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Αττική γή, δέκα περίπου χιλιόμετρα Από
κέντρο
ΣΤΗΝ
τών ’Αθηνών, βρίσκεται ή περίφημη Μονή Δαφνιού. 'Ακό
μα καί σήμερα, χάρι στά λείψανα πού Αλεπάλληλες κατα
στροφές δέν κατάφεραιν νά έξαφανίαουν, καί τις Αναστηλώ
σεις πού πραγματοποιήθηκαν, μπορούμε νΑ θαυμάσουμε ένα
μέρος τού παλιού μεγαλείου, έτσι καθώς άντικαθρεπτίζεται
στΑ μαρμάρινα σκαλίσματα, τΑ έντυπωσιακΑ ψηφιδωτά ή τις
έπιβλητικές τοιχογραφίες τού Καθολικού. 'Ιδρυμένο τδ μονα
στήρι αύτό περί τό τέλος τού 11ου αίώνος, συνδέεται μέ τήν
γενικώτερη Ιστορική πορεία τής ’Ορθοδοξίας καί τού 'Ε λλη 
νισμού. ’Ακόμα καί τό δνομα τής Μονής τής Αφιερωμένης στήν
Κοίμησι τής Θεοτόκου είναι συνδεδεμένο μέ τδ θρύλο. "Αλλοι
λένε πώς (ονομάσθηκε Δαφνί γιατί στδ χώρο πού χτίστηκε τό
μοναστήρι ύπήρχε ιερό τού Δαφνοφόρου ’Απόλλωνος, Αλλοι πώς
γιατί μέ τΑ χρήματα τής βασίλισσας Δάφνης πρωτοχτίστηκε,
Αφού σώθηκε, παρακαλώντας τήν Παναγιά, σέ μεγάλη θαλασ
σινή περιπέτεια, στήν κοντινή Ακρογιαλιά. Μερικοί, έξ άλλου,
ισχυρίζονται πώς ή όναμασία του δφείλεται στήν Αγάπη τών
πρώτων κτητόρων πρδς τήν μονή τής Παναγίας τής Δάφνης,
πού ύπήρχε στήν Κωνσταντινούπολι. Καί ύπήρχε στήν δνομασία αύτή ή βαθύτερη έπιθυμία τους νά συνδέσουν τδ βυζαντινό
μεγαλείο τής Βασιλεύουσας μέ τδ πανάρχαιο κλέος τών ’Α
θηνών. ”Αν καί τΑ Αρχαιολογικά εύρήματα τού χώρου τής μο
νής ®έν -βοήθησαν τούς Αρχαιολόγους νά βεβαιώσουν τήν δπαρξι Ιερού τού 'Απόλλωνος, Αρκετοί συνδέουν τδ θρησκευτικό αύτδ
βυζαντινό προσκύνημα μέ τούς Αρχαίους θρύλους. Βρίσκουν πώς
οί Ανθρωποι τού χώρου αύτού μπορούσαν νά δοϋν μέ δημιουργι
κή καθαρότητα τδ νέο φώς τής ζωής, έτσι καθώς πριν είχαν
δέσει τις έπιθυμίες τους μέ τήν γοητευτική πανδαισία τών
όλυμπίων θεών. Ό πανάρχαιος θρύλος Αντιβο$ μέσα στή νέα
πραγματικότητα. Καί τό μοναστήρι πού χτίζεται γίνεται ή πηγή
πού τροφοδοτεί μέ τήν Αστείρευτη δροσιά του τή λαχτάρα καί
τήν όμορφιά τής Αληθινής ζωής.
’Ιδιαίτερα έντυπωσιακδ είναι τδ τοπίο πού βρίσκεται ή
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Μονή, έτσι καθώς δένεται μέ τήν πανάρχαια ιστορική μοίρα
καί λατρεία τής ΆθηνΑς. *0 Αρχαιολόγος Γ. Λαμπράκης, σέ
ειδική έργασία του πού έξεδόθη στά 1889, ΘΑ περιγράφη τήν
όμορφιά τού τοπίου, μέ τό αδιάκοπο μουρμούρισμα τών πεύ
κων καί τή μοσχοβολιά τών θάμνων, μέ τήν αύρα πού φθάνει
Από τήν ένδοξη θάλασσα τής Σαλαμίνας.
"Αν καί τό σημερινό Καθολικό είναι τού 11ου α ί., ύπάρχουν σαφείς ένδείξεις περί ύπάρξεως παλαιοτέρου χριστιανι
κού ιερού, τού 5ου ή τού 7ου. Οί ’Αθηναίοι ιστορικοί ΙΙιττάκης καί Σουρμελής ύπεστήριξαν δτι ό Αρχικός ναός ίδρύθη
Από τούς αύτοκράτορες Άρκάδιο καί Ώνώριο περί τό τέλος
τού 4ου αίώνος. Τό 1207 ή μονή κατελήφθη Από τούς Φράγκους. Οί όρθόδοξοι μοναχοί άποδιώχτηκαν κ’ έγκατεστάθηααν
έκεί Κιστερσιανοί, οί όποιοι καί παρέμειναν ώς τό 1458. Μέ
τήν κατάκτησι τών 'Αθηνών Από τούς Τούρκους, ή Μονή Δα
φνιού ξαναπέρααε στά χέρια τών ’Ορθοδόξων μοναχών, 'β ρ ι
σμένοι ιστορικοί έχουν τή γνώμη πώς δ Αρχικός ναός κτίαθηκε Από τόν αύτοκράτορα ’Ιουστιανιανό περί τΑ μέσα τού 6ου
αίώνος καί δτι τά λείψανα τού Αρχαίου αυτού ναού περιλαμβά
νονται καί τά παλαιά γλυπτά κιονόκρανα. Στήν περίοδο αυτή
Ανάγεται μδλλον καί τό χτίσιμο τού έξωτερικοΰ περιβόλου,
πού μέ τόν φρουριακό του χαρακτήρα έξασφάλιζε τήν μονή
Από τούς πειρατές. Ό σημερινός ναός πιθανολογείται δτι έγινε
πρός τιμήν τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου, πού έπεσκέφθηκε τήν ’Αθήνα τό 1019, είτε κατόπιν έντολής τού ίδιου
πού ήθελε ν’ Ανυψώση ένα λαμπρό μνημείο χριστιανικής λατρείας στήν περιοχή τής ’Αττικής.
Πρώτη ιστορική μαρτυρία έχουμε ένα λατινικό έγγραφο
τού 1263, σύμφωνα μέ τό όποιο στή μονή πού λεγόταν Ντελφίνο, έμεναν Βενεδεκτϊνοι μοναχοί καί είχε Λατίνο ήγούμενο. Σύμφωνα μέ Αλλο έγγραφο τού 1308 ή Μονή ήταν τδ ιερό
μαυσωλείο τών Δουκών τών ’Αθηνών. 'Η Μονή θά παραμείνη
ύπό τούς Φράγκους Από τό 1263 ώς τό 1412.
Ό ναός τής Μονής Δαφνιού »έν τών Αρίστων καί κομψώς
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’Ά νω : Λεπτομέρεια άπό ψηφιδωτό της Μονής του Δαφνιού. Κάτω: Ό παντοκράτωρ τού τρούλλου,
άπό τά περιφημότερα ψηφιδωτά τής έξαίσιας Βυζαντινής έκκλησίας. ’Εδώ σημειώνεται μιά έξαίρεσις
στη βυζαντινή αγιογραφία. Ό Παντοχράτωρ, πού συνήθως είναι ήρεμος, γλυχύς, δ καλός μεγάλος Πα
τέρας, στό Δαφνί δίνεται άγριος τρομερός τιμωρός τών αμαρτωλών καί τών άδικων.
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κεκαλλιστευμένων οικοδομημάτων τής Χριστιανικής Βυζαν.τιακής τέχνης», κατά τόν χαρακτηρισμό τού Λαμπράκη, έχει σάν
πρότυπο τόν ναό τής 'Αγίας Σοφίας, μέ ώριαμένες μεταρρυ
θμίσεις. Μέ τρεις κόγχες καί
ώραίους
κεραμοπλαστικούς
μαιάνδρους, μέ θυρίδες όμορφα διακοσμημένες, μέ τό κωδω
νοστάσιο, Ιργο τοδ 13ου αίώνος, τόν πΰργο καί τά τόξα, έπιβάλλεται μέ τήν αισθητική του Ικφρασι, τή λιτή καί βαθύ
τερα διερευνητική. Τό έαωτερικό μέ τίς άψΐδες, τά μαρμα
ροθετήματα, άλλά προπάντων μέ τά ψηφιδωτά καί τΙς τοιχο
γραφίες συνδέει τήν έξωτερική άρχιτεκτονική άρμονία μέ τά
βαθύ καλλιτεχνικό αίσθημα τής ύψηλής τέχνης, πού αντλεί
τήν δύναμί της άπό τήν πίστι στό θεό.
Κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας ή Μονή διέρχεται
κρίσι καί παρακμάζει. Δυό σπουδαίοι περιηγηταί πού θά πε
ράσουν άπό κεί τό 1676 θά βροδν μόνον δύο καλογήρους, ένψ
οί άλλοι, πού ύπήρχαν έκεΐ λίγα χρόνια πρίν, έχουν σκορπιστή
σέ άλλα μοναστήρια τής ’Αττικής. Ό Τούρκος περιηγητής
Έ βλιά Τσελεμπή πού πήγε στή Μονή, μερικά χρόνια νωρί
τερα, θά τό προσπεράση χωρίς ιδιαίτερο ένδιαφέρον. 'Ο Καμπούρογλου, παρά ταύτα, πιστεύει πώς ή Μονή δέν βρίσκεται
σέ μαρασμό τήν περίοδο αύτή, άλλά άποδίδει τό γεγονός τής
άδιαφορίας τών περηγητών στό δτι τό ένδιαφέρον τους περιωρίζονταν στήν κλασσική αρχαιότητα καί δχι στό βυζαντινό
μεγαλείο. ’Αλλά δ ισχυρισμός τού Καμπούρογλου δέν εύσταθεί άπό τό γεγονός δτι ό Τσελεμπή δίνει πάμπολλες πληρο
φορίες γιά άλλες μονές τής ’Αττικής καί σχεδόν άγνοεί τή
Μονή Δαφνίου. Αύτό σημαίνει πώς στήν περίοδο τής τουρκο
κρατίας βρίσκεται ήδη σέ παρακμή. Τό μοναστήρι στά χρό
νια αύτά χρησιμοποιείται σποραδικά ώς ήσυχαστήριο ή κατα
φύγιο ’Αρχιεπισκόπων. Σύμφωνα μ ’ ένα παλιό χρονικό έμεινε
σ’ αύτό ό Μητροπολίτης ’Αθηνών Βαρθολομαίος. «Είς τά 1770
— άναφέρεται στό χρονικό — περί τάς άρχάς τού έτους Ιν
άκμή οδσης τής μάχης μεταξύ Τούρκων καί Μοσκόβων, ήλθεν
ό κύρ Βαρθολομαίος άπό Λεβαδείας είς τό Δαφνί. Οί Τούρκοι
έσηκώθηκαν έπί ποδών νά τόν θανατώσουν, άν ήθελεν έμβη
είς τήν πολιτείαν- δθεν έπέρασεν είς Κούλουρην κάκείθεν είς
Τζίαν, ένθα διέτριψε πέντε χρόνους, καί μετά ταύτα έπορεύθη
είς Βασιλεύουσαν».
Μέ τήν έναρξι τής Έπαναατάαεως τού 21 τό μοναστήρι
γίνεται πεδίο άλλεπαλλήλων συγκρούσεων 'Ελλήνων καί Τούρ
κων. Γιά ένα διάστημα έχει τήν έδρα του έκεί δ στρατηγός
Ί . Γκούρας. Κάτω άπό τήν πίεσι ισχυρών τουρκικών δυνά
μεων άναγκάζεται ν’ άποχωρήση. Καί τότε, ή κατ’ άλλους
σέ άλλη περίπτωσι, οί Τούρκοι βάζουν φωτιά στό μοναστήρι
καί καταστρέφουν τό μεγαλύτερο μέρος τών τοιχογραφιών του.
«Ή δέ μεγαλοπρεπεστάτη αδτη οικοδομή — γράφει δ Πιττάκης στήν «’Αρχαιολογική ’Εφημερίδα» τού 1853 — διετηρήθη άκέραιος μέχρι τής έλληνικής έπαναατάσεως, δτε οί
Τούρκοι θεωρούντες τάςείκόνας τοδ θόλου όλοχρύσους ώς ούσας
έσχηματισμένας έκ ψήφων έχόντων χρυσήν τήν έπιφάνειαν,
άναψαν πδρ έντός τής έκκλησίας, νομίζοντας δτι θέλει άναλύαει δ χρυσός καί χυθή κατά γής Τνα τόν λάβωσι».
’Ιδιαίτερα λαμπρός ήταν άπό τά πρώτα χρόνια ό έορταομός τής Άποδόσεως τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, πού γίνονταν, στίς 23 Αύγούατου στό Δαφνί. Ή τα ν ή
μεγαλοπρεπέστερη /, γιορτή άπό δλες δσες γίνονταν σέ μονα
στήρια τοδ λεκανοπεδίου τής ’Αττικής. «"Ολοι οί ’Αθηναίοι
— γράφει δ Καμπούρογλου — καί έτερόδοξοι άκόμη, έτρέποντο τήν είς τό μοναστήρι τούτο άγουσαν Ίεράν δδόν. Καί
ένόμιζε κανείς, δτι άνέστη έκ τής τέφρας τής λήθης ή περί
φημος πομπή τών Έλευσινίων καί δτι θά έβλεπε νά προηγήται
τό άγαλμα τού ’Ιάκχου έπί άρματος τοποθετημένου τή συνοδείφ τού Ίακχαγωγού καί ένόπλους καί ώραίους έφήβους ν’
άκολουθούν καί τό πλήθος τών πιστών νά έπεται. ’Αλλά τα
χέως συνήρχετο έκ τής πλάνης δ όνειροπόλος μυστικοπαθής,
δταν ήκουε τόν βιολιτζή τής πανηγύρεως νά τραγουδή τό νερόν τού Δαφνιού «πού πίνουν ο! άγγελοι» καί ιδίως τό περίφη
μου διά τήν Ιστορικήν του σημασίαν προαιώνιου δίστιχου:
«Κυρά Χρυσοδαφνιώτισσα, μεγάλη σου εΐν’ ή χάρι μέ τό ψηφί,
μέ τό ρηγλί, μέ τό μαργαριτάρι». Σύμφωνα μέ τίς έρευνες τού
Καμπούρογλου, στό μοναστήρι ύπήρχε ειδικό οικοδόμημα τής
συντεχνίας τών μπακάληδων τής Αθήνας. Διασώθηκε άφιερωματική έπιγραφή τοδ 18ου α!., σύμφωνα μέ τήν δποίαν «ή
παρούσα οίοκοδομή γέγονε διά δαπάνης καί συνδρομής τοδ φιλοχρίστου ρουφετίου τών μπακάληδων, είς μνημόσυνου αύτών
καί ύπέρ τής ψυχικής σωτηρίας καί εύτυχίας τών τήσδε πρω
τευόντων αύτοϊς Ίωάννου ’Αργυρού καί Δημητρίου Μουστάκα,
έν έτει 1764 Φεβρουάριου 21, ήγουμενεύοντος Άνανίου». ’Εκεί
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γιώρταζαν οί μπακάληδες καί τόν προστάτη τους "Αγιο Νικόλαο.
Στό χρονικά διάστημα 1882— 1885 ή Μονή χρησιμοποιή
θηκε ώς θεραπευτήριο ψυχασθενών, πράγμα πού πολύ επη
ρέασε τις έπισκέψεις τών προσκυνητών καί έμείωσε τήν άτμόσφαιρα τοδ πανηγυριού του. Οί σεισμοί τού 1886 καί τού 1889
θά συμπληρώσουν τήν καταστροφή. Δύο χρόνια μετά άρχισαν
μικροεπισκευές, οί όποιες κατά τήν γνώμη τού Λαμπάκη «παρεμόρφωσαν καί κατέστρεψαν τήν άρχαίαν μορφήν καί τό δλον
οικοδόμημα τοδ Ναού τής Μονής Δαφνίου». Ουσιαστικές έπισκευές καί συμπληρώματα στή Μονή έγιναν άρχικά τό 1893
άπό τόν άρχιτέκτονα τής Γαλλικής Α ρχαιολογικής Σχολής
’Αθηνών Τρούμπ, ένφ στήν περίοδο 1892 — 1893 δ ’Ιταλός
ψηφοθέτης Νόβο έπεσκεύασε τά ψηφιδωτά τού θόλου τοδ κα
θολικού. Ή έργασία του ώστόσο δέν έγινε χωρίς βασικά λάθη
καί έπεκρίθηκε άπό τούς ειδικούς. Παρά ταύτα, δ Νόβο κατώρθωσε νά μάς δώαη τήν γοητεία, τής ύψηλής τέχνης τών
ψηφιδωτών τής Μονής, πού έγιναν άπό τούς καλύτερους τε
χνίτες τής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως περί τό τέλος τού
11ου αίώνος καί είναι συνάρτησι έλληνιστικών καί άνατολικών στοιχείων. Οί έπιακευές συνεχίστηκαν καί στά νεώτερα
χρόνια. Αύτές καί ή γενική διαρρύθμιαι τού χώρου μάς έπιτρέπουν νά ίδοΰμε τό βυζαντινό αύτό μνημείο μέ τήν βαθύτερη
έκείνη θρησκευτική καί καλλιτεχνική συγκίνησι πού άποπνέει
τά μεγαλείο του. 'Η άρχιτεκτονική του, τά ψηφιδωτά, τά άνάγλυφα καί οί άναθηματικές έπιγραφες, δλα τά πάντα συνθέτουν
μέσα μας τόν φαντασμαγορικό παμπάλαιο άλλά δλοζώντανο
χρωματικά πίνακά του.
Ή είκονογράφησι τής Μονής τοδ Δαφνίου άκολουθεΐ τήν
ένιαία πλαστική άρμονία πού ύπάρχει καί στόν O o to Λουκά.
Ό συμβολισμός τού είκονογραφικοδ αύτοδ προγράμματος άποτελεΐ θεμελιακό στοιχείο τού δλου έργου, δπου δ Παντοκράτωρ δεσπόζει ώς κορυφαίίι δημιουργική δύναμις, έτσι καθώς
παρουσιάζεται στόν τροΰλλο. Παράλληλη μέ τό βαθύτερο θρη
σκευτικό ύπόβαθρο ή καλλιτεχνική καί αισθητική άρμονία. Οί
τεχνίτες έχουν προσδώαει στά ψηφιδωτά δλη τήν έαωτερική
τους λαμπρότητα,μέ τό σχήμα καί τό χρώμα. Στό βάθος τών
καλλιτεχνικών τους άναζητήσεων ύπάρχει ή άρχαία έλληνικη
φλόγα τής αισθητικής καί τής ομορφιάς, έκεΐνο τό πλαστικό
πάθος τής τελειότητος. Παρά τούτα δέν λείπουν ούτε οί νεω
τερισμοί, ούτε οί άνατολικές προσμίξεις τής διακοσμήαεως. Οί
διαφορές πού ύπάρχουν σέ ώριομένες συνθέσεις φανερώνουν κα:
τήν καλλιτεχνική έλευθερία μέ τήν δποίαν έργάσθηκαν οί
διάφοροι τεχνίτες, άλλά καί τήν διερευνητική τους φλόγα πού
έκαιγε μέσα τους. «Ά ν καί τά μωσαϊκά ταύτα — γράφει δ
ιστορικός τής τέχνης Δ. Εύαγγελίδης— έχουν έπισκευασθή κατά
τούς νεωτέρους χρόνους, διατηρούν δμως πάντοτε τήν λάμψιν
καί τόν βυζαντινόν χαρακτήρα των, δ δποΐος έκφράζεται μέ
μέσα μαλακώτερα, λεπτότερα καί κομψότερα (άπό δ,τι είς τά
ψηφιδωτά τού 'Οσίου Λουκά). Είς τήν μοναστικήν άνατολικήν
αύστηρότητα άντιπαρατίθεται έδώ ή έλληνική άντίληψις τής
καμψότητος, τής άρμονίας, τού μέτρου. Προτιμώνται αί τάσεις
καί αί κινήσεις τών άρχαίων έλληνικών άγαλμάτων μέ τά
κλασσικά φορέματα, έπί τών δποίων άπηχούν αί μορφαί τού
σώματος, αί ώραίαι άναλογίαι, ή πλαστική άπόδοσις τών
μορφών καί τών πτυχών, ή εύγενής καί μετρημένη έκφρααις,
αί άρμονικαί συνθέσεις, άλλά πάντοτε είς ένα χώρον συμβα
τικόν καί άφηρημένον». 'Ο Μιχελής στήν μελέτη του «Ή
αισθητική τής βυζατινής τέχνης», θά διερευνήση μέ τήν βαθύ
τερη φιλοσολοφική καί αισθητική του έποπτεία τό θέμα τού
δυαδισμοδ στή βυζαντινή τέχνη, έτσι καθώς τόν συναντάμε καί
στά μωσαϊκά τής Μονής Δοφνίου: «Υπάρχει άράγε— γράφει—
δ διχασμός πού παρατηρούν στήν τεχνοτροπία τής βυζαντινής
ζωγραφικής, τό άνατολικό έξπρεσσιονιστικό ύφος καί τό έλληνιστικό κλασσικίζον ύφος, άπό τά όποια τό πρώτον άναφαίνεται στά μωσαϊκά τοδ Όσιου Λουκά, τό δεύτερο στά μωσαϊκά
τοδ Δαφνίου; Ό διχασμός είναι βέβαια έκδηλος, συχνά μέσα
σ’ ένα καί τό ίδιο μνημείο, δπως στό Δαφνί, δπου δ Παντο
κράτορας είναι έξπρεσσιονιατικός καί κλασαικιζουσα ή Σταύρωσι. Οί άρχαιολόγοι μιλούν τότε γιά τεχνίτες δύο προελεύ
σεων, άπό τήν ’Ανατολή καί άπό τήν Πόλι, ή γιά δυό σχολές
έξεπρεσσιονισμοδ καί άττικισμοδ, ώς έάν ή βυζαντινή τέχνη
ήταν ένα καλάθι πού έρριχναν τά διάφορα αύτά φρούτα. Ή
άλήθεια είναι δτι δ δυαδισμός άποτελεϊ έσωτερική ιδιότητα
τής βυζαντινής τέχνης σύμφυτη μέ τή γέννηαί της».
Ή Μονή Δαφνίου δένεται άρμσνικά μέ τό άττικό τοπίο
καί άποκαλύπτει πόσο δημιουργικά μεγάλη γίνεται καί ή ζωή
καί ή τέχνη δταν θεμελιακές τους πηγές είναι ή πίστι στό
θεό καί ή άγάπη στόν άνθρωπο.

Ταξίδια

στην

όμορφη

Ελλάδα

μας

Ό Ναός ταΰ Απόλλωνος, τό σηιμαντικώτερο άπό τά μνημεία τής Αρχαίας Κορίνθου.

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Σ
(Σκίτσα άπό τά μνημεία και την ιστορία της)
Καθώς τό ούτοκίνητο τρέχει
βιαστικά ατό σύγχρονο άνετο
δρόμο ορός τό κέντρο τής Πελο
πόννησου τό μάτι του έπισκέπτη
κορφώνεται έρευνητικό στό γκ,ριΖαπράσινο θεόρατο βράχο, που
βρίσκεται λίγα μόνο χιλιόμετρα
μοκρυά άπό τή θάλασσα τού Κο
ρινθιακού Κόλπου. Στό πόδια τοϋ
βράχου, πού δέν είναι άλλος άπό
τό γνωστό Άκρακόρινθο, άτέλειωτα ερείπια κείτοντσι στη γή, λεί
ψανα αιώνια μιάς έποχής, πού τό
πνεύμα της προσπαθούμε νά Ζων
τανέψουμε, κάνοντας μέ τη φαντοσία μας τις σπασμένες πέτρες
νά μιλήσουν. Βρισκόμαστε στό
χώρο, όπου ή άρχαία Κόρινθος.
"Αν δέν έβλαπτε λίγη ίστοοία, ίσως δέ μπορεί νά γίνη άλλοιώς, θά λέγαμε πώς ό "Ομηρος
τήν ώνάσαΖε Έφύρα. Παλαιότε-

ροι κάτοικοί της άνοφέρονται οί
Μινύες, πού έ(ρθασαν έδώ άπό
τήν εύφορη Θεσσαλία. Φαίνεται
όμως, πώς καί οί Φοίνικες ίδρυ
σαν στήν Κόρινθο Εμπορικό Κέν
τρο. Τό 1074 π.Χ. οί σκληροτρά
χηλοι Δωριείς μέ αρχηγό τους
τόν Αλήτη κατέλαβαν τήν πόλι
καί έγκατέστηασν στήν έΕουσία
τήν οικογένεια τών Βακχιαδών.
Γύρω στό 655 ό Κύψελος άρπαξε
τήν έΕουσία καί κυβέρνησε τόν
τόπο μέχρι τό 627. Λένε πώς εί
χε ύποσχεθή στό Δία ολόκληρο
τόν πλούτο τής
Κορίνθου, έάν
τόν βοηθούσε νά καταλάβη τήν
άρχή. Ό τα ν τελικώς τά κατάφερε ό θεοσεβής εκείνος ■τύραν
νος» έπέβολε φόρο 10% έπί τής
περιουσίας. Μέ τά έσοδα αύτά,
πού τά έδινε στό νοό, ξεπλήρωσε

σέ μιά δεκαετία τόν όρκο του. Ή
κυβέρνησί του ύπήρξε γιά τήν
Κόρινθο περίοδος μεγάλης εύημερίας. Νέα άκμή έλσβε ή πόλις
όταν στήν έΕουσία άνέβηκε ό
γυιός τόϋ Κύψελου, ό πολύς Πε
ρίανδρος, ή διοίκησι τού όποιου
χαρακτηρίζεται, ώς μία άπό τις
μακρότερες -τυραννίες» τής έλληνικής ιστορίας. Ό Περίανδρος
άπσκατέστησε τήν τάξι καί τήν
πειθαρχία, περιώριοε τήν έκμετάλλευσι, έπροστάτευσε τό έμπόριο,
τά γράμμοτα καί τις τέχνες. Από
τούς πλούσιους άφοίρεσε τά πλεονάΖσντα χρήματα καί τά ξόδεψε
γιά τήν κατασκευή ένός μεγάλου
χρυσού άγάλματος. Κάποτε κάλεσε τις γυναίκες τής Κορίνθου σέ
μιά έορτή, όπου, άφοΰ οί στρα
τιώ τες του πήραν τά πολυτελή
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Πατρίδα τοϋ σοφού Πε
ρίανδρου καί του φιλο
σόφου Διογένη. Φημι
σμένη για τις πολυάρι
θμες έταϊρες της καί την
πολυδάπανη ζωή της.

Λύο ά,κάμ,η Απόψεις τοϋ Ναού τοϋ ’Απόλλωνος.
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κοομήμοτά t o u c , τις έστειλε χω
ρίς καμμιά έΕήγησι στό σπίτια
τους. Στήν εποχή του ή Κόριν
θος Ιδρυσε τις περισσότερες άποικίες καί έπεΕέτεινε τό εμπόριό
της μέχρι τή Σικελία, τήν Ιλλυ
ρία, τήν Αίγυπτο καί τά παράλια
τής Μ. 'Ασίας.
"Εγινε πολυάν
θρωπη καί ή πιό πλούσια πόλις
Τής Ελλάδος, 'ft Ζωή της ήταν
διαρκώς ένα πανηγύρι χαράς καί
άπολαύσεως. Πολυτελή κέντρα γιό
διασκέδασι καί πολυάριθμα κατα
στήματα βρίσκονταν σ' όλόκληρη
τήν Κόρινθο. Καί πάνω άπ' όλα
οί περίφημες έταϊρες της. "Ηταν
τόσες πολλές, ώστε συχνά οί "Ελ
ληνες νά χρησιμοποιούν τήν έκφρασι «κορινθιάΖεσθαι» μέ τή ση
μασία βεβαίως τής πορνείας. Οί
πιό πολλές άψιερώνσνταν στήν
Αφροδίτη, χαρίζοντας τό προϊόν
τών είοπράΕεών τους στούς παμ
πόνηρους ίερεϊς, πού ασκούσαν
χωρίς αμφιβολία κάποια ιδιώνυμη
συγκεκαλυμμόνη μαστρωπία. «Ό
ναός τής Αφροδίτης, γράφει κά
που ό Στράβων, ήτο τόσον πλού
σιος, ώστε είχε πλήθος έτοιρών,
τάς όποιος άνδρες καί γυναίκες
είχαν άφιερώσει εις τήν θεάν.
Λόγω τών γυνοικών αύτών ή πό
λις ήτο γεμάτη άπό κόσμο καί έπλούρΖε. Οί πλοίαρχοι τών δια
φόρων σκαφών έσπατάλον έκεϊ
έλευθέρως τά χρήματά των. Ή
πόλις ήτο εύγνώμων καί έθεώρει
αύτάς τάς «φιλοΕένους κυρίας»
ώς δημοσίας εύεργέτιδας». "Ενας
άλλος συγγραφέας πού τόν άναφέρει ό Αθηναίος λέγει ότι «εί
ναι παλαιό συνήθεια τής Κόριν
θου, όταν ή πόλις άπευθύνει μίαν
ικεσίαν πρός τήν Αφροδίτην, νά
καλή όσον τό δυνατόν περισσοτέρας έταίρος νά μετάσχουν τής Ι
κεσίας». Οί έταϊρες τής Κορίνθου
είχαν καί τή δική τους θρησκευτι
κή έορτή, τά « Αφροδίσια», πού έτελεϊτο μέ μεγάλη εύλάβεια καί
έπισημότητα. Οί γυναίκες τοϋ άγοραίου έρωτα ήταν πολυάριθμες
στήν Κόρινθο καί τήν έποχή άκόμη, πού ό Απόστολος Παύλος,
πενήντα περίπου χρόνια μετά τήν
γέννησι τού Χριστού, έγραψε τήν
πρώτη πρός Κορινθίους έπιστολήν
του. Τό πολυδάπανο τής Ζωής
στήν πλούσια καί άμαρτωλή Κό
ρινθο έδημιούργηοε καί τήν πα
ροιμία, πού ήταν γνωστή σ' ολό
κληρη τήν άρχαία Ελλάδα. «Ού

ΚΟΡΙΝΘΟΝ
Μεγάλο εμπορικό κέν
τρο τής άρχαιότητος.
Γνωστή για τά περίφη
μα άγγεϊα της. Μόνιμη
άντίπαλος τής ’Αθήνας
στον οικονομικό στίβο.

παντός ηλεϊν eie Κόρινθον». Τά
μέσα τοϋ Σ Τ ' π.Χ. αιώνα ή εμπο
ρική δροστηριότητα τής ΚορΙνθου
περιωρίΖετσι αισθητά. Να κέντρα,
μεταξύ τών όποιων κυρίως ή Α
θήνα διεκδικούν τά πρωτεία ατό
στίβο τοϋ οικονομικού ανταγωνι
σμού.
Ή πόλις δέν έμεινε αμέτοχη
καί στό προσκλητήριο τών Πανελ
λήνιον έναντίον τών Περοών. Δέ
κα εξ Κορινθιακές τριήρεις μέ
ναύαρχο τόν Αδείμαντο πήραν
μέρος στή ναυμαχία τής Σαλσμϊνος καί πέντε χιλιάδες στρατιώτες
πολέμησαν στις Πλατοιές.
Ο μακροχρόνιος Πελαποννησιοκός Πόλειμος, τού όποιου ήθικοί ούτουργοί υπήρξαν οί Κορίνθιοι έληξε καθώς είνοι γνωστό μέ
τή νίκη τής Σπάρτης, άλλά στήν
ουσία δέν ωφέλησε τήν πατρίδα
τού Περιάνδρου. Απεναντίας αύξήθηκε περισσότερο ή Σπαρτιατι
κή κηδεμονία, πού κράτησε μέχρι
σχεδόν τά 337, όταν ισχυρή Μα
κεδονική φρουρά έν^αταστάθηκε
στόν ισχυρό Άκροκόρινθο. 'Αργό
τερα ή Κόρινθος άπετέλεσε μέλος
τής Αχαϊκής Συμπολιτείας, τής
όποιας έγινε καί έδρα τό έτος
196.
"Ηδη όμως είχε άρχίοει νά γί
νεται φανερός ό θανάσιμος κίνδυ
νος τών λεγεώνων τής Ρώμης.
Ή καταιγίδα έφθασε τό 146 π.Χ.
Ό Ρωμαίος στρατηγός Μάμμιος,
πάτησε τήν όμορφη πολιτεία καί
ολοκληρωτικά τήν
κατέστρεψε.
Οί όνδρες θανατώθηκαν, τά παι
διά καί οί γυναίκες πουλήθηκαν
ώς δούλοι. Τούς θησαυρούς τής
πόλεως, μέσα στούς όποιους πε
ριλαμβάνονταν άγάλματα, κομψο
τεχνήματα, άγγεϊα καί άλλα έξαίσια έργα τέχνης ό άξεστος
Μάμμιος κατέστρεψε ή έστει
λε στή Ρώμη, γιά νά στολί
σουν τά άνόκτορα, τούς ναούς καί
τίς βίλλες τών άρχόντων στόν Τίβεοη. Τό έδαφος τής Κορίνθου
έκηρύχθη έπικατάρστο καί έρημώθηκε τελείως. Πέρασαν πολλά
χρόνια άπό τότε μέχρις ότου τό
44 π.χ. ό 'Ιούλιος Καϊσορ, άνάστήσε τή νεκρή πολιτεία ίδρύον
τας έκεί Ρωμαϊκή άποικία, στήν ό
ποια έγκστέστηοε Ρωμαίους άπελευθέρους. Γιά νά ιιή θυμίξη μά
λιστα τίποτα τό άδοξο παρελθόν
της άλλαξε καί τό όνομα. Τήν εί
πε Colonia laus julia Corinthus.

Ανω: IΙρατήρια καί Ναός τού Απόλλωνος. Κάτω: χαρακτηριστικό κιο
νόκρανο Κορινθιακού ρυθμού άπό τό Ναό τού ’Απόλλωνος.
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Ή περίφημη πηγή τής ΓΙειρήνης στό χώρο δπσυ τα έρείπια τής αρχαίας Κορίνθου.
έντυπωσιακώτερα μνημεία τής πόλεως.

Καί ή νέα πόλι προώδευσε σέ
ένα μικρό σχετικώς χρονικό διά
στημα. Ή τα ν συνήθως έδρα τού
άνθυπάτου τής Αχαΐας καί αργό
τερα έγινε σπουδαίο κέντρο τής
θρησκείας τού Ναζωραίου. Ό ταν
τό έτος 170 μ X τήν έπεσκέφθη
ό Παυσανίας ήταν γεμάτη άπό
λαμπρό κτίοματα, ναούς καί άγάλματα. Τά μνημεία αυτά μέ πολύ
κόπο καί ιδιαίτερη φροντίδα έφε
ρε στό φως μετά τό 1896 ή Α
μερικανική Αρχαιολογική Σχολή
Αθηνών, ή όποια συνεχίΖει μέχρι
σήμερα τις άναοκσφές στό χώρο,
όπου εύρίσκετο ή πόλις. Αλλά καί
μετά τήν άλωσι καί τήν καταστρο
φή τής Κορίνθου άπό τό Μόμμιο,
νέα δεινά έπεφύλασσε ή ιστορία
στήν πολύπαθη περιοχή. Τό 261
καί άργότερα τό 396 μ.Χ. έφθασαν έδώ οί Γότθοι. Οί νέοι βάρ
βαροι όρποΕαν, σκότωσαν, έκαψον, ερήμωσαν καί έφυγαν άφίνοντος πίσω τους καινούργια ερεί
πια, πού όμως οί φιλοπρόοδοι Κορίνθιοι μπόρεσαν σέ λίγα μέσα
χοόνια νά Εαναχτίοουν, κάνοντας
καί πάλι τήν πόλη τους κέντρο
έμπορίου καί βιομηχανίας.
Στά βυΖαντινά χρόνια ή Κόριν
θος, γιά μιά μεγάλη περίοδο ύπήρΕε έδρα τού στρατηγού τού
Θέματος τής Πελοποννήσου καί
άργότερα, μετά τό 1.000 πε
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ρίπου, τοϋ Θέμοτος Ελλάδος καί
Πελοποννήσου. Νέο δεινό πλήγμα
ύπήρΕε ή κατάληψί της άπό τούς
Νορμανδούς τό 1146. Ό Ρογήρος ό Β ' , άφού άρπαΕε ότι μπο
ρούσε πήρε καί τούς μεταλλουρ
γούς τής Κορίνθου καί τούς μετέ
φερε στή Σικελία, όπου έργάστηκαν στά κρατικά μεταλλεία.
Λίγα χρόνια άργότερα ό Λέων
Σγουρός άπό τό γειτονικό Ναύ
πλιο κατέλαβε τόν Ακροκόρινθο
καί γιά πολύ καιρό πολιορκημένος
κράτησε τούς πολυάριθμους Φράγκους έΕω άπό τήν οχυρή άκρόπολη. Ή πολύχρονη όμως πολιορκία
καί ή έλλειψι έφοδίων ώδήγησε
τό Σγουρό στήν άπελπισία. Τό
όμορφο παλληκάρι καβαλικεύοντας τό άλογό του γκρεμίστηκε
ατούς κοφτερούς βράχους κάτω
άπό τό περήφανο κάστρο.
Μετά τό 1358 ή Κόρινθος έγι
νε κτήμα τοϋ Νικολάου ΑντΖαγιόλη καί έπειτα τοϋ Δεσπότη τής
Πελοποννήσου Θεοδώρου Παλαιολόγου, ό όποιος τήν πούλησε
ατούς Ιππότες τής Ρόδου. Τελικώς στις 6 Αύγούστου τοϋ 1458
ό
Άκρσκόρινθος
παρσδόθηκε
στούς'Τούρκους, άφού ή έλληνική φρουρά έΕάντλησε έπειτα άπό
ήρωϊκό άγώνα τά λιγοστό τρόφι
μα καί πολεμοφόδια. Μετά τήν
έθνεγερσία τού 1821 ή Κόρινθος

’Από τα

άρχισε καί πάλι νά άκμάΖη. Ή τύ
χη όμως δέν εύνόηαε καί τώρα
τήν ιστορική πολιτεία. Η νέα συμ
φορά ήρθε στά 1858. Τούτη τή
φορά δέν ήταν ό Μόμμιος μέ τούς
Ρωμαίους του, ούτε οί Γότθοι, ού
τε ό Ρογήρος μέ τούς Νορμαν
δούς του. Τούτη τή φορά ήταν ό
εγκέλαδος. Ανελέητος, φοβερός,
γκρέμισε τά σπίτια καί έθαψε κά
τω άπό τά θλιβερά τους έρείπια
δεκάδες άνθρώπους. Οί κάτοικοι,
κυνηγημένα άληθινά πουλιά, άφη
σαν τήν προαιώνια έστία τους γιά
νά χτίσουν, μέ τή βοήθεια τού
Ελληνικού Κράτους τή νέα Κό
ρινθο στήν παραλία, στό μοιχό τού
καταγάλανου Κορινθιακού.
Τώρα, μτά καινούργια πολιτεία,
μέ ολόισιους δρόμους, μοντέρνα
σπιτάκια καί όλόνθιστους κήπους
ύποδέχεται τούς έπιοκέπτες της.
Στή νέα Κόρινθο ίσως βρήτε πολ
λά στοιχεία άπό τόν παμπάλαιο
πολιτισμό της. "Ομως, μή γυρέψε
τε νά συναντήστε τή Λαίδα καί τις
Εακουαμένες έταϊρες της. Ούτε
τό Διογένη μέ τό κλεφτοφάναρό
του. Βρήκε άράγε τόν άνθρωπο
πού Ζητούσε;
Ποιος Εέρει. . . Αύτό δέν μάς
τό είπε ή ιστορία. . .
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α'

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΡΟΛΗΙΕΟΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ TQH ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΚαθηγητοΟ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος.

"Οσον άφορφ εις τό προληπτικόν τής εγκλη
ματικότητάς τών παίδων καί έφηβων έργον τής
’Αστυνομίας, όρθώς, καθ’ ήμάς, παρατηρεΐται, δτι
διά λόγους διοικητικούς έγκληματολογικούς, ψυχο
λογικούς, κοινωνικούς, ηθικούς, προφυλαχτικούς κ.ο.κ.,
δέον νά λειτουργή έντός τών πλαισίων τοΰ νέου ποινι
κού δικαίου τών παίδων καί έφήβων άστυνσμία άνηλίκων πλήρης καί αυτόνομος, άνεξαρτήτως τοΰ αν αδτη
έμφανίζηται ή ου ύπό τύπον ειδικών τμημάτων εις τούς
κόλπους γενικών ή αυτοτελών υπηρεσιών άνηλίκων καί
άρκοΰντος τοΰ δτι αΰτη θά χρησιμοποιή ιδιαιτέρους χώ
ρους πρός στέγασίν της καί ίδιον προσωπικόν. Ουδό
λως θεωρείται, έξ άλλου, άσυμβίβαστον πρός τήν φύσιν
καί τόν προορισμόν μιας ουτω πως λειτουργούσης άστυνομικής ύπηρεσίας, ή ύπ’ αυτής έπιτέλεσις καί τοΰ κα
τασταλτικού άμα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων
έργου, δεδομένου δτι καί είς περίπτωσιν έτι καθ’ ήν
τοΰτο θά έπραγματοποιείτο ύπό διακεκριμένης ύπηρε
σίας τοΰ σώματος, αΰτη θά συνειργάζετο στενώς μετά
τών άσχολουμένων άποκλειστικώς μέ τήν πρόληψιν άστυνομικών (24) .
Ρ) Ή χρησιμοποίησες άνδρών, γυναικών ή άμφοτέρων.
Μεταξύ τών προβλημάτων τά όποια άπησχόλησαν,
ώσαύτως, τούς άναζητοΰντας τελεσφορωτέρους τρόπους
προλήψεως τής έγκληματικότητος τών παίδων καί έ
φηβων, συγκαταλέγεται καί τό άναγόμενον είς τήν σκο
πιμότητα τής χρησιμοποιήσεως πρός τοΰτο γυναικών
άστυνομικών, έν καταφατική δέ περιπτώσει άν θά έδει
νά άποτελέσουν αύται ίδιον άμιγές σώμα ή μήπως θά
ήτο προτιμώτερον νά έπιδοθοΰν είς έν τοιοΰτον Ιργον
άπό κοινοΰ μετά τών άρρένων συναδέλφων των καί, πε
ραιτέρω, κατά ποιαν άριθμητικήν άναλογίαν.
Ή προηγηθεϊσα σύντομος ιστορική έπισκόπησις άποδεικνύει, δτι γυναίκες ύπήρξαν τά πρώτα μέλη τοΰ
άστυνομικοΰ σώματος τά όποια ήσχολήθησαν μέ κορα
σίδας καί άρρενας άνηλίκους έν ήθικφ κινδύνψ. Έ ξ

άλλου, ήδη άπό τοΰ 1923 ή έπί τής σωματεμπορίας
γυναικών καί άνηλίκων συμβουλευτική έπιτροπή τής
Κοινωνίας τών ’Εθνών ηύχήθη, δπως ή έντεταλμένη
τόν έλεγχον τής πορνείας άστυνομία χρησιμοποιή τόσον
γυναίκας δσον καί άνδρας. 'Ομοίως, τό έν Gratz gxxov
διεθνές συνέδριον πρός καταπολέμησιν τοΰ γυνακείου
έταιρισμοΰ (1924), άνεγνώριαε τά πλεονεκτήματα τής
διαθέσεως έπιλέκτων καί ειδικευμένων άστυνομικών γυ
ναικών είς τό πεδίον τών έγκληματούντων άνηλίκων
καί γυναικών καί τής προλήψεως τών άντικοινωνικών
έκδηλώσεών των, ύποδεικνΰον άμα τήν παρ’ έκάστη άστυνομική δυνάμει τοποθέτησιν έπαρκοΰς άριθμοΰ γυ
ναικών (“ ) .
Άλλοια ύπήρξεν άρχικώς ή θέσις τής Interpol, ήτις έπελήφθη τοΰ έν λόγψ προβλήματος κατά τήν έν
Βερολίνψ τρίτην σύνοδον τής γενικής συνελεύσεώς της
(1926), κατά δέ τήν έπακολουθήσασαν αυτόθι τετάρτην
τοιαύτην συνέδεσε στενώς έντός τοΰ πεδίου τής προλή
ψεως τών κατ’ άνηλίκων στρεφομένων έγκλημάτων τήν
έννοιαν τής «άστυνομίας άνηλίκων»— ώς άνηλίκου νο
ούμενου ύπ’ αύτής έκείνου, δστις δέν έχει καταστή είσέτι ποινικώς ένήλιξ, συμφώνως πρός τά ίσχύοντα έπί
τοΰ πρσκειμένου είς μίαν έκάστην νομοθεσίαν (26) —
μετά τής έννοιας τής «γυναικείας άστυνομίας», έν τή
άντιλήψει δτι τά μέλη της άπέδωσαν ήδη άπό πολλών
έτών άρίστους καρπούς, δσον άφορα τήν προστασίαν τών
κινδυνευόντων παίδων καί κορασίδων (27) .
Τω 1957 ή έν Λισσαβώνι εικοστή έκτη συνέλευσις
τής είρημένης όργανώσεως, έπανερχομένη έπί πρό δε
καετίας διατυπωθείσης ευχής της, συνέστησε «τήν συ
στηματικήν χρησιμοποίησιν γυναικών άστυνομικών πα
ρά τών έπιπεφορτισμένων μέ τήν άντιμετώπισιν τών έγ
κληματούντων άνηλίκων ειδικών υπηρεσιών», ένψ ή έν
Λονδίνφ έπομένη (1958) σύνοδος αύτής προέβη είς τήν
υίοθέτησιν είσηγήσεως τής γενικής γραμματείας της
δσον άφορά τάς γενικάς άρχάς, αίτινες θά έδει νά διέπουν τήν έπιλογήν γυναικών διά τάς άστυνομικάς ύπηρεσίας (28) .
Έ ξ έτέρου, δ όργανωθείς ύπό τών Ηνωμένων Ε 
θνών «κύκλος έρεύνης ’Ασίας καί "Απω ’Ανατολής»
(Rangoon, 1954) , συνέστησε «τήν έξ άστυνομικών άμ551

φοτέρων τών φύλων, είδικώς έκπαιδευομένων χαί άνευ
στολές συγκρότησιν τμημάτων ειδικών διά τούς άνηλίκους», σύμφωνων, οΰτω πως, κατά βάσιν μετά τής έκθέσεως τού «τμήματος κοινωνικών προβλημάτων» τού
έν λόγψ διεθνούς δργανισμοΰ (29) .
Σημειωτέον, ούχ ήττον, δτι καπά τάς έργασίας τού
έν Λονδίνψ δευτέρου συνεδρίου αυτού (1960), δέν εύρέθησαν άπαντες σύμφωνοι έπϊ τής χρησιμοποιήσεως
γυναικών ώς μελών τού άστυνομικοΰ σώ·νατος πρός πρόληψιν τής έγκληματικότητος καί διεπιστώθη, δτι αύται
άντιπροσώπευον μόνον τό έν έκατοστόν τής άνά τήν
ύφήλιον άστυνομικής δυνάμεως (3Ό) .
Διακρίνουααν-—καθ’ ήμάς δ' όρθήν — άποψιν διετύπωσε κατά τό αύτό έτος είς έκθεσίν της ή Γενική
Γραμματεία τής Interpol, παρατηρούσα, δτι αί γυναίκες
ένδείκνυνται πρός έκπλήρωσιν τοιούτων καθηκόντων,
δσάκις πρόκειται περί προεφηβικής ήλικίας άρρένων,
ή περί οίασδήποτε ήλικίας κορασίδων καί ευχαμένη, ό
πως, ή άστυνομία άνηλίκων περιλαμβάνη τμήμα γυναι
κείας άστυνομίας (31) ..
"Οσον άφορά τάς κατ’ ιδίαν χώρας, δτε ή Κοι
νωνία τών Εθνών άπηύθυνε τψ 1926 πρός τάς Ιξ αυ
τών μέλη της σχετικόν πρός τό έν λόγψ θέμα έρωτηματολόγιον, μεταξύ τών 17 κρατών άτινα τή έδήλωσαν
δτι χρησιμοποιούν γυναίκας άστυνομικούς, ή Αίγυπτος,
ή Ά ργετινή, ή ’Εσθονία, ή Μ. Βρεττανία, ή 'Ολλαν
δία, ή Ρουμανία, ή Τσεχοσλοβακία καί ή Φινλανδία
κατέστησαν γνωστόν δτι ήσαν πλήρως ικανοποιημένα;
έκ τής άποδόσεώς των, ένψ ή Νοτιοαφρικανική Έ νωσις ώμίλησε περί τού άντιθέτου καί αί Ίνδίαι έθεώρησαν τόν θεσμόν τούτον ώς μή πρακτικόν. Έ κ τών μή
χρησιμοποιουσών γυναίκας λοιπών 10 χωρών ή ήμετέρα έπεκαλέσθη τάς έν Έλλάδι ύφισταμένας οικογε
νειακός συνθήκας καί τάς κρατούσας κοινωνικάς προ
καταλήψεις, ή δέ Γαλλία παρά τήν έκφρασθείσαν άποψίν της περί τού άνωφελοΰς καί έν τινι μέτρψ έπικινδύνου τής άπασχολήσεως γυναικών άστυνοιμικών πρός
καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων,
άπεδέχθη τελικώς τήν πρόσληψιν των παρά τή διευθύνσει τής δημοτικής άστυνομίας, αύξήσασα τόν άριθμόν αύτών -μέχρι τού 1937 είς 20 (32) .

γ ) Τά προσόντα τών αστυνομικών τών άσχολουμένων μέ τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος τών
άνηλίκων.
Τό πρόβλημα τούτο άπησχόλησε τούς ειδήμονας,
εύθύς ώς διεπίστωσαν, έν τή μεγίστη πλειονόητί των,
τήν χρησιμότητα τών γυναικών έν τή προλήψει τής έγ
κληματικότητος τών άνηλίκων έκ μέρους τής άστυνο
μίας.
'Ως παρετηρείτο πρό τρι-ακονταπενταετίας, ό τρό
πος καθ’ δν συλλέγονται αί περί τών άνηλίκων πλη
ροφορία; παρά τών άστυνομικών καί ιδίως αί ήθικής
φύσεως έκτιμήσεις αύτών «μαρτυρούν παντελή έλλειψιν πείρας είς τό Ιδιαίτερον τούτο πεδίον κοινωνικής
βρώσεως, ένίοτε δέ μεγάλην άδιαφορίαν, έλλειψιν κατανοήσεως καί έπιπολαιάτητα». Χωρίς νά τίθηται έν
άμφιβόλψ ή άναγκαιότης τής άστυνομικής, συνδρομής
έπί τής δλης διαδικασίας τού δικαστηρίου άνηλίκων,

«δέν είναι έπιτρεπτόν νά παροράται ή λεπτότης, ή ει
δική πείρα καί ή έξαιρετική σύνεσις», μεθ’ ών είναι
άναποσπάστως συνδεδεμένη αυτή (33) .
Έ άνάγκη τής είδικεύσεως τών μελών τής άστυ
νομίας, τά όποια είτε κατά μόνος είτε καθ’ δμάδας έπιδίδονται άποκλειστικώς, μερικώς ή παρεμπιπτόντως—
είς τήν πρόληψιν τών άντικονωνικών έκδηλώσεων παίδων καί έφήβων, έτονίσθη κατά τάς έν ΙΙαρισίους
(1947) καί Στοκχόλμη (1952) γενικός συνελεύσεις
τής Interpol. 'Ομοίως, κατά τήν έν Βιέννη σύνοδον αυ
τής τού 1956, ύπεγραμμίσθη, δτι μεταξύ τών βασικών
άρχών αί όποίαι πρέπει νά διέπουν τήν συγκρότησιν
άστυνομίας άνηλίκων, καταλέγονται ό έθελοντικός χαρακτήρ τών μελών της, ή μετά μεγίστης δυνατής προ
σοχής έπιλογή των καί ή έπιμόρφωσις αύτών (34) .
Γπό τό νεύμα τούτο ή Γενική Γραμματεία τού
είρημένσυ διεθνούς δργανισμοΰ έξεπόνησε πρότυπον προ
γράμματος μετεκπαιδεύσεις άστυνομικών στελεχών
προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, δπερ
υιοθέτησε τό έν Γενεύη πρώτον συνέδριον τών Η νω 
μένων Εθνών (1955) „ σύστησαν, περαιτέρω, τήν έφαρμογήν του παρ’ άπασών τών άστυνομιών (35) .
Τέλος, ύπέρ τής έπί τού προκειμένου ειδικεύσε
ι ς , ώς άπαραιτήτσυ προϋποθέσεις πρός έπιτέλεσιν τής
ιδιαιτέρας τούτης άποστολής, έτάχθησαν τψ 1954 ή
«Διεθνής Ομοσπονδία τών Ανωτέρων ’Αστυνομικών
Αείτουργών» (Federation Internationale des Fonctionnaires Superieures de Police (36) τψ 1962 τίνές ένδίαφερόνοι διά τήν δημιουργίαν άστυνομίας άνηλίκων έντός ώριαμένων δυτικό - άφρικανικών χωρών έν άναπτύξει (3/) , τψ 1964 ή συνελθούσα είς Monrovia, πρωτο
βουλία τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, έπιτροπή
ειδημόνων έπί τής κοινωνικής άμύνης είς τά πλαίσια
δράσεις τής «Οικονομικής ’Επιτροπής διά τήν ’Αφρι
κήν» τού Οικονομικού καί Κοινωνικού Συμβουλίου
του (38) , κ.ά.

δ ) Ή ίεραρχική ύπαγωγή τών έπιδιδομένων είς τό
προληπτικόν έργον άστυνομικών.
Τό πρόβλημα τής ίεραρχικής ύπαγωγής τών ά
στυνομικών, οί όποιοι έπιδίδονται είς τό έργον τής προ
λήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, έξαρτάται, κατά βάσιν, έκ τής ,μορφής ύπό τήν οποίαν έμφανίζεται καί λειτουργεί ή έν εύρεία έννοια άστυνομία
άνηλίκων.
Ούτως, δταν μεμονωμένα μέλη τής άστυνομίας άσχολούνται— έν δλψ ή έν μέρει— -μέ έν τοιοΰτον καθή
κον, ταύτα θά ύπάγωνται είτε είς τήν άστυνομίαν άσφαλείας, είτε είς τήν δικαστικήν άστυνομίαν, άναλόγως τού άστυνομικοΰ κλάδου παρά τψ όποίψ άσκοΰν
τούτο. ’Ακόμη καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν άποτελοΰν
βοηθητικήν ύπηρεσίαν τού δικαστού άνηλίκων, δέν παύ
ουν νά άνήκουν είς τό άστυνομικόν σώμα έκ τού όποιου
καί έξαρτώνται ίεραρχικώς δσον άφορά τάς μεταθέσεις,
τήν προαγωγήν, τήν μισθοδοσίαν, τήν πειθαρχικήν εύθύνην κ.ο.κ. Μόνη δ’ ή συγκρότησίς των είς ιδιαίτερον
σώμα ή ύπηρεσίαν καθιστά δυνατήν τήν Ινταξιν αύτών
είς τήν άρμοδίαν διεύθυνσιν τού οίκείου υπουργείου, ένθα
υπάγεται ή άστυνομία, ώς συνέστησεν τψ 1956 ή έν

Είς τό προληπτικόν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων έργον τής άστυνομίας έμπίπτει μεταξύ τών άλλων ή έπίβλεψις καί δ έλεγχος σιδηροδρομικών σταθμών καί πρακτορείων, δημοσίων κήπων, ή παρακολούθησις τής συμπε
ριφοράς τών άνηλίκων άνά τάς όδούς κ.ο.κ.
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Βιέννη γενική συνέλευσής τής «Διεθνούς Όργανώσεως
τής ’Εγκληματολογικής ’Αστυνομίας» (39) . Εννοείται,
δτι Ανάλογα προβλήματα Αντιμετωπίζουν καί αί χώραι.
των δπσίων ή Αστυνομία είναι δημοτική.

ε ) Ή εκτασις τοΰ προληπτικού έργου τής αστυνο
μίας.
Έ πρόληψις τής έγκληματικότητος τών Ανηλίκων
δέν Αποτελεί, ώς είναι φυσικόν, μονοπώλιον τοΰ Αστυ
νομικού σώματος, λαμβανομένου -ύπ’ όψιν, δτι δ δικα
στής Ανηλίκων, ώς δ κατ’ έξοχήν φορεύς τής προστα
σίας τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων καί τών έν ήθικφ
κινδύνψ Ανηλίκων, περιβάλλεται ύπδ τών βοηθητικών
ύπηρεσιών τού ιατρού, τοΰ έπιμελητοΰ καί τοΰ παιδα
γωγού (4,° ), εις Ας προστίθεται καί ή Αστυνομία Ανη
λίκων ίν εύρεία έννοια, έκ παραλλήλου δέ συνεργάζε
ται μετά πολυαρίθμων ύπηρεσιών καί δργανώσεων, δπωσδήποτε ένδιαφερομένων δια τα προβλήματα τών
τοιούτων Ανηλίκων.
"Οθεν, εύλόγως Απησχόλησε τούς ειδήμονας ή έκτασις τού προληπτικού έργου τής Αστυνομίας, Ιν σχέσει πρβς τάς Αρμοδιότητας τών Ανωτέρω παραγόντων
τής περί ής πρόκειται προλήψεως.
Ούτως, εις τήν έν έτει 1952 δημοσιευθεΐσαν έκθεσιν τοΰ τμήματος κοινωνικών προβλημάτων τών Ε ν ω 
μένων Εθνών τονίζεται, δτι αί είδικευμέναι αύται Α
στυνομικά! ύπηρεσίαι δέν πρέπει νά συγχέουν τήν Α
ποστολήν των με έκείνην τών κοινωνικών ύπηρεσιών,
δεδομένου δτι τά μέλη των είναι πρδ παντδς Αστυνομι
κοί καί ούχί κοινωνικοί λειτουργοί (4 |) .
Έ π ί τών αύτών βάσεων Ικινήθη καί τδ δεύτερον
έν Λονδίνω (1960) διεθνές συνεδρίαν τού είρημένου
’Οργανισμού, διά νά καταλήξη εις τδ συμπέρασμα, δτι:
α) «ή Αστυνομία άφείλει έντδς τοΰ πλαισίου τών γενι
κών Αρμοδιοτήτων αυτής ώς πρδς τήν πρόληψιν τού
έγκλήματος, νά έπιδοθή Ιδιαιτέρως εις τήν πρόληψιν
τών «νέων» μορφών τής έγκληματικότητος τών Ανηλί
κων, χωρίς, έν τούτοις, νά φθάση μέχρι τού σημείου νά
Αναλάβη είδικάς λειτουργίας, αί δποϊαι Ανήκουν μάλ
λον εις τήν Αρμοδιότητα τών κοινωνικών, παιδαγωγι
κών καί λοιπών ύπηρεσιών»’ β) ή έν πρσκειμένω προ
ληπτική δράσις αύτής «δέον νά πραγματοποιήται έν
πνεύματι σεβασμού τών δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου»’
καί γ) έχει μεγάλην σημασίαν ή έν σχέσει πρδς τά μέ
τρα προλήψεως τοΰ έγκλήματος τών Ανηλίκων κατά
τδ δυνατόν εύρυτέρα συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας,
Αρμοδίων οργανώσεων καί τού ευρέως κοινού (42) .
Έρευνηταί τινές φρονούν, δτι ή προληπτική δράσις τής Αστυνομίας είς τδν τομέα τής προστασίας τών
παίδων καί έφηβων θά έδει νά Αναλυθή είς τρία, είδικώτερον, είδη προλήψεως, ήτοι γενικήν (παγκόσμιον,
έθνικήν καί τοπικήν) , έξατομικευμένην (ύπδ τήν έν
νοιαν τής έπιβλέψεως ώρισμένου Ανηλίκου, λόγιρ τής
διαγωγής αύτοΰ ή τής οικογένειας του) καί τής ύποτροπής. δι’ ήν Απαιτείται συνεργασία μετά τοΰ δικαστού Ανηλίκων, Αρχομένη ευθύς ώς έπιληφθή αδτη τών
Ανακρίσεων έξ Αφορμής τελέσεως έγκλήματος τινός.
Όρθώς δέ παρατηρεΐται ύπδ τών αύτών ειδημόνων, δτι
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«ή Αστυνομία γνωρίζει έπαγγελματικώς πλεΐστα δσα
περί τής κοινωνίας, ή δ’ έκμετάλλευσις αύτών πρδς δφελος τών Ανηλίκων θά ήτο πολυτιμωτάτη». "Οθεν, είς
τδ προληπτικόν πεδίον αύτής έμπίπτει ή έπίβλεψις καί
ό έλεγχος σιδηροδρομικών σταθμών καί πρακτορείων,
αιθουσών Αναμονής, χορευτικών κέντρων καί χοροδιδα
σκαλείων, δημοσίων κήπων, τών «ιδιαιτέρων» δωματί
ων κέντρων διασκεδάσεως, κακόφημων συνοικιών ένθα
Ασκείται ή πορνεία, αιθουσών ποικίλων παιγνίων καί
χαρτοπαικτικών λεσχών, ή παρακολούθησις τής συμπε
ριφοράς τών Ανηλίκων Ανά τάς δδούς, ή Αποκάλυψις
συμμοριών αύτών, κ.ο,κ. (43) .
Έντδς τών πλαισίων τού έν λάγψ προβλήματος
δέον, περαιτέρω, νά Αντιμετωπισθή καί ή Ανάγκη νο
μοθετικού προσδιορισμού τών μέτρων, είς τά όποια θά
δύναται νά προσφεύγη ή Αστυνομία, δσάκις, χωρίς νά
συντρέχη περίπτωσις προκλήσεως δικαστικής έπεμβάσεως, δέν είναι έκ τών πραγμάτων έφικτή ή έπιτέλεσις
τού προληπτικού αύτής έργου έν τή κατ’ Ιδίαν περιπτώσει διά μόνων τών συστάσεων καί νουθεσιών.
Τδ δλο θέμα συνδέεται Αναποσπάστως: α) μετά τού
γεικωτέρου τοιούτου, δπερ έγκειται είς τήν διάκρισιν
μεταξύ διοικητικού καί ποινικού Αδικήματος, Αφ’ ένός,
καί τών Αντιστοίχων κυρώσεων των, Αφ’ έτέρου (44) ’
β) πρδς τδν έστω καί πιθανόν— δχι δμως καί απλώς
ένδεχάμενον — κίνδυνον, δ δποίος, κατά τά έν τή έπιστήμη ύποστηριζόμενα, Αποτελεί γενικήν προύπόθεσιν
τής Αστυνομικής έπεμβάσεως. Ούτω, λ.χ. προκειμένου
περί κινδύνου «δημοσίου σκανδάλου», γίνεται δεκτόν,
δτι ούτος ήρτηται έκ τών περί ήθικής Αντιλήψεως τού
κοινού. "Οθεν — παρατηρεΐται — ή Αστυνομία δέν δι
καιούται νά χαρακτηρίση ούτω πως πάσαν Ακοσμίαν,
έπεμβαίνουσα άπαγορευτικώς (45) .
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Καθηγητοδ Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
τ ο δ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ ’Α θ η ν ώ ν

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου κοί τέλος)
Εις τόν σημερινόν άνθρωπον λίαν συχνόν καί έκδηλον
είναι τό φαινόμενον της έπανογωγής (Regression), τό ό
ποιον άποτελεί κατ' ουσίαν παθολογικόν φαινόμενον έν τη
ίοτρική. Γενικώς όμως βμιλοϋμεν περί έπανογωγής, όταν ό
άνθρωπος όπισθοδρομή καί μεταιπίπτη ώς πρός ψυχικήν τινα
λειτουργίαν ή τήν όλην έκδήλωοιν τοΰ ψυχικού του κόσμου
έκ τής άνωτέρας βαθμίδος έΕελι'Εεως εις κατωτέραν, π.χ.
ώς πρός τό σκέπτεσθσι, τό συναισθάνεσθαι καί τήν συμπε
ριφοράν έν γένει. ’ Ey άρχή τής μελέτης ταύτης, άνεφέραμεν ότι όπου διαπιστοϋμεν έν τή κοινωνική Ζωή τών ατό
μων τοιοϋτον φαινόμενον θεωροϋμεν ούτό ώς άπστελοΰν
σύμπτωμα κοινωνικής παθολογίας.
Φαινόμενα έπαναιγωγής διαπιστοϋνται πολλαπλώς εις
διαφόρους ταμείς τού ψυχικού κόσμου καί τής κοινωνικής
Ζωής τού σημερινού ανθρώπου. Πολλά έκ τών ήδη μνημονευθέντων παθολογικών κοινωνικών φαινομένων άποτελοΰν
έν ταύτώ καί φαινόμενον έπανογωγής, π.χ., ή μοΖοποίησις, ή έΕαθλίωσις, ή έγκλημστικότης καί άλλα.
Σαφές τό φαινόμενον τής έπανογωγής διοπιοτοϋμεν έν
τή σημερινή τέχνη (κυρίως τή μουσική, τώ χορώ, τή Ζω
γραφική, τή γλυπτική). Εις ώριαμένας μορφάς τής Ζωγρα
φικής τέχνης πρόκειται έμφονώς περί όπισθοδρομήσεως εις
προγενεστέρας καί άπλουστέρας βαθμίδας μορφής καλλιτε
χνικής δημιουργίας, π.χ. δΓ όπλών γεωμετρικών σχημάτων
άντιστοίχους πρός τάς τών πρωτογόνων καί τών παιδιών
καί τών ψυχικώς έκ σχιΖοφρενίας πασχόντων. Τό ώς πρός
τήν Ζωγραφικήν σηιμείον τούτο θά άνοπτυχθή έκτενέστερον
κατωτέρω.
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ΈΕ έτέρου εις τούς σημερινούς χορούς καί τήν σχε
τικήν μουσικήν διοπιστοΰται όπισθοδρόμησις εις τούς χο
ρούς καί τήν μουσικήν τών πρωτογόνων. Λόγω τής μεγά
λης όμοιότητος ή μάλλον τής ταυτότητος αύτών καθίστα
ται πολλάκις άδύνστος ό διαχωρισμός άπ' άλλήλων. Ή τοιαύτη παλινδρόμησις εις τούς χορούς ήρΕατο έν Αμερική διά
τής μιμήσεως ύπό τών λευκών τών χορών καί τής χορευτι
κής μουσικής τών μαύρων (μουσική Jazz καί άνάλογοι χο
ροί), μέ τήν περαιτέρω έπί τά αύτά ίχνη έΕάπλωσιν αύτών
εις τούς άλλους λαούς, μέχρι καί τής σημερινής έπσχής.
Ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον έπανογωγής καί όπισθο
δρομήσεως παρά τή ήμετέρα κοινωνίρ είναι τό κατά τήν
τελευταίαν έποχήν φαινόμενον τού προοεταιρισμοϋ καί άφομοιώσεως ύπό τών άνω κοινωνικών στρωμάτων συνηθει
ών, τρόπων διασκεδάοεως καί συμπεριφοράς, μουσικής καί
χορών, μιάς περιωρισμένης τάΕεως άνθρώπων έκ τών κάτω
στρωμάτων, κυρίως τής μουσικής κοί τών χορών αύτών,
χορών, π.χ. ώς είναι ό χασάπικος, τό συρτάκι, μουσική δέ
ώς ή λεγομένη λαϊκή μουσική, ή μουσική τών μπουΖικίων,
τά ρεμπέτικα τραγούδια κ.τ.τ. Εις παλαιοτέραν έποχήν ύπήρχε ή συνήθεια τών άνω στρωμάτων τής διασκεδάοεως
εις τά κέντρα (ταβέρνες), όπου έσύχναΖον τά κάτω στρώ
ματα. Εις τάς έν λόγω μιμήσεις έχομεν κάθοδον καί έπαναγωγήν τών όνω κοινωνικών στρωμάτων εις τάς άπλου* Ή μελέτη αδτη αποτελεί, §ν κεφΑλαιον εόρυτέρας πρα
γματείας έχοόσης τόν τίτλον «Ή ψυχοπαθολογία τί)ς συγχρόνου
κοινωνίας» καί μελλούσης νά δημοσιευθ?] προσεχώς εις βιβλίον.

στέρας καλλιτεχνικός δημιουργίας καί συνήθειας των κάτω
στρωμάτων.14 Εις πάντα ταϋτα, άλλά καί γενικώτερον εις
τάς παντοίας άλλας εκδηλώσεις τοϋ σημερινού άνθρώπου,
διαπιστοϊ τις έκεϊνο όπερ έν τη ψυχολογία καί ψυχοπαθολο
γία καλούμεν τάοιν πρός τά κάτω (tendance vers le bas),
κατ' άντίθεοιν πρός τήν τάοιν πρός τά άνω (tendance vers
le h a u l).>5
Τά φαινόμενα τής έποναγωγής έν τη κοινωνική Ζωή
έχουν τήν άφετηρίαν των εις άρχικήν τινά μίμησιν, ήτις
μετοδίδεται καί γενικεύεται. Δέν ύπεισερχόμεθα όμως εις
λεπτομέρειας τού τρόπου γενέσεως τού έν λόγψ φαινομέ
νου.
Ως ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον τής καθ' ημάς έποχής άνεπτύχθη τά φαινόμενον τής «άνδροποιήσεως» τών
γυναικών (καί τής «γυναικοποιήσεως» τών άνδρών16 έκδηλούμενον εις τήν συμπεριφοράν, τήν έμφάνισιν, τήν άμφίεσιν (άνδρική άμφίεοις τών γυναικών) καί έν γένει τούς
σκοπούς καί τήν διαμόρφωσιν τής Ζωής αύτών.
Ή γυναίκα έπιδιώκουσα τήν ισοτιμίαν πρός τόν άνδρα
άφωμοίωσε καί ώκειοποιήθη μάλλον άσυνειδήτως ώρισμένους τρόπους συμπεριφοράς καί δράστηριότητος ίδιους τού
άνδρός. Έν πρώτοις, προέβη εις άνάληψιν έργων, άτινα
είναι έργα τού άνδρός. Εϊτα άνέπτυΕε διαφόρους άνδρικούς
τρόπους συμπεριφοράς, ώς π.χ. τήν ένεργητικήν έμφάνισιν,
τό άθλητικόν ύφος, τήν έκδηλον έπιθετικότητα καί μαχητι
κότητα, τά ένεργεϊν κατ' εύθεϊαν εις τόν σκοπόν άνευ προ
σχημάτων, τήν άπροκάλυπτον πρόκλησιν καί ελευθεριότητα
περί τα γενετήσια Ζητήματα μετά περισσής πρωτοβουλίας
καί κυνικότητος, τήν έλλειψιν συναισθηματικότητος εις τάς
παντοειδείς έΕωτερικεύαεις της, τόν ταχύν καί άνευ χάριτος βηματισμόν, τό κάπνισμα, τελικώς δέ τήν άνδρικήν
άμφίεσιν. Πάντα ταύτα, άποτελούντα γνωρίσματα τού άν
δρός καί έπαναλαμβανόμενα ύπό τής γυναικός, δύνανται νά
κριθούν ώς καινοφανείς εκδηλώσεις, αϊτινες έΕετοΖόμεναι
μετά τού συνόλου τοϋ θέματος τής γυναικός, τό όποιον θά
άναλυθή ψυχολογικώς καί θά άναπτυχθή κατωτέρω έκτενέστερον ( Ίδ έ Κεφ. Ή χειραφέτησις τής γυναικός), δέν
όπέχουν τής περιοχής τών παθολογικών φαινομένων τής ση
μερινής έποχής. Ή άνδροποίησις τής γυναικός έκπροσωπεϊται κατ' έΕοχήν ύπό τής άμερικανίδος.
Παραλλήλως πρός τό φαινόμενον τής άνδροποιήσεως
τής γυναικός, έχομεν νά τονίοωμεν έν έτερον φαινόμενον
αύτής άντικρυς άντίθετον πρός τό άνωτέρω. Τούτο είναι ή
διά τής μόδας καθιερωθεϊσα όπογυμνωτική άμφίεοις τών
γυναικών, ήτις έχει προπλάθει γενικώτερον χαροκτήρα ώς
μοΖικόν κοινωνικόν φαινόμενον καί ώς εύλογον συμβολίΖει
καί έκφρόΖει ώρισμένην ψυχικήν πρόθεσιν. Εις τήν γυνοικείαν άμφίεσιν γενικώς δέν έλλείπει τό άπογυμνωτικόν
στοιχείον, πάλαι μέν μόνον κατά τάς έπισήμους συγκεντρώ
σεις (έΕωμος έσθής) νύν δέ καί έν τή καθ' ήμέραν χρήοει.
Ή νύν έπικρατούσα όπογυμνωτική άμφίεοις, άπομακρύνουσα πάν ίχνος έντροπής καί συστολής άπό τής γυναικός17 συμπορεύεται μετά τοϋ έτέρου ομαδικού κοινωνικού
παθολογικού φαινομένου τής κατά πολλούς καί ποικίλους
τρόπους άφθονου προσφοράς καί έπιδείΕεως παντός εί
δους γενετησίου ύλικοϋ (διά τοϋ κινηματογράφου, τής τη
λοψίας, τών εικόνων, τών συΖητήσεων, κατ' έΕοχήν δέ τής
πορνογραφίας καί τής πορνοεικονογραφίας), έπί τψ σκοπώ
γενετησίου ύποκινήσεως.,β Τό γεγονός τής συνοδόιπορίας
ταύτης επιτρέπει όφ' ένός τόν χαρακτηρισμόν τοϋ τοιούτου
συρμού έν τή γυναικεία άμφιέσει ώς συμβόλου άμιγούς γε
νετησίου προθέσεως άφ' έτέρου τήν προσομοίωσιν πρός τήν
γνωστήν εις τό άρρεν φύλον διαστροφήν τού γενετησίου
ένστικτου, τήν συνιστομένην εις τήν όπογύμνωσιν καί έπίδειΕιν τών γεννητικών όργάνων (Exhibitionismus). Εύλόγως
κατ' άκολουθίαν καταλήγει τις εις τήν κατάταΕιν τού έν
λόγω φαινομένου εις τήν περιοχήν τών παθολογικών φαινο
μένων.
ΑΕιοσημείωτον έν τώ προκεψένω είναι ότι ή άμφίεοις
τών γυναικών έΕ ένός είναι άκρως άποκαλυπτική δηλαδή
θηλυπρεπής έΕ έτέρου δέ έντόνως άνδρική, μολονότι καί εις
τήν άνδρικήν τονίΖεται άνογλύφως τό γυναικεϊον στοιχείον.
ΣυνδυάΖονται δηλαδή έν ταυτώ αί δύο άκραίαι άντιφατικαι
έκδηλώσεις.
Ομαδικόν κοινωνικόν φαινόμενον τού όποιου δέν πρέ
πει νά παραληφθή ή μνεία είνοι ή κυρίως παρά τή άμερικανική κοινωνία μεγάλης έΕοπλώσεως καί δημοτικότητος άντίληψις καί συνήθεια τής έφαρμογής ψυχαναλυτικής θερα
πείας εις πάντα πσρουσιάΖοντα καί άσήμαντον έτι ψυχικήν
ένόχλησιν. Εν τώ προκειμένω τελείται κατόχρησις τής θε
ραπευτικής ταύτης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου. Τό δέ φαι-

νόμενον αποτελεί είδος ψυχικής έπιδημίας11®, έχει δέ ώς
παράλληλον τήν καταλαβούσαν τόν σημερινόν άνθρωπον έπιδημίαν καταχρήσεως ύπνωτικών καί ήρεμιστικών φαρμά
κων καί τών τοΕικομανιών.
Ιδιαιτέρας σημασίας ψυχοκοινωνικόν
παθολογικόν
φαινόμενον τής κοινωνίος τής καθ' ήμάς έποχής είναι τό
φαινόμενον τής διοσπάσεως. Ή κοινωνία, είτε μικρά είτε
μεγάλη, διά νά είναι άμολή δέον νά άποτελή, κατά τό μάλ
λον ή ήττον, ένιαϊόν τι καί ομοιογενές, κοινωνικώς, ίδεολογικώς, έν γένει πολιτιστικώς. Δέν έλλείπουν βεβαίως αί
άντιθέσεις ή καί αύτό τό φαινόμενον τής διασπάοεως ώς
έντονώτερον φαινόμενον άντιθέσεως, καί εις αύτήν τήν
θεωρουμένην ώς άμαλήν κοινωνίαν καί εις άλας τάς έποχός. Αλλ' εις τήν ομαλήν κοινωνίαν αί άντιθέσεις καί ή
τυχόν διάσπασις δέν είναι όΕείαι. Αί όΕείαι άντιθέσεις καί
ή έντονος διάσπασις πορατηρούντσι κατ' έΕοχήν εις άνωμόλους περιόδους κοινωνικής Ζωής.
Ή
σημερινή κοινωνία πορουσιάΖει λίαν
έκδη
λον τό φαινόμενον τών άντιθέσεων καί κυρίως είπεϊν τής διοσπάσεως, δυνάμενον νά χαρακτηρισθή
ώς παθολογικόν, συμφώνως
πρός τό άΕίωμα, ότι
οίαδήποτε άνθρωπίνη έκδήλωσις ούΕανομένη εις έντασιν μετατρέπεται εις ποθολογικήν. Τά άκόλουθα παροδεί
γματα έπικυροΰν, ώς νομίΖομεν, τά τοϋ φαινομένου τού
του. Ύπομιμνήσκομεν έν άρχή τήν περίεργον σύμπτωοιν
πραγμάτων, ότι κατά τήν σημερινήν έποχήν έπετεύχθη ή
διάσπασις τού υλικού άτόμου. Αλλ' έκ παραλλήλου έχομεν
πολλαπλώς λίαν έκδηλον τό φαινόμενον τής διοσπάσεως
εις τόν ψυχοκοινωνικόν τομέα. Οϋτω, διαπιστοΰμεν σντίθεσιν καί διάσπασιν τής οικογένειας (διάσπασιν μεταΕύ τέ
κνων καί γονέων, διάσπασιν μεταΕύ τών συΖύγων), άντίθεσιν καί διάσπασιν μεταΕύ νέων καί πρεσβυτέρων (τών
δύο γενεών), διάσπασιν μεταΕύ διδοοκομένων
(μαθητών
καί φοιτητών) καί διδασκόντων (διδασκάλων καί καθηγη
τών) , διάσπασιν μεταΕύ έργοδάτου καί έργαλήπτου (κυρίου
καί υπηρέτου, προϊσταμένου καί ύφισταμένου), άντίθεοιν
καί διάσπασιν μεταΕύ τών άτάμων καί τής κοινωνίας ώς
ύπερπροσωπικής όργανώσεως π.χ. άντίθεοιν τών νέων ώς
άτάμων πρός τήν κοινωνίαν ώς σύνολον, ένσντίον τής ό
ποιας καταφέρονται ή διάσπασιν καί άπόσχισιν όμάδος άτάμων άπό τής ύπολοίπου κοινωνίος (χίππυς), ή όργάνωοιν τών νέων εις άνεΕαρτήτους όμάδας στρεφομένας έναντίον τών λοιπών όνθρώπων, άντίθεοιν καί διάσπασιν με
ταΕύ τών άτάμων καί τού κράτους (τού φαινομένου τούτου
έκδηλουμένου εις τάς πολλαπλός άντιθέσεις έΕ ένός τών
πολιτών πρός τό κράτος, π.χ. πρός πλείστας νομοθετικός
διστάΕεις καί κρατικός άποφάσεις, έΕ έτέρου top κράτους
πρός τούς πολίτας), διάσποσιν μεταΕύ τών κοινωνικών τάΕεων (ταΕικός άγών), διάσπασιν φυλετικήν
(λευκοί καί
μαύροι), διάσπασιν εις τόν τομέα τών ιδεολογιών (πολλοί
σφοδρώς άντιτιθέμεναι θεωρίαι περί
θεμάτων πολιτικής,
κοινωνιολογικών, ψυχολογικών, φιλοσοφικών, ήθικής κοκ.),
διάσποσιν εις τούς όπαδούς ένίαίας θεωρίας π.χ. εις τόν
κομμουνισμόν, διάσποσιν εις τήν τέχνην, διάσπασιν κράτους
καί έκκλησίας, διάσπασιν εις αύτήν ταύτην τήν έκκλησίαν
ώς θεσμού καί όργανώσεως,2® διάσπασιν εις τήν χριστια
νικήν διδασκαλίαν (Θεολογία χωρίς Θεόν), διάσπασιν με
ταΕύ άνθρώπου καί τοϋ Θείου (τού ύπερκοσμίου έν γένει καί
τοϋ ύπερβατικού), διάσπασιν διανθρωπίνην άπό άνθρώπου
εις άνθρωπον, διάσπασιν μεταΕύ τών κρατών, καί ώς άποκορύφωσιν έχομεν τήν διάσποσιν τής άνθρωπότητος ώς ένιαίου όλου εις δύο τμήματα (δυτικός καί άνατολικός κό
σμος) τού ένός θέλοντος νά έΕοφανίση τό έτερον. Ή άντίθεσις καί ή διάσπασις ώς πρός πλείστα έκ τών άνωτέρω
έχουν δημιουργήσει χάσμα άγεφύρωτον.21.
Τήν διάσπασιν δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν εις αύτόν
τούτον τόν άνθρωπον, ώς άταμσν καί ύπόστασιν. Ο σημε
ρινός άνθρωπος, άγαλήνευτος καί άνκιαρροπών, έχει πολ
λούς προσανατολισμούς έλκόμενος ύπό άντιθέτων δυνάμε
ων τήδε κακεϊσε καί ούδαμοϋ έπαναπαυόμενος. Δέν γνωρίΖει τί θέλει, τί έπιδιώκει καί πού νά καταλήΕη. Ούτως,
άποδεικνύεται ψυχικώς διεσπαομένος.22
Ή διάσπασις ώς ψυχοκοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενον είναι εις άλλας μέν χώρας λίαν έκδηλος, π.χ. εις τήν
Αμερικήν, εις άλλας όλιγώτερον. "Εχει δέ ή έν λόγω διάσποσις τό άντίστοιχον εις τό σύμπτωμα τής κατά τάς ψυχι
κός νόσους διοσπάσεως τού ψυχικού κόσμου εις τμήματα
άνεΕάρτητα, άλλήλων καί κατ' ίδιαν δρώντα, όπερ έν τή
ψυχιατρική καλούμεν ένδοψυχικήν άτσΕίαν.
Θέμα πρός έΕέτασιν καί κριτικήν άπό άπόψεως ψυ
χοπαθολογίας δύναται νά άποτελέση ή έλευθερία τοϋ άτόμου

ή όποια ώς ουσιώδες ψυχικόν ενέργημα τού ανθρώπου α
νήκει βεβαίως εις τάς άνωτέρας κατηγορίας πνευματικός
άΕίας. "Αν καί είναι δύακολον νά καθόρισα τις σαφώς τήν
έννοιαν καί τήν έκταοιν τής ελευθερίας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ή καλώς έννοουμένη ελευθερία είναι εκείνη ή όποια
ένέχει τήν εύθύνην καί συνοδεύεται ύπό αισθήματος δικαιο
σύνης καί σεβασμού τού ίδιου άτόμου καί κυρίως τού σε
βασμού τών άλλων. Ή κολώς δηλαδή νοουμένη ελευθερία
είναι ή μετά σωφροσύνης έλευθερία.
Κατά τήν σημερινήν εποχήν ή έλευθερία έχει ύπερβαλλόντως τονιοθή καί ύπερτιμηθή έν δυσσναλογίρ πρός
τάς λοιπός πνευματικός άΕίας (τής ήθικής, τής δικαιοσύ
νης, τού άγαθού, τής ιάγάπης, τού άληθοϋς, τού ώραίου
Κ .Ο .Κ .). Πραγματοποιείται δέ ώς άποδέσμευσις άπό τής οι
κογένειας, τής κοινωνίας, τής ήθικής, τής θρησκείας, τών
καθιερωμένων ιδεολογιών καί τείνει πρός τήν άποτίνοζιν
πόσης δεσμεύσεως, δπερ ταυτόσημον πρός τήν άναρχίαν.
Η άμετρος προέκτασις καί ύπερτίμησις τής έλευθερίας,
άφ' ένός έπέφερε τόν παρομερισμόν τών άλλων άΕιών καί
οϋτω διετόραΕε τήν άρμονικήν σχέσιν αύτών καί κατ' άκολουθίαν τήν έσωτερικήν άρμονίον τού άνθρώπου, άφ' έτέρου έπέτρεψε τήν άποδέσμευσιν καί έΕοπόλυσιν όλων τών
πρωτογόνων καί άγριων εγωιστικών τάσεων καί τών novτοειδών ένστικτων στοιχείων αύτοϋ. Ή τοιαύτη άχαλίνωτος έλευθερία άφ' ένός διατίθεται καί πραγματοποιείται εις
ένεργείας έστερημένας πόσης άΕίας, π.χ. τήν διαβίωαιν
έκτος τών ήθικών καί κοινωνικών κανόνων, τήν γενετή
σιον έλευθεριότητα, τάς τοΕικομονίας, τόν κυνισμόν έν γένει, έπίσης δέ έκαλλιέργησε τόν άκρατον έγωϊομόν ώστε
νά ένεργή πάς τις κατά τό δοκοϋν καί τήν ίδιαν βούλησιν.
Ούτως, έπέφερε διασάλευοιν τής ήθικής τάΕεως, τής κοι
νωνικής εύταΕίας καί όρθοπραΕίας καί έν πολλοϊς τόν άναρχισμόν. Αλλά «Καί έκάστω δοθείσης έΕουοίας ό,τι βούλε
ται ποιείν ού μόνον ή πολιτεία οϊχεται, άλλ' ούδ' ό βίος
ήμών τών θηρίων άν διήνεγκαι» Δημοσθένους Κατ' Αριστογείτονος Α. 20 —22. Ή άπεριόρι-στος αϋτη καί άλογος έλευ
θερία καταλήγει, ώς καί έν τώ προκειμένω συμβαίνει, εις ύπατογήν καί εις ύποδούλωσιν τού ένός ύπό τού άλλου23 καί
τήν κατάργησιν τού αισθήματος τής αμοιβαίας εύθύνης, ήτις
δέον νά διέπ- τάς διανθρώπινους σχέσεις, έπίσης τήν κατάργησιν τής ήθικής.
Ή ήθική προϋποθέτει έλευθερίαν,
άλλ' ή πολλή έλευθερία κατσστρέφει τήν ήθικήν.
Κρινσμένη ή ύπό τού σημερινού άνθρώπου οϋτω πως
πραγματαποιουμένη έλευθερία δύναται νά θεωρηθή ώς έχουοα μεταπέσει εις παθολογικήν έκτροπήν.
Συμπορευόμενον τή έλευθερίρ κοινωνικόν φαινόμενον
τό όποιον δύναται έπίσης καθ' όμοιον τρόπον νά ύποβληθή εις κριτικήν είναι τό περί τού πολιτεύματος τής δημο
κρατίας. Δέν πρόκειται έν τώ προκειμένω νά κρίνωμεν τήν
δημοκρατίαν ώς πολίτευμα κοθ' έαυτό, συγκρίνοντες αύτήν
πρός άλλου είδους πολιτεύματα, διότι ό σκοπός τής μελέ
της είνοι έντελώς διάφορος τά δέ κριτήρια τής τοιαύτης
θεωρήοεως είναι άλλα. "Αλλως τε τό πολίτευμα τής δημο
κρατίας «κοινώς όμολογεϊται» ότι είναι τό συγκεντρώνον
τά περισσότερα πλεονεκτήματα καί όλιγώτερα μειονεκτήμα
τα καί άποτελεϊ ώς πολίτευμα τήν πρασφορωτέραν προϋπόθεσιν ίκανοποιήσεως τών ποικίλων ψυχικών καί πνευμα
τικών άνογκών τού άνθρώπου. Διά τούτο πρέπει νά διαφυλάσσηται άπό παραποιήσεων, ώστε νά μή μένη τό κέλυφος
τού όνόματος κενόν περιεχομένου ή μέ πορεφθαρμένον περιεχόμενον. Ή έΕέτοσις ήμών περιορίζεται εις τό έάν ή
δημοκρατία ώς οΰτη πραγματοποιείται, διατηρή τό γνήσιον
περιεχόμενόν της ή μήπως έχει τούτο άλλοιωθή ώς τό τής
έλευθερίας. Είναι βέβαιον ότι οί άνθρωποι δειναπαθήσαντες υπό τόν φασισμόν καί τόν κομμουνισμόν κατέφυγον έ£
άντιδράσεως μετά πολλής δέσεως εις τό πολίτευμα τής δη
μοκρατίας καί άφ' ένός κατέστησαν τούτο αύτοσκοπόν (τά
πολιτεύματα δέν όπστελούν σκοπόν άλλά μέσον πρός διακυβέρνησιν τών άνθρώπων) έΕ έτέρου έν τή άπληστία των
ήλλοίωσαν έν πολλοϊς τό γνήσιον περιεχόμενόν καί τό νόη
μα αύτής. Σχετικώς διαπιστούμεν έν πρώτοις ότι διαφόρως
άντιλαμβάνονται τήν δημοκρατίαν οί διάφοροι λαοί καί σχε
δόν διάφορος είναι ή άντίληψις άπό άτόμου εις άτομον ώστε
τό νόημα αύτής είνοι όλως ποικίλον καί ή πραγματοποίησις
αύτής λίαν διάφορος.
Είτα ότι χρησιμοποιείται δΓ άλλοτρίους σκοπούς καί ύπ' αύτήν καλύπτονται σκοποί κοινωνικοπολιτικοί άσχετοι πρός τόν γνήσιον σκοπόν τής χρηστής
δημοκρατίας. Οί καμμουνισταί π.χ. όμιλοΰν περί δη
μοκρατίας.
Έν συνεχεία διαπιστοΰται
ότι έχει συνδυασθή καί έμπεριέχει πολλάς άπαΕίας π.χ. κυρίως τήν παραπεποιημένην έλευθερίαν, τήν ήθικήν έκπτωοιν κ.ά. ώστε

ύπό τήν ακέπην αύτής έπιτελείται παραχώρησις πρός παν
τοειδείς ήθικάς έκτροπός καί άνομίας καί έν γένει πρός
παν ό,τι κακόν έκκολάπτει ή σημερινή παθολογική κοινωνία.
Τελικώς, ότι ύπ' αύτήν έχει έπέλθει μία κοινωνική χαλάρωσις ώς πρός τά πάντα (έθιμα, νόμους, ήθικήν, συμπερι
φοράν τών άτάμων) παρέχουσα τήν δυνατότητα εις οίονδήποτε άνευ κοινωνικής καί πολιτικής άρετής νά δρά καί νά
κυρίαρχη.24 Ύπό τοιούτους όρους προγμοτοποιήσεως τής
δημοκρατίας καί πρό παντός ώς έλέχθη έν συνυπάρΕει μετά
τής άσυδότου έλευθερίας, ή δημοκρατία έχει διαμορφωθή
κατά τρόπον ώστε δύναται νά θεωρηθή ώς «δημοκρατία
ούχ'ι κατά νόμους», άλλά «δημοκρατία άνευ νόμων», ώς
έλεγον οί αρχαίοι, έν άλλοις λόγοις ώς δημοκρατία μή έμπεριέχουσα τό άγαθόν τού γνησίου νοήματος αύτής καί παρακωλύουσα τήν δρόσιν τών καλλιτέρων. Ώ ς έκ τούτου
εύλόγως δύναται νά λεχθή ότι κατέστη παρεφθαρμένον καί μή ύγιές (παθολογικόν) πολίτευμα. Ό κίνδυνος τής
μεταπτώσεως έκ τής τοιαύτης δημοκρατίας εις τήν οχλοκρα
τίαν ή άλλο τι είναι μεγάλος. «Εικότως τοίνυν, είπον, ούκ
έΕ άλλης πολιτείας τυραννίς καθίσταται ή έκ δημοκρατίας.
έΕ οίμαι τής άκροτότης έλευθερίας δουλεία πλείοτη τε καί
άγριωτάτη» Πλάτωνος Πολιτεία Η 564.25
Παρατηρεί τις έν τώ προκειμένω ότι ένώ ή έλευθερία
καί ή δημοκρατία άπστελοΰν πνευματικάς άΕίας ύπέστησαν
άπαΕίωσιν καί κατέστησαν έκτροποι τών γνησίων πνευμα
τικών άΕιών. Ό τι δέ οί άνθρωποι υιοθετούν καί άνέχονται
τοιαύτην μορφήν έλευθερίας καί δημοκρατίας άφ' ένός ση
μαίνει τούτο συσκότισιν τής «άγρυπνούσης συνειδήσεως»,
καί τού ύψηλοΰ φρονήματος άφ' έτέρου, συντελεί, ώστε
νά παραλείπωνται ένέργειαι πρός πρόληψιν καί διόρθωσιν
πολλών κακώς κειμένων άπό τών όπλουστέρων μέχρι τών
οημαντικωτέρων, π.χ. νά άνεχώμεθα τάς έστίας μολύνσεως
τού χιππισμοΰ, τήν μετάδοσιν άκαταλλήλων καί άντιπαιδαγωγικών έργων διά τής τηλοψίας καί τού κινηματογράφου,
τήν σαθρόν λογοτεχνίαν, τήν άγοραίαν μουσικήν καί πλεϊστα άλλα.
Έκτροπός ώς τάς άνωτέρω έχομεν έπίσης σχετικώς
πρός άλλος άΕίας, περί ών άλλαχού γίγνεται έκτενέστερος
λόγος.
Φαινόμενον άνήκον εις τάς παθολογικός κοινωνικός
εκδηλώσεις είναι ό κοσμοπολιτισμός. Ο κοσμοπολιτισμός
προτείνει τήν άμετρον διεύρυνσιν τού έγώ ώστε ό άνθρω
πος νά καταστή πολίτης όλου τού κόσμου. Πρός τούτο ύποδεικνύει τήν άνατροφήν τού άνθρώπου άνευ καλλιέργειας
συναισθήματος άναφερομένου εις
ώρισμένον κοινωνικόν
σύνολον έν χώρω τοποθετημένον. Αλλά τό Εήν μετ' άλλων
άνθρώπων έν χώρω, εις τόν όποιον νά άνήκη τις άποτελεϊ
τρόπον καί μορφήν ύπάρΕεως τού άνθρώπου ύπό τήν έν
νοιαν ούχί τού κατοικεϊν απλώς άλλά τής δημιουργίας στε
νού ψυχικού δεσμού πρός τόν χώρον καί τούς έν αύτώ
άνθρώπους. Τούτο άλλως τε άποτελεϊ τόν πυρήνα τού νοητικοσυνσισθηματικού συμπλέγματος τής πατρίδος. Ό κοσμο
πολιτισμός παρορών τό βασικόν τούτο ψυχικόν ένέργημα
έπιΕητεϊ τήν καθιέρωσιν κοινωνικής συνειδήσεως, τής όποιας
περιεχόμενόν είναι ή άφηρημένη έννοια ποντός χώρου έν
τώ κόσμω γενικώς. Ή τοιαύτη κοινωνική συνείδησις άνευ
όπαρχής άπό τού συγκεκριμένου καί σοφούς περιεχομένου
τού χώρου καί τών έν αύτώ άνθρώπων είναι ούσιαστικώς
κενή περιεχομένου καί καθιστά τήν προσωπικότητα κοινωνικώς κενήν καί άχρουν. Δημιουργεί τόν άπολιν άνθρωπον,
άστις ανήκει παντού καί ούδομού καί έχει ώς γνώμονα τά
ίδια αυτού έγωϊστικά ένδιαφέροντα26. Ό κοσμοπολιτισμός
άποτελεϊ κατ' ούσίαν ούτοπιστικόν κατασκεύασμα. Ή μοΕοποίησις περί ής άνωτέρω ό λόγος καί ό κοσμοπολιτισμός ά
πστελοΰν παθολογικός μορφάς τής άγωγής τού πολίτου. Ο
διεθνισμός είναι συγγενές φαινόμενον τού κοσμοπολιτισμού
καί έκπροσωπείται ύπό τού κομμούνισμοΰ.
Κοσμοπολίτης
είναι ό γνωστός τύπος τού Λεβοντίνου.
Ή άντίληψις τών σημερινών άνθρώπων πιστευόντων
εις τήν τεχνικήν καί τήν δΓ αύτής λύσιν τών παντοίων
προβλημάτων τού άνθρώπου θά ήδύνστο νά χαρακτηρισθή
ώς πεπλανημένη άντίληψις ένέχουσα τά στοιχεία τής παρανοήσεως τής πρσγματικότητος καί κατ' άκολουθίαν ώς
ψυχοπαθολογικόν φαινόμενον. Αναμφιβόλως εις μεταγενεστέραν έποχήν οί άνθρωποι θά κρίνουν ώς πρός τό σημεϊον τούτο τούς σημερινούς ώς κατεχομένους ύπό όμαδικής παραφροσύνης.
Τελικώς άς μή παραλειφθή νά τονισθή ότι τά αείποτε
έν τή κοινωνία ύπάρχοντα ψυχοκοινωνικά παθολογικά φαι
νόμενα (ό άλκοολισμός, ή πορνεία, ή έγκληματικότης κ.ά.)
προσέλαβον τεροοτίας διοστάσεις έν τή σημερινή κοινωνίρ.

Ως καί άνωτέρω έμνημονεύθη, πάντα ταϋτα άποτελοϋν
τόν δείκτην τής κοινωνικής παθολογίας.
Oihruc έχουν τά τών μαΖικών ψυχαπαθολογικών κοι
νωνικών φαινομένων έκ τών όποιων περιεγράφησαν τά κυριώτερα. Πλεϊστα όσα κοινωνικά φαινόμενα ομαλά ή πα
θολογικά προκύπτουν κατά τόν τρόπον γενέσεως ώς άρχικώς έΕετέθη.27 Ή οημοοία τών μαΖικών φαινομένων διά
τήν κοινωνικήν Ζωήν είναι δλως ίδιάΖουσα. Ταϋτα άφ' ού
δημιουργηθοϋν καί έγκατασταθοϋν άσκοϋν καθοριστικήν έπίδρασιν έπί τήν νοοτροπίαν τών άνθρώπων, διαμορφώνουν
τήν Ζωήν αστών άπό όπόψεως πολιτικής, ηθικής, παιδαγω
γικής, φρονημάτων, ήθών καί έν γένει καθορίΖουν τήν κοι
νωνικήν ύφήν.28
Εις τά μαΖικά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα μετέχουν,
ώς καί άνωτέρω έλέχθη, άρχικώς οί ψυχικώς άνώμαλοι, οί
όποιοι είναι όλιγώτερον άνθεκτικοί εις τάς δυσμενείς έπιδράοεις τού περιβάλλοντος (τά παθολογικά γεγονότα καί
τάς παθολογικός ιδέας), έπειτα άκολουθοϋν καί οί ψυχικώς
ομαλοί.
Ή παθολογική κοινωνία ώς περιβάλλον γέμον
παντοίων παθολογικών ποραγόντων κάμπτει εύχερώς τάς
όλιγώτερον δραστικός άναστολάς τών άνωμάλων άτόμων
καί παρέχει εις ταϋτα έπί τούτοις πολλάς εύχερείας καί
δυνατότητας λόγω τής άφθονου έλευθερίας καί έλευθεριότητος τών ήθών νά ένεργοϋν άνενδοιάστως καί νά έκδηλώνουν εύχερέστερον τάς ψυχικός των άνωμαλίας τόσον
ώς πρός τήν διομόρφωσιν τής Ζωής των έν γένει όσον
καί τήν άπομίμησιν τών παντοίων ηθικών καί κοινωνικών
παρεκτροπών καί είδικώτερον τής έγκληματικότητος. Λόγω
τής έΕ υποβολής άπομιμήσεως έπαναλομθάνονται πλεϊσται
όσαι παρεκτροπαί, ήθικαί καί έγκλημστικαί ύπό τών μή διαθετόντων έπαρκώς ισχυρός άναστολάς άνωμάλων άτόμων.29
Σχετικώς πρός τάς άναστολάς αϊτινες ώς έλέχθη έκπροσωποϋνται ύπό τών άνωτέρων ψυχικών λειτουργιών άς
λεχθή, ότι εις τόν σημερινόν άνθρωπον έχουν άτονήσει αΰται εις μέγαν βαθμόν καί έν πολλοϊς κσταργηθή. Ή έΕασθένησις τών όναστολών έπιτρέπει τήν ευχερή άνόδυσιν τών
κατωτέρων ψυχικών λειτουργιών ή όπερ ταυτό έπόνοδον
καί έπαναγωγήν30 τού άνθρώπου εις τήν βαθμίδα τών κα
τωτέρων ψυχικών λειτουργιών αϊτινες συνίστονται έκ τών
άρχεγόνων ένστικτωδών Ζωικών λειτουργιών. Διά τούτο έπιτρέπει ούτος εις τόν έαυτόν του όνευ δισταγμού, συγκρατήσεως καί μεταμέλειας παν τό
πρωτόγονον, τά ά
νομον καί τό άλογον.3'
14) ’Επειδή ή μουσική αποτελεί διαπαιδχγωγικόν μέσον
διερωχάταί τις τί είδους διαπαιδαγώγησή Οφίσταται ή έλληνική νεολαία διά τοδ τοιούτου είδους μουσικής καί του περιεχο
μένου τών τραγουδιών. ΟΰδεΙς δμως ένδιεφέρθη διά τήν συντελουμένην ταύτην διαστρέβλιι>σιν τής μουσικής καλαισθησίας
καί τής ψυχής.
15) Τήν έπαναγωγήν δύναται νά διαπίστωση τις καί εις
Ιν άλλο κοινωνικόν φαινόμεινον. ’Εάν παρακολουθήαη τις τάς
συνομιλίας τών νέων, άρρένων καί θηλέων, θά διαπίστωση είς
τήν φρασεολογίαν αύτών αφθονίαν χαιμαίζηλων καί άγοραίων
εκφράσεων λέξεων καί χαρακτηρισμών. Ε κτό ς τούτου έχει
δημιουργηθή ιδιαίτερον λεξιλόγιον συνομιλίας έμπεριέχον με
ταποιήσεις λέξεων, νεολογισμούς, άποχωρισμόν τών λέξεων άπό
τής άρχικής έννοιας αύτών, ώστε νά έχη χαθή ή άρχική καθιε
ρωμένη έννοια καί νά μή γίγνωνται κατανοητά τά λεγάμενα
ύπό τών μή μεμυημένων. Πρόκειται περί έπαναγωγής είς
γλωσσικόν ιδίωμα (argot) έθιζόμενον ύπό ώρισμένης τάξεως
άνθρώπων τών κάτω στρωμάτων έκφράζον κατωτέρας ποιότητος ψυχικάς έξεργασίας.
16) Τό φαινόμενον τής «γυναικοποιήαεως» τών άνδρών
δέν έχει προαλάβει είσέτι
κοινωνικήν σημασίαν ιδιαιτέρας
απουδαιότητος.
17) Ή άναισχυντία έδημιούργησε τήν τοιαύτην μόδαν καί
έν αυνεχείφ ή τοιαύτη μόδα έκαλλιέργησε έτι μάλλον τήν άναιαχυντίαν.
18) Είς τήν άφθονίαν γενετησίων έρεθιαμάτων κατά τήν
σημερινήν έποχήν άποδίδεται ή πρόωρος γενετήσιος ώρίμαναις τών παιδιών καί νεαρών άτόμων. Τό άνάλογον φαινόμενον τής πρωίμου διανοητικής ώριμάνσεως προκύπτει έκ τής
άφθόνου προσφοράς έρεθιαμάτων τής διανοίας (διά τών πολλών
παιδικών βιβλίων, τών περιοδικών, τοΰ τύπου, τού ραδιοφώνου, τής τηλοψίας, τής συναναστροφής μετά τών ήλικιωμένων).
19) "Ας σημειωθή δτι δι’ ώριαμένους έπιστήμονας ή ψυχανάλυσις άποτελεΐ γενικήν βιοθεωρίαν καί σχεδόν ύποκατάστατον θρησκείας. Τό αύτό συμβαίνει μέ τόν Μαρξισμόν, είς παλαιοτέραν δέ έποχήν συνέβαινε τούτο μέ τόν Δαρβινισμόν. Ή

ψυχανάλυσις έχει χαρακτηρισθή έπίαης ώς δλοκληρωτική ιδεο
λογία έκ παραλλήλου πρός τήν δλοκληρωτικήν ιδεολογίαν τοδ
Μαρξισμού. Αί όλοκληρωτικαί ίδεολογίαι ώς γνωστόν έξηγοδν
διά μιάς καί μόνης άρχής τό δλον ιδεολογικόν των σύστημα.
20) Αί παντοειδείς καί πολυπληθείς αιρέσεις έν ’Αμερική
αποτελούν τυπικόν φαινόμενον τής διασπάσεως έν τή χριστια
νική διδασκαλίφ καί θρησκεία.
21) Τυπικόν παράδειγμα διασπάσεως τοδ Ελληνικού λαού
Ισχομεν κατά τήν περίοδον έκείνην πρό πεντηκονταετίας περί
που καί έν συνεχεία καθ’ ήν δ λαός ήτο δηρημένος καί διχασμέ
νος είς Βασιλικούς καί Βενιζελικούς, μάλιστα δέ μέ πείσμα,
μίσος καί έντονα·/ αιματηρόν πάθος. Ό διχασμός ούτος διετηρήθη άντηχών μέχρις έσχάτων.
22) Είς τό κήρυγμα τής αναρχίας ανευρίσκεται ή διάσπασις έν δλη τή έντάσει. Χαρακτηριστικήν περίπτωσιν διασπάσεως άμα καί άναρχίας έχομεν καί είς άκροτάτην ποικιλομορφίαν έν τή άμφιέαει τών σημερινών άνθρώπων καί τφ
καθόλου τρόπψ ζωής. Είς τήν σημερινήν κοινωνίαν βλέπει
τις τάς δύο άκρότητας, ήτοι τής απολύτου δεαμεύσεως ώστε νά
δημιουργήται τά φαινόμενον τής μαζοποιήσεως καί τής άπολύτου άποδεσμεύσεως, ώστε έκαστον άτομον νά κανονίζη κατά
τό δοκοδν τά τοδ Ιαυτοΰ του. Π.χ. ώς πρός τήν συμπεριφοράν
του καί τήν
άμφίεαιν (αναρχία συμπεριφοράς,
άμφιέσεως
κ .τ .τ .) .
23) Κατά τόν Πλάτωνα «Ή γάρ άγαν έλευθερία έοικεν
ούκ είς άλλο τι ή είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν καί ιδιώτη
καί π ό λ ε ι...» . Πλάτωνος Πολιτεία Η. 564.
24) Είς τήν ’Αμερικήν καί είς άλλος χώρας ύπάρχουν
ώς γινωστόν καθηγηταί Πανεπιστημίων διδάσκοναες τήν άναρχίαν.
25) Περί τής τοιαύτης δημοκρατίας μετά πολλής έλευθε
ρίας “Ιδε Πλάτωνος Πολιτεία Η. 562 — 564. Τά πολιτεύματα
δύναται έπίσης νά κριθοδν άπό άπόψεως ψυχικής ύγιεινής, άλλ’
είναι περίεργον δτι ούδέποτε έν συνεδρίοις άπησχολήθησαν
έπιστήμονες μέ τό θέμα τής υγιεινής τών πολιτευμάτων.
26) Ό Λυσίας γράφει περί τού κοσμοπολίτου. «Οΐ δέ φύ
σει μέν πολϊται είσμ γνώμη δέ χρώνται ώς πάσα γή πατρίς
έστιν, έν ή άν τά έπιτήδεια έχωαι, οδτοι δήλοί είαιν δτι (ραδίως) παρέντες τό τής πόλεως κοινόν αγαθόν έπί τό αύτών
ίδιον κέρδος έλθοιεν διά τό μή τήν πόλιν άλλά τήν ούσίαν πα
τρίδα έαυτοίς ήγείσθχι». Λυσίου Κατά Φίλωνος Δοκιμασία
5— 8.
27) Ή έξάπλωσις π .χ . καί καθιέρωσις τής δημοτικής
γλώσσης, ώς μαζικόν κοινωνικόν φαινόμενον έπετεύχθη κατά
τόν μηχανισμόν τής μικρόν κατά μικρόν διαδόσεως τής ιδέας
τούτης άρχικώς είς τούς όλίγους καί μετέπειτα είς τούς πολ
λούς.
28) Ό Πλούταρχος περιγράφει τήν έπίδρααιν τών τοιούτων μαζικών έκδηλώσεων τής κοινής τούτέστιν γνώμης έπί
τής σκέψεως καί τής ζωής τών άνθρώπων ώς κατωτέρω: « Ά λλ ’
ή δόξα δεινή τόν λόγον, ώσπερ βαφήν, άποκλύσαι τής ψυχής,
καί τά τών πολλών ένορμόξασθαι πάθη δι’ δμιλίαν καί συνή
θειαν τοϊς πολιτευομένοις άν μή τις εδ μάλλα φυλαττόμενος
οδτω συμφέρηται τοΐς έκτός ώς τών πραγμάτων αύτών ού τών
έπί τοΐς πράγμασιν παθών αυμμεθέξων».
Πλούταρχος Βίοι
παράλληλοι. Κικέρων, 32.
29) Διά τούτο άπό άπόψεως ψυχικής ύγιεινής καί προ·
φυλάξεως άπό τής έγκληματικότητος καί άλλων έκτροπών δέν
πρέπει νά άναγράφωνται τά έγκλήματα έν τφ ήμερησίψ τύπψ
καί δή έκτενώς ούδέ νά κοινολογούνται. ’Εάν έπαναλαμβάνωνται δμοιομόρφως τά παντοΐα έγκλήματα καί έχουν καθιερωθή
π .χ . αί άεροπειρατεΐαι, αί άπαγωγαί, αί δμηρίαι κ.τ.τ. τούτο
όφείλεται είς άπομίμησιν λόγψ κοινολογήοεως καί εύρείας
διαδόσεως αύτών διά τού τύπου καί τής τηλοψίας.
30) Περί τής έπαναγωγής έγένετο λόγος άνωτέρω. Έ παναγωγάς ώς πρός πλεϊστα σημεία τοΰ ψυχικού κόσμου τού
σημερινού άνθρώπου έμνημονεύσαμεν άνωτέρω καί παρεθέσαμεν
σχετικά παραδείγματα.
31) Διά νά διατυπώσωμεν τά άνωτέρω άπό νευρολογικής
άπόψεως λέγομεν, δτι ή έξααθένησις ή κατάργηαις τών άναστολών σημαίνει έξασθένηαιν τής άνασταλτικής δράσεως τοδ
φλοιού τοΰ έγκεφάλου ώς υποστρώματος αύτών (τού νεοεγκεφάλου, ιδίως τοδ μετωπιαίου λοβοδ μετά τοΰ τελευταίου τμή
ματος έξελίξεως αύτοΰ τών μετωπιαίων κογχικών έλίκω ν), έπί
τών κατωτέρων κέντρων τού έγκεφάλου, άτινα έδράζονται είς
τόν κορμόν τοδ έγκεφάλου, τόν παλαιοεγκέφαλον καί άποτελοδν τό ύπόβαθρον τών ένστικτων τάσεων. Ό σημερινός άν
θρωπος έχει μετατροπή είς παλαιοεγκεφαλικόν δν διεπόμενον
ύπό τών κατωτέρων έγκεφαλικών κέντρων.
Τ Ε Λ Ο Σ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ψ ΥΧΟ ΛΟΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
ΔΙΑΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Α . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ή τουριστική ψυχολογία, νεώτατος
κλάδος τής πρακτικής ψυχολογίας, απο
τελεί τήν βάσιν τής μορφώσεως παντός
περί τόν τουρισμόν άσχολουμένου. Τού
το, διότι τό τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ν
γε
γ ο ν ό ς
κατ' άρχήν είναι βίωμα άναφερόμενον εις τόν άνθρωπον καί επ'
αύτοϋ βασίΖεται ό τουρισμός.
Ή τουριστική ψυχολογία έρμηνεύουσα τό τουριστικόν γεγονός διά τής άναλύσεως τής τουριστικής συμπεριφοράς
άποτελεϊ μετά τών λοιπών επιστημών,
αί όποϊαι άναφέρονται εις τόν τουρισμόν,
βασικόν παράγοντα διά τήν έΕύψωσιν
τούτου όπό όπλής τεχνικής εις επιστή
μην, εις τήν έ π ι σ τ ή μ η ν
τού
τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ
(TU R ISTO LO G IE ).

Β . ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟ
ΓΙΑΣ
Ύπό τήν έννοιαν «τ ο υ ρ ι ο τ ι κ ή
ψ υ χ ο λ ο γ ί α »
νοείται ό κλάδος
τής πρακτικής ψυχολογίας, ό όποιος α
ναλύει καί έρμηνεύει τό τ ο υ ρ ι σ τ ι 
κόν
γ ε γ ο ν ό ς
καί τήν τ ο υ 
ρ ι σ τ ι κ ή ν
συμπεριφοράν
παντός παράγοντος ύφ' οίανδήποτε ιδιό
τητα λαμβάνοντος μέρος εις τόν τουρι
σμόν.
Βάσει τής άναλύαεως καί ερμηνείας
τούτης, μορφούται ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
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ψ υ χ ο δ η γ η τ ι κ ή ,
ή όποια άναπτύσσει τάς βασικός άρχάς έπί τών ό
ποιων έδράΖεται ό έπιτυχής καί εύτυχής τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ς
δ ι ά λ ο 
γος.
Δεδομένου δέ άτι ό άνθρωπος απο
τελεί τήν βάσιν τού τουριστικού γεγο
νότος, άντιλαμβάνεται ευκόλως πάς τις
τήν θεμελιώδη σημασίαν τής τουριστικής
ψυχολογίας διά τόν περί τόν τουρισμόν
άσχολούμενον. Πάσα δέ τουριστική έπαφή είναι καταδικασμένη έκ τών προτέρων εις Αποτυχίαν, έάν δέν έχη λάβει
ύπ' όψιν τό διδάγματα τής τουριστικής
ψυχολογίας κοί τής τουριστικής ψυχο
δηγητικής.

Γ . ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΛΟ
ΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ώς « τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ν
γ ε γ ο
ν ό ς», χαρακτηρίΖαμεν τήν έπαφήν
ανθρώπων μεταΕύ των κατά έν ώρισμέ(τουριστι
νον χρονικόν διάστημα
κό ς χ ρ ό ν ο ς ) ,
βάσει μιάς έπισκέψεως εις μίαν χώραν ή πάλιν ή οίονδήποτε χώρον
( τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ς
χώρος)
Ή τουρι στι κή
έ
πί σ κ ε ψ ι ς είναι ίδιδτυπον γεγονός
εις τήν Ζωήν τού άνθρώπου καί διαμορφοϊ
ιδιότυπα βιώματα. Αϋτη δέν είναι στατι
κόν γεγονός άλλά δυνάμει μορφούμενον τοιοϋτον καί έχει π α ρ ε λ θ ό ν ,
π α ρ ό ν
καί μ έ λ λ ο ν .
Τό

τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ν
π α ρ ό ν
έγκλείει έντός του τό τ ο υ ρ ι σ τ ι 
κόν π α ρ ε λ θ ό ν
καί τό τ ο υ 
ρ ι σ τ ι κ ό ν
μ έ λ λ ο ν .
Ό έπκ*<έπτης ό όποιος έπισκέπτεται
ένα τουριστικόν χώρον, κατά ένα ώρισμένον τουριστικόν χρόνον, φέρει μεθ'
έαυτοϋ έκ τών πρστέρων διαμορφωμέ
νους τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ο ύ ς
ψυχι 
κ ο ύ ς
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ς '
ώς
τουριστικά ψυχικά κίνητρα ( τ ο υ ρ ι 
στι κ όν
παρελθόν)
εις τήν
πραγμάτωσιν τών όποιων αποβλέπει ούχί στατικώς, ήτοι uovov κατά τήν έπίσκεψίν του εις τό τουριστικόν χώρον,
άλλά δυνάμει, ήτοι καθ' όλην τήν διάρ
κειαν τής μετέπειτα Ζωής του (τ ο υρ ι σ τ ι κ ό ν
μέλλον).
Ό του
ριστικός παράγων ό όποιος διεΕάγει τήν
τουριστικήν έΕυπηρέτησιν δέν έΕυπηρετεϊ μόνον τό τουριστικόν
παρόν τού
τουριστικού έπισκέπτου, άλλ' έΕυπηρετεί τήν πραγμάτωσιν τών έκ τών προτέρων διαμορφωθέντων τουριστικών ψυ
χικών σχεδισαμών κατά τό πορόν καί
κοτά τό μέλλον.
Ή τουριστική ψυχολογία, κατά τού
τα, προβληματίζει τήν έπιστήμην τού του
ρισμού διά τής διαμορφώσεως ψυχολο
γικών άρχών, βάσει τών όποιων δισμορφοΰται ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
προ
β ο λ ή
καί ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς περί τού ποιους
τουριστικούς
ψυχικούς
σχεδιασμούς
πρέπει νό έχη ό έπιθυμών νά έπισκε-

φθή ένα τουριστικόν'χώρον. ΟΟτω, δημιουργεϊται τό τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ν
ι δ ε ώδ ε ς .
Τοϋτο είναι ή είκών ή
όποια έσχηματίσθη έν τή ψυχή του άνθρώπου, ό όποιος πρόκειται νά έπισκε<ρθή ένα τουριστικόν χώρον. Τήν πραγμάτωσιν τούτης επιθυμεί διά τής του
ριστικής έπισκέψεως. Ό έπιακεπτάμενος βορείους χώρας δέν είναι δυνατόν
νά έλκύηται πρός αυτός βάσει μεσο
γειακών τουριστικών ιδεωδών καί ό έπισκεπτόμενος μεσογειακά μέρη δέν είνοι δυνατόν νά έπιΖητή τήν πραγμάτω
σήν Εένων πρός αυτά τ ο υ ρ ι σ τ ι 
κών
προτύπων.
Υπάρχει δΓ
έκάστην τουριστικήν έποψήν εις τ ο υ 
ριστικός
ψ υ χ ι κ ό ς ά ρ χ έ τ υ
π ό ς, ό όποιος άναφέρεται εις τήν
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ν
έ θ ν ι κ ή ν
ι
διοτυπίαν,
καί ό όποιος καταλ
λήλως καί ψυχολογικώς προβαλλόμενος
συντελεί εις τήν διαμόρφωσιν του ψυχι
κού κινήτρου τού τουρισμού.
Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς ,
όθεν, ψυχολογικώς όριΖόμενον ε ί ν α ι
ή πραγμάτωσις μιας ίδιοτύπου ψυχικής καταστάσεως φορτισμένης διά θετικού συναισθημα
τισμού ευχάριστου, βάσει ένός τουριστι
κού ψυχικού αρχετύπου, έν ώρισμένω
τουριστική) χώρω καί χρόνψ.
Τά ψυχικά κίνητρα τού τουρισμού εί
ναι :
α) Τ ό τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ν
όν ε ι ρ ο ν. Τούτο είναι τό καταστάλα
γμα τής τουριστικής άναπολήσεως καί
ρομαντικότητος, ώς έπλασε τούτο ό του
ριστικός άνθρωπος καί τήν πραγμάτωσήν
τού όποιου έπιΖητεί.
β) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
φαν
τ α σ ί α .
Αϋτη είναι τό άποτέλεομα
τής φαντοσίας τού τουριστικού άνθρώπου έπί τού τουριστικού χώρου καί χρό
νου καί τήν πραγμάτωσιν τής όποιας έπιΖητεί.
γ) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
φυγή.
Αϋτη είναι ή προσπάθεια τής φυγής άπό
τήν καθημερινότητα τής Ζωής καί τά
πόσης φύσεως προβλήματα αύτής.
δ) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
γνωριμ ί α. Αϋτη είναι ή έπιθυμία τής γνω
ριμίας τού τουριστικού χώρου έν ώρι
σμένω χρόνω.
ε) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
ικανόπ ο ί η σ ι ς. Αϋτη είναι ή δημιουργία
ψυχαγωγίας, εύχαριστήσεως, εύθυμίας
κτλ., κατά τήν τουριστικήν έπαφήν.
στ) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
βίωο ι ς
τ ή ς
ώ ρ α ι ό τ η τ ο ς .
Αύτη είναι ή ώραιοπαθής βίωοις τής το
ποθεσίας, τών άνθρώπων, τής φύσεως,
τού άγνώστου καί τής περιπέτειας.
Ζ) Ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή
κάθαρσ ι ς. Αύτη είναι ή διά τής τουριστικής
όμνησίας άντιμετώπισις τών βαθυτέρων
πλεγματικών καταστάσεων (κόμπλεΕ)
τού τουριστικού άνθρώπου.
Ό περί τόν τουρισμόν άσχολούμενος
πρέπει νά φροντίση νά συλλάβη τά βα
θύτερα αίτια τής τουριστικής
έπισκέ
ψεως ένός έκάστου καί νά φροντίση νά
ίκονοποιήση ούτά. Ό καλούμενος HO

MO TURISTICUS χρειάΖεται ψυχολογι
κήν άντιμετώπισιν κατά βάσιν τών προ
βλημάτων του, ώστε νά ίκανοποιηθή.

σ«) Έμφάνισις

Δ . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ

η)

Ή τουριστική έΕυπηρέτησις κινείται
έντός ένός πλαισίου, τό όποιον ποικίλ
λει άπό τό MAXIMUM τών μέσων πρός
ίκανοποίησιν τών έπιθυμιών τού περιηγητού μέχρι τού M IN IM U M αύτών.
Ή τουριστική έΕυπηρέτησις είναι μιά
σειρά άλυσσιδωτών έΕυπηρετήσεων άνευ
διακοπής. "Απασαι αί έπί μέρους έΕυπηρετήσεις πρέπει νά έπιτελώνται πλή
ρως, διότι
έάν κοί μία έΕυπηρέτησις
δέν έπιτελεσθή καλώς, έπιδρά ψυχολογι
κούς έπί τάς άλλος καί δημιουργεί δυσαρέστους έντιυπώσεις. Κατά ταϋτα, άνάγκη όπως ή έΕυπηρέτησις ώς όλότης διακρίνεται ύ π ό
π ρ ο γ ρ α μ μ α τι
σμού,
ό χ ρ ι 6 e ί α ς, σ υ ν επ ε ί ος, ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι ό τ η το ς, μ ε λ έ τ η ς κ α ί
έΕακριβ ώ σ ε ω ς
τ ώ ν
π ρ ο τ ι μ ή 
σεων
προβλέψεων.
Διακρίνσμεν τούς έΕής βαθμούς έΕυπηρετήσεως:
Α' β α θ μ ό ς
έΕυπηρετήσ ε ω ς. Είναι ή άμεσος παροχή πλη
ροφοριών. Ή πληροφορία πρέπει νά εί
ναι σαφής, ακριβής, πραγματική καί νά
μή άναγκάΖη τόν πληροφορούμενον νά
καταβάήή προσπάθειαν διά νά άντιληφθή περί τίνος πρόκειται. Αί πληροφορίαι δέν πρέπει νά άλληλοσυγκρούωνται.
Β' β α θ μ ό ς
έΕυπηρετήσ ε ω ς. Είναι ή δημιουργία πόσης φύ
σεως, έντός τού πλαισίου τής πραγματι
κότητας, άνέσεων. Ό περιηγητής πρέπει
νά εύρίσκηται πάντοτε εις άνετον κατάστασιν. Δι' αύτό ό τουριστικώς έΕυπηρετών δέον όπως έκ τών προτέρων βεβαιοΰτοι περί τής πορείας τής έΕυπηρετήσεως.

Ζ) «Κέφι» (ύποτίθεται ότι ό άλλος
έρχεται διά νά ψυχαγωγηθή σύν
τοϊς άλλοις).
Απλότης (ό τουριστικός άνθρω
πος είναι προσκεκλημένος μας)
θ) Δυνατότης νά γίνεται τις συμπα
θής καί ένδιαφέρων.
ι) Ειλικρινής
(α) Πείρα περί τήν κστανόησιν τού
άνθρώπου.
Ιδίως ό Εεναγός άνάγκη νά μή καταλήγη εις τόν πληκτικόν ή φαιδρόν C I
CERONE, άλλά νά έχη προσωπικότητα
ή το ι:
— Σοβαρότητα, άλλ' ούχί έκφρασιν
άνππαθή
— Ακτινοβολίαν προσωπικήν
— Εύχόριστον έκφρασιν
— Αναγνώριοιν ύπό τών άλλων
— Δυνατότητα δημιουργίας ίσοβάθμων σχέσεων καί ίσοΖυγίου
— Δυνατότητα άποφυγής δημιουργί
ας ψυχικών πλεγμάτων.

Σ Τ . Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΤΙΣ ΣΥΜΠΑΘΗΣ. ΕΝΔΙΑΦΕ
ΡΩ Ν . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ
Ό τουριστικώς έΕυπηρετών
όπως είναι:
—
—
—
—
—
—

—
—
—

Γ' β α θ μ ό ς
έΕυπηρετήσ ε ω ς. Είναι ή δημιουργία ψυχικών
προϋποθέσεων εύχορίστου διαθέσεως καί
αποφυγής δυσθυμίας. Ό έΕυπηρετούμενος πρέπει άνά πάσαν στιγμήν νά έχη
εύχόριστον διάθεσιν καί τοϋτο δέν είναι
άπλώς θέμα τής τύχης, άλλά όργανοϋται έπί βάσεων ψυχολογικών. Ό έΕυπηρετών τουριστικώς φροντίΖει νά κινήται
έπί μιας τουριστικής ψυχικής πορείας
πάντοτε εύχορίστου. Τά μέσα, οί άνθρω
ποι, οί όποιοι έρχονται εις έπαφήν μετά
τού τουριστικού άνθρώπου, δέον όπως
συμβάλουν συνεχώς εις τήν δημιουργίαν
εύχορίστου διαθέσεακ;.

Ε . Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
Ή προσωπικότης τού έΕυπηρετούντος
κατά τόν τουρισμόν διακρίνεται ύπό τών
έΕής τουριστικών άρετών:
α)
6)
γ)
δ)
ε)

Καταλληλότης
Πίστις
ΑίσιοδοΕία
Ένθουσιοσμός
Προθυμία

—
—
—

άνάγκη

Εύγενής
Περίφροντις
Προσεκτικός πρός τούς άλλους
Ούχί φλύαρος, άλλ' άπλώς ομιλη
τικός
Ούχί έγωίστικός καί ούχί άπαθής
Αφήνει τούς άλλους νά εύχαριστώνται κατά τήν συΖήτησιν καί
κατά τήν έπαφήν, προβάλλοντες
τόν έαυτόν των, τά θέμοτά των,
διαφωτίΖων άπλώς καί ύποδεικνύων μέχρις ένός σημείου
Ούχί εριστικός, άλλά συΖητητικός
Δέν λέγει ποτέ «όχι», άλλά «ναι
άλλά»
Ούχί κόλαΕ, άλλά άναγνωρίΖων
καί κατανοών.
Ούχί κριτής, πολλφ δέ μάλλον έπικριτής ή έπιτιμητής.
Δέν λέγει ψέμματα
Δέν ύβρίΖει τάς πατρίδας τών του
ριστών.

Ζ . Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ
Ουτος έπιΖητεϊ άνά πάσαν στιγμήν
τήν ίκανοποίησιν τών τουριστικών ψυχι
κών κινήτρων, ήτοι τού τουριστικού Ο
νείρου, τής τουριστικής φαντασίας, τής
τουριστικής φυγής, τής τουριστικής καθάρσεως. Κινείται κατά βάσιν έντός τού
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ο ύ
ψ υ χ ι κ ο ύ
πλαισίου,
έντός τού όποιου έχει
πάντοτε
δίκαιον.
'Επιθυμεί
συμπσράστασιν καί κστανόησιν. Κινείται
κατά βάσιν έντός τών άπλών άνθρωπίνων σχέσεων καί ούχί έπί πολυπλόκων
συνθέτων προβληματικών τοιούτων καί
κατά ταϋτα έντός αυτού πρέπει νά τοπσθετήται. Δέν έπιθυμεϊ άδιακρισίσν έπί
τής έν γένει Ζωής του καί δέν ένδιαφέρεται κατά βάσιν διό τάς ιδιωτικός
ύποθέσεις τών έΕυπηρετούντων ούτόν.
Επιθυμεί σαφείς, άκριβεϊς καί κατανοη-

T0C πληροφορίας (τιμαί, πορείοι. προ
γράμματα κ.τ.λ.).

Η . ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
' Αναλόγως

τού

φύλου:

α) "Αρρενες ('Ορθολογισμός)
β) Θήλεις (Συναίσθημα)
Αναλόγως
του
ματος

επαγγέλ

— Επιστήμονες (Διοφέροντα έπιστημονικά κυρίως)
■*- "Εμποροι, έπιχειρηματίαι (Διαφέροντα οικονομικά κυρίως)
— Λοιπά έπαγγέλματα
(Γενικά έγκυκλαπαιδικά διοφέροντα)
' Α ν α λ ό γ ω ς
ρ ά ν τ ω ν .

τ ώ ν
διαφεΕνδιαφέροντα διά

Ο τουρισμός κατά τόν τουριστικόν
διάλογον απελευθερώνει τά ψυχικά πλέ
γματα (COMPLEX) του ανθρώπου καί
φέρει εις τήν έπιφάνειαν τούς δυσαρέστους φορτισμούς τού ύποσυνειδήτου οί
όποιοι δημιουργούν τάς καλουμένας μι
κρός δυσαρέσκειας. ΔΓ αύτό άποφεύγει
ό έΕυπηρετών όΕύν, ύψηλόν, δυσάρεστον τόνον φωνής, ώς καί δυσάρεστα
περιεχόμενα.
Βασικήν σημασίαν έχει
κατά τόν τουριστικόν διάλογον τό χ αμ ό γ ε λ ο ν, τό όποιον πρέπει άνά
πάσαν στιγμήν νά μήν έγκαταλείπη τό
πρόσωπον τού έΕυπηρετούντος (αποφυ
γή όμως σορκοστικοϋ, περιφρονητικού,
ύποτιμητικού, υπεροπτικού κ.τ.λ. χσμογέλου).
Κατά τόν τουριστικόν διάλογον

— Άρχαιόφιλος

— Προσέχομεν άπολύτως εις τόν συν
ομιλητήν μας
— Δέν λαμβάνομεν θέσιν άντιπάλου;
— Δέν φέρσμεν έπιχειρήματα ύποτιμητικά διά τούς άλλους
— Δέν φροντίΖομεν νά κυριαρχήσωμεν
εις τόν διάλογον καί νά ύπερισχύσωμεν
— Δέν φλυαρούμεν άσκόπως
— Δέν διοκόπτομεν άγενώς
— Χρησιμοποιούμεν λέΕεις, φράσεις,
νοήματα τού έπιπέδου τού συνομιλητοϋ μας
— Εϊμεθα εύχάριστοι καί ένδιαφέροντες.

—
—

I . Η ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΩΣ ΨΥΧΟΛΟ
ΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

—
—
—
—
—
—

Φύσιν
Ανθρώπους
Αθλητισμόν
Ψυχαγωγίαν
Οίκόνομίαν
Έπιάτήμσς
κ.τ.λ.

Α ν α λ ό γ ω ς
του
τ υ π ο υ
το ύ
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ο ύ
αν
θρώπου
Μεσαιωνικών βιωμάτων
Σύγχρονος άνθρωπος

Έκαστος άνθρωπος ανήκει ψυχικώς
εις μίαν ιστορικήν εποχήν, διά τήν ό
ποιαν ένδιαφέρετσι καί προβάλλει αυτήν
εις τήν ψυχήν του άνά πάσαν στιγμήν.
Αναλόγως
τού
έθνους
εις τό
όποιον ανήκει
— Γάλλοι (χόριεν, ευθυμία)
— "Αγγλοι (φλεγματικοί, όπαθεϊς)
— Αμερικανοί (άπλότης, γνώσεις έγκαρδιότης)
— Ισπανοί (πάθος)
— Ιταλοί (χαρίεν, καλλιτεχνία)
— Γερμανοί (άκρίθεια, γνώσεις, βάθος)
— Σκανδιναυοί (άπλότης, άπάθεια)
— Αφρικανοί (κστσνόησις, έγκορδιότης)
— Ρώσοι (άπάθεια δυσπιστία)
— Άσιάτοι (έγκαρδιότης, δυσπιστία)
κ.τ.λ.

θ . Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Διακρίονται τύποι ε ύ χ ά ρ ι σ τ ο ί
καί δ υ σ ά ρ ε σ τ ο ι .
Ό δυσάρεστος τύπος είναι δύσκολος,
Ζητεί άφορμήν νά γκρινιάΖη, νά Εεσπάη,
νά φιλονικήοη, όπωσδήποτε νά δημιουρ
γήσει θέμα. Ό έΕυπηρετών άποφεύγει νά
φθάση εις τά άκρα, φροντίΖει νά κατανοήση τά προβλήμστό του, άποφεύγει νά
έπιβάλη τήν προσωπικότητά του.
Τόν δύσκολον περιηγητήν φρσντίΖομεν νά άπαμονώσωμεν καί κατά μόνος
νά τού στερήσωμεν τό θέλγητρον τού
έντυπωσιασμοϋ, τού ήρωϊσμοϋ κ.τ.λ.

Βασικοί άρχαί επί τών όποιων βασί
ζεται ή Εενάγησις είναι αί έΕής:
α) Εύχάριστος διστύπωσις βάσει τών
διοφερόντων τών ακροατών
β) Σαφές άκριβές περιεχόμενον
γ) Αποφυγή άακόπου φλυαρίας
δ) Ούχί δ,τι εύχαριστεί καί ικανοποι
εί τόν Εεναγόν, άλλ' ότι εύχαριστεί
καί ικανοποιεί τόν άκροατήν
ε) Αποφυγή πλήΕεως καί άακόπου μο
νολόγου
στ) Ρύθυισις έκ τών προτέρων τού
χρόνου
Ζ) Δέν διδάσκομεν, άλλά κατατοπίΖομεν.
η) Δέν άναπτύσσομεν έπιστημονικά θέ
ματα, άλλά βάσει τών διοφερόντων
δημιουργοϋμεν διοφωτιστικά πλαί
σια.
ι) Έκ τών προτέρων δοκιμάΖομεν τάς
Εεναγήσεις μόνοι μας ή εις φιλι
κούς κύκλους, ώστε νά είναι ένδιαφέρουσαι
ια) Αποφυγή θεατρινισμών, κινήσεων
άακάπων ή ρητορισμών (τά θέμα
τα άναπτύσσσνται άπλώς).
ιβ) Νά λομβάνεται ύπ' όψιν, ότι εύκόλως ό Εεναγός δύναται νά γίνη γε
λοίος, άσήμαντος, άνευ άΕίας ύπάλληλος, έάν δέν έχη ύπ' όψιν του
τάς άνωτέρω άρχάς.

ΙΑ . ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο τουριστικός χώρος διαμορφούται

σύν τοίς άλλοις καί ύπό ωυχολογικών
προϋποθέσεων. Κατά ταΰτα, δέν είναι
άπλώς ό χώρος ώς φύσις, άλλά Ζώσα
φύσις, τουτέστιν Ζώσα διά τών άνθρώπων, οί όποιοι Ζοϋν εις αυτήν. Ό έν
γένει τουριστικός χώρος (φύσις, άνθρω
ποι κ.τ.λ.) προβάλλονται ύπό τού Εεναγού, ό όποιος ύψοϊ τόν χώρον εις του
ριστικόν χώρον, ώστε ή τουριστική γνω
ριμία νά είναι φορτισμένη συναισθηματι
κούς εύχαρίστως, ένδιαφέρουσα καί έντυπωσιακή. Ό χώρος, ώς χώρος, βιοϋται κατά διαφόρους τρόπους ύπό τού
τουριστικού άνθρώπου από τών λοιπών
ανθρώπων, οί όποιοι Ζοϋν εις αύτήν. Α
ποστολή τού Εεναγοϋ είναι νά δώση εις
τόν περιηγητήν τήν όλότητα τού χώρου
Ζώσαν καί ούχί νεκρόν, τονίΖων τήν πό
σης φύσεως ώροιότητα.
Κατά τούτα, ή ύψωσις τού χώρου εις
τουριστικόν χώρον έπιτελεϊται, όταν ό
Εεναγός κατορθώση νά φέρη εις άμε
σον έπαφήν βάσει τής Εεναγήσεως τόν
περιηγητήν πρός τόν χώρον καί άρχίση
ούτος άμέσως τουριστικόν διάλογον
πρός τόν χώρον αύτόν, καθιστάμενος
πολίτης αύτοϋ καί μέλος αύτού. Τούτο
είναι τό ΰψιστον χρέος τού Εενογού,
διότι τότε άποσύρεται ώς ένδιάμεσοα
κατάστασις καί ό περιηγητής ένσωματούται καί γίνεται μέ τόν χώρον έν,
βιών; άυέσως καί άπολύτως αύτόν.

ΙΒ . ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ Π ΡΟ Ϋ Π Ο Θ Ε 
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟ
ΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δέν πρέπει νά λησμονώμεν τήν ψυ
χολογικήν άρχήν, ότι βάσει τών άνθρώπων καί τών τόπων τούς όποιους γνωρίΖομεν σχηματίΖομεν τήν εικόνα τής
χώρας. Κατά ταΰτα, άνόγκη νά δεικνύωμεν τόν καλλίτερον έαατόν μας.
Δέν είνοι άνάγκη νά γίνεται σύγκρισις πρός άλλος χώρας καί νά ύποτιμώμεν τήν χώραν μας. Εϊμεθα, ό,τι εϊμεθα καί εϊμεθα ύπερήφανοι, δΓ ό,τι εϊμεθα.
Δέν πρέπει νά ύπερβάλλωμεν, ούτε
νά ύποτιμώμεν.
Ή Ελλάς δέν είναι μόνον άρχοιότης,'
άλλά καί σύγχρονος Ζώσα πραγμστικότης. Τήν ιδιοτυπίαν τής Ελληνικής όλότητος πρέπει νά προβάλλωμεν. Τό καθαρώς Ελληνικόν τήν καθαρόν Ελλη
νικήν σκέψιν, τήν καθαρόν Ελληνικήν
συμπεριφοράν, τήν καθοράν Ελληνικήν
τέχνην καί έπιστήμην.
Αποφυγή, όθεν, κατά τήν έπαφήν
μας μέ τούς τουριστικούς άνθρώπους ύποτιμητικής στάσεως διά τήν χώραν μας,
μιμητισποϋ κ.τ.λ.
"Εχομεν δώσει εις τήν άνθρωπότητα
τό πνεύμα καί τήν έννοιαν τού άνθρώ
που καί σκοπός μας είναι νά κάμωμεν
έκείνους οί όποιοι έπισκέπτονται τόν
τόπον μας, ούχί άπλώς φίλους τής Ελ
λάδος, άλλά "Ελληνας, συμφώνως πρός
τήν άρχαί αν ρήσιν:
«Έλληνες καλοΰντοι όσοι μετέχουν
τής Ελληνικής σκέψεως».

Ό ανθρώπινος παράγων εις την κυκλοφορίαν

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΗΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΟΥΚΑ
ΤΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ρ

ί
’

>

Eic 1.152 άνηθον οί νεκροί έκ τροχαίων δυστυχη
μάτων εις τήν Ελλάδα κατά τό παρελθόν έτος, ή δέ άναλογία νεκρών καί οχημάτων συγκριτικώς πρός άλλας χώ
ρας φέρει τούς Έλληνας πρώτους εις τόν πίνακα τών
άπωλειών μέ 11 νεκρούς άνά 10.000 οχήματα.
Τά πρόσφατα αύτά στατιστικά στοιχεία τής Τροχαίας
Αθηνών, ή έρευνα έπί 140.000 τροχαίων δυστυχημάτων εις
τήν κεντρικήν Εύρώπην, άλλά καί ή προειδοποίησις τής
Παγκοσμίου Όργανώσεως Υγείας, ότι, έντός ολίγων ετών,
ό συνολικός άριθμός τών νεκρών, εις όλον τόν Κόσμον,
θά άνέλθη κατά πάσαν πιθανότητα εις 250.000, τών δέ
τραυματιών εις 10.000.000, ισχυροποιούν τήν άντίληψιν,
ότι ό « Ανθρώπινος Παράγων- εύθύνεται κυρίως (κατά ποοοοτόν πλέον τού 85%) διά τά τροχαία δυστυχήματα.
Τά πλεϊστα τών τροχαίων δυστυχημάτων οφείλονται
εις- τήν άλάγιστον ταχύτητα, εις τήν άντικανονικήν ύπέρβασιν, εις τήν μή τήρησιν άποστόσεως ασφαλείας έκ τού
προπορευομένου οχήματος, εις τήν όπότσμον άλλαγήν πο
ρείας, εις τήν έγωϊστικήν συνεχή όδήγησιν εις τό άριστερόν
τής όδοΰ, εις τήν περιφρόνησιν τού δικαιώματος προτεραιότητος τού «άλλου» καί εις τήν μεγάλην κατανάλωσιν οινο
πνευματωδών ποτών, δηλαδή εις τά όρθώς άποκληθέντα
«7 θονόοιμα άμαρτήματα» τού όδηγοϋ.
Ή ψυχολογική διερεύνησις τής όδηγητικής καταλληλότητος τών ύποψηφίων οδηγών όλων τών συγκοινωνιακών
μέσων τής χερσαίας, θαλασίας καί ένσερίου έπικοινωνίας,
ή πλήρης ένημέρωσις έπί τής κυκλοφοριοκής καταστάσεως,
ή συστηματική έρευνα έπί τών συνθηκών τών δυστυχημά
των, ή άπστελεσματική σήμαναις τών δεκτών συγκοινωνιών
καί ή κυκλοφοριακή άγωγή τού πληθυσμού, καθορίζουν τάς
κυρίας έπιστημονικάς δραστηριότητας τής συγχρόνου «Ψυχολογίας τής Κυκλοφορίας», ήτις .προσανατολισμένη εις
τήν πρόληψιν τών δυστυχημάτων έχει ώς στόχον τήν Ασφάλειον.
Είδικώς διό τήν πρόληψιν τών τροχαίων δυστυχημά
των άναγκαιοϊ ή κσταλληλότης καί ή άρτια έκπαίδευσις εις
τήν όδήγησιν, ή σαφής γνώσις καί ή τήρησις τού κώδικος
οδικής κυκλοφορίας καί, κυρίως, ύψηλόν έπίπεδον κυκλοφοριακής άγωγής οδηγών άλλά καί πεΖών. Πρός τούτοις
άπαιτεϊται στενή συνεργασία εκπαιδευτών, τεχνικών, νομι
κών, ιατρών, ψυχολόγων, μετά τών άρμοδίων οργάνων έπί
τών συγκοινωνιών, ώς καί ή συμπαράστοσις τής οικογέ
νειας, τού σχολείου καί τού κοινού εις τό έργον τής Τρο
χαίας πρός δημιουργίαν κυκλοφοριοκής τάΕεως καί περιο

ρισμόν τής κλίμακος τής καθημερινής άνθρωποθυσίας.
Προϋπόθεσιν άναιιμάκτου κυκλοφορίας άποτελεί ή όδηγητική ίκανότης. Αΰτη, ώς καί ή τάσις ώρισμένων άτόμων πρός τά δυστυχήματα. έπειρεάΖεται άφ' ένός μέν έκ
τού φυσικού, κοινωνικού κοί πολιτιστικού περιβάλλοντος,
άφ' έτέρου δέ έκ τών διεργασιών τού άσυνειδήτου. Αί έΕωτερικαί συνθήκαι τού περιβάλλοντος καί ή σεΕουαλικότης, τά ψυχικά τραύματα τής παιδικής ήλικίας, οί φόβοι,
αί στερήσεις, τά πλέγματα, καθορίΖουν τήν άνθρωπίνην
συμπεριφοράν καί εις τήν κυκλοφορίαν. Επιθετικοί οδηγοί,
ή πεΖοί, συγκρούονται, ώς γνωστόν, συχνά καί μέ τόν
Κ.Ο.Κ.
Ό βαθμός συσχετίσεως μεταΕύ τής όδηγητικής ίκανότητος καί τής νοημοσύνης είναι πολύ μικρός, πλήν όμως
έν «νοητικόν έπίπεδον» εις τάς κατωτέρας βαθμίδας τού
μέσου όρου (1.085) είναι απαραίτητον καί μία ώρισμένη
«νοητική δομή» συσχετίζεται καλώς μέ τήν όδηγητικήν ι
κανότητα. Η νοητική δομή ένός όδηγού φορτηγού όχήματος διαφέρει άπό τήν νοητικήν δομήν ένός διανοουμένου,
ό όποιος (παρά τό ύψηλότερον νοητικόν πηλίκιον) εϊνσι
πιθανόν νά κριθή ώς ακατάλληλος δΓ έπαγγελματικόν δί
πλωμα όδηγού φορτηγού όχήμοτος, άκριβώς λόγω τής νοητικης δομής του.
Τό θετικόν «ψυχολογικόν προφίλ» τού όδηγοϋ διακρί
νει ή έπαρκής, τούλάχιστον, προσοχή, ή όρθή άντίληψις
καί ή ταχεία άντίδρασις έπί τής κυκλοφοριοκής καταστάσε
ως, άλλά καί ή κοινωνική προσαρμογή ώς καί ή ύπευθυνότης. Έπί πλέον τόν έπαγγελματικόν όδηγόν χαροκτηρίΖει
ή άνάλογος πρός τάς άπσιτήσεις τής έργασίας του μηχα
νική γνώσις, ή τεχνική δεΕιάτης, ή πρακτική νοημοσύνη,
άλλά καί ή άνοχή ώς καί ή άΕιοπιστία.
Ή έΕέτοσις τής ψυχοσωμοτικής όδηγητικής καταλληλότητος κατά τήν επιλογήν, τόν έπαγγελματικόν προσανα
τολισμόν καί τήν έπανεΕέτασιν τών όδηγών έπεχειρεϊτο συ
νήθως διά τής μετρήσεως γνώσεων, ικανοτήτων καί δεΕιοτήτων. Αί ψυχολογικοί δοκιμοσίαι προσωπικότητος, ή άνάλυσις τού αύτοβιογραφικοϋ σημειώματος καί ή έρμηνεία
τής συνεντεύΕεως έφηρμόΖοντο κατά περίπτωσιν.
"Ηδη, ή Ψυχολογία άποτελεί τάς βάσεις διά τό νέον
σύστημα χορηγήσεως αδειών όδηγήσεως εις τάς έννέα χώ
ρας τής Κοινής Αγοράς, άλλά καί εύρύτερον, διά τήν βελτίωσιν τού «'Ανθρωπίνου Παράγοντος» εις τήν Κυκλοφο
ρίαν.
ΚΩΝ. Α. ΔΟΥΚΑΣ
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Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΟΥ 20ον ΑΙΩΝΟΣ
«'Υπάρχει ενα βιβλίον, τό όποιον περιλαμβάνει δλην την σο
φίαν των άνθρώπων, βιβλίον τό όποιον φωτίζεται από την
Θείαν Διάνοιαν και τό όποιον ή άνθρωπότης με σεβασμόν
άποκαλεϊ Βίβλον».
Β. ΟΥΓΚΩ
Εις τό άπειρον ό μικροσκοπικός πλανήτης μας ή Γή μέ
επιβάτην τών άνθρωπον διαγράφει μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα
τήν τροχιάν του γύρω άπό τόν ήλιον.
Έναλαοσόμενα κύματα γεννήσεων καί θανάτων κάθε
ήμερα φέρνουν καί παίρνουν όκσταπσύστως έπάνω άπό το
κατάστρωμα τού μυστηριώδους σκάφους μας, ύπό όμαλάς
ουνθήκας, μίαν όλάκληρον πάλιν, έκατόν έΕήκοντα περίπου
χιλιάδων άνθρώπων, άνάμεσα οπό τά δύο δισεκατομμύρια
περίπου τά άποϊα αποτελούν τήν στιγμήν τούτην τό άνθρώ
πινον πλήρωμά του.
Μέσα εις τήν τερσστίαν αυτήν κίνηοιν τού πλανήτου
μας, ή όποια έκτυλίσσεται γύρω μας, μέ τό πανόραμα τού
Απείρου, ό άνθρωπος έΕετάΖοντας τόν ίδιο τόν έαυτό του
άντιλομβάνεται ότι είναι βυθισμένος μέσα εις τό μυστή
ριον. Υπό αύτάς τάς συνθήκας μόλις άρχίση νά σκέπτεται
γεννώνται μέσα του τά μεγάλα έρωτηματικά πρώτα δΓ αύτόν τόν έαυτόν του : *Τί είμαι έγώ ; Τί είναι τό σώμα μου
;αί τί τό πνεύμα μου; Τί Ζητώ μέσα εις τό άπέραντον αύτό
τύμπαν; Που θά κατευθυνθώ ώς έπιβάτης τού μικρού τού
του πλανήτου, έπάνω εις τόν όποιον έχω γεννηθή»;
Ιδού τά κυριώτερα έρωτήματα διά τόν άνθρωπον τα
όποια φυσικώς καί λογικώς προβάλλουν εις τόν καθένα
μας, έδώ εις τόν κόσμον.
Είναι μιά μεγάλη καί πειραματική άλήθεια ότι χωρίς
τό όληθινόν φώς τών απαντήσεων τής Αγίας Τροφής εις
τά προαναφερθέντα έρωτήματα, ό άνθρωπος γεννάται, με
γαλώνει καί άποθνήσκει μέσα εις τό σκότος. "Ερχεται εις
τόν ϋπορΕιν καί φεύγει, χωρίς νά έχη μάθει ποιος είναι καί
m ήλθεν «ίς τόν κόσμον. "Αποτέλεσμα δέ φυσικόν τής
,οιούτης άγνοιας του είναι ή τρομερά παρανόηοις τής Ζωής
του καί τής δράοεώς του. ΌμοιάΖει μέ τήν άμαΕοστοιχίσν,
ή όποια άπό μίαν όλεθρίσν άγνοιαν τού οδηγού της έλαβεν

εις τήν διαστσύρωσιν άλλην γραμμήν καί τώρα εύρίσκεται
καί τρέχει έΕω άπό τήν κατεύθυνσιν τού προορισμού ιης,
μέ πολλούς κινδύνους όνά πάσαν στιγμήν συγκρούσεως και
έκτροχιασμού της.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον έντός τής ολέθριας τούτης
παραπλανήσεως κατευθύνεται σήμερον ό άνθωπος τού 20ου
οίώνος, μέ έσφαλμένον προσανατολισμόν εις τήν υπαρΕίν
του, μέ πλανεμένος τάς άντιλήψεις περί Ζωής καί προο
ρισμού του, διατρέχων τό ταΕίδιόν του πάντοτε άνικανοποίητος μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς του, τόσον διό τον
έαυτόν του, όσον καί διά τό μέλλον του.
"Ολόκληρος ή ιστορία τής άνθρωπότητος είναι γεμάτη
άπό σποσμωδικάς κρσυγάς άγωνίας, αί όποϊαι διαδέχονται
ή μία τήν άλλην. Ό κόσμος νοσεί! Είναι γεμάτος άπό άσβεστον μίσος, οργήν, άγχος, ύβρεις, θηριωδίας, έγκλήματα
καί άμφιβολίας. Ή όπελπισία συμβσδίΖει μέ τόν θάνατον!
Αί θλίψεις καί ό θάνατος άφθονοϋν! Η άδικία, ή προκατάληψις, ή έμπάθεια, ό σοδιομός καί έν γένει ή κακία, εις
άλας τάς μορφάς καί έκδηλώσεις της, δημιουργούν διαρ
κώς ,μεταΕύ τών άνθρώπων μεγάλος ή μικρός συγκρούσεις,
σί όποιοι έχουν μεταβάλει τήν γενεάν μας εις τοιαύτην
άγριων. Παρακολουθοϋντες τήν καθημερινήν συμπεριφοράν
τών άνθρώπων, διαβάΖοντες τάς έφημερίδας, άκούοντες τό
ραδιόφωνον ή παρατηρούντες τήν τηλεόρασιν επιβεβαιώνομεν τήν δυσάρεστον ούτήν πραγματικότητα καί έφ" όσον
είλικρινώς άναΖητούμεν νά δώσωμεν τήν μοναδικήν σωστήν
έΕήγησιν εις τήν σημερινήν τρομερόν αύτήν κατάστασιν
πρέπει ν' άναΖητήσωμεν τήν όπάντησιν εις ένα πολύ πα
λαιόν βιβλίον, τό όποιον όνομόΖεται "Αγία Γραφή.
Κυκλοφορεί εις τήν άνθρωπάτητα ένα μοναδικόν, άρχοιότατον, πολυτιμότατον, παγκόσμιον καί άκαταγωνίστου
δυνάμεως Βιβλίον, όχι μόνον εις δέκα πέντε γλώσσας εις
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ΙΙρός ύπαρξιν όϋικήμα.τος (έγκλήματος) άπαιτείται έλευθέρςρ βουλήοει ένέργεια ψντικειμένη πράς τούς κανόνας τού
ίικαίου άναγράφοντος ποινήν, ή παράλειψιν ένεργείας, δ ι’ ήν
όρίζεται ποινή ύπό τοΟ Ιαχύοντος Π. Κώδικος.
Ή ψυχική οχέοις δέ τού λδικοπραγοϋντος (δράατου) πρός
τήν έν λόγςι ή έν μέρει έγκληματικήν πρδξιν, ήτις φέρεται
άποδοκιμαζομέιη ύπό τού δικαίου έν γενει, είναι ή υποκειμενι
κή ύπαιτιάτης, ήτις αποτελεί τό δεύτερον οτοιχεϊον τού κατα
λογισμού τής πρίξεω ς, δπερ μετά τήν ικανότητα πρός καταλογιομόν οδηγεί εις τήν αυμπλήρωυιν τής ένοχής.
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Αρθρον 26.
Ύ π α ι τ ι ό τ η ς
1. Τά κακουργήματα καί πλημμελήματα τιμωρούνται
μόνον έκ δόλου τελούμενα. Κατ' έΕαίρεοιν έν ταϊς είδικώς
ύπό του Νόμου όριϋομέναις περιπτώσεσι τό πλημμελήματα
τιμωρούνται καί έΕ άμελείας τελούμενα.
2. Τό πταίσματα τιμωρούνται πάντοτε καί έάν έΕ άμελεία έτελέσθηοαν, πλήν τών περιπτώσεων καθ' άς ό Νόμος
ρητώς άπαιτεί δόλον.
Υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή

Ύπαι τι ότης

Α. Ή έννοια τής ύποκειιμενικής ύπαιτιότητος έδόθη ανω
τέρω έπιοτημονικώς άντί προλόγου, άλλα ϊνα εϊμεθα σα
φείς έν προκειμένω λέγομεν, ότι διά νά καταλογισθη εις
τόν δράστην γεγονός τί ουνιστών τήν άντικεΐιμενικήν ύπόστοσιν τού έγκλήματος, δέν άρκεϊ νά διαπιστωθή ότι τούτο
παρήχθη άπό πρόοωπον ικανόν πρός καταλογισμόν, άντιλαμβονόμενον τήν σημασίαν τής ιπράΕεώς του, άλλά πρέ
πει περαιτέρω νά διοπμστωθή καί ότι ή διογωγή τοΰ δράστου
έναντι τής έγκληματιικής πράΕεως είναι άποδοκιμαστέα ύπό
τοΰ δικαίου, δηλαδή ύπό τής έννόμου τάΕεως. Ενταύθα
ή πράΕις εμφανίζεται ώς έκφρασις τής
προσωπικότητος
τού δράστου.
Διότι, έάν έλλείπει τό στοιχεϊον τούτο, έστω καί έάν
ύφίσταται ή πράς καταλογισμόν ίκανότης τοΰ δράστου, έγ
κλημα δέν ύφίστατοι.
Ή άποδοκιιμασία αύτη τοΰ δικαίου δύνατοι νά οφείλε
ται εις δύο λόγους: α) Εις τό ότι ή βούλησις τοΰ δράστου
περιέχουσα τό έγκληματικόν άπστέλεσμα άποδεικνύετοι είτε
εύθέως, είτε ένδεχομένως καί 6) εις τό ότι ή βούλησις τού
δράστου άποδεικνύετοι άδιοφοροΰσσ πρός τούς ύπό τοΰ δι
καίου τιθεμένους κανόνας έπιιμελείας πρός πρόληψιν τού
έγκληματικοΰ άποτελέαματος. Τοιουτοτρόπως, τό δίκαιον έ
χει κάθε δικαίωμα ν' άποδοκιμάόη καί νά τιμωρήση τόν
δράστην εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας.
Ή πρώτη ώς άνω μορφή τής ύποκειιμενικής ύπαιτιότητος άποτελεϊ τόν δ ό λ ο ν ,
ένώ ή δευτέρα τήν άμ έ λ ε ι α ν.
Όσον άφορό τόν δόλον παρατηρούμεν είδικώτερον, ότι ή άποδοκιμασία ύπό τοΰ δικαίου παρουσιάζε
ται πλέον έντονος καί ισχυρά, έφ' όσον ή βούλησις τοΰ
δράστου κστευθύνεται πράς τό έγκληματικόν άποτέλεσμα
ή τούλάχιστον έμφανίΖεται άδιοφοροΰαα διά τήν έπέλευσιν ούτοΰ, ήτις έλλείψει τής άδιαφορίας ταύτης, άκαταμά
χητο ν τού δικαίου τεκμήριον, δέν θά έπήρχετο. Ούτως, ό
δράστης δέν άδιαφορεϊ μόνον διά τόν νόμον, άλλά καί πα
ραβιάζει ούτόν. Αντιθέτως, έπί τής άμελείας ή άποδοκιμασία τοΰ δικαίου, βεβαίως, δέν είναι τόσον έντονος, έφ' ό
σον καί ένταΰθα ή βούλησις τοΰ δράστου εμφανίζεται άσυνεπής πρός τάς ύπογορεύσεις τοΰ νόμου, άτε μή καταβάλλων τήν προσήκουσαν προσοχήν, συνεπείς δέ ταύτης έπέρχεται τό έγκληματικόν άποτέλεσμα.
Εις τάς δύο ώς άνω περιπτώσεις άντικρύΖομεν τήν

προσωπικότητα τοΰ δράστου, άλλοτε ιμέν άντιτιθεμένην κατά
τρόπον ένεργόν πρός τούς κανόνας τοΰ δικαίου, άλλοτε
δέ μή άντιτιθεμένην ούτως, άλλά δεικνύουσαν παθητικήν
στάσιν πρός τούς κανόνας, δηλαδή πρός τήν λεγομένην
έννσμον τάΕιν.
'Επίσης, ύπό τών συγγροφέων
γίνεται λόγος
καί
περί
έτ έ ρ ο υ
σ τ ο ι χ ε ί ο υ
τού καταλογισμού,
περί έτέρας δηλαδή προϋποθέσεως, άπαραιτήτου ϊνα άποδοκιμασθή ώς ικανός πρός καταλογισμόν καί δολίως ή άμελώς ένεργήσος δράστης άΕιαποίνου τινός πράΕεως.
Τό
στοιχεϊον τούτο όποκαλούν α) ό Χωραφάς (παρ. 53 Ι,Γ)
«άνθρωπί νως
φ ε υ κ τ ό ν
τής ύπαιτιότητος»,
β) Ο ΤΕωρτΖόπουλος (σελ. 350 σημ. 3) «κ α ν ο ν ικήν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν
τής
α ί ρ έ σ ε ω ς » , γ) Ο
Γάφος (παρ. 85) « ά ν θ ρ ω π ί ν η
δ υ ν α τ ό τ η τ α». Ό Καρανίκας άρνεϊται τό στοιχεϊον, ώς μή έΕυπηρετοΰν ούδένα πρακτικόν σκοπόν (Α σελ. 74 σημ. 2).
Πρός τή^ νέαν τούτην άποψιν φαίνεται συντοσσόμενος καί
ό Μπουρόπουλος (σελ. 83 σημ. 3). Δηλαδή έν προκειμένω
γίνεται δεκτόν ότι διά νά καταλογισθη ή πράΕις εις τόν υπσιτίως ένεργήσαντα δολίως ή άμελώς καί ικανόν πρός κα
ταλογισμόν δράστην, θά πρέπει οΰτος κατά τόν χρόνον τής
τελέσεως νά εύρίσκεται εις τοιαύτην κατάστασιν συνειδήσεως, ώστε άνθρωπίνως νά δυνάμεθα ν' άπαιτήοωμεν συμ
περιφοράν σύμφωνον πρός τό δίκαιον. Τό τοιούτον στοιχεϊον άναφέρεται εις τά άρθρα 23 έδάφ. τελ. 31, 2 καί
32 Π.Κ.
Β'
Ε γ κ λ ή μ α τ α
έκ δ ό λ ο υ
καί
έ Ε
ά μ ε λ ε ί α ς .
Ό Π.Κ. διά τού άρθρου 26 θέτει τήν
άοχήν, καθ' ήν τά κοκουργήματα καί πλημμελήματα τιμω
ρούνται μόνον έκ δόλου τελούμενα. Κατ' έΕαίρεοιν ώρισμένα πλημμελήματα τιμωρούνται καί εΕ άμελείας. Τούτο ση
μαίνει, ότι ούδεμία πράΕις έΕ άμελείας τελούμενη είναι
δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς κακούργημα. "Ετι δέ καί άσύγγνωστος άν είναι ή άμέλειά δέν παύει πάντως νά
είναι αμέλεια. Έ,τέρα άρχή, ήν θέτει τό άρθρον 26 είναι
έκείνη, καθ' ήν τά πταίσματα τιμωρούνται πάντοτε καί άν
προήλθον έΕ άμελείας, έκτός άν εις ώρισμένας περιπτώσεις
ό νόμος άπαιτεί ρητώς δόλον.
Δ Ο Λ Ο Σ
"Αρθρον 27.
1. Έκ δόλου (έκ προθέσεως) πράττει ό θέλων τήν
παραγωγήν τών κατά νόμον άπαρτιΕόντων τήν έννοιαν άΕιοποίνου τινός πράΕεως περιστατικών ή ό γνωρίΖων ώς ένδεχαμένην τήν έκ τής πράΕεώς του παραγωγήν τούτων καί
άποδεχόμενος αύτήν.
2. Όπου ό νόμος άπαιτεί τήν έν γνώσει ώρισμένου
περιστατικού τέλεοιν τής πράΕεως δέν άρκεϊ ένδεχόμενος
δόλος. 'Όπου δέ ό νόμος άπαιτεί τήν έπί σκοπώ έπελεύσεως ώρισμένου άποτελέαματος τέλεοιν τής πράΕεως, άπαιτείτοι όπως ό πράττων έπιδιώκει τήν παραγωγήν τοΰ άπο
τελέαματος τούτου.
Α '.

' Ε ρ μ η ν ε ί α

καί

ά ν ά λ υ ο ι ς

Διά τής πρώτης παραγρ. τοΰ άρθρου 27 δίδεται ό
ορισμός τού δόλου καί ούτως, αίρονται άπασαι αί άναφανεϊσαι έν τή επιστήμη δυσχέρειαι κατά τόν καθορισμόν τής
έννοιας τοΰ δόλου καί καταφαίνεται ή μεγάλη πρακτική
σημασίο ούτοΰ έν τή δικαστική έφαρμσγή τοΰ Ποινικού Κώ
δικος. Ό ακριβής καθορισμός τής έννοιας τού δόλου έχει
προκτικήν σημασίαν, διότι ή προβλεπομένη κατά τοΰ έκ δό
λου πηγάΖοντος άδικήματος, είναι σημαντικώς άνωτέρα άπ'
έκείνην, ήτις έπιβόλλεται έν ή περιπτώσει τό άδίκημα έτελέσθη έΕ άμελείας. Φέρ' είπεϊν, ή έκ δόλου άνθρωποκτονία τιμωρείται βασικώς μέ θάνατον ή ισόβιον κάθειρΕιν καί

μόνον όν ή πράΕις έτελέσθη έν βραομφ ψυχικής ορμής έπιθάλλεται πρόσκαιρος κάθειρΕις, ένφ ή τοιαύτη πράΕις έ£
άμελείας τελούμενη τιμωρείται μέ φυλάκισιν 10 ήμερων
μέχρι 5 έτών.
Εν τή αυτή παραγρ. διακρίνομεν, ότι δόλος υπάρχει
α) όταν ό δράστης θέλει (έπιθυμεϊ) τήν παραγωγήν τών
κατά νόμον άπαρτιΖόντων τήν έννοιαν άζιοποίνου τινός πρά
Εεως περιστατικών, π.χ. ό (α) δολίως φονεύει τόν (β).
Βλέπομεν ότι ό δράστης έπιδιώκει τό έγκληματικόν άποτέλεσμα, δηλαδή νά πραγμάτωση τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τού έγκλήματος. Είσέτι ή δολία ψυχική σχέσις του
δράστου πρός τό έγκληματικόν άποτέλεσμα ύφίσταται ό
ταν ούτος δέν έπιθυμεϊ τούτο, άλλά προβλέπει έγκληματι
κόν άποτέλεσμα ώς άναγκαίως συνδεδεμένον πρός τήν ένεργουμένην πράΕιν, ώστε μοιραίως νά έπέλθη ή πρα-γματαποίησίς του, δηλ. τό προβλέπει ώς άναγκαίαν τής πρά
Εεώς του συνέπειαν, π.χ. ή (α) πρός εϊσπραΕιν τών άοφαλίστρων πλοίου ρίπτει βόμβαν έντός αύτοΰ καί προβλέπει
ότι θά θανατωθούν οί έν αύτψ έπιβοίνοντες, ή όταν θέτει
πύρ εις τήν οικίαν, καίτοι γνωρίΖει ότι έντός αύτής εύρίσκεται νήπιον, όπερ μή δυνάμενον νά μετακινηθή άναγκαίως θά καή. "Αν τό ύπό τού δράστου έπιδιωκόμενον άπο
τέλεσμα έπιτευχθή, είναι καί πάλιν ένοχος δόλιας άνθρωποκτονίας.
Ό δόλος, ώς άνωτέρω έκτίθεται, κατά τήν εις τήν έπιστήμην κρατούσαν όμόφωνον γνώμην λαμβάνει τήν προσω
νυμίαν τού όμέσου ή κυρίου δόλου.
καί β) Δόλος ύπόρχει όταν ό δράστης γνωρίΖει ώς
ένδεχομένην τήν έκ τής πράΕεώς του παραγωγήν τούτων
(τών κατά νόμον άπαρτιΖόντων τήν έννοιαν άΕιοποίνου τινός
πράΕεως περιστατικών) καί άποδέχεται αυτήν. Δηλαδή ένταυθα ύπάρχει ή δολία ψυχική σχέοις δράστου καί άποτελέσματος καίτοι δέν προβλέπει (έπιδιώκει) τό έγκληματικόν
άποτέλεσμα ώς άναγκαϊον, άλλ’ ούτε καί
συνδεδεμένον
άρρήκτως πρός τήν έγκληματικήν πράΕιν, πλήν όμως τό
προβλέπει ώς δυνατόν ή πιθανόν, έν τούτοις έπιθυμεϊ τήν
πραγμάτωαιν τής πράΕεως, ώστε τελικώς άδιαφορεϊ άν αύτη
θά -προκαλέση καί τούτο, π.χ. ό (α) θέτει πύρ εις τήν οι
κίαν τού (β) (άμεσος ή κύριος δόλος), γνωρίΖει δέ ότι εις
αύτήν υπάρχει πυρϊτις καί ότι κατοικούν άνθρωποι.
Έν
τούτοις ό (α) έμμένει εις τόν κύριον σκοπόν του (εμπρη
σμόν) καί θέτει πύρ, έπέρχεται ή άνάφλεΕις τής πυρίτιδος
καί ό θάνατος τών έν οικία οίκούντων. Αποδέχεται ό (α)
τό έτερον τούτο άποτέλεσμα (τόν θάνατον), όπερ προέβλεπεν ώς πιθανόν ή δυνατόν. Έτερον παράδειγμα ό (α)
διικαστ. κλητήρ προσπαθεί νά συλλάβη τόν (β). Ό (β)
διατελών έν άμφιβολία άν ό (α) είναι δικαστ. κλητήρ άνθίστοται. Καί τρίτον παράδειγμα. Ή (α) μήιηρ έν καιρψ πα
γερός νυκτός έκθέτει τό νήπιον τέκνον της εις έρημικόν
μέρος. Αϋτη καίτοι προβλέπει ώς πιθανόν ή δυνατόν τόν
θάνατον αύτοΰ, έν τούτοις τελικώς προβαίνει εις τήν διάπροΕιν τής πράΕεώς της, έστω καί άν τούτο άποθάνη, άρκεϊ νά άπαλλαγή αύτοΰ. Βεβαίως, ή είοημένη πράΕις είναι
δολία ανθρωποκτονία, άλλά δέν παύει συγχρόνως νά όπάρΧΠ καί έτερον έγκλημα τό τής έκθέσεως.
Εις τήν ώς άνω περίπτωσιν β ό δόλος λαμβάνει τήν
προσωνυμίαν τού ένδεχαμένου δόλου (DOLUS EVENTUA LIS ), όστις προσομοιάζει ή μάλλον όποτελεϊ είδος τού
άορίστου δόλου (DOLUS INDETERM INATUS).
Έκ τών άνωτέρω δύο έκτεθειμένων περιπτώσεων δό
λου γεννάται τό έρώτημα π ο ι ο ν
τό
ψ υ χ ο λ ο 
γ ι κ ό ν
γνώρισμα
τού
δόλου.
Σχετικώς άνεπτύχθησαν τρεις θεωρίαι, έκ τών όποιων
μόνον δύο κυρίως άπησχόλησαν διά μακρών τήν έπιστημονικήν διδασκαλίαν καιί έδημιουργήθη όΕυτάτη έρις μετοΕύ
τής θ ε ω ρ ί α ς
β ο υ λ ή σ ε ω ς
καί τής θ ε ωρ ί α ς
γ ν ώ σ ε ω ς .
Ή τρίτη θεωρία εΰρε μικράν
άπήχησιν έν Γερμανίρ, ήτις υίοθετήθη παρ' ήμίν ύπό τοΰ
ΤΖωρτΖαπούλου (έγχειρ. 1936 σελ. 326 κ.λ.π.). Αΰτη έπιΖητεϊ νά διακρίνη τό ψυχολογικόν χαρακτηριστικόν τού δό
λου εις τήν ποιότητα τοΰ αίτιου, όπερ πορεκίνησε τόν δρά
στην εις τήν έγκληματικήν ένέργειαν. Επειδή ή άνάπτυΕις
τών δύο κυρίως άντιμαχομένων θεωριών βουλήσεως καί
γνώσεως ούδένα έν προκειμένω τής παρούσης πραγματείας
σκοπόν έΕυπηρετεϊ, καθ' όσον οί ύποστηρικταί - όπαδοί τών
θεωριών ούτών δέχονται ότι ό δόλος ύφίσταται εις τάς
τρεις ώς άνω περιπτώσεις καί μόνον εις αύτός, περιοριΖόμεθα εις τάς κάτωθι άπαραπήτους παρατηρήσεις πρός κατανόησιν ειδικών τινών περί δόλου Ζητημάτων.
Κα τ ά
τ ή ν
θ ε ω ρ ί α ν
τ ή ς
β ο υ λ ή 
σεως,
δόλος είναι ή βούλησις (θέλησις) παραγωγής τοΰ

έγκληματικού άποτελέαματος, ή βούλησις τού δράστου, ήτις καί κατευθύνεται εις τήν έπέλευοιν τούτου.
Κατά
τήν
θεωρίαν
τής
γνώσεως,
δόλος είναι ή γνώσις τοΰ έγκληματικού άποτελέαματος, ή
όποια συνοδεύει τόν δράστην (ένέργειαν ή παράλειψιν τού
δράστου). Κστ αύτήν δηλαδή ό δόλος τού- δράστου ουνίαταται εις τό ότι ένήργησεν ή παρέλειψε κοίτοι προεϊδε τό
έγκληματικόν αποτέλεσμα.
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Δ Ο Λ Ο Υ

Εκ τού όρισμού τού δόλου είσέτι προκύπτει ότι πρός
ύπαρΕιν αύτοΰ άπαιτούνται τά έΕής στοιχεία:
1. Βούλησις ή άποδοχή έκ μέρους τού δράστου καί
2. Ή βούλησις ή άποδοχή νά κστευθύνεΐαι εις τήν
πραγμάτωαιν τής άντικειμενικής ύποστάοεως ώρισμένου έγ
κλήματος.
Κατά τά ύπό Ελλήνων νομομαθών συγγραφέων (Ή λιοπούλου —Χωραφά) δεκτά γενόμενα περί βουλήσεως ή άποδοχήε, πρέπει νά ύπάρχη γνώσις τών πραγματικών καί συνείδησις τού άδικου τής τελουμένης πράΕεως τοΰ δράστου,
ύπ' αύτοΰ. Οϋτω π.χ.
Επί πλοστσγραφίος πρέπει νά γνωρίΖη, ότι τό νοθευ
μένο έγγραφον έχει σημασίαν διά τάς συναλλαγάς. Επίσης
ότι έπιχειρεϊ άσελγή πράΕιν μετά προσώπου νεωτέρου τών
16 έτών πρακειμένου περί άποπλσνήσεως παίδων. “Οσον
άφορα δέ τήν γνώσιν τοΰ έγκλημοτικού άποτελέαματος,
πρέπει νά τονιοθή, ότι εις τόν νοΰν τοΰ δράστου δέον νά πε
ριλαμβάνεται καί ή πρόβλεψις τής αιτιώδους διαδρομής, ήτις οδηγεί πρός αύτό. "Αν όμως πραγματοποιηθή άλλως ή
διαδρομή, διάφορος τής πρσβλεφθείοης, κατά τήν διδασκα
λίαν έγένετο διάκρισις μεταΕύ τών περιπτώσεων καθ' άς
ή διαφορά είναι ούσιώδης, όπότε τό έγκληματικόν άποτέ
λεσμα δέν είναι δόλιον, καί έκείνων καθ' άς είναι έπουσιώδης (άσήμαντος), όπότε τό άποτέλεσμα θεωρείται προερχόμενον άπό τόν δόλον τοΰ δράστου. Είναι δέ άσήμαντος
ή διαφορά, όταν άναφέρετοι εις τάς έπί μέρους έπουσιώδεις λεπτομέρειας. Οϋτω π.χ. όταν ό (α) έπιτίθεται κατά
τής έρωμένης του νά τήν φονεύση. Αϋτη όμως κατά τήν
διεΕογομένην -μεταΕύ των πάλην σύρει τήν σκανδάλην τοΰ
περιστρόφου τοΰ έραστοΰ της καί φονεύεται ή ίδια. "Οπως
έπι'σης όταν ό κακοποιός ώθεϊ τό θύμα εις τήν θάλασσαν
διά νά πνιγή, άλλά τούτο αποθνήσκει έκ προσκρούσεως τής
κεφαλής του έπί βράχου. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις
πρόκειται περί δόλιας τοΰ δράστου ένεργείσς. Αντιθέτως,
άν τις θέλων νά τρουματίση τινά καταφέρει κατ' αύτοΰ ι
σχυρόν κτύπημα μέ άποτέλεσμα νά είσοχθή ούτος εις τό νοσοκσμεϊον, ένθα άποθνήσκει λόγω μεταδοτικού νοσήματος.
Δηλοδή ό δράστης δέν έπραΕε δολίαν άνθρωποκτονίσν.
Επίσης, ένταύθα όφείλομεν νά τονίαωμεν, ότι ά δρά
στης έχει συνείδησιν τοΰ όδυνάτου τής προγματοποιήσεως
τοΰ έγκληματικού άποτελέαματος, έν τή περιπτώσει ταύτη
έστω καί άν έπέλθη τό άποτέλεσμα, τούτο πρέπει νά μήν
θεωρηθή ώς προϊόν ένεργείσς τοΰ δράστου, διότι εύριακόμεθα ένώπιον άπλοΰ πόθου καί ούχί ένώπιον δόλου π.χ.
(α) παρακινεί τόν (β) νά τοΕιδεύοη μέ τρικυμίαν έλπίΖων
άτι θά πνιγή εις περίπτωσιν ναυογίου.
Γ '.
α)

Περί
νομιΖομένου
έγκλήματος
καί
τ ε κ μ η ρ ί ο υ
δόλου.

Ν ο μ ι Ζ ό μ ε ν ο ν
έ γ κ λ η μ α
C T U M
P U T A T IV U M ).

(DELI

Οσάκις ό δράστης νομίΖει ότι διά τής ένεργείσς ή
τής ποραλείψεώς του έγκλημστεϊ, ένφ πράγματι ή πράΕις
είναι άνέγκλητος, τότε όμιλοΰμεν περί νσμιΖαμένου έγκλήμστος. Οϋτω π.χ., δέν πράττουν οίμομιΕίαν οί έΕάδελφοι
οϊτινες άκολασταίνουν μεταΕύ των, έστω καί άν ναμι'Ζουν
ότι διαπράττουν τοιαύτην, έφ' όσον κατά νόμον αίμομιΕία
ύπάρχει μόνον έπί γονέων, άνιόντων καί άδελφών (Τάφος
έκδοσις 1948 Π.Δ. Γεν. Μέρος σελ. 199).
β)

Τ ε κ μ ή ρ ι ο ν

Ό δόλος
ται. Συναγωγή
νόμου (Κωστή
ριπόλου σύστ.
Δ '.

δόλου.

δέν τεκμαίρεται, άλλά πρέπει ν' άποδεικνύεδόλιας προαιρέσεως άπαγορεύεται έκ τοΰ
έρμην. Ποιν. νόμ. τόμ. I παρ. 96, 97. ΣαΠοιν. Νομ. παρ. 128).

Ειδική
άνάλυσις
έννοι ας
ό ρ ω ν
τοΰ
ά ρ θ ρ ο υ
27.

τ ών

Ο Π.Κ. διά τοΰ όρου «θέλω» έννοεϊ τόν άμεσον —

κύριον δόλον, ένώ διά τού όρου «αποδεχόμενος» τόν ένδεχόμενον δόλον, όσης είναι είδος άορίστου δόλου (ό άόριστος δόλος καλείται είδικώτερον δόλος έΕ υπαμοιβής).
Έν τώ Π. Κώδικι έ<ρ' όλων των περιπτώσεων τού δόλου
γίνεται χρήσις τού όρου «έκ προθέσεως». Καί οσάκις έν
ούτώ γίνεται χρήσις τής λέΕεως «όπόφασις» ή τοϋ ρήματος
«άποφασίΖω», δέον νά γνωρίΖομεν ότι τήν ιδίαν έννοιαν
έχει.
Ωσαύτως, πρός δήλωσιν τών περιπτώσεων τοϋ αμέ
σου—κυρίου δόλου ό ΚώδιΕ χρησιμοποιεί τόν όρον *έν γνώσει». Τούτο δηλοϊ ή φράσις «όπου έν αύτώ άπαιτεϊται όπως
ό δράστης ένεργεϊ ή παραλείπει έν γνώσει ώρισμένου περιστοτιικοϋ, δέν άρκεϊ ένδεχάμενος δόλος» (άρθρ 27 παρ.
2 έδ. 1). Δηλαδή ή πρόΕις πρέπει νά τελήται έν γνώσει
ώρισμένου περιστατικού, χωρίς νά είναι, άρκεϊ τυχόν ύπάρχουσα άιμφιβολία, ώς πρός τό περιστατικών τούτο. Οϋτω π.χ.
άμφιβάλλω αν ό (α) διατηρεί έρωτικάς σχέσεις μετά τής
( β ). Καί όμως διαδίδω ένώπιον τρίτων, ότι καθ' α γνωρίΖω
έΕ ίδιος άντιλήψεως τούς είρημένους συνδέει δεσμός έρωτικός. " Αρα, θά κριθώ ώς ένοχος συκοφαντικής δυσφημήσεως.
Έν συνεχείς, παρατηρκ>ΰμεν ότι εις τό άρθρον 27 παρ.
2 έδαφ. β διαλαμβάνεται ή φράσις «όπου ό ΚώδιΕ άπαιτεϊ
τήν έπί σκοπώ έπελεύσεως ώρισμένου άποτελέσματος τέλεσιν τής πράΕεως, απαιτείται όπως ό πράττων έπιδιώκει τό
όπστέλεσμα τούτο». Τούτο σημαίνει, ότι έπί τών έγκλημάτων αυτών έκτός τοϋ δόλου (άμέσου ή ένδεχαμένου) άπαιτείται πρός συγκρότησίν των, ώς πρόσθετον στοιχεϊον, καί
ό σκοπός έπελεύσεως ώρισμένου αποτελέσματος. ( Ό Χωροφάς χαρακτηρίζει τούτα ώς εγκλήματα μέ ύπερχειλή ύποκειμενικήν ύπόστασιν, ένψ έκεϊνα διά τά όποια απαιτείται
άμεσος δόλος, ώς έγκλήματα μέ στενωτέραν υποκειμενικήν
ύπόστασιν). Έν τή περιπτώσει καθ ήν θέλει έλλείπει τό
πρόσθετον στοιχεϊον, ή πρόΕις θά συνιστα ή άλλο έγκλημα
ή θά είναι άνέγκλητος καί κατά συνέπειαν περί συγκεκριμέ
νου έγκλήματος δέν γίνετοι λόγος. Οϋτω π.χ. εις τά έγ
κλήματα τής κλοπής καί ληστείας (π.χ. 372 έκ. 380) έκτός
τοϋ βοσικοϋ δόλου τής διά βίας ή μή άφαιρέοεως τοϋ πρά
γματος έκ τής κατοχής έτέρου, απαιτείται και σκοπός πα
ρανόμου ίδισποιήσεως τοϋ πράγματος έπί έτέρω σκοπψ, ήτοι
πρός άμεσον καταστροφήν, δέν συνιστα κλοπήν ή ληστείαν,
άλλά φθοράν Εένης ιδιοκτησίας. Τοϋτ' ούτό συμβαίνει καί
εις τήν περίπτωσιν τής απάτης, άρθρον 386, ώς καί έν
όρθροις τοϋ Π.Κ. 207 παρσχάραΕις, 209 κιβδηλεία, 217
πλαστογραφία πιστοποιητικών καί 218 πλαστογροφία καί
κατάχρησις ένσήμων.
Έν τφ Κώδικι ταύτόσημος πρός τόν όρον «έπί σκο
πψ» θεωρούνται καί είναι αί διατυπώσεις «Ινα» κοί «όπως».
Έπί παραδείγματι έν όρθροις 167 πορ. 1 περίπτωοις άντιστάσεως, 204 όπάτη πρός άποφυγήν στρατεύσεως, 216,
πορ. 1 περίπτωοις πλαστογραφίας, 239 κατάχρησις έΕουσίας 380, παρ. 1 ληστεία κλπ. Π.Κ.
Ε'

Π ρ ο σ ω ν υ μ ί α ι

ή

ήδη

τοϋ

δόλου.

Τά είδη τοϋ δόλου ατινα σήμερον έπεκράτησαν έν τή
έπιστήμη είναι τ' ακόλουθα.
α) Π ρ ο μ ε λ ε τ η μ έ ν ο ς
δόλος.
Έκ
προμελέτης δόλος υπάρχει, όταν ό δρών άποφασίΖει τήν
έκτέλεσιν άΕιοποίνου πράΕεως έν ψυχική ήρεμία εύριακόμενος, έν ή δύναται άνέτως νά προΐδη πάντα τά έπακόλουθα τής πράΕεως αύτοϋ. Η έκτέλεσις πάντως άφίστσται
χρονικώς τής άποφάσεως, δέν έΕετόΖεται όμως κατά πόσον
άφίστσται, π.χ. ό (α) άποφασίΖει νά φονεύση τόν (β), όν
φονεύει μετά 10 ή 20 ήμέρας άπό τής άποφάσεως. "Ετε
ρον παράδειγμα ό (γ) συναντά τήν (δ) εις άπομεμονωμένον μέρος, συλλαμβάνει τήν άπόφασιν τής άφαιρέοεως τής
τσάντος της, μεθ' ό όμέσως έπ κύπτει κατά τής (δ) καί τήν
άφαιρεϊ.
β)
Α π ρ ο μ ε λ έ τ η τ ο ς
δόλος
(DOLUS
EMPETUOSUS). Υπάρχει, ότον ό δρών άποφασίΖει τήν
έκτέλεσιν άΕιοποίνου πράΕεως έν ψυχική όρμή διατελών,
π.χ. ό (α) ένώπιον πολλών έΕυβρίΖει τόν (β). Ό (β) έν
όργή διατελών λαμβάνει τήν άπόφασιν νά φονεύση τόν
(α) καί πυροβολεί κατ' αύτοϋ.

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
τ ι ν έ ς
έπί
λετημένου
καί
άπρομελετήτου

προμε
δόλου.

α) Έκ τοϋ προμελετημένου δόλου δύναται νά έκτελεοθή παν έγκλημα.
β) ΈΕ άπρομελετήτου δόλου δέν δύνανται νά έκτελεσθοϋν αδικήματα τινά, ατινα έχουν άναγκαίαν καί φυσικήν
προϋπόθεσιν τήν έν ψυχική ήρεμία σκέψιν καί άπόφασιν,
π.χ. πλαστογραφία, απάτη, διότι έπί τοϋ
άπρομελετήτου
δόλου ή σκέψις, ή όπόφασις καί ή έκτέλεσις είναι σύγχρο
νοι, έν άκαρεϊ έκδηλσύμεναι.
γ) Παρατηροϋμεν ότι ύφίσταται διαφορά εις τόν βα
θμόν τοϋ άΕιοποίνου αν τό όδίκημα έΕετελέσθη έκ δόλου
άπρομελετήτου ή προμελετημένου, καθ' όσον ό δράστης
τιμωρείται διά βαρυτέρας ποινής έάν τό έγκλημα έκτελέση
έκ προμελετημένου δόλου ή αν τό έκτελέση έΕ άπρομελε
τήτου δόλου καί τούτο διότι ό άπρομελετήτως εις βρασμόν
ψυχικής όρμής έκτελών έγκλημα δέν δύναται νά προΐδη
πάντα τά έποκάλουθα τής πράΕεως αύτοϋ, διότι ή διάννοιά
του έχει έπιοκιασθή υπό τοϋ πάθους, ύφ' ού κατέχεται,
ένώ άντιθέτως ό άποφασίΖων τό έγκλημα έν ψυχική ήρεμία
είναι άφ' ένός έΕηχρειωμένος καί άφ' έτέρου δύναται άνέ
τως νά προΐδη πάντα τά επακόλουθα τής πράΕεως αύτοϋ,
ώς δρών έν ψυχική ήρεμία. Ενταύθα τονίΖαμεν, ότι έπί
τοϋ έκ προμελέτης δόλου δέν λαμβόνεται ύπ' όψιν ή τα
ραχή έν ή διατελεί ό δράστης κατά τήν στιγμήν τής δράσεως, διότι είναι άδύνατον νά μή καταληφθή ύπό ψυχικής
ταραχής κατά τήν στιγμήν τής έκτελέσεως τοϋ έγκλήμα
τος, οίουδήποτε χαρακτήρος καί άν είναι οϋτος.
2.
"Αμεσος
(κύριος)
καί
ένδεχό
μ ε ν ο ς
δόλος.
Περί τούτου έγένετο λόγος άνωτέρω. Η διάκρισις οϋτη θεωρείται ή σπουδαιοτέρα, διότι
παρουαιάΖει μεγίστην σημοσίσν διά τήν σύγχρονον διδα
σκαλίαν.
3.
λος.

' Ορι σμ έ ν ο ς

καί

ά ό ρ ι σ τ ο ς

δό

α)
Ορισμένος δόλος
(DOLUS DETERMINATUS). Υπάρχει, όταν ό δράστης αποβλέπει εις έπέλευσιν
ώρισμένου άποκλειστικώς έγκληματικοϋ άποτελέσματος καί
πρός παραγωγήν αύτοϋ ρυθμίΖει πάσαν ένέργειάν του, π.χ.
ό (α) θέτει τό περίστροφον έπί τοϋ στήθους τοϋ (β) καί
πυροβολεί κατ' ούτοϋ έπί σκοπώ φόνου.
β)
Α ό ρ ι σ τ ο ς
δόλος.
(DOLUS INDERMINATUS). Υπάρχει, όταν ό δράστης δέν ρυθμίΖει μέν
τήν ένέργειάν αύτοϋ πρός προγμάτωοιν ώρισμένου έγκληματικοϋ άποτελέσματος, έχει όμως συνείδησιν, ότι έκ τίνος
παρανόμου ένεργείας είναι πιθανόν νά έπέλθουν διάφορα
άποτελέσματα καί άποδέχεται τό έπελθόν άποτέλεσμα ώς
έπιτυχίσν τοϋ σκοπού του, π.χ. ό (α) θέλει νά κακοποιήση
τόν (6) πυροβολεί κατ' αύτοϋ έΕ άποστάσεως. Δέν δύναται μετά βεβαιότητος νά προΐδη όν θέλη έπέλθη ό φόνος
τοϋ (β) ή ό τραυματισμός αύτοϋ.
4) Γ ε ν ι κ ό ς
δόλος.
(D O LU S GENERA
LIS E 'Υπάρχει, όταν ό δράστης ναμίΖει τελεσθέν τό έγκληματικόν άποτέλεσμα διά» τής προηγουμένης δράσεώς του,
όπερ τή άληθεία προγματοϋται τό πρώτον διά τής μεταγενεστέρας ένεργείας του. Οϋτω π.χ. ό (α) έπιθυμών νά
φονεύση τάν (β), κτυπά τούτον εις τήν κεφαλήν διά ρο
πάλου, νομίΖων δέ τούτον τεθνεώτα τόν ρίπτει εις τόν πο
ταμόν διά νά έΕοφανίση τά ίχνη τοϋ έγκλήματος, όπου
καί εύρίσκει τόν θάνατον πνιγόμενος.
"Ηδη ένταϋθα έρωτάτοι έχομεν συρροήν άπαπείρας
άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, μετά άνθρωποκτονίας έΕ άμελείας, ή άνθρωποκτονία έκ προθέσεως; Έν προκειμένω
αί γνώμαι τών νομομαθών διχάΖονται. Κατά τήν νεωτέραν
άντίληψιν τής ποινικής έπιστήμης (Χωραφα παρ. 64 II.
γ) Γίνεται παραδεκτή ή συρροή. Ένώ κατά τόν Ήλιόπουλον ή άνθρωποκτονία έκ προθέσεως. διότι τονίΖει τό έκ
τής πράΕεως παραχθέν άποτέλεσμα, δυνάμεθα νά κατολογίσωμεν εις τόν δόλον τοϋ πρόΕσντος, καθ' όσον άν ό δρά
στης δέν άπεφάσιΖε τήν άνθρωποκτονίαν, δέν θά έΕηφάνιΖε τά ίχνη τοϋ έγκλήματος.
"Οθεν, άν λάβωμεν ύπ' όψιν τήν λαϊκήν περί δικαίου
συνείδησιν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι όρθοτέρα είναι ή όποψις τοϋ Ήλιοπούλου πρός τήν όποιαν συμφωνεί κοί ό
Μπουρόπουλος.
(ΣυνεχίΖεται)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »
« Ενα άποτελεσματικόν φάρμακον κατά τής έγκληματικότητος τών Νέων...».

βουν πλουσιοπαρόχως! Γιατί, κατά τόν Ιερόν Χρυσόστο
μον, ή άγγελική αύτή ϋπαρξις έδώ κάτω στή Γή
είναι
Ιερά
παρακαταθήκη,
έμπιστευομένη άπό τόν
Θεόν ατά χέρια Σας!
Χαρακτηριστική είναι μιά φράοις τού Ντιντερό, τοϋ
μεγάλου Γάλλου Φιλοσόφου καί
Παιδαγωγού, πού λέει:
«Πώς θέλετε νά διδάξω ό,τι δήποτε σ' ένα παιδί πού δέν
μ άγαπα;» Οτον οί γονείς καί οί Εκπαιδευτικοί, οί Ι ε 
ρείς καί οί πόσης φύαεως ειδικοί καί οί άσχολούμενοι μ'
αύτό, δέν κατορθώσουν νά έμπνεύσουν στό παιδί τήν άγόπη, όλα τά άλλα είναι μάταια! ΚτίΖουν καί κτι’Ζουμε όλοι
μας στήν άμμο, στήν άμμο, άγοπητοί μου! Γιά νά μάς άγαπήση όμως τό παιδί, πρέπει άπαραιτήτως, αύστηρώς καί άπαρεγκλίτως, νά τό άγοπήαουμε πρώτοι ήμεϊς! Ημείς θ'
άπλωσουμε πρώτοι τό χέρι γιά νά μάς δώση κ ι’ έκεϊνο τό
δικό του χεράκι τό απαλό! Γι' ούτό, λοιπόν, άγκαλιάστε,
άγκαλιοοτε το καί άγαπήστε το, μ' όλη τή δύναμι τής καρ
διάς σας!
Διδάσκαλοι καί Καθηγηταί, γιά νά πετύχη τό έργον
Σας καί νά έχετε καρπούς έκστοντοπλοσίους στις παιδικές
καρδιές, άγοπήατε τούς μαθητάς Σος μ'όλη τή δύναμι τής
ψυχής Σας. Εις τήν έλπίδα αύτή τού Θεού καί τού "Εθνους,
καθενός Έθνους, καί τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τοϋ Κό
σμου, σκύψατε περισσότερο πλάι τους! Δ είξτε τους μεγαλυτέρα κατανόηση καί περισσότερον ένδιοφέρον, όχι μόνο
γιά τά μαθήματα, τυπικά καί στεγνά, άλλά καί γιά πόσης
φύοεως θέματα πού τούς απασχολούν!
Παΰστε! Πρός Θεού! Παΰστε νά τούς ύποτιμάτε, νά
τούς προσβάλλετε, νά τούς ειρωνεύεστε ή νά τούς ύβρίΖετε
όκόμη, όπως συμβαίνει δυστυχώς πολλές φορές τήν
ήμέρα στό διάβα τής καρριέρας Σ α ς . . . , όσο καί έάν
Σάς στενοχώρησαν ή σάς κουράΖουν καί Σάς στενοχω
ρούν. . καί τις περισσότερες φορές, γιατί στά παιδικά καί
τά μαθητικό Σας χρόνια δέν Σάς φέρθηκαν καλά καί όπως
πρέπει οί Καθηγηταί Σας. . .
Ακολουθήστε πιστά τή συνταγή μου καί Σάς διαβεβαιώ, πώς καί ή έγκλημοτικότης θά περιοριαθή ή καί θά
έκλειψη, άλλά καί «μει'Ζω τούτων όψεσθε» εις τό παιδικόν
κόσ μον...
Μετά τιμής
καί άγόπης Χριστού πολλής
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΒΑΊΌ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Θεολόγος—Καθηγητής

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Αφορμής δοθείσης άπό τήν άπάνθρωπον καί εγκλημα
τικήν ενέργειαν τών 6 «σποδών τοϋ Σατανά», πού έκαψαν
ένα 17χρονο παλληκάρι, ατή Φλώριντα, κοθώς άνέγραψεν
ό Τόπος τήν 4.5.1973, τήν γκαγκστερικήν ενέργειαν τών
μασκοφόρων νέων τής Θεοσαλονίκης, εις βάρος νεαρού
Ζεύγους, έν συνεχεία καί μέ όσα άνέφερα εις προγενεοτέρας μου έπιστολάς πρός υμάς καί πρός άλλα ύπεύθυνα πρό
σωπα ίστάμενα Υψηλά, διά τοϋ έγκριτου καί πάλιν δημο
σιογραφικού Σας όργάνου « Αστυνομικά Χρονικά», τό όποι
ον όντως, μέ τήν πλουσιωτάτην κοί ποικιλόμορφσν έκλεκτοτάτην Ύλην, οίκοδομεί μέσα μας καί γύρω μας, απευ
θυνόμενος πρός άπόσας τάς Αρχάς καί τάς Εξουσίας, Εκ
κλησίας τε καί Πολιτείας τής Χώρας μας καί ολοκλήρου
τής Ύφηλίου, ύπενθυμίΖω:
Διά νά παύση ή έγκλημοτικότης τών Νέων νά ύφίσταται ή διά νά περιοριαθή εις τό έλόχιστον καί νά έκλειψη
παντελώς, μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, πρέπει τά παιδιά
μας: α) Νά οδηγηθούν τό γρηγορώτερον, άπό αύτήν τήν
στιγμήν, άπό σήμερον καί χωρίς κσμμιά άναβολή εις τόν
Χριστόν καί 0) Ημείς, οί μεγαλύτεροι, νά τ' άγαπήσουμε
περισσότερον καί ουσιοστικώς!
Γονείς καί Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Στοιχειώδους, Μέ
σης καί Ανωτάτης Παιδείας, Δικαστικοί καί κυρίως Δικασταί άνηλίκων, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Προϊστάμενοι ή Ερ
γοδηγοί, Υπεύθυνοι καί Αρμόδιοι Κρότους καί 'Εκκλησίας
όλοκλήρου τής Χώρας, οποιοσδήποτε Χώρος καί τών 5 Η
πείρων, πόσης Φυλής καί παντός Δόγματος καί πόσης θρη
σκείας, μάθετε πώς τό μοναδικόν φάρμακον κατά τής έγκλημοτικότητος τών Νέων βρίσκεται ατά δικά σας τά χέρια
τά ύπεύθυνα καί στις δικές σας τις καρδιές κρυμμένο!
Σάς παροκαλώ, λοιπόν, εμπρός! Χρησιμοποιήστε το,
γιά νά μεταβληθή ό πλανήτης μας άπό Σάς τούς ίδιους σέ
Παράδεισο. Καί όχι σέ Ζούγκλα, όπως τείνει νά μετστραπή! ΚΓ έχετε ιερόν τήν ύποχρέωσιν, μαΖ'ι μέ τήν προστα
σία τής παιδικής των ψυχής άπό κάθε επιβολή τού πονη
ρού, έκτρέφοντες καί έκπαιδεύοντες αύτά «έν παιδεία καί
νουθεσία Κυρίου» (Έφεσ. 6,5), νά τούς χορηγήσετε μέ
προθυμίαν καί τό φάρμοκον αύτό καί νά τό χρησιμοποιή
σετε καί νά άγρυπνήσετε κοί νά ένδιαφερθήτε νά τό λά

Ο
Π ρ ό ς
Τήν Σύνταξη τοϋ Περιοδικού
« Αστυνομικά Χρονικά»
Αγοπητή Σύνταξη,
Μέ πραγματική συγκίνηση πήρα στό
χέρια μου τό Περιοδικό τής Αστυνο
μίας Πόλεων « Αστυνομικά Χρονικά».
"Ομορφο καλοτυπωμένο μέ ώραϊο έξώφυλλο καί μάλιστα αύτό πού πήρα
έγώ είχε μιά θαυμσσία εικόνα στό οπι
σθόφυλλο, παπαρούνες, πού νόμιξες πώς
είναι Ζωντανές τις όποιες μπορείς κάλιστα νά κορνιΖάρης καί νά κρεμάσης σ'
έναν τοίχο τοϋ σπιτιού σου, όπως έκα
να έγώ, γιατί είχανε σπάνια έπιτυχία.
"Οταν όμως κάθισα νά τό διαβάσω ή
έκπληξή μου, ό θαυμασμός μου διπλα
σιάστηκε, γιοτί άμολογώ περίμενα ή ύλη
του νά είναι άνάλογη μέ τόν τίτλον του.
Κι' όμως δέν ήτανε έτσι.

Μέσα στά φύλλα του βρήκα θέματα
πού σιγκινοϋν κάθε έλληνική καρδιά.
Βύρων, Επίσκοπος Σαλώνων Ήσαΐας,
Κρήτη, Μορφωτικά, όπως: Προτεινόμενα μέτρα γιά τήν καταστολή τού έγκλήματος, ή άλλη όψη τοϋ άγώνα, ή άστυνομία στήν άρχαία Ελλάδα, θέματα δη
λαδή όχι μόνον αστυνομικά, άλλά γενι
κού ένδιαφέρσντος. Σελίδα λεπτής γελοιογροφίας καί λογοτεχνία. Συγκεκρι
μένα διηγήματα τοϋ κορυφαίου κοί άγαπητοΰ μου κ. Άνδρέα Καραντώνη.
Δέν είναι άστυνομικό, μονότονο, μο
νολιθικό περιοδικό.
Είναι ένα περιοδικό μέ πλούσια ύλη
πού δέν πρέπει νά λείπη θάλεγα άπό τά
σπίτια καί νά διαβάΖεται καί άπό νέους.
Καί θό προτείνω στήν έκλεκτή σύν
ταξη καί στον ακούραστο έργάτη της τόν
Ύπαστυνάμο κ. Άντωνάκο, νά στελνό
τανε στά άνώτατα πνευματικά ιδρύματα
καί νά μοιράΖανε ώρισμένα τεύχη στούς

σπουδοστάς μας, γιά νά άγαπήσουν οί
νέοι τήν αστυνομία, νά κατανοήσουν τό
έργο της κ ι' άν κάποτε πικραίνουν έ
θλιβερά γεγονότα, ή μιά πλευρά τήν άλ
λη, οί μέν μέ τήν πρόκλησι καί οί άλλοι
άπό καθήκον, τό περιοδικό «Άστυν. Χρο
νικά» νά γίνη πνευματική γέφυρα άνάμεσά τους, άφοϋ καί στά δυό μέρη, έκτός
άπό τήν κορυφή, πού τήν αποτελούν με
γάλοι στήν ήλίικια, ό κύριος όγκος καί
τών σπουδαστών καί τών άστυνομικών
μας, άποτελεϊται άπό νειάτα, έλπίδας,
καί μέλλον τού "Εθνους μας.
Τελειώνω μέ τά θερμά μου συγχαρη
τήρια.
ΠΟΠΗ Κ Ο Υ Σ Η -Π Α Π Α Δ Α Κ Η
Λογοτέχνης μέλος τής Ένώσεως Ε λ 
λήνων Συγγραφέων καί Δημοσιογρά
φων Τουρισμού.

Μορφές τΑς Λογοτεχνίας μας

Ό π ο ι η τ ή ς Ί. Π ο λ έ μ η ς
/

Ο ποιητής Ιωάννης Πολέμης, πού γεννήθηκε στήν
Αθήνα πριν όπό 111 χρόνια, ήτανε ρωμαντικός καί οτην
ποίησι καί στή Ζωή του. "Οταν πήγε μέ υποτροφία οτό Πα
ρίσι γιό ευρύτερες σπουδές, ήταν έρωτευμένος μέ κάποια
αρσακειάδα πού ποτέ δέν τής είχε μιλήσει μήτε καί τήν
είχε ίδεϊ άπό κοντά. Τήν παρακολουθούσε μέ τό βλέμμα
όταν περνούσε, τήν κρυφόβλεπε άπό τό πεΖοδρόμιο όταν
κυκλοφορούσε στό διάλειμμα, τις έρριχνε φλογερές ματιές,
καί πίστευε ότι κ' εκείνη τόν συμπαθούσε. "Εφυγε γιά τό
έΕωτερικό γεμάτος πίκρα καί τύψεις «γιαττ' είχε βρεθή οτήν
άνάγκη νά τήν έγκαταλείψη». Σ' έπιστολή πού έγραψε σ'
ένα φίλο του έλεγε: «Ή κορδιά μου είνοι εις τάς Αθή
νας, άπ' έΕω άπό τήν γρίλλια ένός πορθενογωγείου. Εκεί
στέκεται, έκεϊ σταλιόΖει, έκεϊ κλαίει' ναι, κλαίει ή φτωχή,
διόιτι κανείς πλέον δέν τήν πονεί, κανείς πλέον δέν τήν
ένθυμεϊται. “ Αχ! μιά φορά ήμουν τόσον εύτυχής! Μέσα
εις τό ίδιον έκεϊνο παρθεναγωγεϊον
ήτο κλεισμένη μία
ψυχή, ή όποια μέ έσκέπτετο, ή όποια μέ ήγάπσ. Τώρα. . .
ποιός Εέρει ή ψυχή έκείνη ποιόν συλλογίζεται καί ποιόν
άγαπα; Καί έν τούτοις δέν παρέρχεται νύχτα χωρίς νά τήν
βλέπω εις τό όνειρόν μου. “ Ας ήτο δυνατόν νά μοΰ γράψη
έστω καί δύο μόνον λέΕεις, ας ήτο δυνατόν νά έγνώριΖα
ότι δέν μ' έλησμόνησεν έντελώς ός ήτο δυνατόν νά είχα
μίαν φωτογραφίαν της, γιά νά τήν έβαΖα εις τό τραπέΖι
μου, όχι εις τό τραπέΖι μου, εις τό κρεββστι μου καί νά
έγονάτιΖα έμπρός της. . .».
Φλογερός συναισθηματισμός ένός τριαντάρη, πού μήτε
όπό μαθητούδι δέν θά μπορούσε κανείς νά περιμένη. Μά
αέ μιάν άλλη έπιστολή γραμμένη τρεις μήνες αργότερα,
ό ποιητής, ύστερα άπό τήν πληροφορία πώς ή κοπέλλα άρραβωνιόστηκε μ' ένσν πλούσιο άστό, κατεβαίνει άπό τόν
Πήγασο κ' έκφράΖεται ώμά κατά τού ώραίου φύλου: «Δέν
ήμπορεϊς νά φαντασθής πόσον κτυπά εις τήν φαντασίαν
μιας γυναικός ό πλούτος, τά κτήματα, ή περιουσία. "Ολαι
αί γυναίκες όμοιάΖουν καί ούτε πρέπει νά φαντασθής ότι
ύπάρχουν καί έΕαιρέσεις μεταΕύ των. ΝομίΖεις ότι ήμπορεϊ
μία γυναίκα νά διακρίνη καί νά έκτιμήση τό πνεύμα, τήν
άΕίον, τήν εύφυΐσν; "Αν τό νομίΖης αύτό άπατάσαι. Πλού
τος, λούσα, ιδού ό πόθος τών γυναικών!»
Λίγο νεώτερος όπό τόν Παλαμό, τό Δροσίνη καί τόν
Καμπά, πού θεμελιώσανε τή Νέα Αθηναϊκή Σχολή κ' έδω
σαν τή χαριστική βολή στή γλώσσα τών καθαρολόγων, μό
λις Εαναγύρισε στήν πρωτεύουσα προσεχώρησε στό δημοτικιστικό κίνημα. "Αρχισε νά δημοσιεύη τραγούδια του στά
λογοτεχνικά περιοδικά καί νά παρουσιάΖη θεατρικά έργα
του γραμμένα σέ στίχους κ' έμπνευσμένα άπό μύθους με
σαιωνικούς. "Ενα όπό αύτά, ό «Βασιλιάς Ανήλιαγος», δι
δάχτηκε όπό τή σκηνή τού θεάτρου Κοτοπούλη.
Στόν
Άβερώφειο διαγωνισμό βραβεύτηκε ένα άλλο (μονόπρα
κτο) θεατρικό έργο του, τό «Μία φορά κι έναν καιρό». Τό
βυΖοντινής ύποθέσεως τρίπρακτο δράμα του «Τυ Vincas»,
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παίχτηκε όπό τό θίασο Οικονόμου. Ό λα σχεδόν τά θεα
τρικά έργα τού Πολέμη έσημείωσαν έπιτυχία. Η Εταιρία
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων άπ' αύτόν ίδρύθη. Υ 
πήρξε ό πρώτος πρόεδρός της.
Ως ποιητής ό Ιωάννης Πολέμης έκαλλιέργησε τόν
οϊσθημοτιαμό, τόν έρωτισμό, τόν πατριωτισμό καί τό φυ
σιολατρικό αίσθημα, τόν τερπνό διδακτπσμό. Ή τα ν τρυφε
ρός, είχε στίχο μουσικό —χασμωδικόν όμως πού καί πού —
κοί στρωτή γλώσσα. Τό εύρύτερο κοινό τόν άγαπούσε πολύ.
ΆπάδειΕι πώς, όπως ομολογεί ό Δροσίνης, τά βιβλία του
κυκλοφορούσαν περισσότερο άπ' όλα τά άλλα τού είδους
τους. Πάμπολλοι στίχοι του έχουν μελοποιηθή. Ποιός άπό
τούς παλαιότερους δέ θυμάται τήν «ΆνοιΕι» πού άρχίΖει
έτσι: «Θά κόψω ρόδα μυρωμένα —κρίνα κι άνθούς καί πα
σχαλιά—νά τά κρεμάσω ένα - ένα στά μοκρυά σου τά μαλ
λ ιά . . . » ' τό «Γιατί όγρυπνώ («Δυό γλυκά ματάκια, μάτια
Ζαφειρένια— μ' άνοιΕαν π λ η γ ή ...» ' τήν «ΈΕομολόγησι»
(«"Αν τήν άγόπησες πολύ, συχωρημένος νόσ οι!»)' τό «Ή
νύχτα φεύγει όλόχαρη, νεράιδα μου κοιμάσαι;»' τό «Κατα
ραμένε κάπελα καί κλέφτη τοβερνιάρη, —τί τό νερώνεις
τό κρασί καί πίνω όπ' τό Εανθό—καί πίνω άπό τό κόκκινο
κι όπό τό γιοματάρι —κι όπό τό σώμα τό τραχύ πίνω, καί
δέ μεθώ»; Αύτά καί τόσα όκόμα είναι στό στόμα πολλών
τρογουδιστών, όμως οί περισσότεροι άγνοούν ποιός τάχει
γράψει.
Ή σοβαρή κριτική τών νεώτερων χρόνων θεωρεί τόν
Πολέμη ρηχό, μέτριο στιχοπλόκο χωρίς γνήσιο αίσθημα,
χωρίς άΕιόλογο ταλέντο. Οί παλαιότεροι όμως πνευματικοί
άνθρωποι είχαν έντελώς διαφορετική γνώμη. Ο εισηγητής
τού Φιλαδέλφειου διαγωνισμού τού 1890, πού δέν ήταν άλ
λος άπό τόν φημισμένον άρχοντα τής Σίφνου Αριστομένη
Προβελέγγιο, τόν πολυμαθή άγοπημένο τών Μουσών, έγρα
ψε γιά τήν ποιητική συλλογή του « Ερείπια» τά έΕής: «Γλώσ
σα κομψή καί γλαφυρά, άμεμπτος στιχουργία, πλούσια όμοιοκσταληΕία. . . Κοί έν γένει έντέλεια μορψής έν άρμονία
πρός ποιητικήν σύλληψιν». Κι ή έπιτροπή έμοίρασε τό βρα
βείο στά δυό: ό Παλαμάς έλαβε τό μισό γιά τά «Μάτια
τής ψυχής μου» καί τ' άλλο μισό ό Πολέμης γιά τά
«Ερείπια».
Πολλές φορές έγραψε έπαινετικά γι' αύτόν ό ποιητής
τής «Φλογέρας τού Βασιλιά», πού ήταν όΕυδερκής κριτικός.
Σ' ένα άρθρο του δημοσιευμένο στό « Εμπρός» τής 1ης
Ιουνίου 1924, λίγες μέρες δηλοδή μετά τό θάνατό του,
λέει: «Ο Πολέμης δέν είναι ποιητής λαϊκός, καθώς έχαροκτηρίσθη. Είναι, όπλούστατα, λυρικός, άφιερωυένος εις
τήν έμπνευσιν καί τήν άνόπτυΕιν τών θεμάτων άτινα άπό
καταβολής κόσμου χειρίζονται οί παντός είδους ποιηταί.
Ή διάθεσις λυρική, τό αίσθημα γνήσιον' ή δυσκολία έγκει
ται εις τήν δεσπόΖουσαν πόσης ποιήσεως, ή όποια όνομαΖεται Φαντασία, καί σχημστίΖει καί μετασχηματίζει, καί μέ
γεθος προσδίδει καί τάΕιν εις ιδέας καί αισθήματα, καί κα-

ταίο όκτάστιχο τού τραγουδιού πού τόσο άγαποΰσε ό με
γάλος δημιουργός:
«Μολυβένιος βράχος αά βουνό
είναι στήν καρδιά μου καί βαραίνει"
τ’ άνθος τής ζωής τό πρωινό
μιά φωτιά θεόρατη μαραίνει.
θέλω μέ τά δάκρυα νά τή σβήσω
μά κι αύτά κυλούν φαρμακερά.
"Αχ! "Ας ήμπορούαε νάρθη πίσω
ή ξενητεμένη μου χαρά!
**
"Ερημος, μονάχος περπατώ
μέ τ’ άπελπισμένα όνείρατά μου"
έξαφν' άντικρύζω σκελετό
δπου ακολουθεί τά βήματά μού.
•— Τ ’ είσ’ έσύ; τολμώ νά τόν ρωτήσω.
— ΕΙμ’ έγώ ή Ένθύμησι, σκλη ρά ...
"Αχ! ποτέ, ποτέ δέ θάρθη πίσω
ή ξενητεμένη μου χαρά!».

Τού Σ πόρου Π α να γιω το π ο ύ λ ο υ
τέχει τήν χάριν του νά διεξέρχεται τά κοινά κ α ι ν ώ c,
καθώς λέγει ό αρχαίος. Εις τόν ποιητήν πού θρηνοϋμεν ή
φοντασία έμεινεν όπίοω. χωρίς νά κερδίΖη τό αίσθημα άπό
τήν άργοπορίαν αυτήν, συχνότατα. Έν τούτοις παρέμεινε
πιστός εις τήν Μούσαν, καί ή πότνια εις τάς ευτυχέστερος
του στιγμάς δέν έλειπε νά τόν όνταμείθη.
"Ανθη, τό φώς σας λαχταρά κ’ ή νύχτα σάς ζήλεύει
κ’ ή μαγεμένη άνατολή τά χρώματά σας κλέβει,
κι δ ήλιος βασιλεύοντας άργά κατά τή δύαι
δρέγεται στδ θρόνο του τριγύρω νά μαδήση.
χιλίων ειδών άνθόφυλλα πού φαίνονται σά νέφη. . .
"Ανθη, μ' έσάς γλυκομιλεϊ, μ’ έσάς ή άγάπη γνέφει.
Καί τόσο ξεκουράζεται τ ’ άνθρώπου δ νοΟς κοντά σας,
τόσο ή ψυχή του έκστατικά θωρεϊ τήν ομορφιά σας,
πού θλιβερή κι άνέλπιδη στόν κόσμο έδώ κάτω,
προσμένει έναν παράδεισον δλο άπό σάς γεμάτο».
• Είναι τό ποίημα αύτό άπό τάς ώραιοτέρας αποθεώ
σεις πού θά ήδύνατο νά όνειρευθοϋν, άπό μέρους ένός
χιλιάκριβου των, καθώς είναι ό ποιητής, τά λουλούδια».
Ο Πολαμός, στό ίδιο έκεϊνο άρθρο, λέει πώς ένα
άπό τά λιγοστό ποιήματα πού κάθε τόσο ξανάρχονταν στή
μνήμη του ήταν κι ή «Ιενητεμένη μου χαρά».
Τό παραθέτει ολόκληρο καί προσθέτει:
«Τό ποίημα
τούτο εύρίσκεται εις τ' « Αλάβαστρα» τού Πολέμη. Οποιανδήπστε καί άν είχα έντύπωσιν άπό τήν φυσιογνωμίαν και
τήν έΕέλιΕιν τού ποιητοϋ αύτοϋ, πόσον εύγενούς, άκάκου,
κΓ εύσυνειδήτου πόσον έργάτου! έΕακολουθώ νά τήν άκούω μέσα μου νά μού κελαδή, κάποτε καί πότε, ή Εενητεμένη μου χαρά. Καί τότε είμαι ικανός νά παραμερίσω
καί τά μεγαλοπρεπέστερα πτερυγίσματα διά ν' άκούσω τό
πονετικόν τερέτισμα. Τόσον εις αύτό άρμονίΖονται πόνος
καί ρυθμός, ώστε νά έπσρκή εις τάς άποιτήσεις τής εύαισθησίας μιας μοδιστρούλας καί τής ποιητικώς άναπτυγμένης φιλοκαλίας». Διαβάστε τώρα τό πρώτο καί τό τελευ

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη τόν καλύτερο Πολέμη
πρέπει νά τόν άναίητήσουμε στή συλλογή του «Τό Παληό
Βιολί», στό πρώτο ιδίως ποίημα πού έχει ομώνυμο τίτλο
Καί μόνον αύτό τό τρογούδι, πού είναι ένα άπό τά ώραιότερα δείγματα λαγαρής έμπνεύσεως, έΕαιρετικής εύαισθησθησίας. στίχου μουσικού καί σπάνιας τρυφερότητας, θ'
άρκοϋσε γιά νά τού έΕασφαλίση μιά ξεχωριστή θέσι άνάμεσα στούς ρομαντικούς νεοέλληνες λυρικούς: ,
«"Ακούσε τ’ άπόκοσμο, τό παληό βιολί
μέσα στή νυχτερινή σιγαλιά τού ’Απρίλη'
στό παληό κουφάρι του μιά ψυχή λαλεϊ
μέ τ ’ άχνά κι άπάρθενα τής αγάπης χείλη.
•
**
Καί τ ’ άηδόνι τ’άγρυπνο καί τά ζηλευτό
ζήλεψε καί σώπασε κ’ έσκυψε κ' έστάθη
γιά νά δή περήφανο τί πουλί είνα’ αύτό,
πού τά λέει γλυκύτερα τής καρδιάς τά πάθη.
··*
"Ως κι δ γκιώνης, τ’ άχαρο, τό δειλό πουλί,
μέ λαχτάρ’ άπάκρυφη τά φτερά τινάζει
καί σωπαίνει άκούοντας τό παλιό βιολί
γιά νά μάθη δ δύστυχος πώς ν’ άναστενάζη.
•
*·
Τί κι άν τρώη τό ξύλο του τό σαράκι; Τί
κ ι’ άν περνούν άγύριστοι χρόνοι κι άλλοι χρόνοι;
Πιό γλυκειά καί πιό δμορφη καί πιό δυνατή
ή φωνή του γίνεται, δσο αύτό παληώνει.
*
τ»
**
ΕΙμ’ έγώ τ ’ άπόκοσμο, τό παληό βιολί
μέσα στή νυχτερινή σιγαλιά τού 'Απρίλη'
στό παλιό κουφάρι μου μιά ψυχή λαλεϊ
μέ τής πρώτης νιότης μου τά δροσάτα χείλη.
*
·*
Τί κι άν τρώη τά σπλάχνα μου τό σαράκι; Τί
κι άν βαδίζω άγύριστα χρόνο μέ τό χρόνο;
Πιό γλυκειά καί πιό δμορφη καί πιό δυνατή
γίνεται ή άγάπη μου, δσο έγώ παληώνω.

Τό βιβλίον τοΟ τέως ’Αρχηγού Αστυνομίας ΙΙόλεων κ. 1. Καλυβίτη ύπό τόν τίτλον «’Αναμνήσεις»
εις τάς σελίδας τού όποιου ό σεβαστός ’Αρχηγός καί έκλεκτός συνεργάτης μας δημοσιεύει ένδιαφερούσας σε
λίδας άπό τήν δράσίν τού ίδιου καί τού Σώματος πωλείται άντί 50 δραχμών εις τά Βιβλιοπωλεία τής όδοΰ
Σταδίου καί πλέον συγκεκριμένως εις τά τοιαΰτα τών αριθμών 38, 44, 49 καί 52. Τό καθ’ δλα άξιόλογον
τούτο Ιργον συνιστώμεν πρός δλους τούς άναγνώστας μας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΣΥΝΑΘΡΟΙ ΣΕΙ Σ
ΚΑΙ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Η ΛI Α Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
Α σ τ υ ν ό μ ο υ Α'

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Όπλοφοροΰντες έν δημοσία
συναθροίσει.
Ο έν δημοοίςι συναθροίσει φέρων όπλον ή έτερα αντικείμενα δυνόμενα ο
πωσδήποτε νά προκαλέσουν σωματικός
βλόβας ή φθοράν πραγμάτων, τιμωρεί
ται διά φυλοκίσεως τουλάχιστον τριών
μηνών καί χρηματικής ποινής, έάν ή
πράΕις δέν τιμωρήται βσρύτερσν κατ'
άλλην ποινικήν διάτοΕιν.

Πρόσωπα ξένα προς την δη
μοσίαν συνάθροισιν.
Εάν ό τελέσας άΕιόποινόν τι να πράΕιν είναι πράσωπον Εένον πρός τούς διοργανωτάς ή τούς
γνωστοποιηθέντας
νομίμως σκοπούς τής δημοσίας συναθροίσεως ή τήν κατηγορίαν τών συμμετεχόντων εις αύτήν προσώπων, τιμωρεί
ται οϋτος διό Φυλοκίσεως τούλάχιστον
έΕ μηνών καί χρηματικής ποινής τούλά
χιστον (5.000) δραχμών.

Κανονισμός διαλύσεως δη
μοσίων συναθροίσεων.
1. Συντρεχούσης προυποθέσεως διαλύοεως δημοσίας συναθροίσεως τη
ρείται ή άκάλουθος διαδικασία.

570

α) Ή άστυναμική Αρχή προσκολεί εις
τόν τόπον τής δημοσίας συναθροίσεως ε γ κ α ί ρ ω ς καί εις κατεπειγούσας περιπτώσεις ε κ τ ά κ τ ω ς
τούς εκπροσώπους τής Διοικητικής
καί Δικοστικής Αρχής, πρός τούς ό
ποιους άνακοινοϊ ότι συντρέχει νόμι
μος περίπτωσις διαλύσεως αύτής. Έν
συνεχεία καί έπί παρουσία τών εκπρο
σώπων τούτων, ό έκπρόσωπος τής Α
στυνομικής Αρχής όνοκοινοϊ εις τόν
πρόεδρον ή εις μέλος τής οργανωτι
κής επιτροπής ή εις τόν ομιλητήν ή
εις τούς μετέχοντας τής συναθροίσεως τούς λόγους, δ ι' οϋς δέν έπιτρέπετοι νά πραγματοποιηθή ή νά
συνεχισθή πραγματοποιουμένη ή δη
μοσία συνάθροισις,
προσκαλεϊ δέ
πάντας, είτε διά μεγσφώνου, είτε
κοί διά παντός έτέρου προοφόρου
μέσου, όπως απομακρυνθούν τού τό
που τής συναθροίσεως καί διαλυθούν
ήσύχως, ύπομιμνήσκων αύτοϊς τάς
κυρώσεις τών άρθρων 9 καί 10 τού
Ν.Δ. 794)1971 καί τού άρθρου 171
παρ. 2 τού ποινικού Κώδικος.
Η πρόσκλησις αϋτπ έπαναλαμθάνεται τρις.
Είδικώτερον, έάν ή δημοσία συνάθροισις διεΕάγεται κατά ποράβααιν
όρου τινός έκ τών όριΖομένων έν
αρθροις 4, 5 καί 6 Παρ. 6 —9 τού Ν.
Δ. 794)1971, ό έκπρόσωπος
τής
Αστυνομικής
Αρχής οφείλει πρό
πόσης ένεργείσς νά Ζητήση άπό τόν
πρόεδρον τής συναθροίσεως καί τά

μέλη τής όργανωτικής αύτής έπιτροπής, όπως όποκατοστήσουν τήν νό
μιμον διεΕαγωγήν ή άλλως κηρύΕουν
τήν λήΕιν τούτης, μόνον δέ έν άρνήσει ή άδυναμίρ τούτων δικαιούται
νά προβή εις τήν διάλυσιν τής συνα
θροίσεως.
β) Εις πάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις
έάν μετά τήν τρίτην πρόσκλησιν οί
όργανωταί καί οί μετέχοντες τής συ
ναθροίσεως δέν ύπακούσουν, ό έκ
πρόσωπος τής Αστυνομικής Αρχής,
παρουσία τών έκπροσώπων τής Δι
οικητικής καί Δικαστικής τοιαύτης
μετά γνώμην δέ αύτών, διατάσσει τήν
διάλυσιν τής συναθροίσεως διά τής
χρήσεως, κατά τήν κρίσιν του, μετ'
έκτίμησιν τής κσταστάσεως, τών
προσφόρων πρός τόν σκοπόν τούτον
μέσων, ίδια δέ διά τής βιαίας άπω
θήσεως, τού καταιωνισμού δι' ϋδατος, τής άστυνομίικής ράβδου ή τών
ύποκοπάνων τών όπλων, τών δακρυγόνων ή έτέρων συνοφών μέσων.
γ) Εις κατεπειγούσος περιπτώσεις, καθ
άς παρίσταται άμεσος κίνδυνος διασαλεύσεως τής τάΕεως, ό έκπρόσω
πος τής Αστυνομικής Αρχής δικαι
ούται καί πρό τής άφίθεως εις τόν
χώρον τής συναθροίσεως τών έκπρο
σώπων τής Διοικητικής καί Δικαστι
κής Αρχής, νά προβαίνη εις τάς ύπά
στοιχ. α' καί β ' τής παρούσης παρα
γράφου ένεργείας.
δ) Εάν διά τής χρήσεως τών μέσων
περί ών ή ύπά στοιχ. β διάταΕις τής

’Αστυφύλακες τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών ειδικευμένοι εις τήν διάλυσιν έχλοκρατικών έκδηλώσεων
ΙΙολλάκις ή χρήσις δακρυγόνων Υποδεικνύεται λίαν τελεσφόρος εις σοβαρας περιπτώσεις διαταράξεως τή:
δημοσίας τάξεως.
παρούσης δέν έπιτευχθή ή διάλυοις
τά έν παραγρ. 1 όριΖόμενα, υποχρεοϋντής ουναθροίσεως, αύτη δέ έΕελιχθή
ται όπως προσέρχωνται εις τούς τόπους
εις θιαίαν ή έκ τής συνεχίσεως αυ τών δημοσίων συναθροίσεων.
τής προκαλήται άμεσος κίνδυνος τής
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ
Ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητος
τών μετεχόντων ή οί μετέχοντες ταυΔιά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν τών
της έκτρέπωνται εις άΕιοποίνους
συναθροίσεων, είναι αναγκαία ή σύντο
πράΕεις ή ήρΕαντο 6ιαιοπραγούντες
μος άνάλυσις τών ψυχικών μεταβολών
κατά τών άνδρών τής δημοσίας δυνάτάς όποιας ύφίσταται τό έν ψυχολογικώ
μεως, τηρούμενης καί έν τή περιπτώπλήθει εύρισκόμενον άτομον.
σει τούτη τής διαδικασίας περί ής αί
Οί άστυνομικοί οϊτινες συχνά καλούν
προηγούμενοι διατόΕεις, δύναται ο
ται νά προστατεύσουν ή νά άντιμετωπίεκπρόσωπος τής
Αστυνομικής Αρ
σουν τούς συνοθροισθέντας, οί όποιοι έκχής, μ ε τ ά
γνώμην
τών εκ
τρέπονται εις πρόΕεις δταταρασοούσας
προσώπων τής Διοικητικής καί Δικα
τήν δημοσίαν τάΕιν, δέον νά έχουν ύπ'
στικής Αρχής, νά διατάΕη τήν χρήόψιν των στοιχεΤα τινά τής ι·ιυχολογίας
σιν τών όπλων ύπό τών άνδρών τής
τού εις τήν ουνάθροισιν μετέχοντος άτόδημοσίας δυνάμεως καί τών μετ' αύμου, ϊνα μή έκπλήσσωνται έκ τής τοιαύτών συμπραττόντων οργάνων.
Η
χρήσις τών όπλων άρχεται δι εκφο της συμπεριφοράς του καί νά ρυθμίΖυυν
καί οΰτοι τάς ένεργείας των πρός έλεγ
βιστικής εις τόν άέρα βολής, έάν δέ
χον τών έκτρεπομένων, άναλόγως πρός
καί μετά τούτο δέν ήθελον άποσυρθή
τήν άντιμετωπιΖαμένην κατόστασιν.
οί μετέχοντες τής ουναθροίσεως,
συγχωρεϊται οίαδήποτε χρήσις τών
Όρισμοι
όπλων.
2.
Έν τή έννοια τού παρόντος Κανο Π λ ή θ ο ς .
Είναι άριθμός άνθρώνισμού έκπρόσωπος τής Διοικητικής Αρ
πων, συγκεντρωθέντων προσωρινώς εϊς
χής είναι ό Νομάρχης, έκπρόσωπος τής
τινα χώρον. Τό πλήθος διακρίνεται εις
Δικαστικής Αρχής ό Είσογγελεύς Πρω
φ υ σ ι κ ό ν
καί ψ υ χ ο λ ο γ ι τοδικών, έκπρόσωπος δέ τής Αστυνομι
κ ό ν.
κής Αρχής ό οικείος Διευθυντής Αστυ
Φ υ σ ι κ ό ν
πλήθος δημιουργεί ή
νομίας ή Διοικητής Χωροφυλακής ή οί
τυχαία καί προσωρινή συγκέντρωσις άννόμιμοι αύτών άναπληρωταί.
θρώπων εϊς τινα τόπον. Τά δτομα ατινα
Οί έκρόοωποι τής Διοικητικής καί Δι
άποτελοϋν τό φυσικόν πλήθος είναι άκαστικής Αρχής, προοκαλούμενοι ύπό
νεΕάρτητα άλλήλων, είναι άνοργάνωτα,
σκέπτονται καί ένεργοϋν ώς μονάδες
τής οικείας Αστυνομικής Αρχής, κατά

καί δέν δεικνύουν ομαδικήν συμπεριφο
ράν.
Γνωρίσματα τούτέστιν τού
φυσικού
πλήθους είναι ή έλλειψις όμοδικής συμ
περιφοράς, τό άνοργόνωτον τών όποτελούντων τούτο άνθρώπων καί ή έλλειψις ήγέτου. (Φυσικόν πλήθος π.χ. άποτελούν οί περιπατηταί μιας πολυσυχνάστου οδού, πλατείας ή έμπορικής περιο-

xnc).
Ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό ν
πλήθος είναι
σύνσλον άτόμων εύρισκομένων εις τόν
αύτόν χώρον, τά όποια έχουν ήγέτην καί
έπιδεικνύουν ομαδικήν συμπεριφοράν
συνεπεία τής όποιας διαμορφούται έν
είδος ομαδικής ψυχής.
Ή δημιουργία τού πλήθους τούτου
δυνατόν νά είναι τυχαία, άνευ προσυνεννοήσεως, ή ώργανωμένη καί προσχεδιασμένη εις χρόνον διάφορον.
Σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς
είναι ή συνέλευσις πολλών άτόμων εις τόν αύτόν
χώρον, πρός σύσκεψιν, λήψιν άποφάσεων καί κοινήν ένέργειαν.
" Ο χ λ ο ς είναι σύνολον άνθρώπων, οί
όποιοι τελοΰντες ύπό έντονον ψυχικήν
καί πνευματικήν διέγερσιν, καί έχοντες
άπολέσει τήν άτομικήν κρίσιν, δεικνύουν
έλλειψιιν σεβασμού πρός τούς νόμους
καί τάς Άρχάς, προβαίνοντες εις πράΕεις βίας κατά προσώπων καί πραγμά
των.
“ Οχλον, δηλαδή, δέν συνιστά μόνο ή
ουνάθροισις άτόμων εις τόν αύτόν χώ
ρον, άλλά προοαπαιτείται ή διαμόρφωοις
ομαδικής ψυχής, ή διατάροΕις τής δημο-

571

σίας τάΕεως συνεπείς αναρχικών έκδηλώσεων, ή προσβολή Εένης περιουσίας
καί ή αναίτιος έπίθεσις έναντίον προ
σώπων.
Τά κατά μόνος άτομα πριν ή αποτε
λόσουν όχλον έχουν διαφόρους σκέ
ψεις, ιδέας καί συναισθήματα. "Οταν ό
μως αποτελούν όχλον σκέπτονται καί ένεργοϋν καθ' ομοιόμορφον τρόπον. Καί
τούτο συμβαίνει, διότι τό ατομον έχει
τήν πεποίθησιν ότι τάς σκέψεις καί τά
συναισθήματα άπό τά όποια διακατέχε
ται κατά τόν χρόνον τής ένεργείας του,
τάς συμμερίζονται όλοι οί άλλοι οί άποτελοϋντες τήν συνόθροισιν, καί ότι ή
συμπεριφορά του δέν άντιτίθεται πρός
τήν συμπεριφοράν τών άλλων άνθρώπων, τών άπό κοινού ένεργούντων.
Πρός δημιουργίαν όχλου άπαιτείται
καί έσωτεοικός σύνδεσμος τών ανθρώ
πων οϊτινες όποτελοΰν τούτον. Πρόσφορον δέ έδαφος έπί τού όποιου άνσπτύσσετοι ό έσωτερικός σύνδεσμος όμάδος
άνθρώπων είναι ή υποσυνείδητος ή εις
λσνθάνουσαν κατάστασιν τελούσα ψυχι
κή όμοιότης τών άτόμων καί ή όποια
έκδηλοΰται καθ' ομοιόμορφον τρόπον ο
σάκις ύφίστοντοι εύνοϊκαί πράς τούτο
ψυχολονικαί συνθήκαι.
"Οχλον, δηλαδή, συγκροτεί ευχερέστερον όμάς ατόμων μέ κοινός ιδέας, αί
τια, σκοπούς, έκπαίδευσιν, καταγωγήν
καί έπάγγελμα. Όσον περισσότερα είνοι τά κοινά σημεία έπαφής, τόσον εύχερέστερον μεταβάλλονται τά άτομα εις
όχλον, καταλλήλως διεγειρόμενα καί
κστευθυνόμενα. (π.χ. οί έργάται ένός
έργοστοσίου).
Ο χ λ ο κ ρ α τ ι κ ή
ταραχή νο
είται πόσα διατάραΕις τής τάΕεως, έπελθούοα συνέπεια τής όμοδικής έπιθετικής
συμπεριφοράς όμόδος άτόμων, ένοντίον
προσώπων καί πραγμάτων.

Εϊδη όχλων
Οί όχλοι, άναλόγως τών προσώπων
άτινα όποτελοΰν τούτους, διακρίνονται:
α) Εις
Ο μ ο ι ο γ ε ν ε ί ς
καί
Ρ) Ει ς
Ετερογενείς.
' Ο μ ο ι ο γ ε ν ή ς
θεωρείται ό
όχλος τού όποιου τά συμμετέχοντα άτο
μα άνήκουν εις τήν ιδίαν κατηγορίαν
άπό όπόωεως έπαγγέλματος, κοινωνι
κής, οικονομικής ή πνευματικής καταστάσεως.
'Ετερογενής
δέ έκείνος τού
όποιου τά μέλη άνήκουν εις διαφόρους
κατηγορίος.
Αναλόγως τού τρόπου ένεργείας
πρός έπιτυχίαν τού σκοπού των, διακρίνονται εις απαιτητικούς,
έπιθετικούς,
έπανοστατικούς καί πανικοβλήτους.

’Ιδιότητες όχλων
Ό
θους
1.
2.
3.
4.
5.

όχλος παρουσιάΖει τάς άκολούιδιότητας:
Ομοιογένειαν.
Συνόιαθηματί'κότητα πύΕημένην.
Παραλογισμόν.
Ύποβόλήν.
Είναι εύμετόβολοι, εύερέθιστοι,
όρμητικοί καί βίαιοι.
Ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α :
Αϋτη περι
λαμβάνει τήν όμοιομορφίαν εις τήν αϊσθησιν, τήν άντίληψιν, τήν σκέψιν καί
τήν δρόσιν. Ή ομοιογένεια περιλαμβά
νει έπίσης τήν κοινότητα τών ιδεών, τά
σεων, πόθων, ψυχικού δεσμού καί συναι
σθημάτων.

συναισθημα
ΗύΕημένη
τ ι κ ό τ η ς: Αύτη συνίσταται εις τήν
διαταραχήν τών ψυχικών λειτουργιών,
ήτις έχει ώς συνέπειαν άλλοτε μέ τήν
υπερβολήν καί άλλοτε τήν
απλότητα
τών συναισθημάτων.
Εις τήν κατάστασιν ταύτην τελούντο
τά έν τώ όχλω άτομα, ύφίστανται διερέθισιν καί έκρηΕιν τού θυμικοΰ, καί ού
τως έμφανίΖονται ευερέθιστα, ορμητικά,
ενθουσιώδη, εύμετάβολα,
άποβάλλουν
τήν συνειδητήν προσωπικότητά των, άτονεϊ ή βούλησίς των καί διερεθίΖετοι ή
φαντασία των.
Παραλογισμός:
Τό άταμον
ύφίσταται διατάροΕιν τών διανοητικών
λειτουργιών, δηλαδή τής διανοήοεως,
τής λογικής τής σκέψεως καί τής κρίσεως. Συνεπείς τής καταστάσεως τού
της, τά έν όχλω άτομα δέν δύνανται
νά έκτελέσουν πράΕεις άπαιτούσας ιδι
αιτέραν όΕύνοιαν. Αντιλαμβάνονται καί
έπιδεικνύουν εύπιστίαν καί ύπακοήν εις
συνθήματα άπλό καί Ζωηρά.
Υποβολή
(Αυθυποβολή
— έ τ ε ρ ο ϋ π ο β ο λ ή —ό μ α δ ική
ύποβολή):
Υποβολή είναι ή
μεταβίβασις ιδέας, γινομένης άποδεκτής
ύπό τού δεχομένου ταύτην προσώπου,
χωρίς νά θέση προηγουμένως ταύτην
υπό τόν έλεγχον τής λογικής καί τής
κρίσεως.
Η ύποβολή πορατηρείται είτε ώς ο
μαδικόν φαινόμενον, είτε ώς άτομικόν
τοιοϋτον, άναλόγως δηλαδή τού άριθμοϋ
τών προσώπων έψ' ών αϋτη άσκείται.
Τούτο συμβαίνει, όταν έν άτομαν, διά
τής προσωπικότητος καί τού κύρους του,
άσκεί τοιαύτην έπίδρασιν έπί άλλων ά
τόμων (κεχωρισμένως ή όμαδικώς) ώ
στε νά έπιτυγχόνη τυφλήν έμπιστοσύνην,
εύπείθειαν καί ύπακοήν εις τά κελεύσματά του.
Τήν υποβολήν ύποβοηθούν: Η συναίσθησις τής ισχύος τών πολλών, τών όυοδικώς δρώντων, καί ή ιδέα τού άνευθύνου λόγω τού μεγάλου άριθμού τών
άπό κοινού ένεργούντων.

Συμπεριφορά τοΰ έν όχλω
ατόμου
Η Επιστήμη, έμελέτησε καί άνέλυσε τήν ψυχολογίαν τοΰ ανθρώπου. Έ
μελέτησε τάς διαθέσεις, τάς τάσεις, τά
ένστικτα, τάς όρμάα καί προθέσεις τοΰ
ατόμου καί τάς πράΕεις του καί τάς σχέ
σεις του μέ τούς συνανθρώπους του.
Ενώ όμως ή συμεριφορά τοΰ κατά
μόνας όνθρώπου έχει καθορισθή, προέκυψε νέσν θέμα, τό όποιον έπρεπε νά
μελετηθή καί αίτιολογηθή, δηλαδή νά
έρμηνευθή ή συμπεριφορά τοΰ έν ψυχο
λογικά) πλήθει άτόμου, τό όποιον ένεργεί κατά διαφορετικόν τρόπον άπό έκείνον τοΰ μεμονωμένου τοιούτου.
Εκ τών παρατηρήσεων αϊτινες έχουν
γίνει, έχει διαπιστωθή ότι τό άταμον, οίονδήποτε καί άν είναι τούτο, όταν εύρίσκεται εις συνόθροισιν, ένθα δημιουργεϊται ένιαία σκέψις καί συνεπώς ένιαία
δρόσις, δέν ένεργεϊ ώς ή κοινωνικότης
του, ή μόρφωσις, ή έκπαίδευσις καί ή
Θέσις του έν τή κοινωνία επιβάλλει, άλλά κατά πολύ διαφορετικόν τρόπον.
Ό Lebon, εις τό βιβλίον του « Ομα
δική ψυχολογία», παρατηρεί ότι «τό πλέ
ον κτυπητό γεγονός τό όποιον παρουσιά
ζει τό ψυχολογικόν πλήθος, είναι ότι οί-

αδήποτε καί άν είναι τά άπαρτίΖοντα αυ
τό άτομά, όσονδήποτε καί άν είναι όμοι
ος ή άνάροιος ό τρόπος τής Ζωής των, αί
άπασχολήσεις των, ό χαρακτήρ των, ή
ή πνευματική άνάπτυΕίς των, τό γεγο
νός καί μόνον ότι μετεβλήθηοαν εις ό
χλον, τούς προικίΖει μέ έν είδος ομαδι
κής ψυχής, ήτις κινεί τά άτομα εις τό
νά σκέπτωνται, νά αίσθάνωνται καί νά
ενεργούν κατά ένα τρόπον καθ' ολοκλη
ρίαν διαφορετικόν άπό έκεϊνον καθ' όν
ένήργουν ώς μεμονωμένα άτομα».
Τό έν όχλω ότομον ένεργεϊ ώς πρω
τόγονον όν. Πόν ό,τι άπέκτησεν διά τής
έκπαιδεύσεως, μορφώσως καί κοινωνικότητος άπόλλυται προσωρινώς καί έλευθερούται τό πρωτόγονον στοιχείον τό ό
ποιον εύρίσκεται εις λανθάνουσαν κατάστοσιν εις τά μύχια τής ψυχής (Freud).
Εις τόν όχλον πορατηρείται έΕαγρίωσις
τών παθών, έΕάπτονται τά μίση καί ή άπωθημένη εις τά βάθη τού ύποουνειδήτου
βαρβαρότης άνέρχεται ορμητική εις τήν
επιφάνειαν. Τό άτομον θυσιάΖει τό άτο
μικόν συμφέρον εις τό τοιούτον τής ό
μάδος, τό όποιον είναι άντίθετον πρός
τήν φύοιν τού άνθρώπου, άλλά συμβαί
νει όμως όταν άποτελή μέλος τού πλή
θους.

Διατί συμπεριφέρεται τοιου
τοτρόπως
Η μεταμόρφωσις τών άτόμων εις ψυ
χολογικόν πλήθος προικίΖει ταύτα μέ
έν είδος ομαδικής ψυχής, ήτις έμπνέει εις αύτά αισθήματα, σκέψεις καί ένεργείας έντελώς διαφόρου τής τών α
τομικών μορφής.
Εις τό έν ψυχολογικφ πλήθει άτομον
έΕαφανίΖεται ή συνειδητή προσωπικότης,
ύπερισχυούσης τής άσυνειδήτου τοιαύτης, προσανατολιΖόμενον διά τής ύποβολής, τής μιμήσεως καί τής μεταδοτικό
τητας τών συναισθημάτων, πρός ώρισμένην καί ένιαίαν κοτεύθυνσιν, τεϊνον νά
μεταβάλη πάσαν ύποβαλλομένην ίδέσν
εις πρόΕιν. Αί ψυχικοί του λειτουργίαι
ύφίστανται άλλαι μέν μείωσιν καί άλλοι
ύπερέντοσιν. Αί διανοητικοί λειτουργίαι
Γνόησις, κρίσις, σκέψις) ύφίστανται προ
σωρινήν άνοστολήν καί, έλέγχου μή ύφισταμένου,
ύπερισχύουν καί κυριαρ
χούν τά ένστικτα καί αί όρμαί.
Τό άτομον αποβάλλει τήν συνειδητήν
προσωπικότητά του καί ή παραλύοασα
βούλησίς αδυνατεί να κατευθύνη τάς ένεργείας του. Απασαι αί ένέργειαί του
κατευθύνονται από τό συναίσθημα τής
στιγμής, τό κεντριΖόμενον καί διεγειρόμενον ύπό τού κυριαρχούντος τής συναθροίσεως προσώπου. Ενεργεί ώς αισθά
νεται, όχι ώς σκέπτεται.
Τό εις τοιαύτην ψυχολογικήν κατάοτοσιν εύρισκόμενον άτομον παρουσιά
ζει νέας ιδιότητας, αί όποϊαι δέν είναι
έμφανείς πρό τής όμαδοποιήσεώς του.
Αί ιδιότητες αύται δέν παράγονται κατά
τόν χρόνον τής συμμετοχής εις τήν συνάθροισιν, άλλά ύπόρχουσαι εις λανθά
νουσαν κατάστασιν, έκδηλοϋνται κατά
τήν όμοδοποίησιν, λόγω τής ψυχολογι
κής καταστάσεως,
ύφ' ήν τελούν τά
κατ' αύτήν άτομα. Αί νέοι ιδιότητες εί
ναι εκδηλώσεις τοΰ ύποουνειδήτου, ό
που είχον έναποθηκευθή, καί άποχαλινούμεναι έκρήγνυνται καί κυριαρχούν
τής συνειδητής προσωπικότητος, ήτις
ύφίσταται προσωρινήν άδράνειαν. (Fre
ud) .

Πρός οαφεστέρον όντίληψιν τοϋ φαι
νομένου τούτου, ac πορακολουθήααιμεν
τάς έκδηλώσεις δύο άνθρώπων, ύπό ιήν
έπήρειαν οινοπνεύματος τελούντων, ήτις επιφέρει προσωρινήν αδράνειαν τής
βουλήσεως:
Πορατηροϋμεν ότι ό εϊς έΕ αύτών έπιτίθεται κατά τοϋ ουλομβάνοντος αύτόν
Αστυνομικού, έΕυβρίΖων καί βιαιαπραγών κατ' αύτοϋ. Ό έτερος έκδηλοϋται φιλικώς έναντι τοϋ
Αστυνομικού.
Απορία γεννάτοι περί τής
διαφόρου
συμπεριφοράς των δύο άτόμων, εύρισκομένων εις τήν ιδίαν κατάστασιν. Καί ό
μέν βίαιος δικαιολογείται ότι ένεργεί
τοιουτοτρόπως, διότι ένεργεί τό οινό
πνευμα. Καί τίθεται τό έρώτημα: Διατί
δέν ένεργεί ώς ό άλλος, δηλ. κατ' ύγαθόν τρόπον; Ποια ή διαφορά ώς προς
τά αίτια τής διαφόρου συμπεριφοράς;
Αμφότεροι τελούν ύπό τήν έπήρειαν
οινοπνεύματος καί κατά συνέπειαν θά
πρέπει νά έκδηλώνωνται κατά τόν αύ
τόν τρόπον. Η έΕήγηοις τού φαινομέ
νου είναι ή έΕής: Ή οινοποσία έπέφερε
προσωρινήν άνοστολήν τής βουλήσεως,
τής λογικής καί τής κρίσεως, καί τού
των μή ένεργούντων άνασταλτικώς. έλευθερώνεται το μίσος τό όποιον τρέ
φουν πολλοί άνθρωποι κατά τής έΕουσίας καί λομβάνει
χώραν ή τοιαύτη
παράνομος συμπεριφορά κατά τοϋ οργά

νου τής Αρχής. Η οινοποσία άπλώς έδημιούργησε τό κατάλληλον κλίμα έκφράσεως έκείνου τοϋ κακού, τό όποιον
συνεκροτεϊτο βιαίως εις τό ύποσυνείδητον έπί μακράν καί άνέκφραστον παρέμενεν.
Καί άλλαι ψυχολογικοί κατσστάσεις,
ύφ άς τελούν τά κατά μάνας άτομα, έπιτρέπουν έκδηλώσεις άντιθέτους πρός
τούς κοινώς παραδεδεγμένους κανόνας
κοινωνικής συμπεριφοράς. Ώς δικαιολογητικήν θάσιν καί αΰται έχουν τήν εις
τό ύποσυνείδητον ϋπορΕιν καί έκδήλωσίν των, οσάκις επέρχεται χαλάρωοις
έλέγχου των εκδηλώσεων ύπό τής διανοήσεως.
Τήν υποστολήν ταύτην τής συνειδητής
Ζωής τοϋ άτόμου καί τήν κυριαρχίαν τής
ασυνειδήτου τοιαύτης, τής εις λανθόνουσαν κοτόοτασιν τελούσης, προσδιορίζουν
διάφοροι αίτίαι, κυριώτεραι τών όποιων
είναι αί κατωτέρω:

α) Αριθμητική δύναμις τοϋ πλήθους
Τό άτομον τό όποιον άνήκει εις πλή
θος, άποκτά έν συναίσθημα όκατανικήτου δυνάμεως, τό όποιον τού έπιτρέπει
νά ύποχωρή εις ένστικτα καί όρμάς τάς
όποιας είχε συγκροτήσει βιαίως. Υποχω
ρεί εύκολώτερον, διότι τό πλήθος είναι

ανώνυμον καί συνεπώς άνεύθυνον, τό
δέ συνοίσθημα τής εύθύνης, τό όποιον
συγκρατεί τά άτομα άπό έκδηλώσεις άντικοινωνικάς καί παρανόμους, έΕαφανίΖεται τελείως. Τό άτομον μέσα εις τό
πλήθος εύρι'ακεται ύπό συνθήκας τοιαύτας, αίτινες τού επιτρέπουν νά χολαρώνη τήν περιστολήν τών άσυνειδήτων
τόσεών του. Ή βεβαιότης τής άτιμωρησίας έΕάπτει τά συναισθήματα τού έν όχλω άτόμου, τό όποιον έκτελεϊ πρόΕεις
τός όποιας δέν δύναται νό έκτελέση ό
ταν εύρίσκεται κατά μάνας. Ό τίμιος
καί ήρεμος χαροκτήρ τού ατόμου άναστέλλεται καί άνενεργός καθίσταται. Η
ιδέα τού όνευθύνου τήν όποιαν έχει τό
άτομον, βλόπον έαυτό έντός μεγάλου
αριθμού άνθρώπων, καί γνωρίΖον ότι δέν
είναι τό μόνον δρών καί ύπεύθυνον, κα
θιστά τούτο έπιθετικόν καί βίαιον.
Κοί ό δειλός άκόμη, ό όποιος διακα
τέχεται άπό συναίσθημα κατωτερότητος,
εύρισκόμενος έντός τού πλήθους, παριστά τόν γενναίον. Δίδεται μία ευκαιρία
καί εις τούτον νό έπιδείΕη δύναμιν, τήν
όποιαν εις τήν πραγματικότητα δέν έχει,
άλλά διακαώς έπιθυμεϊ. Τό μίσος τό ό
ποιον έτρεφε κατά τής έΕουοίας έκδηλοϋται έν τώ προσώπω τών Αστυνομι
κών.
(ΣυνεχίΖεται)

«Ό Χάρος βγήκε παγανιά...»
«Συμπαθητικιέ άρχοντα τού Κάτω Κόσμου. Σου Γράφω ευχόμενος υγεία καί χαρά. Υ γεία καί χαρά
εύχομαι καί σε κείνους, πού. . . σοΰ κάνουν συντροφιά στις γραφικές ταβερνούλες ρουφώντας τό γλυκόπιοτο
κοκκινέλι τους.
Μέ συγχωρεΐς γιά τό θράσος μου, άλλά τόλμησα νά σοΰ γράψω, γιά νά μοΰ λύσης ώρισμένες άπορίες
μου. ’Ελπίζω νά μή μοΰ τό άρνηθής, όπως τό άρνεισαι συστηιματικά μέχρι τώρα στους στιχουργούς τών λαϊ
κών ασμάτων, πού σέ ρωτούν κΓ δλο σέ ρωτούν στά καφενεία, ατά σπίτια, στό ραδιόφωνο, στή μικρή όθόνη. «Πές μας ρέ χάρε νά χαρής. . .». Πολλές φορές δ τ α ν σ έ .. . παρασκοτίζουν οί λαϊκοί τραγουδιστάδες, τά
πληρώνουν οί κακόμοιροι οι θαμώνες. Βουτάς κάποιον καί. . . δποιον πάρει δ χάρος, ’Αλήθεια μήπως σέ ένωχλεϊ ή άναπνοή τους; "Αν είναι έτσι τό πράγμα εύκολα μπορεί νά διορθωθή. Υπάρχουν τόσα καλά άποσμητικά. . .
Δέν πιστεύω αγαπητέ μου χάρε νά μπλοφάρης καί νά τούς παίρνεις μέχρι έκεϊ κάτω γιά νά ίδοΰν πώς
περνάς σ τ ο ν ... "Αδη.
Πιστεύω πώς έσύ δέ φταις. Σέ ερεθίζουν πού ν ά . . . τούς πάρη δ χάρος. Συνθέτες, στιχουργοί, τραγου
διστές καί τραγουδίστριες τά προκαλοΰν τά. . . καλά σου αισθήματα. Χωρίς νά χάσης καιρό, λένε πώς είσαι
πολύ έργατικός, στέλνεις τις άπόρρητες διαταγές σου έδώ στή γή στούς.. . ύποταχτηκούς σου. Στοΰ. . . Χα
ροκόπου καί στήν Καλλιθέα, στις Τζιτζιφιές, στό Αιγάλεω Σίττυ καί δπου άλλου έσύ κρίνεις σκόπιμο, έχεις
το ύ ς.. . Κοεμτζήδες σου νά πούμε καί δλους τούς άλλους σαματα - τζήδες, πού είναι έτοιμοι νά πάρουν
φωτιά στό άψε σ β ήσ ε... καί νά βουτήξσυν κανένα «σουγιαιδάκι», τό χόμπυ τους κάνουν οί άνθρωποι, γιά
νά σοΰ κάνουν καί σένα τ ό . . . χατήρι.
ΤΙ νά γ ί ν η ! . . Βλέπεις τό καθήκον σου κάνεις καί έσύ άγαπητέ μου άρχοντα τού άλλου κόσμου. ’Αφού
λοιπόν πρόκειται γιά καθήκον, έγώ δέν έχω δικαίωμα ν ά . . . έπεμβαίνω. Συνέχισε λοιπόν τή δουλειά σου καί
μήν άκούς κανένα. Τούς φίλους σου μόνο τούς λαϊκούς άσματογράφους, αύτούς νά προσέχης. . . Καί γιά νά
τελειώσω θά μοΰ έπιτρέψης νά σοΰ κάνω μιά έρώτησι. Σέ ποιά ταβέρνα μέ συμβουλεύεις νά πάω τό Σαββα
τοκύριακο γ ι ά . . . νά μή σέ φέρω σέ δύσκολη θέσι;
Μέ πολλή φιλία
ΠΑΓΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Άρχιφύλαξ
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Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο
όσος έχουν έκδοθή τά περισσότερον διαδεδομένα φιλοσο
φικό κοί λογοτεχνικά έργα τής άνθρωπότητος, ώς τού Ο
μήρου, τού Πλάτωνος, τοϋ ΣοϊΕπηρ, τοΰ Γκαίτε, άλλά εις
χιλίας πεντσκοσίας (1500) γλώσσας καί διαλέκτους έπί δύο
χιλιάδων (2000) συνολικώς τοιούτων. Ή άρχαιότης τού
καταπληκτικού, τοϋ άουγκρίτου εις υπεροχήν τούτου βιβλί
ου, τό όποιον κατά τό πρώτον μέρος του ύπερβαίνει τά
άρχαιότερα βιβλία μας τοϋ Ησιόδου καί τοϋ Ομήρου, κατά
πέντε αιώνας τούλάχιστον καί άναγινώσκεται μέ άληθινήν
άπληστίαν εις κάθε έποχήν, άνταποκρίνεται εις θαθυτέρας
πνευματικός καί ήθικάς άνάγκας κάθε γενεάς άνθρώπων.
Κανένα άλλο βιβλίον δέν έχει σημειώσει μέχρι σήμε
ρον καί άσφαλώς δέν θά σημειώση οΰδέ εις τό μέλλον,
τόσον μεγάλην κυκλοφορίαν καί κανένα, δέν έχει προκαλέσει τόσον ένδισφέρον όσον αύτό.
Ή έπίδρασις τής Αγίας Τροφής πρός τό καλόν είναι
αισθητή εις περισσοτέρας τών 110 χωρών καί τών 5 Η 
πείρων.
Κατά μίαν πρόσφατον έπίσημον στατιστικήν τών Ηνω
μένων Βιβλικών Εταιρειών κατά τό έτος 1969 έκυκλοφόρησεν εις 145.000.000 άντίτυπα, ένώ τό 1970 ή κυκλοφορία
της ηύΕήθη εις 174.000.000 δηλαδή εις περισσότερα τών
17.000 άντιτύπων τήν ώραν καθ' όλόκληρον τό 24ωρον
έχει δέ όκόμη τοιαύτην Ζήτησιν ώστε νά μή λείψπ άπό τά
πιεστήρια συνεχώς έπί 400 άκόμη έτη.
Ε ντός τοϋ παρελθόντος έτους 60.000 Καιναί Διαθήκαι
κατά νεοελληνικήν όπόδοσιν διενεμήθησαν εις τάς 'Ενό
πλους Δυνάμεις τής Χώρας μας.
Ολόκληρος ό κόσμος πέριΕ ήμών άλλάΖει διαρκώς μορ
φήν. «Τά πάντα ρεϊ» κατά τόν φιλόσοφον Ηράκλειτον καί
μόνον ή Αγία Γραφή συνεχίζει τόν δρόμον της άνά τούς
αιώνας, ήρεμη, έπιβλητική, μεγαλοπρεπής, αιώνια!
Μόνον τό βιβλίον τούτο δέν φοβείται τήν φθοράν τοϋ

Ό Γκαίτε, Γερμανός ποιητής καί φιλόσοφος άναφερόμενος εις
τήν Βίβλον διεκήρυττεν: «"Ας προοδεΰση 8αο θέλει δ κόσμος,
Ας Αναπτύσσονται δσονδήπατε αί Ανθρώπινοι γνώσεις, τίποτε
δέν θ’ Αντικαταστήση τή|Υ Βίβλον, ή δποία είναι ή βΑσις κάθε
μορφώσεως καί πολιτισμού».
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χρόνου καί πραγματοποιεί έΕοκολουθητικώς τά πάνσοφα
σχέδια τοϋ ένδόΕου Δημιουργού τοϋ Κόσμου.
Τό έν λόγω Βιβλίον τό όποιον δέν γηράσκει ποτέ καί
είναι αιωνίως νέον, έπίκαιρον εις κάθε έποχήν, έρχεται μέ
τήν άΕίωσιν δτι περιέχει λόγους τοϋ Θεού ότι είναι δηλαδή
θεσπνευστον, άΕιόπιστον καί αιωνίου άδιαπτώτόυ κύρους,
έργον τοϋ Θεού διά χειρών άνθρώπων. Απευθύνει τήν κεν
τρικήν του αγγελίαν όχι εις ένα μόνον λαόν ή εις ένα μόνον
έθνος, άλλά εις όλους τούς λαούς καί τά "Εθνη τής Γής,
καί έρχεται έκ μέρους τοϋ Θεού ώς βιβλίον άνθρωπότητος
Τό Βιβλίον τούτο όνομόΖεται διεθνώς «Βίβλος»' έπίσης
άποκαλεϊται «Γραφή», Αγιοι Γροφαί», «Τά Ιερά Γράμματα»
Παλαιά καί Καινή Διαθήκη.
Ή Βίβλος λέγεται καί Διαθήκη. Ή λέΕις αΰτη σημαί
νει γενικώς τήν ιδιόχειρον ή ένώπιον συμβολαιογράφου,
έπί παρουσία άΕιοπίστων μαρτύρων, δήλωσιν τής βουλήσεωε
τινός περί τοϋ τρόπου διαθέσεως τής περιουσίας του. Ση
μαίνει άκόμη καί τάς σύμβουλός, τάς ύποθήκας μιός προσωπικότητος ιπρός Ζώντας ή καί μεταγενεστέρους. Έκ τρί
του δέ σημαίνει έγκυρον συμφωνίαν μεταΕύ δύο προσώ
πων. Ή Αγία Γραφή ονομάζεται Διαθήκη πρώτον μέν ώς
συμφωνία μεταΕύ τοϋ Θεού άφ’ ένός καί τών άνθρώπων
άφ' έτέρου, κατά τήν όποιαν ό μέν Θεός ύπέσχετο τήν
προστασίαν καί τήν δωρεάν του, οί δέ άνθρωποι όνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν νά συμμορφωθούν πρός τό άγιον
θέλημά Του.
Δεύτερον ώς διόθεσις άγαθών έκ μέρους τού Θεού
πρός τούς άνθρώπους. Τρίτον καί κυριώτέρον ό όρος Δια
θήκη χρησιμοποιείται πρός έκφρασιν τής βουλής τοϋ Θεού,
τοϋ Θείου θελήματος.
Ή Αγία Γραφή ύπό τήν έννοιον σύτής ώς Διοθήκης
διαιρείται δΓ άναγκαι'ους παιδαγωγικούς οϋτως είπεϊν λό
γους εις δύο μεγάλα μέρη: Εις τήν Παλαιόν Διαθήκην, τήν
περιλαμβάνουσαν τά Θεόπνευστα πρό Χριστού βιβλία τοϋ
Μωϋσέως, τών Προφητών καί τών άλλων Θεοπνεύστων συγ
γραφέων καί τήν Καινήν Διαθήκην, τήν περιλαμβάνουσαν
τά θεόπνευστα έργα τών 'Αποστόλων, ιδία τάς καθολικού
κύρους έπιστολάς τοϋ μεγάλου
Αποστόλου τών Εθνών
Παύλου.
Κανένα βιβλίον εις τόν κόσμον δέν έχει γίνει άντικείμενον τόσης κριτικής καί συΖητήσεως όσον ή Βίβλος.
Κανένα βιβλίον δέν έχει τόσον άφοσιωμένους μελετητάς
άφ' ένός καί έμπαθεϊς πολεμίους άφ' έτέρου, όσον ή Αγία
Γραφή.
Οί πρώτοι θεωρούν τό βιβλίον τούτο ώς βιβλίον τοϋ
Θεού καί τό καλύτερον τοϋ κόσμου, ένώ οί άλλοι ώς βιβλίον
άνθρωπίνης έμπνεύσεως καί μυθολογίας.
"Εχουν γραφή
άνά τούς αιώνας έναντίον του τόσοι τόμοι, ώστε θά ήδύναντο ν' άποτελέσουν αιγυπτιακήν πυρσμίδα καί ύπέρ αύτοϋ τόσοι όγκοι τόμων, άγοροΖόμενοι κατά έκατομμύρια έτησίως μέ ίεράν εύλάβειαν, ώστε ό όγκος των πρσκαλεϊ
άγερώχως τόν όγκον τών πυραμίδων κοί Οϋτως έπαληθεύουν οί λόγοι τοϋ πρεσβύτου Συμεών τοϋ Θεοδόχου έν τη
Αγία Γραφή: «Οΰτος κεϊται εις πτώσιν και άνάστασιν πολ
λών έν τφ 'Ισραήλ καί εις σημεϊον άντιλεγόμενον».
Αί Αγίαι Γραφαί κυκλοφορούσαι πάντοτε διεθνώς ώς
έπί τό πλεϊστον εις έναν όγκώδη τόμον φαίνονται έκ πρώ
της όψεως ώς ένα μόνον βιβλίον, πράγματι όμως δέν είναι
ένα βιβλίον άλλά μία βιβλιοθήκη καί άπό φιλολογικής άπόψεως τό συγκρότημα τής Βίβλου περιλαμβάνει δλας τάς
μορφάς τής ποιήσεως καί τοϋ πεΖοΰ λόγου. Εύρίσκομεν εις
τάς Γραφάς ποίησιν, έπικήν, λυρικήν, διδακτικήν, έλεγειακήν, ροψωδιοκήν καί εις τόν πεΖόν της λόγον πραγματείας
ιστορικός, διδακτικός, Θεολογικάς, ρητορικός, ώς καί έπι
στολάς, παροιμίας παραβολάς, καί άλληγορίας. "Αφθαστος
είναι ή καλολογική καί ή λογοτεχνική έν γένει έκφρασις
τής Βίβλου καί άκόμη περισσότερον εις τάς παραβολάς τοϋ
Κυρίου, διά τάς όποιας είδικώτερον θά ήδύνατο νά λεχθ"
ότι είναι τό «είκονογραφημένον Εύαγγέλιον» τό όποιον μ
τήν Ζωντανήν έποπτείαν του καί έλκύει καί μορφώνει. Είναι
άπέραντος πινακοθήκη μέ λαμπρούς πίνακας, άπό τούς ό
ποιους δέν ήμπορεϊ ν' άποσπάοη ό θεατής τό βλέμμα του.

Τοΰ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοΰ Β', Α π ο 
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ — ΚΕΑΑ. Διατελέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. Έθνικοΰ καί
ΝΑΤΟ παρά τω ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοϋ τοΰ
ΚΜΟΑΔ τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

(συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
Ορυκτός πλούτος
Ή 'Εθνική Κυβέρνησις, εύθύς έξ άρχής, άντελήφθη τήν
σημασίαν τοϋ όρυκτοΰ πλούτου διά τήν έθνικήν οικονομίαν.
"Ολαι αί προσπάθειαι σήμερον τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, διά
τοΟ Αρμοδίου φορέως ( Τ π . Έ6ν. Οικονομίας (τομεύς Βιομη
χανίας), έντοπίζονται είς τδ νά εύρη τί ύπάρχει καί πόσον,
ώστε νά τροφοδοτούνται αί λειτουργούοαι βιομηχανίαι μας δι’
ιδίων πρώτων ύλών, νά προγραμματισθοΰν νέαι τοιαΰται, ν’
αϋξηθή δ συντελεστής έξαγωγών όρυκτών καί νά προσελκυθούν ξένα κεφάλαια. Τό Έλλληνικδν υπέδαφος περιέχει πλεϊστα δσα μεταλλευτικά καί λατομικά όρυκτά, διά τά δποία θά
ήδύναντο νά ένδιαφερθούν ξένοι οίκοι, πρός άξιοποίησιν καί
δημιουργίαν βιομηχανιών διά τήν έν Έ λλάδι έπεξεργασίαν αύτών. Τφίστανται βωξίτης, λευκόλιθος, νικελιούχα μεταλλεύ
ματα, λιγνίτης κ.τ.λ. Ένεργοϋνται έρευναι διά τήν άνεύρεσιν ύδρογονανθράκων καί πετρελαίου.
Έ ξ άπόψεως Ι1ΣΕΑ τό 'Γπουργεϊον Έθν. Οίκον, (τομεύς
Βιομηχανίας) Ιχει άπό τοϋδε καταρτίσει ειδικά σχέδια διά
τήν έν πολέμψ έξααφάλισιν τής άπροσκόπτου λειτουργίας τών
ζωτικών διά τήν ζωήν τού Έθνους μεταλλείων καί λιγνιτω
ρυχείων κ.τ.λ.
( Υ) Κινηταποίησις έλεγχομένου τομέως ύπό τού όλλοτε
Υπουργείου Εμπορίου καί νϋν Ύπουρ. Έθν. Οίκον,
(τομεύς Εμπορίου).
Κυρία αποστολή τού Υπουργείου ’Εμπορίου είναι 6 έγ
καιρος καί κανονικός άνεφοδιασμός τής Χώρας είς κα
ταναλωτικά άγαθά έν ειρήνη καί έν καιρφ διεθνούς έντάαεως ή πολέμου. Είς τήν χώραν μας ισχύει τδ καθε
στώς τής Έλευθέρας οικονομίας καί διακινήαεως τών
άγαθών. Ή πραγμάτωσις τής άποστολής τού τομέως
τούτου τού Τ π . Έθν. Οικονομίας είς μίαν περίοδον ηύξημένης έντάσεως ή πολέμου προσκρούει είς προσθέτους
δυαχερείας, καθόσον:
α.

’Επέρχεται άνατροπή τής ισορροπίας τής Διεθνούς καί
’Εθνικής Οικονομίας.

ρ.

Αί άνάγκαι τών Ε.Δ. καθίστανται πλέον έπιτακτικαί.
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γ.

Αί πόσης φύσεως είσαγωγαί έκ τής άλλοδαπής καθί
στανται δυσχερείς ή άναστέλλονται.

δ.

Αέν ύπάρχει εύχέρεια διακινήσεως τών άγαθών εντός
τής Χώρας, λόγφ τών άναμενομένων πιθανών καταστρο
φών είς τό συγκοινωνιακόν δίκτυον καί τά μέσα μετα
φοράς.

Κατόπιν αυτών, τό 'Γπουργεϊον ’Εμπορίου είναι ύποχρεωμένον, δπως άπό τού καιρού τής ειρήνης προετοιμασθή κατά
τοιούτον τρόπον, ώστε, άφ’ ενός, νά έςεύρη τά έφόδια διά τήν
έπιβίωσιν τών Ε.Α. καί άμαχου πληθυσμού καί, άφ’ έτέρου,
όργανώοη τάς υπηρεσίας, ίνα αδται καταστούν ίκαναί καί άνταποκριθούν είς τάς πολλαπλός υποχρεώσεις των, διότι οί σύμμα
χοι δέν θά δυνηθούν νά έλθουν άρωγοί πρό τής παρελεύσεως
70—90 ήμερών άπό τής κηρύξεως τοΰ πολέμου. Τούτου ένεκεν,
συνιστοΰν είς τά μέλη τής συμμαχίας δπως δημιουργήσουν
σταθερά κρατικά άποθέματα 60 τουλάχιστον ήμερών πρός κάλυψιν τών άναγκών Ε.Α. καί άμάχου πληθυσμού. Τό Κράτος
λόγφ τής προβλεπομένης σημαντικωτάτης έπιβαρύνσεως τού
προϋπολογισμού δέν έχει είσέτι λάβει δριστικήν άπόφασιν έπί
τής δημιουργίας κρατικών σταθερών αποθεμάτων έκτάκτου άνάγκης (δαπάνη τής τάξεως τών τριών περίπου δισεκ. δρα
χμών). Τδ 'Γπουργεϊον Έθν. Οικονομίας (τομεύς Ε μπορίου),
τηρεί, βέβαια, περιωρισμένα άποθέματα, διά τινα μόνον βασι
κά εϊδη διατροφής, άτινα χαρακτηρίζει ώς τ ι μ ο ρ ρ υ θ μ ί
α τ ι κ ά καί ά σ φ α λ ε ί α ς ,
ύπό τήν έννοιαν καί σκο
πόν, δπως τά μέν χρησιμεύσουν διά τήν συγκράτησιν τών τιμών
μερικών βασικών ειδών διατροφής, τά δέ διά τάς περιπτώσεις
κακών έσοδειών ή καταστροφών τής παραγωγής έκ θεομηνιών.
Τό 'Γπουργεϊον Εμπορίου προσέτι, παράλληλα πρός τό ώς
άνω πρόβλημα, άντιμετωπίζει καί έλλειψιν άποθηκευτικών χώ 
ρων καθ’ άπασαν τήν χώραν, δοθέντος δτι πρός τούτο άπαιτούνται σοβαρά κονδύλια.
Ή Ε θνική Κυβέρνησις καταβάλλει προσπαθείας διά τήν
έξεύρεσιν λύσεων τών άναφυομένων ώς άνω προβλτιαάτων, κα
θώς καί Ιτέρων παρομοίων, ήτοι προμήθειαν καί διάθεσιν τών
ύγρών καυσίμων, καί νομίζαμεν, δτι συντόμως θά υίοθετηθή
Κυβερνητική Πολιτική τοιαύτη, ώστε νά δημιουργηθούν στα
θερά κρατικά άποθέματα άνάγκης 60 ήμερών, έναποθηκευτική
ύποδομή, διασφάλισις καί διασπορά τών ύγρών καυσίμων δ ι’
υπογείων δεξαμενών καί μικρά οικιακά άποθέματα Οπό τού ά
μάχου πληθυσμού διά τής παροτρύνσεως τούτου.

(δ)

Τομεύς όνθρωπίνου δυναμικού.

( Υπεύθυνοι φορείς Υπ. Εθν. Οίκον, (τομείς Εργασίας
— Βιομηχανίας - Εμπορίου, Ύπουρ. Μεταφορών - Υ.Ε.Ν.
καί Δημ. "Εργων).
Λέγοντες Ανθρώπινον δυναμικόν, έννοούμεν χό έμψυχον ύλικόν, ή συμβολή χοΟ δποίου έχει μεγίστην σημασίαν διά. πά
σαν δρασχηριόχηχα, ίδια καχά χήν πολεμικήν περίοδον. Είναι
γνωσχόν, δχι καχά χήν πολεμικήν περίοδον αί Ε.Δ. κινητοποιοΰνχαι δι’ έπισχρατεύσεως καί έπιτάξεων. Διά χήν Αποτελεσμαχικήν κινηχοποίησιν χών Ε.Δ. Απαιτείται πολύπλοκος σχεδίααις, πράγμα δπερ συμβαίνει καί διά χήν πολιχικήν κινητοποίησιν διά χής πολιχικής έπισχραχεύσεως, συνεπώς άπαιχεΐχαι
προπαρασκευή καί σχεδίασις.
Τά προβλήμαχα χής προπαρασκευής καί σχεδιάσεως Αντι
μετωπίζει ·ό χομεδς τού Ανθρωπίνου δυναμικού. Τ π ’ αδχοΰ έπιδιώκεχαι ή έξασφάλισις τού άναγκαιοΟνχος προσωπικού διά χήν
άκώλυχον λειτουργίαν έν πολέμψ άπασών χών Κραχικών ΙΙολιχικών Υπηρεσιών, χών ζωτικών βιομηχανιών καί έπιχειρήσεων διά χήν άμυναν χής χώρας καί έπιβίωσιν χοΰ πληθυ
σμού.
Ή έν λόγψ έξασφάλισις αφόρα χήν κάλυψιν Αναγκών εις
έμψυχον δυναμικόν χών πολιχικών καί σχραχιωχικών 'Υπηρε
σιών, Πολεμικής Βιομηχανίας, Βιομηχανιών καί ’Επιχειρήσεων
Κοινής Ώ φελείας, ώς καί έργοσχασίων, Συνεργείων κλπ. έργαζομένων. 'Υπό χήν άμεσον έποπχείαν χών Ε.Δ ., φανερόν εί
ναι, δχι διά χήν έξεύρεσιν, κινηχοποίησιν καί διάθεσιν χοΟ καχαλλήλου καχά περίπχωσιν έμψύχου δυναμικού, άπαιχεΐχαι με
γάλος άριθμός ειδικευμένου χεχνικού προσωπικού έκ χοΰ διακινουμένου αήξιερον είς χήν Αγοράν έργααίας, Αλλά προσέχι καί
χοιοΰχος διίφόρων είδικοχήχων. Τάς είδικόχηχας αύχάς όνομάζομεν κρίσιμους, άνευ χών δποίων δέν δύνανχαι νά λειχουργήσουν πλήρως ούσιώδη Τμήμαχα παραγωγής (μείωσις Α
ποδόσεις ή άνασχολή λειχουργίας έν δλφ ή έν μέρει Έργοσχασίου ή ’Ε π ιχειρ ή σ εις).
Λόγφ χών ηύξημένων Αναγκών χών Ε.Δ. εις άθρώπινον δυ
ναμικόν καχά χήν πολεμικήν περίοδον, καθ’ ήν καθολική έπισχράχευσις χού άρρενος προσωπικού έχει ώς άποχέλεσμα χήν
μεχακίνησιν ένός μεγάλου καί πλέον ζωτικού μέρους χού Αν
θρωπίνου δυναμικού έκ χού πολιχικού χομέως είς χάς Ε.Δ .,
πολλαπλασιάζονχαι αί άνάγκαι χού σχεχικού χομέως καί συνε
πώς δημιουργούν σημανχικά κενά είς χούχον. Δυσχυχώς, εΐσέχι
χά κενά αύξάνονχαι έκ χών Απωλειών συνεπεία χών έχθρικών
προσβολών καί χής Ανάγκης αύξήσεως χής πολεμικής παρα
γωγής διά χής συνεχούς έργασίας έπί 24ώρου βάαεως. Καχά
χαΰχα, αί άνάγκαι κυρίως είς Ανθρώπινον δυναμικόν θά είναι
αί προερχόεμναι έκ χών δρασχηριοχήχων αΐχινες δποσχηρίζουν
χήν πολεμικήν προσπάθειαν (Ναυπηγεία, διϋλισχήρια πεχρελαίου, έργοσχάσια ’Ηλεκτρισμού κ .λ.π .) καί πάσης φύσεως
διαχροφής, ένδύσεως κ.λ.π. χού πληθυσμού.
Διά χού Α.Ν. 398)68 περί ΠΣΕΑ έτέθησαν αί βάσεις χής
ΙΙολιχικής Κινηχοποιήσεως γενικής ή μερικής δι’ Αποφάσεως
χού Προέδρου χής Κυβερνήσεις, έφ- δσον τούτο κρίνεχαι έπιβεβλημένον (άρθρ. 12), δπόχε, Αμα χή κηρύξει χής Π.Κ., 5πανχες οΐ "Ελληνες άμφοχέρων χών φύλων ύποχρεούνχαι νά
συμβάλουν είς χήν ίκανσποίησιν χών Αναγκών χής ’Εθνικής
Άμυνης, ύποκείμενοι είς πειθαρχίαν έν πολέμψ (άρθρ. 13).
Ή συμβολή έννοεΐχαι ύπό εόρυχάχην έννοιαν, άφορώσαν χ ή ν
αυμμεχοχήν είς πάσαν ύπηρεσίαν, έργασίαν Π.Α. καί Ε.Δ.,
Δημοσίων Υπηρεσιών καί έν γένει γεωργικών, βιομηχανικών,
μεταλλευτικών έπιχειρήσεων ώς καί δημοσίας Ασφαλείας. Πάνχως, άπασαι αί βιομηχανίαι, έμπορικαί καί πόσης φύσεως έπιχειρήσεις, ίδρόμαχα, κοινωφελείς όργανισμοί, ύποχρεούνχαι
(άρθρ. 14) νά θέτουν είς χήν διάθεσιν χοΰ Κράτους χό προ
σωπικόν, έγκαταστάσεις των, ύλικόν, πρώχας Ολας, ήχοι προ
ϊόντα των, καί νά έκτελούν πάσαν ύπηρεσίαν καί έργασίαν διά
χήν ίκανοποίησιν χών Αναγκών ’Εθνικής Άμύνης.
Καχά χαΰχα, έπιστρατεύεται άπαν χό Απασχολούμενον έπισχημονικόν, έργατοτεχνικόν καί ύπαλληλικόν δυναμικόν τής
χώρας, Αμφοχέρων χών φύλων, χό μή ύποκείμενον είς ατρΑχευσιν, οί άνεργοι χών ώς άνω κατηγοριών, οί ίκανοί πρός έρ
γασίαν συνταξιούχοι τού έν λόγψ δυναμικού, οί μαθηχαί Μέ
σης Έκπαιδεύσεως καί Τεχνικών Σχολών χών δύο τελευταίων
τάξεων καί χό θήλυ προσωπικόν κατόπιν χής συνχελεσθείσης
χειραφεχήσεως καί χής πλήρους πολιτικής ισοτιμίας χής έπελθούσης έκ χής Αποκτήσεις πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων.

Η έπί τού το μ έ ις τούτου πρόθλεψις (Σχεδίασις).
Διά χήν διασφάλισιν καί κινηχοποίησιν ειδικευμένου καί
μή έργαχικού δυναμικού διά χάς άνάγκας καί χήν καλήν άτ/εμπόδισχον λειτουργίαν χής Απαραιτήτου πολεμικής καί λοιπής
βιομηχανίας διά τήν.ζωήν χού "Εθνους, προβλέπεχαι καταρτι
σμός σχεδίων διά τής ύπ’ άριθ. 3 τής πρώτης 1970 Αποφάσεως
τού Α.Σ.Ε.Α. Προσέτι, προβλέπεχαι δ καταρτισμός σχεδίου έξααφαλίσεως τού άπαιτηθησομένου προσωπικού πρός ίκανοποίησιν Χών Αναγκών χών χερσαίων συγκοινωνιών, έν πολέμψ, τού
προσωπικού τηλεπικοινωνιών καί Αποτελεσματικής χρησιμο
ποιήσεις χών ναυτεργατών καί πληρωμάτων χής 'Εμπορικής
Ναυτιλίας. Πάντως, διά χήν άρταοτέραν κατάρτισιν χών σχε
δίων, δέον νά προηγηθή άπογραφή τού Ανθρωπίνου δυναμικού
κατά τομείς. Πρός τούτο, διά τού άρθρου 11 τού Α.Ν. 398)68
καθορίζεται, δχι κατόπιν Αποφάσεως χού Προέδοου χής Κυ
βερνήσεως δύναται νά διαχάσσηχαι έν καιρφ ειρήνης οϊαδήποτε
Απογραφή, ίδίφ προσώπων, κτηνών, όχημάτων, μηχανημάτων
κ.τ.λ.
Σημειωθήχω, δχι μετά χήν άπογραφήν δέν πρέπει νά άρκεσθώμεν είς χήν αυγκέντρωσιν χών στατιστικών στοιχείων,
Αλλά θά πρέπει παραλλήλως νά μελετηθή πρακτικός καί Ασφα
λής τρόπος συνεχούς παρακολουθήσεως χών μεταβολών χού Αν
θρωπίνου δυναμικού, ώστε εις πάσαν περίπχωσιν ν’ άνταποκρίνωνχαι χά στοιχεία χαΰχα είς χήν πραγματικότητα.
ε.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

οτ.

Τομεύς Πολιτικής Αμύνης.
'Η έπί χοΰ χομέως τούτου σχεδίασις κυρίως Αφορφ:
Τήν έξασφάλισιν, είς δσον ένεστι μεγαλύτερον βαθμόν, τής
προστασίας τού Αμάχου πληθυσμού καί χών Αγαθών του
έν πολέμψ, έκ χών πόσης φύσεως προσβολών χοΰ έχθροΰ,
τής διασώσεως, περιθάλψεις καί παροχής βοήθειας, τής
διατηρήσεως χού ήθικού καί χής άποκαχασχάσεως χών
γενομένων καταστροφών, καχά χήν Αμέσως μετά μίαν
έχθρικήν προσβολήν Ακολουθούσαν περίοδον.
Τήν έξασφάλισιν έγκαιρου καί ταχυτάχης προειδοποιή
σ ε ις χού Αμάχου πληθυσμού περί έπικειμένης έχθρικής
Αεροπορικής έπιδρομής ή Απειλής Ρ.Β.Χ. μέσων.
Τήν έξασφάλισιν χής προστασίας χοΰ Αμάχου πληθυσμού
χών μεγάλων καί μικρών Αστικών Κέντρων έν πολέμψ
διά τής μεταφοράς μεγαλυτέρου Αριθμού είς περιοχάς
όλιγώτερον έπισφαλεΐς (Ά ραίω αις).
Τήν όργάνωαιν συστήματος συσκοτίσεις, διά τήν μείωσιν χών Αποτελεσμάτων έπί χών καχά χάς νυκχερινάς
ώρας έργαζομένων έκ χών έχθρικών Αεροπορικών προσ
βολών.
Τήν όργάνωσιν καί συγκρότησιν έπαφών Μ.11.Α./(Κ.Ε.)
καί έ κ π α ί δ ε υ α ι ν
αόχών Από χούδε πρός
άνχιμεχώπισιν χών συνεπείφ πολεμικών ένεργειών προκληθησομένων καταστροφών είς τδν πολιτικόν τομέα.
Τήν έξασφάλισιν έπαρκών πολεμικών καί
λιμενικών
Πυροσβεστικών σταθμών πρός ένίσχυσιν χών ήδη ύπαρχόντων στατικών τσιούτων διά τήν άνχιμεχώπισιν χών
συνεπεία πολεμικών ή έχέρων ένεργειών προκληθησομένων πυρκαϊών είς ’Αστικά Κέντρα, βιομηχανικάς μο
νάδας, λιμενικός έγκαταστάσεις καί άποθήκας Διοικη
τικής Μερίμνης, έν πολέμψ.
Τήν Αξιοποίησιν ύπαρχόντων, έξασφάλισιν κατασκευής
έπαρκών καί καταλλήλων καταφυγίων είς ’Αστικά καί
Βιομηχανικά Κέντρα τής Χώρας καί έκπαίδευσιν τού α
μάχου πληθυσμού είς τήν χρησιμοποίησιν τούτων διά
τήν έν καιρψ πολέμου προστασίαν τούτου έκ χών Απο
τελεσμάτων χών συμβατικών καί πυρηνικών δπλων χού
έχθροΰ.
Τήν έξασφάλισιν συγκροτήσεως καί έκπαιδεύσεως συνερ
γείων, έπί τψ χέλει χής έγκαιρου έξουδετερώσεως χών
μή έκραγένχων βομβών—βλημάτων καί Αποτροπήν δυ
στυχημάτων καί ζημιών έπί τού πολιτικού χομέως.
Τήν έκπαίδευσιν Από χούδε χοΰ πληθυσμού έπί χών Απο
τελεσμάτων χών νέων πολεμικών δπλων καί τρόπου Αντιμετωπίσεώς των (αύτοπροστασία).
Τομεύς Μεταφορών.
Ή έπί τούτου σχεδίασις Αφορφ είς τήν έξασφάλισιν τών
ΟIΟ

άπαιτουμένων μεταφορικών χερσαίων μέσων, ώς καί των α
ναγκαίων πλωτών πάσης φύαεως θαλασσίων μεταφορών πρός
ίκανοποίησιν τού πολιτικοί) τομέως έν πολέμψ.
Ζ.

Τομεύς Τηλεπικοινωνιών.
Ή σχεδίοσις τοΟ τομέως τούτου άφορα:
α. Τήν έξασφάλισιν τών έπικοινωνιών άπάντων τών Τ ποοργείων μεταξύ των καί πρός τάς περιφερειακάς άρχάς, διά τήν έξυπηρέτηαιν τών Κυβερνητικών Κλιμακίων
πρός διατήρηαιν τοΰ Κυβερνητικού Ε λέγχου έν πολέμφ.
β. Τήν έξασφάλισιν όργανώσεως καί λειτουργίας τής ταχ)
κής ΰπηρεσίας, πρός ταχυδρομικήν έξυπηρέτησιν τοΰ
πληθυσμού τής Χώρας.

η.

Τομεύς άποκατοστάοεως Ζημιών.

δπου καί είς τόν κατ’ ιδίαν άναπτυχθέντα τομέα τούτου άναφέρονται αί άνατιθέμεναι αύτφ άποστολαί βάσει τής ύπ’ άριθ.
3/1.1970 άπόφ. τού ΑΣΕΑ κατά τόν ύπ’ αύτού καταρτισμόν
τών Σχεδίων Έκτάκτου άνάγκης, διά τήν έν πολέμψ Άμυναν
τής Χώρας. Ή αχεδίασις, έν συνόψει, άφορφ τήν κατά πάντα
τρόπον έξασφάλισιν διανομής τροφίμων είς πληθυσμόν πληγεισών περιοχών ύπό τού έχθροΰ, έπί τών πρώτων 30 ήμερών δια
νομής γενικών καί ειδικών τροφίμων καί έτέρων ειδών είς
πληθυσμόν τής Χώρας διά δελτίων ή διατακτικών κ .τ.λ ., ώς
καί ποσοτήτων στερεών ή ύγρών καυσίμων ή καί μονοπωλειακών ειδών μέ προτεραιότητα έξυπηρετήσεως τών Ε.Δ. κλπ.
Ανωτέρω άνεφέρθησαν οί κατά τήν κρατούσαν άποψιν κυριώτεροι τομείς Σχεδιάσεως πρός κατατόπισιν ύμών. Πολλοί
τομείς έκ τούτων έχουν περιεχόμενον σοβαρόν καί έκτεταμένον
καί δύναται ύπό τών ύποχρέων φορέων πρός σχεδίασιν νά γίνη πρότασις άρμοδίως, ΐνα μέρος αύτού (περιεχομένων θεμά
των) , δπερ άπτεται έπί τό πλεΐστον άρμοδιότητος έτέρου φο
ρέως ,νά χαρακτηρισθή τομεύς μέ όνομασίαν τοΰ έπικρατοΰντος
είδους ή έπιδιωκαμένου στόχου καί νά ύπαχθή πλέον είς τήν
άρμοδιότητα έτέρου άπό τού κατ' αρχήν φορέως.

Οδτος άφορά τήν έξασφάλισιν τής ταχείας άποκαταατάσεως προκληθησομένων ζημιών παντός δικτύου όδικοϋ, λιμέ
νων, αιδηδρομικοΟ κ.λ.π. καί παροχής συνδρομής έπί έργων
στρατιωτικού ένδιαφέραντος ή άρμοδιότητος Τ π . Έθν. Οικο
νομίας (τομεύς Βιομηχανίας καί Γεωργίας ή Τ π . Μεταφορών)
καί παντός έτέρου ύποχρέου τοιούτου φορέως.

Ή αύξομοίωσις τών τομέων τών ύποχρέων φορέων αυνιατάται διά τήν πλήρη όλοκλήρωσιν τής Σχεδιάσεως καί τών
έπιδιωκομένων δι’ αύτής σκοπών.

θ.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Τομεύς δημιουργίας αποθεμάτων.

Οδτος άφορψ έξασφάλισιν προμήθειας έκ τοΰ έξωτερικού
ή έσωτερικού άρμοδιότητος Τ π . Έθν. Οικονομίας (τομεύς
Εμπορίου, ώς είς τομέα έλεγχόμενον Οπό Τπουργείου Ε μ π ο 
ρίου διεξοδικώς άναφέρονται), ή άρμοδιότητος άλλοτε Τ π .
Συγκοινωνιών καί νΰν Μεταφορών—ΓΕΝ— Συγκοινωνιών. Τ λικού Τηλεπικοινωνιών) ήτοι Κοιν. Τπηρεσιών (Γγειον. —
φαρμακευτικού, έπιδεσμικού δλικού) ή Τ π . Έθν. Οικονομίας
(πρώτων δλών) ή άρμοδιότητος έτέρου κατά περίπτωσιν ύπο
χρέου φορέως έμπλεκομένου.
ι.

Τομεύς Περιθάλψεως.

Ή σχεδίοσις αύτού άφορφ άνοικτήν — κλειστήν νοσοκομεια
κήν περίθαλψιν,. στεγαστικήν καί έπισιτιστικήν τοιαύτην εις
τούς άραιωθηαομένους, βομβοπλήκτους, πανικοβλήτους έν γένει
πρόσφυγας, τού πληθυσμού λόγψ πολεμικών συνθηκών, αιμοδο
σίαν κ.τ.λ. άρμοδιότητος Τ π . Κοιν. Τπηρεσιών, Έθν. Οίκον,
(τομεύς Ε μπορίου), Δημ. Τάξεως καί παντός έτέρου κατά
περίπτωσιν ύποχρέου φορέως συνεργαζομένου ή έμπλεκομένου.
ια. Τομεύς Διαφωτίσεως καί Ένημερώοεως τού Κοινού.
( Υπεύθυνοι φορείς Ύπ. Προεδρίας καί Δημ. ΤάΕεως μέ
ουνεργσΖόμενα άπαντα τά Υπουργεία).
Ό τομεύς οδτος άνεπτύχθη άρκούντως κατά τήν ιδιαιτέ
ραν 'άνάπτυξιν τών θεμάτων Πολιτικής Άμύνης είς τό πρώτον
γενικώς μέρος τής διδασκαλίας.
Ή σχεδίοσις τούτου άφορφ τήν έξασφάλισιν τής διαφωτί
σεως καί ένημερώοεως τής κοινής γνώμης τού έσωτερικού καί
έξωτερικού, διά τού τύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως καί παν
τός έτέρου καί καταλλήλου — προσφόρου μέσου, ώς καί τής
διεξαγωγής ψυχολογικού πολέμου έναντίον όμάδων άτόμων έχθρικώς διακειμένων είς ήμάς, πρός διατήρηαιν καί άναπτέρωσιν τοΰ ήθικοΰ, αδξησιν τής μαχητικότητος τών Ε.Δ. καί
τού πληθυσμού καί γενικώς τήν ύποστήριξιν τών έθνικών σκο
πών καί έπιδιώξεων κατά τήν διάρκειαν καταστάσεως έκτάκτου
άνάγκης. Ε π ίσ ης, δ τομεύς οδτος άπτεται καί τής (οργανω
μένης άπό τούδε διενεργείας διαφωτίσεως καί ένημερώοεως
τού άμάχου πληθυσμού τής Χώρας έπί τών διαφόρων θεμάτων
Πολιτικής Άμύνης, διά τών ίδιων ώς άνω μέσων, ώς καί δια
λέξεων καί προβολών κινηματογραφικών ταινιών διά τόν αυ
τόν ώς άνω σκοπόν καί άντιμετώπισιν δημιουργουμένων κατα
στάσεων καί ματαίιοσιν ξένης καί έχθρικής προπαγάνδας, έν
πολέμψ.
ιβ.

Τομεύς Διανομής Κρίσιμων ειδών.

Ό τομεύς οδτος άπτεται τών άπολύτως υποχρεώσεων τού
ύποχρέου φορέως ιδία τοΰ Τ π . Έθν. Οίκον, τομεύς Εμπορίου

Ή Πολιτική Κινητοποίησις δλοκλήρου τού μή ένόπλου δυ
ναμικού τής έθνικής ισχύος, ή όποια ώς γνωστόν άποτελεΐ τό
έν έκ τών δύο σκελών τού μηχανισμού ΠΣΕΑ (δοθέντος δτι τό
έτερον είναι ή Πολιτική Ά μυνα τής Χώρας), κατόπιν τής δλοκληρωτικής μορφής τοΰ συγχρόνου πολέμου καί μεταφοράς
αύτού είς τά μετόπισθεν, διά τής δημιουργίας άπωλειών καί
σοβαρών καταστροφών είς τό έμψυχον καί άψυχον δυναμικόν
τοΰ πολιτικού τομέως, δέον δπως τύχη τής δεούσης προετοι
μασίας, πρσπαρασκευής καί σχεδιάσεως, άναλόγου τής πολε
μικής κινητοποιήσεως τών Ε.Δ. Πρός τούτο, έπιβάλλεται, δ
πως αί άρμόδιαι Πολίτικα! Ά ρχαί προβούν, άπό τούδε, είς τήν
όλοκλήρωσιν τής σχετικής πραπαρασκευής, εις τρόπον ώστε νά
καταστή δυνατή ή έν καιρφ πολέμου άπασχόλησις δλοκλήρου
τοΰ διαθεσίμου ανθρωπίνου δυναμικού, άμφοτέρων τών φύλων.
Ά φ ’ ής ή Χώρα περιέλθη είς κατάστασιν πολέμου, τό πο
λιτικόν δυναμικόν (Πολιτικαί Δυνάμεις) δραστηριοποιείται καί
έπιδιώκει τήν ίκανοποίηαιν είς έμψυχον δυναμικόν τής τε πο
λεμικής καί λοιπής βιομηχανίας καί τής έν γένει παραγωγής
τής Χώρας πρός ύποστήριξιν τών Ε.Δ. καί έπιβίωαίν του, διά
τής έφαρμογής τών οικείων σχεδίων, δπότε άπασα ή Ε θνική
ισχύς προσανατολίζεται κ αταλλήλως πρός τόν έθνικόν έπι
διωκόμενον άντικειμενικόν σκοπόν: Νά κερδιθή ό πόλεμος. Είς
τό αημεϊον τούτο περατούται τό παρόν έγχειρίδιον δπερ έγράφη, άφ’ ένός, διά νά δώση μίαν ευκόλως νοητήν έπισκόπησιν
τών κυριωτέρων θεμάτων καί προβλημάτων, μέ τά δποία άπό
τούδε οί πολιτικαί Δυνάμεις καί άπαν τό μή ένοπλον δυναμικόν
τής Χώρας δέον νά άπααχολώνται προετοιμαζόμεναι, ώστε έν
καιρψ πολέμου νά συμβάλλουν πλήρως είς τήν Εθνικήν "Αμυ
ναν καί τήν έπιβίωσιν δλων μας ώς "Εθνους, καί, άφ’ έτέρου,
νά χρησιμεύαη διά τήν ειδικήν διδασκαλίαν τών σχετικών θε
μάτων είς τάς Σχολάς τών Σωμάτων Ασφαλείας, τών Δη
μοσίων Τπαλλήλων Κεντρικών καί Περιφερειακών Τπηρεσιών,
καί είς άς περιπτώσεις διενεργούνται σεμινάρια ταχυρρύθμου
μετεκπαιδεύσεως αύτών ή τών Αρχηγών τών Ανεξαρτήτων
Ιδρυμάτων, έφ’ δσον ούτοι τυγχάνουν έθνικής έμπιστοσύνης,
δοθέντος δτι θέματά τινα κατά περίπτωσιν δέον νά διδάσκωνται έν συνόψει, λόγψ τοΰ διαβαθμισμένου ύψηλού χαρακτηρι
σμού των.
θέλω νά πιστεύω, δτι τό παρόν έγχειρίδιον, τό όποίον πρα
γματεύεται μέ δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν σαφήνειαν, άπλότητα καί δρθολογισμόν τά θέματα τής Πολιτικής Σχεδιάσεως
Έκτάκτου Ά νάγκης, θά άποτελέση βοήθημα διά πάντα έντεταλμένον έπιτελή, έν τφ κύκλψ τής άρμοδιότητός του, ώς πρός
τόν τρόπον προετοιμασίας, όργανώσεως καί σχεδιάσεως, πρός
άντιμετώπισιν τών ύφισταμένων καί άναφυοιιένων προβλημά
των κατά πάσης προσβολής τής πατρίδος μας έν καιρφ ειρή
νης ή πολέμου, έπ' άγαθφ ήμών καί τού "Εθνους.
ΤΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τώρα πού βριοκόμοοτε οτή μέοη τού καλοκαιριού καί
πού ή φλόγα του δέν σβήνει μέ τίποτα, ό νούς μου όλο καί
ταΕιδεύει, όλο καί ανεβαίνει πάνω πράο τά ψηλώματα. Κι
όπως είναι άποσταμένος, ηετάει νωχελικά, ώοόν τό γέρικο
αετό, άπό κορφή οέ κορφή κι όπό καραούλι σέ καραούλι.
Δέν χάνει όμως τήν ώρα του χαζεύοντας στ άγνάντιο σάν
αύτόν, παλεύει γιά ν' άρπάΕπ δ,τι μπορεί άπ' τή δροσιά τους.
Καί βιάΖεται ατό γυρισμό, γιά νά προλάβπ τό κορμί μου που
καίγεται. Γιά νά δροσίση καί τήν ψυχή μου πού βασανίζεται
άπό τώρα σάν. . . κολασμένη. Καί πού, ατό κάτω - κάτω, δέν
φταίει καί τόσο γιά νά ύποφέρη άπό τώρα έκεΐνα, πού δέν
άποκλείεται νά τό. . . μπουχτίση αργότερα. Τότε, δηλαδή,
πού θά λογοδατήοη καί πού ίσως νά τής,
χρειάΖεται
τό καΖάνι πού βράΖει καί πού θά πρέπει νά πληρώνη κΓ
αύτή τις αμαρτίες πού έκαμε, μαΖύ μ αύτές πού πρόκειται
νά κάμη όκάμα. .
Αλλά άπό τώρα τ έ τ ο ια ... προθέρμανοι, κάπως δέν
τήν βλέπω απαραίτητη. Ούτε καί δίκαια τή θεωρώ, όσο κρυόπλαστος κΓ όν έγινε ό κόσμος. . .
Δέν φτάνουν δηλοδή τά καυσαέρια, πού τά ρουφάμε
μέ τ' άακί,'ούτε καί τά φρούτα τού σημερινού πολιτισμού,
πού τά κατοπίνουμε μαΖύ μέ τά κουκούτσια τους! !
Δέν φτάνει τ' άγριοκύτταγμα τού ένός καί τού άλλου,
πού ό καθένας σέ βλέπει σάν δαβλί άνομμένο, που πλησιάΖει άπειλητικά τό μέρος του, γιά νά τού βόλη φωτιά! !
Δέν φτάνει τό άδιαχώρητο προσώπων καί πραγμάτων,
ούτε κΓ οί τόσες άλλες άναποδιές, πού συμβαίνουν κάθε
στιγμή. Πότε πάνω στήν άσφαλτο, πού λυώνει, πότε πάνω
στο πεΖοδράμιο, πού βογγάει, άλλά κι όπουδήποτε άλλού,
μπορεί νά πάη τό μυαλό μας! !
Ή τα ν άνάγκη μέσα σ' όλα αύτά τά. . . άγαθά, νά
πέφτη κΓ ό ήλιος σάν τό μογγάλι καταπάνω μας! Καί νά
κάνη τό κεφάλι μας, όσο κΓ αν είναι άδειανό, χειρότερο
άη' τό κλούβιο αύγό!
Πάνω στήν παραΖάλη αύτή, τί άλλο μπορώ νά κάμω,
άπ τό νά βάΖω τό νοϋ μου ν' άλαργεύη! Νά τραβάη πρός
τά ψηλώματα καί νά διαβαίνη άνάλαφρα τις χιονισμένες
βουνοπλαγιές. ΚΓ όταν γυρίΖπ, νά φέρνη κάτι, κάτι καί γιά
μένα. . .
Τί νά μού κάνουν τά δυό μου τά χέρια μέσα στή βράοι
αύτή. Τόνα βέβαια άρπάΖει ό,τι βρεθή καί τό κουνάη μέ
φάρα μπροστά στό κεφάλι μου. Τό άλλο όμως δέν προλαβοίνει νά στίβη τό μοντήλι άπ' τόν ιδρώτα. Αλλά τί βγαίνει
άπ' όλα αύτά. Τίποτα. Γιατί' ή ψυχή, πού βρίσκεται παρα
κάτω, δέν καταλαβαίνει άπό τέτοια πράγματα. Ούτε κΓ ό
άνεμιστήρας μπορεί νά τή βοηθήση, όσο κΓ άν στρκρογυρίΖη πάνω στό Εύλινο τραηεΖάκι.
Αύτός, είναι άλήθεια,
άγκομαχάει φιλότιμα καί ΖορίΖεται πολύ, άλλά ποτέ δέν θά
μπορέση νά μέ σηκώση όλάκληρον καί νά μέ πετάΕη Μα'
κρυά. . . Νά μέ πετάΕη σέ καμμιά φτερόλακκα καί νά μ'
άφήση έκεϊ. Σέ καμμιά άπ' αύτές πού μέ γνωρίΖουν άπό
τά χρόνια τά παλαιό. Νά πέσω Εαπλωτά καί νά τεντωθώ,
γεμάτος Εεγνοιασιά, πάνω στό λουλουδιασμένο ταπέτο της.
Καί νά γίνω σατράπης, παίρνοντας όλα της τ' άρώματα
κΓ όλες τις ομορφιές της. Νά μεθύσω καί νά κάνω ό,τι
έκανα, σάν ήμουνα παιδί. Τότε, δηλοδή, πού κυλιόμουνα
σάν τό τόπι καί γινόμουνα πράσινος σάν τήν ίδια τή φτέρη.
Θά τόθελα, πολύ έστω καί γι' αύτά τό καλοκαίρι, νά γινό
μουνα μιά μικρή ψτερούλα κΓ άς μέ περιφρονουσαν οί άλ
λες. . . Τί άνάγκη θά τις είχα, άφοϋ καί μένα θά μέ δρόσιΖε τό πρωινό τ' άγιάΖι. Καί μένα θά μού μίλαγαν τά κοντι

νά άγριολούλουδα. Αύτή τή χάρι ήθελα νά μού κάνη ό ανε
μιστήρας κΓ όχι νά μού παίρνη τ' αύτιά μέ τό μοτεράκι του
καί νά μέ ΖαλίΖη μέ κείνες τις άπελπισμένες στροφές το υ . . .
ΑΑλά ό,τι καί νά πούμε, ό,τι καί νά κάμουμε, είναι
κακά τά ψέμματα.
Ό Αλωνάρης είναι σάν τό φούρναρη, πού δέν τήν άλλάΖει μέ τίποτε τή δουλειά πού διάλεΕε. Είναι ό μήνας πού
κοίει δυνατά, πού τσουρουφλίζει άσχημα καί πού τά βράΖει
όλα. . .
Ούτε τά άναψυκτικά πού καταπίνουμε, ούτε οι θάλασ
σες πού βουτάμε, ούτε τά ουντριβάνια, πού γδυνόμαστε,
μπορούν νά μάς δροσίσουν.
Αύτά είναι μόνο γιά τή φλόγα, πού τήν σβήνουν μιά
στιγμή. Τό καμίνι δέν άργεϊ νά Εανσφουντώση, άφοϋ τού
μένοϋν τά κάρβουνα άναμμένα. .
Καί περιμένουμε τής
νύκτας τή σιγαλιά, γιά νά μάς φέρη έκείνη τή λίγη τή δροοούλα της, πού άν έλειπε κΓ αύτή θά τήν είχαμε κομμένη
τήν καλύβα μας.
Ά λ λ ' ό Δημιουργός μέσα στήν Πανσοφία Του καί μέσα
στήν άγάπη Του γιά μάς, όταν έφτειαΕε τόν κόσμο, έχτιοε
έπάνω του καί μερικά Βουνά. Καί έδωσε σ' αύτά πολύ άπό
τή χάρη Του κΓ όλο τό μεγαλείο! . . Τά στόλισε μέ χλωρασιά
καί μπόλικα λουλούδια. Τά έντυσε μέ τό θεώρατα έλατα, μέ
τις βελανιδιές καί τά πλατάνια, κΓ έβαλε στά κλαδιά τους
τά πουλιά νά τραγουδούν καί πιό πέρα κούκους νά τό λ έ ν ε . .
"Αφησε καί στις ψηλές κορφές τό χιόνι τό λευκό, γιά
νά μάς λέη Εεκάθαρα, ότι τό χρώμα αύτά ταιριάΖει μόνον
ατά βουνά καί πουθενά άλλού.. .
Ελάτε λοιπόν νά σκαρφαλώσουμε κι έμεϊς, έστω καί
μέ τό νού μας, άν δέν μπορούμε άλλοιώς, όσο μπορούμε
ψηλότερα. Νά πιάσουμε μέ τά χέρια μας όλα τά δώρα αύτά
καί νά τά κάνουμε δικά μας. Νά τραγουδήσουμε κΓ έμεϊς
σάν τά πουλιά καί νά σκύψωμε όπως καί κείνα πάνω στις πα
γωμένες κρυόβρυσες. ΚΓ ύστερα άς πιάσουμε τ' άγνάντια.
ΚΓ άν δέν χορτάσουμε μέ τήν άπέραντη άμορφιά, καί τό πολύ
όΕυγόνο, άς βάλουμε τό χέρι καί στό σακκούλι μας. Ένα
κομμάτι ψωμί καί λίγο τυρί άΕίΖουν περισσότερο, άπ' όλες
τις λειχουδιές πού κατεβόΖουμε έδώ, μοΖύ μέ τή λάβα.
Καί όταν θά πιάση δειλινό, άς περάσουμε κΓ άπό κά
ποιον Άηλιά, ν' άνάψουμε τό καντήλι του. ΚΓ όταν άρχίση
νά νυχτώνη, άς ροβολήσουμε πρός τά φιλόΕενα χωριά. Κάτι
καλό θά συναντήσουμε κΓ έδώ. Κάποιο πανηγύρι, κάποιος
γάμος ή κάποια χαρά, θά μάς κάμουν νά νοιώθουμε μιά παρόΕενη ψυχική άνακούφισι. . .
Είναι τό γλέντι τό χωριάτικο, πού δέν συγκρίνεται κα
θόλου μέ τις . . . νερόβραστες έκδηλώσεις τών πόλεων.
Ελάτε λοιπόν καί θά θυμηθήτε τά λόγια μου. Καί μά μέ δι
καιώσετε, όπως θά νοιώθετε κάτι καλύτερο άπ' ότι νοιώ
θουμε έδώ. "Ας λείπουν οί τριγύρω θάλασσες, μέ τά κο
σμικά κέντρα καί τά πολλά τ' απόκεντρα. . .
Ό σο καί νά ψάχνουμε γιά ιώδιο θά βρίσκουμε μονάχα
άμμωνία. . .
Θά γλυτώσουμε κΓ άπ' αύτούς πού νομίΖουν ότι τούς
χρωστούμε όλα τά λεπτά μας, μόλις πιάσουνε τήν καρέκλα.
Χωρίς νά έχη σημασία άν δώσαμε καμμιά παραγελία. . .
Χίλιες φορές, λοιπόν, τό θέλω τό Βουνό καί μιά φορά
τή Θάλασσα. . .
Αλλά κι αύτή τή φορά, νά είνοι άλαργινή. . .
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Κ Ρ ΙΒΟ Σ
Γ>I I

—

ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ
ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Θ

Ε Μ

Α

Τ Α

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Ι

ΣΧΕΣΕΙΣ
Τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

-

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΤΙΜΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

-

Κ ΕΡ Κ Υ Ρ Α ΓΚ Η
ΝΟΤΕΣ

-

M INI ΣΕΜ ΙΝ ΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΝΥ
ΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗ
ΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

-

Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ

-

ΤΙΜ ΗΤΙΚΗ Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ Η ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ — ΡΑΚΙΝΤΖΗ

-

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» κ
Α.Π.

-

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΤΙΜΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΙΕΣΤΑ

ΜΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ

Ίωόννου Καλυβίτη,

Αρχηγού

Η όμορφη πόλη τών Τρικάλων έγινε πρόσφατα τό έπίκεντρον πανελληνίου ένδιαφέροντος.
Καί τούτο, γιατί
ώργανώθησαν έκεϊ ,μέ πολλή επιμέλεια καί πραγματοποιή
θηκαν μέ μεγάλη επιτυχία λαμπρές εκδηλώσεις, ύπό τήν
έπωνυμίαν «Α' ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΤΡΙΚΚΗ Σ». Οί εκδηλώσεις
αύτές, πού συγκέντρωσαν χιλιάδες κόσμο άπό ολόκληρη
τήν Ελλάδα καί τό έΕωτερικό, έτελοϋσον ύπό τήν αιγίδα
τού έκλεκτοϋ Νομάρχου Τρικάλων (καί άναμορφωτού τού
Νομού) κ, Γεωργίου Κουκουράκη καί τού φιλοπρόοδου καί
δραστήριου Διοικητοϋ V II Μεραρχίας, ΤαΕιάρχου κ. Δημητρίου Παπαϊωόννου.
Ο δημοφιλής καί διοκεκριμένος Δήμαρχος Τρικκαίων,
κ. ΑλέΕανδρος Πούλιος, εις τόν όποιον οφείλεται ή άρίστη
διοργόνωσις των εκδηλώσεων καί ή άψογη έκτέλεαις τού
προγράμματος, ήτο ό πρόεδρος τής Συντονιστικής Επι
τροπής τών εκδηλώσεων. Τό πρόγραμμα περιελόμβονε αθλη
τικούς άγώνας κλασσικού όθλητιαμού, άρχαϊκάς παραστά
σεις Ασκληπιείου Τρίκκης, χορό στό φρούριο τών Τρικά
λων, συναυλίες Φιλαρμονικών στήν κεντρική πλατεία, πορέλοση λαογραφικών άρμάτων κατά μήκος τής κεντρικής
όδού Ασκληπιού, φεστιβάλ χορευτικών συγκροτημάτων στήν
κεντρική πλατεία καί θεματική παρέλαση φωταγωγημένων
άρμάτων.
Μεγίστη ύπήρΕεν ή συμβολή στήν επιτυχία τών εκδη
λώσεων τού άκούρσστου κ. Σ. Αποστόλου, πού έμόχθησε
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γιά νά ύλοποιήοη τό πλούσιο, θεοματικό καί ενδιαφέρον
πρόγραμμα. Τού άΕίΖουν θερμότατα συγχαρητήρια.
Σ τις έκδηλώσεις αύτές συμμετείχε καί ή Φιλαρμονι
κή τής Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί τό τηλεοπτικόν συνεργεϊον τού Σώματος.
Ή συμβολή τού Σώματος έπισήμως άνεγνωρίσθη καί
ό Τύπος τών Τρικάλων άφιέρωσε ένθουσιώδη σχόλια γιό
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.
Εύχαριστούμεν, μέ τήν ευκαιρία αύτή, τούς φίλους δη
μοσιογράφους τών Τρικάλων γιά τήν συμπαράσταση. Καί
Εεχωριστά τόν κ. Στέφανο ΜάντΖαρη γιά τήν άγάπη του,
πού μός τιιμα.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε καί στον κ. Αλέκο
Κορδαλή, στόν κ. Νίκο Παποκυριακόπουλο καί ατούς λοι
πούς Διευθυντάς καί Τρικαλινούς δημοσιογράφους.
Τέλος, στόν φίλτατο κ. Σϊμο, θερμότατες ευχαριστίες
καί έγκάρδιες εύχές.
Καί τού χρόνου!
-
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Ή Κέρκυρα, τόν περασμένο μήνα, χαρούμενη, όμορφοστολισμένη, όμορφη, όσο ποτέ άλλοτε, καθώς ήταν ντυ
μένη στ' άνοιΕιάτικα, έώρτασε μέ πολύ κέφι τήν έπέτειο
τής Ένώσεως τής Έπτανήοου μέ τήν μητέρα Ελλάδα.
Πανηγυρικές έκδηλώσεις, παραμυθένιες, πού άφησαν
εποχή. Παρελάσεις, μπάντες, συναυλίες, φιέστες. . . ΚΓ ο
λόγυρα χρώματα καί μαγευτικές φυσικές καλλονές. Γοητεύθησαν οί Εένοι. Κστακτήθησαν. ΚΓ άγάπησαν διπλά τήν
Χώρα μας. Έφυγαν μέ τήν απόφαση νά Εαναγυρίσουν γρή
γορα κοντά μας.
Σ' αύτήν, λοιπόν, τήν πανηγυρική έΕόρμηση τής χα
ράς καί τών έθνικών παλμών, είχε καί ή Αστυνομία Πό
λεων τό ρόλο της καί τό μερίδιό της. Πρώτα - πρώτα έΕασφόλισε τάΕη Ζηλευτή, μέ τό μέτρα της. Δεύτερο πήρε μέ
ρος στήν μεγαλειώδη παρέλαση. Τρίτον άπέστειλε τήν Φι
λορμονική της πού έδωσε μιά άπολύτως έπιτυχημένη συναυ
λία στήν "Ανω Πλατεία καί καταχειροκροτήθηκε. Καί τέ
ταρτον (καί κυριώτερον) προσέφερε μιά δική της γαλάΖια
καλλιτεχνική νότα στούς έορτοσμούς. Μιά πνευματική παν
δαισία άΕέχοστη, ένα βράδυ στό κινηματοθέατρο: «ΠΑΛΛΑΣ», παρουσία τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας καί ΠαΕών Κου Κου Πολυκάρπου, τού Υ φ υ 
πουργού περιφερειακού διοικητοϋ
Ηπείρου, τού Στρα
τηγού Διοικητοϋ Στρατιάς, τού Δημάρχου, τού Στρα-

Ή Φιλαρμονική τής Άατυνομίας Πόλεων έκτελοΰσα συναυλία,
εις Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Πεζοπόρον τμήμα 'Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν παρέλασιν
επί τή έπετείφ τής Ένώαεως εις Κέρκυραν.

τιωτικοϋ Διοικητοϋ, τών εκπροσώπων τών Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, τών Δικαστικών καί Πολι
τικών Αρχών Κέρκυρας κοί πλήθους κόσμου. Περί τίνος
έπράκειτο; Μά, γιά συναυλία μιας καινούργιας χορωδίας. . .
μιας θαυμοσίας χορωδίας, πού δέν έχει νά Ζηλέψη τίποτε
όπό άλλες γνωστές χορωδίες μέ διεθνή φήμη. Τής χορω
δίας τής Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρας. Άναψερόμενος στό ιστορικόν τής ήμέρας, ό Αστυνομικός Διευθυντής
Κερκύρας, Αστυνομικός Διευθυντής Α ’ κ. Χρήστος Κωστήρης, είπε μεταΕύ τών άλλων καί τά έΕής:

τής άποφάσεως ταύτης, ληφθείσης κυρίως καί έκ τής σκέψεως,
δτι τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς αί λοιπαί 'Γπηρεαίαι, άποτελεϊται έκ μελών τής Κοινωνίας, ήν υπηρετεί, άποτελούν σάρκα έκ τής σαρκός ταύτης, ύποχρεωμένον δπως συμπαρίσταται καί ένίοτε πρωτοστατή είς πάσαν πολιτιστικήν καί
έν γένει κοινωνικήν έκδήλωσιν, εκτός τών κυρίων καθηκόντων
του, ϊνα ούτως έπιτύχη τήν άγάπην καί συμπάθειαν τού κοι
νού».

«Σεβασμιώτατε,
Έξοχώτατε κ. ίιπουργέ,
κ. Νομάρχα,
Στρατηγέ μου,
κ.κ. Σύμβουλοι,
κ. Δήμαρχε, κ. Στρατιωτ. Διοικητά,
κ. κ. ’Εκπρόσωποι τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων
Ασφαλείας, τών Δικαστικών καί Πολιτικών άρχών,
Κυρίαι καί Κύριοι,
Τψίστην διά τήν ’Αστυνομικήν Δ)νσιν Κερκύρας άποτελεΐ
τιμήν: 1) ή λαμπρά παρουσία υμών κατά τήν σημερινήν συναυ
λίαν τής άρτισυστάτου χορφδίας τών Υπαλλήλων αύτής καί
2) ή Ινταξις τής συναυλίας ταύτης εις τό πρόγραμμα τών έπί
τή έθνική έπετείφ τής Ένώαεως τών Ίονίων Νήσων μετά τής
Μητρός Ελλάδος καθορισβεισών έπισήμων έκδηλώοεων. Διά
τήν διπλήν ταύτην τιμήν έγκαρδίους άπευβύνομεν εύχαριστίας
καί πηγαίαν αίσθανόμεθα εύγνωμοσύνην. ’Εντός ολίγου θά άκούαωμεν χορφδίαν, άποτελουμένην ούχί έξ έπαγγελματιών μου
σικών μέ πλήρεις θεωρητικάς περί τήν μουσικήν γνώσεις καί
άνάλογον πείραν, ώς μελών χορφδίας, άλλά έξ ’Αξιωματικών,
Ύπαξιωματικών καί ’Αστυφυλάκων τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως
Κερκύρας, οϊτινες έπί σειράν έτών ώς πρώτιστον, Οά έλεγον ώς
μοναδικόν, σκοπόν είς τήν ζωήν των έχουν τάξει μετά τών
λοιπών συναδέλφων των τήν διαφύλαξιν τής έθνικής καί κοι
νωνικής γαλήνης καί τάξεως καί τήν προστασίαν παντός έννόμου άγαθού τών πολιτών, έργαζόμενοι νυχθημερόν καί πολλάκις πολύ πέραν τών κεκανονισμένων χρονικών δρίων υπη
ρεσίας, πρδς έπίτευξιν τού .σκοπού τούτου. Έ ν τοΰτοις, διαθέτοντες μόνον τό άνάλογον φυσικόν τάλαντον καί (οπλισμένοι
μέ θέλησιν καί ζήλον έπαινετόν, έαπευσαν καί είς τούτο τό
προσκλητήριον τής ΊΓπηρεαίας των, ϊνα άπαρτίαουν τήν μετ’
όλίγον έμφανισθησομένην ένώπιον ύμών χορψδίάν, θυσιάζοντες
μέγα μέρος τού πρδς άνάπαυαιν έναπομένοντος χρόνου των,
πρός έκμάθησιν τών άπαραιτήτων μουσικών γνώσεων καί έξάσκησιν παρά τού έξαιρέτου χορφδού κ. Σπίνουλα, τού όποιου
ή πρός τούτο καταβληθεΐαα προσπάθεια είναι άξια πάσης έξάρσεως καί έπαίνου. Είς τήν περί αυγκροτήοεως τής χορφ
δίας ταύτης άπόφααιν ήχθημεν, πρό τετραμήνου περίπου, διαπιστώσαντες τήν δπαρξιν ύπαλλήλων, οϊτινες, διαθέτοντες τό
σχετικόν φυσικόν τάλαντον, έκδηλον κατέστησαν τόν ζήλον καί
τήν έπιθυμίαν των, δπως συμβάλωσιν είς τήν πραγματοποίηαιν

Κι' υστέρα προσηλθεν ό εκλεκτός Μαέστρος κ. Πανα
γιώτης Σπίνουλας, καταχειροκροτηθείς. Καί ή χορωδία άρ
χισε τό πρόγραμμά της, ένψ στό πιάνο συνώδευε ή Κυρία
Λιάνα Χανδρινοϋ, πού περιλάμβανε:
— ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ (Π. Τζαφέρη)
— ΤΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΓ (Ά ρ. Μοναατηριώτη).
— ΤΗ ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ (F S ).
— ΑΓΑΠΗ ΜΟΓ ΚΕΡΚΓΡΑ (Στίχοι - Μουσική Σπύρου
Κοσκινά).
— ΞΓΠΝΩ ΤΗ ΧΑΡΑΓΓΗ (Μ. Λεβέντη, δπό διασκευή Ν.
Τ σιλίφ η).
— ΑΝΘΟΓΛΑ (Στίχοι Δ. Σολωμού, μουσική Ν. Μαντζάρου).
— ΕΛΑ ΜΑΖΙ (VARCAROLA), (Π. Τσαμπουνάρα).
Σόλο Τενόρου: κ. Γεωργιάδης.
Σόλο Βαρυτόνου: κ. Καρύδης.
Καί τό πρόγραμμα έκλεισε μέ τόν Εθνικό "Υμνο, ένώ
πυκνά, παρατεταμένα καί ένθουσιώδη χειροκροτήματα, ε
πευφημίες, ιαχές καί Ζητωκραυγές έκάλυψαν τό τέλος τού
προγράμματος.
ΆΕίΖουν θερμότατα συγχαρητήρια σέ όσους έδημιούργησαν αύτήν τήν γλυκύτατη χορωδία, σέ όσους τήν κατευ
θύνουν καί σέ όσους τήν άποτελοϋν!
Καί κάνουμε μία πρόταση. Νά κληθή αύτή ή ύπέροχη
χορωδία νά δώση μία συναυλία στήν Αθήνα, γιά κάποιο
φιλανθρωπικό σκοπό. Θ' άφήση εποχή τό πέρασμά της. Τό
τονίΖουμε κατηγορηματικά.
-

M INI ΣΕΜ ΙΝ ΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΝΥ
ΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Αστυνομίας
Πόλεων πραγματοποιεί τοκτικά έπισκέψεις εκπαιδευτικές
καί εθιμοτυπικές σέ διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες καί
γιά ένημέρωση καί γιά τήν καλλιέργεια καί άνάπτυΕη έσωτερικών σχέσεων στό Σώμα.
"Εχει καταρτισθή γι' αύτό ένα πρόγραμμα έτήσιο, βά
σει τού όποιου λαμβάνουν χώραν αύτές οί τόσον ώφέλιμες
καί άποδοτικές επισκέψεις, πού μοιόΖουν καί σάν «μίνι»
σεμι-νάρια έπιμορφώσεως, μιά καί γίνεται μάθημα, ύποβάλλονται έρωτήματα καί επιλύονται άπορίες.
"Ετσι, στόν μήνα πού πέροοε έπραγματοποιήθησαν δύο
τέτοιες έπισκέψεις, στις όποιες είναι άφιερωμένες οί έπόμενες γραμμές.
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■<) Διοικητής τής Μηχανοκινήτου Άοτυνομικής Ύποδ) νσεως
κ. Ηεοχαρόπουλος, έν μέσψ των υπαλλήλων τοδ Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων Α.Α.Π., κατά τήν έπίοκεψίν των είς τό Μη
χανοκίνητον ’Αθηνών.
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗ
ΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Μηχανοκίνητη Αστυνομική Υποδιεύθυνση έχει μιά
δική της έΕσίρετη ιστορία μιά Ζηλευτή παράδοση. Υπήρξε
άνέκαθεν μιά εθνική έπολξη, πού προοέφερε πολλά στήν
Ποτρίδα.
Κάποτε, τόν καιρό τού ήρωίίκού πολέμαρχου Ν. Μπου
ραντά, τό Μηχανοκίνητο, σέ χαλεπές έθνικές στιγμές, ύπήρξε τό άχυρό τής Αθηναϊκής έλευθεοίας καί διατήρη
σε άκμαίο τό φρόνημα τών ύποδούλων 'Ελλήνων, καταφέροντας συντριπτικά πλήγματα στούς έχθρούς τής φυλής
μας. Μιά ιστορία μεγαλείου άπλησίαστη, πού κατέλαβε μιά
τιμητική θέση στήν νεωτερη Ελληνική ιστορία.
Κι' ύστερα μ' άλλους διαλεκτούς Αστυνομικούς. . .
Ή παράδοση συνεχίστηκε στόν ίδιο τόνο, στόν ϊδιο
πολμό μέχρι σήμερα. Στό έτος πού διανύουμε.
Πάντα τό Μηχανοκίνητο μαγνητίΖει τις καρδιές μας
Καί πάντα ύπάρχει ή γεύση τής δόξης του στις άστυνομικές γενεές.
Σήμερα τό Μηχανοκίνητο, άρτια καί σοφά (Οργανωμέ
νο, αποτελεί μιά άπό τις πιό σφριγηλές Αστυνομικές Υ
πηρεσίες, μέ μοντέρνα συγκρότηση καί όψη καί πληθωρική
όπόδοση. Ό λα, έπιτελεϊο, συνεργείο, ομάδες, δουλεύουν
μέ ακρίβεια καί τάξη, μ' ένα έπαναστατικό ρυθμό, πού προκολεϊ τό θαυμοομό.
Γι' αύτό μέ πολλή συγκίνηση βρεθήκαμε ατό οίκημά
του, έκεϊνο τό ήσυχο μεσημέρι. Μάς υποδέχτηκε εύγενικά
καί καλωσυνάτα ό Διοικητής τής Μηχανοκίνητου Αστυνο
μικής Ύποδιευθύνσεως, 'Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παύ
λος Θεοχαρόπουλος. Μάς προοέφερε καθίσματα καί στα
θήκαμε ώρα πολλή νά τόν όκοϋμε μέ συγκίνηση. Τά λόγια
του κατάκτησαν τις καρδιές μας.
Μάς μίλησε γιά τήν ψυχική έπαφή πού πρέπει νά δημιουργή μιά αδιάσπαστη ένότητα άνωτέρων καί κατωτέρων,
μάς μίλησε γιά τούς έθνικούς άγώνες τού Μηχανοκινήτου,
μάς μίλησε γιά τήν ιστορική έπανάσταση τής 21ης Απρι
λίου 1967, γιά τούς στόχους καί τις ύψηλές έπιδιώξεις της,
μάς μίλησε γιά τούς έχθρούς τού Έθνους μας καί γιά τήν
έπαγρύπνηοη πού πρέπει νά μάς διακρίνη πάνω στά εθνικά
θέματα.
Μάς μίλησε άκόμη γιά τήν συγκρότηση καί τήν σύνθεση
τού Μηχανοκινήτου, γιά τήν άποστολή καί τό έργο του, γιά
τόν τρόπο έργασίας τών άστυναμικών του.
Απάντησε πρόθυμα σέ έρωτήσεις μας, έλυσε άπορίες
μας, συΖήτησε μαΖί μας κάθε τί σχετικό μέ τήν λειτουργία
τής ύπηρεσίας πού διοικεί.
Έφύγομε πλημμυρισμένοι ύπηρεσιοκό ένθουσιασμό καί
πίστη.
Τό μάθημα έκεϊνο ποτέ δέν θά τό ξεχάσουμε. Καί, μ
αύτήν τήν ευκαιρία, υποβάλλουμε τις θερμότατες εύχαριστίες μας καί τις ευχές μας.
-

Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ

Αλλαγή σκηνικών τώρα. Ή Αθήνα, ή πολυθόρυβη, ή
πολυάνθρωπη, ή κοσμοπολίτικη Ελληνική Πρωτεύουσα, μέ
τις χιλιάδες μηχανές καί τά άμέτρητα πλήθη της, μάς παρουσιάΖει ένα άπό τά όξύτερα προβλήματά της: τό κυκλοφοριακό. Επίσκεψη στήν Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κινησε-
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ως Αθηνών. Βρεθήκαμε μέσα στό γραφείο του έκλεκτου
συναδέλφου κ. Κων. Καννή.
Εκεί παρακολουθήσαμε μιά άλλη διάλεξη, άλλοιώτικη άπό τις -άλλες.
Οί χείμαρροι πεΖών καί οχημάτων, πού μέ όρμή κατα
κλύΖουν τήν 'Αθήνα καί πού τήν άναστατώνουν, καθώς συγ
κρούονται μέσα στούς στενούς δρόμους της, δημιουργούν
μιά ιδιόρρυθμη άστυνομική κατάσταση, γεμάτη άλληλοσυγκρουάμενες σκηνές. Καί ή πάσα έλπίδα τής Αθηναϊκής
Ζωής άνατίθεται στήν Τροχαία της. Στήν Υποδιεύθυνση
Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών, πού έχει άναλάβει τό πιό
δύσκολο καί τό πιό έπίμοχθο έργο.
"Ενας άγώνας άδιάκοπος άπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ
καί άπό τό βράδυ ώς ό πρωί. Γιά τήν προστασία τής άνθρωπίνης Ζωής. Γιά μιά Ζωή χωρίς αίματα, χωρίς θύματα
καί δράστες.
Μόχθος έξαντλητικός! Προσπάθεια ήρωϊκή!
Κάποτε
θάπρεπε ίσως νά στηθή ένα μνημείο γιά τόν "Αγνωστο Τρο
χονόμο, γι' αύτό τό ψηλό, ωραίο λεβεντόπαιδο πού κατα
πίνει σκόνες, πού άναπνέει κουσαέρια, πού πολιορκεϊται άδυσώπητα άπό θόρυβους έκκωφαντικούς. πού σηκώνει μα
τωμένους συνανθρώπους του, πού δέχεται άνελέητη έπίθεση μιάς άντάρας πού σέ τρελλαίνει. ΚΓ όμως, στέκει έκεί.
Αλύγιστος, "Αγρυπνος, Αποφασιστικός, Πρόθυμος, Ακού
ραστος. Αεικίνητος.
Η κυκλοφορία τών 'Αθηνών είναι κάτι άλλο. Αλλα
καί ό Τροχονόμος τών Αθηνών είναι μιά προσωπικότης άλλοιώτικη, άγαπημένη, σεβαστή.
Απ' τά χαράματα, Διοικητής τής Τροχαίας, Αξιωμα
τικοί, κατώτεροι ξεχύνονται στούς δρόμους. Καί δίνουν τήν
μάχη μέ κέφι. Καί έπιτελούν θαύματα.
Νά γιατί ή ένημέρωσή μας ήταν καθαρά έπιστημστεχνική. Γιατί τό έργο τού Τροχονόμου τό ξέρουμε, τό Ζοϋμε, τό
πονάμε, τό καμαρώνουμε. Πρόθυμος καί φιλικός ό κ. Καννής μάς έδωσε μιά παραστατική εικόνα τής υπηρεσιακής
Ζωής τής Τροχαίας Αθηνών.
Μάς μίλησε γιά παραβάσεις, γιά δυσκολίες, γιά κυκλοιροριακή άγωγή τού κοινού, γιά άρθρα τού Κώδικος Ο
δικής Κυκλοφορίας, γιά τή συμβολή τής Τροχαίας στόν το
μέα τών δημοσίων σχέσεων τής Αστυνομίας Πόλεων. ΚΓ
ύστερα άπήντησεν σ' όλες μας τις έρωτήσεις. Υπομονετι
κά δέχτηκε τήν πολύωρη άνάκρισή μας. ΚΓ όταν φύγαμε
άπ τό γραφείο του είχαμε πλήρως ένημερωθή γιά όλα.
"Υστερα βρεθήκαμε στό γραφείο τού Ύποδιοικητοΰ τής
Τροχαίας Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Γεωργίου Γεωργακοπούλου.
Μέ πολλή άγάπη καί στοργή μάς δέχτηκε. Καί έπωφελήθηκε τής εύκαιρίας, νά συμπληρώση τήν ξενάγησή μας,
μέ λίγα λόγα σχετικά μέ τις δυσκολίες πού αντιμετωπίζει
ή Τροχαία καί τήν σύγκρουση αισθημάτων τών Τροχονόμων
όταν βρίοκωνται μπροστά σέ μιά σοβαρή παράβαση. Γλυ
κύτατα τά λόγια τού κ. Διευθυντοΰ, γεμάτα άνθρωπιά, αλλά
καί ύπηρεσιακή εύουνειδησία. Τά νοιώσαμε. Τά καταλάβαμε
Καί τόν εύχοριστοΰμε θερμότατα.
Ό ’Αστυνόμος κ. Καννής, τής Τροχαίας ’Αθηνών ξεναγών τούς
ύπαλλήλους τοΟ Τμήματος Δημ. Σχέσεων τού Α.Α.Π.

Κατεβαίνοντας στά σκαλιά τής Τροχαίας, ένοιώσαμε
ότι είχαμε βρεθή μπροστά σ' ένα καινούργιο κόσμο.
Θυμηθήκαμε μιά διάλεΕη τού σεβαστού μας Διοικητού
τής Τροχαίας κ. Δημητρίου Καραγιαννοπούλου καί ένοιώ
σαμε καλό τις τεράστιες προσπάθειες του, γιά νά φέρη ι
σορροπία στόν κόσμο τών μηχανών καί των άνθρώπων, πού
βιαστικά αύλακώνει τό πρόσωπο τής Ελληνικής πρωτευούσης καί τό γεμίΖει ρυτίδες..
Εύχόμοστε ό Θεός νά ένδυνομώνη αύτούς πού τόσο
φιλότιμα άγωνίΖονται γιά νά διώΕουν τόν θάνατο άπό τή
Ζωή μας.
-

ΤΙΜ ΗΤΙΚΗ Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ Η ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ — ΡΑΚΙΝΤΖΗ

Ή Κα Σμαράγδα Κακουράκη, χήρα τού άειμνήοτου
Αρχηγού τής 'Αστυνομίας Πόλεων ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ, έχει γράψει ιμιά δική της ιστορία προσφορών πρός τήν
Πατρίδα καί ήρωϊκών πράΕεων.
Γιά τήν δράση της αύτή, στά χρόνια τού πολέμου καί
τής κατοχής, είχε τιμηθή μέ δίπλωμα τιμής, άπό τόν Στρα
τάρχη ΆλεΕάντερ.
Τό όνομα της είναι διεθνώς γνωστό καί έπισήμως άνεγνωριαμένο στά άρχεϊα τών άγωνιστών τού
Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Σήμερα, ύστερα άπό τόσα χρόνια, έρχονται, ή μιά μετά
τήν όλλη, διεθνείς οργανώσεις, σύλλογοι καί σωματεία νά
τιμήσουν τήν γενναία Έλληνίδα τού Πολέμου, τής Κατοχής,
τής Άπελευθερώσεως, τής Ειρήνης.
Τήν Κρητικοπούλα πού συνελήφθη τω 1944 άπό τούς
κατακτητάς καί κατεδικάσθη σέ θάνατο, άφοΰ βασανίστηκε
σκληρά στις φυλακές, γιοτί διατηρούσε σχέσεις μέ "Αγ
γλους συνδέσμους καί συνέλεγε πληροφορίες καί στοιχεία,
πού έστελνε στούς συμμάχους. Τήν ύπερήφανη Έλληνοπούλα πού κατάφερε νά κλέψπ λεπτομερή έχθρικό χάρτη τής
Επαρχίας Λασηθίου. μέ σχεδιαγράμματα τών οχυρώσεων
καί τών έγκαταστάσεων τού έχθροΰ, έπισημαίοντας (μεταμ
φιεσμένη) πυροβολεία, πυρομοχικά, στρατιωτικές θέσεις.
Τήν Κυρία Σμαράγδα Κακουράκη — ΡακιντΖή είχαμε
τήν εύτυχία νά συναντήσουμε πρόσφατα ατό, έπί τής όδοϋ
Τιμολέοντος Φιλήμονος 5, σπίτι της.
’Εκεί κατά τήν διάρκεια σεμνής τελετής, ό είδικώς
άφιχθείς άπό τό Παρίσι κόμης κ. Εμμανουήλ Γνευτός (PRE
SIDENT DE L ' ASSOCIATION DES AUCIENS COMBATTANTS EUROPEEUNE) άπένειμε στήν Κα ΡακιντΖή τόν
Σταυρό τών Παλαιών Πολεμιστών τής Εύρώπης, πού όπονέμεται γ ι ά
π ρ ώ τ η
φ ο ρ ά
σέ γυναίκα γιά
προσφερθεϊσες πολεμικές ύπηρεσίες καί ήρωϊκές πράΕεις.
Τό σήμα ήταν ένας λευκός καί έρυθρός Σταυρός, πάνω
σέ χρυσό σταυρό, διομέτρου 40 μ.μ. Φέρεται πάνω στό
στήθος τής άριστεράς, κρέμεται σέ ταινία κυανού χρώμα
τος μέ ύδάτινες γραμμώσεις πλάτους 37 μ.μ. καί φέρει τούς
12 άστέρας τής Σημαίας τής Εύρώπης.
Ό Λευκός σταυρός συμβολίζει τήν Ειρήνη, ό Ερυ
θρός τήν θυσίαν καί τις έκατόμβες τών νεκρών καί τών

Ό Κόμης κ. Έ μ . Γνεφτός, πα,ρασημοφορδν τήν καν Ρακιντζή
—Κακουράκη.

Ό Ύποδ)τής τής Τροχαίας Άθηνδν Άστυν. Δ)ντής κ. Κ.
Γεωργακόπουλος, δμιλών πρός τούς ύπαλλήλους τοδ Τμήματος
Δημοσίων Σχέοεων Α.Α.Π.
μαρτύρων, ένώ ό χρυσός τήν ΔόΕαν γιά όλους έκείνους πόύ
έπολέμησαν μέ τήν τιμή ύπέρ τής Πατρίδος των.
Κατά τ ή ν βράβευσιν παρέστηοαν: Ή κ. Κακουράκη
μητέρα τής κ. ΡακιντΖή καί ή Δ )νίς Μαρίνα Κακουράκη
άδελφή της. Επίσης ό ΠρόΕενος τού Ιράν κ. Παπαδόπουλος,
ό Κόμης Έμ. Γνευτός, καί ή γρομματεύς του άφιχθείσα έκ
Παρισίων είδικώς γιά τήν έπίδοσιν τού παρασήμου, ό Πρόε
δρος τού Δημοτικού Συμβουλίου καί ή κ. Κορωνοπούλου,
ή κ. Γιαννούλη, ό Αστυνομικός Δ)ντής καί ή κ. Τοιπροόδη,
ή κ. Παρή Βασιλειάδου, δημοτικός Σύμβουλος, ή κ. Έμμυ
Μαρινάτου, ό Ναύαρχος καί ή κ. ΣαμαρτΖή, ή κ. Λιλή Ά λεΕανδρή, ή κ. Ντέπυ Άντωνοπούλου, ή κ. Νιχογιαννοπούλου, ό κ. καί ή κ. Μυριάνθη, ή κ. Φρύνη Κουτοούρη, ό κ.
καί ή κ. "Αγγέλου Καγκαράκη, ό Νομάρχης καί ή κ. Παπαρηγοπούλου, ό Καθηγητής καί ή κ. Κομπάση, ό κ. καί ή
κ. Παύλου Κανελοπούλου, ό κ. Πηλείδης, ή κ. ΖωρΣέτ Κουτρουμπή, ή κ. Ντίνα Φρογκούλη, ή κ. ΧαρτοφύλαΕ, ό κ. καί
ή κ. Νικολάου Μπόλτα καί πλεϊστα άλλα έκλεκτά μέλη τής
Αθηναϊκής Κοινωνίας.
Συγχαίρουμε, λοιπόν, ολόψυχα τήν Κα Σμαράγδα Κα
κουράκη—ΡακιντΖή καί τής εύχόμοστε ύγείαν καί ένδυνάμωση, στό ώραϊο κοινωνικό έργο πού έχει άναλάβει.
—

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» κ. Ίωάννου Καλυβίτη, Αρχηγού
Α.Π.
"Ενας σεβοστός Ηγέτης, πού συνδέεται άναπόσπαστα
μέ τήν Ζωήν καί τήν πρόοδο τής Αστυνομίας Πόλεων, είναι
ό τέως Αρχηγός μας κ. Ιωάννης Καλυβίτης.
Υπηρέτησε πιστά καί εύσυνείδητα, χρόνια καί χρόνια,
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων καί τού πρόσφερε τήν
σοφία του, τις ικανότητάς του, τόν πνευματικό καί ψυχικό
του κόσμο, τις δυνάμεις του, τά όνειρό του, τά νειάτα του,
τό πάντα.
ΎπήρΕε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ό δημιουργός, ό νούς,
ό οδηγός τού θεσμού στά πρώτα βήματα.
Καί σήμερα είναι ή ένδυνάμωση καί έμπνευση τής
σύγχρονης Αστυνομικής Γενιάς.
Γι' αύτό μέ πάρα πολλή συγκίνηση, μέ χαρά, μέ ένθουσιοσμό, μέ σεβασμό κΓ άγάπη, πήραμε στά χέρια μας
ένα άκόμη ώραϊο καί χρήσιμο έργο του. Τό βιβλίο του:
«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ», μέσα στις όποιες έχει κλεισθή μιά ολό
κληρη έποχή. Η έποχή τών πρώτων χρόνων τής ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Πρέπει όλοι οί Αστυνομικοί, άνεΕαρτήτως βαθμού, νά
προμηθευθοϋν αύτό τό βιβλίο, νά τό διοδώσουν, νά τό προσ
φέρουν σέ φίλους νά τό τοποθετήσουν στις βιβλιοθήκες
των. Ό χ ι μονάχα γιατί είναι ένα λογοτεχνικό άριστούργημα.
Αλλά καί γιατί διδάσκει, φρονηματίζει, κατευθύνει,
Ζωοποιεί, προσφέρει
συγκινήσεις καί πνευματικές χαρές
σπάνιες.
Είναι τό σύμβολο τής Αστυνομικής μας πίστεως έκεί
μέσα μέ άπλές, συναρποστικές εικόνες.
Τί νά πούμε άλλο! Εύχοριστοάμε τόν συγγραφέα.
Τιμάμε τόν λογοτέχνη, χαιρόμαστε τόν ιστορικά. Καί
εύχόμοστε στόν σεβαστό μας Αρχηγό! Ο Θεός νά τού
χαρίΖη ύγεία, καί έτη πολλά, γιά τό καλό τής Αστυνομίας
καί τής Ποτρίδος.
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ
' Αστυνόμος Β '
ΓιΝ 1

ο
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
Του κ. ΣΕΡ. ΤΣΙΤΣΑ
*0 Προφήτης Ή λίας διά χειράς Φωτίου Κόντογλου.

Σ' άλες σχεδόν τις κορυφές τών βουνών μας, σέ
διάσελα καί Ζυγούς, λευκάΖουν άπό μακρυά τά έΕωκκλήσια
τού 'Αη - Λιά. Προβάλλουν άνάμεσα άπό σύσκια καί υψί
κορμα δένδρα —βελανιδιές, πουρνάρια, γάβρους, καστανιές,
όστριές, έλατα— σάν τόν ύπερο έΕωτικοϋ άνθους, μέσα
στόν καταπράσινο κάλυκα του. Κι' έκεϊ όπου τά βουνά είναι
γυμνά, τό έκκλησάκι τού Αη - Λιά θά τό συντροφεύει πάν
τοτε κάποια σόμπυκνη καί θαλερή λόχμη, μία συνδετρία
άπό εύρύκορμα δένδρα. Είναι τό πράσινο οικόσημο τού ορει
νού Αγίου, τού Πολιούχου τών ορεινών καί παραδασοβίων
πληθυσμών. Κάποτε μάλιστα ένας Γερμανός δαοολόγος, ό
Στέγγελ, πριν έΕήντα περίπου χρόνια, όπως καμάρωνε τούς
καταπράσινους σύτούς θυσσάνους, στήν άπεραντωούνη τής
γύμνιας τών βουνών μας, είπε πώς ένα τρόπος ύπάρχει νά
άναδασωθή, φυσικώς, ή χώρα μος; νά πυκνώσουμε τά . . .
έΕωκκλήσια . .Καί είναι άσωτα τά έΕωκκλήσεια τού "Αη Λιά, όλα ψηλά στά βουνά. Γι' αύτήν τήν προτίμηση τού Προ
φήτη στά ύψώμστα τών βουνών μος έπιχωριάΖει, σέ πολλές
παραλλογές, μιά πολύ χαριτωμένη λαϊκή παράδοση. Θά τήν
άφηγηθώ όπως τήν άκουσα σ' ένα άπό τά πιό όμορφα χω
ριά τής Σάμου, τόν Πύργο.
Ό Ή λίας ήταν κάποτε φίλος άχώριστος τού "Αη Νικόλα, ναυτικοί κι' οί δυό τους. Μιά μέρα τούς έπιααε
στό θαλοσσινό ταΕίδι τους τέτοια φουρτούνα πού κόντεψε
νά πνιγούν. 'Ό ταν βγήκαν στήν άκτή—άκτή τής Σάμου —
ό "Αη - Λιάς λέει στό σύντροφό του:
—Γειά σου. Φεύγω μακρυά γιά πάντα καί δέν ματοΖυγώνω στή θάλασσα.
—Βρέ καλέ μου, βρέ χρυσέ μου. . . Στάθηκε άδύνατο νά τόν μεταπείθει ό θαλοσσινός άγιος. Μάταια τόν παρακαλοόσε. Ο "Αη - Λιός πήρε δρόμο κΓ όπου φύγει φύγει. Τόν πήρε κοντά ό Αη - Νικόλας, γιά νά τόν φτάση.
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Τόν κυνήγησε ώς τόν Πύργο. Εκεί σταμάτησε κΓ εκεί άργότερα έκτισαν τό εκκλησάκι τού "Αη - Νικόλα.
Ο "Αη - Λιάς, κουβαλώντας μοΖί του κοί ένα κουπί τής
βάρκας του, όλο καί προχωρούσε στό βουνό. Στό δρόμο
ρωτούσε τούς χωρικούς πού άπαντούσε, άν Εέρουν τί σύν
εργο είναι ούτό πού κουβαλούσε. Όσο τούλεγαν -κουπί»
τόσο κΓ έπαιρνε δρόμο. . . Κάποτε έφτασε στήν κορφή
τού βουνού, όπου βρήκε τούς βοσκούς νά βόσκουν τά κο
πάδια τους.
—Πού τήν κουβαλάς αύτή τή ματσούκα, πατριώτη;
τόν ρώτησαν οί τσοπάνηδες.
Σάν είδε τότε ό "Αη - Λιάς πώς είχε νά κάνη μέ στε
ριανούς, πού δέν ήΕεραν άπό βάρκες καί κουπιά, άραΕε
έκεϊ γιά πάντα. ΣώΖεται ώς τά σήμερα τό έκκλησάκι του
στόν τόπο αύτό, πού έκτισαν άργότερα.
Ή παράδοση σάτή δέν είναι σύγχρονο λαϊκό δημιούρ
γημα, όπως ιστορεί ό καθηγητής τής Λαογραφίας κ. Μέγας'
όλα αύτό τά παραδοσιακά στοιχεία βρίσκονται στόν άρχαϊυ
μύθο τού έΕιλασμοΰ τού Όδυσσέα (Λ. 121 κ.έ.). Έκεϊ ό
ομηρικός ήρωας οδηγείται άπό τόν Τειρεσία, μετά τόν φόνο
τών μνηστήρων, νά πάρη ένα κουπί καί νά ταΕιδέψη σέ μέ
ρος, όπου οί άνθρωποι δέν γνωρίΖουν τή θάλασσα. Θά τό
βεβαιωθή ούτό, όταν όπαντήση άνθρωπο πού δέν θά Εέρη τί
είναι κουπί, καί θά τό πάρη γιά φτιάρι. Εκεί θά τό μπήΕη
στή γή καί θά προσφέρη θυσίες έΕιλοστήριες στόν ΓΙοσειδώνα, πού τόν ταλαιπώρησε δέκα χρόνια στό ύγρό του βα
σίλειο.
"Ετσι ό "Αη - Λιάς έπιαοε τά πιό μαγευτικά παρατη
ρητήρια στις κορφές καί τούς αυχένες τών βουνών μας, όπου
ή θρησκευτική πίστη τού ορεινού παροδασοβίου πληθυσμού
μας έστησε άπέρριτα έκκλησάκια. Καί ή εύλάβεια προεκτεί
νεται στά πράσινα άλση πού τά συντροφεύουν.

Ό

"Ayioc
ιών
'Ελληνικών
βουνών
Κάτασπρα εκκλησάκια σ όλόκληρη χήν 'Ελλάδα είναι άφιερωμενα σχόν Προφήτη Ηλία

Ενας άπό τούς πιό πονοραματικούς Ά η - Λιόδες είναι
ό «Νεοωρήτικος» «"Αη - Λιάς», άνακέφαλα τοϋ ομωνύμου
μικρού χωριού στις ύπώρειες τού Τυμφρηστού. Βρίσκεται
ακριβώς κατάρραχα μιας μεγάλης κορυφογραμμής, σχεδόν
οριζόντιος, πού ξεκινάει από δώ καί συνεχίζει σέ μάκρος
15 χιλιομέτρων έως τό θαυμάσιο ύψίπεδο «Ζαχαράκη». Α
ποτελεί τόν ύδροκρίτη, τή διαχωριστική δηλοδή γραμμή τών
νερών τού Σπερχειού (καί τού νομού Φθιώτιδος) άνατολικά
καί τού Μέγδοβα ( Αχελώου) δυτικά. Μία κορυφογραμμή
πού τήν οδεύει κονείς μέ τροχοφόρο—όλόρραχα —κάτω άπό
άδιάκοπες συστάδες ελάτων.
Υψόμετρο 1200 — 1300.
Παρατηρητήριο μοναδικό πρός τις κοιλάδες τού Σπερχειού
χαί τού Μέγδοβα καί τούς σμαράγδινους κυματισμούς τών
δρυμών καί τών έλατιάδων.
Ολο τό χρόνο μένουν σιωπηλά τά έκκλησάκια τοϋ
Αη —Λιά στήν έρημική τους μόνωση. Ανήμερα όμως τής
γιορτής του δονοΰνται άπά πανηγυρικούς άλλαλαγμούς.
Ολόκληρα χωριά έκστρατεύουν —στις 20 Ιουλίου —-σύν γυναιΕί καί τέκνοις» γιά τήν μεγάλη χάρη του, γιά νά τιμή
σουν τή μνήμη του μέ παλλαϊκά πανηγύρια, γλέντια, καί
χορούς. Οί δημοτικές μελωδίες τού Αητού, τής Ιτιάς, τής
Διαμάντως, τής Τρυγόνας, άντηχοΰν ώς τις ύπώρειες τών
βουνών μας, όλημερίς, έως άργά τό βράδυ, πού παίρνουν
οί πανηγυριώτες τόν δράμο τού γυρισμού. . .
Ό Ήλίας, όπως υποστηρίζουν αύτοί πού έρμηνεύουν
τούς αρχαίους μύθους καί τις νεώτερες λαϊκές παραδόσεις,
αποτελεί συνέχεια τής άρχαίας λατρείας τού Ήλιου. Πολ
λές είναι οί ενδείξεις πού όδηγοΰν σ' αύτό τόν συσχετι
σμό. Οπως είναι γνωστό άπό τις άφηγήσεις τών Εύαγγελίων στή Μεταμόρφωση τού Χριστού παρουσιάστηκαν δίπλα
του ό Ή λίας καί ό Μωϋσής κι' έτσι τούς παρουσιάζει ή άγιογροφία τών ιερών εικόνων. Στούς πρώτους όμως χριστια

νικούς χρόνους ή σχετική εικονογράφηση παρουσιάζει τις
τρεις αύτές ιερές μορφές όχι αύτούσιες, άλλά μέ συμβο
λικές ποραστόσεις. Αντί δηλαδή τής μορφής τού Χριστού,
είκονίζεται ένας σταυρός, πού έχει δεξιά του τόν Ή λ ιο κι'
άριστερά του τή Σελήνη. Ο Ή λιο ς είναι ό Ήλίας. Κάποτε
αντί τής μορφής τού 'Ήλιου γράφεται ή λέξη SOL.
Ύστερα τό τέθριππο άρμα μέ τό όποιο ό Ή λίας άναλήφθηκε στον ούρανό —γι' αύτό ονομάζεται «ένοαρκος άγ
γελος- άπό τήν έκκλησιασπκή μας υμνωδία —θυμίζει τό ήλισκό άρμα τού Θεού τοϋ φωτός Απόλλωνα. Τό έπεισόδιο
δέ τού γυιού του Φαέθοντα, πού απείλησε τή γή νά γίνη πυ
ροτέχνημα τού ήλιου, 'έχει τόσες ομοιότητες, μέ τήν άφήγηση τής Βίβλου, ότι κάποτε ό προφήτης Ήλίας, 850 π.Χ.,
καταράστηκε τόν τόπο καί δέν έβρεξε -έτη τρία καί μήνας
έξ». Αύτό τό θυμίζει πάλι ό ιερός ύμνωδός: «Προφήτα καί
προόπτα τών μεγαλουργιών τού Θεού, Ή λία μεγαλώνυμε,
ό τώ φθέγματί σου στήσας τά άδατόρρητα νέφη. . .».
Γι' αύτό σέ πολλά μέρη τής Χώρας μας ό "Αη - Λιάς
θεωρείται έφορος τής βροχής καί τών καταιγίδων. Ό ταν
άστράφτει καί βροντά, είναι προφήτης πού τρέχει μέ τ' α
μάξι του στον ούρανό καί διώχνει τόν δράκοντα.
Ο όρεινός καί δασικός πληθυσμός έχει πολιούχο άγιο
τόν "Αη - Λιά του.
' Ίσως ακόμα γι' αύτήν τήν πανάρχοια προέλευση τής
λατρείας του άπό τόν θεό ' Ηλιο, καθιερώθηκε ό έορτασμός
του, πριν χίλια περίπου χρόνια, τόν 'Ιούλιο μήνα, τότε πού
τά ήλιοκά καύματα βρίσκονται στήν μεγάλη τους έξαρση.
Πολλές φορές, μετά τήν ονομαστική γιορτή του, άκολουθοΰν οί τόσο εύεργετικές δροσοϋλες, όπως βεβαιώνει
ή λαϊκή παροιμία:
«Τ' "Αη - Λιώς γυρίζει ό καιρός όλλοιώς».

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ 20ον ΑΙΩΝΟΣ
Θεωρεί τόν ένα καλύτερον άπό τόν άλλον καί αχόρτοοτος
έπανέρχεται πάντοτε πράα όλους, ώσάν νά τούς παρατηρή
διά πρώτην φοράν.
Αί Γραφαί είναι πλημμυρισμένοι όπό πανάρχαιον πολυτιμώτατον υλικόν ιστορίας, γενεαλογίας, άρχαισλογίας,
λαογραφίας, τοπογροφίος, νομολογίας, ηθικολογίας, πολιτι
κής οικονομίας, κοινωνιολογίας καί τόσα άλλα συναφή καί
έγράφησαν τό πρώτον, ή μέν Παλαιό Διαθήκη εις τήν
εβραϊκήν γλώσσαν, ή δέ Καινή Διοθήκη εις τήν Ελληνικήν,
πλήν τού κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, τό όποιον άρχικώς
έγράφη εις τήν Αραμαϊκήν καί μετέπειτα καί τούτο μετεφράσθη εις τήν Ελληνικήν, ύπό άνδρών πόσης πολιτικής
κοί κοινωνικής τάΕεως.
Ό ένθουοιασμένος βασιλεύς, ό
γεωργός, ό ποιμήν, ό άλιεύς έχουν άντιπροσώπους εις τήν
χορείαν τών ιερών συγγραφέων των!
Εις τό περιεχσμεναν τής Αγίας Γραφής οί άναγνώσται της εύρίοκουν τόν σκοπόν καί τό νόημα τής Ζωής καί
διά τών άληθειών της τακτοποιείται τό παρελθόν των, άΕιοποιεϊται τό παρόν καί έξασφαλίΖεται τό μέλλον των. Ο
λόκληρος ή Βίβλος πάλλετοι όπό τήν άγόπην τού Θεού
πρός τόν άνθρωπον. Είναι τόσον όπείρως μεγάλη ή άγόπη
του διά τό δημιούργημά του, ώστε αδυνατεί νά τήν συλάβη ό πεπερασμένος νοϋς μας, όπως λέγει καί ό Εύαγγελιστής Ιωάννης, διό τού πνεύματος τού Αγίου: «ό Θεός
άγόπη έστίν». Αύτή είναι ή ούσία του καί ήμείς όφείλομεν
ν' άγαπώμεν τούς συνάνθρωπους μας διότι
έπλάσβησαν
κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν τού Θεού. Ή έντολή τού
Κυρίου τών Δυνάμεων πρός ήμάς είναι: «Αγαπήσης Κύ
ριον τόν Θεόν σου έΕ όλης τής δυνάμεώς οου καί τόν πλη
σίον σου ώς έουτόν».
ΆΕίΖει τόν κόπον νά παραθέσωμεν μερικός άπό τάς
πολυαρίθμους γνώμας καί προτροπάς τών οικουμενικών δι
δασκάλων καί πατέρων τής Εκκλησίας, ώς καί ένίων εκ
κλησιαστικών συγγραφέων, σχετικώς μέ τήν μεγάλην σημοσίον τήν όποιαν έχει ή μελέτη τής Αγίας Γραφής.
Φρίττει ό ιερός Χρυσόστομος διά τούς φοβερούς κιν
δύνους τούς όποιους συνεπάγεται ή άγνοια τών Γραφών:
"Μέγας κρημνός λέγει κοί βάρβαρον βοθύ ή τών Γραφών
άγνοια».
Ο οίκουμενικώτερος ούτος διδάσκαλος καί μέγιστος
Πατήρ τής Εκκλησίας τονίΖει ότι τυγχάνει άδύνατον κανείς
νά σωθή χωρίς τήν άνάγνωσιν τών Θείων Γραφών καί προ
τρέπει λέγων: -Μήν άμελήσης ν ' άποκτήσης τήν Καινήν
Διοθήκην. Κάνε συνεχείς διδασκάλους οου τά Εύαγγέλια,
τάς ΠράΕεις τάς Έπιοτολάς. Καί έάν σού παρουσιοσθή καθμία λύπη, σκύψε εις τήν Καινήν Διαθήκην ώσάν εις άποθήκην φαρμάκων. Ούτε δόΕης μέγεθος, ούτε δυναστείας,
όγκος, ούτε φίλων παρουσία, ούτε άλλο τι άνθρώπινον,
δύνατσι τόσον νά πορηγορήση τόν τεθλιμμένον, όσον ή όνάγνωσις τών Θείων Γραφών».
Ό ιερός Αύγουστίνος, ό έφάμιλλος ούτος τού ιερού
Χρυσοστόμου Πατήρ τής Δύσεως λέγει ό τι: «Οί λόγοι ιδιαι
τέρως τών ιερών Εύσγγελίων όμοιάΖουν πρός τήν θάλασσαν
τής όποιας ή εις τήν παραλίαν άπλουμένη γελαστή έπιφάνεια έλκύει καί τών νηπίων άκόμη τήν καρδίαν, άλλά τής
όποιας τά άπροσμέτρητα βάθη ούδέ οί μεγαλύτεροι σοφοί
δέν έχουν πλήρως έΕερευνήσει καί δέν θά δυνηθοϋν ίσως
ποτέ νά έΕερευνήσουν».
Διά τής μελέτης τών Αγίων Γραφών, ήτοι τού Λόγου
τού Θεού ό όποιος είναι σπόρος πνευματικός, λουτρόν ΰδατος, πΰρ κοί μάχοιρα πνεύματος, φωτίΖεται ό νούς συγκινεϊτοι ή καρδία, ύπεγείρεται καί ένισχύεται ή θέλησις,
τονούται ό πόθος τής λυτρώσεως, προάγεται ή κατ' άρετην
Ζωή, θεμελειούται ή ειρήνη εις τόν άνθρωπον καί μετοΕύ
τών άνθρώπων πληθύνονται τά καλά καί εκπολιτίζονται οί
κοινωνίαι.
’ Ιδού τί λέγουν έπ' σύτών καί μερικοί διάσημοι άνδρες, έΕοχα πνεύματα τής άνθρωπότητος, βεβαιοΰντες ότι
ούδεμία άντίθεσις ύφίοταται μεταΕύ τής Βίβλου καί τής
’ Επιστήμης.
Ό Γεώργιος Ούάσιγκτον έκ τών πρώτων Προέδρων
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ό όποιος, ήτο πιστός Χριστια
νός έγραφε τά έΕής πρός ένα έκ τών Κυβερνητών τών
Κρατών, τά όποια άπετέλεσαν τήν Αμερικανικήν Όμοσπον-

δίαν: «Ή άδιάκοπος προσευχή μου πρός τόν Κύριον είναι
όπως εύδοκήση νά μάς φωτίΖη νά άγαπώμεν τούς άλλους,
συμπεριφερώμεθα μέ γλυκύτητα καί ταπεινοφροσύνην καί νά
διάγωμεν μέ πνεύμα ειρήνης καί άμοιβαίας άνοχής. Αύταί
οί ιδιότητες έχαρακτήριΖον τόν Κύριον Ίησούν. Εάν δέν
Ζητώμεν ν' άκολουβήσωμεν τό θειον παράδειγμα τό όποιον
μάς άφήκε εις τήν Αγίαν Τροφήν δέν θά δυνηθώμεν νά
ίσχυρισθώμεν άτι θά γίνωμεν ποτέ λαός άληθινά εύτυχής».
Πρός ποντός τό καθαρόν φώς τού όποκαλυφθέντος λόγου
τού Θεού έπέδρασε πρός βελτίωσιν τής άνθρωπότητος καί
ηύΕησε τάς εύλογίας τής κοινωνίας».
Ό Αβραάμ Λίγκολν πρώην Πρόεδρος τών Η.Π.Α.
έλεγε: «Καταγίνομαι εις τήν άνάγνωσιν τής Αγίας Γρα
φής. Νά παραδέχεσαι όσα ήμπορεϊς νά παραδεχθής άπό
αύτήν μέ τό λογικόν σου, τό δέ ύπόλοιπον μέ τήν πίστιν
καί θά Ζήσης καί θ' άποθάνης καλύτερος άνθρωπος».
Ό Γουλιέλμος Γλάδστων, έκλεγείς τρεις φοράς Πρω
θυπουργός τής Μεγάλης Βρεττανίας, διεκήρυΕεν: « Εάν μού
έΖητείτο νά ύποδείΕω ποιον είναι τό άσφαλές φάρμακου
διά τήν θεραπείαν τών βαθυτέρων πόνων τής καρδίας θά
ύπεδείκνυον άδιστόκτως τό παλαιότερον έκεϊνον βιβλίον
εις τό όποιον διοκηρύσαεται τό παλαιότατον κήρυγμα τής
άγάπης τού Θεού πρός τόν άνθρωπον. Είναι τό μεγαλύτερον καί πολυτιμότερου δώρον τό όποιον έλαβον ποτέ οί
άνθρωποι. Τό βιβλίον τούτο θά άνορθώση ό,τι πρέπει ν'
άνορθωθή: Γίνεται πολύς λόγος διά τά προβλήματα τής
ήμέρας. Μόνον ένα πρόβλημα ύπάρχει. Εκείνο τό όποιον
θέτει τό Εύσγγέλιον εις έκεϊνον ό όποιος τό διαβάΖει μέ
πίσπν! Ή πλίέον διακαής έπιθυμία μου είναι νά ίδω τούς
ανθρώπους όλους νά έρχωνται εις έπαφήν μέ τήν θείαν
άποκάλυψιν»

Λ
)
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I

Ο Ερρίκος Ν'τυνάν δ μεγάλος Ανθρωπιστής καί ιδρυτής τού
ΚρυθροΟ Σταυροϋ, πίστευε είς τήν τεραστίαν δύναμιν καί τό
. μεγαλείου τής Α γία ς Γραφής.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Γ

Λ

Το Κομμουνιστικόν Κόμμα 'Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την
πρόοδον και την ευημερίαν της Πατρίδος. Το Κ .Κ .Ε . ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τα
’Εθνικά προβλήματα.’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας
καί ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας του ερυθρού ολοκληρωτισμού.
V_____________________________________________________________________________________________\ --------------------'

33. (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Διά τήν Άριστεράν, δ . I. Ταιγάντες, μαζύ μέ δλα τά άλλα, υπήρξε καί με
γάλος π ρ ά κ τ ω ρ τής ’Ιντέλλιτζες
Σέρβις καί κατ’ έντολήν της προδότης και
σαμποτέρ τοΟ κινήματος τοϋ 1935, τελευ
ταίας κατά τήν γνώμην της προσπάθειας
πρός. . . διάσωαιν τής Δημοκρατίας. Και
είναι γνωστόν δτι ή 'Αριστερά δέν έχαρίζετο εις άτομα βαρυνόμενα (άληθώς ή
ψευδώς) μέ τοιαύτας βαρείας (διά τήν
«δημοκρατίαν») κατηγορίας. . . Οϋτως, ή
έξαγωγή συμπερασμάτων δέν είναι δύσκο
λος.
Ο ΕΑΑΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΊΓπό τήν προμετωπίδα πλέον τού «δη
μοκρατικού» Σαράφη, καταστρώνεται ϋπό
τού ΚΚΕ σχέδιον πλήρους έξουδετερώαεως
βλων τών άλλων όργανώσεων. Εις τήν
πραγματοποίησιν τού σκοπού του, προχω
ρεί οόχί δι’ αμέσου πολεμικήε ένεργείας
άλλά άρχικώς μέν δΓ έλιγμών (συμφώ
νων, συναντήσεων, συζητήσεων κ λ π .), έν
συνεχεία 8έ δΓ ωμής έπεμβάσεως, συμ
Οδτω
πλοκών καί έ κ τ ε λ έ σ ε ω ν .
σημειοΟται δ πρώτος άφοπλισμός τού Φαρρού ύπδ τού Φοίβου Γρηγοριάδου (Φώτη
Βερμαίου), ώς καί πλήθος άλλων προσ
τριβών. ΔΓ δλας αότάς τάς αθλιότητας,
υπήρξε πάντοτε προπαγανδιστική δικαιο
λογία τού ΕΛΑΣ/ΚΚΕ, άνάμικτος μέ συ
κοφαντίας περί
άντιδράσεως, προδοσίας
καί συνερνασίας μέ τούς κατακτητάς.
ΙΙλείστα στοιχεία διά τδ δράμα Φαρροδ
περιέχονται εις τδ βιβλίον τού έκ τών ι
δρυτών τού 5/42, άντιστρατήγου έ.ά. Καϊμάρα Γεωργίου «Ιστορία τής Έθν. ’Αντι
στάσεως τού 5/42». Χαρακτηριστικόν καί
βαθύτατον είναι τδ μίσος τού ΕΛΑΣ/ΚΚΕ
καί κατά τών ΕΟΕΑ/ΕΔΕΣ. Τήν 1Ιην Δε
κεμβρίου 1942 συνεκέντρωσεν δ "Αρης δ-
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λόκληρον τήν δύναμιν τών ανταρτών του
εις Γαρδίκι Όμιλαίων. ’Εκεί διά συνεχών
δμιλιών του, έζήτησε τήν έξόντωσιν δλων
τών εθνικών δμάδων άντιστάσεως, προβάλων τόν ισχυρισμόν δτι αδται ένισχύοντο
Οπό τού κατακτητού καί τών αντιδραστι
κών δυνάμεων τοΰ τόπου, διά νά μή έπιτρέψουν εις τόν άφυπνιζόμενον λαόν νά
δημιουργήση έκεΐνο που προσδοκούσε. Συγ
χρόνως δτι προσεπάθουν έκ τών έσω νά
διαλύαουν τόν ΕΑΑΣ, έφερε δέ ώς δήθεν
άπόδειξιν τούτου, τήν άποσκίρτησιν έκ τών
τάξεων τού ΕΑΑΣ 25 άνταρτών Οπό τόν
ήρωα άεροπόρον Κωστορίζον Ν. Πρός πρα
γματοποίησή τών σκοπών του, δ "Αρης
ήρχισεν άπδ 22ας Δεκεμβρίου νά κατέρ
χεται μέσψ Εύρυτανίας πρός τήν κοιλάδα
τού ’Αχελώου. Τήν 23ην Δεκεμβρίου έφθασε είς Βαλαώρα καί Τοπόλιανα. ’Εκεί
συνέλαβε τόν καταγόμενον έκ Βαλαώρας
Δημ. Κουταοκώσταν, δστις άντιληφθείς
τήν κακήν τοποθέτησιν τού ΕΑΜ είχεν α
ποχωρήσει έκ τών τάξεών του. Κατόπιν
διέταξε τήν θανάτωσίν του κατά τόν α
κόλουθον φρικιαστικόν τρόπον, δπό τήν ά
μεσον έπίβλεψιν τού ίδιου. ’Αφού οί κά
τοικοι τού χωρίου συνεκεντρώθησαν ύποχρεωτικώς, τό θύμα άπεγυμνώθη, έξηπλώθη κατά γής προσδεδεμένον είς τέσσαρας
πασσάλους ώστε νά μή δύναται νά κινηθή. ’Εν συνεχείφ τό άνθρωπόμορφον τέρας
τής Όμβριακής, δ παλαιός ζωέμπορος καί
έν συνεχείφ ληστής Νάκος Μπελής, διά
μαχαίρας έσχιζε τάς σάρκας τού δυστυ
χούς θύματος. Συγχρόνως δύο άλλα τέ
ρατα έρριπτον είς τάς μεγάλας χαινούσας πληγάς, δ μέν είς χονδρδν άλας, δ δέ
έτερος θερμόν έλαιον. Παρά τάς λυποθυ-

Γράψει ό Άστυν. Διευθυντής Α’
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

μίας καί οίμωγάς τού θύματος καί τάς πα
ρακλήσεις τών συγγενών του, οΐτινες γο
νυπετείς καί άσπαζόμενοι τούς πόδας τοΰ
Ά ρη παρεκάλουν θρηνούντες γοερώς δπως
τόν «συγχώρηση», τό άπάνθρωπον μαρτύριον έκράτησε περίπου δύο ώρας. Τέλος
καί πριν έκπνεόσει δ βασανιζόμενος, έρρίφθη οδτος έντός λάκκου καί έκαλύφθη ήμιθανής διά χωμάτων καί λ ίθ ω ν ... Καί
δ Ά ρη ς άποτεινόμενος πρός τά έντρομα
καί μουδιασμένα πλήθη, έκλεισε τήν φρικιαστικήν καί άπίθανον σκηνήν, μέ τήν
δήλωσή: «αύτό θάναι τό τέλος κάθε προ
δό το υ ...» . Τήν έπομένην τού έγκλήματος,
δ "Αρης έσυνέχιαε τήν πορείαν του.
Ό
Ζέρβας δμως, ένημερωθεις έγκαίρως, έλα
βε τά μέτρα του καί δ 'Αρης έλισσόμενος
έζήτησε αυνάντησιν είς τήν Μονήν Ροβέλιστας, διά νά δπογράψουν Σύμφωνον συν
εργασίας. Πράγματι τήν Ιην ’Ιανουάριου
1943 συνηντήθησαν καί τδ συμφωνητικό·;
ύπεγράφη, άλλά δ Ά ρη ς, τηρών τήν γνω
στήν άνέντιμον τακτικήν του, έδήλωοεν
δτι ή τελική έγκρισις άπαιτείτο νά δοθή
έκ τής Κ.Ε. τού ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Μετά έξ ήμέρας, δυνάμεις τού
ΕΑΑΣ έπετέθησαν
κατά τών δυνάμεων τοΰ Ζέρβα, έπιτυχο&σαι
άρχικώς αιφνιδιασμόν. Έ ν συνεχείφ δμως
άντεπίθεσις τών ύπό τδν Στυλ. Χούταν δυ
νάμεων, έπέφερεν ύποχώρησιν τών έλασιτών. Τήν κρίσιμου έκείνην στιγμήν, έσω
σε τά προσχήματα παρέμβασις τού Γουντχάουζ (Κ ρίς), δμοίαν δέ τακτικήν ήκολούθησεν ουτος καί είς έτερα παρόμοια
έπε ισόβια.
Τόν ’Οκτώβριον 1943 δ Γ. Σιάντος ανα
λαμβάνει τήν θέσιν τού Τζήμα είς τό Γεν.
Στρατηγείο τού ΕΑΑΣ, κατέχων παραλλήλως καί τήν θέσιν τού
Γραμματέως
(δηλαδή ’Αρχηγού) τού ΚΚΕ. Ούτως, ή
κομμουνιστικοποίησις τού ΕΑΑΣ είναι
πλέον γεγονός.
Έ ν τφ μεταξύ τόν Αύγουστον 1943, αν
τιπροσωπεία τού βουνού είχε κληθή είς
Κάϊρον, πρός έπίτευξιν γενικωτέρας συμ-

φωνίας. ’Από τήν Νεράιδαν Θεσσαλίας τήν
9ην Αύγούστου άνεχώρηοεν ή έν λόγιο Αν
τιπροσωπεία, Αποτελουμένη έκ τών: α)
ΕΑΜ— ΕΛΑΣ Β. Τζήμαν, Π. Ροΰσσον, *Η.
Ταιριμώκσ; καί Κ. Δεπεατόπουλον, β)
ΕΚΚΑ (Ψχρροΰ), Γ. Καρτάλην καί γ)
ΕΔΕΣ, Κομνηνόν Πυρομάγλου. Ή προσπά
θεια άπέτυχε καί ή Αντιπροσωπεία έπέστρεψε τήν 14ην Σεπτεμβρίου. Διά τά έπακολουθήσαντα γεγονότα τής έπιθέσεως
τοΰ ΕΛΑΣ κατά των λοιπών όργανώσεων
δ Πυρομάγλοο γράφει: (σελίς 195).
« Η θλιβερά άπόφασις τής ήγεοίας
τού ΕΛΑΣ νά έΕαπολύση τήν έπίθεσίν
του έναντίον τών
Εθνικών Ομάδων
Ελλήνων Ανταρτών του ΕΔΕΣ, δέν εί
χε μόνο σάν συνέπεια νά έΕοπηρετήοη
τά σχέδια τοϋ Φόρεϊν - "Οιρφις γιά μιά
στρατιωτική έπέμβοση στήν Ελλάδα. . .
Ή Κυβέρνηση Ράλλη, άπό τήν μιά στι
γμή στήν άλλη, θά άποκτήση καί έ θ ν ικό κ α ί π ο λ ι τ ι κ ό
περιεχόμε
νο-.
Καί είς τήν σελίδα 200:
«Ή έπίθεσις τοϋ ΕΛΑΣ βρήκε τάν
ΕΔΕΣ άπησχολημένον μέ έπιχειρήσεις
έναντίον τών Γερμανών έπί τής κυρίας
όδοϋ Αμφιλοχίας — "Αρτης — Ίωαννίνων, Ίωαννίνων — Μετσόβου, Ίωαννίνων — Παραμυθίας. ΜεταΕύ 15ης καί
17ης Οκτωβρίου ή Γερμανική έπίθεσις
έΕεδηλώθη έναντίον
τοϋ ΕΔΕΣ, άπό
"Αρτης έναντίον Τζουμέρκων καί άπό
Μπαλυτούμας έναντίον Γαλαρόκαμπου
—Καλαρυτών —Πραμάντων. Τ α υ τ ο
χ ρ ό ν ω α μία φάλαγΕ τοϋ ΕΛΑΣ
(2.000 άνδρών) μέ έπικεφαλής τάν Βελουχιώτην, έπετίθετο έναντίον τών δυ
νάμεων τοϋ ΕΔΕΣ στήν περιοχή Πρα
μάντων. Δεύτερη ΦάλαγΕ άπό Μεσοχώρσς (δυνάμεως 1000 άνδρών) έπετίθε
το έναντίον τών Τζουμέρκων (Θεοδώριανα — Βουλγαρέλι).
Τρίτη ΦάλαγΕ
(2000 άνδρών) έπειτίθετο έναντίον τών
δυνάμεων τοΰ ΕΔΕΣ, στήν περιοχή Βάλ
του. Καί τέλος δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ έ
πετίθεντο έναντίον τής περιοχής Σουλίου. Στό τομέα Βουλγαρελίου ό ΕΔΕΣ
βρέθηκε άπό τής 18ης Οκτωβρίου μέ
χρι τής 5ης Νοεμβρίου μ ε τ α Ε ύ
δύο
πυρών,
τών Γερμανών πού
έπετίθεντο άπό "Αρτης καί τών Έλασι
τών πού έπετίθεντο άπό Μεαοχώρας. Τό
ίδιο καί στόν τομέα Πραμάντων. Οί Γερ
μανοί έπετίθεντο άπό Παλαιοχωρίου καί
τό τμήματα Βελουχιώτη άπό Καλαρυ
τών».
Ό ΕΔΕΣ δπέστη μεγάλη-; καταστροφήν,
δικαιολογούμενη-; έάν ρίψη τις §ν βλέμμα
είς τόν χάρτην, έστω καί δν δέν κέκτηται στρατιωτικός γνώσεις.
Διά τήν σκοτεινήν καί τραγικήν έκείνην περίοδον το0 έμφυλίου πολέμου, χα 
ρακτηριστικό-; είναι καί τό Ακόλουθον ντο
κουμέντο, δηλαδή τό έγγραφον τοϋ νΑρη
πρός τόν έκπρόσωπον τοϋ Άλβανικοΰ Λαϊκοϋ Απελευθερωτικού Στρατού. Τό παραθέτομεν:
Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜ ΑΚΙΟ Η Π Ε ΙΡ Ο Υ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
Π ρ ά ς
Τ όν
Ο. ΤΖΙΩΤΖΙΑ, μέλος τοϋ Ε
πιτελείου τοϋ Αλβανικού Λαϊκού Απε
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ΙΙΑΓΣΑΤΕ ΙΙΓΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ TUN ΓΕΡ ΜΑΝΌΝ. .. Έ ν α άκόμη ντο
κουμέντο τοΰ προδοτικού ρόλου τοΰ Κ.Κ ,Ε. Ό ΕΛΑΣ διατάοοει τά τμή
ματά του να παυσουν τάς κατά των Γερμανών έχθροπραξίας, τή στιγμή
κατά τήν όποιαν τό 'Εθνος ήγωνίζετο διά τήν άνεξαρτησίαν του.
λευθερωτικού Στρατού ( Αντιπρόσωπον
Α.Λ.Α.Σ. στήν Πσνθεσσαλικιί Συνδιά
σκεψη Ανταρτών, πού συνήλθε στήν
Υ Α Σ Τ Α Ν ΙΑ ).
ΟΠΟΥ
Αγαπητέ Σύντροφε,
Πρώτα οοϋ στέλνω τούς θερμότερους
έπαναστατικούς χαιρετισμούς καί τά
συγχαρητήριά μου διά τήν έΕέλιΕη καί
δράση τοϋ άδελφικοϋ μας Λαϊκού Στρα
τού σας.
"Υστερα,
πληροφορώ τά έΕής: α)
Βρισκόμαστε σέ πόλεμο σκληρό πρός
τόν Ε.Δ.Ε.Σ. (τοϋ προδότη Ν. Ζέρβα),
όπως πρό καιρού οί σύντροωοί μας Σέρβροι πρός τόν προδότη Μιχαήλοβιτς.

Αύτοί μάς όπετέθησαν πρώτοι καί σέ
συνεργοσία στενή μέ τούς Γερμανούς
καί μέ τήν άπόλυτη βοήθεια σέ πληρο
φορίες, πολεμικό ύλικό καί χρήματα τών
“ Αγγλων.
β) Ή προοπάθειά μας έναντίον όλων
έΕελίσσετοι εύνοϊκά.
Αντιμετωπίσομε
τούς Γερμανούς, στήν περιοχή Λάκκα Σουλίου, μέ τις
ύπόλοιπες έλάχιστες
δυνάμεις του.
γ) Τό τμήμα μας τής περιοχής Γκριμπάλα — Κολαμα (15ο Σύνταγμα Υ 111
Μεραρχίας) άντιμετωπίΖει τώρα όλο τό
βάρος τών ύπολειμάτων τοϋ Ζέρβα. Η 
μείς δέν μποροϋυε νά συνεχίοουμε τήν
προοπάθειά μας, αν δέν βεβαιωθούμε
γιά τις τελικές προθέσεις καί σκοπούς
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Μία σπανία φωτογραφία. Ή Εθνι
κιστική δμάς τών Άγουριδχίων, ή
δποία υπήρξε θανάσιμος έχθρός τοΰ
’Άρη καί τών συμμοριτών του.

των Γερμανών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ —ΑΡΤΗΣ,
θέλουμε λοιπόν άπό σάς νά μάς βοηθήοητε στά έΕής: α) νά έχετε στενή σύν
δεση μέ τά τμήματά μας καί νά τούς
διευκολύνετε δσο μπορείτε σέ περίπτω
ση συμπτόΕεώς τους λόγω πιέσεως πρός
τάς γραμμάς σας, όπως έχουν διαταχθεΐ, β) νά τούς ένισχύσητε όσο σάς
είναι δυνατόν σέ πυρομαχικά καί τρόφι
μα, χρεώνοντάς μας, γιατί έπί τού πα
ρόντος είναι όπολύτως άδύνατο άπό τε
χνικούς λόγους νά τούς ένισχύσοομε
εμείς όπ' έδώ. Μέ τόν ίδιο σύνδεσμο
σέ παρακαλώ νά μοϋ στείλεις μιά πού
δρώ τώρα προσωπικά στήν "Ηπειρο, ό
σες μπορείς περισσότερες πληροφορίες
γιά τό κίνημά σας καί τάς κινήσεις τών
Γερμανών στήν περιοχή σας.
Σ.Δ. 26.XI. 1943
Τ.Σ.
Μέ συντροφική άγόπη
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς
Υ I I I Μεραρχίαν
1 5 ο ν Σύνταγμα
Σωρεία έτέρων στοιχείων έχουν άνευρεθή,
άποδεικνύοντα τήν Αντεθνικήν δράσιν τού
ΕΛΑΣ/ΚΚΕ κατά τήν κρίσιμον έκείνην
περίοδον.
Παραθέτομε·/ έλάχιστχ έξ αυτών, έν φω
τοτυπία.
ΕΝΑ ΑΙΠΛΟΓΝ ΕΓΚΛΗΜΑ (ΕΛΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΩΝ)
Τήν ιδίαν περίπου χρονικήν περίοδον,
συνετελέσθη §ν έκ τών πλέον φοβερών
τρομακτικών έγκλημάτων, είς βάρος τής
υποδούλου Πατρίδος μας:
Ή ναζιστική 117 Μεραρχία Πεζικού,
τελούσα Οπό τάς διαταγάς τού στρατηγού
Κάρλ Φόν Λά Σουΐρ, κατέστρεφε διά πυ
ράς τήν πάλιν τών Καλαβρύτων καί έξετέλεσε τάν δρρενα πληθυσμόν ταότης άπά ήλικίας 14 έτών καί άνω, τήν 13ην Δεκεμ
βρίου 1943. Έ κ τού Οπ’ άριθ. 35)1954 κα
τηγορητηρίου τού Ελληνικού Γραφείου
Εγκληματιώ ν Πολέμου, προκύπτει δτι
πλήν τών Καλαβρύτων κατεστράφησαν καί
Ιτερα 28 χωρία καί Μοναί, δ δέ συνολικός
Αριθμός τών κατά τήν έπιχείρησιν έκεί
νην έκτελεσθέντων Ελλήνων άνήλθεν είς
1300.
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Βεβαίως ή Απάνθρωπος διαγωγή τών ναζιατών ήτο ήδη γνωστή. Ή τρομερή δμως ένέργεια τής 117 Μ.Π. έφαίνετο ώς
Απίθανος καί έφιαλτική.
Τί είχε συμβή: Πώς είχε δοθή Αφορμή
διά τήν διάπραξιν τοΰ κακουργήματος; Ή
Αλήθεια, χωρίς ουδόλως νά δικαιολογή
έστω καί είς τό έλάχιστον τό γερμανικόν
έγκλημα, δέν πρέπει νά μάς φοβίζη.
Τά τραγικά γεγονότα συνοπτικώς έχουσιν ούτως:
Τμήμα τού Γερμανικού όου Συντάγμα
τος ’Ανιχνευτών ύπό τόν λοχαγόν Σόμπερ
έβάδιζε πρός τά χωριά Κερπινή, καί Ρωγοί. Είς τήν περιοχήν δμως ένήδρευε τό
«Τάγμα Καλαβρύτων» τού ΕΛΑΣ ύπό τόν
Σφακιανόν (Γ. ’Αρετάκην) καί πολιτικόν
καθοδηγητήν τόν Βελιδ (I. Κατσικόπουλον). Οί πολυπληθείς έλασίται αίφνιδίασαν τό μικρόν γερμανικόν τμήμα καί έπέτυχαν κατά τήν συμπλοκήν τόν φόνον
τριών Γερμανών, έτέρων τριών τόν τραυ
ματισμόν καί τήν σύλληψιν 81 αιχμαλώ
των. Τούς τραυμαιτίας καί αιχμαλώτους
Γερμανούς οί έλασίται μετέφερον είς τά
Καλάβρυτα, ένθα δέν ύπήρχε γερμανικός
στρατός, καί οί μέν τραυματία! είσήχθησαν πρός νοσηλείαν είς τό νοσοκομείον Κα
λαβρύτων, οί δέ αιχμάλωτοι ένεκλείσθησαν φρουροόμενοι είς τό Δημοτικόν Σχολεϊον. 01 Αγαθοί καί φιλόξενοι Καλαβρυ
τινοί, Ιν τφ πλαιαίψ τού έμφύτου Ανθρω
πισμού των, προαέφερον δ,τι ήδύναντο διά
τήν συντήρησιν τών αιχμαλώτων (έπί πλέ
ον τής ύποχρεωτικής εισφοράς διά τόν
ΕΛΑΣ). "Οταν έπέστη ή στιγμή μετακινήσεως έκ Καλαβρύτων, τά ήγετικά κτήνη
τού ΕΛΑΣ, Απεφάσισαν νά παραλάβουν μα
ζί μέ τούς αιχμαλώτους καί τούς δυστυ
χείς Γερμανούς τραυματίας.
Τούτο ήτο
πρόφααις.
Διότι οί μέν αιχμάλωτοι θά
ήσαν χρήσιμοι διά περαιτέρω συναλλαγάς
(άνταλλαγάς κ.Α .), ένφ οί τραυματίαι άπετέλουν περιττόν βάρος. ΟΟτω παρεδόθησαν είς μικράν δμάδα Οπό τόν καπετάν
«Ψηλορείτην», δστις κατηυθύνθη είς πλη
σίον τών Καλαβρύτων κείμενον μεταλλείσν. ’Εκεί τούς έ σ φ α ξ α ν καί έν συ
νεχείς έρριψαν τά πτώματά των
έντός
φρέατος, ϊνα ή έξαφάνισίς των έμφανισθή
ώς Ατύχημα. Τά πτώματα δμως άνευρέθησαν τήν έπομένην ήμέραν. Ό ΕΛΑΣ είχεν ήδη άπομακρυνθή πρός άγνωστον κατεύθυνσιν, συναποκομίζων καί τούς 81 Γερ
μανούς αιχμαλώτους. Οί Καλαβρυτινοί με-

τέφεραν τά τρία πτώματα
τών Ατυχών
Ι’ερμανών είς τήν πόλιν καί τά έκήδευσαν
μέ ειλικρινή θλίφιν. Έ ν τφ μεταξύ έ γ ι
νε-/ γνωστόν δτι οί 81 Γερμανοί αιχμάλω
τοι ώδηγήθησαν είς Κλειτορίαν (Μαζέϊκα)
καί ένεκλείσθησαν είς πρόχειρον στρατόπεδον. Οί Γερμανοί δέν παρέμειναν άπρα
κτοι. Ό Διοικητής τού 68ου Σώματος
Στρατού, στρατηγός Χέλμουθ Φέλμυ, ήλθεν
είς έπαφήν μέ τάν τότε Μητροπολίτην Αί
γιου καί μετέπειτα ’Αρχιεπίσκοπον θεό
κλητον καί ήτήσατο τήν Απελευθέρωσιν
τών αιχμαλώτων δΓ Ανταλαγής των μέ
"Ελληνας κρατουμένους. Αί σχετικαί συ
ζητήσεις είς ούδέν Απέληξαν, παρά τάς
παρακλήσεις συσταθείσης έπτροπής έξ
Εκκλησιαστικών καί έτέρων τοπικών πα
ραγόντων. Αιτία ήτο ή άρνησις τών Έ λαοιτών, ούδόλως ένδιαφερομένων διά τάς
έπί τού Αθώου αμάχου πληθυσμού φοβεράς
έπιπτώσεις. "Ισως κατά βάθος νά έπεδίωκον τήν Οπό τών ναζιστών έξαπόλυαιν Αντι
ποίνων, γεγονός τό όποιον θά Οπεβοήθη
τήν ένταξιν είς τάς τάξεις τού ΕΛΑΣ μεγαλυτέρου Αριθμού διωκομένων, ώς συνέ
βη καί είς έτέρας παρόμοιας περιπτώσεις...
ΙΙαραλλήλως δμως πρός τάς ώς άνω είρηνικάς ένεργείας των, οί Γερμανοί έκίνησαν πρός τήν περιοχήν στρατιωτικά των
τμήματα, ώρμηθέντα έκ Τριπόλεως. Τούτο
έπληροφορήθησαν οί κορυβαντιώντες Έ λασίται καί τήν 8ην Δεκεμβρίου 1943 μετέ
φερον τούς αιχμαλώτους έκ Μαζείκων είς
τό χωρίΟν Πλανήτερον. Ε κ ε ί είχε τήν
έδραν του τό Σύνταγμα ΕΛΑΣ Κορίνθου,
Οπό τούς Βαζαίον, Τάσσην καί Κατσαρόν.
Ύπό τήν καταδίωξιν τών Γερμανικών τμη
μάτων οί «Γενναίοι» Έ λασίται Οπεχώρησαν πρός τόν Χελμόν. Τούς αιχμαλώτους,
6μάς έξ έπιλέκτων Κομμουν ιστοελασιτών
μετέφερεν είς θέσιν «Μάγειρος», ένθα έείς τήν σφαγήν
πεδόθη ά ν ά ν δ ρ ω ς
των καί ρίφιν τών πτωμάτων είς παρακειμένην χαράδραν. ’Από άφήγησιν τοΰ
Δαασπόνου κ. Δ. Κανελλοπούλου, έξ ής έλήφθησαν τά πλείστα έκ τών στοιχείων,
πληροφορούμεθα καί τά έξής: Ό έκ τών
σφαγέων Θανάσης Άργυρόπουλος είχε
κουρασθή νά σφάζη. , . Ό τελευταίος έναπομείνας αιχμάλωτος, ήτο ό δεκανεΰς
Ντόννερ. Έ νφ ήτοιμάζετο νά έμπήξη τήν
μάχαιραν είς τόν λαιμόν τού Ανυπεράσπι
στου θύματός του, Αντελήφθη Γερμανούς
στρατιώτας νά πλησιάζουν. Φοβηθείς τότε
δ θρασύδειλος έκτελεστής καί μή προλαμβάνων νά άποτελειώση τό «ήρωϊκόν» καί
«θεάρεστον» έργον του, έσπρωξεν ζωντα
νόν τόν Ντόννερ πρός τό βάραθρον μέ τήν
έλπίδα δτι θά έφονεύετο κατακρημνιζόμενος, έτράπη δέ είς φυγήν. Ό Ντόννερ δ
μως Οπήρξε τυχηρός, διότι έπεσεν έπί
τών πτωμάτων τών συντρόφων του καί δέν
έτραυματίσθη. ΟΟτω συναντάται μέ τό
προελαΟνον Γερμανικόν τμήμα καί Αναφέ
ρει τά διαδραματισθέντα είς τόν έπί κε
φαλής τούτου Λοχαγόν Κόκερτ. Κατόπιν
τούτου, μέσφ μιάς χαράδρας, οί Γερμανοί
προσεγγίζουν είς τό βάραθρον καί περισυλ
λέγουν τούς κρεουργηθέντας συναδέλφους
των. Ή τραγική πομπή τών 80 πτωμά
των, Οδεύει πρός Τρίπολιν, ένφ ήδη
Αρχίζει νά διαγράφεται ή έπίαης τρα-

Τάφοι., πολλοί τ άφ οι .. . ’Αψευ
δείς μάρτυρες των έγχλημάτων των
Ναζί καί των έγχωρίων έρυθρων
φασιστών.
γική άλλά καί άδικος μοίρα ιών
Καλαβρύτων. Ή εϊδησις τής σφαγής φθά
νει τήν Κυριακήν 9 Δεκεμβρίου εις τα εν
Καλαβρύτοις έγκατασταθέντα Γερμανικά
τμήματα. Οί Ά ξ)κοί τής Βέρμαχτ έξεμάνηααν καί τά Καλάβρυτα μετά των αθώων
κατοίκων των καταδικάζονται εις θάνατον.
Υπεύθυνοι τής έγκληματικής αύτής ένεργείας, συμφώνως πρός τό ύπ' άριθ. 117JS/
52 έγγραφον τού Είσαγγελέως τού Μο
νάχου Μάνφρεντ Λούντολφ, είναι δ άντισυνταγματάρχης ’Ιούλιος Βόλφινγκερ, 6
Ταγματάρχη: Έμπεραμπέργκερ καί δ "Ι
λαρχος Γκνάς. Χαρακτηρίζομεν έγκληματικήν τήν ένέργειαν ταύτην των άντιποίνων, διότι έστράφη έναντίον άπολύτως άθώων πολιτών, ένφ δν είχε στραφή κατά
τών δπευθύνων τής σφαγής ούδείς θά διεμαρτύρετο.
Τά γεγονότα έξελίχθησαν μέ ταχύτητα.
Τήν άποφράδα Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου
1943, άπδ τής άνατολής τού ήλιου οί κώ
δωνες τών ’Εκκλησιών έκάλουν τούς κα
τοίκους δπως συγκεντρωθούν εις τδ Σχο
λείου. Ε κ ε ί έλαβε χώραν διαχωρισμός.
Τά γυναικόπαιδα ένεκλείσθησαν εις τδ
Σχολείου, οί δέ άρρενες, άπδ ήλικίας 14
έως 80 έτών, έτοποθετήθησαν εις φάλαγ
γα καί ώδηγήθησαν εις τδ πλησίον εύρισκόμενον χωράφι τού Καπή. Γερμανικόν τμή
μα μέ μυδραλλιοβόλα είχε παραταχθή εις
όρθήν γωνίαν. Τ·δν μεσημβρίαν καθ’ ήν
στιγμήν ή πόλις τών Καλαβρύτων έλεηλατείτο καί παρεδίδετο εις τάς φλόγας, εύθύς ώς δύο φωτοβολίδες έρρίφθησαν έκ τού
ξενοδοχείου Άναστααοβίτη, δπου είχεν έγκατασταθή τδ στρατηγείου τής έπιχειρήσεως, γράφεται ή τελευταία καί πλέον
τραγική σελίς τού δράματος. *0 έπικεφαλής τού έκτελεστικοϋ αποσπάσματος, ένα
άνθροπώμορφον τέρας, δ Τέννερ δίδει τδ
σύνθημα. Τά διασταυρούμενα πυρά τών μυδραλλίων θερίζουν τούς δυστυχείς Καλαβρυτυνούς, ένφ οδτοι άνέμενον τουλάχιστο;
μίαν ένέργειαν τού «ήρωϊκοΰ» ΕΛΑΣ πρός
σωτηρίαν των ή έστω πρός αντιπερισπα
σμόν. . . Τίποτε δμως δέν συνέβη. Οί κομ
μουν ιαταί ήδη είχον άπομακρυνθή μετά τό
ειδεχθές έγκλημά των καί έγκατέλειψαν
άβοήθητα τά άθώα θύματα τών άντιποίνων.
Ά πδ τούς 800 έκτελεσθέντας έπέζηααν
μόνον έννέα, ένφ ή καλωσύνη ενός αύστριακού φρουρού, δστις ήνοιξε τήν θύραν τού
καιομένου Σχολείου, ύπήρξεν ή αιτία νά
σωθούν τά γυναικόπαιδα.
Ό λαό: μας άς μή ξεχάαη ποτέ έν πνεύματι δικαιοσύνης τούς ναζιστάς έγκληματίας τών Καλαβρύτων καί τούς άπαισίους
σφαγείς τού ΕΛΑΣ, συνυπευθύνους καί
σ υ ν ε ν ό χ ο υ ς
τής περιγραφείσης
τραγωδίας. Ό τεράστιος λευκός σταυρός
πού άνηγέρθη εις τδν τόπον κρανίου τών
Καλαβρύτων, άς θυμίζει είς τάς έπερχομένας γενεάς τήν ιδεολογικήν συγγένειαν
καί τδν κοινόν τρόπον θηριώδους ένεργείας
είς βάρος άθώων, τών δύο μεγάλων πλη
γών τού αίώνος. Τού ναζισμού καί τού
κομμουνισμού.
ΣΓΜΦϋΝΟΝ ΤΗΣ ΙΙΛΑΚΑΣ
Τό αίμα έρρεε καί ή κατάστασις ώδηγεϊτο είς τδ χειρότερον.

Κατόπιν τούτου καί λάγφ τών άναγκών
τών Συμμάχων, πρός δλοποίησιν καταστρωθέντων -πολεμικών σχεδίων, οΰτοι ένήργησαν καί οί έκπρόσωποι τών δργανώσεων συνηντήθησαν. Είναι ή σύσκεψις Μυ
ροφύλλου— Πλάκας, ήτις ήρχισε τήν 12ην
Φεβρουάριου 1944 καί έληξε τήν 28ην τού
Ιδιου μηνός. Ή σύνύεαις τών άντιπροσυιπειών ήτο ή κάτωθι:
ΕΑΜ—ΕΛΑΣ: Στρατηγός Στεφ. Σαρά
φης, Πέτρος Ροϋσσος (άνώτατον στέλεχος
τού ΚΚΕ—μέλος τού Π.Γ.) Γραμματεύς,
δ άδελφδς τού Ά ρ η , Μπάμπης Κλάρας.
ΕΔΕΣ: Κομν. Πυρομάγλου (Γεν. Τπαρχηγός τού Ε Δ ΕΣ), άντισυνταγματάρχης
Νικολόπουλος Πέτρος. Γραμματεύς δπολοχαγδς Βεργετής.
ΕΚΚΑ: Γεωργ. Καρτάλης (πολιτευτής,
τήν αδελφήν τού δποίου είχε νυμφευθή
δ Πυρομάγλου), συνταγματάρχης Φ'αρρός
(άρχηγδς ΕΚΚΑ), Γραμματεύς Ταγματάρ
χης Σ. Δούκας. Έ κ μέρους τού Στρατη
γείου Μ. Άνατολής, δ συνταγματάρχης
Γουντχάουζ (Κρίς) καί δ άμερικανδς Τα
γματάρχης Ούάϊνες.
Δέον νά σημειωθή
δτι μή σημειωθείαης άρχικώς συμφωνίας,
ή διάσκεψις είς Μυρόφυλλον διεκόπη τήν
24ην Φεβρουάριου. Κατόπιν παρεμβάσεως
τής Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής,
έπανελήφθη τήν 27ην Φεβρουάριου είς τδν
συνοικισυ.δν Πλάκας, πλησίον τού ποτα
μού Άράχθου. ’Εκεί τήν 29ην Φεβρουάριου
1944 ύπεγράφη τδ πρωτόκολλου τής Συμφο>νίας τής Πλάκας, σχετικώς πρός τήν
συνεργασίαν τών 'Ομάδων Άντιστάσευ>ς.
Ώ ς σκοπός ένεφανίζετο ή άπερίσπαστος
καί δλοκληρωτική διεξαγωγή τού ’Εθνι
κού Άγώνος έναντίον τών κατακτητών καί
τών ό ρ γ ά ν ω ν
των,
-δ συμβολή
είς τήν έπιτυχίαν τού Συμμαχικού άγώ
νος, ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος καί ή
κατοχύρωσις τών λ α ϊ κ ώ ν
έλευθ ε ρι ών,
τέλος δέ ή δημιουργία δρων διευκολύνσεως είς τήν προσπάθειαν έν οπ οι ήαε ως
τού άνταρτικού στρα
τού τής Ελλάδος.

ως, ύποβάλλει πρότασιν καταπαύσεως τών
έχθροπραξιών!)
2) Τά τμήματα ΕΑΜ/ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ
θά διατηρήσουν τά : σήμερον κατεχομένας
θέσεις των καί άναλαμβάνουν τήν δποχρέωσιν νά δράσουν δι’ δλων τών δυνάμεων
των έναντίον τών κατακτητών καί τών
συνεργαζομένων μετ’ αύτών, αύτοτελώς
είτε άπδ κοινού καί έκπονούντα κοινόν
Σχέδιον ένεργείας.
3) 'Ορίζεται κοινή Στρατιωτική ’Ε πι
τροπή νΕΛΑΣ — ΕΔΕΣ — ΕΚΚΑ), έποπτειας τηρήσεως τής Συμφωνίας καί επιλύσεως διαφορών.
Έ ν συνεχείφ δμιλεί περί βοήθειας πα·
θόντων έκ τών έχθροπραξιών μεταξύ τών
δργανώσεων καί άπελευθερώσεως άμοιβαίως τών αιχμαλώτων, ήτοι θεμάτων δευτερευούσης σημασίας.
Τδ Σύυ,φωνον τής Πλάκας έξεταζόμενον άμερολήπτως, κατά τό έφικτόν, παρου
σιάζει δύο δλως άντιθέτους άπόψεις καί
πλευράς.
α. Δέον δπως θεωρηθή αία έπιτυχής
ένέργεια τών Δυτικών Συμμάχων, διότι έπισημοποιοΰνται αί εις Τεχεράνην Συμφωνίαι, δΓ ών συγκατετίθετο ή Σοβιετική
"Ενωσις είς τήν έν Έ λλάδι έπέμβασίν
των, θεωρουμένου τού 'Ελληνικού προβλή
ματος ούχΐ ώς δήθεν έσωτεοικού τοιούτου,
δπότε λόγψ όργανώσεως καί άλλων αιτίων
τό Κ.Κ.Ε. θά έδιδε τήν τελικήν καί δριστικήν λύσιν. ’Επίσης διεσώζοντο, έστω
καί προσωρινώς, αί άγωνιζόμεναι αλλά
καί αγρίως πληττόμεναι ύπδ τού ΚΚΕ
έθνικαί όργανώσεις. Πολιτικοί δροι καί
δεσμεύσεις ούσιαστικώς δέν άνελαμβάνοντο. Τέλος, ήνοιγε τδν δρόμον πρός τάς
Διασκέψεις Λιβάνου καί Καζέρτας, άνευ
τών δποίων οί Δυτικοί Σύμμαχοι καί κυ
ρίως οί ΒρεττανοΙ δέν θά καθίστατο δυ
νατόν νά έπέμβουν νομίμως, πρός επιβο
λήν τής τάξεως καί τού νόμου είς τήν
σπαρασσομένην 'Ελλάδα, τήν κρίσιμου στι
γμήν τής τελικής
έπιθέσεως τού ΚΚΕ
πρός κατάληψην τής έξουαίας...
β. Ή άντίθετος δψις άποτελείται άπό
Άπεφααίζοντο:
κέρδη άτινα άπεκόμισαν οί κομμουνιοταί
1)
Δέχονται τήν πρότασιν τού ΕΑΜ— καί οί μετ’ αύτών αυμπορευόμενοι.
ΕΛΑΣ περί τελικής καταπαύσεως τών ε
Μεταξύ αύτών δέον νά θεωρηθούν καί
χθροπραξιών μεταξύ τών
δυνάμεων τού
τά κάτωθι:
ΕΛΑΣ— ΕΔΕΣ.
Τπογραφεϊσα άποκήρυξις τής Κυβερνή(Σ.Σ. Ά ς προσέξη δ αναγνώστης μετά
σεως I. Ράλλη καί τών Ταγμάτων Ασφα
πόσης πονηριάς καί κακοπιστίας τδ ΕΑΜ/
λείας, άποτελέσασα άργότερον τήν βάσιν
ΕΛΑΣ ένφ είναι δ δράστης τής έπιθέσεπολιτικών καί φοβερών έγκληματικών έ
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ΟΕ άρχηγοί; χοϋ ΕΑΑΣ Σαράφης,
"Ασπονδοι

νεργειών τοϋ ΚΚΕ. ώς καί άνοήτων καί
έπιβλαβών ένεργειών αστών πολιτικών
έμφαν ιζομένων ώς «αντιστασιακών».
Διά ταύτης τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, τό ΕΔΕΣ, ή
ΕΚΚΑ, ή ’Αντιπροσωπεία 'Ελληνικές
Στρατιωτικής Διοικήσεως Αίγυπτου καί ή
Συμμαχική έν Έ λλάδι άποστολή ίιεκήρυσσον 8τι:
1) θεωροϋν τήν Κυβέρνησιν Ράλλη ώς
δργανον
τοϋ κατακτητοΰ,
έχθρόν, τού
λαού, τών Συμμάχων καί τοΰ έθνικοΰ άγω
νος.
2) "Οσους κατετάγησαν είς τά όργανωθέντα Οπό τής Κυβερνήοεως Ράλλη, έξοπλισΒέντα καί καθοδηγούμενα Οπό τών κατακτητών, σώματα είδκής άσφαλείας, τά
γματα Εύζώνων καί παν άλλο παρόμοιον
δημιούργημα τών κατακτητών καί τοϋ 1’άλλη, ώς έχθρούς τοϋ "Εθνους, έγκληματίας
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γ ν ο ι α ς
είτε έκ λόγων οκοπιμότητος
καί πολιτικών έλιγμών. Είς τό οίκεΐον
κεφάλαιον θά έκθέσωμεν τάς σχετικάς άπόψεις καί στοιχεία.
Τό Σύμφωνον δέν έτηρήθη άπό τούς κομμουνιστάς, δμως άπετέλεσε τήν άπαρχήν
τών μετέπειτα συμφώνων Λιβάνου καί Καζέρτας. ’Εν τφ μεταξύ ή Κ.Ε. τοϋ ΕΑΑΣ
είχε συμπληρωθή. Πλήν τοϋ Στρατηγού
Γρηγοριάδη (φευδ. Λάμπρος) καί διά τών
Στρατηγού Σαρηγιάννη Πτολ. (φευδ. Αίαντας) καί τούς συν)ρχας Παπασταματιάδην
Νικ. καί Μακρίδην θεόδ. (φευδ. "Εκτορας
ή Μυταράς), ώς έπίσης καί μέ τόν πολι
τικόν τοϋ ΕΑΜ Άθαν. Χατζή (Ά μύντα).
’Επί πλέον προσεπάθηαε νά προέλθη είς
συμφωνίαν μέ τά πολιτικά κόμματα και
νά προωθήση ώς άρχηγόν ένοποιημένων
άντιστασιακών στρατιωτικών όργανώσεων
τόν Όθωναΐον ή τόν Σαρηγιάννην (άποκρύπτουσα δτι ουτοι είχον καταστή ήδη
μέλη τοϋ ΕΑΜ, δ δέ Σαρηγιάννης καί τοϋ
ΕΑΑΣ). 'Η ένέργεια αΟτη τοϋ ΚΚΕ/ΕΑΜ/
ΕΑΑΣ) άπέτυχε. Πλήν, έκ τούτου δέν άπεγοητεύθη. Αί συνθήκαι καί αί περιστά
σεις άφηναν εύρύ είσέτι πεδίον πολιτικών
έλιγμών ώς καί στρατιωτικών ένεργειώιν,
αί δέ τεθεΐσαι είς τό Σύμφωνον ύπογραφαί
καί αί δοθεϊσαι υποσχέσεις οΰδεμίαν ήθ ι κή ν
ή π ρ α κ τ ι κ ή ν
αξίαν
είχον διά τό άδίστακτον ΚΚΕ.
Πλέον τών ήδη άναφερθέντων στοιχείων
καί έκδοχών περί Τσιγάντε, κρίνομεν σκόπιμον δπως, έν μεγίστη συντομίφ, έκθέσω
μεν όλίγα τινά περί τής συμμετοχής είς
τήν έθνικήν δραστηριότητα
τής όμάδος
Τσιγάντε καί άξιωματικών τοϋ Σώματος
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Οδτω μεταξύ τών άξιωματικών τοϋ Σώ
ματος οϊτινες έκινοϋντο Οπό τήν καθοδήγησιν τοΰ ’Αγγέλου "Εβερτ (Κορυδαλοϋ)
ήτο καί δ τότε ΊΓπαστυνόμος καί μετέπειτα διευθυντής Λεωνίδας Παρίσης, άνώτατον στέλεχος τής όργανώσεως «Μίδας
614», δατελέσας μετά τόν θάνατον τοΰ Τσι
γάντε άρχηγός ταύτης (ψευδώνυμον Ζηδέλης 27.— Ζ .27).
Κατά τό δεύτερον Ιδνθήμερον ’Ιουλίου
1942, έλα®εν οδτος έντολήν άπό τό ΣΜΑ,
δπως παραλάβη τόν Τσιγάντε καί τό κλιΕΔΕΣ Ζέρβας καί ΕΚΚΑ Καρτάλης.
μάκιόν του, άποβιβαζόμενον έξ ύποβρυχίου
«φίλοι».
είς περιοχήν Ναυπλίου πλησίον Τολό, είς
πρόχειρον βάσιν ήν είχεν έτοιμάσει δ ’Αρ
χιμανδρίτης τής Μητροπόλεως Ναυπλίου
Παπακσκίνης— Άγγελόπουλος. Ό ήρωϊκός
πολέμου, υπολόγους είς αύτό διά πράξεως
προδοσίας.
αύτός ιερωμένος άργότερον έ σ φ ά γ η
3)
Καλοϋν τούς άνήκοντας είς τά ώς ύπό τών Έλασιτών, σήιιερον δέ ή μορφή
&νω σώματα ν’ άποχωρήσουν αμέσως άπό
του, σκαλισμένη στό μάρμαρο, κοσμεί τήν
αύτά. Ούδεμία δικαιλογία οίασδήποτε φύΠλατείαν Ναυπλίου.
Ό ’Αρχιμανδρίτης
σεως, μετά τήν παροϋσαν είδοποίησιν, ι
καί δ Παρίσης ματαίως άνέμενον είς τό
σχύει.
καθωρισθέν σημείον τήν άφιξιν Τσιγάντε.
Τά ώς άνω, ώς θά Ιδωμεν είς τήν έξέΤό ύποβρύχιον ένεκα άνωτέρας βίας ή νεωλιξιν τοδ ιστορήματος, άπετέλεσαν μαζύ
τέρων έντολών τόν άπεβίβασεν είς περιο
μέ ώρισμένας ένεργείας άστών πολιτικών
χήν πλησίον Κότρωνα Λακωνίας. Παρά
τήν δικαιολόγησιν διά τήν έξαπόλυσιν Οπό
τοϋ ΚΚΕ φρικιαστικοΰ λουτροϋ αίματος
ταϋτα, τή βοηθείφ τής όργανώσεως «Μίδας
είς όλόκληρον τήν Χώραν, κατά τό όποιον
614», δ Τσιγάντες μέ τούς συνοδούς του
έσφάγησαν χιλιάδες πτωχών καί άγνών τέ
κατώρθωσε νά φθάση είς ’Αθήνας καί νά
κνων τοϋ λαοϋ μ α ς. ..
έπακολουθήσουν τά έκτεθέντα ήδη γεγονό
Προσέτι, ή κυβέρνησις Ράλλη καί κυρί
τα, μέ κορωνίδα τόν ήρωϊκόν θάνατόν του.
ως τά τάγματα Άσφαλείας δέν ήσαν είς
τήν πραγματικότητα δπως ένεφανίζοντο
(ΣυνεχίΖεται)
είς τήν ώς άνω διακήρυξιν, είτε έξ ά

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
31 η Μαίου 1973
Είναι άηόγευμα. "Ωρα 18η. Εις τό
προαύλιον τής Σχολής
Αξιωματικών
Αστυνομίας Πόλεων έπικρατεί μία ασυ
νήθης κίνησις. Φωναί, γέλια, χαραί καί
Ζωηροί συΖητήσεις ώπό τούς παρευρικοομένους. Ή άτμόοφαιρα είναι χαρού
μενη καί συμπαθητική.
Διά 12ην φοράν εις τήν ιστορίαν τής
Σχολής πρόκειται νά πραγματοποιηθή
μία άθλητιική έκδήλωσις, πρωταγωνισται
τής όποιας θά είναι Αστυνομικοί, ώς έπι
τό πλεϊστον Δόκιμοι Ύπαρχιφύλακες,
καθώς καί μερικοί άλλοι εύγενώς προσφερθέντες πρός συμμετοχήν εις τήν έκδήλωοιν άθληταί ίδιώται.
Έν άρχή τής έκδηλώσεως ώμίλησε
πρός τούς πορισταμένους ό Κοσμήτωρ
τής Σχολής Δοκίμων Ύπαστυνόμων Α
στυνόμος Α ' κ. Ιωάννης Λομπαδιάρης,
δστις άφοΰ ηύχαρίστησε τόν Δ) τήν των
Αστυνομικών Σχολών Ά σ τ)κόν Δ)ντήν
Α ' κ. Νικόλαον Οικονόμου διά τήν ά
δειαν τήν όποιαν παρέσχε πρός πραγμα
τοποίησή τής έκδηλώσεως, άνέφερεν ότι
αϋτη είναι ξένη πρός πάσαν διαφήμισιν,
ό σκοπός της δέ είναι καθαρώς έπιδεικτικός καί ψυχογωγικός διά τούς παριοτομένους.
Έν συνεχεία άνεφέρθη εις τόν διορ
γανωτήν αυτής παγκόσμιον πρωταθλη
τήν καί καθηγητήν τών Αστ)κών Σχο
λών κ. Αθαν. Καμποφλήν, χαρακτηρήσας αύτόν ώς τόν καταλληλότεραν άν
θρωπον διά τοιούτου είδους έκδηλώσεις,
καθ' όσον διαθέτει πολυχρόνιον πείραν.
"Ενα θερμό χειροκρότημα έπηκολούθησεν όπό όλους τούς πορισταμένους διά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

τόν πρωταθλητήν μας, τόν φλογερόν
αύτόν πατριώτην, τόν λεβέντην Ρουμε
λιώτην καί άκοταμάχητον άθλητήν, ό ό
ποιος πολλάκις μέ τάς νικάς του εις τήν
πόλην κατά τό παρελθόν έδόΕασε τήν
Ελλάδα μας εις τό έξωτερικόν.
Μέ τήν σειράν του καί αύτός άνεφέρ
θη εις τήν σπουδαιότητα τήν όποιαν έ
χει διά τούς Αστυνομικούς ή πάλη, ή
πυγμαχία καί τό Ζίου - Ζίτσου, εύχαριστήσας άκολούθως όλους όσους συνέβαλον εις τήν πραγματοποίησιν τής έκ
δηλώσεως ταύτης.
Μετά τό τέλος τής ομιλίας τού κ.
Κοθηγητοϋ, τό σύνθημα έδόθη.
Συνάδελφοι, Δόκιμοι τής Σχολής Ύπαρχιφυλάκων, μετέσχον εις πυγμαχι
κούς άγώνας, καθώς καί εις θεαματικός
επιδείξεις έξουδετερώσεως άντιπάλου έπιτιθεμένου διά πιστολιού, μαχοίρας ή
ροπάλου. Έπίδειξιν πάλης έκαμον ούχί
Δόκιμοι, άλλ' άθληταί διαφόρων Ά σ τ)
κών Υπηρεσιών, βοηθοάμενοι πρός τού
το ύπό ιδιωτών άθλητών.
Ό ένθουσιασμός κατά τήν έκτέλεσιν
όλων τών άγώνων τού προγράμματος
ύπήρΕεν άπερίγραπτος, δισπιστωθείσης
ούτω τής άρτιας έκπαιδεύοεως τών μα
θητών εις τάς Σχολάς τής Αστυνομίας.
Διά τούτο άξι'Ζει έπαινος καί ύπερηφάνεια εις τόν διδάσκοντα.
Μετά τό πέρας τών αθλητικών έκδηλώσεων, αί όποϊαι ήοαν άψογοι ώς πρός
τήν έκτέλεσιν, ή συγκέντρωσις λαμβάνει
καλλιτεχνικόν χαρακτήρα.
Εις τόν μικρόφωνον καί πάλιν ό καθηγητής κ. Καμπαφλής, ό όποιος δέν
είναι μόνον πρωτοπαλαιστής άλλά άριστος συνθέτης καί λαμπρός έρμηνευτής

τών Δημοτικών μας τραγουδιών. Πλαισιοϋται άπό μικρόν συγκρότημα μουσι
κών Αστικών έκ τής Φιλαρμονικής τού
Σώματος, οί όποιοι είναι έτοιμοι νά
σκορπίσουν τήν χαράν καί τό κέφι.
Τήν έκδήλωσιν πορηκολούθησαν ό
Δ )τής τών Αστ)κών Σχολών Αστυνο
μικός Δ)ντής Α ' κ. Νικόλαος Οικονό
μου μετά τού έπιτελείου του καί μερι
κών καθηγητών τής Σχολής, ώς καί οί
μαθηταί όλων τών 'Αστυνομικών Σχο
λών.
Ομοίως τήν τελετήν έλάμπρυναν καί
έτίμηοαν διά τής παρουσίας των, ό
Πρόεδρος τής Ομοσπονδίας Πάλης κ.
Βύρων Καραγιάννης, ό Πρόεδρος τής
Τεχνικής 'Επιτροπής Πάλης κ. Μπίρης
καί ό Γενικός Γραμματεύς αύτής κ.
Συντροφιάς, ό Αντιπρόεδρος τής 'Ομο
σπονδίας Πυγμαχίας κ. Ήλιόπουλος καί
ό Γενικός Γραμματεύς αύτής κ. Πανόπουλος, ό Όλυμπιονίκης άθλητής κ.
Ζερβίνης, καθώς καί πλήθος κόσμου,
άπαντες έκφροσθέντες μέ τά πλέον κο
λακευτικά λόγια διά τό ύπέροχον θέαμα
τό όποιον πορηκολούθησαν.
"Ετσι, μετά δι'ωρον περίπου άπό τής
ένάρΕεως, μία άκόμη ώραιοτάτη καί κα
τά πάντα έπιτυχής άθλητικοκαλλιτεχνική
έκδήλωσις έπέροσεν εις τήν ιστορίαν
τής Σχολής.
Εύχάμεθα όλσψύχως, όπως κατ' έτος
πραγματοποιούνται τοιούτου είδους έκδηλώσεις εις τήν Σχολήν, έκάστη δέ
νεωτέρα έΕ αύτών, νά είναι καλλιτέρα
τής προηγουμένης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. Π Α Σ Σ ΙΟ Σ
Δόκιμος ΎπαρχιφύλαΕ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Εις τά πλαίσια τού προγράμματος
μορφώσεως τής Σχολής Δοκίμων Ύπαρχιφυλάκων είναι καί ή άνά τούς 'Ι 
στορικούς, Εθνικούς καί Θρησκευτικούς
χώρους τής Πατρίδος μας έπίσκεψις.
Ούτω, τήν 18.5.73, έπραγματοποιήθη
Ίήμερος έκδρομή άνά τήν Πελοπόννη
σον.
Πρώτος στοθμός ή Επίδαυρος. Εδώ
ύπάρχει τό σπάνιον έπίτευγμα τής αρχι
τεκτονικής τού θεάτρου τών άρχαίων
προγόνων. Τό θαύμα τής άκουστικής.
Έ ν συνεχείς αί Μυκήναι.
Ή ιστορία
πολλά άναφέρει δΓ ένα ιστορικό βασί
λειο, τό όποιον άπηθανάτισαν καί οί τρα
γικοί ποιηταί. Τό Ναύπλιον έχει δεσμούς
μέ τήν νεωτέραν ιστορίαν. Κάποτε πρω
τεύουσα τής Ελλάδος καί τόπος ιστο
ρικών γεγονότων άπό τήν Έπανάστασιν τής Παλιγγενεσίας. Επάνω του τό
κάστραν τού Πολαμηδίου. Ή Τρίπολις,
ή καρδιά τού Μωριό, είναι ό τελευταίος
σταθμός τής πρώτης ήμέρας. Καί αύτή
ή πόλις είναι δεμένη πολύ μέ τό 21 καί
ή έκπόρθησις αύτής έσήμανε τήν άρχήν

τής άπελευθερώσεως άπό τόν τούρκικο
Ζυγό.
Τήν έπομένην ή ξακουστή
Σπάρτη
είναι ό πρώτος σταθμός. Ή μνήμη μάς
φέρει πίσω πολλά χρόνια. Τρωικός πό
λεμος, Λυκούργος. Πλησίον της ό Μυστράς. Ό βωβός μάρτυς μιάς τραγω
δίας τής ΒυΖσντινής έποχής. Ο Παλαιολόγος, ή Πόλη. . . καί όλη ή μεγαλειώ
δης τραγωδία της. Αλλά άπό τήν τέ 
φραν της ή άνάστασις τού 21. Στήν πο
ρεία μος καί τά Σπήλαια τού Πύργου
Δορού. Μία άλλαγή. Ή σμίλη τής φύοεως δημιουργεί καλλιτεχνήματα. Είναι
ένα πανόραμα.
Καί τώρα ή Καλαμάτα. Πόλις καί αύτή
μέ παρελθόν. Μαυρομιχάλης, Γιστράκος,
Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας. Ή πρώ
τη άπελευθερωθείσα πόλις τό 21. Είναι
αλήθεια ότι όλος ό χώρος τής Πατρίδος
έχει ποτισθή μέ αίμα, διά τήν πολυπόθητον έλευθερίαν. Ή Αρχαία Ολυμπία
έλκύει τό ένδιαφέρον μας. Τό άθλητικόν πνεύμα. Αλήθεια πόσον οί
πρόγονοί μας έγνώριΖσν νά δίδουν πε-

ριεχάμενον εις τήν Ζωήν των! Από έδώ
ήναψε καί πάλιν τό Ολυμπιακόν φώς.
Καί καταλήγσμεν εις τάς Πάτρας. Πάλι
έναλλαγή. Πάλιν τό 21 ! . . . αύτό τό 21,
τό τραγικόν, τό ένδοΕον, τό μεγαλειώ
δες μάς συνοδεύει σέ κάθε βήμα τής
Πελοποννήσου καί μάς φέρει στήν Αγία
Λαύρα! Πολλοί ιστορικοί μορφαί φωτί
ζονται μέ τό φώς τής μνήμης καί πε
ρισσότερον τό ιερόν πρόσωπον τού Πα
λαιών Πατρών Γερμανού. . . "Ορκος τών
άγωνιστών στό ιερόν σύμβολον, συγκίνησις, έΕαρσις τών πρώτων παλληκαριών τού 21 . . . Ελευθερία ή Θάνατος. .
περισυλλογή. . . υπερηφάνεια!
Τό τέλος αύτής τής διαδρομής κλείνει
μέ ένα άλλο προσκύνημα στά Καλάβρυ
τα.
Ό χρόνος έκύλησε, ή έπιστροφή έπίκειται.
Θά μείνουν μέσα μας αί αναμνήσεις,
πού θά έχουν ώς άποτέλεσμα τήν έθνικήν ύπερηφάνειαν.
ΚΩΝ-ΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Δόκιμος ΎπαρχιφύλαΕ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
Ε A Λ A A A
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Ή παντοδυναμία τήν όποιαν, ώς εις τό προηγούμενον
αναφέραμεν, εϊχον οί πέντε έφοροι έμειώθη ιδίως μετά
τόν 4ον π,Χ αιώνα, ένεκα διαφθοράς πολλών έΕ αύτών, ή
όποια συνήθως αποδίδεται εις τήν πενίαν των. Τόν θεσμόν
τών έφόρων κοτήργησεν ό προοδευτικός βασιλεύς τής
Σπάρτης Κλεομένης ό Γ' καί αντικατέστησε αυτούς διά
τών πατρονόμων. Μετά τήν μάχην όμως τής Σελασοίας
(221 π,Χ.) ό Αντίγονος ό Δώσων, ό νικητής βασιλεύς τής
Μακεδονίας, επανίδρυσε τήν εφορείαν, ή όποια, χωρίς νά
καταργηθή ή πατρονομία, διετηρήθη μέχρι τού έτους 211
π,Χ., όταν ή Σπάρτη έκυβερνήθη ύπό τού τυράννου Μαναχίδα. Οί έφοροι ένεφανίσθησαν καί πάλιν έπί Φιλσποίμενος, διετηρήθησαν δέ καί κατά τήν περίοδον τής Ρωμαιο
κρατίας, μέχρι τού 2ου μ.Χ. αίώνος. Τό προβάδισμα όμως
είχον πλέον οί έΕ πατρονόμοι. Τά άστυνομικά έργα τών
έφόρων έκάλυπτον τήν όλην άστυνομικήν ύπηρεσίαν, ώς
έννοοϋμεν τούτην σήμερον. Ή σ αν οί άνώτατοι άστυνομικοί
άρχοντες άσκοΰντες τήν ύπηρεσίαν έποπτείας τών ήθών,
τήν άγορανομίαν, τήν τάΕιν καί τήν ύπηρεσίαν δημοσίας
άσφαλείος.

Ή άρχαία Σπάρτη καί ό Ταΰγετος εις τό βάθος. (Παλαιά Γερμανική γκραβούρα) .
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Περί τών κοθ' έκοστον τούτων κλάδων τής Σπαρτια
τικής άστυναμίας, τής όποιος, έπανολαμβάνομεν, προϊσταντο οί έφοροι, δύνανται νά λεχθούν τά άκόλουθα:

α) ’Αστυνομία έπί τών ήθών.
Ή άφορώσα εις τά ήθη τών Σπαρτιατών μέριμνα τών
πέντε έφόρων ήτο σχεδόν έΕ όλοκλήρου διάφορος έκείνης,
ή όποια άπασχολεϊ τήν σύγχρονον άστυνομίαν, ή τούλάχιστον τούς άστυνσμικούς άρχοντας άλλων πόλεων τής άρχαίας Ελλάδος. Τούτο δέ διότι πράΕεις, αί όποΤαι σήμε
ρον θεωρούνται ώς άδικήματα κατά τών ήθών, ήσαν άγνω
στοι εις τήν μητρόπολιν τού δωρισμού. Εις τήν Σπάρτην
δέν όπήρχον οίκοι άνοχής, ούτε μοιχεϊαι, ούτε άρπαγαί και
βιασμοί γυναικών, ούτε άπσπλανήαεις, ούτε προαβολαί τής
δημοσίας αίδούς ούτε γενικώς τά άλλα περί τά ήθη Ζητή
ματα, τά όποια απασχολούν τάς συγχρόνους κοινωνίας. Εις
τήν πάλιν τού Λυκούργου ό έταιρισμός ήτο σχεδόν άνύπαρκτος καί ώς έκ τούτου δέν ύπήρχον οί κατάπτυστοι προαγωγοί, οί πορνοβοσκοί όπως τούς έλεγαν, οί όποιοι έλυμαίνοντο εις τήν κυριαλεΕίαν τάς Αθήνας, τήν Κόρινθον
καί τάς άλλας πολυανθρώπους πόλεις τής Ελλάδος.
-Έ ν τη μητραπόλει τού Δωρισμού τη Σπάρτη, γράφει
ό αείμνηστος Βουλοδήμος’ άλίγην είσοδον καί έπίδοσιν έ
λαβε τό έταιρικόν στοιχεϊον, μάλιστα κατά τούς χρόνους
τής άκμής τής σώφρονος λυκουργείου πολιτείας. Καί τώ
όντι μόνον ένοπλος Αφροδίτη ήδύνατο συμβιβάΖεσθαι πρός
τόν αυστηρόν στρατιωτικόν βίον' διό καί οί Σπαρτιόται σεμνυνόμενοι έλεγον, ότι ή Αφροδίτη διαβοίνουσα τόν Εύρώταν, άπέθετο μέν τά έσοπτρα καί τούς χλιδώνας καί
τόν κεστόν, έλαβε δέ δόρυ καί άσπίδα «κοσμουμένη τώ
Λυκούργω» κατά τήν χαρίεσσαν έκφρααιν τού Πλουτάρχου.
Αλλως δέ καί έκτός τής νομοθεσίας, έθεωρείτο ό θεσμός
οΰτος ώς πολιτικής συνέοεως μέτρον, δι' ού οί νέοι πρός
ίκανοποίησιν τής σφοδρός πρός τό έτερον φΰλον κλίσεως
όπηλλόττοντο άπό τής πρός τό μοιχεύειν ροπής, καταφεύγοντες εις τόν άκινδυνότερον καί μάλλον θεμιτόν τρόπον
τής κατευνάσεως τής σφριγώσης φυσικής ορμής».
Πλήν τών προαναφερθέντων, ή έταίρα περιφρονείτο
γενικώς εις τήν Σπάρτην, ώστε καί έκ τού προσθέτου τού
του λόγου ή παραμονή της εις τήν πόλιν νά καθίσταται
προβληματική. Ή πληροφορία τού Κλήμη ΑλεΕανδρείας,
(Παιδαγ. 2, 10), ότι οί Λακεδαιμόνιοι «μόναις ταϊς έταίραις άνθινάς έσθήτας καί χρυσοϋν κόσμον έπέτρεψαν φορεϊν», άναφέρεται βεβαίως εις τάς έλαχίστας ύπαρχούσας
εις τήν Σπάρτην, αϊτινες όμως ήσον κυρίως Εέναι, ή προήρχοντο έκ τής τάΕεωα τών Ειλώτων.
Αλλά καί τό έγκλημα τής μοιχείας, τό όποιον σήμερον
τά δίκαια τών χωρών τής γής θεωρούν σοβαρόν καί τό
όποιον συλλήβδην ό άρχαϊος Ελληνικός κόσμος κατεδίκαΖεν,

ήτο ανύπαρκτον καί άκατσνόητον εις τήν Σπάρτην. Ούδέποτε οί έφοροι, ή οί άλλοι αστυνομικοί τής πόλεως άρχοντες,
έτιμώρησαν μοιχούς. Τούτο δέ πρέπει νά θεωρηθή παράδοΕον, άφού, ώς άναφέρει ό Πλούταρχος, ό γέρων αύΖυγος
νεράς γυναικός ήδύναιτο, έκτιμών κάποιον νεώτερόν του νά
τόν γνωρίση εις τήν σύΖυγόν του, μέ τήν έλπίδα, ότι ούτως
ή τελευταία θά τού έχάριΖε ύγιές τέκνον. Καί άντιθέτως,
ό οίοσδήπστε χρηστός καί ένάρετος Σπαρτιάτης έδικαιοΰτο, έάν έκτιμούσε μίαν νεαρόν έγγαμον γυναίκα «εύτεκνον
καί σώφρονα» νά παροκαλέση τόν μεγάλης ήλικίας σύΖυγόν
της νά τού τήν παραχωρήση έπί ώρισμένον χρόνον μέ σκο
πόν τήν άηόκτησιν τέκνων. Ά μφ ότεροι—καί αύτό δέν πρέ
πει νά θεωρηθή άδιανόητον, έάν ληφθή ύπ' όψιν ό ιδιώνυ
μος τρόπος Ζωής τών Σπαρτιατών καί τά σπαρτιατικά ήθη —
άπέθλεπον εις τήν δημιουργίαν νέων βλαστών, οί όποιοι
δέν άνήκον εις αύτούς, άλλά εις τήν πατρίδα. Ό Λυκούργος,
γράφει ό Πλούταρχος, έμυκτήριΖε τήν Ζηλοτυπίαν καί τό
συΖυγικόν μοναπώλιον καί ένόμιΖε γελοϊον τό ότι «ένώ οί
άνθρωποι ένδιαφέρονται διά τούς σκύλους καί τούς ίππους
των, τούς όποιους οδηγούν εις τούς καλυτέρους έπιβήτορας πείθοντες τούς κυρίους των μέ παρακλήσεις ή μέ χρή
ματα, άντιθέτως κλείνουν τάς γυναίκας εις τήν οικίαν καί
τάς φρουρούν, έχοντες τήν όπαίτησιν νά γεννούν μόνον
άπό αύτούς, είτε είναι άνόητοι, είτε παρήλικες, είτε άσθενικοί». « Έπειτα πολλήν άβελτερίον, καί τύφον ένεώρα τοϊς
περί ταΰτα τών άλλων νομοθετήμασιν, οί κύνας μέν καί
ίππους ύπό τοίς κρατίσιοις τών όχείων βιβάΖουσι χάριτι
πείθοντες ή μισθώ τούς κυρίους, τάς δέ γυναίκας έγκλεισάμενοι φρουροϋσιν, έΕ αύτών μόνον τίκτειν άΕιοΰντες,
καν άφρονες ώσι, κάν παρήλικες, κάν νοσώδεις».2
Ύπ' αύτός τάς προϋποθέσεις, ή μοιχεία ήτο, ώς προαναφέραμεν, άνόπορκτος, πράγμα, τό όποιον έδυοκολεύοντο
νά πιστεύσουν καί αύτοί άκόμη οί άρχαϊοι. Χαρακτηριστι
κός είναι έν προκειμένω ό διάλογος μετοΕύ ένός Εένου και
τού Σπαρτιάτου Γεράδα. «Εις ποιαν ποινήν ύπόκεινται οί
μοιχοί εις τήν Σπάρτην»; ήρώτηοε ό Εένος τόν Γεράδα,
«Εις τήν Σπάρτην», άπήντησεν έκεϊνος, «ούδείς γίνεται μοι
χός». * Ώ Εένε, ούδείς γίνεται μοιχός παρ' ήμϊν». « Αλλά
άν γίνη»; Εαναρώτησε μέ δικαιολογημένη άπορία ό Εένος.
«Τότε, άπήντησεν ό Γεράδας, πληρώνει μέγα ταύρον, ό ό
ποιος άφού κύψη άπό τού Ταϋγέτου, πίνει νερό εις τόν
Εύρώταν». «Τούρον» έφη ό Γεράδας «έκτίνει μέγαν, ός
ύπερκύψας τό Ταΰγετον άπό τού Εύρώτα πίεται». «Καί πώς
είναι δυνατόν νά ύπάρχη τόσον μεγάλος ταύρος»; ήρώτησε καί πάλιν έκπληκτος ό Εένος. Καί ό Γεράδας, άφού γέ
λασε άπήντησεν: «Καί πώς είναι δυνατόν νά γίνη κανείς
μοιχός εις τήν Σπάρτην»; «Πώς δ' άν» έφη «έν Σπάρτη
μοιχός γένοιτος ·;
Τό άκοτοδίωκτον όμως καί ή άνυπορΕία τού έγκλήμα-

τος τής μοιχείας, θά πρέπει ϊοως νά άναΖητηθή εις αύτήν
ταύτην τήν άδυνσμίσν τού νομοθέτου νά άντιμετωπίση μίαν
πραγματικήν κατάστασιν άπορρέουσαν έκ τών άλως ιδιω
νύμων συνθηκών έπιβιώσεως τού Σπαρτιατικού καθεστώτος.
Καί διά νά έΕηγούμεθα, αί συνεχείς πολεμικοί περιπέτειας
εις τάς όποιας μονίμως σχεδόν ήτο περιπεπλεγμένη ή Σπάρ
τη, ήνάγκοΖον τούς άνδρος νά άπουοιόΖουν τών οικιών των
τόν περισσότερον χρόνον, συμμετέχοντες πολυμήνων έκστρστειών. Οϋτω δικαιολογείτο! ή άκολασία τών γυναικών
τής Σπάρτης, ή όποια ήτο γνωστή εις όλάκληρον τήν 'Ελ
λάδα καί μαρτυρεϊται ύπό πλειόνων συγγραφέων. Τήν άπουσίαν τών άνδρών θεωρεί καί ό Πλούταρχος αιτίαν τής
έκλύσεως τών γυναικών, ό όποιος άναλαμβάνει νά δικαιολογήση έν προκειμένω τήν Σπάρτην. «Δέν έπεχείρηοε (ό
Λυκούργος), γράφει ό Πλούταρχος, νά οωφρονίοη τάς γυ
ναίκας καί κατόπιν οαρητήθη τούτου, διότι δέν ήτο εις
θέσιν νά περιορίση τήν πολλήν των έλευθερίαν καί τήν
γυναικοκρατίαν ένεκα τών πολλών εκστρατειών τών άνδρών,
κατά τάς όποιας ήναγκάΖοντο νά άφήνουν αύτάς κυρίας καί
διά τούτο περισσότερον, άπό όσον έπρεπεν, έπεριποιούντο
αύτάς καί τάς ώνόμαΖον δεσποίνος»3. Γεγονός πάντως εί-

Ά γώ ν δρόμου εις Σπαρτιατικόν γυμναττήριον (Γερμα
νική γκραβούρα). Εις τά γυμναστήρια τής Σπάρτης έγυμνάζοντο, δχι μόνον οί άνδρες, άλλα καί οί γυναίκες.
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ναι, ότι ό φιλολάκων Πλούταρχος μεροληπτεί έν προκειμένψ, όφοϋ όπως πρσαναφέραμεν καί όταν ακόμη οί άνδρες εύρίσκοντο eic τήν Σπάρτην, οί γυναίκες έΖων κατά
τρόπον έλεύθερον καί έν πολλοϊς άκόλοοτον. Περί τούτου
είναι σαφής εκτός των άλλων καί ή εϊδησις τού Αριστοτέλους4, ό όποιος κατά τόν Κοραή «κρίνει αύστηρότερον
καί άρθότερον περί τής άκασμίας καί άκολασίας των Λακαινών παρά ό έπτοημένος περί τήν Λακωνικήν νομοθεσίαν
χρηστός Πλούταρχος.
Γράφει σχετικώς ό Αριστοτέλης:
«Ό λην τήν πάλιν ό νομοθέτης είναι βουλάμενος καρτερι
κήν, κατά μέν τούς όνδρας φανερός έατι τοιοϋτος ών, έπί
δέ τών γυναικών έΕημέλησε' Ζώσιν γάρ άκολάστως πρός
άποοαν άκολασίαν καί τρυφώσιν».
Ή έλευθεριότης τών γυναικών τής Σπάρτης καί ή έκ
τούτης άπουσία τών άνδρών έδημιούργησεν έκτος τών άλ
λων καί τό σοβαρώτατον Ζήτημα τών λεγομένων «Παρθε
νιώ ν-. οί όποιοι ήοείλησαν αύτήν τούτην τήν ύπόστασιν
τής Σπαρτιατικής Πολιτείας. Οί «Παρθενίαι» ήσαν νόθα τέκνα
Σπορτιατίδων τά άποία άπέκτηοον είτε μέ είλωτας, είτε μέ
πολίτας, καθ' όν χρόνον οί Σπορτιαται άπουσίαΖον πολεμούντες τούς Μεοσηνίους. κατά τόν πρώτον Μεσσηνιακόν
πόλεμον. Ό τα ν τά νόθα αύτά παιδιά έμεγάλωσαν, ήΕίωσαν
πολιτικά δικαιώματα κοί κλήρους. Επειδή όμως αί άποιτήαεις των δέν έγιναν δεκτοί, (οργάνωσαν συνωμοσίαν, ή ό
ποια όμως άπεκαλύφθη. Μετά τό γεγονός αύτό οί «Παρθενίαι» μέ τήν αυγκατάθεσιν τού κράτους άπέπλευοσν εις τήν
Ιταλίαν καί έκτισαν τά Τάραντα.
Ή μοιχεία λοιπόν κατά τά προανοφερθέντα ήτο έγκλη
μα άνύπαρκτον καί δέν άπησχόλει τήν Σπαρτιατικήν άστυνομίαν. Αλλά κοί ή προσβολή τής δημοσίας αίδοϋς ήτο ώς
άδίκημα άκοτανότητον εις τήν ιδιώνυμον πολιτείαν, άφοϋ
οί νέοι όχι μόνον έχόρευον καί έγυμνάΖοντο, άλλά καί
ένώπιον τών έφορων ένεφανίΖοντο πρός δοκιμασίαν έντελώς γυιμνοί. Τό άΕιοπερίεργον όμως είναι, ότι καί αί νέαι
τής Σπάρτης συνήθως γυμνοί έχόρευον ένώπιον τών νέων
χωρίς ή γύμνωσις νά διεγείρη τάς σεΕουαλικάς των έπιθυμίας, άλλά νό προκαλή μάλλον τόν θαυμασμόν πρός τάς
κολλιγράμμους συμπστριώτιοσάς των, αί όποιοι ύπήρΕαν
άληθώς αί ώραιότεραι τών γυναικών τής Ελλάδος. «Ή γύμνωσις τών παρθένων, γράφει ό ήθικολόγος Πλούταρ
χος, δέν είχε τίποτε τό οίσχρόν, διότι ύπήρχεν έντροπή,
έλειπε δέ ή άκαλααία. Αντιθέτως τάς συνήθιΖεν εις τήν
άφέλειαν καί εις τήν αγάπην τής εύρωστίας καί ένέπνεεν
εύγενές φρόνημα εις τά κοράσια, καθόσον έοχημάτιΖον τήν

01 γυναίκες τής Δω
ρικής Σπάρτης έφόρουν κοντόν χιτώνα
Ιξωμον καί άραφον,
συγκραταόμενσν πρός
τά πλάγια μέ περόνας. Πολλάκις όμως
έχόρευον καί έγυμνάζοντο έντελως γυμναί
ένώπιον τών νέων,
χωρίς τούτο νά Οεωρήται έντροπή.
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γνώμην, ότι καί αύτά καθόλου όλιγώτερον άπό τούς άνδρας
ήδύναντο νά μετέχουν τής άρετής καί τής δόΕης. Διά τούτο
ήτο δυνατόν εις αύτάς καί νά λέγουν καί νά σκέπτωνται,
όσα διηγούνται περί τής Γοργούς, τής συΖύγου τού Λεωνίδου. "Οταν δηλαδή κάποια Εένη, καθώς φαίνεται, είπε
πρός αύτήν. ότι «Μόναι σείς οί Λάκαιναι έΕουσιάΖετε τούς
άνδρας σας», άπήντηοε: «Ναι, διότι μόνον ήμεϊς γεννώμεν
όνδρας». Γυμναί έπίοης οί παρθένοι έγυμνάΖοντο εις τήν
ρϊψιν τού διάκου καί τού άκοντίου, εις τήν πάλην καί τόν
δρόμον. Τούτο δέ διά νά «λαμβάνη δυνατήν άρχήν εις δυ
νατά σώματα ό σπόρος τών γεννωμένων καί νά βλαστάνη
καλύτερον, αί ϊδιαι δέ νά υπομένουν τούς τοκετούς μέ άνδρείαν καί νά άγωνίΖονται μέ ευκολίαν καί άΕιοπρέπειαν
πρός τούς πόνους τού τοκετού». Αλλά καί όταν άκάμη αί
Σπαρτιάτιδες ήσαν ένδεδυμέναι, έφαίνοντο σχεδόν γυμναί,
διότι έφόρουν κοντόν μέχρι τού γόνατος χιτώνα ,έΕωμον
καί άρραφον, συγκρατούμενον πρός τά πλάγια μέ περόνας,
όνομαΖάμενον διά τούτο καί περινήτιν. Κατ' αύτόν τόν τρό
πον, όταν έβάδιΖον ό χιτών έσηκώνετο καί έφαίνοντο οί
μηροί, έΕ οΰ καί φαινομηρίδες εκαλούντο. Και ό βιασμός
έπίοης ήτο άγνωστος, ώς πράΕις προσβάλουσα τά ήθη εις
τήν πάλιν τού Λυκούργου. Ή γυναίκα έΕετιμάτο ύπό πόν
των, άφοϋ έκείνη θά έΕησφάλιΖε άπογόνους, οί όποιοι θά
έγίνοντο οί άριστοι στρατιώτες, πράγμα τό όποιον άπετέλει
καί τήν πεμπτουσίαν τού Σπαρτιατικού ιδεώδους.
Τέλος καί ή άρπογή γυναικός, όχι μόνον δέν έθεωρείτο
ποινικόν άδίκημα, άλλά τουναντίον άπετέλει άπαραίτητον
προϋπόθεσιν συνόψεως γάμου. « Ένυμφεύσντο
(οί νέοι
Σπαρτιάται), άναφέρει καί πάλιν ό Πλούταρχος, «άφοϋ ήρπαΖσν τήν μέλλουσαν σύΖυγόν των, όχι μετοΕύ τών μικρών
καί άώρων πρός γάμον, άλλά μετοΕύ τών άκμαίων καί ώ
ριμων παρθένων. Τήν άρπαΖομένην, συνεχίΖει ό ίδιος συγγραφεύς, παραλαμβάνει ή λεγομένη νυμφεύτρια τής κόπτει
σύρριΖα τά μαλλιά, τής βάΖει άνδρικόν ίμάτιον καί υποδή
ματα καί τήν πλαγιάΖει μόνην, χωρίς φώς, εις στρώμα
άπό καλάμια. Ο γαμβρός, ούτε μεθυσμένος, ούτε έκνευρισμένος, άλλά νηφάλιος όπως πάντοτε, άφοϋ δειπνήση εις
τά συσσίτια, εισέρχεται κρυφά, λύει τήν Ζώνην της, τήν
σηκώνει εις τά χέρια του καί τήν μεταφέρει εις τήν κλί
νην. Αφού δέ μείνη έο' ολίγον μοΖύ της, άπέρχεται μέ
κοσμιότητα, όπου συνήθιΖε προηγουμένως, διά νά κοιμηθή
μαΖί μέ τούς άλλους νέους.
Κοί τόν ύπόλοιπον χρόνον
έτσι έκαμνε. Έπερνούσε τήν ήμέραν του καί άνεπαύετο
τό βράδυ μαΖί μέ τούς νέους. Εις τήν νύμφην έσύχναΖε
κρυφά μέ εύλάθειον, διότι έντρέπετο καί έφοβείτο μήπως
τόν άντιληφθή κανείς οπό τήν οικίαν. Συγχρόνως δέ καί ή
νύμφη έμηχανάτο καί τόν έβοήθει, ώστε νά συναντώνται εις
κατάλληλον ώραν καί χωρίς νά τους άντιλαμβάνεται κα
νείς. Καί έκαμνον τούτο έπί πολύν καιρόν, ώστε μερικοί
έγέννησαν κοί παιδιά, προτού ίδοϋν τήν γυναίκα των τήν
ήμέραν. Ή τοιαύτη συνάντησις δέν ήτο μόνον άσκησις εγ
κράτειας καί σωφροσύνης.
Οί νέοι ήρχοντο εις αύτήν
ακμαίοι εις τό σώμα, όχι κορεσμένοι καί έΕηντλημένοι άπό
τάς έλευθέρας έπικοινωνίας καί πάντοτε άφηναν ό ένας
εις τόν άλλον ένα λείψανον έρωτικής θέρμης καί τρυφε
ρού πόθου».
Αφού όμως ούτε μοιχείας ούτε βιασμοί, ούτε άρπογαί,
ούτε προσβολαί τής δημοσίας οίδοϋς, ούτε τά άλλα κατά
τών ήθών άδικήματα όπησχόλουν
τούς πέντε έφόρους,
ποιας άρμοδιότητας είχον ούτοι, ώς άστυνομικοί άρχοντες
έπί τών ήθών;
Εις ταύτας πρέπει νά συμπεριληφθοΰν ή καταδίωΕια
καί ή τιμωρία τής άγαμίας, τής όψιγαμίας καί τής κακσγαμίας, ή παρακολούθησις τής άνστροφής τών νέων καί τής
διαγωγής τών Σπαρτιατών, ή έποπτεία τών πενθών καί τών
θυσιών καί τέλος ή άπαγόρευσις τής άποδημίας καί ή έκδίωΕις έκ τής Σπάρτης τών ύπάπτων νά διαφθείρουν τά
ήθη τών Σπαρτιατών Εένων.
Περί όλων όμως τούτων θά γίνη λόγος εις τά έπόμενα.
(ΣυνεχίΖεται)
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνσμος Α '
1. Χαρ. Βουλοδήμου. Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου
τών ’Αρχαίων Ελλήνων. Τ. Α' οελ. 479 κ. I.
2. Πλουτάρχου. Βίοι Παράλληλοι. Λυκούργος 15.
3. Πλουτάρχου. Βίοι Παράλληλοι. Λυκούργος 14.
4. Άριστοτέλους: (Πολιτικά II, V I, 8 ).
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«Θεία

’Όλγα»
Ένταύδα

Αγαπητή μου "Ολγα,
Μέ συγχωρείς πού δέν σέ λέω θεία, άλλά δέν νο
μίΖω, ότι ταιριάΖει οτήν ήλιικία μου.
"Ολγα, άν πιάνω νά σου γράψω σήμερα, είναι γιατί
δέν άντέχω στήν κρεββατσμουρμούρα, στήν κουΖινομουρμούρα καί όλων τών άλλων ειδών τά τσιριχτά όπλα τής
κυρά · Θόδωρός, ή όποια Ζηλεύει τήν δόΕα σου καί τήν
προβολή σου. Καί δέν σέ Ζηλεύει μόνο ή γυναίκα μου, άλλα
καί κάτι άλλες φαρμακομύτες γειτόνισσες, πού όλο λένε:
Ε έ ρ ε ι... Ε έ ρ ε ι... τί Εέρεί; Εεράδια τ η ς ! !!
'Εμένα, άσφαλώς, θά μέ θυμάσαι όπό τότε πού ήμουνα
άοτυφύλακας. Τότε πού πέρναγα λεβέντης καί καμαρωτός
όπ' τή γειτονιά. Τότε πού πάτησα τήν πεπονόφλουδα καί
παντρεύτηκα αύτήν τήν προσωποποίηση τής γκρίνιας. Καί
γιά νά λέμε τά σύκα - σύκα, θά μέ θυμάσαι άπό τότε πού
άδειαΖες τή σκάφη σου ατό δρόμο καί σοϋκανα τήν παρα
τήρηση κΓ άκόμη, άν θυμάμαι καλό, πού άργότερα, άρχιφύλακος πιά, σέ φέρανε στό τμήμα δυό - τρεις φορές για
μολλιατροβήγματα καί γυναικοκαυγάδες τής αύλής. Κι' άλ
λη μιά φορά θυμάμαι ποϋχες χάσει τό γυιό σου τό μεγάλο,
μυΕή τόν φώνσΖες γιατί σκούπιΖε τις μϋΕες μέ τά μανίκια
του, καί στόν βρήκα, τόν σκασμένο, κρυμμένο στό πλυστα
ριό τής κυρά ΑφροΕυλάνθης, γιατί φοβότανε μή τοϋ τις
βλέΕεις πού έπαιΖε όλη μέρα βώλους καί δέν είχε πάει στό
σχολείο. . . Ξερενόμαστε καλά, νομίΖω. Καί Εέρεις ποσο

σέ συμπαθώ. Γι' αύτό κοί σου γράφω, γιά τό καλό σου.
Πές στούς φίλους σου νά πάψουνε νά φωνάΖουνε: Ή θεία
"Ολγα Εέρει. . . γιατί δέν τά βλέπω καλά τά πράγματα.
-Ξέρεις», άλλά Εέρεις καί τί σοΰ σέρνουνε κάθε μέρα οί
«κακές γλώσσες» πού λέγαμε; . . . « . . . Ξέχασε τήν τρύπια
της σκάφη καί Ζητάει πλυντήρια κΓ απορρυπαντικά. . .». «Ξέ
χασε τή φουφού καί τήν άλυσσίβα καί τό λουλάκι». «Ξέχασε
νά πή πώς ό,τι «Εέρει» τό «Εέρει» άπ' τά κουτσομπολιά. . . ».
«Ξέχασε νά πή πού όλη μέρα ΕημεροβραδυαΖότανε πίσω άπ'
τις γρίλλιες γιά νά βλέπη τί κάνουν οί γειτόνισσες». ΚΓ
άκόυσ. . . «δέν Εέρει» τό βοσικώτερο. Οτι μάς Ζάλισε. . .
Τί καλύτερη είναι αύτή άπό μάς; ΚΓ έμεϊς Εέρουμε. ΚΓ
άπ' τή δική μας τή μπουγάδα, τά ρούχα δέν βγαίνουν γαριασμένα όπως τά δικά της». Καί πούσαι "Ολγα, νά σοΰ πώ
κΓ ένα άλλο; . . . «Ξέρουνε» κ ά τ ι
κΓ αύτές. «Ξέρουνε»
τά. . . χ ρ ο ν ά κ ι α σ ο υ ! ! !
ΚΓ άν άνοίΕουνε τό
στόμα τους; Ο Θεός νά βάλη τό χέρι του. Γι' αύτό σοΰ
λέω. Σταμάτατο πιά τό . . . «ή θεία Ό λγα Εέρει». ΚΓ έχε
ύπ' όψη σου πώς καμμιά τους δέν έχει ήλεκτρική σκούπα.
Ό λ ες διαθέτουνε. . . σκουπόΕυλο.
Μέ τήν έλπι'δα νά γλυτώσης
ό συνταΕιοΰχος Αρχιφύλακας
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΡΟΚΟΣ
καί διά τήν άντιγροφήν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΣ
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Ο Στάνλεϊ Μπάλντουί ν, διατελέοας Πρωθυπουργός τής
Αγγλίας, όμιλών εις τήν οίθουοαν τού Αλμπερ Χώλλ έλεγεν εις τόν επίλογόν του τάς έΕής άΕιομνημονεύτους
ύποθήκας, έμπσπαμένας όπό βαθυτάτην χριστιανικήν πίστιν.
«Ή δάς τήν όποιον σός παραδίδω καί Ζητώ νό τήν παραδώοητε όπό χειρός εις χεϊρα είναι μία Χριστιανική αλήθεια
ή όποια όνόπτεται έκ νέου εις όκάστην Ζωντανήν γενεάν.
Νά βεωρήτε τόν άνθρωπον ώς σκοπόν καί ποτέ ώς άπλούν
μέσον. Νά Ζήτε διά τήν άδελφωσύνην των ανθρώπων, ή
όποια έΕυμνεί τήν πατρότητα του Θεού. Ή άδελφωσύνη
τών άνθρώπων σήμερον πολλάκις σαρκάΖεται καί καλείται
ανοησία. Αλλά όσον καί άν τήν άρνηθώμεν, δέν θά εϋρη
άνάπαυσιν ή ψυχή μας ούτε ό κόσμος, έως ότου τήν άναγνωρίσωμεν ώς τήν άπερτάτην σοφίαν τήν όποιαν μάς πα
ρέχει ή Αγία Γροφή. Ή Βίβλος είναι μέγα έκρηκτικόν.
ΕργάΖεται μέ παραδόΕους τρόπους καί κανείς άνθρωπος
δέν ήμπορεί νά εϊπη ή νά γνωρίΖη πώς τό βιβλίον έκεϊνο
εις τήν πορείαν του διά μέσου του κόσμου άφύπνησε τήν
άνθρωπίνην ψυχήν εις χιλιάδας άνθρωπίνων ύπάρΕεων εις
διαφορετικά μέρη, εις μίαν νέαν Ζωήν, εις μίαν νέαν ιδέαν
εις μίαν νέαν πίστιν».
Ο Τσώρτσιλ, διατελέοας Πρωθυπουργός τής Μ. Βρεττανίας, ό άποκαλούμενος καί «Πατήρ τής νίκης», εις σειράν
άρθρων του δημοσιευθέντων πρό τοϋ δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου όπό τόν τίτλον: «Η πνευματική τροφή του Λαοϋ»
έγραφεν: «"Ολοι αί σύγχρονοι έφευρέσεις δέν μάς παρέ
χουν τήν δύναμιν νά άχρηστεόσωμεν τάς Δέκα έντολάς καί
τήν έπί τοϋ Ό ρους όμιλίαν».
Ό διοτελέσας Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεττανίας 'Αττλη άναφερόμενος εις τήν σημερινήν ήθικήν κατόπτωσιν τοϋ κόσμου έλεγε: «Περισσότερον παρά άλλοτε
ό κόσμος σήμερον έχει άνάγκην καλής ήγεσίας, ή όποια
νά τόν άποσπάση άπό τήν θεωρίαν τής άθλιότητος τοϋ πα
ρελθόντος καί άπό τήν άπληστον όπιδίωΕιν ύλικής ώφελείας,
διά νά τόν άνυψώση πρός τήν έννοιαν τής ύψηλής άποοτολής τοϋ ανθρωπίνου γένους». Όμιλών άκόμη διά τάς προϋ
ποθέσεις τής ειρήνης ό "Αττλη έτόνκτεν: «Ή πραγματική
ειρήνη τοϋ κόσμου δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή διά τής
βίας τών μεγάλων Δυνάμεων, όσονδήποτε συντριπτική καί
έάν είναι οϋτη. Πρέπει νά έπιτευχθή καί μεταβολή τών καρ
διών τών άνθρώπων, διά τής μελέτης τής "Αγίας Γραφής.
Ποιούμαι έκκλησιν πρός ύμάς. "Εν μόνον άΕίωμα δύναται νά
οώση τόν κόσμον, τό άΕίωμα τό όποιον έφαρμόΖεται άπό
τούς συνειδητούς Χριστιανούς άτι όλοι οί άνθρωποι είναι
άδελφοί μεταΕύ των.
Ό Λόρδος ΧάλιφαΕ, άλλοτε Υπουργός τών ΈΕωτερικών τής "Αγγλίας καί "Αντιβασιλεύς τών Ινδιών, άποκληθείς ένεκα τής μεγάλης εύσεβείας του, ό προσευχόμενος
"Υπουργός έλεγε: «Τό κοθήκον τών Χριστιανών σήμερον
είναι νά προσεύχωνται όπως τό πνεύμα τής σοφίας τού
Θεοϋ, όπως διατυποϋται εις τάς σελίδας τής Αγίας Γρα
φής έκχυθή εις τούς κυβερνήτος τών χωρών ϊνα μή αί
άμαρτίαι μάς έπισύρουν τήν κατάραν τοϋ πολέμου».
Ό σύγχρονος Γερμανός πολιτικός Φόν Όλντενμπουργκ
εις τά έκδοθέντα πρό τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου
άπομνημονεύμστά του
διεκήρυττε τήν μεγάλην άνάγκην
μελέτης τού Λόγου τού Θεού διό νά δυνηθώμεν νά όμολογήσωμεν τό: «Σύ εί ό Χριστός ό Υιός τοϋ Θεοϋ τού Ζώντος».
Ό Ροβέρτος Μίλικαν, "Αμερικανός κορυφαίος έπιστήμων λαβών τό βραβεϊον Νόμπελ έλεγε: «Θεωρώ άπαραίτητον δι" ένα άρτίως μορφωμένον άνθρωπον νά έχη ου
σιώδη γνώσιν τής "Αγίας Γραφής. Μόνον μέ αυτήν είναι
δυνατόν νά έλθη κανείς εις συνάφειαν μέ τάς εύγενεστέρας έπιδράσεις αί όποιοι είσεχώρησαν ποτέ εις τήν άνθρω
πίνην Ζωήν».
Ό ΜάΕ Μύλερ, διάσημος Γερμανός καθηγητής τοϋ
Πανεπιστημίου είπε: -Πώς νά σάς περιγράφω τό τί εύρήκα
μέσα εις τό Εύαγγέλιον. "Επί πολλά έτη δέν τό έδιάβαΖα
κοί ήμην προκατειλημμένος ένοντίον του πριν τό λάβω εις
τάς χεϊρας μου. Τό φώς τό όποιον έτύφλωσε τόν "Από
στολον Παύλον ένώ κατηυθύνετο πρός τήν Δαμασκόν δέν
ήτο περισσότερον παράδοΕσν, όπό έκεϊνο τό όποιον έπεσεν
έπάνω μου, όταν όνεκάλυψα άτι έντός τού Ευαγγελίου υ
πάρχει ή πραγματοποίησις άπαοών τών προσδοκιών, ή ύψίστη τελειότης τής φιλοσοφίας τό κλειδί τό όποιον έΕη-
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γεί άπάσας τάς φαινομενικός άντιθέοεις τοϋ φυσικού καί
ήθικοϋ σύμπαντος».
Ό "Ιωσήφ Γάριβάλδης γνωστός Φιλλέλην έλεγεν: «Ό
άριστος σύμμαχος τόν όποιον δύνα<Λε νά μάς προμηθεύσητε, είναι ή Αγία Γροφή. Αύτή θά μάς φέρη τήν έλευθερίαν».
Ο Βίκτωρ Ούγκώ (Μέγας Γάλλος ποιητής, φιλόσοφος
κλπ.), είπεν: « Υπάρχει ένα βιβλίον τό όποιον περιλαμβάνει
όλην τήν σοφίαν τών άνθρώπων, βιβλίον τό όποιον φωτίΖεται άπό τήν θείαν Διάνοιαν τό όποιον ή άνθρωπότης μέ
σεβασμόν όποκαλεϊ Βίβλον. Νά γνωρίΖετε ότι τό φιλοοοφικώτερο, τό λαϊκώτερο, τό μόνο αιώνιον βιβλίον είναι ή
"Αγία Γροφή. ΜοιράΖετε εις τήν κάθε κατοικίαν τών πόλεων
καί τών χωρίων καί άπό μίαν Βίβλον».
Ό Ρουσσώ (Μέγας Γάλλος συγγραφεύς) είπεν: "Ο
μολογώ ότι τό μεγαλεϊον τού "Ιησού μ έκπλήττει ένώ ή
άγιότης τού Εύσγγελίου όμιλεί μέσα εις τήν καρδιά μου.
Ίδ έτε τά βιβλία τών σοφών μέ όλας τάς πομπώδεις εκφρά
σεις των πόσον μηδαμινά φαίνονται άπέναντι αυτού.. . .
Ποια γλυκύτης, ποια άγνότης εις τά ήθη του, ποια έγκρατεια παθών! Πού είναι ό άνθρωπος ό όποιος είναι οοφός
καί Εεύρει νά Ζή, νά πάσχη καί ν' άποθνήσκη χωρίς έλαττώματα καί έπιδείΕεις; "Ασφαλώς είναι έκεϊνος ό όποιος
έφαρμόΖει έν τή πράΕει τά θεία παρογγέλματα τής Αγίας
Γραφής».
Ό Θεόδωρος Ντοστογιέφσκη (Ρώσος συγγραφεύς)
διωχθείς ύπό τών Μπολσεβίκων είπε: «Σας συνιστώ νά διαβάσητε όλόκληρον τήν "Αγίαν Γραφήν καί θά πεισθήτε με
ταΕύ άλλων, ότι ή άνθρωπότης δέν έχει ούτε ήμπορεί ν
άποκτήση βιβλίον έΕ ίσου πολύτιμον».
Ό Λέων Τολστόϊ (Ρώσος συγγραφεύς και μεταρυθμιστής) είπεν: «Δέν γνωρίΖω άλλο βιβλίον τό όποιον νά παρουσιάΖη τόσον ουνεπτυγμένην κάθε μορφήν τής άνθρωπίνης διανοήαεως, όσον ή "Αγία Γραφή».
Ο Γκαϊτε, Γερμανός ποιητής καί φιλόσοφος, ό μέγας
έρμηνευτής τής συγχρόνου σκέψεως ό όποιος ένεσάρκωσε
τήν άπάθειαν λέγων Εύτυχής είναι εκείνος ό όποιος ήμπορεϊ νά Εεχόοη ότι δέν ήμπορεί νά άλλάΕπ, διεκήρυττεν:
« Ας προαδεύση όσο θέλει ό κόσμος, άς άναπτύοσονται όσον
δήποτε αί άνθρώπινοι γνώσεις, τίποτε δέν θ" άντικαταστήοη,
τήν Βίβλον, ή όποια είναι ή βόσις κάθε μορφώσεως και
πολιτισμού».
Ο Μέγας Νεύτων, ό όποιος άνεκάλυψε τούς νόμους
τής βαρύτητος καί τής έλΕεως ύπήρΕεν ένθερμος άναγνώστης τής Βίβλου. Ποτέ δέν έπρόφερε τό όνομα τού Θεού
χωρίς νό άποκαλυφθή.
Ο Γαλιλαίος όστις έπί τή βάσει τών μεθόδων τού Βακωνος άνεμόρφωσε τήν φυσικήν, παρεδέχετο ότι υφίσταται
πλήρης άρμονία μεταΕύ τής υπερφυσικής θείας άποκαλύψεως τής "Αγίας Γραφής καί τής φυσικής άποκαλύψεως
έντός τής φύσεως. "Επίσης παρεδέχετο καί τό άπολύτωα
άλάνθαστον τής "Αγίας Τροφής εις τά θρησκευτικά Ζητή
ματα.
Ό Βιολόγος ΡομανέΖ καθηγητής τού Πανεπιστημίου
εις ΌΕφόρδην έλεγεν: «Ό Χριστιανισμός όπως άπεικονίΖεται εις τήν "Αγίαν Γραφήν είναι ή πλέον μεγαλειώδης
έκδήλωσις τού ώραίου, τού ύπερόχου έκείνου τό όποιον
όμιλεί πάντα έποικοδαμητικώς εις τό πνεύμα μας».
Ό Ροβέρτος Μάγιερ διάσημος φυσικός, ό θεωρητικός
τής ένότητος τής δυνάμεως ύπεγράμμιΖε τήν μεγάλην πνευ
ματικήν ώφέλειαν τήν όποιαν άποκομίΖει ό προσεκτικός
μελετητής τής Βίβλου.
Ό Λεβεριέ, διάσημος Άστρολόγος, ύπήρΕεν εις όλην
του τήν Ζωήν πιστός Χριστιανός όμολογών ότι ήντλησε τήν
Ζωντανήν Χριστιανικήν πίστιν έκ τής συστηματικής μελέτης
τής "Αγίας Γραφής.
Ένεκα τού περιωρισμένου χρόνου διά τήν έκτεταμένην άνάπτυΕιν πορομοίων γνωμών έΕεχόντων πνευμάτων
τής άνθρωπότητος περιορίζομαι μόνον νά προσθέσω ότι πλή
θος διασήμων "Επιστημόνων τών παρελθόντων αιώνων καί
τού σημερινού, καλλιτεχνών, συγγραφέων, ποιητών, ιστο
ρικών κλπ. βεβαιούν ότι ούδεμία ύφίσταται άντίθεσις μεταΕύ
επιστήμης καί "Αγίας Γραφής.
(ΣυνεχίΖεται)

Δεξιά: ’Αξιωματικοί τού Α ' Άστυν. Τμήματος, ’Αθη
νών τήν 25ην Μαρτίου 1947 εις τό Σύνταγμα κατά τήν
λήψιν μέτρων τάξεως. Κάτω: Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι
τής Α ' Περιόδου, μετά τών ’Αξιωματικών τής Σχολής.
Ή φωτογραφία τής 3.10.1938. ’Απέναντι: Ή Σχολή
Ύπαχπυ νόμων παρελαύνουσα τήν 25ην Μαρτίου έν Ά θήναις έπί τή ’Εθνική ’Επετείψ.
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Σελίδες εις τάς οποίας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές ανέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.

Δεξιά: Έκπαίδευσις δοκίμων 'Γπαστυ νόμων εις χήν δδήγησιν χρικύκλαυ. Ή φωτογραφία χής 4.8.1939.
Κάχω: 'Ορκωμοσία νέων Ύπαστυνόμων χήν 4η,ν Νοεμ
βρίου 1939. ’Απέναντι έπάνω: ΑΕ κατασκηνώσεις της
Σχολής τό Ιτος 1939. ’Απέναντι κάτω: Πασχαλινόν
γεΰμα τής Σχολής τήν 5ην Μαίου 1939.

Τρομοιιρατιτιή δράg ι ς έν ό ν ό μ α τ ι
το0 ρατσισμού

ΚΟΥ - ΚΛΟΥΞ- ΚΛΑΝ
Τρομοκρατική έξτρεμιστική όργάνωσις τής Αμερικής άντιμαχομένη τά ατομικά
δικαιώματα και κεκηρυγμένη ύπέρ τών φυλετικών διακρίσεων. Παρά τήν έναντίον της
έκστρατείαν και παρά τό οτι ή δράσις της εχει περιορισθή, εξακολουθεί νά δίνη κατά
καιρούς σημεία τής ύπάρξεώς της με κάποια βόμβα σε πανεπιστήμια, σχολεία ή έκκλησίες τοΰ Μισισιπή καί τής Άλαμπάμας, ή με επιθέσεις έναντίον φιλελευθέρων ήγετών,
οί όποιοι ύποστηρίζουν τήν ισότητα Νέγρων και Λευκών.

Ν ό θ α ν Μ η έ ν τ φ ο ρ ν τ Φ ώρεστ.

Ο ργάνω σε

στρατιωτικά τό Κού - ΚλούΕ - Κλάν.
Ο ΙΙουλάσκι είναι μιά απομακρυσμέ
νη πολίχνη τού Νότου, κοντά ατά
ούνορα ανάμεσα στδ Τεννεσή καί τήν Ά λαμπάμα. Στον τοίχο ένός παλιοΟ σπιτιού
ύπάρχει μιά αναμνηστική πλάκα πού γρά
φει: «’Εδώ γεννήθηκε ή Κού - Κλούξ Κλάν, στό γραφείο τού δικαστού Τόμας Μ.
Τζόουνς, στις 24 Δεκεμβρίου 1865. Τά όνόματα τών ιδρυτικών μελών: Κάλβιν Ε.
Τζόουνς, Τζών Μπ. Κέννεντυ, Τζών Σ.
Λέστερ, Τζαίημς Ρ. Κρόου, Ρίτσαρντ Ρ.
Ρήντ, Φράνκ Ο. Μάκ Κόρντ».
Οί Ιξη άθάνατοι, δπως τούς άποκαλεί ή
ρατσιστική ιστοριογραφία, ήσαν στήν πρα
γματικότητα Ιξη νεαροί πού είχαν άπολυθή πριν μερικούς μήνες άπό τόν στρατό.
Ή ήσυχία, ή φτώχεια καί ή πλήξις τού
Πουλάσκι ήσαν γ ι’ αύτούς χειρότερα καί
άπό τήν ταπείνωσι τής ήττας.
Τό νόμισμα τής 'Ομοσπονδίας είχε ύποτιμηθή, ή νέα πολιτική τής χειραφετήσεως άπειλούσε νά άνατρέψη τήν οικονομία
τών περισσοτέρων Νοτίων, πού είχαν συνη
θίσει νά ζοΰν σέ βάρος τών σκλάβων. «Δι
ψάμε γιά Ινα μόνο πράγμα, τήν δυνατότη
τα νά διασκεδάσωμε μέ κάποιον τρόπο», θά
γράψη Ινας άπό τούς ίδρυτάς στά άπομνημονεύματά του. Καί οί Ιξη προέρχονταν
άπό εύκατάστατες οικογένειες καί, μετά
τήν ΐδρυσιν τής Κού - Κλούξ - Κλάν, πού
ήταν γ ι’ αύτούς άπλώς Ινα παράξενο ε
πεισόδιο τής ζωής τους, δλοι βρήκαν Ινα
άξιοπρεπές έπάγγελμα.

Τ

Ή Κού - Κλούξ - Κλάν λοιπόν ξεκίνησε
άπό Ινα άστείο, χωρίς νά Ιπιδιώξη τά α ι
ματηρά γεγονότα καί τις άδικίες πού προκάλεσε άργότερα. Ή όνομασία της προέρ
χεται άπό τήν παραφθορά τής Ιλληνικής
λέξεως «κύκλος». Τό «Κλάν» άποτελεΐ Ινα φόρο τιμής στήν ακωτσέζικη καταγω
γή μερικών άπό τούς ίδρυτάς της. Στήν
επόμενη φάαι τής δργανώσεως θά βρούμε
κι άλλες κλασσικές καταβολές, πού πολ
λές φορές μαρτυρούν μόνο Ινα εκκεντρικό
γούστο («Μέγας Κύκλωψ» ή πρόεδρος,
«Μέγας Μάγος» ή άντιπρόεδρος, «Μέγας
Τούρκος» ή στρατηγός). Μερικοί διακρί
νουν σ’ αήτές τις όνομασίες Ιπιφανειακές
δμοιότητες μέ τά εξωτερικά στοιχεία τής
όργανώσεως τών Μαασώ.ων.
Ή «’Αόρατη Λύτοκρατορία» — πού βρι
σκόταν βέβαια στό Νότο— είχε ήγέτη τόν
Μέγα Μάγο» πού διοικούσε μέ τήν βοή
θεια τών «Δέκα Πνευμάτων». Ή στολή δρισμένων ιδρυτικών μελών—πού άργότερα
έγινε ίδια γιά δλα —άπετελεϊτο άπό μιά
λευκή κουκούλα μέ τρύπες γιά τά μάτια,
Ινα κωνικό καπέλλο (πού έδινε σ’ αύτόν
πού τήν φορούσε τήν δψι φανταστικού δντος καί δημιουργούσε τήν έντύπωσι δτι
είχε ύπερφυσικό δψος) καί Ινα φαρδύ λευ
κό ράσο. ’Ακόμη καί τό κοστούμι Ιπιβεβαιώνει τήν άποψι τής δημιουργίας τής
Κλάν μέ σκοπό τήν διασκέδασι, τόν έκφοβισμό τών άξεστων καί προληπτικών νέ
γρων, πού τήν νύχτα περνούσαν τούς καβαλλάρηδες τής Κλάν γιά φαντάσματα.
Ά λλωστε, ή συνήθεια τών βάρβαρων άστείων σέ βάρος τών νέγρων ήταν πολύ δια
δεδομένη άνάμεσα στούς νεαρούς βλαστούς
τής καλής κοινωνίας τών Νοτίων Πολιτει
ών, πού ήσαν πολύ ένθερμοι όπαδοί τής
δουλείας, γιά νά άλλάξουν μόνο καί μόνο
έπειδή ήττήθηκαν στόν πόλεμο.
Τά μέλη τής Κού - Κλούξ - Κλάν συνεν
νοούνταν μεταιξύ τους στούς δημόσιους χώ 
ρους μέ σφυρίγματα, δπως τά παιδιά. Με
ρικοί υιοθετούσαν καί διαφορετική ένδυμασία, δμοια μέ τήν στολή τών 'Ισπανών
κοντοτιέρων τού 16ου καί 17ου αίώνος.
Ή μασκαράτα αύτή συνεχίστηκε μήνες δλόκληρους χωρίς νά τήν διαταράξη κανέ
να σοβαρό έπεισόδιο. ’Αλλά κάτω άπό τήν
ήρεμη έπιφάνεια τών λευκών νυχτών, τών
νεαρών πού άνιοΰσαν, ύπέβοακε μιά έκρηκτική κοινωνική πραγματικότης. Σύντομα
φάνηκαν τά πραγματικά κίνητρά της, πού
ξεπέρασαν άκόμη καί τήν άνάμνησι τών
μαθητευομένων μάγων καί μεταμόρφωσαν

τήν Κού - Κλούξ - Κλάν σέ μιά δμάδα α ι
μοχαρών άνταρτών, σέ Ινα παράνομο κρά
τος πού πολεμούσε τήν δμοσπονδιακή πο
λιτική ένσωματώσεως, εκπολιτισμού καί
πραγματικής χειραφετήσεως τών νέγρων
κατοίκων τών Ηνωμένων ΙΙολιτειών.
Πριν άπό μερικές δεκαετίες δ ιστορικός
Οϋλριχ Η. Φίλλιπς έγραφε: «Βασικό χ α 
ρακτηριστικό τής Ιστορίας τού Νότου πρέ
πει νά θεωρήται ή σταθερή επιθυμία νά
διατηρηθή τό τμήμα αύτό τής ’Αμερικής
σάν χώρα τής λευκής φυλής». Τό έκλογικό πρόγραμμα τού Δημοκρατικού Κόμματος
τής Λουϊζιάνας τό 1865 άρχισε μ’ αύτά τά
λόγια: «Πρέπει νά θεωρήσωμεν δτι αύτή
ή κυβέρνηαις τών λευκών δημιουργήθηκε
καί έχει ώς προορισμό νά ύπηρετή τήν λευ
κή φυλή άποκλειατικά. .. ΙΙρέπει νά τονίσωμε δτι δσοι έχουν άφρικανική κατα
γωγή δέν μπορούν νά θεωρούνται κάτοικοι
τών Η.Π.Α. καί δτι σέ καμμιά περίπτωαι
δέ μπορεί νά ύπάρχη οίαδήποτε μορφή ίσότητος άνάμεσα στούς νέγρους καί τις
άλλες φ υλές..».
Ή κατωτερότης τών νέγρων άποτελούσε πάντοτε τήν δικαιολογία γιά τήν ύπαρξι τής δουλείας, θά ήταν τρέλλα νά ntστεύη κανείς δτι οί Νότιοι θά τήν έγκατέλειπαν μπροστά στά θεωρητικά προγράμ
ματα χειραφετήσεως, τήν έπομένη μιάς
στρατιωτικής ήττας καί κατά τήν διάρκεια
μιας οικονομικής κρίσεως. Ό τέως δού
λος λοιπόν δέν έγινε Ινας έλεύθερος άν
θρωπος, άλλά Ινας έλεύθερος νέγρος πού
είχε χάσει καί τήν ειδική έκείνη προστα
σία πού όφειλόταν στήν έμπορική του ά
ξια. Οί λευκοί κάθε κοινωνικής τάξεως
άντιτάχθησαν στήν πολιτική τής ένσωμα
τώσεως τών μαύρων στόν ύπόλοιπο κοινω
νικό κορμό τής χώρας, χρησιμοποιώντας
σάν έπχείρημα τό φάσμα μιάς έπανοστάαεως τών νέγρων καί τής βεβαίας παρα
κμής τής λευκής φυλής μετά άπό τούς π ι
θανούς μικτούς γάμους. «θά γίνωμε μιά
νόθος φυλή, τό έθνος μας θά ξεπέση στό
έπίπεδο τού Μεξικού», έγραφαν οί βίαιοι
άρθρογράφοι τών δημοκρατικών εφημερίδων
τής έπαρχίας, πού άργότερα έγιναν οί
κύριοι συνένοχοι καί ύποστηρικταί τών κα
τορθωμάτων τής Κλάν.
Αύτά ήταν τό έδαφος τών παθών, τών
προκαταλήψεων καί τών ιστορικών κατα
στάσεων άπό δπου ξεφύτρωσε τό νέο κίνη
μα τής Κλάν. Τά έξωτερικά στοιχεία δια
τηρήθηκαν καί πολλαπλασιάσθηκαν στό ί-

ϊιο πνεύμα, άλλά πίσω τους άρχισε νά δια
γράφεται μιά στρατωτική όργάνωσις, μιά
συγκεκριμένη καί σαφής ιδεολογία. Τό πέ
ρασμα άπό τό παιγνίδι στήν τρομοκρατία
έγινε πολύ σύντομα. Φλόγες ξεπήδησαν
άπό δλες σχεδόν τΙς πολιτείες τού Νότου.
Τήν ϊνοιξι τού 1867 ή Κού - Κλούξ Κλάν είχε κιόλας άποκτήσει έναν πρα
γματικό άρχηγό, ένα καταστατικό, ένα λο
γιστικό σύστημα, μιά ιεραρχία.
Τό άποφασιστικό
συνέδριο έγινε στό
Νάσδιλ, μιά μεγάλη άγροτική κωμόπολι,
80 μιλιά άπό τό ΙΙουλάσκι. Οί σύνεδροι
έφθασαν έκεί ΐνκόγκνιτο δίνοντας συχνά
ψεύτικα ονόματα. Άνάμεσά τους δέν υ
πήρχε άκόμη δ άνθρωπος πού θά σημά
δευε τήν ιστορία τής Κλάν, δ στρατηγός
Νάθαν Μπέντφορντ Φόρεστ. ’Αλλά όλες οί
ψήφοι δόθηκαν σ’ αύτόν μέσα στό σκονι
σμένο σαλόνι τού Μάξγόυελ Χάουζ Ό χέλ.
Καί όλοι επιδοκίμαζαν τήν έκλογή του
σάν «Μεγάλου Μάγου» τής «’Αόρατης Αυ
τοκρατορίας». 'Ο Φόρεστ ήταν ένας άπό
τούς πώ λαμπρούς διοικητάς ίππικού τού
όμοσπονδιακού στρατού καί κυρίως ήταν ι
διοκτήτης φυτειών καί έμπορος σκλάβων.
Αυτός ήταν πού έδωσε στήν Κού - Κλούξ
- Κλάν τήν μορφή στρατκοτικής δργανώσεως. Οί συμμορίες τών λευκών Ιπποτών,
πού άποτελούντο άπό 20 έως 60 άτομα,
έκαναν έπιδρομές μέσα στήν νύχτα καί
χτυπούσαν σέ διάφορα σημεία. Τά θύματα
ήσαν νέγροι
άπελεύθεροι, «στααιασταί»
προοδευτικοί λευκοί, δάσκαλοι σχολείων
γιά νέγρους. Τό πρώτο μαρτύριο ή «προ
ειδοποίησή» ήταν συνήθως 200 χτυπήμα
τα μέ μαστίγιο. "Οποιος αντιστεκόταν θά
έπρεπε νά άκρωτηριασθή ή νά κρεμασθή.
Τήν ίδια τύχη είχαν καί εκείνοι πού κατήγγειλλαν τήν έπίθεσι στις αρχές ή άγνοούσαν τήν προειδοποίησιν.
ν1αως νά μήν έχη ξαναγίνει πιό απα
τηλό καταστατικά άπό έκείνο τής Κού Κλούξ - Κλάν, πού όριζε ότι ή Ε τα ιρεία
«ήταν άφιερωμένη ατόν Ίπποτισμό, τόν
’Ανθρωπισμό, τό Έ λ εο ς, τόν Πατριωτι
σμό». Ή χαλάρωσις τών νόμων και τής
τάξεως πού άκολουθεί κάθε πόλεμο, ή
άνεκτικότης πολλών τοπικών άρχών, δ
φόβος τών θυμάτων, τό κάλυμμα τής νύ
χτας, έκαναν αύτές τίς έπιχειρήσεις εύκο
λες καί άκίνδυνες. ’Από τό 1868 κιόλας
ό στρατηγός Καρλίν, διευθυντής τού Γρα
φείου Προστασίας τών προσφύγων καί τών

απελεύθερων δούλων, έγραφε σέ μιά άναφορά του: «Ή όργάνωσις τής Κού - Κλούς
- Κλάν είναι τόσο διαδεδομένη καί τόσο
καλά όργανωμένη καί όπλισμένη, ώστε είvxt άπίθανο νά ύπάρχη δυνατότης νά μπή
ηθική ή νομική τροχοπέδη στήν δράσι της.
Ή δύναμις τών όπλων είναι ή μόνη πού
μπορεί νά τήν έπαναφέρη στήν τ ά ξ ι...» .
Ε κτός άπό τις φυλετικές διακρίσεις β
ρισμένοι ιστορικοί, όπως δ Άλεξάντερ καί
δ Τρηλήζ, τοποθετούν τήν άφετηρία τής
Κλάν, στήν βιαιότητα τής έκλογικής δια
μάχης μετά τόν πόλεμο. Ή λεγομένη «πο
λιτική άποκαταστάσεως» είχε βόρειες ή
ρεπουμπλικανικές έπιρροές. Προσπαθούσε
νά ξεπηδήαη άπό τις στάχτες τού άγώνος
τής ’Ανεξαρτησίας καί τής Λουλείας. Τό
Κογκρέσσο είχε δημιουργήσει ένα Γραφείο
προσφύγων καί άπελευθέρων δούλων πού
άντιπροσώπευε μιά έπέκτασι τής δμοσπονδιακής έξουσίας στις οικονομικές, κοινω
νικές καί νομικές ύποθέαεις καί άποτελοΰσε όργανο τής νέας πολιτικής.
Τό ίδιο πνεύμα έκυριάρχησε καί στήν
σύνταξι τού «Νόμου περί Πολιτικών Δ ι
καιωμάτων» καί τής «14ης τροποποιήσεως» τό 1866. Οί ρεπουμπλ ικάνοι οργανώ
θηκαν σέ όλες τίς πολιτείες τού Νότου γιά
νά προωθήσουν αύτή τήν πολιτική άντιμετωπίζοντας τήν πλειοψηφία τών συντηρη
τικών λευκών καί τού δημοκρατικού κόμ
ματος, πού άντιπροσώπευε έκ παραδόσεως
τά συμφέροντά της καί μπορούσε νά έλέγχη έκατοντάδες τοπικές διοικήσει^.
Αύτδ τό τελευταίο στοιχείο είναι ση
μαντικό, για τί σ’ αύτό όφειλόταν ή Ατι
μωρησία γιά τις έπιδρομές, τούς εμπρη
σμούς, τίς βιαιότητες, τίς δολοφονίες, τούς
βιασμούς καί τούς άκρωτηριασμούς πού
έκαναν όλο καί πιό συχνά διάφορες δμάδες τής Κλάν. ’Αλλά ή Κού - Κλούξ Κλάν παρουσιαζόταν στόν μέσο άνθρωπο
σάν μιά όργάνωσις μέ σκοπό τήν τιμωρία
τής έγκληματικής δραστηριότητος τών νέ
γρων καί τήν έξάρθρωσι τής έπαναστατικής συνωμοσίας έναντίοτν τής λευκής φυ
λής.
Ή δεύτερη αύτή αιτιολογία ήταν τελεί
ως άνυπόστατη έκεϊνα τά χρόνια σ’ έκεϊνες τίς πολιτείες, ένώ ή πρώτη έκδηλωνόταν σέ μικρές κλοπές πού συχνά όφειλόνταν σέ άνάγκες έπιβιώσεως. "Αλλοι νέ
γροι έπεφταν θύματα ένέδρας τήν νύχτα
καί μαστιγώνονταν γιατί «δέν έβγαλαν τό

Στό Ούίσλερ της Αλαμπόμα. Μιά μα
κριά σειρά μυημένων περνά τό κατώφλι
τής Εκκλησίας τών Βαπτιστών. Τά υ
ποψήφια μέλη τής Κού - ΚλούΕ - Κλάν
πρέπει όπαραιτήιτως νά είνσι λευκοί καί
προτεστάντες.
καπέλλο τους μπροστά σ ένα λευκό», ή
εύνουχίζονταν γιατί «κοίταξαν μέ έπιμονή
μιά λευκή γυναίκα». ’Αλλά κατά τήν γνώ
μη τών ιστορικών πού άναφέραμε, ή με
γαλύτερη αύξησις τής δυνάμεως τής ΚούΚλούξ - Κλάν καί οί αιματηρότερες έκδηλώσεις βίας συνέπεσαν μέ τήν παραχώρησι τού δικαιώματος
ψήφου στούς νέ
γρους, πού ψήφιζαν ομόφωνα σχεδόν τούς
ρεπουμπλ ικανούς. Έκατοντάδες νέγροι
μαστιγώθηκαν, βασανίστηκαν καί μερικές
φορές έκτελέσθηκαν
γιατί «ψήφισαν ή
σκόπευαν νά ψηφίσουν ρεπουμπλ ικανούς».
Πρά τό τέλος τού 1876, χάρις στις προ
σπάθειες τού στρατηγού Φόρεστ καί στις
πολυάριθμες φιλίες του μέ τέως άξιωματικούς τού δμοσπονδιακού στρατού πού δέν
είχαν άντίρρησι νά όνομασθοΰν «Μεγάλοι
Δράκοντες» ή «Μεγάλοι Τιτάνες» ή «Με
γάλοι Γίγαντες» ένός «στρατού - φαντά
σματος» άλλά αιματοβαμμένου, περιπετει
ώδους καί ρομαντικού (οί πλούσιες καί
ώραίες κληρονόμοι τού Νότου έτοίμαζαν
κρυφά τίς λευκές στολές τής Κλάν), ή
Κλάν μπόρεσε νά έπεκταθή στήν Ά λαμπάμα, στόν Μισισιπή, στήν Βόρειο Καρο
λίνα. Οί έντυπωσιακές της προκηρύξεις,
μέ τίτλους όπως «Τρομακτικός τάφος»,
«Αιματοβαμμένο φεγγάρι», «Τελευταία
'Ώρα», έμφανίζονταν όλο καί πιό συχνά
στις πλατείες, στις έφημερίδες, στά δη
μόσια κτίρια. Οί μυημένοι, πού συγκεντρώ
νονταν συχνά σέ μικρές, άνεξάρτητες δμάδες, οί δποΐες ξέφευγαν τελείως άπό τόν
έλεγχο τών άρχηγών, είχαν γίνει πολλές
χιλιάδες. Σέ μερικές περιοχές, όπως τό
Τέξας, 20 περίπου έπαρχίες όπου κυριαρ
χούσε ή Κού - Κλούξ - Κλάν βρίσκονταν
σέ κατάστασι άναρχίας γιά άρκετά με
γάλο χρονικό διάστηιια τό 1868. Στό ’Αρκάνσας, σύμφωνα μέ τήν άναφορά ένός
κυβερνήτη, ή Κλάν έκανε τουλάχιστον 200
φόνους στούς τρεις μήνες πριν άπό τίς
εκλογές τής 3ης Νοεμβρίου.
’Αλλά άπό τό Άρκάνσας άκριβώς ξε
κίνησε ή άντίδρασις πού έκλεισε μέ τήν
άπόλυτη έξουδετέρωσι τής Κλάν τήν πρώ-

τη φάσι τής ιστορίας τής τρομακτικής όργανώσεως. ’Αμέσως μετά τΙς έκλογές, δ
κυβερνήτης Κλαίυτον έπέβαλε τδν στρατιω
τικά νδμο. Οί έθνοφρουροί χώρισαν τήν
Πολιτεία σέ τέσσερις περιοχές καί άρχισαν ένα μεθοδικό «χτένισμα», συλλήψεις
καί κατά μίτωπον συγκρούσεις μέ τΙς διά
φορες συμμόέίες τής Κλάν. Έ τσ ι οί μυημένοι διαλύθηκαν μέσα σέ λίγες έβδομάδες.
Δέν είχαν συνηθήσει νά άντιμετωπίζουν
έναν ισχυρό έχθρό καί δείχνονταν ικανοί
μόνο στίς νυχτερινές έπιδρομές, δπου έκμεταλλεύονταν τόν παράγοντα τού αιφνι
διασμού καί τήν Αδυναμία των θυμάτων.
"Άλλωστε μέ τήν έφαρμογή τού στρατιιοτικού νόμου έχασαν τήν ύποστήριξι των
τοπικών άρχών. Κατηγόρησαν τήν έθνοφρουρά δτι έπέβαλε σέ βασανιστήρια τούς
αιχμαλώτους, δτι έκανε δμαδικές έκτελέσεις, συλλήψεις χωρίς Αποδείξεις. Ίσ ω ς
αυτές οί κατηγορίες νά είναι έν μέρει άληθινές, τό βέβαιο είναι δμως δτι οί πε
ρισσότεροι άρχηγοί τής Κλάν κατέφυγαν
σέ άλλες Πολιτείες.
Στό Άρκάνσας ή
Κού - Κλούξ - Κλάν έξοντώθηκε τούς πρώ
τους μήνες τού 1869. Α λλ ά καί στίς άλ
λες Πολιτείες ή έπιχείρησις πήρε τδν δρό
μο της. Στρατιωτικός νόμος, κατάργησις
τού habeas corpus, έπιστράτευσις, συλλή
ψεις καί καταδιώξεις
συνετέλεσαν στήν
έξαφάνισι τής Κλάν, ώς όργανωμένων δμάδων άνταρτών καί όργάνου πολιτικής
πιέσεως (1873).
Ά ν καί ή Κλάν βυθιζόταν έτσι σέ μιά
περίοδο σιωπής καί νάρκης, τά πάθη, τά
γεγονότα, οί καταχθόνιες δυνάμεις πού
προκάλεσαν τήν σύστασί της δέν έπαψαν
νά ύπάρχουν. *0 Νότος είχε ύψώσει τήν
σημαία τής λευκής κυριαρχίας, αλλά τό
Ιδιο δόγμα Ισχυε καί στόν Βορρά καθώς
αποδείχθηκε. "Οπως παρατηρεί δ Τρηλήζ,
κατά τήν εικοσαετία μετά τό 1890 τά δι
καιώματα τών νέγρων ήσαν πολύ λιγώτερα άπό δ,τι στήν άρχή τής πολιτικής χειραφ-ετήσεως: «Τό Κογκρέσσο καί τό ’Ανώ
τατο Δικαστήριο άφαίρεσαν κάθε άξια άπό
τήν νομοθεσία πού έφαρμόσθηκε στήν πε
ρίοδο τής άποκαταστάσεως».
Έ τσ ι δ νέος αιώνας ήταν γόνιμο έδα
φος καί τήν άναβίωσι τής Κλάν. Τό πρώ
το σημάδι ήταν ένα βιβλίο πού έξεδόθη τό
1905, δ «Άνθρωπος τής Κλάν» τού Τόμας
Ντίξον.
Τά ρομαντικά καί ®ανταστικά
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στοιχεία του έκάλυπταν τήν αιματηρή ι
στορική πραγματικότητα. Οί ιππότες μέ
τίς λευκές στολές, δπως τούς έβλεπε δ
Ντίξο,ν, ήσα ήρωες άσπιλοι καί άφοβοι,
πού παοήλαυναν σέ σιωπηλές λιτανείες,
έκαναν μαγικές τελετουργίες, άναβαν
σταυρούς τίς κορυφές
τών 6ου ;ώ ι καί
σπάνια /ατεφ=υγαν στήν βία δταν τούς
προκαλούσαν έντονα. Εφημερίδες, περιο
δικά καί Ιστορικά συγγράμματα ακόμη,
ύπσστήριξαν αύτή τήν άποψι καί συνάντη
σαν τήν έπιδοκιμασία τού κοινού. Τό 1915,
ή πρώτη κολοσσιαία έποποιία στήν ιστο
ρία τού άμερικανικού κινηματογράφου, ή
«Γέννηαις ένός "Εθνους» τού Γκρίφφιθ, α
ποτελείωσε τό κακό.
Στό έργο αύτό οί νέγροι έμφανίζονταν
αάν μέθυσοι, βάρβαροι βιααταί γυναικών
καί απειλούσαν, μαζί μέ τούς Βορείους
συμμάχους τους, τίς λευκές οικογένειες
τού Νότου καί τήν έπιβίωσι τών ίδιων τών
Πολιτειών. Στήν τελική άποθέωσι —πού
αποτελεί καί μία άπό τίς καλύτερες σκη
νές κινηματογράφου δράσεως καί αγωνίας
—μιά δμάδα λευκών καβαλλάρηδων έλευθερώνει τήν ήρωΐδα τού φίλμ καί μαζί
της σώζει ένα λαό, μιά φυλή.
'Η ταινία αύτή, πού είχε μεγάλες άρετές σάν θέαμα (Αγωνία, έρωτες, πόλεμοί.
σημείωσε τεράστια έπιτυχία. Προκάλεσε
μεγάλο ένθουσιααμό σέ δλον τόν Νότο. Οί
χρονικογράφοι άναφέρουν πλήθη πού έκφράζουν τήν έπιδοκιμασία τους στήν πρε
μιέρα στήν Ά τλάντα τής Γεωργίας. Τίς
ημέρες έκεϊνες καί μάλιστα στήν Εορτή
τών Εύχαριστιών στίς 24 Δεκεμβρίου 1915
στούς λόφους τού Στόουν Μάουντεν φάνη
κε τά μεσάνυχτα ένας πύρινος σταυρός καί
δ Ούίλλιαμς Τζόζεφ Σίμμονς Ανάγγειλε
μέ μιά μεγαλόστομη προκήρυξι τήν γέννησι τής δεύτερης Κού - Κλούξ - Κλάν.
Βασικές άρχές της ήσαν δ πατριωτι
σμός, ή κυριαρχία τής λευκής φυλής καί
δ άγώνας γιά τήν διατήρησι τής καθαρότητός της. *0 Σίμμονς είχε γεννηθή τό
1880 καί ώς τότε ίτα ν μάλλον αποτυχη
μένος. Δέν είχε βρή ίκανοποίησι ούτε άπό
τό λειτούργημα τού μεθοδιστοΰ πάστορος
ούτε άπό τό έπάγγελμα τού έμπορικού άντιπροσώπου. ΓΓ αύτό προσπάθησε νά άποκτήση όντότητα μέσα σέ μυστικές όργανώσεις, σέ δώδεκα διαφορετικές μααωνικές
«στοές» καί στήν Woodmen of the World
Association* δπου έφθασε μέχρι τόν βαθμό

τού ταγματάρχη. Οί ιεροτελεστίες καί οί
συνωμοσίες ήσαν ή έμμονη ιδέα του. "Ενα
αύτσκινητιστικό δυστύχημα, πού τόν άνάγκασε νά μείνη τρεις μήνες στό νοσοκο
μείο, τού έδωσε τήν εύκαιρία νά όνειροπολήση άνενόχλητα καί νά θέση τίς βά
σεις τής νέας Κού - Κλούξ - Κλάν καί τής
δρολογίας της.
Μετά τήν νύχτα τού Στόουν Μάουνταιν 6
Σίμμονς αύτοανακηρύχθηκε «Αύτοκρατορικός Μάγος» τής «Αόρατης Αυτοκρατορίας
καί άρχισε τήν έκστρατεία συγκεντρώσεως
όπαδών, άφού προαέλαβε πρώτα τόν Έ ν τουαρντ Κλάρκ Γιούνγκ, έναν μεγάλο δια
φημιστικό πράκτορα τής έποχής. Τά «σλόγγκαν» περιέγραφαν τήν Κλάν σάν «ένα
έκλεκτό τάγμα γιά άνώτερους άνθρώπους*.
Γιά νά γίνη δεκτό ένα μέλος θά έπρεπε
νά άπαντήση σ’ ένα έρωτηματολόγιο μέ δέ
κα σημεία άπ’ δπου έβγαινε τό συμπέρα
σμα δτι έχθροΐ τής ’Αμερικής ήσαν οί μέ
θυσοι, οί κοινές γυναίκες, οί Εβραίοι, οί
Νέγροι, οί Ρωμαιοκαθολικοί καί κυρίως
οί ’Ιταλοί μετανάστες, τών δποίων δ Πά
πας «ντάγκο» (είναι τό περιφρονητικό έπίθετο πού δίνουν
στούς Ιταλούς στίς
Η.Π.Α.) μηχανορραφούσε κατά τήν γνώμη
τού Σίμμονς γιά νά έπεκτείνη τήν κυριαρ
χία του καί στήν ’Αμερική.
Ή έπιτυχία τής Κλάν ήταν πάλι πολύ
μεγάλη καί δχι μόνο στίς Πολιτείες τού
Νότου, δπου άκόμη καί οί μεθοδισταί καί
οί βαπτισταί ίερείς τήν υποστήριξαν. Στήν
άρχή τής δεκαετίας τού 1920 δ Σίμμονς
καυχόταν δτι είχε 4.000.000 όπαδούς. Ί
σως αύτός δ άριθμός νά μήν άπέχη πολύ
άπό τήν πραγματικότητα. Στόν Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο ή Κού - Κλούξ - Κλάν
είχε διακριθή σάν όργάνωσις μέ έντονα
πατριωτικά αισθήματα. Στά χρόνια μετά
τόν πόλεμο μέσα στήν ήθική καί οικονομι
κή κάτάπτωσι τής χώρας, ή Κού - Κλούξ
- Κλάν άρχισε μιά βίαιη έκστρατεία έναντίον τών μεταναστών, τών ριζοσπαστών
καί τών συνδικαλιστών.
Έ τσ ι, ή Κού - Κλούξ - Κλάν μεταμορ
φώθηκε σέ μιά μεγάλη έπιχείρησι καί οί
άρχηγοί της πλούτιζαν μέ εύκολία. Ά πό
έκείνη τήν στιγμή άρχιζε νά άποκτά με
γάλη πολιτική δύναμι καί έπαιζε σημαν
τικό ρόλο στίς συγκεντρώσεις καί τίς προ
εκλογικές έκατρατείες τού 1924 καί τού
1928. ’Αλλά ή πραγματική της δύναμις
φανερώθηκε σέ τοπικές ύποθέαεις. Σέ ε
κατοντάδες έπαρχιακές πόλεις ή Κλάν
καθόρισε τήν έκλσγή τών δικαστών, τών
κυβερνητών, τών γερουσιαστών, τών βου
λευτών καί τών
κοινοτικών άρχόντων.
Στηριζόμενη σ’ αύτή τήν δύναμι, πού τής
έξασφάλιζε τήν Ατιμωρησία, καί μέ τήν
βοήθεια μιάς άρκετά μεγάλης μερίδος τής
κοινής γνώμης, ή «’Αόρατη Αύτοκρατορία» είχε πάλι τήν δυνατότητα νά διαπράξη ένα σωρό παρανομίες καί βιαιότη
τες. Οί νέες ιδέες είχαν εύρύνει τό π ε
δίο έκλογής τών θυμάτων καί τών βασα
νιστηρίων.
Ά νδρες καί γυναίκες, λευκοί καί μαύ
ροι, ύποπτοι γιά σχέσεις έρωτικές μέ ά
τομα άλλου χρώματος άπάγονταν μέσα
στήν νύχτα, μαστιγώνονταν καί έλευθερώνσνταν τό πρωί σκεπασμένοι μέ κατράμι
καί πούπουλα, ή Ακρωτηριασμένοι. Μέ τήν
ίδια Αγριότητα «τιμωρούνταν» οί Εβραίοι,
πού ήσαν ένοχοι για τί τό έθνος πεινούσε,
οί συνδικαλισταί ήγέτες πού θεωρούνταν
πράκτορες τού μπολσεβικισμού, οί ’Ιρλαν
δοί ή ’Ιταλοί μετανάστες γιατί συμμετεϊ-

Απέναντι: "Εφιππη ncpinoAoc μελών
τού Κού - Κλούξ - Κλάν σέ ένα δάσοα
τού Μιοσιοσιππή. Δεξιά: Γυναίκες, μέ
λη τής όργανώσεως μέ κουκούλες σέ
μιά διαδήλωσι, πού έγινε οτή Γεωργία.

χαν «στήν καθολική - παπική συνωμοσία»
γιά χήν καχάκχηαι χής Α μερικής.
Μιά όργιαστική φαντασία χαρακτήριζε
χώρα χΐς σχολές καί χίς ιεροτελεστίες.
Ά πό τό λευκό ράσο πέρασαν σχά πολύτιμα
μεταξωτά, σέ άναχολικά έθιμα, σχίς πιό
νοσηρές φανχααιώσεις. Οί ήμέρες χής έβδομάδος καί οί μήνες πήραν άλλα δνόμαχα
(«Αιματοβαμμένος», «Σκοτεινός»,
«Τρομακτικός», «’Οργισμένος», «Φρικχός»,
«Εκρηκτικός» κ λ π .).
’Αλλά καί αύχή χήν φορά ή έξάπλωσις
χής ισχύος χής δργαινώσεως συνέπεσε μέ
χήν άρχή μιάς Ινχονης άνχιδράσεως χών
δυνάμεων χής τάξεως πού προκάλεσαν χήν
παρακμή χης. Αύχή χήν φορά έκχός άπό
χούς ειδικούς νόμους, χήν συνχονιαμένη
δράσι χής χοπικής άσχυνομίας, καί χής
νεοσύσχαχης F .B .I., ένας άλλος παράγων
χής παρακμής χής Κού - Κλούξ - Κλάν.
ήχαν μιά έαωτερική κρίσις πού όφειλόχαν
σχήν διαφθορά καί χήν φιλαρχία χών δια
φόρων άρχηγών. Μερικά έπειαόδια άπεκάλυφαν άγνωστες έως χόχε πχυχές χής
Κλάν. ’Ανάμεσα σ’ αύχές ήχαν καί ή καχαδίκη χοΟ «Μεγάλου Δράκονχος» χής Αΰχοκραχορίας» Νταίηβιντ Στέφενσον γιά
ανθρωποκτονία καί άσκηοι βίας, σχήν πο
λιτεία χής ’Ινδιάνας.
Τό νέο πνεύμα πού έφερε σχήν Κού Κλούξ - Κλάν δ νέος «Μέγας Μάγος» χής
δεκαεχίας χοΰ 1930, ό "Εβανς, έξασφάλιαε
χήν έπιδίωσί χης άλλά όχι καί μιά νέα
ακμή. *0 σχόχος μεχαχοπίσθηκε άπό χους
καθολικούς σχούς κομμουνισχάς καί ή Κλάν
προσπάθησε νά άποκχήση χήν ύποσχήριξι
χών αυνχηρηχικών ένανχίον χού «Nto5
Νχήλ», χής πολιχικής χού Ρούσβελχ. Ά λ 
λά χό 1944, κάχω άπό χήν απειλή χής ποι
νικής διώξεως έξαιχίας χής άδυναμίας χου
νά πληρώαη ένα χρέος 685.000 δολλαρίων, χό «Μεγάλο Συμβούλιο» χής Κλάν
προχίμησε νά διαλυθή έπίσημα.
Ή χρίχη φάσις χής ίσχορίας χής Κλάν,
ή σύγχρονη, άρχισε χό 1954 σάν άντίδρασις χών Νοχίων σχήν άπόφασι χού Άνωχάχου Δικαστηρίου σχεχικά μέ χήν ποκιτική χής καχαργήσεως χών φυλεχικών δια
κρίσεων σχά σχολεία, πού άποχελεί και
ένα άπό χά προγράμμαχα χής σημερινής
κυβερνήσεως Νίξον.
Καί ή χρίχη αύχή φάσις χαρακχηρίσθηκε άπό μιά κλιμάκωσι χής βίας καί μιά
διεύρυναι χού πεδίου έκλογής χών θυμάχων. Ή δυναμΐχις έγινε χό συνηθισμένο
δπλο χών χρομοκραχών, καί οί ύποσχηρικχα! χών «Δικαιωμάτων χού ’Αχόμου- άποχέλεσαν χούς κύριους στόχους χών δμά6ων πού ήσαν λιγώχερο συνδεδεμένες με

ταξύ χους άλλά έξίαου ισχυρές (είχαν χά
γραφικά ονόματα «εύτυχισμένοι τρομοκρά
τες» ή «ύπέροχοι έξη»). Σχολεία, έκκλησίες, Ιβραϊκά μαγαζιά, κατοικίες νέγρων
άναχινάχθηκαν σχόν άέρα. Υπήρχαν πολ
λά άθώα θύματα, δπως χά παιδιά ένός
ένοριακοΰ σχολείου, πού βρήκαν τραγικό
τέλος άπό τις έκρήξεις τής δυναμίχιδος.
Πολλές πολιτικές δολοφονίες όργανώθηκαν άπό χήν Κλάν: δ άκρωχηριασμός καί
ή δολοφονία χρών ύποστηρικτών χών «Δι
καιωμάτων χού ’Ατόμου» χό 1965 καί ή έν
ψυχρφ έκτέλεαις μιάς δασκάλας ιταλικής
καταγωγής, χής Βιόλα Λιούχσο, πού ήχαν
ένοχη γιατί «ύποβίβασε τήν λευκή φυλή
έχοντας έπαφές μέ νέγρους καί προσφέροντάς χους βοήθεια».
Ή σημερινή δύναμις χής Κλάν υπολο
γίζεται σέ 10 έως 20 χιλιάδες άτομα πού
διοικοΰνται άπό 21 τουλάχιστον διαφορε
τικές Κλάν, οί όποιες έπιδιώκουν νά έπιβάλουν χήν προσωπική πολιτική καί ιδεο
λογική χοποθέχησί χους.
Ή τελευταία
μεγάλη αυγκέντρωσις έγινε έφέχος χήν
άνοιξι άπό χόν σημερινό «Αΰχοκραχορικά
Μάγο» χής Τσουσκαλούζα
(Ά λαμπάμα)
Ρόμπερχ Μ. Σέλχον καί θεωρήθηκε σάν
μιά προσπάθεια έπιδείξεως ισχύος καί ένότητος ένανχίον χών δμάδων πού χήν συ
ναγωνίζονται, δπως οί «Λευκοί Σταυρο
φόροι Χριστιανοί» (300 δπαδοί) ή οί «Λευ
κοί Ιππότες» (1000 περίπου). Οί αίτιες
πού μειώνουν χήν δύναμι χού Σέλχον, άλ
λοτε έργάχη ένός έργοσχασίου έλαστικών,
καί χής «Εταιρίας χών Ηνωμένων Κλάν
χής Αμερικής» (τίτλος μέ έμπορικό χα 
ρακτήρα, πού δμως δέν φαίνεται παρά
ξενος άφού χό δνομα χής Ε τα ιρ ία ς βρί
σκεται χώρα καί σχόν τηλεφωνικό κατά
λογο) , είναι πολλές καί διάφορες.
Ή μία είναι πολιτικής φύσεως. Ό συν
τηρητικός ’Αμερικανός πολίτης δέν έχει
κανένα λόγο νά έμπιστευθή τήν Κλάν. Υ 
πάρχουν άλλες πατριωτικέ- ή ρατσιστικές
οργανώσεις πού δέν καταφεύγουν σχήν δυναμίτιδα καί χρησιμοποιούν νόμιμες μεθό
δους γιά νά πραγματοποιήσουν τούς ίδιους
σκοπούς, έχουν έθνική διάδοσι καί δημο
κρατικό κάλυμμα, δπως είναι ή Ε τα ιρία
Τζών Μπίρτς. "Ενας άλλος λόγος είναι
ή συντονισμένη έκστρατεία πού έξαπέλυσε
ή F .B .I. ένανχίον χής τρομοκρατίας χής
Κού - Κλούξ - Κλάν γιά νά έξαρθρώση χίς
συνωμοσίες, νά συλλάβη χούς άρχηγούς

καί νά κατάσχη χά δπλα χής όργανώσεως.
Χρησιμοποιώντας δλα χά μέσα ή δργάνωσις τού Χέμπερτ Χούβερ έδωσε ένα γε
ρό χτύπημα στους έξτρεμιστάς συνωμότες
χής Κού - Κλούξ - Κλάν. Σέ μερικές Πο
λιτείες κοινότητες Εβραίων οργάνωσαν
είδικά σώματα γιά χήν άνακάλυψι χών
δραστών κάθε έπιδρομής. Ή Γερουσία καί
ή ’Επιτροπή «Άντιαμερικανικών έκδηλώσεων» έκαναν πολλές φορές
άνακρίσεις
γύρω άπό χήν όργάνωσι καί χίς μεθόδους
χών «Αύχοκραχορικών Δρακόντων» καί χών
όπαδών χους.
Ή Κού - Κλούξ - Κλάν δμως δέν μπο
ρεί νά θεωρήχαι νεκρή. Δέν περνά μήνας
χωρίς νά έκραγή κάποια βόμβα σέ κά
ποιο πανεπιστήμιο ή σχολείο ή έκκλησία
τού Μισισιπή ή Tie Ά λαμπάμας ένανχίον
χών ήγεχών χών κινημάτων γιά χά άτομικά δικαιώματα ή χούς ύποστηρικτάς χής
καχαργήσεως χών φυλεχικών διακρίσεων.
Τά δικαστήρια χού Νότου έξακολουθοΰν νά
δείχνουν μεγάλη άνεκχικότηχα στις σπά
νιες περιπτώσεις πού οί ύπεύθυνοι άνακαλύπονχαι, δυσκολεύοντας έτσι χό έργο χής
F .B .I. πού προσπαθεί νά έξοντώση αύχή
χήν όργάνωσι.
Ούτε ό νόμος, ούτε χό Κογκρέσσο, ούτε
ή έπιθυμία ένός Προέδρου θά μπορέσουν νά
θέσουν τέρμα σχήν δραστηριότητα χής Κού
- Κλούξ - Κλάν, δσο ένα μέρος χής κοι
νής γνώμης χών Νοχίων θά συμμερίζεται
χήν ιδεολογία χης. Ά πό έκείνη χήν μα
κρινή ήμέρα χού Δεκεμβρίου 1865 σχό
ΙΙουλάσκι χό φυλετικό πρόβλημα σχήν ’Α
μερική δχι μόνο δέν έχει λυθή, άλλά άντίθετα έχει γίνει τό σπουδαιότερο πρόβλη
μα χής ’Αμερικανικής κοινωνίας. Ά π ’
χύτό καί άπό χό τεράστιο έπαναστατικδ
δυναμικό χου έξκρτώνται οί τύχες τής ’Α
μερικής σχόν πολιτικό καί κοινωνικό το
μέα, άπό χήν οικονομία έως χό πρόβλημα
χών γκέχχο χών πόλεων, χό πρόβλημα χών
νέων καί χών ναρκωτικών, χόν ριζοσπα
στισμό καί χήν έγκλημαχικόχηχα. Ή Κού
- Κλούξ - Κλάν έξακολουθεί νά ύπάρχη
σάν ένα παρασιτικό φυτό πού τρέφεται άπ'
αύτούς χούς χυμούς, έτοιμο νά πετάξη γιγάνχιους βλαστούς δχαν νέα Ιστορικά γ ε 
γονότα, νέες κοινωνικές καί ήθικές άνχκαχαχάξεις θά χό έπιτρέψουν.
FRANCO NENCI.N1
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ΠΏΣ ΜΑΣ
Η εικοσαετία τών «Αστυνομικών
Χρονικών» έχοιρετίσθη μέ άνυπόκριτον
ενθουσιασμόν έκ μέρους τών άναγνωστών μας, τοΰ τύπου καί τού κοινού.
Έκ τής πληθύος τών επιστολών καί τη
λεγραφημάτων, τό όποια έφθασαν εις
τά γραφεία μας, ώς καί έκ τών δημο
σιεύσεων τών εφημερίδων, ένδεικτικώς
καί μόνον, ποραθέτομεν μερικά άποσπάματα. Επ' εύκοιρία εύχαριστοϋμεν πάντας διά τάς εύχάς των καί σντευχόμεθα
παν ποθητόν.

ΕΙΔΑΝ

Τήν σύνταΕιν κοί τήν έπιμέλειαν τού
περιοδικού έχει τά Τμήμα Εκδόσεων
τής Ύποδ)νσεως Σωματικής καί Πνευ
ματικής Αγωγής τού Αρχηγείου Αστυ
νομίας Πόλεων.

«'Αξιότιμε κ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΛΗ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
X. Λ I Λ Η Σ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Έν Κορίνθω τή 12.6.73

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
Πολυσέλιδο μέ έκλεκτή ύλη καί όψογον έμφυνισιν έκυκλοφόρησε τά τεύχτς
τού Ιουνίου τού γνωστού περιοδικού
«'Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον έκδίδεται ύπο τού Αρχηγείου Αστυνομίας
Πόλεων.
Μέ τά νέο τεύχος των τά «Άστυνο
μ κο Χρονικμ» συνεπλήρωοαν εικοσαε
τίαν άπό τής έκδόσεώς των. Κατά τά
διαρρεύσαντα έτη, τό άστυνσμικό αύτά
περιοδικό έοημείωσεν άξιοθαύμαστα βή
ματα προόδου ώστε σήμερα νά συναγω
νίζεται τά άνάλογα έντυπα τών άστυνομιών τής Ευρώπης κοί τής Αμερικής καί
εις πολλά σημεία νά είναι άνώτερο τού
των.
Εις τις σελίδες του φιλοξενεί όχι μό
νον άστυνομικούς, άλλά καί ίδιώτας άσχολουμένους μέ θέματα αστυνομικού
ενδιαφέροντος, όπως έγκληματολάγους,
κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, δικηγό
ρους, ίατροδικαστός, πολιτειολόγους κ.
ο., οί όποιοι, μέ τις εκλεκτές συνεργα
σίες των υποβοηθούν τό πολύπλευρον
καί δύσκολον έργον τής Αστυνομίος. Τά
δημοσιευόμενα ποικίλα θέματα, γραμμέ
να υπεύθυνα άπό ύπευθύνους άνθρώπους, είναι, ιδίως διά τήν νεολαίαν μας,
τόσον κατατοπιστικά, ώστε νά προσδί
δουν εις τά « Αστυνομικά Χρονικά» τήν
μορφήν ένός συγχρόνου κοινωνικού
Εύαγγελίου.

τής τοΰ Οργανισμού «ΟΡΙΖΩΝ», άπέστειλε εις τόν Αρχηγόν τής Αστυνο
μίας Πόλεων κ.
Κων)νον Γιαννούλην
τήν έξής έπιστολήν:

Πρός τό Περιοδικόν
« ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Καλλιδραμίου 12
Αθήνας
Αγαπητοί Φίλοι,
"Εχων ύπ' όψει μου τή μορφή τού
περιοδικού κατά τό πρώτο ξεκίνημά του,
μένω όντως κατάπληκτος μέ τή σημε
ρινή του έξέλιξι.
Καί ά δυσκολώτερος άκόμη άνογνώστης κι' ό είδικώτερος εις τά θέματα
τών έκδόσεων κριτής, είναι άδύνατον
νά μήν γνωρίση μίαν τελείαν εκδοτικήν
άρτιότητα, όχι μόνον εις τό θέμα τής
έμφανίσεως τού Περιοδικού, άλλά καί
εις έκεϊνο τού περιεχομένου του, τοΰ
πολυποίκιλου καί γλαφυρού, τού κατά
πάντα σοβαρού καί εύχαρίστου.
Σάς συγχαίρω θερμώς διά τήν όλην
πρόοδον τοΰ ώραίου Περιοδικού Σας
καί διά τήν σημαντικήν του προσφοράν
εις τόν πνευματικόν τομέα.
Μέ πολλήν έκτίμησιν
ύμέτερος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
Ό κ. Γεράσιμος Αποστολότος, σύμ
βουλος Δημοσίων Σχέσεων καί Διευθυν

Αρχηγέ,

Επί τή ευκαιρία τής λήψεως τού τε
λευταίου πανηγυρικού σας τεύχους «Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τής 20ετίας
άπό τής έκδόσεώς του, παρακαλώ νά δεχθήτε τά θερμά μου συγχαρητήρια διά
τήν έπιτυχή συνέχισιν ένός λίαν χρησί
μου καί ένδιαφέροντος περιοδικού.
Ο άείμνηστος Νικ. Αρχιμανδρίτης,
ιδρυτής τής έκδόσεώς μέ είχεν-τιμήσει
μέ τήν φιλίαν του καί οϋτω είχα τήν
εύκαιρίαν νά παρακολουθήσω τήν έξελικτικήν πορείαν τών «Χρονικών» άπό
πολλών έτών.
Εύχομαι, τόσον έπ' ώφελεία τής Α
στυνομίας, όσον καί τών φίλων της, ή
εκδασις νά συνεχίΖη μέ έπιτυχίαν τήν
παρουσίαν της, τήν όποιαν μέ τόσην
συμπάθειαν καί ένδιαφέρον δεχόμεθα
κατά μήνα οί άποδέκται της.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΟ
ΝΥΣΙΟΥ ΜΑΓΛΙΒΕΡΑ
« Αστυνομικά Χρονικά»
Καλλιδρομίου 12
'Ε ν τ α ύ θ α
Επί τή συμπληρώσει 20ετίας άπό κυ
κλοφορίας άξιολόγου
περιοδικού σας,
παρακαλώ δεχθήτε βοθύτατα συγχαρη
τήριά μου ώς Έλληνος Πολίτου, άλλά
καί ώς πνευματικού άνθρώπου, διά τό
ύπό τού Περιοδικού σας έπιτελούμενσν
άριστον έργον.
Δ ΙΟ Ν Υ ΣΙΟ Σ Μ ΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Γενικός Διευθυντής
Εμπορικού καί Βιομηχανικού
'Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματεΰς
ΠΑΝΤΕΙΟΓ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρός τήν
Άξιότιμσν Διεύθννσιν
τοΰ Περιοδικού τοΰ ’Αρχηγείου
της ’Αστυνομίας Πόλεων
«ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Καλλιδρομίου 12

’Αξιότιμοι καί ’Αγαπητοί Φίλοι,

’Α θ ή ν α ς

Δράττομαι τής εόκαιρίας τής συμπληρώσεως τής πρώτης 20ετίας άπό τής ίδρύσεως τών «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ», να σάς συγχαρώ θερμώς διά τήν σύγχρονον, άριτίαν καί ωφέλιμον διά πάντας
έκδοσιν ταύτην.
'Ως έκπαιδευτής έπί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων, είμαι ύποχρεωμένος νά σάς διαβεβαιώσω,
δτι είναι τό καλλίτερον εις τό είδός του. Καί δχι μόνον τούτο, άλλά καί δτι είς πολλούς άπό ήμάς τούς
έκδότας Περιοδικών τυγχάνει πρότυπον είς περιεχόμενα καί τεχνικήν έκδόσεώς.
'Ως Συνεργάτης τοΰ Περιοδικού σας, είμαι υπερήφανος διά τήν πρόοδον ή όποια είναι ’Εθνική
προσφορά.
Εύρίσκαμαι πάντοτε είς τήν διάθεσίν σας καί είς τήν ύποβοήθησιν ιδίως τής ύλης τοΰ Περιοδικού.
Σάς συγχαίρω καί πάλιν, ευχόμενος καί είς τά 100 έκδοτικά χρόνια νά εότυχήση ή Αστυνομία
Πόλεων νά ίδη τό Περιοδικόν της.
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Έ τηλεόρασις κατηγορεΐται, δτι «αποβλακώνει» τούς νέους προσφέρουσα
εις αυτους γοητευτικόν μέν άλλα πλαστόν κόσμον άπό τόν όποιον έπηρεάζονται βαθύτατα καί πολλάκις Απογοητεύονται πλήρως.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΛΩΝΗ
Μετεκπαιδευθέντος Διδασκάλου

Α ’ Η τηλεόροσις είναι έφεύρεσις διά τής όποιας έπιτυγχάνομεν μεταβίβαοιν εικόνων εις μακρινός αποστάσεις
άνευ τής χρησιμοποιήσεως γραμμών (συρμάτων). Τούτο
έπετεύχθη διά τής έΕελίΕεως τών ηλεκτρονικών λυχνιών'
καί γύρω εις τά 1933.
Τό πρώτα πειράματα έγένοντο τό 1880 άπό τόν Γερ
μανόν Πάουλ Νίπκοβ, ό όποιος τήν εποχήν εκείνην δέν είχεν
εις τήν διαθεσίν του τά άνόλογα μέσα διά τήν πραγματο
ποίησή τής ιδέας του. Τό 1933 ένεφανίσθη ένα ούατημα
τηλεοράσεως μέ καθαρώς ηλεκτρονικά μέσα. Τούτο ώφείλετο εις τήν έφεύρεσιν τού ε ί κ ο ν ο σ κ ο π ί ο υ
άπό
τόν Ζβορόκιν εις τήν Αμερικήν καί τόν Κατάγιεφ εις τήν
Σοβιετικήν Ενωσιν, οί όποιοι καί θεωρούνται οί πατέρες
τής συγχρόνου τηλεοράσεως.
Εκτοτε ή τηλεόροσις έπραγματοποίησε τεράστια άλ
ματα προόδου καί έκσμγχρονισμοΰ καί σήμερον έχει κατα
κτήσει πλέον όλα τά πεπολιτισμένα κράτη τής ύφηλίου. Ή
Χώρα μας έσχάτως άπέκτησε δίκτυον τηλεοράσεως, αλλά
ιδιαιτέρως εις τάς Αθήνας ή μανία τής άποκτήσεως τηλεο
ράσεως έχει ήδη κυριεύσει τούς πάντας. Μέ τήν τελειο
ποίησή τού δικτύου τηλεοράσεως ταχέως καί οί ύπόλοιποι
περιοχαί της χώρας θά έχουν τήν χαράν τής συνδέσεως μέ
τούτο. Ενα είναι τό γεγονός: ή Τηλεόροσις έγινε πλέον
καθημερινόν στοιχείον τής Ζωής τών άστικών πληθυσμών.
Β
Αναφορικώς μέ τήν δύνομιν έπιρροής τής τηλεο
ράσεως έπι τού ένηλίκσυ ή άνηλίκου ή γενικώς έπί τών
μαΖών, σχετικώς μέ τάς δυνοτότητας έπηρεαομού, διαφω-

τίσεως, προπαγάνδας κλπ. τής τηλεοράσεως ώς μέσον μαΖικής πληροφορήσεως, σχετικώς μέ τήν δυνατότητά της
διά τήν άλλαγήν τής σωματικής, ψυχικής, πνευματικής καί
ήθικής καταοτάσεως τού θεατού, σχετικώς μέ πάντα ταϋτα,
ποραπέμπαμεν τόν άναγνώστην εις όσο είπομεν περί κινη
ματογράφου (κεφ. Ill, υποκεφάλαια Β ' καί Γ ') .
Κατά συνέπειον τόσον οί κίνδυνοι, όσον καί αί ώφέλειοι, παραμένουν. "Αν ή τηλεόροσις θεωρηθή ώς -έχθρός»,
τότε τό πράγμα είναι σημαντικόν διότι εύρίσκεται μέσα εις
τό σπίτι. Εις σύτήν τήν περίπτωσιν ή άντίστασις εις τήν
φθοροποιόν έπίδρασίν της πρέπει νά είναι μεγαλυτέρα όφ'
άτι εις τόν κινηματογράφον. Εάν πάλιν θεωρηθή ώς φίλος,
τότε τί τό καλύτερον; τόν έχομε πλησίον μας καί τόν χαι
ρόμεθαI
Οπωσδήποτε, περί τό θέμα τών ώφελειών ή Ζημιών
έκ τής τηλεοράσεως έχει χυθή πολλή μελάνη καί τό θέμα
δέν φαίνεται ότι έχει έΕαντληθή ή θά έΕαντληθή συντόμως.
Πάντως, έφ' όσον ή τηλεόροσις θεωρείται ήδη μιά
μεγάλη πολιτιστική άΕία, πρέπει ώς τοιαύτη νά προσεχθή
ιδιαιτέρως ύπό τών πολιτισμένων καί ώργανωμένων ομάδων
διά νά συμβάλη εις τήν πνευματικήν πρόοδον. Οί ύπεύθυνοι πνευματικοί κύκλοι πρέπει νά προσέΕουν ιδιαιτέρως τήν
διαμόρφωσιν τών προγραμμάτων, τό
περιεχόμενόν των,
τούς στόχους των. ΈΕ άλλου ό θεατής πρέπει πάντοτε νά
έπιλέγη μέ πολλήν ούνεσιν τό πρόγραμμα.
Γ . "Ας ίδωμεν τώρα, πλέον συγκεκριμένα, τί προσ
φέρει ή τηλεόροσις, τί κινδύνους έγκυμονεϊ, τί ώφέλειες
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Η ΤΡΟ ΧΑΙΑ ΑΘ Η Ν Ω Ν
ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Τάς μεσημβρινός ώρας τής 10.6.73,
έλαβε χώραν, μετά πόσης λαμπράτητος
καί απολύτου έπιτυχίος, ή τελετή υιο
θεσίας τής Κοινότητος Κεροσοχωρίου
Θεσπρωτίας Οπό τής
Υποδιευθύνσεως
Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών.
Πρός τάν σκοπόν αύτόν, μετέβη αν
τιπροσωπεία τής Τροχαίας Αθηνών, ύπό
τάν Διοικητήν της, Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Α ' κ. Δημήτριον Καραγιοννόπουλον, ώς καί ή Φιλαρμονική τής Αστυ
νομίας Πόλεων.
Εις τήν τελετήν τής υιοθεσίας παρέ
στησαν απασαι αί άρχαί τού νομού, μέ
έπικεφαλής τόν Σεβοσμιώτατον Μητρο
πολίτην, τόν κ. Υφυπουργόν, τόν κ. No
μάρχην, τόν κ. Στρατιωτικόν Διοικητήν
καί λοιπούς έπισήμους.
Παρέοτησαν, έπίσης, στρατιωτικά τμή
ματα, πρός όπόδοσιν τιμών.
Ό χώρος ήτο έπιτυχώς διακεκοσμη-

μένος καί πορουσίαΖεν όψιν πανηγυρι
κήν, κατεκλύσθη δέ άπό τούς κατοίκους
τής Κοινότητος καί τών πέριΕ χωρίων.
Έν άρχή, έψάλη ΔοΕολογία καί επηκολούθησε κατόθεαις στεφάνων εις μνημείον πεσόντων.
Έν συνεχεία, οί μαθηταί τής Κοινότητος παρουσίασαν έορταστικόν έθνικοχρισπανικόν πρόγραμμα.
Ακολούθως,
ώμίλησαν ό διδάσκαλος τής Κοινότητος
καί ό πρόεδρος τής Αδελφότητος Κερασοχωριτών Θεσπρωτίας κ. Κ. Σκεύης.
Ήκολούθησε παράδοσις ψηφίσματος
έπί περγαμηνής, ύπό τού Προέδρου τής
Κοινότητος κ. Αποστόλου Κοντονάτση,
πρός τόν Διοικητήν τής Τροχαίας Αθη
νών, Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Δημήτριον Καραγιοννόπουλον.
Καταφανώς συγκεκινημένος ό κ. Καραγιαννόπουλος άπηύθυνε θερμόν χαιρε
τισμόν πρός τούς κατοίκους, καταχειρο
κροτηθείς.

Μετά τό πέρας τού τελετουργικού μέ
ρους, ήρχισεν ή διονομή δεμάτων πρός
τούς μαθητός καί τούς κατοίκους τού
Χωρίου, έν μέσω συγκινητικών λαϊκών
έκδηλώσεων. Καί ή τελετή έκλεισε μέ
τόν Εθνικόν "Υμνον.
Μετά τήν τελετήν, παρετέθη, ύπό τής
Κοινότητος, γεύμα εις τήν άντιπροσωπείαν τής Αστυνομίας Πόλεων, εις τό
όποιον παρεκάθησαν αί Αρχαί τού Νο
μού καί οί κάτοικοι τού Χωρίου, κατά
τήν διάρκειαν τού όποιου έλαβον χώραν
Ελληνικοί χοροί καί έπεκράτησε πλού
σιον κέφι.
Τήν έσπέραν, ή αντιπροσωπεία τής
Αστυνομίας Πόλεων προέβαλε μορφω
τικός καί ψυχαγωγικός ταινίας εις τούς
κατοίκους τού χωρίου, έν μέσω πρωτο
φανούς ένθουσιοσμού καί έπευφημιών
τών θεατών.
-A. X.»

Ό Διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών κ. Κ αρ α γι αν νόπουλας μετά τών άνδρών τής Υπηρεσίας του, έν
μέσω μαθητών τοΰ Κερασοχωρίου, πρός τούς όποιους διένειμαν δώρα.

604

____________________________________________________________________________________________________ !

'Ιερούς τού Κερασοχωρίου λαυδάνων δέμα άπό
τδν Διοικητήν τής Τροχαίας κ. Καραγιαννόπουλον.

Ή δμας τής Τροχαίας ’Αθηνών έπί τή ευκαιρία
υιοθεσίας τού Κερασοχωρίου μετέβη εις άκριτικα
φυλάκια, διτου διένειμε δώρα εις τούς άκρίτας
μας.

Ή, άντιπροσωπεία τής Τροχαίας ’Αθηνών μετάτών τοπικών άρχών καί μικρών μαθητών τοΰ υίοθετηθέντος χωρίου.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙ Α Α Θ Η Ν Ω Ν
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ Ε Λ Λ Α Δ Α
Ο Σ Ι ΠΕΝΤΕ υπάλληλοι τής Ύποδ)σεως Γενικής
Ε ΙΚΑσφαλείας
Αθηνών ύπό τόν Αστυνόμον κ. Μπάμπολην Πέτρον επραγμοτοποίηοαν όπό 11 —14.6.73 εκδρο
μήν γνωριμίας εις Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην.
Τούς άοτυνομικούς τής Ασφαλείας εις τήν εκδρομικήν των
έΕόρμηοιν συνώδευσαν έπίσης κοί οί
Ύπαστυνόμοι τής
ίδιος Υπηρεσίας κ.χ. ΝτΖοφέρης κοί Λουκόπουλος.
Αμέσως μετά τήν άφιΕίν των εις τήν Καβάλαν οί έκδρομείς έπεσκέφθησαν τόν Υφυπουργόν
Περιφερειακόν
Διοικητήν 'Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης κ. Μπρά
βον καί τόν Διοικητήν τής Μεραρχίας
Υποστράτηγον κ.
Ντάβον.
Πρός τούς άοτυνομικούς παρέθεσε δείπνο εις έΕοχικόν κέντρσν τής Καβάλος ό κ. Ντάθος εις τό όποιο παρεκάθησαν κοί οί άΕ)κοί τού έπιτελείου του κ. κ. Γιοβάνης,
Ζουμπουλάκης, Διαμοντόπουλος καί Καναρσς. Μιά Αρμο
νική Αδελφική συνάντησις τών ήρωΐκών φρουρών τών συ
νόρων ιμέ τούς Ακοίμητους φρουρούς τών πόλεων.
Τήν έπομένην 12.6.73 οί έκδρομεϊς - προσκυνηται θά
λέγαμε τής ίεράς γής Βορείου Ελλάδος έφθοσαν εις Νευροκόπι, όπου μέ άνυπόκριτον ένθουσιααμόν τούς ύπεδέχθησον οί άντιουνταγματάρχοι κ.κ. Σοκαβάρας καί Χαϊδεμενόκης καί ό Ταγματάρχης κ. Φαραντότος, ό όποιος έν συ
νεχεία τούς όΕενάγησεν εις τά περίφημα άχυρά τής Γραμ
μής ΜεταΕά. Μιά όκόμα νότα έθ*ικοϋ παλμού, γιά νά όκολουθήση μιά τρίτη, όταν οί Αστυνομικοί μας έπεσκέφθησαν

τό Ά κριτικό Φυλάκιο ΈΕοχής, όπου καί διένειμαν δώρα
ατούς Ακρίτας μας, έλάχιστο δείγμα εύγνωμοούνης στά
στρατευμένα παιδιά τού Έθνους, γιά τή μεγάλη, τήν Ανυ
πολόγιστη προσφορά τους.
Τό μεσημέρι τής ιδίας ημέρας ό Συνταγματάρχης κ.
Σοκαβάρας παρέθεσεν γεύμα στή Λέσχη ΆΕ)κών Νευροκοπίου, στό όποιο έκτος τών προαναφερθέντων ά£)κών παρεκάθησε καί ό Διοικητής τού Άστυν. Τμήματος Νευροκοπίου, Μοίραρχος κ. Μανιατόκης.
Ή τελευταία ημέρα έκλεισε μέ μιά έπίσκεψη στό Φυ
λάκιο "Εβρου, όπου μέ τόν ίδιο ένθουοισσμό, καί τόν ίδιο
έθνικό παλμό δόθηκαν δώρα αγάπης στούς Ακρίτες μας.
Οί Ά Ε )κοί καί οί ύπάλληλοι τής Ασφαλείας Αθηνών
στέλνουν κοί όπό δώ, άπό τήν πολύβουη πρωτεύουσα τις
θερμές εύχοριστίες τους στον άκάματο Υφυπουργό τόν κ.
Μπράβο, στον γενναίο στρατιώτη Διοικητή τής Μεραρχίας
κ. Ντάβο, καί στούς έΕοχους ΆΕιωματικούς που μέ τόση
καλωσύνη καί άγάπη τούς περιέβαλαν. Στούς Ακρίτες, τά
ήρωϊκά φανταράκια τών ουνόρων στέλνουν τό μήνυμα τού
θαυμασμού κοί τής εθνικής ύπερηφάνειας.
"Αγρυπνοι, προοέΕτε σείς τούς έΕωτερικούς έχθρούς
τής Πατρίδος. Τούς άλλους, όσους βρίσκονται πίσω άπό
σας, στις πολυτάρσχες πολιτείες μας, άφήστε τους σέ μός.
3Εέρουμε καλά, πολύ καλά τή δουλειά μας.
.Α . X ».

Οί έχ,δραιμόντες είς Βόρειον Έλλάιδα &νδρες τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών μεταξύ τών
άλλων έπεσκέφθησαν καί τά περήφημα ’Οχυρά Μεταξά, δπου καί ή φωτογραφία.
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ΤΑ ΣΤ' ΚΑΙ ΛΣΤ' ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΙΣ Η Μ Ε Ρ Η ΣΙΑ Σ Ε Κ Α Ρ Ο Μ Α Σ
C ΞΑΙΡΕΤΙΚΗ έπιτυχία έσημείωσε ή ήμερηοία έκπαιδευτική καί ψυχαγωγική έκδρομή τού Λ Σ Τ ' "Αστυνομικού
Τρήματος ατό Μοναστήρι τού Όσιου Λουκά. Tic πολύ πρωι
νές ακόμα ώρες τής 26.5.73, οί υπάλληλοι τού Τμήματος
καί τού οικείου Παραρτήματος μέ επικεφαλής τόν ύπογράφοντα καί τά μέλη των οικογενειών των ξεκίνησαν μέ ένα
άνετο εκδρομικό αύτοκίνητο γιά τό χιλιόχρονο μοναστήρι,
πού αληθινά αποτελεί καύχημα γιά τήν περιοχή, καί μονα
δικό ίσως στό είδος του μνημείο τού Βυζαντινού Πολιτισμού
μος καί τής έξαίαιας, τής υπέροχης τέχνης του.
Οί έκδρομεϊς, ιμετά άπό ολιγόωρη παραμονή στή Λει
βαδιά, έφθασσν στόν τελικό προορισμό τους, στον Όσιο
Λουκά, όπου μέ έγκαρδιότητα καί πολλή προθυμία τούς
ύπεδέχθησαν οί πάντα φιλόξενοι μοναχοί. Μιά άρκετά κα
τατοπιστική ξενάγησι έδωκε τήν ευκαιρία ατούς άστυνομικούς, νά γνωρίσουν τήν πραγματική άξια τού μηνείου, τόσο
στήν άρχιτεκτονική, όσο πρό πάντων στήν αμίμητη τέχνη
των ψηφιδωτών εικόνων του. Μετά τό προσκύνημα στόν
Ό σιο A o u k o , οί έκδρομεϊς γευμάτισαν στή θέσι Καρακόλιθος καί έν συνεχείς ακολούθησε ένα πραγματικό ξεφάντωμα γλεντιοϋ γνήσια Ελληνικού μέ λεβέντικους χορούς
καί δημοτικά τραγούδια.
Μιά ήμέρα, μιά έκδρομή. Μιά έκδρομή, πού όση σύντο
μη, όσο κοντεινή κι' όν είναι, άποτελεϊ γιά τούς καταπονη
μένους φρουρούς τής τόξεως, μιά όοσι σωματικής άναπλάσεως κοί ψυχικής γολήνης.

μ ίΜ Ε Ρ Η Σ ΙΑ ψυχαγωγική έκδρομή έπραγματοποίησε τήν
' * 30.5.73 στό χωριό Αγία "Αννα «Κούκουρα» στήν
κορυφή τού Έλικώνο τό Σ Τ ’ Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών.
Μέ έπικεφαλής τόν Διοικητήν τού Τμήματος Αστυνόμον A
κ. Θεοδώρου καί μέ δύο αυτοκίνητα, οί άστυναμικοί έφθασαν στό γραφικό ολόδροσο χωριό, όπου έτυχαν μιας πρω
τοφανούς υποδοχής έκ μέρους τών κατοίκων.
Κατά τό γεύμα, πού έγινε στήν πλατεία τού χωριού καί
πού συνοδεύτηκε άπό πηγαίες εκδηλώσεις ένθουσιασμού καί
άγάπης τών καλόκαρδων κατοίκων πρός τήν Αστυνομία, ό
Αστυνόμος κ. Θεοδώρου καί οί δύο δημοδιδάσκαλοι τού
χωριού άντήλλαξαν ευχές κάτω όπό τά ένθουσιώδη χειρο
κροτήματα τών παρισταμένων. Ή πιό συγκινητική νότα αύτής τής εκδρομής, ήτταν έκείνη, κατά τήν όποια οί άστυνομικοί μοίροσαν δώρα στούς ιμαθητάς τού Σχολείου. Παι
γνίδια, γλυκίσματα, τρόφψα, γροφική ύλη καί άλλα άντικείμενο, υπήρξαν ένα μικρό δείγμα άγάπης τής Αστυνο
μίας Πόλεων, πρός τήν Ελληνική νεολαία καί τό Ελληνικό
χωριό. "Ας σημειωθή, ότι τά δώρα ήταν προϊόν εράνου
μετοξύ τών άστυνσμικών τού ΣΤ" Τμήματος, οί όποιοι συνεκέντρωσαν ένα άξιοσέβαστο γιά τήν περίπτωσι χρηματικό
ποσό. Είναι μιά ένέργεια, πού πρέπει νά τονισθή ιδιαίτερα
καί νά εύρη μιμητός. "Ένα μεγάλο εύγε, ας είναι τό ρεφραίν τής χαρούμενης άστυνομικής συντροφιάς, πού σάν άπόστολος άγάπης έφθοσε έκεϊ ψηλά στήν κορυφή τού μου
σοτραφούς Έλικώνα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔ Η Σ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνόμος Β ’

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
Ύπαστυνόμος Β

01 συμμετασχόντες τής έκδραμής τού Λ Σ Τ ' Α 
στυνομικού Τμήματος, είς χαρακτηριστικόν ατιγμιότυπον.

’Άνδρες τού Σ Τ ' ’Αστόν. Τμήματος, μετά χω 
ρικών της 'Αγίας "Αννας εις ενα ξεφάντωμα
έθνικών χωρών.
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Έπιστολαι — Έγγραφα

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ
ΝΕΑ ΜΑΣ

ΤΑ

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις

Σπουδοοταί καί Σπουδάστριαι τής
Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών
Επιστημών
έπεσκέφθησαν, συνοδευόμενοι ύπό του Γενικού Γραμματέως τής
Σχολής Κυρίου I. Ποπομιχαλάκη, τάς
νέας εγκαταστάσεις τής Αμέσου Δράσεως εις τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν
Αθηνών.
Ό Διοικητής τής Αμέσου
Δράσεως ένημέρωσε τούς Σπουδαστάς έπί τών δυνατοτήτων σήμερον έΕυπηρετήσεως τού πολίτου καί τής προ
στασίας του καθ' όλον τό 24ωρον.

Τό γνωστόν έγκυρον περιοδικόν ΔΕΛ
ΤΙΩΝ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΕ Ω Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
εις τό ύπ' όριθ. 109 τεύχος του, έδημοσίευσεν, ύπό τόν τίτλον «ΔΗΜΟΣΙΑΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ» Αστυνομίας, σχόλιον, άναφερόμενον εις τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων,
τό όποιον έχει ώς έΕής:
«Πλούσια καί
πολύπλευρος είναι ή
δραστηριότης τού Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων τού
Αρχηγείου Αστυνομίας
Πόλεων. Ή ύπηρεσία αΰτη κινείται δραστηρίως καί δημιουργικώς εις πολλούς
τομείς καί άποτελεϊ πράγματι παράδει
γμα πρός μίμησιν εις τόν κύκλον τών
Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων τών Κρα
τικών Υπηρεσιών.
ΜεταΕύ τών λίαν ένδιαφερουσών έκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων τού Τμή
ματος περιλαμβάνονται; Επιμέλεια καί
παρουσίασις ροδιοφωνικών προγραμμά
των καί τηλεοπτικών έκμπομπών, κινη
ματογράφησή στιγμιοτύπων έπικαιρότητος έκ τής δροστηριότητος τής Αστυ
νομίας Πόλεων, διοργάνωσις καλλιτε
χνικών παραστάσεων δωρεάν διά τό κοι
νόν, πραγματοποίησις μορφωτικών, ένημερωτικών καί ψυχαγωγικών κινηματο
γραφικών προβολών εις Σχολεία, Σχο
λάς, εύαγή ιδρύματα, φυλοκάς, Νοσο
κομεία, συλλόγους, σωματεία, οργανώ
σεις κλπ., έκλαϊκευμένη παρουσίασις άστυνομικών διατάΕεων 6πό τομ ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως, μετάδοσις
ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών συνθημά
των καί όδηγιών έπί θεμάτων κυκλοφο
ρίας, άσφολείας, τάΕεως, κλπ., κινημα
τογράφησή ντοκυμανταίρ, διοργάνωσις
διαγωνισμού εκθέσεων μαθητών, λήψις
συνεντεύΕεων άπό πολίτας, ένημερωτικαί καί ψυχαγωγικοί έΕορμήσεις εις έπαρχιακάς πόλεις, καλλιέργεια κλίματος
συνεργασίας, κατανοήσεως καί άγήπης
μετά τού κοινού κ.ά.
Τοιαύτην πλουσίαν δραστηριότητα έλάχιστα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων εί
ναι εις θέσιν νά παρουσιάσουν. ΆΕίΖουν,
συνεπώς, έπαινοι πρός τήν διεύθυνσιν
καί τό στελέχη, ώς καί πρός τούς αυνεργάτας τού Τμήματος, διά τήν πολύ
πλευρον κινητοποίησίν των καί διά τό
σήίμαντικά όποτελέσματά της.

*
Τήν 13ην ώραν τής 5.5.73, εις τήν
αίθουσαν διαλέΕεων τής Ύποδ)νσεως
Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών, ώμίλησεν
ό ΑστυφύλαΕ κ. Βασίλειος ΆλεΕιου,
βοηθάς τού Γραφείου Δημοσίων Σχέσε
ων καί ύπεύθυνος έπί τής βιβλιοθήκης
τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήσεως
Αθηνών, μέ θέμα; «ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ».
Ό όμιλητής, μέ γλαφυρόν ύφος, άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τής έργατικής
Πρωτομαγιάς καί άνέλυσε τήν καπήλευσιν ύπό τών κομμουνιστών καί μέ στοι
χεία, όπέδειΕε, πώς έΕεκίνησε, πώς έφηρμόσθη καί πώς έορτάξεται αϋτη στόν
άνατολικόν καί δυτικόν κόσμον. Εις τάς
κομμουνιστικός χώρας πραγματοποιείται
παρέλοσις άρμότων καί
στρατιωτικών
τμημάτων κατά τήν ειρηνικήν ήμέραν
τής πρωτομογιάς, δηλαδή, γίνεται έπίδειΕις καί μόνον στρατιωτικής δυνάμεως,ένώ εις τάς Δυτικός χώρας ή Πρω
τομαγιά έορτάΖεται κατά τρόπον χαρμόσυνον, άν καί οί πεμπτοφαλαγγϊται καί
Εενοκίνητοι
κομμουνισταί τών χωρών
τού έλευθέρου κόσμου ούχί σπανίως βεβηλώνουν τό νόημα τής έργατικής Πρω
τομαγιάς.
Μετά τό τέλος τής όμιλίας, ό Ύποδ)
τής τής Υ.Τ.Κ. Αθηνών Άστυν. Δ)ντής
Β ' κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, συνεχάρη τόν ομιλητήν καί ηύχήθπ όπως εύρεθούν καί άλλοι μιμητοί τού κ. Ά λεΕίου, όνεΕαρτήτως τού βαθμού δν κατέ
χουν, καί συμβάλουν εις τήν διευρυνσιν
τών γνώσεων τών ουνοδέλφων των.
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Εις έκτέλεσιν άποφάσεως τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Ταμείου Αρωγής
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.
Υ.Α.Π.), ό Δ )ντής αύτού Ά στ. Δ)ντής
Α ' κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος όπέστειλε πρός τόν κ. Νικ. Αίχμαλωτίδην καί Ε.Π.Ε. ΔΟΞΙΑΔΗ τάς κατωτέρω
εύχαριστηρίους έπιστολάς:
Πρός τόν κ. Αίχμαλωτίδην,
Ά ξ) με Κύριε,
”Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίαωμεν Ομϊν
δτι τό Διοικητικόν Συμδοόλιον τοΰ Τα
μείου Αρωγής Υπαλλήλων ’Αστυνομίας
Πόλεων (ΤΑΓΑΙ1), συνελθόν εις πρώτην
συνεδρίασιν τοΰ έτους 1973, τήν 13.3.73,
καί λαβόν γνώσιν τής
εόγενοΰς 'Γμών
προσφοράς υπέρ τών σκοπών αΰτοδ εϊκοσιν όμολογιών τοΰ Λαχειοφόρου Δανείου
Οικονομικής Άναπτύξεως έτους 1972, έκφράζει πρός ΰμάς τάς θερμοτάτας ευχαρι
στίας αύτοΰ καί τών μετόχων του.
'0 Διευθυντής
ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Άστυν. Δ)ντής Α ’
Μέ τό αύτό ηεριεχόμενον άπεστόλη
όμοια έπιστολή καί πρός τήν Ε.Π.Ε. ΔΟ
ΞΙΑΔΗ διά τήν παρ' αύτής δωρεάν
τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών.
★
Ή Σκοπευτική 'Ομοσπονδία 'Ελλάδος
άπέατειλε πρός τήν Τποδιεύθυνσιν Σωματι
κής καί Πνευματικής
’Αγωγής Α ρχη 
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων τό εξής έγγρα
φον.
Ή σκοπευτική Ομοσπονδία τής Ελ
λάδος έχει τήν τιμήν νά εύχαριστήση
Υμάς διά τήν εύΥενή καί πρόθυμον συν
δρομήν σας άπό πόσης πλευράς κατά
τούς Τριεθνεϊς Σκοπευτικούς Αγώνας,
ώς καί κατά τούς Πανελληνίους Αγώ
νας Σκοποβολής σταθερού στόχου έτους
1973, εις δ,τι άφορά τήν διάθεσιν ιδία
δυνάμεως 70 καί πλέον άνδρών κτλ., ύπό
τοΰ Ύμετέρου Σώματος, συντελέοασα
λίαν άποτελεσματικώς εις τήν κανονικήν
καί επιτυχή διεΕαγωγήν τών έν λόγω
Αγώνων.
Ή μεθ' Υμών συνεργασία εις τήν
Σκοποβολήν συντελεί πάντοτε εις τήν
προαγωγήν τού αθλήματος τής διό τών
όπλων βολής, τό όποιον είναι βεβαίως
τό κατ' έΕοχήν άθλημα τών Ενόπλων
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλεί
ας.

*
Πρός τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλε
ων άπεατάλη έκ μέρους τοδ Στρατοπέδου
«ΣΑΚΚΕΤΑ» τό έξής έγγραφον;
Έχομεν τήν τιμήν νά εύχαριστήσωμεν ύμάς διά τήν παρααχεθεϊσαν συν
δρομήν σχετιικώς πρός τήν έΕεύρεαιν
μουσικού —καλλιτεχνικού τμήματος όπερ
καί έπλαισίωσε τάς Πασχαλινός έκόηλώσεις τοΰ ήμετέρου Στρατοπέδου.
Η άνωτέρω ένέργεια πιστοποιεί πλή
ρως τό πνεύμα τής άμοιβαίας συνεργα
σίας τό ύφιστάμενον μεταΕύ Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων
Ασφαλείας
συμφώνους πρός τάς Ά ρχάς τής Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967.

Αθήναι 7 Μαίου 1973
Πρό τήν
Ύποδ/νσιν Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών
οδός Αγίου Κων)νου 38
Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,
Τήν 3ην τρέχ. μηνάς έδόθηααν εις
τήν κατοικίαν μου, εις τήν οδόν Λυκείου
8, δύο δεΕιώσεις έπ' ευκαιρία τών γεννεθλίων τής Α.Μ. τής Βασιλίοσης ΤΖουλιάνας τής Ολλανδίας. Διά τάς δεΕιώοεις τούτος έλήφθησαν ύφ' ύμών λίαν
κατάλληλα μέτρα διά τήν ρύθμισιν τής
κυκλοφορίας καί τήν στάθμευαιν τών αύτοκινήτων τών προοκεκλημένων μου.
ΈκφράΖω πρός ύμάς τάς εύχαριοτίας
μου, Κύριε Διευθυντά, διά τήν πολύτι
μον βοήθειάν σας καί σάς παρακαλώ
θερμώς νά έκφράσητε τάς εύχαριοτίας
μου έπίσης πρός τούς συνεργότας σας.
Διατελώ μετά τιμής
C.D. BARKMAN
Πρεοβευτής Ολλανδίας
¥
Έν Αθήναις τη 8η Μαίου 1973
Πρός τόν
ΆΕ. κ. Διοικητήν
Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήσεως
Αγίου Κωνσταντίνου 38,
Α θ ή ν α ι
ΑΕιότιμε κ. Διοικητά,
Διά τής παρούσης μου επιθυμώ νά σάς
έκφρόσω τάς άπειρους εύχαριοτίας μου
διά τήν άψογσν ρύθμισιν τής κινήσεως
τροχοφόρων κατά τήν διάρκειαν δεΕιώαεως δοθείσης εις τήν οικίαν μου, Λου
κιανού 5, εις Κολωνάκι, τήν 2αν τρέ
χοντος. ΑΙ σχετικά! συνεννοήσεις διεΕήχθησσν μεταΕύ τού ύμετέρου κ. Ζεμπερλίκου καί τής καθ' ήμάς Πρεσβείας.
Ωσαύτως, σάς είμαι εύγνώμων διά
τήν συμπαρόστασιν τήν όποιαν προσέφερον τά όργανα τής τόΕεως εις τούς κεκλημένους μου.
Μετά πλείστης τιμής
(Miss) Ruth L. Dobson
Σύμβουλος Πρεσβείας
*
Πρός τόν Διοικητήν τής Αμέσου Δράσεως έστάλη ή κάτωθι έπιστολή:
Έν Νέω Φαλήρω τη 26η Μαίου 1973
Κύριε Διοικητά,
Είναι γνωστόν εις ύμάς καί τήν Ύπηρεσίον σας άτι τήν 15ην Μαίου μοΰ
έκλάπη τό αύτοκίνητον, τό όποιον άνευρέθη τήν 22αν Μαίου, ύπό τού άστυφύλακος τής Υπηρεσίας σας κ. ΣΩ ΤΗ ΡΙ
ΟΥ ΚΩΝ) ΝΟΥ.
Τούτο έπετεύχθη, έΕ όσων γνωρίΖω,
παρά τάς πλείστας δυσχερείας τάς ό
ποιας άντιμετώπιΖεν ή Υπηρεσία οας,
μεταΕύ τών όποιων πολλά κλοπέντα αύτοκίνητα (διά τά όποια έγένοντο βεβαί
ως παράλληλοι ένέργειαι), παραλλαγή
ύπό τού κλέπτου τού ήμετέρου αύτοκινήτου, κλπ.

Έν τούτοις, χάρις εις τάς άοκνους
προσπάθειας τής Υπηρεσίας σας καί τάς
μεθοδικός καί έντατικάς έρεύνας, άνευρέθη τό όχημα ύπό τού προαναφερθέντος οργάνου σας.
Τούτου θά μού έπιτραπή όπως έΕάρω
τάς ικανότητας καί προσόντα τά όποια
μού έδόθη ή ευκαιρία όπως διαπιστώσω
έπί τού προκειμένου, ήτοι τήν όΕυδέρκειαν, παρατηρητικότητα καί όΕεϊαν άντίληψιν ώς καί τήν βαθείσν έπίγνωσιν τής
έννοιας τού καθήκοντος.
Τοιαΰται
άποτελεσμοτικαί ένέργειαι
τής Υπηρεσίας σας εδραιώνουν τήν πίστιν εις τούς πολίτας ότι ή διαφύλαΕις
τής περιουσίας των έχει άνατεθή εις κα
λάς χεϊρας καί καθιστούν τό άγαπητό
«100» έτι λαοφιλές.
Πέραν καί τών διά τού Τύπου δημο
σία πρός ύμάς εύχαριστιών («ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΣ ΚΟ ΣΜ Ο Σ- 2 6 )5 )7 3 ), έπιθυμώ
καί αύθις όπως καί διά τής παρούσης
έπαναλάβω ταύτας πρός ύμάς προσωπι
κούς, τούς ΑΕ)κούς καί
Υπαλλήλους
τής Υπηρεσίας σας καί δι' ύμών ιδιαι
τέρως πρός τόν άστυφύλακα κ. ΣΩΤΗ
ΡΙΟΥ Κ Ω Ν )NON, διά τήν άνεύρεσιν
τού αύτοκινήτου μου.
Μετ' έκτιμήσεως
ΔΗΜ. ΛΙΑΚΑΚΟ Σ
Αντιστράτηγος έ.ά.
Βασ. Φρειδερίκης 62
Ν. Φάληρον
★
Πρός τήν Δ)νσιν τού Περιοδικού
« Αστυνομικά Χρονικά»
ΆΕιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Χαίρομαι είλικρινά
κάθε φορά πού
φθάνουν στά χέρια μου «Τά ’Αστυνο
μικά Χρονικά». Καί ένώ, λόγω ίδιότητος, θεωρητικά θά έπρεπε νά περιοριοθώ
σ’ ένα ένημερωτικό Εεφύλισμα, δέν τό
αποκρύπτω ότι μέ απορροφούν πολλές
σελίδες τους. Ή έκληΕις μεγαλώνει α
κόμη πιό πολύ όταν, κάτω άπό ειδικά
άρθρα, όνοκαλύπτω ύπογραφές άστυνομικών, δείγμα τής πνευματικής άνησυχίας πού διοκρίνει τούς άνδρες τού
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων. Αύτή άλλωστε ή πνευματική άνησυχία, εί
ναι καί ή άφετηρία τής. . . συλλήψεως
καί τόσον επιτυχούς. . . έκτελέσεως τών
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ».
Γ ιΛ ί ένώ, τό περιοδικό σας, σάν φιλόδοΕο όργανο Δημοσίων Σχέσεων θά
έπρεπε νά βαρύνεται μέ τήν κληρονομιά
κάποιας εύλσγης καί δικαιολογημένης
άλλωστε προπαγάνδας, έν τούτοις Εεπερνάει αύτόν τόν σκόπελο, εμφανιζό
μενο στήν δημοσιότητα μέ Ζηλευτές άΕιώσεις.
Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Μπράβο!
Μπράβο σ' όλους έκείνους, γνωστούς
καί άγνώστους, πού μέ τήν πηγαία ά
νησυχία τους, στήνουν γέφυρες κατανοήσεως, άνάμεσα στήν ‘ Αστυνομία καί
τόν πολίτη.
Φιλικό
ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ
★
Η Ανώνυμος Εταιρεία Μεταλλευτι
κών, Βιομηχανικών καί Ναυτιλιακών Ε 

πιχειρήσεων άπέστειλε πρός τήν Υπη
ρεσίαν Προστοσίας Εθνικού Νομίσματος
τό έΕής έγγραφον:
Κύριοι, διά τής παρούσης παρακαλοϋμεν, όπως δεχθήτε τάς θερμός εύχαριστίας τού Μεταλλευτικού Συγκροτήμα
τος Σκαλιστήρη, διά τάς διευκολύνσεις
πού παρέσχον αί ύπηρεσίαι σας— Αερο
δρομίου Ελληνικού —εις τούς τρισκοσίους περίπου φιλοΕενουμένους τού ήμε
τέρου Συγκροτήματος Εένους έπιχειρηματίας, λόγω έγκαινίων έργοστασίου πυ
ριμάχων πλίνθων εις περιοχήν Μαντουδίου, τόσον κατά τήν άφιΕίν των, όσον
καί κατά τήν άναχώρησίν των.
Ή άψογος καί ταχεία έΕυπηρέτησις
άπό πόσης πλευράς τού προσωπικού τών
ύπηρεσιών σας καί ή έν γένει συμπερι
φορά των έδημιούργηοαν τάς καλλιτέρας εντυπώσεις, εις τούς φιλοΕενουμένους μας, μέ αποτέλεσμα νά προκαλέσουν τά πλέον εύμενή σχόλια εις τό έΕωτερικόν διά τήν ύψηλήν στάθμην τού
πολιτισμού μας καί τήν φιλοΕενίαν μας.
*
ΔΗΜ ΟΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ Τ6ΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 465)13.6.73
Έν Πειραιεϊ τη 11 Ιουνίου 1973
Π ρ ό ς
Τό Περιοδικόν « Αστυνομικά Χρονικά»
Οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 11
Αθήνας
Η Ημερήσια Δημοσία Κατωτέρα Τε
χνική Σχολή Πειραιώς αισθάνεται ύποχρεωμένη νά εύχαριστήση καί άπό τών
στηλών τού Περιοδικού σας τούς άΕιοτ.
κ.κ. Γενικόν Γραμματέα τού Υπουργείου
Δημοσίας ΤάΕεως κοί τόν Αρχηγόν τής
Αστυνομίας Πόλεων διά τό έπιδειχθέν
ύπ' αυτών ενδιαφέρον, διά τήν χορήγησιν δύο γερανοφόρων οχημάτων πρός
μεταφοράν δύο σϋτοκινήτων παραχωρηθέντων έκ τού Ο ΔΙΣΥ καί προοριΖομένων διά τήν έκπαίδευσιν τών μαθητών
τής καθ' ήμάς Σχολής.
Μετά τιμής
Ο Διευθυντής
ΠΑΝΑΓ. ΤΡΙΜ Η Σ

Εύχαριστήριον
Τόν Ο.Φ.Α. Αθηνών εύχαριστεϊ ό άστυφύλαΕ κ. Θεοδοσίου Στέφανος, διά
τήν διάθεσιν τού ποσού τών 7.000 δρχ.
πρός μετόβασίν του εις Λονδϊνον διά
λόγους ύγείας.

Προαγωγαι
Διά Β.Δ., έκδοθέντος εν Άθήναις τήν
21.4.73 καί δημοσιευθέντος εις τό ύπ'
άριθ. 137 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 23.4.73,
βάσει: 1) τών διατάΕεων α) τών άρθρ.
18, 19, 2 3 -2 6 , 39, 40, 46 καί 52 τού
Ν.Δ. 139)69 (Α ' 57), β) τού άρθρ. 12
τού Ν.Δ. 343)69 (Α ' 238), 2) τών
ύπ' άριθ. 3 καί 4 τής 3.3.73, 5 τής 5.3.
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73 καί 6 τής 7 καί 8 3.73 πρακτικού
τού Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων και
3) τού από 29.3.73 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 76 τ
A ) I. Προήχθη ό Αστυν. Δ)ντής Β '
(7168) Σαρλής Αθανάσιος τού Γεωργί
ου. λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, εις τόν
βαθμόν τού Αστυν. Δ)ντοΰ Α καί έτέθη ούτος εκτός οργανικών θέσεων έπι
ένα μήνα (άρθρ. 52 παρ. 4β Ν.Δ. 139)
1969). II. Προήχθηοαν, πρός κάλυψιν
κενών οργανικών θέσεων, οί κατωτέρω
ΑΕιωματικοί, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων
προακτέων έτους 1973, ώς ακολούθως:
Α) εις τόν βαθμόν τού Αστυν. Δ)
ντού Β , κατ' έκλογήν, οί Αστυνόμοι Α '
1) Βλαχόκης Παναγιώτης καί Νίτσος
Ιωάννης. Β) εις τόν βαθμόν τού Υ γ ειο 
νομικού Αστυν. Α ό Ύγειον. Αστυν.
Β Μηχόπουλος Γεώργιος, κατ' έκλογήν.
Γ) Εις τόν βαθμόν τού 'Αστυκτ. Αστυν.
Α ' οί Αστυκτ. Αστυνόμοι Β ' Δημητριάδης Θεόδωρος καί Ανασταοοβίτης Ά νδρέας, κατ' έκλογήν καί ΓκριτΖάλας Ι
ωάννης καί Κυρίου
Εμμανουήλ, κατ'
άρχσιότητα, καί Δ) Εις τόν βαθμόν τού
Αστυν. Β ' οί Ύπαστ. Α ' Κάί'λας Λου
κάς καί Ραυτόπουλος Απόστολος, κατ'
άρχσιότητα.
Διά τής ύπ άριθ. 1373 Φ. 216.10 άποφάσεως τού κ. Αρχηγού, έκδοθείσης
έν Αθήναις τήν 19.4.73, προήχθη εις
τόν βαθμόν
τού Ανθυπαστυνόμου ό
Αρχιφ. Βαρλάμης Δημοσθένης, κατ' έκλογήν, πρός κάλυψιν κενής οργανωτι
κής θέοεως, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων
προακτέων τού έτους 1972.
Επίσης, δΓ άποφάσεων τού κ. Αρχη
γού, προήχθηοαν εις τόν βαθμόν τού
Αρχιφύλοκος, έκτος οργανικών θέσεων,
οί Υπαρχ. Γιαννακάκος Γεώργ. Γιαλέ σας Ιωάν. Χορταριάς Λέων. Ντουρακόπουλος Χαρ., Βάρης Χαρ. Τσουμάρης
Χρίστ., Καψάλης Εύάγγ., Κάταανος
Νικ. Τσαλίικης Μιχ., Κάτεινας Ηλ., Χορταριός Ματθ., Ράκας Σπυρ Γιαννακόπουλος Βασ., Θεοδωρόπουλος Βλ., Μηλιώνης Ιωάν. Κατσούλης Γεώργ Εμμα
νουήλ Δημ., Καλτσάς Βασ., Άραπάκος
Νικ., Ρήγας Αναστ., Ποπασπύρου Χριστ.
Καλαμβάκης Πέτρος, Λσγιανδρέου Χρί
στος, Γεωργόπουλος Νικ., Λιάτσος Δημ.,
Λιακώνης Κων. Ξάνθος Ιωάν., Μπούρας Ίωάν. Νιάρχος Νικ. καί Τσαμαδιάς
Δημ.
ΠατσατΖής Ιωάν., ΧατΖόπουλος Νικ.,
κ Αρχηγού, προήχθηοαν εις τόν βαθμόν
τού Υπαρχ. οί Αστυφ Κωτσόκης Σπυρ.
ΠαπατσατΖής Ίωάν , ΧατΖόπουλος Νικ ,
Κοσκινάς Ά ν τ.,
Βοσιλειάδης Εύάγγ.,
Αρναουτάκης Έμμ., Σίδερης Ανδρ.
"Ανθής Κων., Φραγκής Φιλ., Ρέγκλης
Χρίστ. Αποστόλου Ανδρ., Κουμουνδούρας Πανογ. Μαμάτας Βασ Γκίνης Σπυ
ρίδων, Μπολέτσης Σπυρ., Ταμιολάκης
Ίωάν., Καλογερόπουλος Νικ., Καρογιάννης Χρίστ., Απανωμεριτάκης Στέφ.,
Καφαράκης Γεώργ., Ράμμος Δημ., Ρό
γας Κων., Τσιώλης Πανογ. Γεωργακόπουλος Κων. καί Νιανιάρας Ανδρ.

Διαγραφαι
Διό Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις
τήν 21.4.73 καί δημοσιευθέντος εις τό
ύπ' άριθ. 137 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 23.4.
73, βάσει: 1) τών διατάΕεων α) τών
άρθρ. 18. 19, 2 3 -2 6 39, 40, 46 και
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τήν σύλληψιν τών παραβατών καί τήν
παραπομπήν τούτων εις τήν Δικαιοσύνην,
συμβαλόντες οϋτω διά τής ένεργείας
των τούτης εις τήν προστασίαν τού κα
ταναλωτικού κοινού.
ΔΓ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υπουρ
γού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλική
άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς:
1) Αρχιφ. Κοψαύτην Θεόδ. καί 2) Α
στυφ.
Αεράκην Εύάγγ., Δελασούδαν
Αντ., Πελέκην Γεώργ., Λεκάκον Πανα
γιώτην, Γαλάνην Ανδρ., Κυβέλον Γεώρ
γιον, Βασιλόπουλον Γεώργ. καί Λύρην
Ίωάννην, διότι ύπό τήν άμεσον καί έπιδεΕίαν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων
των άΕιωματικών, έργασθέντες μετά Ζή
λου καί προθυμίας, πολύ πέραν τών
Επίσης διεγράφησαν οί: 1) Αρχιφ.
κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυΤερέΖης Ανδρ. καί Μητροκώστας Ά γγ.
χον τήν άνσκάλυψιν καί σύλληψιν, τήν
εις τόν πρώτον διά τήν μακροχρόνιον
9.12.72, τού έμπορου ναρκωτικών Μπιέν τφ Σώματι ύπηρεοίαν έΕεφράσθη ή
θιΖή Ιωάννου, τήν κατάσχεσιν ποσότηεύαρέσκεια τού κ. Αρχηγού. 2) Υπαρχ.
τος 88.821 χιλιογράμμων κατειργαομέΠίκιος Εύάγγ. Σϊμος Δημ , Παπαγεώρνης ινδικής καννάβεως καί τήν παραπομ
γος Σπυρ. Τσιγάρας Ίωάν., ΤΖανετάκος
πήν τούτου εις τήν Δικαιοσύνην, προκαΠολ., Σκλαβενίτης Κων. καί Γιαμπάνης
λέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης
Ίωάν., διά λόγους ύγείας καί 3) Αστυφ.
τά εύμενή σχόλια τού τε κοινού καί τού
ΝτΖώρος βεόδ,, Δημητρ'ακόπουλος Χρϊτυπου ύπέρ αύτών καί τού Αστυνομικού
στ., Λουκάς Γρηγ.
Αναγνωστόπουλος
Σώματος γενικώτερον.
Κων., Γεωργούδης Ίωάν. καί Βαβουλέας
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
Γεώργ., διά λόγους πειθαρχίας.
τούς: 1) Αστυν. Δ)ντάς Β ' Οίκονομόπουλου Νικολ. καί Κατσούρην Στυλ.,
Παραιτήσεις
2) Αστυν. Α ' Γιαννούλην Ίωάν., 3)
Υπαστυν. Α ' Σκλάβον Δημ., καί Δημόπουλον Δημ. καί 4) Ύπ. Β ' Λιουνέαν
Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις την
Ίωάν., διότι κατευθύναντες έπιδεΕίως
13.4.73 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ'
τούς άνωτέρω καί έργασθέντες μετά Ζή
άριθ. 128 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 16.4.73,
λου καί προθυμίας, πολύ πέραν τών κεβάσει τών διατάΕεων τού Ν.Δ. 1) 649)
κανονισμένων ώρών έργασίας, συνέθα1970 (Φ.Ε.Κ. 176)70, τ. Α ), 2) 343)
λον εις τήν άνσκάλυψιν καί σύλληψιν
1969 (Φ.Ε.Κ. 238)69, τ. Α ) καί 3)
τού έμπορου ναρκωτικών ΜπιθιΖή Ίωτής ύπ άριθ. 1604Φ 11144) 8α άπό 28.
3.73 άναφοράς τής Αστυν. Δ)νσεως άννου.
Αθηνών, έγένετο άποδεκτή ή ύπό τού
ΔΓ άλλης άποφάσεως τού κ. Υπουρ
Ανθυπαστυνόμου (11144) Κάλλια Γε
γού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλική
ωργίου τού Διονυσίου ύπαβληθείσα αϊάμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς:
τησις παραιτήσεως άποστρατείας έκ τού
1) Αρχιφ. Μαργέλην Παναγ., 2) 'Αστυφ.
Αστυν. Σώματος. Διά τήν μακροχρόνιον
Τσατσαρήν Χρίστ., ΛαγούμιντΖην Σωτ.
έν τφ Αστυν. Σώματι ύπηρεοίαν του
καί Τροκαλήν Σωτ., διότι, χάρις εις τήν
έΕεφράσθη ή εύαρέσκεια τού κ. Αρχη
προθυμίαν, παρατηρητικότητα καί εύσυγού.
νείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων
των, ύπό τήν άμεοον καί έπιδεΕίαν καθοΩσαύτως παρητήθησαν ο ί: 1) Αρχιφ.
δήγησιν τών προϊσταμένων των άΕιωΝικολόπουλος Νικ., Μόρφης Αν. Παματικών έργασθέντες, έπέτυχον τήν άπσδάτος ΉΑ. καί ΤΖόννες Ίωάνν., 2)
νακάλυψιν καί σύλληψιν, τήν 15.1.73,
Υπαρχ ΝέΖος Γρηγ. καί Αναστασόπουκατά τήν ένέργειαν διαβατηριακού έλέγλος Δημ. Πρός άπαντας τούς άνωτέρω
χου τών μελλόντων νά έπιβιβασθούν έν
διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Σώματι ύπηΠάτραις έπί τού F/B
«ΜΕΝΤΙΤΕΡΑρεσίαν των, έΕεφράσθη ή εύαρέσκεια
ΝΕΑΝ SH», ϊνα μεταβούν εις Αγκώνα
τού κ. Αρχηγού καί 3) Αστυφ. ΔουλΙταλίας, τών άλλοδαπών διαρρηκτών
φής Νικ. καί Καλημέρης Γρηγ.
1) FREDA FRACESCO τού GISMODO,
2) DELELLIS M AU RIZIO τού V IN C E 
Άμοιβαι
NZO, 3) N IC IA P E LLI V A L D IN IO τού
SANDRO, 4) C A R LIN I ALVARO τού
C IO V A N I καί 5) FELSOVANYI CICOΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δη
LAS τού NICOLA, οϊτινες τήν 13.1.73
μοσίας ΤάΕεως, άπενεμήθη έπαινος εις
διέρρηΕαν τό έν Πειραιεϊ καί έπί τής
τούς: 1) Αστυν. Β Γιαννακούραν Παόδού Βασ. Κων)νου άριθ. 42 κοσμημαναγ., 2) Ύπαστυν. Β ' Κοκκινάκην Ίω 
τοπωλεϊον τού Κ Ο Σ Κ ΙΝ Α ΆλεΕάνδρου,
άν., καί 3) Αστυφ. Ρίκκον Στέφ. καί
συναποκομήσαντες διακόσια (200) πε
ΧαντΖήν Γεώργ., διότι ύπό τήν άμεσον
ρίπου τεμάχια τιμαλφών άΕίας έπτακοκαί έπιδεΕίαν καθοδήγησιν τού πρώτου
σίων (700) χιλιάδων δραχμών περίπου
τών άνωτέρω, όντος Διοικητού τού τμή
καί τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων, προματος Αγορανομίας Κερκύρας, έργακαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύ
σθέντες μετά Ζήλου καί προθυμίας, πολύ
της τά εύμενή σχόλια τού τε κοινού καί
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργατού τύπου ύπέρ αύτών καί τού Αστυνο
σίας, συνετέλεσαν εις τήν διοπίστωσιν
μικού Σώματος γενικώτερον
σοβοράς άγορανομικής παραβάσεως,
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
διαπραχθείοης ύπό τών Κρεοπωλών Σπατούς: 1) Αστυν. Δ)ντήν Β ' Βασιλείου
τούλα Ρένου καί Τρίμμα Σπυρίδωνος,
52 τού Ν.Δ. 139)69 (Α 57), β) τού
άρθρ. 12 τού Ν.Δ. 343)69 (Α ' 238).
2) τών ύπ' άριθ. 3 καί 4 τής 3.3.73,
5 τής 5.3.73 κοί 6 τής 7 καί 8 3.73
Πρακτικών τού Συμβουλίου Αστυνομίας
Πόλεων καί 3) τού άπό 29.3.73 Β.Δ.
(Φ.Ε.Κ. 76) τ. Α ), έτέθη εις αύτεπάγ·
γελτον άποστρατείαν, μέ τόν όν φέρει
βαθμόν ό Αστυν. Δ )ντής Β (7579)
ΧατΖηκώστας Εύάγγελος τού Ιωάννου,
κριθείς τρις ώς παραμένων εις τόν αυ
τόν βαθμόν. Διά τήν μσκροχρόνιον έν
τφ Άστυνομικω Σώματι ύπηρεοίαν του,
έΕεφράσθη ή εύαρέσκεια τού κ. Αρχη
γού.

Ό θ., 2) Αστυν. Β ' Κάλλιαν Παναγ.
και 3) Ύπαστ Α ΣιώΖον Χρίοτ., διότι
χόρια εις την επαγγελματικήν των κατάρτισιν, όΕυδέρκειαν, μεθοδικότητα καί
τάς δοθείσας εις τούς ύπ' αύτους άστυνομικούς έντολάς, συνέβαλον ούσιαοτικώς εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν
τής ανωτέρω σπείρας αλλοδαπών διαρ
ρηκτών.
Ομοίως, δι έτέρας άποφάσεως τού
κ. Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορη
γήθη υλική άμοιβή, καί άπενεμήθη έπαι
νος εις τόν Αστυφ. Φιλιόπουλον Γεώργ.,
διότι ούτος τάς μεσημβρινός ώρας τής
2.12.72, εύρισκάμενος έν πολιτική περιβολή εντός τού έπί τής οδού Μ. Αοίας
άριθ. 58 παντοπωλείου καί άντιληφθείς
τήν προσπάθειαν τού
Ελληνοαιγυπτίου
Ζαφειροπούλου Σπυρίδωνος, όπως πωλήοη εις τόν καταστημοτάρχην λαθραϊον
δήθεν ούίοκυ, διηοθάνθη ότι έπρόκειτο
περί άπατεώνος καί έπιδείΕας άΕιόλογον
πρωτοβουλίαν, ούνεσιν καί ετοιμότητα
προέβη εύστόχως εις τάς ένδεδειγμένας
ένεργείας, αϊτινες ώδήγηοαν εις τήν
ούλληψιν τού ώς άνω άπατεώνος καί
τών λοιπών συνεργατών του, οϊτινες άπετέλουν μεγάλην σπείραν διοχετεύσεως
εις τό έμπόριον διαλύματος οινοπνεύ
ματος, ώς γνησίου ούίοκυ.
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
τούς: 1) Ύποστ.
Α ' ΜουντΖουρώνην
Κων. κοί Σωτηρόπουλον Σπήλ., 2) Αρχιφ. Τσαφούλην Γεώργ., καί 3) Αστυφ.
Παροσκευάν Κων., ΑλεΕίου Δημ. καί
Σοκελλαρίδην Ιωάν., διότι ούτοι, ύπο
τήν άμεσον καί έπιδεΕίαν καθοδήγησιν
τού πρώτου τών άνωτέρω, όντος προϊ
σταμένου τού ΚΔ Παρ)τος Ασφαλείας
Αθηνών, έργασθέντες μετά Ζήλου καί
προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίος, έπέτυχον, έν
τός έλαχίστου χρονικού διαστήματος,
τήν έΕάρθρωσιν καί σύλληψιν άπάντων
τών μελών τής άνωτέρω σπείρας απα
τεώνων.
Ωσαύτως, δΓ άλλης άποφάσεως τού
κ. Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαι
νος εις τόν Αστυφ. Μανώλην Εύάγγ.,
διότι άκολουθήσας πιστώς τάς άδηγίας
τού προϊσταμένου
Διοικητού τού ΙΕ'
ΓΙορ)τος Ασφαλείας Αθηνών, άνοπτύΕας έΕαιρετικήν δραστηριότητα καί πρω
τοβουλίαν καί έργασθείς φιλοτίμως πολύ
πέραν τών «κανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχε νά άρυσθή πληροφορίας
λίαν σημαντικός, αϊτινες ώδήγηοαν εις
τήν άνακάλυψιν κοί ούλληψιν, έντός
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, τών
1) Μίγκου Γεωργίου καί 2) Νεστορίδη
Αποστόλου, οϊτινες τήν 27.10.72 διέπραΕαν ληστείαν εις βάρος τού Αιγυπτί
ου ύπηκόου ATT I AM BEL MOHAMED

"Ελληνα

Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
τούς: 1) Ύπαστ. A ' Δημητρέλλον Δημ.,
2) Ανθ)μον Γιαννοκόπουλον Γρηγ. 3)
Άρχιφ. Ροβάνην Αν. καί 4) Άστυφ.
Σκάκαν Γεώργ., Παππάν Ιωάν. Γκίνην
Δημ., Ταρατϊταν Γεώργ., Άναστόπουλον
Εύθ. καί Κοτταρίδην Παναγ., διότι ύπό
τήν άμεσον καί έπιδεΕίαν καθοδήγησιν
τού πρώτου τών άνωτέρω, όντος προϊ
σταμένου τού ΙΕ' Πορ)τος Ασφαλείας
Αθηνών, έργασθέντες μετά Ζήλου καί
προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον μεγάλως εις τήν άνακάλυψιν καί ούλλη
ψιν τών άνωτέρω ληστών.
ΔΓ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υπουρ
γού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλι
κή άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις
τούς: 1) Ύπαρχιφ. Χρυσομέρην Παύλ.
καί 2) Αστυφ. Σωτηρόπουλον Κίμ., Νόσοην Σωτ., Ζαφείρην Γεώργ. Κακάσην
Δημ. Φιλιππόπουλον Κων., Λόντον Δημ.
Τσίρην Χορ., Αθανασίου Βαρβάραν, Μα
λακοδήμου Ολυμπίαν καί Τοώμη Γεωρ
γίαν, διότι ύπό τήν άμεσον καί έπιδε
Είαν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων
των άΕιωμαικών, έργασθέντες λίαν φιλοτίμως, μετ' άσυνήθους Ζήλου, άφοσιώσεως καί αύταπαρνήσεως, πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας καί
διαπνεόμενοι ύπό ύψηλού έθνικοϋ φρο
νήματος, έπέτυχον τήν έΕάρθρωσιν δι
κτύου τού παρανόμου μηχανισμού τού
εκτός νόμου ΚΚΕ (Γραφ. Εσωτερικού)
καί σύλληψιν τήν 17 καί 18.12.72 τού
έπικινόύνου κομμουνιστού ΤΣεφρώνη
Λεωνίδου καί τών μετ' αυτού συνεργαΖομένων Χριστοδούλου Ελένη, Χαροκό
που Γερασίμου κοί Παπαχρήστου Ό λ 
γας, προσενεγκότες ούτως ύψίστης ση
μασίας ύπηρεσίας εις τήν Εθνικήν 'Α 
σφάλειαν τής Χώρας.
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
τούς: 1) Αστυν. Δ )ντήν Α ' Μιχελήν
Σπυρ., 2) Αστυν. Α ' Μάλλιον Εύάγγ.
3) Αστυν. Β Μπάμπαλην Πέτρ., 4)
Ύπαστ. Α ' ΝτΖοφέρην Γεώργ. Λουκόπουλον Δημ., Γιαννικόπουλον Ευάγγελον
καί Παύλου Χορ., 5) Ύπαστ. Β ' Τσικριπήν Κων., 6) Αρχιφ. Κουλούρην Σωτ.
καί 7) Αστυφ. Καραγιάννην Δημ., Φωτάπουλον Ά ντ., Καπουσίδην Χρϊστ.,
Μπαλάσκαν Θεάδ., Κυριακόγκωναν Γεώργ., Κραββαρίτην Ίωάνν., Κωτσόβουλον Θεάδ. Παππάν Άναστ., Κωτσάκην
Θεάδ., Μποτίνην Νικ., Κανέλον Ιωάν.,
Παπακώσταν Βασ., ΜαράΖαν Χρϊστ.. Θεριστάπουλον Αλκ. καί Άγγελήν Ιωάν.,
διότι έργασθέντες μετά Ζήλου καί προ
θυμίας, πολύ πέραν τών «κανονισμέ
νων ώρών έργασίας, συνέβαλον δευτερευάντως εις τήν έΕάρθρωσιν τού άνω
τέρω δικτύου τού παρανόμου μηχανισμού
τού έκτος νόμου Κ.Κ.Ε. (Γραφεϊον

αστυφύλακα.

Εσωτερικού), προσενεγκόντες ούτως
ύψίστης έθνικής σημασίας υπηρεσίαν εις
τήν Εθνικήν Ασφάλειαν τής Χώρας.
ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δη
μοσίας ΤάίΕεως, έχορηγήθη ύλική άμοι
βή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς: 1)
Αρχιφ. Ζούμαν Δημ. καί 2) Ασιυφ.
Μπάρκουλαν Παναγ. διότι τήν 3ην ώραν
τής 14.5.71 έν διατεταγμένη ύπηρεοίρ
όντες, παρά τή\< Λ. Βασ. Κωνσταντίνου
("Αγαλμα Τρούμαν), έν τή προσπαθείς
των νά έΕουδετερώσουν ή νά περιορί
σουν τάς έκ τής έκρήΕεως έκρηκτικοΰ
μηχανήματος ένδεχομένας Ζημίας καί
έντυπώοεις, έτραυματίσθησαν σοβαρώς
έπιδείΕαντες ούτως άνδρείαν, θάρρος
καί τόλμην καί εις υψηλόν βαθμόν άνεπτυγμένην τήν έννοιαν τού καθήκοντος
Ωσαύτως, δΓ έτέρας άποφάσεως τού
κ. Υπουργού Δημοσίας τάΕεως, έχορη
γήθη καί άπενεμήθη έπαινος εις τόν 'Α 
στυφ. Νικολακόπουλον Θεόδωρον, διότι
τήν 13,25' ώραν τής 25.12.72, έν πο
λιτική περιβολή καί έκτος ύπηρεσίας τε
λών, άντιληφθείς καιομένην τήν έπί τής
άδοΰ Ομήρου άριθ. 29 (Ν. Σεπόλια) οι
κίαν, έσπευσε πάραυτα έκεϊσε καί διά
τής έπιδειχθείσης εύψυχίας, τόλμης καί
έκτάκτου δροστηριότητος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, διέσωσεν έκ τού
άμέσου κινδύνου, όν διέτρεχε τήν κατάκοιτον λόγω άσθενείας γραίαν Νέγκα
Μαρίαν, έτών 82, προκαλέσας οϋτω τά
εύμενή σχόλια τού τε ήμερησίου τύπου
καί τού κοινού ύπέρ αύτού καί τού Αστυ
νομικού Σώματος γενικώτερον.
Ομοίως, δΓ άλλης άποφάσεως τού κ.
Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως, άπενεμήθη
έπαινος εις το ύ ς: 1) Αρχιφ. Γεωργιάδην
Λαμ., 2) Ύπαρχ. ΤΖαμάλην Δημ. καί
Χαλμούκην Άθαν., καί 3) Αστυφ. Νικολόπουλον Δημ., Ζάχον Στέφ. καί Φακιολάν Σπυρ., διότι άΕιοποιήσαντες παρασχεθεϊσαν τή υπηρεσία των άνωνύμως πληροφορίαν, ότι εις τήν περιοχήν
Παλαιού Λιμένος Κερκύρας διενεργεϊται
λαθρεμπόριον σιγαρέττων άλλοδαπής
προελεύσεως, κατόπιν συνεχούς παρακολουθήσεως καί έλέγχου τής ύποπτου
περιοχής κατά τρόπον μεθοδικόν καί άθόρυβον, τήν 15ην ώραν τής 22.1.73
έπέτυχον τήν έπ' αύτοφώρω σύλληψιν
τής
Γράψα Μόσχας άποπειρωμένης
έντός τού έπί τής άδού ίε ν . Στρατη
γού οινοπωλείου της τήν πώλησιν εί
κοσι (20) κυτίων σιγαρέττων αμερικα
νικής προελεύσεως καί τήν έν συνε
χεία άνεύρεσιν εις τό οίνοπωλεϊον της
καί κατάσχεσιν έν συνόλω 2.400 περί
που κυρίων σιγαρέττων άλλοδαπής προ
ελεύσεως, μικρού άριθμοϋ πούρων, καί
σημαντικού τοιούτου τεμαχίων σαπώνων
ίτσλικής ιδία προελεύσεως.

’ Ιδ α νικ ά τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ ε ω ν ε ίν α ι ή ε ύ γ έ ν ε ια , ή

ά μ ε ρ ο λ η ψ ία , ή έ ρ γ α τ ικ ό τ η ς , ή δ ικ α ιο σ ύ ν η , ό α ν θ ρ ω π ισ μ ό ς . Φ ρ ό ν τ ισ ε νά γ ίν η ς ά ξ ιο ς τ η ς
έ μ π ισ τ ο σ ύ ν η ς τ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς , ή ο π ο ία σ ου έ ν ε π ισ τ ε ύ θ η Ιν α υ ψ η λ ό λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α .
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ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΣΠΥΡΟΥ
μόρφωσιν καί κατάρτισιν. Ή το δικηγόρος καί διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής. Τοϋ Σώματος έξήλθε τό
έτος 1953 καταληφθείς ύπό τοϋ όρίου ήλικίας.
Ύπηρέτησεν είς νευραλγικός υπηρεσίας τής ’Αστυ
νομίας έκπληρώσας είς τό άκέραιον τό καθήκον του.
Έπέδειξεν ώς ’Αρχηγός έξαιρετικάς διοικητικός ικα
νότητας καί ήτο άγαπητός ύπό τών κατωτέρων του.
Ή στήλη μας έκφράζει πρός τούς οίκείους του
τά πλέον ειλικρινή της συλλυπητήρια καί εύχεται
όπως ό Κύριος τάξη τήν ψυχήν του έν σκηναΐς δι
καίων. ’Ιωάννη Σπύρου. Σεβαστέ μας ’Αρχηγέ.
“Α ς ε ί ν α ι έ λ α φ ρ ό τό χ ώ μ α π ο ύ σ έ

Τήν 13nv ώραν τής 30-5-73 άπεβίωσεν ένταϋθα
ό τέως ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων ’Ιωάννης
Σπύρου. Τήν κηδείαν του, ή όποία έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ Α' Νεκροταφείου, παρηκολούθησαν,
έκτός τών οικείων του, φίλων καί γνωστών ό ’Αρχη
γός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννούλης, ό ’Επίτιμος
Αρχηγός Α. Π. κ. Σακελλαρίου, οί τέως ’Αρχηγοί
Α. Π. κ.κ. Νέρης, Καραμπέτσος καί Τασιγιώργος,
ό Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Καλτσας οί Αστυν.
Δ/νταί ’Αθηνών κ. Δασκαλόπουλος, Πειραιώς κ. Ά δαμόπουλος καί άλλοι παλαιοί συνάδελφοι τοΰ έκλιπόντος.
Ό ’Ιωάννης Σπύρου ύπήρξεν έκ τών πλέον δια
κεκριμένων καί έμπειρων άστυνομικών μέ εύρεΐαν
έγκυκλοπαιδικήν, κοινωνικήν καί έπαγγελματικήν

σ κέπ α σ ε.

Ή

μνήμη

ΝΙΚΟΑ. ΓΚΙΛΙΠΑΘΗΣ

σου

άς

είναι

αίωνία.
Σ. Α.

καί όλους όσοι έτυχε νό τόν

γνωρί

σουν.
Τήν 14.6.73 όπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Νεκροταφείου
Κολλιθέας
Νικόλαος.

ό

ΑρχιφύλαΕ

Ό μεταστάς

Γκιλιπάθης
καταγόμενος

έκ Καρύστου Εύβοιας κατετάγη είς τήν
Αστυνομίαν Πόλεων τό έτος 1950. Τό
έτος 1968 προήχθη είς
Καθ' δλην τήν
του, διεκρίθη

Αρχιφύλακα.

έν τώ Σώματι υπηρεσία
διά

τήν

έργατικότητα,

τήν άφοσίωσιν είς τό καθήκον, τήν τιμιό
τητα καί τήν ευθύτητα τοΰ χαρακτήρος.
Ή τ ο άγαπητός άπό τούς συναδέλφους
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Είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν
προέπεμψαν οί βαρυαλγοΰντες

συγγε

νείς του, φίλοι αστυνομικοί καί

ίδιώ-

τοι καί άντιπροσωπεία τής Αστυνομίας.
Πρός τήν οικογένειαν τού μεταστάντος
τά « Αστυνομικά Χρονικά»

έκφράΖουν

τά πλέον ειλικρινή συλλυπητήρια.
Ό

Κύριος άς άναπαύση.τήν ψυχήν

του.
Η

μνήμη

του

ας

είναι

α ί ω ν ί α .
«Α.Χ.»

Κ λ ά δ ο ς Υ γ ε ία ς
Ά σ τυν. Πόλεων

13ος Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
τ ή ς 3 1 η ς Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ 1972

Ε ν ερ γ η τικ ό ν

Π α θ η τ ικ ό ν

Ακίνητα
11.288.000. —
Γήπεδα
4 0 6 .4 1 4 .Εθνική Τράπεζα
892.640,20
Τ ράπεζα Ελλάδος
12.356.469,70
Χρεωστικοί λογ/σμοί
282.619.75
Ύπουργεϊον Καιν. Υπηρεσιών
138.915 50
Νομαρχία Αχαιός
.692. —
Νομαρχία Κέρκυρας
4 .3 2 0 .Εγγυήσεις
11.500 'Επικουρικόν Ταμεϊον Υ.Α.Π.
696 —
Ανοιγεϊααι πιστώσεις
2 .3 5 0 .0 0 0 .Έπιπλα - Σκεύη - Μηχ/τα
2 8 6 .7 7 4 .Μεϊον Άποσβεσθέντα Έπι
πλα - Σκεύη - Μηχ.
193.023,60
93.750,40

Κειράλαιον
26.430.071,80
Υποχρεώσεις
1.335.445.75
ΈρΥοληπτ. έστιατ. παιδ. κατοσκ.
61.S00 —

27.827.017,55

27.827.017,55

Ο Διευθυντής
ΝΙΚ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Αστυν. Δ/ντής A '

Έν Αθήναις τή 12 Φεβρουάριου 1973
Ό Πρόεδρος τού Δ.Σ.
Ό Προϊοτ. Λογιστηρίου
ΚΩΝ-ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΕΥΡΗΣ
Αρχηγός Άστυν. Σώματος
Αστυνόμος Α '

Ε .Τ .Υ .Α .Α .Π .
Λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν

23ος Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τράπεζα Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα
Χρεώγραφα παρ’ ’Εθν. Τραπέζη
Δάνεια
Ακινγ)τ*
1.005.000—
μεϊον άποσβέαεις
507.195—
Βιβλιοθήκη
ΙΙροσωρινοΙ Λογαριασμοί
Λογ)σμοί Τάξεως Χρεωστικοί

27.402.190,30
1.820.044,50
30.000.—
2.646.042,85
4 9 7 .8 0 5 .-

ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ

ΕΤΟΥΣ

1972

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον
Υποχρεώσεις
Κλάδος Τ γεία ς
Λογ/σμοί τάξεως Πιστωτικοί

2.400.—
1.655.—
9.119.185.—
41.519.322,65

41.519.322,65

Έ ν Άθήναις τή 12η Φεβρουάριου 1973
Ό Διευθυντής
Ό Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ
Άστυν. Δ/ντής Α'
’Αρχηγός Άστυν. Σώματος

Τ .Α .Υ .Α .Π .

8ος Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα 'Ελλάδος
Χρεώγραφα παρ’ ’Εθνική Τραπέζη
Χρεώγραφα παοά Τραπέζη 'Ελλάδος
Χρεωστικοί λογαριασμοί
"Επιπλα καί σκεύη
Μεϊον αποσβέσεις: α) προηγουμένων χρήσεων
23.397
β) παρούσης χρήσεως
4.902

290.273,90
68.474.571,10
20.000.—
999.900.—
1.117.—

ΝΙΚ. ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ
Άστυν. Δ/ντής Α'

Ό Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΣΠΤΡ. ΚΟΛΕΓΡΗΣ
’Αστυνόμος Α'

31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

1972

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κε φ ά λ α ι ο ν
Τ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
Ε. Τ. Γ. Α. Π.
•

69.611.300.—
194.193.—
1.090.—

49.020- 28.299—
20.721.—
69.806.583.—
Έ ν Άθήναις τή 31η

Ό Διευθυντής

32.060.370,05
339.071,60
696.—
9.119.185.—

Ό Πρόεδρος τοΟ Δ.Σ.
ΚΩΝ-ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ
Α ρχηγός Άστυν. Σώματος

69.806.583.—
Ιανουάριου 1973
Ό Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΕΓΡΗΣ
Αστυνόμος Α'

Ό Λογιστής
ΔΗΜ. ΛΓΔΙΩΤΗΣ
'Γπαστυνόμος Α'
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Η

ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

αί βλάβαι δύνανται νά είναι περισσότεροι τών ωφελειών.
Τούτο εϊχομεν τήν εύκαιρίαν νά τό διαπιστώσωμεν μεταΕύ
τών μαθητών τού σχολείου τών έχόντων δέκτην τηλεοράσεως είς σύγκρισιν πρός εκείνους οί όποιοι δέν είχον. Ό ν 
τως, οί πρώτοι ένεφάνισαν πτώσιν τής άποδόσεώς των είς
τά μαθήματα, ήσαν πλέον επιθετικοί, πλέον εύερέθιστοι, μέ
περισσοτέρας άντικοινωνικάς έκδηλώσεις άπό τούς δευτέ
ρους.
Αί γνώμαι τών ειδικών είναι διηρημέναι ώς πρός τήν
ώφελιμότητα ή μή τής τηλεοράοεως. "Ολα είναι σχετικά.
Πάντως, ώς πρός τούς νέους καί τά παιδιά όλοι συμφω
νούν στι πρέπει νά δοθή μεγάλη προσοχή.

Μετοοξύ των μαθητών ένός δημοτικού σχολείου παρετηρήθη, δτι οί διαθέτοντες είς τάς οικίας των δέκτας τηλεοράσεως ένεφάνισαν πτώσιν τής άποδόσεώς των είς τά
μαθήματα. Συνήθως δ Ανήλικος μαθητής έγκαταλείπει
τό βιβλίον, πρακειμένου να παρακολουθήση ένα σήριαλ
π.χ., πράγμα δπερ έτταναλαμβάνεται έπί συνεχείς πολλάικις ήμέρας καί έβδομάδας.
δύνσται νά προκόψουν άπ αύτήν, τάς αντιδράσεις ιδιαιτέρως
τών άνηλίκων θεατών, γενικώς τά ύπέρ καί τά κατά αύτής.
Είναι γεγονός, ότι ή Τηλεόρασις συγκεντρώνει την οι
κογένειαν γύρω της, άλα τά μέλη μετά τό άπόγευμα εύρίσκονται είς τό σπίτι, πράγμα σημαντικόν διά τήν όμόνοιάν
της καί τάς διαπροσωπικός σχέσεις τών προσώπων πού τήν
άποτελούν. Είναι έπίσης γεγονός ότι παρέχει μόρφωσιν, έρεθισμους διά γονίμους συζητήσεις, ψυχαγωγίαν, ένα γοη
τευτικόν
κόσμον εικόνων, νέας έμπειρίας καί γνώσεις.
Επίσης συντελεί είς τόν περιορισμόν τών έΕόδων τής οίκογενείος -δΓ άλλα θεάματα. Ακόμη ή τηλεόρασις άνοίγει
στά μάτια τών νέων ένα παράθυρο είς τόν σύγχρονον κό
σμον καί δύναται νά άποτελέση ένα θαυμάσιον μέσον διδα
σκαλίας.
Από τήν άλλην πλευράν, ή τηλεόρασις κατηγορεϊται
ότι «αποβλακώνει» τούς νέους προσφέρουσα είς αύτούς
γοητευτικόν μέν άλλά πλαστόν κόσμον άπό τόν όποιον έπηρεόΖονται βαθύτατα καί πολλόκις άπογοητεύονται πλήρως.
Υποστηρίζεται έΕ άλλου ότι ή συγκέντρωσις τής οικογέ
νειας είς τό σπίτι έχει προσωρινόν χαρακτήρα καί ότι μόλις
συνηθίσουν τήν τηλεόρασιν πάλιν Θά στραφούν πρός τά έΕω.
"Αλλοι λέγουν ότι γενικώς ή κλειστή αίθουσα, τό σκότος
ή ύποβλητική καί έναλλασσομένη είκών, ή ύποχρεωτική άκινησία, είναι λόγοι σοβοροί, οί όποιοι συντελούν είς σω
ματικήν κόπωσιν. Άναφέρονται καί άλλοι λόγοι: "Οτι μέ τήν
τηλεόροσιν τά παιδιά — διατί όχι καί οί ένήλικες —έγκαταλείπουν τό βιβλίο ή δλλας ψυχαγωγικός έκδηλώσεις (σπόρ,
θέατρο, χόμπυς, κ.λ.π.), ότι ή τακτική παρακολούθησις τής
τηλεοράοεως δημιουργεί νευρώσεις, έντάσεις, άίίπνίαν.
Τό θέμα είναι οπωσδήποτε άκανθώδες καί μέχρι σήμερον
δέν έχει όποδειχθή ποϊαι ύπερτεροΰν', αί ώφέλειαι, ή αί
βλάβαι. Αναφορικώς όμως μέ τούς νέους, νομίΖομεν, ότι

Γ>4'2

"Ενα πρόβλημα τό όποιον τίθεται είναι: άπό ποιαν
ήλικίαν δύναται ένα παιδί νά παρακολουθή τήν τηλεόρασιν;
Οί ιατροί καί οί ψυχολόγοι συμφωνούν ότι κάτω τών 3
έτών δέν πρέπει νά παρακολουθή. Ποϊαι είναι αί άντιδράοεις τών παιδιών έμπρός είς τούς δέκτας; Διάφοροι γενι
κώς. Φόβος, εκπληΕις, χαρά, ταραχή, λύπη, ένθουσιοομός
έναλλάσσονται αστραπιαία είς τήν ψυχήν τού παιδιού. Ποϊαι
είναι αί έπιδράοεις τής τηλεοράοεως είς τόν χαρακτήρα και
τήν νοημοσύνην τού παιδιού; Γενικώς, όλοι συμφωνουν, ότι
δέν δύναται ή τηλεόρασις νά αποβλάκωση ένα παιδί έΕυπνο
ή νά κάνη έΕυπνο ένα παιδί καθυστερημένο. Απλώς κάμνει
έντονώτερον ό,τι ήδη ύπάρχει είς τόν χαροκτήρα τού παι
διού. Γενικώς, όλοι συμφωνούν ότι ό καλός μαθητής δέν
πρόκειται νά γίνη καλύτερος ούτε ό κακός χειρότερος. Ούτε
ό μαθητής δύναται νά μόθη εύκολώτερα χάρις αύτήν καί
άποκλειστικά μέ αύτήν (αύτή ή γνώμη σήμερον άμφισβητείται σοβαρώς, σήμερον μάλιστα πού ή εκπαιδευτική τηλεόρασις κατακτα έδαφος είς τάς ρεγάλας χώρας).
Γενικώς ύποστηρίΖεται, ότι ή τηλεόρασις κάμνει περισ
σότερον καλόν παρά κακόν είς τήν παιδικήν ψυχήν. ΆκονίΖει τήν σκέψιν του, τό προβληματίζει πάνω είς πολυποίκιλα
προβλήματα καί έρωτήματα, ή παιδική φαντασία πλουτίζε
ται καί ή προσγείωσις είς τήν Ζωήν γίνεται όμαλώς καί φυσιολογικώς. "Ας μή λησμονώμεν ότι ό άνθρωπος είς τήν
παιδικήν ήλικίαν μαθαίνει «οπτικά», (έπομένως τούτο ήδη

Ό πραγματικός κίνδυνος τής τηλεοράσεως έγκειται ίσως, όπως καί εις
τόν κινηματογράφον, εις τό αύξανόμενον κύμα έρωτισμοΰ καί βίας. Τά ση
μερινά παιδιά καί οί νέοι, άπό τά 12
έτη έχουν ήδη «ξυπνήσει» εις τό θέμα
αύτό. Δέν όφείλεται εις αυτούς. Τό
ραδιόφωνον, ή διαφήμισις, ή καθημε-

διά τήν τηλεόρασιν είναι ένα όηλον πού δύναται νά κάμνη
καί κσλόν καί κακόν.
Ό πραγματικός κίδυνος τής τηλεοράοεως έγκειται ί
σως, όπως καί είς τόν κινηματογράφον, είς τό αύΕανόμενον
κύμα έρωτισμού καί βίας. Τά σημερινά παιδιά καί οί νέοι,
άπό τά 12 έτη έχουν ήδη «Ευπνήσει» είς τό θέμα αύτό
Δέν οφείλεται είς αύτούς. Τό ραδιόφωνον, ή διαφήμισις, ή
καθημερινή Ζωή, αί συνανοστροφαί μέσα είς τό σχολείον
άλλά καί έκτος, ό τύπος, όλα συντελούν πρός τούτο. Επο
μένως, έάν τούς δώση έρεθίσματα καί ή τηλεόρασις τότε
πηγαίνουν χαμένα όσα λέγονται καί πράττονται ήθικά είς
τήν οικογένειαν καί τό σχολείον.
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2 Τό γνωστόν δημοτικόν άσμα τήν θέλει. . . λουλουδιασμένην— Αντιστρόφως, σημαίνει καί θαλασσινόν ταΕίδι
( α ίτ ) .
3. ΎπενθυμίΖει ένα τραγικόν γεγονός τού Β ' Παγκοσμίου
Πολέμου. Τό θύμα τής Λομπρής (αίτ ).
4. Συνήθως μένουν άπρογματοποίητα (όρχοισπρεπώς) —
Εις τήν Φιλοσοφίαν εύρίσκεται εις άντίθεσιν μέ τό γί
γνεσθαι (γεν. άνστρόφ.)
5. Πολλά μικρό νήματα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

6 . Χαρακτηρίζουν ποιότητο— Αντιστρόφως τελικός σύνδε

1. Τήν έώρτοοε τό περιοδικόν μας τόν παρελθόντα μήνα
(oh·.).
2. Σημαίνει καί όσάκις —Γνωστή Ζωοτροφή (δημ.).
3. Γυναικεΐον υποκοριστικόν (αίτ.)

—Κατά τήν άρχαιό-

τητα, ύπήρχεν εις τήν κορυφήν του ιερόν τοϋ «Αίνησίου Δ ιό ο .
4. Χωρίον επαρχίας Σουφλίου τοΰ Νομού "Εβρου, πού
ένθυμίΖει ισπανικήν αρένα —Εις τά έπιπλα των παρό
διων οικιών ή παρουσία της είναι έντονωτέρα (δημ.).
5. Τό ρέον ύδωρ, τό ρυάκι ή πηγή (γεν.)

σμος—Οί μενεΕέδες τών στουρολέΕων.
7. Θαλασσινόν τών ολίγων (γ ε ν .).—
8 . Κάθε ποδοσφαιρικόν Σωματεϊον έχει τά δικό του —

'Αντιστρόφως, γυναικεΐον υποκοριστικόν (Εεν.).
9. Διπρόσωπος θεός τών Ρωμοίων —Μάρκα σιγαρρέττων.
10. Λέγεται καί άνάδοχος (άνστ.) πορεϊαι, κατευθύνσεις
(κυριολ ).
11. Τά ιδρύματα, ούτά ύπάγονται εις τήν άρμοδιότητα τού
Υπουργείου Κοινωνικών

Υπηρεσιών.
(I. Κο.)

6. Άχώριοτον προθεματικόν μόριον μέ επιτακτικήν σημα
σίαν—Πρόθεσις τής γραμματικής, δηλοϋσα, μετ' άριθμητικών, διανομήν ή έπιμερισμόν —Συμπληρούν τίτλους

ΛΥΣΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΡΙΘ.

74

επιχειρήσεων.
7. Εις τήν νεωτέραν κοινωνιολογίαν τάς τόΕεις αύτάς όνομόΖουν καί μπουρΖουαΖία, κατ' άντιδιοοτολήν πρός τάς
τάΕεις τής Φεουδαρχίας καί τού προλεταριάτου.
8 Οί τού Φιγκαρό ένθυμίΖουν όπεραν τού Μότσορτ—«Θέ
λεις τό. . . χουλιόρι; πάρε καί μεγάλο φτυάρι», λέγει
ή γνωστή λαϊκή παροιμία (άνστρ.).
9. Συνοπτική όνομασία, διά τής όποιος χαρακτηρίζονται
ήλεκτρικώς φορτισμένα σώματα—"Αδονται πρός τιμήν
θεού, ήρωος ή άγιου.
10.

Ως ουσιαστικόν, μετ' άρθρου, σημαίνει τό σύμπαν —Μ'
ένα «χι» εις τό τέλος σημαίνει καί άνοβολεύς (άνστ.).

11. Είσήχθη τελευταίως καί χρησιμοποιείται δΓ έκπαιδευτικούς σκοπούς.
ΚΑΘΕΤΟΣ
1 Πιστοί τοϋ παλαιού παραμένουν οί παλαιοημερολογίται
(γεν.).
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό

ΠΡΟΠΟ

Σ έ κάθε κλήρωση
μοιράζει
εκατομμύρια.

Ά π ό 8— 11 ’Ιουνίου διεξήχθη εις Χίον τό Πρωτάθλημα Κολυμβήσεως— Υδατοσφαιρίσεις ’Ενό
πλων Δυνάμεων χαί Σωμάτων ’Ασφαλείας Ιτους 1973, χατα τό δποϊον ή Ομάς τής, Αυτονομία,
Πόλεων χαιτέλ*6ε τήν πρώτην 9έ<κν. Εις τάς φωτογραφίας μας άνω: Ή νικήτρια δμας τής Αστυνο
μίας φωτογραφούμε νη μετά τοΟ χ. 'Γπαρχηγοΰ τού Σώματος, τοΟ Συνταγματάρχου Γεν. Γραμματέ
ως ΑΣΑΕΔ χ . Παλαιολόγου, τού τ. Άστυν. Δ)ντοΟ χ . Χαλχιά, τού προπονητο0 τής δμάδος χ.
Καλφαμανώλη χαί τών άξ) χών χαί ύπχλλήλων τοΟ Τμήματος Αθλητισμού.
Κάτω: Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο άπό τήν έχχίνησιν τών άθλητών κολυμβητών. Είς τήν 4ην
βέοιν ό πρώτος νιχητής τοΰ άγωνίσματος 200 μ. πεταλούδας άστυφυλαξ Καλτσίδης Παρασκευά,.

ΚΑΙ

ΟΙ

ΝΕΟΙ

Δ . Πιστεύω, ότι κατεδείχθησαν τά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήμαπ-α τής τηλεοράσεων "Ηδη απομένει νά άναφερθώμεν εις τά μέτρα τά όποια πρέπει νά ληφθούν.
Κατ' αρχήν μέγας υπεύθυνος εϊνοι ή πηγή των προ
γραμμάτων, δηλαδή τά Ε. Ι.Ρ.Τ., τά όποιον προσφέρει τάς
έκπομπάς, μιά καί σήμερον άκόμη δεν υπάρχουν ιδιωτικοί
σταθμοί τηλεοράσεων Τόσον τά Ε.Ι.Ρ.Τ. όσον καί ή Γ.
Υ.Ε.Ν.Ε.Δ. πρέπει νά προσέξουν ιδιαιτέρως τό θέμα. Βεβαί
ως, ύπάρχουν ήδη άρκεταί έκπομπαί διά παιδιά καί νέους.
Υπάρχει τό -Κουκλοθέατρο», ή «Παιδική Χαρά», ή «Θεία
Λένα», ό «Φλίμπερ», ό «Ντακτάρι», ό «Γουλιέλμος Τέλλος»,
ή «Λάσου», ό Σατουρνέν», ύπάρχουν τά διάφορα προγράμ
ματα έπιστημονικής καί έγκυκλοπαιδικής ένημερότητος, προ
γραμματισμένα ή ευκαιριακά. Χρειάζεται ϊσως μιά κάποια
πύκνωσις. Τούτο όμως θά γίνη όταν κατορθωθή τά τηλεο
πτικά προγράμματα νά προσφέρονται καθ' όλην τήν ήμέραν.
Είναι γεγονός, βεβαίως, ότι ή έλληνική τηλεόρασις
εύρίσκεται εις τά πρώτα της βήματα καί δέν πρέπει νά
έχωμεν πολλάς άπσιτήσεις. Ήδη έχει κόμνει πολλάς προό
δους κοί αύτό εϊνοι σημαντικόν.
Νομίζω ότι βασικά τό θέμα δέν έγκειται εις τό δίπτυχον τηλεόροσις - νεότης, άλλά εις τό τρίπτυχον τηλεόρασις - γονείς - νεότης. Ό λοι σήμερον συγκλίνουν εις ένα
σημεϊον, ότι δηλαδή, ύπεύθυνοι είναι κυρίως οί γονείς. Ώ ς
γνωστόν, ή τηλεόρασις προσφέρει ώριαμένα προγράμματα
διά τούς νέους καί τά παιδιά καί σύτά δύνανται θαυμάσιο
νά τά έλέγχουν οί γονείς. Από αύτούς έξαρταται ή άξιοποίησις τών προγραμμάτων ούτών καί ιδού μερικοί όδηγίαι
καί συμβουλαί:
α) Νά έλέγχουν οί ίδιοι τά προγράμματα, έάν είναι κατάλ
ληλα διά τήν ήλικίαν τών παιδιών, συμβουλευόμενοι τούς
διδασκάλους ή τάς κοινωνικός λειτουργούς εις ό,τι δέν
κατανοούν ή άμφιβάλουν.
β) Νά πληροφορούνται τάς ώρας πού μετοδίδει τά προ
γράμματα, νά τά βλέπουν μσΖί μέ τά παιδιά των καί κυ
ρίως νά τά σχολιάζουν καί νά τά συΖητούν. Τούτο θ'
άποτελέση εύκαιρία έμπλουτισμοϋ τής φαντασίας καί τών
γνώσεων τών παιδιών καί άακήσεως τής κρίσεώς των.

ρινή ζωή, αί συναναστροφαι μέσα εις
τό σχολείον άλλά και έκτος, ό τύπος,
όλα συντελούν προς τούτο. Επομένως,
έάν τούς δώση έρεθίσματα και ή τηλεόρασις, τότε πηγαίνουν χαμένα δσα
λέγονται καί πράττοντ ζί ήθικά εις
τήν οικογένειαν καί τό σχολείον.

γ) Νά μήν είναι μανιώδεις τηλεθεαταί οί ίδιοι οί γονείς καί
νά άδιαφορούν έάν δίπλα των είναι καί τό παιδί των ή
νά άδιαφορούν εις χειρότερον βαθμόν άποκλείοντάς το
εις άλλο δωμάτιον τού σπιτιού. Ούτως έπέρχεται άποξένωσις καί έχθρότης γονέων κοί παιδιού, άφοΰ δικαίως
τούτο θά σχηματίση τήν άντίληψιν ότι είναι ό άποδιοπομπαϊος τού σπιτιού.
δ) Νά λαμβάνουν μέτρα διά τήν προστασίαν τής ύγείας τού
παιδιού (κατάλληλος άπόστσσις, λογική παρακολούθη
σή, ρύθμισις τής είκόνος, κ.ό ).
ε) Οί γονείς νά χρησιμοποιούν τήν τηλεόρασιν διά τά παι
διά - μαθητάς ώς ένα είδος άμοιβής ή ποινής. Τούτο θά

Συνήθεις είναι αί άπό τηλεοράσεως ακηναΐ έρωτισμοΟ
καί βίας. Αύτδς είναι ίσως καί δ μεγαλύτερος κίνδυνος
μέ τόν όποιον ή μικρά δθόνη, ά,πειλεϊ τούς νέους μας.
Τά προβάλομενα προγράμματα πρέπει Ιδιαιτέρως νά
προσέχωνται καί νά έλέγχωνται άπό υπευθύνους περί
τήν παιδικήν άγωγήν φορείς.
τά φιλοτιμήση νά μήν έγκαταλείψουν τά μαθήματα καί
νά μή γίνουν κακοί μαθηταί. Εις τό θέμα τούτο πρέπει
νά μή δείξουν οί γονείς έλοστικότητα, άλλά νά είναι
συνεπείς καί εις τήν τιμωρίαν καί εις τήν άμοιβήν, έάν
έπιθυμοΰν νά έχουν κύρος, εις τά μάτια Τών παιδιών
των.
στ) Νά πείσουν εύθύς έζ όρχής τά παιδιά των ότι θά πα
ρακολουθήσουν ώ ρ ι α μ έ ν α
προγράμματ α, ώστε νά έΕηγηθούν διά παντός ώς πρός τό τι θά
παρακολουθούν.
Ε Εις τόν τομέα τής 'Αγωγής, ή
σπουδαία ύπό τρεις κυρίως άπόψεις:

τηλεόρασις είναι

α) Ώ ς σχολική τηλεόρασις, ή όποια θά καλύψη τήν έλλειψιν διδασκάλων, τόν συντονισμόν προγράμματος καί
σχεδίου διδασκαλίας, τήν έπικαιρότητα διά τής μεταδόσεως επικαίρου ύλης.
β) Ώ ς άνεΕάρτητος άργανισμός έκπαιδεύσεως, άντιπροσωπεύων τό σχέδιον μιας έντατικής, πληροφορουμένης έκπαιδεύσεως, φερούσης τά χορακτηριστικά τής έπικαιρότητος καί τού οίκουμενισμοϋ.
γ) Ώ ς νέα μορφή έκφράσεως καί έπικοινωνίας εις μίαν
Παιδαγωγικήν νέας μορφής, τήν Παιδαγωγικήν Καταναλώσεως, κατάλληλον διά βιομηχανικός κοινωνίας.
Αναμφισβήτητον παραμένει πάντως τό γεγονός, ότι ή
τηλεόροσις παραμένει σπουδαϊον τεχνικό - μεθοδικόν μέσον
διδοσκαλίας, μορφώσεως καί ψυχαγωγίας. Από παιδαγωγι
κής άπόψεως τότε είναι ώφέλιμος διά τόν μαθητήν, διά τόν
νέον γενικώς, όταν παρακινή τό παιδί όχι μόνον πνευματικώς, άλλά καί συναισθηματικώς καί καθιστά τόν μαθητήν
περισσότερον δραστήριον.
ΑΝΤ. ΔΕΛΩΝΗΣ
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