι ή κρατική έκείνη δπηρεσία 
μέ τήν καλυτέραν όργΑνωαιν είς τόν τό
σον ούσιώδη αύτόν τομέα.

—  Κύριε 'Αποστολάτε θεωρείτε άτι 
ύπάρχουν καί άλλαι δραστηριότητες δη
μοσίων σχέσεων τάς όποιας τό Σώμα 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων δέν έχει πρα-' 
Υματοποιήσει;

— Σημειώνω μετ’ εύχαριστήαεως δτι 
κατΑ τήν τελευταίαν περίοδον έχουν έπε- 
κταθή κατΑ πολύ αί δραστηριότητες τοΰ 
Σώματος. ’Εκείνο τό όποιον ΘΑ ήθελα νΑ 
σημειώσω ώς μίαν γενικήν Αρχήν είναι 
δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων, ή δποία τόσον 
στενΑ εδρίσκεται μετΑ τού κοινού έξ Από- 
ψεως καθημερινών έπαφών ΘΑ πρέπει νΑ 
«κοινωνικοποιηθή» δηλαδή νΑ μετέχη διΑ 
τών στελεχών καί όργΑνων της είς πάρα 
πολλΑς κοινωνικάς, πολιτιστικός, πνευμα
τικός καί έθνικΑς έκδηλώσεις. “Οσον πε
ρισσότερον τό όργανα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων μετέχουν ώς ίδιώται είε τόν κοινω
νικόν 6ίον τόσον πλησιέστερα εδρίσκονται 
μέ τήν κοινή γνώμη τΑ προβλήματό της, 
τΑ ένδιαφέροντα της καί τΑς δμαδικΑς 
δραστηριότητας τών πολιτών.

Πιστεύω δηλαδώ δτι πέραν οίουδήποτε 
θεωρητικού μαθήματος καί σεμιναρίου πε
ρί Δημοσίων Σχέσεων οί Αστυφύλακες ΘΑ 
πρέπει νΑ Αφιερώνουν μέρος τ ίς  ώρας τής 
σχόλης των είς συμμετοχήν είς διαφόρους 
δραστηριότητας Συλλόγων, Σωματείων 
κλπ., ώς όπλα μέλη καί βεβαίως δχι ώς 
έκπρόσωποι Αστυνομικής παρουσίας ΑλλΑ 
ώς πολΐται ένδιαφερόμενοι καί αότοί διΑ 
τΑ κοινΑ θέματα τών συμπολιτών τους.

ΈΑν ή προσεχής δραστηριότης τοΰ Σώ
ματος είς τόν τομέα τών Δημοσίων Σχέ
σεων Αφιερωθή καί είς αύτήν τήν προσπά
θειαν καί ένας Αριθμός π .χ . 1000 Αστυ
φυλάκων άναμιχθή ένεργώς μέ κινήσεις 
έθνικοτοπικάς, καλλιτεχνικός, πνευματι
κός, έθνικΑς κλπ., έντός ολίγου χρόνου ΘΑ 
έχη δημιουργηθή ούσία ένας σημαντικός 
Αριθμός νέων στελεχών Συμβούλων Δημο
σίων Σχέσεων δπό τήν γενικωτέραν έννοι
αν τοΰ θεσμού ένφ Αφ’ έτέρου τό Σώμα 
ΘΑ διαδραματίση έναν νέον παράλληλον 
ρόλον είς τΑς προσπάθειας του έπικοινω- 
νίας μετΑ τού κοινού.

Σκεφθήτε πόσον σημαντικόν ΘΑ είναι νΑ 
Ανανεωθή τό Σώμα τών κοινωνικών αότών 
όργανώσεων μέ 1000 έθελοντΑς γεμάτους 
ένθουσιασμόν καί δοαστηριότητα καί πόσον 
ή παρουσία των ΘΑ συμβάλη είς τήν πε
ραιτέρω ένεργοποίησιν τών κινήσεων αύ- 
τών έπ’ ώφελεία τού κοινωνικού συνόλου.

ΔιΑ τοΰ τρόπου αότού τό Σώμα ΘΑ γνω- 
ρισθή καλλίτερου μέ χιλιάδας πολιτών μέ
λη τών Διοικητικών Συμβουλίων αύτών

Ό  κ. Β. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

τών κινήσεων, οί όποιοι κατά κάποιον τρό
πον είναι μικροί ή μεγαλύτεροι ήγέται 
ομάδων τής κοινής γνώμης, έπομένως τήν 
επηρεάζουν Αμέσως καί ούσικστικώς.

Πόση δέ ΘΑ ήτο ή ωφέλεια τών όργΑνων 
τής ’Αστυνομίας ν ϊ  Ασχοληθούν καί νΑ 
ζυμωθούν μέ θέματα τών συμπολιτών των 
Αποκτώντες, τοιουτοτρόπως μίαν νέαν μο
ναδικήν κοινωνικήν έμπειρίαν.

Πιστεύω δτι ή πρωτοβουλία αύτή τοΰ 
Σώματος θά συσφίξη περαιτέρω τάς σχέ
σεις κοινής γνώμτις καί ’Αστυνομίας, ΘΑ 
πραγματοποιήση είς βάθος Αμοιβαίχν κα- 
τανόηαιν καί ΘΑ δημιουργήση καί είς τους 
πλέον κακόπιστους τήν πραγματικήν εικό
να τού Αστυφύλακος, δ όποιος δέν είναι 
τίποτε Αλλο παρά ένας έκ τών συμπολιτών 
μας πού έμεΐς οί ίδιοι έχομεν τάξει ώς 
τηρητήν τού νόμου και τής τάξεως.

Σάς εύχαριοτούμεν πολύ Κύριε Άπο- 
στολάτε, διά τά όσα μάς άναφέρατε είς 
τήν συνέντευξίν σας καί βεβαιωθήτε, δτι 
θά ήτο ιδιαιτέρα εύκαιρία διά τό Σώμα 
νά συνεργαοθή μαΖί σας πρός πραγμα
τοποίησή τών σκέψεών σας αυτών.

Καί τώρα ένας άλλος εκλεκτός σύμ
βουλος Δημοσίων Σχέσεων, ό κ. Β. Κα- 
ξαντξής.

Έ  φοίτησε ατό Κολλέγιον Αθηνών καί 
στήν Αναργύριον Σχολήν Σπετοών, έ- 
οπούδασε Νομικά ατό Πανεπιστήμ:ον 
'Αθηνών καί Φιλολογία ατό Πανεπιστή- 
μιον τής ΌΕφόρδης. Είσήλθεν στήν δη
μοσιογραφία τό 1938 καί έκτοτε ύπηρέ- 
τησεν είς ήμερησίας εφημερίδας ώς πο
λιτικός καί διπλωματικός συντάκτης. 
Διετέλεσεν Διευθυντής Δημοσίων Σχέ
σεων τής Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 'Η λε
κτρικού, Σύμβουλος του 'Υπουργείου 
Συντονισμού, τού 'Ελληνικού 'Οργανι
σμού Τουρισμού, τών 'Ελληνικών Ναυ
πηγείων καί άλλων μεγάλων έπιχειρή- 
σεων.

Μετέφρασε, κατά καιρούς τριάκοντα 
καί πλέον Εένους συγγραφείς ατά 'Ελ
ληνικά. Τό  βιβλίο του «Ο Ι Κ Α Λ Ο Ι ΚΑΙ 
Ο Ι Ω Ρ Α ΙΟ Ι» , έΕεδόθη έν Λονδίνω άπό 
τόν Οίκο A N TO N Y  ΜΓ1ΛΟΝΤ. Είναι σή
μερον ειδικός σύμβουλος τής 'Εταιρείας 
Πάπυρος —  Πρές καί χρονογράφος τοΰ 
περιοδικού «Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Α » ύπό τό ψευδώ
νυμον ΙΝ ΤΕΞ  καί τοΰ Περιοδικού «Ε Π Ι
Λ Ο ΓΗ  ύπό τό ψευδώνυμον ΙΑ Ν Ο Σ . Εί
ναι ιδρυτικόν μέλος τής 'Ελληνικής 'Ε 
ταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, καί μέλος 
τής Ένώσεως Συντακτών. Διετέλεσε 
μέλος τής Ένώσεως ϊένω ν Ανταποκρι
τών έν Λονδίνω. Είναι νυμφευμένος μέ 
τήν δημοσιογράφον καί ήθοποιό Τασσώ 
Καββσδία.

Καί νά οί άπόψεις τοΰ κ. ΚαξσντΖή, 
σχετικά μέ τά έρωτήματά μας.

— ’Αρίθμησα τ'ις έρωτήσεις άπό 1 έως 
15. Στίς δύο πρώτες, ΘΑ ήθελα ν’ Απαν
τήσω, πώς κάθε τι πού προάγει μία νέα 
έπιστήμη στόν τόπο μας, είναι ’Εθνική 
προσφορά. Μπορείτε νΑ βασίζεσθε στήν Α
μέτρητη βοήθειά μου, καθώς καί στήν βο
ήθεια τών συνεργατών μου καί Ιδιαίτερα 
τής γυναίκας μου, τής Τασσώς Καββαδία 
—Καζαντζή.

3. Ό  δρισμός τού ύπογράφοντος, πού 
έχει σχεδόν άποδεχθή μιΑ μεγάλη πλειο-

(συνέχεια είς τήν σελ. 79)
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Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
Τ Η Σ  Α.Ε. Τ Ο Υ  Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ - Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  
ΠΡΟΣ Τ Ο Ν  ΕΛΛΗΝΙ ΚΟΝ Λ Α ΟΝ  ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

«'Ελληνικέ Λαέ,

Μέ τήν ευκαιρίαν τσϋ έορτασμοΰ τής Πρωτοχρονιάς, έπιθυμώ νά σάς κατα
στήσω κοινωνούς ώρισμένων σκέψεων μου καί συναισθημάτων μου. Μσχθοΰμεν διά 
τήν ευδαιμονίαν μας. Στόχος μας είναι ή πρόοδός μας εις δλους τούς τομείς— ολικούς 
καί πνευματικούς. Εύχή μας, ή άπερίαπαστος άπόλαυσις τής χαράς τής ζωής έκ μέ
ρους δλων μας, έντός των δρίων τα δποΐα έχάραξεν ή φύσις εις τδν άνθρωπον. Καί
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T O
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1. Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Η Τ Ε Σ

Τό αύτοκίνητον καί γενικώτερον τά πόσης φύσεως συγ
κοινωνιακά μέσα αποτελούν εν έκ τών πλέον χρησίμων έπι- 
τευγμάτων τοϋ τεχνικού πολιτισμού. Τό  αύτοκίνητον έΕυπη- 
ρετεϊ καί καλύπτει βασικός άνάγκας τοϋ ανθρώπου άναγο- 
μένας τόσον εις τό κύκλωμα τής έργασιαλογικής δραστη- 
ριότητος αυτού όσον καί τής ψυχαγωγίας.

Αί ευνόητοι όκ τών συγκοινωνιακών μέσων έπιπτώσεις 
δέν είναι δυστυχώς ίκαναί νά έΕουδετερώσουν τά έκ τής 
μετατροπής αυτών εις κινουμένην άπειλήν απευκταία. Ή  
άνησυχία είναι παγκόσμιος καί ύπαγορεύει τήν λήψιν άπο- 
τελεσματικών μέτρων διά τήν έλαχιστοποίησιν τής προσφο
ράς άνθρωπίνου τμήματος ώς άντάλλαγμα τών έκ τών συγ
κοινωνιακών μέσων προερχαμένων άγαθών.

Τό  πρόβλημα τοϋ οδικού άτυχήματος καί όλως ιδιαι
τέρως τών έκ τοϋ αύτοκινήτου προερχαμένων άτυχημάτων 
εύρίσκεται εις τό επίπεδον τοϋ διεβνοϋς ένδιαφέροντος. Αί 
διαστάσεις τού προβλήματος συνεχώς αύΕάνονται, άναφορι- 
κώς μάλιστα πρός ώρισμένας πσραμέτρους κατά γεωμετρι
κήν πρόοδον. Τό γεγονός τούτο έχει εμβάλλει εις άνησυ- 
χίας ομάδα ειδικών έπιστημόνων, ώς π.χ. συγκοινωνιολό- 
γους, μηχανικούς, οικονομολόγους, ιατρούς, ψυχολόγους 
κ.λ.π.

Τά έκ τών διαφόρων στατιστικών προερχόμενα στοι
χεία παρουσιάζουν άνομοιογένειαν προερχομένην, μεταΕύ 
τών άλλων έγγενών δυσχερειών, έκ τής άδυναμίας έπακρι- 
βοϋς καθορισμού τοϋ όρου Α ΤΥΧ Η Μ Α . Τό  έννοιολογικόν 
περιεχόμενον τόσον τού γενικού όρου άτύχημα όσον καί

(1. Α ν θ ρ ω π ο ς )
Τοϋ κ. Προδρόμου Ίορδανίδη PH.B., M.D., M.S.M. 

Ύφηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Τό πρόβλημα τοϋ όδικοΰ άτυχήματος και 
δλως ιδιαιτέρως τών έκ τοϋ αυτοκινήτου 
προερχόμενων άτυχημάτων εύρίσκεται εις 
τό έπίπεδον τοϋ διεθνούς ένδιαφέροντος. 
Αί διαστάσεις τοϋ προβλήματος συνεχώς 
αύξάνονται, άναφορικώς μάλιστα πρός ώ
ρισμένας παραμέτρους κατά γεωμετρικήν 

πρόοδον.

τών έπί μέρους υποδιαιρέσεων αύτού ώς είναι τό οδικόν, 
έργατικόν κλπ., δέν έχει σαφώς διευκρινιοθή ή τούλάχιστον 
δέν ύπάρχει ορισμός καθολικώς αποδεκτός. Ό  πλέον έπι- 
τυχής ορισμός τοϋ οδικού άτυχήμοτος εύρίσκεται εις τήν 
ύπό τής Παγκοσμίου Όργανώσεως Υγείας διεθνή ταΕινόμη- 
σιν νόσων, κακώσεων καί αιτιών θανάτου. Κατά τήν Π.Ο.Υ. 
τό τροχαϊον άτύχημα όρίΖεται ώς άτύχημα κατά τήν μετα- 
κίνησιν ή μεταφοράν άτόμων ή έμπορευμάτων εις τό οποίον 
εισέρχεται παν μηχανοκίνητον όχημα. Τό οδικόν άτύχημα 
έν συνεχεία διακρίνεται εις άτύχημα τροχαϊον, κυκλοφορια- 
κόν καί εις άτύχημα έκτος δημοσίας όδοϋ. Ακολουθεί λε- 
πτομερεστέρα έπί μέρους τοΕινόμησις, περιλαμθάνουσα ύπό 
ειδικήν κωδικήν άρίθμηοιν πάντας τούς δυνατούς συνδυα
σμούς όδικών μέσων, συγκοινωνιακών τοιούτων καί άνθρώ- 
πων.

2. Ε Π ΙΔ Η Μ ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ν  ΤΡ ΙΠ Τ Υ Χ Ο Ν

Ή  άναΖήτησις λύσεως διά τό οΕύ πρόβλημα τοϋ οδικού 
άτυχήματος έπιβάλλεται νά μεθοδευθή βάσει τών αρχών τής 
έπιδημιολογίας ήτοι πρέπει νά στροφή εις τήν μελέτην τοϋ 
εύαισθήτου άτόμου τοϋ προδιαθέτοντος περιβάλλοντος καί 
τού προκαλοϋντος παράγοντος.

Ή  μελέτη τών προαναφερθέντων παραγόντων σχημα
τικούς έκτίθεται κεχωρισμένως ένψ έν τη πράΕει κατά κα
νόνα συνεργούν κατ' άλλοτε άλλον ποσοστόν εις τήν πρό- 
κλησιν τοϋ άτυχήματος.

Εις τήν άνά χείρας έργασίαν έκτίθενται ο! διοστάσεις 
τού προβλήματος άναφορικώς πρός τόν παράγοντα -άνθρω
πος-.
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Ό  αριθμός των θανάτων έκ τροχαίου ατυχήματος εις 
Παγκόομιον κλίμακα ύπερβαίνει σταθερώς τούς 150.000 
έτησίως. Έ κ  τοΟ προονοφερθέντος άριθμοΰ, τό 1)3 περί
που δηλ. περί τούς 25.000 θάνατοι παρατηρούνται εις Ηνω
μένας Πολιτείας Αμερικής.

Έ κ  προσφάτου έρεύνης εις τάς Χώρας τής Εύρωπαϊ- 
κής Οικονομικής Κοινότητος εύρέθη ότι κατά τό διάστημα 
των έτών 1958 —  1968 έφονεΟθηοαν έκ τροχαίων άτυχημά- 
των 420.000 ένψ ό άριθμάς τών τραυματιών άνήλθεν εις 
11.500.000. Οί έν λόγιο άριθμοί τοποθετούνται εις τάς πρα
γματικός των διαστάσεις συγκρινόμενοι πρός τάς άπωλείας 

* έκ διαφόοων τραγικών καί έντυπωσιακών γεγονότων ώς 
π.χ., είναι αί κατά τήν διάρκειαν πολέμων άπώλειαι. Πρός 
σύγκρισιν άναφέρομεν ότι οί συμμαχικοί άπώλειαι κατά τήν 
διάρκειαν τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου άνήλθον εις 468.784 
νεκρούς ήτοι ύπερέβη τούς έκ τών τροχαίων άτυχημάτων 
τής προαναφερθείσης περιόδου διά τάς χώρας τής Ε.Ο .Κ . 
κατά ποσόν μικ’ρότερον τών 50.000 νεκρών.

3. Τ Ο  Τ Ρ Ο Χ Α ΙΟ Ν  Α ΤΥ Χ Η Μ Α  Ω Σ  Α ΙΤ ΙΑ  Θ Α Ν Α ΤΟ Υ

Έ κ  τού μονοψηφίου άριθμοΰ τών 2 θανατηφόρων άτυ
χημάτων τά όποια κατεγράφησον τό 1896 έχοιμεν φθάσει 
οήμερον εις άριθμούς τάΕεως πολλών δεκάδων χιλιάδων.

Οί έκ τών τροχαίων άτυχημάτων θάνατοι διά πλείστας 
όσας Χώρας, ύπερβαίνουν, ένίοτε μάλιστα κατά πολύ, τούς 
έΕ άλλων αιτιών προερχομένους θανάτους.

Έ κ  τών στοιχείων τού ύπ' άριθ. 1 πίνακος δεικνύεται, 
ότι οί έκ τροχαίων άτυχημάτων θάνατοι, δΓ άρκετάς χώρας 
ύπερβαίνουν τούς άθροιστικούς έΕ άλλων τριών ή τεσσάρων 
κυριών αιτιών προερχομένους θανάτους.

'Ιδιαιτέρας έπίσης παρατηρήσεως, δέον νά τύχη τό 
γεγονός, ότι δι' όλας σχεδόν τάς προηγμένος χώρας οί 
έκ τροχαίων άτυχημάτων θάνατοι ύπερβαίνουν τούς έκ λοι
μωδών καί παρασιτικών νόσων προκαλουμένους θανάτους, 
ώς προκύπτει έκ τών στοιχείων τά όποια άναγράφονται εις 
διαφόρους στατιστικός έκδόσεις τής Π.Ο.Υ.

Οί έκ τροχαίων άτυχημάτων θάνατοι, έΕαρτώμενοι έκ 
πλείστων όσων παραμετρικών στοιχείων, σταθμητών καί ά- 

ψ οταθμήτων, βαίνουν αύΕανόμενοι, ώς προκύπτει έκ τών στοι
χείων τού ύπ' άριθ. II Πίνακος, άφορώντος εις τήν έΕαετίαν 
1962— 1967.

Ή  εις άπολύτους άριθμούς κατανομή τών έκ τροχαίων άτυ
χημάτων θανάτων άφορώσα εις τά έτη 1950 καί 1966 άπει- 
κονίΖεται εις τόν ύπ' άριθ. Ill πίνακα. Εις τόν αύτόν πί
νακα άναγράφεται έπίσης ή μηνιαία, έβδομαδιαία καί ώριαία 
κοτανομή έκ τροχαίων άτυχημάτων θανάτων διά 27 έπισκο- 
πουμένας χώρας.

Ή  σύν τή προόδω τού χρόνου αΰΕησις τού άριθμοΰ 
τών έκ τροχαίων άτυχημάτων θανάτων παρατηρείται και είς 
τά πλέον πρόσφατα έκ τών διαθεσίμων στοιχείων ήτοι τής 
τριετίας 1966— 1968, ώς έμφαίνετα' έκ τού ύπ' άριθ. IV  
πίνακος.

Έ κ  τού προναφερθέντος πίνοκος διαφαίνεται «τάσις» 
σταθεροποιήσεως περί τήν σχέσιν 20:100.000. Ή  σχέσις 
αϋτη θεωρείται διεθνώς, ύπό συνθήκας συγκοινωνιακής ά- 
νοπτύΕεως καί κυκλοφοριακής άγωγής, ώς άποτελοΰοα τό 
έλάχιστον τίμημα είς άνθρωπίνας ύπάρΕεις έναντι τών έκ 
τών συγκοινωνιακών μέσων προερχομένων άγαθών άποτε- 
λεσμάτων.

Ή  προαναφεραμένη αΰΕησις τών τροχαίων ατυχημά
των συνεχίζεται καί διά τά πλέον πρόσφατα έκ τών ύφιστα- 
μένων στοιχείων. Οϋτω, παρετηρήθη αΰΕησις τών θανατη
φόρων τροχαίων άτυχημάτων κατά 19% είς τήν Δυτ. Γερ
μανίαν μεταΕύ τών έτών 1969 καί 1970 καί κατά 15% είς 
τήν Σοβιετικήν Ένω σ ιν μεταΕύ τών έτών 1968 καί 1969. 
Διά τήν αύτήν διετίαν παρετηρήθη αΰΕησις 13% είς τήν 
Γιουγκοσλαβίαν καί 9% είς τήν Μεγ. Βρεταννίαν.

Έ κ  τών παρ' ήμϊν ύφισταμένων στοιχείων άνάλογος 
0 περίπου έμφανίΖεται καί παρ' ήμϊν ή τραγικότης τών έκ 

τών τροχαίων άτυχημάτων άπευκταίων.
Οί έκ άτυχημάτων θάνατοι άπστελοΰν μίαν έκ τών 

σοβαρωτέρων αιτιών θανάτου, είδικώτερον δέ καταλαμβά
νουν τήν 4ην άπό άπόψεως συχνάτητος θέσιν ώς προκύ
πτει έκ τών στοιχείων τού ύπ' άριθ. 5 πίνακος.

Έ κ  τών παρ' ήμϊν ύφιστομένων στοιχείων διά τήν έΕα
ετίαν 1964 —  1969, διεμορφώθη ό ύπ' άριθ. 6 πίναΕ. Έ κ  τού 
έν λόγω πνίοκος δεικνύεται τάσις ύπερκαλύψεως τού άρι
θμοΰ τών 1.000 θανάτων έτησίως ύπό τάς κρατούσας κυ-

Ιϋς δλας σχεδόν τάς προηγμένος χώρας οί έκ τροχαίων άτυ
χημάτων θάνατοι υπερβαίνουν τούς έκ λοιμωδών καί παρασιτι- 

κών νόσων προκαλουμένους.

κλοφοριακάς συνθήκας ένώ τό μέλλον διαγράφεται δυσοίω- 
νον έάν καί έφ' όσον δέν ληφθοϋν σχετικά μέτρα έστω 
καί τήν ύστάτην ταύτην στιγμήν.

4. ΚΑΘ' Η Λ ΙΚ ΙΑ Ν  Κ Α ΤΑ Ν Ο Μ Η  ΤΩ Ν  Θ ΑΝ Α ΤΩ Ν  ΕΚ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΟ Υ  Α ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΟ Σ

Ο  άπάλυτος άριθμάς τών έκ τών τροχαίων άτυχημά
των θανάτων δίδει γενικήν εικόνα τής όλης κοταστάσεως 
έΕ άπόψεως έκτάσεως τού μελετωμένου προβλήματος. 'Ι 
διαιτέραν σπουδαιότητα ένέχει ή μελέτη τής καθ' ήλικίαν 
κατανομής τών θανάτων έκ τροχαίων άτυχημάτων. Ούτως 
έκ τών στοιχείων τού ύπ' άριθ. V II  πίνακος δεικνύεται ότι 
διά τό σύνολον σχεδόν τών έπίσκοπουμένων χωρών πορατη- 
ρεϊται σημαντική διαφοροποίησις είς τάς ομάδας ήλικιών 
15 —  24 καί +65. Αί ποσοστώσεις τών έν λόγω ήλικιών εί
ναι πλέον έμφανεϊς περί άρρένων ή περί θηλέων δλως δέ 
ιδιαιτέρως διά τήν ομάδα ήλικιών 15 —  24.

Ή  όμάς τών ήλικιών 20 —  24 παριστώσα τό ίσχυρότε- 
ρον τμήμα τού ένεργοΰ πληθυσμού είναι ιδιαιτέρως έπιρ- 
ρεπής είς τό τροχαϊον άτύχημα. Ούτως, έκ τών στοιχείων 
τού ύπ' άριθ. 8 πίνακος δεικνύεται ότι διά τό σύνολον τών 
έπίσκοπουμένων χωρών οί έκ τών τροχαίων άτυχημάτων 
θάνατοι ύπερβαίνουν σταθερώς καί πολλαπλασίως τούς έκ 
λοιμωδών, παρασιτικών, T B C , κακοήθων νεοπλασμάτων καί 
καρδιαγγειακών νόσων προερχομένους θανάτους.

5. Η ΕΚ ΤΡ Ο Χ Α ΙΩ Ν  Α ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΩ Ν  Ν Ο Σ Η Ρ Ο Τ Η Σ

Είς τά τροχαία άτυχήματα πλήν τών νεκρών είναι δυ
νατόν νά υπάρχουν καί άτυχηματίοι ήτοι τραυματίαι ύπο- 
στάντες βλάβην άνταμικήν ή λειτουργικήν διαταραχήν άλ
λοτε άλλης βαρύτητος καί διάρκειας.

Ή  έκ τροχαίων άτυχημάτων νοσηρότης έμφανίΖεται 
άνησυχητική. Έ κ  τών διεθνών άναλογιστικών στοιχείων 
προκύπτει ότι έκ τών τραυμοτιΕομένων κατά τήν διάρκειαν 
τροχαίου τινός άτυχήματος ποσοστόν τάΕεως περί τό 40% 
τυγχάνει νοσοκομειακής περιθάλψεως ένώ τό ύπόλοιπον 
ήτοι περί τό 60% ύποχρεοΰται είς περιορισμόν τής δραστη- 
ριότητός του έπί άλλοτε άόριστον χρονικόν διάστημα.

Έ κ  στοιχείων τής 'Αμερικανικής 'Ιατρικής Ένώσεως 
(γραφ. οικονομικών έρευνών), προκύπτει ότι έπί τριών εί- 
σαγαμένων άσθενών έκτάκτως κατά τήν ήμέραν τής έφη- 
μερείας ό είς είναι θύμα τροχαίου άτυχήμοτος.

Ενδιαφέρον έπίσης παρουσιάζει τό γεγονός ότι ποσο
στόν 7 —  15% τών γενικών έΕόδων τών νοσοκομείων δια-
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Φρένο στό αιματοκύλισμα. 
Είναι καιρός νά παύση Π 
ανθρωποθυσία 150.000 καί 
πλέον ατόμων τά όποια 
κατ' έτος πίπτουν θύματα 

τροχαίου άτυχήματος.

τίθενται διά τήν περίθαλψιν άτυχι>ματιών έκ τροχαίων άτυ- 
χημάτων.

Έ κ  της άναδκρήσεως τής προσιτής βιβλιογραφίας προ- 
έκυψεν ότι δΓ έκαστον νεκρόν έκ τροχαίου ατυχήματος 
αντιστοιχούν τούλάχιστον 20 τραυματίαι. Εις τάς Χώρας τής 
Ε .Ο .Κ . διά τό έτος 1969 καί έπί συνόλου 45.426 νεκρών 
έκ τροχαίων άτυχηιμότων παρετηρήθησαν 1.185.931 τραυ- 
ματίαι ήτοι άναλογική σχέσις νεκρών πρός τραυματίας 1 :26. 
Τό  άναλυτικώτερα στοιχεία διά μίαν έκάστην των χωρών 
τής Ε .Ο .Κ . άναγράφονται εις τόν ύπ' άριθμόν IX πίνακα.

Διά τό αύτό έτος ήτοι τό 1969 ό άριθμός τών νεκρών 
καί τραυματιών, ώς καί ή άναλογική αύτών σχέσις δι' 11 
χώρας άπεικονίΖεται εις τόν ύπ' όριθ. X πίνοκα.

Έ κ  τών στοιχείων τών προναφερθέντων πινάκων άπο- 
δεικνύεται ότι ή άναλογική σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν 
κυμαίνεται άπό 12— 70 ήτοι έμφανίΖει λίαν σημαντικόν εύ
ρος κυμάνσεως.

Ή  άναλογική σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν έκ τρο
χαίων άτυχημάτων είναι διάφορος έΕορτωμένη μεταΕύ τών 
άλλων έκ τού είδους τού άτυχήματος καί τής ήλικίας τών 
θυμάτων, ώς έμφαίνεται έκ τών ύπ' όριθ. XI καί X II πινά
κων.

6. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α ΤΑ

Έ κ  τών μέχρι τούδε άναγροφομένων καί έν συνδυα
σμοί πρός τούς παρεντεθέντας πίνοκας καί τήν προσιτήν έπί 
τού θέματος βιβλιογραφίαν προκύπτουν τά έΕής:

1. Ό  έννοιολσγικός ορισμός τόσον τού όρου Α Τ Υ 
ΧΗΜ Α, όσον καί τών διαφόρων τροχαίων μέσων.

2. Ή  έΕ οδικών άτυχηιμότων θάνατοι ύπερβαίνουν στα- 
θερώς τάς 150.000 έΕ ών τό 1)3 περίπου παρατηρεϊται εις 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής.

3. Δι' άρκετάς Χώρας οί έΕ οδικών άτυχημάτων θάνα
τοι ύπερβαίνουν τούς άθροιστικώς έΕ άλλων τριών κυρίων 
αιτίων, προερχομένους θανάτους.

4. Οί έΕ οδικών άτυχημάτων θάνατοι καταλαμβάνουν 
παρ' ήμϊν τήν 4ην άπό άπόψεως συχνότητος θέσιν.

5. Δι' ώρισμένας ομάδας ήλικιών καί δή τήν άμάδα 
15— 24 οί έΕ οδικών άτυχημάτων θάνατοι, άποτελούν τήν 
συχνοτέραν αιτίαν θανάτου.

6. Διά τήν ομάδα τών ήλικών 20 —  23 οί έΕ οδικών 
άτυχημάτων θάνατοι δέν άποτελούν απλώς καί μόνον τήν 
συχνοτέραν αιτίαν θανάτου άλλ' ύπερβαίνουν σταθερώς καί 
πολλαπλασίως τούς έκ τών έπομένων τριών ή τεσσάρων αι
τιών θανάτους.

7. Οί έΕ οδικών άτυχημάτων θάνατοι έμφανίΖουν εις 
όλας τάς Χώρας άνησυχητικήν άνοδικήν πορείαν.

8. Ή  μηνιαία έβδαμαδιαία καί ώριαία κατανομή τών 
όδικών άτυχημάτων είναι διάφορος εις τάς διαφόρους Χώ
ρας. Έ ν  όντιθέσει πρός τάς ίσχυράς διοκυμάνσεις τής μη
νιαίας κατανομής, ή έβδαμαδιαία τοιαύτη έμφανίΖει σταθε
ρότητα περιοριΖομένην εις τό τριήμερον Παρασκευής —  Κυ
ριακής μετ' ιδιαιτέρας έΕάρσεως τό Σάββατον. Ή  ώριαία 
κατανομή έμφανίΖει διακυμάνσεις μικρού εύρους, ή μεγίστη 
δέ συχνότης παρατηρεϊται κατά τό χρονικόν διάστημα 17.00 
-1 8 .0 0 .

9. Οί έκ τών όδικών συμβάντων άτυχηματίαι χρήΖουν 
Νοσοκομειακής περιθάλψεως κατά ποσοστόν 40%, ένώ τό 
ύπόλοιπον 60% ύποχρεοΰται εις μείωσιν τής δραστηριότη- 
τός του.

10. Οί έΕ όδικών άτυχημάτων νοσηρότης συνεχώς αύ- 
Εάνετοι, διά τάς Η.Π.Α. ύπολσγίΖεται ότι τό 7% τών διαθε

σίμων κλινών τών Γενικών καί ειδικών Νοσοκομείων πλήν 
τών ψυχιατρείων καί σανατορίων διατίθεται διά τραυματίας 
έΕ όδικών άτυχημάτων.

11. Ή  άναλογική σχέσις τραυματιών, άνά νεκρόν κυ
μαίνεται έντός εύρέων ορίων.

12. Ή  άναλογική σχέσις τραυματιών, άνά νεκρόν έΕαρ- 
ταται έκ τής κατηγορίας τού οδηγού, τής ήλικίας, τού γεω
γραφικού διαμερίσματος τής Χώρας κλπ.

13. Αί έΕ όδικών άτυχημάτων άπώλειαι τού έτους 1955 
διά τόν Καναδά, ύπερέβησαν τάς 105.000 έτη προσδόκιμου 
έπιβιώσεως.

14. Διά τήν ομάδα ήλικιών 20 —  29 τών Η .Π.Α. διά τό 
έτος 1955 αί έΕ όδικών άτυχημάτων άπώλειαι άνήλθον εις 
421.460 έτη Ζωής.

15. Διά τήν άμάδα ήλικιών τών 15 —  24 τών Η .Π.Α. διά 
τό 1971, ύπολογίΖεται άπώλειαι τάΕεως 2.000.000 έτη Ζωής.
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Πίναξ. Π . ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΞ ΟΛΙΚΩΝ ΑΤΓΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 10.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ ΕΙΣ 23 ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ 
ΕΞΑΕΤΙΑΣ 1 9 6 2—1 9 6 7.

Χ Ω Ρ Α  ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ
1962 1963 1964 1965 1966 1967

Άγγλία-Ούαλλία 27,4 27,4 31,0 31,8 31,4 30,0
Αυστραλία 49,0 48,7 53,5 55,6 56,4 56,2
Αύστρία 43,4 50,9 56,7 51,1 58,1 66,3
Βέλγιον 36,1 37,5 46,0 49,3 48,6 51,4
Βουλγαρία 7,7 11,3 13,0 14,3 25,4 26,3
Γαλλία 42,4 42,2 46,0 49,9 49,6 54,7
Γερμανία (Δυτ.) 32,4 51,2 57,5 54,2 57,2 58,1
Δανία 36,1 35,9 40,7 43,9 45,0 47,9
'Ελβετία 47,8 45,8 48,1 43,5 44,5 50,3
ΕΛΛΑΣ 15,6 16,2 21,8 21,6 23,9 24,8
Η.Π.Α. 44,2 46,6 49,5 51,2 54,6 54,0
’Ιαπωνία 29,2 31,8 34,9 33,4 36,7 35,3
’Ισραήλ 19,5 21,5 23,7 25,0 21,5 26,2
’Ιταλία 42,7 44,9 44,6 42,1 41,3 43,5
Καναδάς 45,3 46,9 50,3 51,4 53,9 54,1
Ν. Ζηλανδία 33,6 33,0 34,1 41,5 42,2 45,4
Νορβηγία 19,1 22,1 23,0 24,5 25,8 26,1
'Ολλανδία 35,2 33,5 39,1 39,4 42,0 44,7
Οδγγαρία 16,0 18,9 19,6 17,9 17,9 19,4
Πολωνία 14,1 12,9 14,7 16,3 18,5 19,1
Σουηδία 31,4 33,5 35,0 35,8 35,3 29,4
Τσεχοσλοβακία 26,3 29,8 32,0 31,2 32,7 35,2
Φινλανδία 37,2 41,7 45,0 47,4 49,6 45,9

Πίν. V. ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΝ ΕΛΑ ΑΛΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1969.

Κατ’ αιτίαν θανάτου διά τάς δέκα κυριωτέρας έξ αύτών έπί τού 
Συνόλου Πληθυσμού καί έπί 100.000. κατοίκων

Αίτια Έ πί Συνόλου έπί 100.000*
θανάτου Πληθυσμού κατοίκων

1. Νόσοι Καρδίας 12.484 141,30
2. Νεοπλάσματα 12.138 137,39
3. ΈγκεφαλοαγγειακαΙ Νόσοι 9.802 110,95
4. Ατυχήματα 3.310 37,47
5. Πνευμονία 2.947 33,36
6. Βρογχΐτις - ’Εμφύσημα - ΤΑσθμα 2.289 25,91
7. Ζακχαρώδης Διαβήτης 1.785 20,20
8 Νεφρΐτις - Νέφρωσις 1.513 17,13
9. Κίρρωσις "Ηπατος 1.478 16,73

10. Ά λλα ι αίτίαι Π .θ. 1.383 15,65

* Υπολογιζόμενος πληθυσμός 30ής ’Ιουνίου 1969 =  8.834.858

Πίν. VI. ’Αριθμός ’Ατυχημάτων, θανατηφόρων ’Ατυχημάτων, 
Νεκρών καί Τραυματιών της Περιόδου 1964—1970. Διά τό 
Σύνολον τής Χώρας καί τήν Περιοχήν ’Αθηνών.

Ε Λ Λ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η
Ε Τ 0  Σ Α θ Η Ν Ω Ν

’Αριθμός 
Άτυχ. θαν. Νεκρών

’Αριθμός 
Ά τυχ. θαν.

Τραυμα- 
Νεκρών τίαι*

1964 14.620 656 909 8.835 173 226 6.292
1965 15.315 686 900 8.789 189 216 7.726
1966 16.865 724 996 10.172 204 253 8.237
1967 15.293 715 1060 9.283 194 215 7.259
1968 21.916 684 974 13.840 167 268 7.386
1969 24.401 726 — 13.366 194 — 8.158
1970 — — — - — — 9.794

* Διακομισθέντες εις τόν Σταθμόν Α' Βοηθειών τοΟ Ε.Ε.Σ.
(Ά θήναι).

Πίν. V III. θάνατοι άνά 100.000 άτομα ήλικών 20—24.

Τροχαία
Χώραι Λοιμ. & Φυματ. Κακ. Καρδ)καί Τροχαία

παρασιτικά νεοπλ)τα Νόσοι

Αύστραλία 1,9 0,3 11,8 11,3 82,6
Αυστρία 7,1 4,3 11,4 6,1 102,2
Βέλγιον 4,4 2,7 11,6 4,8 47,4
Γαλλία 6,0 3,9 11,3 6,0 40,7
Γερμανία 4,5 3,2 10,5 6,4 77,9
Δανία 0,7 — 10,9 5,5 36,3
Ελβετία 2,4 1,8 17,1 4,7 60,0
Η.Π.Α. 2,8 1,3 11,6 10,1 72,5
Καναδάς 1,8 1,2 7,8 6,7 56,0
Μ. Βρεταννία 3,3 2,2 10,8 8,0 38,6
Ν. Ζηλανδία 3,0 1,5 9,0 6,0 54,0
'Ολλανδία 1,7 0,7 13,2 3,5 28,5
Σουηδία 2,7 2,3 13,5 7,7 28,4

Πηγή: ΙΙ.Ο.Γ. 1961

Πίν. IX. ’Αριθμός νεκρών, τραυματιών καί τραυματιών άνά
νεκρόν έτους 1969. Διά τάς Χώρας τής Ε.Ο.Κ.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
Χ Ω Ρ Α Ι Τραυματίαι

Ε.Ο.Κ. Νεκρών Τραυματιών άνά νεκρόν
(1969)

ΛΟΓΞΕΜΒΟΓΡΓΟΝ 110 2.065 19
ΓΑΛΛΙΑ (1968) 14.274 312.398 22
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3.075 67.599 22
ΙΤΑΛΙΑ 9.891 230.809 24
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16.646 472.387 28
ΒΕΛΓΙΟΝ 1.430 100.673 70
ΣΓΝΟΛΟΝ 46.426 1.185.931 26

ΠΗΓΗ: Στατιστική ’Ατυχημάτων καί 'Οδικής Κυκλοφορίας 
έν Εύρώπη Ο.Η.Ε. 1970.

Πίν. X. ’Αριθμός νεκρών - τραυματιών καί τραυματιών άνά
νεκρόν έτους 1969, δι ’ 11 Χώρας

Α Ρ I θ  Μ 0  Σ
Χ Ω Ρ Α

νεκρών τραυματιών
Τραυματιών 
άνά νεκρόν

1. ΤΓΝΗΣΙΑ 332 4.083 12
2. ΓΙΟΪΤΚΟΣΛΑΒΙΑ 3.059 43.213 14
3. ΧΙΛΗ 1.448 24.037 16
4. ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 148 2.630 17
5. ΙΣΠΑΝΙΑ 3.951 80.612 20
6. ΚΑΝΑΔΑΣ (1968) 5.318 173.901 33
7. ΑΤΣΤΡΙΑ 2.065 70.144 34
8. ΕΛΛΑΣ 611 21.897 36
9. ΙΣΡΑΗΛ 439 17.048 39

10. ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 7.383 345.811 47
11. ΙΑΠΩΝΙΑ 18.289 967.000 53

ΠΗΓΗ: Prevention routiere Internationale No 7 1971.

Πίναξ XI. Σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν άνεξαρτήτως ήλικίας

’Αριθμός ’Αριθμός
’Αριθμός νεκρών ’Αριθμός νεκρών 

Κατηγορία δδηγοΟ βαρέως τραυματιών έλαφρώς τραυματιών
Μοτοσυκλετισταί 
ΠαδηλατισταΙ 

'Οδηγοί αύτοκινήτων

14
15 
13

36
61
44

Πίν. XII. Σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν τής δμάδος ήλικιών
20 — 29

’Αριθμός ’Αριθμός
Κατηγορία δδηγοΰ βαρέως τραυματιών έλαφρών τραυματιών

’Αριθμός νεκρών ’Αριθμός νεκρών
Μοτοσυκλετ ισταί 15 39
Ποδηλατισταί 23 107

'Οδηγοί αύτοκινήτων 15 49



X Ω P A I
Αύσχραλία . 
Αϋσχρία 
Γαλλία 
Η.Π.Α.
'Ιαπωνία
’Ισραήλ
Καναδάς
Κεϋλάνη
Μεγ. Βρεχαννία
Ν. Ζηλανδία
'Ολλανδία

Πίν. I. ΑΙΤΙΑΙ ΘΑΝΑΤΟΓ ΕΝΔΕΚΑ ΧΩΡΩΝ
Φυμαχίωσις

538
1.760

10.855
12.361
36.274

83
1.027
1.899
4.480

138
482

Πολυομυελίχις
4 

113 
142 
255 
243

49
26

132
229

5

Πηγή: Π.Ο.Γ. 1961

Τυαιοειδής
5

13
33
23
54

1
3

214
2

2

Διαβήχης
1.115

520
5.403

27.501
2.664

49
1.869

658
3.315

273
1.617

Τροχαία
2.331
1.857
7.995

36.981
8.883

164
3.517

258
5.439

253
1.533

Πίν. III. ΑΡΙΘΜΟΣ Θ Α Ν Α Τ Ω Ν  
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΓΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ 27 ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

χ  2 Ρ A I ΑΡΙΘΜΟΣ
Θ Α Ν Α Τ Ω Ν  ΜΗΝΙΑΙΑ

1 9 5 0 & 1 9 6 6
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Ε Γ Ρ Ω Π Η

ΑΓΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟΝ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΙΟΓΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΓΞΕΜΒΟΓΡΓΟΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΓΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΟΓΗΔΙΑ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η

1 9  5 0 1 9  6 6 Μεγίσχη Έλαχίσχη Μεγίσχη

889 1.876 ΟΚΤΩΒΡ. ΙΑΝ. ΣΑΒ.
721 1.392( 2) ΔΕΚ. ΦΕΒΡ. ΚΓΡ.

3.354 12.150(2) ΔΕΚ. ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.12.071(3) 16.864 ΔΕΚ. ΦΕΒΡ. ΙΙΑΡ.429(3) 2.145 ΟΚΤΩΒΡ. ΙΑΝ. ΣΑΒΒ.
363 1.010 ΑΓΓ. ΦΕΒΡ. ΠΑΡ.
797 1.301 ΝΟΕΜΒΡ. ΙΑΝ/ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.
— 825 ΙΟΓΛ. ΦΕΒΡ. _

5.012 7.985 ΔΕΚ. ΜΑΡΤ. ΣΑΒΒ.
213 382 ΣΕΙΙΤ. ΜΑΡΤ/ΙΟΓΝ. ΚΓΡ.

1.250(3) 2.802 (3) ΑΓΓ. ΦΕΒΡ. ΚΓΡ.
5.281 (3) 8.904 — _

51 82 ΦΕΒΡ. ΙΟΓΛ/ΔΕΚ. ΚΓΡ.
133 446 ΣΕΠΤ. (4) ΑΙΙΡΙΛ. (4) ΣΑΒΒ.

1.021 2.612 ΟΚΤΩΒΡ. ΙΑΝ. ΣΑΒΒ.487(3) 761 ΑΓΓ./ΟΚΤ. ΙΑΝ. ΣΑΒΒ.1.499(3) 2.741 ΟΚΤΩΒΡ. ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.
388 1.030 ΑΓΓ. ΙΑΝ. ΠΑΡ.
595 1.313 ΟΚΤΩΒΡ. ΦΕΒΡ. _
888(3) 1.702 ΑΓΓ. ΙΑΝ. _
375 1.098 ΑΓΓ. ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.

Η.Π.Α. 
ΚΑΝΑΔΑΣ 
Α Σ Ι Α  
ΙΑΠΩΝΙΑ 
ΣΙΓΚΑΙΙΟΓΡΗ 
Ω Κ Ε Α Ν Ι ,  
ΑΓΣΤΡΑΛΙΑ 
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
1.
2.
3.
4.
5.

33.863
2.270

4.202
114

1.839
232

48.050(2) ΔΕΚ. 
5.262 ΑΠ’.

13.904
255

3.242 
549

Τά σχοιχεία άναφέρονχαι εις δεδομένα χοϋ 1965 ή 
Σχοιχεία χοϋ 1965.
Σχοιχεία χοϋ 1954.
Σχοιχεία άποχλεισχιχώς θαναχηφόρων άχυχημάχων. 
Σχχοιχεία άναφεράμενα είς θανόνχας ή άχοχημαχίας.

ΑΓΓ.
ΙΟΓΛ.

ΑΠΡ.
ΜΑΤ/ΟΚΤ
1966.

ΦΕΒΡ. —
ΙΑΝ. ΣΑΒΒ.

ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.
ΟΚΤ. ΣΑΒΒ.

ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ. (5
ΜΑΡΤ. ΣΑΒΒ.

ΕΙΚΟΣ/ΩΡΟΓ
Μεγίαχη

5— 6 μ.μ.
5—  6 μ.μ.
6—  7 μ.μ.

2 — 3 μ.μ.
4— - 5  μ.μ.
5— 6 μ.μ.

1 1
11
7— 8 μ.μ.

6—  7 μ.μ.
4— 5 μ.μ.
5—  6 μ.μ. 
5 — 6 μ.μ.
3— 4 μ.μ.
7— 8 μ.μ.
4— 6 μ.μ.

4 — 5 μ.μ.

4— 5 μ.μ.

5—  6 μ.μ.
5-—6 μ.μ.

4—6 (5) μ.μ 
5— 6 μ.μ.

Πιν. V II. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΕΚ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΓΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΓΛΟΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΠΙ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ.
Ά  ρ ρ ε ν ε ς

0— 1 1—4 5— 14 15—24 25—44 45— 64
Αϋσχραλία 36,7 4,0 15,5 9,8 71,1 37,7 39,1
Γαλλία 30,7 1,9 6,1 7,1 37,1 38,8 40,9Γερμανία Δ. 39,3 1,0 14,0 13,1 59,2 41,0 38,6Δανία 23,0 0,5 13,7 9,0 33,2 17,2 26,0
Έλβεχία 32,2 0,4 15,4 12,2 45,2 30,8 37,1
1Ι.Π.Α. 34,4 8,2 11,2 10,5 64,8 38,3 35,8
Ιαπωνία 12,4 1,0 13,2 5,3 12,2 14,5 18,1
Ίχαλία 27,4 1,0 7,5 8,3 33,0 30,7 35,8
Καναδάς 30,9 4,1 17,5 16,4 47,7 32,4 32,6
Κεϋλάνη 4,2 0,2 0,9 1,9 3,7 5,1 7,9
Κολομβία 13,0 1,7 6,5 7,8 14,3 19,2 18,6
Βρεχαννία 17,2 8,8 8,8 7,5 30,6 14,8 15,0
Νορβηγία 12,1 — 12,3 10,4 17,6 9,8 12,0
'Ολλανδία 21,7 0,7 12,2 11,5 19,0 20,0 28,5
Σουηδία 20,5 — 8,9 10,9 34,2 15,5 21,2
Φινλανδία 17,9 1,3 · 12,6 10,1 22,2 18,8 22,1

θ  ή λ ε ι ς
65+ 0—1 1—4 5— 14 15—24 25—44 45— 64 65+
67,2 10,1 5,1 10,1 5,5 10,9 6,3 11,3 27,8
38,5 7,1 2,1 3,8 3,9 7,8 6,4 8,5 11,0
65,1 8,3 0,6 10,1 6,8 7,7 5,2 7,3 21,8
56,2 6,6 0,5 7,6 4,2 5,1 2,7 8,2 19,3
62,0 7,6 0,5 10,2 5,7 5,8 5,0 8,6 16,5
59,8 1,2 7,0 8,7 5,3 14,7 9,5 13,1 22,2
21,6 3,3 0,9 9,4 2,4 1.8 1,7 4,4 9,6
47,3 4,8 0,5 4,3 3,1 3,6 3,1 5,9 13,7

55,6 10,3 4,1 12,2 8,7 11,5 7,2 11,1 21,1
18,2 1,1 0,4 0,7 0,8 0,2 0,6 2,6 9,7
22,5 3,5 1,4 4,1 3,1 2,2 2,6 6,0 10,7
37,1 5,5 0,9 6,1 3,3 4,5 2,4 4,8 16,6
17,3 3,2 — 7,4 4,4 3,4 1,5 2,5 5,0
57,4 6,0 0,5 8,6 6,1 5,2 3,7 6,6 11,1
42,1 5,6 0,4 6,3 4,9 7,8 3,1 5,8 10,3
32,2 5,2 0,5 7,2 5,6 4,2 2,8 5,0 13,7



Πίν. IV . ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ ΕΙΣ 50 ΧΩΡΑΣ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1966—G8.

Ρ 0  X A I A Α Τ Γ Χ Η Μ Α Τ Α Λ Ο Ι Π Α  Α Τ Γ Χ Η Μ Α Τ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ 
100.000 κατοικ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ 
100.000 κατοικ.

X Ω Ρ A I 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

ΑΓΣΤΡΙΑ 2.044 2.339 2.399 20,0 31,9 32,6 3.088 3.083 3.099 42,4 42,1 42,2
ΒΕΛΓΙΟΝ 2.294 2.440 + 24,1 25,5 + 3.354 3.324 + 35,2 34,7 +
ΒΟΓΛΓΑΡΙΑ 1.047 1.094 1.161 12,7 13,2 13,9 2.226 2.136 2.350 27,0 25,7 28,1
ΓΑΛΛΙΑ 12.107 13.513 14.284 24,5 27,1 28,6 22.831 22.707 22.359 46,2 45,5 44,8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16.618 16.951 + 27,9 28,3 + 19.438 19.980 + 32,6 33,4 +
ΓΙΟΓΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 2.002 + 10,1 + 4.949 10.796(3) + 25,1 54,1(4) +
ΔΑΝΙΑ 1.075 1.154 1.194 22,4 23,8 24,5 1.343 1.134 1.151 28,0 23,4 23,6
ΕΛΒΕΤΙΑ 1.298 1.486 1.419 21,9 24,8 23,4 2.229 2.164 2.162 37,7 36,1 35,6
ΕΛΛΑΣ 1.014 1.066 990 11,8 12,2 11,2 2.498 2.305 2.120 29,0 26,4 24,1
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 8.502 8.179 6.349 — 13.628 12.923 10.265 — — —
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 353 373 412 12,2 12,9 14,2 734 739 758 25,5 25,5 26,0
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 26 30 11 13,3 15,1 5,5 73 67 86 37,3 33,7 42,8
ΙΣΠΑΝΙΑ 3.672 3.816 + 11,4 11,7 + 6.932 7.373 + 21,5 22,6 +
ΙΤΑΛΙΑ 10.837 11.473 + 20,4 21,4 + 11.629 11.890 + 21,9 22,2 +
ΜΑΛΤΑ 24 23 14 7,6 7,2 4,4 29 44 43 9,1 13,8 13,5
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 483 492 507 12,9 13,0 13,3 1.309 1.402 1.356 34,9 37,0 35,5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.617 2.816 2.820 21,0 22,4 22,2 3.227 3.269 3.289 25,9 25,9 25,8
ΟΓΓΓαΡΙΑ 892 968 1.290 8,8 9,5 12,6 3.115 3.287 3.481 30,6 32,2 34,0
ΠΟΛΩΝΙΑ 2.893 3.002 3.556 9,1 9,4 11,0 10.300 11.221 11.530 32,5 35,1 35,7
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.468 1.526 1.635 15,7 16,2 1,2 2.662 2.934 2.422 28,5 31,2 25,5
ΡΟΓΜΑΝΙΑ (3)10.050 10.397 10.786 52,5 53,7 54,7
ΣΟΓΗΔΙΑ 1.378 1.156 1.363 21,9 24,8 23,4 2.229 2.164 2.162 37,7 36,1 35,6
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 2.296 2486 + 16,1 17,4 + 5.021 5.137 + 35,3 35,9 +
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.133 1.051 1.018 24,4 22,5 21,7 1.688 1.699 1.651 36,4 36,4 35,2
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
ΑΓ. ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 171 203 235 4,6 5,2 5,8 565 696 397 15,0 17,9 9,9
ΒΕΝΕΖΟΓΕΛΑ 1.984 2.088 2.207 22,5 23,0 23,7 2.248 2.535 2.266 25,5 28,0 24,3
ΓΟΓΑΤΕΜΑΛΑ 305 + + 6,7 + + 1.240 + + 27,1 + +
Η.1Ι.Α. 53.041 52.924 + 27,1 26,7 + 60.522 60.245 + 30,9 30,4 +
ΚΑΝΑΔΑΣ 5.410 5.522 5.488 27,0 27,1 26,5 6.064 6.074 6.005 30,3 29,8 28,9
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.073 2.026 + 11,1 10,5 + 6.010 6.367 + 32,3 33,1 +
ΚΟΣΤΑΡΙΚΑ 198 155 180 13,3 9,7 11,0 382 406 466 25,7 25,5 28,5
ΜΕΞΙΚΟΝ 2.851 2.965 3.465 6,5 6,5 7,3 17.219 17.595 18.474 39,0 38,5 39,1
ΟΓΡΑΓΟΓΑΗ 206 167 170 7,5 6,0 6,0 799 808 902 29,1 29,0 32,0
ΠΑΝΑΜΑΣ 118 131 182 9,7 9,9 13,3 383 365 340 31,4 27,5 24,8
ΙΙΟΡΤΟ - ΡΙΚΟ 403 + . + 15,1 + + 604 + + 22,6 + +
ΣΑΛΒΑΔΟΡ 261 269 297 8,6 8,5 9,1 737 605 710 24,3 19,2 21,7
ΤΡΙΝΙΤΑΝΤ

ΜΠΑΓΚΟ 143 148 + 14,4 14,7 + 159 227 + 16,0 22,5 +
ΧΙΛΗ 524 635 2.123 6,0 6,9 22,7 6.051 6.333 1.944 68,9 69,3 20,8
Α Σ Ι Α
ΙΑΠΩΝΙΑ 17.979 17.492 + 18,2 17,4 + 24.568 24.277 + 24,8 24,2 +
ΙΣΡΑΗΛ 251 311 323 10,8 13,2 13,4 454 586 934 19,6 24,8 38,8
ΚΕΤΛΑΝΗ 206 178 + 1,8 1,5 + 3.180 3.260 + 27,8 27,9 ·+■
ΣΙΓΚΑΙΙΟΓΡΗ 260 223 295 13,6 11,4 14,8 291 302 273 15,2 15,4 13,7
ΦΙΛΙΙΙΠΙΝΑΙ 518 1.002 + 1,5 2,9 + 7.024 3.045 + 21,0 8,8 +
ΦΟΡΜΟΖΑ 1.065 1.276 1.551 8,3 9,6 11,5 4.124 4.264 4.446 32,1 32,1 33,0
ΧΟΝΓΚ - ΚΟΓΚ 248 236 304 6,6 6,2 7,7 695 626 563 18,6 16,3 14,3
Α Φ Ρ Ι Κ Η
Η.Α.Δ. 24 42 41 + + + 6.310 6.055 14.369(*) + + +
ΜΑΓΡΙΤΑΝΙΑ 72 68 70 9,5 8,8 8,9 160 171 176 21,1 22,1 22,4
NOT/ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΙΣ 2.283 + + 1.850 + + —
Ω Κ Ε Α Ν Ι Α
ΑΓΣΤΡΑΛΙΑ 3.266 3.335 3.455 28,3 28,2 28,7 2.971 3.269 3.044 25,7 27,7 25,3
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 567 620 548 21,1 22,7 19,9 853 820 916 31,8 30,0 33,2

+  Μή διαθέσιμα στοιχεία διά τδ άναφερόμενον Ιτος.



ΕΚΕΙ  Ο Π Ο Υ  ΑΝΘΙ ΣΕ  Ο ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ ΟΣ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΜΗ 

ΚΑΙ I

ΝΕΑΠΟΛΙΣ  

ΙΤΑΛΙΑΣ
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Π  ΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ιπισκέπτονται τήν 
Νεάπολιν της 'Ιταλίας. ’Ολίγοι, δ

μως γνωρίζουν τήν εκπολιτιστικήν καί 
πνευματικήν έπίδρασιν, τήν δποίαν είχε, 
κατά τούς άρχαίους χρόνους, ή πόλις αδτη 
μετά τής γειτονικής λαμπρδς άποικίας, 
τής άρχαίας Κόμης.

Ή  έπίδρααις αδτη είχεν τόσον βαβείας 
ρίζας, ώστε καί σήμερον, μετά πάροδον 
2.500 έτών καί περισσότερον, παρατηρεί 
κανείς έκδήλους τάς άποδείξεις τής πα- 
λαιάς Έλληνικότητος τής περιοχής, εις 
τήν δποίαν έκτίσθησαν αί δύο αδται πό
λεις. Τοΰτο δέ καθίσταται έμφανές, δχι 
μόνον, βεβαίως, άπό τάς συνεχώς άνακα- 
λυπτόμενα άρχαΐα 'Ελληνικά ευρήματα, 
άλλά καί άπό πλείστας άλλας ενδείξεις, 
όλίγας των δποίων θά άναφέρωμεν κατω
τέρω.

Καί τών μέν άρχαίαν Κόμην, τήν πα- 
λαιοτέραν καί πλέον πρός βορράν άπομε- 
μακρυσμένην Ελληνικήν άποικίαν τής 
Μεγάλης 'Ελλάδος, έκτισαν οί Κυμαιοι 
μετά τών Χαλκιδέων, έλαβε δέ αδτη τδ 
όνομά της έκ τής δμωνύμου πόλεως τής 
Εύβοιας, τήν δέ Νεάπαλιν έκτισαν, Αρ
γότερου καί όλίγον νοτιώτερον τής Κύμης, 
άποικοι, προερχόμενοι έκ των ιδίων 'Ε λ
ληνικών πόλεων, παραπλεύρως τής ύπαρ- 
χούαης ήδη Παρθενόπης, δνομασθείσης οδ- 
τως ώς νέας, δήλον δτι, πόλεως, (Νεα- 
πόλεως), πρός άντιδιαστολήν άπό τής 
πρώτης.

Αί δύο, λοιπόν, αδται πόλεις, καί ι

δίως ή Κύμη, έχουσαι τοιαύτην καταγω
γήν, δέν ήργησαν νά άποκτήσουν δύναμιν 
καί περισσήν λαμπρότητα, καταστάται οί 
προκεχωρημένοι φρουροί τού Ελληνισμού 
εις τήν περιοχήν τής ’Αρχαίας Καμπανί- 
ας. Ή  Κύμη ιδίως έγένετο, ταχέως, μία 
έκτεταμένη πόλις έμπόρων καί πολεμι
στών. Οί κάτοικοί της δέ διενήργουν έμ- 
πόριον, άλλά καί συχνάκις έπολέμουν μετά 
τών κατοίκων τής Τυρρηνίας καί άκόμη 
τής Καρχηδόνος.

Τήν αγάπην τών Κυμαίων πρός τήν θά
λασσαν μαρτυρούν καί τά άνευρισκόμενα 
συνεχώς νομίσματα τής Κύμης, άτι να πα
ριστάνουν κογχύλια, δελφίνια, καί θαλάσ
σια φυτά, άλλά καί αύτό τοΰτο τό δνομα 
τής πόλεως, προερχόμενου, προφανώς, έκ 
τής λέξεως Κύμα.

Εις τούς παλαιοτέρους τάφους τής άρ
χαίας αγοράς τής Ρώμης εδρέθησαν Ε λ 
ληνικά άγγεΐα τής έποχής τής άκμής τής 
Κύμης. Πρόκειται δι’ άγγεΐα τής ’Ιωνίας, 
τής Κορίνθου καί τών ’Αθηνών, τά δποΐα 
έφερον μέ τά πλοία των οί ναυτικοί τής 
Κόμης άπό τήν Ελλάδα, πρός έμπορίαν 
αύτών εις διαφόρους πόλεις τής ’Ιταλίας 
καί ιδίως είς τήν Ρώμην.

’Εκτός, δμως, τού έμπορίου, ή Κύμη 
ιδίως, εύρισκαμένη μεταξύ διαφόρων βαρ
βάρων λαών είς τό βορειότερου σημείου 
τού 'Ελληνισμού τής ’Ιταλίας, έξεπλήρω- 
σε καί μεγάλην έκπολιτιστικήν άποστο- 
λήν. Είς τούς κατοίκους τής Καμπανίας 
έδίδαξαν οί Κυμαιοι τήν κατεργασίαν τού

όρειχάλκου καί, πολύ άργότερον, τήν άγ- 
γειοπλαστικήν καί γλυπτικήν. Τό κυριώ- 
τερον δμως καί σπουδαιότερου δ ι’ ήμάς 
τούς "Ελληνας, είς τούς Τυρρηνούς καί 
γενικώτερον τούς Λατίνους έδίδαξαν τό 
Εύβοϊκόν άλφάβητον.

Ώ ς γνωστόν, κατά τούς πρωίμους χρό
νους τής άρχαίας Ελλάδος, αί διάφοροι 
πόλεις διεμόρφωσαν τά έκ φοινικής κυ
ρίως προελεύσεως άλφάβητά των, Αργό
τερου δέ, καί μάλιστα κατά τήν κλασσικήν 
έποχήν, τά ποικίλα τοπικά άλφάβητά ήρ- 
χισαν νά ύποχωρούν πρό τού ’Ιωνικού, 8- 
περ, ώς τελειότερου, έπεκράτησε καί έγ ι
νε μεταγενεστέρως πανελλήνιον, μετά τής 
έχούσης ήδη δμοίως έπικρατήσει καί λε- 
γομένης Α ττικής κοινής διαλέκτου.

Τό οδτω διαμορφωθέν 'Ελληνικόν άλ
φάβητον, έν παραλλαγαϊς βεβαίως, έχρη- 
σίμευσεν ώς βάσις τών άλφαβήτων Απάν
των τών πολιτισμένο)'/ λαών, έκτός τών 
τοιούτων τής έγγύς καί "Απω ’Ανατολής.

’Εκείνο, δμως, τό όποιον τυγχάνει χα 
ρακτηριστικόν καί σπουδαίου έξ Ισου, έν 
προκειμένη), είναι, δτι άρκετά άπό τά 
γράμματα τών άλφαβήτων πολλών σήμε
ρον Εύρωπαϊκών καί μή γλωσσών, άπό τά 
ούδόλως όμοιάζοντα πρός τά Ελληνικά 
ψηφία γραμμάτων, τά εύρίσκομεν ήδη είς 
τό προευκλείδιον λεγόμενον Χαλκιδικόν ή 
Κυμαϊκόν άλφάβητον, τοιαύτα δέ είναι τά 
γράμματα C, D, F, L, R  καί S.

’Από τήν 'Ιστορίαν τής Κύμης δέν γνω- 
ρίζομεν πολλά πράγματα. Ή  μυστηριώδης
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Μουσεϊον Νεαπόλεως. Ψηφιδωτόν τής Πομπηίας. Ή  έν Ίοσώ Μάχη.

δμως περιοχή της, κατάσπαρτος άπδ πα
λαιούς κρατήρας ήφαιστείων καί σκεπα
σμένη από λάβαν καί θειούχους πηγάς, 
έδωσεν άφορμήν εις τήν δημιουργίαν πα
ραδόξων μύθων. Έπίστευον, ούτως, 8τι είς 
μίαν λίμνην τής Κομπανίας, έπΐ παρα- 
δείγματι, ήτο ή είσοδος τού "Αδου. Πε
ρίφημος ήτο καί ή μάντισσα Κυμαία Σί
βυλλα, τήν δποίαν διά νά τήν αυμβουλευ- 
θούν έταξίδευον έκεΐ άπό πολύ μακράν καί 
διά τήν δποίαν έπίστευον, δτι ήδύνατο καί 
νεκρούς άκόμη νά έμφανίζη.

Έ κ  τής άρχαίας πόλεως σώζονται μό
νον έρείπια των Ναών τού 'Απόλλωνος, 
τής Άρτέμιδος, τών Γιγάντων κ .λ .π ., ώς 
καί έρείπια τειχών, ύπόγειος σήραγξ, ύ- 
πόνομοι καί πάμπολλα ώραιότατα άγγεϊα.

’Εκείνο, δμως, τδ όποιον τυγχάνει σπου
δαίου, έπίσης δι’ ήμάς τούς "Ελληνας, 
είναι, δτι, παρά τήν κατά καιρούς άντί- 
δρασιν τών κατά τελευταία έτη ’Ιταλικών 
διοικήσεων, σχηματίζει κανείς έντονον τήν 
έντύπωσιν τής παλαιάς Έλληνικότητος 
τών τόπων αύτών καί σήμερον καί άντι- 
λαμβάνεται τήν δύναμιν τής Ελληνικής 
παραδόσεως.

VIA PARTHENOPE όνομάζουν άκόμη 
οί ’Ιταλοί τήν κυριωτέραν παραλιακήν 
δδδν τής Νεαπόλεως, έκ τής άναφερομέ- 
νης ώς άρχαίας Παρθενόπης.

Είς τά άλσύλλια τής Νεαπόλεως συχνά 
δ ταξειδιώτης συναντά γλυπτά έργα, Εμ
πνευσμένα άπδ τήν Ελληνικήν μυθολογί
αν.

Τό άρχαϊσν άκρωτήριον Παυσίλυπου, ο
νομάζεται καί σήμερον άπδ τούς ’Ιταλούς 
POSILLIRO. Μία άπδ τάς ωραίας τοπο
θεσίας τής Νεαπόλεως, πολύ πλησίον τού 
Βεζούβιού, λέγεται «TORRE DEL GRE
CO». Είς θαυμασίαν κατάστασιν, πλησίον 
τής τοποθεσίας τούτης, σώζονται Ναός 
τοΰ Ποσειδώνος καί δύο άλλοι δωρικοί 
Ναοί, ένθυμίζοντες τδ «θησείου» ’Αθη
νών.

Τό τοπικόν τραίνου, τδ δποίον διασχί
ζει τήν άρχαίαν Κύμην, δνομάζεται «FER- 
ROVIA CUMANA». Τδ τραίνου τούτο δι
έρχεται πλησίον τού δνομαζομένου άκόμη 
σήμερον σπηλαίου τής Σίβυλλας.

Σημειωτέου, δτι είς τήν Νεάπολιν, συ- 
χνάκις, δέν γίνεται προσπάθεια άποκρύ- 
ψεως τού Ελληνικού παρελθόντος της. 
’Αρκετοί κάτοικοί της θεωρούν τούς έαυ- 
τούς των, άν δχι "Ελληνας, τούλάχιατον 
άπογόνους τών Ιίυμαίων. Φύλαξ, έπί πα- 
ραδείγματι, τοΰ Μουσείου Νεαπόλεως 
προσπαθεί νά πείση τούς Ναπολιτάνους, 
δτι ε ίν α ι.. .  "Ελληνες, άφού, ώς λέγει, 
παν δτι, άνευρίσκεται είς τάς άνχσκαφάς, 
είτε έπιγραφαί, είτε άγγεϊα, νομίσματα, 
άγάλματα καί διάφορα κτίσματα, είναι 
Ελληνικά.

"Ας σημειωθή, έπίσης, δτι τδ ’Αρχαιο
λογικόν Μουσείου Νεαπόλεως, έν άπδ τά 
σπουδαιότερα καί πλουσιώτερα τής Εύρώ- 
πης, παρουσιάζει έντελώς ιδιαίτερον έν- 
διαφέρον διά τδν "Ελληνα έπισκέπτην.

I

’Αναρίθμητα είναι τά έν αύτφ φυλλασσό- 
μενα μεγάλης τέχνης άρχαία Ελληνικά 
άγάλματα, δπως τά υπερφυσικού μεγέθους 
«Φαρνέαιος Ταύρος» καί δ «Ήοακλής» τού 
«'λύπτου Γλύκωνος. θαυμάσια είναι αί είς 
τό Μουσείου τούτο τοιχογραφίαι καί τά 
ψηφιδωτά του, άπδ οίκίας τής Κύμης, τής 
Ήρακλείας καί τής Πομπηίας, έμπνευ- 
σμέναι δλαι άπδ Ελληνικά θέματα. ’Από 
τήν Πομπηίαν μετεφέρθη είς τδ ίδιον 
Μουσείου καί τδ περίφημου ψηφιδωτόν τής 
«έν Ίσσφ Μάχης», τοΰ Μ. Αλεξάνδρου.

Είς τάς προσθήκας τού Μουσείου αύτού 
εδρίακονται πολυάριθμα δμοίως άγγεϊα 
καί κοσμήματα, εύρεθέντα είς τήν άρχαίαν 
Κύμην, δπως καί δπλα Ελληνικά, περικε
φαλαίας θώρακες κλπ., άτινα σώζονται 
είς άρίστην κατάστασιν καί άποδεικνύουν 
τήν καλαισθησία τής στολής τών Ελλήνων 
δπλιτών τής έποχής, έν άντιθέσει πρός 
τήν τών Ρωιιαίων.

Δι’ δλους αύτούς τούς λόγους, ή έπί- 
σκεψις τής Νεαπόλεως τής ’Ιταλίας πα
ρουσιάζει έξαιρετικδν ένδιαφέρον διά τούς 
"Ελληνας τουρίστας καί είναι μεγάλη πα
ράλειψης δι’ έκείνους, οίτινες γνωρίζουν 
τήν πόλιν ταύτην, νά μή έπισκεφθούν τδ 
άρχαιολογικόν Μουσείου της, δπως καί τά 
έρείπια τής πλησίον εύρισκομένης άρχαί
ας Κύμης, τής Ελληνικής αύτής άποι- 
κίας, άκρογωνιαίου λίθου τής Μ. Ε λ λ ά 
δος, ήτις πρώτη έδωσε τό φώς τοΰ πολιτι
σμού είς τούς απαθείς καί βαρβάρους τότε 
λαούς τής Δύσεως.
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Ο  δολοφόνος Ντάρλεϋ.

Ό  δολοφονηθείς ΡίτΖιο

Στήν αίθουσα άκροάσεων τοΟ πύργου 
Χόλυρουντ, κοντά ατό ’Εδιμβούργο, μιά 
χάλι ινη πλίκα  βιδωμένη στό πάτωμα 
πλάι στί,ν πόρτα, φέρει τήν εξής έπιγρα- 
φή: «Το σώμα τού Δαβίδ Ρίτζιο έγκατε- 
λείφθη έδώ μετά τήν δολοφονία του, στήν 
τραπεζαρία τής βασιλίσσης Μαρίας, στίς 
9 Μαρτίου 1566».

Τίποτε άλλο.
Ή  δψις τού πύργου έχει άλλάξει ση

μαντικά άπό τδν 16ο αιώνα. Νέα πατώ
ματα τοποθετήθηκαν καί κάθε παλαιό ί 
χνος αίματος έχει έξαφανισθή. Ή  άπλή 
αύτή χάλκινη πλάκα είναι ή μοναδική 
φανερή μαρτυρία μιάς τραγωδίας πού εί
χε μεγάλο άντίκτυπο σέ δλες τις αύλές 
τής Εύρώπης.

Τίποτε δέν προμήνυε τήν τραγική αύ
τή τύχη τού Δαβίδ Ρίτζιο δταν δ νεαρός 
’Ιταλός έφθανε στό ’Εδιμβούργο τό 1561 
ώς συνοδός τού πρεσβευτοΰ τού δουκός τής 
Σαβοΐας. Ή ταν είκοσι δχτώ ετών, γιδς 
ένός μουσικού, καί μουσικός δ ίδιος. "Ε
παιζε άρπα καί άλλα μουσικά δργανα καί 
τραγουοδούσε μέ μιά εύχάριστη βαθειά 
φωνή. Ή  τέχνη του τού είχε έξασφαλίσει 
τήν πρόσληψί του στήν ύπηρεσία τού πρε-

Ή δολοφονία 
τού

▲▲ΒΙΑ ΡΙΤΖΙΟ

Ένας άσημος ’Ιταλός ποιητής καί μουσικός κατόρθωσε νά 
κατακτήση τήν εϋνοια τής Μαρίας Στιούαρτ. 'Υπήρξαν 

τόσο προκλητικές οι σχέσεις και των δυό, ώστε οί αντίζη
λοι δέν άργησαν νά συνωμοτήσουν για τήν έξουδετέρωσι 

του «παρεισάκτου» στήν αυλή τής Σκωτίας. Καί ήταν τόσο ι 
τό μίσος τους, πού τοΰ κατέφεραν, μέ εγχειρίδια, πενήντα

εξη χτυπήματα.

σβευτού, γιατί τήν έποχή έκείνη κανείς 
εύπατρίδης άξιος τού δνόματός του δέν 
θεωρούσε συμπληρωμένο τό νοικοκυριό του, 
άν τό προσωπικό του δέν συμπεριελάμβα- 
νε τουλάχιστο ένα γελωτοποιό, ένα κου
αρτέτο μουσικών καί ένα ζεύγος ποιητών 
-στοιχοπλόκων. Ή  θέσις αύτών τών «καλ
λιτεχνών» ήταν έλαφρώς ανώτερη άπό 
έκείνη τών ύπηρετών καί έλαφρώς κατώ
τερη άπό έκείνη τού έφημερίου τοΰ σπι
τιού. Οί μισθοί ήσαν άνάλογοι καί συνή
θως μάλλον πενιχροί. 'Η παρουσία τών 
ταπεινών αύτών θεραπόντων τών Μουσών 
βοηθούσε τούς κυρίους τους νά καταπο
λεμούν τήν θλΐφι κατά τις μακρές περιη
γήσεις τους καί τήν παραμονή τους κον
τά σέ λαούς λιγότερο καλλιεργημένους 
στόν τρόπο τής ζωής τους.

Στήν Σκωτία δέν ύπήρχαν μεγάλες εύ- 
καιρίες ψυχαγωγίας. Τό κλίμα ήταν δρι- 
μύ, τό τοπίο άγριο. Ό  λαός, φτωχός καί 
πολεμοχαρής, έκυριαρχεΐτο άπό φανατι
κούς διαμαρτυρομένους ιεροκήρυκες. Ή  
άριστοκρατία, άπληστη καί άνυπότακτη, 
είχε βάναυσα ήθη. Καί στήν κορυφή τής 
ίεραρχικής κλίμακος, κλεισμένη στόν πύρ
γο της καί στήν μελαγχολία της, μιά

νεαρή βασίλισσα, ξένη στήν ίδια τήν πα
τρίδα της: ή Μαρία -Στιούαρτ. 'Ο εύπα
τρίδης άπό τήν Σαβοΐα πρέπει νά αίσθάν- 
θηκε ψυχική άνακούφισι δταν ή θητεία του 
έληξε. Καί καθώς ή βασίλισσα Μαρία ά- 
ναζητούσε έναν τραγουδιστή βαθύφωνο γιά  
νά συμπληρώση τό κουαρτέτο της, δ πρε
σβευτής φάνηκε πρόθυμος νά τήν έξυπη- 
ρετήση άφήνοντας πλήρη έλευθερία στόν 
Δαβίδ νά έκλέξη τήν νέα του θέσι μέ τις 
τόσο έλκυστικές προοπτικές πού τοΰ προσ- 
φερόνταν. "Ετσι, δ Ρίτζιο παρέμεινε στό 
’Εδιμβούργο.

Ή  βασίλισσα ήταν δεκαεννέα έτών καί 
χήρα. Βασίλισσα τής Σκωτίας άπό τότε 
πού γεννήθηκε, είχε άνατραφή στήν αύλή 
τής Γαλλίας, δπου, παιδί άκόμη, τήν ε ί
χαν άρραβωνιάσει μέ τόν Δελφίνο Φραγκί
σκο, γιό τού Ερρίκου Β ' καί τής Αΐκα- 1 
τερίνης τών Μεδίκων. Σύμφωνα μέ τά 
έθιμα τής έποχής, οί δυό μνηστευμένοι 
πρίγκηπες παντρεύθηκαν δταν έφθασαν 
στήν έφηβεία καί ήσαν άκόμα έξαιρετικά 
νέοι δταν ό πρόωρος θάνατος τού ’Ερρίκου 
Β ', πού σκοτώθηκε σέ έναν ιππικό άγώ- 
να, τούς έφερε στόν θρόνο τής Γαλλίας. 
Αύτά συνέβαιναν τό 1559. Τόν επόμενο



χρόνο μιά μυστηριώδης μόλυνσις στέρησε 
τήν Μαρία Στιούαρτ Από τδν σύζυγό της 
καί άπό τό στέμμα τής Γαλλίας. Λεπτο
καμωμένη καί Αξιολάτρευτη μέσα στό 
λευκό της πένθος, μέ τό βλέμμα χαμένο 
καί τό πρόσωπο χλωμό, ή δεκαοχτάχρονη 
χήρα έπέστρεψε στή Σκωτία. Ή  ύποδοχή 
πού τής έπεφύλαξε ό λαός της ήταν ιδι
αιτέρως γραφική: εύθυμες εικόνες αιρετι
κών πού καίονταν στήν πυρά γιά  τά άμαρ- 
τήματά τους είχαν άναρτηθή σέ δλο τό 
μήκος τής διαδρομής τής έπίσημης πομ
πής. Καί δλη τήν Ακόλουθη νύχτα οί “Α
γιοι (αύτό τό δνομα έδιναν στόν έαυτό 
τους οί Καλβινισταί) είχαν προβή σέ Αν
τίποινα τραγουδώντας τις μελαγχολικές 
ψαλμωδίες τους κάτω άπό τά παράθυρα 
τού βασιλικού πύργου. Μιά άβυσσος χώρι
ζε τήν καθολική Μαρία άπό τούς δπηκό- 
ους της πού είχαν δεθή μέ δρκο στήν πιδ 
ριζοσπαστική μορφή τής κινήαεως τών 
Διαμαρτυρομένων. Ή  βασίλισσα μπόρεσε 
νά σχηματίση δική της άντίληψι γιά τά 
αισθήματα τών ύπηκόων της τήν ίδια κιό
λας Κυριακή πού Ακολούθησε τήν έπάνο- 
δό της, δταν δ ίερεύς, τόν όποιο κάλεσε 
γιά νά τελέση τήν λειτουργία στά Ανάκτο

ρα, μέ κόπο κατόρθωσε νά διαφύγη άπό 
τήν όργή τού έξαγριωμένου πλήθους.

“Ενοιωθε μεγάλη νοσταλγία γιά τήν 
Γαλλία, πού τής έμφανιζόταν τώρα σάν 
ένα είδος χαμένου παραδείσου, κέντρο τής 
ποιήσεως, τού εύγενικού έρωτος καί τής 
χαράς τής ζωής, πού οί ύπήκοοί της ά- 
πέκρουσαν σάν διαβολικές διαφθορές. Ό  
Δαβίδ Ρίτζιο τής άρεσε έπάνω Απ’ δλα 
γιά τήν τέχνη του.

—  Παίζει καλή μουσική ή βασίλισσα 
σας; ρωτούσε τήν έποχή έκείνη ή Ε λισά
βετ τής Α γγλ ίας τόν Σκώτο πρεσβευτή 
Μέλβιλ.

—  Μάλλον καλή, γιά μιά βασίλισσα, 
απάντησε μέ περίσκεψι ό πρεσβευτής.

Στήν πραγματικότητα ή Μαρία δέν ήταν 
τίποτε περισσότερο άπό μιά έρασιτέχνις, 
Ακολουθώντας τό πρότυπο τών ήγεμόνων 
τής ’Αναγεννήσεως. Ή  Αγάπη δμως πού 
έτρεφε γιά  τήν μουσική καί τήν ποίησι 
ήταν ζωηρή καί ειλικρινής. Ό  Ρίτζιο, έξ 
άλλου, Αποτελούσε γ ι’ αύτήν έναν Αντι
κατοπτρισμό άπό τόν χαμένο της παράδει
σο, γιατί, δπως καί τά υπόλοιπα μέλη τής 
αύλής τής Σαβοΐας, ήταν έξοικειωμένος 
μέ τήν γλώσσα καί τόν πολιτισμό τής

Γαλλίας. Ή  βασίλισσα αισθανόταν μεγάλη 
ψυχική άνακούφισι νά συνομιλή μαζί του 
στήν Αγαπημένη της διάλεκτο πρός με
γάλη ένόχλησι τής Αύλής της, καί πριν 
περάση πολύς καιρός δ. ταπεινός τραγου
διστής άνελάμβανε τό Αξίωμα τού γραμμα- 
τέως τής βασιλίσσης γιά τήν διεκπεραίω- 
σι τής Αλληλογραφίας της στήν γαλλική 
γλώσσα.

Οί εύγενείς άντέδραααν μέ θυμό στήν 
Απροσδόκητη αύτή «προαγωγή» τού Ρίτζιο. 
Δέν μπορούσαν νά τού συγχωρήσουν τήν 
ταπεινή του καταγωγή. “Αρχισαν νά τόν 
Αποκαλούν κοροϊδευτικά μέ τό γαλλικό 
παρατσούκλι «σενιέρ Ντέιβι» καί νά συζη
τούν έξοργισμένοι μεταξύ τους γιά τήν 
παράδοξη άνοδο στήν εύνοια τής βασιλίσ
σης ένός Ατόμου τόσο άσημου άπό άπόψεως 
παρουσιαστικού καί κοινωνικής στάθμης, 
καί έντελώς εύτελούς κατά κοινή δμολο- 
γία. Τό γεγονός δτι ήταν ’Ιταλός Ινέτει- 
νε τήν έναντίον του μνησικακία. Στις αύ- 
λές τής ’Αναγεννήσεως ήταν συνηθισμένη 
ή παρουσία τού ’Ιταλού γραμματέως καί 
ή μορφή του προκαλούσε παντού ένα α ί
σθημα καχυποψίας. Γιατί, κατά κανόνα, 
δικό του ήταν τό χέρι πού κινούσε τά νή-
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πεποίθησίς, μας, ότι άκολουθοΰμεν τόν δρθόν δρόμον. Τόν δρόμον αύτόν θά τόν συνε- 
y ίσωμεν άκλόνητοι μέχρις όλοκληρώσεως τών σκοπών τούς όποιους έτάξαμεν.

Τί έχει προσφέρει έως τώρα ή ’Επανάστασις τό γνωρίζετε, διότι τό ζήτε. ΕΙς 
οόδεμίαν άλλην περίοδον τής Ιστορίας μας έπετεύχθησαν τόσα πολλά εις τόσον βραχύ 
χρονικόν διάστημα. Έδημιουργήσαμεν κατάστασιν άπολύτου έσωτερικής ηρεμίας και 
τάξεως. Κατεστήσαμεν τάς ένόπλους δυνάμεις μας έτοίμην πάντοτε άσπίδα Ιθνικής 
άσφαλείας καί έδαφικής άκεραιότητος. Άνεπτΰξαμεν φιλικάς σχέσεις με δλας τας 
χώρας. Καί συνεβάλαμεν, έν τψ μέτρψ τών δυνάμεών μας, εις τήν διατηρησιν τής 
είρήνης έν τή περιοχή τής Μεσογείου.

Οί στόχοι μας διά τό μέλλον άποβλέπουν είς τήν διασφάλισιν τών έπιτευχθέν- 
τιον καί είς τήν διεύρυνσίν των. Διότι χρειάζεται συνεχής προσπάθεια διά τήν διατή- 
ρησιν τών άγαθών καί διότι αί άνάγκαι τής ζωής αυξάνουν άδιακόπως είς τόν συνεχώς 
μεταβαλλόμενον κόσμον μας. Είς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν θά δοθή περαιτέρω ώθη- 
σις, έπιμελώς προγραμματισμένη, διά τής θεσπίσεως νέων κινήτρων δι δλους τούς 
τομείς τής εθνικής οικονομίας μας. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα θά καταβληθή διά τόν έκσυγ- 
χρονισμόν τής παιδείας καί τήν δργανικήν σΰνδεσίν της μέ τάς άνάγκας τής παρα
γωγής. Πρόκειται περί ένός προβλήματος, τό όποιον άπασχολεΐ, ώς γνωστόν, δλας τάς 
χώρας άνεξαρτήτως τού βαθμού άναπτΰξεώς των.

Ή  άνθρωπότης διανύει σήμερον περίοδον μεγάλων δυσχερειών καί, δεδομένης 
τής άλληλοεξαρτήσεως τών χωρών, ή όποια καθίσταται όλονέν στενωτέρα, πολλαί έκ 
τών δυσχερειών αυτών είσάγονται αυτομάτως καί έκεΐ όπου δεν ύπήρχον. Είμεθα εύτυ- 
χείς διότι έπετύχομεν ν’ άποφύγωμεν τήν αναταραχήν, ή όποια ταλαιπωρεί άρκετά 
κράτη.

Γεωγραφικώς καί πολιτιστικώς άνήκομεν είς τήν Ευρώπην, διότι άνέκαθεν άπο- 
τελοΰμεν τμήμα της καί διότι ή ιστορία της είναι συνέπεια καί συνέχεια τής ίδικής 
μας ιστορίας. ’Εντός τής κοιτίδος αυτής ένός ρωμαλέου πολιτισμού καλούμεθα ν' άνα- 
πτύξωμεν τήν ζωήν μας, ένψ έπιθυμούμεν καί καλλιεργούμεν τήν συνεργασίαν μέ δλα 
τά κράτη τού κόσμου, βάσει τών άρχών τού άλληλοσεβασμοΰ καί τής έντιμου άμίλλης. 
Μετέχομεν δμως τής άμυντικής συμμαχίας τού ΝΑΤΟ, πρός τήν όποιαν είμεθα απο
φασισμένοι να έκπληρώσωμεν καί είς τό μέλλον, έν ισοτιμία, δλας τάς υποχρεώσεις 
αας, δπως καί κατά τό παρελθόν, άποδίδοντες ιδιαιτέραν σημασίαν διά^τήν γενικήν 
ειρήνην είς τούς στενούς δεσμούς μας μέ τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής.

Ελληνικέ Λαέ,
Ή  πρόοδος ένός έθνους δέν έξαρτάται μόνον άπό τήν θέλησιν καί τήν ικανό

τητα τών κυβερνητών του. Αυτοί μελετούν σχεδιάζουν καί βοηθούν. Τήν άςιοποίησιν 
τού προγράμματος, πού χαράσσει έκάστοτε ή Κυβέρνησις, τήν κάμνεις σύ ύπέρ τού 
εαυτού σου καί κατά τόν διαδραμόντα χρόνον άνταπεκρίθης είς τάς εύθύνας σου, δια- 
πιστώσας δ ίδιος τήν ώφέλειαν, τήν όποιαν άπεκάμισες. Είμαι βέβαιος δτι καί είς τό 
μέλλον, τό όποιον άνοίγεται ένώπιον ήμών καί κατά τό όποιον θά εύρύνωνται αί ύπο- 
χρεώσεις σου άντιστοίχως μέ τά δικαιώματά σου, ή άνταπόκρισίς σου θά είναι έξ ίσου 
συνειδητή. ’Επετύχομεν ήδη ύψηλήν στάθμην πραγματοποιήσεων. Γνωρίζεις πλέον 
δτι είς χείρας σου εύρίσκεται ή διατήρησίς των καί ή βελτίωσίς των διά τής συνεργα
σίας σου μέ τήν Κυβέρνησιν πρός δφελος όλων τών πολιτών καί τών έρχομένων γενεών 
τής Χώρας αυτής, ή όποια είναι ή ώραιοτέρα καί εύγενεστέρα τών πατρίδων».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 
Άντιβασιλεύς —  Πρωθυπουργός



ματα των μηχανορραφιών. *ΑντοI οί άν
θρωποι», παραπονιόταν ένας Ά γγλος τής 
έποχής, «μέ τά αρωματισμένα γάντια τους 
καί τά Οστερόβουλα φιλοδωρήματα τους, 
έργάζονται πάντοτε γιά τήν έξυπηρέτησι 
των ϊίιοτελών σκοπών τους καί κατορθώ
νουν πάντοτε νά μάς παίρνουν τδ ψωμί άπό 
τό στόμα».

Ό  Δαβίδ τούς άφηνε νά λένε, ικανο
ποιημένος άπό τό κύρος καί τά πλεονεκτή
ματα τής θέσεώς του. "Οποιος έπιθυμοϋ- 
σε τήν εύνοια τής βααιλίσσης δφειλε νά 
άμείψη τήν έπέμβασι τού γραμματέως μέ 
κουδουνιστά νομίσματα. Αύτό είχε γίνει 
ένα είδος άναγκαστικού φόρου γιά τούς 
ύποψηφίους μνηστήρες τής Μαρίας, καί 
άποτελούσε θέμα σκανδαλοθηρικών συζη
τήσεων σέ δλες τις Αόλές τής Εύρώπης. 
Ή  νεαρή χήρα Στιούαρτ, επίδοξος διάδο
χος τού θρόνου τής Α γγλ ίας λόγψ τής 
καταγωγής της άπό μιάν άδελφή τού Ε ρ 
ρίκου Η ', άποτελούσε ένα τρομερό άτοό 
γιά  τούς Βρεταννούς καθολικούς. Άπό τήν 
πλευρά τους, οί δυνάμεις των Διαμαρτυρο- 
μένων, μέ έπικεφαλής τους τήν Ελισάβετ, 
έπεδίωκαν μέ κάθε τρόπο ό νέος σύζυγος 
τής Μαρίας νά προέρχεται άπό τις τάξεις 
τους. Οί δυό βασίλισσες άντήλλασσαν με- 
λιστάλακτα μηνύματα, γεμάτα άπό άδελ- 
φικές προσαγορεύσεις καί άνάμεαα στις 
γραμμές δπήρχε πάντοτε μιά έντεχνα δια
τυπωμένη άπειλή. Ή  ’Ελισάβετ έφθασε 
στό σημείο νά συστήση ώς σύζυγο τής 6α- 
σιλίασης τής Σκωτίας τόν Κόμητα τού 
Λέατερ, τόν πιό περιβόητο άπό τούς εύνο- 
ουμένους της. Διέθετε δλα τά άπαιτούμε- 
να προσόντα, μπορούσε νά είναι ήσυχη ή 
«άγαπημένη άδελφή», έκείνη ή Ιδια έγ- 
γυόταν γ ι’ αύτά! Ή  Μαρία, παρ’ δλο δτι 
ή συγκεκαλυμμένη προσβολή αύτής τής 
προτάσεως τήν έκανε νά τρέμη άπό όργή, 
έδωσε τήν έγκρισί της γιά τήν Ιναρξι των 
γαμήλιων διαπραγματεύσεων. 'Ε πειτα , 
καθώς οί διαπραγματεύσεις αύτές καθυ
στερούσαν έξ αιτίας συνεχών παρελκύσεων 
καί άντικρούσεων, καί δλόκληρη ή Εύρώ- 
πη σχολίαζε τις έκθέσεις τών πρεσβευτών, 
έπεσε σάν πραγματικός κεραυνός ή είδη- 
σις δτι ή βασίλισσα τής Σκωτίας, εντελώς 
ξαφνικά, έρωτεύθηκε έναν Καθολικά Ά γ 
γλο εύγενή, τόν Ερρίκο Ντάρνλεϋ, άπό 
τόν πανίσχυρο οίκο τών Λέννοξ, καί τού 
ύπεσχέθη νά γίνη σύζυγός του.

Ή  έντύπωσις στις φατρίες τών Σκώτων 
υπήρξε τεράστια. "Εκπληκτοι καί γεμάτοι 
όργή οί βαρώνοι άντιμετώπιζαν μέ μίσος 
τόν μελλοντικό άρχοντά τους. Ή ταν ένας 
νεαρός πού δέν είχε άκόμη κλείσει τά 
είκοσι, ξανθός, ροδαλός, ψηλός, μέ μακριά 
πόδια σάν λελέκι. Κανείς δέν μπορούσε 
νά έννοήση μέ τι τρόπο κατόρθωσε νά κα- 
τακτήση τήν καρδιά τής βασίλισσας. Ί 
σως ήταν ζήτημα άναστήματος. *Η Μαρία 
πού πλησίαζε έπικινδύνως τό ένα μέτρο 
καί όγδόντα, συναντούσε πάντοτε δυσκο
λίες στό νά βρή συνοδούς πού τό άνάατη- 
μά τους νά ταίριαζε μέ τό δικό της. Τό 
άνάστημα ήταν τό μοναδικό άξιοσημείωτο 
προσόν τού Έορίκου Ντάρνλεϋ. "Οσο γιά 
τά ύπόλοιπα, δέν ήταν δυνατόν νά βρεθή 
νεαρός πιό κοινός, πιό ματαιόδοξος καί πιό 
έξοργιστικός άπό αύτόν. "Ομως ή Μαρία, 
δταν κατελαμβάνετο άπό μιά ιδιοτροπία, 
ήταν άδύνατο νά άναχαιτισθή άπό δποιο- 
δήποτε έμπόδιο. Στις 27 ’Ιουλίου τού 1565 
κατόρθωσε νά πραγιιατοποιήση τήν στέψι

τού αέλλοντος συζύγου της στό Έδιμβοΰο- 
γο. Τήν έπομένη έτελέσθησαν έπισήμως 
οί γάμοι τού ζεύγους. Οί Σκώτοι λόρδοι, 
πού είχαν καταγγείλει τήν παρανομία τής 
έπιβολής στόν λαό τής Σκωτίας ένός κα
θολικού βασιλέως χωρίς προηνουμένη έγ- 
κρισι τού Κοινοβουλίου, κηρύχθηκαν έπα- 
ναστάτες καί ένοχοι προδοσίας. Ή  ίδια 
ή Μαρία, έπικεφαλής τού στοατοϋ της, μέ 
τήν πιστόλα στήν ζώνη καί τά μαλλιά 
της νά άνεμίζουν στόν άέρα, τούς κατε- 
τρόπωσε μέ μιά κεραυνοβόλο δράσι, διώ- 
χνοντάς τους πέρα άπό τά σύνορα. Ή  ω
ραία άμαζών είχε νικήσει καί μπορούσε 
τώρα νά γευθή τούς καρπούς τής νίκης 
της.

Έπρόκειτο δμως γιά πολύ πικρούς 
καρπούς. Ή  Μαρία δέν άργησε νά άντιλη- 
®θή πόσο άτυχη ήταν ή εκλογή της. Τώρα 
πού τό σύντομο πάθος είχε περάσει, δ νεα
ρός τής έμφανιζόταν αύτδς πού πραγμα
τικά ήταν: ένα άνδρείκελο ντυμένο μέ βα
σιλική στολή, σκλάβος χυδαίων όρέξεων 
καί ύπερμέτρων φιλοδοξιών. Μέσα στήν 
ψυχή της, πού δέν γνώριζε τούς συμβιβα
σμούς, ή άνυπομονησία είχε άρχίσει νά 
παίρνη τήν θέσι τού έρωτος.

Τήν στιγμή έκείνη δ Δαβίδ Ρίτζιο άρχι
σε νά βγαίνη άπό τήν σκιά. Τήν έποχή 
πού ή βασίλισσα έρωτοτροποϋσε μέ τόν 
μέλλοντα σύζυγό της, δ Ρίτζιο ύπήρξεν 
ένθεομος ύποστηρικτής τού Ντάρνλεϋ, δ 
όποΐοο τόν χαρακτήριζε ώς bosom friend, 
δηλαδή ώς έπιστήθιο φίλο του. *0 παρά
ξενος δεσηός τους, περισσότερο άπό τήν 
καρδιά, είχε τήν ρίζα του στό άμοιβαΐο 
συμφέρον. Ό  Ντάρνλεϋ είχε σάν σκοπό ν’ 
άνοίξη τόν δρόμο του πρός τόν βασιλικό 
γάμο του. Ό  Ρίτζιο έπιθυμούσε νά δια- 
τηρήση κάτω άπό τό νέο καθεστώς τά 
πλεονεκτήματα πού είχε άποκτήσει Οπό 
τό παλαιό. "Οταν δμως ή διαφωνία χαρα
κτήρων τού βασιλικού ζεύγους άρχισε νά 
γίνεται άντιληπτή στήν Αύλή, δ Ρίτζιο 
έτάχθη άνοικτά μέ τό μέρος τής βασιλίσ-
^ης.

Είναι δύσκολο νά προσδιορισθή κατά 
πόσο ή διαγωγή του καθοριζόταν άπό τήν 
φρόνησι τού αύλικού καί κατά πόσο άπό 
πραγματική άφοσίωσι. Παραδόξως, ύπήρ
χε άνάμεσα στόν «αενιέρ Ντέιβι» καί στήν 
Μαρία Στιούαρτ, παρ’ δλο πού είχαν γεν- 
νηθή στά δυό άκρα τής κοινωνικής κλίμα- 
κος, μιά δρισμένη δμσιότης. Καί οί δυό 
τους ίννοιωθαν ξένοι σέ μιά έχθρική χώ
ρα— άν καί ή Μαρία είχε γεννηθή στήν 
Σκωτία, είχε φύγει μικρή άπό τήν χώρα. 
Καί οί δυό άγαποϋσαν τήν όμορφιά καί τήν 
τέχνη, καί οί δυό ήσαν άνίκανοι νά έκτι- 
μήσουν σωστά τούς άνθρώπους, καί οί δυό 
πίστευαν δτι ήσαν σέ θέσι νά τά βγάλουν 
πέρα στό πολύπλοκο παιγνίδι τών μηχα
νορραφιών. Ή  οίκειότης άνάμεσα στήν 
βασίλισσα καί τόν μουσικό - γραμματέα 
γινόταν μέρα μέ τήν ήμέρα πιό μεγάλη 
ένώ πύκνωναν έπάνω άπό τήν Σκωτία οί 
Ομίχλες τού χειμώνος. Τις μεγάλες νύ
χτες, ένώ δ βοριάς φυσομανούσε γύρω άπό 
τόν πύργο τού Χόλυρουντ, ή Μαρία καί δ 
Ρίτζιο δειπνούσαν μαζί, παρουσία κάποιας 
κυρίας τής τιμής, καί έν αυνεχείφ, γιά  
νά περάσουν τήν ώρα τους, έπαιζαν μου- 
σιική ή συζητούσαν γαλλικά. Στό μεταξύ 
ό Ντάρνλεϋ, βασιλεύς χωρίς Ιχνος έξου- 
σίας (παρ’ δλα τά νομίσματα μέ τήν έπι-

Μ Α Ρ ΙΑ  Σ Τ ΙΟ Υ Α Ρ Τ .

γραφή Henricus Rex πού κυκλοφορούσαν 
σέ όλόκληρη τήν χώρα) είχε παραμερι- 
σθή άπό τά διαμερίσματα τής συζύγου του, 

• γευμάτιζε μόνος του γεμάτος μνησικακία, 
ή καταπιανόταν μέ χυδαία παιγνίδια μέ 
τούς συντρόφους του καί ξεθύμαινε μπρο
στά τους τήν όργή του γιά τήν παντοδυνα
μία τού Δαβίδ.

Ύπό τό κράτος μιάς παρόμοιας ψυχικής 
διαθέσεως ήταν μοιραίο νά έπανασυνδέση 
τις σχέσεις δ Ντάρνλεϋ μέ τούς Λόρδους 
πού είχαν περιπέσει σέ δυσμένεια καί ν’ 
άρχίση νά συνωμοτή μαζί τους έναντίον 
τού εύνοουμένου τής Μαρίας. Ε ίχε μπή 
ό νέος χρόνος 1566, καί δλοι γνώριζαν δτι 
ή βασίλισσα ήταν έγκυος. Ό  τοκετός ά- 
νεμένετο γιά  μήνα ’Ιούνιο. Μερικοί κακό
γλωσσοι ψιθύριζαν δτι δ διάδοχος θά είχε 

"τήν σοφία τού Σολομώντος γιατί, δπως δ 
βιβλικός βασιλεύς, «ήταν γιός τού Δαβίδ 
πού έπαιζε άρπα». Ίσ ω ς αύτός δ ψίθυρος 
πού βρήκε άπήχηαι στήν Γαλλία πολλά 
χρόνια μετά τό δράμα, δέν έφθασε ποτέ 
στ’ αύτιά τού Ντάρνλεϋ. Α λλά, φυσικά, 
έκεΐνος δέν είχε άνάγκη άπό κακόβουλα 
ύπονοούμενα γ ιά  νά άναζωπυρωθή ή όργή 
του. Ήρες Ολόκληρες κλεισμένος σέ μυ
στικές συνεδριάσεις μέ τούς ήγέτες τών 
έπαναατατών εύγενών, τόν Μόρτον, τόν Λέ- 
δινγκτον, τόν Μάοραιη, καί τόν άποτρό- 
παιο Ροϋτβεν πού τό πρόσωπό του είχε πα- 
ραμορφωθή άπό τήν εύλογιά, δ 'Ερρίκος 
Ντάρνλεϋ έτοίμαζε μιά θανάσιμη παγίδα 
έναντίον τού ’Ιταλού μουσικού.

Ώ ς ήμέρα τού φόνου διαλέχθηκε ή 9η 
Μαρτίου, Σάββατο. Τό βράδυ έκεΐνο δ Δα
βίδ Ρίτζιο δειπνούσε μαζί μέ τήν βασίλισ
σα καί τήν κόμησσα τού Άργκάυλ, χωρίς 
νά δποψιάζεται τίποτε. Παρ’ δλη τήν δ- 
ψηλή συντροφιά, δ Ρίτζιο φορούσε τόν 
σκούφο του στό κεφάλι, τό Ιδιο δπως καί
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Ο Πύργος τού Χόλυρουντ, όπου δολο
φονήθηκε ό Δαβίδ ΡίτΖιο.

ένας έκ γενετής εύγενής. "Αλλοι τρεις 
αύλικοί ήσαν τής υπηρεσίας έκεϊνο τό 
βράδυ. Ή  τραπεζαρία, περιορισμένων δια
στάσεων καί χρήσεως αύατηρώς ιδιωτικής, 
γειτόνευε μέ τό ύπνοδωμάτιο τής Μαρίας 
Στιούαρτ. Ά πδ αΰτό τό δπνοδωμάτιο μιά 
μικρή μυστική σκάλα, έλικοειδής, κτισμέ
νη μέσα στόν παχύ τοίχο, όδηγοδσε στόν 
κάτω δροφο, στό δωμάτιο τού βασιλικού 
συζύγου. Άπό τήν σκάλα αύτή άνέβηκε 
δ Ντάρνλεύ, Ακολουθούμενος άπδ τόν 
Ροΰτβεν, πού έφερε πλήρη πολεμική έ- 
ξάρτυσι. Κρατούσαν καί οί δυό έγχειρίδια. 
Ή  βασίλισσα καί οί συνδαιτημόνες της 
τούς είδαν νά έμφανίζωνται μπροστά τους 
ξαφνικά, στδ τρεμάμενο φως τών κεριών. 
Οί δυδ γυναίκες Αναπήδησαν άπδ τά κα- 
θίσματά τους ξεφωνίζοντας. Ό  Ροΰτβεν 
άπλωσε τδ μπράτσο του σέ μιά Απει
λητική καί ταυτόχρονα καθησυχαστική 
χειρονομία καί ή βροντερή φωνή του γέ
μισε τδ δωμάτιο: δέν είχε έλθη γιά νά 
κάνη κακό σ’ αύτές άλλά γιά  νά κανονίση 
ένα λογαριασμό μέ τδν τρίτο συνδαιτημό- 
να, «έκεϊνον έκεί τόν άνανδρο Δαβίδ». 'Ο 
Ιταλός, Αφοπλισμένος καί τρελλός άπδ 
τό φόβο του, προσπάθησε νά σωθή πέφτον
τας στά πόδια τής βασίλισσας. Γραπώθη
κε άπδ τίς φούστες της ένώ ταυτόχρονα 
τήν έκλιπαρούσε μέ γοερές κραυγές νά 
τδν σώση. Δέν δπήρχε δμως σωτηρία γιά 
τδν άτυχο Δαβίδ. Οί συνωμότες είχαν στό 
μεταξύ κυκλώσει τδν πύργο, Αποκλείοντας 
κάθε έξοδο, καί Ανέβαιναν πρός τά ίδιαί- 

* τέρα διαμερίσματα. Ό  Ροΰτβεν άρπαξε τήν 
βασίλισσα καί τήν έσπρωξε στήν Αγκαλιά 
τού Ντάρνλεύ, λέγοντάς του νά τήν κρα- 
τήση. Έ πειτα , μαζί μέ τούς άλλους συνω
μότες, πού στδ μεταξύ είχαν μπή στδ δω
μάτιο, έσυρε διά τής βίας τδν Ρίτζιο έξω 
άπδ τήν τραπεζαρία, στδ γειτονικό ύπνο
δωμάτιο, καί έκεί βύθισαν τά μαχαίρια 
τους στό κορμί του.

Κατόπιν κύλησαν τδ αίμόρφυτο σώμα 
του άπδ τήν μικρή μυστική έσωτερική 
σκάλα έως στήν αίθουσα τών Ακροάσεων. 
Ό ταν δ δύστυχος ’Ιταλός έπαψε νά δίνη 
σημεία ζωής, τδν πέταξαν στόν θάλαμο 
τού θυρωρού, δπου είχε μείνει τούς πρώ- 
τους μήνες τής διαμονής του στήν Αύλή, 
τότε πού δέν ήταν Ακόμη παρά ένας Αφα
νής μουσικός. Ό  θυρωρός, χωρίς νά χάνη 
καιρό, Αρχισε νά τού άφαιρή τά πολυτελή 
ενδύματά του πού ήοαν βουτηγμένα ατό 
αίμα. ’Επάνω στό πτώμα ύπήρχαν πενήντα 
£ςή μαχαιριές. Σέ μιά Απ’ αύτές έξακο- 
λυυθούσε νά είναι μπηγμένο τδ έγχειρίδιο 
τού Ντάρνλεύ.

Μιά τρομακτική σιγή είχε Ακολουθήσει 
τδν θόρυβο τής σφαγής, στήν μικρή τρα
πεζαρία, δπου τά κεριά έξακολουθούσαν νά 
φωτίζουν τά μισοφαγωμένα φαγητά έπάνω 
στό τραπέζι. Ή  Μαρία μίλησε πρώτη:

—Ά , ιιυλόρδε, γιατί διαπράξατε αύτδ 
τό έγκλημα έναντίον μου, πού σάς Ανύ
ψωσα άπδ μιά ταπεινή κατάστασι καί σάς 
έκανα σύζυγό μου;

'Γπήρχε μιά παράξενη ήρεμία στόν τό
νο τής φωνής της, δπως συμβαίνει μέ κά
ποιον πού ξύπνησε άπδ ένα δνειρο καί εί
ναι έκ νέου κύριος τού Ιαυτού του. ’Αντί
θετα δ Ντάρνλεύ είχε τά νεύρα του τελεί
ως σπασμένα. Σάν χείμαρρος ξεχύθηκαν 
άπδ τδ στόμα του δλη ή πικρία, δλη του 
ή μνησικακία, οί Αδικίες πού ύπέστη, 
φανταστικές καί πραγματικές, δλα του τά 
μεγάλα παράπονα. Ή  βασίλισσα τδν άφη
σε νά λέη, έχοντας πλήρη συναίσθησι τού 
κινδύνου πού Απειλούσε τήν ίδια καί τό 
στέμμα της τώρα πού δ Ντάρνλεύ, ύπα- 
κούοντας Αποκλειστικά στό αίσθημα τής 
ζήλειας, είχε δεθή χεροπόδαρα μέ τούς 
έπαναστατημένους εύγενεϊς.

Στίς δύσκολες στιγμές, δταν δλοι σά
στιζαν καί δέν ήξεραν τί νά κάνουν, ή 
Μαρία Στιούαρτ Αντλούσε άπδ μέσα της 
Ανεξάντλητα Αποθέματα θάρρους. Παρ’ δ
λη τήν Αδυναμία της καί τήν ταραχή της, 
πού τήν έπέτεινε ή κατάσρασίς της (βρι
σκόταν ήδη στόν έκτο μήνα τής εγκυμο
σύνης της) ή βασίλισσα σήκωσε ψηλά τό 
κεφάλι:

—  ’Αρκετά δάκρυα χύσαμε, είπε δταν 
τής άνέφεραν δτι δ Ρίτζιο ήταν νεκρός. 
Είναι καιρός νά σκεφθούμε τήν έκδίκησί 
μας.

Τήν ίδια έκείνη νύχτα έπανέκτησε δλη 
τήν παλαιά έπιρροή της έπάνω στήν Αδύ
νατη καί εύτελή ψυχή τού συζύγου της, 
τόν δποΐο έπεισε νά έγκαταλείψη τούς 
λόρδους, τούς συντρόφους του στήν συνω
μοσία πού είχε λάβει χώρα, καί νά συντα- 
χθή στό πλευρό της γιά  νά στερεωθή ή 
ύπεροχή τού Στέμματος.

Ο ΝΤΆΡΝΛΕΎ' ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΓ

"Επρεπε πρώτα νά φύγουν άπό τό Χό
λυρουντ, δπου ήσαν στήν πραγματικότητα 
φυλακισμένοι. Ή  έξοδος όργανώθηκε γιά 
τήν Ιπομένη νύχτα άπδ τό τμήμα έκεϊνο 
τών ύπογείων Αποθηκών πού δέν έφρου- 
ρείτο καί συγκοινωνούσε μέ τδν έξω κό
σμο μέσφ ένδς διαδρόμου. Στδ μεταξύ δ 
Ντάρνλεύ καθησύχαζε τούς Λόρδους, δια-

βεβαιώνοντάς τους δτι ήταν σίγουρος δτι 
θά πετύχαινε γιά λογαριασμό τους άπό τήν 
γυναίκα του πλήρη λήθη τού παρελθόντος. 
Ό  Αθλιος νεαρός, Αφού πρόδωσε τδν Ρ ί
τζιο σέ συμφωνία μέ τούς εύγενεϊς, τώ
ρα έτοιμαζόταν νά προδώση τούς εύγενεϊς, 
παρακινημένος άπδ τήν βασίλισσα.

Οί φυγάδες ήσαν τρεις: Ό  Ντάρνλεύ, 
ή Μαρία Στιούαρτ καί ένας ύπηρέτης. Τδ 
μαρτιάτικο φεγγάρι έλαμπε μέ δλη του 
τήν μελαγαλοπρέπεια, ένώ αύτοί διέσχι
ζαν,  ̂ έξω άπδ τδν πύργο, μιά Ακαλλιέργη
τη έκτασι πού χρησίμευε γιά νεκροταφείο. 
Έ κεί, Ανάμεσα στούς έγκαταλελειμμένους 
τάφους, ύπήρχε ένας σωρός άπδ φρεσκο
κομμένο χώμα: Ό  Ρίτζιο. . .  Γιά μιά στι
γμή φάνηκε τδ σθένος πού είχε έπιδείξει 
ή Μαρία έως έκείνη τήν ώρα θά τήν έγ- 
κατέλειπε, ένώ ένας χείμαρρος άπδ π ι
κρές κατάρες έναντίον δλοκλήρου τού οί
κου τών Λέννοξ, τής πατριας τού συζύ
γου της, έκαψε τά χείλη τής βασίλισσας.

Τδν μήνα ’Ιούνιο, στόν βασιλικό πύργο 
τού ’Εδιμβούργου, ή Μαρία έφερε στόν 
κόσμο έναν γιό, τδν ’Ιάκωβο, πού έπρό- 
κειτο μιά ήμέρα νά συνενώση κάτω άπό 
τό σκήπτρο του τά δυό βασίλεια τής Σκω
τίας καί τής ’Αγγλίας. Μέσα στίς έορτές 
γιά  τήν γέννησι ττοΰ παιδιού καί τήν ά-, 
ποκατάστασι τών «καλών σχέσεων» μέ τδν 
Ντάρνλεύ, ή Μαρία δέν λησμονούσε τόν 
δρκο πού είχε προφέρει έπάνω άπό τόν 
τάφο τού Ρίτζιο, τού δποίου τδ πτώμα είχε 
τοιρα μεταφέρει στδ Βασιλικό Παρεκκλή- 
σιο. "Ηταν Ανίκανη γιά  συγγνώμη, καί δ 
ίδιος δ Ντάρνλεύ, χωρίς νά τό γνωρίζη, 
τής είχε ύποδείξει τδν τρόπο τής έκδική- 
σεως: έπρόκειτο γιά  τήν έκμετάλλευσι 
τής ύποστηρίξεως τών Λόρδων, καί μάλι
στα τών πιό έπικινδύνων άπ’ αύτούς, έκεί- 
νων πού δέν ξεχνούσαν τήν προδοσία πού 
δ Ντάρνλεύ είχε διαπράξει σέ βάρος τους.

"Οταν στις δυδ τδ πρωί τής 10ης Φε
βρουάριου τού 1567, μιά τρομακτική έκρη- 
ξις τράνταξε δλόκληρη τήν πόλι τού ’Ε
διμβούργου, προερχομένη άπδ τήν μοναχι
κή κατοικία τού Κέρκ ο’Φήλντ, έξω άπδ 
τά τείχη τής πόλεως δπου διέμενε προσω- 
ρινώς τδ βασιλικό ζεύγος, πολλοί ύπήρξαν 
έκείνοι πού φοβήθηκαν γιά τήν ζωή τής 
βασίλισσας.

Ή  Μαρία δμως ήταν σώα καί Ασφαλής, 
σέ σημαντική άπόστασι Από τδ βασιλικό 
καταφύγιο: στόν πύργο τού Χόλυρουντ, δ
που έορταζόταν μέ ένα χορό μεταμφιεσμέ
νων ένας γάμος τής Αριστοκρατίας. ’Από 
μιά εύτυχή συγκυρία, ή βασίλισσα είχε 
θυμηθή έκείνον τόν χορό τδ προηγούμενο 
βράδυ, καί είχε Αναχωρήσει Αφού πρώτα 
άποχαιρέτησε μέ τρυφερότητα τδν Ντάρν- 
λεύ, δ δποίος δέν μπορούσε νά τήν συνο- 
δεύαη γιατί βρισκόταν σέ άνάρρωσι άπδ 
εύλογιά.

Τδ σώμα τού Ντάρνλεύ βρέθηκε μέσα 
στόν κήπο τού Κέρκ ο’Φήλντ, Ανάμεσα στά 
έρείπια τής οικίας πού είχε καταρρεύσει. 
Φορούσε τδ νυχτικό του καί δέν έφερε 
κανένα Ιχνος άπδ τραύματα. Κάποια φή
μη κυκλοφόρησε τότε δτι τδν είχαν στραγ
γαλίσει.

MASSIMO ROSSARO
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Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  
Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

Ύ π ό  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

1. Σ κ ο π ό ς ,  ν ό η μ α ,  ά Ε ί α τ ή ς  ψ υ χ ο λ ο 
γ ί α ς  τ ή ς  μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ς .  Δ ι α ί -  
ρ ε ο ι ς  κ α ί  κ λ ά δ ο ι  α ύ τ ή ς .

Υπό τόν όρον ψυχολογία τής μεταναστεύοεωα νοοΟ- 
μεν τόν κλάδον εκείνον τής πρακτικής ψυχολογίας, ό όποιος 
σκοπόν έχει τήν έρευναν τοϋ μεταναστευτικοϋ βιώματος.

Βάσει τοϋ μετανοστευτικοϋ βιώμστος, έχομεν τό ψαι- 
νόμενον τής συμπεριφοράς τής μεταναστευσεως.

Ή  έρευνα τοϋ μεταναστευτικοϋ βιώματος καί ή βάσει 
τούτης ψυχολογική έρευνα τής μεταναστευσεως σκοπόν έχει: 

α) Τήν κοτανόησιν καί ερμηνείαν τής προσωπικότητος 
τοϋ μετονάστου. (Ποιοι κυρίως μεταναστεύουν, ποια είναι 
η άΕιολογική ύφή (Struktur κατά Krueger) τοϋ ψυχικού 
βίου αύτών κλπ.).

β) Τήν εύρεσιν, καθορισμόν, αίτιολόγησιν καί ερμη
νείαν τών ψυχολογικών όρων, οί όποιοι επιδρούν έπί τού 
φαινομένου Tfjc μετονοατεύσεωο (οικονομικοί παράγοντες 
ψυχικοί κλίσεις καί κληρονομικοί προδιαθέσεις, δημιουργία 
τοϋ περιβάλλοντος, ώς καί ψυχολογική άνάλυοις τών συν
θηκών ϋπό τάς όποιας γίνονται δεκτοί μετανάσται εις μίαν 
χώραν κλπ.).

γ ) Τήν συμβολήν εις τήν ρύθμιοιν τής μεταναστεύσεως, 
τουτέστι:

αα) Τόν καθορισμόν βάσει ψυχολογικών κριτήριων καί ψυ
χοδιαγνωστικών μεθόδων τών καταλλήλων πρός μετανάστευ- 
σιν προσώπων (ψυχοδιαγνωστική τής μεταναστεύσεως).

ββ) Τόν καθορισμόν βάσει τής ψυχικής δομής έκάστου 
προσώπου, τού καταλλήλου δι αύτό τόπου πρός μετανά- 
οτευσιν καί τήν a priori ψυχικήν προσαρμογήν αύτού (ψυχο- 
οδηγητική τής μεταναστεύσεως).

γγ) Τήν ρύθμιοιν τών όρων τού περιβάλλοντος μετά τήν 
μετανόστευοιν, βάσει τών ψυχολογικών κοί ψυχιατρικών δε
δομένων, πρός τόν σκοπόν τής προφυλάΕεως κοί άποφυγής 
δημιουργίας ψυχικών δυσχερείων, ψυχικών συγκρούσεων 
(Konflikte) καί ψυχικών συμπλεγμάτων (Komplexe), ώς και 
έκδηλώσεως νευρασθενείων, ψυχασθενειών κλπ.

Κατά ταύτα, δυνόμεθα νό εϊπωμεν, ότι ή συμβολή τής 
ψυχολογίας διό τήν έρευναν καί ρύθμιοιν τού φαινομένου 
τής μεταναστεύσεως είναι βασική. "Αγνοια δέ ή περιφρονη- 
οις τών άρχών τούτης, δύναται νό όδηγήση εις σφάλματο 
έχοντα τρογικάς συνέπειας διά τό ότομο, διά τούς λαούς 
διό τήν άνθρωπότητα.

Η μετανόστευσις δέν είναι δυνατόν νό έπιτελήται έ- 
χουσα βάοιν τόν άνθρωπον ώς ένα άριθμόν, όστις θά ουμ 
πληρώοη τό άριθμητικόν κενόν, τό όποιον υπάρχει εις μίαν 
χώραν, αλλά δέον όπως έχη βάσιν τήν προσωπικότητα τού 
άνθρώπου. όστις, ώς προαωπικότης, έχει τήν ικανότητα νό 
προααρμοσθή εις τό ψυχικόν κλίμα μιας άλλης χώρας, ή 
όποια άντοποκρίνεται εις τήν προσωπικότητά του.

Η μετανόστευσις ώς φαινόμενον ένεργητικής συμπε
ριφοράς άπτεται όπαοών τών επόψεων, ύφ ας παρατηρεί 
ή ψυχολογική έρευνα τό ψυχικά φαινόμενα, ήτοι τής γενι
κής ψυχολογίας, τής έΕελικτικής ψυχολογίας, τής χαρα

κτηρολογίας, τής κοινωνκής ψυχολογίας κοί τοϋ άνθρωπο- 
λογικοϋ προβληματισμού.

Καί ή μέν γενική ψυχολογία σσχαλεϊται περί τό μετα- 
νοστευτικόν βίωμα ώς ψυχικόν φαινόμενον ένεργητικής συμ
περιφοράς, έπιχειροϋσα νά κοθορίση αύτό γενικώς εις όλους 
τούς άνθρώπους, έν σχέοει πάντοτε πρός τήν έοωτερικήν 
σχέοιν άτομον —  κόσμος.

Ή  έΕελικτική ψυχολογία έιπιχειρεϊ νό έρμηνεύση τό φαι- 
νόμενον τής μετανοστεύσεως έν σχέοει πρός τό στάδια τοϋ" 
ψυχικού βίου τού άνθρώπου. Αϋτη προσπαθεί νά κοθορίση 
τήν πορείαν τού μεταναστευτικού βιώματος, τόν χρόνον έμ- 
φανίσεως αύτού, ώς καί τάς μορφάς κοί παρολλαγάς τού
του κοτά τό διάφορα στάδια τού ψυχικού βίου τοϋ άνθρώ
που.

Ή  χαρακτηρολογία προσπαθεί νά άναλύση τό χσρακτη- 
ρολογικόν πεδίον (Charakterologische Aufhellung κατά 
Lersch) τού μετανάστου, νό καθορίση τάς βοσικάς αύτού 
ιδιότητας, ώς καί τάς περιφερειακός τοιαύτας. Ή  χορακτη- 
ρολογική δέ τυπολογία προσπαθεί νά κοθορίση χαρακτηρο- 
λογικούς τύπους τού μετανάστου.

Ή  κοινωνική ψυχολογία ερευνά τό φαινόμενον τής με
ταναστεύσεως ώς κοινωνικόν φαινόμενον έντός τής κοινω
νίας έπιτελούμε-νον καί ύπό κοινωνικών όρων ουγκαθοριΖό- 
μενον. "Επίσης δέ, έρευνόται ύπ" ούτής τό φαινόμενον τής 
ομαδικής μετανοστεύσεως, τουτέστιν ή μετανόστευσις ώς 
Ομαδικόν φαινόμενον καί έν τή τελευταία άναλύσει ή ομα
δική μεταναστευτική ψυχή ώς παραλλαγή τής ομαδικής ψυ- 
XHC.

Ο άνθρωπολογικός προβληματισμός έν τέλει ώς 6ά- 
σις τής δημιουργίας μιας ψυχολογίας τής προσωπικότητος 
έρευνών τό ψυχικά φαινόμενα «έως τέλους» κατά τήν φρά- 
σιν τού YVindelband έΕετάΖει τό νόημα, τήν άΕίαν καί τόν 
σκοπόν τού φαινομένου τής μετανοστεύσεως έντός τής ροής 
τού κόσμου καί προσποθεϊ νά κατονοήση τούτο ούχί αιτιο
κρατικούς άλλά τελεολογικώς.

2. Ι σ τ ο ρ ι κ ό  τ ι ν ά  π ε ρ ί  τ ή ς  ά ν α π τ ύ -
Ε ε ω ς  τ ή ς  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς  τ ή ς  μ ε τ α 
ν ο σ τ ε ύ σ ε ω ς .

Η ψυχολογική έρευνα τού φαινομένου τής μετανοστεύ- 
οεως. τελούσα είσέτι έν άνοπτύΕει, διάγει τά πρώτα στάδια 
τής νεότητάς της. Δυνάμεθα δέ ίστορικώς νά διακρίνωμεν 
τέσσαρα παράλληλα στάδια κατά τήν έΕέλιΕίν της.

Κατά τό πρώτον στόδιον άνοπτύσσεται έν Αμερική 
είναι δέ καθαρώς ψυχοϋγιεινής φύσεως. Οί Αμερικανοί ή 
ήπειρος τών όποιων κατ' έΕοχήν δέχεται μετανάστας, πα- 
ρετήρησαν, ότι πλεϊστοι όσοι έκ τών άφικνουμένων εις "Α
μερικήν μετανσστών μετά τήν άφιΕιν των προσεβάλοντο ύπό 
ψυχικών ασθενειών. Τό ποσοστόν τών ψυχικώς ασθενών με
ταναστών ήτο υπερβολικόν έν σχέοει πρός τόν ποσοστόν 
τοϋ έν γένει πληθυσμού. Τούτο άπεδείχθη βάσει τών έρευ
νών, οί όποίαι περιέχονται εις τόν τόμον τόν όποιον έΕέδω- 
κεν ό Dayton καί τών έρευνών τής Murphy. Ή  Murphy έπε-



Εέτεινε τάς έρεύνας της κοί έπί των μεταναστών τής Με
γάλης Βρεταννίας. Αί ανωτέρω έρευναι κατέστησαν άναγ- 
καίον τήν ψυχολογικήν έρευναν του φαινομένου τής μετα- 
νσστεύσεως καί τής προσωπικότητας τοϋ μετανάστου, πρός 
τάν σκοπόν τής λήψεως μέτρων ψυχοϋγιεινής φύσεως. Εί- 
δικώς πορετηρήθη, ότι πλεϊστοι όσοι έπασχον έκ ψυχικής 
δυσπροσαρμογής, έπαγγελματικής άπροσαρμοστίας, συμπλε- 
γμάτων άκοινωνησίας κλπ., άπστελοϋντες κοινωνικόν κίν
δυνον. Ή  άπαίτησις, όθεν, διά τήν ψυχολογικήν κατανόη- 
σιν καί έρμηνείαν τοϋ μετανάστου έτέθη κατ' άρχήν έκ τής 
χώρας, έν ή είχεν οϋτος έγκατασταθή.

Τό δεύτερον στάδιον αναπτύσσεται έν Ευρώπη και δη 
εις τάς βορείους χώρας, είναι δέ κοθορώς ψυχολογικής 
φύσεως. Επειδή κατά τάς έρεύνας. αί όποϊαι έγένοντο έν 
Αμερική, προέκυψεν, ότι οί βόρειοι λαοί τής Εύρώπης με- 

τανοστεύοντες εις Αμερικήν προσβάλλονται εύκολώτερον 
ύπό σχιΖοφρενίας, ήρχισεν έν Εύρώπη καί δή έν Σουηδία 
κοί Νορβηγία ή ψυχολογική έρευνα έπί τών ύποψηφίων με
ταναστών πράς τάν σκοπόν τής έπαληθεύσεως ή τής δια- 
ψεύσεως τοϋ, άνωτέρω ισχυρισμού. Κατά τούτην διεπιστώ- 
θη, ότι τό Ζήτημα είχε βαθυτέρας ρίΖας καί έχρηΖεν έπι- 
σταμένης μελέτης, διότι ή νόσος δέν είναι ή τό τελικόν σύμ
πτωμα συνεχούς καί έκ παραδόσεως διατεταραγμένου ψυχι
κού βίου. Τοιαύται έρευναι έγένοντο κυρίως ύπό τών Fde- 
gaard καί Pedersen. Ή  άπαίτησις, όθεν, διά τήν ψυχολογι
κήν κατανόησιν καί έρμηνείαν τής προσωπικότητος τού με- 
τονάστου έτέθη κατά τό στάδιον αύτό έκ τής χώρας, έΕ 
ής ούτος μετενάοτευσε.

Τρίτον στάδιον άνεπτύχθη μετά τόν δεύτερον παγκό
σμιόν πόλεμον, οπότε άντεμετωπίσθη τό πρόβλημα τών ομα
δικών μετοναστεύσεων, ώς καί τής ουστηματοποιήσεως τής 
μετανοστεύοεως. Παρετηρήθη, ότι τό άνθος τών διαφόρων 
χωρών μεταναστεύει κυρίως έν τή Εένη καί ήρχισε νά δει- 
κνύηται ένδιοφέρον έκ μέρους τών κυβερνήσεων, ώστε, άφ 
ένός μέν, νά έπιτυγχανωσιν οί μετανάσται εις τάς χώρας, 
εις τάς όποιας μετανοστεύουν, καί άφ έτέρου, νά προφυ- 
λάσσωνται τά άτομα, τά όποια δέν είναι κατάλληλα προς 
μετανάστευσιν έκ μιας ένδεχομένης αποτυχίας καί τού συνε- 
πογομένου πολλάκις άτυχούς έπανοπατρισμοΰ.

Τεράστιον ώθηαιν έπί τοϋ προβλήματος αύτού έδωκε 
καί ό έπογγελματικός προσανατολισμός τού μετανάστου. Τό 
θέμα τούτο άπετέλεσεν άντικείμενον ιδιαιτέρας όμάδος έ- 
ρεύνης, κατά τό ουνέδριον τής διεθνούς έτοιρείας έπογγελ- 
ματικοϋ προσανατολισμού (Α .Ι .Ο .Ρ .)  έν Montecatini, παρα 
τήν Φλωρεντίαν τής Ιταλίας, κατ' Απρίλιον τού 1953. Τό 
θέμα έΕητάσθη πολλοπλώς. έδόθησαν λύσεις καί έΕεφράσθη- 
σον έπιθυμίαι διά τήν περαιτέρω έρευναν.

Ώ ς  τέταρτον στάδιον διό τήν άνάπτυΕιν τής ψυχολο
γίας τού μετανάστου άναφέρω τήν τάσιν τών διαφόρων χω
ρών, όπως μή άπολέσωσι τήν έπαφήν των μετά τών μετα
ναστών, άλλά νά χρησιμοποιήσωσι τήν έπιτυχίαν αύτών έπ 
άγοθω τής ίδιας πατρίδος. Παρετηρήθη άκριβώς εις τήν 
προσπάθειαν τούτην, ότι οί μετανοστεύσαντες, ύποστάντες 
τήν έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος— καί δή οί μεταναστεύσαν- 
τες έν νεαρό ήλικίρ — κοί κατά τήν έπαφήν των πρός τους 
συμπατριώτας των χρήΖουσιν ιδιαιτέρως προσοχής καί μετα- 
χειρίσεως. Οϋτω, π.χ., παρετηρήθη αύτό κατά τήν έπαφήν 
πρός υιούς μεταναστών, οί όποιοι έΕηκολούθουν νά έχωσι 
τήν παλαιόν ιθαγένειαν κλπ., κλπ. Τούτο έδωκεν ώθηοιν 
πρός ψυχολογικός έρεύνας. Προσέτι, ήρχιοαν οί ψυχολόγο. 
νά συμμετέχωσιν εις έπιτροπάς σχέσεων πρός τούς μετα- 
νάστας κλπ. Τό τελευταίον τούτο στάδιον έδωκεν άφορ- 
μήν πρός εϋρυνσιν τού πεδίου έρευνών έπί τών άνθρω- 
πίνων σχέσεων (Human Relations) καί έπί τού πεδίου τών 
σχέσεων πρός τούς μετανάστας.

3. Μ έ θ ο δ ο ι  έ ρ ε ύ ν η ς  τ ή ς  ψ υ χ ο λ ο γ ί 
α ς  τ ή ς  μ ε τ α ν ο σ τ ε ύ ο ε ω ς

Η ψυχολογία τής μετανοστεύοεως χρησιμοποιεί άπά- 
οας τάς γνωστός καί καθιερωμένος μεθόδους τής ψυχολο
γίας καί δή:

α) Τήν αύτοπαρατήρησιν (έρωτηματολόγια, προσωπική 
ουνέντευΕις, έπιστολαί, ποιήματα ιδίως τά «τής Εενητειός». 
διηγήματα κ.λ.π.).

(5) Τήν έρευναν τών όναμνήσεων (αύτοβιογραφικαί α
νακοινώσεις. περιγραφαί, άναμνήσεις μεταναστών κλπ.).

γ ) Τήν έτεροπορατήρησίαν (έπ' εύκαιρία παρατήρηοια,

Σχήμα 1.

λευκώματα μεταναστών, κινηματογραφικοί ταινίαι πιοτώς 
άπεικονίΖουσαι τήν μετανάστευσιν κλπ., συστηματική παρα
κολούθησή μεταναστών κλπ).

δ) Τήν ψυχοδιαγνωστικήν έρευναν καί τό πείραμα (ψυ
χολογικά κριτήρια, ψυχοδιαγνωστικοί μέθοδοι κλπ ).

Ημείς, κατά τάς έρεύνας ήμών, αί όποίαι έγένοντο έπ' 
εύκαιρία τής ψυχολογικής έΕετόσεως υπό τού κέντρου ψυ
χοτεχνικών έρευνών τού Υπουργείου Έργσοίας τών ύπο
ψηφίων μετονοστών, μετεχειρίσθημεν τάς άνωτέρω μεθό
δους, έκ δέ τών ψυχοδιαγνωστικών μεθόδων, τάς ψυχοδια
γνωστικός μεθόδους, Rohrschach, VVartegg, Vetter, Staab 
(Sceno - Test), Murray (T .A .T . ) ,  Pfister - Heiss (Farbpy- 
lamidentest). Επίσης, έγένετο χρήσις τών άπλών έρευνών 
έπαγγελματικής κατολληλότητος, ώς αύται διεμορφώθηοαν 
ύφ' ήμών διά τήν χρήσιν τού έλληνικού έπαγγελματικού 
προσανατολισμού.

4 Τ ό  μ ε τ α ν α ο τ ε υ τ ι κ ό ν  β ί ω μ α  ύ π ό :

α)  Γ ε ν ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .

Υπό τήν έννοιαν μετανάστευσις, δηλούται ο τρόπος 
τής ένεργητικής συμπεριφοράς κατά τήν στιγμήν τής παρου
σίας τού μεταναστευτικού βιώματος εις τήν ψυχήν τού αν
θρώπου, καθ' ήν ό άνθρωπος είναι ύποχρεωμένοα νά άλλάΕη 
τόπον κοί τρόπον πραγματώσεως τής ύπάρΕεώς του.

Ύπό τήν έννοιον μεταναοτευτικόν βίωμα, νοούμεν τήν 
ψυχικήν κοτάστσσιν καθ’ ήν ή σχέσις άτομον - κόσμος δέν 
συμπίπτει πρός τήν σχέσιν άτομον - περιβάλλον.

Τό άτομον, καθ' ήν στιγμήν βιοί τό μεταναοτευτικόν 
βίωμα, δέν σχετίΖεται πρός τό περιβάλλον του ώς πρός έν
νοιαν ύπόλληλον τής έννοιας τού κόσμου, ώς κοθωρισε τού
τος ό βιολόγος ν. Uexkiill (Umwelt —  Untgebung), άλλά 
σχετίΖεται πρός αύτάς ώς πρός παρσλλήλους έννοιας, δη- 
μιουργείται δέ μία πραγμάτωοις a priori (Antizipation) τής 
σχέσεως άτόμου καί κόσμου, ένώ συνάμα βιοΰται ή σχέσις 
άτομον —  περιβάλλον ( Σ . 1).

Δημιουργεϊται κατά ταύτα μία τρισδιάστατος σχέσις, ή 
όποια ώς μή φυσική έπιΖητεϊ δυνάμει τήν έπαναφοράν της 
εις τό κανονικόν ίσοΖύγιον’ άποτέλεαμα δέ είναι ό τρόπος 
τής ένεργητικής συμπεριφοράς, ή μετανάστευσις, κσθ ήν τό 
πρόσωπον άλλάσαει τόπον καί τρόπον πραγματώσεως τής 
ύπάρΕεώς του καί πορεύεται πρός τό περιβάλλον τό όποιον 
είναι κονονικώς υπάλληλος πραγματικότης τοϋ κόσμου του 
καί έν αύτώ πραγματώνει τήν ϋπαρΕίν του. Έ ν  ένοντίρ πε- 
ριπτώσει, καθ' ήν δηλαδή δέν έπιτελείται ή μετανάστευσις, 
δημιουργεϊται ίδιος τρόπος παθητικής πλέον συμπεριφοράς, 
ή όποια δημιουργεϊται βάσει τού μεταναστευτικού βιώματος 
κοί τήν όποιαν όνομάΖω «μετοναστευτικήν νοσταλγίαν-. Βά
σει τής έρεύνης ήμών, εϋρομεν, ότι συναισθηματικοί τύποι 
τείνουν κυρίως πρός τήν άπραγμστοποίητον μεταναοτευτι- 
κήν νοσταλγίαν, βουλητικοί δέ τύποι τείνουν όπως άποκατα- 
στήσωοι τό τρισδιάοτατον αύτό διό τής ένεργητικής συμπερι
φοράς τής μετανοστεύοεως.

Βάσις τού μεταναστευτικού βιώματος είναι μία κατά- 
στααις τών άτομικών συναισθηματικών παρορμήσεων, τό 
πεδίον τών άπαιτήσεων κατά Lersch, ή όποια τείνει νά έκ- 
φρασθή υπερατομικώς. Η τοιαύτη τάσις δημιουργεί μίαν ά- 
όριοτον συναισθηματικήν διάθεοιν φυγής. Ή  συναισθημστι-



Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  
Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

κή διάθεσις φυγής, ώς δυνάμει παράγων του μεταναστευ- 
τικοϋ βιώματος, είναι δυνατόν νό είναι κληρονομική ή πε- 
ριβαλλογενής. Οϋτω, κατά τάς έρεύνος ήμών διεπιοτώσαμεν 
ότι άτόμων ύποψηφίων πρός μετανάστευσιν οί γονείς έΖων 
ύπό έντονωτάτην μεταναστευτικήν νοσταλγίαν, ή εϊχον έπι- 
χειρήσει εις τό παρελθόν νά μεταναστεύσωσι. Πάντως, ή πι
θανή κληρονομική συναισθηματική διάθεσις φυγής δέν είναι 
ισχυρός παράγων πρός μετανάστευσιν, ένφ ή πρριβαλλογε- 
νής τοιαύτη είναι ίσχυροτάτη. Εις τό σημεϊον άκριβώς αύτό 
εύρίσκεται έν τεράστιον πρόβλημα τής ψυχολογίας τής με- 
ταναστεύοεως, θά ήτο δέ σκόπιμος ή έρευνα έπι διδύμων, 
βάσει τών άρχων τής ψυχολογίος τής κληροναμικότητος.

Ποράγοντες διά μίαν περιβαλλογενή συναισθηματικήν 
κοτάστασιν φυγής καί δυνάμει τούτης τού μεταναστευτικοϋ 
βιώματος, βάσει τών ερευνών ήμών, δύνανται νά άναφερ- 
θώοι κυρίως οί έΕής:

α) Ψυχική, πνευματική, κοινωνική, άπροσαρμοστία. Τό  
πρόσωπον κατά τήν τάσιν τού ατομικού πεδίου τών απαιτή
σεων, όπως προσαρμοοθή εις τάς ύπερατομικάς συναισθημα- 
τικάς παρορμήσεις, εύρίσκεται πρό ισχυρότερων ή άσθενε- 
στέρων τάσεων ύπερατομικών. Οϋτω, π.χ. πρόσωπον εις τό 
όποιον ή προσωπική έπιδομή (θούλησις, διάνοια κλπ.) είναι 
οκρως άνεπτυγμέναι, είναι δυνατόν νά εύρίσκηται έν ψυχι- 
κή άπροσαρμοστία πρός τό περιβάλλον του ή καί τούναντίον. 
Πνευματικώς καλλιεργημένα πρόσωπα ή πνευματικώς καθυ- 
στερημένα είναι δυνατόν νά εύρίσκωνται έν πλήρει άπρο
σαρμοστία. Κοινωνικώς άπροσάρμοστα πρόσωπα, ή ύπέρ τό 
δέον άνεπτυγμένα κοινωνικώς τοιαϋτα, εύρίσκονται έν πλή- 
ρει άπροσαρμοστία. Διά τούτο παρατηρεϊται τό γεγονός νά 
λέγηται, πολλάκις, ότι άτομα άπροσάρμοστα εις τάς χώρας 
των εϊχον έπιτυχίαν εις τήν χώραν, εις ήν μεταναστέυσαν.

θ) Επαγγελματική άπροσαρμοστία. Κυρίως αϋτη έ£αρ- 
τόται έκ τής διαμορφώσεως τών επαγγελμάτων εις τάς δια
φόρους χώρας ώς καί έκ τής διαφορσποιήσεως αύτών. Οϋ- 
τω, π.χ., εύρέθη, ότι πρόσωπα, τά όποια βάσει τών κλίσεων, 
διαθέσεων καί διαφερόντων των, τουτέστι βάσει τής έπαγ- 
γελματικής των καταλληλότητος, ήσαν κατάλληλα δΓ έν 
έΕειδικευμένον έπάγγελμα, δέν ήδύναντο νά προσαρμοσθώ- 
σιν εις τήν ποικιλίαν, τήν όποιαν είχε τό άδιαφοροποίητον 
έπάγγελμα τής χώρας των. Ό  καλούμενος μηχανικός π.χ. 
εις τήν Ελλάδα, ένθα ή διαφοροποίησις καί έΕειδίκευσις 
τών κλάδων τοϋ έηαγγέλματος τούτου εύρίσκεται ύπό άνά- 
πτυΕιν είσέτι, εύρίσκεται πλειστάκις εις πλήρη άπροσαρμο- 
στίαν, ένφ εις μίαν άλλην χώραν προσαρμόζεται τελείως 
εις τήν ειδικήν έργασίαν, ή όποια δίδεται εις αύτόν. Επίσης, 
ή έΕέλιΕις καί ή πρόοδος έν τφ έπογγέλμοτι είναι δυνατόν 
νά δημιουργήσωσιν έπαγγελματικήν άπροσορμοστίαν. Οϋτω, 
π.χ., εύφυΐος άνωτέρας πρόσωπα, τά όποια δέν είναι δυνα
τόν νά άνέλθωσιν εις άνώτερα πεδία έν τφ έπαγγέλματι αύ
τών, είναι δυνατόν νά καταλαμβάνωνται ύπό μιας συναισθη
ματικής κατοστάσεως φυγής.

γ ) Σωματική άπροσαρμοστία. Αϋτη έΕαρτάται έκ τής 
σωματικής διαμορφώσεως τοϋ προσώπου. Οϋτω, π.χ., ώρι- 
σμένα πρόσωπα δέν είναι δυνατόν νά προσαρμοσθώσιν εις 
τό φυσικόν περιβάλλον αύτών, εις τό κλίμα άπαιτήσεις τής 
φυλής κλπ., βάσει τής σωματικής διαμορφώσεως αύτών, 
όναγκαΖόμενα τελικώς νά καταλαμβάνωνται ύπό συναισθη
ματικής κατοστάσεως φυγής.

Δέν άνέφερον ιδιαιτέρως τόν οικονομικόν παράγοντα, 
ώς παράγοντα μεταναστεύσεως, διότι, κατά τάς έρεύνας 
ήμών, ό οικονομικός παράγων εύρέθη ώς συνέπεια καί άπο- 
τέλεσμα καί ούχί ώς κυρίως παράγων. Δέν μεταναστεύουν 
οί πτωχοί συμφώνους πρός τάς έρεύνας ήμών, άλλ' οί άπρο- 
σάρμοστοι ύπό τήν εύρυτάτην έννοιαν τής λέΕεως.

Ιδιότητες τοϋ μεταναστευτικοϋ βιώματος, εύρέθησαν 
κυρίως δύο: ή περιοδικότης καί ή σταθερότης.

α) Ή  περιοδικότης. Τό μεταναστευτικόν βίωμα δέν βι- 
οϋτοι κατά τήν αύτήν έντασιν εις όλα τά στάδια τού ψυχι
κού βίου. ΕμφανίΖεται περιοδικώς, άναλόγως τής έντάσεως 
τών περιβαλλογενών παραγόντων.

β) Η σταθερότης. Πρόσωπα τά όποια κατελήφθησαν 
ύπό μεταναστευτικοϋ βιώματος συνεχίΖουν πάντοτε σταθερώς 
νά βιώσιν αύτό περιοδικώς. Πολλάκις έναλλόσσεται τούτο 
μετά τής μεταναστευτικής νοσταλγίας, άλλ’ ούδέποτε έκ- 
λείπει.

Βάσει άκριβώς τών δύο αύτών ιδιοτήτων, δυνάμεθα νά 
καθορίσουμεν τό καλούμενον «μεταναστευτικόν μεταβίωμα».

Ύπό τήν έννοιαν μεταναστευτικόν μεταβίωμα, νοείται 
κυρίους ή ψυχική διάθεσις τοϋ μετανάστου, καθ' ήν οΰτος, 
άφ ής στιγμής έπιτύχει τόν ψυχικόν του ίσοΖυγισμόν, με
ταναστεύουν εις άλλην χώραν, κυριαρχείται ύπό ύπερατομι
κών συναισθηματικών παρορμήσεων, καί τείνει νά έπιστρέ- 
ΨΠ εις τήν χώραν του, είτε διά νά άποθάνη έκεί, είτε διά 
νά όλοκληρωθή ψυχικώς (γάμος κλπ.), τουτέστι νά βιώση 
τήν σχέσιν άτσμον - περιβάλλον, ώς έννοιαν κανονικήν. Τού
το κυρίους δεικνύει άκριβώς, ότι ό άνθρωπος άποτελεϊ μέ
ρος τής παγκοσμίου άρμονίας συνδεόμενος μετ’ αύτής κατά 
νόημα καί σκοπόν.

β) Ε Ε ε λ ε κ τ ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .

Υπό τήν έΕελικτικήν ψυχολογικήν έποψιν διακρίνομεν 
τέσσαρα στάδια τοϋ μεταναστευτικοϋ βιώματος, τά όποια 
κυρίως έμφανίΖονται ώς παραλλαγαί καί χρωματισμοί τού
του. Ταϋτα είναι ή συναισθηματική φυγή, ή μεταναστευτική 
βίωσις έν τη χώρα έν τή όποια Ζή ό υποψήφιος μετανάστης 
(Auswanderung), ή μεταναστευτική βίουσις έν τη χώρα έν 
τή όποια μεταναστεύει ό μετανάστης (Einwanderung) καί 
τελικώς τό μεταναστευτικόν μεταβίωμα.

α) Η συναισθηματική φυγή έμφανίΖεται κυρίως κατά 
τήν έφηβικήν ηλικίαν καί δή περί τό 15 —  18 έτος τής ήλι- 
κίας τοϋ ανθρώπου, είναι δέ τά πρώτα προμηνύματα τής ά- 
προσαρμοστίας καί τής μετέπειτα μεταναστεύσεως. Τά δια- 
φέροντα τών έφήβων διά τόν κινηματογράφον, διά τό θέα- 
τρον, διά τά βιβλία, διά τήν μουσικήν, ή κοσμοθεωρία καί ή 
βιοθεωρία αύτών, είναι δυνατόν νά μός καταδείΕωσι πασι
φανούς τήν συναισθηματικήν φυγήν. Οϋτω, κατά τάς έρεύ
νας μας έΕητάσαμεν τά διαφέροντα τών έφήβων, ώς ταϋτα 
διαμορφοϋνται έν τή έλληνική πραγματικότητι καί διεπιστώ- 
ααμεν, ότι κατά ποσοστόν 75% διέπονται ύπό συναισθημα
τικής φυγής. Ό  «παρεΕηγημένος», ό «περιφρονημένος», έ- 
κεϊνος ό όποιος δέν γίνεται κατανοητός κ.λ.π., είναι κυ
ρίως τύποι έφήβων, οί όποιοι διέπονται ύπό συναισθηματι
κής φυγής.

β) Ή  μεταναστευτική βίωσις είναι κυρίως έπεΕεργα- 
σία καί διαμόρφωσις, τοποθέτησις σκοπού, νοήματος καί ά- 
Είας εις τήν άόριστον συναισθηματικήν φυγήν. Κατά τό 
στάδιον τούτο, βιοϋται έντόνως τό «θά μεταναστεύσω». Τό  
στάδιον τούτο παρουσιάζεται κυρίως εις τήν Ελλάδα περί 
τό 25ον έτος τής ήλικίας καί έΕακολουθεϊ μέχρι καί τοϋ 
36ου έτους, ποικοίλει δέ άναλόγως τής άπροσαρμοστίας τοϋ 
προσώπου.

γ ) Ή  μεταναστευτική βίωσις έν τή χώρα έν τή όποια 
μεταναστεύει τό πρόσωπον, ή βίωσις δηλαδή τοϋ «είμαι με
τανάστης» παρουσιάζεται ύπό δύο μορφάς.

Ή  πρώτη μορφή είναι άκριβώς, άφ' ής στιγμής θά έπι- 
τελεσθή ή μετανάστευσις, μέχρι τής στιγμής καθ' ήν τό πρό
σωπον θά άποκατοσταθή πλέον έπογγελματικώς.

Ή  δευτέρα μορφή έμφανίΖεται, άφ' ής έποχής θά άπο- 
κατασταθή τό πρόσωπον έπογγελματικώς μέχρι τής έμφανί- 
σεως τοϋ μεταναστευτικοϋ μεταβιώματος.

δ) Τό  μεταναστευτικόν μεταβίωμα έμφανίΖεται κυρίως 
περί τάς δυαμάς τοϋ βίου, ότε ό άνθρωπος πλέον συνδέεται 
πρός μεταφυσικός καί ύπερατομικάς ιδέας καί άΕίας. Δυ
στυχώς δέν είναι δυνατόν ένταϋθα νά έπεκταθώμεν εις ψυ
χικά γνωρίσματα τοϋ μετανάστου κατά τάς διαφόρους άνω- 
τέρω περιόδους.

γ ) Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .

Υπό τήν χαρακτηρολογικήν έποψιν έπεχειρήσαμεν, βά-
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οει τών Ερευνών ημών, νά καθορίσωμεν ψυχολογικούς τύ
πους μεταναστών. Ή  διάκρισις τών τύπων έγένετο βάσει 
τής σταθερότητος καί τής περιοδικότητος τής βιώσεως τού 
μεταναοτευτικοϋ βιώματος καί τής δυνατότητος αύτοΰ νά 
έχπ ώς αντίστοιχον πόλον έκδήλωσιν Ενεργητικής συμπερι
φοράς, τουτέσπ τήν μετανάστευσιν. Βάσει τής άρχής τού
της, διεκρίναμεν τρεις ψυχολογικούς τύπους τού μετανά
στου: τόν νοσταλγόν, τόν άπόδημον καί τόν Εενιτευμένον, 
ώς ώναμάσαμεν αύτούς.

α) Ό  νοστολγός μετανάστης είναι Εκείνος, δσπς ού- 
δέποτε μεταναστεύει. Απλώς κατέχεται ύπό μεταναστευτι- 
κής νοσταλγίος. Βάσει ψυχοδιαγνωστικής έΕετάσεως εύρέ- 
θη, ότι άτομα σχιζοφρενικά καί ένδατικά τείνουν κυρίως πρός 
μεταναστευτικήν νοσταλγίαν. 'Επίσης, άτομα τείνοντα πρός 
σχιζοφρένιαν κατέχονται ένίστε ύπό μεταναστευτικής νο- 
σταλγίας, ήτις είναι παράγων μελαγχολίας. Ό  νοσταλγός 
μετανάστης κυρίως ούδέποτε έχει ώρισμένσν σκοπόν καί 
ώρισμένον τόπον πρός μετανάστευσιν. 'Επίσης πρόσωπα, τά 
όποια πάσχουν έκ συμπλεγμάτων κατωτερότητος, είναι δυ
νατόν νά είναι νοσταλγοί μετανάσται.

β) Ό  άπόδημος. Είναι έκεϊνος, ό όποιος κατέχεται 
συνεχώς ύπό τού μεταναοτευτικοϋ βιώματος καί πραγματο
ποιεί τήν μετανάστευσιν διερχάμενος δι' όλων τών σταδίων 
τού μεταναστευτικοϋ βιώματος. Είναι έκεϊνος, ό όποιος ού
δέποτε Επανέρχεται εις τήν πατρίδα' πιθανόν δέ μόνον δι' 
όλίγον χρονικόν διάστημα. Κυρίως τύποι άθλητικοί κατά τήν 
τυπολογίαν τού Kretschmer, ώς καί μεικτοί άθλητικοί καί 
κυκλοθυμικοί κυριαρχούν εις τόν τύπον αύτόν.

γ ) Ό  Εενητευμένος είναι ό περιοδικός μετανάστης. Με
ταναστεύει κατά χρονικά διάστημα ή έπί ένα χρονικόν διά
στημα καί Επανέρχεται καί πάλιν εις τήν πατρίδα. Κυρίως 
άτομα κυκλοθυμικά Επικρατούν εις τόν τύπον αύτόν. Ό  
Εενητευμένος κυρίως παρουσιάζεται βιωματικώς άκόρεστος 
(Elebnishunger).

δ) Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .

Ύπό τήν κοινωνικήν ψυχολογικήν έποψιν, ή έρευνα 
παρουσιάζει έΕαιρετικόν διαφέρον. Κυρίως έΕετάζεται τό 
πρόβλημα τών φυγάδων. ΈΕαίρετος Εργασία Επ' αύτοΰ είναι 
ή τού έν Hannover τής Γερμανίας καθηγητοΰ D r Arno Κο- 
seleck, όστις ήρεύνησε τήν μόρφωσιν καί παραμόρφωσιν τής 
ιστορικής συνειδήσεως τής Εποχής μας εις τούς φυγάδας, 
βάσει τών άρχών τού Theodor Litt.

'Επίσης, έρευναι γίνονται κυρίως έν Γερμανία, ένθα 
τό πρόβλημα τών φυγάδων είναι τεράστιον, περί τής όμαδι- 
κής μεταναστευτικής ψυχής καί περί τής σχέσεως τών φυ
γάδων καί μεταναστών πρός τόν τόπον γεννήσεώς των καί 
τής άγάπης αύτών πρός τήν πατρίδα. Αί έρευναι βεβαίως 
αϋται εύρίακονται είσέτι έν άναπτύΕει.

ε) Ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ό ν  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ν .

Τελικώς, ό ψυχολάγος, δσπς ΕΕετάζει τό θέμα τής με- 
τανοστεύσεως, εύρίσκεται πρό τών Ερωτήσεων τού άνθρω- 
πολογικοϋ προβληματισμού. Κυρίως τίθεται ή έρώτησις: Ή  
μετανάστευσις, ώς έκδήλωσις τής Ενεργητικής συμπεριφο
ράς καί χαρακτηρολογικώς έτερος πόλος τού μεταναστευτι- 
κού βιώματος, ποιον σκοπόν, ποιον νόημα καί ποιαν άΕίαν 
υπηρετεί, Εκφράζει καί πραγματώνει;

Τό  φαινόμενον τής μεταναστεύσεως κυρίως, Εκτός οί- 
ουδήποτε άλλου σκοπού, δημιουργεί ψυχικόν ίσοζύγιον τό
σον εις τόν άνθρωπον όσον καί εις τήν ομαδικήν ψυχήν μιάς 
χώρας. 'Υπηρετεί τόν ύψηλότερον σκοπόν τής παγκοσμίου 
άρμονίας, ώς αΰτη έτάχθη ύπό τού δημιουργού. Κατά ταΰτα, 
σκοπίμως, άΕιολογικώς καί νοημστικώς συμβάλλει εις τήν 
δημιουργίαν ταύτης καί καταδεικνύεται καί ΕΕ αύτής, ότι ό 
άνθρωπος δέν είναι άπλώς αύτοσκσπάς, αύτονόημα καί αύ- 
ταΕία, άλλ' άνήκει εις τήν άπειρον δημιουργίαν, ήτις άρμο- 
νικώς διαπλάσσει καί διακυβερνά τό σάμπαν.

«'Εκείνος, ό όποιος άνολύει φαινόμενα, ώς τό τής νο-
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σταλγίας τής πατρίδος, τήν άναχώρησιν έκ μιάς άγαπημέ- 
νης πόλεως, ένθα κατά τινα τρόπον έρριζώσαμεν, δέν είναι 
δυνατόν νά άπατηθή καί νά νομίση, ότι αί λειτουργίαι αΰται 
διαδραματίζονται εις τήν άφηρημένην σφαίραν τής διανοίας, 
ή ότι είναι καθαρώς πνευματικοί πράΕεις καί νά μή άντιλη- 
φθή, ότι Ενταύθα Εμφανίζεται κατά πρωτόγονον καί πρω
ταρχικόν τρόπον ό ίδιος ό οργανισμός μας εις τά βαθύ
τερα στρώματα αύτοΰ, εις τά όποια τό περιβάλλον του έρ- 
ρίζωσε καί μόνον μετά μεγάλου πόνου είναι δυνατόν νά 
έκριζωθή».

5. Ψ υ χ ο δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή  τ ή ς  μ ε τ α ν α 
σ τ ε ύ σ ε ω ς .

Ή  ψυχοδιαγνωστική τής μεταναστεύσεως σκοπόν έχει 
νά καθορίση βάσει τών άρχών τής ψυχολογίας τής μετανα
στεύσεως τήν καταλληλότητα τών προσώπων πρός μετανά- 
στευσιν (ήλικία, κληρονομικόν, φΰλσν, Επάγγελμα, συναι
σθηματικός κόσμος, ψυχικοί λειτουργίαι κλπ.). Ή  ψυχολο
γική αΰτη έρευνα δέον όπως έπιτελήται πρό τής άναχω- 
ρήσεως, ώς έγένετο παραδεκτόν κατά τό συνέδριον τής 
διεθνούς Εταιρείας Επαγγελματικού προσανατολισμού εις 
Montecatini. Κατ' αύτό τό χρονικόν σημεϊον γίνεται καί ό 
Επαγγελματικός προσανατολισμός τού μετανάστου καί ή 
«μεταναστευτική προπαίδευσις» τουτέστιν, ή έναρΕις τής

(Συνέχεια εις τήν σελ. 68)
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(Εις ηειραματιβμός προγνώσεως τροχαίων έγιιλημάτων)

■ -   Τοΰ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ, Δρος Νομικής, Δικηγόρου--------------------

(αυνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου xal τέλος)

II Η Π Ε ΙΡ Α Μ Α ΤΙΚ Η  ΕΡ ΕΥ Ν Α  Τ Ο Υ  Θ ΕΜ Α ΤΟ Σ 

Α) Η ΑΝΑΛΓΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

§ 1. Τ ά  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί ο

Κατά τήν ένδεκαετίαν όπό τού 1960 μέχρι τού 1970 ή 
διακύμανοις τής φυσικής κινήοεως (γεννήσεις — θάνατοι) 
του πληθυσμού τής Θεσσαλονίκης κατ έτος έμφαίνεται εις 
τόν πίνακα 1.

Ως προκύπτει έκ τών έν τω πίνακι 1 στοιχείων, ή 
συνολική (φυσική) αϋΕηοις τού πληθυσμού κατά τό ύπό κρί- 
σιν χρονικόν διάστημα άνήλθεν εις 96.436 άτομα, μέ μέσην 
έτηαίαν αύΕηοιν 8.867 άτομα (τό έν τψ πίνακι ποσοστάν 
έπί τοίς έκατόν αφορά τό ποσοστάν μεταβολής έν σχέοει 
πράς τό προηγούμενον έτο ς). Ούτως, ό πληθυσμός τής 
(εύρυτέρας περιοχής τής πόλεως) Θεσσαλονίκης θά έδει 
νά άριθιμή κατά τό έτος 1970 — λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι 
κοτά τήν άπογραφήν τού έτους 1961 άνήρχετο εις 420 930 
άτομα — συνολικώς 511.241 άτομα. Λομβανομένου ύπ' όψιν, 
όμως, ότι λόγω τού ηύΕημένου ρεύματος άοτυφιλίας υφίστα- 
τοι σημαντικόν ποσοστάν έσωτερικής — άλλά, παραλλήλους, 
καί έκ τού έΕωτερικού —  μεταναστεύσεως, προφανώς ή άλη- 
θής αϋΕηοις τού πληθυσμού ήτο μεγαλυτέρα τής ώς άνω έμ- 
φανιΕομένης. Καίτοι δ' ό ακριβής ύπολογιομός τού στοιχείου 
τούτου είναι — ώς προελέχθη— αναγκαίος διά τήν έπιτυχίον 
τού σχετικού έγχειρήματος. δυστυχώς δέν διοθέτομεν τα 
προς τούτο άπαραίτητα άριθμητικά δεδομένα. Αρκούμεθα. 
ώς έκ τούτου, εις τόν παρ έτέρων έρευνητών προοδιορι 
σμόν τού ποσοστού τής άληθούς αύΕήσεως τού πληθυσμού 
(ήτοι έκ φυσικής αύΕήσεως καί έκ τής μεταναστεύσεως), 
κατά δέ τήν περίοδον άπο 1966 έως 1971 εις 3,68% μέ 
(προϋπολογισμένον) συνολικόν ύψος πληθυσμού τής έν λό
γω περιοχής κατά τό έτος 1971 600.000 ατόμων. Ως 
συνάγεται έκ τών προεκτεθέντων, συνεπώς, ή καμπύλη τής 
κατ' έτος διακινηοεως τού πληθυσμού ήκολούθει— καί ανα
μένετα ι νό άκολουθή κατά τήν ύπό έρευναν χρονικήν πε
ρίοδον μέχρι τέλους τού έτους 1971 — οταθερώς ανοδικήν 
πορείαν, μέ μέσον όρον αύΕήσεως, ώς προελέχθη, ποοο- 
οτόν 3,68%. Τούτο θεωρούμεν λίαν πιθανόν, έν όψει άπάν- 
των τών προεκτεθέντων, χάριν δέ τού παρόντος έγχειρή- 
μοτος τό έκλαμβάνομεν ώς όρθώς προγνωσθέν.

Τό δεδομένα τού ώς άνω πίνακοα 1 παριστώνται έν

διαγράμματι εις τά σχήματα 1 (καμπύλη τής έτησίας δια- 
κινήσεως τού πληθυσμού εις απολύτους αριθμούς) καί 2 
(έτησία διακύμανσις τής έκατοστιαίας άναλογίας τής έτη
σίας κινήοεως τού πληθυσμού έν οχέσει πρός τό προηγού
μενον έτος).

Είδικώτερον, εις σχήμα 1 έμφαίνεται ή συνεχής αύ- 
Εηοις κατά τά έτη άπό 1961 έως 1966 τού μεγέθους τής 
έτησίας κινήοεως τού πληθυσμού, ώς και ή κατά τά έτη 
άπό 1967 έως 1970 κατά τό μάλλον ή ήττον σταθεροποίη- 
οίς του, ένω εις τό σχήμα 2 παριστάται η έτησία διακύ- 
μανσις τής έκατοστιαίας άναλογίας, ήν ένεφάνισεν ή έτησία 
διακίνηοις τού πληθυσμού κατά τό ύπό έρευναν χρονικόν 
διάστημα έν οχέσει πρός τό προηγούμενον έτος, έμφαίνεται 
δ' ή ασταθής πορεία τού περί οΰ πρόκειται μεγέθους.

§ 2. Τ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ή ς  τ ρ ο χ α ί ο ς
κ ι ν ή ο ε ω ς .

Τά εις τήν διάθεσιν ήμών στοιχεία περί τής κινήοεως 
οχημάτων εις τήν ύπό έΕέταοιν περιοχήν είναι όμολογου- 
μένως λίαν άνεπαρκή. Τά έν λόγω στοιχεία έλήφθησαν έκ 
τών Πεπραγμένων τής Ελληνικής Χωροφυλακής, άναφέρον- 
ται δ' εις τό έτη 1963 έως 1968. Ούτως, είδικώτερον, ό 
άριθμός τών κυκλοφορούντων οχημάτων κατά τήν ύπό έ
ρευναν περίοδον, κατ' έτος καί κοτ' είδος οχημάτων, έμ· 
φαίνεται εις τόν πίνακα 2.

Τό  εις τόν πίνακα τούτον στοιχεία έμφανίίουν ανο
μοιογένειάν τινα, τοιαύτην ώστε διά τήν δυνατότητα τού 
παρόντος έγχειρήματος νά άπαιτήται ποια τις έπεΕεργαοία 
αύτών. Ούτως, άφαιρούνται, κατ άρχάς, οί αριθμοί τών 
γεωργικών μηχανημάτων, δεδομένου ότι δέν καλύπτουν όλην 
τήν ύπό έρευναν περίοδον. Ομοίως, εις τό έτος 1968 ό 
άριθμός τών ποδηλάτων εμφανίζεται δι αγνώστους εις ή- 
μάς λόγους παραδόΕως έλάχιστος έν οχέσει πρός τά προη
γούμενο έτη. Ασχέτως τού αν τούτο οφείλεται εις σφάλμα 
τής πηγής τών στοιχείων ή εις έτερον λόγον, θεωρούμεν 
ότι ό αριθμός τών ποδηλάτων ήκολούθησεν ομαλήν έΕέλιΕιν 
έν οχεσει πρός τά προηγηθέντα έτη, τοποθετούμεν δ εις 
τόν ώς άνω πίνακα εις τήν Θέαιν τού άριθμού ποδηλάτων 
έτους 1968 τόν (πλασματικόν, πλήν όμως πιθανόν) άρι 
θμόν 16.693. Κατόπιν τών — αναγκαίων διά τήν επιχείρη 
σιν τής έρεύνης — αλλαγών, τό συνολον τών κυκλοφορη 
σόντων οχημάτων κατά τήν έν λόγω περίοδον εις τήν ύπο 
έρευναν περιοχήν έμφανίΖεται εις τόν πίνακα 2.

Οθεν ή σχετική παρόστασις τής ποσοτικής έΕελίΕεως



τού συντελεστοΰ τών όχηιμάτων δίδεται εις τό παρατιθέ- 
μενον σχήμα 3.

Είδικώς περί τοϋ έν λόγω συντελεστοΰ, ήτοι τής κινή- 
σεως τών όχημάτων, θά έδει — διά λόγους συνέπειας—  νά 
σημειωθούν τά έΕής:

α) Ή  άλήθεια τών άναφερομένων στοιχείων είναι όμ- 
φίβολος. Τούτο προκύπτει έκ πολλών έτέρων στοιχείων άλ- 
λά καί έκ τοϋ γεγονότος, ότι ή αυτή πηγή (Πεπραγμένα 
Ε. X .) άναβιβάΖει τούς άριθμούς τών τροχοφόρων όχη
μάτων (μέ έδραν τήν Θεσσολονίκην, ήτοι έπιθατικά Δ.Χ. καί 
I. X., φορτηγά Δ. X. καί I. X., λεωφορεία Δ. X., μοτο- 
ουκλέττας Δ. X., καί I. X., μοτοποδήλατα Δ. X. καί I. X., 
Ζωήλατα τροχοφόρα) διά τό έτη 1958, 1959 καί 1960 συνο- 
λικώς εις 71.680, 81.100 καί 85.000 άντιοτοίχως. Προ
φανώς ή τεραστία αϋτη διαφορά δέν δύναται νό είναι άλη- 
θής.

β) Αλλά καί άντικειμενικώς είναι άδύνατος ό ακριβής 
ύπολογισμός τών κυκλοφορησόντων οχημάτων, δεδομένου 
ότι, πλήν τών τροχοφόρων μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην, κυ
κλοφορούν ταυτοχρόνως εις τήν ιδίαν περιφέρειαν καί εις 
άγνωστον άριθμόν όχήματα έτέρων έδρών, οχήματα άλλο- 
δοπών κλπ.

Έ ν  όψει τών μειονεκτημάτων τούτων έκλαμβάνομεν 
τά έν τφ σχήματι 3 στοιχεία ώς άληθή, κυρίως διότι άντι- 
κείμενον τής πσρούσης δέν είναι ή έρευνα τής αϋΕήσεως 
τών οχημάτων' εις ήν δέ περίπτωσιν ήθελεν έπιχειρηθή έ
ρευνα μέ σκοπόν τήν πρόγνωσιν τών τροχαίων έγκλημάτων 
διό σκοπούς προκτικούς, τά έν λόγω στοιχεία θό ληφθούν 
άναγκαίως έΕ ύπευθύνων άρμοδίων ύπηρεσιών, ή συνεργα
σία τών όποιων έν προκειμένω κρίνεται άπαραίτητος. Ά λ 
λωστε, ύπό τών αύτών ύπηρεσιών θέλει προγνωσθή καί ή 
διακύμανσις τού έν λόγω παράγοντος κατά τήν έρευνηθη- 
σομένην περίοδον. Ό θεν, έν τή πορούση θεωρείται ώς δε- 
δομένον ότι ό έν λόγω παράγων κατά τήν βασικήν περίοδον 
από τού έτους 1963 μέχρι τοϋ έτους 1968 ένεφάνιΖε 
τάσιν σταθερός άναλογικής αύΕήσεως, ώς έκ τού οχήματος 
3 δείκνυται, καί ότι ή τοιαύτη τάσις θέλει διατηρηθή όμοια 
κοτά τήν περίοδον τής προγνώσεως άπό 1969 έως 1971.

§. Τ ά  έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α
Εις τόν παρατιθέμενον πίνακα 3 παριστώνται οί αρι

θμοί τών τροχαίων ατυχημάτων, τών έΕ αύτών νεκρών καί 
τών τραυματιών, κατά τήν χρονικήν περίοδον άπό τού 1952 
μέχρι τού 1968.

Όπου +, διαφορά έπί πλέον' όπου — , διαφορά έπί 
έλσττον.

Επί τών στοιχείων τοϋ έν λόγω πίνακος 3 θά ήδύ- 
ναντο νά παρατηρηθούν είδικώτερον τά άκόλουθα:

ο) Καθ' όσον άφοοά τόν άριθμόν τών τροχαίων άτυ- 
χημστων, ούτος έμφανίΖει μίαν ομαλήν κυκλικήν διακύμαν- 
σιν, άρχσμένην κατά τό έτος 1952 μέ έλάχιστον άριθμόν 
άτυχημότων 157, άνερχομένην συνεχώς μέχρι τού έτους 
1956 μέ άριθμόν άτυχημότων 411, κοτερχομένην έν συνε
χεία μέχρι τοϋ έτους 1960 μέ έλάχιστον άριθμόν άτυχημά- 
των 255, άνερχομένην καί πάλιν συνεχώς μέχρι τοϋ έτους 
1966 μέ μέγιστον άριθμόν 779, κοτερχομένην δέ καί πάλιν 
μέχρι τοϋ (τελευταίου διαθεσίμου) έτους 1968 μέ έλάχιστον 
άριθμόν άτυχημότων 355 (βλέπε σχηματικήν παράστασιν 
πίνακος 3).

β) Παράλληλος, σχεδόν, πρός τήν διακύμανσιν τών ά- 
τυχημάτων έμφανίΖεται ή διακύμανσις τοϋ άριθμοϋ τών έΕ 
αύτών τραυματιών.

γ ) Ένφ , έν τούτοις, έμφανίΖεται λογική ή ώς άνω 
παράλληλος διακύμανσις τροχαίων άτυχημότων καί τραυ
ματιών, μή διαφέρουσα, μάλιστα, σημαντικώς ούδ' εις άπό- 
λυτα άριθμητικά δεδομένα, οί άφορώντες εις νεκρούς άρι
θμοί παραμένουν σταθερώς εις χαμηλά έπίπεδα, άκολου- 
θούντες ιδίαν διακύμανσιν, μή προσομοιάΖουσαν πρός τήν 
τών άτυχημότων καί τών τραυματιών. Πράγματι, οί άριθμοί 
τών νεκρών κατ' έτος κυμαίνονται μεταΕύ τών άριθμών 7 
κατ' έλάχιστον όριον καί 31 κατά μέγιοτον όριον, άσχέτως 
τού ότι οί άριθμοί τών άτυχημότων καί τών τραυματιών κυ
μαίνονται μεταΕύ τών άριθμών 157 καί 168 κατ' έλάχιστον 
όριον καί 779 καί 940 κατά μέγιστον όριον άντιοτοίχως.

Καθ' ήμάς, τά ώς άνω δεδουένα οφείλονται, κυρίως, 
εις τούς άκολούθους λόγους:

ι) Ό  μεγάλος αριθμός άτυχημότων καί τραυματιών 
όφείλεται εις τήν έντός τής πόλεως πυκνήν κυκλοφορίαν

όχημάτων καί πεΖών. Τούτο προκαλεί κυκλοφοριακά προ
βλήματα, αύΕάνει δέ τάς πιθανότητας έπιδε.Εεως αμελούς 
συμπεριφοράς, τόσον άπό άπόψεως πεΖών όσον καί άπό 
άπόψεως οδηγών. Έ Ε  άντιθέτου, τά αύτά προβλήματα έλατ- 
τώνουν τάς πιθανότητας θανατηφόρων άτυχημότων, ένεκα 
κυρίως τής άδυναμίας άναπτύΕεως έκ μέρους τών οδη
γών ύπερβολικής ταχύτητος, ήτις κατά κοινήν πείραν καί 
φυσικήν συνέπειαν συνεπάγεται σφοδρότητα συγκρούσεων, 
βαρείς τραυματισμούς κλπ.

ιι) Άσνέτως πρός τούς κυκλοφοριακούς λόγους, ό μι
κρός άριθμός τών θανατηφόρων άτυχημότων οφείλεται, ά- 
ναμφιοβητήτως, εις τάς προόδους τής ιατρικής έπιστήμης, 
ήτις προλαμβάνει τό μοιραϊον άποτέλεσμα.

ιιι) Ή  κυκλική διακύμανσις τών τροχαίων άτυχημότων 
δυσχερώς δύναται νά έρμηνευθή. Κατά τό πιθανώτερον, 
αϋτη οφείλεται εις τήν έντονον παρεμβολήν τών μηχανισμών 
άντιδράσεως έκ μέρους άφ' ένός τών κοινωνικών όργανι- 
συών, ή δραστηριότης τών όποιων είναι ουναφής πως πρός 
τό έν λόγω πρόβλημα, καί άφ' έτέρου τών ιδιωτών. Ούτως, 
ή έπί τι διάστημα συνεχής αΰΕησις τού άριθμοϋ τών τροχαίων 
άτυχημότων προκαλεί έντονωτέραν προσπάθειαν προλήψε- 
ως αύτών, άπό μέρους τής άστυνομίας τροχαίας κινήσεως, 
έφέλκυσιν τής προσοχής τού κοινού έπί τοϋ γεγονότος αύ- 
τοϋ ύπό τοϋ τύπου ή τήν άφύπνησιν τού ένδιαφέροντος σω
ματείων, έτέρων άρμοδίων κλπ. Ή  έν λόγω κίνησις έχει 
ώς συνέπειαν τήν κατά τήν έν συνεχεία χρονικήν περίοδον 
μείωσιν τών τροχαίων άτυχημότων κ.ο.κ.

Πρός έλεγχον τοϋ ώς άνω συμπεράσματος, καθ' ό ό 
μεγάλος άριθμός συγκρούσεων καί τραυματιών οφείλεται εις 
τήν (έντός τής πόλεως) πυκνήν κυκλοφορίαν όχημάτων 
καί πεΖών — καίτοι θά ήδύνατο νά έρμηνευθή τούτο διά τής 
λογικής — προέβημεν εις τήν διερεύνησιν τής διακυμάνσεως 
τών τροχαίων έγκλημάτων— (άτυχημότων) κατά τήν διάρ
κειαν τού εικοσιτετραώρου. Οΰτω, τά τροχαία έγκλήματα 
κατενέμοντο κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα (24ώρου) 
— μέ βάσιν τά στοιχεία τών έτών 1958, 1959, 1960 καί 
1965 — ώς εις τό σχήμα 4 δείκνυται.

Έ κ  τοϋ έν λόγω σχήματος 4 προκύπτει, ότι ή πλειο- 
νότης τών τροχαίων έγκλημάτων λαμβάνει χώραν κατά τάς 
ώρας 11.00 έως 21.00, ένφ άντιθέτως ή μειονότης τούτων 
περιορίζεται εις τάς ώρας 03.00 έως 05.000. Προφανής 
τυγχάνει, συνεπώς, έκ τούτων ή σημαοία τών παραγόντων 
πεΖών καί όχημάτων (έΕ οΰ έπαληθεύεται καί ή καταλληλό- 
της τούτων ώς παραγόντων προγνώσεως τής τροχαίας έγ- 
κληματικότητος).

Έ Ε  έτέρου, ή έποχή τοϋ έτους δέν έμφανίΖεται έπηρε- 
άΖουσα ιδιαιτέρως τόν άριθμόν τών τροχαίων έγκλημάτων. 
Οϋτω, κατά τά αύτά ώς άνω έτη 1958, 1959, 1960 καί 
1965 τά τροχαία έγκλήματα κατανέμοντο ώς άκολούθως 
κατά μήνα.

Μήν 1958 1959 1960 1965
’Ιανουάριος 19 31 21 60
Φεβρουάριος 40 8 18 41
Μάρτιος 26 14 20 48
’Απρίλιος 24 15 19 46
Μάιος 31 17 17 67
’Ιούνιος 22 17 14 60
’Ιούλιος 23 28 27 51
Αύγουστος 37 25 27 60
Σεπτέμβριος 38 28 20 95
’Οκτώβριος 24 28 30 75
Νοέμβριος 29 16 19 56
Δεκέμβριος 21 34 23 59

Είρήοθω έν τέλει, ότι όλως ένδιαφέρουσα έμφανίΖεται 
ή σχέσις μεταΕύ τού άριθμοϋ τών κυκλοφορούντων όχημά
των καί τών τροχαίων έγκλημάτων. Ούτως, ό άριθμός τών 
έγκλημάτων (άτυχημότων) άνά χιλιάδα όχημάτων έμφανί- 
Ζει μίαν σταθερόν τάσιν μειώσεως, ώς αϋτη είδικώτεοον ά- 
πεικονίΖεται εις τό σχήμα 5 (κατά Χ.Μ Θ. 21, ο. 26).

Ή  εις τό οχήμα 5 έμφανιΖομένη κατακόρυφος πτώσις 
τούτων άνά χιλιάδα όχημάτων δικαιολογείται, ίσως, άφ' ένός 
μέν έκ τής σταθερός αύΕήσεως τού άπολύτου άριθμού τών 
έν κυκλοφορία όχημάτων κατά τά έτη 1956 έως 1960, άφ' 
έτέρου δ' έκ τής κατά τό αύτό διάστημα μειώσεως τού 
άριθμοϋ τών έγκλημάτων. Ή  έλαφρά αύΕηοις τών έγκλη
μάτων— άνά χιλιάδα όχημάτων—  κατά τήν περίοδον άπό
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1962 έως 1963 οφείλεται, προφανώς, εις τήν ύπερβολι
κήν αϋΕησιν των ατυχημάτων τής αύτής περιόδου, ένώ ή 
έν συνεχείς κατά τά έτη 1964 καί 1965 μείωσις δέν δύ- 
ναται νά έρμηνευθή — έν όψει τής συνεχούς αύξήσεως τών 
Ατυχημάτων— εί μή μόνον έκ τής μεγαλύτερος κατά τό διά- 
στημα τούτο αύΕήσεως τού άριθμοϋ τών έν λόγω οχημάτων.

Β) ΑΙ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΣ

Μετά τήν κατά τά άνωτέρω έπεΕεργασίαν τών δια
θεσίμων στοιχείων, προθαίνομεν ήδη εις τό έγχείρημα τής 
προγνώσεως τής άναμενομένης τροχαίας έγκληματικότητος 
κατά τό ρηθέν έν άρχή χρονικόν διάστημα. Πρός τούτο 
χρησιμοποιούμεν τρεις μεθόδους, έΕ ών ή μέν πρώτη (κατ. 
§ 1) συνιστά δείγμα τής δεούσης όδοΰ προγνώσεως, αί δΓ 
έπόμεναι δύο (κατ. §§ 2-3) προτεινομένας — όχι απολύτως 
πρωτοτύπους—  άπλουστευμένας μεθόδους, τάς όποιας θά 
ήδύνατό τις ν' άκολουθήση, έν όψει τών έν πολλοϊς άνυπερ- 
βλήτων — ύπό τά σήμερον τούλάχιστον δεδομένα τής έγκλη- 
ματολογικής έπιστήμης —  έμποδίων, τά όποια εμφανίζει ή 
πρώτη τοιαύτη.

§ 1. Ή  π ρ ό γ ν ω σ ι ς  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ι 
κ ό τ η τ ο ς  ώ ς  σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η ς  τ ή ς  
δ ρ ά σ ε ω ς  π λ ε ι ό ν ω ν  π α ρ α γ ό ν 
τ ω ν .

Κατ έπανάληψιν έλέχθη — καί άνομφισβητήτως γίνεται, 
ήδη, δεκτόν-ότι ή έγκληματικότητος οφείλεται εις τήν άλ- 
ληλεπίδραοιν πλειόνων παραγόντων, έμφανιΖομένη τρόπον 
τινά, ώς ή συνισταμένη τής δράσεως αύτών. Ό  Abrahamsen,

. . .  T+Sμάλιστα, δίδει ουναφώς τόν άκόλουθον τύπον. C  ---------------
R

όπου C ή έγκλημοτική πράΕις, Τ  αί έγκληματικαί τάσεις 
τού ότόμου, S ή κοινωνική κατάστασις αύτοΰ καί R  οί άνα- 
σταλτικοί παράγοντες. Θά έδει, ώς έκ τούτου, διά τό έγ
χείρημα τής προγνώσεως τής μελλούσης έγκληματικότητος, 
νά ύπολογισθή ή έπίδρασις ένός έκάστου τών έγκληματο- 
προκλητικών άφ ένός καί τών έγκληματοπροληπτικών άφ’ 
έτέρου παραγόντων. Δεδομένου ότι δέν διαθέτομεν τά ά- 
παιτούμενα στοιχεία, προβαίνομεν έν προκειμένω εις άπό- 
πειραν προγνώσεως έπί τή βάσει δύο μόνον παραγόντων, 
καί δή του πληθυσμού καί τής τροχαίας κινήσεως.

Τόσον οί έν λόγψ παράγοντες, όσον καί τό ύψος τής 
τροχαίας έγκληματικότητος, δυνστόν μέν νά έκφρασθοΰν 
εις άριθμητικά. δεδομένα — ώς ήδη άνωτέρω άνελύθησαν 
ταϋτα— πλήν όμως, κατά βάσιν, οί δι' ών παριστόται ή 
διακύμανσις αύτών άπόλυτοι άριθμοί παρουσιάζουν άνσμοι- 
ογένειάν τινα, ώς έκ τής όποιας δυσχερής ή μεταξύ των 
σύγκρισις. Τούτο καθίσταται εύχερέστερον αντιληπτόν, έκ 
τού γεγονότος ότι ό άριθμός τών τροχαίων οχημάτων καί 
τό μέγεθος τοΰ πληθυσμού κατ’ έτος άποτελούν τό άθροισμα 
τών μέχρι τέλους τοΰ προηγουμένου έτους έν κυκλοφορία 
τροχοφόρων ή ύπάρχοντος πληθυσμού καί τής κατά τό έτος 
έμφανιΖομένης αύΕήσεως' άντιθέτως, ό άριθμός τών τρο
χαίων άτυχημάτων έκάστου έτους άποτελεϊται μόνον έκ τών 
κατά τό έτος τούτο λαμβανόντων χώραν τοιούτων, άρχό- 
μενος άπό τοΰ μηδενός καί δυνάμενος — θεωρητικώς, τού
λάχιστον,— νά παραμείνη εις τό μηδέν, όπερ δέν δύναται 
νά οαμβή ούτε μέ τά όχήματα ούτε μέ τόν πληθυσμόν. Πρός 
έΕεύρεσιν, λοιπόν, όμοιομόρφων στοιχείων, δυναμένων νά 
παοάσχουν έδαφος συγκρίοεως, ύπελογίσθη, όχι ή άπόλυ- 
τος κατ άριθμούς διακύμανσις τοΰ πληθυσμού, τών τροχο
φόρων καί τών τροχαίων άτυχημάτων, άλλ' ή άπό έτους εις 
έτος έμφανιΖομένη διαφορά διακυμάνσεως καί ή έκατοστι- 
αία άναλογία αύτής έν σχέσει πρός τόν άντίστοιχον άπό- 
λυτον άριθμόν αύΕομειώαεως τοΰ προηγουμένου έτους. 
Κατ αύτόν τόν τρόπον καθίσταται δυνατή ή σύγκρισις τών 
έκατοστιαίων τούτων άναλογιών άπό έτους εις έτος, ώς εις 
τόν πίνακα 4 δείκνυται. Σημειωτέον, ότι όν ή έν λόγω 
έτησία διαφορά ήτο θετική, παρίσταται έν τφ πίνακι διά τού 
σημείου ( + ) ,  αν δ’ ήτο άρνητική διά τοΰ σημείου ( — ) .

Τά στοιχεία τοΰ έν λόγψ πίνακος 4 μεταφερόμενα εις 
τό σχήμα 6 παρέχουν λίαν παραστατικήν εικόνα τής δια- 
κυμάνσεως των περί ών πρόκειται μεγεθών. Ώ ς  έκ τοΰ 
σχήματος αύτοΰ καθίσταται έμφανές, κατά τήν περίοδον 
απο τοΰ έτους 1960 έως 1963, ή έκατοστιαία άναλογία τής 
άπό έτους εις έτος διακυμάνσεως τής έτησίας διαφοράς δια- 
κινήσεως πληθυσμού (Π λ .) καί τροχαίων άτυχημάτων (Τ χ ) 
-π ε ρ ί ών μόνον διαθέτομεν στοιχεία-παρουσιάζει άκριβώς 
άντιρρόπους τάσεις έΕελίΕεως.

Έ Ε  άντιθέτου, άπό τοΰ έτους 1964 καί έφ' έΕής ή 
διακύμανσις τών έν λόγω μεγεθών έμφανίΖει παραλλήλους 
σχεδόν, πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν, τάσεις έΕελίΕεως. 
Καθ όσον δ άφορρ τήν έΕέλιΕιν τής διοκινήσεως τοΰ ουν- 
τελεστού τών τροχοφόρων όχημάτων (Τ φ ), αϋτη άκολου- 
θει μάλλον άνεΕάρτητον τροχιάν.

Επί τών άνωτέρω θά ήδύνατο νά παρατηρηθή —  ώς 
άρνητική, τρόπον τινά, διαπίστωσις —  ότι ή πρόγνωσις τής 
μελλούσης έγκληματικότητος ώς συνισταμένης τής άλληλε- 
πιδράαεως πλειόνων παραγόντων, θά ήδύνατο νά έπιχειρηβή

Π I ν α ξ 4.

'Εκατοστιαία άναλογία έπί τής έτησίας διαφοράς
Άπδ έτους 
είς έτος Πληθυσμός Τροχ. δχήμ. Τροχαία άτυχ.
1960—61 - 6 , 7 άγνωστον +46
1961—62 +17 άγνωστον +9
1962—63 —1 άγνωστον +64
1963—64 +18 άγνωστον +6,7
1964—65 +9 +59 +3,2
1965—66 +14 +359 +6,1
1966—67 +3 —28 —22
1967—68 —3 —28 —38
1968— 69 +3 άγνωστον άγνωστον
1969— 70 —4 άγνωστον άγνωστον

μετά πιθανότητος έπιτυχίας, μόνον άν ήσαν γνωστοί άπαν- 
τες οί έν λόγω παράγοντες, τό μέγεθος καί ή έΕέλιΕις αύ
τών, ώς δ' έπίσης — όπερ καί τό σημαντικώτερον — ό βαθμός 
τής έπιδράσεως αύτών έπί τής έγκληματικότητος. Είδικώ- 
τερον, έπί ποραδείγματι, κοθ’ όσον άφορρ τόν παράγοντα 
τοΰ πληθυσμού, θά έδει νά διερευνηθή ή κατά φϋλον καί ή- 
λικίαν έγκλημστικότης, καί δή καθ' όμάδας ήλικών 3 έως 
5 έτών, ή γεωγραφική κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ, ή θνησι- 
μότης έκδοτης ήλικίας, ή συσχέτισις τών έν λόγω στοιχείων 
μεταΕύ των κλπ., έν συνεχεία δ’ ή πρόγνωσις τής έΕελί
Εεως αύτών κατά τήν έρευνομένην περίοδον. Έ Ε  έτέρου, 
καθ’ όσον άφορρ τά όχήματα, θά έδει νά διερευνηθή π.χ. ή 
άναμενομένη έΕέλιΕις τοΰ κατά κεφαλήν εισοδήματος, ή 
προβλεπομένη διάθεσις πιστώσεων ή ό προγραμματισμός 
έργων έπεκτάσεως ή βελτιώσεως τοΰ όδικοΰ δικτύου, ώς 
καί πάς έτερος γνωστός παράγων, δυνάμενος νά άσκήση 
έπιρροήν έπί τής μελλοντικής έΕελίΕεως τοΰ άριθμού αύτών 
κλπ. Τοΰτ' αύτό δέ δέον ν’ άκολουθηθή έπί όοον τό δυνατόν 
περισσοτέρων έγκληματοπροκλητικών παραγόντων άλλά καί 
έγκληματοπροληπτικών τοιούτων. Καθίστανται, συνεπώς, 
έμφσνεϊς αί δυσχέρειαι τάς όποιας παρουσιάΖει κατά τήν 
πρακτικήν της έφορμογήν — άσχέτως τών έν άρχή μνησθει- 
σών θεωρητικών τοιούτων — ή τοιαύτη μέθοδος έρεύνης.

Έ ν  όψει πάντων τών άνωτέρω έκτεθέντων προτείνο- 
μεν τάς δύο έπομένας άπλουστευμένας μεθόδους, περί ών 
διαλαμβάνουν αί δύο έπόμεναι παράγραφοι.

§ 2. Ά π λ ο υ σ τ ε υ μ έ ν η  μ έ θ ο δ ο ς  προ-
γ ν ώ σ ε ω ς  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό 
τ η τ ο ς  έ π ί  τ ή  β ά σ ε ι  τ ώ ν  σ υ ν 
τ ε λ ε σ τ ώ ν  έ τ η σ ί ω ν  μ ε τ α β ο λ ώ ν .

Ανωτέρω εις τόν πίνοκα 3, παραλλήλως πρός τήν
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τής κινήσεως τής τροχαίας έγκλη- 
ποσοστόν τής έτησίας μεταβολής 

)\ι αριθμόν ατυχημάτων τοϋ αμέσως 
, L , * TOC affao'aewc έ-ν λόγω πο-

,^«όώ νΛ'<"μοκϊίπτει Οτι (έπί συνόλου ποσοστών αύξήσεως 
+ 245,3) ό μέσος όρος (Μ .Ο .) έμφανιΖσμένης έτησίας αύ- 
Εήσεως άνέρχεται εις ποσοστόν +  24,5%, ένψ (έπί συνό
λου ποσοστών μειώσεων — 102,4) ό μέσος όρος (Μ .Ο .) 
έμφανιΖσμένης έτησίας μειώσεως άνέρχεται εις ποσοστόν 
—  17,0%. Έ κ  τοϋ συνδυασμού δ' αύτών τών δύο συντελε
στών προκύπτει ότι ό μέσος όρος τής έτησίας μεταβολής 
άνέρχεται (έπί άθροίσματος ποσοστών αυξήσεων καί μειώ
σεων + 142,9) εις ποσοστόν + 8,9% τοϋ κατά τό προη- 
γούμενον έτος έμφανισθέντος άριθμοϋ άτυχημάτων.

Έπί τη υποθέσει, λοιπόν, τής μή άπροόπτου μεταβο
λής τών συνθηκών, δέον νά άναμένηται διά τό πρώτον έτος 
προγνώσεως (1969) ή άκόλουθος μεταβολή έν σχέσει πρός 
τόν αριθμόν άτυχημάτων (έγκλημάτων) τοϋ προηγουμένου 
γνωστού έτους 1968.

Πιθανή έτησία μεταβολή (κατά μέσον
όρον, (Μ .Ο .) + 8,9%

Πιθανή έτησία αϋξησις (Μ .Ο .) +  24,5%
Πιθανή έτησία μείωσις (Μ .Ο .) -  17 %
Δυνατή άπόκλισις πρός τά άνω, ώς

είς έτος 1961, μέχρι + 64 %
Δυνατή άπόκλισις πρός τά κάτω, ώς

είς έτος 1967, μέχρι -  38 %
"Αν λοιπόν ή έτησία μεταβολή τοϋ έτους 1967 (άρι- 

θμός άτυχημάτων 373) παρασταθή ώς Ψ, προφανώς ό άρι- 
θμός άτυχημάτων τοϋ έτους 1969 (Ψ ) θά ήδύνατο νά προ- 
γνωσθή διά τοϋ Ψ = 373 ±  Ψ.

"Οθεν, δύναται νά προγνωσθή, ότι:
Κατά μεγίστην πιθανότητα (Μ .Ο .) : Ψ = 373 X 

(+  8,9%) = +  33, άρα Ψ =  373 + 33 = 406.
Δέν άπακλείονται, όμως, αί άκόλουθοι δυνατότητες: 

Κατά πιθανήν άπόκλισιν πρός τά άνω ( Μ .Ο . ) : 
Ψ =  3 73Χ (+  24,5%) = + 9 1 , άρα Ψ = 373+91 =464.

Κατά μεγίστην δυνατήν άπόκλισιν πρός τά άνω: 
Ψ = 3 7 3Χ (+64% ) = + 2 3 8 , άρα Ψ = 373+238 = 611.

Κατά πιθανήν (Μ .Ο .) άπόκλισιν πρός τά κάτω: 
Ψ = 373Χ( —  17%) = — 141, άρα Ψ = 373— 63=310.

Κατά μεγίστην δυνατήν άπόκλισιν πρός τά κάτω: 
Ψ = 373Χ(— 38%) = — 141, άρα Ψ = 373— 141 =232.

Δι' όμοιων συλλογισμών, λαμβαναμένου ήδη τοϋ κατά 
μεγίστην πιθανότητα άναμεναμένου άριθμοϋ άτυχημά
των έτους 1969, ήτοι τοϋ άριθμοϋ 406, δύναται νά 
ύπολογισθή ό άριθμός άτυχημάτων έτους 1970, κ.ο.κ. 'Εν
νοείται άτι ή κατά τό έτος 1969 άναμενομένη κατά μεγίστην 
πιθανότητα μεταβολή θά ληφθή ύπ' όψιν τόσον διά τόν 
ύπολογισμόν τοϋ μέσου ποοοστοϋ αύΕήσεων, όσον καί διά 
τόν ύπολογισμόν τοϋ μέσου όρου τοϋ άθροίσματος τών πο
σοστών αύΕήσεων καί μειώσεων. Ούτως, είδικώτερον, διά 
τό έτος 1970, δύναται νά προγνωσθή ό άριθμός τών άνα- 
μεναμένων κατά μεγίστην πιθανότητα (Μ .Ο .) άτυχημάτων 
(Φ) διά τοϋ ίδιου ώς άνω τύπου, ήτοι: 
φ =  406 ±  φ, όπου φ =  406Χ (+  8,9%) =  + 36, άρα 
Φ =  406 + 36 = 442.

Ομοίως διά τό έτος 1971 :
Ω = 442 ±  ω, όπου ω = 442 X (+  8,9%) =  +  39, άρα 
Ω = 442 + 39 = 481.

'Αντιστοίχους καί δι’ όμοιων συλλογισμών — ώς διά τό 
έτος 1969 — δύναται νά ύπολογισθή ή πιθανή έτησία αύΕησις, 
ή πιθανή έτησία μείωσις, ή μεγίστη δυνατή άπόκλισις πρός 
τά άνω καί ή μεγίστη δυνατή άπόκλισις πρός τά κάτω.

§ 3. Ά π λ ο υ σ τ ε υ μ έ ν η  μ έ θ ο δ ο ς
π ρ ο γ ν ώ σ ε ω ς  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α -  
τ ι κ ό τ η τ ο ς  δ ι ά  γ ρ α μ μ ι κ ή ς  
π ρ ο ε κ τ ά σ ε ω ς .

Ή  προτεινομένη άπλουστευμένη μέθοδος προγνώσεως 
τής έγκληματικότητος διά τής γραμμικής προεκτάσεως συνί-

όριβμητικήν παράστοοιν 
ματικότητος, δίδεται τό
αύτί\ο, Ϊ,Ί 0 ΘΡός 1

σταται εις τήν γραφικήν κατασκευήν τής ουναρτήσεως, ήτις 
παριστά τήν πορείαν τής τροχαίας έγκληματικότητος συναρ
τήσει τού χρόνου άπό τοϋ σημείου X, τοϋ τελευταίου γνω
στού έτους 1968. ' Ιπτάμενός τις εις τό έν λόγω σημεϊον 
X (τοϋ σχήματος 7, όπερ άπστελεϊ έπανάληψιν τής ως 
άνω παραστάσεως τοϋ πίνακος 3) άντιμετωπίΖει κατ' αρχήν, 
τρεις δ υ ν α τ ό τ η τ α ς ,  καθ' όσον άφορά τήν μελ
λοντικήν κατεύθυνσιν τής έν λόγω ουναρτήσεως, καί δή άν 
έΕελιχθή αϋτη ώς αϋΕουσα, ώς φθίνουσα ή νά παραμείνη 
σταθερά. Πριν ή έπιλεγή, έν τούτοις, ή άκολουθητέα ό3ός 
προγνώσεως τής π ι θ α ν ω τ έ ρ α ς  τών μνησθειαών 
δυνατοτήτων, χρήσιμον δ' άμα καί άναγκαϊον είναι νά ύπο- 
γρσμμισθοϋν αί άκόλουθοι παρατηρήσεις καί σκέψεις έκ τοϋ 
ύλικοϋ καί τών στοιχείων τής μέχρι τοϋ σημείου X πορείες 
τής τροχαίας έγκληματικότητος, ήτοι κατά τά έτη άπό 1952 
μέχρι 1968:

α) Ή  άπό έτους εις έτος αύΕομείωσις τοϋ άριθμοϋ 
τών τροχαίων έγκλημάτων (-άτυχημάτων) περιορίζεται με
ταξύ τών δύο εύθειών Α Α ' καί Β Β '

β) Τόσον τά σημεία εις τά όποια ή γραμμή τής έν λό
γω έγκληματικότητος άπτεται τής ευθείας Α Α ' (σημεία 
έΕάρσεως), όσον καί τά σημεία εις τά όποια αϋτη άπτεται 
τής εύθείας Β Β ’ (σημεία ύφέσεως), εύρίσκονται έν σχέσει 
πρός άλληλα είς έπίπεδα άνερχόμενα κλιμακηδόν (ώς είς 
σχηματικήν παράστασιν πίνακος 3 δείκνυται διά τά σημεία 
ύφέσεως).

γ ) Ή  αύΕομείωσις τοϋ άριθμοϋ τών έν λόγω έγκλη
μάτων δίδει — ώς καί άνωτέρω παρετηρήθη —  τήν γραφικήν 
παράστασιν μιας όμαλωτάτης κυκλικής διακυμάνσεως. Προ- 
καλεϊ δ' έντύπωσιν τό γεγονός, ότι τόσον τά τμήματα έΕάρ
σεως, όσον καί τά τμήματα ύφέσεως τής έν λόγω δια- 
κυμάνσεως, διαρκούν έπί διάστημα τριών ή τεσσάρων έτώ/, 
μεθ' έκαστον δ' έΕ αύτών άκολουθεί άπότομος άνιοϋσα ή 
κατιούσα τάσις, διάρκειας δύο ή τριών έτών. "Ετι περαι
τέρω, άν δέν ήθελε φανή τις ύπερβολικός, θά ήδύνατο νά 
παρατηρήση, ότι τό οημεϊον έΕάρσεως α (έτους 1956) έχει 
τήν αύτήν τεταγμένην μέ τό σημεϊον α' (έτους 1962) ,  άπέ- 
χον κατά έΕ έτη' τό οημεϊον ύφέσεως β (έτους 1960) έχει 
τήν αύτήν τεταγμένην μέ τό σημεϊον β' (έτους 1954) ,  
άπέχον κατά έΕ έτη' τό οημεϊον γ ' έτους 1968, 
έχει τήν αύτήν τεταγμένην μέ τό σημεϊον γ ' (έτους 1962) ,  
άπέχον, ώσαύτως κατά έΕ έτη. Καί άν έτι, διατηρών τις 
έπιφυλάξεις, ήθελε διατυπώσει τήν άποψιν, ότι ή τοιαύτη 
κανονικότης τών έν λόγω στοιχείων όφείλεται άπλώς καί 
μόνον είς τυχαίαν σύμπτωσιν, δέον, όμολονουμένως, νά 
παραδεχθή, ότι τοιαύτη τις σύμπτωσις είναι λίαν άσυνήθης.

Έ ν  όψει τών άνωτέρω καί ύπό τήν προϋπόθεσιν πάν
τοτε, ότι δέν θά συμβοϋν έκτακτα γεγονότα, έμφανι'Ζεται 
πιθανότερον, ότι ή συνόρτησις τής πορείας τής τροχαίας 
έγκληματικότητος, άπό τοϋ σημείου X τοϋ έτους 1968 θά 
είναι φθίνουσα, διάρκειας τριών ή τεσσάρων έτών, διά νά 
καταστή έν συνεχεία αϋΕουσα, διερχομένη πιθανώς έκ τοϋ 
σημείου δ ', έχοντος τήν αύτήν τεταγμένην μετά τοϋ ση
μείου έΕάρσεως δ (έτους 1966) ,  άπέχοντος, ώσαύτως, κατά 
έΕ έτη.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή  θεωρητική τής προγνώσεως τής (μελλούσης) έγ
κληματικότητος, ώς μεθόδου έγκληματολογικής έρεύνης, 
καί τά άντιμετωπιΖόμενα συναφώς προβλήματα έΕετέθησαν 
έν τοϊς άνωτέρω. Ενταύθα, έν κατακλεϊδι, περιοριΖόμεθα 
νά σημειώσωμεν τά ακόλουθα:

Αί προτεινόμεναι άπλουστευμέναι μέθοδοι δ'ενεργείας 
τής έρεύνης τοϋ έν θέματι άντικειμένου προϋποθέτουν δύο 
τινά, καί δή ότι:

α) Οί γενεσιουργοί καί οί άνασταλτικοί παράγοντες τής 
τροχαίας έγκληματικότητος, ώς καί έκείνοι, οϊτινες έμμέ- 
σως έπιδροϋν έπ' αύτών, θά έΕακολουθήσουν δρώντες είς 
τό μέλλον κατά τήν αύτήν έκτασιν καί έντασιν ώς είς τό



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
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Μέ τήν Ανατολήν τοΰ Νέου ’Έτους, Απευθύνομαι προς υμάς τούς ’Αξιωματικούς 
και κατωτέρους αστυνομικούς, καθώς, έπίσης καί διοικητικούς υπαλλήλους τοΰ Άστυ- 
μικοΰ Σώματος, διά νά ευχηθώ έγκαρδίως, δπως τό 1973 χαρίση εις πάντας υμάς καί 
τάς οικογένειας σας πάσαν υγείαν καί ευτυχίαν καί τήν ύπηρεσιακήν ύμών πρόοδον.

Ιεταραγμένη καί άνήαυχος ή Ύφήλιος, πλαισιουμένη μέ άγωνίαν καί άγχος, 
διά το άπελθόν έτος, εύρε τήν ευκαιρίαν ν’ άνανεώση τήν αισιοδοξίαν της έπί τή 
έλευση τοΰ Έτους τούτου. Ό λίγας ημέρας ένωρίτερον είχεν, έν ταπεινώσει καί κατα- 
νώςει υμνήσει καί δοξολογήσει τό θεϊκόν Βρέφος, τήν άστείρευτσν Πηγήν Χριστια
νικών έμπνεύσεων καί δυνάμεως, εις τον τραχύν τής έπιβιώσεως άγώνα.

Γό Νέον Ετος ευρίσκει τήν Πατρίδα μας εις μεγαλειώδη Εθνικήν πορείαν πρός 
την ευημερίαν καί τήν δόξαν. Τό σκάφος τής Ελλάδος καθοδηγούμενον καί κατευ- 
θυνόμενον υπό τοΰ σεμνοΰ, ύψηλόφρονος, σώφρονος καί άκαμάτου άρχηγοΰ τής Έπα- 
ναστάσεως κ. Γεωργίου ΙΙαπαδοπούλου, πλέει άσφιαλώς πρός λιμένας ευδαιμονίας 
με πυξίδα τήν Εθνεγερσίαν τής 21ης ’Απριλίου 1967, ή όποια κατέστησε τήν δεινώς 
κατά τό παρελθόν ταλαιπωρηθεΐσαν Πατρίδα μας ίσχυράν, σεβαστήν καί ύπερήφανον.

Κοινή τοΰ ’Έθνους ή ευχή: Νά σκέπη καί νά ίνδυναμώνη δ Θεός τής Ελλάδος 
τούς άξιους Κυβερνήτας της, ϊνα συνεχίσουν τό υψηλόν καί πολύτιμον εργον των.

Τό Νέον Ετος ευρίσκει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τάς γνωρίμους 
έπάλξεις τοΰ καθήκοντος, έν θαυμαστή δημιουργική όργασμή.

Κατά τό παρελθόν έτος έπραγματοποιήθησαν πολλαπλά καί θαυμαστά έπιτεύ- 
γματα εις τούς χώρους τής άρμοδιότητος τής ’Αστυνομίας Πόλεων χάρις εις τήν 
ύφ’ απάντων έπιδειχθεΐσαν ύπηρεσιακήν δραστηριότητα καί άφοσίωσιν. Τό αίσθημα 
τής τάξεως καί άσφαλείας έδραιώθη εις τόν λαόν κατά πάγιον τρόπον, τά άγαθά 
αύτοΰ προσωπικά καί περιουσιακά περιφρουρήθησαν άποτελεσματικώς καί ή στάθμη 
τοΰ Σώματος άνήλθεν εις έτι υψηλότερα έπίπεδα. Διά τής άοκνου καί φιλότιμου έργα- 
σίας δλων τών άποτελσύντων τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό ύψος τής Εμπι
στοσύνης τών πολιτών ύπήρξεν έντυπωσιακώς ύψηλόν καί ή συμπάθεια καί έκτίμησις 
τής κοινής γνώμης καί τών φορέων της πρός τούς τηρητάς τής τάξεως, έξεδηλώθησαν 
παντοιατρόπως.

’Ιδού διατί ατενίζουν τό Νέον ’Έτος μέ δεδικαιολογημένην αισιοδοξίαν οί άστυ- 
νομικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Έμόχθησαν, έσπειραν τόν σπόρον τόν καλόν τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης 
καί εισέρχονται εις τόν νέον κύκλον τοΰ χρόνου μέ τήν ύπερήφανον εύχαρίστησιν δτι 
έξετέλεσαν τό καθήκον των καί μέ τήν βεβαιότητα δτι αί προσφοραί των άναγνωρί- 
ζονται καί καρποφορούν.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Διοικητικοί όπάλληλοι. 
Αισθάνομαι πολλήν χαράν άπευθυνόμενος πρός υμάς, δχι μόνον διά νά σάς ευχηθώ, 
αλλά καί- διά νά σάς συγχαρώ δΓ δσα έπετελέσατε κατά τό παρελθόν έτος.

Υπήρξατε άξιοι τής ιστορίας καί τής φήμης τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Έδικαιώσατε τάς προσδοκίας τοΰ ’Εθνικού Κράτους καί δικαίως κατεκτήσατε 

τήν ευγνωμοσύνην καί τόν θαυμασμόν τών πολιτών.
Εις νέος κύκλος διαγράφεται ήδη προ ήμών. Ό  κύκλος δραστηριότητος τοΰ νέου 

έτους.
Είναι βασικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα μιάς εύνομουμένης Πολιτείας ή παρά 

πάντων άναγνώρισις δτι ή ’Αστυνομία έν τή συνάλψ της άποτελεΐ πρότυπον Κρατικής



πρόσφατον παρελθόν καί τό παρόν. Τοϋτο έπιβάλλει τήν 
δευτέραν προϋπόθεσιν, ήτοι δτι:

β) Ή  πρόγνωσις θά άφορό τό άμεσον μέλλον, έπιχει- 
ρουμένη βραχυχρονίως' τοϋτο δέ διότι, ώς τυγχάνει γνω
στόν, οί προμνηοθέντες παράγοντες έΕελίσσονται άλλοι μέν 
κατ' άριθμητικήν άλλοι δέ κατά γεωμετρικήν πρόοδον, ούτως 
ώστε— μακροχρονίως—  διαφοροποιείται ή έπίδρασις αυτών 
έπί τής καμπύλης τής έγκλημοτικότητος.

Είρήσθω δ' έν τέλει καί τούτο. Ή  μετά τήν δημοσίευ- 
αιν τής έγκληματολογικής στατιστικής (Πεπραγμένων Ε.Χ.)

τυχόν έπαλήθευσις τών ευρημάτων τής παρούσης μελέτης, 
δέν θά σηιμαίνη κατ' άνόγκην έπιτυχίαν αυτής. Διότι μόνον 
ή κατ’ έπανάληψιν δοκιμή τών έν λόγω μεθόδων θά ήδύ- 
νστο νά άποκλείση τήν περίπτωσιν τής συμπτωματικής έπα- 
ληθεύοεώς των. Θά ήτο λοιπόν ευκταία— έν όψει τής απου- 
δαιότητος τοϋ άντικειμένου — ή έπανάληψις τής έρεύνης διά 
τών προτεινομένων μεθόδων, εις διαφόρους χρονικός πε
ριόδους καί διά διάφορα είδη έγκληματικότητος, ούτως ώστε 
νά είναι δυνατή, όχι μόνον ή κατ’ έπανάληψιν άλλά καί ή 
συγκριτική δοκιμασία αύτών, μέ όπωτέραν έπιδίωΕιν τήν διά 
πρακτικούς, έφ’ έΕής, σκοπούς έφαρμογήν της.

Π ί ν α ε ι.

"Ετος 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Γεννήσεις 8326 8123 9265 9232 10827 11661 13296 13817 13608 13841 13485
θάνατοι 2201 2410 2366 2405 2495 2525 2670 2913 3044 3001 3025
Έτηαία αδξηαις 6125 5713 6899 6827 8332* 9146 10626 10904 10564 10840 10460
Έτηαία διαφορά —412 +1186 — 72 +1505 + 814 +1480 +278 —340 +276 —380
ΙΙοσοατόν % —6,7 +17 1 +18 +9 +14 +3 —3 +3 —4

Π 1 ν α Ε 3

Έ τος ’Ατυχήματα Έτηαία
διαφορά

Έ π ί % Νεκροί Τραυματία! Σίνολον
θυμάτων

1952 157 7 168 175
1953 170 + 13 + 8,3 10 189 199
1954 245 + 75 + 44 10 270 280
1955 340 + 95 + 38 17 384 401
1956 411 +  71 + 20 12 419 431
1957 397 — 14 — 3,4 24 462 486
1958 334 — 63 —  15 17 379 396
1959 261 — 73 — 22 19 283 302
1960 255 — 6 — 2 9 274 283
1961 372 + 117 + 46 18 400 418
1962 406 + 34 +  9 18 363 381
1963 666 + 260 +  64 25 683 708
1964 711 + 45 + 6,7 25 871 896
1965 734 + 23 +  3,2 28 779 807
1966 779 + 45 +  6,1 31 940 971
1967 607 — 172 — 22 25 726 751
1968 373 -  234 — 38 18 451 469

Έ τος 1963

Π ί ν α

1964

ε 2 .

1965 1966 1967 1968
Αυτοκίνητα 21000 21500 27211 34092 37852

Μοτοαυκλέττα
23941

5920 6000 6421 6740 6730
Μοτοποδήλατα 5523 6200 7913 7310 7794

ΙΙοδήλατα
17503

13421 14000 15349 16000 3693
Γεωργ. μηχ)ματα — 2230 — — 87
Ζωήλατα δχήμ. 1009 1109 1110 1109 730 285
Σύνολον 42453 49203 48810 58003 64602 56441

Έ τος 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Σύνολον 42453 46973 48810 58003 64602 69354
Έτηαία αδξησις 4520 1837 9193 6599 4752
Έτηαία διαφορά —2683 +7256 —2594 — 1845

% —59 +395 —28 —28





Αί διά τού Ν.Δ. 1234/1972 έπελ- 
δουσαι τροποποιήσεις εις τον Ποι
νικόν Κώδικα. Ζητήματα έκ τής ε

φαρμογής αύτοϋ

I. Διά τού ύπ άριθ. 1234 Ν. Δ. «περί άντικαστάσεως 
καί συμπληρώσει»; των άρθρων 235, 236 καί 263 τού Ποινικού 
Κωδικός», δημοσιευθέντος εις τδ ύπ’ άριθ. 162 τής 13)9)72 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α ') , άφ’ ένός μέν άντικατεστάθησαν και αυνεπλη- 
ρώθησαν αί περί « δ ω ρ ο δ ο κ ί α ς »  διατάξεις τού Ποι
νικού Κωδικός, άφ’ έτέρου δέ ηύρύνθη ή έννοια τού δρου «ύ- 
π ά λ λ η λ ο ς», περί ής ή διάταξις τού άρθρου 13 στοιχ. 
α αύτοΰ, άλλά μόνον ώς πρός ώρισμένα περί τήν ύπηρεσίαν 
έγκλήματα.

Είδικώτερον, διά τού άρθρου « π ρ ώ τ ο υ »  διατί πρώ
τον καί δχι 1;) τού έν λόγψ Ν. Δ)τος, τά άρθρα 235 καί 236 
τού Ποινικού Κώδικος άντικατεστάθησαν ώς ακολούθως:

Α ρ θ ρ ο ν  235. «Τπάλληλος, δστις άπαιτεΐ ή δέχε
ται ή προσφέρεται νά δεχθή δώρα ή έτερα μή προσήκοντα αύτψ 
ά ν τ α λ λ ά γ μ α τ α  ή τήν ύπόσχεσιν τοιούτων χάριν μελ- 
λοόσης ή ήδη τελεσθείσης ένεργείας ή παραλείψεως, άντικει- 
μένης εις τά καθήκοντα του ή άναγομένης εις τήν ύπηρεσίαν 
του, τιμωρείται διά φυλακίσει»; τούλάχιστον ένός έτους».

νΑ ρ ρ ο ν 236. «Διά τής αύτής ποινής τού άρθρου 
235 τιμωρείται δ δίδων, προσφέρων ή ύπισχνούμενος τοιαύτα 
δώρα ή^έτερα άνταλλάγματα. Ή  πράξις δμως, π α ρ α μ έ 
ν ε ι  ά τ ι μ ώ ρ η τ ο ς ,  άν οδτος, οϊκείφ βουλήσει καί πριν 
ύποβληθή εις οίανδήπατε έξέτααιν περί τής πράξεως, άνήγγει- 
λε ταύτην εις τδν εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εις οίονδή- 
ποτε άνακριτικόν ύπάλληλον ή έτέραν άρμοδίαν άρχήν, έγγρά- 
φως, δ ι’ έγχειρίσεως άναφοράς, ή προφορικώς, συντασσομένης 
σχετικής έκθέσεως. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη, τδ τυχδν κατα- 
σχεθέν ή παραδοθέν εις τήν άνάκριαιν δώρον ή άντάλλαγμα ά- 
ποδίδεται είς τδν δόσαντα, μή έφαρμοζομένης έν προκειμένφ 
τής διατάξεως τού άρθρου 238».

II. Εκ τής άντιπαραβολής τών νέων ώς άνω διατάξεων 
πρός τάς δι’ αύτών άντικατααταθείσας, προκύπτει δτι έπήλθον 
αί κάτωθι μεταβολαί εις τδ μέχρι τούδε ύφιστάμενον νομοθε
τικόν καθεστώς.

α) Ο νέος νόμος δέν γνωρίζει, ήδη, δωροδοκίαν χάριν ν ο- 
μ ί μ ω ν  καί τοιαύτην χάριν π α ρ α ν ό μ ω ν  πράξειβν, 
ώς δύο διακεκριμένα άπ' άλλήλων έγκλήματα. Οδτος χαρακτη
ρίζει ώς ένιαίον έγκλημα τήν « δ ω ρ ο δ ο κ ί α ν  ύ π α λ -  
λ ή λ ω ν» έν γένει. Οδτως, αί διατάξεις τών άρθρων 235 
καί 236 Π.Κ. συνεχωνεύθησαν εις έν άνευ τίτλου (ώς μή έδει, 
καθ’ δσον, οδτω διασπάται ή ύπδ τού Κώδικος καθιερουμένη 
άρχή νά τιτλοφορή άπάσας τάς διατάξεις του). Τούτο Ιπραξεν 
δ νομοθέτης τού νεαρού νόμου έπϊ τώ λόγφ δτι, ώς τονίζεται 
ύπδ τής « ε ι σ η γ η τ ι κ ή ς »  έκθέσεως αύτού, ή διάκρισις 
μεταξύ «νομίμων» καί «παρανόμων» πράξεων δημιουργεί έν τή 
πράξει έρμηνευτικά προβλήματα. ’Γπάρχουν, άναφέρει χαρακτη- 
ριστικώς ή εισηγητική έκθεσις «νόμιμοι» —κατ’ έπίφασιν — 
πράξεις, άντικρουόμεναι, δμως, ευθέως πρός τδν ήθικδν νόμον 
ή τούς κανόνας τής χρηστής διοικήσει»;, ένθα ούδείς συντρέ
χει λόγος έπιεικεστέρας μεταχειρίσεως τού δράστου.

β) Έ νφ κατά τάς μέχρι τούδε ίσχυούσας διατάξεις ή 
δ ω ρ ο λ η ψ ί α ,  άλλως « π α θ η τ ι κ ή  δ ω ρ ο δ ο 
κ ί α» καλουμένη τιμωρείται βαρότερον έν σχέσει πρός τδν 
καλουμενον « δ ε κ α σ μ ό ν »  ή « έ ν ε ρ γ η τ ι κ ' ή ν  
δ ω ρ ο δ ο κ ί α  ν», ήδη διά τού νέου νόμου, διά πάσας τάς
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περιπτώσεις τής δωροληψίας καί δωροδοκίας προδλέπεται ή 
ίδια ποινή, ήτοι φυλάκισις τούλάχιστον ένός έτους. *Η ποινή 
αύτη είναι άαυγκρίτως βαρυτέρα τών μέχρι τούδε προβλεπομέ- 
νων, κατά περίπτωσιν. Ή  έπελθούσα αύστηροτέρα μεταχείρισις 
δικαιολογείται, έπί τή σκεψει δτι ή φύσις τού έγκλήματος τής 
δωροδοκίας ύπδ τήν γενικήν τού δρου έννοιαν, έπιβάλλει Απει
λήν βαρειών ποινών, πρός πάσαν κατεύθυνσιν, πλήρη δέ εύθυ- 
γράμμισιν αύτών, τοσούτω μάλλον «καθ’ δσον είναι περιττού 
αδύνατος ή άπόδειξις τού ποιος ύπήρξεν δ προκαλέσας καί ποιος 
δ προκλπθείς» (είσηγ. έκθεσις).

γ ) Τάς περί δωροδοκίας δ ι κ α σ τ ο 0 διατάξεις τού 
Π.Κ. (άρθρον 337) δέν έθιξεν δ νέος νόμος. Τούτο έπραξε, 
έπί τή σκέψει, προφανώς, δτι ήδη ή δωροδοκία δικαστού τ ι
μωρείται βαρότερον τής δωροδοκίας έν γένει ύπαλλήλων καί 
δή διά φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους, διά τής ιδίας δη
λαδή ποινής, ή δποία ήδη έθεσπίσθη καί ώς πρός τούς λοιπούς 
(πέραν τών δικαστών) ύπαλλήλους. Όρθώς δέ, καθ’ δσον, διά 
τής άπειλουμένης βαρυτέρα; ποινής, έπεδιώχθη ύπδ τού συν
τάκτου τού Ποινικού Κώδικος ή έξαρσις τής άνάγκης μιάς 
άδεκάστου δικαιοσύνης, είς τήν διάθεσιν τής δποίας εΰρίσκονται 
ϋψιστα τού λαού άγαθά, οία είναι ή περιουσία, ή τιμή καί ή 
ζωή τών προσώπων. Έ ν τούτοι;, δ νέος νόμος, μή θίξας ούδό- 
λως τάς περί δωροδοκίας δικαστοΰ κειμένας διατάξεις έμφανί- 
ζεται οΐονεί Ασυνεπής, πρός τδ έ ν ι α ί ο ν  μέτρον Αντιμε
τωπίσει»; τών παραβατών τών περί δωροδοκίας διατάξεων έν 
γένει, διά τής έπιβολής λίαν αύστηρών ποινών, άφού τού λοιπού 
ή ένεργητική δωροδοκία (δεκασμός) τών λοιπών ύπαλλήλων 
(νέον άρθρον 236 ΙΙ.Κ.) θά τιμωρήται μέ ποινήν φ υ λ α κ ί- 
α ε ω ^ ς  τούλάχιστον έ ν ό ς  έ τ ο υ ς ,  ένφ ή ιδία πράξις, 
άφορώσα είς προσφοράν κλπ. δώρων πρός δικαστήν, θά τιμω- 
ρήται μέ ποινήν φ υ λ α κ ί σ ε ω ς  τούλάχιστον τ ρ ι ώ ν  
μ η ν ώ ν  (άρθρον 237 παρ. 2 Π .Κ .). Άνταποκρίνεται δμως 
ή τοιαότη διαφορετική μεταχείρισις πρός τδν ύπδ τών περί 
δωροδοκίας έν γένει διατάξεων τού νόμου, έπιδιωκόμενον σκο
πόν; Είναι δηλαδή λογικόν δ πρός δικαστήν προσφέρων νά τι- 
μωρήται έπιεικέστερον τού πρός οίονδήπστε άλλον ύπάλληλον 
προσφέροντος, πρός έπίτευξιν τού αύτού παρανόμου σκοπού;

δ) Έ νφ είς τάς μέχρι τούδε ίσχυούσας διατάξεις γίνεται 
λόγος περί δώρων καί άλλων « ώ φ ε λ η μ ά τ ω ν »  ήδη 
έν τφ νόμφ γίνεται χρήσις τού δρου « ά ν τ α λ λ α γ μ ά -  
τ ω ν». Άμφότεροι οί δροι είναι, ώς είκός, έ ξω ν ο μ ι- 
κ ο ί. Δέον, δμως, νά δεχθώμεν δτι κατά τήν σκέψιν τού νο- 
μοθέτου τού Ν.Δ. 1234)1972, καίτοι ούδέν περί τούτου Ανα
φέρει ή εισηγητική έκθεαίς του δέν ταυτίζονται. Καθ’ δσον, 
έάν έννοκτλογικώς δέν ύφίσταται μεταξύ αύτών διαφορά τις 
ούδείς συνέτρεχε λόγος π α ρ α λ λ α γ ή ς  αύτών. Πρέπει, 
έπομένως, νά δεχθώμεν μή ταύτισιν αύτών. Φρονούμε», δτι δ 
δρος «άντάλλαγμα» είναι εύρύτερος τού τοιούτου «ώφέλημα». 
Διότι, ώς γνωστόν, ύπδ τδ μέχρι τούδε ίσχύον νομοθετικόν κα
θεστώς, διχογνωμία κρατεί έν σχέσει πρδς τήν έννοιαν τού δρου



«ωφελήματα». Καθ’ δσον, οί μέν δέχονται δτι δπό τήν έννοιαν 
ταύτην περιλαμβάνονται καί μή Ολικά πλεονεκτήματα, ώς καί 
τοιαδτα^ παροδικού χαρακτήρος, οία είναι ή ίκανοποίησις μα- 
ταιοδοξίας (έν έπιτυγχανομένη π.χ. συναναστροφή μετά σημαί
νοντος προσώπου), ή άνοχή ακολάστων πράξεων, ή παροχή ή- 
θικής ύποστηρίξεως παρά τρίτων προσώπων κλπ., ο! άλλοι δέ, 
δτι τά πλεονεκτήματα ταύτα δέν κεΐνται έν τή έννοίφ των «ω
φελημάτων» (πλείονα Δ. Κ. Ντζιώρα, ’Επίτιμος Έρμην. Ποιν. 
Κώδικος 1965, σελ. 375—376). Νομίζομεν, λοιπόν, δτι τά 
ώς άνω μή ύλικά πλεονεκτήματα δέον νά θεωρώνται ώς άνταλ- 
λάγματα. Αυτός δέ προφανώς δ λόγος τής υίοθετήσεως Οπό τοϋ 
δπό κρίσιν Ν. Δ)τος τοδ δρου τούτου. ’Αλλά καί είς τό ση- 
μεΐον τοδτο δ έν λόγψ νεαρός νόμος δπήρξεν ατελής. Καθ’ δσον 
τοδ λοιποδ ό έρμηνευτής καί έφαρμοστής τοδ δικαίου, θά εδ- 
ρίσκεται δπό δεκασμού μέν δπαλλήλων, δταν τρίτος δίδη, προσ- 
φέρη ή δπισχνήται δώρα ή «ά ν τ α λ λ ά γ μ α τ α», πρδ 
δεκασμού δέ δικαστοδ δταν δ τρίτος δίδη κλπ. δώρα ή μή 
« π ρ ο σ ή κ ο ν τ α  α ύ τ φ ω φ ε λ ή μ α τ α » ,  πρός τόν 
δικαστήν. ^Επομένως, πλήν τοδ ώς άνω ( Ι Ι γ ')  λόγου έδει 
καί πρός άποφυγήν τής ήδη έπελθούσης έννοιολογικής Ορολο
γίας μεταξύ τών διατάξεων τοδ νέου άρθρου 236 Π.Κ. καί τού 
παλαιού (καί έξακολουθοΰντος νά ίσχϋη) 237 παρ. 2, νά είχε 
τροποποιηθή καί ή τελευταία αδτη.

ε) Κατα τήν ρητήν διατυπωσιν τοδ μέχρι πρό τίνος ίαχυ- 
οντος Δικαίου (άρθρ. 235 παρ. 2 καί 236 παρ. 2 Π.Κ.) έτιμω- 
ρεϊτο δ προσφέρων ή δίδων ή δπισχνούμενος δώρα ή ώφελήμα- 
τα ού μόνον πρός δπάλληλον (δπό τήν έν άρθρφ 13α' έννοιαν 
αδτοδΛ άλλά καί π ρ ό ς  ο 1 κ ε ϊ  ο ν (άρθρον 13β' Π. 
Κ .). Ηδη, δ νέος νόμος όμιλεΐ γενικώς περί ποινικής ευ
θύνης τοδ δίδοντος, προσφέροντος ή ύπισχνουμένου δώρα ή έτε- 
ρα άνταλλάγματα.

Σχετικώς άνακύπτουν τά έξής έρωτήματα. ΙΙρός στοιχειοθέ
τ ο υ  τοδ έγκλήματος τής ένεργητικής δωροδοκίας εις ποιον 
πρέπει νά δίδωνται τά δώρα; Μόνον πρός τόν δπάλληλον ή 
καί πρός πάντα άδιακρίτως τρίτον, μή έξαιρουμένων, ώς εϊκός, 
καί τών οικείων; Όρθότερον, νά είπωμεν, δτι ή έν λόγψ δόσις 
ί  ύπόσχεαις άνταλλαγμάτων πρέπει νά γίνεται εύθέως πρός 
τόν δπάλληλον καί μόνον πρός αύτόν. Αύτό τούλάχιστον προ
κύπτει έκ τοδ γράμματος τοδ νόμου. Είναι δμως τούτο de lege 
ierenda Ορθόν; Μήπως διά τοδ τρόπου αύτοδ άντί νά πατάξω- 
μεν τήν δωροδοκίαν θά διευκολύνωμεν αύτήν;

Έ νφ , δηλαδή, μέχρι τοδδε οί προτιθέμενοι νά προσφέρουν 
δώρα, πολύ θά έσκέπτοντο άν έδει νά έλθουν είς έπαφήν μέ 
οίκεΐον τοδ δπαλλήλου, μέ πρόθεσιν νά δωροδοκήσουν τόν τε- 
λευταΐον, ήδη θά δύνανται νά πράξουν τοδτο, άκωλύτως, καί 
έάν διαπιστώσουν ανταπόκρισιν έπί τών προτάσεών των, θά χω 
ρούν είς περαιτέρω ένεργείας, μέ τό ένδεχόμενον τελεσιουργίας 
τοδ έγκλήματος, χωρίς, ώς είκός, είς πολλάς περιπτώσεις νά 
άνακαλύπτεται αύτό, άλλως, δέ, θά δπαναχωροδν, χωρίς μάλι
στα νά διακινδυνεύουν, έκ τών προτέρων, ένδεχομένην ποινικήν 
των δίωξιν.

’Ανεξαρτήτως, δμως, τών σκέψεων αύτών, γεγονός μή 
δυνάμενον νά άμφισβητηθή είναι, δτι, τό γε νδν έχον, ή πρός 
ο ί κ ε ΐ ο ν  δ ι κ α σ τ ο δ  π ρ ο σ φ ο ρ ά  δ ώ ρ ω ν  
κλπ., συνιστφ ποινικώς κολάσιμον πράξιν, ένφ ή τοιαύτη πρός 
ο ί κ ε ΐ ο ν  ύ π α λ λ ή λ ο υ  είναι άνέγκλητος. "Αλλο δε 
τό θέμα, δτι, ένδεχομένως, βάσει τών γενικών (περί άποπεί- 
ρας^ή περί συμμετοχής) διατάξεων τοδ Ποινικού Κώδικος, θά 
άναζητήται, έν τή πράξει, δπαρξις ποινικής εύθύνης τών οδτω 
πως δρώντων προσώπων. Πλήν, ή λύσις αϋτη δέν οδηγεί είς 
διασαφήνισιν τών πραγμάτων, άλλά μάλλον περιπλοκάς θά δη- 
μιουργήση έν τή έφαρμογή τοδ νόμου, ύπό τήν νέαν αύτοδ δια- 
τύπωσιν.

.„ Η*· 'Γπ4 τίΐ£ ί8ίαί  διατάξεως τοδ σχολιαζομένου νόμου, 
δρίζεται, περαιτέρω, δτι «ή πράξις παραμένει άτιμώρητος, έάν 
ούτος, οικεία βουλήσει καί πρίν ύποδληθή είς οίανδήποτε έξέ- 
τασιν περί τής πράξεως, άνήγγειλε ταύτην είς τόν Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών, ή είς οίονδήποτε άνακριτικόν δπάλληλον ή 
έτέραν άρμοδίαν αρχήν, έγγράφως, δι’ έγχειρίσεως αναφοράς, 
ή προφορικώς, συντασσομένης σχετικής έκθέσεως. Έ ν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη τό τυχόν κατασχεθέν ή παραδοθέν είς τήν άνά- 
κρισιν δώρον ή άντάλλαγμα αποδίδεται είς τόν δόσαντα, μή 
έφαρμοζομένης έν προκειμένη) τής διατάξεως τοδ άρθρου 238».

Οϋτω, διά τής έν λόγψ διατάξεως προσφέρεται είς τόν 
δωροδοκοδντα ή χρυσή γέφυρα τής «οίονεί» έμπράκτου μετάνοι
ας», έάν πρό πάσης έξετάαεως καταγγείλη τήν πράξιν πρός 
οίανδήποτε άρχήν. Καί λέγσμεν «οίονεί έμπρακτος μετάνοι
αν», καθ’ δσον, ώς γνωστόν, έμπρακτος μετάνοια είναι ή 
μετά τήν τέλεσιν τοδ έγκλήματος άνατροπή τοδ ήδη έκ 
τής πράξεως έπελθόντος άποτελέσματος, δπου, ώς είκός, καθί
σταται τοδτο πρακτικώς δυνατόν. Είς τάς ύπό κρίσιν, δμως,

περιπτώσεις, καίτοι είναι δυνατόν νά μή πραγματοποιηθή ή δι’ 
άντιθέτου ένεργείας τοδ δράστου άνατροπή τοδ ήδη έπελθόντος 
άποτελέσματος, ώς λ.χ. δταν έχη δοθή τό δώρον εις τόν δω
ρολήπτην δπάλληλον, παρά ταδτα, αί περί έμπράκτου μετάνοιας 
διατάςεις θά έφαρμόζωνται καί είς τάς τελευταίας ταύτας πε
ριπτώσεις.

Σχετικώς ή εισηγητική έκθεσις άναφέρει δτι « ά π α λ- 
λ ά σ α ε τ α ι  π ά σ η ς  π ο ι ν ή ς ,  συνάμα δέ έπιστρέ- 
φονται είς αύτόν τά τυχόν κατασχεθέντα ή παραδοθέντα είς τήν 
άνάκρισιν δώρα, κατ’ άπόκλισιν, άπό τών διά τοδ άρθρου 238 
θεσπιζομένων (δήμευσις δώρων ή άξίας αύτών), δ τ ρ ί τ ο ς  
κ α ί  ο ύ χ ί  δ ε ί ς  δ ν δ ί δ ε τ α ι  τ ό  δ ώ ρ ο ν .  
Ούτως, δμως, έχόντων τών πραγμάτων, θά έδει τό κείμενον τοδ 
νόμου νά χρησιμοποιή τόν δρον «δ πράξας» καί ούχί «ή πρά
ξις» παραμένει άτιμώρητος. Διότι, τόν «πράξαντα καί ούχί τήν 
πράξιν», ώς ενιαίαν νοουμένην, θέλει νά άφήση άτιμώρητον δ 
νομοθέτης. Ούχί έ π ι τ υ χ  ή ς έπομένως δ έν τφ νόμψ δρος 
«<ί άί ξ ι C π α ρ α μ έ ν ε ι  ά τ ι μ ώ ρ η τ ο  ς».

Έ ξ άλλου, δέον νά παρατηρηθή δτι, ένφ είς τάς σχετικάς 
περί έμπράκτου μετανοίας τοδ Ποιν. Κώδικος διατάξεις (δρά- 

*ΡβΡ“ !37, 138, 153 παρ, 4, 212, 219, 267, 289, 
298, 316 παρ. 2, 379, 384, 393, 395, 402, 404, πάρ. 6 καί 
405 παρ. 2) γίνεται χρήσις τοδ δρου «δ ύ π α ί τ ι ο ς 
ά π α λ λ ά σ σ ε τ α  ι π ά σ η ς  π ο ι ν ή ς »  ή έ ξ  α
λ ε ί φ ε τ α ι  τ ό  ά ξ ι ό π ο ι ν ο ν  τ ή ς  π ρ ά 
ξ ε ω ς » ,   ̂ πράγμα, τό δποΐον σημαίνει, δτι συντρεχόντων τών 
περί έμπράκτου μετανοίας δρων έκδίδεται βούλευμα άπαλλακτι- 
κόν ή άπόφασις άθωωτική, δ νέος νόμος χρησιμοποιεί τόν δρον 
«ή π ρ ά ξ ι ς  π α ρ α μ έ ν ε ι  ά τ ι μ ώ ρ η τ ο  ς», 
πράγμα, δπερ, εύλόγως, δύναται νά δδηγήση είς τήν άποψιν 
δτι δ άρμόδιος άνακριτικός ύπάλληλος έχει νόμψ τήν εύχέρειαν 
νά μή στήριξή κατηγορίαν κατά τοδ μετανοήσαντος καί καταγ- 
γείκαντος τήν πράξιν δωροδότου. Ήθελήθη δμως τοδτο ύπό τοδ 
νομοθέτου; Περιττόν, τέλος, νά τονισθή δτι, έπί δωροδοκίας 
δικαστοδ άπό μέρους τρίτου, δέν θά έφαρμόζεται τοδ λοιπού, 
άναλόγως, ή κρινομένη διάταξις.

V. Τ ό « δ ε ύ τ ε ρ ο ν »  άρθρον τοδ νέου νόμου διευ
ρύνει τήν έννοιαν τοδ δρου ύπάλληλος, περί ής ή διάταξις τού 
άρθρου 13 στοιχ. α II , Κ., άλλ’ ούχί ώς πρός άπαντα τά έγκλή- 
ματα αύτοδ. Ούτως, ένφ μέχρι τοδδε ώς ύ π ά λ λ η λ ο ς  
έ θ ε ω ρ ε ί τ ο  πάς είς δν είναι νομίμως άνατεθειμένη έστω 
καί προαωρινώς ή άσκησις ύπηρεσίας δημοσίας, δημοτικής ή 
κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου», ήδη, 
προκειμένου περί τών έγκλημάτων τών προβλεπομένων ύπό τών 
άρθρων 235, 236 (δωροδοκία), 239 (κατάχρησις έξουσίας), 
241 (παραβίασις οικιακού άσύλου), 242 (διανοητική πλαστο
γραφία) , 243, (παράλειψις βεβαιώσεως ταυτότητος), 244, 
245, 246 (καταπίεσις), 252, 253, (παραβίασις ύπηρεσιακοδ 
άπορρήτου) 255 (άθέμιτος συμμετοχή), 256, 257 (άπιστία 
περί τήν ύπηρεσίαν), 258 (ύπεξαίρεσις έν τή ύπηρεσίφ), 
259 (παράβασις καθήκοντος) καί 261 (παρότρυνσις ύφι- 
σταμένων καί άνοχή) Π.Κ., ώ ς  ύ π ά λ λ η λ ο ι  θ ε ω 
ρ ο ύ ν τ α ι  καί «οί ύπηρετοδντες μονίμως ή προσκαίρως, ύπό 
οίανδήποτε ιδιότητα, είς έπιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ώφελείας άνήκοντας είς τό Κράτος, Δήμους, Κοινότητας ή νο
μικά πρόσωπα δημοσίου ή'ιδιωτικού δικαίου καί έξυπηρετοδντα, 
κατ’ άποκλειστικήν ή προνομιακήν έκμετάλλευσιν τήν είς τό 
κοινόν προμήθειαν ή παροχήν ύδατος, φωτισμού, θερμότητος, 
κινητήριου δυνάμεως ή μέσων συγκοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας 
ή άλλων άναλόγων άγαθών, ώς καί οί ύπηρετοδντες μονίμως 
ή προσκαίρως, ύπό οίανδήποτε ιδιότητα, είς Τραπέζας έπιφορ- 
τισμένας μέ τήν άσκησιν Κρατικών προνομίων ή τήν διάθεσΓν 
Κρατικών πιστώσεων ή τήν έκτέλεσιν Κρατικών προγραμμάτων 
οίκονομικής άνασυγκρστήσεως ή άναπτύξεως».

Ταδτα έπραξεν δ νέος νόμος, όρθώς δέ κατά τήν γνώμην 
μας, έπί τφ λόγψ δτι αί σύγχρονοι οίκονομικαί καί κοινωνι- 
καί συνθήκαι έπέβαλλον τήν διεύρυναιν τών περιπτώσεων έγκλη- 
ματικών πράξεων, πραττομένων παρ’ ύπαλλήλων, διότι τά έν- 
τεδθεν πρσκύπτοντα άποτελέοματα, διά τό κοινωνικόν σύνολον 
καί τήν οικονομίαν τής χώρας γενικώς, καθίστανται έξ ίσου 
ζημιογόνα καί δταν προσέρχωνται παρ’ έτέρων Οργάνων τής 
διοικήσεως, τών όποιων ή δραστηριότης έξυπηρετεΐ άμέσως ή 
έμμέσως τό δημόσιον συμφέρον.

V I. Έ ν συμπεράσματι, δύναται νά λεχθή, δτι δ νέος περί 
δωροδοκίας νόμος, έξυπηρετεΐ άναμφισβητήτως τό δημόσιον 
συμφέρον. Δέν έκάλυψεν, δμως, δλας τάς δυναμένας νά έμφα- 
νισθούν έν τή πράξει περιπτώσεις, έ ν φ  ή μ ή  μ ν ε ί α  
τ ώ ν  ο ι κ ε ί ω ν ,  ώς προσώπων, ή πρός τά δποΐα προσφορά 
δώρων κλπ, συνιστφ τό έγκλημα, θ ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ω  
έν τή έφαρμογή αύτοδ έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά  ζ η τ ή μ α τ α .



ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ Π Α Ρ Α Π Ο Ν Α  ΙΔ ΙΩ Τ Ω Ν

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1825
ΑΛΕΞ. Μ Α Υ Ρ Ο Κ Ο Ρ Δ Α ΤΟ Σ  

Γ. Γραμματεύς τοΟ Εκτελεστικού

■  «Νά τιμωρηθη ό Χατζημιχαήλ Άργυροκαστρίτης, διότι έν 
ώ ή πατρϊς θλίβεται καταγινομένη εις άπόκρουιτιν τοΰ έ- 
χθροΰ αυτός είχε εις τό οίκημά του θυμελικά όργανα και 
έτρύφου».

■  «Επειδή ό δυστυχής και άθώος Άλέξης είναι φυλακωμέ
νος άναιτίως εις τήν ενταύθα γενικήν ’Αστυνομίαν, επειδή 
δέν είναι δίκαιον νά πάσχουν οί αθώοι συγγενείς διά τούς 
πταίστας, παρακαλεΐται ή Σεβαστή Διοίκησις νά έλευθερώ- 
ση τον ’Αλέξιον, ώς άδίκως πάσχοντα».

Εύρισκόμεθα εις τό έτος 1825, τό τέ- 
τορτον όπως τήν εποχήν έκείνην έλεγον 
έτος τής Ελευθερίας. "Ενα τμήμα τού 
εθνικού εδάφους έχει ήδη έλευθερωθή 
καί φοίνεται, πώς τό όνειρο τής Ελλη
νικής άνεΕορτησίας πλησιάΖει πρός τό 
αίσιον τέρμα του. Ό μω ς τό χρόνο αυτό 
σημαδεύουν δύο συνταροκτικά γεγονό
τα, τό όποια λίγο έλλειψε νά σωριάοουν 
σέ έρείπια, ό,τι μέ τόσο αίμα καί τόσες 
θυσίες είχε τό έθνος προηγουμένως κα
τακτήσει. Τό ένα γεγονός είναι ό έπο- 
νείδιστος έμφύλιος πόλεμος καί ή έν 
συνεχείρ φυλάκισις στή Μονή τοΰ Προ
φήτου Ή λιοΰ στήν "Υδρα τοΰ πρωτερ
γάτου τής νίκης τοΰ Θεοδώρου Κολο- 
κστρώνη καί τών άλλων όπλαρχηγών 
τής Πελοποννήσου. Τό άλλο γεγονός εί
ναι ή άπόβασις στά τέλη Απριλίου τοΰ 
έτους αύτοΰ τού Ίμβραήμ πασά στήν 
Πελοπόννησο. Ή  χώρα έκυβερνάτο ύπό 
τής λεγομένης Προσωρινής Διοικήσεως 
τής 'Ελλάδος. Ή  διοίκησις ήσκεϊτο ύπό 
τοΰ Εκτελεστικού Σώματος μέ πρόεδρο 
τόν Γ. Κουντουριώτην καί Γενικόν Γραμ
ματέα τόν ΑλέΕανδρον Μαυροκορδά- 
τον. Ύφίσταντο βεβαίως καί τό έπί μέ
ρους Υπουργεία, όπως τό Ύπουργεϊον 
τοΰ Πολέμου, τό Ύπουργεϊον τής Οικο
νομίας, τό Ύπουργεϊον τής Θρησκείας, 
τό Ύπουργεϊον τής Αστυνομίας κλπ. μέ

τός άναλόγους έκαστον άρμσδιότητας. 
Κατά τήν μετοΕύ τού Εκτελεστικού Σώ 
ματος καί τών καθ' έκαστον Υπουργεί
ων διεΕαγωγήν τής ύπηρεσίας άντηλλάσ- 
σοντο ώς είναι φυσικόν τό σχετικά έγ
γραφα έκ τών όποιων πλεϊστα όσα διε- 
σώθησαν μέχρις ήμών καί φυλάσσονται 
εις τό Γεν. Αρχεία τοΰ Κράτους. Εις τό 
έν λόγιμ Αρχεία εύρίσκονται επίσης ένας 
μεγάλος ακόμη άριθμός άλλων έγγρά- 
φων, όπως άναφοραί δημοσίων άρχών, 
άναφοραί όπλών άνθρώπων κλπ.

Έ κ  τοΰ φακέλλου τοΰ Υπουργείου 
τής Αστυνομίας προέρχονται τό έγγρα
φα τό όποια άκολουθοΰν καί τό όποία, 
ώς καί άλλα μέλλοντα εις τό « Αστυνο
μικά Χρονικά» νά δημοσιευθοΰν, έρχον
ται διά πρώτην φοράν εις φώς. Ή  δη- 
μοσίευσις καί ή μελέτη τών έν θέματι 
έγγραφων έλπίΕομεν, ότι συμβάλλει εις 
τήν γνώσιν τής καθ' όλου ιστορίας τής 
άναφερομένης περιόδου καί είδικώτερον 
τήν γνώσιν τής άπό άστυνομικής πλευ
ράς κρατούσης καταστάσεως.

Εις τό πρώτον έγγραφον (Φ. 29 Ύ -  
πουργ. Αστυνομίας) τό Εκτελεστικόν 
Σώμα διατάσσει τό Ύπουργεϊον τής Α 
στυνομίας νά τιμωρήση διά τής άρμοΕού- 
σης ποινής κάποιον ΧατΕημιχαήλ Ά ργυ- 
ροκαστρίτην, ό όποιος τήν 17ην Μαίου 
καί ένώ ή πατρϊς έκινδύνευε τό έσχα

τον κίνδυνον έκ τοΰ έπερχομένου Ίμβρα
ήμ, άντί νά θλίβεται έγλεντοΰσε μέ τήν 
συνοδείαν οργάνων εις τήν οικίαν του. 
Τό έγγραφον τοΰτο, προβλέπον έν ά
γνωστον διά τήν έποχήν μας τουλάχιστον 
αδίκημα έχει ώς έΕής:

Περίσδ. Γ’
'άριθ.: 7596
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 

Τό ’Εκτελεστικόν Σώμα
Πρός τό Ύπουργεϊον τής ’Αστυνομίας

Επειδή δ Χατζημιχαήλ Άργυροκαστρί- 
της χθές τό έσπέρας είχεν είς τό οίκημά 
του θυμελικά δργανα καί έτρύφου έν ώ ή 
Ιΐατρίς θλίβεται καταγινομένη είς άπό- 
κρουσιν τού έχθροϋ, καί διαταθχείς παρά 
τής Γενικής ’Αστυνομίας νά παύση δχι 
μόνον δέν 0πήκουαεν, αλλά καί είς λοιδο
ρίας παρεςετράπη, διατάττεται τό Ύπουρ- 
γειον νά φροντίση διά νά τιμωρηθή, και 
δ Χατζημιχαήλ καί οί παιγνιδιάτορες έ- 
πανορθωτικώς άναλόγως τού έγκλήματός 
τοιν.

’Εν Ναυπλίψ τή 18: Μαΐου 1825

Ό  άντιπρόεδρος 
άναγνώστης Σπυλιοτάκης

*0 Γεν. Γραμματεύς 
Α. Μαυροκορδάτος
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Φωτοτυπία τής άναφοράς τού Στρατηγού Νικολάου Γκίκα Λάμπρου πρός τό ’Εκτελεστικόν Σώμα, διά τής όποιας αίτεΐται τήν 
άποφυλάκισιν τοΟ άδίκως φυλακισθέντος συμπατριώτου του Άλέξη Πρωτόπαππα.

Eic τό έπόμενον έγγραφον, τό όποι
ον έπίσης άναφέρεται εις τόν κίνδυνον 
τοϋ Αιγυπτίου στρατάρχου, φαίνεται ότι 
ή Αστυνομία είχεν καί αρμοδιότητας 
στρατολογικός, άφοϋ διοτάσσεται, έν 
συνεργοσία μετά τοΟ Υπουργείου τοϋ 
Πολέμου (Ά μ ύ νη ς) νά καταγράψη τούς 
εύρισκομένους εις τό Ναύπλιον στρα- 
τιώτας καί νά υποχρέωση τούτους νό 
έκστρατεύσουν μετά τών όπλαρχηγών, 
οί όποιοι έπρόκειτο νό άντιμετωπίαουν 
τόν Ίμβραήμ.

Τό  άνωτέρω έγγραφον (Φ 2,9 Ύπουρ 
Αστυνομίας), τό όποιον είναι χαρακτη

ριστικόν τής έπικρατούσης καταστάσεως, 
αναφέρει τά κάτωθι:

ΙΙερίοδ. Γ' 
άριθ. 7645

ΙΙροαωρινή Λιοίκησις τής 'Ελλάδος 
Τό ’Εκτελεστικόν Σώμα

Πρός τά ΊΓπουργεΐον τού Πολέμου

’Επειδή διά τόν έπικείμενον προφανή 
κίνδυνον τής ΙΙατρίδος είναι άνάγκη νά 
έκστρατεύσωαιν δλοι οί δπλοφόροι, καί 
είναι έν ταΰτφ άδικώτατον καί έπιζήμιον 
νά βιατρίβουν ένταΟθα άνωφελώς τόσοι 
στρατιώται διαφθειρόμενοι άπό τήν Αργί
αν, διατάττεται τό ΊΓπουργεΐον τοΰτο αυν-

εννοηθέν μετά τής άστυνομίας νά έκδώοη 
ανυπερθέτως έντονον διαταγήν πρός δλους 
τούς ένταδθα εύριακομένους στρατιώτας 
(έκτός τών τής φρουράς, τοΰ Πολιτάρχου) 
διά νά καταγραφθώσιν άνευ αναβολής, 
είς δποιον τών όπλαρχηγών θέλει έκαστος 
καί νά συνεκστρατεύσωσι μετ’ αυτών. "Ο
ποιος δέ τών στρατιωτών άπειθήσας είς 
τήν διαταγήν ταύτην, ό τοιούτος νά μή 
λαμβάνη είς τά έξής αιτηρέσιον καί νά ά- 
ποβάλληται άπό τό φροόριον. βέλη δια- 
τάςη προσέτι τό ΤπουργεΤον τούτο διά νά 
καταμετρηθώαιν άκριβώς καί οί στρατιώ- 
ται τής φρουράς καί τοΰ Πολιτάρχου, καί 
νά άναφέρη άκολούθως διά νά προαδιοριαθή 
6 αριθμός αύτών.

'Η ένέργεια τής παρούσης διαταγής νά 
γένη μέ τήν άπαιτουμένην δραστηριότητα, 
διότι οί ένταΰθα όπλαρχηγοί θέλουν έκ- 
στρατεόση όλοι δσον οδπω.

Έ ν Ναυπλίψ τή 20 Μαίου 1825

Ό  άντιπρόεδρος 
Γκίκας Μπόταση 
άναγνώστης Σπυλιοτάκης 
Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 
Ιωάννης Κωλλέτης

'Ο Γεν. Γροιμματεϋς 
Α. Μαυροκορδάτος 

άπαράλλακτον τίρ πρωτύπω 
Ό  Γενικός Γραμματεύς

Τά έπόμενα έγγραφα είναι άναφοραί 
πολιτών πρός τό Εκτελεστικόν Σώμα, 
αί όποιοι διεβιβάσθησαν είς τό Ύπουρ- 
γεϊον τής 'Αστυνομίας, θεωρηθέντος ώς 
καθ' ύλην άρμοδίου νά έπιληφθή. Είς 
τήν πρώτην, ό Νικόλαος Διαμαντάπου- 
λος κάτοικος Ναυπλίου παροπονεϊται διά 
παράνομον καί άδικον κατά τήν γνώμην 
του, ένέργειαν τής 'Αστυνομίας καί Ζη
τεί δικαίωσιν έκ μέρους τοϋ 'Εκτελεστι
κού. Τήν άναφοράν τού Διομαντοπού- 
λου, ληφθεϊσαν τήν 21 ην Μαίου 1825, 
διεθίβασε αύθηυερόν ό Γενικός Γραμ
ματεύς τού Εκτελεστικού ' Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος πρός τό Ύπουργεϊον 
τής Αστυνομίας μέ τήν έΕής έπί τοΰ 
διαβιβαστικού έγγράφου έντολήν: «Τό
ύπουργεϊον τής άστυνομίας νά έΕισάση 
(νά δώοη τό ίσον, νά δώσή δίκαιον) τήν 
ύπόθεσιν εύρίσκον άνάλογον κατοικίαν 
διά νά μετοικήση ό άναφερόμενος. Ο  
Γενικός Γραμματεύς ΑλέΕανδρος Μαυ
ροκορδάτος··. Ιδού όμως τό περιεχόμε- 
νον τής άναφορός τοϋ Πατριώτου Νι
κολάου Διαμανταπούλου, όπως υπογρά
φει ό παραπονούμενος έκείνος πολίτης 
τής νεοσυστάτου "Ελληνικής Πολιτείας.

Πρός τό Σεβαστόν ’Εκτελεστικόν Σώμα

"Ηδη δύο χρόνους καί περίπου κατοικώ- 
μεν είς ένα όντάν εις τό σπήτι λεγόμενον



τού Ιίετρόμπεη 6π’ άρ:3. καί έως τήν ώ
ραν δέν έπαραπονέθη κανείς τδ παραμι
κρόν άπδ τδ απήτι μας. Χθές μέ έκπληξίν 
μας μεγάλην άκούσαμεν νά μάς λέγη τδ 
Ύπουργεϊον τής ’Αστυνομίας, δτε τδ σπή- 
τι μας είναι πορνοστάσιον, καί έπομένως 
μας προστάζει νά μετοικήσωμεν. Πλήν 
τούτο είναι μία φανερή συκοφαντία, ήτις 
προήλθεν άπδ τόν Βουλευτήν Κύριον Άν- 
τωνιάδην Κρήτα. Αύτδς έπισκεπτόμενος 
συχνά τήν φαμελίαν μου, κατήντησε νά 
βάλλη χέρι εις τήν θυγατέρα μου, πότε τά 
μαλία της έκοπτε, καί πότε άλλα πρά
γματα άδιάντροπα έμεταχειρίζετο. Έ γώ  
βλέποντας τήν αύθάδειάν του, τφ εΐπον, 
’Αδελφέ, δν θέλης νά έρχησαι εις τδ σπή- 
τι μου ώς τίμιος, καλώς, εΐδέ μή, είς τδ 
εξής σοί είναι έμποδισμένη ή είσοδος. Έν 
ένί λόγφ κατήντησεν έκ τούτου τδ πρά
γμα τόσον μακρόν, ώστε έδάρθησαν μέ τήν 
γυναίκα μου καλά. Η μείς, Σεβαστοί Κύ
ριοι, σεβόμενοι τήν Διοίκησιν προστρέχω- 
με διά νά μάς άθωώση άπ’ αύτήν τήν μια- 
ράν συκοφαντίαν' ή, δν σφάλωμεν νά μάς 
παιδεύση, καί θέλομεν δεχθή εύχαρίστως 
δποιανδήποτε τιμωρίαν ήθελε μάς κατα- 
δικάση- δτι δέ λέγομεν άληθή, ήμποροΰν νά 
μαρτυρήσουν τόσοι τίμιοι παραστάται, καί 
άνδρες νουνεχείς, οΤτινες συνοικοΟαιν είς 
τδ αύτδ δσπήτιον, καί είναι οί ίδιοι αύ- 
τόπται καί αύτήκοοι τής διαγωγής μας.

Μένω δέ έν τούτοις, μ’ δλον τδ βαθύτα- 
τον σέβας.

τ ή : 21: Μαίου: 1825: Έ ν Ναυπλίφ.

*0 Πατριώτης 
Νικόλαος Διαμαντόπουλος

Καί τό έπόμενον έγγραφον άναφέρε- 
ται είς παράπονα κατά τής Αστυνομίας. 
Ό  παροπονούμενος ονομαζόμενος Αλέ- 
Εης Γεωργάκη Πρωτάπαππα είχε φυλα- 
κισβή έπί δέκα μήνας αδίκως ύπό τής 
'Αστυνομίας, έπειδή ό άδελφός του Μι- 
χοήλ είχε βιάσει μίαν άγαμον κόρην είς 
τήν Σαλαμίνα. Μή δυνηθεϊσα ή Αστυ
νομία νά συλλάβη τόν ένοχον αδελφόν 
έφυλάκισε άντ' αύτοϋ τόν άθώον Ά λ έ - 
Εην. Παρά τάς παραστάσεις του πλησίον 
τής Γενικής 'Αστυνομίας καί παρά τάς 
έντόνους διαμαρτυρίας του ό ΆλέΕης 
έμενε φυλακισμένος, μέχρις δτου, μή 
έχων ποϋ άλλου νά καταφύγη κατώρθίω- 
σε νά άποοτείλη μίαν έπιστολήν πρός 
τόν συμπατριώτην του στρατηγόν Νικό
λαον Γκίκαν Λάμπρου, έΕαιτούμενος τήν 
βοήθειάν του διά νά άποφυλακισθή. Στήν 
έπιστολή του ό αδίκως φυλακισμένος 
ΆλέΕης (Φ. 29 Ύπουργ. Αστυνομίας) 
γράφει:

Καπετάν Νικόλα στρατηγέ!

Διά τού παρόντος μου έρωτώ πρώτον διά 
τήν ύγείαν σας, καί δεύτερον σάς παρα
καλώ θερμώς νά λάβητε εύσπλαχνίαν διά 
έμέ τόν δυστυχισμένον συμπατριώτην σας, 
δστις είμαι φυλακισμένος τώρα δέκα μή
νας άδίκως καί παρανόμως. Τί έπταιαα 
έγώ δ άθλιος, καί μέ έφυλάκωσαν; δν ό 
άδελφός μου έσφαλε τί έχω έγώ νά κά
μω; δς σύρουν τόν άδελφόν μου, καί δς 
τόν φυλακώσουν, δχι δμως νά σφάλη αύτδς 
καί νά τιμωρούμαι έγώ. Ποιος θεός τδ 
θέλει, ποια δικαιοσύνη; άλλος νά κάμνη 
τό κακόν, καί άλλος νά καταδικάζεται; 
"Οθεν λάβετε εύσπλαχνίαν διά έμέ, κάμε
τε ένα έλεος διά τούς οίκτρισμούς τού θεού,

πασχίσετε νά μέ εύγάλετε άπδ ταύτην τήν 
φυλακήν, καθότι είμαι χαμένος άπδ τής 
γής τό πρόσωπον, κινδυνεύω νά χάσω καί 
έγώ τήν ζωήν μου, καί τήν φαμελίαν μου, 
φροντίσετε διά τήν άγάπην τού θεού καί 
τής ζωής σας νά μέ έλευθερώσετε άπδ 
τήν φυλακήν, φθάνει πλέον τόσος καιρός 
δπού ταλαιπωρούμαι 8λη μου ή έλπίδα 
είναι είς τήν γενναιότητά σας νά μέ έλευ
θερώσετε, διότι δέν έχω κανένα άλλον νά 
μέ βοηθήαη, παρά μόνον τήν καλοκάγαθον 
γενναιότητά σας μένω μέ τδ άνήκον σέ
βας.

έν ναυπλίφ: 1825: μαίου: 22

πρόθυμος δ δούλος σας
Άλέξης γεωργάκη Πρωτόπαππα

Ώ ς  ύστερόγραφον είς τό ηεριθώριον 
τής έπιστολής άναγράφεται:

έμαθα δτι έχετε σκοπόν νά μισεύσετε, καί 
διά τούτο έπαρακάλεσα ένα Χριστιανόν νά 
μέ κάμη αύτδ τδ γράμμα, δν λοιπόν (δυ- 
σανάγνωστον) καί δέν μέ βοηθήσετε, είς 
έμέ άλλη έπλίς δέν μένει, παρά νά πάρω 
τδ σπαθί, καί νά φονευθώ μόνος μου.

Ό τα ν ό Στρατηγός Νικάλοος Γκίκα 
Λάμρρου, έλαβε τήν τόσο συγκινητική 
έπιστολή τού άδικουμένου συμπατριώτου 
του, άπέστειλε τήν ιδίαν ήμέραν πρός 
τό Εκτελεστικόν Σώμα τήν ακόλουθον 
άναφοράν:

Πρός τδ Σεβαστόν ’Εκτελεστικόν Σώμα
Διά τής ταπεινής μου άναφέρομαι, δτι 

τόν περασμένου χρόνον κάποιος Μιχάλης 
υιός τού Γεωργάκη Πρωτοπαπδ Κρανιδιώ- 
τη εύρισκόμενος είς Σαλαμίνα έβίασε δυ- 
ναμικώς μίαν παρθένον, καί άκολούθως 
έφυγεν χωρίς νά δυνηθή νά τόν συλλάβη 
ή τότε γενική ’Αστυνομία διά νά τόν έξα- 
ποστείλη ένταύθα, διά νά δώση λόγον ύπέρ 
ών έπραξεν. Ά ντ’ έκείνου λοιπόν τού ένο
χου καί είς μυρίας ποινάς ύπευθύνου, συν- 
έλαβεν ή γενική ’Αστυνομία τόν άδελφόν 
του όνομαζόμενον Άλέξην δνδρα άθώον 
καί μή ένεχόμενον παντελώς είς τάς πα
ρανομίας τού ένόχου άδελφού του.

’Επειδή λοιπόν καί ούτος δ δυστυχής 
καί άθώος Άλέξης έχει σχεδόν ένδεκα 
μήνας φυλακωμένος είς τήν ένταύθα γενι
κήν Αστυνομίαν άναιτιίως, χωρίς νά ένέ- 
χεται παντελώς είς τδ παραμικρόν, έπειδή 
δέν είναι δίκαιον στοχάζομαι νά πάσχουν 
οί άθώοι συγγενείς διά τούς πταίστας, 
καί έπειδή ή Σ. Διοίκησις έχει μέσα καί 
τρόπους ϊνα συλλαβούσα τούς πταίστας 
παιδεύση αδτούς κατ’ άξίαν τών πεπρα
γμένων, παρακαλεΐται νά έλευθερώση τόν 
άνεύθυνον Αλέξιον, ώς άδίκως πάσχοντα, 
καί νά παιδεύση τόν ύπεύύθυνον. μένω εύ- 
σεβάστως.

εύπειθέστατος Πατριώτης 
Νικ. Γκίκα Λάμπρου 

τή 22 Μαίου 1825 
έν Ναυπλίφ

Τήν άναφοράν του Στρατηγοί) ό Μαυ- 
ροκορδάτος διεβίβασε μετά τέσσαρας 
ήμερος, ήτοι τήν 26 Μαίου 1825, είς τό 
Ύπουργεϊον τής 'Αστυνομίας μέ τήν 
έντολήν: «Τό  ύπουργεϊον τής άστυνο- 
μίας νά άναφέρη διά ποιους λόγους εί
ναι φυλακισμένος ό Αλέξιος».

Τό  τελευταϊον έγγραφον, τό όποιον 
έπί τοϋ παρόντος θά μάς άπασχολήση 
είναι μία ακόμη άνοφορά ιδιώτου, έπί 
τής όποιας διατάσσεται ή Αστυνομία νά 
ένεργήση. Ή  άναφορά —  αίτησις είναι 
τής χήρας τοϋ στρατηγού ΧατΖηχρήστου 
Μαρίας. Ή  χήρα τοϋ Στρατηγού παρα- 
καλεϊ τήν κυβέρνηοιν νά τήν βοηθήση 
νά τής έπιστροφοϋν χρήματα, τά όποια 
άνήκον είς τόν αίχμαλωτισθέντα σύζυ
γόν της καί τά όποια, κατά τήν γνώμην 
της κατεχράσθη ό γραμματεύς τοϋ Χα- 
τΖηχρήστου Αναγνώστης. Νά τί έγραφε 
στήν άναφορά της πρός τό 'Εκτελεστι
κόν Σώμα ή πάμπτωχη έκείνη καπετά
νισσα (Φ. 29 Ύπουργ. Αστυνομία ς):

Πρός τδ Σεβαστόν ’Εκτελεστικόν Σώμα.

Παρά πολλών στρατιωτών τοΰ στρατη
γού Χατζή Χρήστου έπληροφορήθη ή 6πο- 
σημειωμένη σύζυγος αύτού, δτι πρδ τής 
αιχμαλωσίας του παρέδωκεν είς τόν Γραμ
ματέα του Αναγνώστην μίαν Σακκούλαν 
έμπεριέχουσαν δλα τά χρήματά του. Τού
το είναι πιθανόν, έπειδή έχων προπληρω
μένους στρατιώτας πολλούς, καί έχων νά 
πληρώση καί τινας κεκλεισμένους έν τφ 
φρουρίφ, καθώς τόν Καπετάν στέφον λε
γόμενον καί άλλους δμοίους, πρέπει νά 
έπερίσσευον χρήματα διά νά οίκονομή καί 
τούς περί αύτόν.
Ά χρ ι καιρού λοιπόν τδ πράγμα ήτο είς 
πιθανολογίαν, έπειδή καί ήξευραν οί στρα- 
τιώται, δτι είχε χρήματα δ Αναγνώστης 
Γραμματικός του πλήν δέν ήξευραν νά 
παραστήσουν έμπεριατάτως, καί τό χειρό
τερον δπού δ ρηθείς Αναγνώστης ήρνείτο 
τδ πράγμα, δτι δέν είχε μήτε ώμολόγησε 
ποτέ, δτι είχε, καί τά έχασεν άλλά λέγει, 
δτι δέν είχε χρήματα τοΰ στρατηγού. ”Ηδη 
τδ πράγμα έγένετο τόσον έναργές, ώστε 
δέν έπιδέχεται καμμία άμφιβολία, δτι δ 
ρηθείς γοαμματεύς είχε τά ρηθέντα χρή
ματα έπειδή έλθόντος έκεΐθεν τοδ Α γ γ λ ι
κού Κονσόλου, παρήγγειλεν δ στρατηγός 
Χατζή Χρήστος πολλά πράγματα μετ’ αύ- 
τοΰ, καί μεταξύ άλλων είπεν, δτι είχε 
χρήματα ικανά είς χεϊρας τοΰ ρηθέντος 
γραμματικού, τόν δποΐον νομίζων φονευ- 
μένον, έσύστηνε τήν φαμελίαν του είς τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν, καί είς τούς φίλους 
του διά νά προμηθεύσουν τούς έν τή οικία 
του άπδ τά πρός τό ζήν, καί νά τούς προ
στατεύσουν- 6πδ τοιούτφ λοιπόν λαμπρφ 
καί άψευδεΐ μάρτυρι δ ρηθείς Γραμματεύς 
θέλει μείνει άναπολόγητος, μήτε θέλει
τολμήσει τις νά τδν συμβοηθήση διαφθα
ρείς παρ’ αύτού, ή συνεννοηθείς καί τό 
Σεβαστόν ’Εκτελεστικόν Σώμα θέλει εύ- 
δοκήσει νά έπιτάξη δπου δει διά νά κατα- 
ναγκασθή δ Γραμματεύς νά άποδώση τά 
κατακρατούμενα χρήματα έν καθαρφ κα- 
ταστίχφ είς χεϊρας τής φαμελίας του διά 
νά θεραπεύση τάς άνάγκας της, καί μένω 
μέ σέβας βαθύτατον.

τή 20 Μαίου 1825. Έ ν Ναυπλίφ 
Ή  Σύζυγος τοΰ Χατζηχρήστου 

Μαρία

Στό έπόμενο τεύχος θά συνεχίοουμε μέ 
άλλα έγγραφα άπό τά άνέκδοτα Γενικά 
'Αρχεία τοϋ Κράτους, σχετιΖόμενα πάν
τοτε βεβαίως μέ τήν Αστυνομίαν καί 
τήν άστυναμικήν ύπηρεσίαν τών χρόνων 
έκείνων.

Σ Α Ρ . Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ  
Ύπαστυνόμος Α '



ΔΙΕΘΝΗΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ,, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

(INTERNATIONAL MEETING 
ON DELINQUENCY)

Τοϋ κ. Στεφάνου Άναγνωστάκη, Ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος )

Τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Ποινικού Δικαίου έν Άθήναις, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΓΛΛΚΗ. (Εισαγωγή 
τοϋ έγκλήματος) :

Έ ν  Έλλάδι, ύπεστήριΕεν ό ομιλητής, τ6 πρόβλημα τής έγκλημοτικότητος δέν προοάλεβεν είοέτι σοβαρόν κοι
νωνικόν χαρακτήρα, λόγω τής μικρός έκτάσεως αύτοϋ' ή βαρύτερα έγκληματικότης, καί δή ή αιματηρά καί έκ προ
σώπων διοπραττόντων σειράν εγκλημάτων, είναι σχετικώς περιωρισμένη. Κατά τήν ύποβληθεϊσαν πρό πενταείας Εκ- 
θεσιν τής είδικώς συσταθείσης Επιτροπής παρά τοΰ Προέδρου των Η.Π.Α., διοπράττονται (έν Η .Π .Α .) 33% περίπου 
τών έγκλημάτων βίας εις τάς οδούς ύπό Εένων, ένψ έν Ελλάδι, παρά τήν έλλειψιν άκριβών στατιστικών, δέν δύναται 
νά νάαβιθασθή τό ποοοστόν τούτο υπέρ τό 1%. Οί ώργανωμένοι εις ομάδας, άνω τών 4 άτόμων, άνήλικοι έγκληματίαι, 
κοτό τήν στατιστικήν, τούλάχιστον, τών προσαχθέντων ένώπιον τοϋ έν Άθήναις Δικαστηρίου Ανηλίκων τού έτους 
1970, δέν υπερβαίνουν τό ποοοστόν τών 5%, μάλλον δέ όργανοΰνται καί οΰτοι άνά Ζεύγη. Ούχ ήττον, όσον ανέρχε
ται τό βιωτικόν έπίπεδον τής Χώρας, προσεγγίΖον τό τής Δ. Εύρώπης, καί καθ' όσον έπέρχεται συγχρωτισμός, ίδιο 
δΓ όνταλλαγής τών ιδεών μετά τών Χωρών τής τελευταίας, μέσω τών μαΖικών μέσων έπικοινωνίας, έπί τοοοϋτον έπαυ- 
Εάνει ό φόβος — καθ' ά συμβαίνει καί άλλαχοϋ — εισαγωγής καί έν Έλλάδι τής έγκλημοτικότητος. Όμιλούντες περί 
εισαγωγής τής έγκλημοτικότητος, δέν ταυτίΖομεν τό θέμα πρός τάς έμπορικάς είσαγωγάς έ£ άλλοδαπής. Κατά βάοιν. 
τό έγκλημα δέν είσόγεται σκοπίμως, καίτοι έγκληματίαι τινές δυνατόν νά έπιχειρήσουν τούτο, ώς έπί έγκαταστά- 
σεως σπείρας λαθρεμπόρων. "Αν είσόγηται πράγματι τούτο, πραγματοποιείται έπ' ευκαιρία άλλων εισαγωγών, ώς λ χ. 
(έν Έλλάδι) μέσω τών αύΕανομένων περιηγητών καί, προσφάτως, τών χειρονάκτων έργατών. Τίνι όμως τρόπω; α) 
Διά τών εισερχομένων έγκληματικών άτόμων, ώς συνέβη (παρ' ήμϊν) προσφάτως διά τής τελέοεως τής σειράς άνθρω- 
ποκτονιών ύπό Ζεύγους έΕ αύτών, παρά — βεβαίως — τάς δυσχερείας δρόσεως έγκληματιών εις Εένον κοινωνικό - πολι
τικόν περιβάλλον, β) διά τής «θυματολογικής» οδού. Οί ήμεδαποί έγκληματίαι δυνατόν νά προσβλέψουν εις τά πρό
σωπα τών περιηγητών, ώς εις είδος θηράματος. Ιδία δέ, προκεψένου περί έγκλημάτων γενετησίου ορμής, ύποβοη- 
θουμένων έκ τών έλευθεριωτέρων ήθών τών Εένων περιηγητριών. Ά λ λ ' ή ούσία τοϋ όλου προβλήματος έγκειται άλ- 
λού: Είναι δυνατή ή εισαγωγή αύτού καθ έαυτού τοϋ έγκλήματος; Κατ' άρχήν έρωτάταί: Είναι δυνατή τοιαύτη φύσεως 
εισαγωγή καί τίνι τρόπω; "Αν τό έγκλημα ήτο συμφυές, όφειλόμενον μόνον εις βιολογικούς παράγοντας, ή όπάντηοις 
θά ήτο αρνητική. Αλλά τούτο δέν συμφωνεί πρός τάς συγχρόνους έπιστημονικάς άντιλήψεις. έν αίς καί ή έγκληματο- 
λογική «έπιδημολογία» Υπό τινα έννοιαν, ήδύνατό τις νά δεχθη ότι τό έγκλημα είσάγεται διά τής διηθήσεωο παρα
γόντων τινών, δηλονότι τών τοιούτων τών εύνοούντων τήν τέλεσιν έγκλήματος, ώς κατά τόν κ. A N D R ES K I, τής το- 
νιΖούσης τήν έπιθυμίαν άποκτήσεως ύλικών άγαθών T V . καί δή προκειμένου περί πτωχών Χωρών (οϋτω λ.χ. έπί 
κλοπής). Παρά τό μή άμφισβητήσιμον τής σημασίας τής εισαγωγής τοιούτων έγκληματογενών παραγόντων, δέν φρο- 
νοϋμεν ότι τούτο είναι τό σημεϊον στηρίΕεως τοϋ θέματος, έ<ο' όσον ώρισμένα μόνον άτομα έγκληματούν ύπό παρόμοιας 
έπιδρόσεως. Θά έδει. μάλλον, νά τύχη προσοχής τό λίαν ένδιαφέρον διαφοροποιούν στοιχεϊον τούς έγκληματίας έκ 
τών μή έγκληματούντων. Φρρονοϋμεν, ώς ό κ. R Y K ER T, ότι ή έγκληματική συμπεριφορά μανθάνεται. Εγκληματούν 
όσοι έμαθον νά διαπράττουν έγκλήματα. Ούτως ή προμνησθεϊσα T V , δέν έΕωθεϊ εις έγκλήματα τούς μή έχοντας «μά
θει». Έ ν  τοιαύτη όμως περιπτώσει, ή περί ής ό λόγος εισαγωγή τού έγκλήματος προσλαμβάνει διαστάσεις, δυναμένου 
τού έγκλήματος νά ύποβοηθηθή διό πλείστων όσων έκ τού έΕωτερικοϋ είσαγομένων (λ.χ.  βιβλίων), έφ όσον συντε
λούν εις τήν «μάθησιν».

Εδώ όμως όφείλομεν νά προβώμεν εις μίαν διευκρίνισιν: Οί νομοταγείς πολϊται δέν διαπράττουν έγκλήματα 
έκ τής άναγνώσεως π.χ. βιβλίων μετ' έγκληματικοΰ περιεχομένου. Η μάθησις τοϋ έγκλήματος είναι τι πλέον πολύπλο- 
κον καί προϋποθέτει, ώς καί ό κ. S U TH E R L A N D  δέχεται, μίαν ύπερθολήν περιγραφών, εύνοϊκών διά τήν παραβίαοιν 
τού Νόμου, έν συγκρίσει πρός τάς μή ευνοϊκός διά τήν παραβίαοιν τούτου. Αί πρώτοι, δέον, κατά τόν S U TH E R L A N D  
(καί αύτό είναι τό σπουδαιότερον), νά άνακοινώνται έν προσωπική άλληλενεργείρ ώς πρός τούς άλλους. Τό  κύριον 
μέρος τής μαθήσεως τής έγκλημοτικής συμπεριφοράς πραγματοποιείται έντός οικείων ομάδων. Τούτο σημαίνει, άρνη- 
τικώς, ότι αί άπρόσωποι ένέργειαι τών μέσων έπικοινωνίας. ώς αί τής T V , τοϋ κινηματογράφου καί τών έφημερίδων, 
παίΖουν σχετικώς άσήμαντον ρόλον έν τή γενέσει τής έγκλημοτικής συμπεριφοράς. Έτεροι δέν άσπάΖονται τήν γνώμην 
τούτην. Αλλ' έάν άλήθευε τούτο, ό άριθμός τών είσαγομένων έγκλημάτων ήθελεν έλαττωθή σημαντικώς. Τό έγκλη
μα θά διοπράττεται μόνον έφ όσον αί εισαγόμενοι έγκληματικαί περιγραφαί έπιτυγχάνουν νά έγκαταοτήσουν έαυτάς 
έπί τών Ζημιών τών προυπαρχουσών άντεγκληματικών άΕιών. μεταΕύ τών μελών κοινωνικών τινων ομάδων, μεθ ών 
ό δρών (έγκληματικώς) ένεργεί έν προσωπική συνάφεια. Αλλά θό ήτο άκρως έρευνητέον, τίνι τρόπω ή έπίδρασις 
τής δεσποΖούσης πολιτιστικής στάθμης θά ηδύνατο νά εΕοαθενίση έπί τοοοϋτον, ώστε νά ύπερισχύουν Εέναι έγκλημα- 
τοπροκλητικαί περιγραφαί, τελικώς. Αί άντεγκληματικαί προσλήψεις, υποθέτει τις, ότι άνθίστανται περισσότερον, τού
λάχιστον ώς πρός τά γνήοιο έγκλήματα. Αν καί δέν είναι, τώ όντι, εύχερής ή άπόδειΕις. θά έτόλμα τις νά ίσχυρισθή 
ότι, ή εισαγωγή τού έγκλήμοτος μέσω τής εισαγωγής εγκληματικών περιγραφών έχει όναφανή έν Ελλάδι εις μο
ναδικόν τομέα: Τής έγκλημοτικότητος τών άνωτέρας τάΕεως προσώπων (W H IT E  C O L L A R S  C R IM IN A L S )
ΧρήΖει, πάντως, περαιτέρω έρευνών τό άκανθώδες τούτοθέμα τής μοθήσεως τής έγκληματικότητος. Έ ν  τώ μεταΕύ θο 
κόμωμεν λόγον έπί τοϋ όρου «οίτίαι τοΰ κακού» (E V IL  C A U S E S ). Τό έγκλημα δέν προκαλεϊται μόνον έκ τίνος θεω- 
ρουμένου κακού, άλλ άντιθέτως δύναται νά προκληθή καί έκ τίνος μή χυδαίου καί δυσειδούς, λογιΖομένου υπό πολ



λών ώς καλού. Έσ τω , έάν ό τουρισμός, ή T V , ή ανταλλαγή ιδεών κλπ., προκαλοϋν έγκλήματα έν τή έννοια ότι οδηγούν 
εις εισαγωγήν τούτου, δέν έπεται ότι ταύτα είναι κακά. Ό  κ. A N D R ES K I π.χ. έκάκιοε κάπως τήν T V ' καθ' ημάς, 
αϋτη είναι επίσης καλόν, επιθυμητόν πράγμα. Τούτο ισχύει, ωσαύτως, ώς πρός τούς άλλους ενδεχομένους παράγον
τας έγκλημστικής εισαγωγής. Δυνατόν π.χ. νά άνταλλάσσωνται καί ίδέαι προλήψεως τής εισαγωγής τού έγκλήματος 
δΓ αύτών κλπ.

Τοδ Διευθυντοϋ των Σχολών καί Τεχνικής Έκπαιδεύσεως της ’Εθνικής ’Αστυνομίας τής Γαλλίας (Πα- 
ρισίων), κ. P IE R R E  EPAIJD. (Ό  άγων τής Γαλλικής ’Αστυνομίας κατά τής έγκληματικότητος) :

Κατά τούς χρόνους ήμών, λόγω ιδίως τών τροχαίων παραβάσεων, τά πλεϊστα άτομα δοσοληψοΰν μετά τής Α 
στυνομίας, ό δέ ρόλος τής τελευταίας έχει αύΕηθή, έ£ αίτιας τής διογκώσεως τού έγκλήματος. Ή  έγκληματικότης 
έν Γαλλία, π.χ., αύΕάνει κατά 10%, ήτοι ύπέρ τήν αύΕησιν τού πληθυσμού. Άνάλογον φαινόμενον πορατηρεϊται καί 
άλλαχοϋ ώσούτως, ήρχιοε μεταβαλλομένη ή μορφή τού έγκλήματος (ομαδική όργάνωσις, έκτεταμέναι κλοπαί μετα
φορικών μέσων, έκδόσεις έπιταγών άνευ άντικρύσματοςκ.λ,π.). Παρά ταύτα, ό βαθμός όποτελεσματικότητος τής 
Αστυνομίας παρομένει ό αύτός. Τοιουτοτρόπως, διαφεύγουν τήν σύλληψιν περισσότεροι έγκληματίαι ή άλλοτε, ιδίως 

νεαροί. Δι δ φρονούμεν ότι, ή 'Αστυνομία κατ' άρχήν έπωμίΕεται τό έργον τής άνακαλύψεως τών ένοχων. Ή  παράλ
ληλος προληπτική δρόσις τής Αστυνομίας δέον κυρίως νά ένταθή πρός τήν κοινωνικήν δραστηριότητα (λ.χ. τόν 
συμβιβασμόν τών συζύγων, τών γειτόνων κλπ.). Νϋν έμφανίβεται, έν Γαλλία, ή τάσις συγκεντρωτισμού καί ένοποιή- 
σεως της Αστυνομίας (κατοργουμένης ιδίως τής Δημοτικής Αστυνομίας, τιθέμενης τής Αστυνομίας καί τής Χωροφυ- 
λοκής ύπό κοινήν Διοίκησιν κλπ.).

Τού έν LOS ANGELES (Η .Π .Α .) SH E R IF F , κ. PETER PITCESS. (’Ανάπτυξις νέων άρχών καί 
έπιδιώξεων εις τό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης έν Η,ΙΙ,Α.) :

Ο όμιλητής ύποστήριΕεν ότι δέον νά αναπτυχθούν νέαι άρχαί καί στόχοι εις τά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης 
τών Η.Π.Α. ΓπέδειΕεν οτι τά δικοστήρια λειτουργούν έκεί βάσει άπηρχαιωμένης, διά τάν ταχύτατον αιώνα ήμών, 
νοοτροπίας (ώς έκ τής βραδύτητος τής δίκης τού φονέως τού Κ Ε Ν Ν Ε Ν ΤΥ  καί τής ύποθέσεως M AN SON  κατεφάνη), 
έπιτρεπσμένης λ.χ. τής συνεχούς άσκήσεως ένδικων μέσων κλπ. Έ ν  συνεχεία, ό ομιλητής διεφώνησε μετά τού προη- 
γηθέντος κ. R E C TO R , περί προοδευτικής καταργήσεως τών Φυλακών έν Η.Π.Α. Τοιαύτη ένέργεια θά ήτο άπαράδεκτος 
διά τήν κοινήν γνώμην. Άντιθέτως, πρέπει νά άνεγερθούν νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα, άλλά νά χρησιμοποιη
θούν αί σύγχρονοι μέθοδοι σωφρονισμού καί δή εις τόν τομέα τής άποκσταστάσεως τών τροφίμων, εις δ πεδίον δέν 
έγένετο σοβαρά προσπάθειαι μέχρι τοϋδε. Διά τάς Η.Π.Α., έδείχθη έκ πείρας, ότι ή αϋΕησις τής έγκληματικότητος 
όφείλεται, κατά μέγα μέρος, εις τήν έπιδεικνυομένην στάσιν άνοχής ή άνεκτικότητος.

Τού Δευθυντού του Κεντρικού Γραφείου τών Σωφρονιστικών Υπηρεσιών» έν ’Ινδία, κ. JTOTSNA  
SH A H . (Τό σύμπλεγμα του έγκλήματος καί διεθνή μέτρα πρός έλεγχον αυτού) :

Πιστεύω, κατ άρχήν, έτόνισεν ή όμιλήτρια, ότι τό τέλος τής ποινής, δέον νά άποτελή, πράγματι, τό τέλος αύ- 
της. Εν συνεχεία, πιστεύω, συνέχιοεν, ότι ή πενία καί μόνη, δέν παρωθεί πρός τό έγκλημα καί τήν παρεκτροπήν. 
Τούτα προκαλοΰνται έκ τού συνδυασμού ποικίλων παραγόντων άπαιτουμένων ύψηλόν βαθμόν συνεργασίας τών ειδι
κών, πρός καταπολέμησίν των. Ή  σχετική άπόδειζις εύρίσκεται εις τήν ϋπαρΕιν μεγαλυτέρας έγκληματικότητος εις 

τά πλέον προηγμένα κράτη, άποτέλεσμα τής άφθονίας καί τού άντογωνιστικού πεδίου τής ζωής. Διεθνείς λύσεις έπί 
τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος δέν δύνανται νά άναζητηθούν. Απαιτούνται έπισταμέναι τοπικοί έρευναι.

Τού Καθηγητού τού Ποινικού Δικαίου, έν ’Ιράν, κ. PA R V IZ  ΚΑΖΕΜΙ (Ή  άναγκαία μεταρρύθμι
σ ή  τής έφαρμογής τής ποινής καί ή διάσωσις τών συμφερόντων τών παίδων) :

Ο  ομιλητής έτόνισε τήν άνόγκην σωφρονιστικού διαχωρισμού τών έγκληματιών. Αί χρησιμοποιούμενοι, γενικώ- 
τερον, μέθοδοι σωφρονισμού δέον νά έχουν παιδαγωγικόν, μάλλον, παρά άνταποδοτικόν χαρακτήρα καί ή τοιαύτη σω
φρονιστική άνομόρφωσις θεωρηθήτω τό πλέον άποτελεσματικόν φάρμακον διά τήν πρόληψιν τού έγκλήματος. 'Έτερον 
σημεϊον προσηλώσεως τής προσοχής ήμών, δέον νά θεωρηθή ή έΕάρθρωσις τής οικογένειας, έλλείψει πίστεως, κυ
ρίως εις ιδανικά καί δή Θρησκευτικότητος. Ιδία ή διάζευΕις τών συζύγων, άπλή συναινέσει, παρά πάσαν τυχόν νομο
θετικήν προστασίαν τών τέκνων, ατινα, κατ ούσίον, έγκαταλείπονται δέον νά τύχη ιδιαιτέρας άντιμετωπίσεως, νομι
κής καί κοινωνικής.

Τής Καθηγητρίας τής Εγκληματολογίας καί Διευθυντρίας τού Ινστιτούτου Εγκληματολογίας έν 
Φινλανδίφ κ. INKERI A H H TILA  (Ή Σκανδιναυίκή προσέγγισις πρός τόν έλεγχον τού έγκλήματος) :

Η όμιλήτρια, άπηχούσα γενικωτέρας Σκανδιναυικάς άπόψεις, άνέπτυΕεν ότι ή σκέψις πολλών Φινλανδών έγ· 
κληματολόγων άντανακλά τήν άντίληψιν ότι έαχατος σκοπός τής έγκληματολογικής πολιτικής είναι ή διατήρησις εις 
όνεκτόν έπίπεδον τών κστοβαλλομένων διά τό έγκλημα κοινωνικών δαπανών. Ά λ λ ' ίση σημασία δέον νά άποδοθή καί 
εις έτερον σκοπόν, τής άποτελεαματικής καί άκριβοδικαίας διανομής τού κόστους καί τών ζημιών τών προκαλουμένων 
έκ τού έγκλήμοτος. Διάφοροι έρευναι ύποστηρίζουν ότι ή πραγμοτοποίησις τού τελευταίου σκοπού δυνατόν νά έπι- 
τευχθή διά μεταβολών τού συστήματος τών ποινικών κυρώσεων. Ή  ποιότης καί ποσότης τής έγκληματικότητος εϊς 
τινα κοινωνίαν έΕαρταται, προ παντός, έκ τής κοινωνικής δομής. Ά λ λ ’ ή ποινική νομοθεσία είναι τό πλέον άποτελε
σματικόν μέσον πρός έπίδρασιν έπί τής έκχωρήσεως τών έΕόδων καί τών ζημιών μεταΕύ τών διαφόρων κατηγοριών: 
Θύματος, δράστου καί τού υπολοίπου τής κοινωνίας. Κατά τά τελευταία έτη, οί έγκληματολόγοι τονίζουν συχνάκις, 
ότι πρός μείωσιν τών έπιβλαβών συνεπειών τής έγκληματικότητος, θά ήτο εύχερέστερον νά έλέγΕουν τόν άριθμόν τών 
έγκληματικών ευκαιριών ή νά άλλάΕουν τήν ποινικήν νουοθεσίαν, ώστε νά έπιχειρήσουν νά «θεραπεύσουν» ή «άλλά- 
Εουν» τούς έγκληματίας. Ταύτα δύνανται νά τύχουν έν τή έγκληματολογία καί τή έγκλημοτολογική πολιτική τής Σκαν- 
δινα υΐας; Μία τυπική διαμόρφωσις τής Σκανδιναυικής έγκληματολογίας είναι άπό τού έτους I960, ό βαθύς προσανα
τολισμός εις την κοινωνιολογικήν έρευναν. Ύφίστανται ποικιλίαι τινές μεταΕύ τών σκανδιναυικών Χωρών, άλλ’ οί σκαν- 
διναυοί ψυχολόγοι καί ψυχίατροι έχουν άποδεχθή μίαν μαγικήν «κοινωνιολογικήν» σκοπιάν έπί τού έγκλήματος καί τής 
παρεκτροπής, ώς προκύπτει έάν συγκρίνωμεν αύτούς μετά τών έν τή λοιπή Εύρώπη συναδέλφων των.



Τοΰ έν Βελγίψ Καιθηγητοΰ τού Ποινικού Δικαίου καί Συιμβούλου έν τψ Άνωτάτψ Δικαστηρίψ, κ. 
PAUL — EMILE TRO USSE. (Τά. αιτιαι τοΰ άτελεσφόρσυ τής καταστολής) :

Ό  όμιλητής έτάχθη ύπέρ τής όναθεωρήσεως τών ποινών, βόσει δύο άρχών: α) Τής καταδίκης μόνον διά πρά- 
Εεις αϊτινες έχουν (αισθητός) επιπτώσεις έπί τής κοινωνίας, β) τής θεσπίσεως πόσης ποινής έπί τή βάσει κοινωνικών 
κριτηρίων, πράγμα όπαιτοάν τήν στενήν συνεργασίαν τών νομικών καί τών έγκλημστολόγων. Τά άνωτέρω οδηγούν εις 
τό ότι δέον νό παύση πλέον ή όμοιάμορφος άντιμετώπισιςτών διαφόρων έγκλημάτων, διά τών γνωστών (έλαχίστων) 
ποινών. Τά διάφορα έγκλήματα δέν σχετίΖσνται άπσραιτήτως μεταΕύ αυτών.

Τοΰ τ. Καιθηγητοΰ τών Ποινικών ’Επιστημών καί ήδη τοΰ Διεθνοΰς Δικαίου έν Γαλλία, κ. TVON  
LOUSSOUARN (Παρέμβασις) :

Ό  ομιλητής ύπεστήριΕεν ότι κατέστη πλέον, τού συρμού νά όμλώμεν περί διεθνοποιήοεως τού έγκλήματος, 
λόγω τής μεγάλης κινητσποιήσεως τών πληθυσμών, τής εποχής ήμών, έΕ οΰ προέβσλον καί νέαι μορφαί τής έγκλη- 
ματικότητος, κατ' έΕοχήν δέ τούτο εύρεν άντίκτυπον έν Γαλλία. 'Ενταύθα, άποδεικνύεται έκ τών στατιστικών, ότι δια- 
πράττονται περισσότερα έγκλήματα όπό τούς Εένους (άνερχομένους εις δύο έκατομμύρια), παρά άπό τούς Γάλλους 
υπηκόους.

Τοΰ Διευβυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΓ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΓΛΟΓ :

Ό  ομιλητής, άφοϋ άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τήν Συνόντησιν, όπό τήν έπίσημον ιδιότητά του, καί άφοϋ άνε- 
φέρθη εις τάς Κυβερνητικός προσπάθειας διά τήν εύόδωσιν τού έργου της, έΕέφερε γενικός αύτοΰ άπόψεις έπί τοΰ 
όλου θέματος, έκπηγσΖούσας, πρωτευόντιος, έκ τής τριακοντοετοϋς αύτοΰ εμπειρίας, ώς άστυνσμικοΰ.

Γ '. ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΓΝΑΝΤΗΣΕΩΣ

Μετό τό πέρας τών παρατεθεισών όμιλιών, έγένοντο δεκτά, όμοφώνως, κατόπιν, όμως, έπακολουθησασών άρ- 
κετών έπί μέρους συζητήσεων καί διαφωνιών, τά έΕής, έν συνάψει, Πορίσματα:

. . . Τά διάφορα μέτρα άντιμετωπίσεως τής αύΕανομένης Παγκοσμίου Έγκλημοτικότητος, δέον νά προσαρμο- 
σθοΰν εις τήν νέον μορφήν τής έγκλημοτικότητος ταύτης.

Αί ύπεύθυνοι Αρχαί διά τήν έγκληματολογικήν πολιτικήν τών Κρατών, δέον νά διατυπώσουν, έν προκειμένω, 
τάς σχετικός νομικός διατάΕεις. ΜεταΕύ τών νομιικών τούτων διατάΕεων, φαίνεται ώς γνώμων νά δοθή προτεραιότης 
εις τά μέτρα προλήψεως. Ταϋτα έΕαρτώνται έκ τής οίκονομίος καί τής έκπαιδευτικής δροστηριότητος τών Κυβερνή
σεων, τής τεινούσης εις τήν άγωγήν τού πολίτου.

Έφιστάται, ή προσοχή έπί τής λήψεως τών καταλλήλων μέτρων έπί τών μαγικών μέσων ένημερώσεως τοΰ
κοινού.

Εις τό έργον τής προλήψεως τής έγκλημοτικότητος, δέον όπως ένταθή ό ρόλος τής 'Αστυνομίας, ιδίως εις τούς 
τομείς τών τροχαίων καί οικονομικών παραβάσεων. Έ ν  τή σωφρονιστική καί μετασωφρονιστική άντιμετωπίσει τοΰ έγ- 
κλήμοτος, δέον νά τύχουν έφαρμογής, ώς εις πολλάς Χώρας, οί Ελάχιστοι Κανόνες Μεταχειρίσεως τών κρατουμέ
νων τού Ο.Η .Ε. (τού έτους 1955). Ιδιαιτέρας έμφάνοεως χρήΖει ή άνάγκη παρατηρήσεως καί ταΕινομήσεως τών κρα
τουμένων, βάσει τής πρσσωπικότητος καί έπικινδυνότητοςαύτών.

Δέον, ώσαύτως, νά ληφθούν τά δέοντα μέτρα πρός έφαρμογήν τής έΕωϊδρυμστικής μεταχειρίσεως (άνευ κρα- 
τήσεως σωφρονισμού), ώς λ.χ. τής δικαστικής κηδεμονίας),λαμβανομένων ύπ' όψιν, πλήν τής προσωπικότητος καί έπι- 
κινδυνότητος τών εις αύτά ύποβαλλαμένων καί τού σκοπού τής εύνοήσεως τής έπσνεντάΕεως αύτών εις τήν κοινω
νίαν. Δέον, ώσαύτως, νά έπιβλέπωνται οΰτοι όπό είδικώς έκπαιδευομένων δικαστών.

Έ ν  τέλει, δέον όπως παρακολουθώνται μετασωφρονιστιικώς οί έκτίοντες τάς διαφόρους ποινικός κυρώσεις. . .

Δ . ΤΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΓΝΑΝΤΗΣΕΩΣ

Έ ν  συνεχεία τών Πορισμάτων τής Συναντήσεως, έγένετο, ώς έν άρχή προείπομεν, αποδεκτόν, κατά πλειοψη- 
φίαν τών Συνέδρων, τό κάτωθι Ψήφισμα άποδοκιμασίας τώνέν Μονάχω άνθρωποκτονιών:

Οί μετέχοντες τής έν Άθήναις Συναντήσεως, έπί τής άντιμετωπίσεως τής αύΕανομένης έγκλημοτικότητος, 
καταδικάζουν πάσαν πράΕιν βίας δυναμένην νά καταλήΕη εις έγκλημα, ώς καί πάσαν πράΕιν καταστρεπτικής έπιθετι- 
κότητος. Επ' ευκαιρία τοΰ συνελθόντος έν Έλλάδι Συνεδρίου τούτου, ένθα έγεννήθη καί έΕ ής έΕηπλώθη άνά τήν 
Ύφήλιον τό Ολυμπιακόν πνεύμα, οί μετέχοντες έκφράΖουν τήν πλήρη άποδοκιμασίαν καί τά συναισθήματα φρίκης καί 
άγανακτήσεως διά τήν πρόσφατον έν Μονάχω λαβούσαν χώραν τρομοκρατικήν πράΕιν, ένθα οί προσελθόντες έΕ όλου 
τοΰ κομού άθληταί συνηνώθησαν διά νά μετάσχουν έν πνεύματι διεθνούς συναδελφότητος, τών 20ών Ολυμπιακών 
άγώνων.

Συνεπώς, οί μετέχοντες τής Συναντήσεως προσκαλοΰν όλόκληρον τήν άνθρωπότητα να άγωνισθή άπό κοινού 
διά τήν πρόληψιν τοΰ έγκλήματος, ώς καί νά άναπτύΕη τήν κατανόησιν, τήν συνεδελφότητα καί τήν ειρήνην έν τώ Κό- 
σμω, σκοπόν τής παρούσης έν Άθήναις Συναντήσεως.

Τό  πέρας τής Συναντήσεως έκήρυΕεν ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης, όστις έδήλωσεν έπισήμως πρός τούς 
Συνέδρους, ότι έφ' όσον άπαιτεϊται, θά ήδύνατο νά συγκληθή μετά διετίαν Παγκόσμιον Συνέδριον έν Άθήναις πρός 
όλοκλήρωσιν τοΰ έργου τής παρούσης Συναντήσεως.

Ε \  ΒΡΑΧΕΙ ΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικώς είπεϊν, ή Συνάντησις ύπήρΕεν έπωφελής καί ένδιαφέρουσα. Επωφελής, διότι άνεκοινώθησαν κατ' 
αύτήν αί άποκρυσταλλωμέναι άπόψεις τών ειδικών πολλών Χωρών έπί τών κυρίων έγκλημστολογικών θεμάτων, ένδια
φέρουσα δέ, διότι αί άπόψεις αΰται άπεικονίΖουν, ώς έδόθη άφορμή νά διαιπιστωθή καί έκ τοΰ έκδοθέντος Ψηφίσμα
τος, τάς πλέον προσφάτους άντιλήψεις έπί τοΰ άκανθώδουςΓενικοΰ θέματος τής Συναντήσεως.

Βεβαίως, δέν έΕηνέχθη, κατ' ούσίαν, έν τή Συναντήσει, έΕαιρέσει, ίσως, α) τής έντονου πλέον άνάγκης πρός 
διεθνή συνεργασίαν κατά τής έγκλημοτικότητος, β) τοΰ ρόλου τής Αστυνομίας, όστις, δέον νά καταστη, κυρίως 
έγκλημστοπροληπτικός, μετό προκλήσεως πόσης δυνατής συμπαραστάσεως τών πολιτών, γ ) τής διοπιστωθείσης καί έν τή



Υπηρεσίας πολιτισμένης, Αντικειμενικής καί Αφοσιωμένης είς τήν μετά συνέπειας 
έκτέλεσιν ών καθηκόντων της, κατά τρόπον έγγυώμενον άπολύτως την παντί σί'ένει 
περιφρούρησιν του Κοινωνικού Καθεστώτος καί τών υπό τού Νόμου Αναγνωριζόμενων 
καί προστατευοιμένων συμφερόντων τών πολιτών.

“Εχω άκλόνητον τήν πεποίθησιν-, στηριζόμενος είς την ευσυνειδησίαν καί τάς 
άρετάς σας, δτι θά συνεχίσητε έργαζόμενοι μετά τού αύτοΰ ώς μέχρι τοΰδε ζήλου, 
έμπνεόμενοι έκ τών ιερών ιδεωδών της Έπαναστάσεως καί περιφρουροΰντες τά άγαθά 
καί τάς έλεθερίας τού υπέροχου λαού μας, άγρύπνως καί Αποτελεσματικώς.

’Αποτελείτε τό άλας τής κοινωνίας καί τό φώς αύτής. Είσθε δδηγοί καί παράτ 
δείγμα. Είσθε ύπερήφανοι συνεχιαταί μιας λαμπράς παραδόσεως, τήν όποιαν έδη- 
μιούργησαν μέ θυσίας καί μέ αίμα οί πρό ήμών.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι της ’Αστυνομίας Πόλεων. Διοικητικοί υπάλληλοι.
Σάς απευθύνω καί πάλιν τάς θερμοτέρας τών ευχών μου, διά πάσαν χαράν καί 

Ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν.
’Απευθύνω, έπίσης, τάς θερμάς εόχάς τού· Σώματος καί τάς προσωπικάς μου 

τοιαύτας πρός τό μεγάλον κοινόν, έκ τού όποιου άντλώμεν άπαντες τήν δύναμίν μας.
Είθε τό Νέον 'Έτος νά είναι Ιτος προόδου καί ευημερίας διά πάσαν Ελληνικήν 

Οικογένειαν.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝ) ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ

'&ωϊ ζη ό νομασϊική έορϊή ζοϋ '&}ο~ 
χωΐάίου 'Ύΐωουργοΰ 9δημ. Τά}εως 
κ. 33(ioijeiov Τσονμωα, οί ά'νδρες 
ζης ' Μσίυνομίας δδΠόχεων ύωοβάχ- 
jjovv, διά ιών  «’δΤίοΙυνομικών δΧρο~ 
νικών» ζάς KajjjiiipaQ ζών ευχών 
ζων, δι υγείαν και μακροημερευσιν.



πράξει άπόψεωςότι τό έγκλημα «έκμαθάνεται», δ) τής ανάγκης προσαρμογής εις τάς νέας μορφάς τής έγκληματικό- 
τητος, και όι αύτής, είσέτι, τής διατυπώοεως νέου είδους ποινικών κυρώσεων καί ε) τής ύπεροχής εις πάντα έγκλη- 
ματολογικόν τομέα τής προλήψεως, έναντι τής καταστολής.

Ούχ' ήττον, δύναται νά θεωρηθή έποικοδομητική καί αυτή αϋτη ή πρότασις έφαρμογής γνωστών έγκληματολο- 
γικών καί σωφρονιστικών μεθόδων έπί συγκεκριμένης περί πτώσεως, οϊα ή άναπόδραστος ανάγκη άντιμετωπίοεως τοϋ 
παγκοσμίου έγκληματικοΰ κύματος, όπερ έΕίχθη ήδη εις τό Ζενίθ τής σφοδρότητός του. Είδιικώτερον, θά δύναται τις 
νά προθή εις τάς έπομένας παρατηρήσεις:

α) Τυγχάνει άληθής ή ύποστηριχθεϊσα άποψις (κυρίως ύπό τοϋ Καθηγητοϋ κ. Τσάκωνα), ότι ή βασική αίτια 
τοϋ προβλήματος τής διογκώσεως τής σημερινής έγκληματικότητος δέον νά άναΖητηθή εις τήν προκληθεϊσαν διά τής 
αλματώδους τεχνολογικής προόδου τής βιομηχανικής κοινωνίας άποΕένωσιν, θά έλέγαμεν, ίσως καί έΕαγρίωσιν, τού 
άτόμου έκ τών συνανθρώπων. Αϋτη ώθεϊ τόν άνθρωπον νά άντικρύΖη τούς πλησίον αύτοϋ μόνον ώς πράγματα, ιίαρα- 
μερισθείσης πόσης σχεδόν βασικής κοινωνικής άΕίας. Αλλ' ή τοιαύτη σκέψις δέν πρέπει νά άποκαρδιώση ήμας. Εϊμεθα 
βέβαιοι, ότι παρά τό μέγεθος τής έΕαχρειώσεως, άνελθούσης μέχρις αύτών τών ύψηλοτέρων πνευματικών Ιδρυμάτων, 
δέν εύρισκόμεθα εις τά πρόθυρα κοινωνικής άποσυνθέσεως. Προσεκτικωτέρα παρατήρησις εις τόν όλον κοινωνικόν 
δυναμισμόν, θέλει πείσει ήμας ότι ήρχισαν ήδη νά άναφαίνωνται σημεία κάμψεως εις τήν δεινήν ταύτην παρεκτρο
πήν, ώστε, ένιοχυομένων τών σχετικών προσπαθειών (έστω καί δΓ ών τρόπων ύπηνίχθη άνωτέρω ό κ. D R A P K IN ) 
καί δή τών έγκληματοπροληπτικων, νά μήν άποκλείεται νά εύρεθώμεν, άκόμη, καί πρό έκπλήΕεων.

β) Δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητος ή ύποβληθεϊσα εις τήν Συνάντησιν πρότασις περί ίδρύσεως έν Έ λ -  
λάδι Εγκληματολογικοϋ Ινστιτούτου, δι' ό ήγωνίσθημεν έπί έτη καί διά αύτής, είσέτι, τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Τό έν λόγω ίδρυμα δύναται, πλέον, νά θεμελιώδη καί λειτουργήση εύχερέστερον, βάσει τοϋ προτύπου τοϋ θεμελιω- 
θέντος Ινστιτούτου, ύπό τών Ηνωμένων Εθνών. "Ας εύχηθώμεν όπως τό Ίνστιτοϋτον τοϋτο, άποτελέσει, περαι
τέρω, καί τήν άπαρχήν ίδρύσεως Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ώς έπανειλημμένως έχομεν ύποστηρ.Εει.

γ) Παράλειψις της Συναντήσεως δέον νά θεωρηθή ή μή ένατένισις τοϋ σοβαρωτάτου Ζητήματος τής μεταχει
ρίσεων τών ψυχοσικών έγκληματιών. Μή έπαρκούσης τής άπό ψυχιατρικής μόνον πλευράς άντιμετωπίοεως τού άλύτου 
έν πολλοϊς, προβλήματος τούτου, περιοριΖόμεθα νά παραπέμψωμεν εις όσα προσφάτως διετυπώσαμεν, πρός συμβο
λήν εις τήν θεραπείαν αύτοϋ.

δ) Υψηλού ένδιαφέροντος τυγχάνει ή προταθεϊσα έΕωϊδρυματική μεταχείρισις τών έγκληματιών. Αλλ' ή ά
μεσος έφαρμογή ταύτης έν Έλλάδι, ύπό τά νύν σωφρονιστικά δεδομένα, θά περιέκλειε τόν κίνδυνον νά θεωρηθή πε- 
ριφρόνησις πρός τήν έκτισιν τής ποινής, μεθ' όλων τών κοινωνικών αύτής έπιπτώσεων, καί

ε) Λίαν εύφρόσυνον καί περιποιούν τιμήν, δέον νά θεωρηθή τό προταθέν ύπό τοϋ Υπουργού τής Δικαιοσύνης 
περί συγκλήσεως Παγκοσμίου Συνεδρίου έν Αθήναις, μετά διετίαν, πρός συμπλήρωοιν, οϋτως είπεϊν, τών έργαοιών 
τής παρούσης Συναντήσεως. Θά εύχώμεθα, όμως, νά προσεκαλούντο εις αύτό, έκ μέρους τής έλληνικής πλευράς, ύπό 
τήν ιδιότητα δέ τοϋ Συνέδριου, πάντες οί ειδικοί έπί τού θέματος.

Σ ΤΕ Φ Α Ν Ο Σ  Κ. Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ
V//////,

'-ΚΥ ΧΟΛΟΓΙ Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

(Συνέχεια έκ της σελ. 53)

προσαρμογής εις τό περιβάλλον τής άλλης χώρας (γνώ 
σεις έπ αύτής κλπ.), ώς καί ή πιθανή έπαγγελματική αυμ- 
πλήρωσις ή άλλαγή έπαγγέλματος (Umschulung).

Εύκταία είναι ή συνεργασία ψυχολόγων άμφοτέρων τών 
ένδιαφερομένων χωρών κατά τήν ψυχολογικήν έΕέτασιν.

6. Ψ υ χ ο ο δ η γ η τ ι κ ή  τ ή ς  μ ε τ α ν α σ τ ε ύ -  
σ ε ω ς.

Ή  ωυχοοδηγητική τής μεταναστεύσεως σκοπόν έχει τήν 
ψυχικήν προσαρμογήν τοϋ μετανάστου εις τό ψυχικόν κλίμα 
τής χώρας, εις τήν όποιαν μεταναστεύει. Διακρίνεται δέ εις 
τέσσαρα κυρίως στάδια. Τό  τής μεταναστευτικής προπαιδεύ- 
σεως, τό όποιον έπιτελεϊται εις τήν πατρίδα τοϋ μετανάστου, 
τό τοϋ έθισμοϋ (Adaptation), τό τής ένσωματώσεως (Inte
gration) καί τό τής άφομοιώσεως (Assimilation), τά όποια 
έπιτελοϋνται εις τήν χώραν τής μεταναστεύσεως.

Ή  ψυχοοδηγητική τής μεταναστεύσεως προσέτι φρον- 
τίΖει, όπως προσαρμόση καί τόν ψυχικόν κόσμον τών προ
σώπων μιάς χώρας, ή όποια δέχεται μετανάστας, ώστε νά 
άποφευχθή ψυχική άναστάτωσις λόγω τής εισόδου τών με
ταναστών. ΦροντίΖει κατά ταϋτα διά τήν άποφυγήν μιας, 
άμφότερα τά μέρη τής άφορώσης, πολιτιστικής μονώσεως 
(Kulturelle Isolierung κατά Murohv).

Ούτω, π.χ., έΕ έρευνών, αί όποίαι έγένοντο διά τήν 
συμπεριφοράν τών "Αγγλων πρός τούς Πολωνούς μετανά
στας, προέκυψεν ό έΕής πίναΕ έπί 1000 προσώπων τοϋ άγ- 
γλικοϋ πληθυσμού.

Συμπεριφορά τοϋ περιβάλλοντος πληϋυεμοϋ 
Φιλικως άδιαφόρως μή φιλικως 

2,02 3,03 —
4,55 6,88 621

Συμπεριφορά ’Επιζητούσα 
τής σχέσεις

πολωνικής Άποκροΰσααα 
μειονότητος σχέσεις

Σχ. 2 (κατά Η. Β. Μ. Murphy)

Βάσει τοιούτων έρευνών, δύναται νά καταδειχθη ή οχε- 
σις τής πολιτιστικής μονώσεως καί τής ψυχικής δομής τοϋ 
μετανάστου ώς καί τών διαφόρων ψυχασθενειών, διότι είναι 
δυνατόν αϋτη νά άποτελέση παράγοντα ψυχικής άναστα- 
τώσεως.

7. Ψ υ χ ο ϋ γ ι ε ι ν ή  τ ή ς  μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ς .

Ύπό τοιαύτας διαπιστώσεις, άντιλαμθόνεται πάς τις 
όποιαν σημασίαν έχει ή ψυχολογία τοϋ μετανάστου διά τήν 
προληπτικήν κυρίως ψυχικήν ύγιεινήν τής μεταναστεύσεως.

Πρόσωπα τά όποια έχουν έπιβεθαρημένον .κληρονομι
κόν κλπ., δέον όπως μή μεταναστεύοωσι. 'Αρτηριοσκληρω
τικοί καί τραυματικοί ψυχώσεις, σχιΖοφρένεια καί ψευδοα- 
φυία είναι κυρίως τά ψυχικά νοσήματα, έΕ ών προσβάλλον
ται οί μετανάσταΓ έπιληπτικαί ψυχώσεις δέν παρατηρούνται. 
Πολλάκις δέ έχομεν αύτοκτονιας εις τούς φυγάδας. Κατά 
τήν δευτέραν γενεάν μεταναστών παρατηρούνται κυρίως 
τάσεις πρός έγκλημα καί αύΕάνει ή έγκληματικότης. Οί άν- 
δρες κυρίως είναι περισσότερον έκτεθειμένοι εις τάς ψυχι
κός άσθενείας ή αί γυναίκες. Η διαπίστωσις τών άνωτέρω 
έρευνών (Murphy, Paris, Fdegaard κλπ ), ότι ή σχιΖοφρέ- 
νια κυρίως προσβάλλει τούς μετανάστας συμφωνεί πρός τάς 
ήμετέρας έρεύνας, καθ' ας εύρέθη, ότι κυκλοθυμικοί διέρ
χονται πλήρως τά στάδια τοϋ μετανοστευτικοϋ βιώματος, 
ένώ σχιΖοθυμικοί βιοϋν κυρίως τήν μεταναστευτικήν νοσταλ
γίαν καί μεταναοτεύοντες δέν έχουν τάς αύτάς πιθανότη
τας προσαρμογής. ΈΕαιρετικήν ώθησιν διά τήν ψυχουγ εινην 
τής μεταναστεύσεως έδωκεν ή έρευνα έπί τών μεταναοτευ- 
σάντων Ισραηλιτών πρός σχηματισμόν τοϋ κράτους τού 
Ισραήλ. Εύχής έργον δέ θά ήτο νά έρευνηθή τό ποσοστόν 

ιών ψυχοπαθειών κλπ. έπί τών Ελλήνων προσφύγων, οίτινες 
ήλθον εις τήν Ελλάδα μετά τήν Μικρασιατικήν καταστρο
φήν. Είμαι πεπεισμένος, ότι μία τοιαύτη έρευνα θα φερη 
πολυτιμότατα στοιχεία διά τήν ψυχικήν ύγιεινήν.

ΝΙΚ. Μ Π Ο Χ Λ Ο Γ Υ Ρ Ο Σ



Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συνέχεια έκ τοδ τεύχ. 437 και τέλος 'Υπό Υπαστ. Α κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Μετά τάς ύπό τού ΒυΖαντιακού Δι
καίου προβλεπσμένας ποινάς, περί των 
όποιων προηγουμένως ώμιλήοαμεν καί 
προκειμένου νά κλείσωμεν τόν κύκλον 
τής έν όψει μελέτης περί τής έν ΒυΖαν- 
τίω Αστυνομίας, είναι ανάγκη νά άοχο- 
ληθώμεν δι' ολίγων καί μέ αυτό τούτο 
τό δίκαιον, ώς έΕηλίχθη άπό των πρώ- 
τνω έτών τής Αύτοκρατορίας μέχρι τού 
1345, ότε είδε τό φως ή τελευταία συλ
λογή νόμων ή γνωστή ΈΕάβιβλος τού 
Άρμενοπούλου.

Μέχρι τού Ιουστινιανού, τού οποίου, 
όπως έν συνεχεία θά εϊπωμεν ή βασιλεία 
όπετέλεσε σταθμόν διά τά ΒυΖαντινόν 
καί μετέπειτα διά τό Ευρωπαϊκόν Δίκαι
ον, έΕεδώθησαν διάφοροι σύλλογοί νό
μων έκ τών όποιων ή σπουδαιοτέρα εί
ναι ό λεγόμενος Θεοδοσιανός ΚώδιΕ 
(Codex Theodosianus), έργο, τό όποιον 
έΕεπονήθη ύπό έπιτροπής νομικών συ- 
σταθείοης διαταγή τού Αύτοκράτορος 
Θεοδοσίου τού Β ' (408 — 450). Ο  Θεο 
δοσιανός ΚώδιΕ, ό όποιος κατά θάσιν 
άποτελεί συλλογήν παλαιοτέρων Αύτο- 
κρατορικών διαταγμάτων έγινε μέ σκο
πόν τήν κωδικοποίησιν τής νομοθεσίας, 
τής όποιας ή μέχρι τότε έφαρμογή ήτο 
πολλάκις άνέφικτος λόγω τής πολυμορ
φίας της καί τής κατανομής της εις μι- 
κροτέρας σύλλογός. Η περί ής ό λό
γος όΕιόλογος νομοθετική έργασία έατη- 
ρίχθη κυρίως εις δύο προγενεοτέρας 
συλλογάς Αύτοκρατορικών Διαταγμάτων 
τόν Γρηγοριανόν Κώδικα (Codex Gre- 
gorianus) καί τόν Ερμογενειακόν Κώ
δικα (Codex Hermogenianus) άπό τις 
όποιες έλάχιστα μέχρις ημών διεσώθη- 
σαν άποσπάσματα.

Ό  Θεοδοσιανός ΚώδιΕ έκδοθείς τό 
έτος 438 έωηρμόσθη στήν άρχή ατό ά- 
νατολικό καί έπειτα στό δυτικό τμήμα 
τής Αύτοκρατορίας. Διαιρείται εις δέκα 
έΕ βιβλία, τά όποια πάλιν είναι χωρι
σμένα εις τίτλους. "Οσα διατάγματα 
κυκλοφόρησαν μετά τήν έκδοσιν τού Κώ- 
δικος ώνομάσθησαν Νεαραί (leges no- 
vellae). Τό νομοθετικόν έργον τού Θεο
δοσίου, όπετέλεσε τήν βάσιν, έπί τής

όποιας κυρίως έστηρίχθη ή Ιουστινιά
νειος νομοθεσία, άφ' ής άρχίΖει κατ 
ούσίαν νά γίνεται λόγος περί ΒυΖαντια- 
κοϋ Δικαίου.

ΙΟ Υ Σ Τ ΙΝ ΙΑ Ν Ε ΙΟ Σ  ΚΩΔΙΞ
( C o d e x  J u s t i n i a n u s )

« Η ιστορία, γράφει ό Wile Durant, 
λησμονεί τούς πολέμους τού Ιουστινια
νού καί διαφυλάττει τήν άνάμνησιν τών 
νόμων του». Είναι άληθές πράγματι, ότι 
τό νομοθετικόν έργον τού μεγαλοφυούς 
Αύτοκράτορος, έγινε διεθνώς γνωστόν 
καί άσφαλώς όπετέλεσε τό σημαντικώ- 
τερον σταθμόν τής καθ όλα γονίμου 
θητείας του εις τόν ΒυΖαντινόν θρόνον 
(5 2 7 -5 6 5 ).

« Ή  Αύτοκρατορική Μεγαλειότης, έ
λεγε ό Ιουστινιανός, πρέπει νά έΕοπλί- 
Ζεται μέ τόν νόμον καί νά δοΕάΖεται 
μέ τά όπλα. Ετσι θά έΕασφαλισθή καλή 
διοίκησις καί κατά τόν πόλεμον καί κατά 
τήν ειρήνην. . . έτσι ό μονάρχης θά ά- 
πονέμη τήν δικαιοσύνην καί θά θριαμ- 
βεύη κατά τών έχθρών του». Ό μ ω ς, 
όχι μόνον ή πίστις τού Αύτοκράτορος 
εις τήν σπουδαιότητα τής καλής νομο
θεσίας τόν ήνάγκασαν νά άντιμετωπίση 
μέ ιδιαιτέραν σοβαρότητα τό νομοθετι
κόν Ζήτημα, άλλά πρό πάντων λόγοι 
πρακτικοί έπέβαλλαν τόν άνευ άναβο- 
λής έκσυγχρονισμόν τού παλαιοτέρου 
Δικαίου.

Πρό τού Ιουστινιανού, αν καί μέ τόν 
Θεοδοσιανόν Κώδικα είχε έπιτευχθή ά- 
Ειόλογη πρόοδος, οί έφαρμοσταί τού 
νόμου πολλάκις έδυσκολεύοντο, περί τού 
πρακτέου. Εκαλούντο νά έρμηνεύσουν 
νομοθεσίαν, ή όποια περιελάμβανε Αύ- 
τοκρατορικούς Νόμους (leges) άπό τής 
έποχής άκόμη τής είδωλαλατρικής Ρω
μαϊκής Αύτοκρατορίας, οί όποιοι ήσαν 
έγκατεσπαρμένοι εις μικρός σύλλογός. 
Πρός τούτοις αί διαφωνίαι διακεκριμέ
νων νομομαθών, ή άπέραντος νομική φι
λολογία καί πρό πάντων αί διαμορφω- 
θεϊσαι νέαι συνθήκαι Ζωής καθίστων 
έπιτακτικήν τήν κωδικοποίησιν καί τήν

έΕυγίανσιν τής νομοθεσίας, πράγμα τό 
όποιον ώς εϊπομεν ή μοίρα έπεφύλαΕεν 
εις τόν μεγάλον Ιουστινιανόν.

Εις τό έργον του ό Αύτοκράτωρ εύ- 
τύχησε νά έχη συνεργάτην τόν διαπρε- 
πέστερον νομικόν τής έποχής του,* τόν 
πολύν Τριβωνιανόν καί τόν έπίσης δια- 
νεκριμένον νομομαθή, τόν Θεόφιλον, 
καθηγητήν τού Δικαίου εις τήν Κων) 
πολιν. Ή  ύπό τόν Τριβωνιανόν έπιτρο- 
πή έκ νομικών, άφού άνεθεώρησε τούς 
τρεις παλαιοτέρους κώδικας καί έσυστη- 
ματοποίησε τούς μετά τόν Θεοδοσιανόν 
Κώδικα έκδοθέντας νόμους, έΕέδωκε 
τό 529 τόν περίφημον Ιουστινιάνειον 
Κώδικα (Codex Justinianus), ό όποιος 
όπετέλεσε πλέον τήν μόνην ίσχύουοαν 
νομικήν συλλογήν δι' όλόκληρον τήν 
Αύτοκρατορίαν.

Έ ν  έτος όργάτερον ό Τριβωνιανός έπί 
κεφαλής καί πάλιν έπιτροπής, ή όποια 
ήργάσθη έπί τρία συναπτά έτη, άνεθεώ
ρησε τά έργα τών μεγαλυτέρων νομο
μαθών, άπήλλειψε τάς άναχρονιστικάς 
διατάΕεις, άφήρεσε τάς άντιφάοεις καί 
τελικώς τό 533 έδημοοιεύθη ό νέος Κώ
διΕ, όνομασθείς Πανδέκται. (Pande- 
ctae) ή Δίγεστα (Digestum). Ό  Παν
δέκτης ,αν καί ή πρακτική του άΕία ήτο 
μεγίστη έθεωρήθη έλλειπής, διότι, έκτός 
τού ότι κατηρτίσθη έν σπουδή ή συντα
κτική έπιτροπή έν τή άπολύτω δικαιδο- 
σία της προέβη πολλάκις εις αύθαιρεσί- 
ας καί δέν περιέλαβε κείμενα έΕόχως 
σημαντικά. Διαρκούσης τής έπεΕεργασί- 
ας τών Πανδεκτών ό Τριβωνιανός καί 
οί συνεργάται του έσκέφθησαν, ότι ό 
όγκος τής προηγουμένης νομοθεσίας 
δέν έΕυπηρετοϋσε τάς άνάγκας τών 
πολλών καί κυρίως δέν βοηθούσε τούς 
νέους, οί όποιοι έπεθύμουν νά σπουδά
σουν νομικά. Χάριν λοιπόν τών νέων 
“ΟΪτινες είχον τόν Ζήλον καί τήν προ
θυμίαν νά γνωρίσουν τούς νόμους» έΕε- 
δόθη τή είσηγήσει τού Αύτοκράτορος έν 
έγχειρίδιον νόμων έκ τεσσάρων βιβλίων 
εις τό όποιον έδόθη τό όνομα Εισηγή
σεις (Institutiones). Τό έργον αύτό συ- 
νετάχθη έπί τή βάσει παλαιοτέρων έγ-



χειριδίων τού δικαίου καί κυρίως έπί τή 
βάσει τών Εισηγήσεων του Γαΐου.

"Οσα διατάγματα έζεδόθησαν μετά τό 
534 πρός συμπλήρωσιν τής προαναφερ- 
θείσης νομοθεσίας, άπετέλεσαν μίαν 
νέαν σειράν νόμων, ή όποια ώνομάσθη 
•Νεαροί» (Διατάζεις) καί Λατινιστί Νο- 
vellae. Αί «Νεαροί» άντιθέτως πρός τήν 
άλλην νομοθεσίαν έγράφησαν εις τήν 
'Ελληνικήν. «Τό  γεγονός αύτό, γράφει 
ό Vasilief, ύπήρζε μία σπουδαία παρα- 
χώρησις εις τάς έπιταγάς τής πραγμα
τικότητας, έκ μέρους ενός Αύτοκράτο- 
ρος, όστις ζοϋσε εις τό πλαίσια τής Ρω- 
μοϊκής παροδόσεως». Μέ τάς «Νεαρός» 
«έοημειώθη καί τό τέλος τής χρησιμο- 
ποιήσεως, εις τήν Βυζαντινήν Αύτοκρα- 
τορίαν, τής Λατινικής ώς γλώσσης τοϋ 
δικαίου».

"Ολαι αί προανοφερθείσαι νομικοί σύλ
λογοί τοϋ Ίστινιανοϋ έΕεδόθησαν εις 
τήν Εύρώπην κατά τάς άρχάς τοϋ δω- 
δεκάιου αίώνος μέ τό γνωστόν όνομα 
Corpus Juris Civilis καί παρέμειναν εις 
τήν ιστορίαν ώς Ιουστινιάνειος νομο
θεσία. Τό νομοθετικόν έργσν τοϋ Αύτο- 
κράτορος «άπέβη έκ τών ένδοΕοτέρων 
καί χρησιμωτότων μνημείων όσα έμελ- 
λον νά καταστήσωσιν άείμνηστσν τό ά
νομα αύτοϋ».

Τό  Corpus Juris Civilis καθιερώθη ώς 
δίκαιον πολλών χωρών καί ώς χαρακτη
ριστικούς γράφει ό Diehl «ύπήρΕεν έν 
έκ τών πλέον άποδοτικών διά τήν πρό
οδον τής άνθρωπότητος έργων». Διά 
τήν Έλλόδα άπετέλεσεν τούς νόμους 
οϊτινες, κατά τόν Παπαρηγόπουλον, 
«έρρύθμισαν τάς όστικάς ήμών σχέσεις 
κατά τε τόν μέσον αιώνα κοί έπί Τουρ
κοκρατίας καί μέχρις τής σήμερον άπο
τελοϋν κοτά μέγα μέρος είσέτι τό όστι- 
κόν δίκαιον τοϋ Βασιλείου τής Ελλά
δος».

Ε Κ Λ Ο ΓΗ  ΤΩ Ν  ΝΟΜ ΩΝ

Τό Corpus Juris Civilis τοϋ Ιουστι
νιανού ήκολούθησεν ή λεγομένη «Ε κ λο 
γή» τοϋ Αύτοκράτορος Λέοντος τοϋ Γ ' 
(717 —  740). Τήν έκδοσιν τοϋ νέου 
Κώδικος έπέβολεν ή άδυναμία τής Ιου
στινιάνειου νομοθεσίας νά χρησιμαποιη- 
θή εις τήν πράΕιν εις τό έΕελληνισθέν 
πλέον Κράτος, άφοϋ, ώς προαναφέραμεν 
πλήν τών «Νεαρών» όλοι οί ύπόλοιποι 
νομικοί κώδικες τοϋ 'Ιουστινιανού είχον 
γραφή εις τήν Λατινικήν. Ή  σύνταΕις 
τοϋ νέου κώδικος άνετέθη εις έπιτρο- 
πήν, έκ τοϋ Κοιαίστορος Νικήτα καί τών 
Υπάτων Μαρίνου καί Νάνου μέ τήν έν- 

τολήν νά είναι προσηρμοσμένος εις τήν 
Ελληνικήν πραγματικότητα καί πλέον 

φιλάνθρωπος έκ τών προηγηθέντων. Ή  
νομοπαρασκευαστική έπιτροπή ένεφόνι- 
σε τό έτος 740 τό νέον νομικόν έργον, 
τήν « Εκλογήν», ή όποια άφιερώθη «εις 
τούς Σοφούς καί Εύσεβείς Αύτοκράτο- 
ρας Λέοντα καί ΚωνσταντΤνον».

Ή  «Ε κ λο γή » διαιρείται εις δέκα όκτώ 
τίτλους, όποδιηρημένους εις άρθρα. Τό 
μεγαλύτερον μέρος της άφορό εις τό 
Αστικόν Δίκαιον, ένώ τό ύπόλοιπον εί

ναι συλλογή Ποινικών νόμων. Εις τό 
προοίμιον περιέχονται ά£ιόλογοι παραι
νέσεις πρός τούς δικαστάς, οί όποιοι 
«πρέπει νά άπέχουν όπό παντός άνθρω- 
πίνου πάθους καί νά έκδίδουν δικαίας 
καί ήτιολογημένας άποφάσεις». Καί ή

Ό  Αύτοκρίτωρ ’Ιουστινιανός. Ή  περίοδος 
τής Βασιλείας του άπετέλεσεν έκτδς τών 
άλλων καί σταθμόν είς τό δίκαιον τής Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας, τό όποιον άπο-

τελεϊ μνημεΐον παγκοσμίου σημασίας.
« Εκλογή» άπετέλεσεν άΕιολογώτατον 
νομοθέτημα, ώς δέ ύποστηρίζει ό Πα- 
παρηγόπουλος «οί ορισμοί του λογίζονται 
μέχρι σήμερον ώς οί άριστοι τών όσοι 
ποτέ έκανόνισαν τό κατά τόν γάμον 
καί τήν οικογένειαν».

Είς τήν δυναστείαν τών Ίααύρων, α
νήκουν τρία όκόμη νομοθετικά έργα. 
Ό  «Νόμος Γεωργικός», ό «Νόμος Στρα
τιωτικός» καί ό «Ναυτικός Νόμος». Ό  
πρώτος άπετέλεσεν «άγροτικόν άστυνο- 
μιικόν Κώδικα» ρυθμίσας τό άδικήματα 
τών άγρστών, (Κλοπαί, παραβάσεις βο
σκών, ζημίαι έκ τών κτηνών κ.ό.). Κυ
ρίως όμως κατήργησεν έν μέρει τήν άρ- 
χήν, άτι οί γεωργοί είναι διά παντός 
συνδεδεμένοι μετά τοϋ κτήματος είς τό 
όποιον άνήκουν διά τής γεννήσεως ή 
διά μακροχρονίου διαμονής, μέ άλλας 
λέΕεις, κατήρηγσε τήν δουλοπαροικίαν.

Ό  «Ναυτικός Νόμος (leges navales) 
ή ό «Νόμος Ροδίων Ναυτικός», όπως 
τινές τόν όνομάζουν, ρυθμίζει τήν έμ- 
πορικήν Ναυτιλίαν. Τέλος, ό «Στρατιωτι
κός Νόμος», (leges militares) άποτελεί- 
ται κυρίως έΕ ένός καταλόγου ποινών, 
άφορώντων είς τούς ύπηρετοϋντας είς 
τόν στρατόν ώς π.χ. δειλίαν, άνυπακο- 
ήν, άνταρσίαν κλπ.

Π Ρ Ο Χ Ε ΙΡ Ο Σ  Ν Ο Μ Ο Σ  -  ΕΠ Α Ν Α ΓΩ 
ΓΗ -  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Α  -  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Ο Ν
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν

Νέα σοβαρά νομοθετική έργασία έ
σημειώθη κατά τήν περίοδον τής Μακε
δονικής δυναστείας. Ή  «Ε κ λο γή » τοϋ 
Λέοντος καί τοϋ Κων)νου, όσον τελεία 
καί άν ήτο, δέν ήδύνατο παρά ταϋτα ώς 
έργον έπίτομον, νά άναπληρώση καθ' ό
λα τήν Ίουσπνιάνειον Νομοθεσίαν καί 
άφ' έτέρου ένεκα τής προαγωγής τής 
νομικής έπιστήμης, καί τών έρμηνειών 
πλήθους νομοδιδασκάλων, έπήλθε σύγ- 
χυσις είς τήν νομοθεσίαν τήν όποιαν ό

Βασίλειος ό Μακεδών (867 —  886) 
έζήτησε νά θεροπεύση, διά μιας 
«άνακαθάρσεως τών παλαιών νόμων» 
ύπό τήν έννοιαν άναθεωρήοεως όλοκλή 
ροσ τής παλαιός νομοθεσίας καί προσ
αρμογής της είς τάς νέας συνθήκας. 
Επειδή όμως διεπιστώθη, ότι τό έργον 
τούτο άπήτει πολύν χρόνον, άπεφασί 
αθη ή έκδοσις ένός μικροτέρου, τό ό
ποιον σκοπόν είχεν νά περιλάβη έν συν
τομία τούς νόμους τής Αύτοκρατορίας. 
Ή  συλλογή αϋτη, ώνομάσθη «Πρόχειρος 
Νόμος» καί διηρέθη είς τεσσαράκοντα 
«τίτλους». Αφορά κυρίως είς τό Οικο
γενειακόν καί τό Ποινικόν δίκαιον. 
Σπουδαιοτέραν σημασίαν, έχει ό κατά 
τό τέλος τής βασιλείας τοϋ Βασιλείου 
δημοσιευθείς νέος νόμος ύπό τόν τίτλον 
« Επαναγωγή». Ή  « Επαναγωγή» διαφέ
ρει ούσιωδώς τοϋ «Προχείρου Νόμου», 
διότι άνσφέρεται είς ζητήματα δημοσίας 
ζωής τής Αύτοκρατορίας ώς π.χ. τήν 
έΕουσίαν τοϋ Αύτοκράτορος, τήν δύνα- 
μιν τοϋ Πατριάρχου καί τάς σχέσεις Πο
λιτείας καί 'Εκκλησίας.

Μεγαλυτέραν έπιτυχίαν είς τόν τομέα 
τής νομοθεσίας έσημείωσεν, ό υιός τοϋ 
Βασιλείου Λέων Σ Τ '  ό Σοφός (886 —  
912). 'Επί τής έποχής του, έδημοσιεύ- 
θησαν τά περίφημα «Βασιλικά», τά ό
ποια άποτελοϋν τήν τελειοτέραν έκφρα- 
σιν τοϋ Βυζαντινού —  Ελληνικού Δι
καίου. Σκοπός τών «Βασιλικών», ήτο 
ώς καί πρότερον έπί Βασιλείου τοϋ Α ',  
ή έπεζεργασία τοϋ Ιουστινιάνειου Κώ
δικος καί ή κατάργησις τών άχρήστων 
διατάΕεων.

Ή  νομική αϋτη συλλογή, άποτελεϊ κο- 
λοσσιαϊσν κατώρθωμα είς τόν τομέα 
τοϋ Βυζαντιοκοϋ Δικαίου καί τοϋ Πολι
τισμού καί έρχεται εύθύς άμέσως μετά 
τό Corpus Juris Civilis.

Ενδιαφέρον ούχί τόσον άπό νομικής 
άλλά άπό ιστορικής άπόψεως είναι τό 
άκολουθήσαν τήν έκδοσιν τών «Βασιλι
κών» « Επαρχιακόν Βιβλίον», τό όποιον 
κατά τήν έκφρασιν ένός ιστορικού *ά- 
ποτελεϊ άνεκτίμητον θησαυρόν διά τήν 
έσωτερικήν ιστορίαν τής Κων)πόλεως». 
Τό νομοθέτημα τούτο, άποτελοϋν οίωνεί 
τάς 'Αστυνομικός διατάζεις τής Κων) 
πόλεως, ρυθμίζει θέματα τάΕεως, ύγι- 
εινής, εύπρεπείας καί άσφαλείας τής 
πρωτευούσης, είναι δέ τό πλέον ένδια- 
φέρον, διά τήν μελέτην τής Βυζαντινής 
Αστυνομίας. Τό  «'Επαρχιακόν Βιβλίον» 

ήκολούθησσν περί τάς άκατόν «Νεαραί» 
τοϋ Λέοντος, αί όποίαι παρέχουν πλού
σιας πληροφορίας, περί τής έσωτερικής 
ιστορίας τοϋ Βυζαντινού Κράτους.

Ε Ξ Α Β ΙΒ Λ Ο Σ

Τό τελευταϊον Βυζαντινόν νομοθέτη
μα έμφανισθέν έπί τών χρόνων τών Πα- 
λαιολόγων, είναι ή λεγομένη «ΈΕάβι- 
βλος» τοϋ Άρμενοπούλου. Διαιρείται είς 
έΕ βιβλία, έγράφη δέ κατά τόν δέκατσν 
τέταρτον αιώνα ύπό τοϋ νομομαθούς καί 
δικαστοϋ έν Θεσσαλονίκη Κων)νου Ά ρ - 
μενοπούλου. Ρυθμίζει θέματα τοϋ 'Α 
στικού, άλλά καί τοϋ Ποινικού Δικαίου. 
Έστηρίχθη έν πολλοϊς είς τά παλαιό νο- 
μοθετόυατα καί ιδίως είς τά «Νεαρός», 
τόν «Πρόχειρον Νόμον»., τήν «Ε κ λ ο 
γήν» καί τά «Βασιλικά».

Σ. Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ
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ΑΙΕ0ΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ό  Λερουά δδηγεΐται στήν άνάκριση μέ χειροπέδες.

Ε Ν Α  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  
Π Ο Υ  ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τοδ Γάλλου συμβολαιο

γράφου Πιέρ Λερουά, πού κατηγο- 
ρεΐται δτι στραγγάλισε μιά μαθήτρια, 
έχει προκαλέσει, σέ διεθνή κλίμακα, τό 
ίδιο ένδιαφέρον, πού είχε προκαλέσει, τόν 
Φεβοουάριο τοδ 1960, ή ύπόθεση τοΰ έπι- 
φανοθς 'Ελβετού δικηγόρου Πιέρ Ζακού, 
δ δποιος, μέ τήν κατηγορία δτι σκότωσε 
τήν φιλενάδα του, καταδικάσθηκε σέ έπτά 
χρόνια φυλακή.

"Αν, δμως, έξαιρεθοδν τό έπάγγελμά 
τους καί τό πείσμα, μέ τό όποιο Ισχυρί
ζονται πώς είναι άθώοι, οί δύο άνδρες δέν 
φαίνονται νά έχουν τίποτε άλλο τό κοινό.

’Εργένης, πλούσιος καί ευυπό
ληπτος

Τό κίνητρο, πού έξώθησε τόν μαίτρ Ζα
κού, ένα άπό τούς έπιφανεστέρους δικη
γόρους τής 'Ελβετίας, στό έγκλημα, ή
ταν, κατά τό κατηγορητήριο, ή ζήλεια.

*0 μαίτρ Λερουά, ένας άπό τούς έπι
φανεστέρους συμβολαιογράφους τής Γαλ
λίας, δν πραγματικά στραγγάλισε, δπως 

ι κατηγορεΐται, τήν άνήλικη μαθήτρια, πρέ
πει δλα αδτά τά χρόνια, πού περνούσε 
γιά  ένας εύϋπόληπτος πολίτης, νά ήταν 
ένας άνθρωπος μέ διπλή ύπόσταση καί δι
πλή ζωή— ένας μοντέρνος δόκτωρ Τζέκυλ 
καί μίστερ Χάδντ, ένάρετος πολίτης στά 
φανερά, καί στά κρυφά κακούργος. Στήν 
άπόκρυφη σεξουαλική του ζωή πρέπει νά 
ήταν ένα τέρας καί κάτι χειρότερο ακόμη: 
"Ενα θηρίο!

Ή  έμφάνισή του ταιριάζει στόν διπλό 
αύτό ρόλο. Ό  κατηγορούμενος είναι σω

ματώδης, σωστός γίγας. Τήν βάναυση σω
ματική δύναμη, πού άφήνει σάν πρώτη έν- 
τύπωση ή έμφάνισή του, τήν έξουδετερώ- 
νει ή έπίφαση τοδ καθώς πρέπει κυρίου. 
’Εργένης, δ κατηγορούμενος, είχε στήν 
μικρή κοινωνία τής περιοχής τοδ ΙΙά ντέ 
Καλαί τήν καλύτερη φήμη.

Ή  «έτύντ» του —  τό συμβολαιογραφι
κό του γραφείο —  περνοδσε γιά ένα άπό 
τά καλύτερα συμβολαιογραφεία δλόκληρης 
τής Γαλλίας.

Κατάγεται άπό μιά παλιά οικογένεια 
νομικών κα! έκανε λαμπρές σπουδές. Κάθε 
σπουδαία άγοραπωλησία, κάθε μεγάλο 
συμβόλαιο πού δπογράφεται στήν περιοχή 
του, περνά άπό τό συμβολαιογραφείο τών 
αδελφών Λερουά. Ό  Πιέρ Λερουά, κάτο
χος μιάς κτηματικής περιουσίας πού ύπο- 
λογίζεται σέ όκτώ τουλάχιστον έκατομμύ- 
ρια γαλλικά φράγκα, συνεργαζόταν στήν 
συμβολαιογραφική του πράξη, άλλ’ δχι 
κ α ί . . .  στά σαδιστικά του έγκλήματα, μέ 
τόν άδελφό του.

Στοιχεία τής προσωπικής περιουσίας 
του ήταν, άνάμεσα στά άλλα, τρία μεγά
λα κτήματα, ένα κυνηγετικό περίπατο, μέ
σα σ’ ένα ιδιόκτητο δάσος, καί μιά θαλα
μηγός. Μέλος τής τοπικής λέσχης τών 
Ροταριανών, έπαιζε μπριτζ καί τέννις. 
ΤΙς Κυριακές συνώδευε τήν μητέρα του 
στήν έκκλησία.

"Οπως άπεκαλύφθη άπό τήν άνάκριση, 
είχε άρραβωνιασθή, πρίν άπό ένα χρόνο, 
στά κρυφά, μιά ζωντοχήρα, τήν μαντάμ 
Μπεγκέν Μαγιέρ. Ή  άρραβωνιαστικιά 
του, πού έχει δυό κόρες καί πού μένει σέ

Σ’ ένα κελλΐ μιάς επαρχιακής 
φυλακής, ατό Μπετύν, βρίσκε
ται άπό τις 13 ’Απριλίου κλει
σμένος ένας άπό τούς πλου- 
σιώτερους καί έπιφανέστε- 
ρους πολίτες τής Βορείου Γαλ
λίας: Ό  συμβολαιογράφος
Πιέρ Λερουά. Είναι 37 χρονών 
καί τόν βαρύνει ή υπόνοια 
πώς τό βράδυ τήτ 5ης ’Απρι
λίου στραγγάλισε καί ύστερα 
έκρεούργησε μέ τόν άγριώτε- 
ρο τρόπο μιά μαθήτρια 16 
χρονών,τήν ΜπριζίζΝτεβέβρ. 
Ό  Λερουά, ό «μαίτρ» — δπως 
προσαγορεύονται στήν Γαλ
λία οί δικηγόροι και οί συμ
βολαιογράφοι — άρνεΐται έως 
τώρα έπίμονα κάθε σχέση μέ 
τό έγκλημα, άλλ’ ό άνακριτής 
Άνρύ Πασκαλ είναι πεπεισμέ
νος πώς ό συμβολαιογράφος 
είναι ό δράστης.

ΤΗ Ν  ΓΑΛΛΙΑ
μιά μεγάλη βίλλα άπέναντι άπό τό συμ- 

,-βαλαιογραφείο τοδ Λερουά, είναι καί αύτή 
πλουσία.

Τραγωδία στή φτωχογειτονιά
Γιά ποιό λόγο δ άνακριτής Πασκάλ ά

πλωσε τήν τσιμπίδα του σ’ αύτόν τόν 6- 
περάνω κάθε ύπονοίας μεγαλοαστό, γιά  
ποιό λόγο δέν διστάζει νά τόν κατηγορή 
γιά σαδιστή καί δολοφόνο;

Τό ποινικολογικό αύτό δράμα χαρακτη
ρίζεται άπό τέλεια ένότητα χρόνου, τόπου 
καί δράσεως. "Ολα διαδραματίσθηκαν σέ 
μιά άκτίνα 500 τετραγωνικών μέτρων. 
Μέσα στήν άκτίνα αύτή βρίσκονται τό συμ
βολαιογραφείο τοδ Πιέρ Λερουά, στήν ρύ 
ντέ λά Ρεπυμπλίκ άρ. 110, ή έπαυλη τής 
μνηστής του καί τό γήπεδο όπου, τό βρά
δυ τής 6ης ’Απριλίου, παιδιά, πού έπαι
ζαν ποδόσφαιρο, άνεκάλυψαν τό ήμίγυμνο 
πτώμα τής Μπριζίτ.

Τό γήπεδο συνορεύει στήν άνατολική 
του πλευρά μέ τήν βίλλα τής ζωντοχήρας 
Μπεγκέν καί στήν δυτική μέ τήν ρύ ντέ 
λά Κόντ, δπου οί γονείς τής Μπριζίτ έ
μεναν, σ’ ένα άπό τά μικρά σπίτια πού τά 
νοικιάζουν οικογένειες άνθρακωρύχων. Ό  
τόπος δπου διαδραματίσθηκε ή τραγωδία 
βρίσκεται στήν μεθόριο μεταξύ τής πλου
τοκρατίας καί τής φτωχογειτονιάς, άνά
μεσα σέ μιά άριστοκρατική συνοικία καί 
μιά φτωχογειτονιά.

"Οπως άπεκαλύφθη άπό τήν μία, ή Μπρι
ζίτ είχε ξεκινήσει, μιά μέρα πρίν άνακα- 
λυφθή τό πτώμα της, στίς 19.40' άπό τό 
πατρικό της σπίτι, γιά  νά πάη νά δή τήν



γιαγιά της. Μιά μάρτυς, ή μαντεμουαζέλ 
Ρ., είχε δή τήν κοπέλλα πέντε λεπτά Αρ
γότερα, στήν γωνιά τών δδών ντέ λά Κόντ 
καί Ρανσικούρ. Τήν είδε νά κουβεντιάζη 
μ’ ένα σωματώδη άνδρα, πού φορούσε ,ιου- 
λόδερ μέ ψηλό γιακά.

Μιά άλλη μάρτυς, ή μαντεμουαζέλ Σαν- 
τάλ, είδε κατά τΙς 20.10' ένα λευκό αύ- 
τοκίνητο «ΙΙεζώ» 504, σχαματημένο στην 
ρύ ντέ Ρανσικούρ. Τό αυτοκίνητο έφραζε 
τήν είσοδο τού γκαράζ της.

Ιδιοκτήτης τού «Πεζώ» 504 βγήκε πώς 
ήταν 6 συμβολαιογράφος Πιέρ Λερουά. "Ο
ταν, στήν Ανάκριση, τού ζητήθηκε νά 
άναφέρη πώς καί πού πέρασε εκείνο τό 
βράδυ, δ Λερουά κατέθεσε τά εξής:

"Εφυγα Από τό γραφείο μου στις 
18.30' καί μέ τό αυτοκίνητό μου, πού τά 
ώδηγοΟαα δ ίδιος, τράβηξα γιά τήν βιλ- 
λα μου στό ΟύνταΙν—σέ απόσταση περίπου 
πέντε χιλιομέτρων Από τό Μπριαί. "Εφτα
σα ώρα 19.00'. "Εμεινα σπίτι μου κάπου 
40 λεπτά, κουβέντιασα λίγο μέ τή μητέρα 
μου καί ύστερα Ανέβηκα στό δωμάτιό μου, 
στό πρώτο πάτωμα, γιά νά Αλλάξω που
κάμισο. Κατά τις 19.40' έπέστρεψα μέ τό 
αύτοκίνητό στό Μπριαί, γιά  νά πάω νά 
δώ, στό σπίτι τής κυρίας Μπεγκέν, ένα 
φίλμ, πού θά μετέδιδε ή τηλεόραση. Ή 
έκπομπή Αρχισε στις 20 .30 '. ’Εγώ είχα 
φτάσει λίγα λεπτά πρίν. ’Αφού είδαμε τήν 
ταινία στήν μικρή οθόνη, παίξαμε χαρτιά.
Ενα άλλοθι γβμάτο ψέματα

Τό άλλοθι, δμως, αύτό, πού έπικαλεϊ- 
ται δ συμβολαιογράφος, δέν άργησε νά 
διαψευσθή. II μητέρα του κατέθεσε πώς 
δέν τόν είχε δή έκεΐνο τά βράδυ. «~Αν εί
χα κουβεντιάσει μέ τόν γιό μου, είπε, θά 
τό θυμόμουνα·. Ούτε δ Αδελφός του, πού 
βρισκόταν κι αύτός τήν ίδια ώρα σπίτι 
τους, έτυχε νά διασταυρωθή μαζί του. 
"Δέν Αποκλείεται, είπε δ Αδελφός, νά ή
ταν πραγματικά στό σπίτι ό ΙΙιέρ, άλλ’ 
έγώ μιά φορά δέν τόν είδα έκεΐνο τό βρά- 
δυ! *.

"Οταν ρωτήθηκε, γιατί έκεΐνο τό βρά
δυ δέν σταμάτησε έξω Από τό σπίτι τής 
μνηστής του, Αλλά πήγε καί παρκάρησε 
στήν ρυ ντέ Ρανσικούρ, δ συμβολαιογράφος 
Απάντησε:

—Είμαστε αυστηροί καθολικοί. Ή  κυ
ρία Μπεγκέν είναι χωρισμένη. Λέν εϊχα- 
ιιε άκόμγ. Ανακοινώσει τούς Αρραβώνες 
μ:ις και γι αυτό εθεωρηαα πώς δέν είχα 
τό δικαίωμα νά τών έκθέσω, Αφήνοντας τό 
αύτοκίνητό μου έξω Από τό σπίτι της.

"Οτα/ τού Αναφέρθηκε πώς ή μάρτυς 
δεσποινίς Σαντάλ είχε καταθέσει δτι ατά 
πίσω καθίσματα τού αύτοκινήτου του εί
χε δή μιά τυλιγμένη ζακέττα καί ένα 
σάκκο, Από τόν δποίο έξείχαν οί λαβές 
δύο ρακεττών τού τέννις, δ αυμβοαλιογρά- 
φος περί ορίσθηκε νά πή:

—Αυτά δέν είναι Αλήθεια!
Μέσα, δμως, στό πόρτ - μπαγκάζ τού 

αυτοκινήτου του, ή Αστυνομία βρήκε τήν 
ζακέττα, τόν σάκκο μέ τις δυό ρακέττες 
τού τέννις καί ένα σκούρο πουλόβερ μέ ψη
λό γιακά.

"Οσο προχωρούσε ή Ανάκριση, τόσο πε
ρισσότερο δ Λερουά έπεφτε σέ Αντιφάσεις. 
Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν κι’ άλλοι 
μάρτυρες, πού προαφέρθηκαν νά Αναφέ
ρουν διάφορες λεπτομέρειες τής ίδιωτι- 
κής του ζωής. ’Ανάμεσα ατούς μάρτυρες 
αύτούς ήσαν καί οί ματρώνες διαφόρων 
■φιλοξένων» οίκων τής πόλεως Λίλ, 
στούς δποίους φαίνεται πώς έαύχναζε δ 
πλούσιος συμβολαιογράφος.
Καί δεύτερο έγκλημα μέ τόν 

ϊδιο τρόπο
"Ολα αύτά έκαναν τόν Ανακριτή Πα-

σκάλ νά έκδώση ένταλμα συλλήψεως καί 
νά διατάξη τήν προφυλάκιαη τού πλούσιου 
συμβολαιογράφου καί τήν έξέτασή του Από 
ψυχιάτρους.

Ό  Ανακριτής ζήτησε νά τού άνατεθή ή 
διαλεύκανση καί ένός άλλου έγκλήματος, 
πού παρουσίαζε Αναλογίες μέ τήν δολοφο
νία τής Ανήλικης μαθήτριας. Τό θύμα ατό 
έγκλημα αύτό ήταν ή Μυριάμ Γουϊγιώμ, 
μιά κοπέλλα 22 χρονών, πού βοέθηκε σκο
τωμένη καί άγρια πετσοκομμένη κοντά 
στό Άμπλαίν Σαίν Ναζέρ, δπου δ Λερουά 
έχει έπίσης ένα κτήμα.

Καί στις δυό περιπτώσεις, δ δράστης 
είχε κόψει «μέ αιχμηρόν δργανον» τό ένα 
στήθος τών θυμάτων του. Γιά τόν άνακρι- 
τή ΙΙασκάλ δέν χωρεί Αμφιβολία δτι καί 
στις δυό περιπτώσεις δ δράστης είναι ένα 
καί τό αύτό πρόσωπο.

"Εως τώρα ό «μαιτρ» Λερουά ύπέστη 
δλους αύτούς τούς έξευτελισμούς μέ σπά
νια στωϊκότητα. ”Αν είναι άθώος, δέν 6- 
πάρχει Αμφιβολία δτι δ άνθρωπος αύτός 
πρέπει νά περνά στιγμές μαρτυρίου. Πάν
τως, δείχνει μιά προκλητική περιφρόνηση 
πρός δλους εκείνους, πού βρίσκουν τήν 
εύκαιρία νά θέλουν νά είσδύσουν στά άδυ
τα τής ιδιωτικής του ζωής.

’Ακαταλόγιστος λόγω καλής α
νατροφής !

Κατά τούς εμπειρογνώμονες, ή συμπε
ριφορά του αύτή δέν προδικάζει ούτε τήν 
Αθωότητα, ούτε τήν ένοχή. Μακρά πείρα 
τούς έδίδαξε, πώς ένας δράστης είναι 
πολές φορές πιδ εύθικτος κι’ Από έναν 
Αθώο! "Ο,τι, πολύ πριν Από τόν Φρόϋντ 
καί τήν ψυχανάλυσή του, περιέγραψε στό 
περίφημο μυθιστόρημά του, δ Ρόμπερτ 
Λούϊς Στήβενσον, είναι σήμερα πιά μιά 
κοινοτοπία γιά τούς ψυχιάτρους: Ό  δό- 
κτωρ Τζέκυλ μπορεί άριστα νά άπωθή στό 
ύποσυνείδητό του τά έγκλήματα πού δια- 
πράττει σάν μίστερ Χάϋντ. "Ενας ιατροδι
καστής τής Μπετύν έδήλωσε:

— Ό  μαιτρ Λερουά μεγάλωσε σέ μιά 
οικογένεια αύστηρών καθολικών, πού καί 
μόνο ν’ άκουαν νά άναφέρεται ή λέξη σέξ, 
σκανδαλιζόνταν καί ένοιωθαν Αποτροπια
σμό. Ή  δμαλή Ανάπτυξη τής σεξουαλικής 
του ζωής παρεμποδίσθηκε καί καταπνίγη
κε μέσα ατό οικογενειακό του περιβάλλον. 
"Ενας λόγος παραπάνω γιά νά γυρεύουν 
μιά διέξοδο τά ζωηρά δρφέμφυτά του. Κά
τω Από τήν πίεση τού οικογενειακού πε
ριβάλλοντος, τό σεξουαλικό του ένστικτο 
δέν Αποκλείεται νά σπρωχνόταν πρός ε
κρήξεις, πού διέφευγαν τόν έλεγχό του. 
"Αν πραγματικά είναι δ δράστης τού 
στραγγαλισμού τής Ανήλικης μαθήτριας, 
θά πρέπει νά έξετασθή κατά πόσον τήν 
στιγμή πού διέπραξε τό έγκλημα, είχε 
ύπέρ αύτού τό Ακαταλόγιστο.

Ένας νέος πόλεμος Νοτίων καί 
Βορείων

Στό μεταξύ, ή δπόθεση Λερουά Απειλεί 
νά άνοιξη Αγεφύρωτο χάσμα άνάμεαα στήν 
εύπορη Αστική τάξη καί τούς φτωχούς Αν
θρακωρύχους τής Βορείου Γαλλίας. "Εχουν 
σχηματισθή δύο στρατόπεδα πού άντι- 
παρατάσσονται μέ μεγαλύτερο δλοένα πεί
σμα. Στό στρατόπεδο τών «φτωχών» δλοι 
Ανεξαίρετα έχουν τήν πεποίθηση δτι τήν 
κόρη τού φτωχού Ανθρακωρύχου τήν σκό
τωσε δ πλούσιος σαδιστής, δ συμβολαιο
γράφος μέ τά έκατομμύρια. Γιά πολλούς 
Ανθρακωρύχους, δ Λερουά κατάντησε σύμ
βολο τής τάξεως τών πλουσίων. Οί εξω
τερικοί τοίχοι πολλών σπιτιών τού Μπριαί 
καλύφθηκαν Από συνθήματα, πού είναι 
γραμμένα μέ κόκκινη μπογιά καί λένε:

«Δέν φτάνει πού έως τώρα μάς έκμεταλ- 
λεύονταν έμάς. Τώρα Αρχίζουν νά σκοτώ
νουν καί τις κόρες μας!».

Ή  βίλλα τής κυρίας Μπεγκέν περιστοι
χίζεται Από ένα έχθρικό πλήθος Αργοσχό- 
λων. ’Ιδίως οί γυναίκες τού λαού έχουν 
κυριευθή Από Οστερική μανία. "Ενας Α
στυνόμος ε ίπ ε :

— ”Αν έκανε πώς έπεφτε στά χέρια 
τους δ πλούσιος συμβολαιογράφος, Ασφα
λώς δέν θά τήν γλύτωνε, θά τόν λυν
τσάριζαν!».

’Εξ ίσου έρεθιαμένα είναι τά πνεύματα 
καί στά στρατόπεδο τών «πλουσίων». Οί 
περισσότεροι έπιχειρηματίες, έπαγγελμα- 
τίες καί βιομήχανοι τού Μπριαί Αποκλεί
ουν πώς ένας δικός τους μπορεί ποτέ νά 
δια πράξη ένα τέτοιο σαδιστικό έγκλημα. 
Ή  τοπική λέσχη τών Ροταριανών έστειλε 
στόν Λερουά, στό κελλί τής φυλακής του, 
ένα ψήφισμα καί τού έκφράζουν τήν Α
πόλυτη έμπιστοαύνη τους.

Ή  καλή κοινωνία τού Μπριαί τά έχει 
μέ τόν Ανακριτή Πασκάλ. Ό  Ανακριτής 
κατάγεται Από τήν Νότιο Γαλλία καί οί 
φίλοι τού συμβολαιογράφου, σάν Βόρειοι 
πού είναι, πάνε νά δώσουν στήν δπόθεση 
ένα τοπικιατικό χρώμα.

Στό Μπριαί έχει ξεσπάσει ένας μικρός 
πόλεμος μεταξύ Νοτίων καί Βορείων. Μέ 
ιδιαίτερο πάθος ύπερασπίζεται τόν συμβο
λαιογράφο ή ζωντοχήρα μνηστή του κυρία 
Μονίκ Μπεγκέν Μαγιέρ.

Περιμένοντας να «μιλήσουν» 
τά ϊχνη

Ή  κυρία Μπεγκέν έχρονομέτρηαε τά 
περιστατικά πού έπιρρίπτονται στόν μνη
στήρα της καί κατέληξε στό συμπέρασμα 
πώς, γιά καθαρώς τεχνικούς λόγους, δ 
Λερουά είναι Αδύνατον νά διέπραξε τό έγ 
κλημα, γιά τό όποιο κατηγορεΐται.

Τό έγκλημα, λέει ή κυρία Μπεγκέν, 
έγινε μέσα σέ χρονικό διάστημα 20 λε
πτών. Μέσα στό χρονικό αύτό διάστημα 
δ μαιτρ Λερουά πρέπει νά βρήκε τόν και
ρό νά στραγγαλίση τήν κοπέλλα, νά τήν 
γδΰαη, νά τήν πετσοκόψη, νά διάσχιση 
μιά έκταση 200 μέτρων, νά καθαρίση τά 
χέρια του Από τά αίματα, νά Αλλάξη ρού
χα καί νά φτάση φρέσκος καί Ατάραχος 
σπίτι μου λίγα λεπτά πριν Από τις 8 .30 '. 
Κ ι’ δλα αύτά μόνο καί μόνο γιατί είχε 
παρκάρει τό αύτοκίνητό του δχι έξω Από 
τήν είσοδο τού σπιτιού μου, Αλλά καμμιά 
διακοσαριά μέτρα πάρα κάτω!

Αύτή τήν στιγμή διακυβεύεται δχι μό
νο τό μέλλον τού συμβολαιογράφου Λε
ρουά, Αλλά καί ή σταδιοδρομία τού Ανα
κριτή Πασκάλ. Στά νύχια τής Μυριάμ 
Γουϊγιώμ,—τής κοπέλλας πού είχε τήν ί 
δια τύχη μέ τήν Μπριζίτ—ή ’Αστυνομία 
Ανακάλυψε κομματάκια Από τις τρίχες τών 
μαλλιών τού κακούργου πού τής έπετέθη 
καί τήν έστραγγάλισε. Ό  Ανακριτής Πα
σκάλ παρέπεμψε τά ίχνη αύτά μαζί μέ 
τρίχες Από τά λίγα μαλλιά πού έχει Α
κόμα δ φαλακρός συμβολαιογράφος, γιά 
μιά συγκριτική έξέταση μέ τό μικροσκό
πιο Από τούς ειδικούς ένός ιατροδικαστι
κού έργαστηρίου. Ή  έξέταση θά δικαιώση 
τις δπόνοιές του;

Στό Αναμεταξύ, οί ύπέρμαχοι τού συμ
βολαιογράφου, μέ τήν μνηστή του έπί κε
φαλές, τείνουν νά παραστήσουν δτι στήν 
Γαλλία δπάρχει κίνδυνος νά δημιουργηθή 
μιά νέα ύπόθεση Ντρέϋφους. "Οχι δμως 
πιά πατριωτικού, Αλλά— σημεία τών και
ρών— σεξουαλικού περιεχομένου!

GEORGE W. HERALD



Ν Ε Α

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. Δ)ΝΣΙΝ ΠΑΤΡΩΝ

1. Ή  'Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών, 
τήν μεσημβρίαν τής 23.12.72 εις τήν 
θαυμασίως διοκοαμημένην αίθουσαν της 
'Αστυνομικής Λέσχης παρέθεσε γεύμα 
εις τούς τροφίμους τού έκκλησιαστικοΰ 
Φροντιστηρίου Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Μετά τό γεύμα έπηκολού3ησε προ8ο- 
λή ψυχαγωγικού περιεχομένου κινημα
τογραφικής Ταινίας. Εις τούς νεαρούς 
φιλοξενουμένους έπεδοψιλεύθησαν παν
τοειδείς περιποιήσεις έκ μέρους τού 'Α 
στυνομικού Διευθυντοΰ κ. Γεωργίου Κα- 
ραβασίλη καί των λοιπών 'Αξιωματικών 
τής Άστυν. Διευθύνσεως, εις τρόπον 
ώστε ή έν Πάτραις άφιξις τούτων, έν 
συνδυασμοί πρός τό λοιπόν, έν τη λέσχη 
Αστυνομίας, πραγματοποιηθέν πρόγραμ

μα υποδοχής καί φιλοξενίας τούτων πα- 
ρέοχε εύκαιρίαν ψυχικής άνατάσεως 
καί δημιουργίας εις τάς ψυχός των, τής 
δεούσης ίκανοποιήσεως.

**
*

2. Ή  Αστυνομική Δ)νσις Πατρών, 
ώργόνωσε μία θαυμασία παιδική Εορτή, 
άπό 11— 13 ώρας τής 26.12.1972 εις 
τόν Κινηματογράφον «Π Α Ν Θ ΕΟ Ν ».

Ή  ευρύχωρη αίθουσα θαυμάσια δια
κοσμημένη έδέχθη τριακοοίους (300) 
μικρούς έορταστάς, οί όποιοι έξησαν 
μέσα εις ένα τρελλό πανηγύρι χαράς 
έπ'ι δύο ώρας.

Τό παρ' οίκογενείαις, ύπό τού Π ΙΚ Π Α  
τοποθετημένα, ορφανό παιδάκια, παιδιά 
έργοτικών οικογενειών τής Πόλεως καί 
τό παιδιά τών Αστυνομικών, όλα μαξί, 
σάν φίλοι — συνοδοιπόροι τής Σωής, μέ 
τήν ψυχή γεμάτη προσδοκία γιά ένα εύ- 
τυχισμένο καινούργιο χρόνο, γιόρτασαν 
έντονα, χαρούμενα, εύτυχισμένα.

Δένδρο Χριστουγεννιάτικο, ωραιότατα 
σχέδια καί παραστάσεις άπό τήν γέννη- 
σιν τού Θεανθρώπου, Χριστ υγεννιάτι- 
κοι καί Πρωτοχρονιάτικοι "Υμνοι καί 
μουσική, έδωσαν ένα τόνο άγαλλιάσεωα 
καί πλημμύρισσαν τις ψυχές, όχι μόνο 
τών μικρών, άλλά καί τών μεγάλων πού 
παρηκολούθησαν τήν γιορτή, μέ τήν γλυ- 
κειά Χριστιανική παράδοσι.

Μιά θαυμασία χιουμουριοτική ταινία 
Χονδρού —  Λιγνού, μέ βάσιν τις παρα
ξενιές καί τις πονηριές ένός Αστυφύ
λακα έδωσαν τήν εύκαιρία νά ξεκαρδι
στούν γελώντας.

Ή  μικρά φιλαρμονική τού Δήμου Πα- 
τρέων πού, εύγενώς παραχωρηθεϊσα, έ
παιξε τά κάλαντα καί άλλα έπίκαιρα 
μουσικά κομμάτια, έδημιούργησε άτμό- 
σφαιρα ένθουσιασμοΰ.

Τέλος ή διανομή τών ώραίων και α
κριβών δώρων, πού ήγοράσθησαν άπο 
τό, έκ καταβολών τών Αστυνομικών 
συγκεντρωθέν. σημαντικό χρηματικό πο-

σάν, ήλθε σάν άποκορύφωμα τής όλης 
γιορτής.

Ο Δ)ντής Αστυνομίας καί ή κυρία 
Καραβσσίλη, ό Ύποδ)ντής καί ή κυρία 
Φασούλκα, ό Δ )ντής Ασφαλείας κύριος 
Βασιλείου, ό Υγειονομικός Δ)ντής καί 
ή κυρία Ανδρεοπούλου καί απόντες οί 
κ.κ. Διοικούντες Αξιωμοτικοί μετά τών 
συξύγων των προσέφεραν τήν άγάπην 
καί τήν στοργήν των εις τούς μικρούς 
έορταστάς, διά τούς όποιους ή ήμέρα 
αύτή θά μείνη άξέχαστη.

Διαπιστώθηκε ότι τίποτε όλλο δέν εί
ναι πιό ώραϊο, τίποτε άλλο δέν φέρνει 
τόση ψυχική άνάτασι όσο ή προσπάθεια, 
καί μάλιστα έπιτυχημένη, γιά νά χαρί
ση τήν εύχαρίστησι στήν άδολη παιδική 
ψυχή. Ή  χαρά πού καθρεπτίξονταν ατά 
μάτια τών παιδιών, μετά άπό τήν τόσο 
όμορφη παιδική έορτή πού οργάνωσαν 
οί Αστυνομικοί μας ήταν γι' αύτούς τό 
μεγαλύτερο δώρο πού μπορούσαν νά 
δεχθούν μετά άπό τόν σωματικό καί ψυ
χικό τους κάματο.

Ή τ α ν  ένα άναβαπτιστικό καί άναγεν- 
νητικό περιστατικό πού έκλεισε εύχά- 
ριστα τό χρόνο πού έσβυσε καί άνοιξε 
τις προοπτικές γιά έπανάληψί του στόν 
καινούργιο πού έφθαοε.

Υπήρξε ένα έργο μικρό στήν όψι, 
όμως μεγάλο οέ περιεχόμενο, γεμάτο 
πολιτισμό, εύγένεια καί άνθρωαιά.

3. Τό  Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον 
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών 
έπιτελεϊ ένα θαυμάοιον πολιτιστικόν καί 
άνθρωπιστικόν έργον, ή άναγνώρισις 
τού όποιου είναι πάγκοινος. Κατά τήν 
διάρκειαν τού έτους 1972 ένήργησε 
(300) προβολάς ταινιών έπιμορφωτικού 
καί ψυχαγωγικού περιεχομένου εις εύα- 
γή ιδρύματα, κοινωφελή Σωματεία, έ- 
πιμορφωτικά Κέντρα ένηλίκων πληθύος 
Κοινοτήτων τού Νομού Άχαΐας κλπ.

Αί έκδηλώσεις άγάπης τού κοινού πρός 
τό κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τής 
'Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, ά- 
ποτελούσαι έκφρασιν άναγνωρίσεως τού 
ύπό τούτου έπιτελουμένου έργου, είναι 
άνευ προηγουμένου. Εύχαριοτίαι, προσ
κλήσεις, δημοσιεύσεις κλπ., συνθέτουν 
τήν εικόνα τής έπιτυχίας τού σκοπού δΓ 
όν συνεστήθη καί λειτουργεί τό περί οΰ 
συνεργεϊον. Σχετικώς ή έφημερίς «Πε
λοπόννησος» Πατρώ/, έγροψε μεταξύ 
άλλων καί τά εξής:

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΖΗΡΙΑΣ
Τήν παρελθοϋσκν Πέμπτην, έγένετο 

εις τό νεοσύστκτον ’Επιμορφωτικόν Κέν-

τρον Ζηρίας, ώραιοτάτη προβολή κινημα
τογραφικής ταινίας, πατριωτικού περιεχο
μένου, μέ ώραΐα έπίκαιρα, Οπό τοΰ κ ι
νηματογραφικού συνεργείου τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως Πατρών.

Ή  αίθουσα ήτο άσφυκτικώς γεμάτη, Οπό 
τών κατοίκων πάσης ήλικίας. Ή  χαρά, δ 
ένθουσιαομάς καί ή ψυχαγωγική καί φρο- 
νηματιστική εύχαρίστησις δλων τών θεα
τών, ήτο άνευ προηγουμένου. "Εμειναν Α- 
παντες μέ Ανεξάλειπτους κοινωνικάς καί 
πατριωτικάς έντυπώσεις.

Πρό τής ώς άνω προβολής, ώμίλησε πρός 
τό πλήθος τών θεατών ή διευθύντρια τοΰ 
’Επιμορφωτικού Κέντρου Ζηρίας καί γνω
στή Παιδαγωγός κ. Βενετία Κωνσταντο- 
πούλου - Παπαθεοδωροπούλου, ή Οποία καί 
ηύχαρίστησε τήν πρωτοβουλίαν τής ’Αστυ
νομικής Δ)νοεως Πατρών διά τήν Απο
στολήν εις Ζήρια τού Κινηματογραφικού 
Συνεργείου.

Εις τό τέλος τής προβολής, Απαντες πα- 
ρεκάλεσαν νά επισκέπεται τακτικώτερα δ 
κινηματογράφος τής ’Αστυνομίας, τό ’Ε
πιμορφωτικόν Κέντρον Ζηρίας, καί ηύχα- 
ρίατησαν τους έξαιρέτους υπαλλήλους του 
Κινηματογραφικού τούτου συνεργείου.

Καί άνομνηστικοί πλάκες έπεδόθησαν 
εις τόν κ. Αστυνομικόν Διευθυντήν Πα
τρών έκ μέρους κατοίκων τής ύπαίθρου 
Χώρας εις έκδήλωσιν εύγνωμοσύνης διά 
τήν, πρός αύτούς, έπιμορφωτικήν καί 
ψυχαγωγικήν προσφοράν τού κινηματο
γραφικού Συνεργείου.

***

4. Τεράστιον έργον έπετελέοθη ύπό 
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών 
εις τόν Τομέα έναρμονισμού τών Αστυ
νομικών Διατάξεων τής περιοχής δικαι
οδοσίας της πρός τό ίσχύον ήδη δίκαιον 
καί τάς σήμερον κρατούσας άντικειμε- 
νικάς κοινωνικός ουνθήκας.

Ό  Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών 
κ. Γεώργιος Καραβασίλης, διά τής άπο- 
δοχής εισηγητικού σημειώματος τού ύπο- 
γράφοντος, περί καταργήσεως, άναμορ- 
φώσεως καί έκδόσεως νέων Αστυνομι
κών Διατάξεων, σχέδια τών όποιων τώ 
ύπεβλήθηοαν ύπό τοΰ ρηθέντος έ
δωσε λύσιν εις έν σοβαρότατον 
πρόβλημα τής, ύπ' αύτόν, Αστυνομικής 
Διευθύνσεως. Συγκεκριμένως κατηργή- 
θησαν έν συνόλω (93) Αστυνομικοί 
Διατάξεις, ίσχύουοαι άπό τού έτους 
1922 καί έφεξής καί έξεδόθησαν (23) 
νέαι τοιαύται, πλήρως ένηρμονηομέναι 
πρός τήν άντικειμενικήν καί νομ κήν 
πραγματικότητα τής σήμερον. Αϋται συν- 
τόμως θά περιληφθοΰν εις καλαίσθητον 
έγχειρίδιον εύχερούς χρήσεως.

ΓΕΩ ΡΓ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
'Αστυνόμος Β ’



ME TO ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Ο Ο.Φ.Α.Α. ΕΝΤΓΙΙΩΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΓΕΙ 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΙΓΚ ΖΩΡΖ»

Ό  ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, πού ιόν A 
ποτελοΟν δρχστήριες καί έκλεκτές Κυρίες τής 'Ελληνική; Προ? 
τευούσης, είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός καί άγαπητός ’Αθηναϊ
κός "Ομιλος, μέ πολύπλευρη κοινωνική καί εθνική δράση καί 
άπειρες προσφορές δχι μόνον πρός τήν ’Αστυνομία Πόλεων, άλ

Ο Υπουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Β. Τσούμπας μετό τοϋ Αρ
χηγού Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλη είς χαρακτηρι

στικόν στιγμιότυπον κατά τήν έκδήλωσιν τής Ο.Φ.Α.

— Ο Ο.Φ.Α.Α. ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΓΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟ
ΔΟΧΕΙΟ «ΚΙΓΚ ΖΩΡΖ»

— Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΣΤΓΛΙΑΝΟΣ 
ΙΙΑΤΤΑΚΟΣ, Ο ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, κ. ΒΑ
ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΜΙ1ΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ κ. ΚΩΝ) ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ, ΔΙΑΝΕΜΟΓΝ ΔΕ
ΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΓΣ

— Ο ΠΙΟΓΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓ- 
ΜΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΓΣ ΤΟΓ ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΓ 
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΓΛΟΣ, ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ- 
ΤΑΙΙΟΔΙΔΟΓΝ ΕΓΧΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

— ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΝ-
ΝΑ»

— Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΓΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΓΝ 
ΣΚΗΝΕΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑ Ι ΚΟ ΣΓΝΔΕΣΜΟ

— ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΓΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ ΤΟΓ ΧΩΡΙΟΓ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
1ΩΑΝΝ1ΝΩΝ

— 38ον ΑΣΤΓΝΌΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΡΙΑΛ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΞΙΩΣΕΩΝ

— ΚΑΙ Ο........................ ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Τπό Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΓΡΟΓ ΙΙΗΛΟΓ

λά, γενικώτερα, πρός τήν κοινωνία καί τήν Πατρίδα.
Χρόνια καί χρόνια τώρα, ό λαμπρός αύτός Όμιλος, πρω

τοστατεί άκούραστα καί αθόρυβα αέ έργα αγάπης καί καλωσύ- 
νης καί μοχθεί γιά  τήν στερέωση τοδ θεσμού τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, μέ ξεχωριστή έπιτυχία, προσφέροντας έτσι ύψηλές 
υπηρεσίες στόν τομέα τής έννόμου τάξεως.

Τό έργο του -— έργο εύεργετικό πολύτιμο— άναγνωρίζεται 
μέ θαυμασμό άπό τήν κοινή γνώμη, που περιβάλλει μέ άπέραντη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημήτριος Ρϊτσος, έτίμησεν διό 
τής παρουσίας του τήν έκδήλωσιν τοϋ Ο.Φ.Α. Δεξιά μόλις 
διακρινόμενος ό κ. Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων καί 

αριστερά ή κ. Γιαννούλη.
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αγάπη τίς εύγενέατατες Κυρίες του, οί δποΐες έχουν άφιερώ- 
οει τή ζωή τους σέ ύψηλά ιδεώδη.

Αυτός, λοιπόν, ό καλός "Ομιλος ώργάνωσε μέ πολλή έπιμέ- 
λεια, στις τελευταίες μέρες τοΟ χρόνου πού πέρασε, καί παρέ
θεσε μέ άψογο τρόπο, στό ξενοδοχείο «ΚΙΓΚ ΖΩΡΖ» τό έτήσιο 
γεύμα του, πού άπετέλεσε «μεγάλο κοσμικό γεγονός», ξανα- 
ζωνταντεύοντας ώραϊες άξέχαστες άρχοντικές αθηναϊκές έκδη- 
λώσεις τής άριστοκρατικής παληάς ’Αθήνας.

Καλεσμένοι διαλεχτοί, δλη ή άφρόκρεμα τής κοσμικής 
’Αθήνας παρούσα. Προσωπικότητες των έπιστημων, τού έμπο- 

> ρίου, τής οικονομικής ζωής τού τόπου, μας, Υπουργοί, διπλω- 
μάται, ανώτατοι Κρατικοί λειτουργοί, τζάκια τής ’Αθήνας, οι
κογένειες πού λάμπουν στό κοινωνικό στερέωμα.

"Ενας κόσμος άκριβός, Αστραφτερός, εύγενικός, πλαισίω
σε τήν έκδήλωση καί τής χάρισε μιά μοναδική έπιτυχία, άπό 
τΙς λίγες πού συναντάμε σέ τέτοιες συγκεντρώσεις...

. .  .Κ ι’ άκόμα έξαίρετοι, δημοφιλείς καλλιτέχναι, πού κρά
τησαν τό κέφι μέχρι τΙς μικρές, πρωινές ώρες.

. . .Κ ι’ άκόμα πλούσια δώρα στούς λαχνούς. ..

. .  .Κ ι’ άκόμα κέφι. ..

. .  .Κ ι’ άκόμα πολλά - πολλά πράγματα, πού έφτιαξαν πα
ραμυθένιο έκεϊνο τό βράδυ.

. . . ’Ακούραστες, οί Κυρίες τού ΟΦΑΑ, μέ πρώτη τήν ύπέ- 
ροχη έρίτιμο Πρόεδρό τους Κυρία Εύτυχία Ίωακείμογλου, κινή
θηκαν πρός κάθε κατεύθυνση, υποδέχθηκαν προσφέρθηκαν νά 
βοηθήσουν, έκαναν τό πάν, ώστε νά μή λείψη άπό τούς καλε
σμένους τους τίποτε.

'Γπό αύτές τίς προϋποθέσεις, ή έπιτυχία τής έκδηλώσεως 
ύπήρξεν Ιντυπωσιακή καί δ "Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας Αθη
νών προσέθεσε μιά άκόμη έντυπωαιακή έμφάνιση στήν σκηνή 
τής κοσμικής ’Αθήνας. Καί έγοήτευσε τούς πάντες.

Συγχαρητήρια έγκάρδια καί εύχές δλόθερμες τού άνήκουν.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΣΤΙ'ΛΙΑΝΟΣ 
ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Ο ΪΉΟΓΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. ΒΑ
ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΜΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ κ. ΚΩΝ) ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ ΔΙΑΝΕΜΟΓΝ ΔΕΜΑ
ΤΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΪ’Σ.

Τηρώντας τό δμορφο γιορταστικό έθιμο, τής προσφοράς 
δώρων στούς τροχονόμους, δ σεβαστός καί δημοφιλής ’Αντιπρόε
δρος τής Ιίυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός έπεσκέφθη τήν 
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς τροχονόμους, στις βάσεις τους, καί 
διένειμε σ’ αύτούς δέματα.

'Ο κ. ’Αντιπρόεδρος τής Ιίυβερνήσεως συνώδευσε τήν δια-

Ή  Πρόεδρός του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών κ. 
Εύτυχία Ίωακείμογλου συνομιλούσα μέ άΕιωματικούς τής 

Αστυνομίας.

Τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς τούς Τροχονόμους αστυ
φύλακας έπεσκέφθη ό Αντιπρόεδρος τής Κυθερνήσεως κ. 

Στυλιανός Παττακός καί διένειμε δώρα.

Δώρα στούς Τροχονόμους διένειμε καί ό Υπουργός Δημ. 
ΤάΕεως κ. Τσούμπας, δστις διοκρίνεται εις τήν φωτογραφίαν 

παραδίδων τό δέμα εις γυναίκα άστυφύλακα.

Τούς Τροχονόμους των Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς έπεσκέ
φθη καί διένειμε δώρα εύχηθείς τά Χρόνια Πολλά ό ’Αρχη

γός Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης.
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νομήν τών δεμάτων μέ θερμότατε; εύχές. ’Ενθουσιασμό ΑκρΑ- 
τητο καί βαθειά συγκίνηση προκαλούσε στους τροχονόμους μας 
ή έμφάνιση τοδ κ. ’Αντιπροέδρου, δ όποιος παντού έτυχε απο
θεωτικής υποδοχής καί έκυκλώθη άπδ εκδηλώσεις άγάπης καί 
θαυμασμού.

Οί Τροχονόμοι Ανταπέδωσαν τΙς εύχές μέ ξεχωριστή θέρμη.
— 'Επίσης δέματα πρός τούς Τροχονόμους διένειμε καί ό 

Ί'πουργδς Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλειος Τσούμπας.
Μέ εύγενικές εύχές ό κ. Υπουργός συνώδευσε τό κάθε 

δέμα του. Καί οί Τροχονόμοι, συγκινημένοι, ύπέβαλαν τις δι
κές τους εύχές, νά χαριζη δ θεός δύναμη στδν κ. Υπουργό, γιά 
το κακό τής Ιΐατρίδος.

—Δέματα έπίσης διένειμε σέ Τροχονόμους καί δ ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης.

Ο κ. ’Αρχηγός έπεσκέφθη κατ’ άρχήν τόν Τροχονόμο τής 
Όμονοίας, έν συνεχείς τόν συνάδελφό του τών όδών Πανεπι
στημίου Βασ. Σοφίας — Αμαλίας καί, τέλος, τόν Τροχονόμο 
πού εύοίακετο μπροστά τό ξενοδοχείο «ΧΙΛΤΟΝ».

Μετά τήν Αθήνα, ό κ. 'Αρχηγός μετέβη στόν Πειραιά, δπου 
μοίρασε δέματα στον Τροχονόμο πού εύρίσκετο πρό τού Δημο
τικού Θεάτρου Πειραιώς καί στόν συνάδελφό του τών όδών ’Αν
τιστάσεως —  Γεωργίου (στήν Α γία  Τριάδα).

Καί τήν διανομή δώρων έπεράτωσεν ό 'Αρχηγός κ. Ι’ιαννού- 
λτΐς, μέ τήν επίσκεψή του στόν Τροχονόμο — Χωροφυλακής 
τή» Γλυφάδας.

Χές δλους εύχήθηκε καλή χρονιά, ύγεία καί πρόοδο.
Καί οί Τροχονόμοι Ανταπέδωσαν τις εύχές μέ σεβασμό καί 

άγάπη.

Ο ΓΠΟΠΊΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΜΙ1ΑΣ
κ λ ; ο γειΝικ ο ς  γ ρ λ μ μ α τ ε γ ς  τ ο γ  γ π ο γ ρ γ ε ιο ϊ  κ
IIΑιΤΑαΟΠΟΙ ΛΟΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΓΝ ΕΓ
λ .ΛΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- Ή  Αστυνομία Πόλεων Αντίκρυσε τόν Νέο Χρόνο μέ πολύ 
αισιοδοξία καί μέ φρόνημα Ακμαίο δσο ποτέ Αλλοτε.

Έμπνεομένη Από τά δψηλά ιδανικά τής 21ης ’Απριλίου, 
βαδίζει τό δρόμο τού καθήκοντος μέ Αποφασιστικότητα καί ύπη- 
ρεοιακυ κέφι. Νοιώθει τό ένδιαφέρον καί τήν συμπαράατααιν 
τού Κράτους νά έκδηλώνεται εύεργετικά, κάθε μέρα. Αισθάνεται 
τήν Αγάπη καί τήν έμπιστοσύνη τού κοινού νά τήν πλαισιώνη. 
Καί δεκαπλασιάζει τις δυνάμεις της, γιά  νά φέρη σέ πέρας 
τό Μεγάλο πρός τήν Πατρίδα καί τήν Επανάσταση χρέος της.

’Ενθουσιασμός καί αισιοδοξία έπικρατοϋν στά Σώματα ’Α
σφαλείας. Σ’ αυτό συντείνη άποφασιστικά τό γεγονός, δτι εύ- 
τύχηααν νά έχουν Προϊσταμένους άξιους, Αγαπητούς, δικαίους, 
στοργικούς. Τόν Στρατηγό κ. Βασίλειο Τσούμπα Υπουργό τους 
καί τόν κ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Γενικά Γραμματέα τού 
'Γπουργείου τους.

Πηγές εμπνεύσεων καί δυνάμεων.
ΓΓ αυτό, δταν τά Σώματα ’Ασφαλείας, τήν παραμονή τού 

Νέου Έ τους, έαπευσαν νά υποβάλλουν τις εύχές των στους ή- 
γέτας των, δέν έτήρησαν ένα τύπο, Αλλά άντεπεκρίθη ή πράξις 
τους σ’ ένα αίτημα τής καρδιάς των.

Ούρές Ατέλειωτες σχηματίσθηκαν, έξω Από τά γραφείο τοδ 
Ί'πουργού τής Δημοσίας Τάξεως κ. Βασιλείου Τσούμπα.

Οί κ .κ . Αρχηγός καί Ύπαρχηγός Αστυνομίας Πόλεων, πα- 
ρακολουθοϋντες μετά τών μικρών τέκνων τών αστυνομικών 
καί τών γονέων των στιγμτιότυπον άπό την ώραίαν παιδικήν 

έορτήν εις τό θέατρον «Δ ΙΑ Ν Α ».

Συγκεκινημένος ό κ. Υπουργός, Ανταπέδιδε τις εύχές καί 
έσφιγγε μέ θέρμη τά χέρια τών ’Αξιωματικών καί κατωτέρων.

Τά ίδια καί στό γραφείο τοδ Γενικού Γραμματέως κ. Χα- 
ραλάμπους Παπαδοπούλου .

Σκηνές ώραϊες, συγκινητικές, πού καθρεπτίζουν τήν άγάπη 
καί τήν αισιοδοξία πού έπικρατεΐ σήμερα στό Ί'πουργείο Δημο
σίας Τάξεως.

Επιθυμεί καί ή στήλη αύτή, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά 
ύποβάλη καί τις δικές της εύχές καί νά μεταφέρη τόν σεβασμό 
καί τήν Αφοσίωση τοδ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός 
τούς ηγέτες τοδ Υπουργείου μας.

Νέο "Ετος. Νέες ελπίδες. Νέες Δυνάμεις. Νέες Ειρηνικές 
έπιδόσεις, γιά  τήν διακονία τοδ Έ λληνος Πολίτου.

Κοινή ή πεποίθηση! Ό  Νέος Χρόνος, θάναι δ πιό εύτυχι- 
σμένος καί δημιουργικός τής ΙΙατρίδος μας.

ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΔΙΑΝΑ»

'Η Πρωτοχρονιά είναι γιορτή τών παιδιών πού περιμένουν 
άνυπόμονα τόν Ά η —Βασίλη, φορτωμένο μέ δώρα, νά τρυπώση 
στήν καμινάδα καί ν’ άποθέση σέ μιά γωνιά τοδ σπιτιού φαντα- 
χτερά^ δώρα. Μιά παράδοση πού τηρείται εύλαβικά, διά μέσου 
τών αιώνων. "Ενα γλυκόλαλο παραμύθι, πού σκορπίζει εύτυχία 
στις παιδικές καρδιές.

Καί Απ’ αύτόν τόν χαριτωμένο κανόνα δέν θά έπρεπε νά 
έξαιρεθοδν τά παδιά τών ’Οργάνων τής Τάξεως, πού διψούν κ ι’ 
αύτά νά ζήσουν τό πολύχρωμο πρωτοχρονιάτικο δνειρο, την 
"Ωρα πού οί γονείς τους, έξω ατούς δρόμους, φρουρούν τά Αγαθά 
τών συνανθρώπων τους.

'Ο Πειραιάς, ή Πάτρα, ή Κέρκυρα μέ τή βοήθεια τής ιδιω
τικής πρωτοβουλίας Αγκαλιάζει, κάθε χρόνο, τά παιδιά τών 
Αστυνομικών καί τούς προσφέρει τήν γαλάζια εύτυχία πού πο
θούν.

ΓΓ-αύτό καί ή ήγεσία τής ’Αστυνομίας Πόλεων πήρε τήν 
Απόφαση νά δώση τήν ίδια χαρά καί στά παιδιά δλων τών ’Α
στυνομικών, πού ύπηρετοδν σέ διάφορες ύπηρεσίες τής πρωτευ- 
ούσης.

Συνέστησε, λοιπόν, μιά τετραμελή ’Επιτροπή καί Αγόρα
σε πλούσια δώρα, τά έκανε δέματα, γιά  νά μοιρασθοδν τή; πα
ραμονή τής Πρωτοχρονιάς, κατά τήν διάρκεια μιάς παιδικής 
γιορτής.

Ή  γιορτή ώρ-'ανώθηκε μέ φροντίδα καί έπιμέλεια καί έλα- 
6ε χώραν στό θέατρο «ΔΙΑΝΑ» τής δδοΰ Ίπποκράτους. Μιά θαυ
μάσια, πολύ γουστόζικη διακόσμηση τήξ σκηνής τοδ θεάτρου, 
πού εκείνο τό μεσημέρι είχε πάρει μιά όψη χαρούμενη κ ι’ έμοια
ζε μέ σελίδα παραμυθιού, μέ τούς "Αη — Βασίληδες, τό δέντρο, 
τά μπαλλόνια, τά έμβλήματα, τις σημαιοδλες καί χίλ ια  δυό 
Αλλα διακοσμητικά μπιμπελώ.

Τή διανομή τών δώρων, θά πραγματοποιούσαν οί εύγενέ- 
στατες Κυρίες Κωνσταντίνου Γιαννούλη, Γεωργίου Καλτσά καί 
Νικολάου Δασκαλοπούλου. Μιά πολύ τιμητική γιά τόν Αστυνο
μικό κόσμο προσφορά, πού σχολιάσθηκε μέ μεγάλο ένθουσιασμό.

Άπό ένωρίς τό θέατρο είχε γεμίσει Ασφυκτικά καί οί χα
ρούμενες φωνές τών παιδιών έδινάν τόν εύχάριστο τόνο τής 
Πρωτοχρονιάς.

Στήν είσοδο τοδ θεάτρου ή Φιλαρμονική παιάνιζε τά κάλ-

Μικροί ένθουσιώντες ηαρολομθάνουν τά δώρα τού Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων, τά όποια διενεμήθηοαν εις τέκνα 

άστυνομικών έπ' εύκαιρία τού Νέου Έτους.



Ο  Δήμαρχος Πειοαιώς κ. Σκυλίτοης, ό Αστυν. Δ)ντής Πει
ραιώς κ. Άδαμόπουλος καί ή σύδυγος του Αρχηγού τής 
Άοτυν. Πόλεων κ. Γιαννούλη πορακολουθοϋντες τήν έορτα- 
στικήν έκδήλωσιν τοΰ Ο .Κ  Φ.Α. Πειραιώς καί τής Αστυν 

Δ)νσεως εις τό “Πειραϊκόν Σύνδεσμον».

Ο  Ύπαρχηγός Αστυν. Πόλεων κ. Γεωργός Καλτσάς μετά 
τών Κυριών τού Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραι

ώς εις χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον κατά τήν Εορτήν.

λανχα καί μέσα πατέρες, μητέρες καί παιδιά περίμεναν μέ εν
θουσιασμό τή Μεγάλη Στιγμή.

ΙΙαρόντες δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος 
Ι’ιαννούλης, δ Ύπαρχηγός κ. Γεώργιος Καλτσάς, δ Υπασπιστή; 
τοΰ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνόμος Α' κ. Άνδρέας Ματσάγκας, τό κι
νηματογραφικό συνεργείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή δρχήστρα 
της, δύο γυναίκες ’Αστυφύλακες καί οί δεσποινίδες 1’οΰλα Μαν- 
σούρη καί Χριστίνα Χριστοφιλάκη.

Οί Κυρίες Γιαννούλη, Καλτσδ καί Δασκαλοπούλου, μέ τό 
χαμόγελο στά χείλη καί πολλή αγάπη γιά τά παιδιά στην καρ
διά τους, είχαν καταλάβει εγκαίρως τί θέσεις των. Καί ή γιορ
τή άνοιξε μέ τήν δρχήστρα τής ’Αστυνομίας. Ακολούθησαν 6 
έκλεκτός Μίμος καί δ κομφερασιέ Γιάννης Μπουρνέλλης, δ γνω
στός Μπαμπού, δ ζογκλέρ Ρομάνωφ, δ θρυλικός κΓ Αγαπημέ
νος Άγκόπ—Φίλιος Φιλιππίδης, δ διακεκριμένος καί δημοφιλή; 
κωμικός μας Γιάννης Βογιατζής, τό υπέροχο ντουέττο Φιλίτσας 
— Ά χιλέα Κουλαξίδη, δ θαυμάσιος κΓ άσυναγώνιστός ταχυδα
κτυλουργός Σάρκικ - Στάν κ.ά.

'Όλοι τους δπήρξαν θαυμάσιοι. "Ολοι τους έσκόρπισαν πλού
σιο κέφι. Καί δίκαια καταχειροκροτήθηκαν μ’ ενθουσιασμό, ι
δίως άπά τόν παιδόκοσμο.

ΚΓ δστερα ήρθεν ή ώρα τής διανομής τών δώρων. 550 δέμα
τα είχαν τοποθετηθή στά παρασκήνια, στους διαδρόμους, στ' 
αυτοκίνητο. Δέματα μέ πλούσιο περιεχόμενο. Ι’ομπότ, δχήματα 
τής ’Αμέσου Δράσεως, πλυντήρια, κούκλες, τάνκς, στρατιωτά
κια, μπάλλες, μπαλλόνια, σοκολάτες, κράνη, αυτόματα, δπλα, 
κουζίνες, αεροπλάνα, σιδηρόδρομοι, επιτραπέζια παιχνίδια πια- 
νάκια, καροτσάκια, μεγάλα έπιτραπέζια ποδοσφαιράκια, φυσαρ
μόνικες, τζίπς, μπογιές, φωτογραφικές μηχανές, είδη νοικο
κυριού, βιβλία, κολώνιες, μίξερ, κιθάρες, βιοΰ - μάστερ, ξίφη, 
κυάλια τούμπανα, καραμούζες κλπ.

Ή  κυρία Γιαννούλη, ή κυρία Καλτσά, ή κυρία Δασκαλο
πούλου, έπί τό έργον. Στοργή, πού εκδηλώνεται μ’ ένα γλυκό 
χαμόγελο. ’Αγάπη, πού καθεπτρίζεται στό πρόσωπο. Καί οί 
καλές κυρίες έσκόρπισαν γύρω τους θαυμασμό κΓ έκτίμηση.

Καί φεύγοντας, πήραν μαζί τους τις φωνές τών παιδιών, 
τά ευτυχισμένα βλέμματα, τή χαρά τών μικρών παιδιών, τήν 
ευγνωμοσύνη τους. Ή ταν ή καλύτερη ανταμοιβή γιά τούς κό
πους, τήν καλωσύνη καί τή στοργή τους.

"Ας τις Ιχη  πάντα δ καλός θεός δγιείς καί εΰτυχισμένες.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΎΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΙΡΟΣΦΕΡΟΓΝ 
ΣΚΗΝΕΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΤΚΟ ΣΓΝΔΕΣΜΟ.

’Από πάνω δυδ σήματα.
(ΑΣΤΓΝ.) (ΟΚΦΑ)

Καί άπό κάτω μιά εύγενική πρόσκληση!

« Ό  Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιώς Ταξιάρχης Αδαμό- 
πουλος 'Αστυνομικός Διευθυντής Α ' καί τά Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνο
μίας Πειραιώς, σάς καλούν, όπως ευαρεστούμενοι, πα- 
ραστήτε εις τήν, έν τώ Πειραϊκώ Συνδέομω (Καραίσκου 
104) τελούμενη Παιδικήν έορταστικήν έκδήλωσιν, έπι 
ταϊς έορταϊς τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου "Ετους.

τήν 30ην Δεκεμβρίου έ.έ., ήμέραν Σάββατον καί ώραν
10.30

Αυτός ήταν δ πρόλογος. Ή  εισαγωγή. Ι(Γ δστερα τό Σάβ
βατο τό κυρίως έργον.

ΕΙχεν αλλάξει δψη δ «ΠΕΙΡΑΓΚΟΣ ΣΓΝΔΕΣΜΟΣ», έ- 
κεϊνο τό πρωινό. Είχε μεταβληθή σ’ ένα πίνακα ζωγραφικό σπα- 
νείας γοητείας. Ό  έπισκέπτης έννοιωθε, μόλις έμπαινε στήί 
αίθουσα, μιά πνοή χιλιάδες πνοές ευτυχίας. ’Έν/οιωθε μαγεμέ
νος, μέ δσα έβλεπε. Πλημμύριζεν ή καρδιά του γιορταστική 
έκσταση.

ΙΙόση άρχοντιά σ’ δλα γύρω!!!
Οί έρίτιμες Κυρίες τοΰ έξαιρέτου ΟΚΦΑ καί οί πολιτι

σμένοι ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως Πειραιώς έκλεβαν τήν παράσταση μέ τήν εδγένειά τους. 
Σέ καταϋποχρέωναν. Σπιτική, θερμή, έγκάρδια ατμόσφαιρα. 
"Ολα μέ τάξη Οποδειγμα'τική. "Ολα στήν έντέλεια. ΚΓ δστερα, 
άρχισε τό πανηγύρι τής χαράς. Ή χο ι, φθόγγοι, εικόνες θέαμα. 
"Ενα τεράστιο, μοναδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού σπάνια 
συναντάμε αέ γιορταστικές, παιδικές έκδηλώσεις.

ΚΓ οί καλεσμένοι διαλεκτοί. Κυρίες πανέμορφες, δεσποι
νίδες χαριτωμένες, κύριοι κομψοί.

Καί τό φινάλε! Δώρα γιά κάθε γούστο, γιά  κάθε επιθυμία, 
γιά  κάθε φαντασία, άκόμα καί τήν πιό τολμηρή.

Βαθμολογήθηκαν μέ άριστα μετ’ επαίνου, οί διοργανωταί 
αύτής τής έκδηλώσεως, πού ήταν πολύ άλλοιώτικη άπά τις άλ
λες καί πού θά τήν θυμούνται γιά πολλά χρόνια δσοι τήν έζη- 
σαν άπό κοντά.

Προσθέτει καί ή στήλη αύτή τόν θαυμασμό, καί τά συγχα
ρητήριά της. Μαζί μέ τις καλύτερες εδχές της γιά  τήν Άστυ.ο- 
μική Διεύθυνση Πειραιώς καί τόν υπέροχο "Ομιλο Κυριών Φίλων 
’Αστυνομίας Πειραιώς.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΓΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ ΤΟΤ ΧΩΡΙΟΓ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΝτΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Τούτες τις άγιες καί χαρούμενες μέρες, ή σκέψη δλων τών 
Ελλήνων στρέφεται μ’ εύγνωμοσύνη κ ι’ άγάπη πρός τούς ήρωϊ- 
κους φρουρούς τών συνόρων μας. Στ’ άδέλφια μας πού στέκουν 
στήν άκρη τής Χώρας μας, άγρυπνοι προασπισταί τής έλευθε- 
ρίας καί τής τιμής μας.

Σ' Αύτούς καί γ ι' Αυτούς χιλιάδες προσευχές κΓ εδχές 
δλόθερμες. Γιά χάρη τους έτοίμασε τό ’Αρχηγεΐον ’Αστυνο
μίας Πόλεων, δέματα πού περιείχαν τσιγάρα, κονιάκ, σύκα, ξυ
ραφάκια, σταφίδες, κρέμες ξυρίσματος, βιβλία καί άλλα χρή
σιμα είδη.

ΚΓ ετοίμασε άκόμα διάφορα άλλα δέματα μέ παιχνίδια, 
γλυκίσματα, ρούχα κλπ., γιά  τά παιδιά τοΰ άκραικοΰ χωριοΰ 
'Αμάραντος Κονίτσης Ίωαννίνων, πού πριν λίγους μήνες είχεν 
υιοθετήσει τά ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΓ άκόμα ενα χρηματικό ποσόν, γιά  νά δοθή στόν Πρόεδρο 
τής Κοινότητος, γιά τις ανάγκες τοΰ Χωριοΰ.

"Ετσι, τήν Τετάρτη 27.12.72, δ Διευθυντής τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής κ. Ά χ ιλ . Τσι-



ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ή  πείρα τού παρελθόντος φωτίΖει τόν δρόμο του 

μέλλοντος. Κι' είναι ή διαπίοτωσις αυτή μιά άρχή, πού έχει 
τήν θόοι της στήν έμπειρία. Συνέπεια τής αρχής αυτής καί 
πρακτική έφαρμογή είναι ό άπολογιομός πού, ατό τέλος μιας 
χρονικής περιόδου, έΓίιχειρούν τά άτομα, οί ομάδες καί τά 
"Εθνη.

Χωρίς καί πάλι νά τό νοιώθουμε, στις πόρτες του και
νούργιου Χρόνου βρεθήκαμε μπροστά. Χωρίς καί πάλι νά 
τό θέλουμε, στήν ανατολή τού νέου Χρόνου βρεθήκαμε μπρο
στά, πού χαμογελώντας, μέ τό γέλιο τής έλπίδας γιά τό μέλ
λον, τρέχει βιαστικά, γιά νά άντικαταστήση τόν παλιό πού 
φεύγει. Τρέχει, χωρίς κΓ αύτός νά τό θέλη, γιά νά ριχθή 
στός χάος των περασμένων, άφήνοντας σέ μάς ένα άκόμη 
χρόνο χρυσών όνείρων.

Στό κατώφλι, τού καινούργιου Χρόνου στεκόμαστε μέ 
φόβο, άλλά καί μέ έλπίδα. Τί άραγε θά μάς φέρη ό νέος 
Χρόνος; Μέ γεμάτα τά μάτια φως, άτενίΖουμε τόν δρόμο, 
πού άνοίγεται μπροστά μας καί όναρωτιόμοστε; Πού άραγε 
θά μάς βγόλη ό δρόμος πού λέγεται 1973; Κανένας δέν 
τό Εέρει!

— Τί άραγε θά μάς φέρη στό Εετύλιγμά του τό 73ο παιδί 
τού αιώνα μας; Θάναι, τάχα, θεμελιωτής μιάς καλύτερης, 
ειρηνικής Ζωής στόν πλανήτη μας, ή θά συρρικνώση έλπί- 
δες, θά μαράνη πόθους καί θά κλσδέψη ένθουσιασμούς; 
Κανένας δέν τό Εέρει!

Απόψε στό παλάτι του ψυχομαχάει ό Χρόνος!
Πρώτη τοϋ νέου Χρόνου. "Ενας σταθμός στήν άπεραν- 

τωσύνη τής αίωνιότητος. Σταθμός συμβατικός στόν άτέρ- 
μονα χρόνο, πού φεύγει άναίσθητος στις όνθρώπινες αδυνα
μίες, τις άνόγκες, χωρίς τούς ρωμαντισμούς καί τά συναι
σθήματα, πού άνήκουν στόν άνίθρωπο.

Η πιό φοβερή καί ή πιό άνεΕιχνίαοτη δύναμις στόν 
κόσμο, είναι ό Χρόνος. Ακατσνόητο τό μυστήριό του πα
ραμένει. Αδιάκοπα μέρα - νύχτα δουλεύει κΓ όλα τ' άλ- 
λάΖει, αιώνες αιώνων τώρα. Μάς δίνει τήν γέννησι, τήν 
γλυκειά τής Ζωής λέΕι, τήν χορό τής νειότης, τήν δύναμι 
τής ανδρείας, μάς χορι'Ζει έργα λαμπρά, κάθε εύχαρίστησι. 
Αλλά καί πάλιν ό ίδιος μάς δίνει θλίψεις, στενοχώριες, 

άρρώστειες, γκρέμισμα τών έργων πού φτιάΕαμε καί των 
έλπίδων πού κάναμε καί στό τέλος μάς ποτίΖει τό φαρμάκι, 
άπό τό ίδιο ποτήρι πού κάποτε μάς πότισε τό γλυκό τής 
χαράς κρασί, δίνοντας τόν θάνατο σέ μας καί ατούς δικούς 
μας.

Τήν άσπλαχνη αύτή μυλόπετρα τοϋ χρόνου, πού όλα 
τά άλέθει στόν κόσμο, γιορτάζουμε κάθε Πρωτοχρονιά καί 
τήν εύχαριστοϋμε γιά όσα μάς έκανε πέρυσι καί γιά όσα θά 
μάς κάνη στό χρόνο πού έρχεται. Πόσο μοιάΖουμε, στ' άλή- 
θεια, μέ τούς καταδίκους, πού καλοπιάνουν τόν δήμιό τους, 
τούς μονομάχους, πού χαιρετούσαν τόν Καίσαρα, πριν ό 
ένας σκοτώοη τόν άλλον!

Ασθμαίνοντας ό Χρόνος άκολουθεϊ τήν τροχιά του καί 
ή άνθρωπότητα πορεύεται, μέσα σέ ποικιλόμορφες δυσχέ
ρειες, πρός νέες έπιτεόΕεις καί καινούργιες κατακτήσεις, 
πνευματικής καί πολιτιστικής Ζωής.

Τούτες οί Πρωτοχρονιάτικες ήμέρες, μάς δίνουν τήν 
ευκαιρία γιά μιά περισυλλογή, γιά ένα νέο προγραμματισμό, 
γιά μιά νέα έσωτερική θεώρησι, γιά μιά έΕοδο άπό τήν καθη
μερινότητα. "Αν καί ό χρόνος κυλάη μονότονα, μέ μαθημα
τική άκρίβεια, έμεϊς άλλάΖουμε. Γινόμαστε πιό εύφορώτεροι, 
ένθουσιαΖόμαστε καί προσπαθούμε νά πείσουμε τόν έαυτό 
μας νά όκολουθήση καινούργιους δρόμους. Αλλά, άς μη 
Εεχναμε, ότι ό παλιός Χρόνος τελειώνει πάντοτε μ’ ένα μή
νυμα ούράνιο. Τών Χριστουγέννων τό μήνυμα. Κι έρχεται τό 
μήνυμα αύτό σέ μιά στιγμή σημαντική, όταν δηλαδή, ό άν
θρωπος, θαλασσοδαρμένος άπό τις φουρτούνες τού Χρόνου 
πού ψυχομαχάει, άκούει τό «ΔόΕα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί 
γής Ειρήνη, έν άνθρώποις Εύδακία».

Σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, ό άνθρω
πος πρέπει νά όποτινάΕη κάθε τι τό σάπιο καί ήθικά ανε
πίτρεπτο, πού βασανίΖει τό Είναι του. Βέβαια, στόν κόσμο 
πού Ζοΰμε, ή προσπάθεια αύτή δέν είναι καθόλου εύκολη 
έργασία. Όσοι έχουν γεράσει στό πνεύμα καί στήν ψυχή, 
όσοι είναι δειλοί, δύσκολα θά τό αποφασίσουν, γιατί θά 
προτιμήσουν, άντί τής πορείας πρός τόν άνηφορικό καί μαρ
τυρικό Γολγοθά, τήν άνεσι τής κοιλόδος τών δακρύων, 
έστω κΓ άν κινδυνεύουν νά πνιγούν οί ίδιοι στόν κατακλυ
σμό.

Εμείς όραιματιΖόιμαστε νέους όρίΖοντες έθνικής καί 
άτομικής Ζωής. Αφήνοντας τά πάθη καί τις κακίες, προχω
ρούμε, μέ τό χαμόγελο τής καλωσύνης, τής έλπίδας καί τής 
προσδοκίας καί εύχόμαστε, σέ φίλους καί έχθρούς:

«Ε Υ ΤΥ Χ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  Ο  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ .

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Ρ Α Ί Κ Ο Σ  
Αστυνόμος Α '



Ό  Δ)ντής τής Υ .Σ .Π .Α . κ. Τσιπρούδης, δίδων δέμα μέ δώρα 
του Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων εις παιδάκι τού υίοθετηβέν- 
toc ύπό τής Αστυν. Πόλεων χωρίου Αμάραντος Κονίτσης.

προύδης, έπΐ κεφαλής με31ς Αντιπροσωπείας, ξεκίνησε γιά τήν 
Κόνιτσα.

Τήν ίδια ώρα τδ Μετεωρολογικό Δελτίο έδινε Ασχημα μη
νύματα γιά  έκείνους πού έπιθομούσαν νά ταξιδεύσουν. Τό χιόνι 
πού έπεφτε Απειλούσε διακοπή συγκοινωνίας καί Αποκλεισμό 
δρόμων.

'Όμως, γιΑ τέτοιο ιερό σκοπό οί κακουχίες καί οί Αντιξοό
τητες δέν λογαριάζονται. Μαζί μέ τόν κ. Διευθυντή, οί Αστυ
νομικοί κ.κ. Οίκο«ομάκος Παύλος, Άνδρεούλης ’Αθανάσιος, Ινο- 
ρωνιός Γεώργιος, Τραχανατζής Γεώργιος, Κατσαδράμης Δημή- 
τριος, Γκέντζογλου Παύλος, Περούλης Νικόλαος καί Δριβάκος 
Γρηγόριος.

Μέ τίς εύχές τού Σώματος, ξεκίνησεν ή Αντιπροσωπεία 
αύτή. Καί έφερε, μέ τόν καλύτερο τρόπο, σέ αίσιο πέρας τήν 
ώραία Αποστολή της.

Στά Γιάννενα δ πρώτος σταθμός.
Καί τήν Αλλη μέρα, γραμμή γιΑ τήν Κόνιτσα. Κ ι’ Αρχισεν 

δ δρόμος γιΑ τΑ Φυλάκια. . .
Φυλάκιον Λυκομόρου. Έ ξοχη ή σκηνοθεσία τής φύσεως γύρω. 

Μεγαλόπρεπη. Καί έθνικό μεγαλείο στούς τόπους δπου ζούν 
καί κινούνται οί Ακρίτες μας.

Μέ συγκίνηση δ Δ)ντής κ. Τσιπρούδης μετέφερε τόν θερ
μό χαιρετισμό τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Γπεγράμμισε τή χαρά 
του γιατί βρίσκεται Ανάμεσα στά στρατευμένα Αδέλφια μας τέ
τοιες μέρες. Άνέφερε τούς στενούς δεσμούς πού Ινώνουν τήν 
’Αστυνομία Πόλεων καί τόν Έθνικό μας Στρατό. ΚΓ Απηύθυνε 
εγκάρδια τίς εύχές τού Σώματος, τίς δικές του, των ’Αστυνο
μικών πού τόν συνώδευαν.

Έκσταση ’Εθνική. Ζεστό καρδιοκτύπι πατριωτικών παλμών. 
Μέ χαρά δέχτηκαν οί φαντάροι μας τΑ δώρα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Έδειξαν τή χαρά τους. ’Ανταπέδωσαν τίς εύχές.

Κι’ ύστερα στό φυλάκιο Κρεμαστής. Ή  ίδια είκόνα. Οί ί 
διες συγκινητικές στιγμές. Ή  ίδια ’Εθνική Ατμόσφαιρα.

Κι’ Αργά τ ’ Απόγευμα έπιστροφή στήν Κόνιτσα. Συντροφιά 
καί πάλι μέ τόν έξαίρετο Συνταγματάρχη κ. Φαρδέλλο.- ’Εκεί δ 
κ. Τσιπρούλης παρέδωσε τά Αλλα δέματα πού είχε μαζί του, 
γιά  νά διανεμηθούν σ' Αλλα φυλάκια.

Ευχαρίστησε, εύχήθηκε, Απεχαιρέτησε καί πήρε τό δρόμο 
γιά τόν ’Αμάραντο.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ. "Ενα ήρωϊκό καί γραφικό χωριό. Τό χωριό 
μας. ’Από πέρσυ ένώθηκε μέ τήν ’Αστυνομία Πόλεων, μέ Ακα
τάλυτους πνευματικούς δεσμούς. Ή  Αντιπροσωπεία άντίκρυσε 
καί πάλι τ ’ Αγαπημένο χωριό μέ χαρά καί συγκίνηση. Οί κά
τοικοι είχαν βγή έξω, γιά νά ύποδεχθοΰν τούς Αδελφούς των 
τών ’Αθηνών. Ό  κ. Τσιπρούδης Απηύθυνε ένα συγκινητικό χα ι
ρετισμό. 'Γπεγράμμισε τήν ύπερηφάνεια πού νοιώθει τό Σώμα, 
γιατί ενώθηκε μέ τόν ’Αμάραντο. Είπε δτι δλοι οί κάτοικοί του 
είναι πιά Αγαπημένα μας Αδέλφια. Κι’ αύτό μΑς τιμΑ ξεχωρι
στά. Εύχήθηκε σ’ δλους, γιά  τόν καινούργιο χρόνο ύγεία, χαρά, 
εύτυχία, πρόοδο.

’Ακολούθησε ή διανομή τών δεμάτων καί ή παράδοση τού 
χρηματικού ποσού στόν Πρόεδρο τής Κοινότητος, έκ μέρους τής 
όποιας ώμίληαεν δ Γραμματεύς κ. Γεώργιος Μάκκας. Ό  κ. 
Μάκκας ευχαρίστησε τήν Αστυνομία Πόλεων, γιά τήν ευγενική 
της χειρονομία καί εύχήθηκε στούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέ
ρους της κάθε ποθητόν.

Δώρα διένειμε ό κ. Τσιπρούδης, ώς εκπρόσωπος τοϋ Αρχη
γείου Αστυν. Πόλεων καί εις τούς ήρωϊκούς Ακοίτας τών 
συνόρων μας, κατά τήν έπισκεψίν του εις Ακριτικά Φυλάκια.

Τό ίδιο βράδυ, στό Σχολείο, τό κλιμάκιο τού Κινηματογρα
φικού Συνεργείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπραγματοποίηαε μιά 
ξεχωριστά έπιτυχημένη κινηματογραφική προβολή έθνικοΰ καί 
ψυχαγωγικού περιεχομένου, πού ένθουοίασε μικρούς καί μεγά
λους.

Καί μιά Ακόμα συγκινητική νότα. Ό  Άνθυπαστυνόμος τού 
’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Ιωάννης Ρουμανάς είχε 
ετοιμάσει δέματα γιά τούς μικρούς μαθητάς, πού τά διένειμεν 
δ κ. Τσιπρούδης, μέσα σ’ έκδηλώσεις χαράς.

’Επίσης, χρήματα άπέστειλε ή κυρία Καίτη Σκανδάλη, 
διά τού Κινηματογραφικού Συνεργείου, τά όποια παρεδόθησαν.

Χρήματα, επίσης, έδωσαν καί οί Αστυνομικοί τού Συνερ
γείου κ.κ. Περούλης Νικόλαος, Τραχανατζής, Γεώργιος, Κα- 
τααδράμης Δημήτριος κ.Α.

Μιά Αξιέπαινη χειρονομία, πού τήν μνημονεύουμε μέ ένθου- 
σιασμό.

3 8 ο ν ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ. ΕΝΑ ΣΗΡΙΑΛ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΞΙΩΣΕΩΝ.

Ό  διεθνής διαφημιστικός 'Οργανισμός: «VICTOR!» τού 
κ. Γιάννη Ά γγελή, βρίσκεται αύτές τίς ήμέρες σέ πυρετώδη 
κίνηση. ’Αφορμή ένα νέο ’Αστυνομικό τηλεοπτικό σήριαλ, πού 
«γυρίζει» καί πού θ’ Αποτελέση τήν μόνιμη τηλεοπτική έκπομπή 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Απ’ τό κανάλι 5 τής Γ.ΕΝ.Ε.Δ.

Πρόκειται γιά τό φιλμ: «38ον ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ», 
πού οί προοπτικές του είναι ιδιαίτερα έλπιδοφόρες.

Οί Αρμόδιοι πιστεύουν δτι αύτό τό σήριαλ θ’ άνοίξη νέους 
δρόμους στόν χώρο τών ’Αστυνομικών, τηλεοπτικών σήριαλς. 
Σεναριογράφος τού έργου καί σκηνοθέτης του είναι δ γνωστός 
δημοσιογράφος καί συγγραφεύς κ. Δημήτριος Κορίνης.

Τό φιλμ γυρίζεται δλόκληρο σέ ταινία κι’ έχει μιά συναρ
παστική πλοκή, πού θά προκαλέση μεγάλο ένδιαφέρον. Πρω
ταγωνιστής του είναι δ Λευτέρης Γυφτόπουλος, πού ύποδύεται 
τόν ρόλο ένός δυναμικού, σύγχρονου ’Αξιωματικού τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Τού 'Γπαστυνόμου Δημήτρη Γιαννίδη.

Μουσική: Κωνσταντάρα.
Όπερατέρ: Γιώργος Τραχανατζής. Παίζουν 80 περίπου 

γνωστοί ήθοποιοί τού κινηματογράφου καί τού θεάτρου. Ή  με
τάδοσή του Αρχίζει Από τίς 18 ’Ιανουάριου 1973.

Ή  συνέχεια, λοιπόν, έπί τ ή ς . . .  μικρής όθόνης.

ΚΑΙ Ο ...........ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αύτά περίπου ήταν τά κυριώτερα νέα τού μηνός, δπως τά 
συνέλαβεν δ φωτογραφικός μας φακός.

Ιίαρελείψαμε κ ι’ Αλλα πολλά. ’Αλλά, δ περιωριαμένος χώ
ρος δέν μάς έπέτρεψε νά έπεκταθούμε.

Πάντως, Απ’ δλα έτούτα, βγαίνει τδ συμπέρασμα δτι τό 
Σώμα, αισιόδοξο, δυνατό, ήνωμένο, συνεχίζει τήν ένδοξη καί 
δημιουργική πορεία του, ύπό τούς καλλίτερους οιωνούς.

Είθε δλοι του οί πόθοι καί τά δνειρά του νά πραγματοποιη
θούν στόν Καινούργιο Χρόνο.

ΣΠΓΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ 
'Αστυνόμος Β'



Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ή  'Γποί) νβις Σωματικές καί Πνευματικές Α γω γές τ°δ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων διά τές δμάδος Καλαθοσφαιρίσεως τοΰ 
παρ’ αΰτέ τμήματος ’Αθλητισμού, προσέθεοεν μίαν ακόμη αξιό
λογου έπιτυχίαν είς τό ένεργητικόν της. Οδτω τό τμέμα ’Αθλη
τισμού, έκμεταλλευθέν τήν εύκαιρίαν διακοπές τού ΙΙρωταθλή- 
ματος Καλαθόσφαιρας, μετέσχεν διά τές ρηθείσης δμάδος, φι
λικού τουρνουά είς δ έλαβον μέρος τέσσαρες επίλεκτοι Άμερι- 
κανικαί 'Ομάδες τοΰ έπισκεφθέντος τά Ελληνικά ϋδατα ’Αμε
ρικάνικου Στόλου, καί ισάριθμοι έλληνικαί δμάδες έκ των ’Ε
νόπλων Δυνάμεων ήτοι, τοΰ Πολεμικοΰ Ναυτικοϋ, τές Ε λλη νι
κές Χωρ)κές, τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος καί τές ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Οί άγώνες ΰπέρξαν συναρπαστικοί. Μέ πλούσιας φάσεις 
καί ή συνεχές έναλλαγή τοΰ σκόρ προσέφερεν συγκίνησιν καί 
άγωνίαν είς τούς πολυπληθείς φιλάθλους.

Χαρακτηριστικόν δέ τών έν λόγφ άγώνων, ύπήρξεν ή εύ- 
χάριστος διαπίστωαις δτι, ένφ δλαι αί αυμμετέχουσαι δμάδες 
άπετελοΰντο άπά αυμπαγέ καί καλογυμνασμένα σύνολα μέ άπο- 
τέλεσμα τήν συνεχή έναλλαγή τοΰ σκόρ καί τήν άποκορύφω- 
σιν τοΰ συναγωνισμού, έν τούτοις οί άθληταί έπέδειξαν άψογον 
συμπεριφοράν καί πραγματικόν πνεΰμα εύγενοΰς αθλητικής καί 
άγωνιατικής άμίλλης, καταχειροκροτηθέντες Οπό τών πολυπλη
θών φιλάθλων καί τών έπιαήμων.

Τελικώς θριαμβεύτρια τοΰ Τουρνουά άνεδείχθη αήττητος ή 
δμάς τοΰ Α.Α.Πόλεων, έπιβληθείσα είς τόν τελικόν τής δμάδος 
τοΰ Λιμενικού Σώματος μέ σκόρ 90—63. Οί άγώνες διεξήχθη- 
σαν είς τό κλειστόν γήπεδον Νίκαιας 21ης ’Απριλίου, είς τόν 
τελικόν δέ άγώνα, παρέστησαν, δ ΊΓπαρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Γεώργιος Καλτσάς, δ ΰπαρχηγός τοΰ Λιμενικού Σώ
ματος κ. Ματζαράκης, δ Δ)ντής τών έν Έλλάδι Ειδικών ’Αμε
ρικανικών Υπηρεσιών, δ διευθυντής και τό προσωπικόν τών έν 
Έλλάδι γραφείων τής T.W .A., άντιπροσωπεΐαι Άξ)κών καί 
άνδρών τών ’Αρχηγείων τών μετεχουσών δμάδων καί πλήθος 
φιλάθλων. Είς τήν φωτογραφίαν, δ Ύπαρχηγός τής Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Γεώργιος Καλτσάς μετά τής νικήτριας δμάδος τοΰ 
Τουρνουά τοΰ Α.Α. Πόλεων.

ΔΗΜΟΣΙΑΙ  ΣΧΕΣΕΙΣ
Συνέχεια έκ τής σελ.37

ψηφία τής Ελληνικής Εταιρείας Δημο
σίων Σχέσεων είναι δ εξής: «Δημόσιες
Σχέσεις είναι ή έπιστήμη πού μετατρέπει 
τήν απάθεια, ή άντιπάθεια, σέ συμπάθεια 
(ή καί έμπάθεια) μέ έμμεσους τρόπους ή 
άμεσες έπαφές, μέ τόν σκοπό τής διασυν- 
θέσεως δύο κοινωνικών συνόλων, πρός κοι
νόν όφελος.

4 — 5. Καθώς γνωρίζουμε δ δρος, στά 
'Ελληνικά, έχει καθιερωθή «κατ’ οικονο
μίαν». Σ’ ένα ’Αμερικανικό Στρατιωτικό 
έγχειρίδιον, ύπήρξε ή κατάταξη RELA
TIONS PUBLIC, W ITH, δηλαδή σχέσεις 
μετά κοινού, σύμφωνα μέ τό στρατιωτικό 
σύστημα πού προτάσσει τό κυριώτερο ού- 
σιαστικό σέ κάθε δνοματολογία. r Apa ή 
έπιστήμη έχει τίς ρίζες της, ατήν προ
σπάθεια βελτιώσεως τών σχέσεων δρισμέ- 
νων στρατιωτικών αονάδων μέ τούς πολί- 
τας, σέ περιπτώσεις πού αύτές δέν ήσαν 
άγαθές. 'Ιδρυτής πάντως τών Δημοσίων 
Σχέσεων φέρεται, δ IVT LEC (1403). Καί 
άλλοι θεωρητικοί συνάδελφοι, άαφαλώς 
θά προσθέσουν περισσότερα στις δικές του 
άπαντήσεις.

6. Είναι παραδεδεγμένο πώς δ θεσμός 
έωαρμόστηκε γιά  ποώτη φορά στήν περί
πτωση τοΰ Ελληνικοί) ’Οργανισμού Του

ρισμού τό 1945, άπό τήν ’Αγγλική Ε τ α ι
ρεία FOOT, CONE AND BELDING, σέ 
συνεργασία μέ τήν έταιρεία Α.Δ.Ε.Λ. Στόν 
θεωρητικό τομέα, πρώτος διδάξας θεωρεί
ται καί δικαίως δ Μάνος Παυλίδης, δ ό
ποιος θά είναι καί δ Πρόεδρος τής Διεθνούς 
Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων τό 1973.

7—8—9—10. "Ολα αύτά τά έρωτήμα- 
τα άπαντώνται έν έκτάσει, στό πανηγυρι
κό τεΰχος τής «Δημοσιότητος», τό όποιον 
καί θά έπρεπε νά άποτελέση τήν βάσιν κάθε 
σχετικής έρευνας.

11. ’Αναμφισβήτητα οί Δημόσιες σχέ
σεις είναι δχι μόνον μία έπιστήμη, άλλά 
καί μία τεχνική, κ ι’ αύτό τό έχω διδά
ξει έπανηλειμένα άπό τής έδρας. Δέν μπο
ρεί κανείς νά μεταβάλλη τήν άπάθεια ΐί 
άντιπάθεια, σέ συμπάθεια, χωρίς νά είναι 
φορτισμένος μέ τήν πειστική τής άλήθειας.

12. "Ενας σημαντικός άριθμός γυναι
κών, πού δλο καί αόξάνεται, έχει έπιβλη- 
θή στόν ’Αθηναϊκό νώρο. Δέν θά ήθελα ν’ 
άναφέρω όνόματα, άλλά θά ήθελα νά ύ- 
πογραμμίαω τό γεγονός, δτι ή ϊδια έπ ι
στήμη είναι τέτοια πού εύνοεϊ τήν χρησι
μοποίηση γυναικών, άκόμη καί στά Σώ
ματα ’Ασφαλείας.

13—14. Προσωπικά, σέ κάθε περίπτω
ση επαφής μου μέ τό ’Αρχηγείου τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, είχα κάθε συμπαράστη 
καί αάν δημοσιογράφος καί σάν πολίτης.

Τό αύτό συμβαίνει, κατ’ άρχήν καί μέ 
διάφορα Τμήματα, έκτός ίσως δταν ύπάρ- 
χουν τέτοιος φόρτος έργασίας, πού μιά έξυ- 
πηρέττσις δέν είναι πάντα έφικτή. Γιά 
τόν δημοσιογράφο καί τό συγγραφέα, ή 
κοινή ήσυχία είναι κάτι πολύτιμο, καί μέ 
λύπη διαπιστώνω πώς οί νέοι πολίτες καί 
οί μικροί πολίτες, ένθαρρύονται στήν δια
τάραξη τής κοινής ήσυχίας μέ κάθε τρό
πο, συχνά μέ τήν άνοχή τής ’Αστυνομίας 
ή μέ τήν έλλειψη μιάς πιό πειστικής ένη- 
μερώσεως. ’Αλλά, καί, γενικώτερα θά ή
θελα νά δώ, μιά στενώτερη έπαφή τής ’Α
στυνομίας μέ τούς νέους.

15. Είμαι βέβαιος, δτι δ κ. Παυλίδτς 
καί δ κ. Παπαμιχαλάκης, κατέχουν πιό 
εύχρηστο παρόμοιο ύλικό.

Αύτά μάς είπαν οί ειδικοί.
Τό  Άρχηγεϊον της Αστυνομίας Πό

λεων τούς εύχαοιστεϊ θερμότατα γιά τήν 
πολύτιμη βοήθϊεια καί τήν τιμητική συμ
παράστασή τους.

Τούς εύχόμαστε ύνεία καί ένδυνάμω- 
σιν, γιά νά συνεχίζουν τό ύψηλόν τους 
Έ ρ γο .

(ΣυνεχίΖεται)

ΣΠ Υ Ρ . Κ. Π Η Λ Ο Σ 
'Αστυνόμος Β '



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
/ .  I

Υπό τοϋ Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανού 
Παττακού, προοεκλήθη καί έφιλοΕενήθη έπί μίαν εβδομάδά 
ενταύθα, ήτοι από 23 έως 30)12)72 ό μοτοσυκλεττιστής 
ΑστυφύλαΕ M BA Toseph.

Ο  ανωτέρω άστυφύλαΕ ήτο έντεταλμένος διό τήν α
σφάλειαν τού κ. Αντιπροέδρου κοτά τήν διάρκειαν έπιοκέ- 
ψεώς του εις ΓΚ ΑΜ Π Ο Ν , ύποοτάς άτύχημα διαρκούοης τής 
υπηρεσίας ταύτης.

Τόν ανωτέρω συνώδευοε κατά τήν ένταϋθα παραμονήν 
του ό Γαλλομαθής άστυφύλαΕ τής Τουριστικής Αστυνομίας 
κ. Κιτσάκης Δημήτριος. Η Ύποδιεύθυνσις Τροχαίος Κινή- 
σεως παρέθεσεν εις τόν άλλοδαπόν άοτυφύλακα γεύμα εις 
τό όποιον παρέστη ό Αστυνόμος κ. Κ. Καννής καί ό γλωσ
σομαθής Ύπαστ. Α ',  κ. Ν. Πάτσης.

Ωσαύτως ό άλλοδαπός άστυφύλαΕ έπεσκέφθη τήν Τρο
χαίαν Αθηνών καί ένημερώθη περί τού τρόπου λειτουργίας 
αυτής. ΕΕέφρασε τόν θαυμασμόν του καί ηύχήθη, όπως ή 
Χώρα του άποκτήοη Αστυνομίαν ώς ή Ελληνική. Υπό τοϋ 
Διοικητού τής Τροχαίας Αθηνών προσεφέρθησαν διάφορα 
έμβλήμοτα καί έΕαρτήματα στολής τροχονόμου τής Αστυνο
μίας. Τά έδέχθη ένθουοιααμένος καί έδήλωσεν ότι θά τά 
παραδόση εις τούς προϊσταμένους του πρός τόν οκοπόν τής 
καθιερώσεως αύτών καί διά τούς τροχονόμους τής χώρας 
του.

Ο Διοικητής τής Τροχαίας Αθηνών δωοίΖει εις τόν Αφρι
κανόν άστυφύλοκα κ. M BA Joseph διακριτικά κλπ. έμθλή- 
ματα τροχονόμου τής Αστυνουίας. Ούτος εκφράΖει θερμάς 
εύχαοιστίας καί δηλώνει ότι θά τά μεταφέρη εις τούς προϊ
σταμένους τής πατρίδος του, οί όποιοι ένδένεται νά τά κα

θιερώσουν διά τούς τροχονόμους τής Χώρας του.

Τήν 28.12.72 καί ώραν 11.30', εις τήν αίθουσαν συ
σκέψεων τού Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, έγένετο ή βράδευσις τών 5 καλυτέρων Τροχονό
μων Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλοκής, ώς καί 10 οδη
γών αύτοκινήτων, εις άνογνώρισιν τής συμβολής των εις 
τήν εύρυθμον οδικήν κυκλοφορίαν, τήν άσφαλή δίακίνησιν 
τού κοινού καί τήν άρίστην συμπεριφοράν των.

Οί βραβευθέντες Τροχονόμοι έλαβον τιμητικά διπλώ
ματα, κύπελλα καί χρηματικά βραβεία έκ 10.000 δρχ. έκα
στος εις βιβλιάρια τού Ταχ. Ταμιευτηρίου, οί δέ οδηγοί, 
έλαβον τιμητικά διπλώματα, κύπελλα καί χρηματικά βρα
βεία έκ 5.000 δρχ. έκαστος.

Τό βραβεία εις μέν τούς Τροχονόμους άπένειμεν ό 
Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών καί Επικοινωνιών κ. 

Όρέστης Γιάκας, εις δέ τούς οδηγούς, ό Υπουργός Δημ. 
ΤάΕεως κ. Βαο. Τοούμπας.

Οί βραβευθέντες Τροχονόμοι τής Αστυνομίας, είναι: 
κ. Κων)νος ΤόλιΖας τής Τροχαίας Αθηνών, καί ό κ. Βασ. 
Μυλωνάς τής Τροχαίας Πειραιώς.

Τής Χωροφυλακής οί κ.κ. Ζήσης Κατσαοΰνος, Παν. 
Γιαννόπου^ος καί Κων)νος Φεσατίδης.

Οί βραβευθέντες οδηγοί είναι: Οί κ.κ. Νικ. Κούφας, 
Εύστρ. Μπαμπούλης, Π. Ελευθεριάδης, Νικ. Ιωακείμ, Δημ. 
Τσεκούρας, Γ. Μπόμπος, Ιωάν. Σιούφας, Βαο. Μποβέλας, 
Βασ. Νικολαίδης καί Νικ. Πουλόκης.

Μετά τήν βράβευσιν ώμίληαεν ό ΑστυφύλαΕ τής Τρο
χαίας Αθηνών κ. Κων)νος ΤόλιΖας, ό όποιος είπε τά έΕής:

«Κύριοι Υπουργοί,
K6ptoi Γενικοί Γραμματείς,
Κύριοι ’Αρχηγοί,
Κύριοι,

Βαθεΐα συγκίνηαις, άλλά .κα ί υπερηφάνεια συνέχει ήμάς 
τούς βραβευομένους, ίιά  τήν τιμήν ή δποία μάς γίνεται σήμερον.

Καί πιστεύομεν 8τι ή τιμή αύτή 8έν ανήκει μόνο; εις 
ήμάς, άλλά είς όλους τούς δπαλλήλους τής Τροχαίας τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, οί όποιοι κατά τρόπον εΰαυνείδητον καί 
υποδειγματικόν, άγωνίζονται διά τήν έξασφάλιοιν ταχείας, ά
νετου καί άκινδύνου κυκλοφορίας κατά τό μέτρον του δυ.ατοΰ 
είς τήν άρχαιοτάτην Πόλιν των ’Αθηνών καί τάς άλλας πόλεις 
δπου έκτείνεται ή άρμοδιότης τοΰ Σώματος.

Αύτούς τιμάτε έν τφ προσώπψ ήμών άναγνωρίζοντες τήν 
σοβαρότητα καί τήν άξίαν τού έργου των, διά τήν πρόληψιν τών 
τροχαίων άτυχημίτων.

Σάς εύχαριατούμεν θερμότατα διά τήν προσγενομένην τ ι
μήν καί τήν έπιβράβευσιν τής μακροχρονίου προσφοράς τών υ
πηρεσιών μας πρός τό κοινωνικόν αύνολον. Τποσχόμεθα δτι 
μετά τού ίδιου ζήλου θά συνεχίαωμεν τήν έξυπηρέτησιν πρός 
τόν "Ελληνα Πολίτην, ώς άκριβώς προτρέπει καί υποδεικνύει 
ή Α.Ε. δ κ. Πρωθυπουργός τής Χώρας.

Σάς εύχαριστώ».

ΑΘΑΝ. I Κ Α Ρ Α Ν ΤΩ Ν Η Σ  

Υπαστυνόμος Α '

SO



Ανω: Ό  Υπουργός Δημοσίας ΤάΕεως κ. Βασ. Τσούμπας ουγχαίρων βραβευθέντα ύπό τής Ε.Λ.Π.Α. Τροχονόμον.

Κάτω: Οί διακριθέντες Τροχονόμοι καί οδηγοί.



Α Π Ο Μ Η Ν Α  ΣΕ Μ Η Ν Α

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

’Εκδηλώσεις
Τήν 18.30' ώραν τής 13.12.72 ε!ς τό 

Α ' Κέντρον Σχολής Μαθητείας του 'Ορ
γανισμού Άπασχολήσεως 'Εργατικού 
Δυναμικού, Άχαρνών άριθ. 29, ύπό 
συνεργείου τής Τροχαίας 'Αθηνών έγέ- 
νετο προβολή ταινίας καί ολάϊτς κυκλο- 
φοριακοϋ περιεχομένου πρός 250 περί
που μαθητός. Πρός τούς άνωτέρω ώμί- 
λησε περί τού αύτού άντικειμένου ό 'Α 
στυνόμος Β ' κ. Εμμανουήλ Γιαμπου- 
ρός, Προϊστάμενος τού Τ .Ο .Τ .Α . Ή  ό- 
μιλία κοί ή ώς όνω προβολή ένεποίησεν 
έντύπωσιν είς τούς μαθητός. Ή  έκδή- 
λωσις αύτη άποτελεί όπαρχήν τού προ
γράμματος δπερ κατήρτισεν ή Τροχαία 
Αθηνών άποβλέπουσα είς τήν κυκλοφο- 

ριαχήν διοπαιδαγώγησιν τών νέων καί 
κυρίως τής μαθητιώσης νεολαίας.

*

Υπό τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κι- 
νήσεως Πειραιώς διενεμήθησαν τάς 
πρωινός ώρας τής 24.12.72 άναμνηστι- 
κά μπρελόκ είς τούς οδηγούς αύτακινή- 
των. Τά μπρελόκ έδίδοντο είς τάς εισό
δους τής Πόλεως ύπό τροχονόμων όστυ- 
φυλάκων, είς όκδήλωσιν άγόπης τούτων 
πρός τούς αύτοκινητιστάς, μαζύ μέ τις 
εύχές των γιά τά Χριστούγεννα καί τόν 
Καινούργιο Χρόνο.

•k

Εντός 5νθημέρου 140 Αστυφύλακες 
προσέφερον ισαρίθμους φιάλας αίματος 
διά τήν Τράπεζαν Αίματος τής Αστυνο
μίας Πόλεων.

Δημοσιεύσεις
Δημοσίευμα Έφημερίδος «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 

τής Κερκύρας, τής 21.11.72, Αναφέρει τά 
έξής: ΙΝΔΟΣ ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΔΩ ΤΟ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ».

"Άλλη μία έπιτυχία ήλθε νΑ χοσμήση 
τήν πρόσφατον δραστηριότητα τοϋ Τμήμα
τος ενιχής "Ασφαλείας Κερχόρας, είς δ,τι 
άφορφ τήν δίωξιν τού χοινοΟ έγχλήματος.

Πρόκειται διΑ σΰλληψιν Αλλοδαπού — 
τοδ Ίνδοβ δπηχόου ΚαρμπΑν Ζάλι—μέλους 
τοδ πληρώματος χαταπλεόσαντος χρουαζιε- 
ροπλοίου—δ όποιος χατελήφθη έπ’ αότο- 
φώρφ Από Αστυνομικούς ένφ ΑπεπειρΑτο νά

πωλήση είς ιδιώτην λαθραίως είσαχθέντα 
ώρολόγια καί «Μπρασελέ», σημαντικής 
Αξίας. ΤΑ λαθραία Αντικείμενα κατεσχέ- 
θησαν καί δ ΖΑλι παρεδόθη είς τήν Τελω- 
νειακήν Διεόθυνσιν Κέρκυρας— λόγψ Αρμο
διότητας—διΑ τΑ περαιτέρω. Τό γεγονός 
προεκΑλεσεν εδμενεστΑτας έντυπώσεις είς 
τό κοινόν, κατΑ συζητήσεις δέ μεταξύ πο
λιτών έξήρετο τό ύψηλδν έπίπεδον Αποδό- 
σεως τών ΌργΑνων τοδ Τμήματος Γενικής 
"Ασφαλείας Κερκύρας, παραλλήλως πρός 
τήν συνεχή έπαγρόπνησιν τής "Αστυνομίας 
Πόλεων διΑ τήν πΑταξιν πΑσης έκνόμου 
ένεργείας.

*

Είς Δημοσίευμα τής έφημερίδος « Σ Η 
Μ Ε Ρ ΙΝ Η » τής Κερκύρας, τής 9.11.72, 
άναφέρονται τά έξής:

ΓΙΑ  «ιστορία αίματος» πρόκειται. 
Αλλά, όχι σάν τις άλλες, έκείνες πού 

γεμίζουν τις στήλες τών έφημερίδων μέ 
φόνους, μέ τραυματισμούς, μέ αυτοκτο
νίες, μέ δυστυχήματα. Ό χ ι - όχι! Πο
λύ διαφορετική, έντελώς όντίθετη. Μέ
σα της, σ' όλο της τόν χώρο, ή ζωή, ή 
άγάπη, ό άνθρωπισμός. . .

Η ΤΑΝ  μεσόκοπος, ένας λιοκαμένος 
βιοπαλαιστής, ό άντρας πού εκεί γύρω 
στά μεσάνυχτα τής περασμένης Δευτέ
ρας δρασκέλιζε μέ άτακτα άπό τήν έσω- 
τερική ταραχή βήματα τό κατώφλι τού 
μεγάρου τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως. 
Ό  Άρχιφύλακας —  'Αξιωματικός Υ π η 
ρεσίας πού Εαγρυπνοϋσε νόμισε, όταν 
τόν είδε μπροστά του, ότι τόν φέρνει 
ώς έκεϊ ή έπιθυμία, νά παραδοθή γιά 
κάτι άΕιόποινο πού μόλις πριν λίγο είχε 
κάνει. Α λλά , δέν άργησε νά καταλάβη 
τήν πλάνη του.

—  Αίμα. . . πρός Θεού, αϊμα! Τό παι
δί μ ο υ !. .

Είχε μιλήσει ό νυκτερινός έπισκέπτης. 
Καί μαζί μέ τά λόγια — αύτά τά λόγια 
πού ήταν τά λίγα, άλλά μαζί καί πάρα 
πολλά καί πού συμπύκνωναν στά γράμ
ματά τους τήν λέΕι Β Ο Η Θ ΕΙΑ  — άφησε 
στήν παλάμη τοϋ Αστυνομικού ένα 
χαρτάκι. Αύτός διάβασε τό κάτι πού ή
ταν γραμμένο έκεϊ! «O R ». "Ηταν ή ο
μάδα τού αίματος πού ζητούσε ό πα
τέρας γιά τό σπλάχνο του, πού τό εϊχε 
άμεση άνάγκη. Ομάδα σπανιωτάτη καί 
φυσικά δυσεύρετη! Πολύ περισσότερο, 
στις στιγμές έκεϊνες. . .

Ο ΤΑ Ν  ή διάρρηΕις άποκτά ιερότητα!

Ό  Άρχιφύλακας, χωρίς χρονοτριβή, 
κατευθύνθη στήν άρχειοθήκη πού φυλά
γεται τό άτομικό άρχεϊο τών 'Αστυνο
μικών. Παραβίασε τό κλειδωμένο έπι
πλο. ΚΓ άρπαΕε τις άτομικές καρτέλες 
τών άΕιωματικών, βαθμοφόρων καί ά- 
στυφυλάκων πού άνήκουν στήν δύναμιν 
τής Διευθύνσεως. Ταχύτατη άναζήτησις 
πού γινόταν άγωνιώδης όσο οί καρτέλες 
έΕαντλοϋνταν καί τό σωτήριον «O R » δέν 
φαινόταν. Δίπλα ό Πατέρας— ό ικέτης 
μέ τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου 
συσπααμόνα μέ τά χέρια νά τρέμουν. 
ΚΓ ήρθε ή στιγμή πού έλαμψε τό πρό
σωπο τρϋ άΕιωματικοΰ ύπηρεσίας. "Ηταν 
ή κάρτα τής ζωής! «ΆστυφύλαΕ Γ 80 
Παναγιώτης Μαγουλάπουλος ύπηρετεϊ 
είς τόν όστυνομικόν σταθμόν άερολιμέ- 
ν ο ς .. .

Δέν είχαν περάσει δύο λεπτά άπό 
τήν άνεύρεσιν τής καρτέλας καί τό τη
λέφωνο τοϋ άοτυνομικού σταθμού άερο- 
λιμένος κουδούνισε— είναι έκεϊ ό Μαγου- 
λόπουλος; ζήτημα ζωής καί θανάτου — 
αύτήν τήν ώρα έκτελεϊ ύπηρεσία στήν 
σκοπιά Ε ' , στό τέρμα τού διαδρόμου 
προσγειώσεων! Φθάνουμε. . .

. . .Τ ό  περιπολικό τής άμέσου δράσε- 
ως παραΕένεψε μέ τήν έμφάνισί του τόν 
σκοπό τού φυλακίου Ε '.  Ά λλά , μέ τις 
πρώτες λέΕεις ό άστυφύλακας κατάλα
βε! Πήδησε στό αυτοκίνητο καί κείνο 
χύθηκε στήν κούρσα τής έπιστροφής —  
τής σωτηρίας. "Ετρεχε. . . έτρεχε. . . 
ώς γινόταν πιό πολύ! Είχε μαζί του τήν 
ΖΩΗ καί έτσι έπρεπε νά γίνη. Αύτήν τήν 
ΖΩΗΝ πού δόθηκε στήν Μαγδαληνή 
Ρωμαίου, ή όποια αίμορραγοϋσε άκατά
σχετα μέ άφορμήν τήν δυστοκία, τήν 
Ζωή πού χαρίστηκε στό πρωτότοκο υιό 
τής οικογένειας. . . Θέλετε καί τήν συ
νέχεια άπό τήν άστυναμική πλευρά. Νά- 
την! ό δότης — ό άστυφύλακας τής Ζω
ής, άφοϋ πρόσφερε τό αϊμα του Ζήτη
σε νά έπιστρέψη στήν σκοπιά του, νά 
συνέχιση τήν ύπηρεσία του! — τρελάθη
κες! μόλις έχεις δόσει αϊμα —  Μπά έχω 
δυνάμεις. Γιατί νά ταλαιπωρηθή άλλος 
συνάδελφος. . . Ά λλά , εύτυχώς ό Δι
οικητής του είχε διαφορετική γνώμη! 
Καί τόν Μαγουλάπουλο τόν δέχθηκε τό 
κρεββάτι του. . . Δέν ήταν δά καί άνάγ
κη νά διοκινδυνέψη ή ύγεία του, άρκοϋ- 
σε ή πρώτη προσφορά του— μία μικρού
λα πτυχή τής όλης προσφοράς τοϋ λαμ
πρού Σώματος στό Κερκυραϊκό κοινό..

Έπιστολαι
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Ν ΙΚ . Λ ΙΖ Α Ρ Δ Ο Σ

ΓΦΓΓΙΟΓΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΩΣ

ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΣϊΤΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Όδός ΠλουτΑρχου 44 Τ .Τ. 104 Άθήναι 

Άθήναι τή 15.12.1972

ΑΕιότιμον Κύριον 
Κων. Γιαννούλην
Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων

’Ε ν τ α ύ θ α
ΑΕιότιμε Κύριε Αρχηγέ,

Μετά τών πολλών εύχαριστιών μου 
διά τάς εύχάς Σας, έπϊ τή όνομαστική 
μου Εορτή, άντεύχομαι, έπί τη χαρμο-



σύνω εύκαιρία τών μεγάλων Εορτών 
τοϋ Χριστιανισμού καί τής εισόδου τού 
Νέου "Ετους, όπως ύπό τό φώς τών 
καλλιτέρων έμπνεύσεων τής Θείας Γεν- 
νήσεως, έν πόση εύτυχία εις τά ίδια 
άΕιωθήτε κατά τάς ήμέρας τοϋ 1973 τών 
καλλίτερων άνταποδόσεων εις πάσαν 
υπέρ τοϋ Σώματος άΕίαν προσπάθειαν.

Δράττομαι καί τής ευκαιρίας τούτης, 
ώς πολίτης άΕιωθείς τής τιμής τής Πολι- 
τείος εις άσκησιν κορυφαίων λειτουργη
μάτων της, νά έκδηλώσω τήν βαθεϊαν έκ- 
τίμησίν μου καί τήν άγάπην μου πρός τό 
Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν 
εύτυχή κατά πάντα άνταπόκρισίν του 
εις δ,τι υψηλόν τό έννομον Κράτος καί 
δι' αύτοϋ ή Ελληνική Κοινωνία τώ ένε- 
πιστεύθη.

Μετά τών καλλιτέρων αισθημάτων μου 

Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Ν ΙΚ . Λ ΙΖ Α Ρ Δ Ο Σ

★

«Είναι ό άστυφύλακας τής γειτονιάς 
μου σ. 710 τεϋχ. 438 «'Αστυνομικά Χρο
νικά». Τώρα πού φυσάει ό άγριος βοριάς 
τώρα πού παγώνει γιά μένα, άκούω τά 
βήματά του ατό βρεγμένο πεΖσδρόμιον, 
ένώ έγώ κοιμούμαι ήσυχος ατό Ζεστό μου 
στρώμα, έρχομαι πρόθυμα νά σάς δώσω 
χιλίας δραχμάς άπό χρήματα πάλιν τής 
Πατρίδος μου, πού μάς δίνει νά συντη- 
ρούμεθα μέ τήν θερμήν παρόκλησιν 
νά τά διαθέσετε διά δώρα έπί ταϊς έορ- 
ταϊς τών άστυφυλάκων μας, όπως νομί- 
Ζετε καλύτερον, καί πιστεύω, ότι σείς 
θά έχετε τόν τρόπον σας, χάρις ατά λό
για, πού τόσον εύχάριστα, ατό άπό 2 
Αύγούστου πρός έμέ γράμμα σας περι
κλείετε διά τά όποια καί σάς ευχαρι
στώ». Τήν άνωτέρω έπισταλήν όπέστει- 
λε πρός τόν 'Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πό
λεων, κ. Κων. Γιαννούλην, ό κ. Νίκος 
Μ. Άντωνάκος, τέως Νομάρχης 'Αρκα
δίας.

★

«θερυ,ώς ευχαριστώ έλους δσους ουνέ- 
ίραμον στήν άνακάλυψιν τών καταχθονίων 
σεσημασμένων Απατεώνων καί λαθρεμπό
ρων αΰτοκινητιστών Σπύρον καί ’Αθανάσιον 
Μοΰρκον Αδελφών πού Από κοινού μέ τδν 
Βασίλειον Φημάδαν, σωφέρ καί οί τρεΤ; 
Απατεώνες, καταγόμενοι έξ Εϋηνοχωρίου 
Μεσολογγίου, έ^πάτησαν τύν ύπάλληλον 
ΑΤΕ Κορφιάτην, τούς ’Αστυφύλακες, τούς 
Λιμενοφύλακες καί Τελωνοφύλακες τού 
ΟΛΠ κατ’ εξακολουθήσω στάς 2.-.8.72, 
στάς 11.9.72 καί στάς 23.9.72, 8που μέ 
πλαατάς π.νακίδας φορτηγών αυτοκινήτων 
Δημοσίας Χρήσεως καί μέ πλαστά όνόμα- 
τα Ικλεπτο; λαθραίως τά Ανω χρονικά 
διαστήματα μέ άπατας Αραβόσιτον τού Δη 
μοσίου Ανεοχόμενον είς δεκάδας / /.ιάδτς 
τόννους. Χάρις στάς Αόκνους προσπάθειας 
τήν μεθοδικοτητα καί τό Αστυνομικόν δαι
μόνων τού ’Αστυνόμου Πειραιώς κ. Γιαν- 
νούλη καί τού Δ) τού τού 9ου Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Ζάχου Ί -  
ωΑννου συνελήφθησαν καί οί τρείς λαθρέμ
ποροι Απατεώνες μαζί μέ τούς κλεπτα
ποδόχους Αγελαδοτρόφους κατοίκους Έ - 
λευσΐνος, όνομαζομένους ΠαπαδΑκην καί

Μικάδην. Κατόπιν έντολής τού Είσαγγε- 
λέως Πειραιώς κρατούνται είς τΑ κρατητή- 
ρια τού 9ου Παραρτήματος 'Ασφαλείας Πει
ραιώς, διεξάγει δέ Ανακρίσεις δ πρώτος 
Ανακριτής Πειραιώς δι’ Απατας κατ’ έξα- 
κολούθησιν είς βαθμόν κακουργήματος είς 
βάρος έμού καί τού Δημοσίου πλαστογρα
φία καί λαθρεμπόριο, έπίσης διεξάγει συν- 
τοχρόνως Ανακρίσεις καί ή δίωξις λαθρεμ
πορίου τής Δ)νσεως Τελωνείων Πειραιώς, 
θερμώς παρακαλώ μέ τό δελτίον πού έ- 
δόθη άπό τήν Άστυν. Δ)νσιν Πειραιώς, 
πρός τάς έφημερίδας δοθή καί τό παρόν 
τηλεγράφημα μου είς τήν ραδιοφωνίαν καί 
τά δύο κανάλια τής Τηλεοράσεως. Ή  ένη- 
μέρωσις τού κοινού διΑ τής τηλεοράσεως 
θά είναι ένα μάθημα διά τυχόν δποψηφί- 
ους μνηστήρας τοιούτων βδελυρών πράξε
ων πού ύπάρχουν στόν αύτοκινητιστικόν 
κόσμον. Φρονώ έπίσης δτι δ 'Υπουργός 
Συγκοινωνιών πρέπει έντός τής σήμερον 
νά άφαιρέση τά έπαγγελματικά διπλώμα
τα δδηγού τών τριών άπατεώνων καθώς 
καί τήν Αδειαν κυκλοφορίας Δημοσίας 
Χρήσεως φορτηγού αύτοκινήτου πού είχον 
οί δύο Αδελφοί Απατεώνες Μούρκου ’Αθα
νάσιος καί Σπυρίδων διά νά έξαλείψη τό 
μίασμα τοιούτων άπατεώνων άπό τόν αύ- 
τοκινητιστικόν κόσμον. Ή  άνακοίνωσις διά 
τής ραδιοφωνίας καί τής τηλεοράσεως 
θά είναι πλήρης ήθική άποκατάστασις τής 
Αξιοπρέπειας μου πού είχε μειωθή είς τό 
έπακρον μέ τάς Ατιμους έγκληματικάς 
πράξεις ώς πρώτον θύμα πού έτύγχανον 
Τών τριών λαθρεμπόρων άπατεώνων».

Τό άνωτέρω τηλεγράφημα άπέστειλεν 
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων 
δ κ. Νικόλαος Φιλιππίδης, Πράκτωρ Με
ταφορών, Ήρακλέους 82, Καλλιθέα.

★

Είς έγγραφον τής Σκοπευτικής 'Ομο
σπονδίας Ελλάδος άναφέρονται τά έξής:

«Έ πί τή λήξει τού ΙΑ ' ’Αστυνομικού 
Πρωταθλήματος σκοποβολής ή Σκοπευτι
κή 'Ομοσπονδία τής Ελλάδος θεωρεί δ- 
ποχρέωσίν της, όπως καί διά τού παρόν
τος έγγράφου της έκφράση πρός 'ΓμΑς τά 
θερμά συγχαρητήριά της διά τήν άρτίαν 
διεξαγωγήν τούτου καί διά τά έπιτυχή Α
ποτελέσματα Ατινα έσημειώθησαν έν αύ- 
τφ δπδ τών σκοπευτών τού Σώματος.

Ή  κατάρριψις τών ύφισταμένων μέχρι 
σήμερον Πανελληνίων ’Επιδόσεων, ώς καί 
ή ίαοφάρισις τούτων είς πλέον τών 3 Α
γωνισμάτων τού Πρωταθλήματος έκ μέρους 
τών συμμετασχόντων σκοπευτών άπέδειξεν 
δτι περισσότεροι τών 10 σκοπευτών τής 
’Αστυνομίας εύρίσκονται είς ύψηλήν διε
θνώς Αγωνιστικήν στάθμην σταθερώς βελ- 
τιουμένην».

★

Παρακαλοϋμεν δεχθήτε τάς θερμάς 
εύχοριστίας μας διά τήν πολύτιμον συν
δρομήν καί συμπαρόστασιν σας κατά 
τάς έκδηλώσεις τοϋ ήμετέρου Οργανι
σμού έπ' εύκαιρία τών έγκαινίων τοϋ 
Δευτέρου Δορυφορικού Σταθμού 'Εδά
φους «Θ ΕΡΜ Ο Π ΥΛΑΙ 2».

Τήν άνωτέρω εύχαριστήριον έπιστο- 
λήν άπέστειλε ό Ο .Τ.Ε . πρός τό Άρχη- 
γείον Αστυνομίας Πόλεων, Γ ' Σεπτεμ
βρίου 11, Ενταύθα.

Π Ο Λ ΙΤΕ ΙΑ  T O Y  LO S  A N G ELE S

Γραφείον Αρχηγού 'Αστυνομίας 
E D W A R D  Μ. D A V IS  
26 Σεπτεμβρίου 1972

Πρός τόν
Κύριον Κων)νον Γιαννούλην 
’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Άθήναι — Ε λλάς

Αγαπητέ Α ρχη γέ,

Ή  Κυρία DAVIS καί έγώ έπ.θυ- 
μοΰμεν να σάς έκφράσωμεν τάς θερ- 
μάς μας ευχαριστίας διά τήν φιλοξε- 
νΐαν τήν δποίαν μάς έπεφυλάξατε 
κατά τήν πρόσφατον έπίσκεψίν μας 
είς ’Αθήνας.

Τό θαυμάσιον δείπνον τό όποιον 
μάς παρεθέσατε δέν θά τό λησμονή
σουμε ποτέ, προσέτι δέ θά είμεθα ύ- 
πόχρεοι διά παντός διά τά τόσο ό
μορφα δώρα τά όποια μάς προσεφέ- 
ρατε κατά τήν άναχώρησίν μας.

ΕΙλικρινώς έλπίζω δτι θά έχωμεν 
τήν ευκαιρίαν νά σάς φιλοξενήσωμεν 
είς τήν ήμετέραν Πολιτείαν εις τό 
προσεχές μέλλον.

θερμούς χαιρετισμούς 
Ε. Μ. DAVIS 

’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας

★

Π ρ ό ς
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 

Γ ' Σ)βρίου 48
' Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜ Α: «Εύχοριστίαι διά συμβολήν 'Α 
ξιωματικών, Ύπαξιωματικών 
καί Άστυν. 'Οργάνων είς ό- 
μαλήν διεξαγωγήν 'Εκδηλώ
σεων Φ Ε Σ ΤΙΒ Α Λ  ΑΘΗΝΩΝ 
1972».

"Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 
ύμϊν, ότι, ό Ε .Ο .Τ . θεωοεϊ ύποχρέωσιν 
νά εύχαριστήση δι' ύμών απαντας τούς 
'Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς καί Α 
στυφύλακας, οϊτινες διά τής προθυμίας 
των καί τής συνεργασίας μετά τών άρ- 
μοδίων ύπαλλήλων τοϋ Ε.Ο .Τ. συνέβα- 
λον είς τήν όμαλήν πραγματοποίησιν 
τών έκδηλώσεων τοϋ Φ Ε Σ ΤΙΒ Α Λ  ΑΘΗ
ΝΩΝ 1972 είς τό Η Ρ Ω Δ ΕΙΟ Ν .

Ό  Γενικός Γρομματεύς 
Ν ΙΚ . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ  

'Ακριβές άντίγραφον 
(Τ .Υ .Σ .)

Σ Α Ρ . Π Α Τ Ρ ΙΝ Ο Σ  
Δ.Υ.Α.

★

Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης 
PETER J. PITCHESS 
LOS ANGELES— CALIFORNIA 

11 ’Οκτωβρίου 1972 
Πρός τόν
κ. ΚΩΝ) NON ΓΙΑΝΝΟΪΛΗΝ  
’Αρχηγόν τής Άστυν. Πόλεων 
Γ' Σεπτεμβρίου 11

Άθήναι— 'Ελλάς



’Αγαπητέ Κώστα,
Τελικώς έπιστρέψαμε είς τό ΛΟΣ 

ΑΝΤΖΕΛΕΣ άφοΰ έπεσκέφθημεν άρ- 
κετάς χώρας τής Μεσογείου κοά άφοϋ 
έδαπανήσαμεν όλίγον χρόνον είς τό 
Λονδϊνον μέ μερικούς άγαπητούς φί
λους.

Ευρισκόμενος είς την Πατρίδα μου 
αισθάνομαι τήν άνάγκην να έκφράσω 
έκ νέου τάς πλέον θερμάς μου εύχα- 
ριστΐας διά τήν τόσον μεγάλην άγά- 
πην καί ευγένειαν μέ τάς όποιας μάς 
περιεβάλατε κατά τήν διάρκειαν τής 
παραμονής μ,ας είς ’Αθήνας. ΤΗτο 
πράγματι μεγάλη ή εύχαρίστησις δι’ 
έμέ καί τήν σύζυγόν μου διότι συν- 
ηντήθημεν καί έγίναμ,εν φίλοι μέ σάς 
καί τήν θαυμασίαν σύζυγόν σας, Στέλ
λα.

θά  ήτο άδύνατον δι’ έμέ νά άπα- 
ριθμήσω τά τόσα τά όποια έπράξα- 
τε δι’ ήμάς, δπα»ς ή τόσον ευχάριστος 
βραδυά είς τό NIGHT-CLUB καί ή 
βραδυά είς τήν ταβέρνα «Τά νησιά». 
Επίσης έπιθυμώ νά σάς ευχαριστή
σω διά τά όμορφα δώρα τά όποια μάς 
προσεφέρατε, ιδιαιτέρως δέ διά τό 
θαυμάσιον ALBUM μέ τάς φωτογρα
φίας τό όποιον μάς θυμίζει τάς ώ
ρας τάς όποιας έπεράσαμεν μαζί. Βε- 
βαιωθήτε δτι δλα αυτά τά θαυμάσια 
ένθύμια καταλαμβάνουν έξέχουσαν 
θέσιν είς τήν οικίαν μας.

Κάθε φορά πού έχομεν τήν εύκαι- 
ρίαν νά έπισκεφθοΰμε τήν Ελλάδα, 
καί ιδιαιτέρως τάς ’Αθήνας, μαγευό- 
μεθα άκόμη περισσότερον άπό τήν 
όμορφιάν της καί τούς θαυμάσιους 
άνθρώπους της. Είμαι βέβαιος δέ δτι 
αί περισσότεραι έκ των ώραίων άνα- 
μνήσεων μας έχουν ώς άφετηρίαν 
τούς Ικανούς άνδρας οί όποιοι συνι- 
στοΰν τήν ’Αστυνομίαν ΙΙόλεων τήν 
όποιαν άρχηγεύετε κατά τόν καλλί- 
τερον τρόπον. Είμαι ύπερήφανος διά 
τήν μαρμαρίνην πλάκα έπί τής όποι
ας εύρίσκεται τό έμβλημα τής ύμετέ- 
ρας ’Αστυνομίας καταλαμβάνει δέ 
αΰτη τήν καλλιτέραν θέσιν είς τό 
προσωπικόν μου γραφεΐον.

Καί πάλιν σάς εύχαριστώ διά τήν 
φιλοξενίαν σας. Προσδοκώντες τήν 
μελλοντικήν μας έπάνοδον είς τήν 
Ελλάδα, στέλλομεν ή Άθηνά καί 
έγώ τούς πλέον-θερμούς χαιρετισμούς 
μας πρός σάς καί τήν Στέλλα.

Είλικρινώς ύμέτερος 
(Υπογραφή)

★

W A R R EN  J. H A R A N G  JR .
Δήμαρχος

C L IF T O N  Ρ. «B A L L O U »  M O P V A N T  
Επίτροπος έπί τών Οικονομικών 

B E R TR A N D  F. H E B E R T 
'Επίτροπος τής Δημοσίας Περιουσίας.

Ή  κόρη μου, Σάρα Χάρανγκ, είναι 
μαθήτρια μέλος τής Ένώσεως Ξένων 
Σπουδών. Μέ τήν όμάδα της, έχει 
βοηθήσει είς τήν άνάπτυξιν φιλικών 
σχέσεων μέ τήν χώραν σας.

Είς άπάντησιν τής εύγενοΰς συμ
περιφοράς τήν όποιαν έπεδείξατε 
πρός τόν δμιλον τής Σάρα, είδικώς 
δέ πρός τήν Διευθύντριάν της, ’Αδελ
φήν Μαρίαν Έντουαρντ (Καρμηλια- 
νή ιμοναχή), πρός τάς συμβούλους της 
Άδελφάς Μαρίαν Έντουαρντ καί 
Κλαίρ (Καρμηλιανάς - μοναχάς) καί 
πρός δλας γενικώς τάς σπουδαστρίας 
τής κόρης μου Σάρα, σάς στέλνω τό 
κλειδί τής ώραίας πόλεως μας. ΤΗΤ  
BOd AUX  Λουϊζιάνα, ή όποια εύρί- 
σκεται είς τήν Νοτίαν Λουϊζιάναν.

Είθε αυτό τό κλειδί νά σάς ύπεν- 
θυμίζη, δτι έάν έσείς ή όποιαδήποτε 
μέλος τής οικογένειας σας εύρεθή είς 
τήν χώραν μας θά είναι λίαν εύπρό- 
σδεκτον είς τήν THIBODAUX καί 
θά άπολαύση τήν θερμήν φιλοξενίαν 
διά τήν όποιαν ή περιοχή μας φημί
ζεται.

Χάριν ύμών, αύτό τό ταξίδιον διε- 
ξήχθη έντός άτμοσφαίρας διεθνούς 
φιλίας, κατανοήσεως, έκπαιδεύσεως 
καί μορφώσεως.

Διά τόν λόγον τούτον έχετε τήν 
πλέον βαθείαν μου εύγνωμοσύνην.

Υπογραφή
W A R R EN  J. H A R A N G . JR . 

Δήμαρχος τής Πόλεως T H IB O D A U X

Τήν ανωτέρω έπιστολήν άπέστειλεν 
πρός τόν κ. Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πό
λεων ό Δήμαρχος τής Πόλεως T H IB O 
D A U X  Η .Π .A.

★

«Διά τής παρούσης, Οπό τήν Ιδιότητά 
μου ώς Προέδρου τοΟ ’Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου Ιερού ΝαοΟ Παμμεγίατων Τα
ξιαρχών, αίσθάνομαι βαθύτατα τό χρέος νά 
άπευθύνω πρός τήν Τμετέραν έντιμότητα 
θερμότατας εΰχαριστίας, διότι ήγαθύνθητε 
νά άποστείλητε κατά τήν πανήγυριν τών 
ΠαμμεγΙστών Ταξιαρχών, Πολιούχων Κο
ρυδαλλού τήν Φιλαρμονικήν τής ένδόξου 
’Αστυνομίας Πόλεων, ήτις δμολογουμένως 
έλάμπρυνε Ιτ ι μάλλον τήν έορτήν τού Ι 
ερού ήμών Ναού.

Έπαναλαμβάνοντες καί αδθις έκ βαθέ- 
ων τάς εύχαριστίας ήμών καί δεόμενοι δ- 
πως οί "Αγιοι Ταξιάρχαι φρουρούν καί 
σκέπουν καί τήν οικογένειαν Τμών, ώς 
καί τό Οπό τήν Διοίκησιν Τμών εύγενές 
Σώμα ’Ασφαλείας».

Τήν άνωτέρω έπιστολήν άπέστειλεν

πρός τόν ’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων κ. 
Κων. Γιαννούλην, δ Πρόεδρος τού εκκλη
σιαστικού Συμβουλίου 'Ιερού Ναού Παμμε- 
γίστων Ταξιαρχών Κορυδαλλού Άρχιμαν. 
κ. Γερμανός Άδρακτάς.

★

Παρακαλούμεν δεχθήτε θερμότατα συγ
χαρητήρια ώς έπίσης καί εύχαριστίας τών 
μελών τού καθ’ ήμάς Διοικητικού Συμβου
λίου τών άθλητών μας, ώς καί τών φιλά
θλων τής Λαρίσης διά τήν έπικρατήσασα 
ύποδειγματικήν καί δψογον τάξιν κατά τήν 
τέλεαιν τού αύτόθι άγώνος ΙΙετραλώνων. 
Τό άνωτέρω τηλεγράφημα άπέστειλε πρός 
τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Κων)νον Β. Γιαννούλην ή ’Αθλητική "Ενω- 
σις Ααρίαης.

»
*

«Παρακαλούμεν όπως ευαρεστούμενος 
δι' ύμών έκφράσητε τάς θερμάς ευχαρι
στίας πρός τόν Διοικητήν τοϋ Ι Σ Τ '  Α 
στυνομικού Τμήματος κ. Δημ. Μπάμπο- 
λαν διά τήν εόγενή του χειρονομίαν καί 
συμπαράστασιν είς τήν έπίλυσιν τοΰ άπό 
μακροΰ ακανθώδους ζητήματος άποκατα- 
στάσεως τής τάΕεως έντός καί έκτός 
τής Σχολής έκ τών ένοχλητικών καί 
άσχημονούντων τύπων.

Εύχαριστούντες ύμδς διά τήν στορ
γήν, μεθ' ής περιβάλλετε ήμάς, διατε- 
λοΰμεν, άΕιότιμε κύριε Διευθυντά, μετά 
τοΰ προσήκοντος πρός ύμας σεβασμού».

Επιστολή Συλλόγου Γονέων Η ' 
Γυμν. Θηλέων Άθην. πρός Δ )ντήν Α- 
στυν. 'Αθηνών.

★

Οί κάτοικοι τής έπαρχίας Ολυμπίας 
καί δή τής περιοχής Ανδριτσαίνης —  
Καλλιθέας, συγκεκινημένοι καί ένθουοια- 
σμένοι διά τήν άνεύρεσιν καί έπαναφο- 
ράν τής Ιερός ιστορικής καί θαυματουρ
γού Είκόνος τής Θεοτόκου Σεπετοΰ, δι' 
έμού, εύχαριστούν θεομώς τά όργανα 
άσφαλείας Αθηνών, τά όποια κατά τήν 
πίστιν τών έδώ άνθρώπων μετεβλήθη- 
σαν είς Θεία όργανα, ϊνα μεταφερθή ή 
Παναγία μας, κατόπιν τής θελήσεως της 
φυσ ικά, είς τήν πρώτην θέσιν της.

’Αμέτρητα είναι τά οφέλη, πού δέχε
ται ή κοινωνία μας. Είς αύτά όφείλεται 
κατά μέγα μέρος, ή έφαρμογή τοΰ νό
μου καί ή πάταΕις παντός κακοποιού 
στοιχείου καί ούτως, έπέρχεται όμαλή 
κοινωνική Ζωή.

ΔΓ όλας τάς άνωτέρω ένεργείας, τάς 
γνωστός καί άγνωστους είς ήμάς εύ- 
χοριστοΰμεν θερμώς πάντα τά όργανα 
άσφαλείας, τά όποια άγρυπνοΰν διά τήν 
ίδική μας άσφάλεια, ήοεμία καί γαλήνη 
καί συγχαίρσμεν τήν έτοιμότητα καί δρα- 
στηριότητά των.

Τέλος καί πάλιν εύχαριστώ θερμώς 
καί προσωπικώς καί εύχομαι όπως ή χά
ρις καί ή δύναμις τής Παναγίας μας 
σάς δυναμώνει είς τό βαρύ έργο σας, 
χαιρετώ δέ Υμάς μέ άγάππ Χριστού.

Τήν άνωτέρω εύχαριστήριον έπιστο
λήν άπέστειλε πρός τήν Ασφάλειαν Α 
θηνών, έκ μέρους τής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Τριφιλίας καί Ολυμπίας, ό Αρ
χιερατικός έπίτροπος Ανδριτσαίνης, 
κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος.

(Συνέχεια είς τήν σελ. 86 )
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΠΠΟΣ

Τήν 26.12.72 όπεβίωσεν ενταύθα ό 
Υγειονομικός Δ ) ντής Α ' Κάππος Δη- 

μήτριος. Τήν 15.30 ώραν τής έπομένης 
έκηδεύθη ό άείμνηστος έΕαίρετος επι
στήμων καί αστυνομικός ύπό τήν θαθυ- 
τάτην θλϊψιν τών άνδρών τής Αστυνο
μίας, έκ τών όποιων οί πλεϊστοι εΤχον 
γνωρίσει τήν άπέραντον άνθρωπιάν του 
καί τήν έπιστημονικήν του κατάρτισιν.

Ό  Κόππος Δημήτριος έγεννήθη εις 
Λιδωρίκιον Φωκίδος τό έτος 1910. Εις 
τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τό 
1955 ώς ύγειονομικός άΕιωυατικός μέ 
τόν βαθμόν τού 'Αστυνόμου Β ' Τό  1959 
προήχθη εις Αστυνόμον Α ',  τό 1967 
εις ’Αστυν. Δ )ντή ν Β ' καί τό 1971 εις 
Δ)ντήν Α '.  Ό  έκλιπών ώς ειδικός Ια
τρός παθολόγος όπηρέτησεν εις πολλός 
υπηρεσίας τής 'Αστυνομίας καί κυρίως 
εις τάς 'Αστυνομικός Δ)νσεις 'Αθηνών 
καί Πειραιώς. Διεκρίνετο διά τήν έργα- 
τικότητα καί τήν πρός τό καθήκον προ- 
σήλωσιν.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθηοεν ένα 
μεγάλο πλήθος όπό άστυνομικούς καί 
ίδιώτας, οί όποΤοι έν κατανύΕει προέπεμ- 
ψαν τόν όείμνηρτον Διευθυντήν εις τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν.

'Εκ μέρους τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
παρέστη όντιπροσωπεία ύπό τόν Α σ τυ 
νομικόν Δ )ντή ν κ. Παπαϊωάννου, δστις 
όπηύθυνε πρός τόν νεκρόν τό ύστατον

Π Ε Ν Θ Η

χαϊρε καί κατέθεαεν στέφανον έπί τής 
σοροϋ του.

Τό « Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται 
εις τήν οίκογένειάν του, όπως ό Θεός 
τής 'Αγάπης, χαρίση τήν έΕ ύψους πα
ρηγοριάν. Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  
ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

Τήν 4ην πρωινήν τής 23.12.72 άπε
βίωσεν καί τήν 16ην ώραν τής αυτής 
έκηδεύθη έκ τού Ιερού Ναού τού Νε
κροταφείου Καλλιθέας ό Ύπαστυνόμος 
Α ' Άργύρης Νικόλαος. Τήν κηδείαν 
τού έκλιπόντος έΕαιρέτου άστυνομικοϋ 
καί ανθρώπου, ό όποιος τόσον πρόωρα 
έστέρησε τών ύπηρεσιών του τό Αστυ
νομικόν Σώμα, παρηκολούθησε ό Ύ -  
παρχηγός τής 'Αστυνομίας κ. Καλτσός, 
οί 'Αστυνομικοί Δ)νταί κ. κ. Μιχελής, 
Τσιρίγκας καί Οίκονομόπουλος καί πλή
θος κόσμου έκ τών συγγενών καί φίλων, 
ώς καί πολυάριθμοι συνάδελφοι όλων 
τών βαθμών, οί όποιοι έγνώρισαν έν ύ- 
πηρεσία τόν άλησμόνητον έκλεκτόν Ύ -  
παστυνόμον.

Τόν έπικήδειον έΕεφώνπσεν καί έκ 
μέρους τού 'Αστυνομικού Σώματος κα
τέθεσε στέφανον, ό Δ )τή ς  τού Κέντρου 
Αλλοδαπών Πειραιώς 'Αστυνόμος Α κ. 

Λάος, δστις έν καταφανεί συγκινήσει 
είπε:

«’Αγαπητέ συνάδελφε Νίκο,
Βαρυαλγείς καί περίλυποι προαήλθομεν 

έν τφ ίερφ τούτψ Χώρφ διά νά έκπληρώ- 
σωμεν θλιβερόν καθήκον.

Συνήλθομεν ύπό τούς θολούς τού ίεροθ 
καί πανσέπτου τούτου Ναού, ϊνα άπευθύνω- 
μεν τόν ύστατον χαιρετισμόν καί σέ προ- 
πέμψωμεν είς τήν τελευταίαν σου κατοι
κίαν.

Σήμερον Αγαπητέ Νίκο, έπίλεκτον μέλος 
τού εύγενοθς καί πολιτισμένου Σώματος 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων, απούσιαζες έκ 
τού προσκλητηρίου τών μελών τής ’Αστυ
νομικής οικογένειας. Άφήκες τήν τελευ
ταίαν σου πνοήν τήν 4ην ώραν τής 23.12. 
1972 είς ’Αθηναϊκήν Κλινικήν, είς τήν 
όποιαν ένοσηλεύεσο.

’Αλησμόνητε Νίκο,

Ό  Αδυσώπητος φυσικός Νόμος Ανέκοφε 
τήν πορείαν σου έπί τής γής καί σέ μετα
φέρει είς τόν φωτεινόν κόσμον τής Αθανα
σίας καί τής αίωνιότητος.

Ή μοίρα τών θνητών είναι γνωστή καί 
τό «πεπρωμένου φυγεΐν Αδύνατον».

Ούτε . αί συνεχείς προσπάθεια ι τής συ
ζύγου σου καί τών προσφιλών συγγενών 
σου, Αλλ’ ούτε καί ή ιατρική έπιστήμη 
ήδυνήθησαν νά σέ σώσουν Από τού μοι
ραίου.

Ό  θάνατος είναι κοινός Ανθρώπινος κλή
ρος καί προνόμιον είναι ή ευθανασία. 'Η 
τύχη δμως σού έπεφύλαξε τήν πλέον σκλη- 
ράν δοκιμασίαν Αγαπητέ Νίκο. 'Υπήρξες 
κόσμημα τού ’Αστυνομικού Σώματος, πρό
τυπον έξαιρετικού θπαλλήλου καί Αρίστου 
οικογενειάρχου.

*0 πρός Κύριον έκδημήσας άείμνηστος 
Ύπαστυνόμος Νικόλαος ΑΡΓΥΡΗΣ, έγεν
νήθη τφ 1934 είς τό χωρίον Μανίκια Κα- 
ρυστίας τού Νομού Εύβοιας καί κατετάγη 
είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό έτος 1958.

Διά τών προσόντων, τής μελέτης καί 
τής έπιμελείας άνήλθε ταχέως τάς βαθμί
δας τής ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού τού 
Ύπαστυνόμου Α '. Ένεπνέετο πάντοτε Από 
βαθείαν συναίσθησιν πρός τό καθήκον καί 
τά ’Εθνικά ιδεώδη.

Ή  Ακτινοβολούσα προσωπικότης του έ- 
νέπνεεν έμπιστοσύνην καί τό ήθος καί δ 
ύπέροχος χαρακτήρ αύτού, κατέστησαν 
τούτον ιδιαιτέρως Αγαπητόν είς δλους.

Ύπηρέτησεν εύδοκίμως είς διαφόρους 
Άστυνομικάς Υπηρεσίας καί έπί μακρόν 
είς τήν Ύποδ)νσιν Γεν. ’Ασφαλείας Πει
ραιώς, είς ήν είργάσθη μετά ζήλου καί αύ-
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ταπαρνήαεως. Έπέδειξε σπάνια πρσσόντα 
καί διεκρίθη πάντοτε διά τήν έργα ικότη- 
τα, τήν δραστηριότητα καί τήν άφοσίωαίν 
του εις τό καθήκον.

'Ως άνθρωπος δπήρξεν έξαίρετος, ώς 
σύζυγος καί οικογενειάρχης υποδειγματι
κός, ώς πατήρ στοργικός, ώς άδελφός έ- 
κλεκτός, ώς συγγενής προσφιλής καί ώς 
φίλος ειλικρινής καί ανιδιοτελής.

ΙΙολύκλαυστε καί άληομόνητε Νίκο, θρη- 
νοδμεν είλικρινώς διά τήν πρόωρον άπώ- 
λειάν σου. ’Εμπνεόμενοι δμως άπό τήν φω
τοβόλον προσωπικότητά σου καί άπό τήν 
άγνότητα τής ψυχής σου, θά ζώμεν μέ τήν 
σκέψιν, δτι εύρίσκεσαι πάντοτε κοντά μας 
καί θά άποτελής παράδειγμα διακεκριμέ
νου δημοσίου λειτουργοΟ καί έξαιρετου 
άνθρώπου.

Μαζί μέ τήν ’Αστυνομικήν οικογένειαν 
πενθεί κατά τρόπον άπαρηγόρητον καί ή 
οίκογένειά σου άγαπητέ Νίκο τήν δποίαν 
άφήνεις τόσον προώρως όρφανήν.

"Ο θεός άς τήν παρηγορήση.
Ή  εύχή τοδ καλού πατέρα άς δδηγή 

πρός τό καλό τά βήματά της.
Λιερπηνεύων τά αισθήματα όδύνης Οπό 

τών όποιων κατέχονται τά μέλη τοθ ’Αστυ
νομικοί] Σώματος καί άπευθύνων τόν &στα- 
τον χαιρετισμόν, καταθέτω στέφανον έκ 
μέρους τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως Πειραι
ώς καί εύχομαι δπως δ Παντοδύναμος 
θεός, 6 «Κύριος τών δυνάμεων», τάξη τήν 
άγνήν ψυχήν σου «μετά πνευμάτων δικαί
ων, τετελειωμένων».

”Ας είναι έλαφρόν τό χώμα τό όποιον 
μετ' δλίγον θά καλύψη τό σεπτόν σκήνω
μά σου.

Αιώνια σου ή μνήμη άλησμόνητε Νίκο».

(Συνέχεια έκ της σελ. 8 4 )
Πρός τόν

Διοικητήν Τροχαίας 
κ. Δ. Καραγιαννόηουλον 
Ά γιου Κων)νου 38

' Ε ν τ α ύ θ α  
Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Ή  βιομηχανία έλαστικών «Γκούντ 
γήαρ —  'Ελλάς Α .Β .Ε .Ε ., καί ή Εται
ρεία πετρελαιοειδών «Σ έ λλ  Κόμπανυ 
(Ε λ λ ά ς ) Λί'ΐιτεντ» έπιθυμοϋν νά έκφρά- 
σουν τάς εύχαριστίας των διά τόν θερμόν 
καί έμπροκτον ένδιαφέρον, τό όποιον 
ούχί άπλώς έπεδείξατε προσωπικώς 
Υμείς, άλλό καί ένεπνεύσατε είς τάς 

ύφ' 'Υμάς Υπηρεσίας, διά τό «Α ' Χρυ
σό Τιμόνι 1972».

Ευτυχής ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ό
ταν συναντά τοιαύτην κατανόησιν, έν- 
θόρρυσιν καί ύποστήριξιν έκ μέρους τών 
λειτουργών τής Πολιτείας.

Έλπίήοντες ότι έδικαιώσαμεν τήν έμ- 
πιστοσύνην σας, ύποσχόμεθα νά κατα- 
στήσωμεν τό «Χ Ρ Υ Σ Ο  Τ ΙΜ Ο Ν Ι»  ουσια
στικόν παράγοντα τής διά τής άγωγής 
τών όδηγών βελτιώσεως τών συνθηκών 
κυκλοφορίας καί τής μειώσεως τών ά- 
τυχημάτων.

Εύχαριστοϋντες καί πάλιν 'Υμάς θερ
μώς διά τήν πολύτιμον συμβολήν σας 
είς τήν έπιτυχίαν τού διαγωνισμού 
«Χ Ρ Υ Σ Ο  Τ ΙΜ Ο Ν Ι» , διατελούμεν,

Μετά πόσης τιμής 
ύπογροφή

Θ Α Λ Η Σ Π. Κ Ο Υ ΤΟ Υ Π Η Σ
Διά τάς Όργανωτρίας Εταιρείας

Κύριε Αιοικητά Καλημέρα Σας.
Παρακαλώ θερμώς δπως μοί έπιτρέψητε

ΚΩΣΤΗΣ

ΜΠΑΣΤΙΑΣ

Μέ ειλικρινείς εκδηλώσεις όδύνης έ- 
κηδεύθη τήν 27ην Δεκεμβρίου έκ τού 
Α ' Νεκροταφείου Αθηνών ό διακεκρι
μένος δημοσιογράφος καί συγγραφεύς 
Κωστής Μπαστιάς. Τήν κηδείαν του ή 
όποια έτελέσθη δημοσία δοπάνη παρη- 
κολούθησαν έκπρόσωποι τής Κυβερνή- 
σεως, τού πνευματικού καί δημοσιογρα
φικού κόσμου καί μέγα πλήθος έκ τών 
φίλων καί θαυμαστών τού έκλιπόντος.

Ο Κωστής Μπατσιάς, ύπήρξε σπανία 
είς τά Ελληνικά γράμματα προσωπικό-

καί υποβάλω τάς εύχαριστίας μου, ώς καί 
τήν εύγνωμοσύνην μου, είς Τμάς καί τούς 
άνδρας τής ύμετέρας δυνάμεως τής ’Αμέ
σου Δράσεως, διά τήν άπεριόριατον συμπα- 
ράστασιν καί άμεσον κινητοποίησιν ώστε 
νά μέ γλυτώσουν άπό βέβαιον θάνατον τήν 
2αν τού μηνός ’Οκτωβρίου.

Προσφέροντες πλεΐστοι έκ τών 'Αστυνο
μικών καί τό αίμα των.

Σάς εύχαριστώ—δλους—καί εύχομαι δ 
θεός νά σάς προστατεύη πάντα.

Χίλια εύχαριστώ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Άδμήτου 46, Άθήναι.

★
«Κύριε Διευθυντά,

Ή  άφορμή τής άπεργίας τών "Αγγλων 
λιμενεργατών, κηρυχθείσης πρό διμήνου 
περίπου, χωρίς οίκτον καί έναντι τών έ- 
χόντων άμεση άνάγκη ύγειονομικού Ολικού 
μέ ώθησε νά κάμω μερικές σκέψεις σχετι
κά μέ τήν άπεργία γενικά, τίς όποιες 
καί έκθέτω:

Α. Ή  άπεργία είναι κυρίως, έφεύρημα 
έπαναστατικόν τού Karl Marx, συγγράψαν- 
τος καί τήν έπί τής άπεργίας έναίσημον 
( =  διδακτορικήν) διατριβήν...

Β. Ή  άπεργία γενικευομένη, συνιστά, 
κατά τόν Μέγαν ’Ελευθέριον Βενιζέλον 
έναρξιν Έπαναστάσεως (6λ. =  τάς περί 
περιφρουρήσεως τού Αστικού Καθεστώτος 
σκέψεις τού Βενιζέλου, είς τήν περί αύ- 
τόν τελευταίαν έργασίαν μου (Σ)βριος 
1972), σελ. 6 καί προσθήκην, σελ. 1 ).

Γ. Παρά ταύτα, ήμεΐς οί άστοί άναγνω- 
ρίζομεν έμμέσως τήν άπεργίαν, άπαγορεύ- 
οντες αύτήν μόνον στους δημοσίους ύπαλ-

της. Υπήρξε δημοσιογράφος μεγάλης 
άκτινοβολίας καί λογοτέχνης έκ τών 
διαπρεπεστέρων τής γενεάς του. Διετέ- 
λεοε Διευθυντής Γραμμάτων καί Τ ε 
χνών, πνευματικός σύμβουλος τής Ελ
ληνικής Πρεοβείας στήν Ούάσιγκτων 
καί Γενικός Δ )ντής τού Εθνικού Θεά
τρου. Ή τ ο  ό πρωτεργάτης ίδρύσεως τής 
Λυρικής σκηνής. Ή  δραστηριότης του, 
ώς δημοσιογράφου καί συγγραφέως ύ- 
πήρΕεν έκπληκτική. Τά έργα του, όπως 
«Στεριές καί θάλασσες», « Αλιευτικά», 
«Τά λιμάνια», ό αμίμητος «Μηνάς ό Ρέ
μπελος», ή «Μπουμπουλίνα» καί ό άνε- 
πανάληπτος «Παπουλάκος», διαβάστηκαν 
μέ άγάπη στήν Ελλάδα καί στό έξωτε- 
ρικό.

Ό  Κωστής Μπαστιάς είς τά πρώτα 
βήματα τής καρριέρας του, ότε ήτο φοι
τητής νομικής ύπηρέτησεν, ώς άστυφύ- 
λαξ είς τήν Αστυνομίαν Πόλεων. Πα
λαιοί άστυνομικοι μεταξύ τών όποιων καί 
ό τέως Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Καλυβίτης, ένθυμούνται τόν έξαίρε- 
τον άστυνομικόν, τόν πρόθυμον άστυφύ- 
λακα, τόν μελετποόν νέον, τόν Κων) 
νον Μπαστουνόπουλον, όπως ήταν τό 
έπώνυμον τού άειμνήστου συναδέλφου. 
Μετά τήν άποστράτευσίν του έκ τής 'Α 
στυνομίας, ό Κωστής Μπαστιάς έμεινε 
ό μεγάλος φίλος της.

Ή  πέννα του δέν έπαυσε νά άσχολή- 
ται μέ τό εύγενές Σώμα, γιά τό όποιο 
έγραψε μερικά άπό τά ώραιότερα άρθρα 
του σέ έφημερίδες καί περιοδικά. Ή  στή
λη μας εύχεται ατούς οικείους του τά 
ειλικρινή της συλλυπητήρια. Κω σ τ ή 
Μ π α σ τ ι ά  έ ξ α ί ρ ε τ ε  ά ν 
θ ρ ω π ε ,  έ κ λ ε κ τ έ  " Ε λ λ η 
ν α ,  ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  
χ ώ μ α  π ο ύ  σ έ  σ κ έ π α σ ε .

Σ.  Α.

λήλους καί ύπαλλήλους Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου.

Δ. Κτυποΰμε τήν άναρχίαν, στήν δποίαν 
άγει ή άπεργία, άλλ’ αύτήν δέν τήν θί- 
γομεν, διότι, βέβαια δ Δυτικός Κόσμος, 
δέν είναι δλοκληρωτισμός άλλά φιλελευ
θερισμός.

Ε. Ά ν  ύποθέαωμεν κήρυξιν άπεργίας 8- 
λων τών Λιμενεργατών τού Δυτικού Κό
σμου (πού ώς εϊπομεν τήν άποδέχεται 
στους ιδιωτικούς δπαλλήλους), τότε τί θά 
έπακολουθήση; Άνάσχεσις τών πάντων.

ΣΤ. Πταίομεν, λοιπόν ήμείς οί άστοί 
δι* δλα αΰτά, ένφ τό προλεταριάτον κη
ρύσσει άδίστακτα τήν άπεργίαν, έστω καί 
άν λόγφ αύτού άποθάνουν οί έχοντες άνάγ- 
κην, ώς εϊπομεν, ύγειονομικού Ολικού 
(γάζες, άντιβιοτικά, άντισηπτικά φάρμα
κα) .

Ζ. Πταίουν, προεχόντως, οί εύδαιμονι- 
σταί —άστοί (Hommes Jouisseurs) κατά 
τήν έκφρασιν τού F. Revel, Ni Jesus — 
Ni Marx (Paris 1970), σελ. 220 καί ή 
καταναλωτική κοινωνία (Consumer So- 
cieles 6λ. «Time», τής 21)8)72 σ. 9 καί 
1 5 ), τήν δποίαν προσφυώς δ κ. Πρωθυ
πουργός κατεδίκασε δεόντως, δ δέ Βενιζέ- 
λος έλεγεν, δτι οί άστοί δέν πρέπει νά 
κοιμώνται.
16 Νοεμβρίου 1972

Μετά τιμής
Π. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ»

Τήν άνωτέρω έπιατολήν άπέατειλε πρός 
τά «’Αστυνομικά Χρονικά», δ έκλεκτδς φ ί
λος τού Περιοδικού μας κ. Κορδογιαννό- 
πουλος.
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1. Αρχαία όνομασία της σημερινής Σομψ οϋντος-Γένος 
άρτιοδακτύλων θηλαστικών τής οικογένειας Καμηλιδών 
λέγεται καί προβατοκάμηλος.

2. Εκδηλοϋται συνήθως διά βίαιων άντιδράσεων — Θερμός 
καί ξηρός ΝΔ. άνεμος (αΐτ.).

3. Αρνητικός σύνδεσμος —  τής καθαρευούοης —  Συνθέ
της έκ Κέρκυρας, δημιουργός μελοδραμάτων (γεν.)

4 Τό ψευδώνυμον τού δράσαντος κατά τήν κατοχήν έν 
Ελλάδι Αγγλου Βουλευτοΰ ΓκούντχάουΖ —  Κολή ή 

κακή άμοίβεται άναλόγως.

5. Σημαίνει έν μιρ στιγμή —  Δηλοϋν κολήν ποιότητα.

6. Εις τών 12 θεών του Όλυμπου, υιός τού Διάς καί τής 
Ή ρ α ς  (δοτ.).

7. Η άρπα τά έχει. . εις τό μέσον -  Κάποτε ή «Δόξα» 
της ήτο μεγάλη (α ίτ.).

8. Υπάρχει καί ή Σαουδική -  Η μητέρα τού 6 όριΖοντίως 
εις τήν αιτιατικήν.

9. ΈνθυμίΖει τήν Τιτίκα τών « Αθλίων» τού Β. Ούγκώ -  
Πολυπαθές όρος τής Μ. Ανατολής.

10. Καί αύτό έξετάΖεται κατά τήν πρόοληψιν υπαλλήλων -  
Διετέλεσεν άντιπρόσωπος τών Η.Π.Α. εις Ο .Η .Ε. 
(έπ ώ ν.).

11 Αντιστρόφως ένθυμίΖει άστροναύτας καί διάστημα -  
Αρχική των προέλευσιν είχον τήν Τουρκικήν φυλήν 

Χιούγκ - νού καί τελευταίον άρχηγόν των τόν Αττίλαν 
(άνστρ.).

Σ Τ  Α Ύ  Ρ Ο Λ Ε  S O  Η A P I  Ο.  6 9
Κ Α Θ ΕΤΟ Σ

1 Είδος καταστρεπτικής μανίας, παρατηρουμένης εις ώρι- 
σμένα άτομα τής Μαλαϊκής φυλής —  Τά «φώτα» της 
ένθυμίΖουν κινηματογραφικήν έπιτυχίαν τοϋ Τσάρλυ 
Τσάπλιν (όνομ. ένάρθρως).

2. Είναι τά μάτια τοϋ γνωστού παλαιού τραγουδιού πού «ξε
τρελαίνουν κάποιο δείλι» —  Ήρεμος, μαλακός.

3. Μία γνωστή. . κάνναβις -  Αποτελεί μέρος μελοδρά
ματος ή όπερέττας.

4. Σημαίνουν καί μορφαί ή όψεις (άντιστρ.) -  Εις τούς 
νεόνυμφους τόν εύχόμεθα άνθόσπαρτον.

5. Η σ τ ο ά ... τά έχει εις τό τέλος -  Ακολουθεί τό 
θάττον μετά τό διαΖευτικόν ή.

6. Τά έξαρθρώνει ή Ασφάλεια.

7. Εύρίσκεται έγγύς τής δεξιάς όχθης τού Πηνειού -  Η 
γόπα καί τό γόνυ τό. . . έχουν κοινό.

8. Εργαλείον σιδηρουργών, ένθυμίΖον πρωτεύουσαν Κρά
τους —  Εις τήν αιτιατικήν ή κοπή.

9. Τό έξωτερικόν επίπεδον τμήμα τής πρύμνης τών παλαι
ών ιστιοφόρων, κοινώς ό «καθρέπτης» — ΕξασφαλίΖει 
τήν άναπαραγωγήν.

10 Συγκλητική Κύπρια, ήρωίς, θυγάτηρ τού Συγκλητικού 
Ίωάννου -  Σημερινή πόλις τής ΒΑ Γαλλίας, παλαιό 
πρωτεύουσα τών δουκών τής Λωραίνης.

11 Έχει έχθρόν τόν άνήφορον (γεν. δημοτ.) -  Γνωστός 
άμυντικός Οργανισμός (άρχικά)

(I Κο.)
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r p  ΙΣ  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  πού πέρασαν, τήν 
* παραμονή τών Χριστουγέννων τής 

Πρωτοχρονιάς καί τών Φώτων, όλοι ά- 
σφαλώς χαρήκομε τούς μικρούς τρα
γουδιστές, πού ο' ολόκληρη τή χώρα 
ανήγγειλαν μέ τις χαρούμενες φωνού
λες τους τόν έρχομό τών μεγάλων έ- 
ορτών τής Χριστιανοσύνης. Αλήθεια, 
πόσο ανούσιες Θά φαίνονταν οι άγιες 
μέρες, αν έλειπαν οί μικροί καλαντάρη- 
δες. Έθιμο βλέπετε παμπάλαιο έχει ρι- 
Ζώοει βαθειά στήν ψυχή τού λαού μας, 
τόσο, πού νά θεωρή κακό σημάδι, αν 
καί ένας έστω μικρός τροβαδούρος δέν 
περάσει τό κατώφλι τού σπιτιού γιά νά 
πή τά κάλαντα καί νά εύχηθή τά -χρό
νια πολλά» στον άνοιχτοχέρη νοικοκύ
ρη. «Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι 
ορισμός σας. . . » .  Τό όμορφο έθιμο, μιά 
άκόμη νότα χαράς στις γιορτινές ώρες 
τού Χειμώνα ένέπνευσε άπό παλιά, δια
κεκριμένους λογίους τής πατρίδος μας, 
ιστορικούς καί μεγάλους καλλιτέχνες, 
πού προσπάθησαν νά τό μελετήσουν σέ 
βάθος, νά άνακαλύψουν τις ιστορικές 
του κατοβολές καί νά τό έΕηγήσουν 
λοογραφικά, τόσο, ώστε νά δημιουργή
σουν κάποτε άληθινά ύπέροχα έργα τού 
λόγου καί τού χρωστήρα. 'Απαράμιλλος 
ίαως παραμένει ό παρά πάνω Πίνακας 
τού Νικηφόρου Λύτρα, τού μεγάλου νεο
έλληνα Ζωγράφου πού μέ τή μαγεία τών 
χρωμάτων του, ιστόρησε, τόσο παραστα
τικό, τόσο Ζωντανά τούς μικρούς, τούς 
γραφικούς καλαντάρηδες. Καθώς παρα
τηρεί ό άναγνώστης καθένας άπό τούς 
μικρούς φέρει τήν τοπική του φορεσιά, 
όκριβώς γιά νά φανή, πώς τό έθιμο εί
ναι πανελλήνιο. Στις παιδικές άθώες 
μορφές τους είναι διάχυτη ή πεποίθηση, 
ότι έπιτελοΰν κάποιο θεάρεστο μεγάλο 
έργο.

Τόν πίνακα συμπληρώνει ή νοικοκυ
ρά, πού μέ φανερή άγαλίαση άκούει άπό 
τό άνοιχτό της παράθυρο νά τής εύχον
ται κάθε καλό γιά τόν καινούργιο χρό
νο. Τά κάλαντα καί τών τριών εορτών 
ψάλλονται μέ πολλές παραλλαγές ατά 
διάφορα μέρη τής ‘Ελλάδος. Τά πιό δια- 
δεδομνέα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, 
πού τρσγουδιώνται σ' ολόκληρη τή χώ
ρα είναι τά γνωστά «Καλήν ημέραν άρ
χοντες, αν είναι ορισμός οας, Χριστού 
τή θεία γένηση νά πώ ατ' άρχοντικό 
σας» κλπ. Τήν παραμονή τής Πρωτο-

Ά π ό  τ ά  ω ρ α ι ό τ ε ρ α  
έ θ ι μ α  τ ο ΰ  λ α ο ΰ  μ α ς
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χρονιάς έκτος άπό έκείνα πού λέγονται 
σ' ολόκληρη σχεδόν τήν Ελλάδα « Αρ
χιμηνιά κι' άρχιχρονιά, ψηλή μου δεν- 
τρσλιβανιά. . .» ,  σέ μερικά μέρη τραγου
δούν μέ άλλο τρόπο τόν έρχσμό τού 
άσπρομάλη γέρου άπό τήν Καισάρεια 
του "Αη - Βοσίλη.

«"Αγιος Βασίλης έρχεται άπό τήν Και
σαρεία, βαστά λιβάνι καί κερί, χαρτί 
καί καλαμάρι. Τό καλαμάρι έγραφε 
καί τό χαρτί ώμίλει. Βασίλη πόθεν 
έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις; Άπό 
τή μάννα μου έρχομαι καί στό σχολειό 
πηγαίνω. Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιής, 
κάτσε νά τραγουδίσης καί νά μάς καλο- 
καρδίσης.
’Εγώ γράμματα μάθαινα τραγούδια δεν 
τά ήξεύρω. ’Αφού ήξεύρεις γράμματα 
πές μας τήν άλφα - βήτα».

Καί ένας στίχος άπό τά Σμυρνέϊκα 
κάλαντα.

«Εις αύτό τό νέο έτος, 
εις τήν πρώτην τού μηνός 
ήρθα νά σάς χαιρετήσω φίλος 
άσσος θαυμαστός.
Ό  Βασίλειος ό Μέγας ιεράρχης 
ταπεινός είς τήν οικογένειάν σας 
νάναι πάντα άρεστός. . .»

Χαριτωμένοι είναι στό τέλος τού τρα
γουδιού οί οτίχοι, πού οί τραγουδιστές 
άφιερώνουν οτό νοικοκύρι τού σπιτιού, 
άλλοτε γιά νά τοΰ εύχηθούν, άλλοτε γιά 
νά τόν παρακινήσουν σέ φιλοδώρημα 
καί κάποτε κάποτε, γιά νά τόν κακολο
γήσουν.

Ή  πιό συνηθισμένη εύχή:

«Σ’ αύτό τό σπίτι τ ’ άψηλό πέτρα νά 
μή ραΐαη κι’ δ νοικοκύρης τού σπιτιού 
χίλιους χρόνους νά ζήση».

Στή δεύτερη περίπτωση άκούγονται 
νά λένε:

«Άνοΐξτε τά κουτάκια σας, τά κατα- 
κλειδωμένα καί δώστε γιά τόν κόπο 
μας άπ’ τό χρυσό πουγγί σας».

" Αλλοι, περισσότερο πρακτικοί Ζητούν 
πολερικά γιά νά περάσουν τις άγιες μέ
ρες.

«Γιά δόστε μας τόν πετεινό, 
γιά  δόστε μας τήν κότα, 
γιά δόστε μας τόν κόπο μας 
νά πάμε σ’ άλλη πόρτα».

Εκείνοι πού δέν πήραν φιλοδώρημα 
έκδηλώνουν, όπως είπαμε, πολλές φο
ρές τό θυμό τους γιά τήν τσιγκουνιά 
τοΰ νοικοκύρι μέ σκώματα διάφορα καί 
κομμιά φορά καί μέ κατάρες, πού όμως, 
όσο κΓ άν είναι φοβερές αμβλύνονται 
μέ τό απαλό χιούμορ πού δίνει στό στί
χο του ό λαϊκός ποιητής.

«Σ' αύτό τό σπίτι ποδρθαμε καί δέν 
μάς έπληρώσαν άϊντέστε, νά πηγαίνου
με, γιατ’ έχει χάρους μέσα.
’Εαέν’ άφέντη πρέπει σου ντορβάς καί 
δεκανίκη νά σέ τραβάνε τά σκυλιά καί 
πέντε δέκα λύκοι.
Καί σέ κυρά ή όμορφιά, γρήγορα νά 
σ’ άφήση, τήν κόρη σου τήν δμορφη 
βάλτηνε στό ζεμπίλι καί κρέμασέ την 
άψηλά νά μή τήν φάν οί ψύλλοι».

Ωστόσο τά κάλαντα είναι καί θά πα- 
ρομείνουν τό τραγούδι τής χαράς καί 
τής εύφροσύνης. ΚΓ όσο κΓ άν στις ή- 
μέρες μας κινδυνεύουν κΓ αύτά νά «τυ
ποποιηθούν» όφοΰ οί καλαντάρηδες μπο
ρούν νά είναι ένας δίσκος γραμμοφώ
νου, έν τούτοις τά άγνά παιδικά καλαν- 
τα τά νοιώθουμε σάν άνάγκη κάθε χρό
νο τις παραμονές τών Χριστουγέννων 
τής Πρωτοχρονιάς καί τών Φώτων. Μή 
μοΰ πήτε άλήθεια, πώς δέν θά νοιώσετε 
νά σάς λείπει κάτι, άν δέν σάς χτυπή
σουν τήν πόρτα οί πιτσιρίκοι τής γειτο
νιάς γιά νά σάς ποϋν πώς. . .

« . . . ’Εν τφ σπηλαίφ τίκτεται, έν φά- 
(τνη τών άλόγων

ό βασιλεύς τών ούρανών καί ποιητής 
(τών δλων».

Σ.Α .
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.
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