Μέ πρωτοβουλία του Δ /ντοϋ *Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Χαρ. Παπαγεωργίου παρετέθη την μεσημβρίαν τής 24ης JΙουνίου
1975 μικρά δεξιωσις εις το γραφεϊον του, προς τιμήν των εκπροσώπων ιών δημοσιογραφικών ένώσεων και μέσων
ένημερώσεως. Εις την δεξίωσιν, ή οποία έσημείωσε εξαιρετικήν επιτυχίαν, παρέστησαν, ό *Αρχηγός καί ό Ύ παρχηγοζ της Αστυνομίας κ.κ. Τζαβέλλας καί Τζίμας, οι εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών ένώσεων, τής ραδιοφω
νίας και τής τηλεορασεως, προσωπικότητες τού πνεύμαrικοϋ κόσμου κ.ά. ’Επεκράτησεν ιδιαιτέρως εγκάρδιά ατμό
σφαιρα καί τα σχόλια των παρευρεθέντων ενθουσιώδη. Εις τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.
Επάνω : Ο Αρχηγός, ο ^ Υπαρχηγος και άλλοι άξ/κοί τής Ά στυν. Πόλεων μετά τών κ.κ. Μπακοπούλου, Ψαθά,
Σακελλάριου, 'Αλεξάκ η κ.ά. δημοσιογράφων. Κ άτω : Ό fΥπαρχηγος Α .Π ., ό Δ /ντής *Αστυνομίας 'Αθηνών κ. Π α
παγεωργίου καί οι δημοσιογράφοι κ.κ. Μαρής, Μπακόπουλος καί Μπαμπαλής.
(Συνέχεια του φωτορεπορτάζ εις τήν γ εξωφύλλου μας)

Λίγο καιρό πριν, διαβάσαμε στον τύπο, πώς ή Δυτική Γερμανία έζησε στιγμές αγωνίας, μετά
τήν απαγωγή από τούς αναρχικούς τρομοκράτες τής όργανώσεως «Μπάαντερ - Μάϊνχοφ» τού Χρι
στιανοδημοκράτου ήγέτου τοΰ Δυτικού Βερολίνου ΓΙέτερ Δόρεντζ. Ό κ. Δόρεντζ άφέθηκε τελικώς
ελεύθερος, άφοϋ όμως οι άδίστακτοι δράστες τής απαγωγής κατώρθωσαν νά υποχρεώσουν τήν Δυτικογερμανική κυβέρνησι νά άπελευθερώση πέντε συντρόφους τους, πού έκρατοΰντο στις φυλακές
γιά διάφορα σοβαρά έγκλήματα.
Τό νέο κρούσμα βίας ήλθε σάν «συμπλήρωμα» άλλων παλαιοτέρων, πού άρχισαν από τις άεροπειρατεΐες, γιά νά φθάσουν στις απαγωγές πρεσβευτών, πλουσίων βιομηχάνων, μικρών παιδιών καί
ειδεχθών ανθρωποκτονιών. Τό «φαινόμενο» έχει άρχίσει νά άνησυχή, δχι μόνο τις κυβερνήσεις καί
τις αρμόδιες άρχές, άλλα πολύ περισσότερο ίσως τήν κοινή γνώμη. Τί ακριβώς όμως συμβαίνει;
Πού εόρίσκονται οί ρίζες τής βίας, όπως αυτή ή τελευταία έμφανίζεται στό σύγχρονο κόσμο καί κατά
προτεραιότητα στή Δύσι, στήν Ευρώπη δηλαδή καί τήν ’Αμερική; Ή άπάντησι εύρίσκεται χωρίς
άμφιβολία στήν τρομερή ήθική κρίσι, πού τά τελευταία χρόνια μαστίζει τό δυτικό κόσμο. Αύτή ή
κρίσι πού συνεχίζεται, συσσωρεύοντας όλο καί περισσότερα δεινά, «θεοποίησε» τή βία, πού άρχίζει
άπό τούς μεμονωμένους έκβιαστές, γιά νά φθάση στις «οργανωμένες» ομάδες βίας, πού κάποτε κάποτε
είναι κράτη ολόκληρα ή καί αύτή άκόμα ή διεθνής κοινωνία. Ήμπορεϊ άνετα ό αιώνας μας νά χαρακτηρισθή ό αιώνας τής βίας. Τά χιλιάδες περιστατικά είναι άρκετά γιά νά τού άπονείμουν αύτό τό
«εύσημο». Είναι τρομακτικό γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο νά διακατέχεται συνεχώς άπό τό αίσθημα
τής άνασφαλείας καί τής άσαφείας, γιά τό τί τοΰ έπιφυλάσσει τό αύριο. Είναι τρομακτικό νά μετράται
ή άνθρώπινη ζωή μέ τά «γούστα» καί τό βίτσιο τοΰ πρώτου τυχόντος. Καί τό χειρότερο «προϊόν» τής
βίας: ’Αποτελεί καί θά άποτελέση καί εις τό μέλλον παράγοντα άνασχέσεως τής πορείας τοΰ άνθρώπου, όχι μόνον πρός τόν εύάλωτο κόσμο τού πνεύματος, άλλά καί προς αύτή τήν τεχνική πρόοδο,
σέ όσα βέβαια σημεία της άποτελεΐ ευλογία, γιά τήν άνθρωπότητα. Θά άναρωτηθή όμως κανείς.
Μήπως ή βία είναι άπλώς παροδικό φαινόμενο τής έποχής μας καί μάλιστα χωρίς τις διαστάσεις,
πού μερικοί άπαισιόδοξοι έπιχειρούν νά τής προσδώσουν; Μήπως δηλαδή τά μεμονωμένα περιστα
τικά βίας δέν πρέπει νά έμπνέουν καμμιά άνησυχία, άφού πρόκειται γιά συνήθη έγκλήματα, πού δέν
έλειψαν άπό καμμιά χώρα καί άπό καμμιά έποχή; Άτυχώς τά πράγματα δέν έχουν έτσι. 'Υπάρχει,
όπως προαναφέραμε, ή ήθική κρίσι, πού άποτελεΐ καί τόν «τροφοδότη» τής συγχρόνου βίας. "Ερχονται
έπειτα τά μέσα ένημερώσεως. "Οταν τό μικρόβιο τής βίας έμφανίζεται μέ τήν άλφα ή βήτα μορφή του
σέ μιά περιοχή τού κόσμου, ό τύπος, τό ραδιόφωνο καί ή τηλεόρασι, σάν καλοί «φορείς», τό μεταδίδουν
στά πέρατα τής οικουμένης. ’Εκεί εόρίσκονται οί έπιρρεπεϊς, οί πρόθυμοι μαθηταί τών «ήρώων» τής
βίας. Καί κάτι άκόμα πιο σημαντικό. Ή σύγχρονος βία έμφανίζεται, κατά ένα τούλάχιστον ποσοστό
της, σάν άντίδρασι τών μεμονωμένων άτόμων, ή τών κοινωνικών ομάδων, κατά τής «επισήμου» βίας,
τήν οποίαν άσκοΰν κράτη ολόκληρα καί ή διακρατική κοινωνία. Καί γιά νά έξηγούμεθα. Τί άλλο
είναι παρά άσκησι βίας έκ μέρους ένός κράτους εις βάρος ένός ολοκλήρου λαού στήν περίπτωσι τής
Κύπρου; Τί μπορεί νά περιμένη κανείς άπό τό λαό αυτό, παρά τήν βιαία άντίδρασι;
"Οσο περισσότερο βράζει τό καζάνι, τόσο πιο έπικίνδυνο γίνεται. Καί τό τραγικό γιά τή μαρτυ
ρική Μεγαλόνησο είναι, ότι ή διεθνής κοινωνία άντιμετωπίζει μέ άπάθεια καί άδράνεια τό δράμα
τών χιλιάδων άνθρώπων, πού, άφού έχασαν τά πάντα, ζοΰν καί άγωνίζονται τόν έσχατο άγώνα.
Είναι ή δέν είναι οί μεγάλες δυνάμεις καί οί παγκόσμιοι οργανισμοί οί φορείς τούς μικροβίου τής βίας;
’Αλλά τί πρέπει νά γίνη; 'Απλούστατα νά παταχθή τόσο ή άτομική καί ή ομαδική βία, όσο καί ή κρα
τική καί ή διεθνής. Δέν άρκοΰν οϊ τέλεια οργανωμένες άστυνομίες, όταν τά ίδια τά κράτη δίνουν στά
μέλη τους τό «καλό παράδειγμα». Είναι άνάγκη, τό κήρυγμα τής άγάπης, πού τόσο «περισσεύει»
στις θρησκείες όλων τών λαών, νά γίνη συνείδησις γιά άρχοντες καί άρχομένους, γιά μεγάλους καί
μικρούς. Τότε μόνο θά λείψη τό άγχος τής βίας καί ό άνθρωπος θά κατορθώση νά άνακαλύψη τήν
πραγματική εύτυχία, άνάμεσα στά άλλα πλάσματα τοΰ Δημιουργού.
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ΠΑΝΩ είς τον βράχον ήτο κτι
σμένου τό παρεκκλήσιον μα
στιζόμενου από θυέλλας καί λαίλα
πας, λικνιζόμενου άπό τό άειτάραχον
καί πολυρροίβδητον κϋμα, ναναριζόμενον άπό τα άσματα, τα όποια ό
άνεμος έψαλλε δ'.’ αύτό είς τούς σκλη
ρούς βράχους καί είς τά ήχώδη άν
τρα. Οι τέσσαρες τοίχοι ίσταντο
άκόμη άρραγεϊς, πετροθεμελιωμένοι,
σωζοντες μικρόν επίχρισμα άπό πα
λαιού καιρού περί την μεσημβρινοδυτικήν γωνίαν, χορταριασμένοι καί
μαυροπράσινοι περί την βορειοανα
τολικήν.
Ή στέγη φέρουσα άκόμη όλίγας
κεράμους καί πλάκας έστηρίζετο επί
δοκού μέπολλάς άκτΐνας έκ σκληράς
καστανέας. 'Ολόγυρα είς τούς τοί
χους, υψηλά άνω των ύπερθύρων καί
ύπέρ τά γείσα τής στέγης, ωραία
μικρά πινάκια παλαιών χρόνων ήσαν
έγκολλημένα σχηματίζοντα μέγαν
σταυρόν επί τής χιβάδος τού 'Ιερού
Βήματος προς άνατολάς, μετά ύποποδίου είς σχήμα άνεστραμμένου Τ
έκ πέντε άλλων πινακίων, καί άλ
λους δύο σταυρούς δεξιόθεν καί αρι
στερόθεν, ύπερθεν των παραθύρων
τού χορού, καί τέταρτον σταυρόν ά
νωθεν τής φλιάς τής εισόδου δυσμόθεν.
Τά ωραία παλαιά πιατάκια ήσαν
δλα χρωματιστά, γαλάζια καί ύποπράσινα καί κιτρινωπά καί λευκά,
μέ κλαδάκια καί μέ λούλουδα καί μέ
άνθρωπάκια καί μέ πουλιά, φιλοκάλως καί κομψώς διατεθειμένα, στίλβοντα είς τον ήλιον, χάρμα των ο
φθαλμών, κειμήλια υψηλά κείμενα,

Ε
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στερεά βαλμένα εις τάς χόγχας των,
άφελή άναθήματα, λείψανα παλαιών
χρόνων, περισώσματα αρπαγών καί
δηώσεων παντοίων, όλιγώτερον φευ!
άσφαλη από τής νεωτέρας άρχαιοκαπηλίκής μανίας. Καί ό άπλοΰς ούτος στολισμός παρείχε μεγάλην χάριν, μεμειγμένην μέ άρρητον τρυφε
ρόν θέλγητρον, εις τό μικρόν βραχοφυτευμένον παρεκκλήσιον, έμπνέων
εις τον επισκέπτην μεγάλην έπιθυμίζν να διασκελίση τό κατώφλιον, νά
εΐσέλθη εις τον πενιχρόν ναΐσκον, νά
άνάψη κηρίον, νά κάμη τον σταυρόν
του καί ν’ άσπασθή εύλαβώς την ει
κόνα τής Παναγίας τής Γλυκοφιλούσης, τής ζωγραφισμένης παρειάν
μέ παρειάν μέ τό πρόσωπον του
ύπερθέου Βρέφους της.

ενούμενον κατά παρειάν μέ τό λευκόν καί ενθεον πρόσωπον τοϋ λα
τρευτού Βρέφους της, ειχεν άφατον
γλυκύτητα καί ήτο καλλίστη έκφρασις τής μητρικής στοργής, τής γεννωμένης ώς έκ πίκρας ρίζης γλυκέος
καρπού, εύθύς μέ τάς ωδίνας τοϋ

Και πάλι κίνησα νά ρθώ, Χριστέ
μου, στην αυλή σου,
νά σκύψω στα κατώφλια σου τά
τρισαγαπημένα,
όπου μέ πόθο αχόρταγο τά λαχταρεϊ
ή ψυχή μον.
Η σάρκα μον αναγάλλιασε σιμά σου
κι ή καρδιά μον.
Τό χελιδόνι ηύρε φωλιά και τό
τρυγόνι σκέπη
νά βάλουν τά πουλάκια τους, τά
δόλια νά πλαγιάσουν,
στον ιερό σου τό βωμό, αθάνατε,
Χριστέ μον.
Κ α ί'ό εύσεβής προσκυνητής θά
εΰρισκε μεγάλην γλύκαν καί παρη
γοριάν άπό τις πίκρες του κόσμου
εις τό νά θεωρή μόνον την πενιχράν
κανδήλαν καίουσαν εμπρός εις την
ώραίαν εικόνα. . .
Ή ωραία μικρά εΐκών, μέ τό
ωχρόν πρόσωπον τής Παναγίας,

Ά πό τά ώραιότερα διηγήματα τοϋ
Παπαδιαμάντη είναι τά άφιερωμένα στή γλυκειά καί πονεμένη μορμή τής Μητέρας του Χριστού, πού
ό μεγάλος Σκιαθίτης έψαλε μ’ έ
να πλήθος ονόματα : Παναγία ή
Κατευοδώτρα, Παναγία ή Μεγαλομάτα, ή Παναγίτσα στό Πυργί, ή
Καστριώτισσα κ.ά. Ά πό την «Πα
ναγία τή Γλυκοφιλοΰσα» είναι τό
άπόσπασμα πού δημοσιεύουμε, δεί
γμα τής μεγάλης εύλαβείας του.

τοκετού, καί συναυξανομένης μέ τής
ανατροφής τούς κόπους καί τάς μέ
ριμνας.
Καί φιλακόλουθος πιστός δέν θά
υστέρει τής άμοιβής διά την εύσεβή
προσέλευσιν.

Κάλλιο μιά μέρα στή δική σ’ αυλή,
παρά χιλιάδες'
στον 'ίσκιο ας είμαι τοϋ ναού σάν
παραπεταμένος
καλύτερα, παρά νά ζώ σ’ άμαρτωλών
λημέρια.
Δεξιά επί τού τέμπλου, ήτο ή εΐ
κών τού Προδρόδου. ’Αριστερά ή
Παναγία ή Γλυκοφιλοΰσα, ή προστάτις τών μητέρων. . .
Κάτωθεν τής εΐκόνος, έπί λευκής
μεταξοϋφοΰς
ποδιάς, έφαίνοντο
άνηρτημένα παιδάκια, καί μόνον παι
δάκια, άσημένια, εξαιρέσει ενός μό
νου άργυροΰ τεμαχίου, τό όποιον έφερεν άλλο σχήμα, ζώου, όμοιου
σχεδόν μέ άρνα κεοασφόρον ή μέ έ'ριφον. . .
Τά παιδάκια τά άνηρτημένα έπί
τής λευκής ποδιάς ήσαν ομοιώματα
μικρών παιδιών ταχθέντα άπό τάς
μητέρας των, όταν τά μικρά των
ήσαν άρρωστα, εις την Παναγίαν
την Γλυκοφιλοΰσαν,, τήν μητέρα του
Θείου Βρέφους, καί προσφερθέντα
εις τον ναόν της μετά τή ίασιν τών
άρρώστων. . . Καί τά τεμάχια τών
βαπτιστικών καί κουκουλίων ήσαν
καί ταΰτα ένθύμια παιδιών άποθανόντων εύθύς μετά τό βάπτισμα. ..
τά όποια είχεν εύδοκήσει νά καλέση
ενωρίς εις τον Παράδεισον, πλησίον
τού Τίοϋ της εΐπόντος: «Ά φ ετε τά
παιδία ερχεσθαι πρός με, καί μή κω
λύετε αύτά», ή Παναγία ή Γλυκοφιλοϋσα...»
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ΑΙΝΟΦΑΝΕΣ ψυχοπαθολογικόν κοινω
νικόν φαινόμενον είναι ή άπομόνωσις καί
ή άποξένωσις τοΰ άνθρώπου.
'Ο άνθρωπος είναι δν ού μόνον συναγελαστικόν (κοινωνικόν) άλλ’ επίσης μονήρες, παρουσιάζον ως έγγενεϊς ψυχοβιολογικάς ιδιότητας
άφ’ ένός τό ζην συναλλήλως (τό ζην μετά των
άλλων άνθρώπων) καί άφ’ έτέρου τό κατά μόνας
ζην, την μόνωσιν. Τό κατά μόνας ζην μονίμως
ή περιοδικώς καθορίζεται ως ομαλόν ή παθο
λογικόν, άναλόγως των προϋποθέσεων καί κυ
ρίως τοΰ σκοποΰ, τον όποιον πληροί. Ό τα ν π.χ.
έκουσίως έπιδιώκηται χάριν δημιουργικής ή
θρησκευτικής αύτοσυγκεντρώσεως καί περισυλ
λογής ή φιλοσοφικής άναζητήσεως ή έπί τω
σκοπώ ηρεμίας καί άναπαύσεως αποτελεί ο
μαλήν ψυχικήν έκδήλωσιν. 'Όταν δμως άπομονοΰται τις διά τό μή έ'χειν τί ποιεΐν ή Ικ κόρου
διά παν τι τής ζωής ή έκ καταθλίψεως ή άπομόνωσις αυτή συνοδευομένη ύπό ανίας καί πλήξεως, δυσθυμίας καί παραπικρασμοϋ θεωρείται
ως μή ομαλή.
Ό σημερινός άνθρωπος παρουσιάζει συχνόν
τό φαινόμενον τής άπομονώσεως, (τής μοναξιάς)
έκδηλούμενον ούχί μόνον ώς σωματική έν χώρω
,αόνωσις, αλλά κυρίως ώς ψυχική άπομόνωσις,

ώς ψυχικός άποχωρισμός καί μοναξιά παρά τήν
ύφισταμένην ενδεχομένως συχνήν επικοινωνίαν
μετά των άλλων. 'Η μοναξιά αΰτη είναι φαινόμενον τοΰ τρόπου ζωής τοΰ σημερινοΰ άνθρώπου
κυρίως τοΰ διαβιοΰντος εις τάς μεγαλοπόλεις
καί ταυτόσημον προς τήν μεμειωμένην ή πλή
ρως έλλείπουσαν ψυχικήν έπαφήν καί τον άτονον διανθρώπινον δεσμόν, έν άλλοις λόγοις προς
τήν άποξένωσιν.
Πράγματι εις τον σημερινόν άνθρωπον έχει
έκλείψει πλέον ή θερμή συγκατοίκησις καί γειτνίασις, ή περίφροντις άφοσίωσις τοΰ ένός εις
τον άλλον, ή συμπάθεια, ό οίκτος, ή άγάπη, ή
άλληλεγγύη, τό βαθύ αίσθημα τοΰ καθήκοντος
προς τον πλησίον καί ή έξυπηρέτησις καί ή θυ
σία δι’ αυτόν, ώστε δι’ δλων αύτών νά δημιουργήται ή στενή επαφή τοΰ μετ’ άλλήλων ζήν καί
ή συνύπαρξις. Δεν υπάρχει εϊ μή φευγαλέα τυ
πική επικοινωνία άνευ ούσιαστικής ψυχικής συνεπαφής ώς συμβαίνει κατά τάς καθ’ ήμέραν έν
βιασύνη συναντήσεις των άνθρώπων καθ’ οδόν
ή άλλαχοΰ πού, κατ’ έξοχήν κατά τάς δεξιώσεις
καί λοιπάς άλλας κοινωνικάς έκδηλώσεις, εις τά
υποκατάστατα ταΰτα κοινωνικής καί ψυχικής
έπαφής. Ό σημερινός άνθρωπος ζή κατά μόνας
μερίμνων έγωΐστικώς διά τά τοΰ έαυτοΰ του.

Το φαινόμενον τής άποξενώσεως παρουσιάζουν κατ’ εξοχήν οΐ χίππυς, οΐτινες άποχωριζόμενοι τής οίκογενείας των
και τής λοιπής κοινωνίας δημιουργούν ιδίαν «κοινωνίαν» άσταθή καί επιφανειακήν μή εξυπηρετούσαν σκοπόν τινά,
άλλ’ εχουσαν ώς περιεχόμενον τήν αδράνειαν, τήν πρόακαιρον ενχαρίστησιν, τήν ελλειψιν προοπτικής διά το μέλλον καί
ώς κύριον γνώρισμα τον έξευτελισμόν τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Παρουσιάζει τήν λεγομένην ψυχικήν και κοι
νωνικήν άπομόνωσιν καί λίαν άτονον τον ψυχι
κόν δεσμόν προς τον πλησίον άτινα έν ταυτώ
συνιστοϋν τήν άποξένωσιν.
’Ιδίως νεαρά άτομα άπομονοΰνται καί άποξενοϋνται διά ποικίλας αιτίας καί ζοϋν μονήρη
βίον άνευ επαφής μετά των λοιπών άνθρώπων
ιδίως των μεγαλειτέρων άλλά μόνον μετά των
συνομηλίκων καί ταύτης επιφανειακής. 'Η
άποξένωσις αυτή των νεαρών έπήλθε άφ’ ου
προηγήθη ή διακοπή τοϋ συνδέσμου μέ ιούς γο
νείς, τούς φίλους, τούς διδασκάλους, τους παι
δαγωγούς, τούς καθηγητάς, τήν κοινωνίαν καί
τάς παραδόσεις έν γένει. Άπομεμονωμένοι οδη
γούνται άναλόγως τοϋ χαρακτήρος καί τής ψυ
χικής ιδιοσυστασίας των ή εις τήν παθητικήν
άπομόνωσιν, αύτοεγκατάλειψιν καί έξαθλιωσιν
ή εις ένεργόν δραστηριότητα στρεφομένην έναντίον τής λοιπής κοινωνίας καί έκδηλουμένην δι’
άντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Κατ’ έξοχήν το φαινόμενον τής άποξενώσεως
παρουσιάζουν οί χίππυς, οΐτινες άποχωριζόμενοι τής οίκογενείας των καί τής λοιπής κοινω
νίας δημιουργούν ίδιαν «κοινωνίαν» άσταθή
καί έπιφανειακήν μή έξυπηρετοΰσαν σκοπόν τινά
άλλ’ Ιχουσαν ώς περιεχόμενον τήν άδράνειαν,

τήν πρόσκαιρον εόχαρίστησιν, τήν ελλειψιν προ
οπτικής διά το μέλλον καί ώς κύριον γνώρισμα
τον έξευτελισμόν τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας.
’Αποτελεί δέ ό χιππισμός, ώς κατωτέρω θά έκθέσωμεν, ομαδικόν ψυχοπαθολογικόν κοινωνικόν
φαινόμενον παγκοσμίου έκτάσεως και σύμπτωμα
τής λεγομένης επαναγωγής.
' Η μοναξιά τών ήλικιωμένων είναι λίαν συχνόν
καί έντονον φαινόμενον τής σημερινής κοινωνίας
άπορρέον καί τούτο έκ τής μειώσεως τής ψυχι
κής επαφής τών άνθρώπων καί τής καταργήσεως τής στενής οικογενειακής συγκατοικησεως
καί θερμής συμβιώσεως.
Μοναξιά υπάρχει καί εις πολλά συζυγικά
ζεύγη (άπομόνωσις έν τώ γάμω).
Μεταπολεμικώς εις πλείστας χώρας μέγας
είναι ό άριθμός τών γυναικών, αΐτινες ζώσι έν
σχετική μονώσει άνύπανδροι ή έν χηρεία λόγω
τού έν τω πολέμω θανάτου πολλών άνδρών.
Ή τον άνθρωπον μαστίζουσα άποξένωσις
δεν είναι μόνον άποξένωσις άπό τών λοιπών άν
θρώπων, άλλά καί άπό τοϋ ίδιου εαυτού (αύτοαποξένωσις). 'Ο άνθρωπος όταν εύρίσκηται έν
ομαλή ψυχοσωματική καταστάσει, ζή έν αρμο
νική συσχετίσει καί εύαρέστω άναφορα προς
τον εαυτόν του τούτέστιν προς τά βιώματά του
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ταί τήν έν γένει σωματικήν καί ψυχικήν του κακάστασιν. Διά τον ούτως αίσθανόμενον ή εις
τον έαυτόν του άναφορά είναι ομαλή καί ώς
έκ τούτου δέν υπάρχει πρόβλημά τι σχετικόν
προς τον έαυτόν του. Ζών δμως έν μονώσει ύπό
παθολογικήν έννοιαν δέν διάκειται έν άρμονία
άλλ’ έν άντιθέσει προς έαυτόν καί όπερ ταυτό
σημον αισθάνεται άποξένωσιν άπό τοϋ έαυτοϋ
του. Εις τον ουτω πως διακείμενον τό έγώ διχοστατεϊ προς τήν σωματικήν καί ψυχικήν
ύπόστασίν του1. Διά τοΰτο λέγομεν ότι ό άνθρω
πος άποξενωμένος άπό των λοιπών άνθρώπων
είναι έν ταύτώ άποξενωμένος καί άπό τον έαυ
τόν του.
Ό άνθρωπος είναι καθωρισμένος διά τό μετ’
άλλήλων ζην, διά τήν διανθρωπίνην συνεπαφήν
καί έπικοινωνίαν καί τήν συνδιαλλαγήν μετά των
όμοιων2. Ταΰτα συνοικοδομοϋν τήν άνάπτυξιν
τοϋ ψυχικοΰ κόσμου τοΰ ανθρώπου, άρτιώνουν
καί ολοκληρώνουν αυτόν. 'Η ψυχική έπαφή μετά
των όμοιων άποτελεΐ ουσιώδη τρόπον ύπάρξεως
καί παράγοντα τής ψυχικής άναπτύξεως άμα
καί της υγείας. "Οταν έλλείπη αΰτη καί έπακολουθή ή άπομόνωσις, ό άνθρωπος δέν αισθάνε
ται ψυχικήν ηρεμίαν καί γαλήνην, δυσφορεΐ καί
δυσανασχετεί. Τον μονήρη βίον συνοδεύει συ
νήθως ή ανία, ή πλήξις, ή άπογοήτευσις.
’Ιδιαιτέρας άφετηρίας καί γενέσεως αύτοαποξένωσις είναι έκείνη ήτις δημιουργεΐται εις
ανθρώπους έκτελοϋντας έργασίαν διά μηχανη
μάτων, στερεοτύπως έπαναλαμβανομένην. 'Η
τεχνική πρόοδος έπενεγκοΰσα μηχανοποίησιν
της έργασίας μετέβαλλε τήν έργασίαν εις ξένον
τι καί άλλότριον προς τον έκτελοΰντα αύτήν, διό
τι παύει αΰτη νά είναι εύχάριστος δημιουρ
γική άπασχόλησις καί μεταβάλλεται εις μονοτόνως έπαναλαμβανόμενον μηχανικόν έργον, μή
ένέχον νόημα καί οικειότητα προς τον έκτελοΰντα αύτό καί έπομένως ξένον προς αύτόν. 'Η
άποξένωσις αΰτη τής έργασίας έχει ώς αιτίαν
καί είναι ταυτόσημος προς τήν άποξένωσιν τοϋ
έγώ άπό των σωματικών καί ψυχικών λειτουρ
γιών, δι’ ών έπιτελεΐται ή έν λόγω έργασία
ή όπερ τό αύτό είναι ταυτόσημος προς τήν λεγομένην αύτοματοποίησιν τών σωματικών καί
ψυχικών λειτουργιών. Αύτοματοποίησις δέ σω
ματικής ή ψυχικής τινός λειτουργίας σημαίνει
αλλοτρίωσιν καί άποξένωσιν αύτής άπό τοΰ έγώ.
Διά τοΰτο όρθώς λέγεται, ότι ή τεχνική έπιφέρει αύτοματοποίησιν τοΰ άνθρώπου καί τελικώς μηχανοποίησιν αύτοΰ. 'Ως όμως έκ τής ψυ
χολογίας καί ψυχοπαθολογίας γνωρίζομεν, οί
αύτοματισμοί άποτελοΰν έν πλείστοις παθολογι
κά φαινόμενα σωματικά ή ψυχικά, τά όποια έν
τώ προκειμένω είναι άπακόλουθα τής έφηρμοσμένης τεχνικής.
Δυνάμεθα γενικώς νά είπωμεν, ότι ό σημερι
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νός άνθρωπος έχει περιέλθει εις τήν κατάστασιν
τής άπομονώσεως καί μοναξιάς, τής μειωμένης
δηλαδή ή καί πλήρους έλλείψεως έπαφής προς
τό περιβάλλον φυσικόν τε καί κοινωνικόν καί
έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει τής διαβιώσεως άνευ έπαρκοΰς έπαφής προς τούς όμοιους
του. 'Ο σημερινός άνθρωπος είναι ό μόνος.
Προέκυψε δέ ή άπομόνωσις καί άποξένωσις
κατ’ άλληλένδετον τρόπον έκ τής μειωθείσης
ψυχικής διανθρώπινης έπικοινωνίας, τοΰ χαλα
ρού ένδιαφέροντος, τής άτονου φροντίδος, συμ
πάθειας καί συμπόνιας διά τον πλησίον καί τής
παραμελήσεως τών προς αύτόν καθηκόντων.
Τό πνεΰμα τής έποχής μέ τήν ορθολογιστικήν
σκέψιν, τήν «μηχανικήν» έν πάση βιασύνη διαβίωσιν ώδήγησεν εις τήν άπομόνωσιν ταύτην καί
τήν άνώνυμον ζωήν έν τή κοινωνία. ’Αντί συν
τροφιάς καί έπικοινωνίας έχομεν τήν μαζικήν
άνευ ψυχικοΰ δεσμοΰ3 συνύπαρξιν, άντί τής «ο
λοκληρωμένης προσωπικότητος έν τή άνθρωπίνη κοινότητι υπάρχει μόνον ή σωματική (φυ
σική ) άνευ προσωπικότητος άτομικότης.
“Αξιόν μνείας είναι τό γεγονός, ότι μία τών
αιτιών τής άπομονώσεως εις τάς μεγαλοπόλεις
είναι ότι οί άνθρωποι ζοΰν έν λίαν στενή έν χώ 
ρο) γειτνιάσει, τούτέστιν έν συνωστισμό), όστις
έπιβάλλει εις αύτούς νά έχουν έπαφήν πέραν τοΰ
δέοντος καί τοΰ ψυχικώς άνεκτοΰ ορίου. Τοΰτο
συνεπάγεται τήν άπώθησιν άλλήλων καί τήν
καταφυγήν εις τήν άπομόνωσιν.
' Η άπομόνωσις καί άποχωρισμός άπό τών ό
μοιων ώς μόνιμον φαινόμενον καί γνώρισμα τοΰ
σημερινού άνθρώπου άποτελεΐ ψυχοπαθολογικήν παρέκκλισιν καί έχει έπιφέρει ώχρίασιν
τής ύπάρξεως του.
Τά έχοντα άπωλέσει τον διανθρώπινον σύν
δεσμον άτομα καί έμπίπτοντα εις τήν άπομόνωσιν καταλαμβάνονται, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, ύπό άνίας, βαρυθυμίας, άπογοητεύσεως,
παρουσιάζουν άγχώδη μελαγχολικήν κατάστασιν, καθίστανται άλκοολικοί καί ύπέρμετροι καπνισταί, ποιούνται χρήσιν ναρκωτικών, άγονται
εις τήν αύτοκτονίαν καί παρουσιάζουν συχνάς
ψυχοσωματικάς διαταραχάς.
1. Είναι εις δλους οικεία εξ ιδίας εμπειρίας ή κατάστασις, καθ’ ήν, δταν σωματικώς πάσχωμεν, δέν εϊμεθα έν άρμονία μέ τό Ιδιον ημών σώμα, τό όποιον ώς
γνωστόν άποτελεΐ τό φέρον ημάς βόθρον, (δέν ενχαριστονμεθα όπως καί άν τοποθετήσωμεν τά πόδια, τά χέ
ρια και τό όλον σώμα). Άνάλογόν τι έχομεν δταν κατά
τινα τρόπον νποφέρωμεν ψνχικώς. Π .χ. δταν εϊμεθα
(οργισμένοι,· δταν έχωμεν τύψεις σννειδότος κ.τ.λ.
2. «Και μην προς φιλίαν μέγα μεν υπάρχει τό έκ
τών αυτών φϋναι, μέγα δέ τό όμοϋ τραφήναι, έπε'ι και
τοϊς θηρίοις πόθος τις έγγίγνεται τών όμοιων». Ξενοφ.
’Απομνημονεύματα 2, 3, 4.
3. "Οτφ δέ μη ενι κοινωνία, φιλία ούκ αν ειη. Πλά
τωνος Γοργίας 507e L X III.
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Ε ΧΡΙ πρό τίνος ο κόσμος έγνώριζεν ώρισμένα μέσα καταπιέσεων
τής θρησκευτικής σννειδήσεως και
έξουδετερώσεως των πιστών εις την
βιετικήν "Ενωσιν, δηλ. τάς φυλακάς, τά
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, το εκτε
λεστικόν άπόσπασμα. Τώρα τελευταία
προσετέθη καί ένα άλλο κατά πολύ φοβερώτερον εκείνων και άδιανόητον διά
τον άνθρωπον τοϋ ελευθέρου κόσμου:
Τά ψυχιατρικά άσυλα-φυλακαί.
Τί είναι αυτά και ποιον σκοπόν εξυ
πηρετούν; Είναι ή νέα τρομερά έφεύρεσις των κρατουντών εις την Σοβιετι
κήν "Ενωσιν και είδικώς τής Μυστικής
’Αστυνομίας, τής διαβόητου Καγκεμπέ
(K .G .B .), διά νά έξουδετερώση τούς
ιδεολογικώς άντιφρονοϋντας προς το κομ
μουνιστικόν καθεστώς, συμπεριλαμβανο
μένων φυσικά και τών έμμενόντων ε'ίς
τάς θρησκευτικός των πεποιθήσεις π ι
στών.
Ό άντιφρονών ή ό πιστός, άντί νά όδηγηθή εις τάς φυλακάς, οδηγείται εις
τήν ειδικήν Ψυχιατρικήν Κλινικήν, όπου
παρά τάς διαμαρτυρίας του υποβάλλε
ται εις «θεραπευτικήν αγωγήν», με ενέ
σεις διαφόρων βιοχημικών φαρμάκων,
τά όποια καταστρέφουν τον ψυχοσωμα
τικόν του οργανισμόν, αλλοιώνουν τήν
προσωπικότητά του και τελικώς τον
αποκτηνώνουν. Ό άνθρωπος, ό κατά
πάντα υγιής, σωματικώς και διανοητικώς, υπό τήν έπίδρασιν τών ολέθριων
φαρμάκων, χάνει τήν προσωπικότητά
του και μεταβάλλεται εις ένα άβουλο ν
ον, έως δτου άρνηθή τάς πεποιθήσεις
του και όμολογήση πίστιν εις το κομμου
νιστικόν καθεστώς. Τότε τελειώνει και
ή «θεραπεία» του.
Τό φρικτόν αυτό έγκλημα, το όποιον
δεν άπετόλμησεν ούτε τό χιτλερικόν κα
θεστώς, >διαπράττεται σήμερα εις τήν
Σοβιετικήν "Ενωσιν και αριθμεί χιλιά
δας θυμάτων από τοϋ στρατηγού Π.
Γκριγκορένκο μέχρι τοϋ πιο άπλοϋ *Ορ
θοδόξου πιστού.
Πληροφορίαι πού διαρρέουν εις τήν
Δύσιν έκ τοϋ Σιδηρού Παραπετάσματος
συνθέτουν τήν τρομερόν εικόνα τών φρικτών αυτών άσυλων και διεκτραγωδούν
τήν φοβερόν κατάστασιν τών δυστυχών
θυμάτων τής Μυστικής 1Αστυνομίας.

λήν τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λένιγκραντ
μέ βαθμόν «έξαίρετον». ’Έ κτοτε ειργάζετο ώς ξεναγός εις τό Μουσεϊον τοϋ
Σο
Παυλώφσκ.
Τήν 25ην Αύγουστου 1968, κατά τήν
έκδήλωσιν διαμαρτυρίας πού έγινεν από
πολλούς Ρώσους εις τήν ’Ερυθρόν Π λα
τείαν τής Μόσχας εναντίον τής εισβολής
τών σοβιετικών στρατευμάτων εις τήν
Τσεχοσλοβακίαν καί εις τήν οποίαν έ
λαβε μέρος καί ό Φαϊμπεργκ, συνελήφθη μαζί μέ τήν Ναταλίαν Γκορμπανέφσκαγια, τον Παύλον Αιτβίνωφ καί τήν
Ααρίσσαν Ντάνιελ. Έκακοποιήθη δέ τό
σον πολύ, ώστε οι συλλαβόντες αυτόν
δέν έτόλμησαν νά τον παρουσιάσουν εις
τό δικαστήριον διότι είχε γίνει άγνωριστός άπό τάς κακοποιήσεις. Δέν έδίστασαν δμως οι άστυνομικοί νά τον οδη
γήσουν εις τό τρομερόν ψυχιατρικόν ά
συλον τής Μόσχας, τό « Ίνστ ιτοϋτον
Σέρμπσκυ», διά νά ύποβληθή εκεί εις
«ιατρικήν έξέτασιν». Οι ιατροί «διέγνωσαν» δτι έπασχεν άπό «σχιζοφρένειαν».
‘Α λ ε ξ ά ν τ ε ρ Σ ο λ τ ζ ε ν ίτ σ ι ν .
Μετεφέρθη εις τό ψυχιατρικόν άσυλον
τοϋ Αένιγκραντ (όδ. ’Αρσενάλναγια).
Εις τό έ ρ γ ο ν του «Μ ια ήμέρα
Έ κει, μέ τον συγκατάδικόν του Βλαδί
του Ί β ά ν Ν τ ε ν ί σ ο β ι τ ς » , ττεριμηρον Μπορίσωφ έκήρυξεν απεργίαν πείεγ ρ α ψ ρ τ α δ ε ι ν ά , τά όττοία ύνης, ή οποία διήρκεσε 40 ήμέρας. Π-ρίν
ττέστη ε ι ς τό στρατόττεδον σ υ γ 
ή άρχίσουν τήν άπεργίαν πείνης, οι δύο
κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς , δττου καί έξ έτισ ε
κατ άδικοι κατώρθωσαν νά συντάξουν
τ ή ν π ο ι ν ή ν του.
τό άκόλουθον μήνυμα, τό όποιον κατόπιν
διωχετεύθη εις τό εξωτερικόν :
Τό γαλλικόν περιοδικόν «Μελέται»
« 'Η κυβέρνησις τής χώρας μας εφαρ
(E tudes), εδημοσύευσε, τον Νοέμβριον
μόζει άνευ προηγουμένου κννικάς με
τοϋ 1971, έκτενέστατον και λίαν εμπερι
θόδους εναντίον εκείνων πού δέν θέλουν
στατωμέναν άρθρον τοϋ Andre Martin,
νά σκέπτωνται συμφώνως προς τάς υ
σχετικώς μέ τά διαβάτη τα αυτά Ψυχια
ποχρεωτικός ίδιολογικάς άρχάς.
τρικά νΑσυλα, μέ πληροφορίας άπολύ»Μέσα εις τά νοσοκομεϊα-φυλακάς,
τως ήλεγμένας, από τό όποιον μεταφέκατά παράβασιν τών κειμένων νόμων,
ρομεν εδώ τά πλέον άξιόλογα σημεία:
έχουν κλεισμένα άτομα, κατά πάντα ν1.
Ενα από τά θύματα τής Μυστικής γιά διανοητικώς, πολιτικούς κρατουμέ
’Αστυνομίας πού ένεκλείσθη εις ψυχια
νους, τούς οποίους έχουν περιωρισμέτρικόν άσυλον-φυλακήν είναι ό Βίκτωρ
νους εδώ, έφ δσον δέν άπαρνοϋνται τάς
Φαϊμπεργκ.
πεποιθήσεις των. Αυτοί πού δέν θέλουν
Ό Φαϊμπεργκ έγεννήθη τό 1931. Μένά άκρωτηριάσουν τήν σκέψιν των καί
νά εύθυγραμμισθοϋν προς τάς Ιδέας τάς
χρις δτου τελειώση τάς πανεπιστημιακός
του σπουδάς εΐργάζετο συγχρόνως και
έπιβαλλομένας υπό τοϋ καθεστώτος, αυ
εις ένα έργοστάσιον. *Ενυμφεύθη τό
τοί πού δέν θέλουν νά φέρουν τό προ1953. 'Εχει ένα άρρεν τέκνον 20 ετών.
σωπεϊον ενός δού?.ου μειδιώντος και
Τό 1968 έπήρε καί τό δίπλωμα άγγλιευχαριστημένου άπό δλα, αυτοί υπο
κής γλώσσης άπό τήν Φιλοσοφικήν Σχο
βάλλονται εις «ιατρικήν θεραπείαν», ή

οποία έχει ώς σκοπόν νά καταστρέψη
τάς διανοητικός των ικανότητας, μέ την
βοήθειαν χημικών ή φυσικών προϊόντων,
τά όποια προσβάλλουν κατ ευθείαν τον
έγκέφαλον».
Καί τό μήνυμα τών Φαϊμπεργκ και
Μπορίσωφ υπογραμμίζει εις τό τέλος :
«τον τρομερόν κίνδυνον πού άπειλεϊ δλην την ανθρωπότητα, εάν ό ελεύθερος
κόσμος δεν έννοήση καί δεν θέληση νά
κόψη από την ρίζαν τάς τερατώδεις αύτάς πράξεις, τάς οποίας καί αυτοί οι
χιτλερικοί καί σταλινικοί βασανισταί δεν
είχαν άνακαλύψει ούτε εφαρμόσει».
2. Τό περιοδικόν «Χρονικόν» (τ. ’Ι
ουνίου 1970), πού κυκλοφορεί κρυφίως,
ώς εξής περιγράφει την μεταχείρισιν
τών «αρρώστων» εις τά ψυχιατρικά άσυλα-φυλακάς :
«Οι ίδεολογικώς αντίθετοι προς τό κα
θεστώς οδηγούνται εις τά ψυχιατρικά
άσυλα. ’Αμέσως κλείνονται εις τούς αυ
τούς χώρους μέ τούς διανοητικώς άσθενεϊς, άκόμη καί μέ τούς τρελλούς. ’Εάν
δεν ύποχωρήσουν καί δέν άρνηθοϋν τάς
πεποιθήσεις των, τούς υποβάλλουν εις
πραγματικά φυσικά βασανιστήρια, τούς
κάμνουν ενέσεις μεγάλων ποσοτήτων άμιναζίνης καί σουλφαζίνης, αί όποϊαι προκαλοϋν συνταρακτικούς κλονισμούς ( σόκς)
καί τρομεράς αντιδράσεις επί φυσικού
επιπέδου . . . 'Η σουλφαζίνη ανεβάζει
τον πυρετόν εις τούς 40 βαθμούς, προκαλεϊ εξαντλητικόν άδυνάτισμα, άρθριτικούς ρευματισμούς, ισχυρούς πονο
κεφάλους καί αφόρητους πόνους εις τά
μέρη οπού έγιναν αί ενέσεις. Συνήθως
αί ενέσεις αύταί γίνονται μόνον εν έσχάτη ανάγκη, εις περιπτώσεις μεγάλου
βαθμού τρέλλας. Α ί ενέσεις τής άμιναζίνης, όταν γίνωνται ένδομυΐκώς δέν διαλύωνται καί διά τούτο προκαλούν πολύ
οδυνηρά αποστήματα, τά όποια μόνον
κατόπιν διά χειρουργικής έπεμβάσεως
ήμπορούν νά έξαλειφθούν.
»"Οταν ό «άρρωστος» δέν υποτάσ
σεται, οί νοσοκόμοι τον τυλίγουν από τό
κεφάλι μέχρι τά πόδια μέ επιδέσμους
βρεγμένους, τόσον σφιχτά, ώστε ό δυ
στυχής «άρρωστος» νά μη ήμπορή νά
άναπνεύση. "Οταν οί επίδεσμοι αρχί
ζουν νά στεγνώνουν, οί πόνοι γίνονται
ανυπόφοροι. "Ενας νοσοκόμος ελέγχει
τον σφυγμόν τού «άρρώστου» διά νά
άφαιρέσουν τούς επιδέσμους πριν ή ούτος άποθάνη.
»Πρός τιμωρίαν των, τούς πείσμονας
φυλακισμένους, τούς δένουν επί τρεις
ημέρας είς τά κρεββάτια των. Καμμίαν
φροντίδα δέν λαμβάνουν δι’ αυτούς. Οί
δυστυχείς δέν έχουν τό δικαίωμα νά
πάνε είς την τουαλέτταν καί δι αυτό
κολυμπούν μέσα εις τά απόρριμμα τά
των».
3. *Ά λλη περίπτωσις εγκλείστου είς
ψυχιατρικόν άσυλον είναι ή τού Βλαδιμήρου Γκεχρούν.
r0 Γκεχρούν έγεννήθη τό 1930 καί
είναι οικοδόμος τό επάγγελμα. Συνελήφθη διότι διέδιδε φυλλάδια, τά οποία
είχαν συνταχθή είς τό Παρίσι άπό την
’Επιτροπήν διά τά δικαιώματα τού αν
θρώπου καί τά όποια ύπερήσπιζαν τον
στρατηγόν Γκριγκορένκο, κλεισμένον καί
αυτόν είς ψυχιατρικόν άσυλον. Ό Γκε
χρούν δέν έκρυψε καθόλου άπό τήν αστυ
νομίαν δτι είχεν υπογράψει καί άλλα
κείμενα καί εκκλήσεις, αί όποϊαι έστι-
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γμάτιζαν τήν αδικίαν καί έκάλουν είς
βοήθειαν τούς διεθνείς οργανισμούς διά
τά δικαιώματα τού ανθρώπου. «Διά τον
Γκεχρούν, γράφει τό περιοδικόν «Χρο
νικόν», ο άγιον εναντίον τού ψεύδους
καί τής βίας δέν συνιστά ένα μέρος τής
ζωής του, άλλ’ ολην τήν ζωήν του». 'Ο
Γκεχρούν είχε συλληφθή καί τό 1949,
διότι συμμετείχε τότε είς μίαν ομάδα
άντισταλινικών νέων. Έβασανίσθη πολύ
κατά τάς ανακρίσεις καί τέλος κατεδικάσθη είς 10 ετών κατ αναγκαστικά
έργα είς τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως, είς τό οποίον καί ό Ά λ . Σολζενίτσιν έξέτισε τήν ποινήν του, τήν οποίαν
έχει περιγράφει είς τό έργον : «Μιά
ήμέρα τού ’Ιβάν Ντενίσοβιτς».
Ό Γκεχρούν άπελύθη μετά τήν έκτισιν τής ποινής του, άλλ’ ήρχισεν πάλιν
τήν δράσιν του «διά τήν δικαιοσύνην
καί τήν αλήθειαν». 9Οταν συνελήφθη
εκ νέου, παρ’ δλον δτι οί φίλοι του, πού
τον έγνώριζον άπό χρόνια, έμαρτύρουν
δτι ήτο «καλός εργάτης» καί «άπολύτως
ισορροπημένος διανοητικώς», τό δικαστήριον τον έχαρακτήρισεν ώς «άνεύθυνον λόγω φρένοβλαβείας» καί διέταξε
νά τον έκλείσουν είς τό τμήμα τών φρε
νοβλαβών τών φυλακών Μπουτύρκα. Κα
τόπιν τον μετέφεραν είς τό τρομερόν
ψυχιατρικόν άσυλον «Σέρμπσκυ» τής
Μόσχας. ’Ιδού μερικαί σελίδες άπό τό
ήμερολόγιον τού Βλαδιμήρου Γκεχρούν:
9 Μαρτίου. Μάς έδήλωσαν δτι ή άλληλογραφία θά μάς δίδεται δύο φοράς τον
μήνα. Είναι τό ίδιο δπως είς τάς φυλακάς Μπουτύρκα.
Τήν 27ην Βεβρουαρίου έφεραν μίαν
ομάδα φυλακισμένων άπό τήν Μπου
τύρκα. Τά κελλιά είναι υπερπλήρη,
6-7 άτομα είς κάθε κελλί τών 16-17 τ.μ.
δηλαδή 2 τμ. διά κάθε άτομον. Είναι
ή συνηθισμένη κατάστα σις. Δέν ήμπορεί
κανείς νά κινηθή. Δέν επιτρέπεται νά
κνκλοφορούμεν είς τούς διαδρόμους παρά
μόνον είς περίπτωσιν άνάγκης . . . Τά
αποχωρητήρια είναι είς άθλίαν κατάστασιν (4 λεκάναι καί 2 νιπτήρες γιά
54 πρόσωπα). Φέρουν είς τήν μνήμην
τά αποχωρητήρια τών σιδηροδρομικών
σταθμών, είς τήν χειροτέραν των περί
π τ ωσιν. Οί μισοί άπό τούς «άρρωστους»
εργάζονται καί κατασκευάζουν δίκτυα,
εργασία πού δέν απαιτεί δύναμιν. Περί
πατος μία ώρα μόνον είς τήν μικρήν
αυλήν, πιο μικρή καί άπό εκείνη τής
Μπουτύρκα. Μέσα είς τά κελλιά, ούτε
ένα τραπεζάκι. Δέν ήμπορεί κανείς νά
γράψη παρά καθήμενος κατά γής μπρο
στά είς τό κρεββάτι του. 'Ο φωτισμός
είναι πολύ άσχημος.
10 Μαρτίου. Ποια είναι ή φροντίδα πού
δείχνουν δι ημάς; Ή ελάχιστη άσύνετος φράσις πού θά είπούμε είς τον
ιατρόν ή είς τήν νοσοκόμον, ήμπορεί νά
χρησιμοποιηθή ώς πρόσχημα διά νά ση
μειώσουν μίαν σειράν ενέσεων άμιναζίνης. ’Εξ άλλου, μερικές φορές, αί ενέσεις
αύταί δίδονται χωρίς κανένα πρόσχημα,
άναλόγως προς τήν διάθεσιν ή τήν ιδιο
τροπίαν τού ιατρού. Διευθυντής τού τμή
ματός μας είναι ένας οφθαλμίατρος ! 9Ε
νας δεύτερος ιατρός είναι ώτορινολαρυγγολόγος! . . . Φαίνεται δτι ό Διευθυν
τής τού νοσοκομείου, ό άντισυνταγματάρχης Μπαρισνίκωφ, έπρεπε νά είναι...
υποψήφιος τού άσυλου. Πράγματι, θά
πρέπει κατά τύχην νά εύρέθη επί κεφα

λής τού νοσοκομείου, δπως ήτο καί προ
ηγουμένως Διευθυντής τού Σανατορίου.
Διότι τό παρόν νοσοκομεϊον ήτο πρώτα
Σανατ όριον καί ο Μπαρισνίκωφ ήτο
Διευθυντής καί αυτού. Ή ειδικό της τού
άντ ισυνταγματάρχου είναι ή χειρουρ
γική. 9Οταν έφθασεν ή ομάδα τών «άσθενών» άπό τάς φυλακάς Μπουτύρκα,
είς τήν οποίαν συμπεριελαμβανόμην καί
εγώ (60 άτομα), διέταξαν αμέσως δι
δλους μίαν θεραπευτικήν άγωγήν χωρίς
καμμίαν προηγουμένην έξέτασιν. Τούς
περισσοτέρους άπό τούς άφιχθέντας «α
σθενείς» άρχισαν νά τούς κάμνουν διά
τής βίας ενέσεις. άμιναζίνης. Κανείς δέν
ένδιεφέρθη διά τήν κατάστασιν τής καρδία; των, διά τό σηκώτι των, δι’ ένδεχομένας ασθένειας των, μέ τήν σκέψιν
δτι ήμπορούσαν νά έχουν παρενεργείας
αί ενέσεις καί νά τούς βλάψουν . . .
11
Μαρτίου. 9Οταν τό πρωί μάς έπεσκέφθησαν οί ιατροί, παρεπονέθην δτι
δέν ήσθανόμην καλά εξ αιτίας τού άλοπεριντόλ πού μού έδιδαν, καί έζήτησα
νά μειωθή ή δόσις. Ή άπάντησις ήτο νά
διατάξουν νά μού δοθή άμιναζίνη περισσοτέρα άπ’ δ,τι έλάμβανα ήδη. Ή άπόφασις αυτή έλήφθη άπό τον Διευθυντήν
τού Τμήματός μας, τον οφθαλμίατρον
Ευγένιον Κόζιτς. Κατά τήν διάρκειαν
τής άπεργίας πείνης πού ήρχισα τον
’Ιανουάριον, (έλάμβανα άμιναζίνην άπό
τότε πού μέ έφεραν είς τό άσυλον),
ήσθανόμην όλονέν καί χειρότερα, καί
άντί άπαντήσεως είς τά παράπονά μου,
ήρχισαν νά μού κάμουν ενέσεις άμιναζί
νης μεγαλύτερων δόσεων (6 cm περί
που). Δέν κατώρθωνα πλέον νά κοιμη
θώ, άλλ’ αυτοί έξηκολούθουν νά μού δί
δουν άμιναζίνην ηύξημένων δόσεων, επί
12 άκόμη ημέρας, έως δτου διεπίστωσαν
δτι δέν ήμπορούσα νά κοιμηθώ πλέον.
Δέν είχαν δμως κατορθώσει νά μέ κά
μουν νά διακόψω τήν άπεργίαν πείνης.
Μετά ταύτα, άπό τάς 7 έως 18 ’Ιανουά
ριου, μού έκαμαν δύο ενέσεις άμιναζί
νης τήν ημέραν, καί άπό τάς 19 ’Ιανουά
ριου έως σήμερα ( καί δπως έβεβαίωσεν
ό Κόλιτς, διά πολύν καιρόν άκόμη) μού
δίδουν άλοπεριντόλ, τέσσαρα χάπια τήν
ήμέραν. Τό φάρμακον αυτό μέ κάμνει
τρομερά άρρωστον, ευρίσκομαι είς μίαν
κατ άστασιν πού ποτέ δέν ήσθάνθην είς
τό παρελθόν: 'Οταν ξαπλώνω νά κοι
μηθώ, έχω επιθυμίαν νά σηκωθώ, δταν
κάμνω ένα βήμα, έχω επιθυμίαν νά καθήσω, άλλά μόλις καθήσω, αισθάνομαι
τήν άνάγκην νά βαδίσω καί δέν υπάρχει
χώρος διά νά βαδίσω. *Αλλωστε δέν
είμαι ό μόνος πού υφίσταμαι αυτήν τήν
μεταχείρισιν. 9Ολοι εδώ υποφέρουν άπό
τάς έπενεργείας τής τριφταζίνης, τής
άμιναζίνης ή άλλων δραστικών χημικών
ουσιών. Καί οι ιατροί μάς βεβαιώνουν
δτι τά κάμνουν δλα διά τό καλόν μας...
Κατά μίαν έπίσκεψίν του έβεβαίωσεν δτι
δλα δσα έκαμνε ή σαν πολύ καλά καί
δτι δέν υπάρχουν ιατροί οί όποιοι θέλουν
νά βλάψουν τούς άρρώστους των. «Δέν
έχω ποτέ συναντήσει τέτοιους ιατρούς,
είπε. Δέν υπάρχουν τέτοιοι παρά μόνον
είς τά μυθιστορήματα». Καί κατόπιν έδωσεν εντολήν νά μού δώσουν πάλιν
άμιναζίνην! ’Ιδού, ή τελεία άδυναμία
τών φυλακισμένων είς τά ψυχιατρικά
άσυλα απέναντι τής αυθαιρεσίας τών ι
ατρών των. 'Υπάρχει μόνιμος ή απειλή

δτι Θά σοϋ δώσουν νέον δραστικώτερον
τούν δτι «σάς έφέραμεν' είς τό Νοσοκοφάρμακον, άν δέν συμμορφωθής μέ αυ
μείον διά τάς πολιτικός σας ιδέας».
τά πού λέγουν. Ή πείρα μου μοϋ έκαμε
«Τάς πολιτικός σας ιδέας θεραπεύονά πεισθώ, δτι ή διατύπωσις παραπόνων
μεν. Δι αύτάς εύρίσκεσθε εδώ. "Οταν
θά θεραπευθήτε άπό τάς ιδέας αύτάς,
διά τά κακά άποτελέσματα των φαρ
μάκων, έχει ώς άποτέλεσμα νά σοϋ αυ
τότε θά σάς επιτροπή νά έξέλθετε».
ξήσουν την δόσιν των φαρμάκων ή καί
Τυπική καί συγχρόνως τραγική τέ
νά σοϋ δώσουν και άλλο συμπληρωμα
τοια περίπτωσις είναι εκείνη τοϋ στρα
τηγού Πέτρου Γγκριγκορένκο. Ή πρόσωτικόν φάρμακον. Λυτό συνέβη πολλές
πικότης του είναι τόσον μεγαλειώδης, ή
φορές.
δύναμις τοϋ χαρακτήρος του τόσον κα
19 Μαρτίου. νΕφεραν είς τό κελλί
μας ένα σοβαρά άρρωστον πού υποφέ
ταπληκτική, ώστε υποκλίνεται κανείς
μπροστά είς αυτόν τον άνθρωπον, ό όρει από νυκτερινός κρίσεις επιληψίας.
Γην πρώτη ήδη νύκτα έβρεξε τό κρεββάόποϊος άπό τριών ήδη ετών άντιμετωπίζει τά χειρότερα τών βασανιστηρίων
τι του. Ή μυρωδιά είναι βαρειά διότι ήρκέσθησαν νά άλλάξουν μόνον τά σεντό
είς τά σοβιετικά ψυχιατρικά άσυλα.
via, ενώ εϊχεν βραχή δλο τό στρώμα.
Τήν 3 Μαρτίου, ή γυναίκα του άπηύΔιά την ημέραν τών γενεθλίων μου,
θυνε τό κατωτέρω άπεγνωσμένον μή
ένας σωρός άπό γράμματα. Είμαι γε
νυμα :
μάτος από χαρά. Μόνον τά γράμματα
«Απευθύνομαι προς δλους τούς αν
και ή άνάγνωσίς των μοϋ υψώνουν τό
θρώπους. r0 Πέτρος Γγκριγκορένκο απει
ηθικόν. Τον άλλον χρόνον ή καταπίεσις,
λείται μέ θάνατον.
ή έξουθένωσις. Χάνω όλονέν και περισ
»Κάμνω έκκλησιν προς δλους τούς
σότερον την μνήμην μου...
δημοκρατικούς οργανισμούς πού υπερα
’Ιδού άκόμη μία ιστορία χαρακτηρι
σπίζονται τά δικαιώματα τοϋ άνθρώ
στική. Είναι αυτή τοϋ Βίκτωρος Προπου, προς δλους τούς πολίτας τοϋ κό
κούντωφ, 36 ετών. Αυτός ό άνδρας καθ'
σμου πού πιστεύουν είς τήν ελευθερίαν.
δ λα ταλαντούχος, είναι ένας χορευτής
Ε λ ά τε είς βοήθειάν μας. Σώσατε τον
και τραγουδιστής, εξαιρετικά ζωντανός
σύζυγόν μου. rH ελευθερία τοϋ ενός εί
και τολμηρός. Τον έγκατέστησαν εις τό
ναι ελευθερία δλων».
γειτονικόν μέ εμέ κελλί. Κάθε βράδυ
Καί μέσα είς τήν φυλακήν ό στρατη
διεσκέδαζε τάς συγκρατουμένας μας νΗραν
γός Γγκριγκορένκο έσημείωνε είς τό ήμεΛαυρέντ ιεφ και Ναταλίαν Γκομπανέφρολόγιόν του :
σκαγια, τραγουδώντας άπό τό παρά«Έγνώριζα δτι δέν θά έζητοϋσαν άποθυρον. Και έτραγουδοϋσεν ωραία. νΗρδείξεις δι εγκληματικός πράξεις, θά
χισαν δμως αί δόσεις τής άμιναζίνης
έζητοϋσαν μόνον νά διαστρέφουν τούς
και άλλων χημικών ουσιών. Και ιδού
νόμους... Μία δίκη σημαίνει δημοσιό
δτι μίαν ημέραν έξύπνησεν... άλλ’ δχι
τητα. Δέν άπέμενε λοιπόν παρά μία
τελείως. ’Εβάδιζε πλέον μισοκοιμισμέλύσις : νά μέ κηρύξουν φρενοβλαβή. Έ 
μος, μέ τό κεφάλι κάτω, τά λόγια τον
γνώριζα δτι θά μέ άπέστελλαν είς ένα
άκατάληπτα και συγκεχυμένα, τό βλέμ
”Ιδρυμα (Ψυχιατρικόν ’Άσυλον) τοϋ ό
μα του άπλανές, απαθής, αργός. Τώρα
ποιου ό μόνος λόγος ύπάρξεως είναι νά
μόλις άρχισε νά συνέρχεται, διότι δέν
χαρακτηρίζη ώς «επικίνδυνα διά τήν κοι
τοϋ δίδουν πλέον φάρμακα.
νωνίαν», πρόσωπα εντελώς άθώα καί
Ζήτω ή ειδική σοβιετική ψυχιατρική!»
4.
Πολλοί άπό τούς «ιατρούς» πού εί ύγιά διανοητικώς, τά όποια όμως δέν άρέσουν είς τήν Καγκεμπέ».
ναι εις τήν υπηρεσίαν τής Μυστικής ’Α 
Πράγματι, ενώ οι ψυχίατροι τής Τα
στυνομίας δέν άποκρύπτουν τούς λόγους
σκένδης έγνωμάτευσαν περί τοϋ Γγκριγπού τούς κάμνουν νά μεταχειρίζωνται
κορένκο, δτι «είναι άπολύτως υγιής διαέτσι τούς «άρρώστους» των. Ό σκοπός
νοητικώς», έν τούτοις ό στρατηγός μεείναι άπλός: Ν ά κάμουν νά εύθυγραμτήχθη είς τό Ίνστιτοϋτον Σέρμπσκυ, δ
μισθοϋν ίδεολογικώς προς τό καθεστώς
που δέν ήσχολοϋνται πολύ μέ τήν έξέδλοι οι άντιτιθέμενοι, άπό δπου καί άν
τασιν τών άσθενών, δεδομένου δτι ή διάπροέρχωνται, δποιοι καί άν είναι. Εις
γνωσις έχει γίνει προκαταβολικώς ! 'Η
εκείνους πού ζητοϋν δημοκρατικός ελευ
Α στυνομία τούς έχει ήδη χαρακτηρίσει
θερίας ή πού διαμαρτύρονται διά τήν
ώς «άρρώστους».
εισβολήν είς τήν Τσεχοσλοβακίαν, απαν

Χαρακτηριστικός είναι καί ό διά
λογος τοϋ Γκριγκορένκο μέ τήν ιατρόν
Μαργαρίταν Φελίζοβνα :
— Στρατηγέ Γγκριγκορένκο, έλαμβάνετε περίπου 800 ρούβλια ώς Α κα δημα ϊ
κός. Τί σάς ιόθησε νά κινηθήτε εναντίον
τοϋ κράτους; Σάς έλειπε τίποτε ;
Τήν έκύτταξα καί έκατάλαβα δτι κά
θε άπάντησις ήτο άνώφελος. Δι εκείνην,
κάθε άνθρωπος, ό οποίος θυσίαζε τά υ
λικά άγαθά είναι άνώμαλος, έστω καί
άν οι λόγοι πού τον εμπνέουν είναι εύγενεϊς. *Απάντησα λοιπόν συντόμως:
— Δέν ήμπορείτε νά μέ καταλάβετε.
Μοϋ έλειπε ό αέρας /
Θά έπρεπε τότε νά ίδήτε τήν λάμψιν
τής χαράς είς τά μάτια της, τήν βιασύ
νην μέ τήν οποίαν έσημείωσε τήν άπάντησίν μου, ώσάν φανερόν άπόδειξιν τής
«τρέλλας» μου . . .
Τον Φεβρουάριον τοϋ 1971 ή σύζυγος
τοϋ Γκριγκορένκο Ζιναΐντα άπηύθυνε
νέαν άγωνιώδη έκκλησιν. Ό άνδρας της
είχε μεταφερθή είς τό Νοσοκομείον-φυ?.ακή τοϋ Τσερνιακόφσκ, δπου αί συνθήκαι ήσαν περισσότερον φοβεραί άπό
αύτάς τοϋ νοσοκομείου Σέρμπσκυ. Π ε
ριγράφει σημείον προς σημεϊον τον Γολγοθάν τοϋ στρατηγού. Μόλις τον έφεραν
εκεί, δύο άστυνομικοί τής Καγκεμπέ
τοϋ έπρότειναν «νά άπαρνηθή τάς ιδέας
του» ώς τον μόνον τρόπον νά έπανεύρη
τήν ελευθερίαν του. r0 Γκριγκορένκο
ήρνήθη.
(Η σύζυγός του συνεχίζει : Τήν 17ην
’Ιανουάριου έκλήθη καί πάλιν ενώπιον
μιάς επιτροπής ιατρών. Τον ήρώτησαν:
μ Γγκριγκορένκο, τί γίνεται μέ τάς ιδεο
λογικός σου πεποιθήσεις;» Άπάντησις:
«Αί πεποιθήσεις δέν άλλάσσουν δπως τά
γάντια».
ηΟπως ήτο επόμενον, ή γνωμάτευσις
τών ιατρών ήτο κατηγορηματική: «Πρέ
πει νά συνεχισθή ή θεραπεία, λόγω τής
σοβαράς καταστάσεως τοϋ άσθενοϋς»!
Τήν ιδίαν μεταχείρισιν μέ τούς ίδεολο
γικώς αντιθέτους προς τό καθεστώς,
καί, ίσως χειροτέραν, ύφίστανται καί οί
Χριστιανοί τής Σοβιετικής Ένώσεως.
Πολλοί, άπό αυτούς πού τολμούν νά δια
κηρύσσουν τάς θρησκευτικός των πε
ποιθήσεις καί προπαντός δσοι παίζουν
ηγετικόν ρόλον είς τάς διαφόρους χρι
στιανικός κοινότητας, συλλαμβάνονται καί
άποστέλλονται είς τά ψυχιατρικά άσυλα
προς «θεραπείαν».

«Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται είς γνώσιν τών άναγνωστών μας, δτι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν τοΰ τό
μου ΚΒ' (έτους 1974) τών «’Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται είς τό έπί τής
όδοϋ Σίνα 44, τηλ. 617.466 βιβλιοδετεϊον τοϋ κ . Φαίδωνος Ψάλλη, μετά τοϋ όποιου έχει
συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 100 δρχ. άνά τόμον (Πανόδετος
μέ χρυσοτυπίαν).

O HAJOG ~THG AIKXIOCVNHC
«Miupov του ήλιου μετάστηθι»
(Διογένης)

Τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας

κ. Δ Ι ΟΝΥΣ Ι ΟΥ

ΚΥΝΙΚΟΣ φιλόσοφος Διογένης, ό έκ Σινώπης τοΰ
Εύξείνου Πόντου καταγόμενος (404 π.Χ.) έδέχθη, δοΰΛος ών τοΰ Κορινθίου Ξενιάδου, τήν έπίσκεψιν τοΰ
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, όστις συναντήσας αυτόν έν τφ Κρανείω καί έντός πίθου, ό όποιος ήτο ή μόνιμος κατοικία του,
τόν ή ρώτησε τί έπιθυμεΐ παρ’ αΰτοΰ. 'Ο φιλόσοφος τότε άπήντησεν, ώς λέγεται, μέ τήν παροιμιώδη καταστασαν παράκλησιν: «Μικρόν άπό τοΰ ήλιου μετάστηθι». Ό Μακεδών Βασι
λεύς, θαυμάσας τόν άνδρα, φέρεται είπών «’Εάν δέν ήμην ’Αλέ
ξανδρος, ήθελον νά είμαι Διογένης».
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Ό Διογένης δέν έσαγηνεύθη αϋτε άπό τήν έπιβλητικήν
λαμπρότητα, οϋτε άπό τήν φήμην τοΰ νεαροΰ βασιλέως, εις
τήν σκέψιν τοΰ όποιου έκυοφορήθη ή ιδέα μιας πανελληνίου
σταυροφορίας πρός τιμωρίαν τών έχθρών τοΰ Έλληνισμοΰ
καί διάδοσιν τοΰ Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ. Δοΰλος ών τοΰ
Ξενιάδου, δέν έσύρθη εις τούς πόδας τοΰ ’Αλεξάνδρου ώς
ταπεινός κύων, διά νά τούς κατασπασθή καί νά έπιδαψιλεύση
είς αυτόν φιλοφρονήσεις καί κολακευτικούς λόγους, διά νά
έπιτύχη ώς άντάλλαγμα τήν άπελεύθερωσίν του. Μικρά φρονών περί τής άξίας τής παρούσης ζωής καί τών Ισχυρών τοΰ

κόσμου τούτου, έμεινεν άτάραχος καί άσάλευτος ένώπιον του
άγερώχου άνακτος, τόν όποιον τό πανελλήνιον έπευφήμησε
καί ώς άρχηγόν έστεφάνωσε. Τό μόνον τό όποιον ήσθάνθη
έκ τής παρουσίας τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ήτο ότι ούτος,
παρεμβληθείς μεταξύ αύτοϋ καί του ήλιου, παρημπόδιζε τάς
ήλιακάς ακτίνας νά θερμάνουν τό σώμά του. Διά τούτο καί
έπεξήγησεν εις τόν έκθαμβον Μονάρχην τήν βαρύτητα τού
αιτήματος του, είπών «’Εκείνο τό όποιον δέν δύνασαι νά μοΰ
προσφέρης, μή μοΰ τό άφαιρεΐς». Καί πράγματι. Ό ήλιος είναι
θειον διορον καί ό ’Αλέξανδρος, ώς θνητός, δέν ήδύνατο νά
προσφέρη εις τόν Διογένην τοιοΰτόν τι.
Ή το όμως ή μοναδική έπιθυμία, τό μοναδικόν όνειρον τό
όποιον έτρεφε καί τού όποιου τήν έκπλήρωσιν ήδύνατο νά
ποθή εις πένης, εις αξιοθρήνητος φιλόσοφος εις αυτήν τήν
ζωήν; Ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τού ανθρώπου εις τήν ζωήν είναι
νά κατορθώση νά κατανικήση τάς έπιθυμίας του καί περιορίση
εις τό έλάχιστον τάς άνάγκας του. Έάν έπιτύχη εις τήν προσπάθειάν του ταύτην, τότε έπραγματοποίησε τό πρώτον θετικόν
βήμα πρός τήν τελειότητα. Πρός τήν άνοδον. Πρός τό καθ’
όμοίωσιν. Τούτο είχεν έπιτύχει ό φιλόσοφος Διογένης. Καί
δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι, ώς πρός τάς άσκητικάς τάσεις του καί
τήν πλήρη άδιαφορίαν του πρός τά αγαθά τού κόσμου τούτου,
ύπήρξεν είς πρό Χριστού χριστιανός φιλόσοφος.
Ό Διογένης έθεώρει ώς μέγιστον άγαθόν όλίγας θερμάς
άκτϊνας ήλιου καί περιεφρόνει τά όσα άγαθά έφέρετο πρόθυμος
νά τού προσφέρη ό Μέγας ’Αλέξανδρος. Ή συμπεριφορά τού
Διογένους έχει βαθυτέραν σημασίαν καί αξίαν δι’ ήμάς τούς
χριστιανούς. 'Ο "Ελλην φιλόσοφος απέδειξε διά τής πρός τόν
’Αλέξανδρον στάσεώς του, ότι είχε πεισθή περί τής ματαιότητος όλων των έγκοσμίων καί ήτο περιττόν καί άσκοπον
νά διατυπώση υλικής φύσεως αιτήματα, καθ’ όσον όλα τά
άγαθά δέν είχον τήν άξίαν τήν όποιαν είχε μία δέσμη ήλιακών
άκτίνων, τάς όποιας άνεπιγνώστως ό Έ λλην βασιλεύς άφήρει
άπό τόν κυνικόν φιλόσοφον. Ή διογένειος άντίληψις περί τής
άξίας τού κόσμου τούτου εύρίσκεται είς τήν αύτήν παράλλη
λον μέ τήν ουσίαν τού Χριστιανισμού, ήτις έγκειται είς τήν
άρνησιν τού αίώνος τούτου τού καταργουμένου. Καλός χρι
στιανός είναι εκείνος, όστις διά τής έν Χριστώ άθλήσεώς του
θέλει άναδειχθή νικητής τού κόσμου τούτου.
Ή νίκη τού κόσμου έπιτυγχάνεται διά τής έξουδετερώσεως
τής κυριαρχίας τής σαρκός έπί τού πνεύματος. Διά τούτο ήλθεν
είς τόν κόσμον ό Υιός τού Θεού έν όμοιώματι άνθρώπου, κατανικήσας έπί τού σταυρού τήν ανθρώπινη ν σάρκα καί αύτόν τόν
θάνατον. Ή σάρξ άνθίσταται εις τό πνευματικόν περιεχόμενον
τής θρησκείας ταΰ Χριστού. Ό άληθής χριαστιανός πρέπει νά
έναρμονίση τόν βίον του πρός τήν διδαχήν καί τό παράδειγμα
τού αρχηγού τής ’Εκκλησίας ήμών, όστις τόσον έμερίμνα
περί έαυτοΰ καί τών τού κόσμου ώστε νά μή έχη «πού τήν
κεφαλήν κλίνη» (Ματθ. η’ 20). ’Εκ τής άρχής ταύτης ουδέ κατά
κεραίαν παρεξέκλινε μέχρι τής έκ τού κόσμου τούτου έξόδου
του. Είς τούς άποστελλομένους διά τό άποστολικόν έργον μαθητάς του θά δώση τήν ρητήν έντολήν «Μή κτήσησθε χρυσόν
μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν είς τάς ζώνας υμών, μή πήραν είς
όδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον» (Ματθ.
Τ 9-10). Καί θά διακηρύξη· «Μή μεριμνάτε τή ψυχή υμών τί
φάγητε καί τί πίητε, μηδέ τφ σώματι ύμών τί ένδύσησθε·
ούχί ή ψυχή πλεΐόν έστι τής τροφής καί τό σώμα τού ένδύματος;» (Ματθ. στ' 25). 'Υπό τό πνεύμα τούτο ό Θεάνθρωπος
θά ύποδείξη είς τόν πλούσιον νεανίαν νά έκποιήση τά υπάρ
χοντά του, νά διαμοιράση τό προϊόν τής έκποιήσεως είς τούς
πτωχούς καί νά άκολουθήση τόν Διδάσκαλον.
2. Ό Χ ρ ι σ τ ό ς , ώς ή λ ι ο ς τ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ί
τής άγάπης.
Πέραν όμως τής άρνήσεως τών υλικών άγαθών καί τής δό
ξης καί τών άπολαύσεων ταΰ κόσμου τούτου, ό Κύριος ήμών
έπροχώρησεν άξιών τήν άρνησιν έαυτών. Θ’ άρνηθώμεν τά
όσα έκτρέφουν τήν σάρκα. Θ’ άρνηθώμεν τούς συγγενείς καί
αυτούς ακόμη τούς γεννήτορας. Τέλος θ’ άρνηθώμεν έαυτούς
καί θ’ άκολουθήσωμεν τόν Χριστόν, αίροντες τόν ζυγόν αύτοΰ.
'Ο Χριστιανός λογίζεται έαυτόν ώς δοΰλον Θεού καί ύπηρέτην
Χριστού. Ό κορυφαίος τών άποστόλων Παύλος, ό πρώτος
μετά τόν Έ να, θεωρεί έαυτόν έσχατον τών άποστόλων, οίονεί
έκτρωμα. Περιφρονεί τόν κόσμον καί τά τού κόσμου, διότι,
ώς γράφει πρός τούς Κορινθίους, οί Χριστιανοί δέν ένδιαφέρονται διά τήν έπίγειον ζωήν, άλλά προσδοκούν τήν έν τοΐς
ούρανοϊς αιώνιον καί άχειροποίητον κατοικίαν «Οϊδαμεν γάρ

ότι έάν ή έπίγειος ήμών οικία τού σκήνους καταλυθή, οικο
δομήν έκ Θεού έχομεν, οικίαν άχειροποίητον αιώνιον έν οΰρανοϊς» (Β- Κορ. ε' 1).
Πόσον δυστυχισμένοι πρέπει νά είναι όσοι εύρίσκονται
μακράν άπό τάς ζωογόνους άκτϊνας τού ήλιου τής δικαιοσύνης,
όστις πρό δύο περίπου χιλιετηρίδων άνέτειλεν έν Βηθλεέμ
καί θερμαίνει έκτοτε τάς ψυχάς έκατομμυρίων άνθρώπων καί
φωτίζει τάς συνειδήσεις των. Έ ξ αυτού έξεπορεύθη τό φώς
τό τής γνώσεως, τό όποιον διέλυσε τό σκότος τής άμαθείας
καί τής πλάνης. Καί άν ό Διογένης ήξίωσεν άπό τόν Μέγαν
’Αλέξανδρον νά μή τού άφαιρή τάς ζωογόνους ήλιακάς ακτί
νας, τάς όποιας δέν ήδύνατο νά τού προσφέρη, ήμεϊς οί τόν
ήλιον τής δικαιοσύνης θεασάμενοι καί τό άνέσπερον φώς έξ
αυτού λαβόντες καί πνεύμα έπουράνιον δεξάμενοι, τί όφείλομεν νά εΐπωμεν πρός έκείνους οίτινες, παρεμβαλλόμενοι
μεταξύ ήμών καί τής τρισηλίου Θεότητος, άποστεροΰν ήμάς
τής θεσπεσίας λαμπρότητος καί τής μετά τού Θεού κοινωνίας;
Είναι όντως άξιοι οίκτου καί έλεεινότεροι πάντων τών άν
θρώπων, όσοι δέν ήθέλησαν νά γνωρίσουν τό φώς τού Χρι
στού. Διότι ουδέποτε ήσθάνθησαν τήν ψυχικήν έκείνην εύφορίαν, τήν όποιαν χαρίζει είς τούς πραγματικώς πιστεύοντας ή
δύναμις τής έλπίδος τής έκπορευομένης έκ καρδίας ευσεβούς
καί είς τόν Χριστόν άφιερωμένης. Ζοΰν είς τό σκότος. Τά
αίσθήματά των, αί σκέψεις των καί αί πράξεις των παρουσιά
ζουν τήν καχεκτικήν καί άτροφικήν όψιν πού παρατηροΰμεν
είς τά φυτά, τά όποια έστερήθησαν τού ήλιακοΰ φωτός. Ο
ήλιος έχει τήν δύναμιν νά ζωογονή τήν φύσιν. Ό Χριστός
ώς ήλιος τής δικαιοσύνης καί τής άγάπης, ζωογονεί πάντα
άνθρωπον άναζητοΰντα αύτόν. Καί οί άπαξ φωτισθέντες ύπό
τού Χριστού καί τήν θείαν έξ έκείνου χάριν λαβόντες διά τής
πίστεως, ώς δέσμην ήλιακοΰ φωτός, άπεκδέχονται ταύτην ώς
πολύτιμον θησαυρόν καί ύπό τήν έπίδρασιν ταύτης πλέον ζοΰν
καί κινούνται καί υπάρχουν. Ζοΰν έν Χριστφ. Καί μέ τήν
πίστιν άμετακίνητον ανατρέπουν παν έμπόδιον παρεμβαλλόμενον μεταξύ αυτών καί τού φωτός τού έκ Χριστού έκπεμπομένου.
Ό σ ο ι είς Χριστόν έβαπτίσθησαν καί ένεδύθησαν τόν
Χριστόν, δέν δύνανται ούτε πρός ώραν νά στερηθούν τής ακτι
νοβολίας τού Χριστού. Ό καλός χριστιανός θά διατυπώση
ώς έπιτακτικήν άξίωσιν τό ρηθέν ύπό τού Διογένους· «Μικρόν
άπό τού ήλιου μετάστηθι», πρός πάντας έκείνους οίτινες έπιχειροΰν νά τού άφαιρέσουν τό φώς τού Χριστού. Ούδεμία
δύναμις είς τόν κόσμον είναι δυνατή νά χωρίση τόν καλόν
χριστιανόν άπό τήν άγάπην Έκείνου, όστις «μή γνούς άμαρτίαν υπέρ ήμών άμαρτία έποιήθη, ΐνα ήμεϊς γενώμεθα δικαιο
σύνη Θεού έν αύτφ» (Β' Κορ. ε' 21). Τήν τοιαύτην άξίωσιν
τού χριστιανού όπως ουδέποτε χωρισθή τού Χριστού τήν εκ
φράζει έντονώτερον ό θείος Παύλος, δι’ όσων γράφει πρός
τούς Ρωμαίους· «Πέπεισμαι γάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή
αΰτε άγγελοι ούτε άρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ένεστώτα ούτε
μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις έτέρα δυνήσεται ήμας χωρίσαι άπό τής άγάπης τού Θέού τής έν Χριστφ
Ιησού τφ Κυρίω ήμών» (Ρωμ. η' 38-39). Ό καλός χριστιανός
είναι έτοιμος διά πάσαν στέρησιν, διά πάσαν θυσίαν ύπέρ τής
άγάπης τού Χριστού. Ύπέρ τής άγάπης ταύτης τά πάντα
στέργει, τά πάντα ύπομένει, τά πάντα ύποφέρει, άρκεϊ νά μή
στερηθή τού φωτός τού Χριστού τού ένδυναμοΰντος αύτόν έν
τή παρούση ζωή.
«Μικρόν άπό τού ήλιου μετάστηθι». Θά είναι ή αιώνια
άξίωσις παντός άγαπώντος τόν Χριστόν, πρός έκείνους οΐτινες άντί τής ακτινοβολίας τού ήλιου τής δικαιοσύνης έρχον
ται νά μάς προσφέρουν τήν έφήμερον χαράν τού κόσμου τού
του. Πρός έκείνους οί όποιοι διά τής κοσμικής σοφίας των
έρχονται νά συσκοτίσουν τήν άλήθειαν τού Εύαγγελίου τού
Χριστού, πλανώντες καί πλανώμενοι. Διότι οί έν Χριστώ
βαπτισθέντες έξήλθον έκ τού σκότους καί έγένοντο φώς,
δεχθέντες τό άνέσπερον φώς έκ τού ήλιου τής δικαιοσύνης,
τού ’Ιησού Χριστού. Οί μακράν τού ήλιου τής δικαιοσύνης
εύρισκόμενοι, έξακολουθοΰν νά παραμένουν είς τό σκότος
καί νά υπηρετούν τά σκοτεινά σχέδια τού Βελίαρ.
3. Τ ό κ α θ ή κ ο ν τ ώ ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν έ ν α ν τ ι τ ώ ν
σ υ σ κ ο τ ι ζ ό ν τ ω ν τό φώς τού Χ ρ ι σ τ ο ύ .
Οί χριστιανοί ώς τέκνα φωτός, καίτοι περιπατούν έν σαρκί
κατά τήν βραχείαν διάρκειαν τού παρόντος βίου, έν τούτοις
(Συνέχεια είς τήν σελ. 405)
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ΕΙς τήν φωτογραφίαν ανωτέρω χαρακτηριστικόν στιγμιότύπον από την δοθεΐσαν συνέντενξιν προς τούς
εκπροσώπους ένημερώσεως τής κοινής γνώμης, υπό τον Γενικόν Γραμματέως τον Ύπονργ. Δημ. 7αξεως κ. Μπάλκου, σχετικώς με. τάς έν Έλλάδι οργανώσεις.

ΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΛΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Την 13-6-75 έδόθη εις την δημοσιότητα,
υπό τοΰ Γεν. Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου
Δημ. Τάξεως κ. ’Αναστασίου Μπάλκου, ή
κάτωθι άνακοίνωσις άφορώσα εις τάς έν
Έλλάδι ’Οργανώσεις. Σχετικώς έλήφθη
καί συνέντευξις τοΰ κ. Γενικού μεταδοθείσα άπο τοΰ Σταθμοΰ τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.
Q ΠΕΙΔΗ περιέργως συνεχίζεται διά τοΰ Τύπου ό θόρυ
βος περί ύπάρξεως ανατρεπτικών οργανώσεων, άποκεά κρυμμένου όπλισμοϋ, ραδιοφωνικών σταθμών κ.λπ.,
μέ αποτέλεσμα τήν σοβαρόν άνησυχίαν τοϋ κοινού, τό Ύ πουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, παρ’ δτι δέν ΰφίσταται σχετική
ύποχρέωσις, άποκαλύτπει μερικώς, κατωτέρω, ύφιστάμενα
παρ’ αύτφ σχετικά στοιχεία.
Δράττεται, έν τούτοις, τής ευκαιρίας νά τονίση ότι: (α)
Ό θόρυβος είναι άδικαιολογήτως ύπερβολικός, δεδομένης
τής μή σοβαρότητος τοϋ πλείστου τών καταγγελλομένων.
(β) Προέρχεται, κατ’ άρχήν, άπό τόν αύτόν πολιτικόν χώρον,
τό ίδιον πάντοτε, (γ) Στρέφεται κατ’ όργανώσεων τής αύτής
πάντοτε πολιτικής τοποθετήσεως, ένώ αί οργανώσεις τοϋ
άλλου άκρου, καίτοι πολύ περισσότεροι (ώς θά άποδειχθή
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έκ τών άποκαλυπτομένων στοιχείων) λίαν δέ δραστήριοι,
άποσιωπώνται.
Δίδεται, οΰτως, ή έντύπωσις ότι, κατά κανόνα, ό όλος θό
ρυβος σκοπεί εις τήν στροφήν τής προσοχής τοϋ κο'ινοϋ εις
οργανώσεις άνυπάρκτους ή μικράς δραστηριότητος (άρχικώς
είς τήν Νέαν Τάξιν καί, όταν ό έπ’ αυτής θόρυβος έκόπασε,
εις τάς φιλοβασιλικός οργανώσεις), ένώ αί λίαν ένεργητικαί
οργανώσεις, αί πράγματι δημιουργοϋσαι, σχεδόν καθημερι
νώς, ζητήματα τάξεως, άγνοοϋνται, ώς έάν ήσαν ανύπαρκτοι.
Συνήθης, κατά τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κα
ταγγελία είναι ότι δέν σπεύδει είς τήν διάλυσιν τών ’Οργα
νώσεων αύτών (τών δεξιών ή φασιστικών). Έ π ’ αύτοΰ διευ
κρινίζεται ότι, συνήθως, πρόκειται περί αναγνωρισμένων
όργανώσεων — πράγμα όπερ συμβαίνει καί μέ τό πλεϊστον

ιών άριστερών — δι’ άς ισχύουν τά άρθρα 79, 81, 82 καί 83
τοΟ ’Αστικού Κωδικός, συμπληρούμενα ύπό των καθ’ έκα
στον ειδικών Νόμων. Διά τού άρθρου 79 καθορίζονται τά τής
έγγραφης όργανώσεως παρά τφ Πρωτοδικεία). Ύ πό δέ τού
άρθρου 81 όρίζεται ότι, έφ’ όσον συντρέχουσι οϊ νόμιμοι όροι,
γίνεται δεκτή ή αΐτησις, τό δέ καταστατικόν τής όργανώ
σεως, βεβαιούμενον ύπό τοϋ Προέδρου τού Δικαστηρίου,
κατατίθεται εις τό άρχεϊον αυτού.
Ώ ς πρός τήν δραστηριότητα τούτων γνωρίζεται ότι πάσα
περί τήν μορφήν τού πολιτεύματος κίνησίς των εισέρχεται
εις τό πλαίσιον τού απαγορευτικού νόμου μόνον όταν, ώς
όμαδική κίνησις (συνωμοσία), έπιζητη νά μεταβάλη τό πο
λίτευμα διά βιαίων μέσων. Τούτο, έπί τού παρόντος, δέν έχομεν
άπόδειξιν ότι έχει συμβή. Τό ίσχύον Σύνταγμα καθιεροϊ τό
Δημοκρατικόν Πολίτευμα τής Χώρας, καθιεροϊ όμως, έπίσης,
καί τήν έλευθερίαν τού συνεταιρίζεσθαι, ύπό τόν όρον τής
τηρήσεως τών νόμων τού Κράτους. Τυχόν παραβίασιν τής
άνωτέρω άρχής ύπό τών διοικούντων τήν όργάνωσιν ή τών
μελών της, καί τυχόν έκτροπήν έκ τών κειμένων διατάξεων,
διώκει, όχι τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, άλλ’ ό άρμόδιος
Είσαγγελεύς, είτε συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου
134 Ποιν. Κώδικος, είτε καί κατά τό άρθρον 105 τοϋ ’Αστικού
Κώδικος.
Τέλος, σχετικώς πρός τήν ύλοποίησιν τυχόν άποφάσεως
διαλύσεως, τό άρθρον 105 τού ’Αστικού Κώδικος όρίζει ότι
ή όργάνωσις δύναται νά διαλυθή αιτήσει τής έποπτευούσης
Ά ρχής, ώς έπί τό πλεΐστον ύπό τοϋ αρμοδίου κατά χωρικήν
δικαιοδοσίαν Νομάρχου, έφ’ όσον ό σκοπός ή ή λειτουργία
της άπέβησαν παράνομοι ή άνήθικοι ή άντίθετοι πρός τήν
δημοσίαν τάξιν.
Πέραν τών άνωτέρω άναφερομένων, τό Ύπουργεΐον Δη
μοσίας Τάξεως έπιθυμεϊ νά διαβεβαιώση , άπαξ έτι, ότι, ένεργοϋν έν τώ πλαισίω τών υφισταμένων δημοκρατικών νόμων
τής Χώρας, άγρυπνεΐ διά τήν ασφάλειαν τής δημοκρατίας καί
τήν ήσυχίαν τών κατοίκων. Ούδεμίαν δέ άπολύτως κάμνει
διάκρισιν, μετά τών διαφόρου πολιτικής τοποθετήσεως ορ
γανώσεων, άρκούμενον εις τήν μή ϋπαρξιν στοιχείων ότι
έπιζητοϋν τήν διά βιαίων μέσων ανατροπήν τοϋ διά τής πλειοψηφίας τοϋ λαού καθιερωθέντος πολιτεύματος τής Χώρας.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
Ή δ η , έπί τών άναφερομένων ύπό τοϋ Τύπου ώς έν δράσει
«όργανώσεων» τής Δεξιάς (φιλοβασιλικών ή φασιστικών),
μόνον δέκα (10) έκ τούτων, ώς άναπτύσσεται κατωτέρω, πα
ρουσίασαν άξίαν μνείας δραστηριότητα ή έμφανισιν. Αί
λοιπαί διά τοϋ Τύπου άναφερθεϊσαι είναι είτε άνύπαρκτοι,
είτε προέβησαν εις μίαν μόνον ή δύο έκδηλώσεις, μεθ’ ό,
καθ’ όλας τάς ένδείξεις, διελύθησαν.
'Εναντι τών δέκα (10) γενικώς άσημάντων καί ύποτονικών — πλήν τών έλαχίστων γνωστών έκδηλώσεων — «όρ
γανώσεων» τής Δεξιάς, ή αριστερά παρουσιάζει τήν άκόλουθον έντυπωσιακήν άνάπτυξιν όργανώσεων, μέ άξιοσημείωτον
πολιτικήν δραστηριότητα, έκδοσιν έντύπων, έντονον προπα
γάνδαν εις όλους τούς τομείς, ακόμη καί εις τά Γυμνάσια.
1. Κ.Κ.Ε. (έξωτ.) Ένδεκα (11) Έντυπα 6ξ (6).
2. Κ.Κ.Ε. (έσωτ.) ’Εννέα (9) Έντυπα πέντε (5).
3. Κινεζόφιλος ’Αριστερά. Δέκα όκτώ (18) Έντυπα όκτώ(8).
4. Τροτσκιστική ’Αριστερά. Ένδεκα (11) Έντυπα έξ (6)
5. ’Οργανώσεις Νέας ’Αριστεράς. Ε πτά (7) Έντυπα δύο (2).
6. Νεοαναρχική καί ύπεραριστερή παράταξις: Ε πτά (7)
Έντυπα έν (1).
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν : Εξήκοντα τρεις (63).
Σ ύ ν ο λ ο ν Έ ν τ ύ π ω ν : Είκοσι όκτώ (28).
Α. ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς Δ ε ξ ι ά ς :
1.
Αί κατωτέρω άναφερόμεναι «όργανώσεις», καί όσαι
άλλαι ένεφανίσθησαν μέχρι σήμερον, είναι γνωστοί εις τό
Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως. Περιπτώσεις άνοχής ύπό
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παρανόμου δραστηριότητος τών
«όργανώσεων» αυτών, ουδέποτε προέκυψεν.
— « Ν έ α Τ ά ξ ι ς». Παρά τόν σχετικόν θόρυβον, τό
Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως έπιμένει ότι δέν έχει διαπιστωθή ή ϋπαρξις «όργανώσεως». Ύπό τοϋ Τύπου, ήμερησίου
καί περιοδικού, πάσα έν γένει δραστηριότης, μή κομμουνι
στική, άποδίδεται εις αυτήν τήν «όργάνωσιν». Ό φερόμενος
ώς Α ρχηγός της Δ. Ναστούλης, έχει καταθέσει εις τόν Ά -

ρειον Πάγον δήλωσιν ίδρύσεως Κόμματος ύπό τόν τίτλον
«’Εθνική Σοσιαλιστική Έ νωσις Ελλάδος». Διά τήν έξακρίβωσιν τυχόν ύφισταμένης σχέσεως τούτου μετά τής «όργα
νώσεως» Νέα Τάξις, άπό πολλοϋ χρόνου έχει έπιληφθή ή
δικαιοσύνη. Έ ξ άλλου, αί κατά καιρούς καταγγελθεϊσαι πε
ριπτώσεις δήθεν κακοποιήσεων ύπό όπαδών τής «Νέας Τά
ξεως» καί αί συλλήψεις απολιτικών ή άριστερών ατόμων, άναγραφόντων φασιστικά κ.λπ. συνθήματα καί σήματα, ώς α)
τοϋ Σκαραντωνάκη Ίωάννου, τήν 5-4-1975, β) Γιάτσου Ίωάννου, τήν 7-4-1975, γ) Χρυσ. Παπαδοπούλου τήν 29-3-1975,
δ) τών ’Αδαμίδη - Δημάκη τήν 4-6-1975 εις Πτολεμαΐδα καί
ε) τών μαθητών τοϋ Λουτροχωρίου-Πελλης τήν 5-6-1975,
ένισχύουν τήν έντύπωσιν τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
ότι ό σχετικός θόρυβος δέν έχει βάσιν. — « Κ ό μ μ α ’Ε θ ν ι 
κ ή ς Π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί α ς 4ης Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ » . Πρόκειται
περί νομίμου Κόμματος, διά τήν λειτουργίαν τοϋ όποιου έχει
κατατεθή ύπό τοϋ Κ. Πλεύρη σχετική δήλωσις εις "Αρειον
Πάγον. — « Β α σ ι λ ι κ ή ’Ε θ ν ι κ ή Π α ρ ά τ α ξ ι ς » .
Πολιτικοϊδεολογικόν Σωματεϊον, άναγνωρισθέν ύπό τοϋ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών, φιλοβασιλικής άποκλίσεως. — « Β υ ζ α ν 
τ ι ν ή ’Ε θ ν ι κ ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς » . Κόμμα ίδρυθέν προσφάτως, διά καταθέσεως σχετικής δηλώσεως εις "Αρειον Πά
γον ύπό τοϋ Κούντουρα ’Αλεξάνδρου, φιλοβασιλικής άπο
κλίσεως. — « Ά ε τ ό ς » ’Αντιστασιακή Όργάνωσις, ίδρυθεΐσα κατά τήν διάρκειαν τής 7ετίας, φιλοβασιλικής άποκλί
σεως, ήτις είχε περιπέσει εις άδράνειαν καί έπανεμφανίσθη
έσχάτως. —- « Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς Κ ί ν η σ ι ς Β α σ ι λ ζ υ ο μ έ ν η ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς » . Κίνησις, ήτις είχε δραστηριοποιηθή πρό τοϋ Δημοψηφίσματος τής 8-12-74 καί είχε ταχθή
ύπέρ τού θεσμού τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Μετά τό
Δημοψήφισμα φέρεται διαλυθεισα. — « Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς
Έ ν ω σ ι ς Β α σ ι λ ο φ ρ ό ν ω ν » . Φιλοβασιλική Όργάνωσις, έδρεύουσα εις Πειραιά, οδός Άλιπέδου 4, ήτις έδραστηριοποιήθη κατά τόν πρόσφατον έορτασμόν τών «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ» εις Μυστρά. — « Κ ί ν η μ α Ε θ ν ι κ ή ς Δ ρ ά 
σ ε ω ς ». Φιλοβασιλική Κίνησις, έκπροσωπουμένη ύπό τοϋ
Άρκουδάκου Παναγιώτου, όστις είχεν αναπτύξει αντιστα
σιακήν δραστηριότητα κατά τήν διάρκειαν τής 7ετίας. —« ’Ε
θνικόν Μέτωπον Π ολιτικής Ριζοσπαστικ ή ς ’Ο ρ γ ο ν ώ σ ε ω ς Σ υ ν α δ ε λ φ ώ σ ε ω ς «ΕΜΠΡΟΣ)
Πολιτική Όμάς, ήτις ίδρύθη τό έτος 1946 καί ήγήθη τοϋ Δη
μοψηφίσματος τοϋ αύτοϋ έτους διά τήν έπάνοδον τοϋ τότε
Βασιλέως Γεωργίου Β', έκτοτε ούδεμίαν δραστηριότητα παρουσίασεν. Έπανεμφανίσθη προσφάτως, διά τής διοργανώσεως συνεστιάσεως τήν 31-5-75 εις Ξενοδοχεΐον «ΟΛΥΜΠΙΚ»
Ν. Φαλήρου, εις ήν παρέστησαν τινές έκ τών άνηκόντων εις
τάς άνω φιλοβασιλικός όργανώσεις, στοιχεία συνδεδεμένα
μέ τό Δικτατορικόν καθεστώς, έν οίς καί ό έπί δικτατορίας
διατελέσας ύπουργός Χ ο λ έ β α ς . — « Β α σ ι λ ι κ ή Έ ν ω σ ι ς. Όργάνωσις ίδρυθείσα ύπό τοϋ ’Αντιστρατήγου έ.ά.
Γ. Κουρούκλη καί έδρεύουσα έν ’Αθήναις, Κοραή 2. Πρό
κειται περί τής όργανώσεως ή όποια παρουσίασε μεγάλην
δραστηριότητα πρό τοϋ τελευταίου Δημοψηφίσματος.
2.
Έ τεραι «’Οργανώσεις» καί κόμματα, άναφερόμενα εις
δημοσιεύματα τοϋ Τύπου δέν είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, παρά
μεμονωμένα άτομα ή όλιγομελεϊς ομάδες. 'Ως τοιαϋτα έχουσιν
έπισημανθή: «Μακέλλην», «"Αρειοι», «’Αχαιοί», «Λαϊκός
συναγερμός», «Έλπιδοφόροι Νέοι», «Εθνική Εταιρεία
Μελετών», «Εθνικόν Ένωτικόν Κόμμα», «Βασιλευομένη
Δημοκρατία», «Πανελλήνιον Κίνημα Βασιλευομένης Δη
μοκρατίας», «Συνταγματική Βασιλική Παράταξις», «Κόμμα
’Εθνικής ’Αναγεννήσεως», «Κόμα Εθνικής τών Ελλήνων
Σωτηρίας», «Φασιστική Όργάνωσις» καί πλεϊσται άλλαι,
τών όποιων ή δραστηριότης περιορίζεται συνήθως εις μίαν
προκήρυξιν ή έπιστολήν.
Β. ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς

τής

’Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς :

Αί έκδηλωθεϊσαι μέχρι σήμερον οργανώσεις τής Άριστεράς, κατά σφαίραν έπιρροής, είναι αί άκόλουθοι:
1.
Γενικού προσανατολισμού Κ.Κ.Ε./’Εξωτ. (ήμερήσιον
όργανον: «Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Θεωρητικόν περιοδικόν:
«Κομμουνιστική έπιθεώρηση») όργανώσεις είναι αί ακόλου
θοι:
—Κ.Ν.Ε. «Κομμουν. Νεολ. Ελλάδας». (Έντυπον: «Ό δηγητής»), —Π.Σ.Κ. «Πανσπουδ. Συνδικ. Κίνηση». (Έντυ
πον: «Ή Πανσπουδαστική»). —Δ.Κ.Ν.. «Δημοκρατική Κ ί
νηση Νέων».— Μ.Ο.Δ.Ν.Ε. «Μαθητ. Ό ργ. Δημοκρ. Νεολ.
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Ελλάδας» (Έντυπον: «Μαθητική Φωνή»).— Ε.Σ.Α.Κ. « Ε 
νιαία Συνδικ. Άντιδικτ. Κίνηση» (Έντυπον: «Φωνή των έργαζομένων). —Ε.Α.Κ. «Έθν. Ά γροτ. Κόμμα».— «Έλλην.
Έπιτρ. γιά τήν Ύφεση καί τήν Ειρήνη». —Π.Ε.Α.Ε.Α.
«Πανελλήνια Έ ν. Άγων. Έθν. ’Αντίστασης». —Π.Ε.Α.Τ.Ε.Α.
«Πανελ. Έ ν. Άναπ. Τραυμ. Έθν. ’Αντίστασης». —«Πανελ
λήνια "Ενωση Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής «Ο ΦΟΙΝΙΞ».
—Π.Ε.Α.Υ.Ε.Α. «Πανελ. Έ ν. Ά ξ/κών καί Ύπαξ/κών Έθν.
Άντίστ.».
2. Γενικού Προσανατολισμού Κ.Κ.Ε./’Εσωτ. (ήμερήσιον
όργανον, «Η ΑΥΓΗ», θεωρητικόν περιοδικόν, «Κομμουνιστι
κή θεωρία καί πολιτική») οργανώσεις.
—«Ρήγας Φεραΐος» (Έντυπον: «θούριος»). —Μαθητικό
Τμήμα Ρ.Φ.» (έντυπόν του: «Μαθητικός κόσμος»), —«Δη
μοκρατικός ’Αγώνας». (Έντυπον: «Δελτίον τοϋ Δημοκρατι
κού αγώνα»). —'«Συλλ, Έργαζ. Μαθητ. Μέσ. Έκπαιδεύσεως».
—Α.Ε.Μ. «Άντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο». —Σ.Ε.Α.Σ.
« Συντονιστική Επιτροπή Αιρετών Συνδικαλιστών». —«Κί
νηση Δημοκρατικών Γυναικών». —«Δημοκρατική Ένωση
Νέων Γυναικών». 9—«Συντονιστική ’Επιτροπή ’Εργαζομέ
νων Γυναικών».
3. Κ ι ν ε ζ ό φ ι λ ο ι Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ί ’Ο ρ γ α ν ώ 
σ ε ι ς : —Ο.Μ.Λ.Ε. «’Οργάνωση Μαρξισ. Λενινιστών Έλλάδας».(Έντυπον: «Λαϊκός δρόμος»),—Π.Π.Σ.Π. «Προοδ. Συνδ.
Παράταξη» (Έντυπον, «Σπουδαστικός κόσμος»), —Π.Μ.Σ.Π.
«Προοδ. Μαθητ. Συνδικ. Παράταξη» (Έντυπον: «Μαθητική
γενιά»),—Π.Ε.Σ.Π. « Προοδ. Έργατ. Συνδικ. Παράταξη».
— Κ.Κ.Ε. (Μ-Λ) «Μαρξιστών - Λενινιστών» (Έντυπον:
Τό περιοδικόν «Κόκκινη σημαία»), —Ε.Κ.Κ.Ε. «Επαναστα
τικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας» (Έφημερίς: «Λαϊκοί
άγώνες»). —Α.Α.Σ.Π.Ε. «Άντιφασ. Άντιιμπερ. Σπουδ.
Παράτ. Ελλάδας». — «Μαθητικό Τμήμα τής Α.Α.Σ.Π.Ε.
—Α.Α.Σ.Π.Ε.Τ. «Άντιιμπερ. Άντιφασ. Συνδικ. Έργαζ.
Τεχνικών». —Ε.Ε.Α.Μ. «Ελληνικό ’Επαναστατικό Απελευ
θερωτικό Μέτωπο» (Έντυπον: «Νέοι άγώνες»). —Ε.Π.Α.Σ.
«Ένωση Πάλης Ά ρισ τ. Σπουδαστών». —«Μαθητικό Τμ.
τής Ε.Π.Α.Σ. »—« Λ Α ΪΚ Η ΕΞΟΥΣΙΑ». —Μ.Λ.Κ.Κ.Ε.
«Μαρξιστ. Λενινιστ. Κιν. Ελλάδας». —Λ.Δ.Μ.Ε. «Λαϊκό
Δημοκρατικό Μέτωπο Ελλάδας» (Έντυπα: «Δελτίον τής
Μ.Λ.Κ.Ε.» καί «Επαναστατική φωνή»), —Κ.Ε.Μ.Δ. «Κί
νηση Ελλήνων Μαρξιστών Λενινιστών». —Ε.Λ.Ε.Κ. «Έλλην.
Λενινιστικό Έπαν. Κίνημα». —Ο.Λ.Ν.Ε. «Όργάν. Λενινιστικής Νεολ. Ελλάδας».
4. Τ ρ ο τ σ κ ι σ τ ι κ α ΐ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ί Ό ρ γ α 
νώσεις:. —Ο.Κ.Δ.Ε. «Όργαν. Κομμουν. Διεθν. Ελλάδας.
(Έφημερίς: «’Εργατική Πάλη», περιοδικόν: «Μαρξιστ. Δελ
τίον»). —Σ.Σ.Π. «Σοσιαλ. Σπουδαστ. Πάλη». —Σ.Σ.Κ. «Σοσιαλ
Συνδικαλ. Κίνηση». —Ε.Δ.Ε. «Έργατ. Διεθνιστ. Ένωση»
(Έντυπον: «Σοσιαλιστική άλλαγή»).. —Σ.Φ.Π. «Σοσιαλ. Φοιτ.
Παράταξη». —Σ.Μ.Π. «Σοσιαλ. Μαθητ. Παράταξη».—Σ.Π.Ε.
«Σοσιαλ. Πανσυνδικαλ. Ένωση». —Σ.Ε.Ε. «Σοσιαλιστική
Έπαναστ. Ένωση» (Έντυπον: «Μάχιμα φύλλα»). —Κ.Ε.Σ.
«Κομμουνιστ.Έπαναστ. Σύνδεσμος» (Έντυπον:«Νέοι στόχοι»)
—Μ.Ε.Α. «Μέτωπο Έπαναστ. Αριστερός». —Τ.Ε.Μ.Ε.
«Τάση Έπαναστ. Μαρξιστών Ελλάδας» (Έντυπον: «Πρός
τόν σοσιαλισμό»).
5. ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς Ν έ α ς Α ρ ι σ τ ε ρ ό ς : —«Αυτόνο
μες Όμάδες Δράσης» (Έντυπον: «Ή έπίθεση»), —Ο.Σ.Ε.
«’Οργάνωση Σοσιαλιστ Επανάστασης» (Έντυπον: «Αγωνι
στική πορεία»). —Α.Π.Σ. «Αγωνιστική Παράταξη Σπουδα
στών» «Μαθητικό Τμήμα Α.Π.Σ.». —Α.Ε.Σ.Ο. «Αύτόνομη
’Επαναστατική Σοσιαλιστική ’Ομάδα». —Ο.Ε. «’Ομάδα ’Εξ
τρεμιστών». —Ο.Π.Π. «’Ομάδες Πολιτικής Πρωτοβουλίας».
6. Ν ε ο α ν α ρ χ ι κ α ί ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς : —Α.Α.Κ.Ο.
«Αύτον. Άντιεξουσ. Κοινωνικοπολιτική Ό μ.». —«Αύτόμονη
’Ομάδα» Α «Όμάς Αναρχικών».
7. Δ ι ά φ ο ρ ο ι Ύ π ε ρ α ρ ι σ τ ε ρ α ί ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς :
—Κ.Ν.Σ. «Κίνηση Νέων Σοσιαλιστών» (Περιοδικόν: «Κα
μίνι»)— Σ.Ε.Π. «Σοσιαλ, Έπαναστ. Πάλη». — «Κομμουν.
Όργάν. ΜΑΧΗΤΗΣ». —«Μπολσεβίκοι».
Γ ΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Έ τεραι διά τού τύπου καταγγελίαι, γενικώς αόριστοι καί
άσαφεΐς, σχεδόν ποτέ δέ εις τάς Ά ρχάς κατατιθέμενοι, άναφέρονται εις οπλισμόν, ευρισκόμενον εις χεΐρας δεξιών όργανώσεων. Έ φ ’ έκάστης τών γενομένων διά του Τύπου κα
ταγγελιών, άνακοινούνται τά ακόλουθα:
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Ι . Ό π λ ο σ τ ά σ ι ο ν Φ α ρ μ ά κ η : Εις τήν έπί τής
όδοΟ Λυκαβηττού 25 οικίαν του, κατόπιν έρεύνης ένεργηθείσης παρ’ άστυνομικών οργάνων παρουσία καί έκπροσώπου
τής δικαστικής άρχής, άνευρέθησαν τρεις (3) αότόματοι καραμπίναι, 110 φυσίγγια καί γεμιστήρες. Ό κάτοχος, συλληφθείς τήν 28-9-74, άπεστάλη συνοδεία εις τό ΑΠΑ ΕΣΑ/Γρ.
Δικαστικού, διά τά περαιτέρω.
2. " Ο π λ α Ά λ κ ί μ ω ν. Εις τήν έν λόγω όργάνωσιν
έχορηγήθη τήν 14-3-73 άδεια εισαγωγής έκ τοϋ έξωτερικοΰ:
α) Έ ξ (6) μαθητικών οπλών σκοποβολής τών 0,22" καί β)
Δέκα εξ (16) άεροβόλων τών 4,55 μ.μ. τής αυτής χρήσεως. Τά
ανωτέρω όπλα ή όργάνωσις τών Άλκίμων δέν είσήγαγε τελικώς, έλλείψει χρημάτων.
3. " Ο π λ α Π ρ ο σ κ ό π ω ν : Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1974
τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρέδωσε εις τήν Χωροφυ
λακήν έκατόν (100) μαθητικά όπλα σκοποβολής τύπου Remicton τών 0,22" μετά 40.000 περίπου φυσιγγίων. Τά όπλα
αύτά, συμφωνοϋντος καί τοϋ Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν
καί τής υποβολής τών προβλεπομένων δικαιολογητικών, θά
έπαναχορηγηθοϋν εις τούς Προσκόπους. Τά καταγγελθέντα
περί άποθηκεύσεως 2.000 όπλων εις τόν «Πύργον τής Βασιλίσσης» δέν έπαληθεύθησαν.
4. Ό π λ α ΕΟΚΑ Β". Πολλαί πληροφορίαι περί εισαγω
γής εις τήν Χώραν μας, έκ τής Κύπρου, 1.000 - 5.000 όπλων
τύπου «Καλασνιίκωφ», πρός χρήσιν τών Κυπρίων φοιτητών,
δέν άπαληθεύθησαν έκ τών γενομένων μέχρι στιγμής έρευνών.
5. Ό π λ α τ ώ ν έ π ι τ ε θ έ ν τ ω ν τ ή ν 22-1-75 κα τ ά
τής Φ ο ιτ η τ ικ ή ς
Ε σ τ ί α ς - Π α τ η σ ί ω ν 281.
Δέν έπιβεβαιώθη έκ τής έρεύνης ή χρήσις καί άπόκρυψις
όπλων ύπό τών έπιτεθέντων (προεκλήθησαν μόνον έλαφραί
ζημίαι εις τήν έσωτερικήν έπένδυσιν τοϋ άνελκυστήρος).
Ή δικογραφία τής ύποθέσεως άπεστάλη εις τόν κ. Εισαγγε
λέα Πλημ/δικών Αθηνών.
6. Χ ε ι ρ ο β ο μ β ί ς τ ή ν 7-12-74 ε ι ς τ ά γ ρ α φ ε ί α
«Ένώσεως Βασιλοφρόνων» - Σταδίου 8. Διεπιστώθη, προανακριτικώς, ότι έπρόκειτο περί χειροβομβίδος «Mils 36», ή
σχηματισθεΐσα δέ δικογραφία άπεστάλη εις τόν κ. Εισαγγε
λέα Πλημ/δικών Αθηνών.
7. Ό π λ α Π α ξ ι ν ο π ο ύ λ ο υ Λ ο γ γ ι ν ό ϋ - οδός
Δημητσάνης 16. Εις τήν οικίαν τοϋ ανωτέρω, έγένετο, κατό
πιν καταγγελιών, έρευνα τήν 27-9-74, παρ’ άστυνομικών οργά
νων, παρουσία καί έκπροσώπου τής δικαστικής άρχής, καί
δέν άνευρέθη οπλισμός. (Είχεν άνευρεθή οπλισμός κατά τό
παρελθόν, τήν 2-10-63).
8. Ό π λ α Γ α ϊ τ α ν ά κ η Ε ύ α γ γ έ λ ο υ , όδός Μιστριώτου 15. Κατά γενομένην τήν 7-4-75 έρευναν εις τήν οι
κίαν τοϋ άνωτέρω, άνευρέθη ποσότης όπλων, χαρακτηρισθέντων ώς κειμηλίων. Άπεστάλη, συνοδεία, εις τόν κ. Εισαγγε
λέα Πλημ/δικών.
9. Ό π λ α Κ α μ α ρ ι ώ τ ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ , όδός Γ κλύστης 48. Κατόπιν πληροφοριών τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης,
έγένετο έρευνα εις τήν οικίαν τοϋ άνωτέρω, ή οποία ούδέν
απέδωσε.
Δ’ ΠΟΜΠΟΙ:
Ώ ς γνωστόν, παρά τάς άπαγορεύσεις, άκούονται κατά και
ρούς άρασιτεχνικοί σταθμοί, οί πλεΐστοι τών οποίων, τελικώς, έντοπίζονται ύπό τών αρμοδίων Υπηρεσιών καί διώκον
ται ποινικώς οί κάτοχοι. Ένδεικτικώς άναφέρεται ότι, άπό
τής μεταπολιτεύσεως μέχρι σήμερον, έχουν διαπιστωθή εί
κοσι (20) περιπτώσεις ύπό τών άρχών τής Χωροφυλακής καί
έπτά (7) ύπό τής Υ.Γ.Α. Αθηνών.
Διά τούς άναφερομένους συγκεκριμένως εις δημοσιεύματα
τοϋ Τύπου, άνακοινοΰνται τά άκόλουθα:
1. Π ο μ π ό ς ό «ΕΛΛΗΝΑΣ». Άναφερόμενος ύπό τίνος
έφημερίδος ώς άνήκων εις «Γλυξμπουργικούς καί τής 4ης
Αύγούστου» καί ώς έπιστραφείς ύπό τής άστυνομίας εις αυ
τούς, είναι άγνωστος καί ουδέποτε μάς άπησχόλησε.
2. Π ο μ π ό ς « Ε λ ε ύ θ ε ρ η Ε υ ρ ώ π η » . Αφορά, πι
θανώς, έκπομπάς τής Φωνής τής Αμερικής, όστις λειτουργεί
έν Έλλάδι Κατόπιν διμεροϋς συμφωνίας.
3. Π ο μ π ο ί Φ α ρ μ ά κ η Ν ι κ ο λ ά ο υ . Κατά τήν
έρευναν εις τήν έπί τής όδοϋ Λυκαβηττού 25 οικίαν τοϋ άνω
τέρω, πέραν τοϋ όπλισμοϋ, άνευρέθησαν καί τέσσαρες (4)
φορητοί άσύρματοι, οί όποιοι καί κατεσχέθησαν. Ώ ς άνεφέρθη ήδη, ό Φαρμάκης άπεστάλη πρός έκδίκασιν τής ύποθέσεώς του εις ΑΠΑ ΕΣΑ/Δ/νσις Δικαστικού.

Π Χ Ν Χ Γ ΙΧ Η Μ Θ Γ Χ λ Ο Μ Χ Γ Χ
Του

ΩΜΕΝΗ μέσα στά παλιά βενετσιάνικα μουράγια χάμου εις τή
θάλασσα, ένα μέτρο άποπάν’ άπ’ τό
νερό, εις τό βάθος τής μικρής κρυψώνας
της, ή Παναγία ή Μεγαλομάτα βλέπει
πρός τ’ άντικρινό νησί. Μέ τό θείο παιδί
Της στην άγκάλη, γραμμένη απάνω στόν
τοίχο, ποιος ξέρει άπό πιό εύσεβές χέρι,
ποιόν μακρυνόν αιώνα, κάθεται άπό κάτ’
άπό τό μικροσκοπικό της τό βολτάκι, άπό
μεσ’ άπ’ τά μικροσκοπικό της καγκελλάκια, ολομόναχη καί ήσυχη, άσυντρόφευτη
καί έρημη.
Ά λλος κανένας δίπλα καί κανένας γύρω
της· βασίλισσα κυρά, μέσα στό σπιτάκι
της, μέσα στή σπηλίτσα της. Μπροστά της
μόνο τρία καντηλάκια κρεμασμέν’ άπό
ψηλά, τριγωνικά, άκινητοΰν άνάερα, ρίχ
νουν τό γλυκό φώς τους στό γλυκύ της
πρόσωπο τις νύχτες τού χειμώνα μές στή
σκοτεινιά· τής κρατούν συντροφιά, ένώ
απόξω βράζει τ’ άγριο πέλαγο. Λεξιά στό
πλάι καρφωμένο τό κουτάκι της ξύλινο,
μικρούλι καί τετράγωνο, καρτερεί κανένα
δ β ο λ ο άπό κανέναν άνέλπιστο πιστό
σ’ αυτόν τόν άπιστο καιρό. Καί χάμου
ένας μπότης πήλινος νά δέχεται τό λάδι,
πού τής πάνε οί γυναίκες τού λαού, γιατί
ή Παναγίτσα είναι έρημη, ή Παναγίτσα
είναι απροστάτευτη, δέν έχει σχέση ούτε
μέ τό Δεσπότη ούτε μ’ έκκλησιά· μονάχα
ό λαός τήν προστατεύει κι ό λαός τήν συν
τηρεί.
Καί οί γυναίκες του τής πάνε τό λαδάκι
της καί οί γυναίκες του τής πάνε τά λου
λουδάκια της καί οί γυναίκες του τής φέρ
νουν τόν παπά νά τούς διαβάση κάπου κά
που μιά μικρή παράκληση. Καί οί ψαράδες
πού περνούν μέ τά καΐκια τους, σάν πιάσουν κάνα ψάρι, πορεύονται, ζυγώνουν τό
μικρό τό λιμανάκι της, μπαίνουν καί τής
άνάφτουν τό κεράκι τους. Κι οί άρρωστοι,
πού πάσχουν κι άπελπίζονται, κι άπό για
τρούς τού κόσμου δέν προσμένουν για
τρειά, τάζονται στή Μεγαλομάτα Πανα
γία, καί ή Παναγία τούς θεραπεύει, καί
τής πάνε τά ματάκια τους σέ φλούδα
άσημένια καί τής τά κρεμούν στό σπλα
χνικό της χέρι, τής πάνε τά ποδάρια
τους τά σάπια καί τής τά κρεμούν άσημωμένα καί χρυσά.
Καί ό Σπΰρος, ό έπιστάτης τού γειτονι
κού Ά ι Νικόλα, ώσάν γείτονας έρχεται
κάθε μέρα, καί φροντίζει, τή σκουπίζει
τής στρώνει εις τά πόδια της τήν μπόλια
της, πού άκουμποΰν τά βάζα μέ τά φιόρα
της, περνώντας τό στενό τό πεζουλάκι
της, όπου έχτίσθη κάτου εις τήν ρίζα στό
μουράγιο τό παχύ, γιά νά συγκοινωνή μέ
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τή στεριά ή Παναγίτσα, πατώντας τά δύο
τρία τό πολύ σκαλιά, πού κατεβαίνουν
άπό τήν πετρούλα της στή θάλασσα μέ
κίνδυνο νά πέση νά γλιστρήση στό νερό.
Κι ένώ άπάνωθε περνοδιαβαίν’ ό κόσμος
άμαξες, πεζοί, έντόπιοι, ταξιδιώτες, ή ζωή
τής πό λεως, κι ένώ μπροστά περνούν
καΐκια καί βαπόρια, βάρκες καί καράβια,
ή ζωή τής θάλασσας, είτε ή μέρα άπλώνει
τό καθαρό φώς, είτε ή νύχτα ρίχνει τό βαθύ
σκοτάδι, είτε βροντά ή μπάρα, είτε ή γα

λήνη άνασαίνει, όλομόναχη καί ήσυχη
άσυντρόφευτη καί έρημη, άπροστάτευτη
άόρατη, χωμένη μέσα στά παλιά βενετσιάνικα μουράγια,χάμου στή θάλασσα,
ένα μέτρο άπό πάν’ άπ’ τό νερό, εις τό βά
θος τής μικρής κρυψώνας της, άπό κάτω
άπ’ τό μικρό της τό βολτάκι, άπό μέσ’ άπ’
τά μικρά της κάγκελλα, μέ τό Θείο Παιδί
Της στήν άγκάλη, ή Παναγία ή Μεγαλο
μάτα κοιτάζει άδιάκοπα μέ τά μεγάλα της
γλυκά μάτια τό λευκό κύμα . . .
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Μία άκόμη νέα κοπέλλα, ή
Μαρία Φωτοπούλου, ετών
2 3 , αρτίστα, βρέθηκε νεκρή
στο διαμέρισμά της, στήν
οδό Ξενοκράτους 25α στο
Κολωνάκι. Μία άκόμη υπό
θεση Βελονάκη · Τό Ν° 2 θΰμα άπό τά «φάρμακα του
π α ρ α δ ε ίσ ο υ » . Πριν καλά
καλά στεγνώση τό μελάνι
στις μαύρες πένθιμες σελί
δες, πού στό προηγούμενο
τεύχος μας «άφιερώσαμε»
στήν τραγική Β ε λ ο ν ά κ η ,
βρισκόμαστε στήν άνάγκη
γιά δεύτερη φορά, μέσα σέ
λίγους μήνες, νά Ασχολη
θούμε μέ ένα έξ ίσου δραμα
τικό περιστατικό, άν μπορή νά χαρακτηρισθή έτσι ό
χαμός ένός άνθρώπου.
Σωστή βαβυλωνία έπικρα- °
τοΰσε μέσα στό δωμάτιο τής
Φωτοπούλου. Έ νας μικρός
λουλάς, άδεια μπουκαλάκια, άσεμνες φωτογραφί
ες , σέ πόζες καί συμπλέγ
ματα , βιβλία πού περιέγρα
φαν κάθε είδους διαστρο
φές . . .
Αύτός λοιπόν είναι ό «πα
ράδεισος» των ναρκωτικών.
Χωρίς νά θέλουμε νά σχο
λιάσουμε τις λεπτομέρειες,
πού ώδήγησαν τήν Ατυχη
νέα στήν άργή αύτοκτονία,
πρέπει νά έπισημάνουμε καί
πάλι τό χιλιοειπωμένο άπό
τις στήλες αύτές, δτι, δσο
κι’ άν δέν τό πιστεύουμε,
καί τά ναρκωτικά καί τό
ώργανωμένο έγκλημα άρχίζουν νά «φλερτάρουν» καί
τήν Ελλάδα. Τά αίτια είναι

ΝΕΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ «ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
λίγο πολύ γνω στά. Ό του
ρισμός, ή θέση τής χώρας
μας, μεταξύ ’Ανατολής καί
Δύσεω ς, ό μιμητισμός τής
νεολαίας κ Λ . Κοντά σ’ αύτά θά θέλαμε νά προσθέσου
με κάτι, πού ίσως άπό
στρουθοκαμηλισμό δέν το
λμάμε νά όμολογήσουμε.
Πρόκειται γιά τήν αναμφι
σβήτητη κρίση, πού μαστί
ζει τή βάση τής έλληνικής
κοινωνίας, δηλαδή τήν οι
κογένεια. Ό παραδοσιακός
χαρακτήρας τής Έλληνικής
οικογένειας τείνει, ώς ένα
ποσοστό, νά έκλειψη, ιδίως
στά μεγάλα άστικά κέντρα.
Και ή κοινωνική κατάρα
τής εποχής, τό διαζύγιο,
πού άποτελεϊ έκτροφεΐο ύποψη φ ίων έγκλη ματ ιώ ν,
έπιδεινώνει σέ μεγάλο βα

θμό τήν κατάσταση . Θά θυμήσουμε, πώς ή οικογένεια
τού ληστοΰ ’Αλεξανδρόπουλου εύρίσκέτο έν διαλύσει,
δπως καί του Βενάρδου καί
τόσων άλλων «ή ρ ώ ω ν»
τού έ γ κ λ η μ α τ ι κ ο ΰ μας
« π α ν θ έ ο υ ».
Στήν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α λοιπόν
πρέπει, κατά πρώτο καί
κύριο λόγο, νά έξουδετερωθοΰν τά γενεσιουργά αίτια
τής έγκληματικής συμπερι
φοράς. "Οταν τό υπόβαθρο
είναι σαθρό, άσφαλώς τό
οικοδόμημα στήν πρώτη
δόνηση θά πέση. ’Αρκεί γι’
αύτό καί μιά πρόχειρη άκόμη έρευνα τής οικογε
νειακής ζωής δλων έκείνω ν, πού κατά καιρούς
«κοσμούν» τις σελίδες τών
έφημερίδων. Στο βάθος θά

ύπάρχη κάποιο δράμα, πού
δσο κι’ αν είναι άφανές,
τραυματίζει σιγά σιγά καί
δηλητηριάζει τήν ά δ ο λ η
παιδική ψ υ χή . "Ας συνει
δητοποιήσουν οί γονείς, δτι
άν δουν τον βλαστό τους
μέ τις χειροπέδες στά χέ
ρια , θά είναι άδικοι καί έξω
άπό τήν πραγματικότητα,
άναζητώντας ευθύνες στό
κ ρ ά τ ο ς , στήν κοινωνία,
σ τ ή ν άστυνομία ή δπου
άλλου. "Ας έρωτήσουν τόν
εαυτό τους καί άς άπαντήσουν μέ ειλικρίνεια. ΤΙ έ
πρεπε νά κάνω καί τί δέν
έκανα. Θά νοιώσουν άσφα
λώς ένοχοι, άντικρύζοντας
τά πονεμένα μάτια, πού
τούς κοιτάζουν πίσω άπό
τά κάγκελα τής φυλακής.
Σ. Α.

'Υπό

GUY B A R E T

Η

Ψ Υ Χ Λ Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ βαδίζει
προς τη δύσι της, βεβαιώ
νει δ Ιατρός Thomas Szasz,
καθηγητής τής Ψνχιατρικής ατό
’Ιατρικόν Κέντρον των Συρακουσών
(στις Η .Π .Α .) και ό πρώην πρό
εδρος τής ’Αμερικανικής ’Ακαδη
μίας Ψυχαναλνσεως, ό Ιατρός Judd.
Marmor προσθέτει: « Ή ψυχανα
λυτική κίνησις πρόκειται νά μεταβληθή σέ άσήμαντο κλάδο τής ψυ
χιατρικής». Άνεφέρετο στους «Ti
mes» τής Νέας Ύόρκης στις 4
Αύγουστου 1968.
'Έκτοτε, ή ύποτίμησις τής ψυ
χαναλνσεως δεν έσταμάτησε. ’Αν
τί Οέτως ηύξήθη σημαντικά. Σύμ
φωνα μάλιστα μέ έρευνα τοϋ ’Ιν
στιτούτου ’Εθνικής Υ γεία ς (N a
tional Health Institute), ή ψυ
χαναλυτική θεραπεία δεν εφαρμό
ζεται παρά στο 2 % των ψυχικά
άσθενών.
Μπορεί νά κατεβονμε χαμηλό386

Σίγμουντ Φρόϋντ. Ή έννοια τοϋ «άσυνειβήταν», ή τόσο προσφιλής εις τον μεγάλον ψυχαναλυτήν, γίνεται σήμερα μέ δυ
σκολία άποδεκτή σ’ όλη της την έκτασι,
ακόμη καί μεταξύ των ψυχαναλυτών.

τέρα; Άναμφιβόλως, εάν σκεφθοϋμε δτι από τούς νέους Ιατρούς πού
ειδικεύονται στην ψυχιατρική ένας
στους είκοσι γίνεται ψυχαναλυτής
έναντι ενός στούς επτά τό 1945.
Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι ό
αριθμός των άσθενών πού υπο
βάλλονται σέ ψυχαναλυτική θερα
πεία συνεχώς θά μειοϋται στά
χρόνια πού έρχονται.
’Από αυτό τό σημείο μέχρι τοϋ
νά προφη τεύωμε «τό τέλος τής
ψνχαναλύσεως» γιά ένα προσεχές
μέλλον δέν είναι παρά ένα βήμα
πού μερικοί κάνουν ήδη. Ά π ό δειξις τά άρθρα πού άφθονοϋν στά
περιοδικά μέ την ευκαιρία κάποιων
εργασιών γιά τον Φρόϋντ καί την
ψυχανάλυσι πού μετεφράσθησαν προ
ολίγου στά γαλλ.ικά.
' Υπάρχει, σ’ αυτή τήν πρόγνωσι
τοϋ προσεχούς τέλους τής ψυχαναλύσεως, κάποια δημοσιογραφική υ
περβολή. Αυτό δέν εμποδίζει νά

διερωτηθοϋμε, αν δχι για την επι
θανάτιο αγωνία της, τουλάχιστον
για την παρακμή της.
Χωρίς αμφιβολία ή ψυχανάλνσις
νφίσταται τη θλιβερή τύχη των
επιχειρήσεων άπομυθοποιήσεοις' κα
ταλήγουν ν’ άπομυθοποιηθούν οΐ
ίδιες. Ν ’ άμφισβητήση κανείς την
ψνχανάλυσι πριν άπό μερικές δε
καετίες, θά έσήμαινε δτι ήταν αντι
δραστικός, να τήν πολεμήση σήμερα,
σημαίνει δτι είναι επαναστάτης.
Αυτό δεν πρέπει να μάς έκπλήττηείναι συνηθισμένο φαινόμενο τ ον
πολιτισμού πού συνήθως ονομά
ζομε μόδα.
Στή Γαλλία — δπου σ’ αυτό τό
σημείο δπως καί σ’ άλλα υστερού
με κατά είκοσι χρόνια άπό τις
’Ηνωμένες Πολιτείες — είναι ακό
μη τής μόδας νά μιλάμε γιά τήν
ψνχανάλυσι υπό τον δρο νά τήν
συνδυάζομε μέ λίγο μαρξισμό καί
νά τήν πασπαλίζω με μέ λίγη γλωσ
σολογία. Σέ σημείο πού δεν θά
βρήτε πλέον τό «Scholastique freudienne» τοΰ καθηγητοΰ Pierre De
bray- Ritzen, στον άριστερίζοντα
βιβλιοπώλη Maspero. Στήν αρχή
τό έβαλαν στά ράφια, ’έ πειτα, δταν
άντελήφθησαν δτι έπρόκειτο γιά
έπίθεσι κατά τής ψυχαναλύσεως,
δεν έγινε άνανέωσις τής παραγγε
λίας.
”Ας έπανέλθωμε στις Η .Π .Α. Ή
διανοητική μόδα — πολύ πραγμα
τική σ’ αυτό τό είδος των φαινο
μένων — δεν θά μπορούσε έν τούτοις νά τά έξηγήση δλα. Διότι, θά
έπρεπε, επί πλέον, νά είπονμε γιατί
σ’ αυτήν ακριβώς τήν περίοδο μάλ
λον παρά σέ μία άλλη ή ίντελλιτζένσια ταλαντεύεται καί άρνεϊται μία
μόδα χάριν μιάς άλλης.
Πέρα άπό τον ’Ατλαντικό, ή
χρυχανάλυσις είναι άρρωστη λόγω
τής επιτυχίας της. 'Όλοι λίγο-πολύ
έχουν έλθει σέ επαφή μέ τήν ψνχανά
λυσι χωρίς νά εξαιρούνται τά λαϊ
κά στρώματα. Αυτό δμως πού έκέρδισε σέ έκτασι τό έχασε άπό τήν
άποψι τής κατανοήσεως. ’Α π ’ αυτό
προήλθε ή βασιλεία μιάς άγοραίας
ψυχαναλύσεως γιά τήν οποία θά
έξεπλήττετο ακόμη καί ένας άπό

τούς δικούς μας ανόητους πού έχουν
πασαλειφθή μέ φροϋδισμό. Τά πρό
σωπα τοΰ κινηματογράφον ή τον
θεάτρου έχουν μία ψυχολογία τόσο
διαφανή δσο εκείνη των ήρώων
τής Ντελύ, καθώς ό κομφορμισμός
συναισθηματικού τύπου άντικατεστάθη άπό τον κομφορμισμό μιάς
φτηνής ψυχαναλύσεως.
Καθώς ή ψυχανάλνσις φαίνεται
νά είναι ή μόνη μέθοδος ψυχολογι
κής ερμηνείας πού γνωρίζουν οι
συγγραφείς, οι δημοσιογράφοι καί
οί δραματουργοί, είναι άναπόφευκτο νά κατακλύζη τον κόσμο των
μέσων μαζικής ένημερώσεως. ’Ανα
πόφευκτο επίσης είναι τό φαινό
μενο τοΰ κορεσμού πού διαπιστώ
νεται έκτοτε.
’Α λλ’ αυτός ό κορεσμός δέν θά
είχε παρά σχετική σημασία αν δέν
ήταν συγχρόνως μέ τήν έπανάστασι
τής πανεπιστημιακής νεολαίας καί
των διανοουμένων κατά τοΰ άμερικανικοϋ τρόπου ζωής. Έπανάστασι κατά τής τεχνοκρατίας, τής
καταναλωτικής σκοπιμότητος τής
άμερικανικής κοινωνίας καί, τέλος,
κατά τοΰ πολέμου τοΰ Βιετνάμ.
’Επιστροφή στή φύσι ή πλήρης
άναθεώρησις τής πολιτικής, ναρκω
τικά ή «έπανάστασις τοΰ ’Ιησού»
είναι εκφράσεις αυτής τής έπαναστάσεως πού ονομάζουν «άντι-πολιτισμό».
’Ακριβώς, ή ψυχανάλνσις είναι
άναπόσπαστο μέρος αυτόν τοΰ πο
λιτισμού εναντίον τού όποιου θέ
λουν ν’ άντιταχθονν. Γ ι’ αυτό καί
άπορρίπτεται. Αυτό είναι πού έκα
νε τήν ίδια τήν κόρη τοΰ Φρόνντ,
τήν ’Άννα Φρόνντ, νά είπή, δτι, αν
ή ψυχανάλνσις χάνη οπαδούς μετα
ξύ τιον νέων, είναι γιατί Θέλει «νά
συμφιλίωση τούς άνθριόπονς μέ μιά
κοινωνία πού καταδικάζουν».
Αυτή ή σκέψις τής ’Άννας Φρόνντ
μάς κάνει ίσως νά κατανοήσαμε
άπόλυτα τούς λόγους — ή μάλλον
τον λόγο — τής κρίσεως πού διέρ
χεται ή ψυχανάλνσις στις Η .Π .Α.
Περασμένος άπό τό καλονπι τού
ώφελιμιτισμοϋ καί τοΰ άγγλοσαξωνικοϋ πραγματισμού, ό φρονδισμός γρήγορα έγινε μέθοδος ευ
τυχίας ή ή άναζήτησις μιας συμ

φωνίας μέ τούς άλλους ή τήν κοι
νωνία· άλλά, ούτε τό ένα ούτε to
άλλο ενδιαφέρουν τή νέα γενεά,
τουλάχιστον έτσι, δπως ή κοινω
νία — καί μαζί μ ’ αυτήν οί ψνχαναλυταί — τά θεωρούν.
Έ ξ άλλον, άπό εξήντα χρόνια
πού εφαρμόζεται ή ψυχαναλυτική
μέθοδος, ή θεραπευτική άποτελεσματικότης της πολύ άπέχει άπό τοΰ
νά γίνεται παραδεκτή. Ό καθηγη
τής Hans J. Eysenck, ψυχίατρος
— καθηγητής τής ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο τοΰ Λονδίνου καί
διευθυντής τον τμήματος τής ψυχο
λογίας — σ’ ένα άρθρο σέ τύπο
κατηγορητηρίου ( δημοσιευμένο στο
γαλλικό περιοδικό «Ψυχολογία»,,
Μάρτιος 1974), γράφει σχετικά
μ ’ αυτό τό θέμα : «'Όταν φθάνωμε στήν καθ’ αυτό ψνχανάλυσι, δέν
νομίζω δτι υπερβάλλω δταν λέγω
δτι οί εύσχημες θεωρίες της παρα
μερίζονται, καθώς καί οί μέθοδοι
θεραπείας πού πηγάζουν άπ’ αυ
τές. ’Άλλοι τρόποι θεραπείας τα
χύτεροι καί καλύτεροι τείνουν σή
μερα ν’ αντικαταστήσουν τήν ψνχανάλνσι. Ή έννοια τοΰ «άσννειδήτου», τόσο προσφιλής στον Φρόνντ
είναι δύσκολο νά γίνη άποδεκτή
σήμερα σ’ όλη της τήν έκτασι, καί
αυτό άκόμη καί μεταξύ τών ψυχα
ναλυτών».
Οί μεγαλύτεροι ’Αμερικανοί ψυχαναλνταί άντιλαμβάνονται τήν κάμψι τού ζήλου πού νφίσταται ή επι
στήμη των. ’Αρχίζουν πολύ συνετά
ν’ άπομακρύνωνται άπό τον Βιεννέζο δάσκαλο. Τοΰ λοιπού, τό έργο
τον δέν περιλαμβάνεται στά εγχει
ρίδια κλινικής πρακτικής· είναι α
πλώς τό έργο ενός διανοητον μέ
πρωτότυπες καί νεωτεριστικές δι
αισθήσεις. "Ενα έργο μέσα στο
όποιο υπάρχουν περισσότερα ν’ άφήση κανείς παρά νά πάρη.
Νέο κόλπο τοΰ φροϋδισμοΰ προσηρμοσμένο στή σάλτσα τοΰ άγγλοσαξωνικοΰ πραγματισμού ή όδός
σωτηρίας γιά μιά ψνχανάλυσι σέ
παρακμή:
Τό μέλλον θά τό δείξη.
GU Y B A R E T
Ά πόδ. Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
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Χώρες, χωριά, εν άλάλαγμα καί ό άνθρωπος καί ή φύση,
τό κΰμα, τό βουνό, ό δρυμός,
φωτιά άναψε καί κόρωσε στο ωραίο μεγαλονήσι δπου φω
τιά, βωμός.
Σάν τής εικόνας φειδιακής, κομμένα της τά χέρια δεν εί
ναι τής άγιας Μητρός,
γιά τά σφικταγκαλιάσματα σάν καρτερούν ακέρια, Γενναΐοι,
θάρθή ό καιρός !

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΤΗΝ

ΚΥΠΡΟ

Τού κ. Άνδρ. Καραντώνη

Κ

ΑΛΎΤΕΡΑ νά μην είχα γνω
ρίσει την Κύπρο! Χίλιες φο
ρές καλύτερα νά μην είχα
πατήσει το πόδι μου στα τρισαγαπημένα της χώ μ α τα ! Θά πονοϋσα
καί πάλι γιά τά τραγικά της πάθια,
δπως πονάει δλος ό Ελληνισμός.
Μά θά πονοϋσα διαφορετικά! Θά
πονοϋσα διανοητικά περισσότερο,
μέ τή φαντασία μου! Γιατί άλλο
είναι νά ξερής κάτι πώς υπάρχει, καί
άλλο νά τό έχης γνωρίσει καί νά τό
εχης ζήσει, σά δικό σου κομμάτι,
αύτό τό κ ά τ ι! Καλύτερα νά μήν
είχα γνωρίσει τήν Κύπρο! Καλύ
τερα, χίλιες φορές καλύτερα νά μήν
είχα σαγηνευτή άπό τις ομορφιές
της καί νά μήν είχα φουσκώσει άπό
περηφάνια, σάν "Ελληνας, βλέποντας
νάναι ή Κύπρος μιά άλλη καί μιά
δμοια μαζί Ελλάδα" βλέποντας σ’
αύτό τό νησί «δπου τό θαΰμα λει
τουργεί άκόμη», καθώς είπε ό Σεφέρης, μιά προέκτασι, μιά τελειοποιη
μένη μεγέθυνσι της έλεύθερης π α 
τρίδας !
Μ’ αύτό τό εσωτερικό μοιρολόι
ζώ άπό τή στιγμή πού ένα μεγάλο
μέρος τοΰ νησιοΰ, λεηλατημένο, δια-

γουμισμένο, μέ διωγμένους διακό
σιες χιλιάδες 'Έλληνες, μολυσμένο
άγνώριστο, στενάζει κάτω άπό τά
βαριά πέλματα μιας κατώτερης φυ
λής άνθρώπων, μιας ράτσας πού ή
παρουσία της καί ή δράσις της στή
γή καί ιδιαίτερα στις άπέραντες ε
κτάσεις τής ’Ασίας, τής πηγής ,τοΰ
φωτός, οχι μόνο τίποτε δέν προσέφερε στον πολιτισμό, άλλά δπου
υπήρχε πολιτισμός, κοινωνική άνεσι,
πνευματική άκμή, έρριξε βαριά τή
σκιά τής βαρβαρότητάς της καί μέ
μανία χρησιμοποίησε τά έργαλεΐα
τοΰ ξολοθρεμοΰ καί τής καταστρο
φής. "Ομως, στο μοιρολόι μου αύτό
γιά τό μέγα εθνικό πάθος τής Κύ
πρου, βρίσκω ένα άντίδοτο. Καί τό
άντίδοτο είναι ή υψηλή πνευματική
συνείδησι πού άντιτάσσει ό Ε λ λ η 
νισμός, σάν παγκόσμια αξία, στις
ταλαιπωρίες πού κάθε τόσο πλήτ
τουν τό έθνος μας καί τρύπαν μέ καρ
φιά τό σώμα τής πατρίδας μας. Τήν
πνευματική αύτή συνείδησι κατά
κύριο λόγο τήν εκπροσωπεί ή ποίησι.
'Η ελληνική ποίησι δλων των αιώ
νων. 'Η Κυπριακή λογοτεχνία, άπό
τήν ομηρική εποχή έως σήμερα, δέν

Εις αυτήν τήν σελίδα. 'Επάνω: Μία ξεριζωμένη κυπριώτισσα. Κάτω: «Κουράγιο γιαγιά. Θαρθονν καλύτερες ήμερες». Μία γυναίκα
αστυνομικός βοηθεί μία πρόσφυγα γρηούλα. Οί φωτογραφίες άπό τό περιοδικό «'Αστυνομικά Χρονικά» τής Κυπριακής 'Αστυνομίας.
Etc τήν απέναντι σελίδα: Ή 'Αφροδίτη τής Κύπρου. 'Α πό τά άριστουργήματα τής ' Ελληνικής κληρονομιάς τής Μεγαλονήσυυ.
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έπαυσε νά έκφράζη μέ δλους τούς
τόνους αυτή τήν ανώτερη αίσθησι
τής καλλιτεχνικής ζωής, πού άνέκαθεν χαρακτήριζε το ώραϊο νησί
τής ’Αφροδίτης. 'Η ιδιότυπη γεω
γραφική του θέσι — μια θέσι μοιραία
όσο'καί υψηλά τρα γική,—-είναι ή
κυριώτερη αιτία πού δεν άφησε ποτέ
αύτό τό νησί νάζήσ η μέσα σέ μια
δική του άνεξαρτησία, εθνική, κρα
τική, πολιτική. Πολύ κοντά στήν
3* πανίσχυρη ’Ασία, πολύ μακριά άπό
τήν κυρίως 'Ελλάδα, μεγάλο καί
πλούσιο νησί ώστε νά είναι κάρφος
στο μάτι των γειτόνων καί τοϋ κάθε
ισχυρού επιδρομέα, οχι όμως καί
τόσο μεγάλο καί δυνατό ώστε νά
σχηματίζη μιά αυτοδύναμη καί άπρόσβλητη έπικράτεια, ήταν πάντα
πειρασμός γιά κάθε κοντινό ισχυρό
γείτονα μέ κατακτητικές διαθέ
σεις καί δυνατότητες.
Μέ τέτοιους μειονεκτικούς ,όρους
κάθε άλλο νησί θά είχε χάσει προ
πολλοΰ τή συνείδησι τής πρώτης του
καταγωγής καί τής εθνικότητάς
του. ’Αλλά ή Κύπρος ήταν Ελλάδα
σάν φυλή, σά. θρησκεία (άρχαία καί
χριστιανική),
σά . συνείδησι, σά
Mr γλώσσα, σάν τέχνη καί σά λογο
τεχνία. Ελλάδα, μέ τούς άγώνες
πού έκαμε γιά νά διατηρήση τον
έλληνικό της χαρακτήρα, νά άποκρούση κάθε τι άλλότριο. Αύτοί οί
άγώνες άνανεώθηκαν άπό τό 1821,
κράτησαν άμείωτοι όλον τον αιώνα,
καί ξανάρχισαν άπό τό 1954 γιά νά
άπολήξουν στήν άνεξαρτησία της,
άλλά πού δέν ήταν τελεσίδικη, άφοϋ
αυτή τή στιγμή ή. Κύπρος, έξ άφορμής τών άτελευτήτων άγώνων της
βρίσκεται καί πάλι στο επίκεντρο
τού παγκόσμιου ένδιαφέροντος, καί
τό δράμα τών κατοίκων της καί ό
ήρωϊσμός τών τέκνων της, προκά’λεσαν τή βαθειά συγκίνησι καί τον
θαυμασμό, προς παντός, τής Εύρώπης.
Αύτό είναι τό άντίδοτο πού κάπως μάς γλυκαίνει τήν μεγάλη π ί
κρα αύτών τών ήμερών. Καί τώρα
άνατρέχουμε σέ μιά ωραία περίπτωσι
πού δείχνει πώς ή ποίησι ή έλληνική είναι ένας άπό τούς ισχυρούς
δεσμούς συναισθηματικής καί ιδεο
λογικής έπικοινωνίας τοϋ Ε λληνι
σμού τής Κύπρου, καί τού ίδιου τού
νησιού, μέ τή Μητέρα - Πατρίδα. Ή
ποίησι έχει τή δύναμι καί τη χάρι
νά κρατή στον πιο ψηλό συγκινη
σιακό καί πνευματικό βρασμό όλα
τά αισθήματα καί πολύ περισσό 389

τερο, (στην 'Ελλάδα τουλάχιστον),
το συναίσθημα το έθνικό, τό φρό
νημα τό πατριωτικό. Καί προκειμένου για την Κύπρο, ας άναφερθοΰμε σ’ ενα παράδειγμα πού άποτελεΐ κιόλας ενα άπό τά πιο χαρακτη
ριστικά κεφάλαια της λογοτεχνίας
μας. Στα 1901 είχε όργανωθή στήν
’Αθήνα μια «Κυπριακή Έ κθεσι»
άπό τον τότε Κύπριο πολιτευτή καί
δημοσιογράφο Γ. Φραγκούδη. Έ π ’
εύκαιρία τής Έκθέσεως δόθηκε στον
«Παρνασσό» στις 7 ’Απριλίου 1901,
μια έπίσημη «Φιλολογική Ε σ π ε 
ρίδα». Σ ’ αυτή τήν εσπερίδα προσ
φώνησε τούς Κυπρίους ό διαπρεπής
καθηγητής της 'Ιστορίας Σπυρί
δων Λάμπρος καί άντιφώνησε ό
γνωστός καί άκατάβλητος Κύπριος
άγωνιστής Νικόλαος Λανίτης. Στήν
έσπερίδα εΐχε κληθή νά πάρη μέρος
καί ό Κωστής Παλαμάς, πού βρι
σκόταν τότε στο ζενίθ τής ποιητι
κής του δόξας καί έθεωρεΐτο σαν ό
μόνος άληθινά «έθνικός ποιητής». 'Ο
Παλαμάς έλαβε μέρος, άπαγγέλοντας το πασίγνωστο καί κλασσικό
πιά ποίημά του «Κύπρος», δη
μοσιευμένο άργότερα στή συλλογή
του «Πολιτεία καί Μοναξιά» (1912)
Τό ποίημα αυτό προκάλεσε κατα
πληκτική έντύπωσι καί μεγάλη συγκίνησι. 'Ο ίδιος ό ποιητής σέ άρθρο
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του κατοπινό («Έ λ. Βήμα», 1 0 /5 /
1926) άναφέρεται στήν εξαιρετική
αύτή στιγμή: «Ιίρο εΐκοσιπέντε,
άπάνου κάτου χρόνων, ένας 'τα
πεινός ποιητής (έννοεΐ τον εαυτό
του) άπό τό βήμα του «Παρνασ
σού», χαιρέτισε μέ τό τραγούδι του
τήν πρώτη κάθοδο τής «άδελφής
θεωρίας» άπό τ ’ άνθισμένα κυπριώ
τικα χώματα στούς λαξευτούς έδώ
πέρα βράχους. Ό ποιητής, μόλις
έπρόφερε τό πρώτο ήμίστιχο τού
στίχου του «Καλώς μάς ήρθατε παι
διά», ακούσε άπό τον κόσμο τών
άκροατών του νά ξεσπά κάτι σά λυ
γμός. Τον είχε άνεβάσει κάποιου
άπό τά προσφωνούμενα παιδιά ή
συγκίνησι. ’Από τότε, σά νά ταί
ριασε μυστικός υμέναιος τό χαριτόβρυτο νησί μέ τή μούσα τού ταπει
νού ποιητή.» "Οχι μόνο μέ τή
«μούσα τού ταπεινού ποιητή», άλλά
μέ τις ψυχές όλων τών Ελλήνων
ένωσε τά μυστικά καί τις ομορφιές
τής Κύπρου τό άθάνατο αυτό ποίημα,
πού τόσο επίκαιρο τό κάνουν τούτες
οί τραγικές ημέρες. Σ ’ αύτό τό
ποίημα υμνούνται οί συγκεκριμένες
φυσικές χάρες τού άφρογέννητου
νησιού, γίνεται σύντομη άλλά πολύ
υποβλητική άναδρομή στά κύρια
περιστατικά τής μακρότατης ιστο
ρίας του (μιά σειρά μαρτυρική άπό

υποδουλώσεις του σέ λογής ξένους
λαούς, Ά ραβες, Φράγκους, Τούρ
κους, Βρεττανούς, καθορίζεται ή
δραματική του ιστορική μοίρα, πού
είναι νά παραμένη «έλληνική καρ
διά, όσους άφέντες κι αν άλλάζη»,
υμνείται ή άθάνατη ψυχή του καί
προφητεύεται ή μελλοντική του άνάστασι, πού τήν προετοίμασαν, καί
πού ώς ένα σημείο τήν πραγματο
ποίησαν οί επικοί αγώνες τών Κυ
πρίων πού άρχισαν προ είκοσι χρό- j
νων. "Αν καί τό ποίημα αύτό είναι
πασίγνωστο, αποσπούμε μερικές άπό I
τις πιο ουσιαστικές στροφές. Σ ’ αυ
τές μάς μιλεΐ ή ψυχή καί ή μοίρα ί
τής Κύπρου, τού «ωραίου, πολύ
παθου νησιού».
«Καλώς μάς ήρθατε παιδιά, καί φέρτε,
κελαϊδήστε μας τό ευγενικό νησί.
—Μέσ’ στή βαθειά της άγκαλιά, Μητέρα,
ή άσπρη θάλασσα νά κρύψη έσέ ζητεί,
Τοϋ κάκου στεριές, πέλαγα, λαοί τριγύρω
σου ήμεροι καί βάρβαροι λαοί,
σ’ είδανε, σ’ ώρεχτήκανε, καί κατά σέ χυθήκανε καί ’Ασία καί ’Αφρική.
Κι άπ’ τόν καιρό πού σέ ηΰρανε θαλασσομάχοι Φοίνικες, ώς τώρα, πού σοφά
πετάει σέ σένα ό Βρεττανός, πολλούς άφέν
τες άλλαξες, δέν άλλαξες καρδιά.
’Εσύ κρυφοζωντάνεψες, ωραίο νησί καί φύλαξες, έσύ τά προσκυνάς,
τής Ρωμιοσύνης τά είδωλα. Τής ’Ομορ
φιάς τό είδωλο καί τής Παλληκαριάς».
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To 1901, είναι πολύ μακριά άπο
τό 1954. Μά τα χρόνια κυλάν καί ή
Ελλάς ρίχνεται στους άγώνες τοϋ
12 καί 13, πού είχαν σάν άποτελεσμα νά πραγματοποιήση ένα με
γάλο μέρος των έθνικών της βλέ
ψεων. 'Ό μω ς καί πάλι, ή μαρτυρική
Κύπρος έ'μεινε έξω άπο τις πραγμα
τοποιήσεις αύτές, ύποτελής στούς
’Άγγλους. ’Αλλά, ή άγωνιστική της
διάθεσι, άντί νά μειωθή, φουντώνει.
Καί στά 1931, κάτω άπο τήν πνοή
τοϋ τότε Ιεράρχη, οί Κύπριοι ξεσηκώνουνται κατά των ’Άγγλων.
Αρχίζουν οί συγκρούσεις καί πυρπολεΐται τό άγγλικό Κυβερνείο.
Ξεσηκώνεται καί ή φοιτητική νεο
λαία των Αθηνών. Μά ή Α γγλία,
παραμένει άκόμη ίσχυροτάτη δύναμι. Είναι άκόμη ή «θαλασσοκράτειρα». Τό ξεσήκωμα εκείνο, όμως,
αν δεν επέτυχε τούς σκοπούς του,
ένέγραψε νέους τίτλους άγώνων γιά
τήν ελευθερία τής Κύπρου, πού χρη
σιμοποιήθηκαν σάν ήθικές δυνάμεις
όταν μετά είκοσι πέντε χρόνια, ξα
νάρχισε ό επιτυχημένος αύτή τή
φορά άπελευθερωτικός άγων τοϋ
«ωραίου πολύπαθου νησιού» πού
προσκυνάει τής Ρωμιοσύνης τά εί
δωλα, τήν ’Ομορφιά καί τήν Παλληκαριά». Ή τα ν μοιραίο, άπο τον
άγώνα τοϋ 1931, νά παραμείνη πάλι
μιά ωραία ποιητική μαρτυρία, άπο
τον ίδιο τον ποιητή, πού είχε στά
1901 χαιρετίσει μέ λυρικόν οίστρο
πατριωτικό τον έρχομό στήν Αθήνα
τον τότε νέων Κυπρίων. Ό παλιός
πιά ποιητής τοϋ 1931, συγκινημένος άπο τήν έξέγερσι των Κυπρίων,
άναθυμάται μέ συγκίνησι καί νο
σταλγία τό ποίημα πού είχε γράψει
τότε. Τό ξαναγράφει καί πάλι, σάν
άναπροσαρμοσμένο στά νέα δεδο
μένα τοϋ Κυπριακού άγώνα. Μετα
φρασμένο μαζί καί ξαναπλασμένο,
μέ τήν ίδια ορμή καί μέ τήν προ
σθήκη τώρα τοϋ θυμοΰ τής άνταρσίας κατά τοϋ επίμονου, ψυχρού καί
σκληρού Βρεττανοΰ δυνάστη. Στο
ποίημα αύτό, μέ νεανική ορμή καί
πατριωτική φλόγα νέου Τυρταίου,
ό λευκόμαλλος ποιητής έκφράζει
τον ενθουσιασμό, τήν ελπίδα καί τή
βεβαιότητα πού είχε δημιουργήσει
στον έλληνισμό τό Κυπριακό ξεσή
κωμα τοϋ 1931. Πέρασαν άπο τότε
άλλα σαράντα τρία χρόνια κι όμως
ή ιστορική έξέλιξι θέλησε έτσι,
ώστε τό ποίημα αύτό νά μοιάζη πώς
γράφτηκε άμέσως μετά τήν και
νούρια Τουρκική εισβολή. Είναι

άνάγκη νά οπλίσουμε, όλοι οί 'Έ λλη
νες, τήν ψυχή μας μέ τό μέγα πολε
μικό φρόνημα γιά τήν τελική καί
ολοκληρωτική άπελευθέρωσι καί άνεξαρτησία τοϋ νησιοΰ τής ’Ομορ
φιάς, τής παλληκαριας, τοϋ Ά ρ η
καί τής Αφροδίτης.
»Ή Κύπρος. Καιροί πέρασαν. Τώρα εΐν’
ορμή κ’ ή οργή τη ς! Μέ τίνασμα άξα
φνο, γοργό,
φτερώνει ή γαλανόλευκη δαρμένο τό κορμί
της! «Τί; Ελλάδα είμαι κ’ έγ ώ !»
Καί άκοϋστε) Πολέμαρχοι, νά ! Ή Κύ
προς μας φωνάζει (Βάλε τό χέρι Σου
ό Χριστός!)
Πλάϊ της ή δωδεκάνηση ροδόνυφη στενά
ζει, καί κλαίω γονατιστός.
Δέν κλαίω. ’Αγώνων έπικών μέ συνεπαίρ
νει ή φούρια, στον τοίχον άρματα παλιά
τρίζουν, στοϋ Ρήγα μουσική πρωτάκουστη
τά θούρια κυπριώτικη λαλιά.
Κιτρινισμένα στά χαρτιά, πυρώστε μας
τά χείλη τραγούδια πατριωτικά,
τον ηρώα μέ τό γέρικο νά δούμε καριοφύλι πού πέφτει ή πού νίκα.
Γύρω οί πατρίδες, καί παντού κι όλόμεσα
ή πατρίδα πού όλες τις λέει, όλες τις
κλιεΐ.
Μά ό ξένος, όποιος, θησαυρός, πυρσός
τρανός, ή ακρίδα, κι ό,τι κερνά χολή.
Μόνος μεγαλοδύναμος, Κύριος Κυρίων

υπάρχει κ’ είναι τοϋ Γένους ό Θεός.
Πορφύρα άποκαλυπτική τό ράσο σου 'Ιε 
ράρχη, καί ή Κύπρος σου ναός,
Χώρες, χωριά, εν άλάλαγμα καί ό άνθρω
πος καί ή φύση, τό κύμα, τό βουνό, ό
δρυμός,
φωτιά άναψε καί κόρωσε στο ωραίο μεγαλονήσι, όπου φωτιά, βωμός.
Σάν της εικόνας Φειδιακής, κομμένα της
τά χέρια δέν είναι τής άγιας Μητρός,
γιά τά”σφιχταγκαλιάσματα σάς καρτερούν
άκέρια, Γενναίοι, θάρθή ό καιρός!»

Νά ή ωραιότερη ποιητική καί πα
τριωτική ύπόσχεσι καί βεβαιό
τητα: «Γενναίοι, θάρθή ό καιρός!»
Ναί, ή Ελλάδα, ούσιαστικά, δέν
είναι κομματιασμένη, άκρωτηριασμένη, σάν τά άρχαΐα άγάλματα.
Ούσιαστικά ζή καί λειτουργεί «άκέ
ρια». Κι όταν θαρθή ό καιρός πού θά
τον φέρουν οί άγώνες τών Γενναίων,
οί άγώνες όλου τοϋ Ελληνισμού, τά
χέρια τού Ελληνισμού θά άπλωθοΰν
όλοϋθε προς τήν Κύπρο, γιά το ολο
κληρωτικό της σφιχταγκάλιασμα.
Αύτό μάς προστάζει τό έθνικό χρέος.
Καί τό πρόσταγμα αύτό τό κάνει
αίσχύλειον παιάνα ό εθνικός μας
ποιητής.

Εις τήν απέναντι σελίδα : Μέ τον τρόμο στά μάτια και τραβηγμένα χαρακτηριστι
κά, ξεριζωμένα γυναικόπαιδα, πρόσφυγες στο ελεύθερο τμήμα τής Κύπρου μας. Κά
τω : Ή σύγχρονη πλάζ τής Φαμαγκούστα. Θεωρείται ι) ωραιότερη τοποθεσία τής
'Ανατολικής Μεσογείου.
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Σκοτεινόν νεφέλωμα από άέριον καί σκόνην εις τον άστερ^σμόν τοϋ Μονοκέρωτος με μορφήν προβοσκίόος Έλέφαντος. Είναι
τόπος δημιουργίας νέων άστέρων. *Ηδη ο άνθρωπος ηνοιξε την γοητευτικήν διαστημικήν πύλην, διά νά συνάντηση, εν καιρω,
νέους πολιτισμούς εις τό άπέραντον Σόμπαν, η νά ύποδεχθή δι αυτής εκπροσώπους των εις την γην.
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Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Στρατηγού Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ Τ Α Γ Α Ρ Η
'Εταίρου τής Έλλην. Ά στρ/κής 'Εταιρείας

ΩΜΕΝ είς τήν προνομιοϋχον έποχήν, κατά τήν όποιαν
τό αχανές Σύμπαν ήνοιξε τάς πύλας του είς τόν "Αν
θρωπον καί τό τείχος των διαστημικών άποστάσεων
ήρχισε κλονιζόμενον. Ή έποχή μας ασφαλώς άποτελεϊ τό
συνταρακτικώτερον όρόσημον τοϋ παγκοσμίου πολιτισμού.
Ή είσοδός μας είς τό Σύμπαν θά δώση είς τόν άνθρωπον τήν
πραγματικήν του θέσιν είς αυτό. Οί διαστημικοί πολιτισμοί
θά τόν άναμένουν έκεϊ.
«Κάποιαν ήμέραν», λέγει ό Ά ρθουρ Κλάρκ, «έκεΐ, άνάμεσα
είς τούς άπειροπληθείς άστέρας, θά συναντήσωμεν τούς ίσους
μας ή τούς διδασκάλους μας».
’Αλλά εΰρισκόμεθα άκόμη είς τό πρώτον διστακτικόν βήμα
τής διαστημικής κατακτήσεως.
Οί όμιλοϋντες περί έπιτεύξεως ήδη τής κατακτήσεως τού Δια
στήματος προκαλοϋν τόν γέλωτα είς τούς ειδήμονας, καθόσον
τό μέν Σύμπαν (Διάστημα) έχει διάμετρον 25 δισεκατομμυρίων
έτών φωτός καί πιθανώς πολλαπλασίαν, ό δέ άνθρωπος κατέκτησε τήν Σελήνην, ή όποια άπέχει άπό τήν Γήν μόνον έν
δευτερόλεπτον φωτός. Ό Ή λιος μας άπέχει έκ τής Γής 8
λεπτά φωτός, τό δέ πέρας τού ήλιακοΰ συστήματος έκ τού
Ή λιου 5 ώρας φωτός. Ό Γαλαξίας μας έχει διάμετρον 100 χιλ.
έτών φωτός, μέ τόν Ή λιον άπέχοντα έκ του γαλαξιακοΰ κέν
τρου περί τά 30 χιλ. έτη φωτός καί περιστρεφόμενον περί τό
κέντρον τούτο άνά 200 έκατ. ετη (δηλ. ό Ή λιος έχει ζήσει
μέχρι τοϋδε μόνον 25 γαλαξιακά έτη). Έ τερος γέλως δύναται
νά προκληθή, είς τούς όρθολογικώς σκεπτομένους έπιστήμονας - άστρονόμους, έπί τφ άκούσματι τής λέξεως άστροναύτης. Είναι γνωστόν ότι τό ήλιακόν μας σύστημα έχει μόνον
ένα άστέρα, τόν Ή λιον (άπλησίαστον, λόγιο τής τρομακτικής
του θερμότητος, τηκούσης τό παν), περιβαλλόμενον άπό πλανήτας καί δορυφόρους τούτων, οΐτινες δέν είναι άστέρες (μέ
ιδίαν θερμότητα καί φώς),άλλά «άποκαΐδια» τής άστρικής ύλης.
Ό πλησιέστερος άστήρ είς τήν Γήν είναι ό άστήρ «Πρόξιμα»
τού α τού Κενταύρου καί περί αύτόν περιστρέφονται άρκετοί
πλανήται. Ή άπόστασις μέχρις αύτοϋ είναι 4,2 έτη φωτός.
Ούτως, ένώ ούδένα άστέρα (δηλ. τό πλανητικόν του σύστημα)
κατεκτήσαμεν, όμιλοϋμεν περί άστροναυτών. (Όρθότερον θά
έδει ούτοι νά όνομάζωνται διαστημοπόροι, κατά τό άεροπόροι
ή ώκεανοπόροι). Καί νά σκεφθή κανείς, ότι ό περιωρισμένης
έκτάσεως, έν συγκρίσει μέ άλλους, Γαλαξίας μας περιλαμβά
νει 200 δισεκ. άστέρων (Ήλιων).
Ένώ τόν παρελθόντα μόλις αιώνα ένόμιζον οί άστρονόμοι,
ότι τό Σύμπαν περιείχε μόνον τόν Γαλαξίαν μας, σήμερον έ
χουν φωτογραφηθή άνω τού ένός έκατομμυρίου γαλαξίαι καί
έπίκειται ή φωτογράφησις — διά τών νεωτάτων τεχνολογικών
προσφορών — άρκετών έκατομμυρίων τοιούτων. Υ πολογί
ζουν οί σύγχρονοι αστρονόμοι, ότι τό Σύμπαν περιλαμβάνει
τρισεκατομμύρια γαλαξιών.
Διά τών άνωτέρω όλίγων, άντιλαμβάνεταί τις τάς ίλιγγιώδεις διαστάσεις τοϋ Διαστήματος (Σύμπαντος), τό όποιον
νομίζομεν, κάπως βιαστικά, δτι κατεκτήσαμεν.
Τό μέγα έπίτευγμα τής συγχρόνου έποχής δέν είναι ή λεγομένη κατάκτησις τού Διαστήματος, ήτις, ώς άνωτέρω άπεδείχθη, έγένετο κατά έν άπειροελάχιστον ποσοστόν (δέν είναι
τις ώκεανοπόρος έάν θέση τόν πόδα του είς τό ύδωρ τής άκτής),
άλλά τό άνοιγμα τών πυλών του άπό τόν άνθρωπον, αί όποΐαι,
μέχρι τοΰδε, ήσαν έρμητικώτατα κλεισταί καί δέν έτολμοϋσε
νά τάς παραβιάση παρά μόνον διά τής φαντασίας του. Τούτο
ήτο τό μέγα θαυμαστόν έπίτευγμα τής συγχρόνου τεχνολογίας,
τής όποιας τό 1969 (καθ’ δ κατεκτήθη ή Σελήνη) δέον νά θεωρήται ώς τό Ιον έτος τής ένάρξεως τών έκπληκτικών διαστη
μικών θριάμβων της. Τό έτος 1969 θά παραμείνη έσαεί είς
τήν Παγκόσμιον Ιστορίαν ώς τό ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ καί ώς μέγα όρόσημον ταύτης.
Καί τό «μαγικό κλειδί», τό όποιον ήνοιξε τάς πύλας τού
Διαστήματος, ύπήρξεν ό Π ύ ρ α υ λ ο ς , ό όποιος έτελειοποιήθη τά μέγιστα σήμερον, άλλα έφευρέθη πρό 7 αιώνων
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(τό 1232 μ.Χ.) ύπό τών Κινέζων, καί ύπό άτελεστέρας μορφάς
πολύ ένωρίτερον ύπό τών Ελλήνων. "Ανευ τοϋ πυραύλου, ό
άνθρωπος θά ήδύνατο νά ταξιδεύση είς τό άχανές Διάστημα
μόνον διά τών όρ'ιματισμών του.
Άπηλλαγμένος ό άνθρωπος άπό τόν παλαιόν κοντόφθαλμον γνωσεολογικόν του έξοπλισμόν καί έμπλουτιζόμενος συ
νεχώς άπό τό άπαστράπτον φώς μιας νέας άνεσπέρου σοφίας,
άποτινάσσει καθημερινώς τά καταθλιπτικά δεσμά τού γεωκεντρισμοϋ καί άνθρωπομορφισμοΰ του, τά όποια τόν είχον
καθηλώσει έπί τής Γής, τού διαστημικού τούτου μορίου κόνεως, έπί τοϋ όποιου εύρέθη ζών. Ή νοιξεν ήδη διά τόν άν
θρωπον ή γοητευτική διαστημική πύλη, έκ τής όποιας διήλθε,
διά νά συναντήση, έν καιρφ, νέους πολιτισμούς είς τό άπέραντον Σύμπαν ή νά ύποδεχθή δι’ αυτής έκπροσώπους των
είς τήν Γήν. Ή ρχισ εν ούτος νά έννοή, ότι ό πλανήτης μας δέν
είναι τό μόνον ύπόδειγμα δι’ ϋπαρξιν έπ’ αύτοΰ ζωής, ούτε ή
γηΐνη ζωική όργάνωσις τό μόνον πρότυπον, παντός είδους
ζωής είς τό Σύμπαν. ’Αποτελεί άδιάψευστον άλήθειαν, δτι ή
ζωή, χαρακτηριστική έκδήλωσις τού περιεχομένου τοϋ Σύ
μπαντος, δύναται νά προσαρμοσθή είς οίονδήποτε διαστημι
κόν περιβάλλον, (ίσως πλήν τινών έξαιρέσεων), ύπό μεγίστην
ποικιλομορφίαν, τήν όποιαν άδυνατεΐ νά περιγραφή καί ή
πλέον καταπλήσσουσα φαντασία.
Ή έμμονή τού παλαιοτέρου άνθρώπου είς τήν πεποίθησιν,
δτι μόνον ό πλανήτης μας φέρει έπί τοϋ λεπτού φλοιού του
τό μέγα προνόμιον τής ζωής, δύναται νά θεωρηθή άσυμβίβαστος έκδήλωσις πρός τό μέγα δώρον τής όρθής λογικής, μέ
τήν όποιαν ούτος έχει προικισθή. Ποικίλον πλέγμα τών γνω
στών φυσικών στοιχείων δύναται νά δημιουργήση είς μεγί
στην ποικιλίαν νέας μορφάς ζωής είς παν περιβάλλον. Είς τά
ούράνια σώματα ύπάρχει μέγας αριθμός φυσικών στοιχείων,
πολύ μεγαλύτερος τής γνωστής έκατοντάδος. Ή βιοχημεία
τοϋ άνθρακος καί τοϋ ϋδατος έχει δημιουργήσει βασικώς τήν
γηΐνην ζωήν. Ούδείς άποκλείει, ότι είς τό περιβάλλον με
γάλων θερμοκρασιών τόν ρόλον τού άνθρακος δύναται νά άναλάβη έτερον στοιχεϊον, ώς τό πυρίτιον, ό φώσφορος, τό άζωτον ή συνδυασμοί τούτων ή καί άλλων στοιχείων. Είς τήν
Γήν τό ύδωρ είναι ό βασικός διαλύτης. Είς έτέρους πλανήτας
βασικός διαλύτης δύναται νά είναι ή άμμωνία, τό δέ ύδωρ νά
άπουσιάζη παντελώς, ώς καί τό όξυγόνον. Διαλΰται δυνατόν
νά είναι τό ύδρόθειον ή καί τό ύδροκυανικόν όξύ, καταστρο
φικά τής γηίνης ζωής, άλλά ζωογόνα δΓ έξωγηίνους ζωάς.
Παρεμφερείς σκέψεις είναι δυνατοί καί διά τήν κυτταρικήν
δομήν. Είς άλλους κόσμους τό σχήμα τοϋ γνωστού έδώ είς τήν
Γήν πολυκυτταρικοϋ όργανισμοϋ δυνατόν νά είναι διάφορον,
ώς π.χ. πολυσύνθετος όργανισμός μονοκύτταρος.
Είς τήν άπειρον κλίμακα τής δομής τής ύλης, άλλά καί τής
νοήσεως, κατέχομεν άμυδρώς έν έπίπεδον. 'Υπάρχει άπειρία
έπιπέδων, τών όποιων τήν έκτασιν καί τό περιεχόμενον άγνοοΰμεν παντελώς. Ό άνθρωπος πρέπει νά άπαλλαγή άπό τήν
στενήν άντίληψιν τών γνωστών του προτύπων μορφών ζωής
καί τών γνωστών του συνθηκών εύνοϊκοΰ δι’ αύτήν περιβάλ
λοντος, διά νά δυνηθή, άπηλλαγμένος τών γεωκεντρικών
αύτών δεσμών του, νά είσέλθη είς τόν πάμφωτον καθολικόν
ναόν τής Γνώσεως καί νά συλλάβη τήν καθολικήν έννοιαν
τής ζωής είς τό άχανές Σύμπαν.
"Απειροι πολιτισμοί πρέπει νά υπάρχουν είς τό Διάστημα.
Τούτο είναι απολύτως βέβαιον διά πάντα βαθύνουν φιλόσοφον
έπιστήμονα. Δυσχέρεια, μέχρις άδυναμίας έπί τού παρόντος,
είναι ή έπαφή μας μετ’ αύτών. Έ ν άπαγορευτικόν φράγμα
είναι αί άποστάσεις· τούτο όμως ήρχισε νά καταρρέη. Ά λλά
τό δυσχερέστερον φράγμα είναι ή άλληλοκατανόησις τού
ήμετέρου καί τών διαστημικών πολιτισμών, διά συνταυτίσεως
τοϋ έπιπέδου τών λογικών μας. Έάν δώσωμεν είς ένα ποντικόν
έν βιβλίον πρός μελέτην, άντί νά τό μελετήση, θά τό ροκα
νίση. Μήπως ό άνθρωπος κατέχει είσέτι τήν θέσιν τοϋ ποντι
κού έναντι τών προηγμένων διαστημικών πολιτισμών;
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ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Ο ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ

ΕΛΛΗΣ
15 Αύγούστου 1940— 15 Αύγουστου 1975: Τριάντα πέντε χρόνια πέρασαν άπό τήν ημέ
ρα, πού ένα ιταλικό ύποβρύχιο επληξε ύπουλα στο λιμάνι τής Τήνου τό ελληνικό κα
ταδρομικό «"Ελλη» Ή έπίθεσις εκείνη συνεκλόνισε ολόκληρη τήν Ελλάδα, γιατί απέ
δειξε πλέον καθαρά τις προθέσεις τοϋ Μουσσολίνι έναντι τής χώρας μας.
ΣΟΙ ΕΧΟΥΝ διαβάσει τίς μαρτυ
ρίες των πρω ταγω νιστών τοϋ
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θά
έχουν ίσως διαπιστώσει τήν επίμονη
συστηματική προσπάθεια των Ναζί ή
των συνεργατών τοϋ Μουσσολίνι, πού
έπέζησαν, νά έπιρρίψουν στους νεκρούς
πλέον ηγέτες των τήν ευθύνη γιά τά διά
φορα γεγονότα. Ά π ό τήν παρατήρησι
αυτή δέν πρέπει νά ξεφεύγη καί ό ’Ιταλός
πρεσβευτής στήν ’Αθήνα κατά τις παρα
μονές τοϋ Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου, Έμμανουέλε Γκράτσι. Έν τούτοις ή μαρ
τυρία του μάς είναι χρήσιμη καί άξιόπιστη, όσον τουλάχιστο άξιόπιστη μπορεί
νά είναι ή μαρτυρία μέλους μιας συμμορίας
γιά τούς συνενόχους του.
Γράφει λοιπόν ό κόμης Γκράτσι στ’
Απομνημονεύματά του, καθώς καί σ’ ένα
ένυπόγραφο άρθρο του στήν έφημερίδα
τής Ρώμης «Τζιορνάλε ντέλ Ματτίνο»
τής 19ης Αύγούστου 1945 γιά τό ύπο
βρύχιο πού έτορπίλλισε τό ελληνικό
καταδρομικό «"Ελλη» στό λιμάνι τής Τή
νου, τήν 15ην Αύγούστου 1940: «Τό
ύποβρύχιον ήτο ιταλικόν καί άπέπλευσε
άπό τήν βάσι τής Λέρου, μέ τήν διαταγή
του Γενικού Διοικητού τής Δωδεκανήσου
Ντέ Βέκκι, μέλους τής φασιστικής τριαν
δρίας, νά τορπιλλίση τό ελληνικόν πολε
μικόν στό λιμάνι τής Τήνου».
Καί δίνει τήν άκόλουθη έξήγησι γιά
τήν ανόσια πράξι : «Εις τηλεγράφημά
μου τής 13ης Αύγούστου πρός τό ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών στήν Ρώμη,
άνέφερα τάς άπόψεις τοϋ Μεταξά κατά
τάς όποιας ή 'Ελλάς δέν ήμποροϋσε νά
ταχθή έναντίον τής ’Αγγλίας, έφ’ όσον ή
δύναμις αύτή είχε τήν κυριαρχία τής
’Ανατολικής Μεσογείου. Τούτο άνεγνώσθη στό Παλάτσο Βενέτσια τό ίδιο βράδυ
ή τό πολύ τό πρωί τής έπομένης καί
προεκάλεσε, σέ μιά έκρηξι παραφοράς τοϋ
Μουσσολίνι, τήν διαταγή πρός τόν
Βέκκι, νά άποδείξη στόν Μεταξά, ποιος
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είχε πραγματικά τήν κυριαρχία τής
’Ανατολικής Μεσογείου».
Τό έλαφρό καταδρομικό «"Ελλη» ήταν
καί
ένα όμορφο καράβι 2.600 τόννων, κατα
σκευής 1910-1913. Είχε ναυπηγηθή στήν
’Αμερική γιά λογαριασμό τών Κινέζων,
μέ τό έξωτικό όνομα «Φέι-Χούνγκ». Ά π ό
τήν - Ελλάδα αγοράσθηκε τό 1914 καί
έπήρε τό όνομα «"Ελλη», γιά νά Θυμίζη
στις γενεές τών νεωτέρων ‘Ελλήνων τήν

Κάτω: Ό κυβερνήτης τής
«"Ελλης» πλοίαρχος "Α γ
γελος Χατζόπουλος. ’Α πέ
ναντι: Τό 'Ελληνικό κατα
δρομικό «"Ελλη» όπως ήταν
πριν τορπιλλισθή άπό τούς
Ιταλούς στήν Τήνο.

δοξασμένη ναυμαχία τής "Ελλης (3 Δε
κεμβρίου 1912), όταν ό έλληνικός στόλος
έμφιάλωσε τήν τουρκική άρμάδα στά
Στενά τών Δαρδανελλίων. Κατά τά έτη
1925-1929 είχε ύποστή ριζική άνακαίνισι
γιά νά τό βρή ό έπερχόμενος Δεύτερος
Παγκόσμιος Πόλεμος μέ τρία πυροβόλα
τών 152 χιλ. (δύο πλευρικά καί ένα κατά
τόν διαμήκη άξονα), συγχρονισμένο
σύστημα διευθύνσεως βολής μέ κατευΘυντήρα τύπου Vicers, δύο τ ο ρ π ιλ ο 
βλητικούς σωλήνες τών 450 χιλ. καί σύ
στημα ποντίσεως ναρκών.
Τά πρωί έκεΐνο τής 15ης Αύγούστου
1940 είχε καταπλεύσει στήν Τήνο άπό τό
άγκυροβόλιο τής Μήλου καί είχε ρίξει
άγκυρα έξω α π ’ τό λιμάνι. Σκοπός του
ήταν νά συντηρήση τήν ιερή παράδοσι
τής συμμετοχής τοϋ πολεμικού ναυτικού
τών ‘Ελλήνων στήν πάνσεπτη γιορτή
τής Μεγαλόχαρης. Τά πρώ τα μηνύματα
τής πολεμικής θύελλας, πού έρχόταν αδυ
σώπητη, ήταν φανερά τόν καιρό έκεΐνο
στόν έλληνικόν ορίζοντα, άλλά αύτό δέν
έμπόδισε τόν λαό τής Ελλάδος νά πλημ
μυρίση τό νησί τής Τήνου γιά νά προσευχηθή καί νά προσκυνήση. ‘Εορταστική, πολυθόρυβη καί χαρούμενη ήταν
ή ατμόσφαιρα έξω στό νησί, άπό τήν
προκυμαία ώς έπάνω τίς σκάλες τής ’Εκ
κλησίας.
Τό ίδιο χαρούμενη ήταν ή ατμόσφαιρα
καί μέσα στό καράβι. Έτέντωσαν τίς
σκηνές, άρχισαν τούς καθαρισμούς, καί
ετοιμάζονταν γιά τήν «έξοδο», καί πρό
πάντων γιά τό άγημα άπό 40 άνδρες,
πού Θά συνόδευε τιμητικά τήν περιφορά
τής Εικόνας. Γέλια, πειράγματα, χαρά καί
νιάτα, μιά γόνιμη γλυκειά προσδοκία
καί ψυχική εύφορία πού δίνει ή πίστις,
ή στέρεη πίστις τώ ν Ελλήνων στόν Θεό
τών Πατέρων των. Κανείς δέν σκεπτό
ταν τίς ώρες έκεϊνες τόν κίνδυνο, κανείς
δέν μιλούσε γιά πόλεμο.
Γύρω στις 7 ή ώρα, φάνηκε άπό τ ’

ανατολικά, σέ ύψος 1200 περίπου μέ
τρων, μιά αεράκατοί μέ ανοικτό γκρίζο
χρώμα, χωρίς διακριτικά καί μέ δύο δυσ
διάκριτου; κύκλους μέ ραβδώσεις στά
άκρα των φτερών. Διέγραψε δύο κύκλους
επάνω ά π ' τό λιμάνι καί μετά έφυγε προς
τά Β.Δ., λιγοστεύοντας ύψος. ’Ενώ στό
καράβι έτρεξαν στά άντιαεροπορικά
«Τέρνι» έξω στήν προκυμαία καί στους
στενούς δρόμους τό παρακολούθησαν τά
πλήθη μέ χαρούμενη περιέργεια καί με
ρικοί μάλιστα τό χαιρέτισαν μέ τό χέρι
ή τό μαντήλι νομίζοντας πώς ήταν ελ
ληνικό άεροπλάνο καί είχε πετάξει γιά
νά πάρη κι αυτό μέρος στή γιορτή.
Δέν έχει περάσει μία ώρα, πριν άπό τίς
οκτώ. Τό καταδρομικό «"Ελλη» τραντά
ζεται άπό έναν άλλόκοτο σεισμό που τόν
συνοδεύει υπόκωφος βρόντος. Άνασηκώνεται επάνω άπό την θάλασσα καί μέ
άλλεπάλληλες παλινδρομικές κινήσεις καί
φοβερούς τριγμούς κάθεται πάλι στά νερά.
Οΐ άνδρες πού είναι στό κατάστρωμα
τινάζονται πιό πέρα, ή στήν θάλασσα.
Μερικοί άναπηδοϋν καί ξαναπέφτουν,
βαρειά τραυματισμένοι καί άλαλοι. Τά
ΰπερστέγασμα μέ τίς βάρκες καταστρέφεται, στό κατάστρωμα κυλούν νερά καί
πετρέλαιο καί ένα άνοιγμα δύο περίπου
μέτρων άνάμεσα στις δύο καπνοδόχους
άφήνει νά φεύγουν ατμοί καί μία μυρουδιά
τροτύλης. Στό εσωτερικό τού πλοίου
γίνεται χαλασμός: γυαλικά πού σπάζουν,
συρτάρια πού άνοίγουν μόνα τους, κα
θίσματα πού πέφτουν, πόρτες πού στρα
βώνουν άπό τήν ύπερπίεσι των άερίων
καί δέν άνοίγουν πιά, νερά πού όρμοϋν
καί τά φώτα πού σβήνουν.
Ό αόρατος εχθρός, ή τορπίλλη, έχει,
κτυπήσει τό καράβι στήν δεξιά πλευρά
στό ύψος τού δευτέρου λεβητοστασίου,
άνάμεσα στις δύο καπνοδόχους. "Ενα
ρήγμα πλάτους δέκα εκατοστών κατε
βαίνει άπό τήν κουπαστή ώς τά νερά,
σέ άκανόνιστο σχήμα. Ό έν ένεργεία

λέβης έχει Ικτιναχθή καί παρουσιάζονται
διαρροές πρός τά άλλα δύο λεβητοστάσια,
πού είχαν άπομονωθή. Τό καράβι άρχίζει νά γέρνη πρός τ ' άριστερά, μέ μιά
κλίσι 10-15 μοιρών.
Ό κυβερνήτης καί ό ύπαρχος τρέχουν
άπό τίς καμπίνες των στό κατάστρωμα
καί, μαζί μέ τούς άλλους άξιωματικούς,
σπεύδουν ν' άντιμετωπίσουν τήν κατάστασι. Περιθάλπουν τούς τραυματίες,
ρίχνουν σωσίβια σ’ αυτούς πού βρίσκον
ται στήν θάλασσα, καί οΐ σημαιοφόροι
Μαργαρίτης καί Χόρς άνοίγουν μέ μπαλτάδες τήν σφηνωμένη πόρτα τού θερα
πευτηρίου, ά π ’ όπου ελευθερώνουν τούς
άλλόφρονες ναύτες, πού είχαν κλεισθεΐ
έκεί.
Ό κυβερνήτης διατάσσει νά διώξουν
άπό τό καράβι τά νερά, ό «Πρώτος»
όμως τού αναφέρει πώς τό άντλιοστάσιο
έχει καταστροφή τελείως. Τοποθέτησις
ρίπου —είναι ένα κομμάτι καραβόπανου
πού στερεώνεται σέ ώρα άνάγκης στό
ύφαλο άνοιγμα τού πλοίου —δέν είναι
δυνατή, γιατί ή άλυσίδα τού ρίπου έχει
κοπή κατά τήν έκρηξι κι’ ό ίδιος ό ρίπος,
πού βρισκόταν στό ένθέμιό του, έχει
χαθή μαζί μέ τό «ύπερστέγασμα των
λέμβων».
Σκέπτονται νά κινήσουν τό πλοίο, νά
τά ρίξουν στά ρηχά, γιά νά τό σώσουν
άπό τήν ολική καταστροφή. Μά είναι
άδύνατο. Οΐ κύριοι καί βοηθητικοί άτμαγω γοί, λέει ό πρώτος μηχανικός, έχουν
κοπή. Νά δώσουν ρεύμα μέ τίς ντήζελ
δέν μπορούν. "Αλλη λύσις άπό τή ρυμούλκησι δέν ύπάρχει. Στέλνει λοιπόν
ό κυβερνήτης τόν οικονομικό άξιωματικό
τοΰ καραβιού μέσα στό λιμάνι νά ζητήση
άπό τά ρυμουλκά, πού είναι έκεί, νά
έλθουν νά τραβήξουν τό πλοίο.
Στό λιμάνι όμως έχει έκδηλωθή έν
τέρ μεταξύ μιά άλλη φάσις τοΰ δράματος.
Πέντε έως δέκα λεπτά μετά τόν τορπιλλισμό τής «"Ελλης», δύο τορπίλλες, πού

ρίχθηκαν έξω ά π ’ τό λιμάνι, κτυποΰν
ή μία στήν ρίζα τού δυτικού κυματο
θραύστη καί ή άλλη περί τά 50 μέτρα
δεξιώτερα, πρός τό πράσινο φανάρι τής
μπούκας. ‘Η πρώτη σηκώνει ένα σίφου
να άπό πέτρες, καί άφρισμένο νερό, ύψους
40-50 μ. καί προκαλεί ρήγμα στό μώλο,
γύρω στά 3 μ. Ή άλλη σηκώνει κι αύτή
ένα μακάβριο συντριβάνι νερού καί
λάσπης, πού, άφοΰ κλυδωνισθή στόν
άέρα, καταπέφτει μέσα στήν γενική τρο
μάρα. Οί προσκυνηταί φεύγουν άλλό
φρονες άπό τόν μώλο καί άπό τά μουρά
για, οΐ βάρκες άπομακρύνονται μέ βία,
Kt όσοι άκόμη επιβάτες είναι στά εμπο
ρικά καράβια τοΰ λιμανιού σπεύδουν νά
φύγουν, ν’ άποβιβασθούν γιά νά βροΰν
καταφύγιο στή θεοσκέπαστη πόλι τής
Τήνου.
Έ τσι, ό άξιωματικός πού πάει νά ζη
τήση βοήθεια γιά τή ρυμούλκησι τής
βαρειά πληγωμένης «"Ελλης», βρίσκει
μιά δυσάρεστη κατάστασι. Τά καράβια
έχουν έγκαταλειφθή ή έχουν σβησμένες
τίς φωτιές των. Μόνο ό καπετάνιος τού
«"Εσπερος» άποκρίνεται στήν λαχτάρα
του.
—Δέν έχω άρκετή πίεσι αύτή τήν στι
γμή, τοΰ λέει. Είχα σκεπάσει τίς φωτιές
μου. Θά ταΐσω όμως γρήγορα —κι έρ
χομαι.
Στήν «Έλλη» διώχνουν τό πλήρωμα μέ
τίς βάρκες. Πρώτοι φεύγουν οΐ τραυμα
τισμένοι. ’Ερευνούν τό έσωτερικό τού
πλοίου μήπως βροΰν άποκλεισμένους στά
ύποφράγματα κι ετοιμάζονται γιά τήν
ρυμούλκησι. Δένουν τά ρυμούλκια στούς
μπαμπάδες καί —πρώτο αύτό —προσ
παθούν ν’ άποκρικώσουν τήν άγκυρα,
γιά νά έλευθερωθή τό καράβι καί νά
μπορέση νά κινηθή. Τό κλειδί όμως πού
δένει τά άμματα (κομμάτια άλυσίδας)
δέν λύνεται, για τί ό πείρος είναι πριτσινωμένος κι ούτε μπορούν ν’ άφήσουν τήν
άλυσίδα άπό τήν «σκύλα» πού βρίσκεται
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‘Ο έλληνικός λαός, αν καί άντελήφθη
στο φρεάτιο, για τί τό φρεάτιο έχει γε
μίσει νερά. ’Εργαλεία δέν υπάρχουν — άπό τήν πρώτη στιγμή ποιος ήταν ό
δράστης, κατασίγασε τόν πόνο του καί
—είχε καταστροφή ή αποθήκη —γιά
έπειθάρχησε στήν Κυβέρνησι τής χώρας.
νά πριονίσουν ένα κρίκο άπό την αλυσί
Γιατί καταλάβαινε, μέ τό αλάθητο αι
δα. Γι’ αυτό όμως θά χρειαζόταν πολύς
σθητήριό του, πώς αυτό έπέβαλλε τό
χρόνος, καί χρόνος δέν υπήρχε.
"Οταν έφθασε τό «"Εσπερος» καί πήρε
έθνικό του συμφέρον.
τά ρυμούλκια, ένας δυνατός καπνός
Οί ξένοι λαοί δοκίμασαν κατάπληξι
άρχισε νά πετιέται άπό τήν δεύτερη
καί έξεδήλωσαν μέ κάθε δυνατόν τότε
τσιμινιέρα, καπνός πού αργότερα τύ τρόπο τήν συμπάθειά τους. ’Ακόμη καί
λιξε δυνατές γλώσσες άπό φλόγες. Είχαν
τό ήμιεπίσημο πρακτορείο τών Ναζί,
πάρει φωτιά τά πετρέλαια. Τό εμπορικό
στό νυκτερινό δελτίον τής 15ης Αύγού
έχείρισε «πρόσω», ίσως πιό γρήγορα
στου, έχαρακτήρισε τόν τορπιλλισμό ώς
άπό δ,τι σήκωνε, τά ρυμούλκια τέντω
«θλιβερό περιστατικό» καί έμίλησε γιά
σαν απότομα καί έσπασαν, μαστιγώ
τήν οδυνηρή έντύπωσι καί τήν βαθυτάτη
νοντας τά νερό. Έ γινε δεύτερη προσπά
συγκίνησι τής Ελληνικής Κοινής Γνώμης.
θεια, αλλά καί πάλι έσπασαν τά ρυμούλΤό πρακτορείο Ρώυτερ έπίσης διεβίκια. Κι ό σωτήρας «Έσπερος» αναγκά
βασε τήν ίδια ημέρα προς τόν έλληνικό
σθηκε νά φύγη.
λαό τήν βαθειά συμπάθεια τών άρμοδίων
Ή «"Ελλη» πληγωμένη τώρα, τυλι
κύκλων τού Λονδίνου καί έδήλωσε : «'Από
γμένη στούς καπνούς καί αδύναμη, έγερ
τούς έγκύρους βρεττανικούς κύκλους πληνε περισσότερο —μέ τήν πρώρη βυθι
ροφορούμεθα ότι οϋδέν αγγλικόν ύποσμένη —σέ σημείο πού τό νερό νά φθάνη
βρύχιον εύρίσκετο πλησίον τής έλληνιστά φινιστρέλια. Ή μοίρα τού καταδρο
κής νήσου Τήνου, είς τό Αίγαΐον, όταν
μικού ήταν οριστικά γραμμένη. Καί οί
έτορπιλλίσθη τά έλληνικόν πολεμικόν».
άξιωματικοί του (πλωτάρχης Δούσης,
Οί έφημερίδες τού Λονδίνου, δημο
ύποπλοίαρχος Στεριόπουλος, ανθυπο
σιεύοντας τήν σχετική εΐδησι, άφηναν νά
πλοίαρχοι Λεβαντίνος καί Κυριαζόπουέννοηθή ότι τό ύποβρύχιο ήταν ιταλικό.
λος, σημαιοφόροι Μαργαρίτης, Χόρς,
Τό ίδιο όμως βράδυ ή θρασύτητα τού
Διαμαντής κλπ. —τελευταίος ό κυβερνή
δολοφόνου έκδηλωνόταν μέ τήν ακόλου
της, πλοίαρχος Χατζόπουλος) κατέβηκαν
θη άπάντησι τού Πρακτορείου Στέφανι :
αργά στήν βάρκα, σιωπηλοί, μέ τά μάτια
«01 ύπεύθυνοι κύκλοι τής Ρώμης απο
ύγρά καί μέ τόν σπαραγμό στήν καρ κρούουν τούς δημοσιευθέντας είς τόν α γ
διά, ένα σπαραγμό πού όσοι έζησαν
γλικόν τύπον ύπαινιγμούς, πού απο
ανάλογες στιγμές μπορούν νά πούν
βλέπουν είς τό νά έπιρρίψουν είς τήν ’Ιτα
πόσον βαθύς είναι.
λίαν τήν ευθύνην διά τόν τορπιλλισμόν
Ή «"Ελλη», άνάμνησις μιας νίκης καί
τού έλληνικοΰ πολεμικού «"Ελλη». Το
όραμα έλπίδος, θά γονατίση μέσα στά
νίζεται άρμοδίως ότι ούδέν ιταλικόν ύπονερά περισσότερο, γλυστρώντας σιγά
βρύχιον άνέφερεν ότι έτορπίλλισεν ελ
σιγά, ώσπου θά μείνη έξω τό κατάρτι
ληνικόν πολεμικόν πλοίον καί έπί πλέον
μέ μιά σημαία έλληνική. Τό γαλάζιο της
ούδέν ιταλικόν ύποβρύχιον εύρίσκεται
σμίγει μέ τό γαλάζιο τής ήσυχης θάλασ
τάς τελευταίας ήμέρας πλησίον τής θέσας. Στό λιμάνι τής Τήνου. 'Εκεί, μπρο
σεως, όπου έτφρπιλλίσθη ή «"Ελλη».
στά στόν πανελλήνιο βωμό τής ΧριστιαΤόν ίδιον καιρό ό τύπος τής φασιστι
νωσύνης. Κατόπιν, μιά δυνατή δίνη των
κής Ιταλίας ώρύετο είς όλους τούς τόνους,
νερών, άφροί καί λίγος καπνός, τό τέ
ότι ό τορπιλλισμός τού έλληνικού πολελος ! Ή «"Ελλη» δέν ύπάρχει πλέον . . . 'μικού ήταν σατανική ένέργεια τών Ά γ 
Άντίδρασις τής Ελληνικής Κυβερνήγλων, γιά νά φέρη σέ αδιέξοδο τις ίταλοσεως στήν άκατονόμαστη αύτή πράξι
ελληνικές σχέσεις. Καί ή Έλληνική Κυπειρατείας ήταν ή σύνεσις, ή σύνεσις πού
βέρνησις, μέ συνέπεια στήν πολιτική της,
έπέβαλλε γιά τό έθνικό συμφέρον ή πολι
έλεγε τήν επομένη, στό ανακοινωθέν
τική σκοπιμότης. Ή κυβέρνησις διέταξε
της (16 Αύγούστου 1940) : «Μέχρι τής
νά γίνη ή θρησκευτική τελετή καί ή
τελετή έγινε στό νησί τής Παρθένου, μέ ώρας ταύτης ούδέν στοιχεΐον περί τής
όλη τήν μεγαλοπρέπεια καί, όπως ση έθνικότητος τού έπιτεθέντος ύποβρυχίου,
μειώνει ό Σπ. Μελάς, «μέ όλη τήν εύσέ- κατωρθώθη νά έξακριβωθή».
Καί όμως εύθύς μετά τόν τορπιλλισμό
βεια τών παλιών χρόνων, όταν τό γένος
ό πλωτάρχης Δούσης, ύπαρχος τού
βρισκόταν σέ κατατρεγμό.»
Τά έπίσημο ανακοινωθέν τής 15ης πλοίου, έφωτογράφισε όχι μόνο τό κα
ράβι αλλά καί τά θραύσματα άπό τήν
Αύγούστου ήταν, τό ίδιο, συγκρατημένο:
τορπίλλη, πού έκτύπησαν τήν βάσι τού
«Τό εύδρομον «"Ελλη» έτορπιλλίσθη αίκυματοθραύστη καί άνεσύρθησαν τήν
φνιδίως παρά ύποβρυχίου άγνώστου
έθνικότητος, εύρισκομένου έν καταδύσει . . ίδια ήμέρα άπό τό νερό. (Τά έφωτογρά
φισε καί γιά δεύτερη φορά όταν κατόπιν
Τρεις τορπίλλαι έξεσφενδονίσθησαν κα
μετεφέρθησαν στό «Άβέρωφ»). τΗσαν δέ
τά τής «"Ελλης», έκ τών οποίων ή μία
αύτά τά θραύσματα κυρίως τρία, όλα
έπληξε τό πλοίον είς τό μέσον, αί δέ δύο
ανοξείδωτα καί σέ καλή κατάστασι. Τό
ήστόχησαν τού σκοπού καί έξερράγησαν
πρώτο, ένα μεγάλο κομμάτι «οπισθίου
έπί τού λιμενοβραχίονος. Ή τορπίλλη,
πλωτήρος» τορπίλλης, στρεβλωμένο στίς
ή οποία έπληξε τήν «Έλλη», έξερράγη
παρυφές άπό τήν έκρηξι. Τό δεύτερο, ένα
κάτωθεν ακριβώς τού έν ένεργεία λεβητο
«κέλυφος» πηδαλίων διευθύνσεως τορ
στασίου. Έβυθίσθη τήν 9.45 ώραν, θ ύ 
πίλλης. Καί τό τρίτο, ένα κομμάτι άπό
ματα είς νεκρός, ό κελευστής Παπανικοτόν θάλαμό της.
λάου, καί 29 τραυματίαι (Μολονότι ό
άριθμός άμφισβητεΐται, φαίνεται ότι τά
Ή έπιτροπή, πού συνεστήθη μέ πρό
θύματα ήσαν 9 νεκροί καί 29 τραυματίαι).
εδρο τόν Α ρχη γό τού Στόλου, ύποναύαρΜία γυναίκα, άρμενικής καταγωγής,
χο Ε. Καββαδία, ύπέβαλε τό πόρισμά της,
άπέθανεν έκ συγκοπής καί πολλοί έμωλωλίγες μόλις ήμέρες κατόπιν, τήν 21ην Αύ
πίσθησαν . . .».
γούστου. Έγραφε έπί λέξει : «Τά τεμάχια
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άνήκουν σαφώς είς δύο τορπίλλας, μιας
διαμέτρου 45 έκατ. καί έτέρας τών 53
έκατ. Τά τεμάχια τής διαμέτρου 45 έκατ.
εύρέθησαν πλησίον τού ρήγματος τού
λιμενοβραχίονος. Τά τεμάχια τής δια
μέτρου τών 53 έκατ., είς μεγαλυτέραν
άπόστασιν. ‘Η τορπίλλη τών 45 έκατ.
είναι ή δευτέρα βληθεϊσα, μετά τήν
πρώτην, ή όποια έπληξε τήν «Έλλην»,
καί είναι έκείνη, ήτις προεκάλεσε τό ρή
γμα είς τόν λιμενοβραχίονα. Ή τορπίλλη
τών 53 έκατ. έβλήθη τρίτη καί έξερράγη
προσκρούσασα έπί ύφάλου, πλησίον τού
λιμενοβραχίονος. Διά τά τεμάχια τής
πληξάσης τήν «Έλλην», τής πρώτης
βληθείσης τορπίλλης, δέν έγένετο έρευνα
καί άλιεία, καθ’ ότι ταύτα ή θά ήσαν έντός
τού βυθισθέντος σκάφους ή πέριξ αύτού,
είς μέγα βάθος καί δέν ύπήρχον ούτε
κατάλληλα μέσα ούτε χρόνος. "Απαντα τά
άνευρεθέντα τεμάχια έφαίνοντο σαφώς
ότι προσφάτως εύρίσκοντο είς τήν θά
λασσαν . . .».
Αφού περιέγραψε τά εύρήματα ή
έπιτροπή, διεπίστωσε έν συνεχεία ότι :
Είς τά τεμάχια είναι καθαρά χαραγμένες
ιταλικές επιγραφές, όπως Vnione Tim
Verd, (δηλ. Τιμόνι Verticali, Pompeta ), καθώς καί τά χαρακτηριστικά γράμ
ματα R.M. Cregia Marina).
— Ή τορπίλλη τώ ν 45 έκατ. ήτο
ιταλικού τύπου 109, μέ αριθμό μητρώου
11529. Ή τορπίλλη τών 53 έκατ. τύπου
92, έπίσης ιταλική, μέ αριθμό μητρώου
15630.
,
—ΟΙ τορπίλλες αυτές δέν έπωλήθησαν
σέ ξένο κράτος, διότι θά ήταν εύκολο μέ
τόν άριθμό μητρώου νά εύρεθή τό κράτος
αύτό.
Τήν έκθεσι τής ’Επιτροπής έκράτησαν
μυστική οί ελληνικές αρχές καί δέν τήν
έφεραν στήν δημοσιότητα παρά μόνο
μετά τήν έπίθεσι τής ’Ιταλίας κατά τής
Ελλάδος, τήν 28η ’Οκτωβρίου. Συγ
κεκριμένα, σχετικό ανακοινωθέν τής 30ής
’Οκτωβρίου άρχιζε ώς έξής «Άναφορικώς μέ τόν τορπιλλισμόν τού εύδρόμου
μας «"Ελλη», τόν λαβόντα χώραν τήν
08.25 τής 15ης Αύγούστου 1940 έξωθεν
τού λιμένος Τήνου, τό ύπουργεϊον Ναυ
τικών άνακοινοΐ ότι τήν πράξιν ταύτην
έξετέλεσε ιταλικόν ύποβρύχιον».
Τό ανακοινωθέν κατέληγε : «Τό γε
γονός τούτο δέν άνεκοινώθη μέχρι τοΰδε
έπισήμως διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος, οΐτινες βεβαίως έξέλιπον ήδη».
Τριάντα πέντε χρόνια—ό χρόνος μιας γε
νεάς —έπέρασαν άπό τότε. Σωστά έχαρακτήρισαν τόν τορπιλλισμό τής «"Ελ
λης» ώς τήν πρώτη βολή τού Έλληνοϊταλικού Πολέμου. Είναι ή ματωμένη
εισαγωγή πού ανοίγει στόν παγκόσμιο
θαυμασμό τό μέγα έλληνικό δράμα —
μιάν έναλλαγή σκηνών ήρωϊσμοΰ, θυ
σιών καί οδύνης. Είναι τό πλήγμα πού
ένωσε καί έχαλύβδωσε τίς ελληνικές
ψυχές γιά τόν έπερχόμενο αγώνα. Ά ν
όμως διατηρήται στόν αιώνα μας κά
ποιος Κώδιξ τιμής ανάμεσα στούς λαούς
καί τούς έμπολέμους, ό τορπιλλισμός τού
καραβιού μας θά πρέπει νά περιληφθή
στά κεφάλαιο «Καταισχύνη» —καταισχύ
νη καί όνειδος γιά έκείνους πού τόν έξετέλεσαν.
MAP. Γ. ΣΙΜΥΑΣ
Αρχιπλοίαρχος (Ο)Π.Ν.
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ΙΑ από τις πιο έπώδννες θή ότι, έκτος από τά ειδικά απο
πληγές τον νεοσύστατου ελ σπάσματα, καί πολλοί ψυχωμένοι
ληνικόν κράτους, πού αρκετάιδιώτες
και
έβοήθησαν στήν καταστολή
σοβαρά το δυσφημούσε στο εξωτε τής ληστείας. Τά παρακάτω ανέκ
ρικό, ήταν και ή ληστεία. Μεταξύ δοτα έγγραφα (ΑΥΕ.Φ. 3311, ατων αιτίων πού συμβάλλουν στην 1856). παρέχουν ζωντανή τήν ει
έμφάνισι των ληστών και στην σνμ- κόνα ένός τέτοιου επεισοδίου, τό
πηξι καί άνάπτνξι συμμοριών, είναι οποίον είχε ώς κατάληξι καί τήν
και οι ανώμαλες καταστάσεις, πού απονομή παρασήμου! ’Ιδού αυτά:
προκαλοννται σέ μιά χώρα είτε από
Βασίλειον τής 'Ελλάδος
ξενική κατοχή είτε από κινήματα
άριθ. Πρωτ. 7259, 7262
καί επαναστάσεις, είτε από φανλοΤό Ύπονργεΐον τών ’Εσωτερικών
κρατία καί κακοδιοίκησι. Ή μα
Πρός τό επί τον Β. Οίκον
κρόχρονη τουρκική καταδυνάστευ
καί τών ’Εξωτερικών Ύπονργεΐον
σες ανέβασε στά βουνά τούς κλέ
Ό άρχιποίμην ’Αποστολής Γιόγκας
φτες, πού αρχικά έλήστευαν τους
τής τάξεως τών Βλαχοποιμένων, συλ
Τούρκους. ’Επίσης, ή μή απονομή εκ
λαβών από τών αρχών Δεκεμβρίου π.έ.
επαρκών συντάξεων μετά τήν Έ πα- τήν ιδέαν τής έξοντώσεως τής συμμορίας
νάστασι, άνάγκασε πολλούς καπετα- τον άρχιληστοϋ Κ. Λέκκα, δτε διά τίνος
ναίονς καί άγωνιστάς νά ξαναπά- τών υπό τήν οδηγίαν τοϋ είρημένου Γ ιόγ
ποιμένων, έζήτησε παρ’ αυτού, επί α
ρονν τά βουνά καί νά συνεχίζουν κα
πειλή, διακόσια τάλλαρα, ώρισε τήν 14
τήν παλιά, γνωστή τους τέχνη. τον μηιός τούτον, ώς ημέραν τής παρα’Έ τσι, "Ελληνες, ’Αρβανίτες καί δόαεως τών ζητηθέντων χρημάτων καί άΤούρκοι λησταί καί άρχιλησταί, πέστειλε εις τήν φυλακήν τών ληστών,
κατά τον Δήμον Αμβρακίας τοϋ Βάλτου,
μπαινόβγαιναν καί στις δύο γειτο δυο
εκ τών υπηρετών του, κομίζοντας δή
νικές επικράτειες, καταλήστευαν τον θεν τά χρήματα, αύτός όέ παραλαβών καί
τόπο καί έφθαναν μέχρι τά πρόθυ έξ άλλους τών ύπ’ αυτόν ποιμένων, περιέ
ρα τών ’Αθηνών, στούς ’Αμπελο ζωσαν τήν φωλεάν τών ληστών καί πνέσπευσε κατ’ αυτών διά μακήπους. ”Ας μή φανή δέ απίστευτο, ροβολήσας
χαιρών καί εφόνευσε μετά τον άρχιληότι έλήστευαν τις άμαξες στή γέ  στον Κ. Λέκκα καί τούς δύο άλλους τούς
φυρα τής οδού Άθηνών-Πειραιώς! άποτελοΰντας τήν συμμορίαν αυτού κα
Οί εφημερίδες τής εποχής «’Αθήνα» κούργους, Άθαν. Ζαβόν καί Καψογεωρ
λον.
καί «’Ελπίς» πολλά αναφέρουν πε γ όπου
’Επειδή δέ, τό κατά τής ληστείας κα
ρί αυτών.
τόρθωμα τούτο, έπέφερε σπουδαϊον άπο’Έ τσι, επί ένα ολόκληρο αιώνα, τέλεσμα υπέρ τής Δημοσίας ασφαλείας,
ή ληστεία έταλάνισε τον τόπο καί θεωροϋμεν δίκαιον έκτος τής χρηματικής
νά χορηγηθή καί ηθική άμοιβή
τρεις γενεές Νεοελλήνων διάβαζαν αμοιβής,
πρός τον άρχιποιμένα τούτον.
στις εφημερίδες ιστορήματα γιά
Όπόσον 6έ συμφέρον έχει ή Δημοσία
λημέρια, λύτρα, ληστάς, άρχιλη- άσφάλεια, νά καταστήση εχθρούς πρός
στάς, ληστοτρόφους καί ληστοφά- τήν ληστείαν τών Βλαχοποιμένων τήν τάξιν, είναι πρόδηλον καί άπεδείχθη προσέτι
γους, όπως άπεκαλοϋντο οί επί κε κατά
τους τελευταίους μήνας, καθ’ οϋς,
φαλής τών καταδιωκτικών απο μετά τήν εξόντωσιν τοϋ Λέκκα, ονδεμία
σπασμάτων. Το κράτος πάντοτε κα ληστρική συμμορία ήδυνήθη νά είσέλθη
τέβαλε εντατικές προσπάθειες με ει εις τήν ’Ακαρνανίαν καί ή μόνη τολμήνά πράξη τούτο, ή συμμορία τοϋ
δικά ' καταδιωκτικά αποσπάσματα, σασα
Πλατή, άπώλεσε τον αρχηγόν της, φοαπό τον στρατό καί τά σώματα νευθέντα εις ένέδραν στηθεϊσαν παρ’ άλ
ασφαλείας, καί μέ άλλα μέτρα, νο λου βλαχοποιμένος, άμιλ,λωμένου βεβαίως
μοθετικά ( έπικηρνξεως καί αμνη πρός τό κατόρθωμα τοϋ Γιόγκα.
Διά τούς άνωτέρω λ.όγους, έσμέν γνώ
στίας), ώσπου τελικά κατάφερε νά μης,
ν’ άπονεμηθή πρός τον βλαχοποιμέεξάλειψη τήν αφόρητη αυτή μάστι να ’Αποστολήν Γιόγκαν ό Σταυρός τών
γα. Δέν πρέπει όμως νά παραβλεφ- 'Ιπποτών τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Σωτήρος

καί παρακαλοϋμεν υμάς, κύριε συνάδελφε’
νά νποβάλητε περί τούτου τήν άναγκαίαν
πρότασιν ενώπιον τής Αυτού Μεγαλειό
τητας.
Άθήνηαι τήν 28 Μαρτίου 1856
ό ' Υπουργός
Δ. Γ. Βονλ.γαρης

’Ιδού και ή απονομή :
”Οθων, έλέφ Θεού,
Βασιλεύς τής 'Ελλάδος
’Επί τή προτάσει τον επί τοϋ Βασ.
'Ημών Οίκου καί τών ’Εξωτερικών 'Υ 
πουργού, ευδοκοϋμεν ν’ άπονείμωμεν τον
Άργυροϋν Σταυρόν τών 'Ιπποτών τον
Ή μετέρου Τάγματος τοϋ Σωτήρος, εις
τον άρχιποιμένα ’Αποστολήν Γιόγκαν,
χάριν τής αποτελεσματικής συνδρομής ήν
πορέσχεν εις τήν εξόντωσιν τής ληστείας
εν ’Ακαρνανία, διά τοϋ φόνου τοϋ άρχιληστοϋ Κ. Λέκκα καί τής καταστροφής
τής ληστρικής αυτού συμμορίας.
'Εν Άθήναις τή 3 ’Απριλίου 1856
”Οθων
’Αλ. Γαγκαβής
Ά ριθ. 2185
’Εν Άθήναις τή 6 ’Απριλίου 1856
Πρός τον Άρχιποιμένα
Α ποστολήν Γιόγκαν
Σάς πληροφοροϋμεν ευχαρίστως, ότι ή
Α.Μ . ό Βασιλεύς, πληροφορηθείς περί
τής προθυμίας ήν άνεδείξατε πρός καταδίωξιν τών ληστών καί τής αποτελεσμα
τικής συνδρομής, ήν παρέαχετε εις τήν
εξόντωσιν τής ληστείας έν Ακαρνανία,
διά τοϋ φόνου τοϋ άρχιληστοΰ Κ. Λέκκα
τής καταστροφής τής συμμορίας τούτου,
ευηρεατήθη νά σάς δώση λ.αμπρόν δείγμα
τής βασιλικής Αυτού εύνοιας, άπονέμων
ύμϊν, διά του άπό 3 Α πριλίου Β.Δ. Του,
τον Άργυροϋν Σταυρόν τών 'Ιπποτών
τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Σωτήρος.
Σάς διαβιβάζομεν έσωκλείστως τό άπονεμηθέν νμιν Παρόσημον καί τό συνο
δείαν τούτο Β. Δίπλωμα, έλπίζομεν μετά
πεποιθήσεως, ότι ή υψηλή αϋτη τιμή, ήν
ηυδόκησε ή Α.Μ . νά σάς έπιδαψιλεύση,
θέλει διπλασιάσει τον υπέρ τής Δημοσίας
ασφαλείας ζήλον σας.
Ό υπουργός
’Αλ. Γαγκαβής

Τάσο πολύ, λοιπόν, έμάστιζε ή
ληστεία τον τόπο, ώστε τό κράτος
νά άπονέμη καί παράσημα ακόμη
σ’ εκείνους πού συνέβαλαν στήν
καταστολή της.
Η Λ. Π Α Π ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ Σ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Β κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑΣ
αποτελεί ειδεχθή πράΟ βιασμός
ξιν ώς στρεφομένην κατά τής
ηθικής και ελευθερίας τον ατόμου,
δι’ δ καί τυγχάνει άποδοκιμαστέα,
παρά τών έννόμων τάξεων πασών
των κοινωνιών, θεσπιζόμενων βαρυτάτων ποινών εναντίον του. Παρ’
ήμϊν, ό νομοθέτης κατατάσσει τον
βιασμόν μεταξύ τών κατά τών ηθών
εγκλημάτων, ώς εγκλήματα δε κατά
τών ήθα>ν χαρακτηρίζονται υπό τοϋ
νόμου αί άξιόποιναι έκείναι πράξεις,
δι’ ών αί μεταξύ τών δυο φύλων
σχέσεις, άναφορικώς προς την γε 
νετήσιον ϊκανοποίησίν των, δταν
εξέρχονται πέραν (ορισμένων ορίων,
πρέπει νά επισύρουν τό ενδιαφέρον
τον νόμου και νά κολάζονται ποι
νικούς. Καί τώ δντι τιμωρούνται.
Κ ατ’ αρθρον 336 τού Ποινικού
Κώδικος, βιασμός είναι ό διά σω
ματικής βίας ή δι’ άπειλής σπου
δαίου καί αμέσου κινδύνου εξανα
γκασμός θήλεος εις εξώγαμον συ
νουσίαν. 'Η πραξις απειλείται διά
τής ποινής τής καθείρξεως.
Συναφείς προς τον βιασμόν αξιό
ποινοι πράξεις είναι ό εξαναγκασμός
εις ασέλγειαν καί ή κατάχρησις προς
ασέλγειαν.
Συμφώνως τώ αρθρω 337 Π .Κ .,
εξαναγκασμός εις ασέλγειαν είναι ό
διά βίας σωματικής ή δι’ απειλής
σπουδαίου καί αμέσου κινδύνου εξα
ναγκασμός θήλεος ή άρρενος εις
ανοχήν ή έπιχείρησιν έτέρας Ασελ
γούς πράξεως, έκτος τής συνουσίας.
Καί ή πραξις αϋτη είναι κακούργη
μα, έπισύρουσα ποινήν καθείρξεως
μέχρι (10) ετών.
Σωματική βία δεν θεωρείται μό
νον ή περίπτωσις καθ’ ήν ή Αντί
στασις τού θύματος υπερκαλύπτε
ται υπό τής ύπερτέρας δυνάμεως καί
καταδυναστευούσης βίας τοϋ δρά
στου, άΐ.λά κατ’ αυθεντικήν ερμη
νείαν τοϋ άρθρου 13 έδάφ. δ τοϋ Π.
Κ. σωματική βία είναι καί ή διά
μέσων υπνωτικών ή ναρκωτικών
ή άλλων αναλογών περιαγωγή τίνος
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εις κατάστ ασιν αναισθησίας ή Ανι
κανότητας προς Αντίστασιν.
Κ ατ’ αρθρον 338 Π .Κ ., τέλος,
κατάχρησιν είς Ασέλγειαν διαπράττει: α) ό εις εξώγαμον συνουσίαν
καταχρώμενος θήλεος παράφρονος
ή Ανικάνου προς Αντίστασιν εξ οίασδήποτε αιτίας καί β) ό επί έτέρα
Ασελγεϊ πράξει ( έκτος τής συνου
σίας) καταχρώμενος θήλεος ή άρρενος παράφρονος ή Ανικάνου προς
Αντίστασιν έξ οίασδήποτε αιτίας.
Ποινή εις μεν τήν πρώτην περίπτωσιν τής κατά φνσιν συνουσίας απει
λείται ή τής καθείρξεως μέχρι 10
έτών, είς δε τήν δευτέραν περίπτωσιν τών άλλων Ασελγών πράξεων ό
δράστης τιμωρείται διά φυλακίσεως
τουλάχιστον 6 μηνών, δνναμένης
νά έξιχθή, κατά νόμον, ώς είκός,
καί μέχρι 5 έτών.
Χάριν πληρότητος δέον νά μνημονευθώσιν ή άποπλάνησις παίδων
καί ή Απατηλή έπίτενξις συνου
σίας ώς σχετικοί προς τήν έλλειψιν
ελευθερίας βουλήσεως. Κ ατ’ άρθρον
339 Π .Κ ., ένοχος Αποπλανήσεως
παίδων καθίσταται α) ό ένεργών
Ασελγή πρ&ξιν μετά προσώπου νεωτέρον τών 16 έτών καί β) ό παρα
πλανών πρόσωπον νεώτερον τών
16 έτών εις τό νά ένεργήση ή νά
νποστή τοιαύτην πράξιν. Ποινή επι
βάλλεται ή τής καθείρξεως μέχρι
10 έτών. Καί ένοχος Απατηλής
έπιτεύξεως συνουσίας καθίσταται ό
έπιτυγχάνων συνουσίαν μετά θή
λεος διά προκλήσεως ή χρήσεως
πλάνης, συνέπεια τής όποιας ή πο
θούσα έθεώρησε τήν συνουσίαν ώς
έν γάμω τοιαύτην.
Τό θέμα μας, όμως, έν προκειμένιρ, δέν είναι έάν ή α ή β περίπτωσις
προσβάλλουσα τά ήθη τυγχάνει ή
ου τής ποινικής προστασίας υπό
τής έννόμου τάξεως, Αλλ’ έάν αί
πράξεις αύται συνιστώσι γενετή
σιον διατροφήν. Έπεισόδιον μεμονωμένον χρήσεως βίας προς Από-

κτησιν σεξουαλικής ίκανοποιήσεως
δέν Αντιπροσωπεύει κατ’ Ανάγκην
πρόσωπον διαστρόφου σεξουαλικής
δραστηριότητος. Πολλοί σνντελεσταί, σνμπεριλαμβανομένης καί τής
προκλητικής συμπεριφοράς τον θύ
ματος, δυνατόν νά συμβάλλουν είς
τό άπλοϋν μεμονωμένου περιστατι
κού. ' Υπάρχουν, όμως, παρ’ όλα
ταντα, Ασθενείς, οιτινες έπανειλημμένως προσπαθούν νά Απαιτήσουν
σεξουαλικήν ϊκανοποίησίν τή χρήσει
βίας. Έ ν τή περιπτώσει ταντη, δέν
δυνάμεθα, παρά νά ομιλώ μεν περί
γενετησίων διαστροφών. Είδικώτερον περί τοϋ βιασμού, ή έπανάληψίς τον κρίνεται ώς μία έκ τών
πλέον σοβαρών διαστροφών έξ αιτίας
τών συνεπειών είς τους άλλους όσον
καί είς αυτόν τούτον τον βιαστήν,
άπαξ καί τιμωρείται ούτος λίαν
αύστηρώς δταν συλληφθή. ’Α ντι
προσωπεύει ενδεχομένως μίαν διά
φορον μορφήν σαδομαζοχικής συμ
περιφοράς. Κατά καιρούς συναντά
τις μίαν γυναίκα, ήτις έχει έπανειλημμένας έμπειρίας βιασμού. ’Ενί
οτε φαίνεται ότι αϋτη προκαλεί τού
τον διά προκλητικής συμπεριφοράς
ή τουλάχιστον Αμελούς τοιαντης.
Κατά τινας περιστάσεις' δέον αϋτη
νά είναι μαζοχικός τύπος. ’Ενδέ
χεται νά διαφέρη μόνον κατά βαθμόν
από τήν γυναίκα, ήτις έπιμένει είς
τήν ουσίαν, ώστε ό σύζυγός της νά
μετέλθη βίαν. ’Επειδή πρόκειται
περί τύπου μαζοχικοϋ, ενυπάρχει τό
στοιχεϊον τής άναμίξεως είς σεξου
αλικήν δραστηριότητα, χωρίς τώ
δντι νά είναι ή νά αισθάνεται υπεύ
θυνος δι ’ αυτό, είς τρόπον ώστε πάσα
πίεσις οτι ή σεξουαλικότης είναι άνηθικότης δυνατόν ΐ'ά άποτελή αντοδικαιολόγησιν επί τή σκύψει ότι
Αναγκάζεται νά μετέχη παρά τήν
θέλησίν της. Βιασμός κατά τής συ
ζύγου τοϋ δράστου δέν είναι κατά
νόμον δυνατός. Πιθανόν νά χαρακτηρισθή ώς παράνομος βία, ούχί

δμως καί βιασμός, διότι 6 νόμος
απαιτεί έξώγαμον συνουσίαν. 'Υπό
τάς ακολούθους περιστάσεις θά ήδύναντο νά άπαιτηθή διά βίας ή
σεξουαλική 'ικανοποίησις
1. 'Ό ταν τό θήλυ είναι κάτω τής
ηλικίας συναινέσεως. ( 'Η ηλικία
συγκαταθέσεως ποικίλλει εις τάς
διαφόρους πολιτείας).
2. "Οταν τούτο άνθίσταται, άλλ’
ή Αντίστασις του υπερκαλύπτεται
διά δυνάμεως ή βίας.
3. "Οταν τούτο καθίσταται ανί
κανον προς Αντίστασιν, λόγω παρα
φροσύνης ή άλλων νοσηρών καταστά
σεων τον, έστω και εάν προσωρινώς
ή μονίμως παρέχει την συνουσίαν.
4. "Οταν τούτο εμποδίζεται νά άμννθή διά σοβαρών Απειλών καί Αμε
σον σωματικής βλάβης, συνοδευομένων υπό προφανούς δυνάμεως έκτελέσεως ή διά πάσης φύσεως μ ε
θυστικών, ναρκωτικών ή Αναισθη
τικών ουσιών, χορηγούμενων υπό
τού κατηγορουμένου ή τή εκμισθώ
σει τών υπηρεσιών του.
5. 'Οσάκις τούτο εύρίσκεται εις
χρόνον, καθ’ δν δεν έχει συνείδησιν
τής φύσεως τής πράξεως καί είναι
τούτο γνωστόν εις τον κατηγορού
μενον.
6. 'Όταν ύποκύπτη μέ την πεποίθησιν δτι τό διαπραττον την πράξιν
πρόσωπον είναι 6 σύζυγός του, ή
πίεσις του δέ αυτή προκαλεϊται διά
πάσης τεχνητής, προσποιητής τα
κτικής ή Αποκρύψεως υπό τού κα
τηγορουμένου μέ πρόθεσιν νά προξενήση τοιαύτην πίστιν.
Κατά κανόνα, ό βιαστής κατέχεται υπό σφοδράς διεγέρσεως καί ι
σχυρός σεξουαλικής επιθυμίας, προξενονμένης υπό φυσικών παρορμήσεων. Τό Αλκοόλ είδικώς έχει την
ιδιότητα ονχί μόνον νά παροτρύνη
την σεξουαλικήν κατεύθυνσιν, Αλλά
καί νά Ακυροι τήν παρόρμησιν τής
θελήσεως καί νά θραύη τάς Ανασχέ
σεις, προκαλούν οντω καταπίεσιν
τών φυσικών λειτουργιών.
Γνωρίζομεν Από τήν ιστορίαν, δτι
υπήρχε παλαιόθεν τό έθιμον εις πολλάς φυλάς νά επιτίθενται καί νά φο
νεύουν τά άρρενα μέλη τών εχθρών
τών φυλών καί βιαίως νά βιάζουν
τά νεαρά θήλεα. Βιασμοί διαπραττόμενοι επί παίδων είναι συνήθως
Απότοκοι έκφυλ.ισμοϋ. Τό αυτό συμ
βαίνει καί επί βιασμών γεγερακότων.
Βλακικά άρρενα συχνάκις επιθυ
μούν νά διαπράξουν βιασμόν, συνοδευόμενον μέ έκφυλους πράξεις.
Βιασμός συναντάται επίσης εις τούς
επιληπτικούς καί άλλους τύπους πάσχόντας εξ οξείας μ'ανίας. Ό βια
στής δυνατόν, ωσαύτως, νά είναι

σαδιστής καί δολοφόνος τού θύμα λίας. 'Η Αποτυχία ωσαύτως δημι
τός του, είτε επί σκοπώ ηδονής, ουργίας δευτερογενών χαρακτηρι
είτε επί τώ τέλει τής έξαφανίσεως στικών τού φύλλου δυνατόν νά συνυκαί καταστροφής τού μόνου μάρ- πάρχη μέ τήν Ανεπαρκή Ανάπτυξιν
τνρος τού εγκλήματος. Εις περι τών γεννητικών μορίων καί ένδοπτώσεις Αλγολαγνικών φόνων, δέον κρινών Ανωμαλιών ή νά νφίσταται
νά έρευνήσωμεν δι’ ίχνη επί τού σώ αυτοτελούς.
"Ετεροι βασικοί, τέλος, συντελεματος καί πληγάς επί τών γεννητικών οργάνων. Τοιαϋται κακώσεις σταί είναι έκεϊνοι, οΐτινες τείνουν
δυνατόν νά συνέβησαν έξ αιτίας τής νά καταστήσουν τό άτομον ούχί ελ
κτηνώδους Απόπειρας προς συνου κυστικόν εις μέλη τού Αντιθέτου φυσίαν, ή εκ πράξεων σαδισμοϋ έπι λον ή καθιστούν τούτο Ανίκανον νά
τού σώματος τού θύματος. Πρέπει άναλάβη τον Κοινωνικόν ρόλον, τον
νά έπαναληφθή καί αύθις, δτι τό κατάλληλον προς τήν Ανατομικήν
στοιχείον τού αυτοελέγχου, τής δυ διάπλασιν τού φύλου εις το οποίον
νάμεως τής θελήσεως, διαδραματί Ανήκει.
β) Αισθήματα σεξουαλικής Ανε
ζει σπουδαϊον ρόλον εις τήν άνθρωπίνην φύσιν, ώς επίσης καί ή δια πάρκειας, ή Ανεπάρκειας εις τον κοικαής επιθυμία προς κυριότητα καί νωνικώς Αποδεκτόν ώς προς τό φνκατοχήν. Ό σαδιστής βιαστής είναι λον ρόλον, όφειλόμενα εις τήν έμπειζηλόφθονος, ματαιόδοξος, εγωιστής, ρίαν τον, ήτις βασικώς ερειδεται
έπηρμένον δν, δυνητικός κλέπτης, ονχί έπί τής πραγματικότητας.
αισθανόμενος πλήρη περιφρόνησιν
γ ) Φόβος τού σεξ. Ό φόβος ε
προς τούς φυσικούς καί Ανθρωπίνους δράζεται εις τήν έντονον έντύπωσιν
νόμους, άτενίζων παν θήλυ μέ σαρ δτι ή φυσιολογική σεξουαλική συμπε
κικόν πόθον, λαγνείαν, λαιμαργίαν ριφορά Αποτελεί Αμάρτημά, δυνα
καί Απληστίαν, Ασχέτως εάν τούτο τόν νά συνυπάρχουν καί αισθήματα
είναι παιδίσκη, έφηβος, κορασίς ή ένοχής ώς προς τάς φυσιολογικάς
ώριμος γυνή. Τό Αναιδές καί ιτα γενετησίους όρμάς. Τά αισθήματα
μόν βλέμμα του έκδύει τό θήλυ Α ταϋτα δύνανται νά θεμελιώσουν και
κόμη καί πέραν τής Αδαμιαίας πε- αυτά καθ’ έαυτά τον φόβον τού σεξ.
δ) Φόβος τού Αντιθέτου φύλου,
ριβολής.
ε) Μονιμοποίησις, υποστροφή και
Α ΙΤ ΙΑ ΤΩΝ ΓΕ Ν Ε ΤΗ Σ ΙΩ Ν
δημιουργία συμπλεγμάτων ή σεξου
ΔΙΑΣΤΡΟ Φ Ω Ν
αλικών συγκρούσεων μέ βάσιν σε
Κατά τήν περιγραφήν μιας έκά- ξουαλικάς ώσεις έξικνουμένας εις
στης τών συνήθων τύπων τής πα- οΐοδήποτε στάδιον τής ψυχοσεξουρεκκλίσεως τού σεξουαλικού ενστί αλικής έξελίξεως τού ατομον.
2.
Παράγοντες έπηρεάζοντες τήν
κτου, αϊτινες έμνημονεύθησαν έν
τοίς προηγουμένοις, έλάχισται πα διάστροφον συμπεριφοράν:
α. Συμβολισμός καί δημιουργία
ρατηρήσεις περί τών κοινών αίτιολογικών συντελεστών έγένοντο. Καί ή συμπλεγμάτων.
β. Τό ύποδύεσθαι ένα ρόλον συ
δυσχέρεια Ανακύπτει εκ τού γεγο 
νότος, δτι πλείσται τών περιπτώ νέπεια μιας νευρωσικής συγκρουσεων παρουσιάζωνται λίαν σύνθετοι σεως.
καί έλκουν τήν προέλενσιν εκ πολ
γ. Άνάπτυξις προτύπων συμπε
λαπλών αιτίων. 'Η πληρότης μιας ριφοράς κατά τρόπον δμοιον προς
συζητήσεως περί τής αιτιολογίας τήν Ανάπτυξιν ετέρων διαταραχών
τής γενετησίου διαστροφής θά έδει τής προσωπικότητος.
νά καλύψη δλας σχεδόν τάς πλευράς
δ. Δημιουργία έξηρτημένων Αντα
τής ψυχοπαθολογίας.
νακλαστικών ή τουλάχιστον κτήσις
Μελετώντες, έν πάση περιπτώσει, γνώσεων μέσω έμπειριών παρεχουτά αίτια τής σεξουαλικής διαστρο σών νλικάς ή ήθικάς άμοιβας.
φής εις ένα δεδομένον πάσχοντα δυ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦ ΙΑ
νατόν, έρεννώντες, νά άνεύρωμεν
ένια εκ τών Ακολούθων:
1) Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ Κ. Γαρδίκα
1.
Λόγοι διά τούς όποιους ο Ασθε 2) ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η I. Γεωργιάδη
»
Γ. Κατσα
νής Αποτυγχάνει νά δημιονργήση 3)
»
Κ. Ή λιάκη
έν πρότυπον ομαλής σεξουαλικής 4)
5) Μαθήματα Ψυχιατρικής Κ. Κωνστανσυμπεριφοράς ή δέν έπιτυγχάνει νά
τινίδη
εύρη τοιαύτην έπαρκώς ικανοποιη 6) The Sexual Criminal A Psychoana
lytical Study by J. Paul de River,
τικήν:
M .D ., F .A .C .J .
α. ΒιοΙ,ογικαί έλλείψεις. Αυται
H IA T R Y
δύνανται νά περιλαμβάνουν μίαν 7) P S Y CMedical
outliye series
Ανεπαρκή Ανάπτυξιν τών σεξουαλι
1) Merril T. Eaton gr., M.D.
2) Margaret H. Peterson M.D.
κών οργάνων ή ένδοκρινείς Ανωμα
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ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΗΣ
ΟΦΒΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΠΣ
Υπό τοΰ κ. I. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
’Οφθαλμιάτρου-'Υγειον. Άστυν. Δ/ντοΰ Β'

ό ρ θ ό ς καί ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς
Ο ΑΡΘΡΟΝ αύτό δέν αποτελεί έπιστημονικήν διατριβήν καί δέν άπευ- τρόπος άντιμετωπίσεως τών καταστάσεων
αύτώνείναι ήέγκαι ρος έπι σήμανθύνεται μόνον εις έπιστήμονας. Δέν
σ ι ς τ ή ς έ ν ά ρ ξ ε ώ ς τ ω ν . Έ άν
απευθύνεται, δηλαδή, εις μίαν ώρισμένην
γνωρίζωμεν ότι κάτι μας άπειλεΐ, θά
ομάδα ανθρώπων. ’Απευθύνεται πρός
λάβωμεν άσφαλώς τά κατάλληλα μέτρα,
όλους, διότι όλους άφορδ. Σκοπεύει νά
όπότε ό κίνδυνος άντιμετωπίζεται μέ
τονίση ώρισμένα στοιχεία, τά όποια ένέπιτυχίαν. Τό βασικώτερον, μάλιστα,
διαφέρουν όλους γενικώς. ’Ιδιαίτερον
είναι, ότι βαρύτεροι βλάβαι άποφεύγονχαρακτηριστικόν τών στοιχείων αυτών
ται καί όσαι ήδη έγιναν περιορίζονται.
είναι, ότι, ένώ έχουν τεραστίαν σημασίαν
Πρακτικώς τούτο έπιτυγχάνεται μόνον
διά τήν ύγιεινήν κατάστασιν τών όφθαμέ τήν «προληπτικήν» όφθαλμολογικήν
λμών, δηλαδή τήν όρασιν, είναι δυνατόν
έξέτασιν.
νά ΰ π ά ρ χ ο υ ν, νά τήν ά π ε ι λ ο ϋ ν ,
Σκοπός τοΰ παρόντος δέν είναι, βέ
νά τήν κ α τ α σ τ ρ έ φ ο υ ν χωρίς νά
βαια, ή παράθεσις όλων τών όφθαλμολογίνωνται άντιληπτό καθόλου ή τουλά
γικών παθήσεων, πού δύνανται νά άποχιστον εις τά άρχικά των στάδια. Μέ
καλυφθοΰν καί νά άναχαιτισθούν μέ τήν
άλλους λόγους, είναι πιθανόν κάποιος
όφθαλμολογικήν έξέτασιν. Ώρισμέναι
άπό όλους μας νά έχη κάποιαν άπό τάς
μόνον έξ αύτών θά άναφερθοϋν. Καί μά
όφθαλμολογικάς παθήσεις, εις τάς όποιας
λιστα ούτε καν αί βαρύτεροι. Θά ύποάναφέρομαι, ή πάθησις αυτή νά τοϋ φθείρη σιγά-σιγά τήν όρασίν του· καί παρ’ γραμμισθοΰν δύο μόνον έξ αύτών, πού
έχουν τά έξής τρία βασικά χαρακτηρι
όλον τούτο, ό ίδιος νά μή λαμβάνη κανένα
στικά:
μέτρον. Ό λόγος είναι απλός: δέν άντια) αφορούν άρκετά άτομα καί μάλι
λαμβάνεται νά τοΰ συμβαίνη τίποτε. Καί
στα πολύ περισσότερα άπό όσα φαντά
δέν τό άντιλαμβάνεται, διότι τίποτε δέν
ζεται κανείς,
τόν ένοχλεϊ. Κάποτε βέβαια έρχεται ή
β) δέν έχουν άμεσα καί ένοχλητικά
στιγμή, πού τό πράγμα γίνεται καταφανές
συμπτώματα, τούλάχιστον εις τήν άρχήν.
καί τά συμπτώματα γίνονται σαφή καί
Δηλαδή, δέν ένοχλούν τόσον, ώστε νά
ένοχλητικά. Τότε, όμως, ή βλάβη έχει
προκαλούν τήν άνησυχίαν καί έπομένως
πλέον έγκατασταθή. ’Εννοείται, ότι καί
τότε θά καταβληθή ή άνάλογος θεραπευ τήν προσφυγήν εις τόν ιατρόν,
γ) έάν δέν άντιμετωπισθοϋν καί δέν
τική προσπάθεια, τό άποτέλεσμα όμως,
άναχαιτισθούν έγκαίρως, τότε θά φθάση
θά είναι οπωσδήποτε αμφίβολον. Πολλάς
φοράς μάλιστα, έάν ή έναρξις τής θερα άσφαλώς κάποια στιγμή, πού αί έπιπτώσεις των έπί τής όράσεως θά γίνουν κατα
πείας βραδύνη πολύ, ο ό δ έ ν ά π ο τ έ 
φανείς. ’Αλλά, τότε, είναι άργά. Διότι,
λ ε σ μ α έπιτυγχάνεται. Τούτο οφείλεται
ναι μέν θά είναι δυνατόν νά άνασταλή
εις τό ότι σπανίως όργανική βλάβη τών
ή περαιτέρω έπιδείνωσις, ή πλήρης άποόφθαλμών έξαλείφεται τελείως. Συνήθως
κατάστασις όμως θά είναι αδύνατος.
παραμένουν λειτουργικά υπολείμματα,
Αί δύο καταστάσεις, διά τάς όποιας
μέ πολύ δυσαρέστους έπιπτώσεις εις τήν
γίνεται ό λόγος, είναι ή άμβλυωπία έξ
όρασιν. Επομένως, ό μ ο ν α δ ι κ ό ς ,

Τ
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άνοψίας καί τό χρόνιον άπλούν γλαύκωμα
ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΕΞ ΑΝΟΨΙΑΣ
Σημαίνει τήν άδυναμίαν τοΰ όφθαλμοΰ
νά έχη φυσιολογικήν όπτικήν όξύτητα,
νά βλέπη φυσιολογικά. Ή άδυναμία
αΰτή είναι λειτουργική καί έγκατεστημένη, πράγμα πού σημαίνει ότι δέν ύπάρχει
τρόπος νά έξουδετερωθή μέ διορθωτικούς
φακούς, τά γνωστά γυαλιά. Εις ένα άμβλυωπικόν όφθαλμόν, έστω καί έάν χρησιμοποιήσωμεν τόν ίσχυρότερον φακόν
ή όπτική όξύτης παραμένει ή ίδια ή γί
νεται άκόμη χειροτέρα. Τούτο βέβαια
δέν συμβαίνει μέ ένα μυωπικόν, ύπερμετρωπικόν κλπ. όφθαλμόν, ό όποιος όμως
δέν πάσχει άπό αμβλυωπίαν. Εις αύτόν,
μέ τόν άνάλογον φακόν, ή όπτική όξύτης
γίνεται πλήρης, φυσιολογική. Εις τήν
περίπτωσιν τής αμβλυωπίας ό τρόπος
θεραπείας είναι άλλος καί όχι άπλώς ένα
ζεύγος γυαλιών.
Ό σ ο ν άφορα εις τήν αιτιολογίαν
τής άμβλυωπίας έξ άνοψίας: εις γενικάς
γραμμάς είναι διαθλαστικοί άνωμαλίαι
(μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός
κτλ.), διαφορά μεταξύ τών δύο όφθαλμών
(άνισομετρωπία) καί ιδίως διάφοροι μορφαί στραβισμοΰ. Ά ς σημειωθή, ότι ό
στραβισμός εις τήν άρχήν έκδηλώνεται
κατά τρόπον διαλείποντα, περιοδικόν
καί ύπό ώρισμένας συνθήκας. Ό τα ν π.χ.
τό μικρό παιδί κλαίη ή έχη πυρετό κλ.π.,
ένώ κατά τάς υπολοίπους ώρας τίποτα
δέν παρατηρείται. Τοϋτο σημαίνει, ότι
χρειάζεται παρατηρητικότης καί προσοχή
διά νά γίνη άντιληπτός ό στραβισμός
εις αύτάς τάς στιγμάς καί κατ’ αυτό τό
στάδιον. ’Αλλά, βεβαίως, τ ό τ ε ά κ ρ ι β ώ ς έχει άξίαν ή άνακάλυψίς του.

Ή θεραπεία τής άμβλυωπίας έξ άνοψίας ένδιαφέρει μόνον τούς ειδικούς καί
ή παράθεσίς της δέν είναι σκοπός τού
παρόντος. ’Εκείνο πού όλους ένδιαφέρει
καί είναι πολύ σημαντικόν είναι, ότι ή
θεραπεία
αύτή
Αποδίδει
μόνον
έάν ά ρ χ ί σ η ένωρίς,
ε ι ς μ ι κ ρ ό ν ή λ ι κ ί α ν . Μετά μίαν
ώρισμένην ήλικίαν, μάλιστα, περίπου 1012 έτών, οίαδήποτε θεραπευτική προσπά
θεια ούδεμίαν έλπίδα έπιτυχίας έχει.
Μέ αποτέλεσμα ό ένας όφθαλμός νά
υπολείπεται άπό τόν άλλον κατά πολύ,
διά βίου. Διότι αυτό είναι τό χαρακτηρι
στικόν τής λειτουργικής άμβλυωπίας:
άφορά τόν ένα έκ των δύο όφθαλμών.
Γεγονός πού γίνεται ή αιτία νά μένη
άπαρατήρητος, έφ’ όσον «τό παιδί βλέπει
πολύ καλά», όπως παρατηρούν οί γονείς.
Ναί, βέβαια, βλέπει πολύ καλά, αλλά
μόνον μέ τό ένα μάτι. Τό άλλο ύπολείπεται πολύ.
Ό λ α αυτά σημαίνουν, ότι ό μόνος
τρόπος άνακαλύψεως τής άμβλυωπίας
είναι ή ό ρ θ ή έξέτασις τής όπτικής όξύτητος ένός έκάστου των όφθαλμών χ ω ρ ι 
σ τ ά . Τόν τελευταΐον καιρόν μάλιστα
έχει άναληφθή άπό τήν Πολιτείαν σπου
δαία προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν
αυτήν. Εις τό Σχολεΐον γίνεται μία αδρά
έξέτασις τών μικρών μαθητών ύπό των δι
δασκάλων. Είναι πολύ καλόν τό μέτρον
αυτό. Α λλά, βεβαίως, δέν θά πρέπει, έκτος
τών άλλων, νά παραβλέπεται τό γεγονός,
ότι ή έξέτασις τού μικρού παιδιού είναι
δυσχερής. Καί μάλιστα όσον μικρότερου
είναι τόσον δυσκολώτερον. Καί όμως.
Αύτά ακριβώς τά μικρά παιδιά μάς ένδιαφέρουν. Διότι ή θεραπεία τότε θά
άποδώση. Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή
καί έκ μέρους τών γονέων. Δέν πρέπει νά
λησμονοΰμεν: έ γ κ α ι ρ ο ς ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς, ίσον, σχεδόν πάντοτε, πλήρης
άποκατάστασις. ’Ενώ τό άντίθετον ύποδηλοί άλλοτε άλλης έκτάσεως άποτυχίαν.
Τά άποτελέσματα τής αποτυχίας τής
θεραπείας φαίνονται άργότερον. Πόσοι
νέοι, π.χ., δέν άποκλείονται άπό τήν
Σχολήν ’Αστυφυλάκων διά τήν αιτίαν
αύτήν, χωρίς μάλιστα νά τήν γνωρίζουν,
τάς περισσοτέρας φοράς.
Έ να άλλο στοιχείου, έπίσης, πού πρέ
πει νά ληφθή σοβαρώς ΰπ’ οψιν, είναι,
ότι ή θεραπεία τής άμβλυωπίας έξ άνοψίας είναι έ π ί π ο ν ο ς καί έ ν ο χ λ η τ ι κ ή . Συνίσταται εις έπανειλημμένας
έξετάσεις, εις χορήγησιν γυαλιών, κλείσιμον τού ένός ματιού κ.λ.π. Αύτά όλα
διά παιδιά προχωρημένης κάπως σχολι
κής ήλικίας είναι δύσκολα πράγματα.
Καί δαπάνην χρόνου άπαιτοΰν καί δυσ
χέρειαν εις τήν μελέτην, τό σχολεΐον
κτ.τ. Ό χ ι μικροτέραν σημασίαν έχει
καί ή ψυχολογική έπίδρασις, τήν όποιαν
έχει είς τό παιδί τού σχολείου Ιδίως, (καί
εις τούς γονείς), όταν είναι ύποχρεωμένον
νά έχη τό ένα μάτι κλεισμένου μέ λευκοπλάστ. Φυσικόν είναι τό παιδί αυτό νά
αισθάνεται πολύ δυσάρεστα μεταξύ τών
συμμαθητών του. Καί όμως, άλλος τρόπος
θεραπείας δέν υπάρχει. Συμπέρασμα:
όσον ένωρίτερον, τόσον καλλίτερου.
’Αργότερα αί έλπίδες-'έλαττούνται, μέ
χρι νά μηδενισθοΰν τελείως.
ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΠΛΟΥΝ ΓΛΑΥΚΩΜΑ
Είναι μία όφθαλμική πάθησις λίγο-

πολύ γνωστή εις όλους. Είναι δέ γνωστή
διά δύο κυρίως λόγους: πρώτον, διότι
έμφανίζεται είς σχετικώς πολλούς Αν
θρώπους καί δεύτερον, διότι άπαιτεί
παρακολούθησιν καί θεραπείαν ισόβιον.
Έ τσ ι όλοι έχουν κάποιον γνωστόν, πού
υποφέρει άπό γλαύκωμα. Μάλιστα, έφ’
όσον ό λόγος γίνεται διά τήν συχνότητα
τής παθήσεως, άς σημειωθούν καί τά
έξής: άπό έρεύνας έλληνικάς καί ξένας
έχει διαπιστωθή στατιστικώς, ότι τό
ποσοστόν τού πληθυσμού ήλικίας 40
έτών καί άνω, πού έμφανίζει γλαύκωμα,
κυμαίνεται άπό 2-4%. Τούτο σημαίνει,
ότι ή όρασις τού 2-4% τού συνολικού
έλληνικοΰ πληθυσμού ήλικίας 40 έτών
καί άνω Απειλείται άπό γλαύκωμα. Τό
τμήμα αυτό τού πληθυσμού είναι, κατά
τήν στατιστικήν τού 1971, .περίπου 3,5
έκατομμύρια άτομα. 'Επομένως, είς τήν
'Ελλάδα ή άμεσος Απειλή τής όράσεως
άπό γλαύκωμα είναι πραγματικόν γεγονός
διά 70 έως 140 χιλιάδες άτομα. ’Αριθμός
πολύ μεγάλος, πού, πρέπει νά όμολογηθή, δέν τόν φαντάζεται εύκολα κανείς.
Καί άς μή θεωρηθή, ότι οί κάτω τών 40
έτών είναι Απρόσβλητοι. Καθόλου. Έ χω
πρόσφατα παραδείγματα 3-4 Αστυνομι
κών υπαλλήλων μικροτέρας ήλικίας,
είς τούς όποιους «τυχαίως» άπεκαλύφθη
γλαύκωμα. Τό «τυχαίως» έχει τήν έν
νοιαν ότι δέν παρουσίασαν ποτέ τά χαρα
κτηριστικά ύποκειμενικά ένοχλήματα τού
γλαυκώματος. ΔΓ άλλην αιτίαν προσήλθον είς τό ίατρεΐον. Οί άνθρωποι αύτοί,
έξυπακούεται, εύρίσκονται ύπό παρακο
λούθησή καί θεραπείαν καί δι’ αύτόν
άκριβώς τόν λόγον, ή προοπτική δι’
αυτούς είναι πάρα πολύ καλή, άρίστη.
Καί διά νά έπανέλθωμεν είς τήν ήλικίαν:
ή συχνότης τού γλαυκώματος αυξάνει,
όσον ή ήλικία είναι μεγαλυτέρα. Δια
φορά μεταξύ άνδρών καί γυναικών σχεδόν
δέν υπάρχει.
Πώς έκδηλώνεται τό γλαύκωμα; Ποι
κίλα είναι τά συμπτώματά του, μέ τελικήν
άπόληξιν τήν τύφλωσιν. Έάν βέβαια
τό πράγμα άφεθή είς τήν τύχην του, χωρίς
καμμίαν θεραπείαν. ’Αρχίζει μέ διάφορα
έλαφρά «σημάδια» καί προχωρεί πρός
έντονώτερα. Τά Αρχικά είναι περιοδικόν
«κοκκίνισμα» τών ματιών, κόπωσις είς
τόν κινηματογράφον, τήν τηλεόρασιν,
«μυγάκια» πού αίωροΰνται μπροστά στά
μάτια, πονοκέφαλοι άλλοτε άλλης έντάσεως, ζάλη. Κλιμακοΰνται κατόπιν είς
έγχρώμους κύκλους γύρω άπό τά φώτα,
αίσθημα όμίχλης, ισχυρούς πονοκεφά
λους κλ. κλ. Είναι, δηλαδή, μία πάθησις,
ή όποια έγκαθίσταται Αθόρυβα, ΰπουλα
καί προοδεύει έπίσης Αθόρυβα έπί μακρόν χρονικόν διάστημα.
Καί διά ποιον λόγον δέν γίνεται Αμέ
σως Αντιληπτή ; Διότι τά βασικά συμ
πτώματα είς τήν άρχήν ή έ λ λ ε ί π ο υ ν
τ ε λ ε ί ω ς (είς τά 60% τών περιπτώ
σεων) ή μόλις ύποσημαίνονται (καί έπομένως δέν δίδουν Αφορμήν είς Ανησυ
χίαν) ή τά συμπτώματα αύτά συγχέονται
μέ άλλας παθήσεις τών όφθαλμών έ λ αφ ρ ά ς καί ά κ ι ν δ ύ ν ο υ ς .
Παρά
δειγμα: κοκκίνισμα παροδικόν δυνατόν
νά όφείλεται είς μίαν έλαφράν έπιπεφυκίτιδα ή σέ κάποιον έξωτερικόν έρεθισμόν
ή Αλλεργίαν. Πιθανόν, όμως, νά είναι καί
πρώιμον σημεϊον γλαυκώματος. Τό κοκ
κίνισμα, λοιπόν, έκλαμβάνεται ώς κάτι
τό παροδικόν καί έπιπόλαιον, όπότε ή

ύπόθεσις, είς τό βάθος πολύ κακή, συνεχί
ζεται. Ό μόνος τρόπος νά άποκαλυφθή
τό γλαύκωμα είναι ή ορθή μέτρησις τής
ένδοφθαλμίου πιέσεως. " Α λ λ ο ς τ ρ ό 
π ο ς δ έ ν υ π ά ρ χ ε ι . Ά ς σημειωθή,
μάλιστα, ότι ή πίεσις τών όφθαλμών
καμμίαν σχέσιν δέν έχει μέ τήν Αρτηρια
κήν πίεσιν. Ή ΰπαρξις Αρτηριακής ύπερτάσεως ή όποτάσεως τίποτα δέν σημαίνει
διά τήν ένδοφθάλμιον πίεσιν. Μέ άλλους
λόγους, τό γλαύκωμα μόνον άπό τόν
όφθαλμίατρον είναι δυνατόν νά έπισημανθή. Καί έδώ άκριβώς εύρίσκεται ή
προληπτική άξια μιας όφθαλμολογικής
έξετάσεως. Ή όποια δέν είναι Απαραίτη
τον νά γίνη είδικώς καί μόνον διά τόν
λόγον αύτόν. Μαζί μέ τήν άνίχνευσιν
άλλων παθήσεων ή καταστάσεων, θά
έρευνηθή καί θά άποκλεισθή ή όχι καί
τό ζήτημα αύτό. Παραδείγματος χάριν
κατά τήν Αναπροσαρμογήν, τήν Αλλαγήν
τών γυαλιών τού διαβάσματος θά μετρηθή
καί ή ένδοφθάλμιος πίεσις. Είς αύτό μά
λιστα τό σημεϊον έπιμένουν πολλοί καί
θεωρείται— καί είναι πράγματι— πολύ
κακόν, ότι ώρισμένοι προσφεύγουν άπ’
ευθείας είς τόν όπτικόν διά τήν άναπροσαρμογήν τών γυαλιών, χωρίς νά ζητούν
τήν συμβουλήν τού ιατρού. Αύτό καί
μόνον θεωρείται ώς μία σπουδαία αιτία
τής μή έγκαιρου άποκαλύψεως τού γλαυ
κώματος. Έ άν μάλιστα σκεφθώμεν, ότι,
σήμερον, μέ τήν ιατροφαρμακευτικήν
κάλυψιν πού υπάρχει, μία έπίσκεψις είς
τόν όφθαλμίατρον τίποτα δέν στοιχίζει,
τότε ή παράλειψις πρέπει νά θεωρηθή
έγκληματική. ’Επίσης, ώς πρόσθετον
στοιχείον πρέπει νά λαμβάνεται ύπ’ όψιν
καί τό κληρονομικόν. Χωρίς νά σημαίνη, ότι γλαυκωματικοί γονείς κάνουν
παιδιά γλαυκωματικά, πρέπει έν τούτοις
νά τό προσέχη κανείς αύτό τό στοιχείον.
Ά τομα, τά όποια είς τό οικογενειακόν
των περιβάλλον έχουν Ασθενείς άπό γλαύ
κωμα, είναι έπιβεβλημένον νά προσέξουν
μήπως καί οί ίδιοι έκληρονόμησαν τήν
προδιάθεσιν διά γλαύκωμα.
Τό θέμα τής θεραπείας τού γλαυκώ
ματος δέν είναι τού παρόντος, δεδομένου
ότι καί πολύπλοκον είναι καί άφορά
μόνον τούς ειδικούς. ’Εκείνο, είς τό
όποιον θά ήθελα νά έπισύρω τήν προ
σοχήν, είναι, ότι τό γλαύκωμα, ώς αιτία
τυφλώσεως, κατέχει τήν τρίτην θέσιν είς
τάς όφθαλμικάς παθήσεις, μετά τάς έκφυλιστικάς παθήσεις καί τάς διαβητικάς
Αλλοιώσεις. Αποτελεί, δηλαδή, πρα
γματικόν κοινωνικόν πρόβλημα. Καθώς
έπίσης καί τό πρόβλημα τής άμβλυωπίας
έξ άνοψίας είναι πρόβλημα κοινωνικόν.
Καί αύτού άκριβώς σκοπεύει τό άρθρον
αύτό. Νά τονίση τήν σημασίαν των καί
τόν τρόπον προλήψεώς των. Ό όποιος,
όπως ήδη έξετέθη, είναι έν πολλοίς εύκο
λος.
Ώ ς συμπέρασμα, λοιπόν, άς λεχθή,
ότι ή προσοχή μας πρέπει νά στρέφεται:
α) είς τήν μικράν ήλικίαν, μήπως
ύπάρχουν αί προϋποθέσεις καί φυσικά
ό κίνδυνος έξελίξεως είς Αμβλυωπίαν
καί
β) είς μεγαλυτέραν ήλικίαν καί ίδίως
40 έτών καί πέραν, έάν ύπάρχη τάσις πρός
γλαύκωμα ή ήδη έκδηλωμένον γλαύκωμα.
Καί, όπως έτονίσθη, μία όφθαλμολογική έξέτασις είναι ή μόνη, πού πρέπει
καί δύναται νά προλαμβάνη τούς κινδύ
νους αύτούς.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Τ ο υ κ. I. Ξ Η Ρ Ο Τ Υ Ρ Η

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ έπιτελείται
ένα γεγονός, τό όποιο έκτείνεται
σέ όλη τήν άνθρωπότητα. Παρατηρεΐται, δηλαδή, μιά παγκόσμια άλλαγή
καί μεταβολή σέ όλες τις έκφάνσεις τής
ζωής καί τής δραστηριότητας των άνθρώπων. Κ ι’ αύτό τό γεγονός είναι ή τε
χνική πρόοδος. Μέ τήν τεχνική βιομηχα
νική έπανάσταση, ή όποια βρίσκεται έν
πορεία πριν άπό διακόσια περίπου χρό
νια καί ή όποια στις ήμερες μας έφτασε
είς τήν άκμή της, συντελεϊται μιά όντως
ίστορική μεταβολή. ’Ονομαστοί σύγχρο
νοι κοινωνιολόγοι έχουν τήν άντίληψη,
πώς άπό τότε πού άναπτύχθηκε ή νέα
τεχνική, άπό τότε πού άρχισε ή πρώτη
βιομηχανική έπανάσταση, έχομε τέτοια
κοινωνική, οίκονομική, πολιτιστική κ.λ.π
άναστάτωση όμοια μέ έκείνη πού είχε ό
άνθρωπος στήν άρχή τής ιστορίας του,
στήν έποχή πού οί πρωτόγονοι μετέβαιναν άπό τή νομαδική ζωή καί κατάστασή
τους στή γεωργική καί μόνιμη κατοικία
τους. Έποχή πού βρίσκεται χιλιάδες
χρόνια πίσω μας, φαινόμενο έξαιρετικά

σπουδαίο γιά τήν πνευματική καί κοινωτική ζωή τού άνθρώπου.
Σήμερα βρισκόμαστε, σέ πολλά πεδία
τής ζωής μας, σέ μιά μεταβατική έποχή.
Γι’ αύτό καί παρατηρούμε τούτο: παράλ
ληλα μέ οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι
στικές καταστάσεις, οί όποιες άνάγονται
στήν προτεχνική έποχή καί ύφίστανται
άκόμη τά ύπολείμματά της, προχωρούν
άλλες τού νέου τεχνικού καί βιομηχα
νικού πνεύματος, πού δείχνουν τό μεταβα
τικό τής έποχής μας. Κάτι τό όποιο δέν
έχει άκόμη άποκρυσταλλωθή οτή νέα
μορφή του, άλλά καί κάτι πού ύφίσταται
άκόμη μέ τήν παλιά μορφή του καί αντι
δρά. Τέτοιες μεταβατικές έποχές είναι
κάπως δύσκολες γιά τόν άνθρωπισμό μας,
άν όχι καί έπικίνδυνες.
Γιά πολλά σύγχρονα καί έπίκαιρα
προβλήματα μάς λείπουν οί άποκρυσταλλωμένοι κανόνες ζωής, πού έρχονται μέ
τό καινούριο, τό νέο καί άπό τήν άλλη
πλευρά δέ μάς ένισχύουν κανόνες παρω
χημένης ζωής, γιατί όλο καί χαλαρώνον
ται ή καί άφανίζονται μέσα στήν άδυνα-

Χαρακτηριστική Ελληνική ακρογιαλιά. Τό βιομηχανικό πνεύμα καί
ό τεχνικός πολιτισμός τών ημερών μας, πού δέν άφησε κανένα νεύρο
τού άνθρώπου άνέγγιχτο, τόν όδηγεί όσο και πιό πολύ κοντά στή φύση.
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μία τους μέ τή συνάντησή τους μέ τό νέο
πνεύμα. Έ τσ ι δέν είναι παράξενο έκεϊνο
πού παρατηρείται στις ήμέρες μας, δηλα
δή ή άμφιταλλάντευση σέ θέματα ένέργειας καί πράξεως, στάσεώς μας καί
συμπεριφοράς μας άπέναντι τών συναν
θρώπων μας ή άπέναντι στις παλιές ή στις
νέες μορφές τής ζωής. Μέσα σ’ αύτή τή
άβεβαιότητα στάσεως καί συμπεριφοράς
είναι απαραίτητος— τούλάχιστον αύτό
προτείνεται σήμερα— ένας παιδαγωγι
κός προσανατολισμός πού νά μήν άγνοή
τά δεδομένα τού τεχνικού πολιτισμού καί
νά μήν σβήνη άπό τήν παράδοση ό,τι
είναι δημιουργικό. Έ νας παιδαγωγικός
προσανατολισμός, πού ξέρει τί θά παρα
μερίση άπό τά παλιά καί τί θά δεχθή άπό
τό νέο. Νά διακρίνη ποιο μέρος τού και
νούριου είναι υγιές καί ποιό μέρος τής
παραδόσεως έχει πιά άποξηρανθή.
’Ανάμεσα στά πολλά πού μάς παρου
σιάζει ό τεχνικός πολιτισμός καί τό βιο
μηχανικό πνεύμα είναι καί τό πρόβλημα
τού έ λ ε ύ θ ε ρ ο υ χ ρ ό ν ο υ καί τού
π ε ρ ι η γ η τ ι σ μ ο ΰ . Τό θέμα τού έλεύ
θερου χρόνου μέ τό σημερινό νόημά του
είναι τέλεια νέο φαινόμενο τής βιομηχα
νικής έποχής, τών βιομηχανικών κοινω
νιών. Πάντως τόσο όξύ παρουσιάσθηκε
αύτό τό φαινόμενο— όσο κι’ άν έμφανίσθηκε κατά τις αρχές τού αιώνα μας— ύ
στερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
οπότε καί απόκτησε μεγάλη σημασία. Ή
κοινωνιολογία καταπιάστηκε τά τελευ
ταία χρόνια μέ τά προβλήματα τού φαι
νομένου. Τό πρόβλημα πέρα άπό τήν
κοινωνιολογική ύφή του, είναι καί σοβα
ρό παιδαγωγικό πρόβλημα,! γιά τό όποιο
ή παιδαγωγική πραγματεία δέν άσχολήθηκε σχεδόν καθόλου ή μόνο παρεμπι
πτόντως. Πάντως σήμερα άντιλαμβάνεται πιά κανένας, πώς κοντά στήν παρα
γωγή, στή βιομηχανική ή στήν έν γένει
έργασία, έμφανίζεται τό πρόβλημα τόσο
τής καλής χρησιμοποιήσεως τού έλευθέρου χρόνου, όσο καί τής άναπαύσεως.
Έ να πρόβλημα πού παίρνει πολύμερη καί
πολύπλευρη έκταση, ένα φαινόμενο μέ
πολυπρόσωπη μορφή καί έμφάνιση, πού
θεωρείται σήμερα σάν ένα πολύ σοβαρό
ζήτημα, τό όποιο λένε ότι θά άποφασίση
στό μέλλον γιά τήν άνθρωπιστική άξια
τού τεχνικού πολιτισμού. Ό J. Maritain
θεωρεί, πώς τό πρόβλημα τού έλευθέρου
χρόνου θά γίνη ένα άπό τά πιό άποφασιστικά, γιά τις κοινωνίες τού μέλλοντος

προβλήματα τοΟ κόσμου. Γιά τόν κοινω
νιολόγο Η. Schelsky «Τό πρόβλημα τοΰ
έλευθέρου χρόνου καί τής άναπαύσεως θά
γίνη ενα από τά ουσιαστικά προβλήματα
τής δομής των μελλοντικών κοινωνιών,
αυτών πού ήδη άρχισαν κάπως νά μας έρ
χονται».
Ή ικανότητα νά χρησιμοποιή κανένας
τις διακοπές του κατά πετυχημένο καί
έξυπνο τρόπο, δηλαδή κατά τρόπο πού
νά άναλαμβάνη άπό τόν πάσης μορφής
κάματο, λέει ό Β. Russel, «θά είναι γνώ
ρισμα πολιτισμένης προσωπικότητας».
Έ τσ ι φαίνεται, πώς τό πρόβλημα τών
διακοπών, δηλ. τοΰ έλευθέρου χρόνου,
παίρνει πιά τή θέση ένός κεντρικού προ
βλήματος μέσα στις βιομηχανικές κοι
νωνίες μας, πού ή σοβαρότητά του γιά τή
ζωή τού άνθρώπου θεωρείται σημαντική.
Μερικοί σημερινοί κοινωνιολόγοι χαρα
κτηρίζουν ήδη τή δομή τής κοινωνίας
μας σάν κ ο ι ν ω ν ί α τ ο ύ έ λ ε υ θ έ 
ρ ο υ χ ρ ό ν ο υ . "Οσο κι’ άν αυτό μας
φαίνεται κάπως— τούλάχιστον σέ μάς
τούς ύπό άνάπτυξιν— σάν παράξενο,
ώστόσο στις βιομηχανικές κοινωνίες
γίνεται δεκτό χωρίς έκπληξη.
Σ’ αύτή τήν κοινωνία τού έλευθέρου
χρόνου καί τών διακοπών «θά παίρνη
βασική καί κύρια θέση τό πρόβλημα τής
άγωγής στή χρησιμοποίηση τών διακο
πών, τής άνανεώσεως τών δυνάμεων καί
τής άποτοξινώσεως τού άνθρώπου άπό
τόν κόπο τής έργασίας. Μερικοί μάλιστα
μιλούν «γιά τόν αιώνα τής διαμορφώσεως
τού έλευθέρου χρόνου». Πάντως γιά κάθε
νέα κοινωνική καί πολιτιστική κατάστα
ση πρέπει νά βρίσκεται καί νά πραγματο
ποιήται ό κατάλληλος τρόπος τής άγω

γής. Τό θέμα άπασχολεϊ τις βιομηχανικές
κοινωνίες άρκετά σοβαρά, όπως καί τό
συναφές πρόβλημα τοΰ περιηγητισμοϋ,
δηλαδή ώς άνάπτυξη ικανοτήτων γιά τήν
καλύτερη χρήση του σέ συνδυασμό μέ
τά πολυποίκιλα μορφωτικά, οικονομικά,
κοινωνικά, ήθικά καί λοιπά σχήματα,
πρόσωπα καί μορφές πού παρουσιάζει
τό φαινόμενο στις ήμέρες μας, αότό πού
πήρε μιά άνάπτυξη πού δέν είχε πάρει
ποτέ σέ προηγούμενες τής προτεχνικής
καί τής βιομηχανικής έπαναστάσεως
έποχές.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ή διακοπή τής έργασίας, ή άπομάκρυνση τοΰ άνθρώπου άπ’ αύτήν γιά ένα
άνάλογο χρονικό διάστημα γιά άνάπαυση, είναι μιά κατάκτηση πού άρχίζει άπό
τις άρχές τοΰ αίώνα μας. Είναι μιά κατά
κτηση τής κοινωνικής πολιτικής τών βιο
μηχανικών κοινωνιών. Σέ παλιές έποχές,
τοΰ προτεχνικοΰ πολιτισμού, δέν συν
αντούμε τό φαινόμενο τών διακοπών καί
τοΰ παραθερισμοΰ, τών ταξιδίων καί τών
μετακινήσεων στή σημερινή μορφή του
μέ κανένα άπολύτως λόγο. Ό χρόνος τής
έργασίας διακοπτόταν ώς άργία καί άνάπαυση άπό τις θρησκευτικές μόνο έορτές,
οί όποιες ήταν περισσότερες άπό τις ση
μερινές. Μέ τήν όλο καί προχωρούσα
βιομηχανική έπανάσταση, μέ τήν όλο καί
άναπτυσσομένη έκβιομηχάνιση τοΰ κό
σμου έμειναν καί κρατιούνταν ώς έορτές
πιά οί σπουδαιότερες, τουλάχιστον στό
χριστιανικό κόσμο: Χριστούγεννα, Πά
σχα καί μερικές όνομαστικές γιορτές. Οί

πρώτες όχι οτήν έκταση ποΰχαν, ούτε οί
δεύτερες στήν ένταση καί στήν καθολ-ι
κότητα πού παρατηροΰνταν άλλοτε. Ό
χρόνος λοιπόν τών έορτών θεωρούνταν
«χρόνος άναπαύσεως».
'Ωστόσο όλοένα άνέβαινε καί ή φυ
σική καί ψυχική έπιβάρυνση τού άν
θρώπου, ή οποία προκαλοΰνταν τόσο άπό
τήν όλο καί αύξάνουσα βιομηχανική έργασία, όσο καί γενικώτερα άπό κάθε είδος
έργασίας, πού έφθανε στις δεκαέξι ώρες
τήν ήμέρα. Δέν υπήρχαν νόμοι καί κανό
νες γιά νά θέσουν όρια. Καί μόνο κατά
τό τέλος τού περασμένου αιώνα καί κατά
τις άρχές τοΰ δικού μας άρχισαν νά προβάλλωνται άπό τις σοσιαλιστικά όργανωμένες έργατικές ένώσεις αιτήματα γιά
μείωση τών ώρών έργασίας καί γιά χορή
γηση άδειών διακοπών έργασίας.
Ά π ό τις άρχές τού αίώνα μας τό πρό
βλημα τών διακοπών πέρασε άπό πολλές
φάσεις ώς τις ήμέρες μας πού έφτασε,
όπως άναφέραμε, νά παίρνη μιά σοβαρή
θέση μέσα στά προβλήματα τών βιομη
χανικών κοινωνιών, πού άφοροΰν στόν
άνθρωπο, στήν έργασία του καί στήν
άπόδοσή του. Πέρα όμως άπ’ αύτές τις
άπαιτήσεις, τό βιομηχανικό πνεύμα καί
ό τεχνικός πολιτισμός τών ήμερών μας,
πού δέν άφησε κανένα νεύρο τοΰ άνθρώ
που άνέγγιχτο άπό τή μετάγγισή του,
προκάλεσε σήμερα μιά τάση γιά κίνηση,
γιά άνεξαρτησία καί έλευθερία, γιά άλλαγή σέ τέτοιο βαθμό πού αύτή ή τάση
νά παίρνη μερικές φορές νευρωτική μορ
φή· δηλαδή μιά τέτοια έπιθυμία γιά φυγή,
γιά άλλαγή, πού νά φτάνη ώς τήν ολο
φάνερη νεύρωση, άρρώστια ή παρέκκλι
ση μέ άνυπολόγιστες γιά τόν άνθρωπο

Γραφική έλληνική πολιτεία, σέ κάποιο από τά όμορφα νησιά μας. Τά περισσότερα ελληνικά παράλαα κατακλύ
ζονται, ιδίως τούς θερινούς μήνες, άπό χιλιάδες έλληνες καί ξένους, πού άποζητονν λίγη δροσιά καί ξεκούραση.

πρός τά σημερινά γεγονότα, πρός τή πρα
γματικότητα τοϋ, άπό τή φύση τοϋ βιο
μηχανικού πνεύματος, δημιουργηθέντος
διαβρωτικές, άπό κάθε άποψη, έπιδράσεις,
προβλήματος τών διακοπών τής έργασίας
πού δέν πρέπει νά ύποτιμώνται άπό άτοκαί τής όρθολογιστικής χρήσεως.
μικής καί κυρίως άπό κοινωνικής πλευ
'Ωστόσο καμμιά παιδαγωγική δέν μπο
ράς. Ό σημερινός άνθρωπος κατέχεται
ρεί, βέβαια, νά έγγυηθή μέ βεβαιότητα,
άπό μιά ειδικής μορφής άνησυχία καί
ότι μελλοντικά όλοι οί άνθρωποι θά πρα
άπό μιά τάση βιασύνης, ή όποια τόν
γματοποιούν κατά συνετό καί άρμόζοντα
σπρώχνει διαρκώς έδώ κι’ έκεΐ.
στις άπαιτήσεις τής άναπαύσεως καί τής
άναζωογονήσεως τών δυνάμεων* άπό τόν
Ό σύγχρονος άνθρωπος τών βιομηχα
κάματο τρόπο κατά τις διακοπές τους.
νικών κοινωνιών κατέχεται άπό τήν έν
Καί τοϋτο, γιατί ή ύπεύθυνη άγωγή δέν
τονη τάση γιά φυγή. Γι’ αύτό καί μόλις
μπορεί πέρα άπό κανόνες πού θέτει καί
φτάση ό καιρός τών διακοπών βιάζεται
τις υποδείξεις πού θά κάνη, παρά νά σενά φύγη μακριά άπό τόν τόπο τής έργαβασθή τήν έλευθερία τοϋ άτόμου νά χρησίας του. "Αν είναι δυνατόν νά ταξιδεύση
σιμοποιή τόν έλεύθερο χρόνο του, όπως
κατά τόν έλεύθερο χρόνο του έξω καί
αύτός βέβαια θέλει. Δυστυχώς ή έλευθε
άπό τά σύνορα τής χώρας του. Κατέχερία δέν έμποδίζει άπό τά παραστρατήματα
ται άπό μιά έντονη τάση νά γνωρίση ξέ
καί τά σφάλματα, τουναντίον κάθε έλευνους τόπους, όπου έλπίζει νά τόν περιμένη
θερίας τό ριζικό είναι συνδεδεμένο μέ
κάτι τό Ιδιαίτερα φυλαγμένο γι’ αυτόν.
άποτυχίες πολλές φορές καί άστοχήΚοντά στόν πόθο γιά τήν ξένη τόν ώθεΐ
ματα. Ή άγωγή μπορεί μόνο νά βοηθήση,
καί ή περιέργεια καί ή τάση νά ίκανοτά άλλα βρίσκονται καί κεΐνται στήν προ
ποιήση ένδιαφέροντα τά όποια έχει γιά
αίρεση τοϋ άτόμου.
νά γνωρίση καί άλλον κόσμο. Μέ τόν
Ό τα ν όμως διαπαιδαγωγηθή ό άνθρω
περιηγητισμό άποκτά ό άνθρωπος γνώ
πος άπό τήν μικρή του ήλικία στό νά
σεις καί πληροφορείται γιά πολλά πού
κάνη καλή χρήση τοϋ έλευθέρου χρόνου
τοϋ ήταν άγνωστα. Γνωρίζει ήθη καί έθι
καί τών διακοπών του, τότε μπορούμε νά
μα λαών καί τόν πολιτισμό τών άνθρώέχουμε καλά άποτελέσματα. Τό πρόβλη
πων, άποβάλλει προκαταλήψεις. ’Εκείνο
μα δυστυχώς στόν τόπο μας είναι άγνω
πού παρατηρεί κανένας σήμερα σέ ο,τι
στο άκόμη. Γι’ αύτό καί τις περισσότερες
άφορά στόν έλεύθερο χρόνο τών διακο
φορές γυρίζομε άπό τις διακοπές μας,
πών μας είναι πού δέν κάνομε καί τόσο
άπό τήν κακή χρήση πού κάνομε αύτών,
καλή χρήση του. Γιά τήν καλή χρήση
πιό κουρασμένοι καί τσακισμένοι άπ’ ό,τι
τοϋ χρόνου τών διακοπών μας έχομε
ήμασταν όταν παίρναμε τήν άδεια μας,
άνάγκη διαπαιδαγωγήσεως.
όταν διακόπταμε τήν έργασία μας.
Ό άνθρωπος καί κυρίως ό έργαζόμεΕλεύθερος χρόνος καί ’Αγωγή
νος σέ διάρκεια καί μέ ένταση χάνει σω
ματικές, άλλά καί ψυχικές καί πνευμα
Ή καθημερινή πείρα μάς δείχνει, πώς
τικές δυνάμεις, κουράζεται. "Εχει άνάγκη
ή διαπαιδαγώγηση στήν καλή χρήση τοϋ
νά άναλάβη, νά άνακτήση τις άπωλεσθεϊχρόνου τών διακοπών είναι απαραίτητη.
σες δυνάμεις του. "Εχει άνάγκη διακο
Τό πρόβλημα τής αγωγής μέ άντικείμενο
πών, έλευθέρου, δηλαδή, χρόνου, άδειας
τόν έλεύθερο χρόνο μελετάται σήμερα
άναπαύσεως. Ή διακοπή τής έργασίας
καί προβάλλεται σάν κάτι έξαιρετικώς
γιά τούς λόγους αυτούς είναι άπαίτηση
άπαραίτητο. Ό καθένας μέσα στήν άγνοια
τής Ισορροπίας: ένέργεια, δράση, κατά
καί στό ανυποψίαστο τοϋ προβλήματος
θεση δυνάμεων καί άνάκτηση. Πρόκειται
καλύπτει τόν έλεύθερο χρόνο κατά τρόπο,
γιά έναλλαγή ένός φυσικοϋ ρυθμοϋ: ’Α
πού άντί νά άνακτήση δυνάμεις, χάνει.
πώλεια σωματικής καί ψυχικής ένέργειας
Ή αγωγή καί ή διαπαιδαγώγηση στή
καί άνάκτησή της. Πρόκειται γιά ανά
χρήση τοϋ έλευθέρου χρόνου προσπαθεί
παυση, ή όποια θά άποτοξινώση τόν κου
πρώτα νά κάνη τό πρόβλημα συνειδητό
ρασμένο όργανισμό, θά έπαναφέρη τις
στό κάθε άτομο, νά τοϋ δημιουργήση
έξαντλημένες δυνάμεις στή φυσιολογική
μιά ευθύνη έναντι τοϋ έαυτοϋ του καί τοϋ
τους κατάσταση.
κοινωνικοϋ συνόλου, νά τόν καταστήση
'Η άποκατάσταση τών δυνάμεων είναι
έτσι, ώστε νά τόν κάνη ικανό καί πρό
άπαραίτητη σέ κάθε ζώντα οργανισμό.
θυμο συνάμα, νά χρησιμοποιή τόν έλεύ
ΓΓ αύτόν καί ή άδεια ή ή αποχή άπό τήν
θερο χρόνο του κατά αυτόνομο, αλλά
έργασία, ή απελευθέρωση χρόνου, είναι
κυρίως υ π ε ύ θ υ ν ο
τρόπο.
ή βασική προϋπόθεσή της. Σήμερα άποδείχθηκε άπό έρευνες πού έγιναν, ότι ή
Ό έλεύθερος χρόνος κλείνει μέσα του
τόσο θετικές, όσο καί άρνητικές κατα έλλειψη διακοπών ή τό χειρότερο, ή κα
κή χρήση τών διακοπών, φέρνει σοβαρές
στάσεις. Ή τεχνικοβιομηχανική άνάβλάβες στό δργανικό σύστημα τοϋ άν
πτυξη τής έποχής μας έκανε δυνατή τήν
θρώπου. ’Εξάντληση καί σωματικό καί
έπιμήκυνση τοϋ έλευθέρου χρόνου τοϋ
πνευματικό τσάκισμα, κατάρρευση ήταν
άνθρώπου τόσο αιφνίδια, όσο καί πλατιά,
συνέπειες τής ΰπερκοπώσεως, σέ παώστε νά δημιουργηθοΰν προβλήματα γιά
λιότερες έποχές κατά τις όποιες οί άν
τά όποια στις βιομηχανικά άναπτυγμένες
θρωποι έργάζονταν άπό τήν άνατολή
χώρες καταβάλλεται προσπάθεια νά λυώς τή δύση τοϋ ήλιου, άπό τήν άνατολή
θόϋν κατά έπιστημονικό τρόπο. Στό πεδίο
τής ήμέρας ώς τό λυκόφως.
τής ζωής καί τής διαπαιδαγωγήσεως τοϋ
Σήμερα δέν υπάρχει ή ύπερφόρτωση
άνθρώπου έπάνω στό φαινόμενο αυτό
αύτή· ώστόσο παρουσιάστηκαν νέες δυσ
άποφαίνονται οΐ ειδικοί, πώς δέν είναι
κολίες. Τό ωράριο είναι νομικά κατοχυ
έπαρκή τά μέτρα καθώς καί οί τρόποι τής
ρωμένο καί όλο καί έπιβοαχύνεται, σέ
διαπαιδαγωγήσεως πού χρησιμοποιούσα
σημείο πού ποτέ δέν τό είχαν φαντασθή
με ώς σήμερα, παρά πώς είναι άνάγκη νά
οί άνθρωποι κατά τις άρχές τής βιομηχα
προχωρήσουμε σέ μορφές καί τρόπους
νικής έπαναστάσεως καί μετέπειτα. Στή
άγωγής, πού άνταποκρίνονται είδικώτερα
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θέση όμως τής σωματικής ύπερκοπώσεως
ήρθε ή ψυχική υπερκόπωση τοϋ νευρι
κού συστήματος. Κάτι τό όποιον δέν έχο
με συνειδητοποιήσει οί πολλοί καί φυ
σικά δέν μπορούμε νά άνταπεξέλθουμε
σ ’ αύτή τή νευρική κόπωση. Γι’ αύτό καί
κατά τό χρονικό διάστημα τών διακοπών
μας όχι μόνο δέν άναλαμβάνομε δυνάμεις,
παρά χάνομε. Κ ι’ όταν πάλι έχουμε κά
ποια άντίληψη τής καταστάσεως, ή όποια
μπορεί νά προκύψη άπό τήν όλο καί πιό
έκνευριστική άτμόσφαιρα μέσα στήν ό
ποια ζοΰμε τόσο στήν καθημερινή μας
έργασία, όσο καί έξω άπ’ αύτή, φαίνεται
πώς παραμελούμε τήν άνάπαυσή μας, τήν
προσπάθεια ν’ άναλάβουμε δυνάμεις.
’Επιβαρύνομε τόν έαυτό μας μέ νέες,
κατά τή διάρκεια τών διακοπών μας, κα
ταστάσεις πρός τις όποιες κατευθυνόμαστε μέ τή δική μας θέληση, χωρίς νά μάς
έπιβάλωνται άπό άνάγκες ή άπό καθή
κοντα καί υποχρεώσεις. Αύτές όμως οί
έθελοντικές έπιβαρύνσεις μας δέ φείδον
ται τών δυνάμεών μας, τούναντίον τις διαβιβρώσκουν. Γ ι’ αύτό καί κατά τήν έπιστροφή μας στήν έργασία παρατηρεΐται
τό φαινόμενο πού άναφέραμε παραπάνω.
Σήμερα έπιβάλλεται, περισσότερο άπό
προηγούμενες έποχές, ή ανάπαυση καί ή
μελετημένη έκλογή τοϋ τόπου, στόν ό
ποιο θά περάσουμε τό χρόνο τών διακο
πών μας, γιατί ή απώλεια τών σωματικών
δυνάμεων δέν είναι μόνο σωματική δια
δικασία, άλλά καί ψυχική. Γενικώτερα
θά πρέπη νά ξέρωμε— αυτό πού μάς άπεκάλυψαν έρευνες έπάνω σέ ψυχοσωματι
κές άρρώστιες— ότι ή σωματική αρρώ
στια προετοιμάζεται στόν ψυχικό τομέα.
Οΐ ψυχικές ανωμαλίες άλλάζουν τήν ορ
γανική λειτουργία δημιουργούν μ’ αύτό
καί προδιάθεση γιά αρρώστια.
Δυστυχώς δέν έχομε σαφή γνώση τής
έννοιας διακοπή ή διακοπές. Διακοπή ση
μαίνει διακόπτω τήν έργασία μου, μέ σκο
πό νά ξεκουρασθώ, ν’ άποκτήσω τις δυ
νάμεις πού έχω χάσει, νά γυρίσω μέ τό
τέλος τών διακοπών μου πάλι πίσω στήν
έργασία μου άνανεωμένος, μέ νέες δυνά
μεις. Γιά νά πετύχω όμως αύτό θά πρέπη
νά ξέρω νά ξεκουρασθώ, νά διαλέξω μέ
νόημα καί σκοπό τόν τόπο τοϋ παραθερισμοΰ μου. Στό σημείο αύτό ό Έλληνας
οικογενειάρχης συναντά άρκετές δυσκο
λίες, όταν ό ίδιος μπορεί νά έχη σαφή
άντίληψη τής έννοιας διακοπή τής έργα
σίας ή καλή χρήση τοϋ έλευθέρου χρό
νου. "Αν τύχη νά έχη μεγάλα παιδιά, δη
λαδή άπό δώδεκα χρόνων καί άνω, συν
ήθως αύτά κανονίζουν τόν τόπο τών δια
κοπών, πού φυσικά δέν θά είναι αύτός,
πού έπιβάλλεται γιά νά ξεκουρασθή ό
έργαζόμενος πατέρας.
Δέν λαβαίνομε ύπ’ όψη μας, όταν άποφασίζουμε τήν έκλογή τοϋ τόπου τοϋ
παραθερισμοΰ μας τις στοιχειώδεις άπαιτήσεις τής βιολογίας, τούς φυσικούς νό
μους πού βρίσκονται σέ στενή συνάρτη
ση μέ τούς κλιματολογικούς καί φυσικούς
ρυθμούς ή μέ τήν ύγρομετρική κατάστα
ση τοϋ άέρα, παρά συνήθως άλλους παρά
γοντες έπουσιώδεις πού όρίζουν τήν έκλο
γή τής θερινής διαμονής μας καί μερικές
φορές είναι καί έπιζήμιοι στόν έπιδιωκόμενο σκοπό μας, ώστε νά μήν πετυχαίνου
με νά έπαναφέρουμε τήν ισορροπία σέ τα
ραγμένες άπό έκνευρισμούς, πού τις προκαλεΐ ή καθημερινή τριβή, καταστάσεις
μας, στή φυσιολογική τους δομή καί ύφή.

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 379)
έπαυσαν νά στρατεύωνται κατά σάρκα, διεξάγοντες κατά των
έπιθυμιών αυτής διαρκή άγωνα μέ τά όπλα τά πνευματικά,
τά όποια είναι δυνατά τφ Θεφ πρός καθαίρεσιν όχυρωμάτων
(Β' Κορ. ι 4), καί κατακρημνίζουν όλα έκεϊνα τά τεχνητά έμπόδια καί όχυρώματα τά όποια ύψώνει ή αμαρτία κατά τής
γνώσεως τοΰ Θέοΰ· «Λογισμούς καθαιροϋντες καί παν ύψωμα
έπαιρόμενον κατά τής γνώσεως τού Θεού, καί αίχμαλωτίζοντες παν νόημα εις τήν ύπακοήν τού Χριστού» (Β' Κορ. ι' 5).
Θεοφόρε Παύλε! Μέ πόσην δύναμιν, μέ πόσην καθαρότητα, μέ
πόσην ζέσιν έκφράζεις τά νοήματα τών εις Χριστόν πιστευόντων! Καί πόσην άνησυχίαν έκδηλώνει ή άγιότης σου, μήπως
τά νοήματα ταΰτα διαφθαροΰν καί χάσουν τήν ειλικρίνειαν,
τήν άγνότητα καί τήν άπλότητά των! «Φοβούμαι δέ μήπως,
ώς όφις Εύαν έξηπάτησεν έν τή πανουργίμ αυτού, ούτω φθάρη
τά νοήματα υμών άπό τής άπλότητος τής εις τόν Χριστόν»
(Β' Κορ. ια' 3). Σοφέ, άγιε Παύλε! Τά πάντα ό Κύριος έν σοφία
είργάσατο, όστις σοι έδωκε σκόλοπα τή σαρκί ϊνα σέ βασανίζη, ΐνα μή ύπεραίρησαι, όχι μόνον διά τήν υπερβολήν τών
άποκαλύψεων, άλλά καί διά τήν ύπερβολήν τής σοφίας σου,
ήτις πράγματι «ούκ έστι κατά άνθρωπον» (Γαλ. α' 11).
Έ ν τφ Χριστιανισμφ ούδεμία ύλική άπόλαυσις είναι ικανή
καί παρέχει άντιστάθμισμα έναντι τής πνευματικής χαράς τήν
όποίανμάς προσφέρει ή οίκείωσις τοΰ Χριστού καί ή μετ’ αύτοΰ ένωσις. Ή τελική δόξα καί δικαίωσις τοΰ άνθρώπου έξασφαλίζεται οόχί διά τών κοσμικών πρόσκαιρων ήδονών, ας
παρέχει ή παρούσα ζωή, άλλά διά τών θλίψεων καί υπέρ Χρι
στού παθημάτων τοΰ παρόντος καιρού. Τά παθήματα ταΰτα
έξασφαλίζουν τεράστια κέρδη εις τούς πιστεύοντας· «Λογί
ζομαι γάρ ότι ούκ άξια τά παθήματα τοΰ νΰν καιρού πρός τήν
μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθήναι εις ήμάς» (Ρωμ. η' 18).
Δυστυχώς ό άνθρωπος ρέπει πρός τά έφήμερα καί τά φθαρτά

μολονότι έχει διαπιστώσει τήν ματαιότητα τούτων. Τα έγκόσμια κατήντησαν τό έπίκεντρον τής έν τφ βίω τούτω δράσεως
τοΰ άνθρώπου. Έ άν έπέζη σήμερον ό κυνικός Διογένης καί
περιήρχετο τάς κοσμοβριθείς όδούς τών ’Αθηνών, θά έδυσκολεύετο άκόμη περισσότερον νά εύρη «άνθρωπον» παρ’ όσον
έδυσκολεύθη κατά τήν ιστορικήν έμφάνισίν του μέ άνημμένον
φανόν έν μέση ήμέρμ. Καί άν ό Θείος Παύλος έπανήρχιζε
σήμερον τάς περιοδείας του καί διήρχετο έξ ’Αθηνών, δέν
θά ήδύνατο νά όνομάση τούς ’Αθηναίους «δεισιδαιμονεστέρους», διότι δέν θά έθεώρει τήν πόλιν «κατείδωλον». Ούδέ
θά άπηύθυνε πλέον πρός τάς απανταχού ύπ’ αύτοΰ ίδρυθείσας
Εκκλησίας τά θερμάς έκείνας έπιστολάς, άλλά έπιστολάς
δακρύων μετά πολλής θλίψεως καί συνοχής καρδίας. Οΐ λόγοι
τοΰ Κυρίου είναι ώς άν έπεσαν εις τό κενόν. Τό αίμα του ώς
άν έχύθη εις μάτην. Διότι ή άμαρτία έπιζή καί κυριαρχεί
άπανταχοΰ τοΰ κόσμου. Ή πλάνη τοΰ νΰν καιρού έχει αιχμα
λωτίσει τάς σκέψεις μας καί έξαχρειώσει τάς συνειδήσεις μας.
Δέν υπάρχει πλέον ό κυνικός Διογένης, όστις θά ήρνεΐτο νά
εύεργετηθή άπό τούς ισχυρούς τής γής. Άντιθέτως, οί σοφοί
τοΰ εικοστού αίώνος— έάν υπάρχουν σοφοί— έκλιπαροΰν τήν
εύνοιαν τών ισχυρών, κολακεύοντες τάς άδυναμίας των ΐνα
έπιτύχουν τήν ένεστώσαν χαράν. Οί πάντες έχομεν άγνωσίαν
Θεού, περιφρονοΰντες τήν μακροθυμίαν καί καταχρώμενοι τοΰ
έλέους αύτοΰ. Διανύομεν τόν έσχατον καιρόν άπό άπόψεως
έξαχρειώσεως τών ήθών καί καταπτώσεως τού άνθρώπου. Οί
καιροί μάς ένθυμίζουν τούς λόγους τοΰ θεοφόρου ’Ιγνατίου·
«Έσχατοι καιροί λοιπόν είσ ιν αίσχυνθώμεν. φοβηθώμεν τήν
μακροθυμίαν τοΰ Θεού' μή τοΰ πλούτου τής χρηστότητος αύτοΰ
καί τής άνοχής καταφρονήσωμεν ή γάρ τήν μέλλουσαν όργήν
φοβηθώμεν, ή τήν ένεστώσαν χαράν άγαπήσωμεν έν τφ νΰν
βίω· έστι δέ ή ένεστώσα χαρά καί ή άληθινή, τό μόνον έν
Χριστφ Ίησοΰ εύρεθήναι εις τό άληθώς ζήν», έάν εις τήν
προβαλλομένην πρό τοΰ φωτός τοΰ Χριστού άνομίαν έγείρωμεν διαρκώς τήν άξίωσιν τοΰ Διογένους' «Μικρόν άπό τοΰ
ήλιου μετάστηθι».

ΔΙΑΦΟΡΑ
καί τοΰ λ ύ κ ο υ . "Οταν έτελ είω σ ε,
έκ οίταζε τά μικρά καί τούς είπε :
— Β λ έ π ε τ ε , παιδιά μ ο υ , άν τό
προβατάκι άκουε τήν μαννούλα του
δέν θά τό έτρ ω γε ό λ ύ κ ο ς . Δ έ ν είναι
έτσι ;
Κ άποιος μικρός έσήκω σε τό χ έρ ι
του καί ε ί π ε .
— Δ έν θά τό έτρ ω γε, β έ β α ια , ό
λύκος · θά τό έτ ρ ώ γ α μ ε, δμω ς , έμ εΐς .

’Α ν έ κ δ ο τ α

Προτοΰ ό Μ έγας Α λ έξα ν δ ρ ο ς ξεκ ινήση γιά τή ν μεγαλειώ δη πορεία του
στά βάθη τής ’Α να το λ ή ς, μοίρασε
στους συντρόφ ους του σ’ άλλον ένα
χ ω ρ ά φ ι, σ’ άλλον ένα μικρό χω ριό
καί σ’ άλλον τά έσοδα μιας συνοικίας
ή ενός λ ιμ α ν ιο ύ . "Οταν πιά είχ α ν
παραχωρηθή δλα τά βασιλικά κτή
ματα , ό στρατηγός Περδίκκας τό ν
ρώτησε : «Κ αί στόν εαυτό σ ο υ , βασι
λιά μ ο υ , τί α φ ή ν ε ις ; — «Τ ις ελ π ί
δ ε ς » , άποκρίθηκε ό ’Α λέξανδρος. Γ ν ω μ ι κ ά
Λ ο ιπ ό ν, σ υ ν έχ ισ ε ό Π ερδίκκας, θά
Κάθε άνθρω πος θέλει νά ζήση π ο λ ύ ,
πάρουμε ένα μέρος καί μεΐς ά π ’ αυ
τ έ ς , πού έκστρατεύουμε μ αζί σ ο υ » . μά κανένας νά γίνη γ έ ρ ο ς .
Καί παραιτήθηκε άπό τό κτήμα πού
ΣΟΥΙΦΤ
τοΰ χ ά ρ ισ α ν, τό ίδιο δέ έκαναν καί
π ολλοί άλλοι άπό τούς σ υντρ όφ ους
Έ ν α ς γεννα ίος έχθρός είναι κ α λ ύ 
τοΰ μ εγα λεπ ή βολου στρατη λάτη ,
τερος άπό έναν άνανδρο φ ίλ ο .

★
Ε ίναι αισχρό νά έπαινής τις άρεΜιά ωραία λευκή έ χ ε ι συλλη φ θή τές τώ ν ά λλω ν καί δμω ς νά μή τις
άπό κ α ννιβά λους καί ό άρχη γός τους μ ιμ ή σ α ι.
ΔΕΙΜ ΩΝΑΞ
διατάζει νά τήν ρίξουν στό κ α ζά νι,
πού β ρ ά ζ ε ι.
— Δ έν μπορείτε νά κάνετε κ ’
Παιδίον π λού σ ιον καί ά π α ίδ ευ το ν,
έσεϊς σάν δλους τούς άνδρες τοΰ κό χρ υ σ οΰ ν έστι ά νδ ρά π ο δ ο ν.
σμου , λ έει κλα ίγοντα ς . Νά μέ φ ά τ ε ..
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
μέ τά μ ά τ ια ;

Παροιμίες
Π ού’ χ ε ι ά δελφ ό καλόγερο έχ ε ι ζευ 
γάρια β ό δ ια .
("Οποιος έ χ ε ι ισχυρούς άδελφ ούς
έ π ιτ υ γ χ ά ν ει π ο λ λ ά ) .
Ό κόσμος είνα ι ρόδα καί ώ σάν
τροχός γ υ ρ ίζ ε ι, άλλος π η γα ίνει υ ψ η 
λά κι άλλος κ α τη φ ο ρ ίζει .
(σ α φ ή ς)
Κ αλό κ ρ α σ ί, κακό κ ε φ ά λ ι.
("Οταν βρή κανείς καλό κ ρα σ ί,
π ίνει συνήθω ς π ο λύ καί μ ε θ ά ε ι).
Κ άποιος σ ύ μ βο υ λο δέν
έρω τοΰσε τό ραβδί τ ο υ .

είχ ε

κ’

(Λ έγετα ι γ ι’ αύτούς πού ρω τούν
τόν έαυτόν τους στά σπουδαία πρά
γμ α τα ) .
"Ολη μέρα Κ α λογιάννη καί τό βράδυ
Κ ακογιάννη .
(Λ έγετα ι γ ι’ αύτούς πού παρακι
νού ν τούς έργάτες τους νά έρ γ ά ζω νται έπ ιμ ό ν ω ς, καί τή ν ώρα τοΰ φ α 
γη τού καί τής πληρω μής τούς δίνουν
έλ ά χ ισ τ α ) .

Πώ ς π ά νε κόρακα, τά π αιδιά σου ;
— "Οσο πάνε καί μ α υ ρ ίζο υ ν.
Πας τις άπαίδευτος φ ρονιμώ τατός
Ή Δασκάλα άρχισε νά διηγήται έστι σ ιω π ώ ν .
(Γ ι’ αύτούς πού δσο π ά νε καί χ ε ι
ατά παιδιά τή ν ιστορία τοΰ προβάτου
ΘΕΟΓΝΙΣ ροτερεύουν) .

¥
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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ
'Ο άνθρωπος μπορεί νά ζήση δίχως επιστήμη. "Ομως
δέν μπορεί νά ζήση δίχως ήθική. Μιά ήθική πού θά μάς
όδηγή στό νά χρησιμοποιούμε τις τεχνολογικές, σήμερα,
καί τις οποίες άλλες, αύριο, πηγές, καί ίκανότητές μας, μέ
υπεύθυνο κι’ έποικοδομητικό τρόπο καί μάλιστα τήν ώρα
πού τις άποκτοΰμε, τήν ώρα πού τις πολλαπλασιάζουμε.

Ο

ΣΟ Π Α Ν Ε καί πληθαίνουν
και μεγαλώνουν περισσότερο
οι ανησυχίες καί οι φόβοι για
την τεχνολογική μας εξέλιξη. Ή
ώρα για τό «ανάθεμα» τής επιστή
μης — πού ή επίσημη ηλικία της
μετριέται, καθώς υποστηρίζουν πολ
λοί, από τήν εποχή τοϋ Φράνσις
Μπέικον, λόρδου Καγκελάριου τής
’Α γγλίας — καί τής επιστημονικής
έρευνας, όλο καί κοντοζυγώνει.
Άψοΰ τήν πιστέψαμε καί τή λα
τρέψαμε σάν Θεό, άιψοΰ δεχθήκαμε
καί γευθήκαμε, άλόγιαστα καί σπά
ταλα, αλλοτριώνοντας ακόμα καί
τον εσωτερικό εαυτό μας, τα τόσα
αγαθά πού ανακάλυψε, μέ τήν τεχνι
κή καί τήν τεχνολογία, τώρ’ αρχί
ζουμε νά τήν βλέπουμε σάν υπόλογο.
Λίγο - λίγο κάπως τήν άπαρνιόμαστε, ηάν Θεό, καταριώντας την
καί βρίζοντάς την. ΕΙν’ ένας ψεύτι
κος Θεός πού άπανθρωποποιεϊ τήν

κοινωνία καί ρυπαίνει τό φυσικό πε
ριβάλλον, λένε μερικοί. Προμηθεύει
όλα κείνα τά όργανα, τα μέσα καί
τούς τρόπους, πού ευκολύνουν όλο
καί μιά πιο δραστική έξουσίαση τοϋ
ανθρώπου από τον άνθρωπο, λένε
άλλοι. Είναι πιά καιρός, προσθέτουν
τρίτοι, νά καταλάβουμε ότι ώρισμένες δυνάμεις εΐν’ επικίνδυνες, ότι
ώρισμένες εφευρέσεις αποτελούν πε
ρισσότερο απειλή παρά υποσχέ
σεις.
Βέβαια, κι’ άλλοτε κάπως τά εί
χαν βάλει μέ τήν επιστήμη. Είναι
πιο φανερό κι’ από τον ήλιο, έγραφε
στον «Αιμίλιό» του ό Ρουσσώ, ότι
οί επιστημονικές κοινωνίες τής Ευ
ρώπης είναι δημόσιες σχολές ψεύ
δους. Κ ι’ ό Βαλερύ, πριν 50 χρόνια,
είπε ότι, παρ’ όλη τήν αγωνία, πού
περνάει τό πνεύμα, θέλουν νά τό
θέσουν υπό έλεγχο ή νά τον φορτώ
σουν υπευθυνότητες γιά τήν αγαθό

τητα καί τον ανθρωπισμό τον.
Ωστόσο, σέ πρώτη ματιά, δύ
σκολο είναι ν’ άρνηθεί κανείς ότι
έχουν άδικο οί σημερινοί κατήγοροι
τής επιστήμης. Ποτέ άλλοτε, όσο
σήμερα, τήν εποχή τής μέγιστης
ακμής καί δόξας τής επιστήμης, ό
άνθρωπος δέν γνώρισε τέτοιαν εσω
τερική κατάπτωση, τέτοιαν άπάμβλυνση τής συνειδήσεώς τον άλλά
καί τέτοια σύγχυση. «Καθώς ή συ
νείδηση ξεπέφτει σέ παρακμή», γρά
φει ό Μαρκοϋζε, «ό άνθρωπος δέν
καταλαβαίνει τί πραγματικά συμ
βαίνει γύρω του». Ποτέ άλλοτε οί
γνώσεις δέν ήσαν τόσο πολλές καί οί
δυνατότητες άπόκτήσεως τους τόσο
μεγάλες, κι ωστόσο ποτέ άλλοτε
δέν κυριαρχούσε τόσο πολύ ή «μετριοκρατία», ή ήμιμάθεια, τό θράσος
καί ή υποκρισία, όσο σήμερα. Καμιά
εποχή δέν γνώρισε τόσο μαζικούς
σκοτωμούς καί δολοφονίες καί γενικά

Θαλαμίσκος «Μέρκιουρυ», βάρους 1225 κιλών και διαμέτρου στη βάση 1,83 μ. Χρησιμοποιήθηκε στό πρώτο Αμερικανικό πρό
γραμμα έπηνδρωμένης διαστημικής πτήσεως. Παρά τά άσύλληπτα επιτεύγματα τής συγχρόνου επιστήμης, ό άνθρωπος δέν έγνώρισε ποτέ μέχρι σήμερα τέτοιαν εσωτερική κατάπτωση καί τέτοιαν άμβλυνση τής συνειδήσεώς του, άλλά καί τέτοια σύγχυση.
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τέτοια περιφρόνηση τής ανθρώπινης
ζωής, μέ μέσα και τρόπους παράγωγα τής επιστήμης, όσο ή σημε
ρινή. Και τό πιο σοβαρό, ποτέ ώς
τώρα ό άνθρωπος δεν Αντιμετώπισε
τό ενδεχόμενο μεταβολής τον μέ την
πρόοδο τής μοριακής βιολογίας και
τής βιοχημείας. Τή δυνατότητα δηλ.
νά μεταβάλλει — Αλλοιώνοντας τα
γονίδιά του — τις πνευματικές του
λειτουργίες, και ικανότητες, την
προσωπικότητα καί τον χαρακτήρα
τον. Τον κίνδυνο δηλ. να δημιουρ
γήσει έναν ολοκληρωτισμό πιο Από
λυτο άπ’ όσο γνωρίσαμε ή μπορού
με νά φαντασθοΰμε. «Μέσα στη
δεκαετία 1970 - 1980, οι επιστή
μονες που Ασχολούνται μέ την ια
τρική θά ’ναι σέ θέση νά Ασκούν ση
μαντικό έλεγχο πάνω στο Ανθρώ
πινο πνεύμα . . .», δήλωσε στο ’Α με
ρικανικό Κογκρέσο ό καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο τής Καλλιφόρνιας Ντέϊβιντ Κρέχ.

’Έ τσι, φοβισμένος καί μετανοιωμένος, ό σημερινός άνθρωπος Ανα
ζητεί Απελπισμένα, σάν κείνο τό
μ αθητευόμενο μάγο — που άφησε
λεύτερα τά νερά καί παρά λίγο νά
τον πνίξουν αν δέν προλάβαινε νά
μπει στή μέση ό μεγάλος μάγος —
τρόπο νά σταματήσει τό κακό. Καί
θεωρώντας σάν πρώτο καί βασικό
υπεύθυνο την επιστήμη, πασχίζει ν’
Ανακόψει την ορμή, τήν τόση Ανά
πτυξη καί πρόοδό της. «Βρισκόμα
στε μπρος σέ δυνατότητες πολύ μεγά
λες καί πολύ περίπλοκες καί σημαν
τικές, γιά νά τις Αφήσονμε στή σφα
λερή Ανθρώπινη κρίσι . .», γράφουν ό
’Άντονυ Βίννερ κι’ ό Χέρμαν Κάν. Ή
γνώση είναι δύναμη, φωνάζουν άλλοι.
Φυσικά καί ή επιστήμη καί ή τεχνο
λογία. 'Ό μω ς δέν είναι φανερό πώς
ή δύναμη είναι πάντοτε κι Αγαθό.
’Έ τσ ι θά πρέπει νά ρωτάμε, όχι μόνο
αν μπορούμε νά κάνουμε τούτο ή εκεί
νο, άλλ’ αν θά πρέπει νά τό κάνουμε.

Σάν πρώτη λύση, άλλοι προτεί
νουν τον έλεγχο τής επιστήμης καί
τής έρευνας. Ό ’Αμερικανός φυσιο
δίφης καί φιλόσοφος Τζ. Γ. Κράτς,
πρότεινε, πριν τρία χρόνια, νά συγ
κροτηθεί ένα συλλογικό όργανο ή νά
καθιερωθεί μια σειρά Από ηθικά κρι
τήρια, γιά νά κρίνεται ή κάθε επι
στημονική έρευνα. ’Ά ν συντελεί στήν
ευτυχία τού ανθρώπου καί, προ παν
τός, δέν Αποτελεί κίνδυνο γ ι’ αυτόν,
τότε, φυσικά, νά πραγματοποιείται
καί ν’ άξιοποιεϊται τό επίτευγμά
της. « Ή Ανάγκη», έγραφε, «γιά
κριτήρια ή κάποιο είδος ελέγχου,
είναι επιτακτική. ’ Οχι μόνο γιά τήν
’Αμερική, Αλλά καί γιά τον υπό
λοιπο κόσμο. Γιατί ολάκερη ή Αν
θρωπότητα Αντιμετωπίζει τις ίδιες
Απειλές . . .». Φυσικά, γιά διεθνή
έλεγχο, είναι υποκρισία, άν όχι
ανοησία, νά γίνεται λόγος, σέ μιάν
εποχή πού τά έθνη τρώγονται τόσο
πολύ μεταξύ τους ή κι’ όσα δέν τρώ-

Τελειότατα συστήματα αυτομάτου έλεγχον τεραστίων εγκαταστάσεων. Μ ’ ολο πον η επιστήμη και οί εκ
πληκτικές Ανακαλύψεις της θεωρήθηκαν ευλογία Θεόν, σήμερα άρχίζονν νά απειλούν, χοιρις υπερβολή τον
άνθρωπο. «Ζοϋμε σέ μιά εποχή ανακαλύψεων, είπε πριν λίγο καιρό ό Ά ν τρ έ Μαρλω, πον δεν ξερονμε πού
θά μάς οδηγήσουν και τί σημαίνουν».
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γονται μεταξύ τους, αδιαφορούν
αν τρώγονται κάποια άλλα ή άν το
ένα πάει ν’ άφαιρέσει την Ανεξαρτησία κα'ι την Ακεραιότητα τον άλ
λον ή τις πλουτοπαραγωγικές πη
γές τον, γιατί τό Ιδιο δεν θέλει νά
περιορίσει κάπως την πολυτέλεια
καί τις Ανέσεις τής ζωής τον. Κ ι’
επειδή κι’ ό Κράτς θά διαπνέεται,
φαίνεται, Από παρόμοιες σκέψεις,
υποστηρίζει στην αρχή νά έφαρμοσθεϊ ο εθνικός έλεγχος, μέ πρώτη
μάλιστα χώρα τήν ’Αμερική, πού
’ναι πολύ προχωρημένη τεχνολογι
κά.
’'Αλλοι υποστηρίζουν ν’ Αναλάβει δλη τήν ευθύνη ό ίδιος ό επιστή
μονας. Είναι καθήκον τον, λένε, πριν
παραδώσει μια εφεύρεσή του γιά
εφαρμογή κ’ εκμετάλλευση, ν’ άναρωτηθεϊ αν μπορεί νά χρησιμοποιη
θεί καλά κι’ ωφέλιμα. Δίχως κανένα
κίνδυνο. Άλλοιώς νά μή τή δίνει.
'Όπως, κάμποσους αιώνες πριν,
έκαμε ό Λεονάρντο Ντά Βίντσι,
πού εξαφάνισε τά σχέδια τον υπο
βρύχιου, πού είχε Ανακαλύψει, για
τί συνειδητοποίησε δτι ή συσκευή
του αυτή θά μπορούσε νά κατα
στρέψει δλα τά λιμάνια τής ύφηλίου.
"Ομως, στήν περίπτωση αυτή, ξεχ
νούν τον πατριωτισμό, τό εθνικό
συμφέρον, πού Από κανένα τους τό
άτομο δεν μπορεί νά άποδεσμευθεί.
’Εκτός φυσικά αν είναι προδότης
ή άρνησίπατρις. Ά λλα και γενικώτερα τήν άμεση ή έμμεση εξάρ
τηση τού επιστήμονα από εκείνον
που διαθέτει τά λεφτά, πού τις πε
ρισσότερες φορές άν δεν είναι ή ίδια
ή πολιτεία θά ’ναι κάποιος άλλος
πού κατά κάποιο τρόπο συνδέεται μ ’
αυτήν. ’Α π ’ αυτό τον πατριωτισμό
οι ΓΟλλανδοί οπτικοί, πού εφεύραν
τό τηλεσκόπιο — πού διά λίγον και
ρό τό διεκδίκησε κι’ ό Γαλλιλαίος γιά
δική του εφεύρεση — δεν τό ’δωκαν
στο Κράτος τους, γιατί πίστεψαν
δτι μέ τή βοήθειά τον οί πόλεμοι θά
μπορούσαν νά διεξαχθοΰν πιο Απο
τελεσματικά.
** *
I

”Οπως καί νά ’ναι τό πρόβλημα
έχει τεθεί. Οί κίνδυνοι καί οί Απει
λές υπάρχουν κ ’ έπεκτείνονται, καί
μαζύ τους οί φόβοι καί ή Αγωνία
Από τήν κακή χρήση των δυνατο
τήτων πού προσφέρει ή επιστήμη
καί ή έρευνα. Πριν λ.ίγες μέρες Ακόμα
ό Ά ντρέ Μαλρώ, είπε δτι ζοΰμε σέ

μιάν εποχή Ανακαλ.ύψεων, πού δεν
ξέρουμε δμως καλά πού θά μάς οδη
γήσουν καί τι σημαίνουν.
"Ομως είναι δικαιολογημένοι δλοι
αυτοί οί φόβοι καί οί ανησυχίες;
Είναι Αλήθεια πώς τά τελευταία
25 χρόνια, πού ή επιστήμη έφτασε
τόσο ψηλά καί τά παράγωγά της,
μέ πρώτη τήν τεχνολογία, ακόμα
ψηλότερα, μερικά επιστημονικά επι
τεύγματα κατέληξαν σέ ζημιές κ’
είναι Αληθινοί κίνδυνοι γιά τον άνάνθρωπο. ”0 υπερπληθυσμός, ή ρνπάνση τού περιβάλλοντος, ή ατομο
βόμβα καί ταυτόχρονα ή Αδράνεια
άν δχι ή Αδιαφορία, γιά δλ’ αυτά,
των μεγάλων μαζών, είναι κάμποσ’
Απ’ αυτά.
Ωστόσο φταίει γ ι’ αυτό ή επι
στήμη; Τό ερώτημα γιά τον φυλα
κισμένο δεν είναι τ ’ δτι βρίσκεται
στή φυλακή, άλλα τό γιατί βρίσκε
ται εκεί. Φταίει, λ.οιπόν, ή επιστήμη
γιά τή φοβερή Απειλή ενός ολοκλη
ρωτικού πολέμου, πού κρέμεται, σαν
καρμανιόλα, πάνω Από τό κεφάλι τής
Ανθρωπότητας; Αυτή συνέχιζε, τόσα
χρόνια τώρα, τον πόλεμο στο Βιε
τνάμ, καί συνεχίζει στή Μέση Α ν α 
τολή κι’ αλλού; Φταίει ή επιστήμη
άν, Αντί γιά τήν καταπολέμηση τής
πείνας καί τής Αθλιότητας πάνω
στή γή, προτιμήθηκαν τά ταξίδια
στο φεγγάρι καί στον Ά ρ η ; Φταίει,
σ τ’ Αλήθεια, ή έρευνα καί ή τεχνο
λογία άν κυριαρχεί Ακόμα ή φο
βερή Ανισότητα στον κόσμο, ώστε οί
μισοί ν’ Αργοπεθαίνουν από τήν Ανέ
χεια καί τις τόσες άλλες συμφορές
κι’ άλλοι μισοί νά χαρτοπαίζουν, νά
γλεντούν καί ν’ άνταγωνίζωνται
ποιος θά ξεγυμνωθεί περισσότερο
ατούς δρόμους ή στά παλκοσένικα,
στις Ακρογιαλιές καί στις πλατείες
καί ποιος θά προβάλλει πιο πολύ
δλη αυτή τήν Αθλιότητα; rΗ επι
στήμη φταίει άν τά τελευταία χρό
νια ό κινηματογράφος καί ή τη
λεόραση έκαμαν έργο τους αποκλει
στικό τή μύησή μας σ’ δλ.α τά μυ
στικά, τά ομαλέ καί τ ’ Ανώμαλ.α, τής
σεξουαλικής επαφής Ανάμεσα σ
ομόφυλους κ’ ετερόφυλους; Κοντο
λογίς ή επιστήμη κι’ 6 επιστήμονας
είναι υπεύθυνοι γιατί εφευρίσκουν
τό νέο, γιατί πληθαίνουν τις γνώ
σεις κι’ δχι ό επιχειρηματίας — Κρά
τος ή ιδιώτης — πού τά εκμεταλ
λεύεται γιά κέρδος καί πλουτισμό,
έκτρέποντάς τα από τή σωστή τους
κοίτη, Από τον σωστό τους προορι
σμό, μολονότι ξέρουν πολύ καλά

δτι έτσι τά κάνουν κινδύνους κι απει
λές;
Ά ν ό άνθρωπος κυνηγάει τις τό
σες υλιστικές χαρές — φτάνοντας ώς
τό έγκλημα γιά τήν Απόκτησή
τους—παρά τήν έντονη Αντίθεση τής
λογικής καί τής ψύχραιμης σκέψης,
φταίει γ ι’ αυτό ή επιστήμη ή ό ίδιος
ό άνθρωπος πού μαζύ μέ πολ.λ.ά άλλα
λησμονάει και τή βεβαιότητα τον
θανάτου καί τή μεταφορά τον μ ’
αυτόν στον άλλο κόσμο, ολόγυμνου,
δίχως οντ’ ένα σαρίδι νά παίρνει
μαζύ του Απ’ δσα έχει; Πού βλέ
πει τό συνάνθρωπό του σαν Αντι
κείμενο έκμεταλλενσεως κι’ δχι σάν
φίλο ή γείτονα; Πού ’παψε νά ναι
καλός «κάγαθός», ενάρετος καί «χρη
στοήθης», δίχως καμιά δνναμι Αντι
στάσεως στις επιταγές τον ένστι
κτον;
Τ’ δτι Αδιαφορούμε γιά τήν ηθι
κή, τ ’ δτι τή σβήνουμε δ λ.ο καί πε
ρισσότερο σάν οδηγό μας στή ζωή
καί στή χρησιμοποίηση των επι
στημονικών επιτευγμάτων, δεν έχει
καμιά σχέση μέ τήν μετατροπή αυ
τών των επιτευγμάτων σέ κίνδυ
νους; rO Σωκράτης, μ ’ δλο πού οί
μαθητές καί οί φίλοι τον τον παρακαλ.ονσαν επίμονα νά άποδράσει απο
τή φυλακή, έχοντάς τον τα δλ.α ετοι
μασμένα, καί νά σώσει έτσι τή ζωη
τον, Αρνήθηκε νά τό κάνει κ’ έτσι
έγινε φάρος, σύμβολο αυτοθυσίας κι,
Αποκορύφωμα ηθικής.
***

’Αλλά κι’ άν παραδεχθούμε δτι
φταίει ή επιστήμη, Αντιμετωπί
ζουμε τήν κατάσταση, λύνουμε τό
πρόβλ.ημά μας μέ τό νά θέσουμε τήν
ίδια καί τήν έρευνα, κάτω Από έλεγχο
καί περιορισμούς: Νά φτάσουμε δηλ.
στον περιορισμό τής πνευματικής
ελευθερίας, πού γιά χάρι της τόσοι
Αγώνες έγιναν και τόσο αίμα χύθηκε;
’Αλλά καί ποιά ή εγγύηση δτι ή
Ανάθεση τού ελέγχου σ ένα σνλ.λογικό όργανο εξασφαλίζει τήν έπιτνχία; Τά μέλη τού οργάνου αυτού δέν
θά ναι άνθρωποι, όπως καί οί άλλοι:
Μέ δεσμούς κι’ Αδυναμίες, μέ φανα
τισμούς καί πάθη; Αέν θά διορίζωνται Από κάποιον, ιδιώτη ή Κρά
τος; Υπάρχουν στο σύγχρονο κό
σμο οί «ενάρετοι», οί ελεύθεροι. οι
νιτσεϊκοί υπεράνθρωποι, πού νά
μπορούμε νά τούς έμπιστενθοϋμε
τή μεγάλη αυτή Αποστολή;
(Συνέχεια εις τήν σελ. 413 )
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Ε ΙΔ Η Σ Ι για τον θανατο τοϋ μεγάλου Σονλιώτη πήρε φτερά και εφτασε, από τό Μεσολόγγι, απέναντι στη Ζάκυνθο. ' Ο νεαρός ποιητής}

ό γιος τοϋ κόμητος Νικολάου Σολωμον, πού παρακολονθονσε μέ άγρυπνο μάτι την παραμικρή έξέλιξι τής Έπαναστάσεως, ένοιωσε δυνατή συγκίνησι

Κάτω: Ή κηόεία τοϋ Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι. 'Απέναντι: Ό θάνατος τοϋ Μάρκον Μπότσαρη.
( Πίναξ τοϋ Φόν ’Έςς. )
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στήν ευαίσθητη ψυχή του. 'Ο Ιστορικός μέ την επι
στημονική κρίσι και ερευνά θα παρέδιδε στους μετα
γενεστέρους τό γεγονός. 'Ο ποιητής όμως μέ τό πλού
σιο συναίσθημα μιλά σέ διαφορετική γλώσσα· σέ γλώσ
σα πού έγγίζει ώς τά μύχια την ψυχή τον άναγνώστον.
Και ό Μάρκος Μπότσαρης είχε αυτή τήν ευτυχία: να
ύμνηθή ό ηρωικός θάνατός του από τήν μούσα τον
εθνικού ποιητοΰ.
Πώς μπορούσε άλλωστε ό υμνητής τής ελευθερίας
νά μή γράψη καινούργιους σκοπούς για τήν ελεύθερη
ψυχή τού Μάρκον, τήν άδολη και άπηλλαγμένη από
ματαιοδοξία; Πώς νά μην τον σνγκινοΰσε ό αγωνιστής
πού έσχισε τήν παραμονή τής μάχης στο Καρπενήσι
τό δίπλωμα τής αρχιστρατηγίας για νά σταματήση τήν
διχόνοια των φιλοδοξών οπλαρχηγών, λέγοντας, ότι
«6 Σκόντρα πασάς δίδει διπλώματα και όποιος είναι
καλός αέριον τό παίρνει από τον ίδιο».
Ό θάνατός του ήταν ή έπισφράγισι μιας ζωής
δεμένης στον άγώνα. ’Από μικρός αγωνιζόταν μέ τον
πατέρα του Κίτσο Μπότσαρη καί κατόπιν μέ τον θειο
του Νότη εναντίον τού Ά λ ή πασά των Ίωαννίνων
καί έπειτα εναντίον τού σουλτάνου. Τόση ικανότητα
είχε στον πόλεμο καί τέτοιες αρετές, ώστε σέ ηλικία
30 ετών ήταν αναγνωρισμένος ώς μόνος άρχηγός όλων
τών Σουλιωτών. Προσπάθησε μέ πολλές θυσίες ν’
άναστήση τό Σούλι. Μετά τήν πτώσι τού Σουλίου
ήλθε στο Μεσολόγγι καί διακρίθηκε στήν πρώτη
πολιορκία. Μέ όλη τή φλόγα τής ψυχής του άγωνίσθηκε
αντάμα μέ τά παλληκάρια του στο πλευρό τών Μεσολογγιτών, πού τον περιέβαλλαν μέ τήν αγάπη τους.
"Οταν ό Σκόντρα πασάς έφθασε στο Καρπενήσι, οί
Σουλιώτες έξεστράτευσαν από τό Μεσολόγγι καί
έστρατοπέδευσαν σ’ ένα χωριό τού Καρπενησιού, δύο
ώρες μακριά από τό εχθρικό στρατόπεδο. Στις 8
Αύγούστου έκαναν συμβούλιο καί Αποφάσισαν τήν
ίδια νύκτα νά πέσουν ξαφνικά στο στρατόπεδο τού
εχθρού.
Αξίζει εδώ ν’ Αναφέρωμε τήν περιγραφή τής μά
χης από τό σημείωμα τού Σολ.ωμοϋ για τον θάνατο
τού Μπότσαρη: «Έπρόσμενε ό Μάρκος εις τές 5
ώρες καί τέταρτον καί κανένας δεν έκινήθηκεν.*Έτρεξε
τότε ό Μάρκος μέ τό σώμα του ώς 350· ηύρε τούς
εχθρούς εις τον ύπνον μοναχός τον τόσους πολλούς έσφα
ξε, οπού έπρίσθηκε τό χέρι τον καί έστόμωσε τό
σπαθί τον. Ό πόλεμος έβάσταξε πέντε ώρες. ”Εβγα
λαν τούς εχθρούς απ’ δ/ία τά ταμπούρια, μονάχα ένα
έβαστοϋσε όπου έδιανθεντεύετο από μίαν μάνδραν.
Αντίκρυ εις αυτό έπήγεν ό ίδιος ό Μάρκος καί έπολεμοϋσε. Δύο, τρεις έσκοτώθηκαν εις τό πλάγι του,
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έπληγώθη καί αυτός εις τήν μέσην ελαφρά καί διά
νά μή προξενήση δειλίαν εις τούς συντρόφους τον
έπολεμοϋσε καί πληγωμένος όντας . . . ’Από τό ταμ
πούρι πού έβαστοϋσε ακόμη μία μπάλλα τουφεκιού
έκτύπησε τον στρατηγόν εις τό μέτωπον καί έπεσεν
εις τον τόπον».
’Από τό πεδίο τής μάχης έφθασε εις τό Μεσολόγγι
τό θλιβερό νέο. Σάν έπεφτε γιά προσωπικά συμφέρον
τα θά έφευγε λ.ησμονήμένος. ’Εάν πέθαινε γιά τήν
οικογένεια του, λίγοι θά τον έκλαιγαν. Σκοτώθηκε
γιά τό σύνολο, έπεσε γιά τον μαρτυρικό Ελληνικό λαό.
Καί τό πένθος ήταν κοινό.
«Τό σώμα τού Μάρκου έφέρθηκεν εις τό Μεσολόγγι
δλον καταματωμένον. ’Έτρεχαν άνδρες καί γυναίκες
καί παιδιά καί κόρες εις προνπάντησίν τον, καί έφώναζαν «ό Μάρκος άπέθανεν! ό Μάρκος άπέθανεν;»
Αυτή ή μυριόστομη κραυγή από τό στόμα τον λαού
έφθασε ώς απέναντι στο γαλανό άκρωτήρι τής Ζακύν
θου. «'Ο Μάρκος άπέθανε!» άντηχεί στ’ αυτιά τού
ποιητοϋ σάν ήχος καμπάνας πού έχει τήν πικρία τον
χωρισμού καί τήν πνοή τού θριάμβου. Καθώς ή καρδία
του πάλλει άπό σνγκίνησι, τό ποιητικό δαιμόνιο φτε
ρώνεται καί περιβάλλει τό ιστορικό γεγονός μέ ύπεργήϊνα νοήματα:
«Στήν πλάκα τού Μάρκον καθίζει
ή Δόξα λαμπράδα γιομάτη ■
κλεισμένο γιά πάντα τό μάτι
όπου ’χε πολέμου φωτιά».
Ο θρήνος τού λαού γιά τήν ψυχή τού γενναίου τον
μεταφέρει στήν μυθική εποχή τής Ίλιάδος καί ακούει
τις ίδιες φωνές νά βγαίνουν άπό τούς άπελπισμένους
Τρώες, όταν έκήδευσαν τό εθνικόν τους ηρώα, τον
θρυλικόν "Εκτορα.
«’Εβγήκαν μαζί τής θλιμμένης
Τρωάδας άπ’ όλα τά μέρη
γυναίκες, παιδάκια καί γέροι
θρηνώντας, νά ίδονν τό κορμί,
πού χάνει γ ι’ αυτούς τή ψυχή».
'Ο Μπότσαρης υπήρξε γιά τό Μεσολόγγι τόσο
μεγάλος, όσον ήταν ό "Εκτωρ γιά τήν Τροία. Μέ τήν
«’Ωδή εις Μάρκον Μπότσαρην» τήν άπλή καί αποσπα
σματική ή υπέροχη τέχνη τού Σολωμοϋ κατορθώνει
νά παρουσιάση τον ήρωα σέ όλο τό μεγαλείο του.
Όλοζώντανη θέτει τήν Δόξα πάνω άπό τον τάφο του,
τον παραβάλλει μέ τον ' Ομηρικό ήρωα πού θυσιάζεται
υπέρ τού λαού, τον τοποθετεί ( στήν τελευταία στροφή)
σέ μιά άλλη σφαίρα: τής αθανασίας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΗ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 409)

ΓΥποστηρίζεται δτι στην επιστήμη
τό ουσιαστικό νέο δεν είναι ή διεύ
ρυνση, επέκταση, βελτίωση, ή έπαύξηση τοΰ παληοϋ, άλλα, τις περισσσότερες φορές τουλάχιστον, μια
νέα ερμηνεία τοΰ κόσμου. Κάθε με
ταβολή πού γίνεται, έλεγε ό Σω
κράτης, μέ την επεξεργασία στον
άνθρωπο ή στη φύση, δεν είναι παρά
ανανέωση μεθόδων και τύπων, νέοι
συνδυασμοί στο χώρο και τό χρόνο,
’Ά ν είναι αλήθεια δλ.’ αυτά, τότε,
προς τι ό έλεγχος τής επιστήμης καί
τής έρευνας ή ή καθιέρωση κριτη
ρίων; Κι άφοϋ μέ τά σημερινά επιτεύγματά της, πού είν’ επικίνδυνα
καί καταστροφικά, ή επιστήμη είναι
γιά «ανάθεμα», αν σταματήσει ώς
εδώ τη δράση της καί την πορεία
της, αυτά τά σημερινά επικίνδυνα
έπιτεύγματά της δεν θά ’ναι συνεχούμενη φοβέρα γιά τον άνθρωπο;
’Αντίθετα, αν συνεχίσει την πορεία
καί τη δράση της, δεν είναι πολύ
πιθανό νά βρει αντίδοτα άχρηστευτικά σ’ αυτά τά μέχρι σήμερα έπι
τεύγματά της; Μήπως βλέποντας
καί προσέχοντας μόνο τούς διαβό
λους τής τεχνολογίας δεν μ.πορούμε
νά δούμε δτι ή κατάστασή μας θά
γίνει χειρότερη αν ή άναζήτηση νέων
γνώσεων σταματήσει; ”Αν, πάλι,
είναι σωστό, τ ’ δτι δεν υπάρχει από
λυτη άλίήθεια, πού νά μπορούμε νά
την πλησιάσουμε, επειδή δεν υπάρ
χουν απόλυτα γεγονότα καί βασικές
αρχές πού νά ισχύουν απόλυτα, πού
νά μάς δείχνουν σίγουρο δρόμο προς
τήν αλήθεια, πώς είμαστε βέβαιοι
γιά τή δική μας αλήθεια, γιά τ ’ δτι
δηλ. ό ένοχος είναι ή επιστήμη —
πού δέν έχει φωνή νά μιλήσει καί ν’
άπολογηθεΐ—καί πρέπει νά περιορισθεί καί νά τεθεί κάτω άπό έλεγχο;
Αέν πρέπει νά λησμονιέται δτι
στήν άπεραντοσύνη τού χρόνον καί
τής έξελίξεως μας, είμαστε παιδιά
ακόμα. Πώς τώρα κάνουμε τά
πρώτα βήματα στή ζωή. Κάτι σάν
κείνο τον μαθητευόμενο μάγο. Ώ ς
πού νά γίνουμε νέοι, νά ωριμάσουμε,
νά μεγαλώσουμε, νά γεράσουμε καί
νά ξέρουμε πολύ καλά τί μάς πρέπει
καί τί μάς είναι χρήσιμο καί βλα
βερό, θέλουμε ακόμα πολλούς αι
ώνες, χιλιάδας χρόνια. Αέν πρέπει

λοιπόν νά τά συνδέουμε δλα μέ μάς,
μέ τή δική μας γενιά. Ή ατομική
εποχή δέν έχει στή ράχι της παρά
λίγες δεκάδες χρόνια, δηλ. λίγες
δεκάδες δευτερόλεπτα, μπρος στον
ωκεανό τού χρόνου. Τό διάστημα
αυτό είναι πολύ μικρό γιά νά μπο
ρούμε νά μορφώσουμε ξεκάθαρη
γνώμη, οριστικά κι’ άλάθευτα σνμπε
ράσματα.
***

Έ ξ άλλου, μέ ποιο δικαίωμα ή
γενιά μας, πού σέ λίγο θά ’ναι πιά
παρελθόν, θ’ άναλάβει τήν ευθύνη
ν’ άνακόψει τό δρόμο τής επιστή
μης πού, καθώς είπαμε, ή ήλικία
της έχει αρχίσει νά μετριέται άπό
τήν εποχή τού Φράνσις Μπέικον,
νά σταματήσει δηλ. τό μέλλον; Ώ
Αρ. Τέλλερ, ό πατέρας τής υδρογο
νοβόμβας, είπε, πριν λίγα χρόνια,
μιλώντας, σχετικά μέ τήν άτομοβόμβα, δτι θά προδίδαμε τις παραδώσεις τού δυτικού πολιτισμού αν
διστάζαμε νά διερευνήσουμε τά δρια
τού ανθρώπινου κατορθωτού. Είναι
καθήκον μας σάν επιστήμονες νά
ερευνούμε καί νά εξηγούμε. ΙΙέρ’
άπ’ αυτό οι ευθύνες μας δέν μπορεί
νά ’ναι μεγαλύτερες άπό τις ευθύνες
όποιουδήποτε πολίτη τής δημοκρα
τικής κοινωνίας μας.
’Έ πειτα, γιά ποιόν άνθρωπο, γιά
ποιάν ανθρώπινη κοινωνία, εϊν’ επι
κίνδυνη ή επιστήμη καί τά παράγωγά της; Γιά τό σημερινό άν
θρωπο; Μ ’ αυτός, δπον νά’ ναι, θά
γίνει, καθώς είπαμε, παρελθόν. Μέ
νει λοιπόν ό αυριανός, ή αυριανή
κοινωνία. Ά λ λ ’ άν πρόκειται γιά
τον αυριανό άνθρωπο, ξέρουμε καλά
ποιος θά ’ναι αυτός ό άνθρωπος, ποιές
οί μορφές καί οι τρόποι ζωής του,
πού θέλουμε νά περιφρουρήσουμε;
Ποιο τό σύστημα τής ηθικής του,
των αρχών καί των δογμάτων, πού
θά κατευθύνουν τήν δραστήριοτητά
του; «Ξέρουμε τί είμαστε, ξέρουμε
όμως τί θά γίνουμε;», ρωτάει, μέ τό
στόμα τής τρελλής Όφηλίας, ό
Σαίξπηρ.
* **

Τό στοίχημα είναι, σ τ’ αλήθεια,
πολύ μεγάλο καί δύσκολο. Ε ίτε τό
θέλουμε είτε δχι, μόνο τό φωτι
σμένο μυαλό τού επιστήμονα είναι
εκείνο πού θά τό κερδίσει. Τού επι
στήμονα δημιουργού, τοΰ επιστή
μονα — ερευνητή. "Οπως καί νά
νοι δμως λύση δέν αποτελεί τό

σταμάτημα ή ό περιορισμός τής επι
στήμης καί τής έρευνας, μέ τήν επι
βολή ελέγχου ή μ ’ άλλο τρόπο, άλλά
τό πώς ή επιστήμη θά μπορεί νά
γίνεται, δίχως νά ενοχλείται ούτε
στο ελάχιστο, πιο προσεκτική στή
μεγαλειώδη πορεία της. Πιο υπεύ
θυνη καί αύτοδιορθωνόμενη. Καί
πρώτος γ ι’ αυτό παράγοντας είναι
ν’ αρχίσει καί πάλι ή ηθική νά παί
ζει τον ευεργετικό της ρόλο στήν
πορεία τής άνθρωπότητας. Είναι
άνάγκη ν’ άρχίσουμε νά σεβόμαστε
καί πάλι τις άνθρώπινες αξίες, λέγει
ό άμερικανός βιολόγος Αρ. Π.
Σάίμον. Καί πολύ σωστά άφοϋ ο
άνθρωπος, δπως καί νά τό κάνουμε,
είναι ηθικό ζώο. "Οσο, λοιπόν, γί
νει, πιο πολύ καί πλατιά, παραδε
κτό αυτό, τόσο καί πιο εύκολα θά
μπορούν νά δοθούν ικανοποιητικές
απαντήσεις σέ πολλά ειδικά προ
βλήματα. "Οπως, άς πούμε, άν θά
πρέπει νά δημιουργεϊται άνθρωπος
μέσα σέ σωλήνες ή μέ τεχνητή γονι
μοποίηση ή αν θά πρέπει νά επι
τρέπεται βιοχημική επέμβαση στή
λειτουργία τού εγκεφάλου καί γε 
νικά νά μεταβάλλεται ή ανθρώπινη
φύση ή επέμβαση στο γεννητικό
άπόθεμά του. 'Ο άνθρωπος, λένε
μερικοί, μπορεί νά ζήσει δίχως ε
πιστήμη. "Ομως δέν μπορεί νά
ζήσει δίχως ηθική, πού δέν πρέ
πει νά ’ναι μόνο μιά σειρά άπό
υψηλές άρχές, δόγματα καί ιδα
νικά, άλλά καί πηγή γιά δημιουρ
γία όλων αυτών. Μιά ηθική πού θά
μάς οδηγεί στο νά χρησιμοποιούμε
τις τεχνολογικές, σήμερα, καί τις
οποίες άλλες, αύριο, πηγές, καί ικα
νότατες μας, μέ υπεύθυνο κι εποικο
δομητικό τρόπο καί μάλιστα τήν
ώρα πού τις άποκτοΰμε, τήν ώρα
πού τις πολλαπλασιάζουμε.
Φυσικά γιά δλ’ αυτά δέν πρέπει
νά ξεχνιέται κι’ ο βασικός παράγον
τας, γιά κάθε δύσκολη ωρα, γιά
κάθε δύσκολο πρόβλημα τού ανθρώ
που, δηλ. ή π α ι δ ε ί α . ’Ά ν είναι
σωστό δτι ό άνθρωπος πρέπει νά
γνωρίζει καλά τά πράγματα, γιά νά
ενεργεί σωστά, κάτι δηλ. πού άποτελεϊ τή φιλοσοφία τής σύγχρονης
παιδείας, τότε ή παιδεία, κατά με
γάλο ποσοστό, άν δχι ολοκληρωτι
κά, έχει τον τελευταίο λόγο.Μ’
αυτήν ό άνθρωπος θά γνωρίσει τά
πράγματα καί μέ τή βοήθειά της
θά μπορέσει νά ενεργήσει σωστά.
Κ Ω ΣΤΑΣ Π Α Π Α Π Α Ν Ο Σ
( Έ κ τον περιοδικού «Σ ΥΖΗ ΤΗ Σ 1Σ »)
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TO
ΕΠΑΓΓΕΛΜ Α
Έκ τοΰ Βιβλίου τοϋ α ε ι μ ν ή σ τ ο υ
Άστυν. Δ/ντοϋ Άθαν. Τασιοπούλου
Α ΠΡΕΠΕΙ νά γίνη αποδεκτόν δτι υπάρχουν δύο εύρείαι
ταξινομήσεις τών έπαγγελματιών :
I) ’Εκείνων, οί όποιοι αναλαμβάνουν συμβατικάς
ύποχρεώσεις έναντι των έργοδοτών των καί
2) 'Εκείνων, οΐτινες παρέχουν τάς ύπηρεσίας των πρός
τήν κοινωνίαν άπό μίαν ιερόν ύπο^ρέωσιν, τήν όποιαν ή πο
λιτεία τούς άνέθεσεν έναντι τών συνανθρώπων των.
Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουν οί έργάται, οί τεχνϊται καί οί πόσης φύσεως έπαγγελματίαι.
Ούτοι, ώς είναι γνωστόν, έχουν τό δικαίωμα νά έργάζωνται
ή όχι άναλόγως πρός τάς προσωπικός των έπιθυμίας καί τάς
διαθέσεις των ή καί τάς έκάστοτε άξιώσεις των.
Δύνανται άκόμη νά έργασθούν ταχέως ή βραδέως, νά κάμνουν καλής ή κακής ποιότητος έργασίαν, νά είναι έξυπνοι
ή καθυστερημένοι, πρόθυμοι ή οκνηροί, εύγενεϊς ή τραχείς
καί διαρκώς νά έξαρτούν τήν παροχήν τής έργασίας των άπό
τό ποσόν τής παρεχομένης αύτοϊς άμοιβής, χωρίς ήθικάς δε
σμεύσεις καί περιορισμούς, έκτος τών ύπό τών νόμων προβλεπομένων.
Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν περιλαμβάνονται έπαγγελματίαι, οΐτινες έχουν εύρείας ύποχρεώσεις έναντι τής κοινωνίας
καί οί όποιοι δέν δύνανται νά παρέχουν τάς ύπηρεσίας των
κατά τάς άτομικάς των άντιλήψεις καί δοξασίας, άλλά κατά
τόν τρόπον, δστις έχει καθιερωθή παρά τής πολιτείας καί ό
όποιος άποβλέπει πάντοτε εις τήν έξυπηρέτησιν τού γενικωτέρου κοινωνικού συμφέροντος καί είναι σύμφωνος πρός
τάς άρχάς τής χριστιανικής θρησκείας καί τής ήθικής διδα
σκαλίας.
Οί έπαγγελματίαι αύτοί, οί όποιοι άποκαλοΰνται καί κ ο ι 
ν ω ν ι κ ο ί λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί , π ρ έ π ε ι νά ά σ κ ο ΰ ν τό
έ π ά γ γ ε λ μ ά τ ω ν σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ο ύ ς κ α ν ό ν α ς
καί τ ά ς ά π α ι τ ή σ ε ι ς τ ή ς έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς
ήθικής.
Τήν διαγωγήν των πρέπει νά έπηρεάζη κυρίως ό άλτρουϊστικός παράγων, δστις έπιβάλλει τήν κατά πρώτον λόγον έξυπηρέτησιν τής κοινωνίας.
Έάν οϋτω πιστεύουν, έκτελοΰν τό έργον των μέ προθυμίαν,
εύσυνειδησίαν καί τιμιότητα, άγαποΰν τό έπάγγελμά των,
αισθάνονται εύχαρίστησιν, έσωτερικήν ίκανοποίησιν καί άληθινήν εύτυχίαν παρέχοντες τάς ύπηρεσίας των πρός τούς
συνανθρώπους των, καταβάλλουν δέ ώς έκ τούτου καί πάσαν
προσπάθειαν διά τήν τελειοποίησίν των. Οϋτω καί ώφελιμώτεροι θά άποβοΰν εις τήν κοινωνίαν καί τόν έαυτόν των έμμέσως θά βοηθήσουν νά πραγματοποιήση τόν άλλον σκοπόν
τοΰ έπαγγέλματός των, δστις είναι ή έπιδίωξις τοϋ άτομικοϋ των συμφέροντος.
'Εάν, άντιθέτως, θέτουν ώς σκοπόν τοΰ έπαγγέλματός των
τό πώς θά άποκερδίσουν περισσότερα γίνονται άσυνείδητοι
Ανάλγητοι, έκμεταλλευταί καί άδιάφοροι.
Κατά ταΰτα είναι ύψίστης σπουδαιότητος διά τήν εύημερίαν
τής κοινωνίας, δπως ή ασκησις ώρισμένων έπαγγελμάτων
γίνηται μετά φιλαλλήλου προαιρέσεως, διότι ή ευσυνειδησία
καί ή τιμιότης εις δλας τάς σχέσεις τών άνθρώπων δέν είναι
μόνον ή θεάρεστος, άλλά καί ή πλέον συμφέρουσα διά τό κοι
νωνικόν σύνολον διαγωγή.
Παραβιάζουν, δθεν, τόν δρκον καί τήν πίστιν των καί Απο
μακρύνονται τής Αποστολής των έκεΐνοι, οΐτινες έξαρτούν
τήν παροχήν τών ύπηρεσιών των καί τήν έπιδεξιότητά των
άπό τό μέγεθος τής άμοιβής.
Ή άντίληψις αϋτη άποτελεϊ τό ιδανικόν έκάστου κοινωνι
κού λειτουργού καί καθιστά όλιγώτερον σκληρόν τήν έργα
σίαν τούτου, παρέχει δέ συγχρόνως εις αύτόν τόν ήθικόν

414

έκεϊνον έξοπλισμόν, δστις είναι άναγκαϊος διά τήν άπόκρουσιν τών πειρασμών καί τών αντιξοοτήτων, τούς όποιους Αντι
μετωπίζει κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων του καί τοΰ δίδει
τήν δύναμιν νά διαχειρίζηται τιμίως καί εύσυνειδήτως καί κατά
τρόπον άδιάβλητον τήν άνατεθεΐσαν αύτώ ύπηρεσίαν.
Ό σον μεγαλυτέρα είναι ή προσήλωσις τοϋ κοινωνικού
λειτουργού πρός τό ιδανικόν τούτο, τόσον εύκολώτερον καθί
σταται τό έργον αύτοϋ καί τόσον περισσότερον αισθάνεται
τόν έαυτόν του ελεύθερον καί Αδέσμευτον.
Οί ιεροκήρυκες, οί άσκηταί καί οί πραγματικοί κληρικοί,
λόγω τής πίστεώς των πρός τόν θειον νόμον, ύποφέρουν πολύ
όλιγώτερον άπό τό έπαγγελματικόν αύτό ιδανικόν.
Έν δψει λοιπόν τών έκτεθέντων, άτινα Αφορούν, κατά κύ
ριον λόγον, τούς Αστυνομικούς ύπαλλήλους, δυνάμεθα νά
εϊπωμεν δτι επάγγελμα τής δευτέρας κατηγορίας είναι ή έργασία τών καθ' έκαστα άτόμων ή ομάδων, εις τήν όποιαν έκα
στος δέον ν' άσκή τάς γνώσεις, ικανότητας καί έπιδεξιότητάς
του, συμφώνως πρός τάς Ακολούθους βασικός ύποχρεώσεις :
α) Ν’ άποβλέπη εις τήν έξυπηρέτησιν περισσότερον τής
άνθρωπότητος παρά αύτοϋ πού τό άσκεϊ ή τής όμάδος του.
β) Νά ύπάρχη πλήρης ή έπαγγελματική κατάρτισις τοΰ
άσκοϋντος τό έπάγγελμά, ώς καί ή Ανάλογος προπαρασκευή
αύτοϋ, πρό τής ένάρξεως τής έργασίας του.
γ) Νά έργάζηται διαρκώς διά τήν αϋξησιν τών γνώσεών
του. Νά ένημεροΰται έπί τών έξελίξεων τής τέχνης ή τής έπιστήμης του. Νά τελειοποιή τάς έπιδεξιότητάς του δι' δλων
τών έπωφελών τρόπων καί τέλος νά κοινοποιή πάσαν κτηθεϊσαν επαγγελματικήν γνώσιν ή πληροφορίαν, ώστε νά έπιτυγχάνηται έξ αύτών γενικωτέρα ώφέλεια.
δ) Νά χρησιμοποιή δλας τάς ικανότητάς του, εϊς πάσαν
περίπτωσιν, άσχέτως προσωπικού κέρδους ή άλλης τινός
ώφελείας καί νά βοηθή πάντοτε τούς συναδέλφους του, έφ'
δσον ζητείται παρ' αύτοϋ τοιαύτη συνδρομή.
ε) Ν' άναγνωρίζη τάς ικανότητας τών συναδέλφων του
καί νά κατατάσση τούτους μέ κριτήριον τάς έπαγγελματικάς
των άρετάς.
στ) Νά είναι διαρκώς άγρυπνος διά τήν προστασίαν τής
κοινωνίας άπό πάσαν έξαπάτησιν ή άνήθικον μεταχείρισιν.
ζ) Νά φυλάττη ζηλοτύπως τήν τιμήν τοΰ έπαγγέλματός
του, διάγων ύποδειγματικώς, τόσον κατά τόν δημόσιον, δσον
καί κατά τόν ιδιωτικόν του βίον.
η) Τέλος, νά έχη αύτοπειθαρχίαν καί νά άναγνωρίζη δτι
έν άτομον πρέπει νά είναι κύριον τοΰ έαυτοΰ του διά νά δύναται
νά ύπηρετήση έν άλλο.
Αί άνωτέρω δμως ύποχρεώσεις, αΐτινες είναι παραγγέλματα
τής έπαγγελματικής ήθικής, άποτελοΰν καί τά βασικώτερα
καθήκοντα παντός Αστυνομικού ύπαλλήλου, τούτου δ' ένεκεν
φανερόν καθίσταται δτι ή έργασία τοΰ Αστυνομικού δέν είναι
έπάγγελμά, άλλά κοινωνικόν λειτούργημα, δπερ μάλιστα σή
μερον, μέ τήν έκτεταμένην έκμετάλλευσιν τών τεχνικών μέσων
καί τήν ποικίλην χρήσιν τών επιστημονικών προόδων, τείνει
νά έξελιχθή εις έπιστήμην, ήτις έχει ώς άντικείμενον τήν έφαρμογήν τών νόμων.
Πρέπει δέ νά γίνη παραδεκτόν δτι ο ί δ ρ ο ι «έ π ι σ τ ήμη»καί «επάγγελμα» δέν είναι σ υνώνυμοι.
Ή έπαγγελματική ήθική είναι βεβαίως μία φιλοσοφική θεω
ρία καί περισσότερον ένας στοχασμός.
Ή φιλοσοφία δμως δέν είναι μόνον διά τούς θεωρητικούς
καί τούς όνειροπόλους, άλλά καί διά τούς άλλους Ανθρώπους,
τούς περισσότερον πρακτικούς.
Έάν δέ πράγματι οί Αστυνομικοί ύπάλληλοι έπιθυμοΰν νά

επιτύχουν τήν άνύψωσιν τοΰ έπαγγέλματός των εις επίπεδον
επιστήμης, πρέπει νά δώσουν τόσην προσοχήν εις τήν φιλο
σοφίαν τής ’Αστυνομίας, όσην δίδουν καί εις τον τομέα τής
έκπαιδεύσεως και τοΰ εξοπλισμού των διά των αναγκαίων
τεχνικών μέσων.
Πρέπει νά κατανοήσουν ότι δέν δύνανται νά στηρίζωνται
μόνον εις ό,τι έκληρονόμησαν άπό τούς προκατόχους των και
ότι έχουν τεράστιον όφελος άπό τήν συνεχή έξύψωσιν τοΰ
επαγγέλματος των.
Τό παρελθόν, όταν άξιο! νά συνεχίζηται εις τό παρόν καί
αιωνίως, χωρίς τάς άναγκαίας προσαρμογάς καί βελτιώσεις,
άποτελεϊ πραγματικόν έμπόδιον εις τήν έξέλιξιν τοΰ άνθρώπου
καί καθίσταται ώς εκ τούτου έπιζήμιον.
Παρά ταύτα εξακολουθεί νά παραμένη τό ερώτημα : Π ρ έπει ή άστυνομική
εργασία
νά ε ί ν α ι εν
επάγγελμα;
Έάν σκεφθώμεν ότι ολόκληρον τό οικοδόμημα τής πολιτείας
είναι θεμελιωμένον επάνω εις τούς ίσχύοντας νόμους καί ότι
ή εφαρμογή αύτών έξαρτάται, σχεδόν, εξ ολοκλήρου άπό τον
τρόπον, μέ τον οποίον ή ’Αστυνομία διαχειρίζεται τήν εξου
σίαν της ταύτην, άδιστάκτως θά πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή
άστυνομική εργασία δέν είναι επάγγελμα.
Ό άστυνομικός, άσφαλώς, άποφεύγει τήν έκπλήρωσιν
στοιχειωδών ύποχρεώσεων καί καταφώρως άπομακρύνεται
τής άποστολής του έναντι τής κοινωνίας καί τοΰ κράτους,
όταν σκέπτηται ότι είναι ένας συμβατικός εργάτης, δικαιού
μενος νά έπιδιώξη τήν ίκανοποίησιν τών άτομικών του συμφε
ρόντων εις βάρος τής εύημερίας τοΰ λαοΰ.
Ό άστυνομικός ύπάλληλος άσχολείται μόνον μέ τήν υπη
ρεσίαν του καί δέν άσκεΐ εμπορίαν, προσφέρει δέ ταύτην παν
τού, όπου ύπάρχει τοιαύτη άνάγκη, άφιλοκερδώς καί χωρίς
άνταλλάγματα.
Είναι καί αυτός μέλος τής αύτής κοινωνίας καί, ώς άνθρώπινον πλάσμα, έχει τάς άρετάς καί τά ελαττώματα τών συναν
θρώπων του.
Δυνατόν νά είναι οικογενειάρχης καί νά έχη στενοχώριας
ή νά άντιμετωπίζη δυσκολίας, πλήν αύται δέν τον έπηρεάζουν
δυσμενώς κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων του.
"Οταν οί περισσότεροι τών πολιτών κοιμώνται ή άναπαύωνται εις τάς κατοικίας των, ό άστυνομικός ύπάλληλος βηματίζει
άκούραστα εις τάς οδούς τής πόλεως μεριμνών διά τήν άσφάλειαν καί τήν ήσυχίαν αύτών καί ύφίσταται άδιαμαρτυρήτως
τάς ιδιοτροπίας τής φύσεως, έκτελών τήν ύπηρεσίαν του,
είτε ύπό τον άφόρητον καύσωνα, είτε ύπό τό ύπερβολικόν
ψΰχος.
Τούτο δέ πράττει, διότι γνωρίζει, ότι ή ταλαιπωρία καί ό
κάματος είναι συνάρτησις τοΰ έπαγγέλματός, τό όποιον άσκεί
καί διότι, ακόμη πιστεύει ότι, ή άστυνομική έργασία μόνον μέ
τήν ειλικρινή, εύσυνείδητον καί άφωσιωμένην προσπάθειαν
όλων τών άστυνομικών ύπαλλήλων δύναται νά φθάση, άπό
πλευράς έκτιμήσεως καί επαγγελματικής άνυψώσεως, τάς
πλέον έκτιμωμένας έργασιας έν τή κοινωνία.
Ή πίστις αϋτη πρέπει νά γίνη συνείδησις παντός άστυνομικοϋ ύπαλλήλου καί δέον ν’ άποτελή τήν κυριωτέραν έπαγγελμαΤΐκήν φιλοδοξίαν αύτοΰ.
Βασική, όμως, προΰπόθεσις διά τό άποτέλεσμα αύτό είναι
ότι ό άστυνομικός θά αισθάνεται, εις πάσαν περίπτωσιν, ύπερηφάνειαν διά τήν θέσιν καί τήν έργασίαν του.
'Υπάρχει, βεβαίως, μία γενική άπαίτησις άπό όλους τους
έπαγγελματίας, τάς οργανώσεις καί τά σωματεία αύτών, όπως
τό επάγγελμά των χαρακτηρίζεται έντιμον, εύϋπόληπτον καί
κοινωνικώς ώφέλιμον. "Εκαστος όμως έπαγγελματίας θά πρέπει
νά μή σκέπτηται μόνον τά προνόμια, άλλά καί τάς εύθύνας
τού έπαγγέλματός πού άσκεΐ, διότι, άλλως, δέν δικαιούται
νά προβάλη τοιαύτην έξίωσιν.
Είδικώτερον, οί άστυνομικοί ύπάλληλοι πρέπει νά γνωρί
ζουν, ότι ή έπάρκεια μόνον εις τεχνικά μέσα καί ή έπαγγελματική κατάρτισις αύτών δέν θά έπιφέρουν τήν άνύψωσιν τοΰ
έπαγγέλματός των, έάν δέν ύπάρχουν καί οί άναγκαΐαι ήθικαί
προϋποθέσεις.
Ή άνύψωσις τής επαγγελματικής καταστάσεως τοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος έπηρεάζει εύνοϊκώς καί τήν κοινωνικήν θέ
σιν τού άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί άποσπα συγχρόνως τήν
έμπιστοσύνην, τήν έκτίμησιν καί τήν ύπόληψιν τών πολιτών
προς τήν ’Αστυνομίαν, ήτις οϋτω δύναται, μετά μεγαλυτέρας
εύκολίας, νά έπιλύση τά προβλήματά της καί νά παράσχη
άποτελεσματικωτέραν έξυπηρέτησιν προς τό κοινόν.
Μία δέ έκτεταμένη καί καθολική, κατά τό μάλλον καί ήττον,
έκτίμησις τοΰ κοινού προς τήν ’Αστυνομίαν καί τούς ύπαλλήλους αύτής προάγει τήν συνεργασίαν μεταξύ αύτών καί διευ-
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κολύνει τήν καλλιτέραν άστυνόμευσιν.
Τούτο δέν έχει μόνον θεωρητικήν άξίαν, άλλά καί ούσιαστικήν, ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, διότι ή πράξις καί ή πείρα
κατέδειξαν ότι πολλαί σημαντικοί έπιτυχίαι τής ’Αστυνομίας
οφείλονται, κατά κύριον λόγον, εις τήν πρόθυμον καί άποτελεσματικήν συνδρομήν τών πολιτών.
Υπάρχουν άκόμη τινές, οί όποιοι ειρωνεύονται τόν χαρα
κτηρισμόν τής άστυνομικής εργασίας ώς έπαγγέλματός πε
ριωπής, όπως έπίσης καί άλλοι, οϊτινες έκπλήσσονται εις τήν
ιδέαν ότι ή έργασία αϋτη είναι ή ιδία μέ τό έπάγγελμα τών ια
τρών. δικηγόρων, κληρικών κλπ.
Δι’ αύτούς ή Αστυνομία δέν είναι τίποτε άλλο παρά έν
άναγκαϊον κακόν.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή σκέψις τών άνθρώπων αύτών
είναι κατά πάντα άδικαιολόγητος, διότι άν έξετάσωμεν τήν
έργασίαν τού άστυνομικοΰ μέ τήν έργασίαν τών έπαγγελματιών αύτών, άσφαλώς θά ευρωμεν ικανόν άριθμόν κοινών ση
μείων.
Έμπιστευόμεθα, μετά πολλής εύκολίας, τήν ύγειαν μας εις
τόν ιατρόν, τήν τύχην καί τήν ύπόληψίν μας εις τόν δικηγόρον,
τήν παρηγοριάν μας εις τόν κληρικόν κλπ., καί άσφαλώς, όλοι
γνωρίζομεν ότι, ή τοιαύτη έπμιστοσύνη είς τάς χεΐρας μικρο
πρεπών καί ρευστής συνειδήσεως άνθρώπων δέν θά ήτο άπηλλαγμένη σοβαρών κινδύνων. Πόσον όμως συχνά ή ζωή, ή
ύγεία, ή ύπόληψις καί πολλά άκόμη πολύτιμα άγαθά δέν εμπι
στεύονται παρά τών πολιτών είς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους χωρίς καί τόν έλάχιστον δισταγμόν περί τής καλής καί
τιμίας διαχειρίσεως αύτών !!
Είς ποιον λοιπόν σημεϊον έγκειται ή διαφορά, ώστε νά δικαιολογήται ή άρνησις τών άνωτέρω, όσον άφορά τόν χαρα
κτηρισμόν τής άστυνομικής εργασίας ώς επαγγέλματος πε
ριωπής; Όμολογοΰμεν ότι άδυνατούμεν νά τήν εϋρωμεν.
Ό άστυνομικός ύπάλληλος δέν είναι μόνον ό θεματοφύλαξ
τών άγαθών αύτών τών πολιτών, άλλά καί ό θεράπων τούτων.
Σήμερον, κατά κοινήν ομολογίαν, ζώμεν είς ένα κόσμον,
όστις κυριαρχείται άπό τήν άπληστίαν καί τόν ύλισμόν, είς τόν
όποιον πολλοί, άπολέσαντες τόν ήθικόν προσανατολισμόν των,
διάγουν κατά τρόπον προκαλούντα κινδύνους είς τό κοινωνικόν
σύνολον.
Παρίσταται, ώς έκ τοΰ λόγου τούτου, άνάγκη, όπως ύπάρχη
μία ώργανωμένη κρατική δύναμις, ή οποία μετά βεβαιότητος
καί άσφαλείας νά μεριμνά διά τήν διατήρησιν τών ήθικών άρχών
καί τήν προστασίαν τών έθνικών ιδεωδών καί τής όποιας ή
διαγωγή νά έλέγχηται μετ’ ιδιαιτέρας αύστηρότητος είς τάς
περιπτώσεις, κατά τάς όποιας αϋτη άπομακρύνεται τής άπο
στολής της.
Καί ή κρατική αϋτη δύναμις δέν είναι άλλη παρά ή ’Αστυνο
μία, ήτις δέν φέρει μόνον τήν εύθύνην τής άστυνομεύσεως
εύρυτάτων έκτάσεων, άλλά καί τήν εύθύνην τής έκτελέσεως
πλείστων άλλων σοβαρών έργων, τά όποια άναθέτει είς αυτήν
ή Πολιτεία.
Ή άποστολή τής ’Αστυνομίας σήμερον είναι έξαιρετικώς
σοβαρά καί σπουδαία.
Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, κατά τήν άσκησιν τών καθηκόν
των των, καλούνται νά έφαρμόσουν πολλάς άπό τάς τεχνικός
καί έμπειρους επαγγελματικός άρχάς των, ή δέ έργασία αύτών
άπτεται σχεδόν όλων τών εκδηλώσεων τής καθ’ όλου άνθρωπίνης δραστηριότητος καί πολλαί καί ποικίλοι είναι οί εύθΰναι,
τάς οποίας έχουν άναλάβει έναντι τών πολιτών τούς όποιους
ύπηρετοϋν.
Οϋτω, δ ι ά τ ό ν έ ν κ ι ν δ ύ ν ω ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ν
ήέν άμηχανία τελοΰντα πολίτην, ό άστυνο
μ ι κ ό ς ε ί ν α ι ό σ ω τ ή ρ τ ο υ , τό πρόσωπον τής έμπιστοσύνης του, ό ιατρός, ό συνετός, ό γενναίος, όστις θά τόν
προστατεύση ή ό έχέφρων, όστις θά τόν βοηθήση ν’ άπαλλαγή
άπό τήν άβεβαιότητα, τόν φόβον του ή τήν άπελπισίαν του.
Σαφώς, λοιπόν, έκ τών άνωτέρω, προκύπτει ότι ή άστυνο
μική έργασία δέν είναι άπλώς έν έπάγγελμα περιωπής, άλλά
έν κοινωνικόν λειτούργημα καί μάλιστα λειτούργημα διεθνές,
τό όποιον δέν πρέπει νά τύχη μόνον τής κοινής άναγνωρίσεως
έκ μέρους τού κοινού, άλλά καί νά τυγχάνη τής αύθορμήτου
καί έθελοντικής συνδρομής καί βοήθειας τών λαών όλου τού
κόσμου.
Παρά δέ τό γεγονός ότι τινές έκ τών πολιτών, διά ποικί
λους λόγους καί κυρίως ύποκειμενικούς, λησμονούν ή δέν
άναγνωρίζουν ή δέν θέλουν νά έκτιμήσουν τήν σπουδαιότητα
τής άποστολής καί τήν δυσκολίαν τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας,
αϋτη, κατά κοινήν ομολογίαν, άποτελεϊ μέγα μέρος τοΰ οικο
δομήματος τής ζωής τού λαού καί τυγχάνει άπαραίτητος διά
τήν άρμονικήν διαβίωσιν αύτοΰ.
Ή άλήθεια αϋτη, άδιαφιλονικήτως, έπιμαρτυρεΐται έκ τοΰ γε

γονότος ότι ή 'Αστυνομία, ώς θεσμός, ούδέποτε έλλειψεν άπό
τήν ζωήν τοϋ κοινωνικού άνθρώττου, εις πάσαν δέ εποχήν καί
καθ' όλα τά στάδια τής ιστορίας αύτοϋ, ύπό οίανδήποτε μορφήν
καί αν ένεφανίσθη αϋτη, βασικός της σκοπός ύπήρξεν ή μέ
ριμνα διά τήν εύημερίαν τοϋ κοινωνικού συνόλου καί τήν ποικίλην έξυπηρέτησιν αϋτοϋ.
Άναγνωρίζομεν βεβαίως ότι, εις έκάστην καλώς ώργανωμένην καί εύνομουμένην πολιτείαν, ή κυβέρνησις αποτελεί τό
πηδάλιον καί άσκεί τόν προσήκοντα έλεγχον εις τόν λαόν.
Ό έλεγχος τυγχάνει απαραίτητον συστατικόν στοιχεΐον
πάσης κοινωνίας άνθρώπων καί παντός οργανισμού.
Τούτο άποτελεί 'ιστορικήν άλήθειαν έπαναλαμβανομένην
άπό τής λίθινης έποχής μέχρι τών καθ' ήμάς χρόνων.
Ό έλεγχος όμως ούτος δέν άσκεΐται αύτοπροσώπως παρά
τών έκάστοτε μελών τής κυβερνήσεως, άλλα διά τών οργάνων
τής πολιτείας καί ιδίως διά τών όργάνων τής έκτελεστικής
έξουσίας, τόν κυριώτερον κλάδον τής όποιας άποτελεί ή
'Αστυνομία.
Διά τήν άσκησιν όμως άποτελεσματικοΰ καί ήγγυημένου
έλέγχου, άπαιτεΐται ή ϋσαρξις καί ή λειτουργία ένός Σώματος,
καταλλήλως ώργανωμένου, έπηνδρωμένου μέ έπαγγελματίας
υπαλλήλους, άρτίως κατηρτισμένους καί καθ' όλα καταλλήλους
εις τούς όποιους μετά βεβαιότητος ή πολιτεία νά δύναται νά
έμπιστευθή τήν έκτέλεσιν τοϋ λίαν περιπεπλεγμένου άστυνοκού έργου, όπερ καί δύσκολον τυγχάνει καί όχαρι.
Δέν υπάρχει τίποτε σημαντικώτερον εις μίαν κοινωνίαν άπό
τήν δημιουργίαν συνειδήσεως μεταξύ τών πολιτών αύτής,
περί τής άνάγκης τής έφαρμογής τών νόμων καί τής καθολικής
καί προθύμου συμμορφώσεως αύτών μετ' άκριβείας καί σχο
λαστικότητος πρός πάσαν διάταξιν, αδιακρίτως σοβαρότητος
ταύτης.
Τούτο άποτελεί καί τό δυσκολώτερον έργον τής ’Αστυνο
μίας, διά τήν έπίτευξιν τού όποιου άπαιτεΐται όχι μόνον ή δραστηριότης τών αστυνομικών υπαλλήλων καί ή άρκοΰσα έπαγγελματική κατάρτισις αύτοϋ, αλλά καί ή άκλόνητος πίστις καί

ή αύστηρά προσήλωσις τούτων ε’ις τά ιδανικά τοϋ έπαγγέλματός των.
Φρονούμεν ότι ή 'Αστυνομία τής σήμερον έχει, άπό μακροϋ
χρόνου, είσέλθει είς τόν δρόμον τού έπαγγελματισμοΰ της
καί ότι έχει σημειώσει άρκετάς προόδους είς τόν τομέα αύτόν.
'Υπάρχουν βεβαίως άκόμη πολλά καί σοβαρά έμπόδια.
Έλπίζομεν όμως ότι καί ταΰτα ταχέως θά ύπερπηδηθοΰν,
έάν οί άστυνομικοί υπάλληλοι άφοσιωθοϋν μετά πίστεως είς τά
καθήκοντά των καί έάν πεισθοΰν ότι ό κύριος προορισμός καί
ή βασική άποστολή αύτών είναι ή πρόθυμος καί άνιδιοτελής
έξυπηρέτησις τού κοινού, τού όποιου τυγχάνουν πιστοί ύπηρέται.
Πιστεύομεν, όθεν, ότι ή συνεχής έπαγγελματική βελτίωσις
αύτών καί ή ταχεία πρόοδος πρός τά δεξιά καί, έφ’ όσον ούτοι
παραμείνουν πιστοί τηρηταί τών αρχών τής άστυνομικής
ήθικής καί άγονίζωνται συνεχώς νά φθάσουν τούς άνωτέρους
σκοπούς, θά συντελέσουν, άσφαλώς, είς τό νά έπιτευχθή ή
πλήρης καί πάγκοινος άναγνώρισις τού έπαγγελματισμοΰ των.
Είναι όμως απαραίτητον, όπως, είς τήν έπιτυχίαν αύτήν,
καθολική είναι ή συμβολή τών άστυνομικών υπαλλήλων, καί
μή ύπάρξη κανείς, όστις νά αισθάνεται ότι εις τήν γενικήν
ταύτην επαγγελματικήν εισφοράν συνεισέφερεν όλιγώτερα
άπό όσα ό χαρακτήρ του καί τά έν γένει προσόντα του τού έπιτρέπουν.
Π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς , όμως, διά τήν έ π ί τ ε υ ξ ι ν
ά π ά ν τ ω ν τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ί ν α ι , ό π ω ς οί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί π ' ι σ τ ε ύ ο υ ν ε ί ς τό μ ε γ α λ ε ΐ ο ν τοϋ
έ ρ γ ο υ τ ω ν καί είς τήν ιδέαν, τήν ό π ο ι α ν
υπηρετούν.
Ή πίστις, ή έλπίς καί ή άγάπη είναι άρεταί άπαραίτητοι διά
τήν άσκησιν τοϋ άστυνομικοΰ έπαγγέλματος καί διά πάν έτε
ρον κοινωνικόν λειτούργημα.
Αύτός πού εργάζεται μόνον διά νά κερδίση χρήματα καί
δέν έχει πάθος διά τήν έργασίαν του, πιθανόν νά γίνη πλούσιος,
άλλά ποτέ δέν δύναται νά γίνη ώφέλιμος εις τήν κοινωνίαν.
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Τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ
ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ εις τούς πολ
λούς ή καταστροφική δύναμις των
ναρκωτικών έπΐ τής ύγείας τοϋ
ανθρώπου, δι’ αύτόν δέ τόν λόγον τό με
γάλο τμήμα τοϋ λαοϋ παραμένει άδιάφορον εις τά μηνύματα πού έρχονται
από άλλας χώρας έπί τοϋ σοβαρότατου
προβλήματος πού απασχολεί τάς αρμό
διας υπηρεσίας αύτών.
Ή κατάχρησις τών ναρκωτικών φαρμά
κων ύπό μεγάλου άριθμοϋ, νεαρών
ιδία, άτόμων αποτελεί ένα άπό τά σοβαρά
προβλήματα τής ΒΔ Ευρώπης, τής Μ.
Βρεταννίας καί τών ΗΠΑ. Ή τρομερά
αίτή συνήθεια, ή όποια φέρει τόν άργόν
θάνατον εις τά παγίδευόμενα άτομα, υπο
νομεύει τά θεμέλια έκάστης κοινωνίας.
Έ ν όψει τοϋ κινδύνου αύτοΰ, ό ΟΗΕ έχει
άναλάβει μίαν έκστρατείαν έπΐ παγκο
σμίου κλίμακος, ή όποια άποβλέπει άφ’
ένός είς τήν μείωσιν τής παραγωγής
τών ναρκωτικών ουσιών καί άφ’ έτέρου
εις τόν έλεγχον τής διαθέσεως τούτων, ή
όποια έπιτρέπεται μόνον διά θεραπευτι
κούς ή έπιστημονικούς σκοπούς. Ή
έκστρατεία αύτή έχει έπιτύχει σοβαρά
άποτελέσματα, όχι όμως τά σκοπούμενα.
Διά τό θέμα τούτο έχουν ύπογραφή
άρκεταί διεθνείς συμβάσεις. Τό έτος
1971 ύπεγράφη ή ένιαία σύμβασις έπί
τών Ναρκωτικών Φαρμάκων, ή όποια
περιέλαβεν δλας τάς άπαραιτήτους δια
τάξεις τών προηγουμένων συμβάσεων.
Τήν σύμβασιν αύτήν έχει υπογράψει καί
ή Ελλάς. Είς τήν 'Ελλάδα, βάσει τής
ίσχυούσης νομοθεσίας, άπαγορεύεται ή
καλλιέργεια τής όπιοφόρου παπαρούνας
(άπό τήν όποιαν παράγεται τό όπιον, ή
μορφίνη καί ή ήρωίνη) καί τής καννάβεως,
ώς καί ή εισαγωγή ναρκωτικών ούσιών
άνευ άδειας τοϋ Υπουργού Κοινωνικών
Ύπηρεσιώ<\
Είς τό έσωτερικόν, αί Άστυν. Ά ρχαί
κατώρθωσαν νά θέσουν ύπό πλήρη έλεγ
χον τάς δραστηριότητας τών καλλιεργη
τών τής όπιοφόρου παπαρούνας καί τής
καννάβεως. Συνεπείμ τούτου, οί λαθρέ
μποροι τών ναρκωτικών καταβάλλουν μεγίστας προσπάθειας νά ικανοποιήσουν
τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν διά ναρ
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κωτικών είσαγομένων έκ τού έξωτερικοϋ,
ώστε νά έκπληρώσουν τό έγκληματικόν
των έργον. Καί διά ποιον σκοπόν; ‘Απλώς
διά νά κερδίσουν χρήματα. Τό είδος τών
άδιστάκτων τούτων έγκληματιών, μεθ’
έκάστην άποτυχίαν των πρός εισαγωγήν
ή διάθεσιν τού έμπορεύματος, μηχανεύε
ται νέους τρόπους ένεργείας πρός παραπλάνησιν τών ’Αρχών.
Ά πό πότε ήρχισεν ή χρήσις τών ναρ
κωτικών;
Πρό άμνημονεύτων έτών, ό άνθρω
πος, διαβιών ύπό τάς χειροτέρας συνθήκας καί μή έχων άλλον τρόπον νά άνακουφισθή άπό τούς σωματικούς καί ψυ
χικούς καμάτους καί διά νά διασκεδάση
τήν σκληράν πραγματικότητα τής καθη
μερινής ζωής, κατέφευγεν είς τάς ναρκω
τικός ουσίας, τάς οποίας άνεκάλυπτε
καθοδηγούμενος άπό τό ένστικτό,ν του.
Αί ούσίαι αύταί άρχικώς έχρησιμοποιήθησαν διά θεραπευτικούς σκοπούς καί
είτα διά ήδονιστικούς. Οί σύγχρονοι
άνθρωποι καί ιδιαιτέρως έκεΐνοι οί όποιοι
ζοΰν είς τάς έξειλιγμένας κοινωνίας, άφοΰ
ικανοποίησαν τάς βασικάς άνάγκας δια
μονής, διατροφής, ένδύσεως καί ψυχα
γωγίας, άνεζήτησαν νέας άπολαύσεις
καί ένόμισαν, ότι εύρον ταύτας είς τάς
ναρκωτικός ούσίας. Σήμερον ή μεγαλυτέρα χρήσις τών ναρκωτικών ούσιών
διά μή θεραπευτικούς σκοπούς γίνεται
είς τάς χώρας όπου παράγονται τά ναρ
κωτικά καί είς τάς πλούσιας χώρας, πρός
τάς άγοράς τών όποιων κατευθύνονται
ταϋτα.
Ή άνάπτυξις τών συγκοινωνιών ήλάττωσε τόν χρόνον διακινήσεως άπό χώρας
είς χώραν. Τό άποτέλεσμα τούτο είχε
καί τήν συνέπειάν του καί έπί τού έμπορίου τών ναρκωτικών. Ούτως, τά φυτά ή
αί ναρκωτικοί ούσίαι, αί όποίαι άλλοτε
ήσαν γνωστοί μόνον είς ώρισμένον χώ
ρον καί είς ώρισμένον κύκλον άνθρώπων, διά τής άναπτύξεως τών συγκοινω
νιών καί τού έμπορίου, έγιναν γνωστοί
παγκοσμίως καί έτσι ήρχισεν ή χρήσις
των καί είς τά άλλα μέρη τού κόσμου.
Παρατηροΰμεν, λοιπόν,ότι ή έξέλιξις έχει
διπλοΰν άποτέλεσμα: Κέρδη καί ζημίας.

Τί είναι ναρκωτικόν Φάρμακον; Είναι
κάθε ούσία ή όποια είσαγομένη είς τόν
όργανισμόν τού άνθρώπου δύναται νά
έπηρεάση μίαν ή περισσοτέρας λειτουρ
γίας αύτοΰ.
Τών ναρκωτικών φαρμάκων, άνάλογα
πρός τόν σκοπόν χρήσεως αύτών καί τής
διάρκειας, λέγομεν, ότι γίνεται χρήσις ή
κατάχρησις. Ή κατάχρησις οδηγεί είς
τήν έξάρτησιν, τήν καλουμένην ναρκο
μανίαν.
Ή χρήσις έπιτρέπεται νά γίνεται, όταν
τούτο έπιβάλλεται, κατόπιν ιατρικής συν
ταγής διά θεραπευτικούς σκοπούς.
Ή συνεχής λήψις ναρκωτικών φαρμά
κων, χωρίς ή λήψις αυτή νά γίνεται διά
θεραπευτικούς σκοπούς, συνιστα τήν
κατάχρησιν, ή όποια, ώς εϊπομεν, όδηγεί
είς τήν έξάρτησιν, είναι δέ μία παθο
λογική κατάστασις τού λήπτου.
Ώ ς έξάρτησις άπό τά ναρκωτικά νοεί
ται ή ψυχική, ένίοτε δέ καί ή σωματι
κή, κατάστασις, ή όποια είναι άποτέλε
σμα άντεπιδράσεως μεταξύ τού όργανισμοϋ καί τού ναρκωτικού φαρμάκου,
χαρακτηριζομένη άπό διαφοροποίησιν
τής συμπεριφοράς τού ποιοϋντος χρήσιν
τού ναρκωτικού, καί άπό άλλας άντιδράσεις, αί όποίαι περικλείουν πάντοτε
ένα καταναγκασμόν (ώθησιν) νά λαμβάνη τό ναρκωτικόν έπί μιάς συνεχούς ή
περιοδικής βάσεως, διά νά ίκανοποιηθή
ή άπαίτησις τού όργανισμοΰ καί νά άποφευχθή ή πρόκαλουμένη άπό τήν έλλειψίν του άντίδρασις.
Έ ν άτομον δυνατόν νά είναι έξηρτημένον άπό έν ή πλείονα φάρμακα.
Ή πιθανότης δημιουργίας έξαρτήσεως
παρ’ οίωδήποτε άτόμω έξ ένός οίουδήποτε φαρμάκου έξαρτάται άπό τήν ϋπαρξιν διαφόρων παραγόντων, ώς: α) Τά
προσωπικά χαρακτηριστικά καί τήν
έμπειρίαν τού λήπτου, β) Τήν φύσιν τής
κοινωνικής καί μορφωτικής ύποδομής
του καί γ) Ά π ό τά φαρμακοδυναμικά
χαρακτηριστικά τοϋ χρησιμοποιούμε
νου ναρκωτικού, λαμβανομένων ύπ’ όψιν
τής χρησιμοποιουμένης ποσότητος ναρ
κωτικού, τής συχνότητος καί τοϋ τρόπου

λήψεως (δΓ ένέσεων ή δι’ εισπνοών).
Ή ψυχική έξάρτησις άπό τά ναρκω
τικά φάρμακα έχει περιγραφή ώς κατάστασις, κατά τήν όποιαν τό φάρμακον
δημιουργεί αισθήματα ίκανοποιήσεως
κατά τήν λήψιν του καί ψυχικήν ώθησιν,
ή όποια άπαιτεΐ συνεχή ή περιοδικήν
λήψιν τοΰ φαρμάκου, πρός τόν σκοπόν
δημιουργίας εύχαριστήσεως ή άποφυγής στενοχώριας.
Φυσική έξάρτησις είναι ή κατάστασις
διά τής όποιας έκδηλοΟται έντατική φυ
σική διαταραχή τοΰ σώματος, όταν ή
χορήγησις τοΰ ναρκωτικού φαρμάκου
διακόπτεται.
ΕΝΑΡΞΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Διάφοροι είναι αί αίτίαι ένάρξεως χρήσεως ναρκωτικών φαρμάκων. Αί κυριώτεραι αύτών είναι αί άκόλουθοι:
Ι . ' Η χρησιμοποίησις διά θεραπευτι
κούς σκοπούς.
Τά ναρκωτικά φάρμακα, ιδίως ή μορ
φίνη, διεδραμάτισαν σπουδαϊον ρόλον
άπό άρχαιοτάτης έποχής εις τήν θερα
πείαν τών άσθενειών ή εις τήν άνακούφισιν άπό τούς πόνους, οί όποιοι προήρχοντο άπό χειρουργικάς έπεμβάσεις,
έγκαύματα, κατάγματα καί άνιάτους άσθενείας.
’Επί άσθενειών αί όποΐαι διαρκούν έπί
μακράν καί κατά τάς όποιας χορηγείται
ναρκωτικόν φάρμακον, έθίζεται ό οργα
νισμός τού άσθενοϋς καί όταν άποφασίζεται ή διακοπή τοΰ φαρμάκου, προκαλεϊται ή άντίδρασις (τοΰ όργανισμοΰ). Ή
άντίδρασις αΰτη είναι ένδειξις, ότι ύφίσταται σχετική ή πλήρης έξάρτησις.
2. Τυχαία καί πρός διασκέδασιν.
Πολλοί είναι οί άνθρωποι, οί όποιοι,
εις μικράν ήλικίαν, έδοκίμασαν τό κά
πνισμα μόνον καί μόνον πρός άστεϊσμόν
καί διασκέδασιν μετά τών φίλων των.
Τοΰτ’ αύτό δύναται νά συμβή καί μέ τά
ναρκωτικά. Ευρισκόμενος ό νέος εις τό
κατάλληλον περιβάλλον, τοΰ προσφέρεται σιγαρέττον είς τό όποιον περιέχεται κάννσΓβις. Καπνίζει τό σιγαρέττον
πρός τόν σκοπόν διασκεδάσεως. Έ κ τής
συγκεκριμένης αύτής έπιδράσεως δυ
νατόν νά έξαρτηθή ή έπανάληψις τοΰ
καπνίσματος. Κατά τό πλεΐστον, δέν συνε
χίζεται ή χρήσις τών ναρκωτικών, δι’ όν
λόγον δέν ύφίσταται κίνδυνος έπανειλλημένης χρήσεως, ή όποια θά όδηγήση
εις τήν κατάχρησιν. ’Αλλά τοΰτο, όμως,
δέν πρέπει νά μας έπαναπαύη, ώστε νά μή
λαμβάνωμεν τά μέτρα μας. Αί συνέπειαι
δυνατόν νά είναι άντίθετοι μέ τάς προσ
δοκίας μας. Ως είναι γνωστόν, ούδείς
έγινε ναρκομανής χωρίς νά κάμη χρήσιν
ναρκωτικών, όπως ούδείς έγινε ναρκομα
νής μέ μίαν μόνον χρήσιν. Ή χρήσις
ήρξατο διά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον
καί μετά τινα χρόνον παγιδεύεται ό ορ
γανισμός άπό τό ναρκωτικόν καί δέν
είναι δυνατή πλέον ή διακοπή.
Έ χοντες ύπ’ όψιν, έπομένως, τάς άνωτέρω σκέψεις, πρέπει νά άποφεύγεται
πάσα χρήσις ναρκωτικών διά μή θερα
πευτικούς σκοπούς.
3. Έ κ περιεργείας.
Πολλά άτομα άρχίζουν τήν χρήσιν
ναρκωτικών άπό περιέργειαν. Ή περιέρ-
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Στις φωτογραφίες αυτής τής σελίδος χα
ρακτηριστικά «στιγμιότυπα» άπό τον
«χορό» των ναρκωτικών. 'Επάνω και κά
τω: Μακρυμάλληδες ν'έοι μετά άπό λήψι
μαριχουάνας. Δεξιά επάνω χασισοπόται.
Κάτω: Ήρωινομανής.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
γεια είναι ένα άπό τά έξέχοντα χαρακτη
ριστικά του άνθρώπου, ίδια τού της νεα
ρός ηλικίας καί των γυναικών. ’Εμφανί
ζεται άπό ένωρίς καί όδηγεΐ εις έντατικήν έξερευνητικήν συμπεριφοράν. Δέν
είναι έπομένως έκπληκτικόν διαπιστοΰντες ότι πολλά νεαρά άτομα έπιθυμοϋν
τήν δοκιμήν ώρισμένων ναρκωτικών
φαρμάκων, πρός τόν σκοπόν τής άποκτήσεως προσωπικής έμπειρίας έπί τής
έπιδράσεως έπί τοϋ όργανισμοϋ των.
Οΰτω, τά παρασκευάσματα τής καννάβεως έχρησιμοποιήθησαν καί χρησιμο
ποιούνται άπό περιέργειαν καί κατά μίμησιν ύπό μεγάλου άριθμοϋ νέων εις
άλλας χώρας, ίδιοι τής Δ. Εύρώπης, ’Αγ
γλίας καί ΗΠΑ, ώς έπίσης καί εις χώ
ρας παραγωγής των όπου ή χρήσις είναι
παραδοσιακή.
4.
’Εκτός άπό τούς άνωτέρω παράγον
τας, οί όποιοι δίδουν τήν άφορμήν χρήσεως καί καταχρήσεως τών ναρκωτικών,
σπουδαίαν έπίδρασιν άσκοϋν καί έτεροι
τοιοΰτοι, διευκολύνοντες τήν έναρξιν ή
τήν συνέχισιν χρήσεως τών ναρκωτικών.
Μεταξύ αύτών οί κυριώτεροι είναι:
α. Ή εύκολία μέ τήν όποιαν δύναται
νά άποκτηθοΰν τά ναρκωτικά ύπό τίνος
άτόμου εις μίαν όποιανδήποτε περιοχήν.
Είναι πρόδηλον, ότι όπου δέν ύπάρχουν
ναρκωτικά ή δέν δύναται νά άποκτηθοΰν
μέ εΰκολίαν, ναρκομανείς δέν ύπάρχουν
ή είναι όλίγοι. Π.χ. τό νωπόν ΚΗΑΤ καί
τά φύλλα τής Κόκας χρησιμοποιούν
ται εις εύρεϊαν κλίμακα εις τούς τόπους
παραγωγής των. Τούναντίον συμβαίνει
εις τάς χώρας μακράν τής χώρας παρα
γωγής. Εις τήν 'Ελλάδα, έπί παραδείγματι, τά φύλλα τής Κόκας είναι άγνωστα,
δι’ ό καί δέν γίνεται χρήσις αύτών. Καί
άλλων ναρκωτικών, τών όποιων ή διάθεσις εις τήν κατανάλωσιν δέν είναι
δυνατή, δέν γίνεται χρήσις αύτών.
β. Ή ύπό τής συγκεκριμένης κοινωνι
κής όμάδος άποδοχή τής χρήσεως τών
ναρκωτικών. Οί διαβιοϋντες εις περιοχάς
όπου παράγονται ναρκωτικά φάρμακα
των. Έ κ τής μελέτης, ή όποια έχει γίνει
δύνανται νά άποκτήσουν ταϋτα μέ ευκο έπί τοϋ θέματος αυτού, έχει διαπιστωθή,
λίαν καί κάμνουν χρήσιν αύτών.
ότι νέοι, οί όποιοι ούδέν έγνώριζον περί
Ή συμπεριφορά αυτή δέν θεωρείται
τών ναρκωτικών φαρμάκων, έπειδή μεπαράνομος ουδέ αντικοινωνική ύπό τής
τέβησαν εις τόπους όπου παράγονται τά
κοινωνίας ταύτης, δι’ όν λόγον δέν ύπάρναρκωτικά καί γίνεται χρήσις αύτών ύπό
χει καταναγκαστική άντίδρασις καταρτών έντοπίων, ήρξαντο καί αύτοί ποιού
γήσεως τής συνήθειας. Βλέπομεν, λοι μενοι χρήσιν.
πόν, ότι εις τήν Λατ. ’Αμερικήν, όπου
δ. Ή στάσις τής οικογένειας έναντι
παράγονται τά φύλλα τής Κόκας, όλους
μιας τοιαύτης συμπεριφοράς τών τέκνων.
τούς έργαζομένους νά μασούν τά φύλλα
ε. Ό προσηλυτισμός ό όποιος γίνεται
αύτής, διότι έπικρατεί ή άντίληψις ότι
ύπό τών ποιούντων ήδη χρήσιν ναρκωτι
τά φύλλα έμπεριέχουν ουσίαν άνακουκών ώς καί αί πηγαί καί ή ποιότης τών
φίζουσαν άπό τήν κούρασιν καί άνανεώ
πληροφοριών περί τήν ΰπαρξιν τών
νουσαν τάς σωματικάς δυνάμεις τού έρναρκωτικών.
γαζομένου.
2, Αί όμαδικαί Συγκεντρώσεις. Εις
αΰτάς λαμβάνονται τά πρώτα μαθήματα
γ. Ή δυνατότης μετακινήσεως άπό
τόπου εις τόπον.
καί γίνεται τό πρώτον βήμα δι’ άπάσας
τάς άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, έφ’ όσον
Ή άνάπτυξις τών μέσων έπικοινωνίας
καί συγκοινωνίας είχεν ώς συνέπειαν
τό μέλος τής όμάδος δέν έχει τήν ψυχικήν
τήν ταχεΐαν ένημέρωσιν τών άνθρώπων
δύναμιν νά άντιδράση εις τάς κακόβου
έφ’ όλων τών δραστηριοτήτων πού ανα
λους προτροπάς. Κατά τά κρατούντα εις
τάς όμάδας νέων, διά νά γίνη τις μέλος
πτύσσονται εις έτέρας χώρας, όσονδήποτε μακρινοί καί αν είναι αύταί. Δύτής όμάδος, πρέπει νά άποδεχθή τήν
νανται οί άνθρωποι νά μεταβαίνουν διά
χρήσιν ναρκώτικών, έφ’ όσον βέβαια
τουριστικούς λόγους εις τούς τόπους πα καί έκείνοι κάμνουν χρήσιν ναρκωτικών
Οί νέοι αύτοί άποκτούν τά άπηγορευμένα
ραγωγής ή διαθέσεως τών ναρκωτικών
καί νά τά προμηθεύωνται. Έπίσης, ή
φάρμακα άπό νέους τής ήλικίμς των, καί
άνάπτυξις τών συγκοινωνιών διευκολύ τά κορίτσια άπό άνδρας μετά τών όποιων
νει τούς λαθρέμπορους νά κινούνται τα συνδέονται αίσθηματικώς, Οί φίλοι είναι
χέως άπό χώρας εις χώραν, νά προμη
καί ή πηγή άπό τήν όποιαν λαμβάνουν
θεύονται καί νά διαθέτουν τό έμπόρευμά
πληροφορίας άπό πού θά άποκτήσουν τά
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φάρμακα. Ή άξια τών όμαδικών έκδηλώσεων τών νέων ώς πρός τήν συνεχή ή
διακεκομμένην χρήσιν τών ναρκωτικών
είναι σπουδαία. Είς τάς όμάδας διδά
σκονται τά μέλη πώς νά άναγνωρίζουν
τά διάφορα ναρκωτικά καί πώς νά τά χρη
σιμοποιούν διά νά άποκτούν τήν έπιθυμητήν έπίδρασιν. ’Εκεί άνταλλάσσουν
πληροφορίας περί τών νέων ναρκωτικών,
τό είδος έπιδράσεως έπί τού όργανισμοϋ,
τήν τιμήν κτήσεως καί τά πρόσωπα άπό
τά όποια δύναται νά τά προμηθευθοΰν.
Είς περίπτωσιν πού εν μέλος τής όμάδος
άποφασίσει νά διακόψη τήν περαιτέρω
χρήσιν τών ναρκωτικών, γίνεται προσ
πάθεια ύπό τών άλλων νά τόν άποθαρρύνουν διά τής άσκήσεως ψυχολογικής βίας
ή διά τής άπειλής ότι θά καταγγείλουν
είς τούς γονείς του ή τήν ’Αστυνομίαν
τήν ύπ’ αύτοΰ χρήσιν νακωτικών ή ότι
θά τόν άποβάλουν άπό τήν ομάδα. Μέσα
είς τήν όμάδα δυνατόν νά εύρίσκεται
καί ό έμπορος τών ναρκωτικών, ό όποιος
έξωθεΐ τούς νέους είς τήν χρήσιν αύτών.
Είς τήν άρχήν τούς δίδει τό έμπόρευμά
δωρεάν ή είς χαμηλήν τιμήν καί άργότερον τήν άνεβάζει είς ύψηλά έπίπεδα,
άνάλογα μέ τήν άνάγκην.
5.
Είπομεν είς τήν άρχήν ότι ή χρήσις
τών ναρκωτικών (φαρμάκων) διά μή θε
ραπευτικούς σκοπούς είναι θέμα μεγί
στου ένδιαφέροντος. Οί κίνδυνοι, οί ό
ποιοι άπειλοΰν αύτά τά ίδια τά άτομα πού
κάμνουν χρήσιν αύτών καί κατ’ έπέκτασιν
τήν κοινωνίαν είς τήν όποιαν διαβιοΰν,
είναι μεγάλοι. Διά τήν χώραν μας, βέ
βαια, ό κίνδυνος δέν είναι άμεσος· άλλά
τούτο δέν είναι δικαιολογητικός λόγος
νά έπαναπαυώμεθα.
Πρέπει νά εύρισκώμεθα έν έγρηγόρσει
καί νά λαμβάνωμεν μέτρα προληπτικά.
Οί παράγοντες οί όποιοι δέον νά συν
τονίσουν τάς ένεργείας των καί νά έπαγρυπνούν είναι έκείνοι, οί όποιοι καθ’
οίονδήποτε τρόπον λαμβάνουν γνώσιν
τών άντικοινωνικών αύτών δραστηριο
τήτων. Καί ώς τοιούτοι θεωρούνται ή
οικογένεια, τό Σχολεΐον, ή κοινωνική
όμάς όπου ζή τό άτομον, ή ’Αστυνομία,
οί δικηγόροι, οί ιερείς, οί κοινωνικοί
λειτουργοί καί οί Ιατροί πάσης είδικότητος. Ό τρόπος ένεργείας πρέπει νά
είναι προσεκτικός, ϊνα μή προκαλέση
τά άντίθετα άποτελέσματα.
α. Ή Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α : Οί γονείς πρέ
πει νά παρακολουθούν μέ άγρυπνον
όφθαλμόν τά τέκνα των καί νά έλέγχουν
πάσας τάς δραστηριότητας των. Πρέπει
νά έλέγχουν τήν συμπεριφοράν των, ιδιαι
τέρως κατά τάς όμαδικάς έκδηλώσεις
καί συγκεντρώσεις πρός διασκέδασιν. Τό
έργον τούτο άνήκει περισσότερον είς τήν
μητέρα, ή όποια, διά τής έρευνητικής
ίκανότητος πού τήν διακρίνει, δύναται νά
διαπιστώση οίανδήποτε έκτροπήν τών
τέκνων, άκόμη καί τής χρήσεως καπνού
καί οινοπνευματωδών ποτών. Οί γονείς
έχουν ύποχρέωσιν νά άναπτύξουν είς τά
τέκνα των τό κατάλληλον κλίμα άντιδράσεως πρός τήν χρήσιν τών ναρκωτι
κών, καθισταμένων γνωστών τών κινδύ
νων, άτομικών καί κοινωνικών, πού περι
κλείει ή χρήσις τών ναρκωτικών φαρ
μάκων διά μή θεραπευτικούς σκοπούς,
’Ενταύθα, πρέπει νά σημειωθή, ότι ή
ένημέρωσις πρέπει νά γίνεται προσεκτικά
διά νά μή προκαλήται ή περιέργεια τού
άνηλίκου, ή όποια, ώς άνωτέρω είπομεν,

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
δύναται νά yiv-Q ή άφορμή χρήσεως ναρ πρέπει νά κεριορίζωνται είς τήν έκπλήκωτικών.
ρωσιν τής βασικής άποστολής των, δη
(1) Νά διδαχθή, ότι τό λαθρεμπόριον
λαδή τής μεταδόσεως γνώσεων. Πρέπει
των ναρκωτικών καί ή χρήσις αυτών είναι
νά έπεκτείνουν τήν δραστηριότητά των
σοβαρόν έγκλημα καί, ώς έκ τούτου,
είς τήν διαπαιδαγώγησιν τών παιδιών,
έπισύρει αυστηρός ποινάς.
ώστε νά δημιουργήσουν καλούς πολίτας.
(2) Νά γίνη γνωστόν, ότι τά ναρκωτι Αί γνώσεις δέν είναι άρκεταί διά τήν
κά φάρμακα έχουν άξίαν μόνον όταν
συγκρότησιν τής προσωπικότητος τού
χρησιμοποιούνται διά θεραπευτικούς σκο
άτόμου. Ό χαρακτήρ καί ή έξ αύτοΰ
πούς. "Οταν χρησιμοποιούνται διά μή
πηγάσουσα κοινωνική συμπεριφορά τού
θεραπευτικούς σκοπούς, ή καταστροφική
άτόμου είναι ό πρωταρχικός παράγων
των δύναμις έπϊ τού νευρικού συστήματος,
συγκροτήσεως υγιούς κοινωνίας είς τήν
άλλά καί έπί τών πνευματικών καί ψυχι
όποιαν άπαντα τά μέλη αυτής θά διακών λειτουργιών, είναι τεραστία.
βιοΰν άρμονικώς. Ό διδάσκαλος, ό ό
(3) Νά γίνη συνείδησις εις μικρούς
ποιος έχει διάθεσιν προσφοράς κοινωνι
καί μεγάλους, ότι ή πνευματική καί σω κών ύπηρεσιών, δύναται νά έπιτύχη τόν
ματική υγεία δύναται νά διατηρηθούν
στόχον του διά τής άγρύπνου παρακομόνον κατόπιν άτομικής προσπάθειας
λουθήσεως τής συμπεριφοράς τών μα
καί όχι διά τής άκαταλλήλου χρήσεως
θητών καί τής έπεμβάσεώς του πρός πρόφαρμάκων, ύποδεικνύοντες έτέρους τρό ληψιν τής περαιτέρω έκτροπής.
πους πνευματικής καί σωματικής έντάγ. Ή Κοινωνία καί είδικώτερον τό
στενόν περιβάλλον.
σεως.
(4) Νά γίνωνται γνωστά, μέ έμφασιν καί
Μία κοινωνία άνθρώπων δύναται νά
έν άνάγκη καθ’ υπερβολήν, διάφορα
λεχθή, ότι είναι υγιής, έφ’ όσον τά μέλη
περιστατικά σχετιζόμενα μέ τήν χρήσιν
αυτής είναι καλά. Έκτροπαί ώρισμένων
καί κατάχρησιν τών ναρκωτικών, διά νά
ατόμων έχουν έπίδρασιν έπί τού συνό
έπιδράσουν άνασχετικώς έπί τής βουλήλου τής κοινωνίας. Ή κοινωνική όμάς
σεως αυτών.
άπό τής συγκροτήσεώς της έφήρμοσε
(5)
Φάρμακα τά όποια ευρίσκονται εις μέτρα καί άντέδρασε έπί τών διαφόρων
τάς οικίας διά θεραπευτικούς σκοπούς,
άντικοινωνικών έκδηλώσεων τών μελών
νά τά διαχειρίζωνται ύπευθύνως οϊ γονείς
της. Τά μέτρα ταΰτα έξειλίχθησαν είς
καί νά μή άφίενται εις τήν διάθεσιν
τούς σημερινούς νόμους, τούς όποιους
τών τέκνων. 'Η περιέργεια δυνατόν νά τά
έχει θεσπίσει ή πολιτεία. Ύ πό τήν ση
ώθήση εις τήν δοκιμαστικήν χρήσιν των
μερινήν συγκρότησιν της, ή κοινωνία
καί ή τυχόν ευχάριστος έπίδρασις των
άντιδρά έπί πάσης πράξεως, ήτις κατά
νά δημιουργήση τήν άνάγκην έπανακοινήν όμολογίαν άντίκειται πρός τό
πνεύμα τής άρμονικής συμβιώσεως, είτε
λήψεως.
Οίκογένειαι αί όποϊαι έλαβον αυστηρά
διά τού ποινικού ή άστικοΰ κολασμού,
μέτρα έλέγχου τής συμπεριφοράς τών
είτε διά τού κοινωνικού έλέγχου. Ό
τέκνων των έπρόλαβον τήν έκτροπήν καί
τελευταίος ούτος, όταν γίνεται καλοπίδιέσωσαν αύτά άπό τήν καταστροφικήν
στως, άσκεΐ σπουδαίαν κοινωνικήν λει
έπίδρασιν τών φαρμάκων. Άντιθέτως,
τουργίαν, προλαμβάνων πολλάς πράξεις
γονείς οί όποιοι δέν ήσχολήθησαν έπαρή παραλείψεις τών άνθρώπων, αί όποϊαι
κώς μέ τήν διαπαιδαγώγησιν τών τέκνων,
κατά τόν έλεγχον ήθελον άποδειχθή ώς
άντιτιθέμεναι είς τό έπικρατοΰν πνεύμα
έμειναν έμβρόντητοι, όταν έπληροφορούντο άπό τόν ιατρόν ή άπό τήν ’Α τής όμάδος τής έποχής. Επομένως, άν
ή όμάς έκπληρώση τήν έξελεγκτικήν
στυνομίαν ότι τό παιδί των κάμνει χρήσιν
άποστολήν της έναντι τών μελών της,
ναρκωτικών φαρμάκων.
θά άναχαιτίση λίαν ίκανοποιητικώς τάς
β. Τ ό Σ χ ο λ ε ΐ ο ν : Τά παιδιά άπό
έκτροπός.
σεβασμόν πρός τούς γονείς άποκρύπτουν
’Ενώ όμως παρατηρεΐται ότι άσκείται
ώρισμένας πράξεις των, αί όποϊαι θεω
κάποιος έλεγχος άπό τά όγιά μέλη τής
ρούνται ότι ύποδηλοΰν έλλειψιν σεβα
κοινωνίας έπί τής συμπεριφοράς τών
σμού πρός αυτούς. Εις ώρισμένας περιοχάς, τό κάπνισμα ένώπιον τού πατρός
άνθρώπων, έπί όλων σχεδόν τών έγκλημάτων τά όποια έπιδροΰν έπί τής καθιε
θεωρείται ώς άσέβεια. Οΰτω, παρατηροϋρωμένης κοινωνικής τάξεως, δέν συμ
μεν ότι, ένώ τά παιδιά συμπεριφέρονται
έκτος τής κατοικίας των κατά τρόπον
βαίνει τό ίδιο καί έπί τής χρήσεως ή καταχρήσεως τών ναρκωτικών. Τούτο πι
διάφορον τού προσδοκωμένου ύπό τών
στεύω ότι γίνεται έξ άγνοιας τών κινδύ
γονέων, ούτοι ούδέν γνωρίζουν περί
αύτοΰ. Τά παιδιά, άμα τή ένάρξει τών νων πού δημιουργεί ή χρήσις αυτών.
Σχολείων ή κατά τήν έπαγγελματικήν
Ένημερούμενοι καταλλήλως οί άνθρω
άπασχόλησίν των, εύρίσκονται μακράν
ποι έπί τών συνεπειών τών ναρκωτικών,
τής οικίας των καί ή έπίβλεψις καί ό έ θά δυνηθοΰν νά άντιδράσουν εύστόχως.
Ό τρόπος δράσεως καί άντιδράσεως έπί
λεγχός των έκ μέρους τών γονέων είναι
μιάς έκάστης περιπτώσεως δέν δύναται
άνέφικτος.
Εις τούς χώρους αυτούς ζοΰν έλεύθερα
νά τεθή είς κανόνας. Έκαστος έξ ήμών,
άπό τούς περιορισμούς πού έχει έπιλαμβάνων γνώσιν χρήσεως ναρκωτι
κών φαρμάκων, όφείλει νά άντιδράση
βάλλει ή οικογένεια καί έτσι είναι δυ
άνάλογα μέ τήν περίπτωσιν. Ή καλλινατή ή διαπίστωσις πόσης άντικοινωνικής συμπεριφοράς, είς ήν περιλαμβάνε τέρα μέθοδος ένεργείας δέον νά θεωρήται
ή ένημέρωσις τών γονέων. Ή ’Αστυνο
ται καί ή χρήσις οινοπνευματωδών ποτών,
μία δέν ένδείκνυται νά έπιλαμβάνεται
καπνού καί ναρκωτικών. ’Αφού, λοιπόν,
είς τό πρώτον στάδιον άναχαιτίσεως,
εις τούς χώρους τούτους άπασχολήσεως
διότι ή έπέμβασις αυτής ένδέχεται νά
είναι δυνατή ή έξακρίβωσις πάσης αντι
κοινωνικής συμπεριφοράς, έκεϊ πρέπει
προκαλέση άντίθετα τών προσδοκωμένων άποτελέσματα.
νά καταβάλλεται προσπάθεια διαπιστώσεως ταύτης. Τό έργον τούτο άνήκει είς
δ. Ή ’Αστυνομία.
Ή ’Αστυνομία, ώς έκ τής άποστολής
τούς διδασκάλους. Οί διδάσκαλοι δέν

της, προσφέρει πολλάς υπηρεσίας είς τόν
άγώνα κατά τών ναρκωτικών φαρμάκων.
Είς τόν προληπτικόν τομέα, περιλαμβά
νεται ή προσπάθεια νά άπαγορεύση τήν
καλλιέργειαν τών φυτών τής καννάβεως
καί τής όπιοφόρου παπαρούνας (ύπνοφόρου μήκωνος) έντός τού Έλλαδικοΰ
χώρου καί είς τήν άναχαίτισιν εισαγωγής
έκ τού έξωτερικοΰ τών παραγώγων τών
άνωτέρω ειδών.
Είς τήν άπαγόρευσιν τής καλλιέρ
γειας έντός τής χώρας μας τών άνωτέρω
φυτών, αί άστυνομικαί άρχαί έπέτυχον
τά μέγιστα δυνατά άποτελέσματα, άνακαλύπτουσαι τάς έκάστοτε έπιχειρουμένας καλλιέργειας καί καταστρέφουσαι τά
φυτά.
Είς τήν πρόληψιν τής λαθραίας εισα
γωγής τών παντός είδους ναρκωτικών,
έχομεν έπιτύχει πολλά, άλλά δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι έπετύχομεν άπόλυτα. Καί τούτο, ώς άτιλαμβάνεσθε, δέν
όφείλεται είς έλλειψιν ικανοτήτων ή δραστηριότητος έκ μέρους τών ’Αστυνομι
κών. Ή φύσις τού έργου μας είναι τοιαύτη ώστε νά μή προσδοκάται απόλυτος
έπιτυχία. Αυτή είναι άνέφικτος. Ή σω
ρεία τών μεταφορικών μέσων, τά όποια
διακινοΰνται διά τών συνόρων μας, καί
ή πληθύς τών δυνατών μέσων άποκρύψεως τών ναρκωτικών, καθιστούν άδύνατον τήν άνακάλυψιν αυτών. Κατόπιν
τούτου, ή κατασταλτική δράσις τής
’Αστυνομίας μεταφέρεται είς τόν έσωτερικόν χώρον, άνακαλύπτουσα τήν διάθεσιν τών ναρκωτικών είς τούς έγχωρίους έμπορους καί έν συνεχεία είς τούς
καταναλωτάς.
6. Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
Συμπερασματικώς καταλήγομεν είς τάς
άκολούθους θέσεις:
α. Είς τήν χώραν μας δέν παρατηρεΐται
έξαρσις χρήσεως τών ναρκωτικών.
β. Είς άλλας χώρας, περισσότερον
έξειλιγμένας, Σκανδιναυικαί χώραι, ’Αγ
γλία καί Β. ’Αμερική, ή κατάχρησις τών
ναρκωτικών φαρμάκων υπό τών νέων έχει
λάβει έπικίνδυνον μορφήν καί καταβάλ
λονται σοβαραί προσπάθειαι, έκ μέρους
τών Κυβερνήσεων, περιστολής τού κακού.
γ. Ό ΟΗΕ συντονίζει τάς προσπάθειας
αύτάς έπί διεθνούς έπιπέδου, είτε άπαγορεύων τήν καλλιέγειαν τών φυτών έξ
ών παράγονται τά ναρκωτικά, είτε έλέγχων τήν διάθεσιν αύτών διά θερατευπτικούς ή έπιστημονικούς σκοπούς.
δ. Ό κίνδυνος αυτός δέν θά άργήση
νά πλήξη καί τήν χώραν μας. Ό πω ς καί
οί άλλοι τρόποι ζωής τών νέων τού έξωτερικοΰ, οί όποιοι είναι άντίθετοι πρός
τά ίδικά μας ήθη καί έθιμα, γίνονται άποδεκτοί ύπό μεγάλου άριθμοΰ Έλληνοπαίδων, καί αύτός θά γίνη άποδεκτός.
Πρέπει νά εϊμεθα ένήμεροι τών κινδύ
νων έκ τών ναρκωτικών καί τού τρόπου
δράσεως πρός άντιμετώπισίν του, ώστε
νά μή καταληφθώμεν *έξ άπροόπτου,
όπότε δέν θά ύπάρχη εύρύ πεδίον έπιτυχοϋς δράσεως πρός άνακοπήν τού σοβαροτάτου κινδύνου, ό όποιος θά ύποσκάψη τά θεμέλια τής κοινωνίας μας.
ε. Μετά τήν ένημέρωσιν αύτήν έπί
τών ναρκωτικών, έναπόκειται πλέον είς
όλους ήμάς νά λάβωμεν τά κατά τήν κρίσιν μας πρόσφορα μέτρα πρός προστα
σίαν τών τέκνων μας άπό τήν έπικίνδυνον
αύτήν συνήθειαν.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ιιι. Τό έτος 1969, επί 835 ταινιών, αί όποίαι εισήχθησαν ή παρήχθησαν εις την Ελλάδα, ή άρμοδία
Κρατική ’Επιτροπή έκρινεν, δτι αί 320 ήσαν κατάλ
ληλοι δι ανηλίκους καί αί 515 άκατάλληλοι, ενώ τό
έτος 1970, επί 761 ταινιών, αί 281 έκρίθησαν κατάλ
ληλοι καί αί 398 άκατάλληλοι.52
γ. Παρέχεται εσφαλμένη άντίληψις περί τον κό
σμου καί τής ζωής, την όποιαν τό παιδί, λόγω τής
έλλείψεως κρίσεως καί πείρας, δεν δνναται νά αμφισ
βήτηση, άλλα άνεξελέγκτως την άποδέχεται καί φυσικά
έν συνεχεία την μιμείται. Οντως, άξίαι βασικαί τής
ζιοής, ή οικογένεια, ό σεβασμός προς τούς γονείς, τους
ηλικιωμένους, τους διδασκάλους, ό έρως, ή επαγγελ
ματική έξέλιξις κ.λ.π. παρουσιάζονται κατά τοιοϋτον
τρόπον καί μέ τοιαύτην ταχύτητα, ώστε τελικώς τά
παιδιά νά άποκομίζουν την έντύπωσιν, δτι ταϋτα δέ
νονται, κατ’ αυτόν τον τρόπον, νά πραγματοποιη
θούν καί εις την καθημερινήν ζωήν, μέ άποτέλεσμα νά
επιδιώκουν τά εύκολα κέρδη, τούς έφημέρους έρωτας
καί γενικώς νά μή τούς άπασχολή τό μέλλον.53 ’Εξ
ίσου δμως επικίνδυνος είναι ή υπό τοϋ κινηματογρά
φου παοεχομένη εσφαλμένη άντίληψις, περί τών συνε
πειών ώρισμένων πράξεων, αί όποίαι, χάριν εντυπώ
σεων καί διά διαφόρων τρυκ, τονίζονται ύπερμέτρως
εις τάς διαφόρους ταινίας. Οϋτω γρονθοκοπήματα,
άγριοι ξυλοδαρμοί, σπασίματα καρεκλών καί διαφό
ρων άλλων άντικειμένων επί τών κεφαλών ή ευπαθών
σημείων τοϋ σώματος τών πρωταγωνιστών, ή ισχυρά
κτυπήματα μέ λαβήν περιστρόφου εις τον αυχένα τών
άντιπάλων τό μόνον άποτέλεσ μα τό όποιον έχουν είναι
νά χάσουν οϋτοι προσκαίρως τάς αισθήσεις των, χωρίς
νά ματώση ούτε μύτη, κατά τήν λαϊκήν έκφρασιν, καί
ώ τοϋ θαύματος, μ ετ’ ολίγα δευτερόλεπτα εγείρονται
καί είναι ικανοί νά συνεχίσουν τήν δράσιν των καί μά
λιστα μετά μεγαλ.ντέρας ζωτικότητος ή καί μανίας,
ενώ είναι γνωστόν, δτι τά προαναφερθέντα κτυπήματα,
κατά κανόνα, προξενούν βαρείας σωματικός βλάβας,
άν όχι καί τον θάνατον.
δ. Παρουσιάζει, κατά τοιοϋτον τρόπον διαστρε
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βλωμένα, ώρισμένα γεγονότα κοινωνικής, πολιτιστικής
καί ιστορικής σημασίας, ώστε τά παιδιά, μή έχοντα
τάς άναγκαίας γνώσεις, νά σχηματίζουν πεπλανημένας άντιλήφεις επί βασικών θεμάτων.Μ Χαρακτηριστικώς άναφέρονται δύο βασικοί τομείς τής ιστορίας
καί τής θρησκείας τά θέματα τών οποίων, άναλόγως
τής ευσυνειδησίας καί τής έν γένει προσωπικότητος
τών παραγωγών καί τών σκηνοθετών, παρουσιάζονται,
ενίοτε, κατά τοιοϋτον τρόπον διαστρεβλωμένα, ώστε νά
προκαλοϋν τήν άγανάκτησιν καί τών πλέον συντηρη
τικών άτόμων.
'Ως προς τά ιστορικά θέματα, παράδειγμα ή προ
ετών ποοβληθείσα έγχρωμος ταινία «δ Τρωικός Πό
λεμος», οπού οι "Ελληνες παρουσιάζονται ώς λησταί,
ό ’Αχιλλεύς ώς βάρβαρος, άγριάνθρωπος μέ μαύρην
γενειάδα, οί δέ Τρώες ώς ακακα άρνία, θύματα τών
'Ελλήνων, ήτοι εικόνες τελείως διάφοροι από δ,τι
περιγράφει ό "Ομηρος, ονδεμίαν σχέσιν έχουσαι προς
τήν ιστορικήν πραγματικότητα καί τον αιώνιον πολι
τισμόν τών 'Ελ.λήνων, π.χ. αντί τής προαναφερθείσης
είκόνος τοϋ ’Αχίλλειος τής κινηματογραφικής ταινίας
ό 'Όμηρος παρουσιάζει ώς εξής τοϋτον, εις τό αθάνα
τον έπος τής Ίλιάδος: «Θεόμορφον (Ί λ . Α ’. 131),
’Αγαθόν, "Εκπαγλον καί Έκπαγλότατον (Ί λ . Λ '.
146), Θειον, Θεοϊς έπιείκελον (δμοιον προς Θεούς),
Καρτερόθυμον ( γενναιόψυχον), Μεγάθυμον (μεγα
λόψυχων ) ( Ί λ . Υ 498), 'Υπέρθυμον.55
’Αλλά καί εις τάς ταινίας, αί όποίαι διαπραγμα
τεύονται θέματα από τήν 'Αγίαν Γραφήν, τό αύτό φαινόμενον παρατηρεϊται, αρκεί νά παρακολούθηση τις
τά πάθη τοϋ Θεανθρώπου, διά νά πεισθή πλήρως περί
τών παραποιήσεων καί τών διαστρεβλώσεων τών
άναφερομένων εις τά Ιερ ά Ευαγγέλια. Ούτως, εις
ταινίαν τινά τών παθών τοϋ Κυρίου ημών ’Ιησού Χρι
στού, ό Ιούδας παρουσιάζεται ώς έχων τάς άγαθωτέρας προθέσεις, αλλά τελικώς, κακότνχον θύμα τών
περιστάσεων, οδηγείται εις τήν προδοσίαν τοϋ διδα
σκάλου του.56
ε. Είσάγονται ήθη καί έθιμα ξένα προς τάς 'Ελλη
νοχριστιανικός παραδόσεις, διά τών οποίων έπιτα-

χύνεται έπικινδύνως ή διάβρωσις τής κοινωνίας μας
καί, φυσικά, το πρώτον και βασικόν Ονμα είναι ή ' Ελ
ληνική Νεότης57 και Ιδία δταν τα ήθη και έθιμα άντιγραφονται εκ ταινιών χωρών μέ εκπεφυλισμένας
ήθικάς άρχάς, π.χ. αί πορνογραφικού περιεχομένου
ταινίαι (ορισμένων Σκανδινανϊκών χωρών ή έχουσών
καθνστερημένον πολιτιστικόν επίπεδον ή ’Εθνικός
αντιθέσεις προς την ' Ελλάδα, π.χ. αί γλυκανάλατοι
Τονρκικαί ταινίαι, οπότε, εν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, επί πλέον δημιονργοϋνται και ’Εθνικοί κίν
δυνοι.
στ. ΓΙαρατηρεϊται μείωσις, ποσοτικώς καί ποιοτικώς, τής άποδόσεως τών μαθητών μετά την παρα
κολούθησή κινηματογραφικών ταινιών,58 Ό αείμνη
στος καθηγητής τής Παιδαγωγικής εις τον Πανεπιστήμιον ’Αθηνών Σπ. Καλλιάφας χαρακτηριστικώς
αναφέρει τό εξής περιστατικού:59
« Ο Γυμνασιάρχης τον έν Άγρινίω πρώτον Γυ
μνασίου άρρένων, πρό τινων ετών, ίδιον ένα βράδυ
μαθητήν τον νά εισέρχεται εις τον κινηματογρά
φον, είσήλθε καί αυτός, χωρίς νά γίνη αντιληπτός
νπ’ εκείνον. Τήν έπομένην σννέστησεν εις πάντας
α/α

Ευχαρίστως

Σύνολον

τούς καθηγητάς, οΐτινες θά έδίδασκον εις τήν τάξιν τον μαθητου τούτου νά εξετάσουν αυτόν. Εις
πάντας ό μαθητής ούτος έτνχε τον βαθμόν «μη
δέν». 'Ο Γυμνασιάρχης εις τό τέλος τών μαθημάτων
καλεϊ τον μαθητήν τούτον καί τον έρωτα διατι
προσήλθεν εις τό σχολεϊον εντελώς αδιάβαστος. 'Ο
μαθητής άπήντησεν είλικρινώς ώς άκολούθως:
«Χθες τό βράδυ έπήγα εις τον κινηματογράφον.
’Επιστρέψας εις τό σπίτι προσεπάθησα νά διαβάσω
Πλάτωνα, άλλ’ ήτο αδύνατον, Ήσθανόμην τό κε
φάλι μου τόσον βαρύ ώς νά έβάσταζε 800 οκάδες.
’Ανοίγω τό βιβλίον τών μαθηματικών τό ’ίδιο. "Ολη
τήν νύκτα έμεινα ανπνος». 'Ο Γυμνασιάρχης, έπαινέσας αυτόν διά τήν ειλικρίνειαν, συνεβούλευσε νά
μή ξαναπατήση άλλοτε εις τον κινηματογράφον.
Τούτο δέ έντόνως ύπεσχέθη ό μαθητής».
■5. ’Α π ο τ ε λ ε ί π ρ ό τ υ π ο ν
’Ε γ κ λ η 
μ α τ ι κ ό ν φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο ν καί τ ο ύ τ ο
διότι:

α. Προσελκύει λίαν ίσχυρώς τούς παϊδας καί τούς
’Εφήβους. Συγκεκριμένως, κατά τα στοιχεία τής ήμετέρας έρεύνης60 εις τον Κινηματογράφον πηγαίνουν :
’Αγόρια

Κορίτσια

1.

Ναι

886

88,6%

495

87,6%

391

89,9%

2

Οχι

114

Π , 4%

70

Π , 4%

44

10,1%

1.000

100,0

565

100,0

435

100,0

Ή παρακολούθησις ενός κινηματογραφικού έργου όόηγεί τους νέους εις τό νά έγκολπωθοϋν υλιστικά ιδανικά,
τά όποια δημιουργούν την ψνχωσιν τον «άρτου και τών θεαμάτων», και τά όποια φυσικά αποτελούν σύμπτωμα
ηθικής καί πνευματικής παρακμής.
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’Από πλευράς σνχνότητος επισκέψεων, ή είκων παρουσιάζεται ως έξης, ώς συνέπεια βεβαίως τής προς
αυτόν έλξεως:61
’Επισκέψεις κατά μήνα

Σύνολον

'Αγόρια

Κορίτσια

1.

343

34,3%

175

31 %

168

38,6%

2.

181

18,1%

88

16 %

93

21,1%

3.

149

14,9%

84

11,8%

65

15 %

4.

161

16,1%

93

16,8%

68

15,6%

5.

51

6,1%

35

6,2%

16

3,7%

6.

40

1,0%

30

5,3%

10

2,3%

7.

13

1,3%

8

1,1%

5

1,1%

8.

6

0,6%

3

0,5%

3

0,7%

9.

1

0,1%

1

0,2%

0

0,0

10.

10

ι,ο %

8

1,1%

2

0,5%

45

1,5%

40

Τ0%

5

1,1%

1.000

100,0

565

100,0

435

100,0

Δεν Πηγαίνουν

Ώ ς προς τάς προτιμήσεις τών νεαρών θεατών, διά τά είδη τών ταινιών τάς όποιας παρακολουθούν: 62 63
Είδος έργου

Σύνολον

Μίκν - Μάους

577

57,7%

327

57,9%

250

57,5%

Πολεμικά

560

56,0%

414

73,3%

146

33,6%

Περιπετειώδη

579

57,9%

374

66,2%

205

17,1%

Κοινωνικά

427

42.7%

178

31,5%

249

57,2%

Μορφωτικά

559

55,9%

297

52,6%

262

60,2%

'Αγόρια

’Αποτέλεσμα τής ίσχυράς ταύτης έλ.ξεως τοϋ Κι
νηματογράφου έπ'ι των παίόων και των έφηβων είναι,
δτι ούτοι, πολλάκις, προκειμένου νά εξασφαλίσουν
τό άντίτιμον τοϋ εισιτηρίου τοϋ κινηματογράφου, προ
βαίνουν εις την διάπραξιν, κατ’ άρχάς βεβαίως εντός
τοϋ οικογενειακού περιβάλλοντος, μικρών κλωπών,
άπατων, υπεξαιρέσεων και λοιπών αξιοποίνων πρά
ξεων, ή ύπόκεινται εις τον πειρασμόν μιας μικροπορνείας και έθιζόμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπον, μετα
πηδούν εις τό στάδιον τής τελέσεως σοβαρωτέρων
εγκληματικών πράξεων·64
β. Τό παιδί, μη δυνάμενον νά κατανόηση τό δλον
έργον, Αφομοιώνει μεμονωμένος σκηνάς και κυρίως
έκείνας αί όποίαι τοϋ προκαλοϋν μεγαλυτέραν έντύπωσιν, μέχρι σημείου ώστε τό «εγώ» επηρεάζεται
πλήρως και άλλ.οιιονεται σνμφώνως προς τό περιεχόμενον αυτών, προς τό όποιον και ταυτίζεται πλή
ρως, διότι, ώς έλέχθη, τούτο δεν έχει την δυνατότητα
διαχωρισμού τής φαντασίας από την πραγματικό
τητα, ενώ συγχρόνως υστερεί εις την κρίσιν και την
πείραν τής ζωής. Έπακόλουθον τών προαναφερθέντων είναι ό άμεσος ψυχικός έπηρεασμός, ώς λεπτο
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Κορίτσια

μερώς άνεφέρθη, και ή μίμησις τών σκηνών προς τάς
οποίας έταυτίσθη. Καί ναι μέν εις τα κινηματογρα
φικά έργα εις τό τέλος ό νόμος θριαμβεύει, τό έγκλημα
τιμωρείται καί ό κακοποιός φονεύεται, πλήν όμως ό
νεαρός θεατής, εκτός τοϋ δτι δεν είναι εις θέσιν νά
άντιληφθή τό νόημα τον έργον, πιστεύει, δτι εάν μιμηθή τον κινηματογραφικόν ήρωα, θά αποφυγή τά
σφάλματα αυτού, θά φανή εξυπνότερος καί φυσικά θά
επιτυχή.65
γ. Ή ρω ποιεϊ τούς ηθοποιούς τοϋ Κινηματογρά
φου, ημεδαπούς καί αλλοδαπούς, άνδρας καί γυναί
κας. Προς τούτο συντελεί καί ή ώργανωμένη διαφήμισις τών παραγωγών, ώς καί ή υπό τών ιδίων τών
ηθοποιών προκαλουμένη προβολή, διά παντός θεμι
τού καί Αθεμίτου μέσου. Οΰτω, τό Κοινόν πληροφο
ρείται, μέ δλας τάς λεπτομέρειας, την καθημερινήν
δήθεν ονειρώδη ζωήν των, τά χόμπν των, την απει
ρίαν τών θαυμαστών των, την πολυτελή διαβίωσίν
των, τά πλούσια έσοδα καί τάς σπατάλας των, τά
ερωτικά σκάνδαλά των, τά άλλεπάληλα διαζύγια καί
τον Ανεξάντλητον Αριθμόν τών συζύγων των, Ακόμη
καί τάς Απόπειρας των προς αυτοκτονίαν καί Ατνχώς

τού φαινομένου τούτον δεν εξαιρούνται οντε και οι
"Ελληνες αστέρες τον Κινηματογράφου και τον Θεάτρου.
Πρόσφατον είναι, το περιστατικόν 'Ελληνίδος ηθοποιού,
ή όποια αδιάντροπα έδήλωσεν εις όλα τά μέσα ένημερώσεως, δτι αναμένει παιδί, τον όποιον τον Πατέρα
αποκαλύπτει και τον όποιον δεν σκοπεύει νά
παντρευτή. ’Επί σχετικού δε ρεπορτάζ περιοδικού
εύρέθησαν θανμασταί τής ώς ειρηται ηθοποιού, νεα
ροί ώς επί τό πλείστον, οι όποιοι σννεχάρησαν ταυ
τήν δι’ επιστολών, διά τό θάρρος της (;) νά άψηφήση
τό «κατεστημένον» καί νά ρύθμιση την ζωήν της,
όπως αντη ήθελεν!
'Ως είναι γνωστόν, όμως, πολλ.οί νέοι εξυψώνουν
τούς ηθοποιούς τού κινηματογράφον εις ιδανικά των
καί προσπαθούν νά ταυτισθοϋν προς αυτούς, μιμού
μενοι τον τρόπον τού φέρεσθαι, την ενδυμασίαν, την
κόμμωσιν καί γενικώς τάς πράξεις των. Ένδεικτικώς
άναφέρεται ή μίμησις υπό των νεανίδων τού μοιραίου
κτενίσματος τής ηθοποιού Βερόνικας Λέϊκ καί τής
αντιγραφής τού τύπου των υποκαμίσων τού ήρωος τής
ταινίας «Δόκτωρ Ζιβάγκο» υπό των νέων. ’Ακόμη
παρατηρείται τό φαινόμενον οι νέοι νά σπαταλούν χρή
ματα διά νά συλλέγουν φωτογραφίας των Ινδαλμάτων
των, τάς οποίας φέρουν μαζί μέ τά βιβλία των εις την
σάκκα των ή νά στολίζουν μέ αύτάς τούς τοίχους των
δωματίων των, ώς επίσης νά γνωρίζουν τά ονόματα
καί την δράσιν τών ηθοποιών τού κινηματογράφον,
πολύ καλλίτερα από τούς ήρωας τής ιστορίας τον
"Εθνους καί τούς μάρτυρας τής Θρησκείας. "Ας μή
διαφεύγει άπό ημάς τό παρατηρούμενου αποκαρδιω
τικόν φαινόμενον, τής συγκεντρώσεως χιλιάδων θαυ
μαστών, κατά την άφιξιν ενός ηθοποιού τού κινημα
τογράφου, δ όποιος αποτελεί τό ίνδαλμα τής νεο
λαίας, αί ύστερικαί εκδηλώσεις λατρείας προς αυτόν,
έναντι τής αδιαφορίας, ή όποια επιδεικνύεται κατα
την άφιξιν ενός διαπρεπούς έπιστήμονος, ό όποιος δια
τών εργασιών τον έσωσεν εκατομμύρια άνθρώπων.
Οντως, δταν διά πρώτην φοράν άφίχθη εις την 'Ελλάδα
ό εφευρέτης τής Πενικιλλίνης, Δόκτωρ Φλέμιγκ, μό
λις εκατόν τάς φίλων καί επιστημόνων τον ύπεδέχθη,
ενώ μόνον οί έκ τής Πενικιλλίνης διασωθέντες 'Έ λ
ληνες εάν προσήρχοντο εις την υποδοχήν του, ό χώ
ρος τού αεροδρομίου τού Ελληνικού θά ήτο ανεπαρ
κής διά νά τούς χωρήση.
Εις τό σημειον αυτό άκριβώς τής μιμήσεως και
τής έπαναλήψεως τών πράξεων τών προσώπων ενός
κινηματογραφικού έργου έγκειται καί ό κίνδυνος διά
την παιδικήν ηλικίαν, ή οποία οδηγείται, κατ’ αυτόν
τον τρόπον, εις τό νά έγκολπωθή υλιστικά ιδανικά, τά
όποια δημιουργούν την ψύχωσιν τού « ά ρ τ ο υ κ α ί
τ ώ ν θ ε α μ ά τ ω ν», καί τά όποια φυσικά αποτε
λούν σύμπτωμα ηθικής καί πνευματικής παρακμής·66
δ. Χρησιμεύει ώς οδός τής διεφθαρμένης, διά τών
μέσων ένημερώσεως, διαφημίσεως τών προβαλλομένων κινημμτογραφικών έργων. Ίδια ό κίνδυνος οντος
είναι μεγαλύτερος δταν ή διαφήμισις ένεργήται διά
τών εφημερίδων καί τούτο διότι ανται, ώς τό πλέον
εύθηνόν καί προσιτόν μέσον ένημερώσεως, εισέρχονται
εις δλας τάς οικίας καί εις τά πλέον άπομεμακρυσμένα
μέρη τής χώρας καί φυσικά διαβάζονται οστό δλα
τά μέλη τής οικογένειας, μικρά ή μεγάλα ,67 Οϋτω
χρησιμοποιούνται τίτλοι, σκίτσα, φωτογραφίαι, περιγραφαί, ακόμη καί προβολή μεμονωμένων, τών πλέον
σκανδαλιστικών, σκηνών, άπό τάς προσεχείς ταινίας,

μέ σκοπόν, έξαπτομένης τής φαντασίας καί τής διεγέρσεως τών ταπεινών ενστίκτων τού κοινού, νά προσέλθη τούτο εις τάς αίθουσας προβολής καί άτυχώς,
μεταξύ τών προσελκυομένων, δι’ αυτού τού τρόπου,
περιλαμβάνονται καί τά παιδιά.
Ένδεικτικώς άναφέρονται :
ι. Οί τίτλ.οι τών κινηματογραφικών έργων, τά
όποια παρηκολούθησαν, διότι τούς ήρεσαν, κατά τήν
σχετικήν δήλωσίν των, οί μαθηταί τής Σ Τ ’ τάξεως
τών Δημοτικών Σχολείων, εις τά όποια έγένετο ή
έρευνα ήμών6ί : 1) 'Ο Ά λ ή Μπαμπάς καί οί 40 Κλέ
φτες 2) Οί "Αθλιοι 3) ’Αόρατη συμμορία 4) Ά ρχισιδηρονργός 5) ’Αλογοκλέφτες 6) 'Η "Αννα τών χιλίων ημερών 7) οί ’Αντάρτες τών πόλεων 8) 'Η
’Αλίκη στο Ναυτικό 9) Άριστογάτες 10) Βίβα
Άρίγκος 11) Βρώμικο παιγνίδι 12) Βατερλώ 13)
ό Βιολιστής στή στέγη 14) 'Ο Βαρκάρης τού Βόλγα
15) Γκάκστερς τών Παρισίων 16) Γαλάζια νερά,
λευκός θάνατος 17) Οί γενναίοι πεθαίνουν δυο φορές
18) 'Ο Γκούφη Όλυμπιονίκης 19) 'Η γέφυρα τού
Ποταμού Κβάϊ 20) Οί δέκα εντολές 21) Δόκτωρ
Ζιβάγκο 22) Δοκιμή 23) Τό δεξί χέρι τού διαβόλου
24) ’ Ε ξ ο ρ κ ι σ τ ή ς 25) 'Ένα κορίτσι πού τά
έκανε δλα 26) Είκοσι γυναίκες κι’ εγώ 27) "Εγκλημα
στο Όριάν ’Εξπρές 28) ’Εκείνο τό καλοκαίρι 29)
«Ζ» 30) 'Η Ζαβολιάρα 31) 'Ο Ή λίας τού 10ου 32)
τΗταν τρομερός καί τον φωνάζουν Βεριτά 33) 'Ο
ηλίθιος 34) 'Ο Θαυμαστός κόσμος τα>ν ζώων 35) Τό
Θωρηκτό Ποτέμκιν 36) Τά κανόνια τού Ναβαρόνε 37)
Κολονέλο Μποντιλιόνε 38) Οί κόκκινοι διάβολοι 39)
Τό Κρανίο τού θανάτου 40) Μέ λένε κανένα 41) 'Ο
κανένας θά ξανακτυπήση 42) Τ ό κ ο υ ρ δ ι σ τ ό
Π ο ρ τ ο κ ά λ ι 43) Κατάστασις Πολιορκίας. 44)
Τό κατσαριδάκι στην ’Αφρική 45) 'Ένα τρελλό - τρελλό κατσαριδάκι 46)Κίνγκ - Κόγκ εναντίον Γκονζίλα
47) 'Ο Κίνκ - Κόνκ κυρίαρχος τού κόσμου 48) Κίτρι
νος πράκτωρ τού Καράτε 49) Κλεοπάτρα 50) 'Ο
Κλέφτης τής Βαγδάτης 51) 'Ο κίτρινος πράκτωρ εναν
τίον τής μαφίας 52) Κραυγές καί ψίθυροι 53) Κραυγή
μέσα στο δάσος 54) Λεωφόρος τού μίσους 55) Μάγιερλικ 56) Μπότες, σπιρούνια καί καυτές σέλες
57) Μαίρη πόπινς 5 8 ) 'Η μεγάλη απόδραση 59) 'Η
μαφία τής σιωπής 60) 'Η μελωδία τής Ευτυχίας 61)
'Η μεγάλη ληστεία 62) 'Η μάχη τού Στάλιγκραντ
63) Μπέν Χούρ 64) Οί μεγάλοι τού Καράτε 65)
Britanig, ό στόχος τού έκβιαστοΰ 66) Μίλησέ μου
γιά έρωτα 67) Οί κόκκινοι αετοί 68) 'Ο Ν ο ν ό ς
69) 'Ο Νομοταγής Πολίτης 70) Τό ξύλο βγήκε άπό
τον Παράδεισο 71) ’Οδύσσεια 72) Τό όνομά μου
είναι κανένας 73) "Οσα παίρνει ό άνεμος 74) Παύ
λος Μελάς 75) Πρώτη νύχτα τού γάμου 76) 'Ο Π ε
ταλούδας 77) 'Η Παναγία τών Παρισίων 78) Πόλε
μος καί Ειρήνη 79) Πέντε γιά τήν κόλαση 80) 'Η
πάπια καί τό χρυσό αυγό 81) 'Ο Πύργος τής Κολάσεως 82) Ρωμαίος καί Ίουλιέτα 83) 'Ο Ρότζερ
Μούρ εκδικείται 84) 'Η Σταύρωσις τού Χριστού
85) Συρανό ντέ Μπερζεράκ 86) 'Ο στρίγκλος (:)
πού έγινε αρνάκι 87) Στρατάρχης Τίτο 88) Σάς
αρέσει τό . . . . 89) Οί τρεις σούπερμαν στήν Χώρα
τού Τρινιτά 90) Ταρζάν 91) 'Ο Ταρζάν στη χώρα
τού Σολομώντος 92) Τζάμπο 747 έν κινδύνω 93)
Τό τέλος τής γής 94) ΤΙ έκανες στον πόλεμο Μπαμπά
95) Τόμ Σώγιερ 96) Οί τρελλοί Όλυμπιονίκαι 97)
Τρινιτά εναντίον Τρινιτά 98) Ο Τρινιτά επιτίθεται
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99) Τσίτσν - Φράγκο στη Χώρα τον Τρινιτά 100)
ΟΙ τρεις σωματοφύλακες 101) Ταξίδι, πέρα από τον
ήλιο 102) Ταξιαρχία διαβόλων 103) ΟΙ τρεις σού
περμαν καί οι χρυσές αμαζόνες 104) Οι τελευταίες
μέρες τής Μ π ο μ π ι ή α ς ! 105) Τό σφάλμα 106)
Ύπολ.οχαγός Νατάσσα 107) Φαντομάς εναντίον τής
Σκώτλαντ Γιάρντ 108) Τά φώτα τής Ράμπας 109)
'Ο Φονιάς 110) Υπέρλαμπρο ’Άστρο 111) Χ τυ 
ποκάρδια στο Θρανίο καί 112) 'Η ωραία μου κυρία.
ιι. Διαφημίσεις ώρισμενών κινηματογραφικών ται
νιών, δημοσιευθεΐσαι εις ’Αθηναϊκός ’Εφημερίδας: 69
(α) ’’Αβγαλτες τρυφερές Παρθένες
Τό προκλητικό εμπόρευμα
Για τά κρυφά σπίτια των Μεγαλονπόλεων
"Ενα Σούπερ - Θρίλλερ : ’Εκρηκτικής Δράσεως ’Εκρηκτικής Βιαιότητας
«ΚΟΛΑΣΜ ΕΝΟΙ ΤΩΝ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ ΠΟΛΕΩΝ»
(β) Καί εσύ Μ Π Ο ΡΕΙΣ νά βάλης έ ν α .......... σέ
Σαλόνια .......... σέ Γκαρσονιέρες . . . σέ Πάρκα . . .
σέ Σεπαρέ. .. Καί γιατί όχι καί στο ’Ασανσέρ ...
ΕΝΑ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ Γ Λ Ε Ν Τ Ι ΕΡΩ ΤΙΚΗ Σ
Α Σ ΥΔ Ο Σ ΙΑ Σ
Μέ τον ’Αχόρταγο ’Ερωτιάρη! : Μ ΑΤΣΑ
Μ ΠΟΥΜ ΠΟΥ
Τ Ο ___ Π Α Ε Ι ΣΥΝΝΕΦΟ
Ε Λ Α Τ Ε ΝΑ Μ ΑΘΕΤΕ Κ Ι’ ΕΣΕΙΣ. Π Ο Υ
Α Ν Η Κ Ε Τ Ε ___ Σ ’ Α Υ Τ Ο Υ Σ Π Ο Υ Β Α ΖΟ ΥΝ
ή Σ ’ Α Υ Τ Ο Υ Σ Π Ο Υ ΤΟ ΥΣ Β Α Ζ Ο Υ Ν !10
( γ ’) Μία Ταινία ΣΕΞ πού Ξ ΕΧΩ ΡΙΖΕΙ γιά τό θέμα
της καί τον ρεαλισμό της
Η Σ ΥΓ Κ Λ Ο Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ Μ ΙΑ Σ Μ Ι
Κ Ρ Η Σ Δ ΙΠ Λ Α Α Π Α ΤΗ Μ Ε Ν Η Σ
από Μ Η ΤΕΡΑ καί Ε Ρ Α Σ Τ Η
«Η Π Ρ Ω ΤΗ Η ΔΟ Ν Η Μιας Μ ΙΚΡΗΣ»
ε. ’Ωθεί τάς νεάνιδας προς την εϋκολον ζωήν καί
την πορνείαν, διότι ό Κινηματογράφος παριστά κατά
φαντασιώδη τρόπον την κτήσιν πολυτελούς άμφιέσεως,
πολυτελών κατοικιών, κοσμημάτων, επιπλώσεων καί
γενικώς παρουσιάζει μίαν εικόνα ψευδούς «μεγάλης
ζωής», την όποιαν αί ήρωίδες Απολαμβάνουν άνευ κό
που, χωρίς καν νά έργάζωνται ή διά παραχωρήσεων,
αι όποϊαι, περιέργως, ονδεμίαν έχουν δι αύτάς συνέ
πειαν.11
στ. Διδάσκει τρόπους διενεργείας διαφόρων άνηθικοτήτων καί τελέσεως εγκλημάτων, ώς λ.χ. άναρριχήσεως επί τοίχοον, λήψεως αποτυπωμάτων κλεί
θρων προς κατασκευήν άντικλείδων, διαρρήξεως
οικιών, χρηματοκιβωτίων καί θυρών, τεχνασμάτων
προς άπόκρυψιν καί διαφυγήν των δραστών, έξαφανίσεως δακτυλικών αποτυπωμάτων καί σωρείαν άλ
λων εγκληματικών μεθόδων καί δράσεως, αί όποϊαι
εντυπωσιάζουν τήν νεότητα καί τήν φέρουν προς τήν
τέλεσιν εγκλημάτων, συντρεχόντων βεβαίως καί άλλων
παραγόντων, ώς λ.χ. προδιαθέσεως, περιβάλλοντος
κ.λ.π. Έ ν προκειμένω, ένδεικτικώς άναφέρεται ή πολυδιαφημισθεϊσα Γαλλική ταινία «Ριφιφί», τάς μεθό
δους τής όποιας έσπευσαν νά Αντιγράψουν οι "Ελληνες
κακοποιοί καί τήν κωμικήν 'Ελληνικήν ταινίαν «Τό
ξύλο βγήκε Από τον Παράδεισο», ή έπίδρασις τής
όποιας εις τούς μικρούς "Ελληνας μαθητάς υπήρξε
τοιαύτη, ώστε εις ώρισμένα σχολεία, τουλάχιστον
τών ’Αθηνών, νά έπιχειρηθοϋν αί αύταί ένέργειαι κα
ζούρας εις βάρος διδασκάλων καί καθηγητών.12.
52. Στατιστική Έ πετηρίς τής Ελλάδος 1972, σελ. 311.
53. 77. Κορόντζη, ένθα άν. σελ. 95. — Τηλ. Φιλιππίδου,
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ένθα άν. σελ. 19. — Κινηματογράφος και Νεότης, ένθα άν.
σελ. 30.
54. Ί . Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 91.
55. Θεμιστοκλή Άθηνογένη, ' Ο άνθρωπος τοϋ ’Ομήρου,
Άθήναι 1969, σελ. 188. — ’Ιωάνναν Κ. Παπαγεωργίου, Ή
Κοινωνική Προστασία τοϋ Παιδιού εις τήν Ελληνικήν Νομο
θεσίαν, έκδοσις ’Εθνικόν Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών, σελ.27.
56. Ί . Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 27.
57. Ί . Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 61.
58. Ί . Παπαζαχαρίου, ένθα άν. σελ. 297. — Ί . Κιτσαρά,
ένθα άν. σελ. 96.
59. Σπ. Καλλιάφα, Κινηματογράφος, Ραδιόφωνον και ή
διαπαιδαγώγησις τών νέων, έκ τον βιβλίου «Θέαμα και Νεό
της»,. έκδ. ’Αδελφότητος «ΖΩΗ», Άθήναι 1962 σελ. 41.
60. Ό κ. Ί . Κιτσαράς, ένθα άν. σελ. 42, σημειώνει οτι:
«’Εκ τοϋ συνόλου τών έρωτηθέντων 3890, ήτοι 97,2% πηγαί
νουν ευχαρίστως εις τον Κινηματογράφον μόνον 110, ήτοι
2,8% δεν πηγαίνουν ευχαρίστως. Δηλαδή πηγαίνουν εις τον
Κινηματογράφον καί αυτοί, δταν δεν έχουν κάτι καλύτερον
νά κάμουν. Τό μεταξύ άρρένων καί Θηλέων ποσοστόν διαφο
ράς είναι άνεπαίσθητον». — Ή παρονσιαζομένη ανεπαίσθη
τος διαφορά προφανώς οφείλεται εις τήν όαημέραι ανξανομένην έπίδρασιν τής Τηλεοράσεως. 'Η δέ διαφορά καί εις τάς
δύο περιπτώσεις, μεταξύ άγοριών καί κοριτσιών, οφείλεται,
κατά τήν γνώμην ημών, εις τό γεγονός οτι τά άγόρια διοχε
τεύουν τήν δραστηριότητα αυτών καί εις άλλα αντικείμενα
π.χ. ποδόσφαιρον.
61. Τά ποσοστά μεταξύ τής ήμετέρας έρεύνης καί τών
Αντιστοίχων τοιοντων τοϋ κ. Ί . Κιτσαρά ( ένθα άν. σελ. 41)
διαφέρουν κατά πολύ. ' Η μόνη δυνατή έξήγησις είναι οτι ή
Τηλεόρασις ήτο ή άφορμή περιορισμού τών κινηματογραφό
φιλων (UNESCO : Ιστορία τής Άνθρωπότητος, τόμ. Σ Τ ',
Β'., σελ. 883 έπ.)
62. Ή προτίμησις άφορά είτε έν είδος έργου ή καί περισ
σότερα.
63. At διάφορά! μετά τών στοιχείων τοϋ κ. '/. Κιτσαρά
(ένθα άν. σελ. 67), ώς πρός τά περιπετειώδη καί τά πολεμικά
έργα είναι τεράστιοι. Συγκεκριμένως δ κ. Ί . Κιτσαράς αναφέ
ρει τά εξής στοιχεία: διά τάς προτιμήσεις παιδιών ηλικίας
1 0 - 1 2 ετών: α) Περιπετειώδη : ”.ί4ρρε>'ες 12,5% — Κορί
τσια 9,5% καί β) Πολεμικά: "Αρρενες 4% - Κορίτσια ?%.
’Εν προκειμένω έκφράζομεν τάς έπιφυλ.άξεις μας, ώς πρός τήν
Ακρίβειαν τών ποσοστών τούτων εις τάς δύο ταύτας περιπτώ
σεις, δοθέντος οτι, κατά γενικήν παραδοχήν, τά άγόρια εξ Ιδιο
συγκρασίας άρέσκονται εις τάς πολεμικός ταινίας, περισσό
τερον πόσης άλλης κατηγορίας ταινιών, ώς άλλωστε έπιβεβαιουται καί έκ τών στοιχείων, τά οποία προκύπτουν έκ τής
παρακολουθήσεως τών προγραμμάτων τής Τηλεοράσεως.
64. Κ. Γαρδίκα, ένθα άν. σελ. 370. — Ί . Παπαζαχαρίου,
ένθα άν. σελ. 297. — Τηλ. Φιλιππίδου, ένθα άν. σελ. 27. —-Ί.
Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 97.
65. Κ. Γαρδίκα, ένθα άν. σελ. 372. — Κλειοϋς Πανλίδον, Τό Παιδί, Άθήναι 1970, σελ. 149. — 1. Παπαζαχαρίου,
ένθα άν. σελ. 312, — Κινηματογράφος καί Νεότης, ένθα άν.
σελ. 27. — Ί . Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 76. — Κ. Κωνσταντινι
δού, Α ίτια τών Ψυχοπαθολογικών καί Αντικοινωνικών έκδηλώσεων τών Παίδων — Τό Θέαμα ώς αίτιον, έκ τοϋ βιβλίου
«Θέαμα καί Νεότης», έκδ. Αδελφότητος «ΖΩΗ», Άθήναι
1962, σελ. 30,31. — Σπ. Καλλιάφα, Κινηματογράφος, Ρα
διόφωνον καί ή διαπαιδαγώγησις τών νέων, έκ τοϋ βιβλίου
«Θέαμα καί Νεότης», έκδ. Αδελφότητος «ΖΩΗ», Άθήναι
1962, σελ. 42. — Ά ρ . Ά απιώ τη, ένθα άν. σελ. 126.
66. Κ. Γαρδίκα, ένθα άν. σελ. 373. — Ί . Παπαζαχαρίου.
ένθα άν. σελ. 303. — Jean Pivaut, ' Υπόκοσμος καί Κινηματο
γράφος. Περιοδικόν <όΑστυνομικά Χρονικά», τόμ, Κ Β', σελ.
79. — Κ. Κωνσταντινίδου, ένθα άν. σελ. 3 1 . —-77. Κορόντζη,
ένθα άν. σελ. 94. — Ί . Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 98.
67. Ά ρ . Κατσαούνη, ’Επιβλαβής Τύπος καί Παιδική
’Εγκληματικότης, Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 12.
68. Οί τίτλοι τών ταινιών τίθενται ώς άνεγράφησαν εις τά
δελτία έρεύνης υπό τών μαθητών, διατηρηθείσης καί τής ορθο
γραφίας αυτών.
69. ’I. Παπαζαχαρίου, ένθα άν. σελ. 304. — ’ί. Κιτσαρά
ένθα άν. σελ. 82, 83.
70. Α πορία παντός λογικώς σκεπτομένου Ατόμου : «Τι
πρέπει νά γράψουν Ακόμη περισσότερο διά νά έπέμβη ό Είσαγγελεύς ;».
71. Κ. Γαρδίκα, ένθα άν. σελ. 373. — Ί , Παπαζαχαρίου
ένθα άν. σελ. 311.
72. Κ. Γαρδίκα, ένθα άν. σελ. 373. ·— 7. Παπαζαχα
ρίου, ένθα άν. σελ. 308. — Ί. Κιτσαρά, ένθα άν. σελ. 76.

-

Εις τήν Διεθνή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν των Παρισίων SALON’ 75 GRAND PALAIS, ό διακεκριμένος γλύ
πτης καί φίλος τοϋ περιοδικού μας Νικόλας εξέθεσε δύο έργα του: «Χάλκινο άγαλμα αγοριού» καί τό μαρ
μάρινο «’Αρχαίος Ελληνικός Ρυθμός». Τό έργον του αύτό έτιμήθη μέ τό ΧΡΥΣΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ τής Έκθέσεως, άπονεμηθέντος διά πρώτην φοράν εις "Ελληνα καλλιτέχνην. 'Ολοσέλιδος φωτογραφία τού άγάλματος κατεχωρήθη είς τον επίσημον κατάλογον τής Έκθέσεως. Εις τήν έκθεσιν συμμετεϊχον 5.732 καλλιτέχναι 73 χωρών, μέ 7.932 έργα ζωγραφικής - γλυπτικής - άρχιτεκτονικής - χαρακτικής. ’Από τήν Ελλάδα
μετεΐχον καλλιτέχναι καί άλλοι διαμένοντες εις Παρισίους. 'Ο γλύπτης ΝΙΚΟΛΑΣ εις τήν ιδίαν έκθεσιν
έτιμήθη καί τό 1973 μέ τό Άργυροΰν Βραβεϊον, διά τό έργον του ΕΥΑ.

______________________________________________

“kriniia

την ΠνΒηυα

«Άπογύμνωσις φρικώδης ήρξατο τών επί τής Άκροπόλεως καί
τών κατά τό ’Άστυ καί τον Πειραιά αρχαιοτήτων. Καί δεν ήρκέσθησαν οί βέβηλοι εις τά επί τοϋ εδάφους κείμενα, άλλ’ έπεχείρησαν νά καταβιβάσουν άπό τής ζωφόρου καί τών αετωμάτων
τοϋ Παρθενώνος τά άπαράμιλλα έργα τής Φειδιακής σχολής.
Ά λ λ ’ ό αδέξιος μηχανικός αύτών κατέρριψε καί συνέτριψε τά
πλεΐστα. . . »

ΙΙΣ ΤΟ ΥΡΚ ΙΑΣ δούλη ’Α 
θήνα, τί κάθεσαι ακόμα; 'Ο
ενδοξότατος άρχιναύαρχος των
Ενετών Φραγκίσκος Μοροζίνης την
σάρωσε την Τονρκιά. Οί σημαίες
τοϋ 'Αγιον Μάρκου περήφανα κυ
ματίζουν στην Πελοπόννησο. "Οπου
νάναι, και στην Άκρόπολι! Α ϊ, σείς
απόγονοι τοϋ Περικλεούς, ξεσηκωθήτε λοιπόν!
"Ετσι ελεγεν ή πλανεύτρα φωνή,
εκείνο το φθινόπωρο τοϋ 1687. Μά
οί ’Αθηναίοι διστάζανε. "Αχ, εκεί
νες οί σφαγές «α ί ά ν η λ ε ε ϊ ς»
στους ’Ορθοδόξους, στον πρώτο
πόλεμο Βενετίας και Τουρκίας. Τό
τε, που οί Χριστιανοί Βενετοί δεν
έδίσταζαν «νά σφάζουν εκατοντάδες
'Ελλήνων καί νά παρουσιάζουν τάς
κεφαλάς των ώς Τουρκικός διά νά
πάρουν άπό τούς αξιωματικούς των
αμοιβή» !
Ούτε είχε σβήσει άπό τό νοϋ τους
ό «Σταθμός» των Ιησουιτώ ν. Τό
κέντρον τής περιθάλψεως «υπέρ
τών δυστυχών τής Ανατολής σχι
σματικών». ’Ενώ στην πραγματι
κότητα ήταν τέχνασμα προσηλυτι
σμού νά έλκύσονν στον Παπισμό
τούς ’Ορθοδόξους ραγιάδες.

"Αχ, πόσα καί πόσα δέν είχαν
πάθει οί υπόδουλοι "Ελληνες άπό
τούς Λατίνους!...
Ναι, άλλά οί τωρινοί καιροί είναι
άλλοι! 'Ο τρανός «γκενεράλες» έρ
χεται τώρα «Χριστιανός ελευθερω
τής». Ταιριάζει οί ’Αθηναίοι νά τον
περιφρονήσουν;
"Ετσι, ό πλάνος λογισμός ένίκησε
κι’ ή. άπόφασι, έργον! Νύχτα απ’
την πάλι βγαίνουνε καί φθάνουνε οί
’Αθηναίοι πρόκριτοι στο Νανπλιον.
’Εκεί, προσφέρουνε στον Φραγ
κίσκο Μοροζίνη, τον άσπονδο εχ
θρό τοϋ εχθρού τους, τήν υποταγή
τής ’Αθήνας.
11 Σεπτεμβρίου 1687. Αίφνιδίως οί Τούρκοι βλέπουν, από τις
επάλξεις τής Άκροπόλεως, τών
'Ενετών τά κάτεργα! Ό στρατός
τοϋ Μοροζίνη, ’Ιταλοί καί μισθο
φόροι, 9.800 πεζοί καί 870 ιππείς
αποβιβάζονται ταχύτατα στο «Πόρ
το Λεόνε» ( έτσι (ονομαζόταν ό
Πειραιεύς καί ευθύς δρόμο γιά τό
«κλεινόν "Αστυ».
Είναι ’Ιταλοί, Γερμανοί, Σουηδοί,
Γάλλοι, Μελιταίοι 'Ιππόται καί
άλλοι... Στή φήμη τους πού προη
γείται καί σκορπά τρόμο, οί Τούρ

κοι οπλίζονται μέ παντός είδους
σίδερα καί δίχως χασομέρια κατε
δαφίζουν τον ναόν τής Ά πτέρου
Νίκης. "Επρεπε στή θέσι του νά
στηθή ’«κανονιοστάσιον».
Πιάνουν καί «ρεχέμια» (ομή
ρους), κουβαλούν πυρομαχικά, τρο
φές, νερό, καί κλείνονται άνδρες,
γυναίκες, παιδιά, 4.000 Τούρκοι
στο «’Ατίνα-Καλεσί» (Τό φρούριον τών ’Αθηνών), τήν Άκρόπολι.
Περίτρομος ό Χονσείν-’Αγάς κυττάζει εδώ, κυττάζει εκεί νά εύρη
τόπο κατάλληλο ν’ άποθηκέψη τά
πυρομαχικά του. Μά τί; Μπορούσε
νάβρη καταλλ.ηλότερον άπό τό τζα
μί; Δηλαδή τον Παρθενώνα!. Παρα
τηρεί τήν στέγη του. Αδύνατον νά
ύποχωρήση εις τούς δλμονς. Α π ε 
ναντίας θά βοηθούσε, ώστε τά βλή
ματα νά γυρίζουν πίσω. «Νά άποστρακίζωνται».
Κ ι’ έγινε ό Παρθένων... τουρκική
πυριτιδαποθήκη! 'Όμως ας συγκεντρώσωμε ολόκληρη τήν προσοχή
μας στους 'Ενετούς. Ό Σουηδός
Καίνιξμαρκ, αρχηγός τοϋ κατά ξη
ρόν στρατού, οργανώνει τήν έπίθεσι;
Λόφος Φιλοπάππον 15 τηλεβό?Μ.
Λόφος Πνυκός 8 τηλεβόλα «από δέ
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τού βράχου τον Ά ρ ε ίου Πάγου έργον καί τό ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν
έσφενδόνιζον έπϊ την Άκρόπολιν ε ι ς τ ό... μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ ς !
βόμβας τεράστιας πέντε μεγάλοι Καί τό κάνουν μάλιστα... ξενώνα!
δλμοι».
Αί, αυτοί τώρα, λοιπόν, οί διά
Τέλος στήνουν δλμοβόλα μεταξύ δοχοι των ’Ιησουιτών, χαρά πού
τής συνοικίας Πλάκας και Ά έρη- την έχουν! Φράγκεψεν ή ’Αθήνα!
δων. Διοικητής των είναι ό ’Ιτα Φράγκεψε! Στη Βενετιά, στην ’Ιτα 
λός Λεάντρο. Και ή πολιορκία θέ- λία ολόκληρη διασαλπίζεται τού
ριεψε:
Μοροζίνη τό θριαμβευτικό μήνυμα:
«’Ημέτεραι είσίν αί Άθήναι... μ ε
Κλαίει ό βορριάς
τά τών λαμπρών μνημείων μεθ’ ών
Κλαίει ό Νοτιάς
των ’Αθηναίων ή καρδιά σφίγ συνδέονται τοσαύται ιστορίας καί
σοφίας αναμνήσεις»!
γεται κι’ όδννάται.
"Ομως, κάτι άκούγεται. ’Ημέρα
Και πώς δχι; «Τά όβούζια κακώς
με
την ημέρα ένα ψιθύρισμα. Αίγοριπτόμενα τους κατέστ ρεφον τάς
οικίας». Σηκώνουν και τά μάτια λίγο ογκώνεται σε μήνυμα πικρό
κατά την Άκρόπολι καί τότε είναι ατών ’Αθηναίων τ ’ αυτιά.
'Ο Φραγκίσκος Μοροζίνης έχει
πού ή ψυχή τους λες καί βγαίνει
συγκαλέσει πολεμικό Συμβούλων.
άπό τό στόμα τους.
«’Αξιωματικοί
τής Βενετικής Τά πράγματα γιά τούς Βενετούς
στρατιάς δεικννοντες την Άκρόπο- δεν είναι ευχάριστα. Ό σερασκέρης
λιν διηύθυνον τό πυρ κατά τον άμι- τών Θηβών τούς επιτίθεται. ’Ά λ 
λους φονεύει, άλλους αιχμαλωτίζει.
μήτου έργου τον ’Ικτίνον».
Μία, δύο, τρεις ημέρες καί την Ό «γκενεράλες» στο πολεμικό Σ υμ
τετάρτη «περί τό μεσονύκτιον τής βούλων τό λέει «κοφτά»: «Πρέπει
16 Σεπτεμβρίου... τρομερά ήκούσθη νά άπέλθωμεν» ! Κ ι’ οί δύστυχοι ’Α 
έκπνρσοκρότησις. 'Η Άκρόπολις θηναίοι σάν τδμαθαν τρέχουνε καί
καί αί Άθήναι έσείσθησαν έκ θε άγωνιωδώς τον ρωτάνε:
—Τρανέ γκενεράλε, καί τί θά γίνη
μελίων. Βόμβα τον Λεάντρο κατασυντρίψασα την στέγην τον Παρ- ό τρόπος μας; κι’ ή άπάντηαις τού
θενώνος άνέφλεξε την άποταμιευθεϊ- Μοροζίνη: «Δεν διαθέτω φρουράν»!
Καί δίχως πολλά λόγια τούς δεί
σαν πυρίτιδα.
Ό Παρθένων, τό Ελληνικόν Ιδεώ χνει τον δρόμο τού εκπατρισμού !—
δες τό άποκρνσταλλωμένον εις τό ΓΟρίστε! Σάς κάνω... τη χάρι! νά
Πεντελήσιον μάρμαρον, πυροτέχνη περάσετε στα καράβια μου νά σκορπιστήτε νά βρήτε αλλού νά ζήσετε!
μα!
Καί βγάζει καί την άλλην άπόViva la nostra Republica ?
ανέκραξαν οί ’Ιταλοί μπροστά στο φασι πού καί τώρα ϋστερ’ άπό
φρικτόν θέαμα. Καί μαζί των «έρ- εκατοντάδες χρόνια άκούγοντάς την
ρηξαν ώς εξ ενός στόματος άπαντες. τρέμουμε:
«’Επειδή δεν ήδύνατο νά κρατή
Γερμανοί, Γάλλοι, Σουηδοί, Σά
ξονες, Μελιταίοι 'Ιππόται κραυγήν έμμισθον φρουράν εν τή Άκροπόλει,
άγαλλιάσεως». ’Ενώ ό θρήνος έσπά- έσκέφθη νά τήν άνατρέψη»! ’Έ τσι
οί Τούρκοι δεν θάχαν τόπο στο εξής
ρασσε τούς 'Έλληνας.
Τό σεμνόν τον ’Ικτίνον έργον νά οχυρωθούν. Καί μαζί με τήν
Άκρόπολι έπήρε τήν άπόφασι «νά
έκειτο σε ερείπια.
άνασκάψη καί ολόκληρη τήν ’Αθή
Φύγαν οί Τούρκοι κι’ ήλθανε οί να»!
Σαστίζουμε άπό τήν τόση «άγάΦράγκοι στην ’Αθήνα. Οί μιναρέδες
πιά βουβοί. Τά τζαμιά μεταμορφω π η » ! ποϋτρεφαν άπό τότε οί Λ α
μένα σε καθολικούς καί Λουθηρα τίνοι στον Ελληνισμό. Μά τί; Ό
νικούς ναούς. Οί Καπουτσίνοι, τί Θεός «έβαλε τό άγιο χέρι Του» καί
χαρά τους! Μόλις έδιωξαν οί ’Αθη δεν τούς άρκούσαν τά χρήματά τους
ναίοι τούς Ίησουΐτας «έμμένοντες γιά τήν καταπληκτική ποσότητα
εις τά πάτρια δόγματα» έρχονται πυρίτιδος, ώστε ό ιερός βράχος νά
αυτοί ώς «ί ε ρ α π ό σ τ ο λ ο ι» εις γίνη... σκόνη!
τούς... ’Ορθοδόξους °Ελληνας!
’Ωστόσο οί άπόγονοι τού Περι
Μελετούν καί τις άπχαιότητες καί κλεούς κατέβηκαν χτυπώντας τά
σάν λόγιοι άνθρωποι άγοράζονν άπό στήθη τους στον Πειραιά...
τούς Τούρκους τί νομίζετε; Τό περί
1688 «Γενναρίου 20 έμπαρκάφημο ν «μνημείον τού Αυσικράτους» ρισεν ό καπετάν γκενεράλης τούς
τό κομψότατον καί χαριέστατον Αθηναίους στά καράβια». Στή Σα
—
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λαμίνα, στήν Αίγινα, στήν Πάτρα,
στή Ζάκυνθο, στο Ναύπλιο, στο
Μόριά... έξι χιλιάδες (6.000) έξεπατρίσθησαν καί οί άλλοι ελλείψει
πλοίων... «διά τών όρέων έπορεύθησαν εις τήν Πελοπόννησον»!
Καράβι Βενετσιάνικο
καί βαρυφορτωμένο
τό κύμα τό ’Ελληνικό
πώς σε χτυπά ώργισμένο;
Μά κι’ αν ώργίσθη ή θάλασσα, τό
Βενέτικο καράβι έφθανε στον προο
ρισμό του με τις ’Ελληνικές άρχαιτητες. Διότι ό Μοροζίνης, πριν
φύγη, έπόθησε τά άμίμητα άριστουργήματα. Καί «άπογύμνωσις φρικώδης ήρξατο τών επί τής Άκροπόλεως καί τών κατά τό ’Ά σ τυ καί
τον Πειραιά άρχαωτήτων.
Καί δέν ήρκέσθησαν οί βέβηλοι
εις τά επί τού εδάφους κείμενα, άλλ’
έπεχείρηααν νά καταβιβάσωσιν άπό
τής ζωοφόρου καί τών άετωμάτων
τού Παρθενώνος τά απαράμιλλα
έργα τής Φειδιακής σχολής. Ά λ λ ’
ό άδέξιος μηχανικός αυτών κατέρριψε καί συνέτριψε τά πλείστα...
Τότε ήρπασαν καί τά άγάλματα
«τών λεόντων».
Στολίστηκεν ή Βενετιά. Στολίστηκεν ή Ευρώπη. Έρήμωσι καί
σκοτεινιά καί λύκοι στήν ’Αθήνα.
’Αλλοίμονο στους δυστυχισμένους
Αθηναίους, πού σάν έκαναν νάρθοϋνε σάν κλέφτες άπό τήν Πελοπόν
νησο καί ταλλα μέρη στον τόπο τους,
είχαν χώρια άπ’ ταλλα καί λύκους
νά κυνηγάνε. Τέτοια ήτανε τής δο
ξασμένης ’Αθήνας ή έρήμωσις!
Κ ι’ ένας άπό τούς πρόσφυγες αυ
τούς είκοσιπέντε χρόνια άργότερα,
πού ήλ.θε κι’ είδε τήν Αθήνα,
χάραξε αυτά τά λόγια στον τοίχο
τού Θησείου:
1713 πάει χάλασαν
κλανσ την Αθήνα
Οί Φράγκοι δηλαδή πάει, τήν
καταστρέψανε τήν ’Αθήνα. Σύ ό
διαβατικός κλάψε την!
Πώς θυμόμαστε αυτήν τήν ωρα
τού Διονυσίου Σολωμού τούς στί
χους στήν ’Ελευθερία:
«’Άλλος σού έκλαψε εις τά στήθια
άλλ’ άνάσταση καμμιά.
’Άλλος σού έταξε βοήθεια
καί σέ γέλασε φρικτά».
Είναι μαθήματα πού ποτέ δέν
πρέπει νά τά ξεχάσωμε.
Σ. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΝ Ο Υ

'Επάνω: Ή Άκρόπολις τών 'Αθηνών τό έτος 1670. Κάτω: Ό Παρθένων, όπως ήταν το 1687.
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ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΟΥΣ
ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΣΕΩΝ

I

Συνεργασίαν:
κ. κ. Π. Γιαμαρέλλου προϊσταμένου
Ίατρ/κής 'Υπηρ. ’Αθηνών, X. Σταμούλη Ίατροδικαστοΰ Αθηνών, Γ.
Δημοπούλου Δ / ντοΰ Έργαστηρ. Ίατρ / κής 'Υπηρ. ’Αθηνών.

Κ

Α Τ Α τήν τελευταίαν Ιδετίαν, ή χρήσις είδους
ναρκωτικών έχει λάβει τεράστιας διαστάσεις
εις την αλλοδαπήν, καθ’ δσον έπεξετάθη εις δλας
τάς κοινωνικάς τάξεις, μέ σκοπόν την άπόλανσιν και
την έξάλειψιν τής ανίας, ώς καί τοϋ άγχους, τό όποιον
καθημερινώς ό'λον καί περισσότερον έπεκτείνεται.
Χαρακτηριστικώς ή Braun (1971), άναψεραμένη
εις την υπερβολικήν χρήσιν των αμφεταμινών, γράφει
ότι εις οΐανδήποτε πάλιν, μικρήν ή μεγάλην, υπάρχει
μία αποικία τοϋ Speed ( κοινόν όνομα τών αμφεταμι
νών), ώς επί τό πλείστον περιλαμβάνουσα νεαρά μέλη,
ατινα χρησιμοποιούν μαζικώς τάς άμφεταμίνας ενδο
φλεβίως.
Θανατηφόροι δηλητηριάσεις έξ ύπερβαλλούσης λήψεως ναρκωτικών έχουν κατά καιρούς περιγραφή
(Μ ebay, 1966).
Αερματοπάθειαι όφειλόμεναι εις τήν χρήσιν ναρ
κωτικών έχουν επίσης περιγραφή, κυρίως δέ διά τούς
μορφινομανείς, δτε παρετηρήθησαν ποικίλα έρυθή-
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ματα, βλατιδώδη εξανθήματα, κνίδωσις, εξελκώσεις
καί τό συνηθέστερον άποστήματα άπλά καί πολλα
πλά, έπιπολής ή έν τώ βάθει, προκαλοΰμενα έκ τής
βελόνης, τής σύριγγος, έκ τού ένεθέντος διαλύματος ή
έκ μολύνσεως λόγω μή λήψεως άντισηπτικών προφυ
λάξεων κατά τάς ενέσεις (Η Λ ΙΑ Κ Η Σ - ΚΟ ΥΤΣΕΛ ΙΝ Η Σ , 1967).
ΟΙ τοξικομανείς έν σπουδή νύσσουν τό σώμα των
εις τό πλέον προσιτόν δι’ αυτούς σημείον, άδιαφοροϋντες δι’ αιμορραγίας ή έπιμολύνσεις, δημιουργοϋντες ουτω τάς άνωτέρω περιγραφείσας καταστάσεις.
Εις τήν περίπτωσιν δέ κατά τήν όποιαν ούτοι άπό μακροϋ σχετικώς χρόνου έχονσι στερηθή τοϋ ηδονιστι
κού καί ώς έκ τούτου τά στερητικά συμπτώματα εύρίσκονται έν εξελίξει, μόλις εξοικονομήσουν τήν δόσιν δεν προλαμβάνουν ουδέ καν σύριγγα νά χρησιμο
ποιήσουν, εγχέουν δέ τό ηδονιστικόν τή βοήθεια κοι
νής βελόνης, εις τό ακρον τής οποίας ενίοτε προσαρμό
ζουν σταγονόμετρον.

ΕΙκ. 2.

■

Είκ. 3

Είκ. 5.

Ε ίκ . 7.

Είκ. 4.

ΕΙκ. 6.

Είκ. 8.

Κατωτέρω περιγράφονται τά μακροσκοπικά ευρή
ματα επί ατόμου ποιοϋντος κατ’ έπανάληψιν χρήβιν
παντός είδους ναρκωτικών ουσιών διά διενεργείας ενέ
σεων, ενδοφλεβίως και ένδομυϊκώς, επ'ι διαφόρων με
ρών τον σώματός του. Τά ευρήματα ταντα σαφώς
είναι ενδεικτικά ατόμου τοξικομανούς, διευκολύνοντα
οντω τον εντεταλμένου ’Ιατροδικαστήν εις το έργον τον.
Ήμέτερον περιστατικού
Ό Δ.Χ. παρεπέμφθη εις την ’Ιατροδικαστικήν
’Υπηρεσίαν ’Αθηνών, προκειμένον νά έξετασθή διά
χρήσιν ναρκωτικών ουσιών (άρ. παραγ. 111/74, άρ.
έκθ. 15156/74).
Το άτομον ένεφάνιζε σύγχνσιν, ανησυχίαν μ ετ’ έκδήλον τρόμου, Ιδία των άκρων χειρών αυτόν.
Μακροσκοπικώςπαρετηρήθησαν τά ακόλουθα:
’Εκτεταμένα οιδήματα άμφοτέρων των άκρων χει
ρών μετά πολλαπλών διασπάρτων ουλών διαμέτρου
κυμαινόμενης από 5 χιλμ. έως 2 εκ. μ., χροιάς άνοικτώς καστανοφαίου, ώς καί εξελκώσεις άτονου μορ
φής κατά την 'ραχιαίαν επιφάνειαν τον αριστερόν
παράμεσου δακτύλου ( εικ. 1, 2 ).
'Ωσαύτως, παρετηρήθησαν οιδήματα τής καμπτικής επιφάνειας τον αριστερού άγκώνος ώς καί άμφο
τέρων τών άντιβραχίων μετά διασπάρτων επ’ αυτών
μικρών . προσφάτων ουλών καί τινων μικρότατων
εξελκώσεων, καλυπτομένων υπό ξηρών έφελκίδων
(είκ. 3,4).

Ή αυτή είκοιν παρατηρείται καί εις άμφοτέρας
τάς γλοντιαίας χώρας ( είκ. 5), τάς πλαγίας κοιλια
κός καί βουβωνικός χώρας, κατ’ άμφοτέρας τάς ποδοκνημικάς άρθρώσεις καί την ’ραχιαίαν επιφάνειαν
τού άριστ. άκρου ποδός ( είκ. 6, 7,8).
Τά άνωτέρω ευρήματα πιστοποιούν, κατά ένα είσέτι τρόπον, τά άποτελέσματα, ατινα δύνανται νά
έμφανισθοϋν κατόπιν αλογίστου χρήσεως ναρκωτικών
ουσιών, διά διενεργείας ενέσεων.
Οί τοξικομανείς επί έλλείψεως τής δόσεως επιζη
τούν ταύτην διά παντός μέσου, υποσχόμενοι, άπειλονντεςΙκετεύοντες. Ώ ς έκ τούτον, εν έξάλλω καταστάσει ευρισκόμενοι, κατά την στιγμήν τής εύρέσεως
τής δόσεως, είναι άδύνατον νά σκεφθοϋν διά σωστήν
εφαρμογήν τής ένέσεως, με άποτέλεσμα τήν δημιουρ
γίαν δερματοπαθείων, άτονων ελκών, εξελκώσεων
εκτεταμένων, δυσμορφών ουλών, μολύνσεων γενι
κώς, μή έξαιρουμένης καί αυτής τής ήπατίτιδος ή δη
λητηριάσεων, ενίοτε θανατηφόρων.
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Τον Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζαβέλλαν έπεσκέφθη τήν 24-6-75 εις τό γραφείον του παρουσία και τοΰ
Υπαρχηγον κ. Τζιμα, ο Διευθυντής τών ’Υπηρεσιών ’Ασφαλείας τοϋ Σίδνεϋ τής Αυστραλίας, ’Αστυνομικός Δ /ντής
κ. ϊ 1C Ί OR Κ. T A Y L O R και είχε φιλικήν σνζήτησιν και άμοιβαίαν ένημέρωσιν επί αστυνομικών ζητημάτων.
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ΙΣΤΟ Ρ ΙΚ Η ναυμαχία την μική καί ναυτική αρετή των 'Ελ
Γέηοντα (μεταξύ ' Α λικαονασ- λήνων σ’ όλες τις μορφές τής αυτο
σηϋ-Κώ) πού κράτησε 4-5 θυσίας, τής τόλμης, τής ψυχικής
μερόνυχτα ( από της 24ης μέχρι καρτερίας. Τα δοκιμασμένα σέ φω
τής 29ης Αύγουστον τον 1824) σέ τιά καί σέ σίδερο τσούρμα τής "Υ
κλιμακωτά στάδια, μέ Αλλεπάλ δρας, Σπετσών καί Ψαρών αντι
ληλες συγκρούσεις μεταξύ τοϋ ηνω μετώπισαν τήν συντριπτικήν υπε
μένου Τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλον ροχή καί τον καταιγιστικόν κανιονοκαί τοϋ συνόλου σχφόν τον πολε βολισμόν τών πλωτών κολοσσών
μικού στόλον των τριών θαλασσο- τοϋ Ίμπραήμ καί Χοσρέφ, μέ ακλό
μάχων νησιών, στάθηκε ή μεγαλύ νητο πίστη, πρωτοφανή ηρωισμό
τερη καί κρισιμώτερή ναυμαχία τοϋ καί άκατάβλητο σθένος. ΈπολέΈπαναστατημένον ’Έθνους το 1821. μησαν μέ το τρομπόνι στο χέρι από
'Ο αντιναύαρχος Κ. Α. ’Αλεξαν- πλώρη σέ πρύμη γιά λευτεριά καί
δρής, στο βιβλίο του «Το ναυτικόν γιά θάνατο, Αγρύπνησαν μέ τήν
τοϋ υπέρ ’Ανεξαρτησίας Άγώ νος ψυχή στο στόμα, πίσω από τά κα
1821-29» γράφει σχετικά: 'Η ναυ νόνια καί τις γρανάτες, στάθηκαν
μαχία τοϋ Γέροντα ('Αλικαρνασ αποφασιστικοί, θαρραλέοι καί ψύ
σού ) νπήρξεν ή μεγαλυτ έρα εκ χραιμοι στις κνματοδαρμένες κου
παρατάξεως ναυμαχία τοϋ υπέρ Α  βέρτες καί στο καμπούνι τών πυρ
νεξαρτησίας άγώνος. Σνμμετέσχε πολικών καί τίμησαν όσο ποτέ άλ
σ’ αυτήν ό μεγαλύτερος συγκεν λοτε τήν θαλασσινήν δόξα τών προ
τρωθείς αριθμός ελληνικών πλοίων, γόνων τους.
περί τα 70, μέ σύνολον πληρωμάτων
5.000 άνδροιν καί 800 ελαφρών πυ
Κατά τήν ναυμαχία τοϋ Γέροντα,
ροβόλων, άντιπαραταχθείς νικηφό γράφει ό ιστορικός τοϋ Έθνους Κ.
ρους προς τους ηνωμένους στόλους Παπαρρηγόπονλος, ό αρχηγός τοϋ
Τουρκίας καί Αίγύπτου. Οί δύο ηνωμένου στόλου Άνδρέας Μιαούεχθρικοί στόλοι αριθμούσαν 133 λης απέδειξεν, ότι έκοσμείτο μέ
πολεμικά σκάφη ( φρεγάδες, ντε- όλας έκείνας τάς άρετάς πού χαρα
λίνια, δίκροτα), μέ πληρώματα 8 κτηρίζουν τούς μεγάλους Αρχηγούς.
χιλιάδων άνδρών, ώπλισμένα μέ Ά φ οϋ διά τής εντατικής ρυμουλ2.500 βαρέα καί ελαφρά πυροβόλα. κήσεως επέτυχε νά έξαγάγει τά
Την έπιβλήτικήν αυτήν αρμάδα πλαι εντός τοϋ κόλπου τοϋ Γέροντα κα
σίωναν 300 μεταγωγικά, φορτηγά θηλωμένα υπό τής Απνοιας πλοία
κλπ., μέ 25-30 χιλιάδες στρατού. του, κατώρθωσεν Ακολούθως νά πρα
Στήν ξακουστήν αυτήν ναυμαχία γματοποιήσει τήν συνένωσιν τοϋ
που έσωσε τήν Σάμον από τήν εισ διεσκορπισμένου ελληνικού στόλου
βολήν καί μοιραίαν καταστροφήν, διά τής Αριστοτεχνικής χρησιμοέθριάμβευσε κι άνεόείχθη ή πολε ποιήσεως πυρπολικών. "Υστερα από

τήν τραγικήν καταστροφήν τής Κάσου τον Μάϊον τοϋ 1824 από τούς
Άραπάδες τοϋ Ίμπραήμ ~καί τών
Ψαρών Από τά λεφούσια τοϋ Χοσ
ρέφ τον ’Ιούνιο τής Ιδίας χρονιάς,
τά τρία θαλασσομάχα νησιά έσήμαναν πολεμικό συναγερμό. Θ’ Αντι
μετώπιζαν πιά, εξόν Από τήν Σουλτανική Αρμάδα τοϋ Χοσρέφ, καί
τήν ώργανωμένη ναυτική καί στρα
τιωτική δύναμη τοϋ Ίμπραήμ Πα
σά, πού ξεκίνησε Από τήν ’Αλεξάν
δρεια στις 16 τοϋ ’Απριλίου τοϋ 1824,
μέ χιλιάδες τσούρμα καί στρατό
αποβάσε ως.
Οί Υδραίοι Ανέθεσαν στον Αντι
ναύαρχο Σαχτούρη ν’ Αντιμετωπίσει
τον Τουρκικό στόλο καί στον ναύαρ
χο Άνδρέα Μιαούλη νά παρεμποδί
σει τον Ίμπραήμ πασά νά σμίξει
τήν επιβλητική του Αρμάδα μέ τον
Χοσρέφ. 'Ο Σαχτούρης μέ 22 πλοία
καί 4 πυρπολικά εγκαινίασε τις
επιχειρήσεις γιά τήν άμυνα τής
Σάμον τήν πρώτη εβδομάδα τοϋ
Αύγουστου (1824) μέ τολμηρές
επιθέσεις, εναντίον τής Σονλτανικής
Αρμάδας πού θαλασσοποροϋσε σοφράνο στα Μικρασιατικά παράλια.
Τά ύδραίκά βρίκια βυθίσανε 20 σακολέβες καί 20 φορτηγά τοϋ έχθροϋ.
Σέ λίγες μέρες έφθασαν νά ένισχύ
σουν τή ναυτική μοίρα τοϋ Σαχτούρη
15 Σπετσιώτικα καί 3 πυρπολικά
μέ τον ναύαρχον Άνάροΰτσο καί δ
Κανάρης μέ τό μαύρο μπουρλότο
του. Στις 5 τοϋ Αύγούστου άρχισεν
ή πρώτη φάση τής ναυμαχίας. 'Ο
θρυλικός πυρπολητής Κανάρης, μέ
(Συνέχεια εις τήν σελ. 440)
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τήν παροιμιώδη ριψοκίνδυνη τόλμη
του, κατώρθωσε νά κολλήσει το
πυρπολικό του στην μπούκα τής
πρύμης τουρκικής φρεγάδας των
54 πυροβόλων. 'Ο ώκεανός τής
εκτυφλωτικής φωτιάς έζωσε το
τουρκικό σκάφος πού άνετινάχθη
στον αέρα με 500 ναύτες και στρα
τιώτες. Σέ λίγο ό πυρπολητής Βατικιώτης κατέκαψε Τυνησιακό πάρωνα των 24 πυροβόλων καί λίγο
αργότερα οι πυρποληταί Ραφαλιάς
καί Ματρόζος ανατίναξαν στον αέρα
Τουρκική φρεγάδα των 32 πυρο
βόλων.
'Η συνάντηση τού Τουρκικού μέ
τον Αιγυπτιακό στόλο έπραγματοποιήθη στις 17 τού Αύγουστον
(1824) στον κόλπο τής 'Αλικαρνασ
σού, άντικρύ στήν Αέρο καί Κώ.
'Η φοβερή αυτή αρμάδα, μέ 133
πολεμικά σκάφη καί 500 μεταγω
γικά, παρουσίαζε τό πιο επιβλητικό
θέαμα μέ τό πυκνό δάσος τών καταρτιών της. 'Ο Μιαούλης παρου
σιάστηκε μέ τον στόλο του, 46 γο
λέτες καί μπρίκια, στο θέατρο τών
θαλασσινών επιχειρήσεων στις 14
Αύγουστου. Στις 21 Αύγουστου
έγινε πολεμική συγκέντριοση τών
καπεταναίων όλων τών καραβιών
στήν καπιτάνα τού Μιαούλη «’’Αρης»
κοντά στήν Σαντορίνη. Τό πολεμικό
συμβούλιο τών καπεταναίων πήρε
τήν απόφαση νά έπιτεθή κατά τού
ηνωμένου Τουρκοαιγυπτιακοϋ στό
λου μέ αιφνιδιασμόν καί μπουρλότα. Στις 25 τού Αύγούστου τά
καράβια τού Σαχτούρη σέ πυκνή
παράταξη μέ τά πυρπολικά στο
κέντρο άρχισαν τήν επίθεση. ' Ο
Τουρκικός στόλος μπροστά στήν
καταστροφική φωτιά τών μικρών

άλλά εύστοχων ελληνικών πυρο
βόλων καί τ ’ άλλεπάλλητα γιουρού
σια τών επικινδύνων πυρπολικών
έτράπη σέ άτακτον φυγήν μέ τσα
κισμένα κατάρτια σέ 5 μέ 10 φρε
γάδες καί ματωμένα πλευρά.
Περάσανε 4 ημέρες σέ αναμονή
κι’ αγρυπνία, μέ τά πυροβόλα έτοιμα
καί τά αποφασισμένα τσούρμα σέ
κουβέρτες καί άρμενα, οπότε στις
29 Αύγούστου πρόβαλε τό πυκνό
δάσος τών καταρτιών τού εχθρού,
νά πλωρίζει μέ πρύμο σιρόκο προς
τή Σάμο. Τό μεσημέρι, ύστερα από
τήν επιδέξια συνένωση τού 'Ελλη
νικού στόλου αρχισεν ή κοσμοίστορική ναυμαχία. 'Ο συριγμός, ό μυ
κηθμός καί ό έκκωφαντικός πάταγος
τών 2.500 πυροβόλων τού ηνωμένου
Τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου καί τών
800 ελληνικών πυροβόλων ήτο συ
νεχής. Τά νερά τού διαύλου μεταξύ
'Αλικαρνασσοϋ-Πάτμου, Λέρου καί
Κώ ύψώνοντο σέ φαντασμαγορικές
στήλες. Τουφωτοί μαύροι καί γκρί
ζοι καπνοί έσκέπαζαν τον ουρανό,
τά νησιά καί τά πέλαγα. Οί Αστρα
πές τών κανονιών έδιναν πανοραματικόν μεγαλεϊον στήν ναυμαχία.
'Ο Μιαούλης στήν κρίσιμη φάση
διέταξε τά πυρπολικά:
— Μέ τήν βοήθεια τού Σταυρού
έπιτεθήτε!
Τρεις ξακουστοί πυρποληταί, ό
Πιπίνος, 6 Ματρόζος καί ό Μονσούς
ρίχνονται σάν γεράκια μέ τον δαυλό
στο χέρι. 'Ο Μουσούς κολλάει τό
πυρπολικό του σέ μιά θεώρατη κορ
βέτα πού τήν τυλίγουν οί φλόγες.
Τό εχθρικό σκάφος λαμπαδίζει στον
άνεμο, τινάζεται μέ τρομερό πάτα
γο στον αέρα. Ευθύς αμέσως ξεκινά
ή δεύτερη γραμμή τών πυρπολικών.
'Ο θεοχάρης κολλάει τό πυρπολι

κό του σάν βεντούζα στήν εχθρική
φρεγάδα τών 54 πυροβόλων. 'Ο
Βατικιώτης συμπληρώνει τον θρίαμ
βο. Κολλάει κι’ αυτός τό πυρπολικό
του στήν ίδια φρεγάδα πού μισοκαίεται καί τήν τινάζει μέ αστραπή
καί μέ βρόντο στον Αέρα.
'Ο ναύαρχος Σαχτονρης γράφον
τας γιά τήν άνατίναξη αύτή λέγει:
«Έτινάχθη τό Τούρκικο μ ’ ένα
μεγαλότατο καί Απαραδειγμάτιστο
κρότο, δστις δέν ήκούσθη ποτέ άλ
λοτε!». Κ ι’ ό ναύαρχος Τσαμαδός,
ό ηρωικός αύτός'Υδραίος πού έμελλε
νά βρή τον ’Απρίλιο τού 1825 τρα
γικό θάνατο, μέ τό γιαταγάνι στο
χέρι, στή Σφακτηρία, έγραψε μέ
συγκινητικήν Αφέλεια στον ημερο
λόγιό του. «Έπιάσαμε καί θυσιάσα
με εχθρούς, έως δτου βαρεθήκαμε».
Μόλις τινάχτηκε στον άέρα ή
εχθρική φρεγάδα, μπαρουταποθήκη
τού εχθρικού στόλου, λύγισε τό
επιθετικό μένος τών Άραπάδων
καί τών Τούρκων κι ό πανικός χύ
θηκε στά πλ.ωτά τους κάστρα. Καί
τά 130 θεώρατα καράβια τού Ί μ πραήμ καί Χοσρέφ έτράπησαν σέ
άτακτη φυγή μέ κρεμασμένα πανιά
καί τσακισμένα ξάρτια. Κι δταν
οί νικηφόρες έλ.ληνικές σάλπιγγες
καλέσανε σέ δείπνο τά ξεπνο ίαμ.έ
να από τήν τετραήμερη μάχη καί
μ,αυρισμένα Από τούς καπνούς τών
εκρήξεων ελληνικά τσούρμα σέ λιτό
καί
απέριττο δείπνο, Αντήχησε
θριαμβευτική σ’ δλες τις κουβέρ
τες τό παληό υμνητικό τραγούδι
γιά τον δοξασμένο 'Υδραίο ναύαρχο
Μιαούλη.
Ναταν δυο σάν τον Μιαούλη
καίγαν τήν αρμάδα ουλή!
Π. Κ.

"Ελληνα αστυφύλακα! Κατά τήν έκτέλεσιν
τής ύπηρεσίας σου νά άποφεύγης τήν ύπερβολήν, ή τήν άδικαιολόγητον αύστηρότητα.
Δείξε κατανόησιν καί έπιείκειαν, όταν τούτο
είναι άποτελεσματικώτερον τής ποινής.
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Του ε. σ. Άστυν. Δ /ντου
κ. Γ. Σ Ε Τ Τ Α
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, όταν εύρίσκεθαλπωρή μέ κεντρικό γνώμονα τις άναΗΙ ten στήν ύπηρεσία, μέ τό πέρασμα
μνήσεις, πού άποτελούν τήν ιστορία τών
^ τοΟ χρόνου κατέχεται άπό μιά σφο περασμένων συμβάντων.
Υ πάρχει τό
δρή έπιθυμία νά θέλη όσο τό δυνατό ταγνωστό λόγιο γιά τούς άπομάχους σέ κά
χύτερα νά άπαλλαγή άπό αύτή, γιά νά
θε λειτούργημα. «Όπου είσαστε, εϊμαπάρη τή σύνταξη, γιατί έτσι νομίζει πώς
σταν καί όπου είμαστε θαρθήτε, έμεΐς δέν
θά άναπαυθή άπ’ τις πνευματικές καί σω
μπορούμε σέ σάς νάρθουμε». Τό λόγιο
ματικές κοπώσεις.
αύτό έχει σχέση μέ τή φυσική διαδοχή.
Είναι βέβαια έπίπονη καί κουραστική
Κανένας, λοιπόν, δέν είναι άναντικατάή ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, όσο καμμία
στατος ,γιατί τά «πάντα ρεϊ», όπως έλεγε
άλλη Κρατική Υπηρεσία. Ή Υπηρεσία
ό Έ λληνας σοφός 'Ηράκλειτος.
αύτή θέλει τόν υπάλληλο πάντα έτοιμο
Τά χρόνια, βέβαια, φεύγουν καί κυλούν
καί ένεργό παντού καί πάντοτε.
καί ποτέ δέν γυρίζουν πίσω, πολλοί άν
Καί δέν έχει άδικο ό ’Αστυνομικός,
θρωποι κρύβουν τά χρόνια, σάν νά θέλουν
γιατί άπ’ τήν κούραση, πού έχει, ζητεί
νά άμυνθοΰν κατά τού χρόνου καί τών
τήν άνάπαυση, πού είναι ποθητή καί πολ περιστάσεων, πού είναι καιρικές καί πο
λές φορές άναγκαία καί άπαραίτητη.
λιτικές, μέ άνοιχτό δέ τό στόμα άναμένουν
Ή ’Αστυνομική ζωή περνά πολλά στά γιά νά καταπιούν τις ήμέρες καί τις ώρες
δια, τά όποια άποτελοΰν ώρισμένους στα ή τις στιγμές.
θμούς στό σύνολο τής ζωής τού ύπαλλήΧωρίς νά άντιληφθοΰν τή ματαιοπονία
λου.
των, διατελοϋν μέ τή ψευδαίσθηση πώς
Κανένα λειτούργημα δέν παρουσιάζει
δέν τις έχασαν καί πώς έγλύτωσαν άπό
τόση ποικιλία καί διαφορά στά περιστα τήν άναμονή, πού τό διάβα των άφησε
τικά τής ζωής τού άνθρώπου όσο τό άστυστό σώμα καί τή μορφή, ό Αστυνομικός
νομικόν. Καί άληθινά όλες τις καταστά παρουσιάζει μέσα στό χρόνο μιά χωρίς
σεις έξυπηρετεί ό ’Αστυνομικός όποιονπροηγούμενο άντοχή. ’Αλλά ό χρόνος μέ
δήποτε βαθμόν καί άν φέρη.
σύντροφο τό Νόμο θά άποτελέσουν, όταν
’Αντιμετωπίζει καταστάσεις πολιτεια θά έλθη τό πλήρωμα τού χρόνου, τό έμπόκές, πολιτικές, πολεμικές, έπικίνδυνες καί
διο γιά τή συνέχιση τής προσφερομένης
ύπεύθυνες. ’Αλλά καί τις ειρηνικές καί
υπηρεσίας.
τις συνηθισμένες, όπως είναι ή καθημε
"Αν όμως σωματικά, πνευματικά καί
ρινή υπηρεσία, ή τετράωρη, ή όκτάωρη,
υπηρεσιακά έληξεν ό προορισμός τού
ή νυκτερινή, ή χειμερινή, ή θερινή μέ
’Αστυνομικού, δέν έπαυσε νά ύπάρχη ό
κάποια όμως κάθε φορά υπευθυνότητα,
ψυχικός δεσμός του· καί τούτο, γιατί αύθάρρος καί ψυχραιμία κατά τής περιστά τός δέν γνωρίζει όρια καί δέν φοβάται
σεις, πού είναι στό είδος των διαφορετι τις άλυσίδες καί τις χειροπέδες. Ή
κές.
’Αστυνομική, λοιπόν, ζωή συνεχίζεται. . .
Είναι, λοιπόν, ό ’Αστυνομικός, όταν
καί θά συνεχίζεται. . .
κουράζεται τόσο, νά μή γυρεύη νά μπή
Καί συνεχίζεται, γιατί δέν έλύθηκε ή
στή σύνταξη, πού ή ζωή του σ’ αύτή θά
άγάπη καί ή ψυχική διάθεση πρός μιά
είναι άμέριμνη, ήσυχη καί άνεύθυνη;
εύγενική υπηρεσία, μέ τήν όποια έπέρασε
Είναι φανερή ή διαφορά τής υπηρεσιακής
τά ωραιότερα καί νεανικά χρόνια τής
καί τής συνταξιοδοτικής ζωής. Ή πρώτη
ζωής του. Ή ψυχική διάθεση είναι έκείάποτελεϊ τήν υπαλληλική ζωή καί τή
νη, πού δέν χορταίνεται ποτέ καί δέν
δράση, ένώ ή δεύτερη είναι ή έφησύχαση
χορταίνεται γιατί είναι πάντα άξεδίψακαί άπαιτεΐ τήν κρατική προστασία καί
στη στον άγώνα καί τήν ζωή.

C

Καί πραγματικά. Πολλοί άπ’ τούς
συνταξιούχους, όχι μόνο στό ξύπνο τους,
άλλά καί στό όνειρό τους βλέπουν, πώς
εύρίσκονται πάλι στήν υπηρεσία, πώς
κάτι έχουν παραλείψει, πώς κάτι τό υπερ
βολικό έκαμαν, πώς άργησαν νά πάνε
στήν υπηρεσία, πώς κάτι τό άτακτο έκα
μαν, πώς γιά κάτι έχάρηκαν ή σιγκινήθηκαν,άλλοι πώς έφεραν τήν άπέριττη καί
φανταχτερή στολή των, άλλοι βλέπουν
άκόμα τόν πόλεμο καί τήν κατοχή.
Φίλος καί συνάδελφος μοΰ έλεγε, ότι
είδε στον ύπνο του, ότι περίμενε τρίτος
στή σειρά νά έκτελεσθή καί όταν ήλθε
ή σειρά του έξύπνησε καί είδε, ότι ήταν
ψέμα! Καί όλα αύτά συμβαίνουν, γιατί
ό ‘Αστυνομικός είχε καί έχει άκόμα δεθή
μέ τήν ύπηρεσία του, τήν όποια αύτός έδιάλεξε, τήν έκτέλεσε μέ ευχαρίστηση,
τήν έκτίμησε πρός τό συμφέρον του καί
πρός τό συμφέρον τού έλλ. κοινού. Δέν
συμφωνούμε γι’ αυτό μέ τό όλίγο εύτυχώς κοινό, πού ισχυρίστηκε τώρα τελευ
ταία, ότι ό ’Αστυνομικός κάνει κάτι τό
ύπερβολικό καί άπηγορευμένο.
'Ο Αστυνομικός είναι άνθρωπος καί
άστυνομικό όργανο. Καί μέ τή διπλή αύτή
ιδιότητα ένεργεΐ κατά συνείδηση καί σύμ
φωνα μέ τούς κειμένους νόμους καί κανο
νισμούς τής Πολιτείας.
Κάθε όμως κανόνας έχει καί τήν έξαίρεσή του, γιατί κανένας κανόνας δέν
υπάρχει χωρίς έξαιρέσεις. Ή έξαίρεσις
δέν άποτελεϊ τόν κανόνα. ’Εξαίρεση στήν
έξαίρεση είναι ή έπαναγωγή στό Γενικό
κανόνα.
Ώστόσον οί άναμνήσεις τών άπομάχων
τής άστυν. ζωής είναι οί ρυτίδες τής ψυ
χής, πού πάντοτε μένουν συναισθηματι
κοί στά μύχια τής ψυχής.
Καί μένουν, γιατί ό κάθε άνθρωπος
τή μισή ζωή περνά νοσταλγώντας τό
παρελθόν καί τήν άλλη άνειροπολώντας
γιά τό μέλλον. Γ ι’ αύτό ιδιαίτερα ή
’Αστυνομική ζωή συνεχίζεται...

Η «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
Έκυκλοφόρησε τό τεύχος ΙΟΥΛΙΟΥ — ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ τού Περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ».
Περιλαμβάνει ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ :
φ Τού κ. Φ. Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ : «Ψυχική μόρφιοσις» (ενα «έπίκαιρο ζήτημα»),
φ Τής κ. Α. Κ α κ ο ύ ρ η : «"Ενα κορίτσι ετοιμάζεται γιά άνώτερες σπουδές».
ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ : 'Η πνευματική περιουσία τής Καθολικής Εκκλησίας εις Ά ν. Γερ
μανίαν καί ή γενικωτέρα βελτίωσις τής θέσεως Καθολικών καί Προτεσταντών εις Γερμανίαν. Τό
άλυτον πρόβλημα εκ τής μεταναστεύσεως εργατών εις Βόρειον Ευρώπην.
Τό Περιοδικόν πωλείται εις δλα τά κεντρικά περίπτερα. Τό φύλλον δρχ. 9.
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σεων επί παντός θέματος άναφερομένου εις τήν σφαί
ραν των Δημοσίων Σχέσεων.
Οΰτω διά τής συνεργασίας Προϊσταμένου καί Ε ι
δικού Συμβούλου έπιτυγχάνεται ή σύζευξις των ειδι
κών επιστημονικών γνώσεων μετά τής κρατούσης εις
την ’Αστυνομίαν νοοτροπίας, επιτυγχάνεται δέ επίσης
μία άλληλοσυμπλήρωσις έπ’ ώφελεία τής έν γένει έφαρμογής τών Δημοσίων Σχέσεων.
Κατωτέρω θά έξετάσωμεν έν συντομία τάς αρμο
διότητας καί τούς άντικειμενικούς σκοπούς του Τμή
ματος Δημοσίων Σχέσεων καί θά άναφερθώμεν εις τά
προσόντα τά όποια άπαιτεϊ ή ίδιότης τοΰ υπευθύνου
τών Δημοσίων Σχέσεων εις τήν ’Αστυνομίαν.

ΟΙ φορ εϊς τ ώ ν
δημοσ. σχέσεων
εις τήν
’Αστυνομίαν
Ύπό Σπ. Ζομπανάκη
Δ/ρος Πανεπ. Ρώμης

ΣΤΟΧΟΙ καί οί άντικειμενικοί σκοποί τών
0 1Δημοσίων
Σχέσεων εις τήν ’Αστυνομίαν μετουσιώνονται εις τήν πραξιν διά τών ένεργειών καί δρα
στηριοτήτων τών διαφόρων οργάνων, τά οποία είναι
συλλογικά ή ατομικά. Συλλογικά όργανα έφαρμογής τών Δημοσίων Σ χέ
σεων εις τήν ’Αστυνομίαν είναι τά παρά τοϊς Ά ρχηγείοις τών ’Αστυνομικών Σωμάτων (Police H ead
q u a rte rs) Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων. ’Επίσης
τά δημιουργηθέντα «παραρτήματα» αύτών εις Ά νω τέρας Διοικήσεις, Άστυνομικάς Διευθύνσεις ή 'Υπο
διευθύνσεις ή άλλας μεγάλας άστυνομικάς μονάδας,
τά όποια δεν ενεργούν αύτοτελώς, άλλά ύπό τήν καθοδήγησιν καί έποπτείαν τών πρώτων, έκ τών οποίων
καί έξαρτώνται.
’Ατομικά όργανα έφαρμογής τών Δημοσίων Σ χέ
σεων είναι κατ’ άρχάς οί Διοικηταί τών ’Αστυνομικών
Τμημάτων, άλλά καί άπαντες οί άστυνομικοί, άπό τής
«κορυφής»μέχρι καί τού τελευταίου άνδρός τής ’Αστυ
νομίας. Τούτο δέ, διότι ή έφαρμογή τών Δημοσίων
Σχέσεων έχει συλλογικόν χαρακτήρα καί εις τήν προ
σπάθειαν αύτήν μετέχουν όλοι οί άστυνομικοί, καθι
στάμενοι ουτω φορείς τών Δημοσίων Σχέσεων κατά
τρόπον υπεύθυνον, θετικόν καί δημιουργικόν.1
Πολλάκις ή ’Αστυνομία προσλαμβάνει ίδιώτας ως
Ειδικούς Συμβού?«>υς Δημοσίων Σχέσεων, οί όποιοι
παρέχουν προς τήν ηγεσίαν τής ’Αστυνομίας τάς έπιστημονικάς γνώσεις καί τήν έμπειρίαν αύτών έπί θεμά
των Δημοσίων Σχέσεων, συνεργάζονται δέ στενώς
μετά τοΰ Προϊσταμένου τού Τμήματος Δημοσίων Σχέ-
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A'. TO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΣΧ ΕΣΕΩ Ν ΕΙΣ
Τ Η Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ. ΑΙ Α ΡΜ Ο Δ ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΝ ΤΙΚ ΕΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι ΑΥΤΟΥ
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Οί στόχοι ένός Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εις
την ’Αστυνομίαν καθορίζονται, μορφοποιοϋνται καί
έξαρτώνται άφ’ ένός μέν άπό τό σύνολον των άτόμων
τά όποια άποτελοΰν τοϋτο, άφ’ ετέρου δέ άπό την
έκτασιν των άρμοδιοτήτων, αί όποΐαι τοϋ άνετέθησαν.
’Επίσης άπό τό ύψος των δαπανών, αί όποΐαι διατί
θενται διά σκοπούς Δημοσίων Σχέσεων, καί τέλος άπό
την «ποιότητα» τοΰ κοινού προς τό όποιον κατευθύνονται αί δραστηριότητες αΰτοϋ.

Ή υπό τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τής
’Αστυνομίας άναπτυσσομένη δραστηριότης είναι επι
πέδου διοικήσεως, ως συμβαίνει άλλωστε καί εις την
ιδιωτικήν Έπιχείρησιν. 'Ο Προϊστάμενος αύτοϋ, ώς
έκ τής φύσεως τής άποστολής του, έξαρτάται άπ’ εύθείας άπό την «κορυφήν» άνευ ένδιαμέσου παρεμβολής
άλλης υπηρεσίας. 'Η ώς άνω δραστηριότης έχει επίσης
εκτός τοϋ συμβουλευτικού καί έπιτελικόν χαρακτήρα.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έξ άλλου, ύπαγόμενον εις τήν «κορυφήν», είναι ό κύριος καί άποκλειστικός φορεύς των Δημοσίων Σχέσεων, άπασαι δέ αί
ένέργειαι καί δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων
σχεδιάζονται, συντονίζονται καί εφαρμόζονται ύπ’
αύτοΰ είτε υπό τήν έποπτείαν αύτοϋ.
Διά νά άσκηθή ή δραστηριότης των Δημοσίων Σ χέ
σεων έπωφελώς καί εις δλον τον «κορμόν» τής ’Αστυ
νομίας, έχει πραγματοποιηθή μία άποκέντρωσις των
άρμοδιοτήτων των παρά τοΐς Ά ρχηγείοις Τμημάτων
Δημοσίων Σχέσεων. Ούτως, έχουν ίδρυθή, ώς έλέχθη,
εις Άνωτέρας Διοικήσεις, Άστυνομικάς Διευθύνσεις
ή 'Υποδιευθύνσεις ή άλλας μεγάλας άστυνομικάς μονά
δας «παραρτήματα» τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σ χέ
σεων, τά όποια άποτελοϋν «μικρογραφίας» τοϋ παρά
τω Ά ρχηγείω Τμήματος.
Τά «παραρτήματα» ταΰτα λειτουργοΰν καί άσκοΰν
τήν αποστολήν των έν συνεργασία μετά τοϋ παρά τω
Ά ρχηγείω Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων έκ τοϋ
οποίου καί έξαρτώνται.
Εις τήν Χώραν μας π.χ. τόσον ή Ελληνική Χωρο
φυλακή δσον καί ή ’Αστυνομία Πόλεων έχουν ιδρύσει
«παραρτήματα» των παρά τοΐς Ά ρχηγείοις αυτών
Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων. Ή μέν Έλ.ληνική Χω
ροφυλακή εις τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Προαστείων
Πρωτευούσης καί εις τήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, ή δέ ’Αστυνομία Πόλεων εις τάς Ά σ τυ 
νομικάς Διευθύνσεις Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών
καί Κερκύρας.
’Εν γενικαΐς γραμμαΐς, τρεις είναι οί κύριοι στό
χοι καί αντικειμενικοί σκοποί ενός Τμήματος Δημο
σίων Σχέσεων εις τήν ’Αστυνομίαν.
1) ' Η ένημέρωσις τής ηγεσίας περί των θέσεων .
καί απόψεων τοϋ κοινοΰ.
2) Ή συνεργασία καί αί έπαφαί μέ τούς Προϊστα
μένους των «περιφερειακών» Τμημάτων Δημοσίων
Σχέσεων καί γενικώς μέ διαφόρους υπηρεσιακούς πα
ράγοντας διά σκοπούς Δημοσίων Σχέσεων.
3) 'Η ένημέρωσις τοϋ κοινοϋ περί των δραστηριο
τήτων, τών σκοπών καί γενικώς τοϋ συντελωυμένου
ύπό τής Αστυνομίας έργου.2
Εΐδικώτερον, αί δραστηριότητες ένός Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων εις τήν ’Αστυνομίαν δύνανται νά
συνούισθοΰν εις τά κάτωθι.:
α) ΕΡΕΥΝΑ

'Η δραστηριότης αυτή άφορά τήν σφυγμομέτρησιν
τών θέσεων καί άπόψεων τής κοινής γνώμης έναντι
τής Αστυνομίας. Τήν έρευναν τής κοινής γνώμης
(public opinion su rv ey) αναλαμβάνει συνήθως ειδι
κόν γραφεΐον σφυγμομετρήσεων τής κοινής γνώμης,
αυτή δέ διεξάγεται δι’ υποβολής ερωτήσεων εις άτομα,
τά όποια θεωροΰνται ώς άντιπροσωπεύοντα ταύτην.3
Ε π ίσ η ς ή ώς άνω δραστηριότης (έρευνα) άφορα
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γενικώτερον τήν γνώμην τοϋ κοινοΰ επί τοϋ ύπό τής
Αστυνομίας γενικώς συντελουμένου έργου.4
(5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

'Η δραστηριότης αύτη περιλαμβάνει τήν χάραξιν
τής βασικής πολιτικής Δημοσίων Σχέσεων, τον καθο
ρισμόν τών άντικειμενικών σκοπών, τον καταρτισμόν
προγραμμάτων έπικοινωνίας. τον προϋπολογισμόν δα
πανών κλπ.
'Ο σχεδιασμός ένός προγράμματος Δημοσίων Σ χέ
σεων είναι πολύπλοκος καί παρουσιάζει πολλ.άς δυσχερείας. Τοΰτο δέ, διότι δεν δύνανται νά άντιμετωπισθοΰν κατά τρόπον ομοιόμορφον τά έκάστοτε άναφυόμενα προβλήματα καί ζητήματα εις τον τομέα τών
Δημοσίων Σχέσεων. Ούτως ό Προϊστάμενος τοϋ Τμή
ματος Δημοσίων Σχέσεων μετά τών συνεργατών του
καί τοϋ Είδικοΰ Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων εξε
τάζουν τά ειδικά προβλήματα, τά όποια παρουσιά
ζονται εις έκάστην περίπτωσιν καί άντιμετωπίζουν
ταΰτα μέ τον άνάλογον τρόπον.
Τά κυριώτερα στάδια τής διαδικασίας ένός προ
γράμματος Δημοσίων Σχέσεων δύνανται νά συνοψισθοΰν εις τά έξής:
Κ ατ’ άρχάς γίνεται ή άναγνώρισις καί ό εντοπισμός
τοϋ προβλήματος, τό όποιον άντιμετωπίζει ή Α σ τυ
νομία καί τό όποιον καλούνται νά έπιλύσουν οί ειδι
κοί τών Δημοσίων Σχέσεων. Έ ν συνεχεία, τό πρό
βλημα μελεταται έν σχέσει προς τήν διάρθρωσιν τών
διαφόρων υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας.
Α λλά η διαδικασία τοϋ προγράμματος περιλαμβά
νει καί τήν μελέτην τής στάσεως καί θέσεως τής κοινής
γνώμης έναντι τοϋ προβλήματος. ’Επίσης είναι άπαραίτητος ή συλλογή σχετικών στοιχείων, πληροφο
ριών, γεγονότων, άπόψεων κλπ. Έ κ τών σπουδαιοτέρων σταδίων τής διαδικασίας είναι επίσης ή άνάλυσις τών συλλ.εγέντων στοιχείων, ή οποία πραγματο
ποιείται διά διαφόρων έπιστημονικών μεθόδων καί
ό καθορισμός τών μέσων έπικοινωνίας τά όποια θά
χρησιμοποιηθούν.
Τέλος, είναι αναγκαία ή καλή παρουσίασις περιλαμβάνουσα στοιχεία, σχεδιαγράμματα, πληροφορίας
καί άπαρίθμησιν τών διαφόρων μέσων τά όποια θά
χρησιμοποιηθούν, ώς επίσης καί ή έπίβλεψις διά τήν
καλήν έφαρμογήν τοϋ προγράμματος.5
γ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άντικείμενον τής δραστηριότητος ταύτης, ή όποια
έχει ώργανωμένον καί συστηματικόν χαρακτήρα, άποτελεΐ κατ’ άρχάς ή συνεργασία τοϋ παρά τώ Ά ρ χ η 
γείω Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων μετά τών «πα
ραρτημάτων» αύτοΰ.
Ούτω τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων παρέχει υπο
δείξεις καί πληροφορίας προς τον Προϊστάμενον τοϋ
«παραρτήματος», συνεργάζεται δέ μετ’ αύτοΰ διά τήν
κατάστρωσιν καί έκτέλεσιν τών διαφόρων προγραμ
μάτων Δημοσίων Σχέσεων. Γενικώς φροντίζει, ΐνα διά
τών «παραρτημάτων» πραγματοποιηθή μία άποκέντρωσις τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ.
'Υπάρχουν δμως καί περιπτώσεις κατά τάς όποιας
τό «παράρτημα» εΐσηγεΐται καί άναλαμβάνει νά έκτελέση έν τοπικόν πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. ’Εν
ταύθα τό «παράρτημα» έχει τήν εύθύνην τής έκτελέ-

σεως τοϋ προγράμματος και. ένεργεΐ έν προκειμένω
αύτοτελώς, τη βοήθεια καί τη έγκρίσει βεβαίως τοϋ
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
Ά λλα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται
καί μετά Προϊσταμένων 'Υπηρεσιών καί στελεχών
τής ’Αστυνομίας διά σκοπούς Δημοσίων Σχέσεων.
’Ε πιζητεί δέ την συνδρομήν αύτών, ίνα διά διαφόρων
μέσων καί μεθόδων καταστήση τούς άστυνομικούς
φορείς τών Δημοσίων Σχέσεων. ’Επίσης ή ως άνω
συνεργασία έχει ώς στόχον της καί την έφαρμογήν τών
’Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, ώς άνεφέρθη
καί προηγουμένως, ό Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται στενώς καί μετά τοϋ
Εΐδικοΰ Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
S) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ

(PUBLICITY)

Παροχή ΰλικοΰ προς τον Τύπον, το ραδιόφσ>νον;
τήν τηλεόρασιν, έπαφαί μετά τών δημοσιογράφων^
προετοιμασία τών συνεντεύξεων καί δεξιώσεων τύπου·
Παροχή επεξηγήσεων καί διασαφήσεων όσον άφορά
ώρισμένας όψεις τοϋ έ'ργου της ’Αστυνομίας. Γενικώς,
ή προβολή τοϋ έργου αύτής εις στενούς καί εύρεΐς χώ 
ρους.6
ε ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Έκδοσις καί διανομή τοϋ Χάουζ ’Όργκαν, τών δια
φόρων έγχειριδίων, κανονισμών, φυλλαδίων (πάμφλετς
ή προσπέκτους), τών Πεπραγμένων ώς καί τών δια
φόρων Εκθέσεων περί τής δραστηριότητος τής ’Αστυ
νομίας.
’Επιμέλεια έκδόσεως ήμερολογίων καί διαφόρων
album s. Έ παφ αί μέ έκδοτικούς Οίκους διά τεχνικά
θέματα τών έκδόσεων, τάς οποίας θέτει εις κυκλοφορίαν
Γενικώς, τήν έπιμέλειαν όλων τών έκδόσεων τής
’Αστυνομίας έχουν αί Δημόσιαι Σχέσεις.7
στ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φ1ΛΜΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

Τή συνεργασία ειδικών, τό Τμήμα Δημοσίων Σ χέ
σεων «παράγει» φίλμς μικροΰ ή μεγάλου μήκους ή
φιλμ στρίπς καί διαφανείας, τάς οποίας προβάλλει, ώς
άνεφέρθη, εις σεμινάρια, ενώπιον αστυνομικών ή τοϋ
κοινοΰ.
ζ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

- Τ Ε Κ Μ Η ΡΙΩ ΣΕ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μετά τών «παραρ
τημάτων» αύτοΰ παρακολουθεί τήν θέσιν τών μαζικών
μέσων έπικοινωνίας έναντι τής ’Αστυνομίας, π.χ.
δημοσιεύματα Τύπου, έκπομπάς ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως, σενάρια κινηματογράφου κλπ.
Έ άν τα δημοσιεύματα, αί έκπομπαί καί αί προβολαί δημιουργούν ώρισμένας παρεξηγήσεις ή δυσμενή
κοινήν γνώμην διά τήν ’Αστυνομίαν, τό Τμήμα Δημο
σίων Σχέσεων μετά τών «παραρτημάτων» αύτοΰ ενερ
γούν άστραπιαίως, ούτως θύστε νά άποκατασταθή ή
αλήθεια, νά διαλυθούν αί παρεξηγήσεις καί νά άποφευχθή ή δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων παρά
τή κοινή γνώμη.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων επίσης συλλέγει,
έπιλέγει καί έξιολογεΐ πληροφορίας Τύπου ή άλλων
πηγών μή έμπιστευτικών προς συναγωγήν συμπερα

σμάτων περί τών τάσεων τών διαφόρων ιδεών καί κοι
νωνικών ρευμάτων διά τής καλ.ουμένης μεθόδου άναλύσεως (content an aly sis).8
η) ΤΕΛΕΣΕΙΣ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έ'χει τήν ευθύνην
τής όργανώσεως τών διαφόρων τελέσεων, έν συνεργα
σία μετά τών άρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων. Αί
τελέσεις περί ών ό λόγος είναι έορταί, συγκεντρώσεις,
υποδοχή καί ξενάγησις ξένων άστυνομικών, ή ομάδων
τοϋ κοινοΰ, έκθέσεις, συσκέψεις στρογγύλης τραπέζης
κλπ.
θ) ΕΚΠΟΜΙΙΑΙ

Τήν ευθύνην καί τήν επιμέλειαν τών άπό τοϋ ρα
διοφώνου καί τής τηλεοράσεως έκπομπών έχει τό
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Ταύτας προπαρασκευά
ζουν καί παρουσιάζουν στελέχη αύτοΰ έν συνεργασία
μετά διαφόρων τεχνικών.
ι) ΑΟΙΠΑΙ Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΙΙΤΕΣ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έχει τήν εύθύνην
τής άρχειοθετήσεως τών άποκομμάτων Τύπου, τής τηρήσεως καί ένημερώσεως τοϋ ευρετηρίου διευθύνσεων
(Mailing L ist). Ή τελευταία δραστηριότης είναι
λίαν ενδιαφέρουσα έξ άπόψεως Δημοσίων Σχέσεων,
διότι ή λήψις ένός έντύπου ή μιας προσκλήσεως μέ
έσφαλμένην διεύθυνσιν ή άνευ τοϋ έπιστημονικοΰ ή τοϋ
έπαγγελματικοΰ τίτλου τοϋ παραλήπτου, δημιουργεί
ένίοτε παρεξηγήσεις καί επιδρά άνασχετικώς εις τήν
άνάπτυξιν σχέσεων.
Εις τήν ιδιωτικήν έπιχείρησιν έχει έπινοηθή ειδι
κός μηχανισμός καί διατίθεται σημαντικός άριθμός
υπαλλήλων διά τήν τήρησιν καί ένημέρωσιν τοϋ ευρε
τηρίου διευθύνσεων.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ύποβοηθεΐται εις τήν
άποστολήν αύτοΰ, ώς έπίσης καί εις τούς διαφόρους
τομείς τής δραστηριότητος του, άπό διάφορα γραφεία
(Agencies), π.χ. γραφεία διεξαγωγής σφυγομετρήσεων τής κοινής γνώμης, παραγωγής φίλμς καί διαφανειών κλπ.
Β'. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε Π Ι ΤΩΝ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ. Π ΡΟ ΣΟ Ν ΤΑ ΤΑ ΟΠΟ ΙΑ Α Π Α ΙΤΕΙ
Η Α Π Ο ΣΤΟ Λ Η ΑΥΤΟΥ
Ή ΐδιότης τοΰ υπευθύνου τών Δημοσίων Σ χέ
σεων εις τήν ’Αστυνομίαν άπαιτεΐ πολλά προσόντα.
’Α παιτεί μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν εις εΐδικάς σχο
λάς καί πανεπιστήμια, τήν άνάλογον πείραν άλλά προ
παντός έμφυτον προδιάθεσιν καί έφεσιν εις θέματα
καί δραστηριότητας Δημοσίων Σχέσεων.
Δέν άρκεϊ δέ μόνον ή κοινωνικότης, ούτε ή γνώσις
τών καλών τρόπων τούς όποιους άπαιτεΐ ή «υψηλή
κοινωνία» διά νά καταλάβη τις τήν θέσιν τοΰ ύπευθύνου ένός Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ή «παραρτή
ματος» αύτοΰ.
Διά νά καταστή τις υπεύθυνος εις τον τομέα τών
Δημοσίων Σχέσεων τής ’Αστυνομίας, οφείλει νά έχη
τον άνάλογον εις τήν ιεραρχίαν βαθμόν, άρίστην έπαγγελματικήν κατάρτισιν, άλλά προπαντός αί γνώσεις
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καί ή εμπειρία του νά είναι ή συνισταμένη έμφύτων καί
έπικτήτων προσόντων.9
'Ως προς τά έμφυτα προσόντα, ταϋτα είναι ιδιότη
τες, αί όποΐαι δέν άποκτώνται διά τής μορφώσεως,
άλλα είναι μέρη, στοιχεία, τά όποια συνθέτουν την κα
θόλου προσωπικότητα τοϋ φορέως. Μεταξύ των έμφύ
των προσόντων δύνανται νά συγκαταλεχθοϋν: 'Η κρίσις, ήτοι ή έκτίμησις των διαφόρων γεγονότων καί
περιστάσεων, ή άξιολόγησις αύτών καί ή λήψις των
άναλόγων μέτρων. 'Η ευχέρεια έκφράσεως ιδεών καί
άπόψεων κατά τρόπον ευληπτον καί σαφή. 'Η ευφυΐα,
εύρύ πεδίον ένδιαφερόντων καί γνώσεων συνυφασμένων μετά πνευματικών ανησυχιών.
Μεταξύ τών έμφύτων προσόντων, δύνανται νά
συγκαταλεχθοϋν έπίσης τό οργανωτικόν πνεύμα, ή
φαντασία, ή κοινωνικότης, ή προσωπική άκτινοβολια.
ό ένθουσιώδης χαρακτήρ, ή ίκανότης τοΰ άντιλαμβάνεσθαι τάς ψυχικάς ιδιότητας τών συνεργατών καί συ
νομιλητών. Τέλος, ή ίκανότης τής ύποστηρίξεως τών
άπόψεων μετά παρρησίας.
Τά έπίκτητα προσόντα είναι έκεΐνα, τά όποια
άπορρέουν άπό τάς θεωρητικάς σπουδάς καί την πρα
κτικήν έμπειρίαν έπί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων.
Κυριώτερα τούτων είναι: Εύρεΐα έγκυκλοπαιδική μόρφωσις. Γνώσις στοιχείων κοινωνικών έπιστημών,
δημοσιογραφίας καί καλών τεχνών. Έ πίσης γλωσσο
μάθεια ώς καί γνώσις τής χρησιμοποιήσεως τών μέ
σων έπικοινωνίας.
Διά τήν άπόκτησιν τών ώς άνω έπικτήτων προσόν
των. άπαιτεΐται, ώε ειπομεν καί προηγουμένως, ειδική
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θεωρητική καί πρακτική μόρφωσις, τήν όποιαν παρέ
χουν σήμερον πανεπιστήμια καί είδικαί σχολαί.
’Αλλά καί τά έ'μφυτα καί τά έπίκτητα προσόντα
δέν άρκοϋν, έφ’ όσον ό ύπεύθυνος έπί τών Δημοσίων
Σχέσεων δέν άσκεϊ τήν άποστολήν του μέ ένθουσιασμόν
καί προπαντός μέ ζήλον καί πίστιν εις αυτήν.10
1. Βλ. J e r r y M a r x , ένθ’ άν., σ. XI καί P aul Η.
Ashenhust, ένθ’ άν., σ. 6 έπ.
2. Περί της ένημερώσεως τοϋ κοινοϋ έπί τοΰ έργου της
’Αστυνομίας βλ. είδικώτερον Ο. W. W i l s o n , ένθ’ άν.,
σ. 201 έπ.
3. Ή ’Ιαπωνική ’Αστυνομία λ.χ. πραγματοποιεί έτησίως
έρευναν τής κοινής γνώμης («annual survey of public opinion») διά νά πληροφορηθή περί τής ευνοϊκής ή μή κοινής
γνώμης περί αυτής. βλ. έπ’ αύτοΰ Ben W h i t a k e r , ένθ’
άν., σ. 160.
4. Είδικώτερον βλ. G.
Douglas
Gourley,
ένθ’ άν., σ. 29 έπ.
5. Περί τοϋ σχεδιασμοϋ ενός προγράμματος Δημοσίων
Σχέσεων γενικώς βλ. Σπ. Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η ,
«Δημόσιαι Σχέσεις». Άθήναι 1968, σ. 113 έπ. ’Επίσης W. Α.
N i e l a n d e r - R. W. M i l l e r , ένθ’ άν., σ. 372 έπ.
6. Βλ. έκτενέστερον P a i l A s h e n h u s t ,
ένθ’ άν.,
σ. 171 έπ.
7. Βλ. .είδικώτερον J e r r y M a r x , ένθ’ άν., σ. 150 έπ.
8. Πρβλ. Ά 0. Χρ. Τ α σ ι ο ρ π ο ύ λ ο υ , ένθ’ άν.,
σ. 177.
9. Βλ. έπ’ αύτοΰ J e r r y M a r x , ένθ’ άν., σ. 64. ’Ε 
πίσης πρβλ. O.W. W i l s o n , ένθ’ άν., σ. 185 έπ.
10.
Περί τών προσόντων τοΰ φορέως τών Δημοσίων Σχέ
σεων γενικώς βλ. Σ π . Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η ,
«Δημόσιαι
Σχέσεις». Άθήναι 1968, σ. 121 έπ. ’Επίσης πρβλ. Δ. Κ.
Μαγκλιβέρα,
«Στοιχεία Δημοσίων Σχέσεων». Ά 
θήναι 1968, σ. 33 έπ.
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ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΝΗΜΗ
Θεάρεστος καί αξιέπαινος είναι πράγματι ή ύπό
του έν Άθήναις καί έπί τής όδοΰ ’Ακαδημίας 76
έδρεύοντος συλλόγου «'Ο "Αγ. Νικόδημος ό 'Α γιο
ρείτης» προσπάθεια, διά την άνέγερσιν εις Καρυάς
'Αγίου ’Όρους του 'Ιεροϋ Ναού τοϋ 'Αγίου Νικοδή
μου. Είς τά πλαίσια της προσπάθειας, άλλα καί διά
νά τιμηθή ή μνήμη τοϋ 'Αγίου, έορταζομένη τήν
14ην ’Ιουλίου, τά «’Αστυνομικά Χρονικά» δημοσιεύουν
σύντομον βιογραφίαν του. ’Εν τω μεταξύ, ύπό τοϋ
ώς άνω συλλόγου άπεστάλη προς τήν διεύθυνσιν τοϋ
περιοδικού μας έγγραφον, εις τό όποιον άναφέρεται,
ότι έχορηγήθη ύπό τοϋ Άρχαιολογικοΰ Συμβουλίου
ή τελική άδεια άνεγέρσεως τοϋ Ναοΰ έπί σχεδίου τοϋ
καθηγητοΰ κ.Π. Μυλωνά καί γίνεται έ'κκλησις, προς
όσους έπιθυμοΰν νά βοηθήσουν εις τήν πραγματοποίη
σή τοϋ έργου.
"Οσιος καί θεοφόρος Πατήρ ήμών καί Διδάσκαλος Νικό
δημος ό Αγιορείτης, κατά κόσμον Νικόλαος υιός του ’Αντω
νίου καί της ’Αναστασίας Καλλιβούρτση, έγεννήθη είς την Χώ
ραν της νήσου των Κυκλάδων Νάξου κατά τό έτος 1749. Οί γο
νείς του υπήρξαν έκ των εύπορωτέρων της νήσου, αλλά, τό
σπουδαιότερον, καί έκ των εΰσεβεστέρων.
Τά πρώτα γράμματα ό μικρός Νικόλαος έδιδάχθη παρά τοϋ
ίερέως της Χώρας, τον όποιον ύπηρέτει μετ’ εύλαβείας καί κατά
τάς ίεράς ’Ακολουθίας, καί έν συνεχεία ηύτύχησε νά μαθητεύση
πλησίον τοϋ όνομαστοϋ διδασκάλου τοϋ Γένους εις τήν άπό έτών
λειτουργοΰσαν Σχολήν τής Νάξου Ά ρχιμ. Χρυσάνθου Αίτωλοΰ.
άδελφοϋ τοϋ Εθναποστόλου καί Ιερομάρτυρας Α γίου Κοσμά.
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Περί δέ τό ΐ5ον έτος της ήλικίας του, έπιθυμών νά τύχη μεγοίλυτέρας καί άνωτέρας ίεράς καί θύραθεν παιδείας, μετέβη είς
τήν Σμύρνην, όπου έφοίτησε καί διέμεινεν ώς οίκότροφος είς τήν
περίφημον «Εύαγγελικήν Σχολήν», τήν όποιαν διηύθυνεν ό σο
φός διδάσκαλος Ιερόθεος Βουλισμας έξ ’Ιθάκης. "Ο,τι χαρα
κτηρίζει τήν μαθητικήν του ζωήν είναι μεγάλη φιλομάθεια,
πλουσιωτάτη μνήμη , ή όποια τον συνώδευσε μέχρι τέλους της
ζωής του, φωτεινή κρίσις, άκρα έπιμέλεια των ηθών καί χρηστότης τρόπων, ένώ άπ’ αυτής τής ήλικίας διακρίνεται έπίσης
διά τήν σεμνότητα, τήν πολλήν ευσέβειαν καί τήν άπλότητα καί
λιτότητα τοϋ βίου. ’Εκτός τής εύρυτάτης γνώσεως της Ελληνι
κής, τήν οποίαν έγνώριζε καί έχειρίζετο καθ’ δλην της τήν ιστο
ρικήν έκτασιν άριστα, ήδη 20ετής έγνώριζε καί τήν Λατινικήν.
Γαλλικήν καί ’Ιταλικήν.
Τό 1770, έξ αφορμής, ώς φαίνεται, τών Όρλωφικών καί
τών διωγμών τών Τούρκων, έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα του,
όπου ό Μητροπολίτης ’Άνθιμος Βαρδής (1743 - 1780) τόν προσέλαβεν ώς γραμματέα του καί τόν προώριζε διά τό ιερατικόν
στάδιον. ’Εδώ έγνωρίσθη μετά τριών έξορίστων εύλαβών Α γιο 
ρειτών πατέρων (Γρηγορίου, Νήφωνος καί ’Αρσενίου) καί τη
συστάσει των μετά τοϋ είς "Τδραν έφησυχάζοντος τότε 'Αγίου
Μακαρίου Νοταρα, έπισκόπου Κορίνθου, καί μάλιστα μετά τοϋ
έπίσης 'Αγιορείτου καί ήσυχαστοΰ Σιλβέστρου καί Καισαρέως,
ή μετά τοϋ όποιου γνωριμία κυρίως τόν έπεισε νά άναχωρήση
τό 1775 διά τό Ά γιο ν ’Όρος, διότι ήναψεν έντός του θερμός ό
πόθος τής ησυχίας καί θεωρίας.
Είς τό "Αγιον “Ορος έκοινοβίασεν είς τήν Ίεράν Μονήν τοϋ
'Οσίου Διονυσίου, όπου έλαβε τό μικρόν σχήμα τοϋ μοναχοΰ
καί μετωνομάσθη Νικόδημος. ’Εδώ έμεινε δύο έτη καί ύπηρέτησεν έπιμελέστατα ώς άναγνώστης καί γραμματεύς τής Μονής.
’Αλλά τό 1777, κατόπιν έπισκέψεως είς τό “Ορος τοϋ φίλου του
Ά γιου Μακαρίου Νοταρα, έπείσθη τελικώς νά προτιμήση τόν
κελλιωτικόν βίον, ό όποιος προσεφέρετο περισσότερον διά τό
έργον είς τό όποιον έπίσης ό "Αγιος Μακάριος τόν ώθησε νά
άφιερωθή, τό συγγραφικόν. 'Ολόκληρον τό 1777 διήλθεν είς
Καρυάς, πλησίον τών ισοβίων έκτοτε φίλων του Σκουρταίων,
καί άντέγραψε τήν «Άλφαβηταλφάβητον». σπουδαϊον βιβλίον
είς στίχους τοϋ 'Οσίου Μελετίου τοϋ Όμολογητοΰ—Γαλησιώτου (13ος α ί.), τοϋ όποιου έπεμελήθη προς έκδοσιν. Έ ν συνε
χεία, μετά ματαίωσιν ταξιδιού είς Ρουμανίαν χάριν μαθητείας
πλησίον τοϋ περιφήμου νηπτικού καί έργάτου τής νοερας προ
σευχής Παϊσίου, έγκαταλείπει τάς Καρυάς καί έγκαθίσταται
είς τήν έρημικήν περιοχήν τής Καψάλας, είς διάφορα κελλία,
όπου καί διέρχεται τό πλεϊστον τής μοναχικής του ζωής μεριζομένης είς τήν αύστηράν άσκησιν καί ήσυχαστικήν ζωήν καί
είς τήν μελέτην καί συγγραφήν, -διά τήν όποιαν ηύκολύνετο έκ
τής πλησίον μεγάλης βιβλιοθήκης τής 'I. Μονής τών Ίβήρων,
όπου διέμενεν ώς έξόριστος καί ό άλλοτε συμμαθητής του καί
φίλος του Πατριάρχης Ά γιο ς Γρηγόριος ό Ε'.
Έ ν τώ μεταξύ τό 1784 ό "Αγιος Μακάριος έπανέρχεται είς
τό “Ορος καί τόν προτρέπει είς έτοιμασίαν τής έκδόσεως τών
Απάντων τοϋ 'Αγίου Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου. ’Αρχίζει ήδη
ή γόνιμος συγγραφική περίοδος τών γνωστών υπολοίπων του
έργων (ίδέ κατάλογον είς σελ. 18 κ. έξ), καρπός ήσυχίας καί
έμπόνου ισοβίου μελέτης τόσον είς τήν βιβλιοθήκην της Ί . Μ.
τών Ίβήρων, όσον καί είς τάς βιβλιοθήκας άλλων Ί . Μονών·
καίτοι τό έργον του δεν είναι τόσον ή μελέτη καί ή συγγραφή,
όσον ή άσκησις έν άφάτφ πενία καί ή προσευχή έν ησυχία. Ή
λιτή τροφή του ήτο συνήθως ξηρά καί διά τοϋτο έφρόντιζον
περί αύτοΰ οί καλοί γείτονες του, έπειδή ό ίδιος δεν έμαγείρευεν !
Ή ένδυμασία του ήτο έν τριμμένον ράσον (δεύτερον δέν είχε)
καί τό· υπόδημά του τσαρούχια (γουρνοτσάρουχα) !
Ύπό τοιαύτας συνθήκας ζωής, ή υγεία του έκλονίσθη, δτε καί
έπανήλθε πλησίον τών φίλων του Σκουρταίων είς Καρυάς, όπου
τήν 5ην ’Ιουλίου—μνήμην τοϋ 'Οσίου ’Αθανασίου τοϋ ’Αθωνί
του — προσεβλήθη ύπό ήμιπληγίας. "Οταν, πριν παραδώση τό
πνεΰμα του, τήν 14ην ’Ιουλίου έκοινώνησε τών Άχράντων
Μυστηρίων καί «ήσύχαζε» καί οί περιεστώτες πατέρες τόν ήρώτησαν : «Διδάσκαλε, τί κάμνεις; ήσυχάζεις;», ό ήσυχαστής καί
μυστικός άπήντησε: «Τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν έ β α λ α μ έ σ α
μ ο υ κ α ί π ώ ς ν ά μ ή ή σ υ χ ά σ ω;» Καί ούτως, όπως
ιστορεί ό κύριος βιογράφος του Ευθύμιος, «άνατέλλοντος τοϋ
Ήλιου είς τήν γήν έβασίλευσεν ό νοητός ήλιος τής Εκκλησίας
τοϋ Χριστοϋ....», ό φωτίσας τό έν σκότει δουλείας καί άπαιδευσίας δουλεΰον Γένος, τοϋ όποιου προητοίμασεν άπό τής
«βίγλας» του τήν ροδίζουσαν αυγήν τής πνευματικής καί έθνικής έλευθερίας.
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I J ΣΕΒΑ ΣΤΟΤΛΑ, ή μάννα μου, μέ τή βοήθεια
■■ τοϋ Θεοΰ καί τίποτε άλλο, έφερε στον κόσμο δέκα
άκριβώς παιδιά. . . Μέχρι τά σαρανταπέντε της, σάν
νά μή της έφθαναν οί δουλειές καί οί σκοτούρες, ξε
φούρνιζε κάθε τόσο κι’ άπό ένα κουτσούβελο. . . Κι’
αν είχε περιθώρια, θάβγαζε κάμποσα ακόμα. . .
Εμένα, δίχως νά τό θέλη, μέ πρόσθεσε, τελευταίου
στον κατάλογο τής διμοιρίας. Στο μεταξύ έκαμε καί
τρεις διαγραφές, όπως γινότανε συχνά τά χρόνια
έκείνα. . . ’Αλλά μιά τέταρτη διαγραφή, πού έπεσε
σάν κεραυνός, της έκοψε τά πόδια. ’Έσβησε άπ’ τον
κατάλογο τον Μήτσιο, τό πρωτότοκο παιδί της. Αύτός
προτίμησε νά περάση στον πίνακα των πεσόντων τού
Έ σκί Σεχίρ. . . ’Ή θελε ν’ άπαθανατίση τό όνομά του
πάνω σέ επιτύμβιο πλάκα. . . ’Ονειρεύτηκε τά παλιά
όρια τής Πατρίδος μας καί δέν έδωσε σημασία γιά τά
νιάτα του καί γιά τον πόνο τον μεγάλο αυτών πού τον
έγέννησαν. . .
Λίγα χρόνια άργότερα, ξεφύτρωσα κι έγώ, έκεΐ
πού δέν μέ περίμενε κανένας. 'Ένα καινούργιο πλασματάκι άνάμεσα στά πέντε παιδιά πού είχαν άπομείνει.
Κι ή μάννα μου σέ μένα είχε μεγάλη άδυναμία. “Οχι
τόσο έπειδή ήμουνα τό στερνοπούλι της, όσο έπειδή
με λυπότανε. . . Μέ λυπότανε μέσα άπ’ την καρδιά
της. “Ημουνα τό γεροντοπαίδι της καί νόμιζε, ότι σ’
όλη μου τή ζωή θά περπατούσα. . . ξυπόλυτος. Θά
έρχόμουνα πάντοτε τελευταίος σέ ολα. ΓΓ αύτό καί
μέ λυπότανε προκαταβολικά. Π ιό πολύ όμως τήν έ
καμε νά μέ λυπάται ή στάσι πού έπαιρναν απέναντι
μου τά μεγαλύτερα παιδιά της. Αύτά δέν ήθελαν οΰτε
νά μέ βλέπουν, πού λέει ό λόγος. Καί γιά νά τά καθησυχάζη κάθε τόσο ή κακομοίρα, άναγκαζόταν νά μή
διαφωνή ποτέ μέ τά σχέδια τους, πού έκαναν γιά λο
γαριασμό μου. . .
Είχανε κανονίσει, χωρίς τον ξενοδόχο, τί θάκανα
έγώ σάν θά μεγάλωνα. Καί στήν περίπτωσι πού δέν
θά έβγαινα καλός, θά είχαν τό δικαίωμα νά πάρουν
άλλες άποφάσεις. . . Δηλαδή, ίσως καί νά μούδιναν
τά τσαρούχια στο χέρι. . .
Μέ τον πατέρα μου, βέβαια, δέν τόλμησαν ποτέ
ν’ ανοίξουν συζητήσεις γιά τό μέλλον τό δικό μου.
Τούς κράταγε σέ τέτοια άπόστασι, πού ούτε μάτια δέν
σήκωναν νά τον κυττάξουν. ’Από μόνος του, έκανε
τάχα πώς δέν δίνει σημασία γιά μένα. ’Ενώ άπό μέσα
του καμάρωνε, έπειδή έμοιαζα, όπως τοϋ φαίνονταν,
μέ τον Μήτσιο, πού έχασε. Τά μεγάλα παιδιά του,
όμως, πού τον βοήθαγαν στις δουλειές, δέν ήθελε νά
τά πικράνη περισσότερο, άφοϋ ήταν πού ήταν πικρα
μένα. Κ ι’ έτσι, έκανε πώς δέν μέ μέτραγε καθόλου
έμένα. "Οταν όμως έλειπε άπ’ τό σπίτι αύτός κι’ άκούγονταν άπ έξω τά παιδιά, ή μάννα μου σάν άλαφιασμένη φρόντιζε πώς νά μέ κρύψη. . .
“Εβλεπε μπροστά της δυο ολόκληρα παλληκάρια
πού είχανε αρχίσει νά γαμπρίζουν καί καταλάβαινε
τή θέσι τους. Αύτά περίμεναν άπό ώρα σέ ώρα νά ξε
πεζέψουν καμμιά νύφη στήν αύλή κι’ όχι νά στριφογυρίζη ένας μπόμπιρας γλείφοντας τό χώμα. . . ’Α 
φήστε πού άργότερα δέν θά μπορούσαν ούτε καί νά μέ
ξεχωρίζουν άπ’ τά δικά τους τά παιδιά. . .
Γιά νά περνάη, λοιπόν, ή μπόρα αύτή, έπρεπε νά
μέ κρύψη κάπου, προτού ν’ άνοιξη ή πόρτα. Μαζύ μέ
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μένα κρυβότανε κι’ ή βαβά μου. Καί στέκονταν πάνω
άπ’ τή σαρμανίτσα μου σάν φύλακας άγγελός μου.
Σάν ένας πιστός σωματοφύλακας πού δέν λογάριαζε
τά ένενήντα χρόνια της. Κ ι’ ας έτρεμαν τά πόδια της
σάν φυλλοκάλαμα. . .
Μέ τή φωνούλα της, πού έβγαινε μισόσβηστη μέσα
άπ’ τή χαραμάδα τής πόρτας, πάσχιζε νά καταπραύνη
τά νεύρα τών παιδιών, πού ήτανε φουντωμένα. . .
—’Αφήστε το ήσυχο, παιδάκια μου. Δέν τό λυπά
στε καθόλου; Ψυχούλα έχει κι’ αύτό. Νά δήτε, όταν
θά μεγαλώση, πού θά κάνη όλες τις δουλίτσες. Θά
καθαρίζη τό κατώι, θά πηγαίνη τά γελάδια γιά πότι
σμα, θά σκουπίζη τήν αύλή, κι’ ό,τι άλλο θά μπορή τό
φουκαριάρικο. . . Δικό μας είναι κι’ αύτό, άφοΰ μάς
τόστειλε ό Θεός. . .
Ή μάννα μου, πού τάκουγε αύτά, κούναγε συγκα
ταβατικά τό κεφάλι της, πού άρχισε ν’ άσπρίζη. Δέν
τοκανε αύτό άπό φόβο, ούτε άπό στενοχώρια, πού έ
μένα μέ προώριζαν γιά δουλειές όχι καί τόσο σοβα
ρές. . . Τοκανε γιά νά ξαλαφρώση τά παιδιά άπό τις
άσχημες ιδέες πού βάραιναν τό άκακο μυαλό τους. . .
Έμένα, βέβαια, καρφί δέν μοΰ καιγότανε γ ι’ αύτά
τά πράγματα. . . Κι’ ούτε πού μ’ ένοιαζε γιά τις συμ
φωνίες πού έκαναν εις βάρος μου. . . Κύτταζα μόνο
τή βαβά μου κατάματα καί ξεκαρδιζόμουνα στά γέλια,
καθώς αύτή άκούμπαγε τό χέρι της στο λαιμό μου.
Μονάχα όταν γουργούριζαν τ ’ άντερά μου, έβαζα τις
φωνές ώσπου νά φθάση ή μάννα μου καί νά σκύψη πά
νω στή σαρμανίτσα μου. Καί μετά νά ξεσφίξη λίγο
τις φασκιές μου γιά ν’ άρχίση ή χώνεψι. Μαζί μέ τό
γάλα μου, χώνευα κι’ όλα αύτά πού λέγονταν γιά
μένα. . .
Οί μεγάλοι, μολονότι τά μισοπίστευαν όσα τούς
άράδιαζε ή βαβά, τά μάτια τους δέν τά σήκωναν άπ’
τό μαντζάτο, όπου μέ είχε φυλαγμένου. Προς τά κεΐ
βέβαια οΰτε βήμα δέν έπρεπε νά έπιχειρήσουν. “Αν
τολμούσαν τέτοιο πράγμα, θά είχαν νά κάμουν μέ τον
πατέρα μου. Γιατί ή μάννα τού πατέρα μου ήταν πρό
σωπο ιερό κι’ άπαραβίαστο, μέσα στο σπίτι μας. 'Ο
πατέρας μου τήν λάτρευε σάν δεύτερο Θεό. Τήν είχε
σταυρό στήν σκούφια του, πού λένε. ’Αλλά καί γιά
όλους μας, ή βαβά ήταν μιά κινούμενη εικόνα. Στο πρό
σωπό της, διακρίνονταν ξεκάθαρα ή άγιότητα τής
ψυχής της. “Ενα πλάσμα πού μοσχοβολούσε άπό κα
λοσύνη κι’ άγαθότητα. Κανέναξ δέν έννοοΰσε νά κολασθή, βάζοντας γ ι’ αύτή κακό στο μυαλό του. . .
Κοντά της, έπαιρνα κι’ έγώ άπ’ τό άρωμα τού ψυχι
κού της μεγαλείου. ’Αλλά, πάνω άπ’ όλα, άπολάμβανα
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τήν . . . άσυλία της, πού τόσο μοϋ χρειάζονταν σέ κείνη
την περίστασι. . .
Ή μάννα μου, όμως, δεν αισθάνονταν καθόλου
καλά, σαν άρχιζε ή συζήτησι γιά μένα. Τήν βασάνιζε
τό μεγάλο άμάρτημα πού έκαμε γιά να μέ φέρη στον
κόσμο μέ τόση καθυστέρησι. . . Δέν είχε καί τήν τόλμη
νά ξεθυμάνη πουθενά. Ντρεπότανε νά μοιρασθή τήν
ευθύνη μέ τον πατέρα μου. Κ ι’ έτσι ολόκληρο τό βά
ρος έπεφτε στο . . .σαμάρι. Τό σαμάρι, όμως, τό
προστάτευε καλά ή βαβά καί ό καιρός κυλούσε. . .
Κυλούσε, άλλά δούλευε γιά μένα καί τή μάννα μου. . .
’Αργότερα, πού ξεπετάχτηκα καί πήρα τά σοκά
κια, τά πράγματα άρχισαν ν’ άλλάζουν. "Οταν πάτησα
τό πόδι μου καί στο Σχολείο, τά μεγάλα άδέλφια μου
έγιναν άγνώριστα. Μόλις άκουσαν καί τό ποιηματάκι,
πού είπα στις έξετάσεις, τσακωθήκανε ποιος θά μέ
πρωτοσήκωνε στήν άγκαλιά του. . . "Οπως σήκωνα
κι’ έγώ τά δικά τους τά παιδιά πού είχαν αρχίσει
άπό ένα-ένα νά παρουσιάζωνται. . .
"Υστερα άπό λίγα χρόνια, έφυγε ή βαβά καί άδειασε
τό σπίτι μας. Εκατόν τρία χρόνια βάδισε πάνω σ’ αύτή
τή γη καί τά κατάφερε νά μή πατήση ούτε μυρμήγκι.
Τή μισή χρονιά τήν πέρναγε μέ νηστεία καί τήν άλλη
μισή έτρωγε ψωμάκι μέ τυρί. . . Στήν προσευχή της
έβαζε πρώτα τον ξένο κόσμο κι’ ύστερα τούς δικούς
της. Τον έαυτό της δέν τον άνάφερνε ποτέ. . .
Τήν κινούμενη εικόνα της τήν τοποθετήσαμε άπό
τότε μέσα στήν καρδιά μας. Καί τήν θέσι της μέσα
στο σπίτι, τήν έπαιρνε δειλά - δειλά ή μάννα μου.
’Ή τανε κι’ αύτή άπ’ τον ίδιο ζωγράφο καμωμένη.
Καί βάδιζε στά πατήματα τής βαβάς μου, μέ μεγάλη
ακρίβεια. . . Στο χωριό είχαν νά τό κάμουν μέ τή
Σέβω καί τό έχουν άκόμα. Δέν άφισε τίποτα πού νά
μήν τό πήρε άπ’ τή βαβά μου. ’Ακόμα καί τήν νη
στεία της, μαζύ μέ τήν προσευχή της. . .
'Ολόκληρη ή ζωή της ήτανε μιά θυσία. "Υπνο δέν
χόρτασε ποτέ κι’ ούτε τά κατάφερνε νά τεντώνη τά
πόδια της καλά, γιά ν’ αναπαύεται, τούλάχιστον.
Σηκώνονταν μέ δυο ώρες νύχτα καί καταπιάνοταν
μέ τό ζύμωμα καί τό μαγείρεμα. Καί πρόσεχε μή
ξυπνήση κανένα, βαδίζοντας σάν τή γάτα. Κατά τά
χαράματα, όλα ήταν έτοιμα γιά ν’ άρχίση ή πορεία. . .
Παντού μπροστά, παντού πρώτη, έμοιαζε μέ πετα
λούδα. Ούτε τά χρόνια της τήν βάραιναν, ούτε κι’ ή
ζουλίγκα πού δέν έλειπε ποτέ άπό πάνω της. Καμμιά
φορά σκαρφάλωνα κι’ έγώ στή φορτωμένη πλάτη της,
γιά νά περάσουμε κανένα ρέμα κατεβασμένο. . . Δέν
θά ξεχάσω όμως ποτέ τό χειμώνα τού 1938.

Ή μάννα μου μαζύ μέ μένα έπρεπε νά βαδίσουμε
δέκα ώρες μέ τά πόδια, γιά νά μέ πάη στο Γυμνάσιο,
ύστερα άπ’ τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Γιά νά
φθάσουμε στο Καρπενήσι, θά δρασκελίζαμε, τό θεό
ρατο Βελούχι, πού είχε γίνει άλλο τόσο άπ’ τά χιό
νια. . . Κοντά στο ξωκκλήσι τ ’ "Αη-Θανάση, πέσαμε
στήν παγίδα τού καιρού. . . "Αρχισε νά πέφτη ένα ψιλόχιονο καί ό δυνατός βοριάς τό πήγαινε όπου ήθελε.
Κάποια στιγμή μέ σήκωσε κι’ έμένα καί σάν άδειανό
τσουβάλι μέ πέταξε όσο μπορούσε μακρύτερα. Κατάφερα νά πιαστώ άπ’ τήν κορφή ενός μαλλόκεδρου πού
ήταν ίσια ίσια μέ τό χιόνι. Ή μάννα μου δέν έχασε
καιρό. ’Έκανε κουτρουβάλα κι’ ερχόταν κατά πάνω
μου, γιά νά μέ προλάβη. Τίποτα δέν έπαθε κανένας
μας. Δίπλα μας παραφύλαγε ό "Αη-Θανάσης. . Ση
κωθήκαμε, κάναμε τό σταυρό μας καί ξεκινήσαμε
μέσα στή μαύρη αντάρα. Τό σφύριγμα τού βοριά έγινε
δυνατότερο κι’ ή θύελλα δέν κόπασε καθόλου. 'Η
προστασία τού "Αη-Θανάση συνεχίστηκε, μέχρι πού
φθάσαμε στον προορισμό μας. "Ελαμψε τό βασανι
σμένο προσωπάκι της, άπό τήν άνακούφισι γιά τον
άθλο, μόλις πατήσαμε τό πόδι μας στο σπίτι. 'Ένα
κερί στον "Αη-Θανάση, τό άναψε στο γυρισμό της. . .
Πόσους καί πόσους τέτοιους καί πιο δύσκολους
άκόμα άγώνες έδωσε στή ζωή της καί δέν έχασε κα
νένα ! ! ! Άλλά, τί νά πρωτοθυμηθώ καί τί νά πρωτογράψω. Δέν μπορώ νά πώ, ότι ό πατέρας μου δέν πά
λευε σκληρά, άλλά ή μάννα μου πάλευε σκληρότερα. . .
Πάλευε προς όλες τις κατευθύνσεις. Καί ιδίως τον
χειμώνα, πού έλειπε ό πατέρας μου στά χειμαδιά. Δέν
τήν θυμάμαι νά κιότεψε ποτέ, μπροστά στοΰ κόσμου
τις άναποδιές. "Οπως κάθε μάννα, έτσι κι’ ή δική μου
πέρασε όλη τή ζωή της έπάνω στή σκηνή, πού παί
ζεται άδιάκοπα τό δράμα της ζωής. . . Πρωταγωνί
στρια άπό τις καλύτερες, ούτε λίγα χειροκροτήματα
δέν άκουσε ποτέ άπό κανένα. . . Μά ούτε καί της έλειψαν αύτά, γιατί είχε συνείδησι τού ρόλου της. Τού
ρόλου πού παίζουν οΐ μάννες καί πού δέν πληρώνεται
μέ ολο τού κόσμου τό χρυσάφι. . .
Μέ τό ίδιο άγγελικό χαμόγελο, πού δέν έλειπε
ποτέ άπ’ τό πρόσωπό της, μόλις έκλεισε τά ογδόντα
της, έκλεισε καί τά μάτια της. . . Ά π ό τότε μιά άλλη
εικόνα χώθηκε στήν καρδιά μου. Μιά εικόνα μέ με
γάλες διαστάσεις καί μέ άπέραντο περιεχόμενο. 'Ένα
στολίδι μοναχό, πού ομορφαίνει τήν άσχήμια τής ζωής
μου.
Κάθε Μάη, πού γιορτάζεται σ’ ολον τον κόσμο ή
γιορτή τής μητέρας, γιομίζει καί μένα ή ψυχή μου
μέ συγκίνησι. . . Περνάει άπ’ τό μυαλό μου ή μορφή
της, μά φεύγει βιαστικά. Δέν κάθεται καθόλου γιά νά
μή βαρόνη τό κουρασμένο μυαλό μου. Πού νάξερε,
όμως, πόσο πολύ μοΰ λείπει. Θάμουνα τυχερός νάβλεπα τή μάννα μου, όλα τά βράδια στον ύπνο μου.
Καί αν αύτό δέν είναι δυνατόν, ας έβλεπα τούλάχιστον
τή μάννα τού πατέρα μου. Κάποια άπ’ τις δύο, νά
τή φωνάξω «Μάννα» κι’ αύτή ν’ άνοιξη τά φτερά της
καί νά σκεπάση τον καϋμό μου. Θάτανε γιά μένα τό
γλυκύτερο όνειρο. . . Τόσο γλυκό, όσο εΚαι ή ίδια
ή μάννα. . .
Ή μάννα, πού δέν λείπει ούτε στιγμή άπό τό στόμα
μας ! Κι’ ούτε πρέπει νά λείψη ποτέ ή λέξι αύτή, ώσπου
νά κλείσουμε τά μάτια μας καί νά πάμε κοντά της. . .
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Σπείρα μέ δράσι σε πολλά κράτη
του κόσμου άποτελοϋσαν οί τρεις
γυναίκες καί ό νεαρός συμπατριώ
της των, πού συνελήφθησαν άπό τήν
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Καί οί
τέσσαρες, πού είναι Κολομβιανοί,
είναι οί δράστες κλοπών πορτοφολίων πού σημειώθηκαν κυρίως στήν
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οδόν Έρμου. Τα όνόματά τους:
Μαρία Κάρμεν Άμπεγιανέλα, ετών
46, Αιμιλία Ά γκόστα Ντοσπίνα,
ετών 41, Όρλίντα Ντιάζ Γκέρσον,
ετών 28, καί Νέλσον Άγγουτέλο
Μαρτίνεζ, έτών 24.
'Η πρώτη, πού είναι καί ή αρ
χηγός της σπείρας, ήλθε στήν ’Α 

θήνα τήν 15ην Μαίου, ένώ οί δύο
άλλες τήν έπομένη. Δροϋσαν άπό
κοινού, ιδίως στήν οδόν Έρμου. Τα
πορτοφόλια άφαιροϋσαν ή Ά μ π εγιανέλα καί ή Ντοσπίνα, ένώ ή
Γκέρσον καί ό Μαρτίνεζ έπαιζαν
τό ρόλο τής μπουζουριέρας. Πρώ
τοι συνελήφθησαν οί δύο τελευταίοι,

Εις τήν απέναντι σελίδα: ’Αριστερά. Μαρία Κάρμεν Άμπεγιανέλα. Ηταν ή αρχηγός
τής σπείρας τών κλεπτών πορτοφολιού, που έδρασαν στην 'Αθήνα. Δεξιά. Αιμιλία
Ά γκ ό σ τα Ντοσπίνα. 'Η άλλη πορτοφολον καί «σννεργάτιδα» τής Άμπεγιανελα. Εις
αυτήν την σελίδα εκ τών άνω προς τα κάτω: Ζονγανελης Ηλιας, Ροϊντερ Μαξ Γερμα
νός καί Τέϋλορ Τζέημς "Αγγλος. Καί οί τρεις, μαζν με άλλους συνεργονς,συνελήφθησαν
υπό τής Γενικής 'Ασφαλείας 'Αθηνών για χρήσι καί εμπορία ναρκωτικών.

μετά τήν κλοπήν τοΰ πορτοφολιού
μιας Άμερικανίδος έντός τοϋ βι
βλιοπωλείου «Πάλλη». Οί πρω
ταίτιοι, δηλαδή ή Άμπεγιανέλα
καί ή Ντοσπίνα, κατώρθωσαν να
διαφύγουν. 'Η σύλληψις δμως καί
τούτων δεν έβράδυνε, παρά τήν επί
μονον άρνησιν τών συλληφθέντων
νά άποκαλύψουν δ,τιδήποτε στήν
προανάκρισι. Μετά συστηματικόν
έλεγχον τών ξενοδοχείων συνελήφθησαν καί αύτοί τήν ιδίαν νύκτα,
παρ’ δτι έπρόφθασαν νά άλλάξουν
διαμονήν. Γιά τήν ιστορία, άξίζει
νά σημειωθή, δτι ή άρχηγδς τής
σπείρας είναι γνωστή στήν Γενική
’Ασφάλεια άπδ τδ 1966, όταν καί
πάλι είχε συληφθή νά κλέβη τδ
πορτοφόλι μιας γυναίκας στήν δδδν
Κοραή.Τότε καταδικάσθηκε σέ φυλάκισι δύο μηνών, άλλα έξαγόρασε
τήν ποινή της καί άπηλάθη. Σχετικώς εΐδοποιήθη καί ή Interpol,
γιατί άσφαλώς ή σπείρα έχει δρασι
καί σέ άλλες χώρες.
¥

Γιά παράβασι τοϋ Νόμου περί
Ναρκωτικών συνελήφθησαν ύπδ τοϋ
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών
της 'Υποδ/νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών οί: 1) ΖΟΥΓΑΝΕΛ Η Σ Η Λ ΙΑ Σ τοΰ Θεοδώρου, γεν.
τώ 1934 φωτογράφος. 2) ΑΡΧΟΝΤΑ Κ Η Σ ΘΕΜ ΙΣΤΟ Κ Λ Η Σ τοϋ
Στυλιανοΰ γεν. τώ 1954 μικροπωλητής. 3) Α.Ι. γεν. τώ 1955 Οικο
δόμος. 4) Μ Π Ε Ρ Μ Π Ε Ρ ΙΔ Η Σ Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Σ τοΰ Νικολάου γεν. τοϋ
1951 ναυτικός. 'Ο πρώτος έκ τών
προαναφερθέντων παρέλαβε άπδ τδν
γυναικάδελφόν του Μ.Π. γεν. τδ

1962 ποσότητα 350 κόκκων L.S. D.,
τήν οποίαν έπώλησεν εις τδν Ά ρ χοντάκην. Μέ τή σειρά του ό Ά ρ χοντάκης, τδ L.S.D . πού άγόρασε,
έπώλησε σέ διάφορα άτομα αντί
διαφόρων χρηματικών ποσών. Δω
ρεάν καί χάριν «δοκιμής» έδωσε καί
άπδ ένα κόκκο άπδ τδ νεόφερτο στήν
Ε λλάδα ναρκωτικό καί στδν Α.Ι.
καί στον Μπερμπερίδη.
Γιά ναρκωτικά συνελήφθησαν έπίσης άπδ τήν ίδια 'Υπηρεσία οί άλλοδαποί TAYLOR JAM ES Ά γ 
γλος, σπουδαστής καί ό R O ID E R
F R A N Z - M A X Γερμανός, ομοίως
σπουδαστής. 'Ο πρώτος, ό TAY
L O R JAM ES, προερχόμενος έκ
Τουρκίας, είσήγαγε εις τήν Ελλάδα
ποσότητα χασίς, τδ όποιο καθ’ ο
μολογία του προμηθεύθηκε στδ Πα
κιστάν. "Ενα μέρος χρησιμοποίησε
δ ίδιος ένώ τδ υπόλοιπο επωλησε
στδν δεύτερο κατηγορούμενο. Μετά
άπδ έρευνα πού έγινε στήν Πανσιόν,
δπου οί δύο άλλ.οδαποί έμεναν, άνευρέθησαν καίκατεσχέθησαν 253 γραμ.
μάρια * κατειργασμένης καννάβεως
καί ζυγός άκριβείας.
Γιά τήν ίδια αιτία καί γιά πλα
στογραφία συνελήφθησαν οί Π ΑΠ ΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΜΑΡΙΝΑ καί ή Β.Α.
Τή σύλληψι διέφυγε ό τρίτος τής
«παρέας» όνόματι ΤΑ Κ Η Σ. 'Ο τε
λευταίος αύτδς άπδ 4 μηνών περί
που, εφόδιαζε τις πρώτες μέ πλαστές
ιατρικές συνταγές μέ τις οποίες έφοδιάζοντο άπδ διάφορα φαρμακεία τών
’Αθηνών δισκία τοΰ βαρβιτουρικοΰ
φαρμάκου CODAL. Ά π δ τήν έ
ρευνα πού έγινε εύρέθησαν 31 δι
σκία CODAL στά χέρια τών δύο
γυναικών.
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Η « Μ Η Χ Α Ν Η » ΠΟΥ
ΕΚΟΒΕ ΚΕΦΑΛΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑ
ΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ
Τά τελευταία χρόνια μερικοί Γάλλοι εγκλημα
τίες έξετελέσθησαν με την λαιμητόμο στις φυ
λακές των Παρισίων. Τό γεγονός αυτό έφερε
πάλι επί τάπητος τό πρόβλημα τής νομιμότητος
αύτοΰ τοϋ τρόπου έκτελέσεως. Στο άρθρο πού
ακολουθεί περιγράφεται ή ιστορία τής τρομε
ρής «μηχανής» με την οποία χιλιάδες άτομα άπεκεφαλίσθησαν ιδίως κατά την Γαλλικήν Έπανάστασιν.

Επάνω: Στιγμιότυπο από θανατική έκτέλεσι, όπως γινόταν στη Γαλλία, λίγα χρόνια
πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ή έκτέλεσις γινόταν συνήθως την αυγή, στην
Πλ.ατεϊα τής Πόλεως, ή τοϋ χωρίου, όπου ό κατάδικος είχε κάνει τό εκκλ.ημά του. 'Α π έ
ναντι αριστερά: Ό Ροβεσπιέρος στην λαιμητόμο, στις 28 ’Ιουλίου 1794. Δεξιά: Γκιλ.λοτίνα τής εποχής τής Τρομοκρατίας έκπλειστηριάζεται στο Παρίσι.
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Ο ΚΑΚΟ ΥΡΓΊΟΔΙΚΕΙΟ τής "Ωμπ
κατεδίκασε oris 29 ’Ιουλίου 1972
σέ θάνατο τού? Κλώντ Μπυφφέ καί
Ροζέ Μττοτόν γιά τόν φόνο ενός φύλακος
καί μιας νοσοκόμου. Στις 19 Νοεμβρίου
1972 —άφοϋ ό πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας Πομπιντού άπέρριψε την αϊτησι χάριτος πού είχαν ύποβάλει οί δυό κατάδικοι — ή άπόφασις έξετελέσθη στόν πε
ρίβολο των φυλακών Σαντέ τοϋ Παρισιού.
Ή έκτέλεσις έγινε μέ λαιμητόμο. Οί έφημερίδες όλου τοϋ κόσμου έγραψαν γιά τό
γεγονός καί, όπως συμβαίνει σέ παρόμοιες
περιπτώσεις, έτέθη πάλι τό θέμα : είναι
νόμιμη καί ηθική ή ποινή του θανάτου ;
"Αν αυτό δέν προέρχεται άπό ένα
πνεύμα έκδικήσεως, δηλαδή τόν νόμο
τής άνταποδόσεως, πού θέλει οφθαλμόν
αντί οφθαλμού καί όδόντα αντί όδόντος,
τότε ή θανατική ποινή άποτελεί πλήρη
άγνοια τοϋ γεγονότος ότι ή ζωή είναι
ένα ελεύθερο καί πολύτιμο αγαθό καί
0Tt κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά τήν
αφαίρεση. "Οπως άναφέρεται στά βιβλίο
τής Γενέσεως, ό Θεός καταράσθηκε τόν
Κάϊν γιατί σκότωσε τόν άδελφό του
"Αβελ : «έπικατάρατος έσο άπό τής γής,
ήτις ήνοιξε τό στόμα αύτής διά νά δεχθή
τό αίμα τοϋ άδελφοΰ σου έκ τής χειρός
σου . . . πλανήτης καί φυγάς θέλεις εϊσθαι
επί τής γής» καί ό Κάϊν απάντησε :
« . . ,μέ διώκεις σήμερον άπό προσώπου
τής γής καί άπό τοϋ προσώπου σου
θέλω κρυφθή καί θέλω εϊσθαι πλανήτης
καί φυγάς έπί τής γής. Καί πας όστις μέ
εύρη, θέλει μέ φονεύσει». Καί είπε πρός
αυτόν ό Κύριος : «Διά τούτο πας όστις
φονεύση τόν Κάϊν, έπταπλασίως θέλει
τιμωρηθή». Καί έβαλεν ό Κύριος σημεϊον
εις τόν Κάϊν, διά νά μή φονεύση αύτόν
πας όστις εύρη αύτόν.
Εμάς όμως δέν μάς ενδιαφέρει αύτή
τήν στιγμή τά θρησκευτικό καί ήθικό
πρόβλημα. ’Άλλο πράγμα μάς άπασχολεϊ : τό όργανο μέ τό όποιο στήν Γαλλία έκτελεϊται ή θανατική ποινή. Μάς
ενδιαφέρει τό όργανο πού οί φύλακες των
φυλακών καί οί κατάδικοι ονομάζουν
στήν γαλλική «άργκό» : «Μαντάμ λά
βέβ» (Ή Κυρά-Χήρα), δηλαδή ή λαι
μητόμος. Πώς είδε τό φώς τό θλιβερό
αύτά όργανο, πού ή θέσις του σήμερα
είναι μόνο στά μουσεία.
"Οσο καί άν φανή παράξενο, ή λαι
μητόμος είναι ένα τμήμα τοϋ δημοκρα
τικού πνεύματος καί τοϋ πνεύματος
ΐσότητος τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.
Ή , πιό σωστά, ή λαιμητόμος είδε τό φώς
στήν Ιτα λία καί κατόπι τήν υιοθέτησε
ή ’Επανάστασις τοϋ 1789. Γιά νά καταλάβωμε ένα γεγονός τόσο φαινομενικά
άλλόκοτο, πρέπει νά κάνωμε ένα βήμα
πρός τά πίσω καί νά δούμε σέ συντομία
τις μεθόδους πού έφήρμοζε στήν Γαλλία
ή ποινική δικονομία πριν άπό τά 1789.
Σύμφωνα λοιπόν μέ ένα διάταγμα τού
1670, ή θανατική ποινή έξετελεΐτο μέ
τέσσερες διαφορετικούς τρόπους: μέ άποκεφαλισμό, μέ τήν άγχόνη, μέ τόν τροχό,
μέ τήν πυρά. «Ή διαδικασία τής έκτελέ
σεως», γράφει ό Ζάν Μπλόκ-Μισέλ στήν
μελέτη του «Ή ποινή τού θανάτου στήν
Γαλλία», ήταν πολύπλοκη. Κάποιος πού
είχε καταδικασθή τό μεσημέρι δέν μπο
ρούσε νά έκτελεσθή πριν άπό τό βράδυ
ή τό έπόμενο πρωί . . . Μέ άποκεφαλισμό
—πού γινόταν μέ σπαθί ή τσεκούρι —

έξετελούντο μόνο οί Εύγενεΐς». Τό γεγο
νός αυτό εξηγεί αμέσως καί εμμέσως γιατί
αργότερα έττελέγη ώς μέσο έκτελέσεως
των καταδικασμένων είς θάνατον ή
λαιμητόμος. «Μέ τήν αγχόνη έξετελούντο
οί πληβείοι, όταν δέν έξετελούντο μέ
τόν τροχό ή δέν τούς έκαιγαν έττάνω στην
πυρά». Στην πραγματικότητα, είναι ή
ποινή ποΰ χρησιμοποιείται γιά τόν κο
λασμό των έγκλημάτων εναντίον τής
ιδιοκτησίας. ’Εξάλλου τήν θεωρούσαν
τήν πιό ταιριαστή γιά τ'ις γυναίκες. Ή
θανάτωσις μιας γυναίκας μέ τόν τροχό
έρχόταν σέ άντίθεσι μέ τήν σεμνοτυφία
καί τήν ευαισθησία των θεατών.
Ό Άνσέλ, στό βιβλίο του «’Εγκλή
ματα καί ποινές κατά τόν 18ο αιώνα»,
περιγράφει ώς έξης τήν έκτέλεσι τής ποι
νής τού απαγχονισμού : « Ό δήμιος περ
νούσε στόν λαιμό τού καταδίκου ένα τρι
πλό σκοινί, πού κατόπι τό έδενε θηλειά
καί ανέβαινε τήν σκάλα πισωπατώντας.
Βοηθούσε καί τόν κατάδικο νά άνεβή
τραβώντας τον άπό τό σκοινί. "Υστερα
ανέβαινε ό ίερεύς ψιθυρίζοντας προσευ
χές καί δίνοντας θάρρος στόν κατάδικο.
Ό δήμιος κατόπι έδενε τό τριπλό σκοινί
στόν βραχίονα τής αγχόνης. "Οταν ό
ίερεύς κατέβαινε άπό τό μικρό ικρίωμα,
ό δήμιος έδιν^ μιά κλωτσιά στήν σκάλα
έπάνω στήν όποια στεκόταν ό κατάδικος
καί ό τελευταίος έμενε κρεμασμένος στόν
άέρα καί τό σκοινί τόν έπνιγε. Τότε ό

δήμιος τόν τραβούσε στό μικρό ικρίωμα,
έλυνε τό σκοινί, ξάπλωνε τόν κατάδικο
καταγής καί έδινε τέλος στό μαρτύριό
του γονατίζοντας έπάνω στό στήθος
του καί τραντάζοντας τον ολόκληρο
ώσπου νά παραδώση τήν τελευταία
του πνοή». Ό Άνσέλ προσθέτει ότι
πολλά κράτη έβρισκαν τήν μεταχείρισι
αυτή πολύ άνθρωπιστική καί είχαν θεσ
πίσει τρόπους άπαγχονισμού πολύ πιό
σκληρούς.
Αύτά όμως δέν ήσαν τίποτε μπροστά
στήν θανατική έκτέλεσι μέ τόν τροχό, ή
όποια έπεφυλάσσετο στούς ένοχους άνθρωποκτονίας, ληστείας, βιασμού μικρών
κοριτσιών. Στόν τροχό ό άνθρωπος
έξήντλησε όλη τήν μακάβρια φαντασία
του. "Εδεναν τόν κατάδικο σέ ένα σταυρό
σέ σχήμα X (σταυρός τού Α γίου Άνδρέα) καί τού έδιναν ένδεκα κτυπήματα
μέ ένα ρόπαλο, δυό σέ κάθε μέλος καί
τρία στό σώμα. "Υστερα, μετέφεραν τόν
κατάδικο, πού ήταν άκόμη ζωντανός,
έπάνω σέ μιά ρόδα αμαξιού καί έκεΐ τόν
έδεναν, τσακίζοντας τό κορμί του στά
δυό, μέ τρόπο πού οί φτέρνες του νά
άγγίζουν τό σβέρκο του. Τόν άφηναν
έτσι πολλές ήμέρες, καμμιά φορά γιά
πάντα, σέ κάποιο κεντρικό δρόμο.
Μπροστά σ’ αύτήν τήν σκληρότητα,
πού θυμίζει τά βασανιστήρια τής δαν
τικής Κολάσεως, είναι φανερό, ότι ό
θάνατος μέ τήν πυρά, πού έπεβάλλετο

στούς πατροκτόνους καί τούς μητροκτόνους, στούς δηλητηριαστάς, στούς συζυγοκτόνους, στούς έμπρηστάς καί στούς
σοδομίτες, ήταν προτιμότερος. Πράγματι,
άπό τό 1750, παραλλήλως πρός τήν θα
νατική έκτέλεσι μέ άπαγχονισμό ή μέ τόν
τροχό, έπεβλήθη καί ή θανάτωσις μέ τήν
πυρά, άπό μία άσυνείδητη άνθρωπιστική
άντίληψι. Μέ τήν καύσι ένός άτόμου πού
βρισκόταν κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες
έσυντομεύοντο τά βασανιστήριά του.
Πρέπει δέ νά σημειωθή, ότι, άντίθετα άπό
ό,τι πιστεύεται, ό κατάδικος δέν έτοποθετεϊτο έπάνω στήν πυρά, άλλά μέσα
σ’ αύτήν. Στόν σωρό τών ξύλων άφηναν
ένα μικρό άνοιγμα, τό οποίο έκλειναν
άφοΰ έβαζαν μέσα τόν κατάδικο.
Πρέπει λοιπόν νά άποδώσωμε στόν
γιατρό Γκιγιοτέν τήν τιμή πού τού άξίζει,
γιατί, στις 9 Σεπτεμβρίου 1789, διαμαρτυρήθηκε στήν ’Εθνοσυνέλευσι γιά τόν
σκληρά τρόπο μέ τόν όποιο ή Δικαιοσύνη
έκτελοΰσε τίς θανατικές ποινές. Ό Γκιγιοτέν γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1738
στήν Σαίντ. Τό 1768 πήρε τό πτυχίο
τής ιατρικής. Είχε όμως τό πάθος τής πο
λιτικής καί γρήγορα έξελέγη βουλευτής.
"Επειτα άπό λίγο καιρό, παρουσίασε
στήν βουλή ένα νομοσχέδιο μέ τό οποίο
έτροποποιεϊτο ή ποινική δικονομία. Τό
πρώτο άρθρο τού νομοσχεδίου άρχιζε
ώς έξής : «Ό λα τά έγκλήματα θά τιμω
ρούνται κατά τόν ίδιο τρόπο, άνεξαρ-

453

Η ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Τ Η Σ Λ Α ΙΜ Η ΤΟ Μ Ο Υ

'Αριστερά: Ή τελευταία δημοσία έκτέλεσις στην Γαλλία τό 1939. Ό Ευγένιος
Βάίντμαν οδηγείται στην λαιμητόμο στις
Βερσαλλίες. ’Επάνω: Ό γιατρός 'Ιωσήφ
Ιγνάτιος Γκιγιοτέν, ό όποιος έπενόησε
τή λαιμητόμο. ’Απέναντι: Λαιμητόμος
άπό πλαστική νλη, ένα άποκρονστικο παι
χνίδι, που πωλείται σέ ένα κατάστημα
τής Κοπεγχάγης. Την κατασκευή λαι
μητόμων είχε άναλάβει στή Γαλλία ό
Τοπίας Σμίτ, ένας έπιδιορθωτής πιάνων.
τήτως τή; κοινωνικής θέσεως τοϋ ενόχου».
’Από τα λιγοστά αυτά λόγια καταλαβαί
νει κανείς τό αγνό δημοκρατικό πνεύμα
τού Γκιγιοτέν. Δέν πρέπει νά ύπάρχη
διαφορά, συμβουλεύει ό Γάλλος γιατρός,
οΰτε μεταξύ εγκλημάτων, ούτε μεταξύ
ενόχων. "Ολοι έχουν δικαίωμα στό
«ίδιο είδος κολασμού». Πρόκειται για τήν
πρώτη, τήν βασική αρχή τής ίσότητος.
Δέν είναι όμως λιγώτερο σημαντικές οι
διατάξεις πού ακολουθούν : «Στήν περίπτω σι κατά τήν όποια ό νόμος προβλέ
πει τήν ποινή τού θανάτου, ό τρόπος τής
εφαρμογής της θά είναι ένας, ή καρατόμησις τού καταδίκου. (Έδώ τελειώνει
τό πρώ το άρθρο). Τό έγκλημα είναι προ
σωπικό καί δέν προσδίδει όνειδος στήν
οικογένεια τοΰ ένοχου. "Οποιος τολμήση
νά θίξη έναν πολίτη γιά τό έγκλημα
συγγενούς του, θά τιμωρηθή. Τό σώμα
ενός έκτελεσθέντος καταδίκου πρέπει νά
άποδοθή στήν οϊκογένειά του, εφ’ όσον
αυτή τό ζητήση. Ό νεκρός κατάδικος θά
ταφή στόν χώρο τοΰ κοινού ενταφιασμού
καί στό ληξιαρχείο δέν θά άναφερθή γιά
κανένα λόγο ό τρόπος τού θανάτου του».
"Ας σταματήσουμε γιά μιά στιγμή σέ
μιά φράσι τής προτάσεως τού Γκιγιοτέν:
«Ή καρατόμησις τού καταδίκου». Τώρα,
γνωρίζομε ότι ό αποκεφαλισμός — αυτός
είναι ό θλιβερός τεχνικός όρος —ήταν
προνόμιο τής αριστοκρατίας, τών Εύ-
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γενών έκείνων πού τό έγκλημά τους δέν
είχε ώς συνέπεια καί τήν στέρησι τών
δικαιωμάτων τους. ("Αν συνέβαινε κάτι
τέτοιο, τότε καί αύτοί αντιμετώπιζαν
τήν θανατική ποινή πού έπεβάλλετο
στους κοινούς θνητούς καί τά οικόσημα
καί έμβλήματά τους έκαίγοντο). Μέσιρ
τοΰ γιατρού Γκιγιοτέν, ή αστική τάξις,
θά διεκδικούσε καί στήν θανατική ποινή
τά ίδια προνόμια πού είχε ή άρχουσα
τάξις. Ή πρότασις όμως τοΰ γιατρού
τής Σαίντ δέν συζητήθηκε έκείνη τήν
ήμέρα. Τήν έπανέφερε τήν 1η Δεκεμβρίου
τοΰ ίδιου έτους καί, τότε, γιά πρώτη
φορά, ζήτησε νά υίοθετηθή γιά τις θανα
τικές εκτελέσεις ή «μηχανή» πού θά έπαιρ
νε αργότερα τό όνομά του.
Ό δούξ τού Λιανκούρ, πού είχε σο
βαρούς λόγους νά έπιμένη (μερικοί άπό
τούς ανθρώπους του είχαν βγή οπό κλαρί
καί ή ζωή τους κινδύνευε), έπέτυχε νά
τεθή αμέσως ΰπό συζήτησι τό πρώτο
άρθρο, πού έγινε δεκτό παμψηφεί. Στήν
Συνέλευσι κυριαρχούσαν διάφορες προ
καταλήψεις. Έ π ί πλέον, παλιές συνήθειες
καί έθιμα έμπόδιζαν τήν ταχεία ένοποίησι
τής δικονομίας. Τό σκάνδαλο ξέσπασε
στις 30 Μαΐου 1791, όταν ό Δεπετιέ
ντέ Σαίν-Φαργκώ έθεσε τό θέμα πού καί
σήμερα συζητεϊται στήν Γαλλία : «Πρέπει
νά διατηρηθή ή όχι ή ποινή τού θανά
του;» Καί ξέσπασε μέ μιά δήλωσι τού

βουλευτού Ντυπόρ πού άπεκάλυψε ότι
δυό χρόνια μετά τήν κατάληψι τής Βαστίλλης, άφαρμόζονταν ακόμη τά «σα
τανικά» συστήματα πού περιλαμβάνον
ταν στό διάταγμα τοϋ 1670. «Δέν έφθασε
στ' αυτιά σας», φώναξε ό Ντυπόρ στήν
αναστατωμένη Συνέλευσι, «ότι εφαρμό
ζονται ακόμη συστήματα θανατικής έκτελέσεως, πού μόνο νά τά σκεφθή κανείς
κυριεύεται άπό φρίκη; είναι δυνατόν νά
έπιτρέπεται ακόμη τό βάρβαρο μέσον
τοΰ τροχού;» ‘Η Συνέλευσις πήρε φωτιά,
οι βουλευταί ζήτησαν εξηγήσεις, διευ
κρινίσεις. Τελικά, έλήφθη άπόφασις νά
έξαντληθή τό θέμα καί ή συζήτησις κρά
τησε τρεΐ$ ήμερες.
Ό Ροβεσπιέρρος, μέ ένα περίεργο λόγο
του, στό ύφος τής έποχής έκείνης, πού
αποτελούσε συνδυασμό ρωμαλέας έπιχειρηματολογίας καί κλασσικής ρητορικής
(άς μήν ξεχνούμε ότι κάθε βουλευτής
θεωρούσε τόν εαυτό του Βρούτο ή
Κάσσιο ή ακόμη καί Καίσαρα) πρότεινε
τήν κατάργησι τής θανατικής ποινής
καί γιά νά υποστήριξή τήν θέσι του,
ανέπτυξε δύο επιχειρήματα, πού έδώ καί
δυό αίώνες έπαναλαμβάνονται συνεχώς :
«Παρακαλώ τούς έκπροσώπους τού λαού
νά διαγράψουν άπό τόν γαλλικό κώδικα
τούς αιμοδιψείς νόμους πού έπέβαλαν
τήν δικαστική δολοφονία πού είναι αντί
θετη πρός τά νέα ήθη καί τούς νέους νό-
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μους. Θέλω νά αποδείξω στους Γάλλους
δυό π ρ ά γμ α τα : 1) "Οτι ή ποινή τοϋ
θανάτου είναι άδικη. 2) "Οτι δέν είναι
ή π ώ εκφοβιστική άπό τΙς ποινές καί
περισσότερο εξωθεί στό έγκλημα παρά
τό προλαμβάνει». Ό άββάς Μποντύ
τόν διέκοψε: «Πολίτη Ροβεσπιέρρε», τοϋ
είπε, «τό επιχείρημα είναι παλιό. Σας
παρακαλώ νά έλθετε νά εκθέσετε τις
απόψεις σας στό δάσος τοϋ Μποντύ».
(τό δάσος τοϋ Μποντύ ήταν τήν εποχή
εκείνη άντρο ληστών). Τό ίδιο Οπεστήριξε δύο αιώνες αργότερα, _ό εφημέριος
των φυλακών τοϋ Παρισιού πού, πριν
άπό τρία χρόνια, έδήλωσε : «Πιστεύω
στήν άποτελεσματικότητα τής Θανατικής
ποινής». Καί ό εΐσαγγελεύς τοϋ Άρείου
Πάγου Παριζύ στό Κακουργιοδικεϊο τοϋ
Νανσύ κατεφέρθη εναντίον τοϋ σκηνο
θέτη τοϋ κινηματογράφου Άντρέ Καγ ιά τ πού γύρισε τήν ταινία «Είμαστε όλοι
δολοφόνοι» καί τοϋ μυθιστοριογράφου
Άλμπέρ Καμύ, πού είχε δημοσιεύσει ένα
δριμύτατο άρθρο εναντίον τής λαιμητό
μου («Ό κύριος Καγιάτ είναι ένας ψεύ
της, ό κύριος Καμύ είναι ένας έστέτ»).
Ό Ροβεσπιέρρος όμως έπιμένει, κατορ
θώνει νά συγκίνηση τήν Συνέλευσι πού
είχε έπηρεασθή άπό τόν Ντυπόρ καί
καταλήγει: «"Οσο Θά ϋπάρχη ή ποινή
τοϋ θανάτου, ό άνθρωπος δέν θά είναι
πιό άνθρωπος καί ή πολιτική εξουσία,

έχοντας στά χέρια της τήν δύναμι, θά
έξευτελίζη τήν ίδια τήν έννοια τής άξιοπρεπείας». Τήν επομένη, ένας ταπεινός
καί δίκαιος ιερωμένος, ό Ζαλέ, έκανε μιά
σύντομη δήλωσι: «Έ χω τήν γνώμη ότι
ή ποινή τοϋ θανάτου είναι παράλογη καί
άνώφελη. ”Αν σφάλλω, τό λάθος δέν
είναι έπικίνδυνο καί θά μοϋ επιτρέψετε
νά μείνω πιστός στήν άντίληψί μου,
τουλάχιστο συναισθηματικά...». Δέν πρέ
πει νά μας έκπλήξη τό γεγονός, ότι ή
πρότασις τοϋ Γκιγιοτέν γιά τήν καθιέρωσι
ένός άπλούστερου καί άνθρωπινοτέρου
τρόπου άφαιρέσεως τής ζωής, προκάλεσε
μία άτέλειωτη διαμάχη, επί τής ουσίας
τοϋ θέματος: είναι άπλό πράγμα καί,
προπαντός, άνθρωπιστικό, ή άφαίρεσις
τής ζωής; Γιατί αύτό είναι τό πραγματικό
πρόβλημα. Ή ίδέα νά καταργηθή τό
διάταγμα τοϋ 1670 έθετε άναγκαστικά
τό ζήτημα τής άνθρώπινης άξιοπρεπείας, πού άποτελεϊ τό κέντρο κάθε συζητήσεως γιά τήν κατάργησι τής θανα
τικής ποινής. Οί βουλευταί, όμως, τής
μεγάλης αύτής Έθνοσυνελεύσεως, άπό
τήν όποια γεννήθηκαν τά σύγχρονα
κράτη καί ή σύγχρονη έννοια περί κρά
τους, προτίμησαν νά περιορίσουν τό
ζήτημα στά μέσα έκτελέσεως τής Θανα
τικής ποινής, χωρίς νά άντιμετωπίσουν
τήν ούσία του, περιορίσθηκαν νά άπλοποιήσουν τήν δικονομία καί νά άπα-

λύνουν τά βασανιστήρια κατά τήν έκτέλεσι. Πράγματι, τήν 1η ’Ιουνίου, άποφάσισαν τήν διατήρησι τής θανατικής
ποινής μέ τήν διαφορά, ότι «οί θανατο
ποινίτες θά έκαταροτομοϋντο». Πώς όμως
θά γινόταν ή καρατόμησις; Ό γιατρός
Γκιγιοτέν είχε είσηγηθή έναν άπλό μη
χανισμό, δέν δόθηκε όμως συνέχεια στό
ζήτημα αυτό. "Εως ότου τό 1792, ό
πρώτος έκτελεστής» τών θανατικών
ποινών, ό περίφημος δήμιος Σανσόν, υπέ
βαλε στόν ύπουργό Δικαιοσύνης ένα
ύπόμνημα, στό όποιο άνέφερε τά μειονεκτή ματα τοϋ μέχρι τότε τρόπου κατατομήσεως καί σημείωνε τήν άνάγκη άλλαγής του.
Στίς 13 Μαρτίου 1792, ή ’Εθνοσυνέ
λευσή διέταξε νά δοθή στήν δημοσιό
τη τα μιά άναφορά τοϋ γιατροϋ Λουί,
μονίμου γραμματέως τής χειρουργικής
’Ακαδημίας. «Δεδομένου ότι ό λαιμός, τοϋ
όποιου κέντρο είναι ή σπονδυλική στήλη
—λέει ό διάσημος χειρουργός —άποτελεΐται άπό μερικά οστά, στά όποια είναι
περιττό νά άναζητήση κανείς άρθρώσεις... πρέπει, γιά νά είμαστε βέβαιοι, νά
γίνεται καρατόμησις μέ άμετάβλητα μη
χανικά μέσα τών όποιων γνωρίζομε τήν
άκριβή δύναμι καί άποτελεσματικότητα...
Είναι εύκολη ή κατασκευή μιας μηχανής
μέ άσφαλές άποτέλεσμα. ‘Η καρατόμησις
μέ τήν μηχανή αύτή Θά γίνεται άκαριαϊα,
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σύμφωνα μέ τό πνεύμα τού νέου νόμου...».
Μέ διάταγμα τής 20ής Μαρτίου 1792,
ή Έθνοσυνέλευσις αποδέχεται τήν πρότασι τοϋ Λουΐ καί εγκρίνει τήν αναγκαία
δαπάνη γιά τήν κατασκευή τοϋ νέου
μηχανήματος. «"Εγιναν —διηγείται ό
Μπλοκ - Μισέλ — μερικέ? συνεννοήσεις μέ
τόν ξυλουργό Γκιντόν». Συνεννοήσεις
πού δέν κατέληξαν πουθενά γιατί τό
ποσόν πού ζήτησε ό Γκιντόν γ ιά νά
κατασκευάση καί νά θέση σέ λειτουργία
τήν γκιλλοτίνα, πού δέν ονομαζόταν
άκόμη έτσι, θεωρήθηκε ύπερβολικό: 5660
φράγκα. Τότε ό Γερμανός ΐομπία ς Σμίτ
προσεφέρθη νά κατασκευάση τήν «μη
χανή» μόνο μέ 960 φράγκα, ποσό πού
μειώθηκε, έν συνεχεία σέ 812 φράγκα.
Ό έλεγχος τής «μηχανής» έγινε στήν
Βισέτρ, σέ τρία πτώ ματα, παρουσία
όλιγομελοϋς έπιτροπής, άποτελουμένης
άπό τόν γιατρό Λουΐ, τόν γιατρό Καμπανί, τόν άρχιδήμιο Σάρλ-Άνρύ Σανσόν,
πού συνοδευόταν άπό τούς δύο άδελφούς
καί τόν γιό του. (Σημειώνομε ότι τό
έπάγγελμα τοϋ δημίου ήταν κληρονο
μικό καί ότι τά μυστικά τής τέχνης μετα
βιβάζονταν άπό γενεά σέ γενεά). "Επειτα
άπό τόν άποκεφαλισμό των πτωμάτων, ή
έπιτροπή μελέτησε μέ σχολαστικότητα
τά αποτελέσματα. Ό γιατρός Λουΐ, που
ύπήρξε ό πρωτεργάτης τής γκιλλοτίνας,
ένώ 6 γιατρός Γκιγιοτέν είχε περιορισθή
νά προτείνη «ένα κατάλληλο μηχάνημα»,
πρότεινε νά τοποθετηθή τό λεπίδι τής
λαιμητόμου λοξά καί όχι οριζόντια. Ή
πρότασις έγινε δεκτή άπό τούς άλλους καί
ό Σμίτ έκανε άμέσως τήν άλλαγή. (Αύτός
ό Σμίτ ήταν κατασκευαστής πιάνων).
Ή έπιτροπή όμως θέλησε νά άκούση καί
τήν γνώμη ένός άρχιτέκτονος, τοϋ κυ
ρίου Ζιρώ, πού έπιθεώρησε τό όργανο
καί σημείωσε ορισμένες ατέλειες πού μπο
ρούσαν νά διορθωθούν. ’Αφού έγιναν καί
αύτές, τό μηχάνημα Θεωρήθηκε κατάλληλο
γιά τήν έκτέλεσι των φανατικών ποινών.
Στίς 25 Α πριλίου τοΰ ίδιου έτους
κάποιος Ζάκ Πελλετιέ, καταδικασμένος
σέ θάνατο γιά ληστεία, ήταν ό πρώτος
πού έκτελέσθηκε μέ τήν λαιμητόμο, πού
άπό έκείνη τήν ήμέρα δέν έπαψε νά λειτουργή. Ακολούθησαν τά πολιτικά θύ
ματα. Τά πρώ τα ήσαν ό Κολλενό ντ’
Αϊγκρεμόν (21 Αύγούστου 1792) καί ό
Φαρμιάν ντέ Ροζουά, συντάκτης τής
«Γκαζέτ ντέ ΓΤαρί» (25 Αύγούστου).
’Εκείνος πού έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον
γιά τό είδος αύτό τής έκτελέσεως ήταν ό
Λουδοβίκος ΙΣΤ' ό όποιος μάλιστα πρότεινε καί διάφορες βελτιώσεις τής «μη
χανής» (τά σχέδια του φυλάσσονται στά
’Εθνικά ’Αρχεία τού Παρισιού).
Υπολείπεται νά πούμε μερικά πρά
γματα γιά τήν ακριβή μορφή τής λαιμη
τόμου καί γιά τήν καταγω γή τού ονό
ματος της. Ή σύντομη περιγραφή της
είναι ή έξής : πρόκειται γιά μιά μηχανή
πού άποτελεΐται άπό δυό αύλακωτά δο
κάρια πού έπάνω ένώνονται μέ ένα τρίτο
έγκάρσιο δοκάρι. Σ’ αύτό είναι στερεωμένο
ένα βαρύ τριγωνικό λεπίδι, πού γλίστρα
μέ μεγάλη ταχύτητα άνάμεσα στά αύλάκια τώ ν καθέτων δοκαριών. Ό λαιμός
τού καταδίκου είναι πιασμένος άνάμεσα
σέ δύο σανίδες πού άφήνουν ελεύθερο τό
Ιπάνω μέρος του. Ό λαός ονόμασε τήν
λαιμητόμο «Λουϊζόν» ή «Λουϊζέτ» άπό
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τό όνομα τού γιατρού Λουΐ, πού, όπως
είδαμε, ήταν ό μεγαλύτερος υπερασπιστής
της. ’Αλλά ή μοναρχική έφημερίδα «Λέζ
άκτ ντέζ Ά πότρ» έπετέθη έναντίον τοΰ
Γκιγιοτέν, πού είχε διατυπώσει τήν
άντίληψι, ότι ή θανατική ποινή πρέπει
νά είναι ή ίδια γιά όλους. Κι έτσι άπεδόθη
στον Γκιγιοτέν ή πατρότης τής λαιμητό
μου καί τά κριτήρια γιά τήν λειτουργία
της. Ό λαός συνέδεσε τό όνομά του μέ τό
νέο μηχάνημα, πράγμα πού «γέμισε
πίκρα» —όπως άναφέρουν οί χρονικο
γράφοι τής έποχής —τόν καλό καί αγα
θό γιατρό, πού δέν μπόρεσε νά παρηγορηθή ποτέ γ ι’ αύτό.
Ό ίδιος έλεγε γιά τήν λαιμητόμο πώς
ήταν «τό άκούσιο στίγμα τής ζωής του».
’Αξιαγάπητος, επιφυλακτικός, εύγενικός
ό γιατρός Γκιγιοτέν, πέρασε τήν θύελλα
τής ’Επαναστάσεως χωρίς νά πάθη τί
ποτε. Τό ιατρείο του βρισκόταν στήν
όδό Σαίντ-Όνορέ καί είχε μεγάλη πελα
τεία. "Εζησε άκόμη όλη τήν περίοδο τής
ναπολεόντειου Αύτοκρατορίας, μέχρις ότου προσεβλήθη άπό άνθρακα, καί πέθανε στίς 26 Μαρτίου 1814. "Οσον άφορα
στόν .μηχανικό πιάνων Τομπίας Σμίτ,
πού είχε άναλάβει νά κατασκευάση λαι
μητόμους καί είχε πλουτίσει άπό αύτό,
σπατάλησε όλα τά χρήματα πού είχε
κερδίσει γιά τά μάτια μιας όμορφης χο
ρεύτριας καί έτσι τελείωσε τις ήμερες του
φτωχός.
Είπαμε στή άρχή ότι ή ιδέα τής κατα
σκευής ένός «άπλού μηχανισμού» γιά
τήν άφαίρεσι τής ζωής δέν γεννήθηκε
στήν Γαλλία. Τέτοιοι μηχανισμοί ήσαν
ήδη έν χρήσει πολύ πρίν ό Γκιγιοτέν έκθέση στήν Έθνοσυνέλευσι τό περίφημο
σχέδιό του. Γνωρίζομε άπό ένα χρονικά
τοΰ Ζάν ντ’ Ώ τόν ότι στήν Γένοβα,
άποκεφαλίσθηκε μέ άνάλογο μηχάνημα,
τό 1507, ό έπαναστάτης Ντεμέτριο Τζουστινιάνι. Στούς έπόμενους αιώνες, τό
μηχάνημα αύτό χρησιμοποιήθηκε στήν
Σκωτία, όπου τό ονόμαζαν «δή μαίηντεν», στήν Γερμανία, όπου τοΰ είχαν
δώσει τά όνομα «Ντίλε» ή «Χόμπελ». Τό
μηχάνημα αύτό περεγράφεται μέ κάθε
λεπτομέρεια στά βιβλίο ανωνύμου συγγραφέως «Ιστορικό καί πολιτικά ταξίδι
στήν ‘Ελβετία, τήν ’Ιταλία καί τήν Γερ
μανία», όπου άναφέρεται καί μιά Θανα
τική έκτέλεσις τό 1730 στό Μιλάνο. ’Επί
σης περιγράφεται στό βιβλίο «Ταξίδι
στήν ’Ιταλία καί στήν Ισπανία», τού
Ιερωμένου Ζ. Λαμπά. Τά στοιχεία γιά τόν
«άπλό μηχανισμό», τά άνεκάλυψε ό
Γκιγιοτέν στό πρώ το άπό αύτά τά βι"βλία. Υπενθυμίζομε, τέλος, ότι οί θα
νατικές έκτελέσεις στήν Γαλλία γίνονται
δημοσία ώς τό 1939, «πράς παραδειγμα
τισμόν». Τό έτος έκεϊνο είχε έκτελεσθή
ένας επικίνδυνος δολοφόνος, ό Βάιντμαν.
Άνάμεσα στό πλήθος πού είχε συγκεντρωθή στίς Βερσαλλίες ήταν δημοσιο
γράφοι καί φωτογράφοι. Λίγες ώρες άργότερα, ή έφημερίδα «Παρί-Σουάρ» δη
μοσίευσε μιά ολόκληρη σελίδα μέ έντυπωσιακές φωτογραφίες τής έκτελέσεως,
άπό τήν στιγμή πού έμφανίσθηκε ό κα
τάδικος ώς τήν στιγμή τού άποκεφαλισμού του. Ή κυβέρνησις κατέκρινε τήν
δημοσίευσι αύτή καί δήλωσε, ότι ή έφη
μερίδα έπεδίωκε «νά έρεθίση τά έγκηλματικά ένστικτα τών αναγνωστών της».
ΓΓ αύτό άποφασίσθηκε τοΰ λοιπού οί

έκτελέσεις νά γίνωνταί στό προαύλιο
τών φυλακών, «παρουσία μόνο τών άρμοδίων δικαστικών καί διοικητικών ύπαλλήλων». "Οσο γιά τά άποτελέσματα τοΰ
αποκεφαλισμού μέ τήν λαιμητόμο, μετα
φέρομε μία φράσι, πού αποδίδεται στόν
Γκιγιοτέν: «Ό κατάδικος νοιώθει άπλώς
ένα αίσθημα ψύχους στόν λαιμό. "Υ
στερα, τίποτε άλλο». Ό Ροζέ Γκρενιέ,
στό βιβλίο του «Τά τέρατα», όπου συνενεκέντρωσε τις αύθεντικές έξομολογήσεις
ένός δημίου, άναφέρει άκριβώς τό άντίΘετο : « Ό άνθρωπος αύτός —διηγείται
ό δήμιος άναφερόμενος σέ ένα κατάδικο —
κατελήφθη άπό «ντελίριουμ τρέμενς».
"Οταν κατωρθώσαμε νά τόν αποκεφαλί
σουμε, τό κεφάλι του πέθανε άμέσως.
Τό σώμα του όμως... Τό σώμα του άναπηδούσε μέσα στό καλάθι, προσπαθών
τας νά άπελευθερωθή άπό τά δεσμά του.
Είκοσι λεπτά άργότερα στό νεκροταφείο
είχε άκόμη σπασμούς».
Ό Άλμπέρ Καμύ, στήν μελέτη του
γιά τήν γκιλλοτίνα, παραθέτει τήν μαρ
τυρία τοΰ άββά Ντεβογιό, τού ίερέως τής
«Σαντέ», πού ήταν ύπέρμαχος τής θανα
τικής ποινής: «Ό κατάδικος Λαγκίγ,
τό πρωί τής έκτελέσεως ήταν φοβερά
κακόκεφος καί άρνήθηκε νά δεχθή τήν
άγια μετάληψι. Γνωρίζοντας τήν άγάπη
πού είχε γιά τήν σύζυγό του, μιά γυναίκα
πολύ θρήσκα, τού είπα: «Έστω καί γιά
άγάπη πρός τήν γυναίκα σου, προσευ
χήσου μιά στιγμή προτού πεθάνης».
’Εκείνος δέχθηκε. Κατά τήν έκτέλεσι
στεκόμουν σέ μικρή άπόστασι άπό αύτόν: τό κεφάλι του έπεσε στόν κάδο πού
βρισκόταν μπροστά στήν γκιλλοτίνα
καί τό σώμα τοποθετήθηκε άμέσως στό
καλάθι, πού τό έκλεισαν αύτοστιγμεί.
Ό βοηθός τού δημίου κατέφθασε μέ τό
κεφάλι, άλλά χρειάσθηκε νά περιμένη
μιά στιγμή, γιά νά άνοίξουν πάλι τό
καλάθι, καί στά σύντομο αύτό χρονικό
διάστημα μπόρεσα νά δώ τά μάτια τού
καταδίκου στηλωμένα έπάνω μου μέ
ένα βλέμμα ικεσίας, σά νά μοΰ ζητούσαν
συγγνώμη. Ένστικτωδώς έκανα τό ση
μείο τοΰ σταυρού έπάνω σ’ αύτό τό κε
φάλι καί άμέσως τά χείλη του κινήθηκαν
ή έκφρασίς του άπαλύνθηκε, τό έκφραστικό του βλέμμα έσβησε...». Καί ό
Καμύ προσθέτει: « Ό καθένας θά έξηγήση,
σύμφωνα μέ τήν πίστι του, αύτά πού
αναφέρει ό ίερεύς, τά «εκφραστικό βλέμμα»
όμως, δέν έχει άνάγκη άπό έξήγησι».
Ά π ό αύτήν, όπως καί άπό πολλές
άλλες μαρτυρίες, άποδεικνύεται ότι ό
άποκεφαλισμός μέ τήν λαιμητόμο δέν
έπιφέρει τόσο «γρήγορα» καί τόσο «γλυ
κά» τόν θάνατο. Είναι όμως φανερό ότε
τώρα τίθεται ένα άλλο πρόβλημα, τό
πιό σοβαρό γιά τούς Γάλλους, πού μαζί
μέ τούς "Ελληνες, τούς ‘Ισπανούς καί τούς
Ρώσους, διατηρούν τό θλιβερό προνόμιο
τής θανατικής ποινής. Τό πρόβλημα, πού
ό ’Ιταλός Τσέζαρε Μπεκάρια, είχε ήδη
θέσει άπό τό 1764 στό περίφημο βιβλίο
του «’Εγκλήματα καί ποινές»: τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής. "Εχει τό
δικαίωμα ή άνθρώπινη δικαιοσύνη νά
έπιβάλη μιά ποινή πού είχε ήδη καταδικασθή άπό τό βιβλίο τής Γενέσεως ;
"Η, όπως λέει άκόμη ό Άλμπέρ Καμύ,
μέ μιά άξιομνημόνευτη φράσι, μπορούν
οϊ άνθρωποι «νά άλλάξουν τήν μοίρα
μιας ξένης ζωής ;»

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τοΰ κ. ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Η

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΗ , δηλαδή νά με, πώς γιά νά ύπάρξη δικαιοσύνη
υπάρχουν νόμου που νά ρυθμί χρειάζεται πρώτα καλλιέργεια, άνέζουν σωστά την οργανωμένη ζωή,
βασμα τοϋ οργανωμένου βίου, χίλιες
νά υπάρχουν όργανα που νά κρίνουν διαδικασίες πού ακόμα δεν έφτασαν
σωστά έπί τή βάσει αυτών των νό σ’ ένα άνεκτό σημείο. Γνωρίζουμε
μων, καί τέλος νά σέβωνται όλοι, πώς πρέπει νά περάσουμε άπό σκλη
μικροί ή μεγάλοι, πλούσιοι η φτω ρές καταστάσεις ώσπου νά δημιουρχοί, δυνατοί ή αδύνατοι, αυτούς τούς γηθοϋν, νά σφνρηλατηθοϋν, οι στα
νόμους καί αυτά τά όργανα πού ά- θεροί θεσμοί καί οι σταθερές συνει
πονέμουν δ,τι στον καθένα άνήκει, δήσεις. Γνωρίζουμε ακόμα πώς μπο
ή δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, είναι ρούμε νά κερδίσουμε μιά μάχη, ή κι
αίτημα όλων των άνθρώπων τής έναν ολόκληρο πόλεμο, άλλα πώς
Γης, ιδίως στον σημερινό κόσμο. δεν μπορούμε νά φτάσουμε στήν
Θά ήταν φοβερά αποκαρδιωτικό νά τέλεια κατάσταση, άν πρώτα δεν
μην ήταν αίτημα καί των νέων πού είμαστε έτοιμοι γιά τά μετά τή
σπουδάζουν στά ανώτατα πνευματι μάχη καί μετά τον πόλεμο. «Χαλεκά ιδρύματα. Επειδή όμως γενικά πώτερον τό φυλάξαι τοϋ κτήσαδεν υπάρχει δικαιοσύνη, λίγη ή πολ σθαι», όπως έλεγε καί ό Δημοσθέ
λή, επειδή τις περισσότερες φορές 6 νης. Γνωρίζουμε πώς μιά έκδήλωνόμος εκφράζει τή θέληση τοϋ δυ ση χάριν τής δικαιοσύνης, καί αν
νατού απέναντι στον αδύνατο, επει ακόμα πετύχη πέρα γιά πέρα, καί
δή καί ή απονομή της, ακόμα καί τότε δέν κατέφερε τίποτα, αν ή εξέ
μ ’ αυτούς τούς νόμους πού δεν είναι γερση δέν είναι βαθύτερη κι άν έχη
σωστοί, είναι κι εκείνη στη διάθεση μεταμορφώσει εμάς τούς ίδιους πού
τοϋ δυνατού, γ ι’ αυτό έξεγείρεται ό θά είμαστε πάλι οι δρώσες δυνάμεις
πιο καλλιεργημένος νεανικός κόσμος μετά τήν επιτυχία, άλλά μέ τά ίδια
καί θέτει σάν βασική τον επιδίωξη την γνωρίσματα. Τά γνωρίζουμε λοιπόν
δικαιοσύνη. Είναι ή υποκρισία, ή φό όλα αυτά, γ ι’ αυτό ανεχόμαστε τήν
βος, νά λέμε πώς υπάρχει δικαιοσύνη κακή κατάσταση, σέ όσο βαθμό
καί πώς όλα γίνονται όπως πρέπει κακή καί αν είναι, συντηρούμε ό
νά γίνωνται.
πως μπορούμε τήν οργανωμένη ζωή,
Θά μπορούσε νά άντείπη κανείς, καί προσπαθούμε διαρκώς, σιγάότι αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, καί σιγά, λίγο-λίγο, όσο είναι δυνα
άφοϋ ή δικαιοσύνη είναι αίτημα ό τόν κάθε φορά, νά διορθώνουμε
λων των άνθρώπων, γιατί δεν έξε- τά πράγματα. Ή άνεκτικάτητα δέν
γείρονται καί όλοι οι άλλοι; Μπο είναι ελάττωμα. Είναι ή πιο δημο
ρούμε νά χωρίσουμε όλους εμάς τούς κρατική άρετή. Δέν μπορεί νά στααλ,λους σέ δύο μεγάλες ομάδες, σ’ θή ή Δημοκρατία χωρίς ανεκτικό
αυτούς πού είναι πιο μικροί στήν τητα. Καί ο σιγά-σιγά άγώνας δέν
ηλικία καί στή γνώση, εννοείται άπό είναι μοιρολατρεία. ’Απαιτεί περισ
τούς σπουδαστές, καί σ’ αυτούς πού σότερο κουράγιο καί θάρρος καί υ
είναι πιο μεγάλοι στήν ηλικία καί πομονή καί επιμονή καί ηρωισμό
στή γνώση. Γιά τούς πρώτους, δεν καί θυσίες, χωρίς νά έχη καί τήν
γίνεται λόγος. Γιά μάς τούς άλλους, αίγλη ενός ζωντανού άγώνος ή τήν
υπάρχει πράγματι έντονο τό αίτημα συναρπαστικότητα μιάς ζωντανής
τής δικαιοσύνης. Καί μή νομισθή έκδηλώσεως. Κανένας δέν επέτυχε
ότι όλοι φοβόμαστε νά τό προβά ποτέ μόνιμα αποτελέσματα, άν δέν
λουμε. rΑπλώς είμαστε πιο συγκρα υποτάχτηκε σ’ αυτό πού ήταν ή καί
τημένο ι άπό τούς νέους. Γνωρίζου- είναι δ υ ν α τ ό ν νά γίνη κάθε φο

ρά. Οι νέοι, μέ τή ζωηρότητά τους
καί μέ τήν αδημονία τους, νά ζήσουν σ’ έναν καλύτερο κόσμο, πού
θέλουν νά γίνη όσο τό δυνατόν πιο
γρήγορα καλύτερος, έξεγείρονται.
’Εμείς οι άλλοι, μέ τήν πείρα καί
τήν άληθινή καί πραγματική σω
φροσύνη μας, έχουμε τό δημοκρα
τικό προτέρημα τής άνεκτικότητας,
καί έμάθαμε ν’ άγωνιζώμαστε σιγάσιγά, όσο είναι δ υ ν α τ ό ν , ακρι
βώς γιά νά επιτύχουμε μόνιμα, καί
επομένως αναφαίρετα καί αναπαλ
λοτρίωτα δικαιώματα. Οι νέοι θέ
λουν νά γκρεμίσουν τό σάπιο αμέ
σως. ’Εμείς έμάθαμε νά χτίζουμε
σιγά-σιγά καί νά διορθώνουμε τό
σάπιο, καί νά προετοιμάζουμε υπο
μονετικά καί προσεχτικά τό σχέδιο
καί τά υλικά καί τούς εργάτες γιά
τό καινούργιο, πρώτα γιά νά μήν
πάνε χαμένες οι αποσβέσεις άπό τό
παλιό, δεύτερο γιά νά μή μείνουμε
παράκαιρα μονάχα μέ τά γκρεμί
σματα καί τά ερείπια, καί τρίτο
καί κυριώτερο γιά νά μήν ξανα
χτίσουμε πάλι κάτι έξ ύπαρχής
σάπιο.
Λοιπόν: Δέν είναι κατακριτέοι
οί νέοι πού ζητάνε δικαιοσύνη. ’Ίσαΐσα. Πρέπει καί νά τούς επαινούμε
γι’ αυτό. Ούτε είναι κατακριτέοι
πού έξεγείρονται καί δέν έχουν τή
δική μας υπομονή καί ( γιατί όχι;)
σοφία. Χρέος μας είναι νά τούς
δίνουμε τρόπους νά έκδηλώνουν αυ
τό τους τό αίτημα, χωρίς έν όνόμά
τι τής Δικαιοσύνης νά προβαίνουν
σέ πράξεις αδικίας. "Αν ή Άγνοια,
ή ό ένθουσιασμός, ή ακόμα ή καί
εκμετάλλευση, τούς φέρη μέχρι τήν
έν όνόματι τής Δικαιοσύνης αδικία,
οφείλουμε νά τούς έμποδίσουμε, α
κριβώς γιά νά τούς προστατεύσου
με. Ποτέ όμως νά μή θέσουμε
υπό αμφισβήτηση τήν ιερότητα τοϋ
αιτήματος τους γιά περισσόσερη
Δικαιοσύνη.
457
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Εις αυτήν την σελίδα επάνω: Μέ
τρα τάξεως κατά την σνγκέντρωσιν
καί πορείαν διαμαρτυρίας παιδιών
καί γυναικών εις την Πλατείαν
Γεωργίου Λ ' εις Πάτρας, την
16-4-1948 μέ αφορμήν τό απαί
σιας μνήμης παιδομάζωμα. Εις
την αρχήν των διαδηλωτών ό Ύ παστυνόμος κ. Γεώργ. Παπαγιαννάκος. Κάτω: ’Αναμνηστική φω
τογραφία των καθηγητών τής ’Α 
στυνομικής Σχολής Κέρκυρας τό
Πάσχα τον έτους 1935. Διακρίνονται εις τό κέντρον ό Διοικητής τής
Σχολής Θεόδ. Λεονταρίτης καί
προ αυτού Διοικητής Παπαπαδημητρίον. ( Εΰγενής προσφορά τοϋ
Ά σ τυν. Δ /ντοΰ κ. Α. ’Αγγελοπούλου).

Εις την απέναντι σελίδα επάνω:
’Αναμνηστική φωτογραφία τών Δο
κίμων Ύπαστννόμων τής 4ης ’Επαιδευτικής περιόδου 1942-1943
μετά τών ’Αξιωματικών των, κατά
τήν παρακολ,ονθησιν έορταστικής
εκδηλώσεως εις τό Παναθηναϊκόν
Στάδιον. ΟΙ καθήμενοι άξ/κοί
είναι έξ αριστερών οί: Ύπαστυνόμος Βερελής Νικ. Ά σ τυν. Δ /ντής
Νέρης Νικ., Ύπαστονόμος Νικητάκης Νικ. καί Ύ πασ. Δημητρόπονλος Χρ. ( Εΰγενής προσφορά τοϋ
τ. Ά σ τυν. Δ /ντοϋ κ. Στόκα).
Κάτω: Αστυνομικοί κατά τήν έπίσκεψιν εις τήν οικίαν τοϋ Πρωθυ
πουργού Παναγή Τσαλδάρη, δι υ
ποβολήν ευχών διά τό νέον έτος,
τήν 1-1-1935. Μεταξύ τών αστυ
νομικών, φερόντων επίσημον στο
λήν, ό Παναγής Τσαλδάρης, ό
Υπουργός Κων/νος Τσαλδάρης καί
ο Πρόεδρός τής Βουλής Βοζίκης.
(Εΰγενής προσφορά τοϋ τ. Ύ π α σ τ.
κ. Παπαγιαννάκου).

ft
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Εις αυτήν την σελίδα επάνω: 'Ομάς
αστυφυλάκων τον Γ ' ’Αστυνομι
κού Τμήματος 'Αθηνών, μετά την
λήξιν τής υπηρεσίας προ τον Πανα
θηναϊκόν Σταδίου, κατά την διεξα
γωγήν των Βαλκανικών ’Αγώνων
την 20-9-1930. Κάτω: Δόκιμοι
αστυφύλακες τής 'Αστυνομικής
Σχολής Κέρκυρας μεταβαίνον τες
διά το μεσημβρινόν σνσσίτιον εις
το μαγειρεΐον τής Σχολής την 11ην
’Απριλίου 1935.

’Απέναντι επάνω: Πανοραμική &ποψις τής Κέρκυρας, όπως ήταν τό
1921, όταν έγκατεστάθη εκεί ή
’Αστυνομία Πόλεων. Μέ τό βέλος
αριστερά σημειώνεται τό κτήριον
τής πρώτης ’Αστυνομικής Σχολής.
Κάτω: Ό μάς άστνφυλάκων μέ επί
σημον στολήν μετά τά μέτρα τάξεως εις τήν όδόν Πανεπιστημίου,
κατά τήν Παρέλασιν, διά τήν 'Ε 
θνικήν επέτειον τής 25ης Μαρτίου.
Ή φωτογραφία εις τον Κήπον τον
Ζαππείου τήν 25-3-1940.
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Η Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α Ρ Χ Α ΙΑ Ν
ΕΛΛΑΔΑ
Τοΰ Ύ π. Α' κ. Σαρ. Ά ντω νάκου
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

ΙΠΊ ΙΝ Α Ι φανερόν, δτι οί αστυνομικοί άρχοντες
JC il έβυηθονντο εις τα έργα των υπό κατωτέρων

οργάνων, εις τά όποια δνναται νά δοθή συλ
λήβδην ή ονομασία αστυνομικοί ύπηρέται. Οί αστυ
νομικοί ύπηρέται είχον συγκεκριμένα καθήκοντα,
τά όποια βεβαίως ή σαν άνάλογα μέ την θέσιν την ο
ποίαν ό αστυνομικός αρχών κατείχεν εις τον διοι
κητικόν μηχανισμόν τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας.
Ώ ς σπουδαιότεροι εκ των υπηρετών δύνανται νά
άναφερθοϋν οί προσμετρηταί, οί δήμιοι ή δημόκινοι,
οί κοπρολόγοι καί κυρίως οί τοξόται.
Ο ί π ρ ο σ μ ε τ ρ η τ α ί ήσαν νπηρέται των μ ε
τρονόμων. Μετέφερον τά δημόσια μέτρα καί σταθμά,
διά των όποιων έπραγματοποιονντο αί μετρήσεις.
Παρά τον αίτονντος την μέτρησιν έλάμβανον άμοιβήν. <<Υπηρέται τούτων (των μετρονόμων), γράφει
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ό Γίλβερτ, νομίζω, δτι ήσαν οί προσμετρηταί, οΐτινες
έφερον τά δημόσια μέτρα καί σταθμά προς έλεγχον
των μετρήσεων, λαμβάνοντες παρά τοΰ αίτήσαντος
τοϋτο τεταγμένον μισθόν».
Ο ί δ ή μ ι ο ι ή δ η μ ό κ ι ν ο ι , οί συνήθως
καλούμενοι παραστάται, ήσαν οί ύπηρέται των ένδεκα
αρχόντων. Μοναδικόν καθήκον των ήτο νά έκτελοΰν, τή διαταγή καί υπό την έπίβλεψιν των ένδεκα,
τάς υπό των δικαστηρίων καταγιγνιοσκομένας ποινάς.
Ο ί κ ο π ρ ο λ ό γ ο ι , ώς ύπηρέται των αστυ
νόμων, έφρόντιζον διά την καθαριότητα τής πόλεως.
Συνεκέντρονν τά απορρίμματα, τά όποια καί μετέ
φερον εκτός των ’Αθηνών καί εις άπόστασιν μεγαλντέραν τών δέκα σταδίων από των τειχών.
Ο ί τ ο ξ ό τ α ι 1 ήσαν καί οί σπουδαιότεροι καί
καθ’ αυτό δνναται τις νά υποστήριξή Αστυνομικοί

ύπηρεται, άφοϋ κύριον έργον των ήτο ή διατήρησις
τής ταξεως. Τοξόται εκαλούντο, διότι ήσαν ώπλισμένοι μέ τόξον. ΕΙχον δμως και άλλα ονόματα,
όπως Σκνθαι, διότι οι πλεϊστοι κατήγοντο εκ τής
Σκνθιας, και Σπεναίνιοι, έκ τον ονόματος τον Σπεναινον, τον πρώτον όργανώσαντος εις ’Αθήνας την
Υπηρεΰιαν τών τοξοτών2. Ή έμφάνισις των το
ξοτών ως υπαλλήλων τής πολιτείας ανάγεται εις τό
έτος 444 π.Χ ., όταν ό Περικλής, κατά την εις Πόντον
εκστρατείαν τον, ήγόρασε 300 τοξάτας3: Άργότερον ό
αριθμός των έφθασε τούς 1200 κατά μαρτυρίαν τον
Ανδοκιδου4 και τοϋ ΑΙσχίνον5. Ό αριθμός αυτός
φαίνεται ως ό πλέον πιθανός, παρά τά υπό τον
Jcheile 6 αναφέρόμενα, ό όποιος, ατηριζόμένος εις
την φράσιν «ετέρους τοσούτονς» τών προαναφερθεντων ρητόρων, υποστηρίζει, ότι οι τοξόται ήσαν
600, άφοϋ μετά τούς πρώτους τριακοσίους άγορασθεντας ηγοράσθησαν άλλοι 3007. Οι τοξόται κατ’
άρχάς μέν κατώκουν εις τό μέσον τής αγοράς εντός
σκηνών, άργότερον δέ εις τον ’Άρειον Πάγον. «Είσί
δε οι τοξόται δημόσιοι ύπηρέται, φύλακες, τοϋ άστεως, οϊτινες πρότερον μέν ώκουν την άγοράν μέσην σκηνοποιησάμενοι, ύστερον δέ μετέβησαν εις
τον ’Άρειον Πάγον»3. Οί τοξόται έμισθοδοτούντο
έκ τον δημοσίου ταμείου, ήσαν δέ σημαντικά τά
διά τήν συντήρησίν των έξοδα. Υπολογίζεται, δτι
κατηναλίσκοντο κατ’ έτος 30 περίπου τάλαντα.
Χαρακτηριστικώς ό Αισχίνης αναφέρει, δτι πολ
λοί έκ τών τοξοτών ήσαν εύποροι «’Άνθρωπος, δη
μόσιός οίκέτης τής πόλεως, ( δημόσιος δούλος) ευ
πορών άργυρίου». Οί άρχηγοί τών τοξοτών εκα
λούντο τόξαρχοι. Ως προανεφέραμεν, σπονδαιότερον έργον τών τοξοτών ήτο ή διατήρησις τής τάξεως καί εύκοσμίας εις την ’Εκκλησίαν τον Δήμου,
εις τά δικαστήρια, εις τά θέατρα καί γενικώς εις
δλους τούς δημοσίους χώρους «Προς υπηρεσίαν τών
δικαστηρίων καί τών κοινών τόπων καί έργων»2.
Μέ τούς αστυνομικούς ύπηρέτας κλείνομεν καί τό
περί τής ’Αστυνομίας τών ’Αθηνών κεφάλαιον.
Ως συμπέρασμα έκ τής δλης έρεύνης τοϋ αστυνομι
κού θεσμού εις την πόλιν τής Παλλάδος, δύναται
άβιάστως νά έξαχθή, τό δτι εις μίαν υποδειγματικήν
δημοκρατίαν έλειτουργοϋσε μία υποδειγματική ’Α 
στυνομία, τής οποίας οί θεράποντες, όχι μόνον άπελάμβανον ύψίστης τιμής καί σεβασμού έκ μέρους τής
πολιτείας καί τών πολιτών, άλλά εις την όποιαν οί
νομοί έλειτουργοϋσαν κατά τρόπον υποδειγματικόν,
μέ συνέπειαν την ομαλήν λειτουργίαν τοϋ κράτους.
Είναι χωρίς αμφιβολίαν άξιον θαυμασμού καί τό
δλον σύστημα άστυνομεύσεως καί ή κατανομή τών
αρμοδιοτήτων καί αί ηύξημέναι έξουσίαι τών Αστυ
νομικών άρχόντων, άλλά καί ή διαδικασία ελέγχου
των, πράγματα, τά όποια ήμποροϋν νά αποτελό
σουν θεμελιώδεις άρχάς διά μίαν σύγχρονον πολι
τείαν.
,
’Ή δη, διά νά όλοκληρωθή ή είκών, περί τής έπικρατούσης καί εις την υπόλοιπον ’Ελλάδα καταστάσεως εξ έπόψεως άστυνομικής, παρατίθενται, εν
συντομία, δσαι πληροφορίαι κατέστη δυνατόν νά
ελεγχθούν άκριβεϊς, άναφερόμεναι εις ώρισμένας
πόλεις καί διά τούς σπουδαιοτέρους αστυνομικούς
άρχοντας. ’Εξ έπιγαφών, λοιπόν, ψηφισμάτων, αρ

χαίων συγγραφέων καί άλλων πηγών μανθάνομεν,
δτι αστυνόμοι ύπήρχον καί εις τήν Κνίδον, τήν Ρόδον,
τήν Σινώπην, τήν Κύζικον, τάς Συρακούσας, τήν
Κάρπαθον, τήν Κέω, τήν Τήνον καί άλλαχοϋ. Εις τήν
Τήνον άστυνόμευον τρεις άρχοντες άλλασσόμενοι
άνά εξ μήνας. Εις τήν Ηράκλειον καί τάς Συρακού
σας ώνομάζοντο πολιανόμοι. Οί πολιανόμοι τής
’Ηράκλειας, πλήν τής έπιμελείας διά τήν τάξιν,
έμίσθωναν τά τεμένη καί άπέβλεπον μετά τών σιταγερτών, δπως οί μισθωτοί τών τεμενών έκπληροϋν
τάς υποχρεώσεις των. Καί εις άλλας πόλεις φαίνεται,
δτι οί αστυνόμοι είχον, έκτος τών αστυνομικών καί
άλλα καθήκοντα. Οντως, εις τήν Κορρησίαν τής
Κέω έπέβλεπον τήν διακίνησιν τοϋ έμπορίου καί
ιδίως τών έξαγωγών. ’Εκ τούτου ίσως δικαιολο
γείται καί ή αναγραφή τών ονομάτων τών άστυνόμων εις τούς χρησιμοποιουμένους διά τήν μεταφοράν
έμπορευμάτων άμφορεϊς. Σπουδαιότατον ήτο τό
αξίωμα τοϋ άστννόμου καί εις τήν Κύζικον, δπως
φαίνεται έκ σχετικής έπιγραφής, συμφώνως προς
τήν όποιαν εις αυτόν ανατίθεται ή έπιμέλεια τής ανα
γραφής τοϋ ονόματος τιμηθέντος πολίτου εις τήν
στήλην τών προξένων10.
Άγορανόμοι ύπήρχον εις δλας σχεδόν τάς πόλεις
τής αρχαίας Ελλάδος, μεταξύ τών όποιων άναφέρονται ή ’Αστυπάλαια, ή Κώς, ή Δήλος, ή Αίγινα, ή
Μεγαλόπολις, ή Λέσβος, τά Μέγαρα, ή Μίλητος,
ή Πάρος, ή Σαμοθράκη, ή Σικελία, ή Θάσος, ή
Τήνος, ή Ρόδος, ή Κέρκυρα κ.ά. Πάπυροι, εύρεθέντες εις Αίγυπτον, μνημονεύουν τήν ϋπαρξιν άγορανόμων καί εις τήν χώραν αυτήν, κατά τούς χρόνους
τών Πτολεμαίων. Πλήθος, έξ άλλου, έπιγραφών
εις άλλας πόλεις είχον στηθή προς τιμήν τών άγορανόμων, άναγράφουσαι καί τά όνόματά των. Ούτως
εις έπιγραφήν τής Αλικαρνασσού άναφέρεται «’Α 
φροδίτη άγορανόμοι: Άναξίδημος Γεροντίδου, Ό 
νομαστός ’Ολυμπιοδώρου, Διομήδης Διοδώρου, Παν
τολέων Δέοντος».
Χαρακτηριστικόν είναι καί τό ψήφισμα, τοϋ 2ου
π.Χ. αίώνος, τό οποίον ή πόλις τής Άστυπαλαίας
έξέδωκε προς τιμήν τοϋ άγορανόμου ’Αρκεσίλα τοϋ
υίοϋ τοϋ Μοιραγένους, έπειδή έπέδειξεν ιδιαιτέραν
φροντίδα διά τά θέματα τής αγοράς. Τό κείμενον
τοϋ ψηφίσματος έχει ώς εξής: «’Έδοξε τα βουλά
καί τώ δάιμω (τή βουλή καί τώ δήμιο). Φίλαρχος
Άριστοκλεύς έπεστάτει. Γνώμα (γνώμη) πρντανίων. ’Επειδή Άρκεσίλας Μοιραγένους αίρεθείς
άγορανόμος έπεμελήθη τοϋ δήμου μετά πάσης φι
λοτιμίας τών τε κατά τάν ( τήν) άγοράν πάντων
έπιμελόμενος, δπως ώς εύωνάτατα καί δικαιότατα
πωλήται καί σίτον προωνευόμενος διετέλει τώ δάμω ( δήμω) έπαινέσαι τε αυτόν, δτι καλός καί άγαθός γεγένηται περί τον δάμον καί διαψαφίσασθαι
κατά τον νόμον, ή δοκεί αυτόν στεφανώσαι θαλλοϋ
στεφάνου. . . ό δέ κάρυξ ( κήρυξ) άναγορενσάτω,
δτι ό δάμος (δήμος) στεφανώ Άρκεσίλαν Μοιραγένους άρετάς ( άρετής) ένεκα καί εύνοιας, ας άνεδείξατο εις τον δάμον άγορανομήσας καλώς καί φιλοτίμως. . .».
’Όπως οί άστυνόμοι, ουτω καί οί άγορανόμοι εις
μερικάς πόλεις είχον, πλήν τών άγορανομικών, καί
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αλλας άρμοδιότητας. Οντως, εις τον άγορανόμον
εΐχεν άνατεθή εν Άνδανεία ή επιμέλεια τον βαλανείου11. « Ό άγορανόμος επιμέλειαν έχέτω, όπως οι
θέλοντες βαλανεύειν εν τώ ίερώ μ'ή πλεΐον πράσσωνται
τούς λονομένονς δυο χαλκών καί παρέχοντι πνρ καί
μάκραν (μάκτρον) ενκρατον καί τοϊς κατακλνζομένοις ϋδωρ ενκρατον καί δπως ό ένδεξάμενος των
ξύλων τάν παροχάν ( την παροχήν) εις τό άλειπτήριον παρέχει ξύλα ξηρά καί ικανά τοϊς άλειφαμένοις
καθ’ ημέραν άπό τετάρτας (τετάρτης) ώρας έως
έβδόμας (έβδομης). . .».
Εις την Θάσον καί πάλιν έξ επιγραφής πληροφορούμεθα, δτι οι άγορανόμοι ειχον άστυνομικάς άρ
μοδιότητας, δχι μόνον εις την άγοράν, άλλ’ εις ολό
κληρον την πάλιν. «"Οπως δέ τό χωρίον καθαρόν
πορέχη, έπιμέλεσθαι τον άγορανόμον καί τον ιερέα
τοϋ ’Ασκληπιού τούς έκάστοτε έόντας»12.
Ψήφισμα εύρεθέν εις την Πάρον μαρτνρεϊ την
ϋπαρξιν άγορανόμων. Άγορανόμοι ύπήρχον έπίσης καί εις τό Ταίναρον καί εις τάς πόλεις τής Λ α
κωνίας, αί όποιαι άπετέλονν τό Κοινόν των ’Ελεύ
θερο λακιόνων.
Γνναικονόμοι, μέ έργα άνάλογα προς έκεϊνα των
γυναικονόμων των ’Αθηνών, ύφίσταντο καί εις την
Μαγνησίαν, την Άνδανείαν καί εις αλλας πόλεις.
Π λεϊσται έπιγραφαί παρά Dittenberger άναφέρονται εις τούς γνναικονόμονς13.
Εις πολλάς επίσης πόλεις ύπήρχον σιτοφύλακες μέ
άρμοδιότητας πάντοτε επί τοϋ σίτου, αν καί δεν είχον την αυτήν πάντοτε ονομασίαν. Ούτως, εις μεν
τήν Κάρυστον καί τήν Λ ήλον εκαλούντο σιτώναι, εις
τό Ταύρομένειον σιτοφύλακες1*, εις τήν ' Ηράκλειαν
αιτεγέρται καί εις τήν ”Εφεσον «ήρημένοι έκ τοϋ
δήμου επί τώ σίτω». Σιτοφύλακες ύπήρχον καί εις
τήν Πριήνην τής Μ. ’Ασίας, ώς προκύπτει έκ ψηφί
σματος τον γ' π.Χ. α’ιώνος, διά τοϋ οποίου έπαινοϋνΣκύθαι. Παράστασις εις άγγειον. ΟΙ Σκνθαι άπετέλονν κυρίως
τά κατώτερα Αστυνομικά όργανα τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας,
τον Ε ’ και Δ ' π.Χ . αίώνος.
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ται οι σιτοφύλακες 'Ηγησίας ό Θρασυβούλου, Φιλίσκος ό ’Απολλώνιου καί Ζωΐλος ό Εύαγόρον, διότι
διεχειρίσθησαν νομοτύπως καί μέ δικαιοσύνην τήν
δημοσίαν υπηρεσίαν. Τοϋ ψηφίσματος τό κείμενον
θεωροϋμεν σκόπιμον, λόγω τοϋ ενδιαφέροντος του, νά
παραθέσωμεν αύτούσιον
«"Εδοξε τή βουλή καί τώ δήμο). Εύετίων ’Απολ
λώνιου είπεν. ’Επειδή άφεθέντες σιτοφύλακες υπό
τοϋ δήμου ’Ηγησίας Θρασυβούλου, Φιλίσκος Α 
πολλώνιου, Ζωΐλος Εύαγόρον κοινήν έπιστήσαντο
τήν άρχήν, καί τοϋ τε σίτου καί τών άλλων των κατα
τήν άγοράν τήν σιτόπολιν πωλουμένων τήν ένδεχομένην επιμέλειαν έποιήσαντο κατά τούς νόμους,
τούς τε λόγους άπέδωκαν τής άρχής ορθούς καί δι
καίους- έπηνήσθαι τε 'Ηγησίαν Θρασυβούλου, Φιλίσκον ’Απολλώνιου, Ζωΐλον Εύαγόρον, δτι ήρξαν
τήν άρχήν δικαίως καί ' κατά τούς νόμους καί στεφανώσαι αυτών έκαστον στεφάνιο χρυσώ τώ έκ τοϋ
νόμον καί άναγγειλαι αυτών τούς στεφένους εν
τώ θεάτρω τής πρώτοις Διονυσίοις έν άγώνι τώ
μουσικώ δηλοϋντας διά τής αναγγελίας τάς αιτίας δέ
άς στεφανοϋνται τής τε άναγγελίας έπιμεληθήναι
τον άγωνοθέτην καί τό ψήφισμα τούτο άναγραψάτω
ό νεωποίης εις στήλην λίθινων καί στησάτω έν τώ
ίερώ τής ’Αθήνας»15.
Εις τάς περισσοτέρας έπίσης έλληνικάς πόλεις
ύπήρχον τειχοποιοί, κρηνών έπιμεληταί καί φύλα
κες τών λιμένων. ’Εξ επιγραφών φαίνεται, δτι τειχοποιοί ύφίσταντο εις τήν Δημητριάδα τής Θεσσαλίας
καί εις τό ’Αμφιάραω τοϋ Ώρωποϋ, λιμενοφύλακες εις
τήν Κάρυστον16, έπιμελητής κρηνών εις τήν Καρθέαν
τής Κέας11.
Εις τήν Κόρινθον, τέλος, τά άστυνομικά έργα έξησκοϋντο ύπό ιδίας Βουλής, ή όποια κυρίως έπέβλεπε τά ήθη. Τά μέλη τής Βουλής αυτής, τήν όποιαν
κατέστησεν ό Περίανδρος, έκαλοϋντο πατέρες τής
πόλεως18.
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ΙΝ Α Ι ΟΥΣΙΩ ΔΕΣ διά κάθε
"Ελληνα νά γνωρίζη, τ ί όφείλομεν ώς ”Εθνος και ώς λαός
εις την θάλασσαν καί εις την θαλασσίαν δύναμιν. Διά μίαν χώραν, ώς η
"Ελλάς, με τό ορεινόν κατά τα 3/4
έδαφος της, με τάς βαθείας κολ
πώσεις, με τό έξαίρετικώς μέγα μή
κος των ακτών της καί με την πληθύν των νήσων της, ή ελεύθερα χρήσις των θαλασοίων συγκοινωνιών
άπετέλεσεν ανέκαθεν καί εξακο
λουθεί ν’ άποτελή ζωτικήν ανάγ
κην.
Άποκεκλεισμένη, όπως είναι, από
Βορρά μέ δυσβάστακτους ορεινούς
όγκους, μόνον από την θάλασσαν
αναπνέει καί τρέφεται, εάν δέ ήθελε
τυχόν άποκλεισθή από θαλάσσης
επί χρονικόν τι διάστημα, αντιμε
τωπίζει θανάαιμον κίνδυνον ασφυ
ξίας καί ασιτίας.
Διά τοϋτο καί ό "Ελλην διετήρησε, διά μέσον τών ύπερτριάκυντα
αιώνων τής ’Ιστορικής παρουσίας
του εις την περιοχήν ταύτην τής
Γης, όπου καί σήμερον ζώμεν, την
πατ ροπαράδοτον ροπήν προς την
θάλασσαν καί την λαμπράν πάντοτε
έπίδοσιν εις τά θαλάσσια έργα.
Είναι μοναδικόν παράδειγμα εις
την ’Ιστορίαν ή άναβίωσις τής Ναυ
τιλίας ενός υποδούλου λαόν, ή οποία
οφείλεται κατά πρώτον λόγον εις
τό ναυτικόν δαιμόνων καί κατά δεύ
τερον λόγον εις την έμφυτον αγάπην
τον "Ελληνος προς τήν θάλασσαν.
Κληρονόμος μακραίωνος ναυτι
κής παραδόσεως ό λ.αός μας έζη
ανέκαθεν εις τήν θάλασσαν καί από
την θάλασσαν.

Ε

Οι νησιώται τον Αιγαίου καί οι
κάτοικοι τών παραλίων ήσαν κατά
τό πλεϊστον γεννημένοι ναυται, ζυ
μωμένοι μέ τήν άλμην τής θαλάσσης.
’Η θάλασσα διά τους "Ελληνας
ήτο, είναι καί θά είναι ή πηγή
Ισχύος καί έγένετο νόμος δόξης καί
ζωής. Τό μαρτυρούν καί τό έπιβεβαιοϋν όλοι οι μεγάλοι σταθμοί
τής ’Ελληνικής ’Ιστορίας: ή Μινωϊκή θαλασσοκρατ ία, ή Σαλαμίς,
τό Βυζάντιον μέχρι του 11ου αίώνος
καί μετά τήν πτώσιν του, ή ’Ανα
γέννησις πού έρχεται πάλιν από
τήν θάλασσαν μέ τό Ναυτικόν τών
θαυμάσιων σκοπέλων τον ποιητοϋ
Κάλβου, δστις ιδιαιτέρως εξυμνεί
τά ναυτικά κατορθώματα τών τριών
νήσων Σπετσών, "Υδρας καί Ψα
ρών καί έγραψε τό ύπέροχον έτος
τής ανεξαρτησίας.
’Η αιώνια ’Ελληνική θάλασσα,
κατά τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος τής
Παλιγγενεσίας, υπήρξε τό κυριώτερον στοιχεϊον δράσεως τών αγω
νιστών τοϋ 21. Ή παγκόσμιος
’Ιστορική κριτική λέγει, πώς’ ένα
μεγάλο μέρος τής τιμής πού όφείλομεν εις τό έπος τοϋ άγώνος ανή
κει εις τό Ναυτικόν τον 21.
’Από τήν θάλασσαν ήρχετο ή
βοήθεια εις υλικόν, έκεϊ άνεμετρήθησαν καί ένίκησαν καί εξουδετέ
ρωσαν τον εχθρόν.
Χωρίς θάλασσα, ή ’Ελλάς τών
άποκρήμνων βουνών μέ παρενθέσεις
κοιλάδων, θά ήτο μία πτωχή αγνο
ουμένη χώρα βασανισμένοι ποιμέ
νων καί αγροτών.
Τήν ’Εθνικήν καί φυλετικήν μας
’Ιστορίαν έγραψε τό υγρόν στοιχεϊον.

Διά τήν ’Ελληνικήν θάλασσαν
έγραψεν ό αείμνηστος ’Ακαδημαϊκός
λογοτέχνης Δ. Κόκκινος. «Τά ’Ελ
ληνικά πελάγη, τό Ίόνιον, τό ΑΙγαϊον, τό Κρητικόν, έγέμισαν άπό
τά μορφοποιημένα εξαίσια σύμ
βολα πού έδημιούργησεν ή ποιητική
φαντασία, ό χαρακτήρ καί ή Ναυτικότης τών Ελλήνων».
Ά π ό τήν εποχή τών ’Ομηρικών
χρόνων μέχρι σήμερον, ή πεζογρα
φία καί ή ’Ελληνική ποίησις έπλε
ξαν τό θαυμάσιον έγκόλπιον τής
’Ελληνικής θαλάσσης. Ό ’Όμηρος
τήν άποκαλει «ήχήεσσα-οίνοπα πόν
το», «άχαλίνωτη» καί «άφροστέφανη».
Ά π ό τούς παλαιοτέρους καί νεωτέρους ποιητάς μας, ό Σολωμός, ό
Παλαμάς, ό Δροσίνης, ό Βαλαωρίτης, ο Σοϋτσος, ύμνησαν τήν θά
λασσα καί έτραγούδησαν τήν ομορ
φιά καί τήν μαγεία της.
Αυτή λοιπόν τήν θάλασσα τών
’Αργοναυτών, τήν θάλασσα τοϋ Ό δνσσέως, τοϋ Ποσειδώνος, τής Σα
λαμίνας, τοϋ Κανάρη, τοϋ Ναυαρίνου, τής "Ελλης, τής Λήμνου, τοϋ
Αιγαίου καί τής Άδριατικής, ύμνεϊ
ή ’Ελληνική ψυχή.
Ό Σολωμός, ό εθνικός μας ποιη
τής, έφαρμόζων εκείνο τό «άπό
Δ ιός άρχεσθαι» τών μεγάλων προ
γόνων μας, γεννημένος εις τό μυρω
μένο νησί, πού άγκαλιάζουν τά
κύματα τοϋ Ίον ίου, τήν πολυτραγονδισμένη Ζάκυνθο, ήγάπησε τό υ
γρόν στοιχεϊον καί ήντλησε άπό αυτό
πλούσιας καί ωραίας Ναυτικός εμ
πνεύσεις. Ό ποιητής Κάλβος ύμνη
σε τούς θαλασσομάχους τοϋ 21 μέ
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πάθος, οίστρον καί μέ τρόπον Πινδαρικόν.
'Ο Γκαϊτε, ό μεγάλος ποιητής τής
Γερμανίας, Ιδιαιτέρως εξύμνησε τούς
θαλασσομάχους τον 21. "Ενας άλ
λος Γερμανός ποιητής, ό Μύλλερ,
ιδιαιτέρως έξήρε τά κατορθώματα
των ' Υδραίων ναυτικών.
Τά κατορθώματα των θαλασσομάχων τον 21, Κανάρη, Μιαούλη,
Παπανικολή, Τομπάζη, Μπονμπουλίνας,
Μαυρογένονς, Νικοδήμου,
Κονντουριώτη, Πιπίνου, ένέπνευσαν Γάλλους, ’Άγγλους, ’Αμερικα
νούς και Βαναρούς ζωγράφους, νά
ζωγραφίσουν θαυμασίας θαλασσο
γραφίας. Οι περιφημότεροι τούτων
ήσαν οι Ντελακρουά, Πήτερ-Βον
’Έςς, Ρόνγξ, Βάντιγκερ.
'Η θάλασσα υπήρξε διά την
Ελλάδα, και γενικώτερον διά την
ανθρωπότητα ολόκληρον, λϊκνον πο
λιτισμού, εμπορικής άναπτνξεως καί
διαδόσεως των πνευματικών της
επιτευγμάτων.
’Από των μυθικών ακόμη χρόνων
δ "Ελλην, κατ’ έξαίρεσιν προς όλους
τούς άλλους λαούς, σννεταύτισε
την νπαοξί τον, την βιολογικήν του
έπιβίωσιν καί την πνευματικήν του
επιβολήν, μόνον μέ την θάλασσαν.
Θυσίας καί ολοκαυτώματα συν
δέουν τάς εκατοντάδας των νήσων
καί νησίδων πού στολίζουν τον
κορμόν τής 'Ελλάδος. Εις κάθε πορ
θμόν, νησίδα ή λιμένα, ό "Ελλην
ναυτικός έγραφε μίαν σελίδα δόξης, άπεθεώθη μέ ένα ηρωισμόν,
καθηγιάσθη μέ μίαν θυσίαν, έθεοποιήθη μέ ένα θρύλον.
Αυτήν την κληρονομιάν πού μας
κατέλιπον από αιώνας, αυτήν την
μακρυνήν καί άνεπανάληπτον επι
ταγήν τών ξύλινων τειχών καλούμεθα νά συνεχίαωμεν, νά συμπληρώσωμεν, παραδίδοντες τήν σκυτά
λην τής ιστορικής μας αποστολής
εις τούς έπερχομένους.
Οι "Ελληνες διήνοιξαν, από τών
παναρχαίων χρόνων, τούς θαλασ
σίους δρόμους τού ’Εμπορίου καί
τού πολιτισμού. Παρά τάς δραμα
τικός διακυμάνσεις τής ναυτικής
μας ισχύος, ήδυνήθημεν νά έπιβιώσωμεν εις τούς σκληρούς αγώνας
τών θαλασσών καί νά προοδεύ
σωμεν. Διότι είμεθα ζυμωμένοι μέ
τήν θάλασσαν, διότι είναι βίωμά
μας ή περιπέτεια τού πόντου.
'Η γεωγραφική θέσις καί ή
έδαφολογική διαμόρφωσις τής 'Ε λ
λάδος, ιδιαιτέρως δέ ή γειτνίασις
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μεγίστης περιοχής αυτής προς τήν
θάλασσαν, ή διαμόρφωσις τών α
κτών, αί κλιματολογικαί συνθήκαι,
ή πυκνότης τού πληθυσμού έν σ χί
σει προς τήν καλλιεργήσιμον έκτασιν τής χώρας, τό άγονον ή εύ
φορον τού εδάφους, ή εμπορική
παράδοσις, ό βαθμός τής βιομηχα
νικής καί οικονομικής άναπτύξεως,
είναι μερικοί από τούς στοιχειώδεις
παράγοντας, οι όποιοι συν έτειναν
εις τήν άνάπτυξιν τής Ναυτιλίας
μας.
'Η κάθοδος τών 'Ελλήνων προς
τό υγρόν στοιχείον άναμφισβητήτως
δέν ύπήρξεν αποτέλεσμα προδια
γεγραμμένης πολιτικής. Συνδρομή
παραγόντων εκ τών προεκτεθέντων
συνετέλεσαν εις τήν στροφήν τού
"Ελληνος προς τήν θάλασσαν.
'Η ναυτική παράδοσις τού "Ελ
ληνος, ή έπίδοσις αυτού εις τά θα
λάσσια έργα καί οι συνεχείς αγώνες
του προς καθυπόταξιν τού υγρού
στοιχείου είναι τόσον παλ.αιά όσον
καί ή ϋπαρξις αυτής ταύτης τής
'Ελλάδος καί συμπλέκεται μέ μύθους
καί θρύλους αυτής. 'Ο μύθος τής
Άργοναυτικής εκστρατείας αποτε
λεί τήν έκφρασιν καί τήν έκδήλωσιν
τού "Ελληνος προς τήν θάλασσαν.
’Από τήν αρχαιότητα οι "Ελληνες
υπήρξαν έκ τών πρώτων θαλασ
σοπόρων καί εξερευνητών τού κό
σμου, είναι δέ γνωστά τά ταξίδια
αυτών προς τήν ’Ινδίαν, τον Ενξεινον Πόντον, τήν Μεσόγειον, τάς
'Ηρακλείους στήλας, τήν Θούλην
( ’Αγγλίαν) καί λοιπός άπομεμακρυσμένας περιοχάς, δι ών έγένοντο φορείς τού πολιτισμού τής
’Αρχαίας 'Ελλάδος εις χώρας, α'ι
όποιοι μέχρι τότε ούτε εις τήν φαν
τασίαν ήσαν προσιταί.
'Η από τού 8ου π.Χ. αίώνος έμφάνισις εις τήν Μεσόγειον τής μά
στιγος τών πειρατών καί ή εντεύ
θεν άνακύψασα άνάγκη τής προστα
σίας τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί
τών διά ταύτης μεταφερομένων πο
λυτίμων αγαθών, άπετέλεσε τήν
απαρχήν τής δημιουργίας τού 'Ελ
ληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ούτινος βασικός τύπος πλοίου ύπήρξεν
ή κατασκευασθεϊσα υπό τών Κορινθίων «Τριήρης», ήτις άπέβη τό
φόβητρον τών πειρατών, έξησφάλισε
τήν προστασίαν τών θαλασσίων συγ
κοινωνιών καί έστερέωσε τήν Ναυ
τικήν δύναμιν τών 'Ελληνικών πό
λεων, ήτις εις τήν Ναυμαχίαν τής
Σαλαμίνος αυνέτριφε τήν δύναμιν

τών Περσών. Οντω, τό κύμα καί ό
θρύλος τής Σαλαμίνος έσωσαν καί
διετήρησαν τον άρχαϊον 'Ελληνικόν
πολιτισμόν, πού είναι φως, αρμο
νία καί τάξις, πειθαρχία καί νόμος
καί έδημιούργησαν προϋποθέσεις διά
τήν άνθισιν τον Μακεδονικού πολι
τισμού καί τού Χριστιανικού πνεύ
ματοςΤό Ναυτικόν τρόπαιον τών ’Αθη
ναίων καί τών συμμάχων των εις
τον θαλάσσιον δίαυλον τής Σαλαμί
νος είναι ισάξιον εις θαυμασμόν καί
άνώτερον εις συνέπειας από τό θρυ
λικόν τρόπαιον τών άθανάτων ηρώ
ων, πού έπεσαν εις τά στενά τών
Θερμοπυλών «Τοϊς κείνων ρήμα σι
πειθόμενοι».
Τό Ναυτικόν αυτό τρόπαιον τού
480 π.Χ. ύψώθη σάν αιώνιον καί
άκατάλυτον σύμβολον, Ιδέα καί έκφρασις τού Ναυτικού δαιμονών,
τής θαλασσομάχου τόλμης καί τής
πολεμικής αρετής τών αρχαίων 'Ε λ
λήνων.
Οι Ναυτικοί ήγέται δλων τών
λαών καί δλων τών Ναυτικών ’Ε
θνών μελετούν τήν θα?Μσσινήν αυ
τήν εποποιίαν καί αντλούν πολύτιμα
διδάγματα. Τό Σαλαμίνιον κύμα
έγινε βωμός προσκυνήματος. 'Η
φυλή τών 'Ελλήνων θά εύγνωμονή
αιωνίως τό υγρόν στοιχείον, πού
έστεφάνωσε μέ τήν αίθέριαν α’ίγλην
τών άφρών τό κουπί καί τήν πρώρη
τού ’Αθηναϊκού καραβιού, τού άπορθήτου αυτού τείχους, δπως τό έχαρακτήρισεν ό σοφός Πνθικός Χρη
σμός καί ή Ναυτική οξυδέρκεια τών
'Ελλήνων.
’Επί τρεις χιλιετηρίδας οί "Ελ
ληνες γράφουν τήν ιστορίαν των
επάνω εις τά κύματα.
'Ο Νέαρχος ό Κρής μέ 1.200
τριήρείς διήνοιξε τήν όδόν εις τον
Μέγαν ’Αλέξανδρον διά τήν διάδοσιν
τού 'Ελληνικού πολιτισμού εις τά
βάθη τής ’Ασίας.
'Ο Βυζαντινός στόλος διατηρεί
τήν Μεγάλην Αυτοκρατορίαν επί
χίλια καί πλέον έτη καί μέ αυτόν
διαδίδονται τά ιδεώδη τού 'Ελληνο
χριστιανικού πολιτισμό εις τά πέρατα τής οικουμένης.
’Από τούς ίδιους δρόμους επι
στρέφει ή ’Ελευθερία εις τήν 'Ε λ
λάδα τό 1821.
'Η ’Επανάστασις τού 21 χωρίς
τά πλοία τών νήσων Σ Π Ε ΤΣ Ω Ν
ΥΔΡΑΣ, Ψ ΑΡΡΩ Ν καί Κ ΑΣΣΟ Υ,
θά είχε σβήσει, από τό πρώτον έτος
τής ’Εθνεγερσίας.

'Η συμβολή τον 'Ελληνικού ατό
λου εις την έπανάστασιν ήτο τερά
στια διά την 'Ελληνικήν ’Ελευθε
ρίαν. 'Η έξάπλωαις τής έπαναστάσεως εις τά νησιά καί εις τάς παρα
λίους πόλεις θά ήτο αδύνατος. Α δ ύ 
νατος ό εφοδιασμός τού Μωρία καί
τής Ρούμελης. ’Αδύνατος ή επι
κοινωνία με τον έξω κόσμον.
Εις τρεις μεγάλους πολέμους ένεπλάκη ή φυλή μας κατά την εκατον
ταετηρίδα πού διανύομεν:
— Πρώτον, τούς Βαλκανικούς πο
λέμους τού 1912-1913.
— Δεύτερον, τον τής συμμετοχής
μας εις τον πρώτον Παγκόσμιον
πόλεμον καί
— Τρίτον, τον τελευταίον μας
ένδοξον πόλεμον, πού ήρχισε την
28ην ’Οκτωβρίου 1940.
Καί εις τούς τρεις αυτούς μεγά
λους πολέμους, ό παράγων θάλασσα
διεδραμάτισε, διά μίαν ακόμη φο
ράν, πρωτεύοντα ρόλον εις την
περαιτέρω ϋπαρξιν τής 'Ελλάδος.
Το Διεθνές κοινόν έθαύμασε καί
έξεπλάγη, από την πολεμικήν αρε
τήν των 'Ελλήνων.
Τό 'Ελληνικόν Ναυτικόν, Πολε
μικόν καί ’Εμπορικόν, έδρασεν εις
την Mare Nostroum τοϋ Μουσσολίνι κατά τρόπον, ό όποιος θά άποτελή τίτλον τιμής έσαεί, εις την
μακράν καί ένδοξον ιστορίαν τοϋ
Ναυτικού μας.
Τά ηρωικά κατορθώματα των
υποβρυχίων μας, αί τολμηραί επι
δράμαί τών Άντιτορπιλλικών μας
εις την Άδριατικήν, αί μεταφοραί
χιλιάδων τόννων πολεμικού υλικού,
τροφίμων, ώς καί χιλιάδων στρα
τιωτών, εις τό Αίγαίον, τό Ίόνιον
καί εις αυτήν τήν Άδριατικήν,
άνευ τής απώλειας ούτε ενός στρα
τιώτου, τή συνοδεία τοϋ Πολεμικού
Ναυτικού μας, έπροκάλεσαν τον θαυ
μασμόν τών ’Ά γγλω ν, τών πλέον
εμπείρων τότε ναυτικών τοϋ κό
σμου. Καί όταν μονάδες τοϋ Ναυ
τικού μας, μετά τήν μάχην τής
Κρήτης, συνεκεντροϋντο εις τήν
τότε βάσιν τού ’Αγγλικού στόλου
τής Ανατολικής Μεσογείου, τήν
’Αλεξάνδρειαν, τά Α γγλικ ά πληρώ
ματα παρατεταγ μένα εν επιθεω
ρήσει επί τών καταστρωμάτων έζητωκραύγαζον
τά παρατεταγ μένα
πλοία μας. Τοιαύτης τιμής ούδέν
άλλο Ναυτικόν εν τω κόσμω ήξιώθη
τότε.
Καί μετ έπειτα καθ’ δλην τήν

περίοδον τοϋ Δευτέρου Παγκόσμιόν
Πολέμου, Αξιωματικοί καί πλη
ρώματα δίδουν συνεχώς ημέραν καί
νύκτα άδυσώπητον μάχην μέ τον
πολύμορφον εχθρόν, δστις διαρκώς
έπετίθετο, είτε .ώς καταδρομικού
πλοίον επιφάνειας, είτε ώς υπο
βρύχιον, είτε ώς νάρκη, είτε ώς
άεροπλάνον, είτε ώς υποβρύχιος
καταστροφεύς (βατραχάνθρωπος )
καί τούς ποικίλους φυσικούς του
συμμάχους, τήν ομίχλην, τήν κα
ταιγίδα καί τά κύματα τοϋ ωκεα
νού.
'Η ανεκτίμητος συμμετοχή τοϋ
'Ελληνικού Ναυτικού κατά τον Δεύ
τερον Παγκόσμιον Πόλεμον συνέτεινε τά μέγιστα, ούχί μόνον εις
τήν άπελευθέρωοιν τής φιλτάτης
μας πατρίδος, άλλά καί ολοκλήρου
τής Ευρώπης.
Συνταρακτικοί πράγματι είναι αί
έκατόμβαι πού προσέφερεν ή 'Ε λ
ληνική Ναυτική οικογένεια διά τήν
θεμελίωσιν τής συμμαχικής ισχύος
εις τάς υπερπόντιους μεταφοράς,
προς ένίσχυσιν τών διαφόρων άπομεμακρυσμένων μετώπων εις τήν Α 
σίαν, ’Αφρικήν καί Ρωσίαν.
'Η θαλασσοκράτειρα τής εποχής
εκείνης Μεγάλη Βρεταννία καί ή
μικρά άλλά ένδοξος πατρίδα μας
έδέχθησαν, κατά κύριον λόγον, τον
καταιγισμόν τοϋ πυράς καί τοϋ σι
δήρου ενός άδιστάκτου καί άπεγνωσμένον εν συνεχεία αντιπάλου. Τη
ρούμενων δέ τών αναλογιών, εις
αριθμόν πληρωμάτων καί χωρητι
κότητα πλοίων, ή 'Ελληνική Ναυ
τιλία είχε τό αυτό ποσοστόν απω
λειών πού είχε καί ή Μεγάλη Βρεταννία.
Δ ι’ αυτό, ή καθιερωμένη πλέον
κατ’ έτος Ναυτική 'Εβδομός, ύπό
τοϋ Αρχηγείου Ναυτικού, μέ αφε
τηρίας τήν 'Ιστορικήν καί ’Εθνολο
γικήν 'Εταιρίαν τής 'Ελλάδος καί
τό Ναυτικόν Μουσεΐον τής 'Ελλά
δος, πού αποτελούν τήν κιβωτόν τής
Ναυτικής μας 'Ιστορίας, ώργανωμένη καί έορταζομένη τή συνδρομή τοϋ
'Υπουργείου
’Εμπορικής Ναυτι
λίας, συγγενών 'Υπουργείων, Α ρ 
χηγείου Λιμενικού Σώματος καί
Σωμάτων Ασφαλείας, Δήμιον καί
Κοινοτήτων, ’Οργανισμών καθώς
επίσης ναυτιλιακών καί ναυταθλη
τικών οργανώσεων, προσλαμβάνει
τήν έννοιαν ’Εθνικής αποστολής.
Πράγματι δέ, άποτελεί ’Εθνικήν
αστοστολήν ή κατ’ έτος έορταζο
μένη Ναυτική 'Εβδομός, διότι είναι

ό συνδετικός κρίκος τής άλύσου,
δστις ενώνει τον 'Ελληνικόν λαόν
μέ τήν πηγήν τής δυνάμεως, τήν
θάλασσαν.
'Η παλλαϊκή συμμετοχή εις τάς
ποικίλας εκδηλώσεις τής Ναυτικής
'Εβδομάδος άποδεικνύει τήν έμ
φυτον αγάπην καί τήν κλίσιν τοϋ
'Έλληνος προς τον υγρόν στίβον,
δπου πρ ωτηγωνίσθησαν καί πρωτα
γωνιστούν έκεί δπου συγκρούονται
αί μεγαλύτεροι δυνάμεις τοϋ κόσμου.
Οί 'Έλληνες, γενικώτερον, δέν υπήρ
ξαν ποιμένες, ούτε κτηνοτρόφοι.
'Υπήρξαν θαλασσινοί.
Ποιμήν ήτο ό περίφημος Πολύ
φημος, ό μονόφθαλμος Κύκλωψ,
δστις έποίμαινε πλησίον τής θαλάσ
σης τό κοπάδι του. τΗτο γραπτόν
αυτός ό υπεράνθρωπος νά νικηθή
από τον άνθρωπον τής θαλάσσης,
από τον Όδυσσέα, τον Βασιλέα τής
’Ιθάκης, τον πλέον γνήσιον θαλασ
σινόν, τον πρώτον κομμάντος τής
μυθολογίας.
Τό Ναυτικόν ένστικτον τής φυ
λής μας, άκατάβλητον καί παλαιόν
δσον καί ή ιδία ή φυλή μας, άφοϋ
έπέρασε τήν λαίλαπα τοϋ πολέμου,
έθεμελίωσε μίαν άπροσδόκητον καί
άκμαίαν εις έκτασιν καί ίσχύν Ε λ 
ληνικήν θαλασσοκρατορίαν.
'Η μεγάλη Ελληνική ’Εμπορική
Ναυτιλία άποτελεί σήμερον γεγο
νός, άποτελεί οικονομικήν καί ’Ε 
θνικήν πραγματικότητα καί θεμε
λιώνει τό καλλίτ ερον Ελληνικόν
αϋριον, έχουσα ανοικτήν τήν πύλην
άπό τής οποίας εισέρχεται εις τήν
πατρίδα μας ή ευημερία καί ή ευ
τυχία καί άποδεικνύεται, δτι διά
μίαν άκόμην φοράν οί Άργοναϋται
επιστρέφουν εις τήν πατρώαν γήν
κομίζοντες τό χρυσόμαλλου δέρας.
'Η κυανόλευκος, ήτις ύπερηφάνως φέρεται επί τών πλωτών κομ
ψοτεχνημάτων τοϋ πολεμικού καί
’Εμπορικού Ναυτικού μας, άνά τάς
θαλάσσας καί τούς ωκεανούς τής
ύφηλίου, άποτελεί τον καλλίτερου
πρεσβευτήν τής χώρας μας καί
επενεργεί κατά τρόπον εξαίρετου,
ώς μέσον προβολής τοϋ ’Εθνικού
μας γοήτρου.
Έ ν κατακλεϊδι, τό Ελληνικόν
’Έθνος είναι άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν θάλασσαν, ή όποια άποτελεϊ τήν Μοίραν καί τό Μέλλον
τοϋ ”Εθνους, τό οποίον διεφύλαξε,
διαφυλάττει καί θά διαφυλά ττη
έσαεί τήν μακραίωνα, ένδοξον Ναυ
τικήν του παράδοσιν.
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«Οί σύγχρονες πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές όργανώσεις προσπα
θούν νά μήν άφήσουν τό άτομο ν' άποκτήση τό ίδιο τις πεποιθήσεις του,
άλλα ν’ αφομοιώσει μονάχα έκεϊνες τις σκέψεις πού τού έχουν ετοιμάσει'
'Ο άνθρωπος πού σκέφτεται άφ’ έαυτοΰ του καί πού ταυτόχρονα είναι πνευ
ματικά ελεύθερος, είναι γι’ αυτές ένα άτομο ενοχλητικό καί ύποπτο».
(Άλμπερτ Σβάϊτσερ)

ν Α ΥΤ Ο Ι ΟΙ ΣΤΟ ΧΑΣΜ Ο Ι
τού Σβάϊτσερ, γραμμένοι πριν
άπό λίγα χρόνια, αντικατοπ
τρίζουν μια ζοφεοη πραγματικότητα
τής σύγχρονης κοινωνίας, εύκολα
μπορούμε νά άναλογιστοϋμε πόσο
θλιβερές θά ήσαν οί διαπιστώσεις
κάποιον φωτεινόν πνεύματος που
ζοΰσε — και δεν μπορεί νά μή ζοΰσαν τέτοια πνεύματα τότε — ατά
σκοτεινά χρόνια τον μεσαίωνα μέ
την τόση δονλοπρέπεια και τον
εξ ευτελισμό τοΰ άνθρωπον!
Είχαν περάσει άναρίθμητες γε 
νιές, ή ιστορική πείρα είχε άποθέσει μπρος στά πόδια τον άνθρωπον
πολύτιμα διδάγματα καί ή φωτεινή
διάνοια τών προικισμένων άνθρώπων — παρά την όποια καταδυνά
στευσή της — χάριζε ασταμάτητα
φώτα γνώσης στις νέες γενιές. Πίσω
άπό κάθε φωτεινό βήμα υπάρχει
πάντα, δμως, ένα πελώριο έρεβος.
Πίσω άπό κάθε φως απλώνεται τό
σκοτάδι, πού καταπνίγει τις φωνές
τών πρωτοπόρων μέ τά χέρια κά
ποιον «κατεστημένου». Μέσα στο
σκοτάδι ριγμένα τά ελεύθερα πνεύ
ματα στενάζουν καί οδύρονται γιά
τά κακά τοΰ κόσμου, γιά τή δύναμη,
την τρομακτική άνίκητη δύναμη,
τον Κακού!
Καί έρχονται κάποτε στιγμές
συγκλονιστικής άντίστασης, όταν ή
καταπίεση οδηγεί προς την άλλοφροσύνη, πού ή άνθρώπινη μάζα
άποκτάει ήράκλ.ειο δύναμη. Καί
άντρειωμένη ξεσπάει, χείμαρρος ορ
μητικός, νά παρασύρει δλες τις δυ
νάμεις τοΰ ολέθρου.
Είναι οί μεγάλες ΤΩρες τοΰ ’Αν
θρώπου. Μόνο αυτές. Γιατί οί άλλες
είναι ώρες τής συμπαιγνίας γιά τήν
ευτέλεια τοΰ άνθρώπου. "Οταν ση
μαίνουν οί Ώ ρες τοΰ Άνθρώπου
τότε γκρεμίζονται οί Βαστίλλες,
χτίζονται οί Παρθενώνες, σελα
γίζουν τά λάβαρα τής λευτεριάς.
Μά τούτο γίνεται πολύ αραιά / Σπά
νια μεγαλουργούμε καί συχνότατα
έρπουμε.
Τέτοιαμιά συγκλονιστική ώρα ήταν

’Αριστερά:
Βαατίλλης.
Συνεδρίασις
στηρίου. Ή
κλητος καί

Πολιορκία καί ”Αλωσις τής
Εις τήν Απέναντι σελίδα:
τον ’Επαναστατικού Δικα
απόφασίς του είναι άμετάαμέσως εκτελεστή.

* Έ κ τού Περιοδικού «Πειραϊκή - Πατραϊκή».
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ή πτώση τής απεχθέστατης Βαστίλλης. Φυσικά ή Βαστίλλη ήταν ένα
φρούριο μέσα στο Παρίσι, πού χρη
σίμευε τότε σαν φυλακή. 'Ο συμβο
λισμός της, όμως, ερέθισε τον οργι
σμένο όχλο καί τον οδήγησε προς
την κατεύθυνσή τον, μέ αποτέλεσμα
να δημιονργηθονν πολλά έκτροπα
από Ανεύθυνους Ιδιώτες, οί όποιοι
άφηναν τά ένστικτά τους νά ξεσπονν
αχαλίνωτα.
Σ ' αυτό τό φρούριο, που στάθηκε
ενοχλητικό σύμβολο τοϋ δεσποτισμοϋ, ό γαλλικός λαός βρήκε την ευ
καιρία νά καταφέρει ένα δυνατό ρά
πισμα στους τυράννους πού είχαν
οδηγήσει τή ζωή σέ. στάδιο Απαρά
δεκτης ευτέλειας.
' Η πρώτη επίθεση κατά τοϋ φρου
ρίου έγινε τις μεσημβρινές ώρες
τής 14 Ίουλ.ίου 1789.
Οί περιγραφές των σχετικών γε
γονότων παρουσιάζουν μιά σύγχυση.
Αέν προσδιορίζεται μέ σαφήνεια ό
τρόπος τής επίθεσης. "Ομως μέσα
απ’ αυτή τή σύγχυση ένα φαίνεται
όλ.οκόθαρα: ό Ακράτητος πόθος τοϋ
λαοϋ νά σωριάσει σέ ερείπια αυτό τό
σύμβολο τής τυραννίας. Τόσο είχε
κορυφωθή η λαϊκή Αγανάκτηση κατά
των τυράννων, που Απομυζούσαν τό
αίμα τοϋ λαοϋ.

Μέ συντομία τά γεγονότα έχουν
ώς εξής:
Αφοϋ Απ’ τις ποώτες ώρες τής
14 Ίου λ.ίον ό λαός βρέθηκε κυρίαρ
χος, προσπαθούσε νά προσδιορίσει
τούς Απώτερους στόχους του και νά
εξοικονομήσει τά Αναγκαία πολε
μοφόδια. Μέσα στο μαινόμενο πλή
θος κάποιος έρριξε τό σύνθημα: «στη
Βαστίλλη »!
Καί τό πλήθος εκείνο, χωρίς κά
ποιον συγκεκριμένο Αρχηγό καί χω
ρίς τάξη καί πειθαρχία, οπλισμένο
μέ Αξίνες, σοϋβλες, σπαθιά καί λίγα
τουφέκια έφτασε μπροστά στο φρού
ριο, πού τό προστάτευε μικρή δύ
ναμη Από 30 μισθοφόρους καί 95
Απόμαχους. Διοικητής τοϋ φρου
ρίου ό ντε Λωναί. Στήν Αρχή δέ
χτηκε τούς Αντιπροσώπους των επα
ναστατών καί τούς οδήγησε μέσα
στο φρούριο γιά νά διαπιστώσουν
πώς δέν είχαν σνγκεντρωθή εκεί
πολεμοφόδια. Στο μεταξύ τό εξα
γριωμένο πλ.ήθος, χρησιμοποιώντας
τηλεβόλα πού είχαν Αρπάξει Απ’ τό
μέγαρο των Απομάχων, άρχισε τήν
επίθεση. Ο ντέ Λωναί έδωσε διατα
γή στή φρουρά νά Αμννθή. Μερικοί
ιστορικοί σημειώνουν πώς ή διαταγή
Απ’ τον ντέ Λωναί δόθηκε άστοχα
καί πάνα) ακριβώς στή στιγμή πού

ήταν δυνατή μία συνεννόηση μέ τούς
πολιορκητές.
Πρέπει Ακόμα νά σημειωθή πέος
στά γεγονότα τής Βαστίλλης απο
φασιστική υπήρξε ή παρουσία τοϋ
Πέτρον - Αυγουστίνου Ονλέν, πον
κατόπι έγινε στρατηγός τοϋ Ναπολέοντα. Ο Ονλέν έφτασε μπροστά
στή Βαστίλλη μέ δύναμη 500 Αν
δρών καί μερικά κανόνια, πού δια
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν
πτώση τοϋ φρουρίου.
Στις 5 τό Απόγευμα τής 14
Ιουλίου ό ντέ Λωναί, Αφοϋ Απογοητενθηκε Απ’ τά επεισόδια καί πεί
στηκε για τήν μάταιη προσπάθεια
έστειλε ατούς πολιορκητές τούτο
τό σημείωμα :
«’Έχουμε είκοσι χιλιάδες κιλά
πυρίτιδα. ’Ά ν δέν δεχτείτε τή συν
θηκολόγηση, θά Ανατινάξουμε
τούς στρατιώτες καί τή φρουρά.
Βαστίλλη, ώρα 5 τό Απόγευμα.
14 'Ιουλίου 1789.
Λωναί».
"Ενας Απ’ τούς επικεφαλής τον
πλήθους έδωσε τό λόγο τής στρα
τιωτικής τον τιμής πώς οι πολιορκούμενοι δέν θά πάθουν κακό.
Ή τα ν ό ’Ελή. ’Έ τσι ό ντέ Λωναί
άνοιξε τις πύλες. ’Α π ’ τή στιγμή
αυτή άρχισαν τά φοβερά έπεισό473

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΤΙΛΛΗΣ

Κέρινο ομοίωμα στρατιώτου τής εποχής τής Δημοκρατίας, πού φυλάσσεται στο Στρατιωτικό Μουσείο των Παριαίων.
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Ό Λαφαγιέτ στον περίφημο Πίνακα «Ό όρκος τον Λαφαγιέτ». Κάτω: Το σπαθί καί οι έπωμίδες τού μαρκησίον.
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δια. Ό ντέ Λωναί καί πολλοί φρου
ροί κατακρεονργήθηκαν κατά την
έξοδο, παρά τις απεγνωσμένες προ
σπάθειες τον Ούλέν νά προστατεύση τον μαρκήσιο ντε Λωναί άπ’
τό μαινόμενο πλήθος.
Πρέπει νά ομολογήσουμε πώς οι
σκηνές φρίκης ήταν πάνω άπό κάθε
περιγραφή! Τό πλήθος εκείνο, ακρά
τητο καί φοβερά μαινόμενο, μαδοϋσε
τό κεφάλι τον ντε Λωναί καί έφτυνε
αηδιασμένα στο πρόσωπό τον. Τά
σπαθιά τρνπονσαν μανιασμένα τό
κορμί του καί οι πυροβολισμοί
συμπλήρωσαν τό έργο τους, ενώ
τό πλήθος ωρύονταν: «είναι ένας
άθλιος, ένα τέρας, μας πρόδωσε,
πρέπει νά τον τιμωρήσουμε . . .».
"Υστερα τον έκοψαν τό κεφάλι καί
μια πομπή, που σχηματίσθηκε αμέ
σως, «παρήλασε» άπ’ τις οδούς λά
Φερονερύ καί Σαίντ - Όνορέ μέχρι
τό Παλαί-Ροναγιάλ εκθέτοντας τό
κομμένο κεφάλι τον ντε Λωναί. Τό
θέαμα ήταν μακάβριο, αλήθεια. Ά λ 
λα ήταν μιά πράξη πού την επέβαλε
ή οργή τοϋ λ.αοϋ, για την προδοσία
πού: τοϋ είχε γίνει. Αυτό σημαίνει
πώς ό λαός είναι φύσει κυρίαρχος
καί όταν τον άφαιρειται αυτό τό
δικαίωμα δεν μπορούμε ποτέ νά
προβλέψονμε μέ βεβαιότητα τί επι
φυλάσσει τό μέλλον, την ώρα πού ή
οδύνη του φτάσει σέ κορύφωση.
Φωνή λαοϋ οργή Θεόν! "Ενα τέτοιο
εμπειρικό δίδαγμα δίνει ή περί
πτωση τον επαναστάτη γαλλικού
λαοϋ. Χαρακτηριστικό τής φρικιαστικής πομπής, πού άναφέραμε πιο
πάνω, καί τούτο: στην επιστροφή,
περνώντας μπρος άπ’ τό άγαλμα
τοϋ 'Ερρίκου Δ' καί κλ.ίνοντας τό
κεφάλι τρεις φορές τό πλήθος φώ
ναζε: «Χαιρέτησε τον κύριό σου».
'Η Βαστίλλη λεηλατήθηκε μέ
φανατισμό. Μιά σημαντική, ανά
μεσα στις άλλες απώλεια, τά έγ
γραφα, πού ρίχτηκαν άπ’ τούς πύρ
γους μέσα στις τάφρους. ”Ετσι ή
'Ιστορία στερήθηκε πολύτιμες μαρ
τυρίες.
’Αλλά καί ή κατάπληξη των πο
λιορκητών ήταν συγκλονιστική, δταν
μπρος σέ επτά μόνο κρατούμενους,
ενώ πίστευαν πώς θά εΰρισκαν ένα
μεγάλο πλήθος άπό φυλακισμένους.
Γεννήθηκε ή υποψία μήπως υπήρχαν
καί άλλοι καί γ ι’ αυτό ό νομομηχανικός τής πόλης επιφορτίσθηκε μέ
τή σχετική έρευνα στά υπόγεια τοϋ
φρουρίου. Δέν βρέθηκε κανένας άλ
λος. Τούτο τό επιβεβαίωσαν καί οι
476

δεσμοφύλακες τής Βαστίλλης, δταν
άνακρίθηκαν.
Αυτοί οί εφτά κρατούμενοι τής
ΒαστίΊλης (ό κόμης ντέ Σολάζ γιά
υπόθεση ηθών, οί παραχαράκτες:
Μπεσάντ, Λά Κορέζ, Πυζάντ καί
Λαρός καί οί παράφρονες: Ούάϊτ
καί Ταβερνιέ, πού σέ λίγες μέρες
κλ.είσθηκαν σέ φρενοκομείο), παρουσιάσθηκαν θριαμβευτικά άπό τό
πλήθος σέ δλη την πόλη σαν θύματα
του δεσποτισμοΰ! Καθ’ αυτό τό γ ε 
γονός προκαλ.εϊ ειρωνεία. Μά σαν
έκφραση μιας μακροχρόνιας οργής
είναι ενδεικτικό καί διδακτικό γιά
τό πόσο είναι επικίνδυνο νά κατα
πιέζεται καί νά δονλώνεται ό άνθρω
πος. 'Η άλωση τής Βαστίλλης, γε 
γονός όχι βαρυσήμαντο άπό άποψη
συνεπειών, στάθηκε ή πρώτη λαϊκή
νίκη. Καί ή 14 ’Ιουλίου είναι γιά
τή Γαλλία ή ’Εθνική της Γιορτή.
Τά γεγονότα τοϋ Παρισιού επη
ρέασαν ολόκληρη τή Γαλλία. Οί
δούλοι ύψωναν τό κεφάλι τους καί
άνατρέπανε διαδοχικά τούς χτεσινούς κυρίους τους. Μέσα άπό άγωνίες καί δραματικά γεγονότα φτά
νουμε στή νύχτα τής 4ης Αυγούστου, μιά ιστορική ημερομηνία γιά
ολόκληρη την άνθρωπότητα.
Στις Βερσαλλίες ή Συνέλευση βρί
σκεται σέ εργώδη προσπάθεια. Δια
τυπώνονται άπόψεις καί γίνονται
εισηγήσεις. ’Ανάμεσα στούς άλλους
εντυπωσιακή ή εμφάνιση τού Λέ
Γκέν ντέ Κερανγκάλ, πού διαδέχε
ται τον δούκα τοϋ Αίγκιγιόν, ένα
πλούσιο είσοδηματία ( μέ 100.000
φράγκα τό χρόνο!) πού είχε υπο
στηρίξει μέ θέρμη την πρόταση
προηγούμενου ρήτορα γιά άποτίναξη
τοϋ ζυγοϋ άπ’ τό λαό.
’Εντυπωσιασμένος ο Λέ Γκέν
ντέ Κερανγκάλ άπ’ τον πλούσιο δού
κα καί τον προηγούμενο ρήτορα
( τον Νοάιγ) καί πολύ συγκινημένος
άπ’ τή στάση τους παρουσίασε στή
Συνέλευση μιά αυτόχρημα συγκλο
νιστική εικόνα των φεουδαρχικών
καταχρήσεων πού συνέβαιναν στήν
ϋπαιθρη χώρα. Άναφερόμενος είδικώτερα στήν κατάργηση των φεου
δαρχικών δικαιωμάτων καί τής επά
ρατης δουλείας είπε άνάμεσα σέ
άλλα:
«Δέν υπάρχει λόγος νά εκφρά
ζουμε παράπονα γιά τις περγαμη
νές πού άποτελοϋν προσβολή γιά τό
άνθρώπινο γένος. Δέν υπάρχει λό
γος νά εκφράζουμε παράπονα γιά
τίτλους οί όποιοι έπιβάλλ.ουν στούς

άνθρώπους νά σύρουν τό κάρρο σαν
τετράποδα καί πού υποχρεώνουν τούς
χωρικούς νά χτυπάνε όλονυχτίς
τά βαλτονέρια μέ κλαριά γιά νά μή
κοάζουν τά βατράχια καί ταράζουν
τον ύπνο των άφεντάδων! ’’Ας μήν
παραπονιόμαστε γιά τον τίτλο πού
παρέχει στον φεουδάρχη τό δικαίω
μα νά ξεκοιλιάζει, υστέρα άπ’ τό
κυνήγι τον, δυο δούλους του καί νά
βοντάη τά ποδιά του στο αίμα τους!
Ποιος άπό μάς, στον αιώνα αυτό
τοϋ διαφωτισμού, δέν θαρριχνε στή
φωτιά αυτές τις άτιμες περγαμηνές,
οί όποιες διαιωνίζονν τά δικαιώμα
τα πού ή άριστοκρατία άπόχτησε σέ
εποχές σκοταδισμού καί άγνοιας;...».
Θύελλα χειροκροτημάτων κάλυψε
τό τέλος τού λ.όγου τοϋ Λ έ Γκέν ντέ
Κερανγκάλ.
Καί ή άποκήρυξη τοϋ παρελθόν
τος υπήρξε μεγαλειώδης καί συγκι
νητική. 'Όλοι παραιτήθηκαν άπ’ τά
«ταξικά» τους προνόμια. Την άλλη
μέρα μέσα άπ’ τή Συνέλευση φτερούγισε μιά νέα, υγιής, δημοκρατι
κή Γαλλία. Μέσ’ άπ’ τούς κόλπους
τής Συνέλευσης αυτής, πού είχε άπαλλαγεϊ άπ’ τά άτιμωτικά καρκι
νώματα των προνομίων τοϋ παρελ
θόντος καί είχε καταδικάσει τελε
σίδικα τήν άνθρώπινη δουλεία, γεν
νήθηκε τις επόμενες μέρες ή Δια
κήρυξη των Δικαιωμάτων τοϋ ’Αν
θρώπου καί τοϋ Πολίτη, ένα άπ’ τά
πιο άνθρώπινα κείμενα πού θά μένει
αιώνια τιμή στούς πρωτεργάτες καί
έμπνενστές του. Τά σχέδια τής Δια
κήρυξης σύνταξε ό Λαφαγιέτ, ό
Σεγιές, ό Μουνιέ καί άλλοι βουλευ
τές καί τό τελικό κείμενο έγκρίθηκε ομόφωνα άπ’ τή Συνέλευση στις
26 Αύγούστου.
'Π Διακήρυξη άποτελεϊ άπό τό
Προοίμιο καί 17 άρθρα:
Π ρ ο ο ί μ ι ο . Οί άντιπρόσωποι
τοϋ Γαλλικού Λαοϋ, συγκροτημένοι
σέ ’Εθνική Συνέλευση, έχοντας ύπ’
όψη πώ ς ή άγνοια ή λήθη ή ή περι
φρόνηση των δικαιωμάτων τοϋ αν
θρώπου είναι τά μοναδικά αίτια τής
κοινής δυστυχίας καί τής διαφθοράς
τών κυβερνήσεων, άποφάσισαν νά
εκθέσουν σέ επίσημη Διακήρυξη τά
φυσικά άναπαλλοτρίωτα καί ιερά
δικαιώματα τοϋ ανθρώπου, γιά νά
θυμίζη ή Διακήρυξη αυτή άκατάπανστα στά μέλη τής κοινωνίας τά
δικαιώματα καί τά καθήκοντά τους.
Γιά νά είναι οί πράξεις τής νομοθε
τικής καί εκτελεστικής εξουσίας πιο
σεβαστές, συγκρινόμενες κάθε στι-

γμή μέ τό σκοπό κάθε πολιτικού θε
σμού. Γιά νά στρέφονται στο έξης
οι διεκδικήσεις των πολιτών, βασι
σμένες σε άπλές και άναντίρρητες
αρχές, πάντοτε προς τή διατήρηση
τού Συντάγματος καί τού γενικού
καλού. Γ ι’ αυτό ή ’Εθνική Συνέλευ
ση αναγνωρίζει καί διακηρύσσει, στο
όνομα τού 'Υπερτάτου ’Όντος, τά
ακόλουθα δικαιώματα τον Άνθρω
πον καί τού Πολίτη.
’Ά ρ θ ρ ο 1. 01 άνθρωποι γεν
νιούνται καί ζοϋν έλ.εύθεροι καί μέ
ίσα δικαιώματα. Οί κοινωνικές δια
κρίσεις δεν είναι δυνατόν νά βασί
ζονται παρά μονάχα στην κοινή ω
φέλεια.
’Ά ρ θ ρ ο 2. Σκοπός κάθε πολι
τικής ένωσης είναι ή διατήρηση των
φυσικών κι απαράγραπτων δικαι
ωμάτων τού ανθρώπου. Τά δικαιώ
ματα αυτά είναι ή ελευθερία, ή ιδιο
κτησία, ή ασφάλεια καί ή Αντίσταση
σέ κάθε καταπίεση.
’Ά ρ θ ρ ο 3. Πηγή κάθε εξουσίας
είναι τό ’Έθνος. Κανένα Σώμα η ά
τομο δε μπορεί ν’ ασκήσει εξουσία
πού δεν απορρέει άπ’ τό ’Έθνος.
’Ά ρ θ ρ ο 4. Ελευθερία είναι τό
νά μπορεί νά κάνη κανένας δ,τιδήποτε δέν βλάφτει τον άλλον. ’Έ τσ ι
ή άσκηση τών φυσικών δικαιωμά
των κάθε ανθρώπου δέν έχει άλλα
όρια παρά μόνον αυτά πού εξασφα
λίζουν ατά άλλα μέλη τής κοινωνίας
την άσκηση τών ίδιων δικαιωμάτων.
Τά όρια αυτά μόνο ό νόμος μπορεί
νά καθορίζει.
’Ά ρ θ ρ ο 5. Η νόμος δέ μπορεί
νά απαγορεύσει παρά μονάχα όσες
πράξεις είναι επιβλαβείς στήν κοι
νωνία. Κάθε τι πού δέν Απαγορεύε
ται άπ’ τό νόμο δέν μπορεί νά εμπο
διστεί καί κανένας δέν είναι δυνατόν
νά εξαναγκαστεί νά κάνει ο,τι δέν
επιτάσσει ο νόμος.
’Ά ρ θ ρ ο 6. Ό νόμος είναι έκ
φραση τής καθολικής θέλησης. Δ ι
καίωμα συμμετοχής στον καταρτι
σμό του έχουν όλοι οί πολίτες είτε
αυτοπρόσωπα είτε μέ Αντιπροσώ
πους. 'Ο νόμος, είτε προστατεύει είτε
τιμωρεί, πρέπει νά είναι ό ίδιος γιά
όλους. "Ολοι οί πολίτες είναι ίσοι
μπροστά στο νόμο, κατά ίσο τρόπο
δεκτοί σέ όλα τά αξιώματα, τις θέ
σεις καί τις δημόσιες λειτουργίες,
σύμφωνα μέ τις ικανότητες τους,
χωρίς άλλη διάκριση παρά μονάχα
τήν αρετή καί τήν άξιωσύνη τους.
*Α ρ θ ρ ο 7. Κανένας δέν μπορεί
νά κατηγορήθεί, νά σνλληφθή ή νά

φυλακισθή παρά μονάχα όταν καί
όπως ορίζει ο νόμος. "Οσοι ζητούν,
διαβιβάζουν ή έκτελοϋν, άμεσα ή
έμμεσα, διαταγές αυθαίρετες πρέπει
νά τιμωρούνται. Κάθε όμως, πολίτης πού στο όνομα τού νόμου καλεί
ται ή συλλαμβάνεται έχει καθήκον
νά πειθαρχήσει. Μέ τήν ανυπακοή
τον γίνεται ένοχος.
’Ά ρ θ ρ ο 8. Ό νόμος πρέπει νά
καθιερώνει μονάχα τις άπόλντα Α
ναγκαίες ποινές καί καμμιά ποινή
δέν επιβάλλεται χωρίς νόμο δημο
σιευμένο πριν άπό τήν τιμωρούμενη
πράξη.
“Α ρ θ ρ ο 9. Κάθε άνθρωπος θεω
ρείται αθώος μέχρι νά άποδειχθή ή
ένοχή του. Γ ι’ αυτό αν ή σύλληψή του
κριθή αναγκαία δέν πρέπει νά επιτρέ
πει ό νόμος καμμιά αυστηρότητα,
πέρα άπ’ τήν απόλυτα αναγκαία
γιά τήν ασφάλεια τού κράτους.
’Ά ρ θ ρ ο 10. Κανένας δέν μπο
ρεί νά ένοχληθή γιά τις γνώμες του,
ακόμα καί τις θρησκευτικές, αν μέ
τήν διατύπωσή τους δέν διαταράσσεται ή δημόσια τάξη.
’Ά ρ θ ρ ο 11. Ή ελεύθερη Ανα
κοινώσει σκέψεων καί γνωμών είναι
άπ’ τά πιο πολύτιμα δικαιώματα
τού Ανθρώπου. Γ ι’ αυτό κάθε πολί
της έχει τό δικαίωμα νά λέει, νά
γράφει, καί νά δημοσιεύει έλεύ-

Καπέλλα και κυάλια τών στρατιω
τών τής Δημοκρατίας. ’Ιδιαιτέρως
εντυπωσιακά ήσαν τά καπέλλα μέ
τά φτερά τών κομμισαρίων τον
στρατού, πού στέλνονταν στο μέ
τωπο, γιά νά τονώνουν τό ήθικό
τών πολεμιστών.

θερα μέ τον τύπο ■είναι όμως υπεύ
θυνος γιά κάθε κατάχρηση τής ελευ
θερίας αυτής, όπως ορίζει ο νόμος.
"Α ρ θ ρ ο 12. Γιά τήν εξασφά
λιση τών δικαιωμάτων τού Ανθρώ
που καί τού πολίτη είναι (Απαραίτη
τη μιά δημόσια δύναμη. 'Η δύναμη
αυτή υπάρχει γιά τό γενικό καλό
καί όχι γιά νά χρησιμεύει σέ κείνους
πού τή διοικούν.
”Α ρ θ ρ ο 13. Γιά τή διατήρηση
τής δημόσιας δύναμης καί γιά τις
δαπάνες τής διοίκησης είναιάναγκαία
ή κοινή εισφορά, πού κατανέμεται
Ανάμεσα σέ όλους τούς πολίτες Α
νάλογα μέ τήν περιουσία τους.
’Ά ρ θ ρ ο 14. Οί πολίτες έχουν
τό δικαίωμα νά εξακριβώνουν, μό
νοι τους ή μέ Αντιπροσώπους, αν ή
εισφορά είναι Αναγκαία, νά δίνουν τή
συγκατάθεσή τους γιά τήν έπιβολή
της, νά παρακολουθούν τήν χρησι
μοποίηση καί νά καθορίζουν τό πο
σοστό, τον τρόπο γιά τήν είσπραξη
καί τή διάρκειά της.
’Ά ρ θ ρ ο 15. Ή κοινωνία έχει
τό δικαίωμα νά ζητάει λογοδοσία άπό
κάθε άτομο πού άσκησε δημόσιο λει
τούργημα.
’Ά ρ θ ρ ο 16. Κοινωνία στην ο
ποία τά δικαιώματα δέν διασφαλί
ζονται καί οί εξουσίες δέν διαχωρί
ζονται, θεωρείται ότι δέν έχει Σύν
ταγμα.
”Α ρ θ ρ ο 17. 'Η ιδιοκτησία εί
ναι ιερό καί Απαραβίαστο δικαίωμα
καί κανένας δέν μπορεί νά τή στερηθή παρά μονάχα σέ περίπτωση
δημόσιας Ανάγκης, πού βεβαιώνε
ται νόμιμα, καί ύστερα άπό δίκαιη
καί προκαταβαλλόμενη Αποζημίω
ση».
*

*

*

Ή Διακήρυξη αυτή τής Γαλλικής
Συνέλευσης, άκρατο Απόσταγμα φι
λελευθερισμού καί σεβασμού προς
τήν Αξιοπρέπεια τού Ανθρώπου, προ
τάχθηκε στο Σύνταγμα τού 1791
καί σέ όλα τά κατοπινά. Ή τα ν τό
ιερό λάβαρο τής έπαναστατημένης
Γαλλίας, πού έγινε τό θεμέλιο τής
φιλελεύθερης καί δημοκρατικής της
πορείας, πιστής στήν Ανθρώπινη
Αξιοπρέπεια καί στήν Αλήθεια. Γιαντό καί τό έμβλημα τής πόλης τού
Παρισιού:
«Κλυδωνίζεται άλλ.ά δέν καταποντίζεται (ή Αλήθεια)».
Δέν Απομένει παρά ή προσδοκία
τής υλοποίησης αυτών τών Αρχών
σέ οικουμενική κλίμακα.
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥ
ΣΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΕ ΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑ
ΝΕΥΟΥΝ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ

Ά ρ ια τερ ά : "Ενα πιστόλι πού ανήκε στον
Σα'ιν Ζ νστ και μια μικρή προτομή του τής
εποχής εκείνης. Κάτω : Τύμπανα τοϋ ε
παναστατικού στρατού. ’Απέναντι: Μία
προκήρυξις τής ’Επαναστάσεως με τά
συνθήματα : 'Ενότης καί αδιαίρετον τής
δημοκρατίας — ’Ελευθερία, Ίσότης, ’Α 
δελφότης ή Θάνατος.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ
Ή μακάβρια ιστορία τής έττιχειρήσεως «κιμάς»
Γ Π Ο Θ Ε ΣΙΣ αύτή θά πέραση
στην ιστορία της κατασκο
πείας μέ τον τίτλο « Έ π ιχείρησις Κιμάς».
Είναι μια άπό τις πιο μεγαλο
φυείς καί παράξενες επιχειρήσεις
τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί
γεννήθηκε στο μυαλό ένός άγνώστου άξιωματικοΰ των υπηρεσιών
τής
βρεταννικής άσφαλείας. Ό
Γ ιοΰεν Μόνταιγκιου ανήκε, τον
Ιανουάριο τοΰ 1943, σέ μια έπιτροπή πού ήλεγχε τις πληροφορίες
πού προέρχονταν γενικώς άπό τον
εξωτερικό, καί δχι μόνο άπό τις
έχθρικές χώρες. Προσπαθούσε να
άνακαλύψη άνάμεσα στις πληρο
φορίες κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο
πού να όδηγή στην έξακρίβωσι τών
πολεμικών σχεδίων τών Γερμανών
καί τών συμμάχων τους. Καμμιά
φορά, μια πληροφορία φαινομενικά
άσήμαντη μπορεί νά έπιτρέψη την
πρόβλεψι μιας ένεργείας τοΰ άντιπάλου. Ό Μόνταιγκιου καί οι άλλοι
τής έπιτροπής άρχισαν νά προ
ετοιμάζουν την «Έ πιχείρησι Χάσκυ», δηλαδή τήν άπόβασι στην
Σικελία. Σ τις διάφορες άναφορές
πού έφθαναν καθημερινά άναζητοΰσαν μέ τήν μεγαλύτερη προσοχή
τις ενδείξεις οτι δέν είχε προδοθή ή
μυστικότης τοΰ σχεδίου. “Ενα άπό
τα κύρια καθήκοντα τής υπηρεσίας
άσφαλείας ήταν άκριβώς νά περιβάλη τις προετοιμασίες τής άποβάσεως μέ άπόλυτη μυστικότητα.
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'Η επιτροπή έπρεπε νά έμποδίση,
μέ κάθε τρόπο, τον εχθρό νά πληροφορηθή τήν μεγάλη έπίθεσι πού
έτοίμαζαν οί ’Αγγλοαμεριανοί.
Στα συνηθισμένα μέσα δράσεως
τής υπηρεσίας άσφαλείας άνήκε καί
ή διάδοσις εσφαλμένων πληροφο
ριών για νά παραπλανήση τούς Ι τ α 
λούς καί τούς Γερμανούς. Τότε
γεννήθηκε στο μυαλό τοΰ Γιοΰεν
Μόνταιγκιου ή ιδέα νά χρησιμοποιήση ένα πτώμα. «Γιατί», γρά
φει στά ’Απομνημονεύματά του,
«δέν θά μπορούσαμε νά βροΰμεενα
πτώμα, νά τό ντύσωμε σάν Βρεταννό
άξιωματικό καί νά βάλωμε στις
τσέπες του μεγάλης σπουδαιότητος
άπόρρητα έγγραφα άπό τά όποια
νά φαίνεται, δτι είμαστε έτοιμοι νά
κάνωμε έπίθεσι σέ άλλο σημείο;»
'Ο Μόνταιγκιου σκεπτόταν δτι
τό πτώμα έπρεπε νά ριφθή στην
θάλασσα, καί νά έμφανισθή ενδεχο
μένως σάν θΰμα άεροπορικοΰ δυστυχήματος, κοντά στις ισπανικές
άκτές, ώστε νά τό ψαρέψουν εύ
κολα καί έτσι τά έγγραφα νά φθάσουν, δσο τό δυνατόν πιο γρήγορα,
στά χέρια τις γερμανικής κατα
σκοπείας.
Στην άρχή ή πρότασις φάνηκε
ενδιαφέρουσα. ’Έ πειτα δμως, δταν
οί Βρεταννοί την έξέτασαν πιο
προσεκτικά, διεπίστωσαν δτι ήταν
περίπλοκη καί δύσκολη στην έφαρμογή της. Πρώτα άπό δλα, χρεια
ζόταν ένα πτώμα καί ή έξεύρεσίς

του δέν ήταν εύκολη ύπόθεσις.
’Έ πειτα, άφοΰ θά βρισκόταν τό
πτώμα, οί συνθήκες θά έπρεπε νά
είναι τέτοιες, ώστε νά μη κινήσουν
στούς Γερμανούς πράκτορες υπο
ψίες. Δηλαδή ό θάνατος νά έχη
έπέλθει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
νά γίνεται πιστευτή ή εκδοχή, δτι
ό άνθρωπος αυτός έπεσε στήν θά
λασσα άπό άεροπλάνο. Ε πειδή ήταν
πιθανό νά γίνη νεκροψία, ή άμφιβολία γιά τις συνθήκες τοΰ θανάτου
θά έθετε σέ κίνδυνο τήν πρωτοβουλία
τής άγγλικής υπηρεσίας.
Τελικά τό πτώμα βρέθηκε. ’Ανή
κε σέ ένα άνθρωπο λίγο έπάνω άπό
τά τριάντα, πού πέθανε άπό πνευ
μονία. Ποιος ήταν; Κανείς δέν τό
έμαθε ποτέ. Τον βάφτισαν μέ ένα
ψεύτικο δνομα. Στο εξής θά ονομα
ζόταν Ούίλλιαμ Μάρτιν. Τοΰ έδω
σαν καί ένα βαθμό: λοχαγοΰ πού
έκανε χρέη ταγματάρχη.
’Έ τσ ι άρχισε ή «Έ πιχείρησις
Κιμάς», μακάβρια δσο καί ό τίτλος
της. 'Ο στόχος ήταν ή Χουέλβα,
στις ισπανικές άκτές, δπου δροΰσε
ένας κατάσκοπος τών Γερμανών μέ
μεγάλες ικανότητες. "Αν οί ψαράδες
έβρισκαν τό πτώμα, άλλά τά έγ
γραφα δέν έφθαναν ώς τήν γερμα
νική μυστική υπηρεσία, δλη ή έπιχείρησις, δσο καλά καί άν έξετελεΐτο, θά πήγαινε χαμένη.
Τ ί χαρτιά δμως έπρεπε νά έχη
έπάνω του ό Μάρτιν; Χωρίς άμφιβολία ένα έγγραφο μεγάλης σήμα.

Σέ ένα ά γν ω σ το π τ ώ μ α
π ο υ βρέθη κε στή θ ά λ α σ σ α
ή Ί ν τ έ λ ιτ ζ ε ν ς Σ έ ρ β ις του
έδ ω σ ε κ ά π ο ιο φ α ν τα σ τικ ό
ό ν ο μ α γ ια ν ά π α ρ α π λ α ν ή ση τ ο ύ ς Γ ερ μ α ν ο ύ ς, ώ ς
π ρ ο ς το ν σ κ ο π ό τ ω ν Σ υ μ 
μ ά χ ω ν γ ια τη ν επ ικ είμ εν η
ά π ό β α σ ί τ ο υ ς στή Σ ικ ε λ ία
τό 1943. Α ύ τό τό π τώ μ α ,
κ ο ν τά σ τ ις ισ π α ν ικ έ ς α 
κ τές, έ γ ιν ε ό . .. τ α γ μ α τ ά ρ 
χ η ς Ο ύ ίλ λ ια μ Μ ά ρ τ ιν ...

σίας, ώστε νά τό λάβουν ύπ’ δψε
τους οί Γερμανοί. Για νά πεισθοϋν
δτι οί Σύμμαχοι δέν θά έκαναν άπόβασι στην Σικελία, όπως ή λογική
και οί ενδείξεις άφηναν νά ύποτεθή,
χρειαζόταν κάτι άπολύτως πειστι
κό. Κάτι πού νά μην άφηνε καμμία
άμφιβολία δτι ή άπόβασις θά γ ι
νόταν κάπου άλλου, οπωσδήποτε
δμως όχι στην Σικελία. Γιά την
παραπλάνησι αύτή δέν άρκοϋσε ένα
γράμμα καί ένα όποιοδήποτε μή
νυμα.
Εκείνη την έποχή, οί συμμαχικές
δυνάμεις ήσαν χωρισμένες στά δυό.
"Ενα τμήμα βρισκόταν στην γαλ
λική Βόρειο ’Αφρική υπό τήν διοί
κησε τοϋ Άίζενχάουερ, καί τό άλλο
στήν Α ίγυπτο ύπό τον στρατάρχη
Ού'ιλσον. Γιά νά προκληθή σύγχυσις
στον έχθρό, ό Μόνταιγκιου πρότεινε τό γράμμα πού θά τοποθε
τούσαν στήν τσέπη τοϋ πτώματος
νά άπευθύνεται στον στρατηγό Ά λεξάντερ. Θά έγραφε δτι ετοιμάζον
ταν δύο έπιθέσεις, ή μία ύπό τον
Άίζενχάουερ έναντίον τής Σαρδη
νίας καί ή άλλη ύπό τον Ούίλσον
έναντίον τής Ελλάδος. Μέσα από
τις γραμμές θά έπρεπε νά διαφαίνεται δτι ήθελαν νά παραπλανήσουν
τούς Γερμανούς μέ μία ψεύτικη
έπίθεσι έναντίον τής Σικελίας.
Τό βρεταννικό Γενικό Ε πιτελείο
δέν ένθουσιάσθηκε μέ τό σχέδιο
Μόνταιγκιου. Τό θεώρησε πολύ ρι
ψοκίνδυνο, φοβήθηκε μήπως φέρη
τό άντίθετο άποτέλεσμα, μήπως
ένισχύση στους Γερμανούς τήν πεποίθησι δτι ή προσεχής έπίθεσις
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θά στρεφόταν κατά τής Σικελίας
καί τούς διαλύση τις τελευταίες
τους άμφιβολίες. Στην περίπτωσι
αυτή, τά συμμαχικά στρατεύματα
θά συναντούσαν στις άκτές τού νη
σιού σθεναρή άμυνα άπό άνδρες
έξαιρετικά εμπειροπόλεμους. ’Έ π ε ι
τα άπό μακρές συζητήσεις, ή πρότασις Μόνταιγκιου έγινε δεκτή καί
ό ύπαρχηγός τού Αύτοκρατορικοΰ
Γενικού ’Επιτελείου ’Ά ρτου Γουέυ
έγραψε την «ζωτικής σημασίας επι
στολή».
«Προς τον στρατηγόν σέρ Χάρολντ RLG Άλεξάντερ, Ά ρχηγεΐον
18η 'Ομάδα Στρατιών. Ε π ω φ ε 
λούμαι τής μετακινήσεως ενός άξιωματικοΰ τού Μαουντμπάττεν γιά
νά σάς στείλω μιά προσωπική επι
στολή καί νά σάς ενημερώσω γιά
τά παρασκήνια τής άνταλλαγής τη
λεγραφημάτων σχετικά μέ τις επι
χειρήσεις στην Μεσόγειο καί τά
συναφή παραπλανητικά σχέδια . . .
’Έ χομε πρόσφατες πληροφορίες ότι
οί Γερμανοί ενισχύουν άπό καιρό
τώρα τίς βάσεις τους στήν Ελλάδα
καί στήν Κρήτη. Τό Γενικό Ε π ι 
τελείο έχει την γνώμη ότι οί δυνά
μεις μας γιά την έπίθεσι είναι άνεπαρκεΐς. Οί στρατιωτικοί άρχηγοί
τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος άποφάσισαν την ένίσχυσι τής 5ης Μεραρ
χίας μέ μιά ταξιαρχία έν όψει τής
έπιθέσεως νοτίως τού άκρωτηρίου

’Άραξος. ’Ανάλογη ένίσχυσις πρέ
πει νά δοθή στην 56η Μεραρχία
τής Καλαμάτας. Ετοιμάζονται ήδη
οί άναγκαΐες δυνάμεις καί ή έπιβίβασίς τους στά πλοία. Ό Ούίλσον πρότεινε νά έπιλεγή ώς παρα
πλανητικός στόχος ή Σικελία, γιά
νά καλυφθή ή Έ πιχείρησις Χάσκυ,
άλλά αύτή ή ονομασία έχει ήδη
έπιλεγή ώς κάλυψις τής Έ πιχειρήσεως Θειάφι. Πιστεύω ότι τώρα
μάς δίνεται έξαιρετική ευκαιρία νά
τούς κάνωμε νά πιστέψουν ότι
έχομε ώς στόχο την Σικελία».
'Ο στρατηγός ’Άρτσυ Γουέυ δέν
έκανε λόγο γιά την Σαρδηνία. Μόνο
μιά μικρή άναφορά στο θέμα γίνεται
μέ μιά δεύτερη επιστολή πού φέρει
τήν υπογραφή τού λόρδου Μαουντ
μπάττεν: «'Υποσχέθηκε στον ύπαρχηγό τού Αύτοκρατορικού Γενικού
’Επιτελείου ότι ό ταγματάρχης θά
συμφωνούσε νά μεταφέρη μιά έπιστολή πού κατέχει ό στρατηγός
Άλεξάντερ. Είναι πολύ έπείγουσα
καί πολύ ενδιαφέρουσα. Περιέχει
μερικές παρατηρήσεις πού δέν θά
έπρεπε νά ύποπέσουν στήν άντίληψι
άλλων στήν Διοίκησι, ούτε θά έπρεπε
νά μεταδοθούν μέ τον κώδικα. Είμαι
βέβαιος ότι θά φροντίσετε νά φθάση
άσφαλώς στον προορισμό της. Είμαι
βέβαιος ότι θά βρήτε στο πρόσωπο
τού Μάρτιν τον άνθρωπο πού σάς
χρειάζεται. Μετά τό τέλος τής

Ή άδεια εισόδου τον «ταγματάρχη» Μάρτιν στά διάφορα
αρχηγεία των επιχειρήσεων.

έπιχειρήσεως σάς παρακαλώ νά μοΰ
στείλετε πίσω τον άξιωματικό μου.
Θά μπορούσε νά φέρη μαζί του
καμμιά... σ α ρ δ ί ν α». Δηλαδή σαρδέλλα. 'Ο υπαινιγμός γιά τήν Σαρ
δηνία είναι άνοιχτός, καί θά έπρεπε
ίσως νά είναι πιο συγκεκαλυμμένος.
Γιά νά κατασκευασθή ό μύθος
τής ταυτότητος τού Ούϊλλιαμ Μάρτιν, έπινοήθηκαν πειστήρια κάθε
είδους, άπό τήν στολή καί τά έγ
γραφα, ώς τά προσωπικά άντικείμενα. ’Αλλά αυτό δέν άρκοΰσε.
Τό θύμα έπρεπε νά έχη καί ένα
παρελθόν, δεσμούς, συγγένειες. Κα
τέφυγαν καί σέ άλλα γράμματα
άπό τά όποια φαινόταν ό Μάρτιν
ότι ήταν άρραβωνιασμένος μέ κά
ποια Παμέλα. Στήν τσέπη τού νε
κρού, ένα δακτυλίδι θά έδειχνε ότι
σύντομα θά γινόταν ό γάμος. 'Υπήρ
χε ώς καί ό λογαριασμός τού κοσμη
ματοπωλείου Σ. Ζ. Φίλιπς, τής
Μπόντ Στρήτ. Τό πτώμα τού άγγνώστου μετεβλήθη έτσι σέ πτώμα
τού άξιωματικοΰ Ούΐλλιαμ Μάρτιν,
ύπηρετοΰντος στο γραφείο «συν
δυασμένων έπιχειρήσεων» τού Γε
νικού ’Επιτελείου καί γεννηθέντος
στο Κάρντιφ τό 1907.
Σ τις 17 ’Απριλίου 1943, ό Γιοΰεν
Μόνταιγκιου καί ένας συνάδελφός
του ξεπάγωσαν τό πτώμα, πού
διατηρούσαν ώς τότε σέ ένα ψυ
κτικό θάλαμο, μέ τή βοήθεια μιάς
ήλεκτρικής θερμάστρας καί τό έν
τυσαν. Τό νά μεταμφιέσης ένα νεκρό
γιά νά τον περάσης γιά κάτι πού
δέν υπήρξε ποτέ στήν ζωή του, εί
ναι δύσκολη δουλειά. Στήν περί
πτωσι τού Ούΐλλιαμ Μάρτιν τά πρά
γματα ήσαν άκόμη πιο δύσκολα
γιατί τό παραμικρό λάθος, μιά άπλή
άπροσεξία, θά μπορούσε νά γεννήση
υποψίες στούς Γερμανούς καί νά
τινάξη ολο τό σχέδιο στον άέρα.
Ά λλά οί ειδικοί τής Ίντέλιτζενς
Σέρβις σκέφθηκαν τά πάντα, άκόμη
καί τά πιο «μικρά» πράγματα πού
έπρεπε νά έχη μαζί του ό Μάρτιν,
όπως χρήματα (4 χαρτονομίσματα
τής μιάς στερλίνας, μισή κορώνα,
2 σελλίνια, 2 μισά σελλίνια, 4
πέννες), μιά κάρτα τής «Ναυτικής
καί Στρατιωτικής λέσχης», 2 εισι
τήρια τού Θεάτρου «Πρΐγκιψ τής
Ούαλλίας», ένα μάτσο κλειδιά, τσι
γάρα κλπ. Κάθε κομματάκι θά ήταν
ένα τμήμα πού θά συνέβαλλε στήν
συναρμολόγησι τού μωσαϊκού ώστε
νά γίνη πιστευτό. Τέλος, έκλεισαν
τό πτώμα σέ ένα μεταλλικό κύλινδρο.
Γράφει ό Μόνταιγκιου: Μετά τόντύ-

σιμό, άφοΰ τοϋ γεμίσαμε τις τσέπες
καί βάλαμε το χαρτοφύλακα μέ τα
στοιχεία στο άδιάβροχό του, τυλί
ξαμε το πτώμα σέ μια κουβέρτα γιά
να μή πάθη καμμιά αμυχή κατά το
ταξίδι. Κατά τήν άφιξίν μας είχαμε
στήσει όρθιο το κιβώτιο μέ τον νε
κρό άφοΰ προηγουμένως τό είχαμε
γεμίσει μέ ξηρό πάγο. "Οταν έλειωσε,
ξανά γεμίσαμε τό κιβώτιο καί περι
μέναμε νά λειώση, έπειτα σηκώσαμε
τον Μάρτιν καί, μέ ευλαβική φροντίδα, τον τοποθετήσαμε στον μεταλ
λικό κύλινδρο. Τέλος βάλαμε τό
σκέπασμα καί τό βιδώσαμε. 'Ο
Μάρτιν ήταν έτοιμος νά πάη στον
πόλεμο».
'Ο Μόνταιγκιου μέ τον σωφέρ
τής ειδικής υπηρεσίας τής Ά νω τάτης Διοικήσεως Τζάκ Χόρσφωλ,
φόρτωσαν τό παράξενο φέρετρο σε
ένα μικρό φορτηγό καί πήραν τον
δρόμο γιά τό Γκρήνλοκ, όπου έφθασαν τις πρώτες πρωινές ώρες τής
18ης ’Απριλίου. Τό υποβρύχιο «Σέραπ» ήταν άραγμένο στήν προκυ
μαία καί περίμενε. Μόνο ό κυβερ
νήτης ό υποπλοίαρχος Τζοΰελ, ήξερε
τό περιεχόμενο τοϋ μεταλλικού κι
βωτίου πού φορτώθηκε στο άμπάρι.
Τό πλήρωμα πίστευε ότι περιείχε
ένα μετεωρολογικό σημαντήρα πού
θά τοποθετούσαν άπέναντι άπό τις
ισπανικές ακτές. Σ τις 6 τό άπόγευμα τής 19ης ’Απριλίου τό υπο
βρύχιο άπέπλευσε καί στις 30 έφθασε πλέοντας άργά στον κόλπο τής
Χουέλβα. Πυκνά σύννεφα σκέπα
ζαν τον ορίζοντα καί μείωναν τήν
ορατότητα. ’Αλλά οί "Αγγλοι περιμεναν νά νυχτώση γιά νά άρχίση
ή τελική φάσις τής έπιχειρήσεως.
Σ τις 4.30' τό πρωί τό σκοτάδι
ήταν άκόμη πολύ πυκνό. Ό υπο
πλοίαρχος Τζοΰελ καί δύο άξιω-ματικοί του υποβρυχίου, πού πληροφορήθηκαν τήν τελευταία στιγμή
τον σκοπό τής άποστολής, άνοιξαν
τον κύλινδρο καί έβγαλαν μέ προ
φυλάξεις τό πτώ μα. Σέ δεκαπεντε
λεπτά, τό είχαν άδειάσει στήν θά
λασσα σέ άπόστασι ένάμισυ μιλίου
άπό τήν άκτή καί τό ρεΰμα άρχισε
άμέσως νά τό παρασύρη προς τήν
ξηρά;
(
.
Τώρα, δέν είχαν παρά νά περι
μένουν τό άποτέλεσμα. "Ο,τι μπο
ρούσε νά γίνη έγινε, ή παγίδα έχει
στηθή. Θά έπεφταν άραγε οί Γερ
μανοί μέσα;
Σ τις 3 Μαΐου έφθασε στο Λον
δίνο ένα μήνυμα άπό τον ναυτικό
άκόλουθο τής βρεταννικής πρεσ

βείας στήν Μαδρίτη. ’Ανέφερε ότι
μερικοί ψαράδες ψάρεψαν «τό π τώ 
μα κάποιου ταγματάρχη Μάρτιν».
'Ο άκόλουθος προσέθετε ότι τό
πτώ μα είχε ταφή μέ όλες τις στρα
τιωτικές τιμές στο μικρό νεκροτα
φείο τής ισπανικής πολίχνης. Τό
μήνυμα δέν άνέφερε τίποτε γιά
τον μαΰρο χαρτοφύλακα πού έπρεπε
νά έχη μαζί του ό ταγματάρχης.
Σ τις 13 Μαΐου, ό ναυτικός άκό
λουθος έλαβε άπό τον άρχηγό τοϋ
Γενικού ’Επιτελείου τοϋ 'Ισπανι
κού Ναυτικού όλα τά προσωπικά
άντικείμενα τού Ούΐλλιαμ Μάρτιν,
συμπεριλαμβανομένων τού χαρτοφύλακος καί τών εγγράφων.
Στο Λονδίνο ή Ίντέλιτζενς Σέρ
βις άναρωτιόταν άν στο διάστημα
τών δέκα ήμερών, πού είχαν μεσο
λαβήσει, οί Γερμανοί κατόρθωσαν
νά διαβάσουν τά γράμματα. 'Η
άγγλική κατασκοπεία πληροφορήθηκε λίγο άργότερα ότι ένας Γερ
μανός πράκτωρ τής περιοχής, όταν
έμαθε γιά τήν άνεύρεσι τού πτώμα
τος καί τήν ΰπαρξι τών έγγράφων,
είχε επιχειρήσει νά πάρη τά γράμ
ματα, άλλά τού τό είχαν άπαγορεύσει για τί τήν άνάκρισι γιά τό μακά
βριο εύρημα τήν είχαν άναλάβει οί
δικαστικές καί οχι οί άστυνομικές
άρχές τής 'Ισπανίας.
ΤΗταν μιά απρόβλεπτη άτυχία,
πού θά μπορούσε νά θέση σέ κίν

δυνο τήν έπιχείρησι. ’Αλλά τό Λον
δίνο δέν άπελπίσθηκε. "Ηξερε ότι
μεταξύ τών πρακτόρων τής γερ
μανικής κατασκοπείας καί τών ισπα
νικών άρχών υπήρχε στενή συνερ
γασία καί έμπιστοσύνη, ώστε, μέ
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τά γράμ
ματα θά κατέληγαν έκεΐ πού έπιθυμούσε. «Πιστεύαμε ότι όλα είχαν
πάει καλά», άφηγείται ό Μόνταιγκιου. «’Έ πρεπε όμως νά γίνη λε
πτομερής έλεγχος. Περιμέναμε μέ
άνυπομονησία νά μάς έπιστρέψουν
τά έγγραφα πού έφερε μαζί του ο
Ούΐλλιαμ Μάρτιν. Τέλος έφθασαν
στο Λονδίνο καί άμέσως οί ειδικοί
τά υπέβαλαν σέ χημική άνάλυσι.
Πριν τά στείλουν έξω, είχαν λάβει
ορισμένες προφυλάξεις, πού δέν μπο
ρώ φυσικά νά τις καθορίσω με
άκρίβεια. Αύτές θά βοηθούσαν νά
διαπιστωθή άν άνοίχθηκαν οί φάκελλοι καί, μολονότι ή μακρά παρα
μονή στή θάλασσα δέν θά έπέτρεπε
νά είμαστε μαθηματικώς βέβαιοι,
θά μπορούσαμε τουλάχιστο νά πού
με μέ κάποια βεβαιότητα, ότι άπό
μερικά σημάδια θά ήταν δυνατόν
νά συμπεράνωμε ότι σίγουρα οι
φάκελλοι είχαν άνοιχθή, άν καί οί
σφραγίδες φαίνονταν άθικτες».
Μέ μιά ΐσχυροτάτη μεγέθυνσι
τών φύλλων ο.ί ειδικοί εής Μυστικής
'Υπηρεσίας διαπίστωσαν ότιτό χαρ
τί είχε ξαναδιπλωθή. Παρατήρησαν

Προσωπικά Αντικείμενα πού είχαν τοποθετηθή στις τσέπες
τοϋ πτώματος, γιά νά έξαπατηθή ή γερμανική κατασκοπεία,
ώς προς τήν Αληθινή ταυτότητά τον.
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πράγματι ένα φανερό σημάδι άπό
τό δεύτερο δίπλωμα. Ποια θά ήταν
τώρα ή άντίδρασις τοϋ Βερολίνου;
’Επί πολλές ημέρες τό βρεττανικό
’Επιτελείο παρακολουθούσε μέ με
γάλο ένδιαφέρον αν άπό έχθρικής
πλευράς παρουσιάζονταν μερικές εν
δείξεις πού νά έπιβεβαιώνουν ότι
τά έμπιστευτικά μηνύματα πού εί
χαν άνταλλάξει οί ’Ά γγλοι στρα
τηγοί καί περιέχονταν στις επι
στολές τοϋ χαρτοφυλακίου τοϋ Ούΐλλιαμ Μάρτιν είχαν διαβιβασθή
σέ υψηλά ίσταμένους καί είχαν θεωρηθή άληθινά.
Τ ις υπόλοιπες ημέρες τοϋ Μαΐου
καί όλο τον ’Ιούνιο καί τον ’Ιούλιο
ή έκβασις τής άποστολής είχε καλυφθή μέ σιωπή. Οί κεραίες τής
Ίντέλιτζενς Σέρβις δέν μπορούσαν
νά συλλάβουν καμμιά άντίδρασι έκ
μέρους των Γερμανών. Τό γεγονός
ότι οί επιστολές πού είχε μαζί του ό
Μάρτιν είχαν τό προσδοκώ μενο άποτέλεσμα άποδείχθηκε μόνο μετά την
άπόβασι στην Σικελία, πού έγινε
στις 10 ’Ιουλίου 1943, όταν τά συμ
μαχικά στρατεύματα άντιμετώπισαν
άπό την πλευρά των Γερμανών πολύ
άσθενέστερη άμυνα άπό έκείνη πού
περίμεναν. ’Εν τώ μεταξύ ή γερ
μανική Ά νω τάτη Διοίκησις είχε
άποσύρει μεγάλες δυνάμεις άπό τήν
Σικελία γιά νά τις μεταφέρη στην
Σαρδηνία.
Πολύ άργότερα, στο τέλος τοϋ
πολέμου, βρέθηκε στά άρχεΐα τοϋ
γερμανικού ναυτικού, στο Τάμπαχ,
ή μαθηματική άπόδειξις ότι ή
«’Επιχείρησις Κιμάς» είχε πετύχει
κατ’ εύθεΐαν στο στόχο της. Ά π ό
τήν άλληλογραφία μεταξύ ναυάρ
χου Νταίνιτς καί Χίτλερ εγινε δυ
νατόν νά άναπαρασταθή ή πορεία
τών δύο επιστολών καί νά διαπιστωθή ότι ό ’ίδιος ό Φύρερ τίς είχε πάρει
τοΐς μετρητοΐς καί είχε δώσει δια
ταγή νά άποδυναμώσουν τό μέτωπο
τής νότιας Σικελίας, πιστεύοντας
ότι ή πραγματική έπίθεσις θά έκδηλωνόταν στήν Σαρδηνία.
Σήμερα ύπάρχει στο νεκροταφείο
τής Χουέλβα ένας τάφος μέ τήν
εξής έπιγραφή : «Ούΐλλιαμ Μάρτιν.
Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1907,
άπέθανε στις 25 Απριλίου 1943.
Λατρευτός γιος του Τζών Γκλίντγουϊρ καί τής μακαρίτισσας ’Αν
τωνίας Μάρτιν, άπό τό Κάρντιφ
τής Ούαλλίας. Dulce et decorum
est pro p a tria m ori. R equiescat
in pace».
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ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

KATZAHTOUtiZ
Ό θρυλικός κ λ ε φ τ α ρ μ α τ ω λ ό ς
« Έ κ τ ο ς τοΟ μή έπιβλητικοΟ π α ρ ο υ σ ι α σ τ ι κ ο ϋ του,
ό Κ α τ σ α ν τ ώ ν η ς δ ιέθ ετε δ λ α τά
χ α ρ ίσ μ α τα δ ιά ν ά κ α τα σ τή έ ν α ς φ ο β ερ ό ς
κ λ έφ τη ς. ’Ή το γ ε ν ν α ίο ς , ε ξ α ιρ ετικ ά
ε υ κ ίν η το ς, έλ α φ ρ ό σ ω μ ο ς κα ι με π α ν ο ύ ρ γ ο π ν ε ύ μ α .

Α

ΠΟ ΤΙΣ πιο θρυλικές, τίς mo
ηρωικές μορφές τοϋ Κλεφταρματολισμού είναι 6 Κατσαν
τώνης. Είναι άπό τίς μεγάλες εκείνες
φυσιογνωμίες, που μέ τήν παλληκαριά τους, προετοίμασαν τήν ’Εθνεγερ
σία τοϋ 1821. Χρόνια νά πολεμάη
τους Τούρκους, νά γίνεται σύμβολο
ελπίδας, ν’ άναπτερώνη τήν λαχτάρα
τής ελευθερίας καί τελικά νά πεθαίνη σάν μάρτυρας, κοντά σαράντα
χρόνων, πάνω στον άνθό τής λεβέν
τικης νιότης του, δώδεκα χρόνια
πριν ξεσηκωθή ή 'Ελλάδα ολόκλη
ρη μέ τό σύνθημα «’Ελευθερία ή
θάνατος». Ά π ό οικογένεια βλά
χικη, γεννημένος καί μεγαλωμένος
στά βουνά τών Άγράφων, συνέ
δεσε τ ’ όνομά του μέ τον θρϋλο, τήν
παράδοσι, τό δημοτικό τραγούδι.
Μέσα άπό τον αχό τοϋ κλέφτικου
τραγουδιού καί τήν τοπική παρά
δοσι, τον παρουσιάζομε στο σύν
τομο αυτό μελέτημα, ελάχιστη προσ
φορά τιμής στο θρυλικό κι ευερ
γετικό γιά τή λευτεριά τής πατρί
δας έργο του.
'Ο Φωριέλ, στή συλλογή τών
«'Ελληνικών Δημοτικών τραγουδιών» προλογίζοντας τό τραγούδι
γιά τό θάνατο τοϋ Βελή Γκέκα,
πού είναι κι αυτός άπό τίς παλληκαριές τοϋ Κατσαντώνη, γράφει
γιά τον δοξασμένο καπετάνιο τών
Άγράφων : «’Εκτός τοϋ μή επι
βλητικού παρουσιαστικοϋ του, ο

Κατσαντώνης διέθετε δλα τά χαρί
σματα διά νά καταστή ένας φοβεβερός Κλέφτης. ΎΗτο γενναίος μέ
χρι θρασύτητος, εξαιρετικά ευκί
νητος, έλαφρόσωμος καί μέ πανούρ
γο ν πνεύμα· έγνώριζε θανμασίως
δλον τον λαβύρινθον τών ίδικών
του δρέων καί έθερμαίνετο άπό τό
αίσθημα τής άντεκδικήσεως. 'Ο
Ά λ ή πασάς, εις τον όποιον εντός
ολίγον χρόνου έπροκάλεαε μ,εγάιλας ζημίας, άπέστειλε εναντίον του
έπανειλημμένως πολυάριθμα σώμα
τα πολιτοφυλάκων, τά όποια άπέτυχον πάντοτε εις τήν καταδίωξίν
τον. ’Ά λλοτε ό τολμηρός Κατσαν
τώνης τους άπωθοϋσε βιαίως, άλ
λοτε τούς διέφευγε κατά θαυμαστήν
τύχην ή διά στρατηγημάτων, διά τά
όποια έξεπλήσσοντο καί οί εχθροί τον
καί τά παλληκάρια του». ( Φωριέλ :
Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1956
σ. 135). Καί τό τραγούδι δπως
πρώτος τό παρουσίασε ό Φωριέλ,
στή συλλογή του, πού έξεδόθη στο
Παρίσι τό 1824.
«Στις δέκα πέντε τον Μαγιού, στις είκοσι
τον μήνα
Ό Βελή Γκέκας κίνησε νά πάη στον
Κατσαντώνη·
Έ πάτησε κ’ έκόνεψε σ' ένον παπά το
σπίτι.
—Παπά ψωμί, παπά κρασί, νά πιονν
τά παλληκάρια.
Κ ’ εκεί πον *τρωγε κ έπινε, έκεί πον
ώμιλονσε
μαύρα μαντάτα τον ήρθανε άπό τον

Τό επόμενο άναφέρεται στη σύλληψί του καί την μεταφορά του
στά Γιάννενα, όπου ό Ά λ ή πασάς
τον θανάτωσε μέ μαρτυρικό τρόπο,
μαζί μέ τον αδελφό του Γιώργο
Χασιώτη :
«Τρίτη-Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρφαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωνε, νά μή ’χε ξημε
ρώσει.
Τον Κατσαντώνη πιάσανε πέντε χιλιάδες
Τούρκοι·
χίλιο τον πάν’ άπό μπροστά καί δυο
χιλιάδες πίσω.
Ό Κατσαντώνης φώναξε, ό Κατσαντώνης
λέει:
— Τούρκοι βαστάτε τ ’ αλογο, λίγο νά
ξανασάνω,
νά χαιρετήσω τά βουνά και τις ψηλές
ραχούλες
καί νά σουρίξω κλέφτικα ν’ ακούσουν
τά λημέρια,
ν’ άφήσω διάτα στά παιδιά, στον Κώστα
Λεπενιώτη . . .»

Κατσαντωνη.
Σ τα γόνατα γονάτισε, «Γραμματικέ»
φωνάζει,
«τα παλληκάρια σύναξε κι όλο τον
ταϊφά μου,
*Εγώ πηγαίνω έμπροστά, στην κρύα
τη βρυσούλα.
'Ο Κατσαντώνης φώναξεν άπό το μετερίζι.
—Δεν εΐν’ εδώ τά Γιάννινα, δεν είναι οι
ραγιάδες,
γιά νά τούς ψένης σάν τραγιά, σάν τά
παχιά κριάρια.
*Εδώ *ναι τά ψηλά βουνά καί κλέφτικα
τουφέκια.
Τρία τουφέκια τδδωσαν, τά τρι άράδ'
αράδα,
τό Jva τον πήρε ξώδερμα καί τ άλλο στο
κεφάλι,
τό τρίτο τό φαρμακερό, τον πήρε στην
καρδιά του.
Τό στόμα τ αίμα γέμισε, τά χείλη τον
φαρμάκι».

Την παλληκαριά τον Κατσαντώνη, που 6 'Ελληνικός λαός —
καθώς γράφει ό Π. Σπανδωνίδης
στη μελέτη του «01 κλεφταρματωλοί καί τά τραγούδια τους» (1963)
τον θεώρησε σάν τον κατ’ έξοχη
φορέα τής αδιάλλακτης' ελεύθερης
ζωής και τον τραγούδησε πολύ»,
θά την εξύμνηση ό λαϊκή μας Μούσα
σέ πολλούς στίχους. Χαρακτηρι
στικό είναι τό παρακάτω απόσπα
σμα άπό περιγραφή μάχης τον μέ
τούς Τούρκους :
« Ό Κατσαντώνης χονγιαζε άπό τό
μετερίζι·
—"Ας έρχοντ’ οί παλιότονρκοι X εμείς

τούς καρτερούμε.
Έ δώ ’ν τ ' Ά ντώ νη τό σπαθί, τον Δίπλα
τό νταλιάνι.
Και τό γιουρούσι έκαμαν μέ τά σπαθιά
στά χέρια.
Παίρνουν τους Τούρκους όμπροστά σά
βουκολογελάδια,
σάν την κοπή τά πρόβατα, σάν την κοπή
τά γίδια.
Διακόσιους Τούρκους σκότωσαν κ’ εξήντα
λαβωμένους».

’Αρκετά είναι τά δημοτικά τρα
γούδια πού εξυμνούν την λεβεν
τιά και την εξυπνάδα τού Κατσαντώνη. 'Υπάρχουν ωστόσο καί
τά πικρά, άλλα πάντα ηρωικά,
έκεϊνα πού άναφέρονται στο μαρ
τυρικό του θάνατο, στη σύλληψή
του στη σπηλιά πού βρισκόταν
άρρωστος βαριά, τον άποχωρισμό
άπό τούς συμπολεμιστές καί τά
κατατόπια του, την θυσία γιά νά
στερεωθή βαθιά τό μπουμπουκια
σμένο δέντρο τής έλευθερίας. Γιά
κάποιο όνειρό τον, σάν βρισκόταν
άρρωστος στη σπηλιά, μιλάει τό
παρακάτω τραγούδι :
«’Εψές είδα στον νπνο μου, είδα καί στ’
όνειρό μου,
Θολό ποτάμι διάβαινα, Θολό κατεβασμένο.
Ουδέ και πέρα πέρασα, ούδέ καί δώθε
βγήκα.
Μοϋδεσε τό φεσάκι μου κ ή φόντα τον
σπαθιού μου.
Βλέπω δυο λάφια ποϋβοσκαν σέ μιά
στενή σωκήπα,
κι ό κυνηγός τά βίγλιζεν άπό ψηλή ραραχονλα . . .»

' Ολοζώντανη στέκεται ή μνήμη
του πάνω στά πανύψηλα βουνά καί
τά φαράγγια των Άγράφων καί ό
αχός τής παλληκαριάς τον αντα
μώνει μέ τά τραγούδια των τσοπά
νηδων, μέ τούς γραφικούς αντί
λαλους των κοπαδιών, μέ τις με
λωδίες των πουλιών.
'Ο λαογράφος Δημήτρης Λουκόπουλος, πού πέρασε το 1928
άπό τά μέρη πού πολέμησε καί δο
ξάστηκε ό Κατσαντώνης, μάς διέ
σωσε άρκετές τοπικές λαϊκές μαρ
τυρίες γιά τον ηρώα, έτσι καθώς
περνούσαν άπό τούς παλιούς στούς
νεώτερονς. Μαρτυρίες πού ξεκι
νούσαν άπό τά θρυλικά χρόνια πού
ό Κατσαντώνης μέ τά παλληκάρια
του ήταν ό τρόμος τών Τούρκων.
Ά π ό τό βιβλίο του «Στά βουνά
τού Κατσαντώνη» ανθολογούμε με
ρικές απ’ αυτές: «Νοννό του είχε ό
Άντώνης τό Δίπλα, πού πριν απ’
αυτόν ήταν καπετάνιος στ’ ’Άγραφα.
Ε ίχε περάσει τάχα στο Γατζουδέϊκο φρετζάτο, ( οί ντόπιοι λένε πώς
ό Κατσαντώνης λεγόταν Γατζούδης) είδε τό όμορφο παιδάκι, τό
ζήτησε καί τό βάφτισε. "Οταν με
γάλωσε ό βαφτιστικός, είπε στο
νουνά του μιά μέρα ότι θέλει κι αυ
τό ς νά γίνη κλέφτης. 'Ο Δίπλας
παρακάλεσε τον κουμπάρο ν’ άφήση τον αναδεχτό του νά* τον πάρη
μαζί του.
—’Άφησε, λέει έκεϊνος, νά ίδρώση πρώτα τό μουστάκι του, κ’ υστέ
ρα τον παίρνεις.
Τό παιδί όμως, αν καί μικρό
δεν ακούε άπό τέτοια.
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—Θά πάω κλέφτης ! έλεγε.
—Κάτσε, Άντώνη μον. Κάτσε
Άντώνη μον, έκανε ό πατέρας τον.
’Α π ’ αυτό τον κάθησε και το «Κατσαντώνης».
Κ ’ έγινε πρωτοπαλλήκαρο τοϋ
Δίπλα, ας ήταν καί μικρός ακόμα.
Ύστερώτερα πήρε καί τό καπετανλίκι, κι άνατρόμαξε άπ’ αυτόν ή
Τονρκιά. Στη μάχη τον Προσηλιάκου πολέμησε κι ό νοννός τον ό
Δίπλας, άλλα οι Τούρκοι μόνον
αυτόν γνώριζαν για οχτρό· ποϋ να
λογαριάσουν τό Δίπλα μπρος στον
τρομερό κλέφτη!
Θάματα καί πράματα είχε κάμει
ό Κατσαντώνης. Νά : "Ενας καπε
τάνιος Τούρκος κάποτε τον κυνη
γούσε μέ τ ’ άσκέρι του. Μά κι ό
Κατσαντώνης φρόντισε μέ τό δικό
τον τ ’ άσκέρι, καί τον έζωσε κάπου.
Ά φ η σ ε έπειτα τά παλληκάρια τον
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νά πολεμούν τους Τούρκους, κι αυ
τός πήρε άπό κοντά στο κυνηγητό
τον Τούρκο καπετάνιο. Σάν κατά
λαβε στριμούρα ο ’Αγάς, έλεε πώς
μπορεί νά τον γλυτώσουν τά λε
πτά του ! Βγάνει λοιπόν μιά σακκονλα γεμάτη φλωριά καί την
έρριξε κάτω. Ποϋ νά σκύψη όμως
ό Κατσαντώνης νά την πάρη ! Αυ
τός κοίταζε μόνον τον εχθρό πώς να
ξεκάνη !
«”Ε, είπε τότε κείνος, τά χρή
ματα τά περιφρονεϊ, δε θά περι
φρόνηση όμως καί τ ’ άρματα!».
Βγάνει άπ’ τό σελάχι του τά φλωροκαπνισμένα άσημένια άρματά τον
καί τά πετάει κάτω, μέ την ελπίδα
πώς θά σκνψη ό Κατσαντώνης νά τά
πάρη. Μά κι άπ’ αυτά δέν ξιππαστηκε ο τρομερός κλέφτης. ’Ακόμα
περισσότερο έτρεχε άπό κοντά του νά
τον πιάση. Καί τον έλαβε στά χέρια.

—Τί θέλεις νά σοϋ δώσω, λέει
ό Τούρκος καπετάνος, γιά νά μοϋ
χαρίσης τη ζωή ;
—"Ολα τά πλούτη τοϋ κόσμου
αν δώσης, ζωή δε σοϋ χαρίζω. ’Α λ
λά μάθε πώς μόνο παλληκαρίσια
θέλω νά σου την πάρω. Πάρε τ ’
άρματά σου ! Θά πολεμήσουμε οί
δνό μας ! Κ ’ είτε θά μοϋ πάρης
είτε θά σοϋ πάρω τό κεφάλι ! ’Έ τσι
κάνουν τά παλληκάρια, κι δχι άπιστίες, όπως ό άφέντης σου, 6 Ά λ ή πασάς.
Πήρε τότε δ Τούρκος τ ’ άρματά
του πάλι* μά πού νά τολμήση νά
σηκώση χέρι πάνω στον Κατσαντώνη! Τδδωσε κι εκείνος μιά καί
τον σκότωσε παλληκαρίσια».
’Αλλά καί σ’ ένα άλλο του βιβλίο
ό Λονκόπουλος, «Σ τ’ ’Άγραφα», θά
συγκέντρωση χαρακτηριστικές μαρ
τυρίες γιά τον Κατσαντώνη, γραμ
μένες όπως τοϋ τις αφηγήθηκαν οί
κάτοικοι τής περιοχής: « 'Ο Κα
τσαντώνης ήταν μέτριος άνθρωπος
στο ανάστημα * κοντός καί γιομά
τος, αλλά παλληκάρι, δέν γένεται
άλλο. Είχε τό πρόσωπο μελαψό».
Κι ό Λουκόπουλος, έτσι καθώς γε
μίζει την καρδιά του άπό τον πα
λιό τό θρύλο θά πή : «’Ακούοντας
αυτούς τούς θρύλους, φανταζόμουν
πώς μπορεί νά ίδώ τον Κατσαν
τώνη νά προβάλλη άπό κάπου. Οί
λαγγαδιές, οί ράχες ολόγυρα, ό
"Αι Γιάννης άπό πέρα, τά ψηλά
βουνά παραπάνω, είναι τα άκόμα·
ήταν οί σύντροφοί του οί παντοτεινοί, όσο ζοϋσε. "Ακόυσαν τά τρα
γούδια του, είδαν τη λεβεντιά του ·
αυτά χαιρέτησε καί τελευταία μέ
τις τρεις τ ονφεκιές του. Πέθανε
αυτός καί πάει, άλλά τ ’ δνομά του
δέν πεθαίνει σέ τούτα τά μέρη, τον
ζωντανεύει κάθε στόμα, οπού κι
αν πας, δπου κι αν σταθής. Σοϋ
δείχνουν τά λημέρια του, ποϋ πή
δησε, ποϋ βάρεσε τον δείνα ντερ
βέναγα, ποϋ τούτο, ποϋ τ ’ άλλο.
Σέ ποιο σπίτι έπαιρνε ψωμί, ποιόν
είχε φίλο, ποιόν εχθρό, σέ ποιά
βρύσι έπαιρνε νερό, ποιές στράτες
διάβαινε. Πώς νά φαντααθής πώς
δέν ζή !».
Κι άληθινά, έτσι καθώς λέει ό
Λουκόπουλος, παντού υπάρχει ό
αέρας τής παλληκαριάς του, ιστο
ρική μνήμη καί παράδοαι. Καί θά
ύπάρχη πάντα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

-

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΟΝ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΩΝ
Τοΰ ψυχιάτρου κ. Μ. Στριγγάρη*
Τ Ο ΙΣ ΤΗ Ν ΕΚΤΕΝ Η περιγραΡ /| φήν τοΰ πολύπλοκου χαρακτήρος των χασισοποτών, άναφέρεται σειρά ιδιοτήτων ψυχικών, αί
όποΐαι δύνανται νά εξηγήσουν την
άρνητικήν συμπεριφοράν αυτών έναν
τι τής κοινωνίας. Είναι εις μεγάλον
βαθμόν δύσπιστοι, δειλοί καί περίφο
βοι, διαβιοϋν κατά τό δυνατόν άποφεύγοντες τούς άλλους άνθρώπους.
Εκλέγουν κατά προτίμησιν διά την
διαμονήν των μέρη, τά όποια δεν
συχνάζονται ύπό άλλων άνθρώπων.
ανέρχονται προς τον σκοπόν αυτόν
έπί λόφων ή κρύπτονται όπισθεν
βράχων, έξέρχονται μακράν τής πόλεως, άναζητοϋν μίαν άπόκρυφον
γωνίαν παρά την άκτήν κτλ.
Ούτως άναπτύσσεται έντός αύτών
μία άντίθεσις καί έχθρότης κατά
τής κοινωνίας, τά δέ αισθήματα
αυτά έκδηλοϋνται κατά διαφόρους
τρόπους καί εις διαφόρους περιστά
σεις. Εις τάς ομιλίας των οί χασισοπόται στρέφονται συχνά κατ’ αύαύτής μέ πικρίαν καί κακάς διαθέ
σεις. ’Εμφανίζονται πάντοτε ώς
διαμαρτυρόμενοι. 'Η τάξις έκλαμβάνεται ώς καταπίεσις, οί νόμοι
καί ή αστυνομία έχουν δημιουργηθή μόνον διά νά περιορίζουν την
ελευθερίαν των. Οΰτω θεωρείται
ορθή καί καλή πάσα πράξις στρεφομένη εναντίον τών νόμων κτλ.
Εις τά δμματά των ή κλοπή δεν
άποτελεΐ έγκλημα- αί άμετροι έπιθυμίαι των προς εύημερίαν, άνεσιν,
διασκεδάσεις, πολυτέλειαν, καλοφαγίαν κτλ., αί όποΐαι καταπίπτουν
εις θρύμματα λόγω τών λίαν π τω 
χικών συνθηκών τής ζωής των (ώς
έπί τό πλεΐστον παρ’ ήμΐν), τούς
κεντρίζουν κατά τοΰ πλούτου καί
δλων έκείνων, τούς όποιους θεωρούν
κατόχους τών έξαισίων αύτών πρα
γμάτων. ’Αλλά εις τήν καθημερινήν

Αυτοπροσωπογραφία εν χασισικί/
μέθ>) τοϋ Baudelaire 1844.

διαβίωσίν των είναι ούτοι πράγματι
ολιγαρκείς καί συχνά ευχαριστημέ
νοι άπό τό ολίγον, άκόμη καί τότε,
δταν είναι είς θέσιν νά παράσχουν
εις έαυτούς μεγαλυτέρας απολαύ
σεις. Συγχρόνως δμως είναι έσωτερικώς πλήρεις έπιθυμιών, αί όποΐαι
περιορίζονται είς ονειροπολήσεις καί
πνευματικούς άκροβατισμούς. Ρωμαντικαί ίδέαι καί τυχοδιωκτικαί
τάσεις τούς όδηγοϋν κατ’ αυτόν τον
τρόπον τόσον προς τό έγκλημα, μέ
τό όποιον έύρίσκονται πάντοτε είς
στενάς σχέσεις, δσον καί προς ορ
γανώσεις, κόμματα κτλ. αί όποΐαι
είναι δυσηρεστημέναι μέ τήν ύπάρχουσαν κοινωνικήν τάξιν καί τήν
καταπολεμούν.
Είς έκ διαμέτρου άντίθεσιν προς
τήν άρνητικήν στάσιν των άπέναντι
τής κοινωνίας εύρίσκεται ή θετική
στάσις των άπέναντι τής άνθρωπίνης

κοινότητος έν γένει. Είναι ένα γε
γονός, τό όποιον έχει πιστοποιηθή
παντού, δπου γίνεται χρήσις χασίς.
δτι οί χασισοπόται συναθροίζονται
είς ένα μέρος διά νά καπνίσουν άπό
κοινοϋ. Ή ίδιότης αύτή τών τοξικο
μανών είναι τόσον διαδεδομένη, ώ
στε νά δύναται νά ύποθέση τις μετά
βεβαιότητος, οτι είς ένα μέρος
δπου έπιστοποιήθη ένας καί μόνον
χασισοπότης, ύπάρχει τούλάχιστον
καί δεύτερος.
Τήν τάσιν αύτήν προς τήν έπικοινωνίαν μέ τούς άλλους άνθρώ
πους προκαλοϋν έκτος τοΰ χασίς
καί άλλα άπολαυστικά μέσα, δπως
ή κακαΐνη καί κατά μείζονα λόγον
τό άλκοόλ. Σχετικώς λέγει ό H arnack, δτι τό άλκοόλ «είναι κυρίως
ένα άνεκτίμητον προωθητικόν μέσον
διά τήν έπικοινωνίαν τής άνθρωπότητος καί τής κοινωνίας. 'Η ιδιόρ
ρυθμος έπίδρασις τοΰ άλκοόλ, ή
όποια συγχρόνως είναι άναζωογονητική καί καθυσηχαστική, έπιβάλλεται κατ’ αύτήν διαφοροτρόπως.
Τό δτι οί άνθρωποι γίνονται εύθυμότεροι, ίλαρώτεροι, πνευματικώς
πλέον εύδιάθετοι, συγχρόνως δέ
άποβάλλουν τήν άτολμίαν των καί
τάς έπιφυλάξεις των συνεπεία τής
ίδιαζούσης έπιδράσεως τοΰ άλκοόλ
έπί τοΰ έγκεφάλου, δτι γίνονται
άληθέστεροι, άνοικτότεροι καί όμιλητικώτεροι προς άλλήλους, αυτοί
είναι κυρίως οί λόγοι, διά τούς όποι
ους άποβαίνει τό άλκοόλ ό ισχυρό
τερος συντελεστής τής κοινωνίας».
Βεβαίως είς τήν διατύπωσιν αύτήν
συνυπάρχει καί ή θέσις καί ό τρόπος
τής έκτιμήσεως τής κοινωνικής ση
μασίας τοΰ άλκοόλ καί τών ιδιο
τήτων του. 'Η έκτίμησις δμως τών
ύπό τής έπενεργείας τοΰ άλκοόλ
* Έ κ τοϋ Βιβλίου «Χασίς κλπ.»
(Συνέχεια είς τήν σελ. 503)
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Α Λ Φ Ο Ν Σ Ο Υ ΝΤ ΟΝΤ Ε

Ό μύλος

του Μα σ τ ρ ο - Γ ι ά ν ν η

Κ

Α ΤΙ τ ό ά κ α θ ό ρ ι σ τ ο κ α ί ά ν ε ξ ή γ η τ σ ύ π ή ρ χ ε σ τή ζω ή
τού
μ α σ τ ρ ο - Γ ι ά ν ν η . ’Α π ό
τ ό τ ε π ο ύ ά ρ χ ισ α ν ν ά λ ειτ ο υ ρ γ ο ύ ν
ο ί ά τ μ ό μ υ λ ο ι, κ α ν έ ν α ς χ ω ρ ι α ν ό ς
δεν π ή γ α ιν ε ν ’ ά λ εσ η σ ιτ ά ρ ι σ ’
α υ τ ό ν . ‘Ω σ τ ό σ ο τ ά φ τ ε ρ ά τ ο ύ μ ύ 
λ ο υ τ ο υ δεν έ π α ψ α ν ν ά γ υ ρ ίζ ο υ ν .
Κ αί κ α τ ά τ ό β ρ α δ υ ν ό έ β λ ε π ε ς τ ό
γ ερ ο -μ υ λ ο ο νά ν ’ ά ν η φ ο ρ ίζ η κ α μ α 
ρ ω τ ό ς μέ τ ό γ α ϊ δ ο υ ρ ά κ ι φ ο ρ τ ω 
μ έ ν ο σ α κ κ ιά σ ι τ ά ρ ι γ ι ’ ά λ ε σ μ α .
—Γ ειά χ α ρ ά , τ ο ϋ λ έ γ α ν ο ί χ ω ρ ιά τ ε ς. Π ώ ς π ά ε ι ό μ ύ λ ο ς ; Δ ο υ 
λ εύ ει ;

—Δ ό ξ α σ τ ό Θ ε ό , δέ μά ς λ ε ίπ ε ι
δ ο υ λ ε ιά , ά π α ν τ ο ϋ σ ε π ρ ό θ υ μ α .
" Ο τ α ν τ ο ν ρ ω τ ο ύ σ ε κ α ν είς π ο ύ
εύ ρ ισ κ ε τ ό σ η π ε λ α τ ε ί α , έ β α ζ ε τ ό
δ ά χ τ υ λ ο σ τ ά χ ε ί λ η κι ά π α ν τ ο ύ σ ε
μέ τ ρ ό π ο μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η :

ή

—Σ ο ύ τ ! Μ ή κ ά ν η ς λ ό γ ο —είν α ι
ά π ό τ ό ε ξ ω τ ε ρ ικ ό .
Π ο τ έ , κ α ν είς δέ μ π ό ρ ε σ ε ν ά μ ά θ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α . Κ αί σ ε κ α ν έ ν α ,
μ ή τε σ τ ο γ ι ό τ ο υ , μ ή τε καί σ τ ή ν
έ γ γ ο ν ο ύ λ α τ ο υ , τ ή Ζ ω ή , δέν έ π έτρεψ ε ν ά π α τ ή σ η σ τ ο ν μ ύ λο .
" Ο σ ο ι π ε ρ ν ο ύ σ α ν ά π ό ’κεΐ β λ έ 
π α ν ε π ά ν τ α κ λ ε ισ τ ή τ ή ν π ό ρ τ α , τ ό
γ α ϊ δ ο υ ρ ά κ ι ν ά β ό σ κ η π ι ό π έ ρ α κι
ά κ ο ύ γ α νε τή μ υ λ ό π ε τ ρ α ν ά γ υ ρ ίζ η
καί τ ό λ ιγ ν ό μ α ντρ ό σ κ υ λό τ ο υ ν ά
γ α υ γ ί ζ η ά π ε ιλ η τ ικ ά .
Π α ρ ά ξενα φ α ίν ο ν τ α ν δ λ ’ α ύ τ ά ,
κι ό π ω ς τ ο ύ ρ χ ό τ α ν ε τ ά έ ξ η γ ο ύ σ ε
ό καθένας. "Α λλοι λ έ γ α ν ε π ώ ς ό
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μ α σ τ ρ ο - Γ ι ά ν ν η ς είχ ε π ά ρ ε - δ ώ σ ε μέ
ξένους π ρ ά κ τ ο ρ ες, ά λ λ ο ι π ώ ς π ε 
ρ ι σ σ ό τ ε ρ α σ α κ κ ιά μέ τ ά λ λ η ρ α β ρ ι
σ κ ό ν τ α ν ε σ τ ό μ ύ λ ο , π α ρ ά μ ’ ά λ ε ύ ρ ι.
Μ ιά μ έρ α ό γ ι ό ς τ ο υ κ ’ ή μικρή
Ζω ή π ή γ α ν ε σ τό μύλο γ ιά νά
ίδ ο ύ ν τ ί γ ί ν ε τ α ι έκεΐ. Ό μ α σ τ ρ ο Γ ιά ν ν η ς μ ό λ ις είχ ε β γ ή . Κ λ ειδ α μ 
π α ρ ω μ έ ν η ή τ α ν ή π ό ρ τ α , μ’ ά π ’
έ ξ ω ε ίχ ε ξ ε χ α σ τ ή ή ψ η λ ή ξ ύ λ ιν η
σ κ ά λ α , κι α ύ τ ο ί σ κ έ φ τ η κ α ν δ τ ι
μπορούσαν νά
μπούν ά π ό τό
π α ρ ά θ υ ρ ο . Τ ο ύ ς έ κ α ιγ ε ή ε π ιθ υ μ ία
νά
μ ά θ ο υ ν τ ί σ υ μ β α ίν ε ι. ’Α νέ
β η κ α ν , κ α ί τ ί ν ά ίδ ο ύ ν ; Ή μ υ λ ό 
π ε τ ρ α γ ύ ρ ιζ ε δ ίχ ω ς ν ά χ η σ π υ ρ ί
σ ι τ ά ρ ι . Κι ο ύ τ ε μ ιά χ ο ύ φ τ α ά λ ε ύ 
ρι δέ φ α ι ν ό τ α ν ε π ο υ θ ε ν ά . Ά ρ α χ ν ι α σ μ έ ν ο ι ή τ α ν ο ί τ ο ί χ ο ι κι ό
σκ ελετός τ ο ύ μ ύ λ ο υ γ ε μ ά τ ο ς σ κ ό
ν η . Γ ύ ρ ω ά π ό τ ό π α λ ιό , ξ ύ λ ιν ο
κ ρ ε β β ά τ ι , π ο ύ κ ά τ ι κ ο υ ρ έ λ ια τ ό
σκ επ άζα νε,
β ρ ισ κ ό ν τ α ν ε μ ερ ικ ά
σ α κ κ ιά , π ο ύ ο ί σ κ ισ μ ά δ ε ς τ ο υ ς
μ α ρ τ υ ρ ο ύ σ α ν δ τ ι ε ίχ α ν ε γ ε μ ι σ τ ή
μέ ά σ τ π ρ ό χ ω μ α κι ά σ β έ σ τ η .
Τ ότε κ α τά λα β α ν : Α ύτό τ ό άσβεστόχω μ α κουβαλούσε τό σούρου
π ο ό γ έρ ο -μ υ λ ω νά ς γ ιά ν ά τ ό
β λ έ π ο υ ν ο ί σ υ ν τ ο π ί τ ε ς τ ο υ (κ α ί
β έ β α ια τ ό ξ α ν α π ή γ α ι ν ε σ τ ό χω 
ριό ά ρ γ ά τ ή ν ύ χ τ α , γ ι ά ν ά τ ό
ε π ίδ ε ι ξ η , τ ’ ά λ λ ο β ρ ά δ υ ) . Ό δ υ 
σ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς ό μ α σ τ ρ ο - Γ ιά ν ν η ς . “Η 
θ ελ ε ν ά σ ώ σ η μέ κά θ ε θ υ σ ί α τ ή ν
ύ π ό λ η ψ ι τ ο ϋ μ ύ λ ο υ τ ο υ μέ τ ό
ν ά δ ε ίχ ν ε ι π ώ ς ο λ ο έ ν α δ ο υ λ ε ύ ε ι,
π ώ ς δ έν έχει π ι ά ξ ο φ λ ή σ ε ι!

Τ ή ν ά λ λ η μ έρ α ό γ ι ο ς κ ’ ή έ γ _
γ ο ν ή τ ο υ ή ρ θ α ν ν ά μέ β ρ ο υ ν γ ι ά
ν ά μ ο ύ φ α ν ε ρ ώ σ ο υ ν —μέ τ ί σ υ γ κ ί ν η σ ι ! —τ ό μ υ σ τ ικ ό τ ο ύ μ α σ τ ρ ο Γ ιά ν ν η . “Α κ ό υ σ α μέ κ α ρ δ ι ο χ τ ύ π ι
τ ή δ ρ α μ α τ ικ ή ι σ τ ο ρ ί α κι ά μ έ σ ω ς
μ ο ύ ρ θ ε σ τ ό ν ο ύ μ ιά κ α λ ή σ κ έ ψ ι.
Έ τ ρ ε ξ α σ τ ο ύ ς φ ίλ ο υ ς κ α ί τ ο ύ ς
γ ν ώ ρ ιμ ο ύ ς μ ο υ , τ ο ύ ς ε ίπ α τ ά κ α 
θ έ κ α σ τ α , κι δ λ ο ι μ α ζ ί ά π ο φ α σ ί σ α με ν ά π α ρ η γ ο ρ ή σ ο υ μ ε τ ό γ ε ρ ο 
μ υ λ ω ν ά καί ν ά τ ο ύ δ ώ σ ο υ μ ε κ ο υ 
ρ ά γ ιο .
Μ α ζ έψ α μ ε χ ω ρ ί ς δ υ σ κ ο λ ί α δ σ ο
σ ι τ ά ρ ι ε ίχ α μ ε , τ ό φ ο ρ τ ώ σ α μ ε σ τ ά
ζ ώ α κ α ί π ή γ α μ ε σ τ ό μ ύ λ ο . ’Ε κείνη
ή λ ι τ α ν ε ί α τ ώ ν φ ο ρ τ ω μ έ ν ω ν μέ
ά λ η θ ιν ό
σ ι τ ά ρ ι σ α κ κ ιώ ν ή τ α ν ε
π ο λ ύ ώ ρ α ία . . .
Δ υ ό -τ ρ ε ϊ ς π ο ύ π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ α σ τ ε
βρήκαμε τ ό μύλο ά ν ο ιχ τ ό , καί τ ό
μ υ λ ω ν ά κ α θ ισ μ έ ν ο σ τ ή ν π ό ρ τ α
π ά ν ω σ ’ έ ν α σ α κ κ ί μέ ά σ β 'ε σ τ ο χ ω μ α . Ε ίχ ε σ τ η ρ ίξ ε ι τ ό κ εφ ά λ ι σ τ ά
χ έ ρ ι α τ ο υ κΓ έ κ λ α ιγ ε τ ή μ ο ίρ α τ ο υ .
Δ ί χ ω ς ά λ λ ο κ α τ ά λ α β ε ά π ό τ ή θέ
σ η τ ή ς σ κ ά λ α ς δ τ ι κ ά π ο ιο ς μπ ή κ ε
σ τ ό μ ύ λ ο κι έμ α θε τ ό μ υ σ τ ικ ό τ ο υ .
Π α ρ α λ η ρ ο ύ σ ε : « Π ά ει ή ύ π ό λ η ψ ι
τ ο ύ μ ύ λο υ μ ου . . . » έλεγε. «Δ έ μού
μένει π α ρ ά ν ’ ά π ο χ α ι ρ ε τ ή σ ω τ ο ύ τ ο
τό ν κόσμο . . . »
Τ ό κ λ ά μ α καί τ ό π α ρ α μ ιλ η τ ό
τ ο υ ξ ε σ κ ίσ α ν ε τ ις κ α ρ δ ιές μας.
Δ έ ν ξ έρ α μ ε π ώ ς ν ά φ ερ θ ο ύ μ ε.
Π άνω σ τή ν ώ ρα φ τάσ ανε τ ά βασ τ α γ ά μέ τ ά φ ο ρ τ ώ μ α τ α , κ α ί τ ό τ ε
δ λ ο ι μ α ζ ί ά ρ χ ί σ α μ ε ν ά ξ ε φ ω ν ί
ζ ο υ μ ε δ π ω ς π α λ ι ά , τ ο ν κ α ιρ ό τ ώ ν
μυλω νάδω ν.
—’Έ , έ, ά π ό τ ό μ ύ λ ο ! ’Ε λ ά τ ε ν ά
βοη θή σ ετε σ τ ό
ξεφ όρτω μ α .
Τ ιν ά χ τ η κ ε ά π ά ν ω ό μ α σ τ ρ ο Γ ιά ν ν η ς , είδε ν ά χ ύ ν ω ν τ α ι μ ερ ικ ά
σ π ε ι ρ ι ά σ ι τ ά ρ ι ά π ό μ ιά σ κ ισ μ ά δ α ,
τ ’ ά ρ π α ξ ε σ τ ή χ ο ύ φ τ α τ ο υ κι ά ρ 
χ ι σ ε ν ά τ ά χ α ϊ δ ε ύ η , κ α θ ώ ς χ α ϊδ ε ύ ε ι
έ ν α ς φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς τ ό χ ρ υ σ ά φ ι . "Υ
σ τ ε ρ α , γ υ ρ ί ζ ο ν τ α ς σ ’ έμ ά ς, ε ίπ ε
μέ ύ φ ο ς θ ρ ια μ β ε υ τ ικ ό :
—”Α , τ ώ ξ ε ρ α π ώ ς θ ά μ ο ύ ξ α ν ά ρ θ ετε. Τ ώ ξ ε ρ α ε γ ώ ! Π ρ ό τ ε ιν α ν ά
τ ό ν π ά ρ ο υ μ ε σ τ ά χ έ ρ ια καί ν ά τ ό ν
π ά μ ε «έν π ο μ π ή κ α ί π α ρ α τ ά ξ ε ι »
σ τ ό χ ω ρ ι ό , κι δ λ ο ι ο ί ά λ λ ο ι σ υ μ 
φ ω ν ή σ α ν ε . Μ ά έκ εϊνος ε ίπ ε :
—" Ο χ ι, π α ι δ ι ά μ ο υ , ό χ ι ά κ ό μ α .
’Α φ ή σ τ ε π ρ ώ τ α ν ά δ ώ σ ω τ ο ύ μ ύ 
λ ο υ ν ά φ ά η κ α λ ά . Σ κ εφ τ ή τ ε π ό σ ο ν
κ α ιρ ό έ χ ε ι ό έρ μ ο ς ν ά β ά λ η σ τ ό
δ ό ν τ ι τ ο υ σ ιτ ά ρ ι !
(Δ ια σ κ ε υ ή )

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ

Τό
Κα λ ο κ αί ρ ι
Ο Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι ε ίν α ι ή π ιό
π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν η ε π ο χ ή . Ο ί π ο ι
η τ έ ς κ α ϊ ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ίς π ο λ ύ λ ίγ ο
α σ χο λ ή θ η κ α ν μαζί τη ς, κ ι’ αν α 
σ χ ο λ ή θ η κ α ν ε ίν α ι γ ια ν ά τ ή ς β ρ ί
σ κ ο υ ν μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α κ α ί ε λ α τ τ ώ 
μ α τα . Ε ίν α ι ή ε π ο χ ή , ό π ω ς λ έ ν ε ,
τ ή ς α φ ό ρ η τ η ς , τ ή ς ά π ο π ν ικ τ ικ ή ς
ζ έ σ τ η ς , ή ε π ο χ ή τ ή ς β α σ ιλ ε ία ς
τ ω ν ε ν τ ό μ ω ν κ α ί τ ω ν ζ ο υ ζ ο υ ν ιώ ν ,
π ο ύ τ ό σ ο έ ν ο χ λ ο ΰ ν τ ή ν ε ύ α ισ θ η σ ία
τω ν ανθρώ πω ν. Ή επ ο χή τή ς αϋ
π ν ία ς κ α ί τ ο ϋ έ ξ α ν τ λ η τ ικ ο ϋ ξ ε ν υ χ τ ιο ϋ , μέ τ ά σ τ ρ ιφ ο γ υ ρ ίσ μ α τ α σ τά
κ α τ ά ζ ε σ τ α κ ρ ε β β ά τ ια κ α ί τ ις λ ε υ 
κές νύχτες. Ή επ ο χή , δπω ς λένε
π ά ν τ α ο ί δ υ σ φ η μ ισ τ έ ς το ϋ κ α λ ο 
κ α ιρ ιο ύ , τ ή ς κ ο ύ ρ α σ η ς κ α ί τ ή ς
σ π α τά λ η ς δυνάμεω ν.
Ή
ά ν ο ι ξ η , τ ό φ θ ιν ό π ω ρ ο κ ι ’
α ύ τ ό ς ά κ ό μ α ό χ ε ιμ ώ ν α ς έ χ ο υ ν
βρει π ά μ π ο λλ ο υ ς τούς λά τρ ες κ α ί
τούς ύμνογράφ ους. Τ ό
καημένο
τ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι μ ά τ α ια α ν α ζ η τ ε ί τ ό ν
ύμνω δό πού θά άνασύρη τόν π έ
π λ ο τ ή ς α θ λ ιό τ η τ α ς , μ έ τ ό ν ό 
π ο ιο ν τ ό έ χ ο υ ν τ υ λ ίξ ε ι κ α ί θά
ά π ο κ α τ α σ τ ή σ η τ ό δ ίκ α ιο .
Κ α ί π ρ α γ μ α τ ικ ά κ α μ μ ιά ε π ο χ ή
δ έ ν σ υ μ β ο λ ίζ ε ι τ ή ρ ώ μ η , τ ή χ α ρ ά ,
τ ή ν ε λ π ίδ α , τ ή ν α λ κ ή ν κ α ί τ ή ν
ό μ ο ρ φ ιά , δ σ ο τό σ υ κ ο φ α ν τ η μ έ ν ο
κ α λ ο κ α ίρ ι. Σ μ ιλ ε υ τ ή ς κ α ί λ α ξ ε υ 
τ ή ς ώ ρ α ίώ ν κ ο ρ μ ιώ ν , δ η μ ιο υ ρ γ ό ς
τ ή ς ύ γ ε ία ς , μ ε γ ά λ ο ς έ ξ ο ικ ε ιω τ ή ς
μ έ τά σ τ ο ιχ ε ία τ ή ς φ ύ σ η ς , π ο ύ
μ α ς τ ρ ο μ ά ζ ο υ ν δ λ ε ς τ ις ά λ λ ε ς ε π ο 
χ έ ς το ϋ χ ρ ό ν ο υ , τό κ α λ ο κ α ί ρ ι
μ α ς σ υ μ φ ιλ ιώ ν ε ι μ έ τ ό ύ π α ιθ ρ ο
κ α ί μ α ς θ υ μ ίζ ε ι τ ή ν ά ν α ν ε ω τ ι κ ή
του δύνα μ η .

Γ ιά δ σ ο υ ς ά γ α π ο ΰ ν τ ό ύ π α ιθ ρ ο
ε ίν α ι μ ιά ξ ε χ ω ρ ισ τ ή ε υ χ α ρ ίσ τ η σ η
δ τ α ν β λ έ π ο υ μ ε τ ό κ α λ ο κ α ίρ ι τ ις
χ ιλ ιά δ ε ς τω ν α ν θ ρ ώ π ω ν ν ά π ρ ο σ 
έ ρ χ ο ν τα ι π ρ ο σ κ υ ν η τέ ς το υ, δ σ ο
κ ι’ αν τό π ρ ο σ κ ύ ν η μ α αύτό μ π ο 
ρεί νά έχ ει τή μορφ ή τή ς π ρ ο 
σ ω ρ ι ν ό τ η τ α ς κ α ί ο ί π ρ ώ τ ε ς ρ ιπ έ ς
το ϋ άνέμου θά σ η μ ά νο υ ν τή ν πρώ 
τη ά π ισ τ ία — κ α ί δ ια ρ κ ή υ σ τ έ ρ α —
τ ώ ν ό ψ ιμ ω ν κ α ί π ρ ό σ κ α ιρ ω ν αύτώ ν ερ α σ τώ ν τή ς φ ύσ η ς.
Μ ά ή μ εγά λη χα ρ ά , τό μ εγά λο
κ α τ ό ρ θ ω μ α τ ο ϋ κ α λ ο κ α ιρ ιο ύ ε ίν α ι
ή ε ξ ο ικ ε ίω σ ή μ α ς μ έ τό σ τ ο ιχ ε ίο
ε κ ε ίν ο , τ ό ά φ θ α σ τ ο κ α ί α σ ύ γ κ ρ ιτ ο ,
π ο ύ σ τ ο λ ίζ ε ι κ α ί π ε ρ ιβ ά λ λ ε ι α π ό
π α ντο ΰ τή χ ώ ρ α μας: τή θ ά λ α σ σ α. Κ ι’ α υ τ ο ί ο ί σ τ ε ίρ ο ι ύ μ ν ω δ ο ϊ
τώ ν α γα θ ώ ν τώ ν ά λ λ ω ν επ ο χ ώ ν,
θ ’ά ξ ι ζ ε τ ό ν κ ό π ο ν ά υ γ ρ ά ν ο υ ν τ ή ν
π έ ν ν α το υ ς γ ιά ν ά τ ο ν ίσ ο υ ν τή
μ ε γ ά λ η α ύ τή έ π ίτ ε υ ξ η τ ο ϋ κ α λ ο κ α ιρ ιο ΰ .
Δ έν ε ίν α ι π ο λ λ ά χ ρ ό ν ια σ τ ο ν
τό π ο μας πού ο λο κ λ η ρ ώ θ η κ ε ή
κ α τ ά κ τ η σ η α ύ τ ή , π ο ύ ξ α ν α γ υ ρ ίσ α μ ε — ύ σ τ ε ρ α α π ό τ ό σ η μ α κ ρ α ί
ω ν η μ α τ α ιο π ο ν ία κ α ί α φ ιέ ρ ω σ η σ έ
ά ν ε δ α φ ικ έ ς ή θ ικ ο λ ο γ ίε ς — σ τ ά ιδ α 
ν ικ ά τώ ν α ρ χ α ίω ν Ε λ λ ή ν ω ν σ τό
« ν ο ΰ ς υ γ ιή ς έ ν σ ώ μ α τι ύ γ ιε ΐ» . Ο ί
σ χ έ σ ε ις μ α ς μέ τ ό ν ε ρ ό κ α ί μ έ τή
θ ά λ α σ σ α ε ϊδ ικ ώ τ ε ρ α δ έ ν ή τ α ν κ α ί
τ ό σ ο α γ α θ έ ς ... Ζ ο ΰ μ ε σ ’ έ ν α ν τ ό π ο
π ο ύ τό υ γ ρ ό γ α λ ά ζ ιο σ τ ο ιχ ε ίο ε ίν α ι
σ υνυφ ασ μ ένο μέ τή ν
υπόσ τα σ ή
μ α ς, μέ τή ζω ή μ ας, δ εμ ένο μέ τή ν
ε θ ν ικ ή μ α ς λ ε υ τ ε ρ ιά , σ ’ έ ν α τ ό π ο
π ο ύ ή θ ά λ α σ σ α μ ά ς π ο τ ίζ ε ι, μ ά ς
π ε ρ ιβ ρ έ χ ε ι, ε ίν α ι χ ω μ έ ν η π α ν το ϋ ,

τρυπ ώ νει σ έ κάθε βαθούλω μ α τή ς
ξ η ρ ά ς σ έ μ α γ ε υ τ ικ ά σ υ μ π λ έ γ μ α τ α ,
κ ο υ λ ο υ ρ ιά ζ ε τ α ι χ α δ ιά ρ ικ α
γύρω
ά π ό τ ις π ρ ο ε ξ ο χ έ ς τ ή ς γ ή ς κ α ί τ ις
ξ έ ρ ε ς κ α ί ρ α ν τ ίζ ε ι μ έ τ ο ύ ς ά φ ρ ο ό ς
τ η ς το ύ ς κ ά β ο υ ς κ α ί τά ν η σ ιά μα ς.
Κ ι ’ δ μ ω ς π ρ ιν ά π ό 40 ά κ ό μ α χ ρ ό 
ν ια , ή θ ά λ α σ σ α ή τ α ν ό ά γ ν ω σ τ ο ς
X π ο ύ μ έ δ έ ο ς τό ν π λ η σ ιά ζ α μ ε κ ι’
άφ ήναμε μέ π ο λ λ ή σ υγκα τά βα σ η
ν ά μ ά ς ρ α ν τ ίσ ε ι τά κ ά τω ά κ ρ α . Μ ά
τό κ α λ ο κ α ίρ ι κ α ρ α δ ο κ ο ύ σ ε κ α ί μ ά ς
ψ ιθ ύ ρ ιζ ε σ ιγ α λ ά ,
μ ο υ ρ μ ο υ ρ ισ τ ά ,
π ε ισ τ ικ ά , μ ά ς π ρ ο π α γ ά ν δ ιζ ε τ ις χ ά 
ρ ες κ α ί τ ις χ α ρ έ ς το υ . "Ω ς σ ιγ ά σ ιγ ά ν ίκ η σ ε . Ο ί λ ίγ ο ι μ ε μ ψ ίμ ο ιρ ο ι
π ο ύ ά π ό μ ε ιν α ν ά κ ό μ α , κ α τ α π τ ο η μ έ ν ο ι κ α ί α κ ο ιν ώ ν η τ ο ι, τ ρ α β ή χ τ η 
κ α ν σ έ μ ιά γ ω ν ιά , χ ω μ έ ν ο ι σ τ ή
ν α φ θ α λ ίν η τ ο ϋ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , α ν ί
κ α ν ο ι ν ά φ έ ρ ο υ ν ό π ο ια δ ή π ο τ ε ά ντ ίδ ρ α σ η σ τ ις κ α τ α κ τ ή σ ε ις τ ο ϋ κ α 
λ ο κ α ιρ ιο ύ .
’Α ρ κ ε ί ν ά ρ ί ξ ε ι κ α ν ε ί ς μ ι ά μ α τ ιά
σ τ ις γ ρ α φ ικ έ ς α κ ρ ο γ ια λ ιέ ς μ α ς, ν ά
χ α ρ ε ΐ κ α ί νά θα υ μ ά ζει τά μ προύτ ζ ιν α κ α λ ο φ τ ια γ μ έ ν α κ ο ρ μ ιά , γ ε 
μ ά τ α ζ ω ή , α ι σ ι ο δ ο ξ ί α κ α ί ύ γ ε ία ,
ν ά ά ν τ ικ ρ ύ σ ε ι τά χ α ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ό 
σω πα, νά ά κ ούσ ει τό ά ρ γυ ρ ό η χο
γ έ λ ιο τ ή ς ν ιό τ η ς , τ ή ς ν ιό τ η ς μ α ς
τ ή ς τ ό σ ο τ α λ α ιπ ω ρ η μ έ ν η ς , π ο ύ τό
κ α λ ο κ α ίρ ι τ ή ν κ ά ν ε ι ν ά τά ξ ε χ ύ 
σ ε ι δ λ α . Τ ό κ α λ ο κ α ίρ ι ά ν ο ίγ ε ι
τ ή ν ά σ φ α λ ισ τ ικ ή δ ικ λ ε ίδ α τ ή ς φ υ 
γ ή ς , μ ιά ς φ υ γ ή ς π ο ύ έ ξ α σ φ α λ ίζ ε ι
τ ή ν ύ γ ε ία κ α ί τ ή ν α ι σ ι ο δ ο ξ ί α , δ υ ό
άγαθά πού τόσ ο έχει σ ή μ ερα α
νά γκ η ό ά νθρ ω π ο ς.
Π λ ο ύ σ ιο ι κ α ί φ τ ω χ ο ί π ρ ο σ έ ρ 
χ ο ν τ α ι κ α ί κ α τα θ έ το υ ν τ ή ν ε ισ φ ο 
ρά τους σ το ν βω μ όν α ύ τό ν τή ς ύ
γ ε ί α ς , κ α ί τ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι ε ύ φ ρ α ίν ε τα ι πού κατώ ρθω σ ε νά ξ ε σ κ ε 
π ά σ ε ι , κ υ ρ ιο λ ε κ τ ικ ά κ α ί μ ε τ α 
φ ο ρ ικ ά τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς. Ν ά τ ο ύ ς
ξ ε σ κ ε π ά σ ε ι κ υ ρ ιο λ ε κ τ ικ ά ,
γ ια τ ί
τ ο ύ ς έ κ α ν ε ν ά ά φ ή σ ο υ ν τ ά κ ο ρ μ ιά
το υ ς νά τά α τσ α λ ώ ν ε ι ό ή λ ιο ς κ α ί
ό ά έρ α ς , ν ά τά λ ο ύ ζ ε ι τό γ α λ ά ζ ιο
κ ϋ μ α , ν ά τ ά γ ε μ ίζ ε ι ό ξ υ γ ό ν ο , ν ά
τ ά γ ε μ ί ζ ε ι φ ρ ε σ κ ά δ α κ α ί δ ρ ο σ ιά .
Μ ε τ α φ ο ρ ικ ά γ ια τ ί ξ ε σ κ ε π ά ζ ε ι τ ις
ψ υ χ έ ς κ α ί τ ις α ν ο ίγ ε ι σ τ ή ν ό μ ο ρ 
φ ιά τ ή ς
π ά ν σ ο φ η ς δ η μ ιο υ ρ γ ία ς
π ο ύ μ ά ς π ε ρ ιβ ά λ λ ε ι, γ ια τ ί κ ά ν ε ι
τό β α σ α ν ισ μ έ ν ο ά ν θ ρ ω π ο τ ή ς σ η 
μ ε ρ ιν ή ς κ ο ιν ω ν ία ς ν ά α τ ε ν ίζ ε ι μ έ
α π ο φ α σ ισ τ ικ ό , θ α ρ ρ α λ έ ο μ ά τ ι τή
ζ ω ή κ α ί τ ο ϋ ξ α ν α δ ίν ε ι τ ή ν π ίσ τ η
σ έ μ ιά κ α λ ύ τ ε ρ η α ύ ρ ιο κ α ί τή
χ α ρ ά τή ς ζω ής.
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ένους ξένιζε, δηλαδή νά φι^
λοξενής τούς ξένους», είπε
λ
ένας άπό τούς επτά σοφούς
τής ’Αρχαίας 'Ελλάδος, ό Περίαν
δρος ό Κορίνθιος.
Ή Ελλάς, γνησία Τουριστική
Χώρα καί μέ παράδοσιν φιλοξενίας,
ή οποία άνατρέχει εις τον «Ξένιον
Δία», έχει καταστή εις έκ των κυ
ρ ιωτέρων πόλων ελξεως των Τουρι
στών.
Πρεπει πάντες νά προσφέρουν
παν δ,τι εις τον κύκλον των δυνα
τοτήτων των εμπίπτει, διά νά προβληθή η Χώρα μας καί αξιοποίηση
δλας της τάς Τουριστικάς άρετάς.
'Η Διεύθυνσις Τουριστικής ’Α 
στυνομίας, συμβαλλουσα ούσιαστικώς εις τήν Τουριστικήν άνάπτυξιν
τής Χώρας, περιέλαβεν εις τον κύ
κλον των προσπαθειών της καί ήδη
προεβη εις τήν έκτύπωσιν φυλλαδίου
ύπο τον τίτλον «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝ Η Μ ΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ».
Το προσφάτως έκδοθέν δελτίον
ενημερωσεως Τουριστών τής Του
ριστικής Αστυνομίας, θά άποτελέση εν εκ τών δλως απαραιτήτων
βοηθημάτων τοϋ Τουρίστα καί τον
π^εον ' χρήσιμον του όδηγον κατά
τήν διάρκειαν τής εις τήν Χώραν μας
παραμονής του.
Εις το εν λογω φυλλάδιον περι
λαμβάνονται τηλέφωνα άμέσου α
νάγκης, γενικαί καί δλως απαραί
τητοι οδηγιαι καί πληροφορίαι, αί
οποΐαι θα διευκολύνουν μεγάλως
τούς ξένους έπισκέπτας τής Χώρας
μας, ούτως ώστε οί τελευταίοι ν’
αντιμετωπίζουν τάς άμέσους άνάγκας των εύχερέστερον, συναποκομιζοντες άρίστας διά τήν Χώραν
μας έντυπώσεις.
' Τ'0 φυλλάδιον έξετυπώθη εις τάς
τεσσαρας βασικάς ξένα γλώσσας,
ήτοι: ’Αγγλικήν - Γαλλικήν - Γερ490

"Καλώς Ηλθατε
εις τήν Ελλαδ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

μανικήν καί Ιταλικήν, ώς καί εις
μικρόν άριθμόν άντιτύπων εις την
Ελληνικήν.
Ή εις τούς τουρίστας διανομή
του δελτίου πραγματοποιείται ύπό
υπαλλήλων των Υπηρεσιών μας,
κυρίως εις τον ’Αερολιμένα τοΰ
Ελληνικού, εις τον Λιμένα τοΰ Π ει
ραιώς καί εις τον Σιδηροδρομικόν
Σταθμόν ’Αθηνών, δευτερευόντως
δέ ύπό τών έν Άθήναις καί Πειραιεϊ 'Υπηρεσιών τής Τουριστικής
’Αστυνομίας.
Ή προσπάθεια αυτή τής Τουρι
στικής ’Αστυνομίας προς έξυπηρέτησιν τών Τουριστών είναι συνδεδυασμένη μετά τής έξ ίσου ή καί
περισσότερον σημαντικής έτέρας 'Υ 
πηρεσίας της, προς τούς ξένους έπισκέπτας τής Χώρας μας, ήτοι τής
λειτουργίας τοΰ τηλεφωνικού κέντρου
έξυπηρετήσεως τουριστών άριθμοϋ
κλήσεως — 171 —. Τό έν λόγω
κέντρον, τό όποιον λειτουργεί εις
τά γραφεία τής 'Υπηρεσίας μας,
εξυπηρετείται ύπό γλωσσομαθών
άστυνομικών 'Υπαλλήλων καθ’ ολον
τό 24ωρον.
Ύ φίσταται δέ ή δυνατότης έξυ
πηρετήσεως άτόμου όμιλοϋντος οίανδήποτε γλώσσαν τοΰ κόσμου, διά τής
διασυνδέσεως τοΰ τηλεφωνοϋντος
μετά 'Υπηρεσιών (Πρεσβείας - Προ
ξενείων κ.λπ.) ή καί άτόμων, μεθ’
ών προηγήθη προσυνεννόησις, καί
τά όποια εις παρόμοιας περιπτώσεις
παίζουν τον ρόλον τοΰ διερμηνέως
κατά την διασύνδεσιν καί συνακρόασιν.
Τό δελτίον προεβλήθη δεόντως
ύπό τών μέσων ένημερώσεως καί
άπεστάλη δια σχετικής επιστολής
εις άπαντας τούς έν Έλλάδι ξένους
άνταποκριτάς διά τήν εις τό εξωτε
ρικόν γνωστοποίησιν καί προβολήν
τοΰ θέματος.
ΑΠ. ΔΑΒΑΛΟΣ
'Υπ. Α'.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙ
ΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
’Από 21 - 13/4/75 έπραγματοποιήθη εις' τό Μονάχον τής Γερμανίας σύσκεψις άνωτέρων άξιωματικών τών ’Αστυνομιών χωρών τής
Εύρώπης, τήν οποίαν ώργάνωσεν ή
Γερμανική Λέσχη Αύτοκινήτου, ή
όποια, κάτι άνάλογο μέ τήν ίδικήν
μας Ε.Λ .Π .Α ., άριθμεΐ 4.800.000
περίπου μέλη. Πρόκειται περί όρ-

γανώσεως μέ πλήρη τεχνικόν εξο πουλος Γεώργιος, Δ /ντής τής Δ /νσεπλισμόν, μεταξύ τοΰ όποιου περι ως Τουριστικής ’Αστυνομίας.
Τά θέματα τά όποια ιδιαιτέρως
λαμβάνονται άεροπλάνα, έλικόπτερα, πλήρες δίκτυον ασυρμάτου, τό έθίγησαν καί άφεώρων καί τήν
όποιον καλύπτει ολόκληρον τήν Γερ Ελλάδα ήσαν:
μανίαν, κ.λπ. Εκδίδει περιοδικόν α) Έ λλειψις ένημερωτικών πινακί
δων είς τάς οδούς, διά τήν άσφα
είς 7.000.000 άντιτύπων καί άσκεΐ
λή διακίνησιν τών οδηγών,
μεγάλην επιρροήν, έπί τών προτιθεμένων νά ταξιδεύσουν είς τό εξω β) ’Έλλειψις ένημερωτικών πινακί
δων είς τάς οδούς ’Αθηνών - Θεσ
τερικόν τουριστών.
σαλονίκης, ιδία είς τά κέντρα
Σκοπός τής Συσκέψεως ήτο ή
τών πόλεων.
ένημέρωσις τών ύπευθύνων τής Γερ
μανικής Λέσχης περί τών έπικρα- γ ) Ταλαιπωρία τών τουριστών, ο
σάκις άφαιροϋνται πινακίδες τών
τουσών είς έκάστην χώραν συνθηκών,
οχημάτων των ή παραλαμβάδιά τήν άνετον καί άσφαλή διακίνηνονται τά όχήματά των ύπό γε
σιν τών Γερμανών τουριστών, κατά
ρανών τής Τροχαίας,
τήν τρέχουσαν θερινήν περίοδον.
δ) Κακή όδήγησις τών οδηγών τών
Είς τήν Σύσκεψιν ελαβον μέρος:
πούλμαν.
1. 'Ο Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ
ε) ’Έλλειψις επαρκούς καθαριότηΠροεδρείου τής Λέσχης.
τος είς έστιατόρια, ιδία χώρους
2 . 'Ο 'Υποδ/ντής τής ’Αστυνομίας
ύγιεινής αυτών καί είς τούς τοιτών Παρισίων.
ούτους τών πρατηρίων βενζίνης.
3 . 'Ο Ύπο δ/ντής τής ’Αστυνομίας
Ύπό τοΰ κ. Άγγελοπούλου έδότής Ρώμης.
4. 'Ο Ύπο δ/ντής τής ’Αστυνομίας θησαν έξηγήσεις καί γενικαί πληροφορίαι περί τής έπικρατούσης είς
τής Βαρκελώνης.
5. Ό Ύπο δ/ντής τής ’Αστυνομίας τήν χώραν μας καταστάσεως καί
τών λαμβανομένων, τόσον ύπό τής
τής Βιέννης.
6. Ό Ύπο δ/ντής τής ’Αστυνομίας Κυβερνήσεις, όσον καί τών ’Αστυ
νομικών Υπηρεσιών, ιδία τής Του
τοΰ Βελιγραδιού.
7. 'Ο Ύ ποδ/ντής τής ’Αστυνομίας ριστικής ’Αστυνομίας, μέτρων προς
έξυπηρέτησιν τών τουριστών καί
τοΰ Μονάχου καί
8. Δώδεκα δημοσιογράφοι, έκπρό- έγένετο άνταλλαγή άπόψεων έπί τών
σωποι τών Γερμανικών εφημε θεμάτων αυτών μετά τών άστυνομι
κών τών άλλων χωρών.
ρίδων.
Τήν Ελλάδα έξεπροσώπησεν ό
Κατά πληροφορίας τών ύπευθύ
’Αστυν. Δ /ντής Α' κ. ’Αγγελό- νων τής Λέσχης, κατά τήν θερινήν
περίοδον προβλέπεται ότι άνω τών
500.000 Γερμανοί τουρίσται θά έπισκεφθοΰν τήν χώραν μας διά διακοπάς.
Τόσον οί έκπρόσωποι τοΰ τύπου
όσον καί τής Λέσχης Αυτοκινήτου
έξεφράσθησαν γενικώς ένθουσιωδώς
διά τήν χώραν μας καί τούς κατοί
κους της.
Τήν Σύσκεψιν παρηκολούθησε καί
ό προϊστάμενος τοΰ έχει Γ ραφείου
14. Tourist Police
τοΰ Ε.Ο.Τ. κ. Πετρόπουλος, όστις
- The Tourist Police are always at your service.
They are as near to you as any telephone
έξέφρασε τήν άπόλυτον ίκανοποίηapparatus. You need only dial 171.
For immediate contact, please dial 171.
σίν του διά τήν μοναδικήν εύκαιρίαν
- In case of emergency or loss of property, contact u
without delay. You shall have our immediate
ένημερώσεως τών Γερμανών περί
service
τής έπικρατούσης είς τήν χώραν μας
καταστάσεως καί τών λαμβανομέ
νων, ύπό τής Κυβερνήσεως καί τών
’Αστυνομικών Υπηρεσιών, μέτρων
προς έξυπηρέτησιν τών τουριστών.
Τής Συσκέψεως ταύτης έδόθη
εύρεΐα δημοσιότης, τόσον είς τον
Γερμανικόν τύπον όσον καί είς τά
τηλεοπτικά μέσα, διότι ή σύσκεψις
έκαλύφθη τηλεοπτικώς.
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ΣΠ Ο ΥΔΑΙΟ ΤΕΡΑ ΣΥΜ Β ΑΝΤΑ ΚΑΤΑ Μ Η Ν Α Σ ΑΠ ΡΙΛΙΟΝ-Μ ΑΪΟ Ν
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

κλαπεϊσαν ύπ’ άριθ. 38.356 Vespa ό
ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ Ί-Ιλίας τοϋ Δημητρίου,
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, ό
έτών 23.
κλέπτης ΘΩΜΑΣ ή ΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος
Συνελήφθη τήν 02.44' ώραν τής 9-4-75
τοϋ Σταματίου, έτών 28, ό όποιος τήν
έπί τής όδοϋ Κανάρη 23 ό ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ
13.00 ώραν τής 2-4-75 εΐσήλθεν εις πολυ Παναγιώτης τοϋ Ευαγγέλου, έτών 41, ό
κατοικίαν τής όδοΰ Λυκαβηττού άρ. 21
όποιος μεταβάς είς τό Φαρμακεΐον ΜΑκαί άφήρεσε τό πορτοφόλιον τής θυρω
ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ήπείλησε τόν υπάλληλον
ρού.
αύτοϋ ΠΕΤΤΑΝ Άνδρέαν, προκειμέΣυνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως,
νου νά τοϋ παραδώση δόσιν ναρκωτικοΰ
τήν 0.8.30 ώραν τής 2-4-75 έπί τής δια(Romintol).
σταυρώσεως Άκαδημίας-Βασ. Σοφίας έπιΣυνελήφθη, κατόπιν άναζητήσεων, τήν
βαίνοντες είς τό παρ’ αυτών κλαπέν κατά
22.25' ώραν τής 10-4-75 έπί τής όδοϋ
τάς νυκτερινός ώρας έκ τής όδοϋ ’Ακα
Μάγιερ 23, βάσει δοθέντων χαρακτηρι
δημίας, ύπ’ άριθ. ΒΧ-7926 ΙΧΕ αύτ-τον,
στικών, ό ΣΚΟΠΕΛΙΔΗΣ Δημήτριος
οί 1) ΡΙΖΟΣ Θεμιστοκλής τοϋ Ίωάννου,
τοϋ Παναγιώτου, έτών 40. όπωροπώλης,
έτών 25 καί 2) ΝΟΛΑΣ ’Αναστάσιος τοϋ
ό όποιος είς τήν οδόν Μάγιερ 23 έτραυΒασιλείου, έτών 30.
μάτισε διά μαχαίρας είς τήν ύποκάρδιον
Συνελήφθησαν, τήν 23.43' ώραν τής
χώραν, κατόπιν έπεισοδίου, τόν ΛΑΤ'ΜΟ
5-4-75 έπί τής διασταυρώσεως Μεγ.
Φραγκίσκον τοϋ Παύλου, έτών 30, έργάΒασιλείου-’Ανδρονίκης, βάσει δοθέντων
την.
χορακτηριστικών, οί άλλοδαποί (ΠακιΣυνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως,
στανοί) 1) ΣΟΚΟΤ Ά λή, έτών 27, καί 2)
τήν 0.4.45' ώραν τής 17-4-75 έπί τής όδοϋ
ΑΜΠΟΥΣ Ά ζίλ, έτών 28, οί όποιοι
Πρωτοπαπαδάκη, οί: 1) Μ.Γ. έτών 18,
άπεπειράθησαν νά
ληστέψουν
τόν
καί 2) Μ.Π., έτών 15, οί όποιοι, έπιβαίΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ή λίαν τοϋ Χρή
νοντες είς τό ύπ’ άριθ. 29.248 ΙΧΕ αύτστου, έτών 57, είσπράκτορα Λεωφορείου.
τον τοϋ πατρός των, άπεπειράθησαν,
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
είς τήν περιφέρειαν τοϋ Π. Ψυχικού,
15.40' ώραν τής 7-4-75 έπί τής όδοϋ Διστό νά διαρρήξουν ΙΧΕ αύτοκίνητον, καταμου 16 ό Π. Ά . έτών 19, όστις μεθ’ έτέδιωχθέντες ύπό περιπολικού τής Χωρ/
ρου άτόμου, διαφυγόντος τήν σύλληψιν,
κής.
προέβαινον έντός τοϋ άλσους ΚαισαριαΣυνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
νής είς διάλυσιν καί συναρμολόγησιν
00.20' ώραν τής 20-4-75 έπί τής διασταυκλαπέντων μοτ-των.
ρώσεως Παιωνίου-Λιοσίων, έπιβαίνων
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως τήν
είς τό παρ’ αύτοϋ κλαπέν ύπ’ άριθ. 746
00.45' ώραν τής 9-4-75 είς τήν πλατείαν
685 F I ΙΧΕ αύτ-τον, ό Κ.Ν., έτών 19,
Κολωνοϋ, έπιβαίνων εις τήν παρ’ αύτοϋ
ό όποιος μετ’ άλλων τριών άτόμων, δια-
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φυγόντων τήν σύλληψιν, είχον άφαιρέ
σει άπό τήν περιφέρειαν τοϋ Η '. Ά σ τ
Τμήματ. ’Αθηνών τό ώς άνω ΙΧΕ αύτο
κίνητον.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
15.58’ ώραν τής 21-4-75 έπί τής διασταυρώσεως, Φλέμιγκ-Παλαμά, έπιβαίνων είς
τό παρ’ αύτοϋ κλαπέν ύπ’ άριθ. MGT
988 ΙΧΕ αύτ-τον, ό στρατιώτης Ν.Κ. έτών
20.

Συνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως,
τήν 04.00' ώραν τής 23-4-75 έπί τής διασταυρώσεως Μαυρομιχάλη-Γ ιαννιτσών,
έπιβαίνοντες τοϋ παρ’ αυτών κλαπέντος
ύπ’άριθ. 294.187 ΙΧΕ αύτ-του, οί: 1) Κ.Δ.
έτών 19, καί 2) Θ.Ι. έτών 20. Ούτοι προηγρυμένως είχαν διαρρήξει κατάστημα
ποτών, άφαιρέσαντες ποτά καί χρήματα.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
11-50' ώραν τής 26-4-75 έπί τής Βασ.
Σοφίας, έπιβαίνων είς τό παρ’ αύτοϋ
κλαπέν ύπ’ άριθ. 326.195 ΙΧΕ αύτ-τον
ό ΦΡΙΜΠΑΣ ’Ιωάννης τοϋ Νικολάου,
έτών 21.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
13.58' ώραν τής 26-4-75 έπί τής Αιγαίου
169, βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών,
ό ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΗΣ Στυλιανός τοϋ Εύαγγέλου, έτών 38, ό όποιος μετέβη είς τήν
οδόν Άρτάκης 131 καί παρέλαβε έλαιον
άξίας 450 δραχ. χωρίς νά καταβάλη τό
άντίτιμον, τραπείς έν συνεχεία είς φυγήν.
ΠΡΟΣΑΓΩΓΑΙ
Προσήχθησαν 977 άτομα δι’ έξακρίβωσιν
ταυτότητος.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Συνελήφθησαν 34 κλέπται
Προσήχθησαν 10 έπαίται
Έβεβαιώθησαν 188 παραβάσεις περί
θορύβων
Άνευρέθησαν 24 κλαπέντα αύτοκίνητα
Άνευρέθησαν 83 μοτοποδήλατα
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις τό
τηλέφωνον «100» εις 13.838 περιπτώσεις.
β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 581 αίφνιδίως
άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν
εις 420 παθόντας εις τροχαία ατυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν εις 122 άτομα
διατελοϋντα έν μέθη.
δ) Ένήργησεν έλεγχον εις 47 Κέντρα
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν
τών άνηλίκων.
ε) Έδωσε λύσιν 1.679 έπεισόδια μετα
ξύ ιδιωτών.
στ) 'Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών
εις 2.749 περιπτώσεις.
ζ) Έπελήφθη 746 συγκρούσεων οχη
μάτων μέ ύλικάς ζημίας.
η) Άνευρε καί παρέδωσεν εις τούς κα
τόχους των 107 κλαπέντα οχήματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί δια τήν προστασίαν τών πολιτών
έκ τών θορύβων, άπηύθυνε 1.252 συστά
σεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρεστον θέσιν
νά έπιδώση κλήσεις εις 249 παραβάτας.

ΜΑΙΟΣ
Συνηλήφθη, έπ’ αύτοφώρφ, τήν 04.40'
ώραν τής 2-5-75 έπί τής διασταυρώσεως
Έπτανήσου - Τήνου ό ιδιοκτήτης τοϋ
ύπ’ άριθ. ΕΒ 1707 ΙΧΕ εύτ/του ΠΑΡΙΣΗΣ
Μιχαήλ, ετών 26, ό οποίος άφαιροϋσε
βενζίνην άπό έσταθμευμένα αύτοκίνητα.
Συνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως,
τήν 05.00' ώραν τής 9-5-75 έπί τής διασταυρώσεως Λένορμαν - Παλαμηδίου,
βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών καί
καθ’ ήν ώραν είσήρχοντο έντός αυτοκι
νήτου Ταξί, οί: 1) Μ.Ι., ετών. 17, 2) Σ.Λ.,
ετών 19, καί 3) Π.Β., έτών 19, οί όποιοι
άπεπειράθησαν νά διαρρήξουν τό έκεΐσε
ευρισκόμενον είκονοστάσιον.
Συνελήφθη, έπ’ αύτοφώρω, τήν 00.29' ώ
ραν τής 10-5-75,ευθύς μετά τήν θραϋσιντοϋ
ύαλοπίνακος τής θύρας τής εισόδου «ΤΑ
ΒΕΡΝΑΣ» έπί τής όδοϋ Λιοσίων 241, ό οι
κοδόμος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Τρύφων, έτών 46.

Συνελήφθησαν, έπ’ αύτοφώρω, τήν
03.00' ώραν τής 10-5-75 έπί τής Έπαμεινώνδου 4, άφαιροΰντες βενζίνην άπό έ
σταθμευμένα αύτοκίνητα, οί: 1) ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ Δημήτριος, έτών 24, 2) Χ.Π., έτών
18 καί 3) Χ.Γ., έτών 18. Έ π ’ αύτών άνευ
ρέθησαν έν στιλέττο καί έτερα διαρρηκτικά έργαλεϊα.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
08.45' ώραν τής 16-5-75 έπί τής διασταυρώσεως Άλκιβιάδου - Σεβαλιέ, ό ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Κων/νοξ, έτών 30, όδηγός
Ταξί, όστις μεθ’ έτέρου φίλου του, διαφυγόντος τήν σύλληψιν, είχεν άφαιρέσει
τό ύπ’ άριθ. 268.943 ΙΧΕ αύτ/τον.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
02.08' ώραν τής 16-5-75 έπί τής Λαδά 50,
ό ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτης, έτών 21,
άνεργος, ό όποιος είχε διαρρήξει τό έπί
τής όδοϋ Ά γ. Παρασκευής 44 Καφενείον
καί είχεν άφαιρέσει χιλίας (1.000) δραχμάς περίπου εις κέρματα, έν μαγνητόφωνον καί 15 κασέττες.
Συνελήφθησαν, έπ’ αύτοφώρω, τήν
14.00' τής 18-5-75 έπί τής διασταυρώσεως
Πλ. ’Αμερικής - Σπάρτης, κατόπιν κα
ταδιώξεως, έπιβαίνοντες εις τό παρ’ αύτών
κλαπέν ύπ’ άριθ. ΕΧ-4497 ΙΧΕ αύτ/τον,
οί: 1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος, έτών 33, καί 2) Κ.Τζένη, έτών 16.
Συνελήφθη, έπ’ αύτοφώρω, τήν 03.45'
ώραν τής 18-5-75 έπί τής Φυλής 170 ,
κατόπιν καταδιώξεως, έπιβαίνων εις τήν
παρ’ αΰτοϋ κλαπεϊσαν ύπ’ άριθ. 26.521
Vespa, ό ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Σωτήριος, έτών
21, όστις, μεθ’ έτέρου άτόμου, διαφυγόντος τήν σύλληψιν, άπεπειράθη νά άφαιρέση τό ύπ’ άριθ. ΒΧ 3258 ΙΧΕ αύτ/τον.
Συνελήφθη, έπ’ αύτοφώρω, τήν 03.48'
ώραν τής 24-5-75 έπί τής Άθανασιάδου 9,
κατόπιν καταδιώξεως, έπιβαίνων εις τό
παρ’ αύτοϋ κλαπέν ύπ’ άριθ. BE 2138
ΙΧΕ αύτ/τον ό ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ Γεώργιος
τοϋ Σπυρίδωνος, έτών 25.
Συνελήφθη, κατόπιν καταδιώξεως, τήν
18.14' ώραν τής 25-5-75 έπί τής Σαρανταπόρου 12, ό Α.Δ., έτών 19, όστις έπέβαινε
μεθ’ έτέρων άτόμων, διαφυγόντων τήν
σύλληψιν, τοϋ ύπ’ άριθ. 300.863 ΙΧΕ
αύτ/του κλαπέντος ύπ’ αύτών.
Συνελήφθη, έπ’ αύτοφώρω, τήν 01.18'
ώραν τής 26-5-73 έπί τής διασταυρώσεως
Κρέοντος - Λεάνδρου, ό ΜΙΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος, έτών 21, όστις μεθ’ έτέρου άτό
μου, διαφυγόντος τήν σύλληψιν, άπεπειράθη νά άφαιρέση τό ύπ’ άριθ. Ε.Ε. 7981
'
ΙΧΕ αύτοκίνητον.

Συνελήφθη, κατόπιν άναζητήσεων, τήν
01.15' ώραν τής 26-5-75 έπί τής Άδριανοϋ,
βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, ό
ΦΩΤΗΣ Χρήστος, έτών 24 μικροπωλητής,
όστις μεθ’ έτέρων τριών άτόμων, διαφυ
γόντων τήν σύλληψιν, έπετέθησαν κατά
τοϋ ΝΤΑΛΑΚΟΥ Δημητρίου, έτών 29,
μέ σκοπόν νά τόν ληστεύσουν.
Συνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως,
τήν 11.14' ώραν τής 30-5-75 έπί τής διασταυρώσεως Δημητρακοπούλου - Σαπφοϋς, έπιβαίνοντες εις τό ύπ’ άριθ. ΑΑ
9655 ΙΧΕ αύτ/τον οί άπατεώνες: 1) ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ Στυλιανός, έτών 34, καί 2)
ΜΠΕΤΑΣ Δημήτριος, έτών 42, οί όποιοι
διά τής μεθόδου τής άπάτης έπώλουν είδη
ρουχισμού (ράκη) εύτελοϋς άξίας εις διά
φορα άνύποπτα άτομα.
ΠΡΟΣΑΓΩΓΑΙ: Προσήχθησαν 700 ά
τομα δΡ έξακρίβωσιν ταυτότητος.
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ: Συνελήφθησαν 35 κλέπται. Προσήχθησαν 8 έπαίται.
Έβεβαιώθησαν 325 παραβάσεις περί
θορύβων.
Άνευρέθησαν 14 κλαπέντα αυτοκίνητα.
Άνευρέθησαν 51 μοτοποδήλατα.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΓ ΟΝ
α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις
τό τηλέφωνον «100» εις 14.169 περιπτώ
σεις.
β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 561 αίφνιδί
ως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοή
θειαν εις 339 παθόντας εις τροχαία άτυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν εις 87 ατομα διατελοϋντα έν μέθη.
δ) Ένήργησεν έλεγχον εις 27 Κέντρα
Τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν
άνηλίκων.
ε) Έδωσε λύσιν εις 1.661 έπεισόδια με
ταξύ ιδιωτών.
στ) Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών
εις 2.847 περιπτώσεις.
ζ) Έπελήφθη εις 693 συγκρούσεις οχη
μάτων μέ ύλικάς ζημίας.
η) Άνεϋρε καί παρέδωσεν εις τούς κα
τόχους των 65 κλαπέντα οχήματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ τών θορύβων, άπηύθυνε 1.133 συ
στάσεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρεστον
θέσιν νά έπιδώση κλήσεις εις 325 παραβάτας.

ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΙΔ ΑΝ
Μί α επιστολή διά τά « ’Αστυνομικά Χρονικά»
ΝΙΚΟ ΛΑΣ
_____γ λ ύ π τ η ς
Λ . Κ η φ ι σ ία ς

Προς
Τ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τοϋ Π ερ ιοδ ικ ού
«ΑΣΤΥ ΝΟΜ ΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α »

Φίλτατε Κύριε Διευθυντά,
Ά π ό του ’Ιανουάριου λαμβάνω τό περιοδικό σας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Σ υνεχώ ς άνέρχεται.
Κάθε νέο τεύχος καλύτερο άπό τό προηγούμενο. "Ομως τό πανηγυρικό τεύχος τής
25 Μαρτίου είναι ένα άλμα ήλιόλουστο.
Είναι έκδοτικός άθλος καλλιτεχνικής έμψανίσεως μέ π λού σ ιον π εριεχόμ ενον άξιολ όγω ν θεμάτων.
Φ ιλ ικώ τα τα
Σάς εΰχαριστώ εγκάρδια, διότι μου δίδεται ή χαρά τής μελέτης του.
Νι κ ό λ α ς
γλύπτης
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ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στό Υπουργείο Στρα
τιωτικών στην όδό Μπέντλερ του
Βερολίνου. Σέ ένα γραφείο τοϋ Γενικού
’Επιτελείου, ό συνταγματάρχης Μπέντερ
υπαγόρευε στην γραμματέα του Μπενίτα νέες παρατηρήσεις πού τροποποιού
σαν αισθητά τό άκρως απόρρητο έγγρα
φο, πού τόν απασχολεί έδώ καί μιά εβδο
μάδα. Ή δουλειά τής Μπενίτας τόν
ικανοποιεί απόλυτα. Τό δακτυλογραφη
μένο κείμενό της είναι αριστούργημα καθαρότητος καί καλής έμφανίσεως. "Υστε
ρα άπό δεύτερη προσεκτική άνάγνωσι,
τό κλείνει μέ τόν ύπόλοιπο φάκελλο, στό
μεγάλο εντοιχισμένο χρηματοκιβώτιο.
Καθώς στρέφεται γιά νά καθήση στό
γραφείο του, ό Μπέντερ δεν μπορεί νά
μή θαυμάση, ακόμη μιά φορά, αύτή τήν
ώραία νέα γυναίκα, πού βρίσκεται στην
ύπηρεσία του σχεδόν οκτώ μήνες. Μακιγιαρισμένη καί αρωματισμένη δια
κριτικά, έχει μαύρα μακρυά μαλλιά τρα
βηγμένα πίσω σέ πολύ σφικτό κότσο,

πού στρογγυλεύει τό πρόσωπό της καί
τονίζει τό σκούρο της δέρμα, τό καλοσχεδιασμένα αϋσιά της καί τό ζεστό της
βλέμμα.
Ό Μπέντερ δέν είναι ερωτευμένος μέ
τήν γραμματέα του. Ό λαμπρός αυτός
αξιωματικός, πού κέρδισε τά γαλόνια του
μέσα στήν φωτιά τοϋ Πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου, είναι νέος ακόμη, σαράντα
ετών, παντρεμένος μέ μιά θαυμάσια γυ
ναίκα.
"Ομως ό Μπέντερ ξέρει νά θαυμάζη τήν
ομορφιά. Καί ή γραμματεύς του είναι
ώραία, ευγενική καί κομψή. Νοιώθει γ ι’
αύτήν μεγάλο σεβασμό. Είναι θαρραλέα
καί δραστήρια κοπέλλα, μέ εξαιρετική
μόρφωση καί άπό καλή οικογένεια. ‘Η
Μπενίτα είναι γ ι’ αυτόν ένα σπάνιο
άπόκτημα, μιά ιδεώδης γραμματεύς.
Εκείνη τή χρονιά, τό 1929, ή Μπενίτα,
τά γένος Τσολλικόπφεν-Άλτενγκλίγκεν —
ένδοξη μεσαιωνική οικογένεια, πού χά 
ρισε στήν Γερμανία γενναίους πολεμιστάς

—μόλις είχε χωρίσει άπό τόν κόμητα
Κούρτ φόν Φάλκενχάϋν, γιό ένός στρατάρ
χη τοΰ κάϊζερ. "Ηταν είκοσι οκτώ ετών.
Πανδρεύθηκε άφοΰ τελείωσε τις σπουδές
της στήν Ελβετία καί στήν ’Αγγλία.
’Εξαιρετική αμαζόνα, καλή κολυμβή
τρια καί πρωταθλήτρια τοΰ τέννις,
καταγινόταν επίσης καί μέ τήν ζωγραφι
κή. Δυστυχώς ό πατέρας της, ανώτερος
αξιωματικός τού αύτοκρατορικοΰ στρα
τού, πέθανε άφήνοντας μόνο μιά μικρή
σύνταξη Μετά τό διαζύγιο, ζοΰσε μέ
τή μητέρα της, πολύ περιορισμένα.
Στήν Δημοκρατία τής Βαϊμάρης, στά
χρόνια τής δεκαετίας τού 1930, ή φτώχεια
γιά τις κόρες καί τις συζύγους αξιωματι
κών δέν είναι ντροπή. Ή Συνθήκη τών
Βερσαλλιών περιόρισε σέ εκατό χιλιά
δες άνδρες τήν στρατιωτική δύναμι τής
Ράιχσβερ. Οϊ μισθοί καί οί ' συντάξεις
είναι γελαΐοι καί, επειδή ύπάρχει έλλειψις
άνδρών, οί κόρες τών στρατιωτικών δέ
χονται, μέ μισθούς πείνας, νά συμπλη-

Πολλές φορές, στό «παιγνί
δι» τών μυστικών υπηρεσιών
τών διαφόρων χωρών, οί γυ
ναίκες παίζουν πρωτεύοντα
ρόλο, παρακινούμενες μερι
κές φορές άπό «πιστεύω»,
συνήθως δμως άπό τό μπλέ
ξιμό τους σέ κάποια ερωτική
περιπέτεια. Μιά τέτοια ιστο
ρία μπορεί νά διαβάση ό άναγνώστης στις σελίδες πού
άκολουθοϋν.

Αριστερά: Ή Λέα Νιάκο, ή ομορφή «Περσίδα χορεύτρια» σέ χαρακτηριστική φω
τογραφία της. 'Έθεσε τά ”Ες - Έ ς επί τά
ίχνη τον Πολωνού συνταγματάρχη Σοσνόφσκι. ’Απέναντι άριστερά: Ό Βάλτερ Σέλλενμπεργκ. Αεξιά: Ή κόμισσα
Μπόσολτς, ό Γκνντερ Ρονντολφ, ή Μπε
νίτα καί ό Σοσνόφσκι.
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ρώσουν τα κενά στις στρατιωτικές υπη
ρεσίες.
Ή Μπενίτα είχε πάθος χιά την ιπ π α 
σία καί τά άλογα γενικά. Πήγαινε όσο
συχνότερα μπορούσε στους ιππικούς
άγώνες. "Ενα απόγευμα, στό μπαρ τοϋ
Ίπποδρόμου, γνώρισε ένα πολύ γυητευτικό Πολωνό αξιωματικό, τον Γιούρικ
φόν Σοσνόφσκι, Ιπ π ό τ η φόν Νάλετς.
"Ήταν τότε τριάντα ετών. Υψηλός, μέ
εξαιρετικούς τρόπους, είχε μεγάλα γαλά
ζια μάτια, πού τά σκίαζαν πυκνές βλεφα
ρίδες. Δεινός καρδιοκατακτητής, ό Σοσνόφσκι γοήτευσε αμέσως τήν Μπενίτα.
Ή νεαρή ζωντοχήρα παρουσιάζει τόν
Σοσνόφσκι στήν μητέρα της. Εκείνος
φέρθηκε στην κυρία φόν ΤσολλικόπφενΆλτενκλίγκεν μέ εξαιρετικό τακτ καί
ξανάδωσε σέ λίγο στήν ζωή των δυό
γυναικών τήν παλιά της λαμπρότητα.
Πληρώνει τά χρέη τους, καί εκείνες κά
νουν, επιτέλους, καί πάλι τό είδος τής
ζωής πού άνταποκρίνεται στήν κοινωνική

τους θέσι.
Ή Μπενίτα καί ό Γιούρικ αγαπιούνται
έδώ καί τρεις μήνες. "Ενα βράδυ ή νεαρή
Γερμανίδα κάνει μιά παράξενη αποκά
λυψη Είχαν πάει νά δειπνήσουν σέ
ένα μεγάλο εστιατόριο τής Κουρφύρστενταμ, μαζί μέ άξιωματικούς τής αεροπο
ρίας. ‘Η συζήτησις φαίνεται πώς ενθου
σίασε τόν Σοσνόφσκι. Είναι χαρούμενος
όταν συνοδεύη τήν Μπενίτα στό διαμέ
ρισμά του.
Ένώ έκεϊνος αλλάζει στό μπάνιο καί
φορεϊ μιά πολυτελή πράσινη μεταξωτή
ρόμπα, ή Μπενίτα τακτοποιεί τά ρούχα
του, πού τά έχει σκορπίσει έδώ καί εκεί
στό δωμάτιο. Οϊ μανσέτες τού πουκα
μίσου, πού είναι γεμάτες σημειώσεις
γραμμένες μέ μολύβι, κίνησαν τήν πε
ριέργεια της. Είναι έτοιμη νά τις ρίξη
στό καλάθι μέ τά άπλυτα, όταν, ξαφνικά
άκούη τόν Σοσνόφσκι, πού γύρισε στό
δωμάτιο, νά ούρλιάζη οργισμένος:
—Ποΰ έβαλες τό πουκάμισό μου; Τά

θέλω αμέσως!
Ή Μπενίτα διατηρεί τήν ψυχραιμία
της καί άπαντα:
— Θέλεις τό πουκάμισό σου ή τις μανσέττες σου;
—Τίς μανσέττες μου! λέει, χωρίς νά
παρατηρήση τόν ύπαινιγμό.
Τού τίς δίνει. "Εχει καταλάβει, ξαφνικά
τί δουλειά έκανε ό εραστής της στό Βερο
λίνο.
—Δέν έχεις μνήμη ! τού φωνάζει.
Τήν κοιτάζει έκπληκτος. Ή Μπενίτα μέ
χαρακτηριστικά τραβηγμένα καί τρεμάμενα χέρια, συνεχίζει:
—"Ενας μυστικός πράκτωρ νά είναι
αναγκασμένος νά κράτη σημειώσεις σάν
μαθητούδι!
’Εκείνος προσπαθεί νά άρνηθή, αλλά
βρίσκεται σέ δύσκολη θέση. ‘Η Μπενίτα
είναι έξυπνη. "Ολη τήν νύκτα είχαν ζωηρή
συζήτηση
Τήν αύγή ή Μπενίτα τού είπε πώς δέν
τής άρεσε πού ήταν κατάσκοπος. Τόν
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Δεξιά: Ή Ίρένε φόν Ίένα. Κόρη Αξιωματικού, ήταν ταγματάρχης καί υπηρετούσε στο
γερμανικό ' Υπουργείο των Στρατιωτικών. Εις την απέναντι σελίδα: Ό σννταγματάρης Σοσνόφσκι μέ την Μπενίτα φόν Φάλκενχαϋν καί τον Γκύντερ Ρονντβλ.φ.

άγαπούσε όμως, καί αύτό είχε μόνο ση τρότ, τού ταγκό, τών κοσμημάτων, τών
άλογων καί τής ηδονής.
μασία. θ ά έκανε δ,τι περνούσε άπό τό
Α λλά ή Μαρία ήταν, γιά τήν πολωνι
χέρι της χιά νά τόν βοηθήση.
κή Μυστική Υπηρεσία, ό πράκτωρ Ζ 30,
Ό Σοσνόφσκι, τήν νύχτα αύτή, απαί
μέ τό ψευδώνυμο «Άντουανέττα». "Ενα
τησε άπό τήν Μπενίτα μιά έγγύησι πιό
βράδυ, ομολόγησε στον έραστή της τούς
σίγουρη άπό ένα όρκο όλο πάθος. Τής
λόγους τών άδιακόπων μετακινήσεών
άπέσπασε εκβιαστικά μιά άπόδειξι γιά
της άπό τήν Βαρσοβία στό Βερολίνο,
οτά χρέη της: «Έλαβα άπό τόν αξίωμα
άπό έκεί στό Παρίσι, στό Ντάντσιχ ή
τικό Πληροφοριών τοϋ πολωνικού Γενι
στήν Βουδαπέστη. ’Από τότε, ό Γιούρικ
κού Επιτελείου, Γιούρικ φόν Συσνόφσκι,
τήν συνόδευε, όσο πιό συχνά μπρούσε,
Ιππότη φόν Νάλετς, τό ποσόν των δυό
στις «άποστολές» της. Μιά νύχτα, στόν
χιλιάδων μάρκων».
σταθμό τής Βαρσοβίας,_ τήν ώρα πού ό
"Οταν, άργότερα, ή Μπενίτα βρέθηκε
στα νύχια τής Γκεστάπο, προέβη σέ Σοσνόφσκι άποχαιρετούσε τήν κόμισσα
σέ ένα βαγόνι τού τραίνου πού έφευγε
ομολογία καί άναφέρθηκε στό κλείσιμο
γιά τό Παρίσι, ήλθε νά τόν ζητήση ένας
τής συμφωνίας μέ ένα τόνο άναμφισβήάξιωματικός. "Επρεπε νά παρουσιασθή
τητης ειλικρίνειας.
άμέσως στά γραφεία τού σταθμού. 'Υπά
«Τόν άγαπούσα», έγραψε. «Είχε άδυκουσε. "Ήταν ένας άπλός έλεγχος ταυτόναμία στις καλοβαλμένες, κομψές γυναίκες.
τητος.
Γιά νά τοΰ άρέσω, δέχθηκα χρήματα,
"Οταν ξαναγύρισε στήν άποβάρθα,
άφοϋ δέν έπαυε νά μού λέη πώς σέ ένα
είδε μέ φρίκη ότι τό βαγόνι, όπου άφησε
χρόνο θά γινόμουν γυναίκα του καί ότι
τήν Μαρία, είχε πιάσει φωτιά. 'Η έρωείχα ύποχρέωσι νά τόν τιμήσω στήν
Πολωνία. ’Απέκλειε τό ένδεχόμενο πολέ μένη του ούρλιαζε άπό τό παράθυρο:
«Γιούρικ! Γιούρικ!» Άλλα ή πόρτα ήταν
μου άνάμεσα στις χώρες μας . . . "Ημουν
μανταλωμένη καί τό τζάμι σφηνωμένο.
σάν μεθυσμένη. Μού ζήτησε άπόδειξι
Ό Σοσνόφσκι θέλει νά τρέξη πρός τό
τής άγάπης μου. Μου έδωσε τά χαρτιά
μέρος της, άλλά δυό άξιωματικοί μέ χέρι
γιά νά υπογράψω. Τόν ΰπακουσα».
σταθερό, τόν συγκρατουν, λέγοντάς
Στις άρχές τού 1935, ό Βάλτερ Σέλλενμπεργκ, ένας άπό τούς σημαντικούς παρά του: «Δέν γίνεται τίποτε πιά». "Οταν οί
γοντες τής Γκεστάπο, δέχθηκε ένα τηλε πυροσβέστες κατόρθωσαν νά σβήσουν
τήν πυρκαϊά, ή Μαρία ήταν πιά νεκρή.
φώνημα τού Χάυντριχ, πού τού είπε:
Μόνο λίγα χρόνια άργότερα, μιά
«Κοιτάξτε μήπως άνάμεσα σέ αύτά τά
καθάρματα, τούς κατηγορουμένους, υπάρ ήμέρα τού Φεβρουάριου 1926, ό συντα
γματάρχης Λιπίνσκι, άρχηγός τής π ο 
χουν μερικοί πού νά μπορούν νά προσλωνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έδωσε
ληφθοΰν στήν Μυστική μας 'Υπηρεσία.
στον Σοσνόφσκι μιά έξήγησι γ ι’ αύτόν
Σας δίνω προθεσμία δέκα ήμερων, γιά
τόν παράξενο Θάνατο. Ό Λιπίνσκι τού
νά μοΰ υποβάλετε τήν άναφορά σας».
άπεκάλυψε:
"Ετσι κινήθηκε τό ενδιαφέρον τού Σέλ—Ή κόμισσα Μαρία Βλότνυ, ό πρά
λενμπεργκ γιά τήν «ύπόθεσι Σοσνόφσκι».
κτωρ Ζ 30, γιά τήν ύπηρεσία μας ήταν
Τό πρώ το έρώτημα πού έθεσε στον
μιά άσύγκριτη συνεργάτις. Μόνο πού
εαυτό του ό Σέλλενμπεργκ, όταν πήρε
τό έπάγγελμα, τό άνακάτεμα τών μυ
στά χέρια του τους φακέλλους, ήταν:
στικών, ή λαχτάρα της γιά τήν πολυτέ
«Ποιος είναι αυτός ό Σοσνόφσκι;» Πρώταλεια τής γύρισαν τά μυαλά. Πρόδιδε τούς
πρώ τα παρατήρησε ότι ό χονδρός φάΓάλλους στούς Πολωνούς, τούς Πολωνούς
κελλος τού Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι, ιππότη
στούς Γάλλους, τούς Γερμανούς στόν
φόν Νάλετς, δέν προερχόταν άπό τήν
Πολωνούς καί στούς Γάλλους, τούς Πο
Γκεστάπο, άλλα άπό τήν Υπηρεσία
λωνούς καί τούς Γάλλους στούς Γερμα
Πληροφοριών τού Στρατού «Αμπβερ».
νούς . . . Τά δυστύχημα, στό σταθμό
Στον φάκελλο υπήρχε μιά σημείωσις:
τής Βαρσοβίας, τήν γλύτωσε άπό μιά
« Ό Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι δέν είναι έπαγδίκη γιά έσχατη προδοσία. "Ετσι ήταν
γελματίας μυστικός πράκτωρ. Είναι ένα
καλύτερα γιά εκείνη.
διεφθαρμένο άτομο, χωρίς κανένα πολι
— Και γιά τήν πολωνική ύπηρεσία
τικό ιδεώδες. Τό χρήμα, οί γυναίκες, τά
άντικατασκοπείας, είπε ό Σοσνόφσκι βρα
άλογα καί ή κοσμική ζωή, αυτά μόνον
χνά.
τόν ένδιαφέρουν». 'Η σημείωσις αύτη
Άλλά, τήν ήμέρα αύτή τού Φεβρουά
είναι γραμμένη άπό τόν πλοίαρχο Ρίριου 1926, ό Σοσνόφσκι βρίσκεται στά
χαρντ Πρότσε τής "Αμπβερ 111-0, δηλαδή
πρόθυρα τής καταστροφής. Ό συντα
τής υπηρεσίας άντικατασκοπείας τού
γματάρχης Λιπίνσκι κρατεί τήν τύχη του
στρατού.
στά χέρια του. Μετά τόν θάνατο τής
’Αξιωματικός τού ιππικού τού πολω
κόμισσας, διασπάθισε τά χρήματα πού
νικού στρατού, ό Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι
τού άφησε έκείνη, ατιμάζοντας τις γ υ 
ήταν, άπό πολύ νέος, ένας γοητευτικός
ναίκες τών συναδέλφων ή τών άνωτέκαρδισκατακτητής, λάτρης τών ιππικών
ρων του, καί καταχρεώθηκε γιά νά άγοάγώνων καί φανατικός φίλιππος. Έρωράση σταύλους γιά άλογα κούρσας.
τεύθηκε τρελλά μιά θελκτική κόμισσα, τήν
Τό τελευταίο του κατόρθωμα άποΜαρία Βλότνυ, πού είχε, όπως καί εκεί
δείχθηκε ή καταστροφή του. Στήν Κρα
νος, τό πάθος τής πολυτελείας, τού φόξ-
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κοβία, γοήτευσε τήν Βαρώνη "Αννα Ρόμελ, σύζυγο τού συνταγματάρχη του,
δεκαοχτώ χρόνια μεγαλύτερή του. Γιά
νά σκεπάση τό σκάνδαλο, ό βαρώνος
πέτυχε τήν άκύρωσι τού γάμου του άπό
τό δικαστήριο τής Ρώμης, υποχρέωσε
τόν Σοσνόφσκι νά τού πληρώση ένα
σεβαστό ποσόν σάν άποζημίωσι καί . . .
νά νυμφευθή τήν "Αννα.
Ό Σοσνόφσκι καταστράφηκε ολοκλη
ρωτικά. Ό άρχηγός τής Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών τού άνακοίνωσε ότι έπρεπε νά
εγκατάλειψη τόν στρατό καί τελείωσε
μέ αύτά τά λόγια:
—Είσθε ένας κατεστραμμένος άνθρωπος,
Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι, ιππότη φόν
Νάλετς.
Ό Σοσνόφσκι είναι ράκος. Ό συντα
γματάρχης τού λέει:
— Γιά νά άποφύγετε τήν καταστρο
φή . . . ίσως ύπάρχη μιά λύσις . . . ναί,
ίσως . . . θά μπορούσατε νά δεχθήτε
τήν μετάθεσί σας στις ύπηρεσίες μου . . .
Ά ν δεχθήτε, θά μπορέσετε νά άξιοποιήσετε πάλι τά προσόντα σας του ίππέως,
τού κοσμικού κυρίου καί τού . . . γυναικοκατακτητού. Σάς προειδοποιώ, όμως,
ότι δέν θά μείνετε στήν Πολωνία. Σας
περιμένει μιά θέσις στό εξωτερικό, καί ή
άποστολή αύτή δέν θά είναι άκίνδυνη.
Ό Σοσνόφσκι, πού έχει τήν έντύπωσι
πώς βγήκε άπό ένα κακό όνειρο, δέχεται
τά πάντα. "Αλογα, γυναίκες, χοροί,
εστιατόρια, χρήματα, άπολαύσεις καί
πολυτέλεια . . . ή όμορφη ζωή θά ξαναρχίση. Τό 1928, έγκαθίσταται στό Βερο
λίνο. Σέ πολύ μικρά χρονικό διάστημα
δίνει διπλωματικές πληροφορίες μεγά
λης σημασίας. ’Ελεύθερος, χωρίς οικονο
μικές στενοχώριες, πέφτει μέ τά μούτρα
στήν κοσμική ζωή τής ύψηλής βερολινέζικης κοινωνίας. Συναντά τήν Μπενίτα
«τήν γυναίκα τής ζωής του».
Ή Μπενίτα, σκλάβα τού «άφέντη καί
κυρίου» της, είναι πρόθυμη νά κάνη τά
πάντα, γιά νά τόν κρατήση. Τό πάθος
του διατηρείται πάντοτε ζωηρό, άλλά
ό Σοσνόφσκι έχει άνάγκη νά Ιλέγχη τήν
δύναμι τής γοητείας του, καθώς καί τήν
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ικανότητά του νά άποσπά «πληροφο
ρίες». ‘Η Μπενίτα γίνεται «μεσάζουσα».
Τοϋ προμηθεύει όσες γυναίκες θέλει, ύπό
τόν όρο, έννοεΐται, νά μπορούν νά του
φέρνουν ένδιαφέρουσες πληροφορίες. "Ενα
άπό τά «θύματά» του, ή Ίρένε φόν Ίένα,
θά παίξη πρωτεύοντα ρόλο.
Ή Ίρένε, πού καταγόταν άπό φτωχή
οικογένεια, ήταν κόρη αξιωματικού. Ή ταν
κατάξανθη, ένώ ή Μπενίτα μελαχροινή.
Καί οί δυό όμως ήσαν αναμφισβήτητα
όμορφες. Ή Ίρένε εργαζόταν καί αύτή
στό Υπουργείο Στρατιωτικών, στήν
όδό Μπέντλερ, στό Βερολίνο, μέ τόν βα
θμό τού «ταγματάρχη», αλλά μέ τόν γλίσχρο μισθό των διακοσίων είκοσι πέντε
μάρκων τόν μήνα.
Ή Μπενίτα σύστησε τόν Σοσνόφσκι
στήν Ίρένε. Σέ λίγες ημέρες, έκείνη ϋπέκυψε στήν γοητεία τού κατασκόπου.
Τής πρόσφερε μια ζωή, πού δέν μπορούσε
νά τήν φαντασθή, άκόμη καί στά πιό
τρελλά όνειρά της. Ή Μπενίτα δέν είναι'
εμπόδιο στόν έρωτά της μέ τόν Σοσνόφσκι. Μένουν καί οι τρεις μαζί. Πηγαίνουν
στήν Νίκαια, όπου, γιά δυό έβδομάδες,
παραδίδονται στήν εύκολη ζωή. 'Εκεί,
ό Σοσνόφσκι άποκαλύπτει τήν άληθινή
του δραστηριότητα στήν νέα κοπέλλα.
Έκείνη, ύποταγμένη πνευματικά καί
σωματικά, είναι άνίκανη νά άντιδράση.
"Οταν γύρισαν στό Βερολίνο, ή Ίρένε
έδωσε άποδείξεις των έξαιρετικών της
ικανοτήτων. "Εφερε στόν Σοσνόφσκι τό
λεπτομερές σχέδιο τού Υπουργείου Στρα
τιωτικών, τόν κατάλογο τών κυριωτέρων άρχηγών καί πρακτόρων τής "Αμπβερ πού εργάζονταν εις βάρος τής Πο
λωνίας, καί, σέ λίγο, μιά ολόκληρη σειρά
άπό έγγραφα σχετικά μέ τόν γερμανικό
στρατιωτικό προϋπολογισμό, τά όποια
άποδεικνύουν 'ότι, τήν στιγμή πού ή
Γερμανία έμφανίζεται συντετριμμένη άπό
τά σχέδια Ντόουζ καί Γιάνγκ, προχωρεί
πλησίστια πρός τόν έπανεξοπλισμό.
Μερικά άπό τά έγγραφα αύτά δια
βιβάσθηκαν άπό τούς Πολωνούς στό
Παρίσι, στό Λονδίνο καί στήν Ούάσινγ-

κτον, πού ένδιαφέρονταν γιά τό πρό
βλημα αύτό τής γερμανικής στρατιωτι
κής άναγεννήσεως.
Μπενίτα καί Ίρένε . . . Ό Σοσνόφσκι
συνεχίζει τίς κατακτήσεις του καί τήν
άναζήτησι πληροφοριών. Ή Μπενίτα, ή
«μεσάζουσα», τού γνωρίζει ένα άλλο
«σπάνιο πουλί», τήν Ρενάτα φόν Νάτσμερ, πού εργάζεται κι αύτή (είναι ή
τρ ίτη !) στό ‘Υπουργείο Στρατιωτικών,
στό τμήμα τεθωρακισμένων.
Δέν είναι όμορφη σάν τήν Μπενίτα ή
τήν Ίρένε, άλλά έχει κάποια γοητεία.
Σεμνή καί φτωχικά ντυμένη, μεταμορφώ
νεται μέ τήν έπίδρασι τού Σοσνόφσκι,
πού, χρησιμοποιώντας πάντοτε τήν
ίδια μέθοδο, τήν κάνει πρώ τα έρωμένη
του καί έπειτα πληροφοριοδότριά του.
Καί ή Ρενάτε άποδεικνύεται γρήγορα
έκλεκτή συνεργάτις. Δέν προμηθεύει μόνο
πολλές καί λεπτομερείς πληροφορίες γιά
τήν άνάπτυξι τών γερμανικών μηχανο
κινήτων, άλλά δηλώνει έπίσης ότι οί
προϊστάμενοί της τής έχουν άναθέσει
ένα εξαιρετικά έμπιστευτικό καθήκον.
Κάθε Τετάρτη συγκεντρώνει σέ ένα
καμουφλαρισμένο κιβώτιο τά έγγραφα
πού πρόκειται νά καταστραφούν (στενογραφημένες σημειώσεις, καρμπόν γραφο
μηχανής, άντίγραφα, άναφορές κ.λ.π.).
Έκείνη, μέ τήν συνοδεία ένός ΰπαξιωματικού, τά ρίχνει σέ ένα κλίβανο. Γιά
νά φυλαχθή όσο τό δυνατόν περισσότερο
τό μυστικό, ό ΰπαξιωματικός μένει στήν
πόρτα τού διαμερίσματος, όσο διαρκεί
ή διαδικασία. Τό σχέδιο πού προτείνει
ή Ρενάτε είναι άπλό, καί ό Σοσνόφσκι
δέχεται, φυσικά: θά κρατή καί θά τού
παρουσιάζη τά έγγραφα πού παρουσιά
ζουν τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον.
Δίκαια θά άναρωτηθή κανείς: Πώς
ένας Πολωνός άξιωματικός, μέ τίς προ
σωπικές του σχέσεις στά υψηλά στρα
τιωτικά στρώματα, πού έκανε τήν έμφάνισί του σέ όλα τά κοσμικά «στέκια»
μέ κοπέλλες όπως ή Μπενίτα, ή Ρενάτε ή
ή Ίρένε, γιά νά μή μιλήσωμε γιά τίς
Ιφήμερες έρωμένες του, πού κι αύτές,

όμως, ήσαν γνωστές, δέν είχε άκόμη
τραβήξει τήν προσοχή τών υπηρεσιών
τής γερμανικής άντικατασκοπείας;
Στήν πραγματικότητα, ό Σοσνόφσκι
έθεωρεΐτο ύποπτος. Ό πλοίαρχος Ρίχαρντ Πρότσε παρακολουθούσε τόν Σοσνόφσκι άπό τίς άρχές τού 1932. Πίστευε
ότι ό Πολωνός άξιωματικός συγκροτού
σε τό χαρέμι του μέ τήν ιδιότητα τού
μυστικού πράκτορος μάλλον, παρά παρίστανε τόν μυστικό πράκτορα γιά νά
συγκροτήση ένα χαρέμι. Δέν μπορεί νά
προκαλή κανείς συνεχώς τήν μοίρα. Ό
Σοσνόφσκι έπεσε θύμα εκείνων πού τόν
ύπηρετούσαν τόσο καλά.
Σέ μιά δεξίωσι στό Βερολίνο, στήν
οποία πήγε συνοδευόμενος άπό τήν Μπε
νίτα, ό Σοσνόφσκι γνώρισε μιά κοπέλλα
άπό τό Ιράν, έκπάγλου καλλονής, τήν
Κάτια Μπερμπεριάν, πού συνεδευόταν
άπό τόν έραστή της Γιόζεφ φόν Μπέρκ.
Τά δυό ζευγάρια ένοιωσαν άμοιβαία
συμπάθεια. Τό αποτέλεσμα ήταν μιά
διασταύρωσις: Ή Κάτια έγινε έρωμένη
τού Σοσνόφσκι καί ή Μπενίτα τού Γιόζεφ φόν Μπέργκ, τόν όποιο πανδρεύθηκε
μερικές έβδομάδες άργότερα, χωρίς, ώστόσο, νά πάψη νά είναι ερωτευμένη μέ τόν
Σοσνόφσκι καί νά εργάζεται γιά λογαρια
σμό του.
Ή Κάτια Μπερμπεριάν είναι διακριτική
καί δέν άνακατεύεται στίς μυστικές δρα
στηριότητες τού Σοσνόφσκι, άλλά δέν
τίς άγνοει. Ή χορεύτρια Λέα Νιάκο, πού ό
Σοσνόφσκι τήν κατέκτησε σ' ένα ταξίδι
του στήν Βουδαπέστη, άποδείχθηκε πιό
περίεργη. Κόρη μιας ήθοποιού άπό τό
'Αμβούργο καί ένός εμπόρου άπό τήν
'Οδησσό, ή Λέα είχε άρχίσει μιά καρριέρα
γεμάτη υποσχέσεις, όταν συνάντησε τόν
Σοσνόφσκι. "Οπως καί οί άλλες, τόν
έρωτεύεται τρελλά. Εκείνος φαντάζεται
κιόλας πώς θά γίνη ή Μάτα Χάρι του,
άλλά έκανε τά σφάλμα νά τής άποκαλύψη
πολύ γρήγορα τήν ιδιότητά του. Ή
Λέα πανικοβάλλεται. Μετά τήν επιστρο
φή της στό Βερολίνο, άντιλαμβάνεται
γρήγορα πώς δέν είναι ή μόνη έκλεκτή —
κάθε άλλο, μάλιστα —καί ζηλεύει τρο
μερά. Γνώρισε τυχαία ένα πράκτορα τής
Μυστικής ‘Υπηρεσίας τών Ές-Ές, στόν
όποιο άπεκάλυψε άρκετά μυστικά. "Οταν
έμαθε τήν Ιδιότητά του, ήταν πολύ άργά.
Τήν ίδια έποχή, ή Ρενάτε φόν Νάτσμερ
διέπραξε ένα άπό έκεινα τά χονδροειδή
σφάλματα, πού πρέπει πάντοτε νά περιμένη κανείς άπό τούς έρασιτέχνες πρά
κτορες. Στό τέλος τού φθινοπώρου 1933,
πηγαίνει στήν Βαυαρία, κοντά στό Γκάρμις, στό ταπεινό πατρικό της σπίτι,
καί βρίσκει πολύ φυσικό, αύτή πού δέν
είναι παρά μιά φτωχή υπάλληλος τού
Υπουργείου Στρατιωτικών, νά φορεϊ
φορέματα σχεδιασμένα άπό μεγάλους
ράφτες, πλούσια γουναρικά καί βαρύτιμα
κοσμήματα.
Οί γονείς της ξαφνιάζονται βλέποντάς
την νά καταφθάνη ντυμένη μέ τόση πολυ
τέλεια. Τί συνέβη στήν Ρέννι τους; Έκείνη
άναγκάζεται νά έπινοήση άμέσως ένα
παραμύθι. Εξηγεί στούς γονείς της ότι
οί άμεσοι προϊστάμενοί της, ό στρατηγός
φόν Χόλμαν καί ό στρατηγός Χάνς Γκουντέριαν, τής έχουν πολύ μεγάλη έκτίμησι
καί τήν άντήμειψαν βασιλικά —τόσο
μεγάλες είναι οί ύπηρεσίες πού τούς προσ
φέρει. Ό πατέρας είναι ύπερήφανος γιά
τήν κόρη του, θυμάται ότι ό στρατηγός
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ΕΡΩΤΑΣ Κ Α Ι ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Δεξιά: Τό κτίριο τον Στρατηγείου τής
'Ανώτατης Διοικήσεως στην Μπεντλερστράσσε, δπον καταστρώνονταν τα σχέδια
τον Χίτλερ. Εις την απέναντι σελίδα:
Τό σπίτι ατό όποιο διέμενε ή Ίρένε φόν
Ίένα.

φόν Χόλμαν, πριν άπό τριάντα χρόνια,
ήταν συμμαθητή; του στήν Στρατιωτική
’Ακαδημία τοϋ Πότσνταμ. Χωρίς νά πή
τίποτε στήν κόρη του, ό γέρο φόν Νάτσμερ αποφασίζει νά γράψη στόν αγαπητό
Χόλμαν, γιά νά τάν ευχάριστή ση γιά
τήν «τιμή, πού άντανακλά σέ ολόκληρη
τήν οικογένεια».
"Οταν ό στρατηγός φόν Χόλμαν παίρνη τό γράμμα, δέν καταλαβαίνει τίποτε.
Θυμάται συγκεχυμένα τόν συμμαθητή
του φόν Νάτσμερ. Ξέρει, έπίσης συγκε
χυμένα, ότι κάποια Ρενάτε φόν Νά
τσμερ είναι υπάλληλος στό υπουργείο,
αλλά δέν θά μπορούσε νά τήν αναγνώ
ριση, άν τήν συναντούσε σέ κάποιο διά
δρομο. Ξέρει, έπίσης, πολύ καλά ότι
ούτε αύτός ούτε κανένα μέλος τού έπιτε
λείου του έδωσαν στό έν λόγω πρόσω
πο τήν παραμικρή ανταμοιβή, καί πρό
πάντων άνταμοιβή τέτοια, ώστε ή τιμή
της νά άντανακλά «σέ ολόκληρη τήν οι
κογένεια».
Ό στρατηγός φόν Χόλμαν βρίσκει
όλα αυτά πολύ περίεργα. Δίνει έντολή
νά γίνη έρευνα. 'Η Α μπβερ έξαπολύει
τά λαγωνικά της έπί τά ίχνη τής Ρενάτε.
Τήν Ιπιχείρησι διευθύνει ό πλοίαρχος
Ρίχαρντ Πρότσε.
Έ να βράδυ, κάποιος πράκτορας τής
"Αμπβερ παρατηρεί φως στό γραφείο
τής Ρενάτε. Εκείνη έπρεπε νά έχη φύγει
πρίν άπό δυό ώρες. "Οταν άνοίγη τήν
πόρτα, βλέπει τήν κοπέλλα νά κάθεται
μπροστά στήν γραφομηχανή της. Πετά
γεται όρθια, άλλά γρήγορα συνέρχεται
καί παραπονείται γιατί τής φόρτωσαν
τόση δουλειά. Ό πράκτωρ τής "Αμπβερ
βλέπει τό χρηματοκιβώτιο άνοιχτό καί
συλλαμβάνει μιά έκφρασι φόβου στά
μάτια τής Ρενάτε. Προσποιείται ότι δέν
παρατήρησε τίποτε καί φεύγει.
Τό άλλο πρωί, ό πλοίαρχος Ρίχαρντ
Πρότσε, πού ένημερώθηκε γιά τό συμβάν
άπό τόν πράκτορά του, είχε συνομιλία
μέ τόν συνταγματάρχη, τού οποίου
Υραμματεύς ήταν ή Ρενάτε. Ό συνταγμα
τάρχης στήν άρχή θύμωσε, έπειτα θυμή
θηκε ότι στό χρηματοκιβώτιό του τήν
στιγμή έκείνη βρίσκονταν τά τελευταία
σχέδια ένδεχομένων έπιχειρήσεων εναν
τίον τής Τσεχοσλοβακίας καί τής Πολω
νίας, στατιστικές γιά τήν έπικρατούσα
κατάστασι καί γιά τήν σημασία των
διαφόρων έξοπλισμών τής Ράιχσβερ,
καταστάσεις παραγωγής, σχέδια νέων
όπλων, κ.λ.π.
Τις έπόμενες ή μέρες, ό συνταγματάρχης
παρατηρεί προσεκτικά τήν συμπεριφορά
τής νεαρής γραμματέως του. Σέ τρεις
διαφορετικές περιπτώσεις έπιστρέφει στό
γραφείο του, άργά τό βράδυ, καί έλέγχει
τό περιεχόμενο τού χρηματοκιβωτίου.
Ό λ α βρίσκονται σέ πλήρη τάξτ Άλλά,
στό τέλος τής έβδομάδος, μιά Παρασκευή
βράδυ, λείπουν οί δέκα τελευταίες σε
λίδες μιας σημαντικής μελέτης, πού άνα-
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φερόταν σέ στρατιωτικές έπιχειρήσεις.
Είχε έργασθή επάνω σ’ αύτό τό σχέδιο
τήν ημέρα καί ή Ρενάτε έχει νά δακτυλογραφήση μερικές διορθώσεις
ακόμη.
Ωστόσο, αύτό δέ τής έδινε τό δικαίωμα νά
άφήση τό έγγραφο έξω άπό τό χρηματο
κιβώτιο.
Τό Σάββατο τό πρωί ξαναβρίσκει
στήν θέσι τους τίς δέκα αύτές σελίδες.
Δέν μπορεί άκόμη νά πάρη τήν άπόφασι
νά άντικρύση τήν αλήθεια κατάματα.
Παρ’ όλα αύτά, μιλά γιά τήν άνακάλυψί του στόν Ρίχαρντ Πρότσε. Οί πρά
κτορες τής "Αμπβερ, στούς οποίους είχαν
άναθέσει τήν παρακολούθησι τής Ρενάτε,
δέν έχασαν καιρό. ’Ανακάλυψαν τίς
σχέσεις πού ύπήρχαν μεταξύ τής Ρενάτε
φόν Νάτσμερ, τής Ίρένε φόν Ίένα, τής
Μπενίτα φόν Μπέργκ καί τού ίλάρχου
φόν Σοσνόφσκι. Χωρίς Ικεΐνοι νά τό
άντιληφθούν, ό κλοιός άρχισε νά σφίγ
γεται γύρω τους. Ή μυστική ύπηρεσία
των Ές-Ές, ειδοποιημένη άπό τή Λέα
Νιάκο, διεξάγει έρευνες. Ή Λέα, τρομο
κρατημένη άπό τήν απερισκεψία της,
ανακάλεσε όσα είχε πει, άλλά οί πρά
κτορες των Ές-Ές έχουν άποχαλινωθή.
’Αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σέ καλά
δρόμο. Οί άνακαλύψεις τους μπορεί νά
μήν είναι τόσο άκριβεΐς όσο τής "Αμπβερ,
δέν παρουσιάζουν, ώστόσο, μικρότερο
ενδιαφέρον. Δεκατέσσερες φίλες τού ώραίου
Σοσνόφσκι παρακολουθούνται νυχθημε
ρόν.
Τώρα, ό Πρότσε μπορεί νά ένεργήση.
‘Ωστόσο ή "Αμπβερ δέν έχει εκτελεστική
έξουσία. 'Η Γκεστάπο διατηρεί αύτό
τό δικαίωμα. Ό Πρότσε, λοιπόν, ειδοποιεί
τήν Γκεστάπο. Ό αστυνόμος Γιόζεφ
Κουμπίτσκυ έχει τήν σχετική δικαιοδοσία.
Ποιος είδοποίησε τόν Σοσνόφσκι; Μήπως
ή Λέα Νιάκο κυριευμένη άπό τύψεις;
Μήπως ό πρεσβευτής στά Βερολίνο, Γιάν
Λίπσκι, ό όποιος, άγνοώντας τις δρα
στηριότητες τού ίλάρχου, έφερε, κατά
πάσα πιθανότητα, στό φως τό παιχνίδι
τού Σοσνόφσκι, καί, προαισθανόμενος

κάποιο σκάνδαλο, τάν διέταξε νά έπιστρέψη άμέσως στήν Βαρσοβία; "Αγνω
στο. Εκείνο πού ξέρομε είναι ότι ό Σοσνόφσκι άποφάσισε πράγματι νά φύγη
άπό τό Βερολίνο. Άλλά προτού φύγη,
οργάνωσε γιά τίς 24 Φεβρουάριου 1934
μιά μεγάλη άποχαιρετιστήρια βραδιά.
Ή Λέα Νιάκο θά έδινε ρεσιτάλ Ισπανικών
χορών. Ό Σοσνόφσκι άποφάσισε νά
έξαφανισθή τήν ώρα τής γιορτής, νά
πηδήση σέ ένα αυτοκίνητο πού είχε
άφήσει σέ ένα δρόμο κοντά στό σπίτι
του. Είχε φορτώσει κιόλας τίς κυριώτερες
άποσκευές του. Σέ μερικές ώρες θά βρι
σκόταν στήν Βαρσοβία.
Ό άστυνόμος Κουμπίτσκυ δέν είναι μι
κρό παιδί καί γνωρίζει τέλεια τό έπάγγελμά του. Ή Γκεστάπο «μυρίστηκε»
τό τέχνασμα τού Σοσνόφσκι. Ό άστυνό
μος παίρνει όλες τίς προφυλάξεις, άποφασισμένος οπωσδήποτε νά δράση τό βράδυ
τής 24ης Φεβρουάριου. Οί ύπηρέτες πού
προσελήφθησαν άπό τόν Σοσνόφσκι
ήσαν στήν πραγματικότητα πράκτορες
τής άστυνομίας καί τής Γκεστάπο· τό
ίδιο καί οί γυναίκες τής γκαρνταρόμπας.
"Οσο γιά τό αύτοκίνητο, είναι άχρηστο.
Μόλις ό Σοσνόφσκι τό τακτοποίησε,
ένας πράκτορας τής άστυνομίας χάλασε
τό διαφορικό.
Στά διαμέρισμα τού Σοσνόφσκι, γε
μάτο προσκεκλημένους, άπό τίς επτά τά
βράδυ, τό γλέντι βρίσκεται στό φόρτε
του. Ή μακρυά άναφορά, πού συνέταξαν
οί δήθεν ύπηρέτες, θά ήταν άπόλαυσις
γιά ένα συγγραφέα έρωτικοαστυνομικών
μυθιστορημάτων. Κατά τίς δέκα τό βράδυ
ό Σοσνόφσκι σβήνει όλους τούς πολυελαί
ους. Μόνο δυό πολύφωτα σκορπίζουν
λίγο φώς στό σημείο πού θά χόρευε ή
Λέα Νιάκο. Ή άτμόσφαιρα άλλάζει άπό
λεπτό σέ λεπτό. Πλησιάζουν μεσάνυχα.
Τό όργιο άρχισε. Ό Σοσνόφσκι, πού φαί
νεται πώς διατηρούσε όλη του τήν ψυ
χραιμία, ετοιμάζεται νά φύγη διακριτικά.
Τήν στιγμή έκείνη ό άστυνόμος Κουμπίτσ
κυ άποφασίζει νά δράση.
'Η έκπληξις είναι μεγάλη. Οί πολυέλαιοι
άναψαν καί πάλι. Οί ύπηρέτες έβγαλαν
τά πιστόλια τους καί, μέ τήν βοήθεια
άστυνομικών, συγκεντρώνουν όλους τούς
προσκεκλημένους στό μεγάλο σαλόνι,
μέ τά χέρια ψηλά,, καί γυρισμένους πρός
τόν τοίχο. Τό άλλο πρωί, στίς επτά,
συνελήφθη καί ή Μπενίτα στό σπίτι τού
συζύγου της. Λένε πώς φέρθηκε στούς
άστυνομικούς άγέρωχα. Επικεφαλής βρι
σκόταν ό ίδιος ό Κουμπίτσκυ.
—Σάς συλλαμβάνω,
βαρώνη φόν
Μπέργκ, λέει.
— Γιά ποιό λόγο;
—'Υπόνοια κατασκοπείας ύπέρ ξένης
δυνάμεως.
—Ά , καλά. Φοβήθηκα μήπως είπα
κακό γιά τόν Γκαΐρινγκ.
Ή Ίρένε φόν Ίένα συνελήφθη στίς 27
Φεβρουάριου, μετά τήν έπιστροφή της
άπό τήν Τσεχοσλοβακία, όπου πέρασε
τίς διακοπές της· ή Ρενάτε φόν Νάτσμερ
στήν Πομμερανία, όπου είχε πάει ταξίδι
μέ τόν μνηστήρα της Έ ριχ Γκρούζε.
Κατά τήν προανάκριση πού κράτησε
σχεδόν ένα χρόνο, ό Σοσνόφσκι άποδείχθηκε τέλειος ιππότης άπέναντι στίς
έρωμένες του. πού είχαν φυλακισθή έξ
αίτιας του. Προσπαθεί νά τίς έμφανίση
όλες άθώες —έκτος άπό τήν Λέα Νιάκο,
φυσικά. Άλλά, δέν τά καταφέρνει. Ύπάρ-

ΕΡΩΤΑΣ Κ Α Ι ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
χουν πάρα πολλές αποδείξεις εναντίον
τους. Προσπαθεί επίσης νά νυμφευθή
τήν Μπενίτα, πού ό γάμος της μέ τόν
Γιόζεφ φόν Μπέργκ, διαλύθηκε, γιά νά
τής δώση τήν πολωνική Ιθαγένεια, μέ
τήν οποία θά μπόρεση νά σωθή. ’Αλλά,
ή πρώην σύζυγός του, "Αννα φόν Συσνόφσκα, πού τώρα τόν μισεί τρομερά,
άρνεΐται νά τού δώση διαζύγιο.
Ή δίκη αρχίζει στις άρχές Φεβρουάριου
1935. Οι τρεΤς κύριες κατηγορούμενες
είναι ή Μπενίτα, ή Ρενάτε καί ή Ίρένε.
"Αν καί τά γεγονότα είναι άναμφισβήτητα
τά ένοχοποιητικά στοιχεία συντριπτικά,
ό Σοσνόφσκι καταβάλλει γιά ύστατη
προσπάθεια νά σώση τις τρεις γυναίκες.
Βεβαιώνει ότι ή Μπενίτα δέν γνώριζε
τίποτε άπό τήν δραστηριότητά του και
μόνο «τυχαία» τόν είχε φέρει σέ επαφή μέ
κοπέλλες τού Υπουργείου Στρατιωτικών
Κατηγορεί επίσης τόν έαυτό του ότι
έξεβίαζε τήν Ρενάτε φόν Νάτσμερ γιά νά
τού έξασφαλίση έγγραφα, των οποίων,
άλλωστε, εκείνη άγνοοΰσε τήν σημασία.
Τέλος, προσπαθεί νά κάνη τό δικαστήριο
νά πιστέψη ότι έδινε ναρκωτικά στήν
Ίρένε φόν Ίένα, γιά νά τήν ϋποτάξη ατίς
επιθυμίες του καί νά τήν έξαναγκάση
νά έργασθή γιά λογαριασμό του. Χα
μένος κόπος. Ή κατηγορούσα άρχή έκανε
δ,τι μπορούσε γιά νά άποδείξη τό αντί
θετο. Ό εϊσαγγελευς Κέμπτερ τού πέτα
κατά πρόσωπο:
— Κατηγορούμενε Σοσνόφσκι! Δεχθή
κατε άπό τήν δεσποινίδα Ρενάτε φόν
Νάτσμερ μανεκιττόκουμπα αξίας τετρακοσίων μάρκων, ποσού μεγαλύτερου άπό
τόν μηνιαίο μισθό της στό 'Υπουργείο.

'Ικανοποιήσατε τήν έπιθυμία σας γιά
πολυτέλεια καί γιά κραιπάλη, χρησιμο
ποιώντας τά χρήματα πού σάς έστελνε
ή πατρίδα σας. Σείς, στρατιωτικός πρά
κτορας τής υπηρεσίας Πληροφοριών;
’Αξιωματικός τού Δευτέρου Γραφείου
τής Πολωνίας; "Ο χι! Θέλετε νά παίξετε
τόν ρόλο τού ηρώα, άλλά δεν είσθε παρά
ένας ποταπός κατάσκοπος. Πατριώτης;
Ποτέ! Ένας πουλεμένος άνθρωπος, συνε
πώς αργυρώνητος, αύτός είσθε.
"Ασπρος σάν πανί, ό Σοσνόφσκι σκύ
βει στόν συνήγορό του, δόκτορα Λούντβιχ, ποΰ ζητεί τόν λόγο.
—Ό κατηγορούμενος πού ύπερασπίζομαι, δηλώνει ό δικηγόρος, ό ίλαρχος
Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι, ιππότης φόν
Νάλετς δέν έχει καμμιά άντίρρησι νά
άναφερθή εδώ ή δραστηριότης του. Δέν
μπορεί, σ’ αύτόν τόν κλειστό χώρο, νά
ύπερασπίση τόν εαυτό του άπό τις προσ
βολές πού επιχειρεί νά έκτοξεύση ό εϊσαγγελεύς Κέμπτερ εναντίον τής τιμής
του ώς άξιωματικού. "Αν όμως τόν συναν
τούσε αργότερα οπουδήποτε, θά τού
άπαντοϋσε μέ τό όπλο στό χέρι.
Στις 16 Φεβρουάριου 1935, ό πρόεδρος
τού δικαστηρίου διαβάζει τήν άπόφασι:
Ή Μπενίτα φόν Τσολλικόπφεν-Άλτενγκλίγκεν, καταδικάζεται στήν ποινή τού
θανάτου. Ή Ρενάτε φόν Νάτσμερ, κατα
δικάζεται στήν ποινή τού θανάτου. Ή
Ίρένε φόν Ίένα, καταδικάζεται σέ Ισόβια
καταναγκαστικά έργα. Ό Γιούρικ φόν
Σοσνόφσκι, ό Ιππότης φόν Νάλετς, κατα
δικάζεται σέ ισόβια καταναγκαστικά
έργα. Γιά νά δικαιολογήση τήν έπιείκια
αύτή άπέναντι τού Σοσνόφσκι, ή άπό-

φασις τού δικαστηρίου στό σκεπτικό
της, άναφέρεται, μέ περιφρονητικές εκ
φράσεις, στήν καταγωγή τού κατασκό
που, πού είχε γεννηθή σέ πολωνικά έδα
φος, προσαρτημένο άλλοτε στήν Αύστρία: «Ό Σοσνόφσκι δέν είναι Γερμανός
τού Ράιχ. Γεννήθηκε Αύστριακός καί ερ
γάζεται σήμερα γιά τήν νέα του π ατρί
δα, τήν Πολωνία».
Ό Σοσνόφσκι δέν έμεινε γιά πολύ στήν
φυλακή. Τό 1936, θά τόν ανταλλάξουν μέ
κάποιον άλλο. Ό άνθρωπος πού έπέστρεψε στήν Πολωνία, είναι πιά συν
τρίμμι, ένας γέρος μέ άσπρα μαλλιά,
και ένα συνεχές τρεμούλιασμα στά χέρια.
"Εξη χρόνια αργότερα, τόν Φεβρουάριο
τού 1942, στήν κατεχόμενη άπό τούς
Γερμανούς Πολωνία, πέθανε άπό δυσεντε
ρία στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως τού
Σαράτωφ. Ό Σοσνόφσκι δέν έπαιξε μόνο
τόν ρόλο τοΰ δημίου καρδιών, άλλά τού
δημίου στήν κυριολεξία. Τό βράδυ τής
17 Φεβρουάριου 1935, ό Χίτλερ άπέρριψε τήν αίτησι χάριτος τής Μπενίτας
καί τής Ρενάτε. Τήν επομένη, στις έξη
τό πρωί, οδηγούνται στήν αύλή τής
φυλακής τού Μπλαίτσενζεε, στό Σαρλόττενμπουργκ. Κάνει φοβερό κρύο. Τουρ
τουρίζουν κάτω άπό τά χονδρά μάλλινα
φουστάνια τους, πού ό λαιμός τους είναι
κομμένος μέ ψαλίδι. Τά χέρια τους δέν
είναι δεμένα.
Είναι άκόμη νύχτα, άλλά ή αύλή φω
τίζεται μέ δυνατούς προβολείς. Σέ μιά
γωνία είναι τοποθετημένα δυό φέρετρα.
Ή Ρενάτε φόν Νάτσμερ σκεπάζει^ τό
πρόσωπό της μέ τά χέρια της. Οί ώμοι
της τραντάζονται άπό τούς λυγμούς.
Ή Μπενίτα, αντίθετα, στέκεται αλύγι
στη. ’Ακτινοβολεί άπό ομορφιά, άν καί
τά μαλλιά της έχουν ασπρίσει.
Τρεις δεσμοφύλακες σπρώχνουν καί
συγκρατούν τήν Ρενάτε γιά νά άνέβη
τά σκαλοπάτια τού ικριώματος. Ή γυ 
ναίκα κλαίει καί, ξαφνικά, άρχίζει νά
ούρλιάζη πώς δέν θέλει νά πεθάνη. Ο!
κραυγές της παγώνουν τούς παρευρισκομενους καί πρέπει νά συγκίνησαν τόν
δήμιο, πού έχει τό πρόσωπό του σκε
πασμένο μέ μαύρο πανί. Τά χέρια του
τρέμουν. Τό πρώτο χτύπημα δέν είναι
αρκετό γιά νά κόψη τό κεφάλι τής Ρε
νάτε, καί χρειάζεται νά σηκώση τό μα
τωμένο τσεκούρι άλλη μιά φορά.
Ή Μπενίτα, μέ τά μάτια ορθάνοιχτα,
παρακολουθεί τήν σφαγή αύτή, άλλά
δέν κλονίζεται. Τό πρόσωπό της φαί
νεται νά έκφράζη μιά έντονη μυστική
επικοινωνία μέ κάποιο άόρατο όν. Οσο
ό δικαστής διαβάζει τήν άπόφασι που
τήν άφορά, μπροστά στόν Εσταυρωμένο,
ή Μπενίτα άνεβαίνει ήρεμα στό ικρίωμα,
χωρίς νά ρίξη ούτε ένα βλέμμα στόν Σταυ
ρό. Ή στάσις της πάγωσε τούς φύλακες,
πού τήν άφήνουν νά πάη μόνη της στό
μαρτύριο.
Γαλήνια, γονατίζει καί βάζει κατά γής
μιά φωτογραφία τού Γιούρικ φόν Σοσνόφσκι. Οί δυό βοηθοί τού δημίου γέρνουν
τήν πλάτη γιά νά άκουμπήσουν τόν λαι
μό της στά κούτσουρο. ’Εκείνη κοιτάζει
εντατικά τό πρόσωπο τού άνθρώπου πού
τόσο άγάπησε. Ό δήμιος κάνει τό κα
θήκον του. Τό κεφάλι τής γυναίκας κυ
λά κοντά στή μικρή φωτογραφία, πού,
σιγά-σιγά, σκεπάζεται μέ αίμα.
ANDR.fi BRISSUAD
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Τό ’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο ’Αθηνών, από τά χαρακτηριστικά νεοκλασσικά κτήρια τής Ποωτενούσης.
ΑΝ ΔΕΝ μας έδιναν κάθε τόσο καί
αϊ Οπηρέτριαι θέμα πρός συγγρα
φήν χρονογραφήματος, θά εΐμεθα
χαμένοι άνθρωποι. Έν τούτοις, αΙ καλαί
κ’ άγαθαί, αί τρυφεροί καί ευτραφείς
κόραι τής “Ανδρου δέν μας λησμονούν.
Συνεισφέρουν καί αϋταί τά κατά δύναμιν
διά τήν συμπλήρωσιν τής παρούσης στή
λης, γεγονός διά τό όποιον τάς εύγνωμονοϋμεν έκ βάθους ψυχής. ’Ιδού τώρα
τό ζήτημά των, τό αιωνίως άλυτον ζή
τημά των, Ιπί τάπητος. Ή αστυνομία
απαιτεί βιβλιάριον ταύτότητος καί φω
τογραφίαν τής κατόχου. Αύταί άρνοΰνται καί τρίζουν τούς όδόντας των. Τί
θά υπερίσχυση τήν φοράν αυτήν; ’Α
σφαλώς αί Οπηρέτριαι. Δέν έχομεν περί
τούτου τήν παραμικράν αμφιβολίαν.
Ά ν ή αστυνομία έπιμείνη, θά γίνη αφορ
μή νά δημιουργηθή σχετικώς κρίσις.
Διότι τά θηλυκά αυτά είναι όπως όλα τά
θηλυκά τοϋ κόσμου. Πλήρη ίσχυρογνωμοσύνης καί καπρίτσιου. Δέν τό έχουν
συνεπώς εις τίποτε, μίαν ώραίαν πρωίαν,
νά πάρουν τά μπαούλα των καί ν' άπέλθουν εις τάς χλοεράς νήσους των. Τό
τοιοϋτον θά ήτο απελπιστικόν διά τά α
θηναϊκά σπίτια. Διότι εις τάς ’Αθήνας
υπάρχουν σπίτια, 30% τό όλιγώτερον,
τά όποια δύνανται νά ζήσουν χωρίς α τ
μοσφαιρικόν άέρα, αλλά χωρίς υπηρέ
τριαν ποτέ. Αί Οπηρέτριαι είναι έν γνώσει τής ανάγκης αυτής. Γνωρίζουν τήν
ίσχύν των καί διά τόν λόγον αυτόν α
κριβώς άνθίστανται τόσον. . . γενναίως
εις τάς άστυνομικάς πρωτοτυπίας.
’Αλλά πρός θεού, είναι έξευτελισμός,
διαπόμπευσις ή άνηθικότης τό περίφημον
αυτό βιβλιάριον ταύτότητος; "Οχι, βέ
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βαια. Elvat κάΤι έντελώς K o tv o v , λογικόν
καί νόμιμον, κάτι τά όποιον εις άλλας
μεγαλοπόλεις έχει καθιερωθή πρό πολλοϋ.
Είσαι έπί παραδείγματι ή Μαργαρώ
Πίτσικου υπηρέτρια έξ "Ανδρου. Λα
μπρά. Τί πειράζει τώρα εάν ή ταΰτότης
σου έπισημοποιηθή κάπως διά τού βι
βλιαρίου, έάν έπιβεβαιωθή άρμοδίως;
Βέβαια δέν πειράζει καθόλου καί αί ΰπηρέτριαι τό γνωρίζουν αυτό καλώς, άλλ’
άρνοϋνται.
—Παιδί μου Κατερίνα, έλεγε προχθές
ό θείος μου πρός τήν νεαράν ύπηρέτριαν
του, είναι έτοιμος, δέν είναι έτσι;
— Μάλιστα, κύριε. Έ γώ τό έχω τό
μέτωπό μου καθαρό καί. . . ή τσίπα. . .
ή όποια. . . διότι. . . έγώ. . . ζώ τιμημένα καί δοξασμένα.
—Λαμπρά, παιδί μου. Δέν είναι άνάγκη νά κομπιάζης. Έλέγαμε, λοιπόν,
πώς είσαι τιμία, εργατική, φρόνιμη κτλ.
κτλ.
— Μάλιστα, Κύριε.
‘Υπάρχουν σέ παρακαλώ, κατά κακήν
σύμπτωσιν βέβαια, ύπάρχουν λέγω καί
ϋπηρέτριαι, αί όποϊαι νά μήν έχουν αϋτάς
τάς άρετάς;
— Καί βέβαια, κύριε. Ό λ α τά δάχτυλα
δέν είναι ίσα.
—Λαμπρά. ’Αφού λοιπόν δέχεσαι, ότι
ύπάρχουν καλές καί κακές ύπηρέτριες,
θά δέχεσαι ωσαύτως, ότι είναι κάπως
δύσκολον νά διακρίνη κανείς τάς μέν άπό
τάς δέ, διότι ό καλός Θεός δέν είχε τήν
έμπνευσιν νά χαράξη έπί τοϋ μετώπου
τών άνθρώπων σημεία έμφαίνοντα τό
ποιόν των; Πώς;
—"Ετσι είναι, κύριε.
—’Αφού λοιπόν είναι έτσι καί αφού

ύπάρχει δυσκολία εις τήν άναγνώρισιν
τών καλών άπό τών κακών υπηρετριών,
διατί άρνεϊσαι, παιδί μου, νά δεχθής
τό βιβλιάριον τής αστυνομίας, τό όποιον
θά είναι νά πούμε είδος εισιτηρίου γιά τά
σπίτια καί τόν Παράδεισον;
—”Α, κύριε, πάλιν τά ίδια; Θά μέ κάνετε
νά κλάψω.
— Νά κλάψης; Δέν ύπάρχει λόγος. Ή
συζήτησις ήμπορεϊ νά λήξη καί χωρίς
δάκρυα, τά όποια δύνασαι νά χρησιμοποιήσης εις άλλην περίστασιν.
— Μά σάς είπα, δέν θέλω, έκαταλάβατε;
—"Οχι παιδί μου, δέν έκατάλαβα τί
ποτε καί ό Θεός νά μέ τιμωρήση άν
προέρχεται τό τοιοϋτον άπό έλλειψιν
προσοχής ή ένδιαφέροντος.
—Σάς είπα δέν θέλω. Άκους εκεί, νά
μπλέξω, έγώ μέ ταΐς αστυνομίες καί νά
δώσω τή φωτογραφία μου, τό όποιον. . .
— Κατίνα, παιδί μου, όχι δάκρυα, πρός
Θεού. Δέν θέλεις ; "Εχει καλώς, δέν έπιμένω. "Υπαγε λοιπόν εις τήν κουζίνα σου.
Αυτή ήτο, έπάνω-κάτω, ή συζήτησις.
Παραμένει πάντοτε δηλαδή μυστήριον,
διατί ή Κατερίνα «δέν θέλει». Έν τούτοις,
τό μυστήριον αυτό είναι άπό τά λυόμενα
εϋκολώτατα. Πρόκειται μέ μίαν λέξιν περί
παρεξηγήσεως, μιάς τρομεράς παρεξηγήσεως. Ό λαός έχει παρεξηγήσει^ καί
τήν αστυνομίαν, όπως καί τόσα άλλα
πράγματα. ’Αν πταίη δΤ αυτό ή α σ τ υ ν ο 
μ ία ή ό λαός δέν γνωρίζομεν. Γνωρίζομεν,
όμως, ότι ό λαός τήν έχει παρεξηγήσει.
Τήν φαντάζεται πράγματι ώς δύναμιν,
άλλ’ ώς δύναμιν προξενούσαν φόβον καί
τρόμον, δύναμιν σκληρόν, τυφλήν, ώμήν,
βλοσυρόν, άπαισίαν. Τήν θέλει νά ύπάρχη, αισθάνεται τήν ανάγκην της, αλλά
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Άφοΰ έπροοδεύσαμεν τόσον, ή τ ο
φυσικόν ν’ άποκτήσωμεν καί συ
στηματικός λωποδυτρίας. Ολόκλη
ρος σπείρα άπό αύτάς συνελήφθη
χθές υπό τής Άστυνομίας. Είδατε
τάς φωτογραφίας των είς τάς έφη
μερίδας; "Ολες ώριμου ήλικίας, γυναικάρες, τύποι μεγαίρων, Φρυσάρ.
Χαρακτηριστικό στιιτι στήν παληότερη 'Αθήνα (Πίνακας Πιότι),
δέν θελει κατ’ ούδένα λόγον «άνακατοσούρες» μαζΟ της. Ή φράσις, «Δέν Θέλω
νάχω δοσοληψίες μέ τήν αστυνομίαν»,
λέγεται πάντοτε, δΤ οίανδήποτε αιτίαν
καί αφορμήν. Οί τιμιώτεροι καί οί πλέον
μορφωμένοι καί προωδευμένοι άνθρωποι
αισθάνονται δι’ αΰτήν κάποιαν άνεξήγητον άπέχθειαν. Ή εμπιστοσύνη τού
πολίτου πρός αυτήν δέν είναι εντελώς
ειλικρινής. Τί συνέτεινε πρός τούτο;
Διατί αυτός ό φόβος; Διατί αύταί αί
προλήψεις, αυτή ή έπιφυλακτικότης ;
Είναι λείψανα τρόμου παλαιού, τά όποια
δέν έχει έξαλείψει είσέτι άπό τήν ψυχήν
μας ή σημερινή πρόοδος ; ’Ίσως. Πάντως
αϊ ΰπηρέτριαι κατέχονται Οπό τού ίδιου
αυτού μυστηριώδους τρόμου. Δουλειές
μέ τήν αστυνομίαν; Ποτέ, ποτέ. Βεβαίως,
ήδη ή άστυνομία εχει προοδεύσει. "Εχει
αξιωματικούς καί όπλίτας άξιους τής
αποστολής των. Βεβαίως, θά προοδεύση
πολύ ακόμη καί βεβαίως ό λαός θά Ιξέλθη τής άπάτης του καί θά άντιληφθή σα
φώς καί θά πιστεύση. Ά λλ’ επί του π α 
ρόντος αί Μαργαρώναι τής "Ανδρου φοβώνται καί συνεπώς τό ζήτημα των βι
βλιαρίων ταύτότητος θά ναυαγήση.
Είναι μοιραϊον.

ΛΩΠΟΔΥΤΡΙΕΣ
’Αφού έπροοδεύσαμεν τόσον, άφού άποκτήσαμεν τόσα καί τόσα νέα πράγμα
τα, ήτο φυσικού ν’ άποκτήσωμεν καί συ
στηματικός λωποδυτρίας, μοναδικός εις
τό είδος των, άνωτέρας στήν τέχνην καί
άπό τούς άρρενας συναδέλφους των. 'Ο
λόκληρος σπείρα άπό αύτάς συνελήφθη
χθές ϋπό τής άστυνομίας. Είδατε τάς φω

τογραφίας των είς τάς έφημερίδας; "Ολες
ώριμου ήλικίας, γυναικάρες, τύποι μεγαιρών, Φρυσάρ. "Επεφταν στά άθηναϊκά καταστήματα σαν τήν ακρίδα καί
τά έρήμαζαν. ’Εξεστράτευαν δέ πάντοτε
έν σώματι. Έν τή ενώσει ή ισχύς! Κι’
έτσι μπουλούκι καθώς ήσαν εϊσήρχοντο
είς τά εμπορικά καί ενώ άπασχολούσαν
τούς ύπαλλήλους αί μέν, έσούφρωναν αί
δέ τόπια υφασμάτων, είδη διάφορα, κομ
ψοτεχνήματα, τιμαλφή, παν δ,τι ήτο εΰκολόπαρτο. Καί πού τά έκρυβαν; Αυτή
δέν είναι ή απορία σας; Πού τά έκρυ
βαν; Τί αφελής έρώτησις αλήθεια! ’Άν
έπρόκειτο περί άνδρός θά σας έδ«αιολοχούσαμεν, αλλά διά τάς γυναίκας τό
πράγμα είναι άπλούστατον. Κάτω άπό
τό φουστάνι χωρούν ολόκληρα καρροφορτία ειδών. Τόπια χασέδων, μεταξω
τά, καπέλλα, φτερά, κορδέλλες, δαντέλλες, πακέττα διάφορα, ένας κόσμος ολό
κληρος. Ένθυμούμεθα, μάλιστα, σχετικώς μίαν περίφημον γαλλικήν γελοιογρα
φίαν. Σέ κάποιο τελωνείο γίνεται έρευνα
έπί μιας ολοστρόγγυλης ταξειδιώτιδος.
Τής έχουν άνασηκώσει τό φουστάνι καί
έχουν μείνει μ’ ανοιχτό τό στόμα τελωνο
φύλακες καί ταξειδιώται. Κάτω άπό αύτό
υπάρχουν άνηρτημένα σέ γάτζους προσηρμοσμένους πέριξ τής όσφύος, ζαμπόν,
λουκάνικα, σαλάμια, πακέττα, παραπακέττα, τόπια ύφασμάτων! ‘Ολόκληρον
εμπορικόν κατάστημα!
Μόνον όμως τήν μυστικήν καί άπόκρυφον αυτήν άποθήκην έχουν οί γυναί
κες διά τάς περιστάσεις αύτάς; "Ελλην
διηγηματογράφος μας άποκαλύπτει είς
ένα διήγημά του καί έτέραν: Έταξείδευε.
Στό κατάστρωμα έκάθητο πλάι του μία

αρκετά νόστιμος κυρία. ’Εκείνο όμως τό
οποίον τόν έγοήτευε κυριολεκτικώς ήτο
τό στήθος της. Τί θαύμα στρογγυλότητος!
Τί ευγραμμον καί τί τροφαντόν! Ό ταξειδιώτης συγγραφεύς ώνειρεύετο σ’ δλον
τό διάστημα τού ταξειδίου. Διατελοϋσεν
έν μέθη. "Οταν δμως έφθασαν στο λιμάνι
καί είσήλθαν στήν αίθουσαν τού Τελω
νείου καί ήρχισεν ή σχετική έρευνα έπί
τών επιβατών, τό όνειρόν του διελύθη,
τό διεδέχθη ή πλέον οϊκτρά πραγματικότης. Τό εύπλαστον τής ταξειδιώτιδος
στήθος έκίνησε τήν περιέργειαν κάποιου
τελωνειακού υπαλλήλου καί — ώ τής
άνευλαβείας! — τό ήνοιξαν καί έκύλησαν
έξ αυτού δύο τόπια μεταξωτού!. . .
Μή έρωτατε, λοιπόν, πού δύναται νά
κρύψη μιά κλέπτρια τά κλοπιμαία, μήν
απορείτε, μήν έξίστασθε. Αί συλληφθεΐσαι, μάλιστα, Άτθίδες λωποδύτριαι έκαμναν καί σχετικός ασκήσεις κατ’ οί
κον, τοποθετούσα! ολόκληρο μαξιλάρι
ΰπό τό φόρεμά των, τό όποιον συνεκράτουν διά τών ποδών. Μέ τό βάρος αύτό
κατώρθωναν νά βαδίζουν ελεύθερα, όπως
έβάδιζαν ελεύθερα καί είς τούς δρόμους
άν καί ήσαν κατάφορτες κλοπιμαίων.
Πώς τό κατώρθωναν αυτό; Μήν έρωτατε.
Μυστικά τής υπηρεσίας, μυστικά τού ε
παγγέλματος. Πώς βαδίζει έπί τεταμέ
νου σχοινιού ή άκροβάτις; Πώς βαδίζουν
οί κλόουν μέ τούς πόδας έπάνω; Κάθε
έπάγγελμα τίμιον ή μή τίμιον έχει καί
τά μυστικά του. Τίποτε δμως δέν διαρκεϊ είς αύτόν τόν κόβ-μον. Κανένα μεγαλεΐον, ούδεμία δόξα. Πάντως ή αρχή έγινε.
Άπεκτήσαμεν καί θηλυκούς λωποδύτας.
Τό γεγονός δέν είναι τόσον δυσάρεστον.
Σκεφτήτε το καλά. Είναι προτιμότερου
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νά acts. . . γ 5 ύ ν η νεαρά καί τρυφερά
καί ωραία ύπαρξή, τταρά ό τυχών διαρ
ρήκτης. Μπορείς, Επί τέλους, εις στιγμάς
Ενθουσιασμού νά τής slxrfis αν τό άξίζη:
«Χαλάλι σου κορίτσι μου!. . .».

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
Ή άλώπηξ είναι ττονηρά. Ή όρνις
γέννα ώά. Ό λαγωός τρώγει λαχα
νικά. 'Η αίξ μηρυκάζει. Ό ’Αθηναίος — ό
’Αθηναίος κοιμάται. . . όρθιος! Χριστός
καί Παναγία. Τί είναι αυτά που γράφετε;
θ’ άναφωνήσετε; Έτρελλαθήκατε κ. Πίκουϊκ; Ό χ ι, φίλε μου, άναγνώστα, μήν
άνησυχής, είμαι πολύ καλά στην υγείαν
μου. Είπα ότι ό ’Αθηναίος κοιμάται όρ
θιος καί τό Επαναλαμβάνω, καθώς βλέ
πεις καί τό συμπληρώνω. Ό ’Αθηναίος,
λοιπόν, κοιμάται όρθιος! Ό ’Αθηναίος
περιπατεΐ κοιμώμενος! Ό ’Αθηναίος
κυκλοφορεί είς τούς δρόμους βυθισμένος
είς βαθύτατου ύπνον. "Οταν λέγω, ό ’Α
θηναίος, δέν έννοώ μόνον τούς πτωχούς
καί καλοκάγαθους άρρενας. "Εχω ύ π ’ όψιν
μου καί τά θήλεα καί κυρίως αύτά καί
πρό παντός αύτά. Είπα. . . ’Αλλά πόθεν
καί πώς έσχηματίσαμε τήν γνώμην αυτήν;
Πώς διάβολο έκάμαμε στά καλά καθού
μενα μίαν τόσον ένδιαφέρουσαν καί σο
βαρόν άνακάλυψιν; Π ώ ς ;...Τ ό πράγμα
είναι άπλούστατον καί θά σάς τό έξηγήσωμεν έν πάση λεπτομερεία. Διαβά
ζετε λοιπόν άφημερίδας; Ταΐς διαβάζε
τε έμβριθώς; Παίρνετε μακροβοϋτι άπό τό
κύριον άρθρον καί καταλήγετε στην τελευταίαν ώραν; Ά ν είναι έτσι θά έδιαβάσατε είς τά χθεσινά φύλλα τήν είδοποίησιν έκείνην τής αστυνομίας περί
τώ ν διαφόρων άντικειμένων πού άπωλέσθησαν τελευταίως καί φυλάσσονται είς
τά γραφεία της, όπου δύνανται νά τά π α 
ραλάβουν οι κύριοί των, προσκομίζοντες
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Τήν έδιαβάσατε λοιπόν τήν εϊδοποίησιν αυτήν;
Έδιαβάσατε τόν κατάλογον τών άπωλεσθέντων αντικειμένων; Θεέ μου τί αφη
ρημάδα, τί έπιπολαιότης, τί φούρια, τί
άμυαλιά! Τριανταδύο πορτοφόλια, 13
τσάντες, δαχτυλίδια, ρολόγια, φασαμαίν,
πιστοποιητικά, μαχαίρια, ύφάσματα, γοϋ
νες, καπέλλαί. . . ’Ακόμη δέ τρία βαρέ
λια! Τρία βαρέλια; Πώς διάβολο έχάθηκαν πάλιν αύτά; Ποιου άφηρημένου
τού έπεσαν. . . άπό τήν τσέπην; Τό πορ
τοφόλι σου, τήν τσάνταν σου, τό μπα
στούνι σου, τά χάνεις εύκολα. "Ενα βα
ρέλι όμως, δύο, τρία μάλιστα βαρέλια,
δέν χώνονται εύκολα καί θά έπρεπε νά
κλεισθή έντός αυτών, νά ταπωθή καλώς
καί νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, Εκείνος
πού τά άπώλεσε! Ά ς προχωρήσωμεν
όμως. Πλήν τών βαρελιών, νά παρακάτω
καί ένα ζεύγος παντούφλες! Ό πίναξ δέν
λέγει άν ήσαν φρεσκοαγορασμένες ή παλαιές, άν τής ξέχασε στό τράμ Εκείνος πού
ταϊς άγόρασε ή άν έδραπέτευσαν οί ίδιες
άπό τούς πόδας τής κυρίας των. Παρα
κάτω φιγουράρουν 12 λάμπες καί 13 λαμπόγυαλα, ολόκληρο ύαλοπωλεΐον δη
λαδή. Φαίνεται όμως ότι πρόκειται περί
καινουργών λαμπών πού ταΐς λησμόνη
σαν κάπου οί άγορασταί των. Δέν ήμποροΰμε φυσικά νά ύποθέσουμε πώς σουλα
τσάρουν μόνες των οί λάμπες τών σπιτιών είς τούς δρόμους καί ότι ταΐς συμ
μαζεύουν οί χωροφύλακες, όπως συμβαί
νει μέ τούς άδέσποτους σκύλους . . . Μα-
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ζύ μέ άλλα ύπάρχει άκόμη καί μία άνδρική περισκελίς! "Αλλο δηλαδή σκάνδαλον
αυτό. . . Μία περισκελίς είς τούς δρό
μους, ολομόναχη, χωρίς νά περιέχη έντός
της τόν κύριόν της! Πώς εύρέθη μόνη είς
τούς δρόμους; Ά π ό πού έπεσε; Ά π ό τούς
ουρανούς; Α λλά ούδείς γνωρίζει άν φο
ρούν οί άγγελοι περισκελίδας. Ά π ό πού
ήρχετο λοιπόν καί πού έπήγαινε; Τήν
παρέπεμψαν εις τακτικόν άνακριτήν;
Ώμολόγησε τήν πράξιν της ή άθλια;. . .
Παρακάτω συναντάμε μαζύ μέ ποικί
λα άλλα χαμένα πράγματα καί ένα._. .
τυροτρίφτην! Τόν γελοΐον. Τί έζητουσε
πάλιν αυτός είς τούς δρόμους; Έξήλθε
τής κουζίνας του πρός συνάντησιν τυρού;
Ά λλ’ άν ύπήρχε τυρός είς τάς Αθήνας
θά τόν άνεκάλυπταν οί άνθρωποι, οί ό
ποιοι έχουν άναγκασθή νά τρώγουν Ελ
λείψει αυτού άσβέστην!
Ά ς σπεύδωμεν όμως νά τελειώνωμεν.
Μεταξύ τών άλλων άντικειμένων πού
άναφέρει ά πίναξ τής άστυνομίας — είναι
δέ ταΰτα άναρίθμητα — ύπάρχει καί μία
μαναβέλα. Αύτήν θά τήν έχασεν άσφαλώς
κάποιος δραστήριος καί πρακτικός σύ
ζυγος. Θά τήν έχρησιμοποιούσε πρός
σωφρονισμόν τού Ετέρου ήμίσεώς του
καί ή άστυνομία πρέπει νά σπεύση νά
τού τήν άποδώση, φροντίζουσα ούτω
διά τήν γαλήνην τού οίκου του. . .
Κοιμούνται λοιπόν ή δέν κοιμούνται
όρθιοι οί συμπολΐται, οϋ μήν άλλά καί
αί συμπολίτιδες, 90% ; Τόση άφηρημάδα,
τόση ξεχασιά, τόση παραζάλη, ώστε
ν’ άφήνουν είς τούς πέντε δρόμους τά
πράγματά των, δέν δικαιολογείται καθόλου.Πλεονάζουν φυσικά είς τόν κατάλο
γον τά γυναικεία άντικείμενα, άλλά άπό
τά θήλεα δέν έπεριμέναμε περισσότερο
μυαλό, προσοχήν καί τάξιν. Πάντως
έτσι πού τόν κατήντησε τόν άνθρωπον
ή ζωή πού ζή σήμερα, θά διαβάσουμε
άσφαλώς καμμιά ήμερα στάς Εφημερίδας—«Άνευρέθη χθες είς τήν οδόν Στα
δίου ή κεφαλή κυρίου μεσήλικος, φέρουσα
μαύρην ρεμπούμπλικαν καί μονύελον.
Παρακαλεΐται ό κύριος είς τόν οποίον
άνήκει νά διέλθη νά τήν παραλάβη άπό
τό οίκεΐον άστυνομικόν τμ ή μ α » !...

Η ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ
Τό άστυνομικόν δελτίον άναφέρει τάς
ήμέρας αύτάς ένα πλήθος κλοπών, τάς
οποίας διέπραξαν ύπηρέτριαι. Αεηλασίαι
οικιών, άφαίρεσις μετρητών, κοσμημάτων,
Ενδυμάτων. . . Τά διαβάζει κανείς όλα
αύτά καί νοσταλγεί τήν ύπηρέτριαν τού
παλαιού καλού καιρού, τό σεμνόν καί
έντιμον Εκείνο δίπουν, τό όποιον ήρχετο
άπό τά βάθη τής Επαρχίας, άπό τό γ α 
λανόν του νησί, διά νά έργασθή καί νά
προκόψη. Δέν ήμπορεΐ νά γίνη καμμία
σύγκρισις μεταξύ τών ύπηρετριών τής
καλής Εκείνης Εποχής καί τών σημερινών,
πού έχουν πραγματικώς τόν διάβολον
μέσα των. Ή ύπερέτρια άλλοτε ήτο ό
καλός άγγελος τού σπιτιού, ή καλή του
τύχη. "Ηξευρε νά Εργάζεται καί νά ΰπομένη. "Εδιδε τήν έντύπωσιν όντος έκατόγχειρος πού είς όλίγας μόνον ώρας με
τέβαλλε τήν όψιν τού οίκου, τόν καθιστούσεν εύπρεπή, τόν έκαμνε ν’ άπαστράπτη. "Ολα δέ αύτά, όλοι οί κόποι,
όλαι αί φροντίδες, όλοι οϊ μόχθοι, όλον
τό ξεθέωμα, δι’ ένα μικρόν καί άσήμαντον
μισθόν, χάριν τού ονείρου τής άποκατα-

στάσεως, ή οποία ήρχετο τέλος ώς άμοιβή τής άδιακόπου Εργασίας, ώς άπολύτρωσις. Τά ύπηρετομεσιτικά γραφεία
ήσαν τότε πλήρη διαθεσίμων ύπηρετρι
ών. Γερές, εύρωστες, καλοθεμέλιωτες, ρο
δομάγουλες, πρόθυμες, ύπάκουες, άκούραστες, έγκαθίσταντο είς τόν οΐκόν oaS
καί άνελάμβανον τήν μέριμναν τών πάν
των. Έπληρώνατε ένα Ελεεινόν καί άσή
μαντον μισθάριον καί είχατε είς τήν διάθεσίν σας, είς τήν διάθεσιν τής μητρός,
τής συζύγου καί τών τέκνων σας, ένα
πλάσμα καλοκουρδισμένον, άεικίνητον,
πού άπό τής αύγής μέχρι τής νυκτός,
έλύγιζε διαρκώς τήν σπονδυλικήν του
στήλην, διά νά σάς ύπήρετήση εις όλα,
διά νά σάς εύχαριστήση, νά σάς ίκανοποιήση. Ά ν σάς ήρχετο τά κέφι μπορού
σατε καί νά τό ξυλοκοπεϊτε έστιν ότε.
Είχε δυνατές πλάτες καί τά έβάσταζε
όλα, άκόμη καί τά γρονθοκοπήματα!. . .
Σήμερον ή υπηρέτρια άπέκτησε καί
αύτή τά Ελαττώματα τής Εποχής. ’Ολί
γη Εργασία καί πολλές άξιώσεις. Πριν
έγκαθιστούσατε είς τόν οίκον σας δούλην.
Σήμερον έγκαθιστάτε κυρίαν, τύραννον.
Τήν καλοπληρώνετε καί σάς κακοδου
λεύει. Είναι νευρική, εύέξαπτος, λεπτή,
εύπαθής, ευαίσθητος, ντελικάτη. "Αλλοτε
διά νά γράψη στήν μητέρα της πού ζούσε
μέ τήν Ελπίδα τής Επανόδου της, σέ κά
ποιαν Ερημικήν άκρογιαλιάν τής "Αν
δρου, κατέφευγεν είς τά φώτα τών γει
τόνων. Σήμερον καταβροχθίζει άπλήστως
τάς μεταφράσεις τών ξένων ρομάντζων,
έχει όνειρα, πόθους, έρωτας, κοντά μαλ
λιά, κοντήν φούσταν καί.. . μακράν γλώσ
σαν ! Άκόμη έχει προσβληθή καί αύτή
άπό τήν τρομερόν νόσον τού αίώνος μας.
Άνυπομονεΐ νά δή τά όνειρά της πρα
γματοποιούμενα. Καί άν συμβή νά τήν
λησμονήση ή τύχη της, τήν Εκβιάζει.
Λεηλατεί τόν οίκον σας καί άκολουθεΐ τόν
ιππότην της είς πύρ καί είς θάνατον!. . .
Άπόδειξιν τής σημερινής κατάντιας
τών ύπηρετριών μάς έδοσε, πρό καιρού,
ένα περιστατικόν πού συνέβη είς γνωστήν
μας οικοδέσποιναν. Είχεν άποκτήσει κα
τόπιν κόπων καί άγώνων καί Εξόδων
καί παρακλήσεων, μίαν ύπηρέτριαν, ένα
τύπον ύπηρετρίας τού παλαιού καλού
καιρού, μίαν νεαρόν κόρην Εκ Χίου, χρυσοχέραν, προκομένην, άκούραστον. Τής
είχε πέσει λαχεΐον, όπως λέγουν κοινώς.
Τό πράγμα διεδόθη άστραπιαίως είς
ολόκληρον τήν συνοικίαν. "Εφθασε σιγά σιγά μέχρι καί τώ ν πέριξ συνοικιών. Καί
τά άποτελέσματα ύπήρξαν δεινά. Γνω
στά! καί φίλαι καί γειτόνισσαι τής οίκοδεσποίνης κατέφυγον είς π ό ν μέσον όπως
τής άρπάσουν τόν θησαυρόν της. Υ π ο 
σχέσεις, γλυκόλογα, άτιμίαι, κακοήθειαι,
άνηθικότητες, έπιστολαί άνώνυμοι, δωροδοκίαι. Ή άγαθή Χιώτισσα ύπηρέτρια
είχε σαστίσει. Ή κυρία της Εμαίνετο:
—Προτιμώ νά τήν φάγω ώμήν, παρά
νά μού τήν πάρουν!. . .
Καί όμως τής τήν έπήραν. Μήνας διήρκεσε ή πολιορκία τής ύπηρετρίας, αί δι
πλωματικά! ένέργειαι, αί δολοπλοκία!.
Τής τήν έξεμυάλισαν τέλος καί τής τήν
έξεπόρτισαν! Κατόπιν όλων αύτών μία
έφεύρεσις ίσως θά έσωζε σήμερον τήν κατάστασιν. Ά ς κατεσκευάζοντο ύπηρέτριαι
άπό καουτσούκ, αί όποϊαι νά έργάζωνται
κουρδιζόμενοι. "Αν όμως αύτό ήτο εύκολον θά Εφτιάναμε πρωτίστως πολιτικούς,
άλλά πού τέτοια τύχη ;. . .

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΩΝ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΩΝ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 487)

προκαλουμένων κοινωνικών αυτών
φαινομένων διαφέρει, άναλόγως τής
στάσεως ένός έκαστου απέναντι τής
χρήσεως τών οινοπνευματωδών πο
τών.
'Η τάσις προς επικοινωνίαν μέ
άλλους άνθρώπους, ή παρατηρουμένη είς τούς χασισοπότας, περιο
ρίζεται άποκλειστικώς είς την κατεύθυνσιν τών όμοιων των. 'Ό πω ς
ήδη έτονίσθη είς τό πρώτον Μέρος,
ό σχηματισμός ομάδων καί τό
ομαδικόν κάπνισμα είναι χαρακτη
ριστικόν γνώρισμα τών χασισοπο
τών δλου του κόσμου. ’Αλλά καί
έκτος τής μέθης των συναναστρέφον
ται προς άτομα, τα όποια δεικνύουν
ευνοϊκήν στάσιν άπέναντι τής χασισοποτίας, δπως είναι τέως χασισοποτοΰντες ήρωϊνομανεΐς κτλ. Κα
τά την γενικήν έπισκόπησιν τών
κοινωνικών συναισθημάτων τών
χασισοποτών φαίνεται, δτι κυ
ριαρχεί μεταξύ των ένας ιδιαίτε
ρος κόσμος ιδεών y.c ί ενα είδος
αποκλεισμού. 'Η όμιλητικότης τών
μεθυσμένων καί ή ανταλλαγή τών
ιδεών είς τήν κατάστασιν αύτήν
άφ’ ένός μέν έπιφέρουν όμ.οιόμορφον
έπιπολαιότητα τού ενδιαφέροντος καί
τών πνευματικών εμπνεύσεων, άφ’
έτέρου δέ δημιουργεΐται πλήρης
ένότης καί ένας έσωτερικός σύνδε
σμος μεταξύ τών διαφόρων ομάδων
τών καπνιστών, τών όποιων τά μέλη
συνδέονται στενώς χωρίς κατά τούτο
νά παραβλάπτονται τό παράπαν
αί έλευθερίαι ένός έκάστου, ώς προς
τήν υποκειμενικήν του άντίληψιν.
Κυριαρχεί ποιά τις σχετική ανε
ξαρτησία καί έλλειψις πιέσεως, πρά
γμα τό όποιον προϋποθέτει μέχρις
ένός βαθμού οίκειοθελή αύτοπαράδοσιν είς τάς ιδέας, άντιλήψεις καί
διϊσχυρισμούς τών «φίλων». Τό
δτι συμπαρακάθηνται κατά τό κά
πνισμα, έ'χει άπό τής πλευράς αυτής
μεγάλην σπουδαιότητα. Οί ρομαν
τικοί ένθουσιασμοί, ή χαρά τής
φαντασιοπληξίας, αί πολλαπλασιαζόμεναι καί έκλεπτυσμέναι αισθή
σεις ώς προς τήν «ωραιότητα»
π.χ. μιάς σεληνοφωτίστου νυκτός,
ή εξυψωμένη εύφορική αύτοπεποίθησις κτλ. — δλα αύτά σχηματί
ζουν τήν αιτίαν καί τήν αιτιολογίαν

διά τήν συνέχισιν τής άπολαύσεως
τού χασίς καί ή υποκειμενική αυτή
διάθεσις ένισχύει τήν έπίδρασιν τής
άνθρωπίνης έπικοινωνίας κυρίως δέ
έκ μέρους τής ιδίας όμάδος. Ταΰτα
πάντα άποτελοΰν τήν εύχάρ ιστόν
πλευράν τής τοξικομανίας είς τά
δμματα τού χασισοπότου.
Είς μίαν τοιαύτην ομάδα άρκεΐ
νά προστεθή μία φιλοσοφική ή ιδεο
λογική έρμηνεία ή μία θρησκευτική
τάσις διά νά όμοιάση προς μίαν
αιρετικήν ή μίαν κοινωνικήν όργάνωσιν ή νά μεταβληθή είς μίαν
τοιαύτην. "Ηδη ύπάρχει είς τά μέλη
τών ομάδων αύτών ενα είδος φανα
τισμού είς τον μεταξύ των σύνδε
σμ ον τόσον αί μεταξύ των σχέσεις,
δσον καί ό τρόπος τής έξαπλώσεως
τού χασίς καί τού προσηλυτισμού
νέων χασισοποτών έχει πολλήν όμοιο
τητα μέ τούς κανόνας, οί όποιοι
κυριαρχούν εις τινας αιρέσεις. Εις
τάς ομάδας δμως αύτάς άντικειμενικός σκοπός είναι τό χασίς αντί
μιάς ιδέας. "Οτι τούτο είναι ορθόν,
άποδεικνύουν αί προοπάθειαι τού
θρυλικού άρχηγοΰ τών Άσσασινών
τής ’Αραβίας, περί τού όποιου όμιλεΐ
ό Marco Polo καί ή εισαγωγή τού
χασίς μαζύ μέ κοινωνικοθρησκευτικάς μεταβολάς είς τήν ’Αφρικα
νικήν φυλήν τών Παλούμπα.
Τό διπλοΰν αύτό φέρσιμο τών
χασισοποτών — ή άρνησις κατά τής
κοινωνίας καί ή έπιδίωξις τής επα
φής μέ τούς όμοιους των — προέρ
χεται άναμφισβητήτως έν μέρει έκ
τής καταδιώξεως καί τής περιφρονήσεως, τήν όποιαν ούτοι ύφίστανται έκ μέρους τής κοινωνίας. Είναι
εύνόητον, οτι συνασπίζονται μέ τούς
ομοιοπαθείς των. Τούτο δμως δέν
άρκεΐ διά νά έξηγήση τήν καθόλου
στάσιν των. Ό φαινομενικός αυτι
σμός των έχει τάς ρίζας του είς τό
αίσθημα τής άπομονώσεως, ή όποια
τούς κατέχει κατά τήν μέθην καί είς
τό άνέφικτον τής άμέσου ψυχικής
έπαφής πρός τούς άλλους άνθρώπους,
είς τάς παραληρητικάς των ιδέας
καί είς τήν ιδιόρρυθμον έκείνην άμφιθυμίαν των (A m bivalenz) άπέναντι τής ιδίας των μέθης. Τά συμπτώ
ματα ταΰτα είναι συνέπεια άμεσος
τής έπιδράσεως τού χασίς καί οδτω
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν κοι
νωνικήν συμπεριφοράν τών χασισο
ποτών ώς συνέπειαν τής χασισικής
έπιδράσεως. Πρέπει δμως νά προσθέσωμεν ένταΰθα, δτι ό χασισο
πότης ούδόλως συμφωνεί μέ τήν
άποψιν τού κόσμου διά τό ήθικόν

αύτοΰ ποιόν. Ά ντιθέτως θεωρεί τήν
χασισοποσίαν ώς ένδειξιν άνδρισμοΰ καί θάρρους.
Μία άκόμη ιδιορρυθμία τής κοι
νωνίας, ούτως είπεΐν, τών χασισο
ποτών άποτελεΐ ό σχηματισμός ύπ’
αύτών ένός γλωσσικού ιδιώματος,
καταλλήλου διά τήν μεταξύ των
μυστικήν συνεννόησιν. Άνεφέραμεν
ήδη παρομοίαν παρατήρησιν τού
Reko διά τούς μεξικανούς χασισοπότας. "Ομοιον γλωσσικόν ιδίωμα
άναφέρει καί ό Kerim διά τάς Τουρκικάς περιοχάς. Χαρακτηριστικόν
διά τον τρόπον τής παρ’ ήμΐν
έξαπλώσεως τού χασίς καί τής προελεύσεώς του έκ τής ’Ανατολής
δύναται νά θεωρηθή τό γεγονός,
δτι δλαι αί είδικαί εκφράσεις τών
χασισοποτών, αί άφορώσαι τήν χρήσιν τού χασίς, προέρχονται έκ τής
Τουρκικής, τής ’Αραβικής καί αυ
τής άκόμη τής Περσικής γλώσσης. Οΰτω τό δργανον διά τό κά
πνισμα τού χασίς άποκαλεΐται κατά
τήν Περσικήν «ναργιλές», τό δπιον
έκ τού Τουρκικού «άφιόνι», έκεΐνος ό όποιος καπνίζει πολύ άποκαλεΐται «θεργιακλής» (κατά τό
Περσικόν θεργιάκι οπιον) κτλ. ’Ά λλαι είδικαί έκφράσεις ένθυμίζουν πα 
ρομοίαν προέλευσιν, δπως «ντουμά
νι», «λουλάς» κτλ. ’Ά λλαι έκφράσεις σχηματίζονται ύπό τών ιδίων
χασισοποτών. Οΰτω τό χασίς, το
όποιον είναι Τουρκική ονομασία,
λέγεται καί «μαύρο» ή «μαυράκι»,
άπό τό βαθύφαιον χρώμα τού φαρ
μάκου. «Μαστούραν» άποκαλούν τήν
μέθην καί «κάνω καλό κεφάλι» ση
μαίνει, δτι ή μέθη είναι ευχάριστος
κτλ. Δημιουργούν νέας λέξεις ή
μετασχηματίζουν ύπαρχούσας τοιαυτας ή μετατοπίζουν τήν έννοιαν αύ
τών, δπως «ξηγιέσαι», «μπήκες»,
«σακουλεύεσαι» κτλ. Είναι περιτ
τόν νά είσέλθωμεν είς μεγαλυτέρας
λεπτομέρειας. Έ ι α μέγα μέρος τής
ομιλίας τών χασισοποτών συμπληροΰται ύπό τών ζωηρών μιμητικών
των κινήσεων. 'Η ύπαρξις τού
ιδιώματος αύτοΰ τών χασισοποτών
έξηγεΐται έν μέρει έκ τής άνάγκης
τής μυστικής συνεννοήσεως, έν μέρει
προέρχεται άπό τήν άμεσον έπί_
δρασιν τού χασίς, ή όποια συνεπά
γεται ένίοτε έντονον φλυαρίαν, ώ"
καί έκ τής άπομονώσεως τών χασι?
σοποτών άπό τήν ύπόλοιπον κοινω"
νίαν. Οΰτω δυνάμεθα νά θεωρήσω"
μεν τό ιδίωμα αύτό ώς έκδήλωσΐτής ψυχικής μονώσεως τών χασισον
ποτών.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ή
πιό μεγάλη αστυνομική ύπηρεσία τοΰ
Ελληνικού Κράτους, μοχθεί καί αγωνί
ζεται, μέσα στις πιό αντίξοες συνθήκες,
γιά νά έξασφαλίση ήσυχία, ασφάλεια
καί άνεση στό ’Αθηναϊκό κοινό καί
γαλήνη στήν 'Ελληνική Πρωτεύουσα.
Σκληρές μάχες δίνει όλο τό 24ωρο, χωρίς
ανάπαυλα.
Κ ι’ όμως, παρά τόν βαρύ υπηρεσιακό
της μόχθο, βρίσκει τήν ευκαιρία νά συμμετέχη καί νά διακρίνεται σέ ώραϊα,
εύγενικά, κοινωνικά καί χριστιανικά έρ
γα. Αυτή ή δράστη ριότης δέν γράφεται.
Δέν προβάλλεται. Δέν έπαινεΐται. Γίνεται
μέ Ταπείνωση καί μέ άγάπη. ’Αγάπη άπέραντη γιά τόν «π λ η σ ί ο ν». Καί τίς
έστι πλησίον; Μά κάθε άνθρωπος, άσχε
τα μέ τό έπάγγελμά του, τήν ήλικία του,
τά ένδιαφέροντά του.
Γιά όλους ή στοργή τής Διευθύνσεως
καί ή προστασία της. Γιά όλους τό χα
μόγελο τής έγκαρτερήσεως καί τής καλωσύνης.
Αυτά δέν γράφονται. ’Αλλά, γίνονται.
Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
Αίμα γιά άρρωστο, φροντίδα γιά τό
παιδί, σεβασμός στό γέροντα, συνδρομή
σέ πάίχοντας, σέ άνήμπορους, σέ τα
πεινούς καί καταφρονεμένους. Οί ήθικές
άξιες, σπάνιες στήν έποχή μας, ύπάρχουν
άφθονες σέ κάθε ’Αστυνομικό Τμήμα,
έκεΐ όπου μιά ομάδα ’Ανθρώπων (μέ κε
φαλαίο Ά λφα), ξεκινούν τά χαράματα
γιά νά δώσουν προστασία, χαρά, ένθάρ-
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ρυνση, άγάπη, χωρίς νά άποθαρρύνονται,
άν κάποτε οί προσφορές τους δέν άναγνωρίζονται.
Είναι αότός ό στίχος τού ποιητή πού
τούς δίνει φτερά στό έργο τους:
«Θέλω νά δίνω φως άπό τή φλόγα μου
κι’ άς είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι».
ΓΓ αυτούς, λοιπόν, άνοίχτηκε αΰτή
ή στήλη. Καί θά γράφεται άπ’ αύτούς.
Ά πό τούς μαχητάς τοΰ Νόμου καί τής
Τάξεως.
Ή σημερινή συνεργασία άναφέρεται
στό Πάσχα. Ά ν καί καθυστερημένα,
άξίζει νά τήν άκούσουμε. Οί ώραϊες
πράξεις, ποτέ δέν χάνουν τήν έπικαιρότητα, ούτε βεβαίως τήν άξια τους.
Ό τα ν οί άλλοι χαίρονταν καί ζοΰσαν
άμέριμνοι τήν εύτυχία τής πιό μεγάλης
Χριστιανικής έορτής.
Κ ’ είναι γραμμένη άπό τό Διοικητή
ένός άστυνομικού σταθμού:

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ
Ύπό Ύπαστ/μου Α' κ. Ίωάν. Χήνα
Μεγάλη έβδομάδα. Ή άστυνομία έκτος
άπό τήν άποστολή της γιά τήν πρόληψι
καί καταστολή τοΰ έγκλήματος, τήν
δημοσία τάξι καί άσφάλεια, είναι έπιφορτισμένη καί μέ τήν τήρησι τής τάξεως
στούς 'Ιερούς Ναούς. Βαρύ τό έργο καί
έλάχιστος ό χρόνος πού διαθέτουμε γιά
άνάπαυσι καί ψυχαγωγία μας. Παρά ταΰτα
ζώντες άπό κοντά τά προβλήματα πολ
λών άνθρώπων τής περιοχής μας, αίσθανόμασθε τήν άνάγκη νά διαθέσουμε ένα

μέρος άπό τόν έλάχιστον χρόνο μας γιά
νά τούς έπισκεφθοΰμε γιά ν’ άπαλύνουμε
τόν πόνο τους, νά τούς προσφέρουμε ένα
πασχαλιάτικο δώρο ή απλώς νά τούς
έκφράσουμε τίς εΰχές μας γιά ένα καλ
λίτερο αύριο, προσπαθώντας μιά τέτοια
ή μέρα, όπως ή Κυριακή τού Πάσχα, νά
πεισθοΰν, ότι τίποτε δέν τελείωσε γι’
αύτούς καί μέ λίγη καλή θέλησι ένα
καλλίτερο μέλλον τούς περιμένει.
Μέ τίς σκέψεις αυτές έπλησίαζε τό
τέλος τής Μεγάλης Έβδομάδος. Καί
μέσα στό φόρτο έργασίας, ό νοδς μας
έτρεχε στό όρφανοτροφείον τής περιοχής
μας «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». Μέ τήν σκέψι
ότι ή ’Αστυνομία εκτός άπό τίς τυπικές
ευχές πρός τήν διευθύντρια τού ιδρύμα
τος, έπρεπε νά προσφέρη καί λίγη χαρά
στά οίκότροφα παιδάκια, τήν στιγμή
πού άλλα παιδάκια είχαν ήδη δεχθή ένα
πασχαλιάτικο φιλί, ένα τσουρέκι, δώρα
καί πολλές ύποσχέσεις. .
Στό σταθμό μας λοιπόν, όλοι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι έτοιμάσαμε λίγα
πασχαλιάτικα δώρα γιά τά παιδάκια αυ
τού τοΰ όρφανοτροφείου, γιά νά τά δια
νείμουμε τήν άλλη μέρα Κυριακή τοΰ
Πάσχα. Κυριακή τού Πάσχα. «Χριστός
Άνέστη». Διαλαλεΐται παντού, σ’ όλη
τή χώρα άπό χιλιάδες πιστούς τόΜεγάλο
Μήνυμα. "Η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα,
δώρα, ευχές, χαρά. Κυριακή τοΰ Πάσχα.
Κι έμείς βρεθήκαμε στό ’Ορφανοτρο
φείο. Ή Άστυνομία γιά μία άκόμη φορά
έκανε έργο Χριστιανικό. Μας ύποδέχτηκαν μέ ένθουσιασμό. Μάς χειροκρό
τησαν οί διερχόμενοι καί οί περίοικοι.
Άντικρύσαμε στήν πόρτα δύο παιδά-

κια 6 - 8 έτών μέ τό χαμόγελο στά πρό
σωπά τους, πού έτρεξαν κοντά μας καί
μέ ένθουσιασμό τά πήραμε άπό τό χέρι.
Διασχίζοντας τόν περίβολο καί φθάνοντας στό κτίριο άντικρύσαμε τρεις κοπέλλες καί δέκα παιδάκια 6-12 έτών χαμο
γελαστά. Στό βάθος ή διευθύντρια κ.
Καφετζηδάκη Ευαγγελία, μιά γυναίκα
εύγενική, δραστήρια καί φωτισμένη πού
έπιτελεϊ έργο υψηλό, στό πλευρό τών
παιδιών, μιά πραγματική μητέρα.
Ακολούθησε ή διανομή τών πασχαλιά
τικων δώρων, τά όποια στάθηκαν ικανά'
νά προσφέρουν πολλή χαρά καί ευτυχία
σ ’ αυτά τά παιδιά πού τούς έλλειπε ή στορ
γή τών γονέων, τό χάδι τοϋ πατέρα, τό
φιλί τής μητέρας. "Ολα φωτίστηκαν, όλα
έγιναν γιορτινά.
Φύγαμε, αφήνοντας πίσω τά ορφανά
παιδάκια, μέ ζωγραφισμένη άκόμη τή
χαρά καί τήν εΰτυχία στά προσωπάκια
τους. Ό Θεός ας τά προστατεύη καί άς
τά εύλογή. Είθε νά ένδυναμώνη έπίσης
καί νά χαρίζη όλα τ’ άγαθά του, σ’ έκείνους πού έργάζονται, γιά τήν πρόοδο καί
τήν εύτυχία τών μικρών τροφίμων.
’Ιωάννης Χήνας
Ύπαστυνόμος Α'

Ο ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Τ Η Σ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών
κ. Χαρ. Παπαγεωργίου έπεσκέφθη εις τό
Ρυθμιστικόν Κέντρον, όπου νοσηλεύεται,
τόν υπάλληλον τής ’Εθνικής Τραπέζης κ.
Γεώργιον Κορδομενίδην, ό όποιος έτραυματίσθη σοβαρώς κατά τήν συμπλοκήν
του μέ τόν κακοποιόν ’Ιωάννη Έ λλισον.
Ό κ. Παπαγεωργίου έξέφρασε πρός
αύτόν τήν συμπάθειάν του καί μετέφερε
τάς εύχάς τών ύπαλλήλων τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, διά ταχυτάτην άνάρρωσιν.
’Εξ άλλου, ό κ. Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών άπέστειλε πρός τόν κ.
Διευθυντήν 'Υποκαταστήματος Κυψέλης
τής ’Εθνικής Τραπέζης τήν κάτωθι έπιστολήν:
Άξιότιμον Κύριον Δ/ντήν Ύποκ/τος
’Εθνικής Τραπέζης - Κερκύρας 58
Κυψέλην

Κύριε Διευθυντά,
Έ ξ άφορμής τής ληστείας, ή όποια
έλαβε χώραν τάς άπογευματινάς ώρας τής
χθές, έντός τοϋ ύμετέρου 'Υποκαταστή
ματος καί τήν όποιαν οί ύφ’ υμάς υπάλ
ληλοι μετά θαυμαστής ψυχραιμίας, άξιολόγου έτοιμότητος καί πνεύματος ήρωϊσμοϋ άντιμετώπισαν, θεωρώ καθήκον μου
νά έκφράσω καί έγγράφως, πρός αύτούς
καί πρός υμάς, τά θερμότατα συγχαρη
τήρια άπάντων τών άστυνομικών ύπαλ

λήλων τής Διευθύνσεως καί έμοϋ προσωπικώς, διά τόν όρθόν καί κεραυνοβόλον
τρόπον ένεργείας, χάρις εις τόν όποιον
έπετεύχθη ή σύλληψις τοϋ έπικινδύνου
κακοποιού.
Έ ξ άλλου αισθάνομαι ώς χρέος μου
ν’ άπευθύνω έγκαρδίους ευχαριστίας πρός
τούς ύπαλλήλους σας τούτους, οί όποιοι,
μέ υψηλήν περί κοινωνικού καθήκοντος
άντίληψιν καί συγκινοΰσαν αυτοθυσίαν,
έβοήθησαν άποτελεσματικώς τήν ’Αστυ
νομίαν εις τήν καταστολήν τοϋ έγκλήματος, άνακουφίσαντες τήν κοινήν γνώμην.
Τοιαϋται έξαίρετοι πράξεις, ιδιαιτέρως
έκτιμώνται κατ’ άξίαν, ύφ’ ήμών καί τοϋ
κοινοϋ, καί συντελούν εις τήν διακονίαν
καί προαγωγήν τής έννόμου τάξεως, άντικατοπτρίζουν δέ συγχρόνως τήν διάθεσιν
ένισχύσεως τοϋ έργου ήμών, έκ μέρους
τών ύγιών μελών τής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας.
Άτυχώς, Κύριε Διευθυντά, τήν γενικήν
ταύτην ίκανοποίησιν, έπεσκίασε τό γε
γονός τοϋ τραυματισμού ύψηλόφρονος
καί γενναίου υπαλλήλου σας, πρός τόν
όποιον διαβιβάζω τήν συμπάθειάν μου
καί τάς εύχάς μου διά ταχυτάτην άνάρρωσιν.
Μέ διακεκριμένην έκτίμησιν
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών

ΝΕΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών,
έν τή έπιθυμία της νά προστατεύση τό
’Αθηναϊκόν Κοινόν έκ τών δραστών κλο
πών μεταφορικών μέσων, λαμβάνει άπαν
τα τά μέτρα πρός πρόληψιν καί καταστο
λήν πάσης τοιαύτης παρανόμου ένεργείας.
Άποσκοποϋσα όμως εις τήν εύχερεστέραν άνεύρεσιν τών δραστών κλοπών
αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοπο
δηλάτων καί ποδηλάτων, ώς έπίσης καί
τήν παρεμπόδισιν εύχεροΰς έπισκευής,
μετασκευής ή μεταπωλήσεως τών προϊ
όντων τοϋ έγκλήματός των, έξέδωκε, τή
έγκρίσει τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως, τήν ύπ’ άριθ. 38 ’Αστυνομικήν Διάταξιν δι’ ής ύποχρεοϋνται οί διατηροϋντες
συνεργεία έπισκευής όχημάτων γενικώς,
εις τήν τήρησιν σχετικοϋ Βιβλίου έπισκευών καί μεταπωλήσεων μεταχειρισμέ
νων αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτο
ποδηλάτων καί ποδηλάτων, τεθεωρημένου ύπό τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος τής
περιφερείας τοϋ συνεργείου, εις τάς οι
κείας στήλας τοϋ όποιου θά άναγράφωνται τά στοιχεία ταυτότητος τοϋ ιδιοκτή
του καί τοϋ αίτοΰντος τήν έπισκευήν ή
μεταπώλησιν τοϋ όχήματος τά τοιαϋτα
τυχόντος άγοραστοΰ, ό άριθμός κυκλο
φορίας καί τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ
όχήματος, τό είδος τής έπισκευής καί

τέλος ήμερομηνία γενομένων συναλλα
γών.
Έ π ’ εύκαιρίμ ή Διεύθυνσις ’Αθηνών
απευθύνει θερμήν παράκλησιν πρός τό
’Αθηναϊκόν κοινόν όπως συνδράμη τό
έργον της πρός πρόληψιν καί καταστολήν
τών έγκλημάτων κατά τής περιουσίας,
λαμβάνον τά προσήκοντα μέτρα διαφυλάξεως, εις περίπτωσιν δέ ύποπτου πε
ριστατικού νά ειδοποιήται πάραυτα ή
Ά μεσος Δράσις ή τό οίκεϊον ’Αστυνομι
κόν Τμήμα διά τήν άμεσον άστυνομικήν
παρουσίαν.
Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών,
έν τή έπιθυμία της νά προστατεύση
τήν ήσυχίαν τοϋ ’Αθηναϊκού κοινοϋ καί
νά έξασφαλίση εις αυτό συνθήκας άδιαταράκτου έργασίας καί άναπαύσεως, κατά
τήν θερινήν περίοδον, προέβη εις σειράν
μέτρων, πρός πρόληψιν καί καταστολήν
πάσης σχετικής παραβάσεως.
Οΰτω, μεταξύ άλλων, έξέδωκε, τή έγκρίσει τοϋ ’Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως, τήν ύπ’ άριθ. 39 Άστυνομικήν
Διάταξιν, διά τής όποιας άπαγορεύεται
τοϋ λοιποϋ ή κυκλοφορία μοτοσυκλετ
τών καί μοτοποδηλάτων, κατά τάς ώρας
τής μεσημβρινής καί νυκτερινής ήσυχίας.
Τής άπαγορεύσεως έξαιροϋνται μόνον
έκεϊνα τά όποια χρησιμοποιούνται διά
τήν έξυπηρέτησιν έπαγγελματικών άναγκών καί τών όποιων οί κάτοχοι θά έφοδιάζωνται μέ ειδικήν άδειαν τής ’Αστυνο
μικής ’Αρχής τοϋ τόπου τής κατοικίας
των.
'Υπενθυμίζεται ότι ή έκμίσθωσις μοτο
ποδηλάτων, στερουμένων σιγαστήρων ή
έχόντων έλαττωματικούς ή παραποιημέ
νους τοιούτους, άπαγορεύεται.
Διά τής νέας διατάξεως, άπαγορεύεται
έπίσης ή έκμίσθωσις μοτοποδηλάτων,
κατά τάς ώρας τής κοινής ήσυχίας.
Παραλλήλως, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών, έδωκεν έντολάς πρός όλας
τάς ύπηρεσίας της όπως, δι’ ειδικών περι
πόλων, καθ’ όλον τό 24ωρον, άστυνομεύουν άποτελεσματικώς τήν περιφέρειάν
των καί έπιβλέπουν διά τήν έφαρμογήν
τών σχετικών μέ τήν ήσυχίαν τών πολι
τών διατάξεων. Τοΰτο θά συνεχισθή καθ’
όλην τήν διάρκειαν τοϋ θέρους, οί δέ παραβάται θά διώκωνται μετ’ αύστηρότητος.
Έ π ’ εύκαιρία, ή Διεύθυνσις ’Αθηνών
άπευθύνει θερμήν παράκλησιν πρός τό
’Αθηναϊκόν κοινόν, όπως συνδράμη αύτήν τήν προσπάθειαν, ώστε νά έπιτύχουν
πλήρως τά άποφασισθέντα μέτρα.
Τέλος, συνιστα εις τούς πολίτας όπως
κρατοϋν ύπό σημείωσιν καί αναφέρουν
πάραυτα, εις τήν Ά μεσον Δρασιν ή εις
τά οικεία Αστυνομικά Τμήματα, τούς
άριθμούς τών κυκλοφορούντων παρανόμως ή θορυβωδώς μοτοσυκλεττών καί
μοτοποδηλάτων, ώς καί πάσαν έτέραν
παράβασιν τών «περί κοινής ήσυχίας»
διατάξεων.

"Ελληνα Αστυφύλακα. Ε π ιτελ είς ένα ώραίο
έργο, στην ώραιότερη χώρα τοϋ κόσμου. Νά
είσαι ύπερήφανος γιά τήν ά π ο σ τ ο λ ή σου.

’Επάνω: Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου από την προσέλενσιν εις τό Σκοπεντήριον Καισαριανής τον ' Υφυπουργού Προεδρίας κ.
Ά χιλλέω ς Καραμανλή, κατά την διεξαγωγήν τών σκοπευτικών άγώνων 'Ελλάδος - Λατινικών χωρών. Κάτω: Ό ’Αρχηγός Ά σ τνν.
Πόλεων κ. Β. Τζαβέλλας άπονέμων έπαθλον είς άθλητήν - σκοπευτήν, μετά την λήξιν τών προαναφερθέντων σκοπευτικών άγώνων.
’Απέναντι: Ή όμάς Πάλης τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μετά τον Ύπαρχηγον Α .Π . κ. Τζίμα, τον Δ /ντον Υ .Σ .Π .Α . κ. Σταθαρά καί
τών άξ/κών τον Τμήματος ’Αθλητισμόν, μετά την άπονομήν τών επάθλων, κατά τούς αγώνας πάλης ’Ενόπλων Δυνάμεων καιΣωμ.
' Ασφαλείας είς Ιωάννινα.
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ΤΗΝ

ο
ΕΙΣ
Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Ν
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Ε.Δ.-Σ.Α.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΕΝ.ΔΥΝ.-Σ.Α.

^ | Ρ θ ΕΦ ΕΤΕΙΝΟ ΠΡΩ ΤΑ Θ Λ Η 11 ΜΑ Κολυμβήσεως Ε.Δ. καί
Σ.Α. πραγματοποιήθηκε στήν Κέρ
κυρα άπό 5-8 ’Ιουνίου μέ συμμετο
χή των ομάδων Σ. Ξηρας, Ναυ
τικού, Έλλην. ’Αεροπορίας, Λιμε
νικού Σώματος καί ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Στο υπέροχο φυσικό σκηνικό τοϋ
μαγευτικού νησιού οί στρατευμένοι
κολυμβηταί άπεδύθησαν σέ εύγενεΐς άγώνας προς κατάκτησι τής
νίκης.
Οί άστυφύλακες κολυμβηταί μας,
εκπρόσωποι τής άθλητικής δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας, άγωνισθέντες μέ άπαράμιλλο σθένος,
άνέτρεψαν τά προγνωστικά καί άνεδείχθησαν πρωταθληταί στήν 'Υδατοσφαίρισι, διά πρώτη φορά στήν
άθλητική της ιστορία.
’Επέτυχαν τά εξής άποτελέσματα.
1. ’Αστυνομία - Στρατός
11-3
2. ’Αστυνομία - ’Αεροπορία 10-3
3. ’Αστυνομία - Λιμενικό
3-3
4. ’Αστυνομία - Ναυτικό
4-2

βολής τής δραστηριότητος τοϋ Σ ώ 
ματος.
Ό ’Αρχηγός Α.Π . κ. Τζαβέλλας
έδέχθη τούτους στο γραφείο του
καί τούς συνεχάρη. Τούς παρώτρυνε νά συνεχίσουν πρωτεύοντες,
διά νά καταδειχθή ό έντονος κοι
νωνικός ρόλος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί ή θέλησίς της νά διαδραματίζη ρόλο πρωταγωνιστοϋ σ’ ό
λους τούς τομείς τής δράσεώς της.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ Α
καί Σ.Α.

ΠΑΛ Η Σ Ε.Δ.

’Από 23-25 Μαίου έτελέσθη τό
Πρωτάθλημα Πάλης 1975 Ε.Δ.
καί Σ.Α. στά ’Ιωάννινα.
Συμμετέσχον αί άντιπροσωπευτικαί ομάδες Στρατοΰ, Ναυτικού,
’Αεροπορίας, Χωρ/κής, Λιμενικού,
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβε
στικού Σώματος.
Οί άγώνες έσημείωσαν άρίστη
επιτυχία καί έκύλησαν σέ πνεύμα
εύγενοΰς άθλητικής άμίλλης.

Οί παλαισταί μας στήν άνεπί
σημη βαθμολογία κατέκτησαν τήν
δεύτερη θέσιν, μέ πρώτη τήν Πυρο
σβεστική 'Υπηρεσία.
’Επέτυχαν τρεις πρώτες καί πέν
τε δεύτερες νίκες.
'Η έμφάνισις αυτή θεωρείται
εξαιρετική λόγω τών ίκανοτάτων
Παλαιστών τών άλλων Σωμάτων
καί τού έντονου συναγωνισμού πού
άνεπτύχθη.
Κατά τήν τελευταίαν ήμέραν τών
αγώνων καί τήν έν συνεχεία τούτων
δεξίωσι παρέστη ό 'Υπαρχηγός Α.Π.
κ. Τζίμας, όστις συνεχάρη τούς
παλαιστάς μας διά τήν λαμπρά
τους έμφάνισι.
Στήν άκριτική καί πανέμορφη
πόλι τών Ίωαννίνων, διά τής άθλη
τικής δραστηριότητος τής υπηρε
σίας μας έσφυρηλατήθησαν άρρη
κτοι δεσμοί καί ήκούσθησαν ευ
μενή σχόλια δι’ αυτήν.
Σ. Άλεξόπουλος
Άστυν. Α \

Ε π ίσ η ς στήν άνεπίσημη βαθμο
λογία των άτομικών άγωνισμάτων
έπρώτευσαν μέ 64 βαθμούς έναντι
60 τοϋ δευτέρου ναυτικοΰ. Οί κολυμ
βηταί μας κατέκτησαν δύο πρώτες,
7 δεύτερες καί μία τρίτη νίκες.
Αί έπιτυχίαι τής όμάδος μας
έπιτευχθεϊσαι έπί ισαξίων ώς καί
άνωτέρων εύγενώς άγωνισθέντων άντιπάλων έξέπληξαν τήν άθλητική
κοινή γνώμη καί έπροκάλεσαν εύμενέστατα σχόλια.
’Αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια
στους κολυμβητές μας, διότι, διά
τής ωραίας έμφανίσεώς των, έδημιούργησαν συνθήκας εύρυτάτης προ
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ΣΤΟΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΤΟ Χ Ο Ρ Ι Ο Τ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΠΟΛΕΩΝ

Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ τοϋ ’Α  Ράϊκος, ό όποιος είπε μεταξύ τών
στυνομικού Σώματος, άποτε- άλλων καί τά έξής χαρακτηριστικά :
λουμένη έκ τοϋ ’Αστυν. Δ /ντοΰ Β' κ. Ράϊκου Ίωάννου, τοϋ « Αίδεσιμώτατοι
'Υπαστυν. κ. Δαμαλα Φρίξου καί Κύριοι Πρόεδροι τής Κοινότητος καί
τριών αστυφυλάκων τοϋ Τμήματος ’Αδελφότητος Άμαράντου
Δημ. Σχέσεων τοϋ Α .Α .Π ., μετέβη Κύριε 'Υπομοίραρχε
τήν 26-6-75 εις τό ύπο τής ’Αστυ Καλοί μας φίλοι, κάτοικοι τοϋ Άμαράντου.
νομίας Πόλεων υίοθετηθέν χωρίον
’Αμάραντος Κονίτσης, όπου εις ει
Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν αύτό τό
δικήν τελετήν διένειμε διάφορα δέ μήνα, άπό τότε πού τό Σώμα τής ’Αστυ
ματα εις τούς κατοίκους καί προσέ- νομίας Πόλεων αποφάσισε να υιοθέτηση
τό τόσο όμορφο, μά καί τόσο γρα
φερε 80.000 δρχ. για τήν επισκευήν τούτο
φικό, χωριό σας.
μιας αιθούσης τοϋ παλαιοΰ ΔημοτιΤρία χρόνια πέρασαν άπό τήν ημέρα
κοΰ Σχολείου εις αίθουσαν ομιλιών, εκείνη, πού σεις, οί κάτοικοι τού Ά μα ψυχαγωγίας, βιβλιοθήκης κ.λ.π. Με ράντου, καί έμεϊς, οί άνδρες τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, πήραμε τήν άπόφασι νά
τά τής ώς άνω άντιπροσωπείας συγγενέψουμε.
μετέβη εις Άμάραντον καί τό Προ
Τρία χρόνια πέρασαν άπό τότε, κι’
εδρείου τής έν Άθήναις ’Αδελφό όμως μας φαίνεται πώς ήταν μόλις χθές,
τητος' τοϋ χωρίου. Μετά τήν δια όταν σέ ατμόσφαιρα εθνικής έξάρσεως,
καί μέ όλη τήν επισημότητα
νομήν τών δώρων προς τούς κατοί πανηγυρικά
πού χρειαζόταν, σεις κι’ έμεϊς, σ’ αύτό
κους τοϋ χωρίου, ώμίλησεν ό κ. εδώ τον χώρο, δώσαμε τά χέρια φιλικά

καί ύποσχεθήκαμε νά συμπαραστέκη ό
ένας τον άλλο.
Κανένας μας δέν μπορεί νά ξεχάση τά
αισθήματα πού νοιώσαμε τότε, καθώς
παίρναμε τήν άπόφασι νά υιοθετήσουμε τό
χωριό σας. Μέ τήν άπόφασι μας εκείνη
θέλαμε νά τονίσουμε τούς δεσμούς μας μέ
τήν ’Επαρχία, γιατί κι έμεϊς γεννηθήκαμε
καί περάσαμε τά πρώτα χρόνια τής ζωής
μας σέ διάφορα μικρά χωριά τής Πατρίδος μας. Τό χωρώ σας μας θυμίζει,
λίγο-πολύ, μέ πολλή νοσταλγία, τά δικά
μας χωριά, άλλά καί σείς οί κάτοικοι τοϋ
Άμαράντου, μάς θυμίζετε τούς δικούς
μας συγχωριανούς, αύτούς πού, τότε καί
τώρα, όταν άνταμώνουμε, τούς βλέπομε
μέ ξεχωριστή χαρά καί άγάπη.
’Ήρθαμε καί πάλιν έδώ μέ μεγάλη χαρά,
γιά νά σάς μεταφέρουμε τον έγκάρδιο
χαιρετισμό καί τήν άγάπη τήν μεγάλη
όλων τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, άπό τοϋ κ. Άρχηγοΰ μας μέχρι
καί τοϋ τελευταίου Άστυφύλακος. ’Ακόμη,
ήρθαμε έδώ, γιά νά σάς ευχηθούμε άπό
κοντά νά σάς έχη ό Θεός όλους καλά στήν
υγεία καί νά σάς χαρίζη κάθε άτομική καί
οικογενειακή ευτυχία.
Θέλομε νά σάς διαβεβαιώσουμε, μέ
λόγια καί μέ έργα, ότι όλοι μας αισθανό
μαστε περήφανοι γιά τήν συγγένεια πού
δημιουργήσαμε, γιά τούς δεσμούς μας
μ’ αυτή έδώ τήν ήρωϊκή, τήν γραφική,
άλλά καί τόσο φιλόξενη, Κοινότητά σας.
Σάς βλέπομε καί σάς νοιώθομε σάν
άληθινούς φίλους, σάν άξιους πρεσβευτές
τοϋ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν
άκριτική τούτη περιοχή.
Θέλομε όμως, καί σείς νά μάς αίσθάνεσθε σάν πραγματικούς φίλους, σάν πρα
γματικά μέλη τής Κοινότητάς σας, καί
νά μάς λέτε τούς καημούς καί τις άνάγκες σας. Ά ν έμεϊς καί σείς έτσι αισθανό
μαστε, νά εϊσθε άπόλυτα βέβαιοι ότι οί
δεσμοί, πού τρία χρόνια τώρα σφυρηλατοϋνται άδιάκοπα στο άμόνι τής άληθινής φιλίας καί άγάπης, θά γίνουν άκατάλυτοι καί καμμιά δύναμι στόν κόσμο
δέν θά είναι ικανή νά μειώση στό έλάχιστο τό τόσον ώραϊο καί υψηλό περιεχό
μενό τους.
’Ασφαλώς θά γνωρίζετε ότι σήμερα οί
άκριτικές περιοχές συγκεντρώνουν τό

'Αριστερά : Ή αστυνομική αντιπροσωπεία, μετά τών κατοίκων τοϋ υιοθετημένου υπό τής 'Αστυνομίας Πόλεων χωρίον Ά μ ά
ραντος Κονίτσης, μετά την διανομήν τών δώρων. Δεξιά: Δώρα επίσης διενεμήθησαν υπό τής αντιπροσωπείας εις άκοιτικά φυλά
κια τής περιοχής. Εις τήν φωτογραφίαν ό ’Αστυν. Δ/ντής κ. Ράϊκος, μετά τών φρουρών τοϋ φυλακίου Κρεμαστής.
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αποκλειστικό, θάλεγα, ενδιαφέρον της
Κυβερνήσεως, ή όποια μελετά σειρά ολό
κληρη άπό μέτρα πού άποβλέπουν στην
οικονομική και πολιτιστική τους άπάπτυξι. Βλέπετε λοιπόν πώς δλοι, κυβέρνησις και λαός, σάς σκεπτόμαστε, άλλα
δπως πάλι θά ξέρετε τά θαύματα δεν γί
νονται άπό τήν μιά μέρα στην άλλη.
Χρειάζονται προσπάθειες, διάθεσις, υπο
μονή καί προ παντός καλό νοικοκυριό.
Καί τά τρία αυτά σήμερα ή κυβέρνησις
τά διαθέτει πλούσια.
Καλοί μας φίλοι,
’Ακούστε τούς παλμούς των καρδιών
μας. Κτυπάνε γιά σάς άπό αγάπη καί
μόνο άπό άγάπη. Θά είμαστε πάντοτε
στο πλευρό σας, συμπαραστάτες στήν
κάθε σας κοινοτική έκδήλωσι, στήν κάθε
σας άτομική πρόσκλησι. ’Όνειρό μας καί
επιδίωξίς μας είναι καί θά είναι νά συμ
βάλλουμε κι’ εμείς, δσο τούτο μάς είναι
δυνατόν, γιά νά γίνη τό δμορφο χωριό
σας, πού είναι καί δικό μας πλέον χωριό,

άκόμη πιο δμορφο, άκόμη πιο εύτυχισμένο. Καί είμαστε βέβαιοι δτι μέ τήν δική
σας κατανόησι καί άγάπη θά πετύχουμε
τόν στόχο μας.
Αύτά πού κάθε φορά σάς προσφέρομε,
δέματα ή χρήματα, έχουν άπόλυτα συμ
βολικό χαρακτήρα κι’ είναι μιά μικρή
μόνον άπόδειξις των μεγάλων αισθημάτων
μας γιά σάς. Ξέρομε δτι μ’ αύτά δεν
είναι δυνατόν νά λυθούν τά προβλήματα
πού πάντοτε θά ύπάρχουν καί στό χωριό
σας καί στον καθένα σας χωριστά. Ξέ
ρουμε, δμως, πώς σιγά-σιγά, χρόνο μέ
τόν χρόνο, θά μπορούμε άντάμα νά φτιά
χνουμε κάτι τό καινούργιο, κάτι τό άναγκαϊο, κάτι τό χρήσιμο. Καί αυτό έπιδιώκομε.
Σάν έκφρασι καί μόνον αύτής μας
τής προσπάθειας, αυτών μας τών όραματισμών, θά μάς δώσετε μεγάλη χαρά νά
δεχθήτε καί πάλι τά φτωχά τούτα δώρα
καί τά χρήματα, πού είναι προσφορά δλων
τών ύπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων,

σέ σάς, τούς άδελφούς μας. Μή μάς κρί
νετε οΰτε άπό τήν άξια τού περιεχομένου
τών δεμάτων, οΰτε άπό τό ύψος τών
χρημάτων. Νά μάς κρίνετε άπό τήν άγάπη
καί τήν διάθεσι πού τά προσφέρομεν
Αύτό καί μόνο έχει άξια.
Σάς εύχαριστοΰμε πολύ γιά τις ώραϊες
ώρες πού περνάμε στό χωριό σας καί
χωριό μας. Σάς μεταφέρομε καί πάλι
τόν έγκάρδιο χαιρετισμό δλων τών ύπαλ
λήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί σάς
εύχόμαστε, μέσα άπό τά φυλλοκάρδια
μας, νά περάσετε ένα εύχάριστο καλοκαίρι.
Γειά σας, καλοί μας φίλοι, καί καλήν
άντάμωσι».

Κατά τήν έκ τοϋ Άμαράντου
επιστροφήν της ή ’Αστυνομική αν
τιπροσωπεία διένειμε δώρα εις τούς
φρουρούς τών φυλακίων Κρεμαστής,
Προσήλιου καί Μπουραζάνη.

ΤΙ ΚΙ ΑΝ
ΤΙ ΚΙ ΑΝ οί άνθρωποι,
οί κοινωνίες τών λαών καί
τών έθνών εφθασαν στο ζενίθ
προόδου καί πολιτισμού, αφού
υπάρχει καί κυριαρχεί ή άδιαφορία, το μίσος, το συμφέ
ρον καί ό άλληλοσπαραγμός ;
’Αφού πόλεμοι, γενοκτονίες
καί οχλοκρατία άπειλοϋν μέ
όλεθρο καί καταστροφή τή
γαλήνη, τήν ήσυχία καί τήν ευ
τυχία τους; Τί κι’ αν τά
γράμματα, οί τέχνες καί οί
έπιστήμες μεγαλουργούν, άφοΰ
ύπάρχουν άνθρωποι, πού σάν
μοναδικό σκοπό τής ζωής τους
έχουν βάλει τήν κατάλυσι
ό,τι ωραίου, μεγάλου καί υψη
λού;
Τί κ ι’ άν ορθώνονται πε
ρήφανα τά πνευματικά ιδρύ
ματα, άφοΰ, αντί νά φιλο
ξενούν καί νά μορφώνουν τούς
νέους, οί τελευταίοι αύτοί
τρέπονται προς τό πεζοδρό
μιο;
Τί κ ι’ άν ό πλούτος, ή
χλιδή καί ή άνεσις έχουν κατακυριεύσεί τόν κόσμο, άφοΰ
ύπάρχουν άνθρωποι, πού χορ
ταίνουν τήν πείνα τους άπό

τά δοχεία τών άπορριμμάτων;
’Αφού χιλιάδες παιδάκια πέθαναν καί πεθαίνουν καθημε
ρινώς, άπό τήν έλλειψι λίγου
ψωμιού; ’Αφού άβοήθητοι ξε
ψυχούν μυριάδες άρρωστοι,
για τί κανείς δέ βρέθηκε καί γ ι’
αύτούς καλός Σαμαρείτης; Τί
κι άν μεγαλοπρεπείς έκκλησίες κοσμούν τις πόλεις καί
τά χωριά, άφοΰ είναι χωρίς
πιστούς; Ψυχορραγεί ή οι
κογένεια, άπό τήν πρωτοφανή
κρίσι πού περνά. Προβλημα
τίζεται, χωρίς νά εύρίσκη τό
δρόμο της ή νεολαία. Κλυδω
νίζεται ή κοινωνία, άφοΰ μο
ναδικό της «πιστεύω» είναι
τό χρήμα καί ή ήδονή.
Τί κ ι’ άν ή ιατρική εφθασε
σέ σημείο, πού ποτέ δέν είχε
πιστεύσει ό άνθρωπος, άφοΰ
έκατομμύρια άβοήθητοι παρα
μένουν στό κρεββάτι τού πό
νου. Πώς είναι δυνατόν νά βασιλεύση ή γαλήνη, ή χαρά καί
ή ευτυχία μεταξύ τών άνθρώπων, άφοΰ ό ένας έπαυσε
νά νοιώθη τόν άλλον; Τί κ ι’
άν ταΐς γλώσσαις τών άνθρώπων λαλώ, γράφει ό ’Από

στολος Παύλος, καί τών άγγέλων; Τί καί άν έχω προ
φητείαν καί ΐδω τά μυστήρια
πάντα καί πάσαν τήν γνώσιν,
άγάπη δέ μή έχω μηδέ είμί'
γέγονα χαλκός ήχών καί κύμ
βαλου άλαλάζον. Ά ν , μέ άλλα
λόγια, δέν ύπάρχη άγάπη, ή
σοφία καί ή γνώσις είναι χω 
ρίς καμμιά ήθική άξια. Καμμιά δύναμις δέν μπορεί νά συγκριθή μέ τή δύναμι τής άγά
πη ς καί τής συγγνώμης. Ή
άγάπη είναι τό κέντρο τής
διδασκαλίας ’Εκείνου, πού τό
σο άγάπησε τόν κόσμο. Ή
άγάπη είναι τό άλας τής γης,
τό φώς τής ζωής. Μέ τήν
άγάπη καί μόνο θά κατορθώση ό άνθρωπος νά βρή τή
χαρά τής ζωής. Μέ τήν άγά
πη Θά ομονοήσουν οί λαοί, Θά
προοδεύση άληθινά ή άνθρωπότης. Μέ τήν άγάπη καί μόνο
μέ τήν άγάπη θά λιγοστέψη
ό άνθρώπινος πόνος, θά έπικοατήση ή γαλήνη επάνω στή
γη . . .
ΜΑΤΘ. ΦΕΛΩΝΗΣ
Ά στυν. Β'
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Τ

Η Ν 8 .3 0 ' Ω Ρ Α Ν τ ή ς 2 6 -5 -7 5 ,
έ ν τ ή Σ χ ο λ ή ’Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν ,
π α ρ ο υ σ ία τ ο ϋ ’Α ρ χ η γ ο ύ τ ή ς
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν κ . Τ ζ α β έ λ λ α ,
τ ο ΰ Δ / ν τ ο ϋ τ ω ν ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Σ χ ο 
λ ώ ν κ. Ν τό ν το υ , το ϋ Ύ π ο δ /τ ο ϋ τώ ν
Σ χ ο λ ώ ν κ . ’Α β ρ α ά μ , τ ο ΰ Δ / τ ο ΰ τ ή ς
Σ χ ο λ ή ς ’Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν κ . Κ α ρ β ο υ ν ά κ η , τ ο ϋ 'Υ π ο δ / τ ο ϋ τ ή ς Σ χ ο 
λ ή ς ’Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν κ . Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ
κ α ί τ ώ ν λ ο ι π ώ ν ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Ε κ 
π α ιδ ε υ τ ώ ν τ ή ς Σ χ ο λ ή ς , έ λ α β ε χ ώ 
ρ α ν ή τ ε λ ε τ ή τ ή ς ο ρ κ ω μ ο σ ία ς 250
ν έ ω ν δ ο κ ί μ ω ν ’Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν τ ο ϋ
2 5 0 ο ΰ Έ κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ϋ Τ μ ή μ α τ ο ς .
Π ρ ο ς τ ο ύ ς ν έ ο υ ς α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς ώ μίλ η σ ε ν 6 κ. Α ρ χ η γ ό ς , δ σ τ ις εϊττε με
τ α ξ ύ τ ώ ν ά λ λ ω ν κα'ι τά έ ξ η ς :

«Νέοι ’Αστυφύλακες,
’Αποτελεί παγίαν τακτικήν τής
Η γεσίας, νά προσδίδη πανηγυρικήν
χροιάν καί λαμπρότητα εις πάσαν
έναρκτήριον εκπαιδευτικήν περίοδον
τών στελεχών καί κατωτέρων τοϋ
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή τακτική αυτή άποσκοπεΐ εις
τήν ύπογράμμισιν καί έξαρση/ ενός
γεγονότος, τό όποιον άφορά, έξ ίσου
σοβαρώς τό τε Σώμα, άλλα αύτούς
τούτους τούς είσερχομένους εις τάς
Άστυνομικάς Σχολάς.
Τήν σπουδαιότητα αύτοϋ τοϋ γε
γονότος, τοϋ οποίου τήν προβολήν
έπισημαίνει καί ή σημερινή μας πα
νηγυρική έκδήλωσις, δυνάμεθα ν’
άντιληφθώμεν άπαντες εύχερώς έάν
άναλογισθώμεν, ότι τήν στιγμήν αυ
τήν τό λαμπράν παράδοσιν έχον Σ ώ 
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων δέχε
ται εις τούς κόλπους του τήν τρυφεράν καί σφριγώσαν ψυχήν 250 νέων
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’Αστυφυλάκων προς ένίσχυσιν καί
άνανέωσιν τής μαχομένης εις τάς
έθνικάς καί κοινωνικάς έπάλξεις δυνάμεώς του. Καί άκόμη διότι ή πα
ρούσα στιγμή διά σάς νέοι ’Αστυφύ
λακες, άποτελεΐ τήν άφετηρίαν έξορμήσεώς σας προς τον έπαγγελματικόν στίβον, άφετηρία, ήτις συνιστα
σταθμόν καί όρόσημον διά τήν ίκανοποίησιν πάσης εύγενοϋς σας φι
λοδοξίας καί τήν έκπλήρωσιν τών
προσδοκιών τής οικογένειας σας καί
τών άπαιτήσεων τής Ελληνικής
Πολιτείας.
Νέοι ’Αστυφύλακες,
Ή άναπεπταμένη σημαία τής Ε 
θνικής καί κοινωνικής δράσεως τοΰ
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
ίσταμένη πάντοτε ύψηλά πρέπει νά
μαγνητίζη καί νά γαλβανίζη τον
νοΰν καί τήν ψυχήν σας έν έπιγνώσει ότι άποτελεΐτε τό έλπιδοφόρον
μέλλον του.
Ώ ς ά σ π ί δ α σας πρέπει νά έ
χετε — νέοι ’Αστυφύλακες — τό υ
ψηλόν αίσθημα εύθύνης καί δικαιο
σύνης, τήν εύγένειαν, τήν μετριοφρο
σύνην, τήν μετριοπάθειαν, τήν ειλι
κρίνειαν, τήν έντιμότητα καί τήν
άγάπην προς τον πολίτην καί ώς
δ ό ρ υ τήν έργατικότητα, τήν ένσυνείδητον πειθαρχίαν, τήν συναδελφικήν άγάπην καί άλληλεγγύην
καί προ παντός τήν άταλάντευτον
καί μέχρις αύτοθυσίας πίστιν εις τά
Ελληνοχριστιανικά καί άληθή Δη
μοκρατικά ιδεώδη, τά όποια άποτελοΰν τον τηλαυγή φάρον καί τό θε
μέλιον τοΰ πολιτισμού τής έλευθέρας
άνθρωπότητος.

Αί προϋποθέσεις διά τήν άσφαλή
καί άνοδικήν πορείαν τοϋ Σώματος
καί τών μελών του, είναι εύοίωνοι.
Περί τούτου τήν καλλιτέραν έγγύησιν άποτελεΐ ή έπαναφορά τής Δη
μοκρατίας εις τήν Χώραν μας καί ή
λαοπρόβλητος Κυβέρνησίς μας, ήτις
έπιδεικνύει μέγιστον ενδιαφέρον διά
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή εισαγωγή σας εις τήν μεγάλην οικογένειαν τοΰ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων πρέπει νά πλη
ροί τήν ψυχήν σας δι’ υπερηφάνειας,
ταυτοχρόνως όμως καί δι’ άνησυχίας, διότι ή άποστολή σας καί ή έκ
ταύτης άπορρέουσα εύθύνη σας είναι
μεγίστη.
’Οφείλετε νά καλλιεργήσητε εις
τό έπακρον τήν άρετήν τής σεμνότητος καί κοσμιότητος καί νά καταστήτε φιλομαθείς, φίλεργοι καί
θαρραλέοι.
'Η πρόοδός σας εις τό Σώμα καί
ή έπιτυχία σας εις τήν ζωήν έξαρτάται κατά πρώτον λόγον άπό σάς
τούς ίδιους.
Έ κ μέρους ήμών καί τών Προϊ
σταμένων σας θά έχετε πάντοτε τήν
άπαιτουμένην στοργήν καί συμπαράστασιν.
Άγωνισθήτε άόκνως διά τήν κατάκτησιν τής προσωπικής σας έπιτυχίας, τήν άνύψωσιν τοΰ Σώματος
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τήν
έκπλήρωσιν τής Εθνικής καί Κοι
νωνικής σας άποστολής.
Είλικρινώς καί διακαώς εύχομαι
προς όλους σας καλήν έπίδοσιν εις
τά μαθήματά σας καί πάσαν ευτυ
χίαν.»

Λ

Μ ε τ ά τό π έ ρ α ς τ ή ς ο ρ κ ω μ ο σ ία ς ,
ά ν ε γ ν ώ σ θ η π ρ ό ς τ ο ύ ς ό ρ κ ισ θ έ ν τ α ς
ε μ π ν ε υ σ μ έ ν η 'Η μ ε ρ ή σ ι α Δ ι α τ α γ ή
τ ο ϋ Δ / ν τ ο ϋ τ ω ν ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Σ χ ο 
λώ ν.
*

Ε π ίσ η ς
τή ν
19ην ώ ραν τή ς
20 - 6 - 75 ε ν τώ π ρ ο α υ λ ίω τ ή ς Σ χ ο 
λ ή ς Ύ π α σ τ υ ν ό μ ω ν , ώ ρ κ ίσ θ η σ α ν
91 ν έ ο ι Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς τ ή ς Κ Θ '
Έ κ π α ιδ . Π ε ρ ιό δ ο υ .
Τ ή ν λ α μ π ρ ά ν τ ε λ ε τ ή ν , ε ις τ ή ν
ό π ο ια ν έ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ α ν ο ί Σ εβ α σ μ ι ώ τ α τ ο ι Μ η τ ρ ο π ο λ ϊ τ α ι ’Α τ τ ι κ ή ς
κ .κ . Δ ω ρ ό θ ε ο ς κ α ί Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά 
μ ε ω ν κ .κ . Ν ι κ ό λ α ο ς κ α ί π ο λ λ ο ί
ιε ρ ε ίς , β ο η θ ο ύ μ ε ν ο ι ύ π ό τ ή ς χ ο ρ ω 
δ ί α ς τ ο ϋ ’Α ρ χ η γ ε ί ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Π ό λ ε ω ν , έ τ ίμ η σ α ν δ ιά τ ή ς π α ρ ο υ 
σ ία ς τ ω ν π λ ή ν τώ ν π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ω ν ό Ύ π α ρ χ η γ ό ς Α .Π . κ . Τ ζ ί μ α ς ,
ο ί Δ / ν τ α ί ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν
’Α θ η ν ώ ν κ . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ κ α ί Π ε ι 
ρ α ιώ ς
κ . Λ α δ ιά ς , ό Δ /τ ή ς τ ή ς
Υ .Γ .Α . ’Α θ η ν ώ ν κ . Γ ι α ν η μ ά ρ α ς ο ί
Δ ιο ικ η τ α ί Π α ρ α γ ω γ ικ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν
Ύ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν ’Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά 
μ ε ω ν κ α ί Σ ω μ ά τ ω ν ’Α σ φ α λ ε ί α ς , ώ ς
κ α ί ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ΐα ι τώ ν Σ χ ο λ ώ ν
τούτω ν, ο ί κ α θ η γη τα ί τή ς Σ χ ο λ ή ς
Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν , ο ί Ά ξ /κ ο ί Έ κ π α ιδ ε υ τ α ί τ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν ,
π λ ή θ ο ς εκλεκτώ ν π ρ ο σ κ εκ λη μ ένω ν,
ώ ς κ α ί σ υ γ γ ε ν ε ίς τ ώ ν ό ρ κ ισ θ έ ν τ ω ν .
Μ ε τ ά τ ή ν λ ή ξ ιν τ ή ς ιε ρ ο υ ρ γ ία ς ,
ά ν ε γ ν ώ σ θ η ή Η μ ε ρ ή σ ια Δ /γ ή το ϋ
Δ /ν τ ο ΰ τώ ν Σ χ ο λ ώ ν , ε ις τ ή ν ο π ο ία ν
έ τ ο ν ίζ ο ν τ ο , μ ε τ α ξ ύ τώ ν ά λ λ ω ν , κ α ί
τ ά έ ξ ή ς χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά :

«Νέοι Άρχιφύλακες,
Μετά έννεάμηνον συστηματικήν, έμπεριστατωμένην καί έντατικήν έκπαίδευσιν συνεπληρώσατε ένα κύκλον σπου
δών ό όποιος σας έξησφάλισε τόν κα
τάλληλον έπαγγελματικόν καί εύρύτερον
πνευματικόν έξοπλισμόν, χάρις εις τόν
όποιον - είμαι πλέον ή βέβαιος - κατέστητε πλήρως έπαρκεις διά τήν άσκησιν
τών καθηκόντων τοϋ Άρχιφύλακος τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Πέραν τών άνωτέρω καί κυρίως διά
τής έν τή Σχολή ταύτη έκπαιδεύσεώς σας
έπεδιώχθη καί έπετεύχθη ή σφυρηλάτησις
τοϋ χαρακτήρος σας διά τής σφύρας τής
αρετής έπί τοϋ άκμονος τών ’Ιδανικών τής
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ελευθερίας
καί τής δικαιοσύνης· καί άκόμη ή καλ
λιέργεια τοϋ ψυχικού σας κόσμου, εις
τρόπον ώστε νά καταστήτε άξιοι τής
σπουδαίας ’Αποστολής, ή οποία σάς
ανατίθεται άπό τής αΰριον, διά τής, έκ
νέου, εισόδου σας εις τόν ένεργόν αγωνι
στικόν στίβον τοϋ εύγενοϋς Σώματος τό
όποιον διακονοϋμεν.
Καί ήδη έρχόμενος εις τό Κεφάλαιον
τών κατ’ έθιμον παραινέσεων τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής, πρός τούς έξερχομένους
ταύτης, έπιθυμώ νά άποφύγω τό όλίσθημα
τής ανακολουθίας πρός όσα περί πλήρους
καταρτίσεως προείπον, έκτρεπόμενος εις
μακρηγορίαν έπί τοϋ πεδίου τούτου.
Άρκοϋμαι, συνεπώς, εις τά έξής :
Π ρ ώ τ ο ν . ’Ακρογωνιαίος λίθος, εφ’
ού στηρίζεται όλόκληρον τό ’Αστυνομι
κόν οικοδόμημα, είναι ή πειθαρχία πρός
πάντα άνώτερον καί ή πρόθυμος συμμόρφωσις πρός τάς όδηγίας καί έντολάς του,
ώς καί τάς ύπαγορεύσεις τοϋ Κανονισμού
τοϋ Σώματος.
Δεύτερον.
Θεμελιώδεις άρεταί
παντός ’Αστυνομικού είναι : τό γρανιτώ
δες ήθος, ή προσήλωσις είς τά ’Εθνικά
’Ιδανικά, ή άφοσίωσις εις τό καθήκον,
ή ύποταγή πρώτων ήμών είς τόν Νόμον,
ή εύσυνείδητος τήρησις τών Νόμων, Κα
νονισμών καί ’Αστυνομικών Διατάξεων,
ή πίστις πρός τόν άνθρωπον καί τάς ήθικάς αξίας, ή είλικρινής αγάπη πρός τούς
πολίτας.
Τ ρ ί τ ο ν. ’Αποστολή μας είναι ή διά

παντός μέσου καί άντί πόσης θυσίας
προάσπισις τής τιμής, ζωής, έλευθερίας
καί περιουσίας καί όλων έν γένει τών
άγαθών τών πολιτών, τών ύπό τοϋ Συν
τάγματος καί τών Νόμων άναγνωριζομένων καί προστατευομένων.
Τ έ τ α ρ τ ο ν . Θέσις μας έναντι τών
πολιτών είναι : ή τοϋ υπηρέτου - ύπό
τήν άγαθήν τοϋ όρου έννοιαν - τών έννόμων συμφερόντων αυτών καί όχι τοϋ
αύθέντου. Τοϋ ειλικρινούς συνεργάτου καί
θερμού συμπαραστάτου καί όχι τοϋ δυ
νάστου.
Π έ μ π τ ο ν. Δύναμίς μας, ταυτοχρόνως δέ καί άπόδειξις έπιτυχοϋς έκπληρώσεως τής ’Αποστολής μας, ή πρός ήμάς
αγάπη καί φιλία τοϋ Λαοΰ.
Έ κ τ ο ν. "Εμβλημά μας τό τετράπτυχον : Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, ’Ισο
νομία, Ίσοπολιτεία.
Μέ τήν απόλυτον βεβαιότητα, ότι θά
άναδειχθήτε αντάξιοι τών ιστορικών συν
θηκών τής ένεστώσης ’Εθνικής περιό
δου, τών προσδοκιών τής Πολιτείας καί
τής ήγεσίας μας, τών εύλόγων καί νομί
μων απαιτήσεων τής Κοινωνίας καί τών
λαμπρών παραδόσεων τοϋ Σώματος, άκλόνητοι έπί τών ’Εθνικών καί ήθικών έπάλξεων, νευρώδεις σκαπανείς τής ’Εθνικής
αναδημιουργίας, όπερασπισταί τοϋ Συν
τάγματος, στυλό βάται τοϋ καθεστώτος καί
εύγενείς θεράποντες τοϋ Λαοϋ μας, σάς
αποχαιρετώ ώς Διοικητής τής Σχολής καί
σάς εϋχομαι προκοπήν υπηρεσιακήν καί
ευτυχίαν άτομικήν καί οικογενειακήν,
είς τά πλαίσια γενικωτέρας ’Εθνικής εύημερίας καί ένότητος.
Καί ήδη σάς καλώ νά άναφωνήσωμεν :
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ»
Μ ε τ ά τ ή ν ά ν ά γ ν ω σ ιν τ ή ς Η μ ε 
ρ ή σ ι α ς Δ / γ ή ς , ύ π ό τ ο ΰ ’Α ρ χ η γ ο ύ
Α .Π . κ . Τ ζ α β έ λ λ α ά π ε ν ε μ ή θ η σ α ν
π ρ ό ς τ ο ύ ς ν έ ο υ ς ’Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς τ ά
π τ υ χ ία κ α ί έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε δ ε ξ ίω σ ις
ε ίς τ ή ν Α ίθ ο υ σ α ν Τ ε λ ε τ ώ ν τ ή ς Σ χ ο 
λής.
Κ.. Α Δ Α Μ Α Ν Ο Σ
Ύ π. Α'

Απέναντι : ’Αναμνηστική φωτογραφία τών νέων Άρχιφυλάκων μετά τής Ή γεσίας τον Σώματος, τοΰ Αιοικητον καί τών άξ/κών,
προ, τον κτηρίου τής Σχολής. Κάτω : Χαρακτηριστικά στιγμιότυπά άπό τήν ορκωμοσίαν τών νέων ’Αχιφνλάκων καί 'Αστυφυλάκων.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ

Αστυνομικά
Ν έ α
’Αριστερά: Τροχονόμος άστυφνλαξ παρελαύνει εις Κέρκυραν, κατά την διάρκειαν των
εορτών διά την "Ενωσιν τής Επτάνησου μετά τής ' Ελλάδος. 'Απέναντι επάνω:
’Από την υποδοχήν εις Κέρκυραν τοϋ τότε Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Στασινοπονλον’ Ον·. Στασινόπονλος ανταλλάσσει χειραψίαν μετά τοϋ ’Αρχηγού Α.Π . κ. Τζαβέλλα Κάτω: ΠαρέλαΟις άστνφυλάκων τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως Κέρκυρας, επ’
ευκαιρία τής αυτής ώς άνω επετείου.

ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
Λάμπρος ύπήρξεν καί εφέτος ό
έορτασμός έπί τη 111η Έ πετείω
τής Ένώσεως τής Έπτανήσου μετά
τής μητρός Ελλάδος. Είς τάς εκδη
λώσεις παρέστη ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας κ. Στασινόπουλος, οί
στρατιωτικοί ήγέται, οί ’Αρχηγοί
των Σωμ. ’Ασφαλείας κ.ά επίσημοι.
Εις το έορταστικόν πρόγραμμα
των έκδηλούσεων συμπεριελήφθη καί
ή δοθεΐσα συναυλία, την 22.00'
ώραν τής 20 - 5 - 1975, εις τό Κινηματοθέατρον «Ο Ρ Φ Ε Υ Σ», ύπό
τής χορωδίας τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως Κέρκυρας.
Τήν έκδήλωσιν ταύτην έλάμπρυνον διά τής παρουσίας των οί: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ.κ. Πολύκαρπος, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καθολικών κ.κ.
Βαρθαλίτης ’Αντώνιος, ό Δήμαρχος
Κερκυραίων κ. Άλεξόπουλος, ό
Πρόεδρος Έ φετών κ. Σακελλαρίδης, ετεροι Δικαστικοί καί αί λοιπαί
Ά ρ χα ι τής Νήσου, οί Βουλευταί
Κερκύρας κ.κ. Καλούδης καί Ράλλης ώς επίσης καί οί παρευρεθέντες
εις τήν Κέρκυραν νά παρακολουθή
σουν τάς έορταστικάς έκδηλώσεις
’Αρχηγοί Σωμάτων, ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Τζαβέλλας, Χωροφυλα
κής κ. Κουτσιανάς, Πυροσβεστικού
Σώματος κ. Άδαμόπουλος, ό άνώ-
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τερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Η 
πείρου Συντ/ρχης κ. Κωνσταντάκης, ώς καί λοιποί ’Αξιωματικοί
άπάντων των όπλων.
Τό έκλεκτόν καί φιλόμουσον Κερκυραϊκόν κοινόν, συνηθισμένον είς
τάς άπό άλλοτε λαμπράς έμφανίσεις
τής χορωδίας τής ’Αστυνομικής
Δ /νσεως Κερκύρας, προσήλθεν άθρόον είς τήν έκδήλωσιν ταύτην καί
ή αίθουσα τοϋ Κινηματοθεάτρου
ύπερεπληρώθη.
Ή άρτια έμφάνισις τής χορωδίας
μέ τό εξαιρετικόν τής πρόγραμμα,
κατεγοήτευσε τούς θεατάς, τό τέ
λος δέ έκάστου άσματος έκαλύπτετο
άπό τά ένθουσιώδη καί ζωηρά χειρο
κροτήματά των, καί πολλάκις καί
μετ’ επιμονής ήξίουν τήν έπανεκτέλεσιν.
Κατά τον χρόνον τής έκτελέσεως
τής συναυλίας, είς τήν αίθουσαν τοϋ
Κινηματοθεάτρου, λόγω τής εξαι
ρετικής άποδόσεως τής χορωδίας,
έπεκράτει έξαιρετικώς έορταστική
άτμόσφαιρα, δι’ ό καί αί έπευφημίαι
καί τά χειροκροτήματα των θεατών
ήσαν αύθόρμητα καί πηγαία.
Κατ’ αυτήν έπρολόγισεν ό Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας Κερκύρας,
Άστυν. Διευθυντής Α'. κ. Πανα
γιώτης Μουντζούρης, δστις είπε
μεταξύ τών άλλων καί τά εξής :
« Ή σημερινή, έν τη αιθούση
ταύτη, συγκέντρωσις όλων ύμών

αποτελεί εξαιρετικήν τιμήν
καί
προσδίδει ιδιαιτέραν λαμπρότητα είς
τήν όργανωθεΐσαν συναυλίαν ύπό τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύ
ρας, έν τώ πλαισίω τών έορταστικών εκδηλώσεων, έπί τή συμπλη
ρώσει τών’111 έτών άπό τής Έ ν ώ 
σεως τής Έπτανήσου μετά τής μη
τρός Ελλάδος.
Δεν θά άναφερθώ, ώς αίθισται είς
παρόμοιας περιπτώσεις, είς τό ιστο
ρικόν τής Ένώσεως, ίνα έξάρω τάς
άρετάς, τό Εθνικόν φρόνημα καί μεγαλεϊον, τόνάδιαφιλονίκητον πατριω
τισμόν καί τάς θυσίας τών Έ πτανησίων διά τήν "Ενωσιν, άλλά θά περιορισθώ νά τονίσω, ότι τό Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων συμπορεύεται
ύπερηφάνως είς τήν λεωφόρον τών
γενναίων καί υπήρξε πάντοτε ό άγ
ρυπνος φρουρός καί υπερασπιστής
τών έλευθεριών τοϋ κοινοΰ.
Συνεπώς καί ή ώργανωμένη σή
μερον έκδήλωσις, ύπό τής συγκροτηθείσης χορωδίας έκ τών άνδρών
τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, τήν όποιαν έν συνεχείς θά παρουσιάση ό έκλεκτός μουσουργός,
συμπολίτης Σας κ. Παναγιώτης
Σπίνουλας, τή συνοδεία πιάνου τής
Έριτίμου Κυρίας Ίλεάνας Βα—
ρότση - "Ανθη, σκοπόν έ'χει τήν άπότισιν τής όφειλομένης τιμής προς
τούς ήρωικούς Έπτανησίους άγωνιστάς, οί όποιοι διά τών ήρωικών

πράξεων καί εύγενοϋς φιλοπατρίας,
επετέλεσαν το προς τήν Πατρίδα
υπερτατον χρέος των.».
Τον λόγον του κ. Διευθυντοΰ έκάλυψαν ζωηρά χειροκροτήματα.
Εις τό τέλος τής έκτελέσεως τής
συναυλίας, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, κ. Βασίλειος Τζαβέλλας, λόγω τής εξαιρετικής άποδόσεως τής χορωδίας, τοϋ ένθουσιασμοΰ των θεατών καί των κολακευ
τικών σχολίων ύπέρ τών χορωδών
καί γενικώτερον τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος, κατασυγκεκινημένοςηύχαρίστησε τούς θεατάς καί συνεχάρη
άπαντας τούς λαβόντας μέρος εις τήν
έκτέλεσιν τής συναυλίας.
'Η έκδήλωσις έσχολιάσθη ευμενέ
στατα ύφ’ ολοκλήρου τοϋ Κερκυραϊκοϋ τύπου. Σχετικώ ς ή έφημερίς
«ΣΗ Μ Ε ΡΙΝ Η » εγραψε χαρακτη
ριστικούς:

δες πού κατάκλυσαν τό κινηματοθέατρο
καί εύλαβική ή προσοχή πού χάρισαν στήν
έκτέλεσι τών τραγουδιών καί θερμότατες
οί έκδηλώσεις πού υποδέχτηκαν τό τέλος.
Ή ταν ή παραδοσιακή άγάπη τού Κερκυραίου γιά τό λαμπρό Σώμα ’Ασφαλείας,
ήταν ή φήμη τής Χορωδίας, ήταν η και
νούργια πνοή πού έμφύσησε στις δημόσιες
σχέσεις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ό

σημερινός επί κεφαλής της (Σημ.: έδώ
πρέπει νά τονισθή ότι γ ι ά π ρ ώ τ η
φ ο ρ ά στά νεώτερα Κερκυραϊκά χρονι
κά παρουσιάστηκε περίπτωσις Διευθυντού τής ’Αστυνομίας νά άφίνη κατά μέρος
τις έπισημότητες, νά θυμάται μόνο τις
ύποχρεώσεις του καί νά ήγήται τών μέ
τρων τάξεως — ή άναφορά μου στις τελε
τές τής 21ης Μαΐου)

ΕαΕ Τ Α ΣΕ ΙΣ δημοτικότητος καί α
κτινοβολίας — ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις
Κέρκυρας καί ή Χορωδία της ήσαν πού τις
έδωσαν, τό βράδυ τής παρασμένης Τρίτης.
Τό «άριστα» για βαθμολογία: Ποιος περίμενε νά γέμιση, παραμονιάτικα βράδυ,
ό απέραντος «Όρφέας» κι’ ένύ στην Σπιανάδα ή συναυλία της Παληας Φιλαρμονι
κής κρατούσε τον πολύ κόσμο γύρω άπό
τήν εξέδρα κι’ ό καύσωνας κάθε άλλο παρά
συμβούλευε τούς περιπατητές — έστω κι’
άν ήταν φίλοι τής Χορωδιακής μουσικής,
νά έγκαταλείψουν τούς υπαίθριους χώρους
καί νά κλειστούν για μιάμισυ ώρα, όταν
μάλιστα αύτό τό κλείσιμο θά συνωδευόταν
άπό αναγκαστική καθήλωσι σέ καθί
σματα ! Κι’ όμως καί πολλές οί εκατοντά
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ΟΜΙΛΙΑ ΑΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
'Ο Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
Πειραιώς, Άστυν. Δ/ντής Α \ κ.
Κων /νος Δαδιας, εις τα πλαίσια τής
ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καί τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων άναληφθείσης εκστρα
τείας, προς ένημέρωσιν τοϋ κοινού,
διά τήν πρόληψιν τής χρήσεως Ναρ
κωτικών ύπό τών νέων άφ’ ένός καί
άφ’ έτέρου διά τήν άρτιωτέραν έκπαίδευσιν τών αστυνομικών ώς διω
κτικών αρχών τών λαθρεμπόρων
Ναρκωτικών, άπό 11.30'-13.30' ώ
ρας τής 24-5-1975, έν τή αιθούση
διαλέξεων τοϋ Πειραικοϋ Συνδέ
σμου, παρουσίασε τό πρόβλημα
τών Ναρκωτικών, μέ ταυτόχρονον
προβολήν ολοκλήρου τής σειράς διαφανειών τής ΙΝ Τ Ε ΡΠ Ο Λ , άναφερομένων εις τά Ναρκωτικά, τά
μέσα Λαθρεμπορίας καί τήν Τοξι
κομανίαν, ένώπιον Δημοσιογραφικού
Κόσμου καί άπάντων τών ’Αξιωμα
τικών καί κατωτέρων ’Αστυνομικών
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς καί άξιωματικών καί λοιπών
υπαλλήλων τής Λιμενικής άστυνομίας καί Τελωνειακών υπηρεσιών
(Δίωξις Λαθρεμπορίου) καί ’Αξιω
ματικών καί κατωτέρων ’Αστυνο
μικών τής Άνωτέρας Δ/νσεως Χω
ροφυλακής Πειραιώς δι’ έκπαιδευτικούς άποκλειστικώς σκοπούς.
Μετά τό πέρας τής παρουσιάσεως, ό Άστυν. Δ /ν τή ςκ . Κων/νος
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Λαδιάς έκάλεσε τούς μέν κ.κ.
Δημοσιογράφους ν ά
ά ν α λ άλάβουν
ενημερωτικήν
σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ί α ν τοϋ
κοιν οΰ διά τοϋ τύπου, προς
π ρ ό λ η ψ ι ν κ α τ ο λ ι σ θ ή σ έ
ως τ ή ς ν ε ο λ α ί α ς , ι δ ί ως ,
εις
τον
κίνδυνον
τών
Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν, τούς δέ αστυ
νομικούς ε ι ς σ υ ν ε χ ή
έπαγρύπνησιν
καί
δίωξιν
τών
λ α θρε μ πόρ ων Ναρ
κωτικών.
ΔΩΡΕΑ
‘Υπό τοϋ τ. ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων
κ. I. Καλυβίτου έδωρήθησαν εις τάς Σχο
λάς Άστυν. Πόλεων 245 βιβλία του ύπό
τον τίτλον «Αναμνήσεις» πρός χρήσιν
τών μαθητών Ύπαστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων.
Ε II I Σ Τ Ο Λ A I
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
κ. Βασίλειον Τζαβέλλαν
’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας Πό
λεων,
Ευχαριστώ θερμότατα διά τάς εΰχάς
τάς όποιας μοϋ άπευθύνατε έπ’ ευκαιρία
τοϋ Πάσχα έκ μέρους υμών καί άπάντων
τών υπαλλήλων τοϋ Σώματος Αστυνο
μίας Πόλεων.
Άπευθύνων τάς εύχάς μου πρός ύμας,
παρακαλώ όπως διαβιβάσητε εις άπαντας
τούς υπαλλήλους τοϋ Σώματος όμοιας
εύχάς διά τήν ευτυχίαν αυτών καί τών
οικογενειών των.

Άξιότιμον Αρχηγόν Αστυνομίας Πό
λεων κ. Βασ. Τζαβέλλαν. ’Ε ν τ α ύ θ α
Α γαπητέ μου Αρχηγέ,
Διά τήν θριαμβευτικήν επιτυχίαν της
Σκοπευτικής Όμάδος τοϋ Αστυνομικού
Σώματος, κατά τούς προσφάτους σκο
πευτικούς αγώνας μεταξύ τών ‘Ομάδων
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμά
των Ασφαλείας, παρακαλώ νά δεχθής τά
θερμότατα συγχαρητήριά μου, θελήσης
δέ νά τά μεταφέρης καί εις τά μέλη της
‘Ομάδος, ώς καί εις οσους συνέβαλον
ώστε νά έπιτευχθή ή επιτυχία.
Μέ εγκαρδίου εύχάς διά παρόμοιας
εις τό μέλλον επιτυχίας καί συναδελφικούς
χαιρετισμούς,
Ευάγγελος Καραμπέτσος
τ. Αρχηγός Α.Π.
*
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ‘Ιερός Ναός
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,Γαλάτσι-Άθήναι
Πρός
Τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων
Α θήνας

Κύριε Αρχηγέ,
Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ
‘Ιερού Ναοΰ τής Α γίας Γλυκερίας θεωρεί
καθήκον του νά εΰχαριστήση τήν ‘Υμετέραν Έντιμολογιότητα καί δι’ Υμών ολό
κληρον τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων διά τήν άποστολήν καί συμμετοχήν
τής Μουσικής τοϋ Σώματος κατά τήν
Λιτανείαν τής Σεπτής Είκόνος τής Πο
λιούχου τής Πόλεως Γαλατσίου Ά γιας
Γλυκερίας κατά τήν φερώνυμον αύτής
εορτήν ώς καί διά τήν έπαξίως έκπροσώπησιν ‘Υμών κατά τήν Λιτανείαν.
Δέν παραλείπομεν νά σημειώσωμεν τήν
πρόθυμον καί έξαίρετον προσφοράν τών
κ.κ. Διοικητών τοϋ ΚΘ' Αστυνομικού
Τμήματος καί ΚΘ' Παραρτήματος Α 
σφαλείας, ώς καί άπάντων τών Ά ξιω 
ματικών, ‘Υπαξιωματικών καί άνδρών
τοϋ Σώματος εις δλας τάς εκδηλώσεις
τής εορτής καί διά τήν υποδειγματικήν

’Απέναντι: Έ ν α άκόμη στιγμιότυπο
άπο τάς έορτάς της Κερκύρας. 'Ο
τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Στασινόπουλος, μετά της 'Η γ ε 
σίας των Ενόπλων Δυνάμεων καί
των Σωμ. ’Ασφαλείας παρακολου
θούν την παρέλασιν. Δεξιά: Την
Κέρκυραν έπεσκέφθη καί έπεθεώρησε τάς Υ πηρεσίας της Δ/νσεως
ό 'Υπαρχηγδς Α .Π . κ. Τζίμας,
δστις φαίνεται εις την φωτογραφίαν
συνοδευόμενος ύπό του Ά στυν. Δ /ντοΰ κ. Μουτζούρη. Κάτω: Σ τιγμιό
τυπου άπό την ομιλίαν του Άστυν.
Δ /ντοϋ κ. Δαδιά εις τό δον Οικο
τροφείου Πειραιώς σχετικώς μέ τά
ναρκωτικά.

τάξιν ήν προθύμως καί μετ’ άγάπης έτήρησαν.
Εύχόμενοι τώ Άναστάντι .Χριστώ διά
τήν υγείαν καί μακροημέρευσιν 'Υμών, των
’Αξιωματικών καί άνδρών του Σώματος.
Διατελοΰμεν μετά πάσης τιμής
Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
*
Κύριε ’Αρχηγέ, _
Διά της παρούσης μου παρακαλώ, όπως
δεχθήτε τάς εύχαριστίας μου, έν ταυτω
δέ καί τά θερμά μου συγχαρητήρια, διότι
οί άνδρες της ’Αστυνομίας Πόλεων έπέτυχον, κατόπιν συντόνων ενεργειών, τον
ταχύτερον έντοπισμόν καί παράδοσιν εις
έμέ του ύπ’ άριθ. Β.Χ. 6520 αυτοκινήτου
μου, τό όποιον άγνωστοι μου έκλεψαν
τήν νύκτα της 30/4 καί έπί ΙΟήμερον
αγνοούσα τήν τύχην του.

Πάντοτε έτρεφον άγάπην προς τά
Σώματα ’Ασφαλείας καί εκτιμούσα τό
σοβαρότατον έργον των τό όποιον έκτελοΰσαν, ύπό συνθήκας ούχί πάντοτε εύνοϊκάς, ήταν δέ καί ό λόγος διά τόν όποιον
δεν άνήσυχοΰσα διά τήν άνεύρεσιν του αύτοκινήτου μου, άφοΰ έγνώριζον ότι διά
τήν ’Αστυνομίαν τίποτα δεν είναι άδύνατον.
* Καί τά όργανα του ΙΣΤ' ’Αστυνομικού
Τμήματος, περιφερείας μου, καί ή ’Άμεσος
Δράσις καί ή Σήμανσις, έπέδειξαν επαι
νετόν ενδιαφέρον καί κυρίως άψογον εύγένειαν, προθυμίαν καί ταχύτητα εις τάς
ένεργείας των, πράγμα τό όποιον ση
μαίνει ότι ίστανται εις τό ύψος της
άποστολής των, δι’ δ καί άπολαμβάνουν
της άγάπης καί έμπιστοσύνης τού εύρυτέρου κοινού.
Μετά πλείστης τιμής,
ΝΑΥΑΡΧΟΣ (Α .Σ .) ΜΗΤΡΑΚΟΣ Γ.
Ε.Α.

¥
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Σταδίου 10
Άθήναι, 28 Μαίου 1975
Ιΐρός τό
Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων
’Αρχηγόν
κ. Βασίλειον Τζαβέλλαν
Ενταύθα
Κύριε ’Αρχηγέ,
*Ως ήδη γνωρίζετε, άπό τής 19 μέχρι
24/5 έτελέσθη έν Άθήναις τό XIX Πρω
τάθλημα Σκοποβολής Λατινικών Χωρών
καί 'Ελλάδος μέ συμμετοχήν τών οκτώ
Εύρωπαικών Χωρών.
Ή έπιτυχία τού Πρωταθλήματος - καί
αί πληροφορίαι όλων τών πηγών έπί τής
λίαν έπιτυχοΰς όργανώσεως καί τελέσεως
αύτού συμπίπτουν - οφείλεται κατά μέγα
μέρος εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ήτις
μάς έβοήθησε παντοιοτρόπως, διαθέσασα:
α) προσωπικόν διά τήν τεχνικήν διεξα
γωγήν τών άγωνισμάτων καί διακίνησιν τών ομάδων καί
β) υλικόν καί έγκαταστάσεις διά τήν τε
λετήν άπονομής έπάθλων καί έθιμοτυπικών έκδηλώσεων.
'Η άγάπη τών στελεχών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων προς τήν Σκοποβολήν έχει
διαπιστωθή πλειστάκις καί δέν είναι
νοητόν νά συγκροτήται έθνική όμάς χωρίς
τήν συμμετοχήν προσωπικού τής ’Αστυ
νομίας, άλλά εις τήν παρούσαν περίπτωσιν
ό έπιδειχθείς ένθουσιασμός καί ζήλος καί
αί καταβληθείσαι προσπάθειαι όλων, άπό
τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ μέχρι τού
Δοκίμου Άστυφύλακος, έπεσφάγισαν διά
μίαν είσέτι φοράν τά υψηλά αισθήματα
τού προσωπικού σας.
'Η παρασχεθεΐσα όμως έξαίρετος βοή
θεια θά ήτο άδύνατος άνευ τών κατευθύν
σεων καί οδηγιών ενός δεδοκιμασμένου
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φίλου της Σκοποβολής, κ. ’Αρχηγέ, ώς
'Υμείς.
Ή Διοικούσα Επιτροπή τής Σ Κ Ο Ε
θεωρεί ύποχρέωσίν της δπως εύχαριστήση
St’ 'Υμών τήν Υπηρεσίαν Πνευματικής
καί Σωματικής ’Αγωγής - Τμήμα ’Αθλη
τισμού, τοϋ ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων,
διά τήν συνεχή συμπαράστασίν της καί
ύποβάλη συνημμένως τή παρούση Πίνακα
των Ϊ8ιαιτέρως διακριθέντων στελεχών
τοϋ προσωπικού τής Α.Π., ΐνα, έάν ύμεϊς
κρίνετε, τιμήσητε ήθικώς.
Ή Διοικούσα Επιτροπή τής Σ Κ Ο Ε
παρακαλεϊ δπως δεχθήτε τάς θερμοτάτας
ευχαριστίας της, δι’ δλα δσα έπράξατε
υπέρ τής Σκοποβολής καί να σας διαβεβαιοόση διά τα αισθήματα έκτιμήσεώς
της προς 'Υμάς.
Εις άνάμνησιν τής έξαιρέτου συμβολής
σας, σας άποστέλει τό αναμνηστικόν σήμα
τοϋ XIX Πρωταθλήματος.
ΠΙΝΑΞ
’Ιδιαιτέρως διακριθέντων στελεχών Α.ΙΊ.
κατά τούς XIX σκοπευτικούς αγώνας
Λατινικών χωρών καί Ελλάδος εις ’Αθή
νας (19 - 25/5/1975)
Άστυν. Δ/ντής Α' ΝΤΟΝΤΟΣ Α.
Άστυν. Δ/ντής Β' ΚΟΥΒΕΛΗΣ Κ.
Άστυν. Β; Π Α ΤΣΗ Σ ΝΙΚ.
Άστυν. Β' Π Α ΡΙΣ Η Σ ΦΩΤ.
Ύ π. A' ΑΑΑΜΑΧΟΣ Κ.
Ύ π. Α' ΒΟΤΣΗΣ ΣΩΤ.
'Υπ. Α' ΔΑΛΙΑΝΗΣ Π.
Ύ π. Α' ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΣΠ.
Υπ, Α' ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ MIX.
Ανθ/νόμος ΚΑΑΦΑΚΑΚΟΣ Δ.
Άνθ/νόμος ΡΕ Τ Ζ Η Σ Δ.
Αρχιφ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ I.
Άρχιφ· ΜΠΕΛΜΓΙΑΣ Κ.
Αρχιφ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π.
Ύπαρχ. ΚΙΤΣΑΚΗΣ Δ.
Υπαρχ. ΣΙΛ Η Σ Β.
Αστυφ. ΓΑΡΙΝΗ Ν.
Άστυφ. ΔΑΑΑΜΑΓΚΙΔΟΥ Μ.
Αστυφ. ΜΑΛΑΚΟΔΗΜΟΥ ΟΛ.
Άστυφ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ρ.
ΑστυΦ. Μ Ω ΡΑ Ι ΤΗ Σ I.
Άστυφ. ΤΡΟΥΓΚΟΣ Β.

Άστυφ. ΣΤΑΥΡΟΙ1ΟΥΛΟΣ Κ.
Μετά τιμής
Ό ΓΙρόεδροε Ό Γενικός Γραμματεύς
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤ. Μ ΠΑΔΡΑΣ
Υποναύαρχος έ.ά.
Ύπον.αύαρχος έ.ά.
*
Έ ν Τερψιθέα τή 25η Μαΐου 1975
Προς
Τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων
εις Αθήνας
Αισθάνομαι τήν ανάγκην νά εύχαριστήσω έγγράφως τον κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΝ Βασίλειον τοϋ Νικολάου (Κ.
797 ) Αστυφύλακα, διότι πληροφοοηθεΐς
τήν σοβαράν άσθένειαν τής θυγατρός
μου, νοσηλευομένης εις τό θεραπευτήριον
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», παρουσιάσθη οΐκειοθελώς είς τό τμήμα Αιμοληψίας τοϋ
ώς άνω θεραπευτηρίου καί προσέφερε
ποσότητα αΐματος, διά νά σώση τήν ζωήν
τής άσθενησάσης καί κινδυνευσάσης θυ
γατρός μου.
Διά τής παρούσης μου, έκφράζω είς τόν
άνωτέρω τάς απείρους καί ειλικρινείς εύχαριστίας μου.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Παναγ. Καρέλλας
Υπενωμοτάρχης
Ψ
Τέσσερες δόκιμοι άρχιφύλακες καί τρεις
άστυφύλακες τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς έδωσαν προ ήμερών επτά
φιάλες αΐματος στό Άρεταίειο είς τήν
άσθενή Νεοσμυρνιώτισσα συμπολίτισσά
μας κυρία Ίακωβίνα Καλογρίδου, μητέρα
ενός τέκνου, όπου έκανε εγχείρηση άνοικτής καρδιάς.
Ή εθελοντική καί αυθόρμητη αιμοδο
σία τών άνδρών τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς στήν άσθενή συμπολί
τισσά μας, σχολιάστηκε ευμενέστατα στήν
κοινωνία τής Νέας Σμύρνης.
ΤΗταν μιά χειρονομία άνθρωπιάς καί
αγάπης.
Καί είναι ευχάριστο ορόσημο νά βλέ
πεις τά Παιδιά τής ’Αστυνομίας Πό

λεων νά έπιδίδωνται πέραν τών καθηκόντων
καί σέ πράξεις άγάπης καί βοήθειας σέ
δεινοπαθοΰντας συνανθρώπους.
Ή ένεργός συμμετοχή τής Αστυνομίας
Πόλεων σέ πράξεις προνοίας καί Ά γάπης
δπως ή προσφορά αίματος στήν Νεοσμυρ
νιώτισσα Άσθενή - Μητέρα, άποτελεϊ κοι
νωνική Πρόνοια στον τομέα τοϋ πολιτι
σμού.
’Έτσι ριζώνει καί καρποφορεί ή άλληλοεκτίμηση, ό αλληλοσεβασμός καί ή
αγάπη μεταξύ τών άνδρών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί τών πολιτών.
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΙΚΑΣ
Λογοτέχνης - Ποιητής
Μόνιμο. Μέλος τής Διεθνούς
Ακαδημίας DECOTECE
τών Παρισίων.
*
Κύριον Χαρ. ΙΙαπαγεωργίου
Αστυνομικόν Διευθυντήν Αθηνών
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Οί συνεργάται μου κι’ έγώ προσωπικώς
σάς έκφράζομεν τάς άπειρους ευχαριστίας
μας διά τήν τόσον εύγενικήν σας σκέψιν
νά έπισκεφθήτε μετά τών κ.κ. Α ξιω μα
τικών τό "Ιδρυμά μας τήν 2αν Μα'ίου έν.
έτους καί νά προσφέρετε προς τούς τρο
φίμους μας τσουρέκια καί πασχαλινά
αύγά.
Μέ τήν παράκλησιν δπως τάς εύχαριστίας μας διαβιβάσητε πρός τούς κ.κ.
συνεργάτας σας, διατελοΰμεν
Μετά πλείστης τιμής καί τών καλυτέρων
μας ευχών
ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΣ. ΒΟΎΛΑ Πρόεδρος
Πρός τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν
Αθηνών
Κύριε Διευθυντά
Τήν 25ην τρέχοντος μηνός, ή μέραν
Παρασκευήν καί περί ώραν 11.00 πρωι
νήν, τό έν έκ τών δύο τέκνων μου, ήλικίας 2 μηνών, έπαρουσίασεν έκροήν αί
ματος έκ τοϋ στόματος, αΐφνιδιάσαν
7Αριστερά : Ψυχαγωγικήν και μορφωτι
κήν εκδρομήν έπραγματοποίησαν τήν Μην
και 15ην ’Ιουνίου πολλοί άστυνομικο'ι τοϋ
'Αρχηγείου Ά σ τυν. Πόλεων είς Σπάρ
την - Μυστρά καί Σπήλαια Δνροϋ. Είς
τήν φωτογραφίαν οί εκδρομείς προ τον
άνδριάντος τοϋ Κολοκοτρώνη εις Τρίπολιν. Απέναντι : Είς τά πλαίσια συσφίγξεως τών σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοι
νού καί συνεπής πρός τάς άνθρωπιστικάς
καί άλτρουϊστικάς της παραδόσεις, ή Α 
στυνομία διέθεσε διά τοϋ Α ρχηγείου αντοκίνητα είς τό γηροκομείον ’Ηλιουπό
λεως μέ τά όποια έπραγματοποιήθη απο
γευματινός περίπατος τών τροφίμων είς
Έκάλην. Είς τήν έπομένην σελίδα : ’Από
τήν άπονομήν τών πτυχίων τών μετεκπαιδευθέντων Μοιράρχων καί ’Αστυνό
μων Β ’. Παρέστησαν οί Ύπαρχηγοί Χω 
ροφυλακής καί Αστυνομίας καί οί καθηγηταί τών μετεκπαιδευθέντων.
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ουτω την σύζυγόν μου, ήτις έξήλθεν άμέσως πανικόβλητος μεταφέρουσα τούτο
εις τήν άγκαλιά της καί άνεζήτησε μετα
φορικόν μέσον έπί της παρακειμένης όδοΰ
(Χαροκόπου) νά τό μεταφέρη εις τον οι
κογενειακόν παιδίατρον εις ’Αθήνας.
Έ ν όσω όμως άνέμενεν καί ή άγωνία
έζωγραφίσθη έπί του προσώπου της
ώστε μετ’ ολίγον τήν άντελήφθη άνώτερος άξιωματικός της ’Αστυνομίας Πό
λεων ό όποιος τυχαίως διήρχετο διά Ι.Χ.
αύτοκινήτου — έπιβαίνων αύτού καί είς
άστυφύλαξ — έπροθυμοποιήθη νά τήν έξυπηρετήση οχι μόνο διά τού μεταφορικού μέ
σου, άλλά καί διά της συμβουλής του, όπως
τό μεταφέρη είς τό Νοσοκομείου ΓΙαίδων
άντί τού παιδιάτρου άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου δέ διά τήν έπίβλεψι μέχρι πέρατος
της περιπτώσεως, προκαλέσας ούτω τον
μεγάλο ν θαυμασμόν μου.
Κατόπιν τούτου αισθάνομαι υποχρεω
μένος νά άπευθύνω αύτήν τήν έπιστολήν
προς υμάς διά νά τονίσω άφ’ ένός μέν,
ότι τέτοιες πράξεις αξίζει νά τύχουν μιμήσεως μέ τό νά γίνουν γνωσταί, άφ’
ετέρου δέ νά διαβιβάσω τις θερμές μου
εύχαριστίες είς τον τόσον λαμπρόν άξιωματικόν σας, καθώς έπίσης καί προς τό
σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων πού έχει
είς τούς κόλπους του άξιωματικούς καί
άστυνομικά όργανα ώς οί άνωτέρω.
Μετά τιμής
Ό Εύχαριστών (Τ .Τ .)
Τσάβαλος Χρήστος, Εσπερίδων 49,
Καλλιθέα
¥
ΙΙρός τον
’Αξιότιμου Κύριον Χαράλαμπον Παπαγεωργίου, Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας
’Αθηνών, ’Ε ν τ α ύ θ α
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
*0 «Σύλλογος τών ’Αθηναίων», έντός
τών πλαισίων τής αποστολής του καί έν
τή έπιθυμία του όπως βοηθήση διά τήν
ενημέρωσιν τού κοινού έν σχέσει μέ τό
ενδιαφέρον καί τήν άγάπην τών άστυνομικών οργάνων προς τούς πολίτας τών
’Αθηνών, έσκέφθη όπως άναλάβη ύπό
τήν αιγίδα του μίαν σχετικήν διάλεξιν
άπευθυνομένην τόσον προς τά μέλη τού

Συλλόγου τών ’Αθηναίων, όσον καί πρός
τό εύρύτερον κοινόν τής περιοχής τού Β'
’Αστυνομικού Τμήματος, οπού καί εδρεύ
ει ό Σύλλογος μας.
Προς έπίτευξιν τού σκοπού τούτου,
προεκρίναμεν ώς τον καταλληλότερου
ομιλητήν τον Διοικητήν τού Β' ’Αστυνο
μικού Τμήματος ’Αθηνών Κον Μπουρδάκον, τον όποιον καί θέλομεν παρακαλέσει
όπως άναλάβη σχετικήν διάλεξιν, παρακαλοΰμεν δέ όπως τύχωμεν τής Ύμετέρας
έγκρίσεως διά τήν πραγματοποίησιν τής
έν λόγω ένδιαφερούσης ομιλίας.
Έ ν αναμονή σχετικής έγκρίσεως, διατελούμεν
Μετά τιμής
*0 Πρόεδρος, I. Μακρυγιάννης-Μαλτέζος
Ό Γεν. Γραμματεύς, Δημήτριος Γέροντας
*
ΙΙρός τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας
Πειραιώς Κύριον Κωνσταντίνον Ααδιάν
Κύριε Διευθυντά,
Ή ’Επιτροπή ’Ολυμπιακών ’Αγώνων
έπιθυμεΐ νά έκφράση δι’ έμοΰ τάς θερ
μοτέρας προς υμάς εύχαριστίας της, διά
τήν πολύτιμον συμβολήν σας είς τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν έξασφάλισιν
τής καλυτέρας λειτουργίας τού Σταδίου
Γ. Καραΐσκάκη, κατά τό χρονικόν διά
στημα τής άπεργίας τού προσωπικού του,
κατά τήν 12ην καί 13ην ’Απριλίου 1975.
Παρακαλώ Κύριε Διευθυντά, όπως δεχθήτε τήν έκφρασιν τής βαθτάτης προς
ύμάς έκτιμήσεώς μου.
*0 Γενικός Γραμματεύς
ΝΙΚ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
¥
Έ ν Πειραιεΐ 2Θ Μαΐου 1975
Εύχαριστήριος Επιστολή προς τον
Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πειραιώς κ.
ΛΑΔΙΑΝ Κωνσταντίνον.
Κύριε Διευθυντά, είμαι πολύ ύποχρεωμένος άπέναντί σας καί άπέναντι τών άστυνομικών τού Πειραιώς διά τήν κατανόησιν
καί τό ένδιαφέρον πού έδειξαν όταν έμαθαν
διά τήν σοβαράν άσθένειαν τού παιδιού

μου, ήλικίας μόλις (6) μηνών, τό όποιον
πάσχει άπό μίαν σοβαράν άσθένειαν τών
ματιών του πού μόνον στό έξωτερικόν
θεραπεύεται. Διά τήν οικονομικήν βοή
θειαν πού μοΰ δώσατε σέ χρηματικόν
ποσόν τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (4.000)
προερχόμενου άπό προσφοράς ’Αστυνο
μικών τής Διευθύνσεως Πειραιώς, καθώς
καί τό ένδιαφέρον σας σέ χρησίμους συ
στάσεις σέ διάφορα ιδρύματα γιά νά τύχω
βοήθειας, μοΰ έδωσαν τήν δυνατότητα
τής άμέσου άντιμετωπίσεως τής ασθέ
νειας τού παιδιού μου.
Γιά όλα αύτά πού κάνατε, Κύριε Διευθυντά, έσεΐς προσωπικά, καθώς καί οί
’Αστυνομικοί τής Διευθύνσεώς σας, σάς
άπευθύνω χίλια εύχοφιστώ.
Μέ βαθεΐαν έκτίμησιν
’Ιωάννης Άποστολάκης, οδός Μπουμπουλίνας 3η Πολυκατοικία
Δραπετσώνα-Πειραιώς
★
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ»
Κύριον Κων’/νον Λαδιάν, ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Πειραιώς. Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντά,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής «ΓΩ
ΝΙΑΣ ΤΟΤ ΠΑΙΔΙΟΥ» αισθάνεται την
ύποχρέωσιν νά σάς εύχαριστήση δεά τήν
μεγάλην συμπαράστασιν καί κατανόησιν
πού δείχνετε διά τό Έργου μας καί τήν
άποστολήν Ενδυμάτων καί Τροφίμων
διά τά ’Άπορα καί Έγκαταλελειμμένα
Παιδιά τού ήμετέρου 'Ιδρύματος, ώς καί
Τρόφιμα διά τό Πασχαλινόν Γεύμα.
Τοιαΰται άλτρουΐστικαί χειρονομίαι τι
μούν πάντοτε τούς εύγενεΐς Δωρητάς,
τοσούτω μάλλον, όσον έρχονται νά ένισχύσουν μίαν κατ’ έξοχήν Φιλανθρωπικήν
Έκδήλωσιν, οία ή παροχή ένισχύσεως καί
χαράς προς τρυφεράς ύπάρξεις, αίτινες
διά διαφόρους λόγους έχουσι στερηθή τής
μερίμνης τών Γεννητόρων των.
Μετά πάσης τιμής
Ή Πρόεδρος, Λίζα Τζουνάκου
Ή Γεν. Γραμματεύς, Αίκ. Χατζηαντωνίου
*
«ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
«’Ώ ! πόσον ώραίος είναι ό άνθρωπος,
όταν είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ». « Ό άνθρωπος
αύτό τό κτήνος, όταν χάση τον ΑΝΘΡΩ
ΠΟΝ».
’Αληθώς τρομακτικαί άντιθέσεις: 'Ω
ραίος άλλά καί κτήνος. Τιμή άλλά καί
άτιμία. Δόξα άλλά καί καταισχύνη. Εύλογία άλλά καί κατάρα . . .
Τον έπλασεν ό Θεός ώς κορωνίδα τών
δημιουργημάτων Του, διά νά πέτα ώς
άετός όλο καί πιο ύψηλά, οίστρηλατούμενος προς τά π ν ε υ μ α τ ι κ ά ,
τήν
άρε τ ήν
(ένάρετος!).
Καί αύτός, ώς μή ώφειλεν, χάνει (άρνείται) τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ καί γίνεται
έρπετόν συρόμενου προς τά ύλικά, τήν
πτωμαΐνην, τήν κακίαν!
Δυστυχώς έχάσαμεν τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ !
Ιδού ή κακοδαιμονία τού κόσμου . . .

’Εμπρός, τό ταχύτερον δυνατόν, όλοι
μας εις μίαν ώραίαν καί ειρηνικήν κατά
τοϋ έαυτοϋ μας έπανάστασιν (τό νικάν
εαυτόν πασών των νικών ά ρ ί σ τ η ) ,
διά νά έπανεύρωμεν τόν άπολεσθέντα
ΑΝΘΡΩΠΟΝ μας, τόν ικανόν καί άξιον
νά σ κ έ π τ ε τ α ι
πάντα τό Ά γ αθ ό ν , ν ά λ έ γ η πάντα τό Ά γ α θ ό ν,
νά π ρ ά τ τ η
πάντα τό ’Α γ α θ ό ν
καί νά είναι έτοιμος, ι ν α ά π ο θ ά ν η
υπέρ τοΰ Ά γ α θ ο ϋ
προς χαράν,
άγαλλίασιν καί ειρήνην τοϋ σύμπαντος
κόσμου. Εμπρός, δλοι εις τήν άνθρωποσωτήριον ταύτην ειρηνικήν έπανάστασιν.
Οί καιροί ού μενετοί. . . .
Παναγ. Ρογκάκος, Γυμνασιάρχης
Πρόεδρος τής Ένώσεως Λακώνων
Αιγάλεω «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
*
’Οργανισμός Άπασχολήσεως
’Εργατικού Δυναμικού
3ον Οίκοτροφεΐον Πειραιώς
Π ΡΟ Σ:
Τόν κ. ’Αστυνομικόν Δ/ντήν
Πειραιώς
Κύριε Διευθυντά,
Παρακαλοΰμεν δεχθήτε καί αύθις τάς
θερμάς ήμών ευχαριστίας διά τήν δοθεϊσαν
ύφ’ ύμών έμπεριστατωμένην διάλεξιν προς
τούς μαθητάς οίκοτρόφους τοΰ ήμετέρου
οικοτροφείου.
Έ σ τέ βέβαιος, δτι ή συμβολή ήμών,
διά τής άνωτέρω έκδηλώσεως, εις τήν
διάπλασιν καί διαπαιδαγώγησιν τών νεα
ρών τούτων βλαστών είναι σημαντική,
έσχε δέ εΰεργετικάς επιδράσεις εις τάς
ψυχάς τούτων, γεγονός δπερ καταμαρτυ
ρεί ή σωρεία τών έρωτημάτων άτινα έθε
σαν άμα τώ πέρατι τής ομιλίας ύμών.
Γνωρίζοντες τάς άντιξόους συνθήκας
ύφ’ άς οί νέοι σήμερον διαβιοϋν, έν μέσιρ
άντεθνικών καί ποικίλων αντικοινωνικών
ερεθισμών, καταβάλλομεν εις δ,τι άφορα
ήμάς, πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ώστε
οΰτοι νά άνεύρουν τόν ορθόν εθνικόν καί
κοινωνικόν των δρόμον, ΐνα δυνηθοϋν νά
άναλάβουν μέ τήν σειράν των τήν τεχνι
κήν ύποστήριξιν άλλά καί τήν διαφύλαξιν
τής εθνικής άκεραιότητος τής χώρας μας.
Εύελπιστοϋντες περί τής συμβολής ύμών
καί έν τώ μέλλοντι είς τό έργον ήμών.
Διατελοϋμεν
Μετά τιμής
ό
Διευθυντής
Παν. Κασιμάτης.
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Έ φ. «ΕΝΗΜ ΕΡΩΤΙΚΗ», Άριθ. φ. 6/
’Ιανουάριου 1975
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Έκυκλοφόρησε τό μηνιαίο περιοδικό
τής ’Αστυνομίας Πόλεων «’Αστυνομικά
Χρονικά», μέ 178 σελίδες κατάμεστες από
εκλεκτή ποικιλία ιστορικών γεγονότων
τοϋ ήρωικοΰ σώματος. ’Ιδιαίτερο κάθε
σημασίας είναι τό μεγάλο άφιέρωμα πού
περιέχεται σ’ αύτή τό τεΰχος στά 50χρονα
άπό τής έγκαθιδρύσεως τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως στη πρωτεύουσα. Τά ιστο
ρικά ντοκουμέντα (κείμενα καί φωτογρα
φίες) πού περιέχονται στά ’Αστυνομικά
Χρονικά είναι τά άδιάσειστα πειστήρια
πώς έκ τών πραγμάτων ή ’Αστυνομία
ύπήρξεν άνέκαθεν τό σώμα πού συνεδύαζε
τήν φιλοπατρία, τήν έθελοθυσία καί τόν
κοσμοπολίτικο άλτρουΐσμό.
„
¥
Ι)Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΟΥΣΤΕΣΗΣ
Πρός: Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
'Υποδ/νσιν Σωματικής καί Πνευματικής
Άγωγής-Τμήμα εκδόσεων Καλλιδρομίου
12-’Αθήνας (706)
00jia : «Παραλαβή έκδόσεως»
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν,
δτι παρελάβομεν τήν ώραιοτάτην έκδοσίν
σας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τήν
έκδοθεισαν ώς άφιέρωμα άπ’ ευκαιρία
τής συμπληρώσεως πεντηκονταετίας άπό
τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είς τάς ’Αθήνας.
Όμολογουμένως έπροξένησεν άρίστην
έντύπωσιν ή άψογος έμφάνισις τοϋ έν
λόγω τεύχους, ώς καί τό ουσιαστικόν καί
άκρως κατατοπιστικόν περιεχόμενον τών
σελίδων αΰτοϋ.
Παρήλασε προ τών οφθαλμών μας δλη
ή ένδοξος 'Ιστορία τοΰ Σώματος καί ή
έν γένει δραστηριότη'ς αύτοΰ.
Τό τεΰχος δέ, θ’ άποτελέση έξαίρετον
βοήθημα διά τούς μαθητάς τοϋ Σχολείου
μας, οΐτινες θά διδαχθώσι πολλά, φρονηματιζόμενοι έκ τής άρετής, τοΰ παρα
δείγματος ήρωΐσμοϋ καί αύτοθυσίας τών
άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Έ π ί πλέον θ’ άποτελέση άρ ιστόν επο
πτικόν μέσον διά τήν διδασκαλίαν δια
φόρων μαθημάτων, ώς καί τής 'Ιστορίας,

Πατριδογνωσίας, Θρησκευτικών κ.λ.π.,
ή όποια διδασκαλία θά βοηθηθή πλήρως
έκ τών διαφόρων άριστων έγχρώμων καί
μή φωτογραφιών τοΰ τεύχους.
Περαίνοντες
παρακαλοΰμεν θερμώς
δπως δεχθήτε τάς εύχαριστίας τών μελών
τής Σχολ. ’Εφορείας, τών μαθητών τοΰ
Σχολείου, τών γονέων καί κηδεμόνων
αυτών καί έμοΰ προσωπικώς διά τήν εύγενή προσφοράν σας, μετά τής εύχής, δπως
έπιτύχητε συνεχώς πρόοδον, εΰόδωσιν
τών άοκνων προσπαθειών σας καί έκπλήρωσιν τής δυσχεροΰς άποστολής σας.
Μετά τιμής καί θερμών ευχαριστιών 6
Διευθυντής τοΰ Σχολείου
Κων /νος Παρτσαλίδης, Διδάσκαλος
¥
'Ο Δ/ντής τοΰ Κλάδου 'Υγείας άνακοινοϊ είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον
δτι ύπό τής κ. Π. ΗΠΙΩΤΟΥ, κατοίκου
Ν. Σμύρνης, Πλ. Βασ. Σοφίας, 12, άπεστάλη καί αύθις είς τό Ταμεϊον χρηματικόν
ποσόν 1.000 δραχμών, ύπέρ τών σκοπών
τοΰ Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πό
λεων.
Τό έν λόγω χρηματικόν ποσόν κατετέθη
είς πίστωσιν τοΰ παρά τή ’Εθνική ζαπέζη τής Ελλάδος τηρουμένου λογ/σμοΰ
τοΰ Κλάδου 'Υγείας ύπ’ άριθ. 540871,
ώς ή ύπ’ άριθ. 076084/7-4-75 άπόδειξις
καί παρακαλεϊ τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, διά τήν άποδοχήν τής δωρεάς ταύτης.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ’
δψιν τήν είσήγησιν τοΰ κ. Δ/ντοΰ τοΰ
Ταμείου, ώς καί τήν δωρεάν τής κ. Π.
Ήπιώτου, άποδέχεται ταύτην καί έξουσιοδοτεϊ τόν κ. Α/ντήν, δπως έκφράση
έγγράφως τάς ευχαριστίας καί πάλιν τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου καί τών μετόχων
τοΰ Ταμείου, πρός τήν δωρήτριαν, ένημερώση δέ τούς μετόχους διά σχετικής
δημοσιεύσεως είς τό περιοδικόν «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
*
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
’Εν Νέα Σμύρνη 7 Μαΐου 1975
Πρός τόν Διοικητήν ΚΒ' ’Αστυνομικού
Τμήματος Κύριον ΡΑΠΤΑΚΗΝ Δημ.
Έ ντ αΰθα
Μετά τήν λήξιν τών έορταστικών έκδηλώσεων τοΰ Πνευματικού μας 'Ιδρύ
ματος, έπί τή ευκαιρία τών έγκαινίων τοΰ
μνημειώδους Μεγάρου αύτοΰ, θεωροΰμεν
ύποχρέωσίν μας νά έκφράσωμεν ύμϊν τάς
θερμοτάτας εύχαριστίας μας, διά τήν
έκ μέρους ύμών καί τών ύπηρεσιών σας
παρασχεθεΐσαν άμέριστον συμπαράστασιν,
χάρις είς τήν οποίαν καί τά ληφθέντα
κατάλληλα άστυνομικά μέτρα, έτηρήθη
πλήρης τάξις κατά τήν διεξαγωγήν τής
τελετής τών ώς άνω έγκαινίων, τοΰθ’
δπερ παρ’ δλων έξετιμήθη καί προΰκάλεσε ευμενή σχόλια.
Μέ τήν βεβαιότητα, δτι καί έν τώ μέλλοντι θά έχωμεν είς άναλόγους περιπτώ
σεις τήν άπαραίτητον βοήθειάν σας πρός
έπιτυχή διεξαγωγήν όμοιων ή παρεμφε
ρών τελετών ή άλλων έκδηλώσεων τοΰ
Πνευματικού μας 'Ιδρύματος, έπαναλαμβάνομεν τάς ευχαριστίας μας καί παρακα
λοΰμεν, δπως δεχθήτε καί τήν έκφρασιν
τών πλέον φιλικών αισθημάτων, μεθ’ ών
διατελοϋμεν.
'Ο Πρόεδρος, Πάνος Χαλδέζος
Ό Γεν. Γραμματεύς, Νίκος Λωρέντης

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ
καλός συνάδελφος
Π ΑΛΑΙΟΣ
μοΰ διηγήθηκε πριν λίγες μέρες
μια αμίμητη, δσο καί τραγική ιστο
ρία, άπό τις πολλές πού έτυχε νά
γνωρίση δσο καιρό υπηρέτησε στην
Ύ ποδ/νσι
’Ασφαλείας ’Αθηνών.
Πρόθεσί μου έδώ, δεν είναι νά σας
άφηγηθώ τό περιστατικό, πού λίγο
πολύ μοιάζει μέ τά πολλά συνηθι
σμένα πού γνωρίζουμε εμείς οί
άστυνομικοί, άλλά νά έπισημάνω
την αυθόρμητη συγκίνησι τοϋ άσπρομάλλη συναδέλφου, δταν τδφερε
ή κουβέντα νά μιλήση, γιά εναν
έκλεκτό των εκλεκτών τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος. "Εναν ’Αστυνό
μο της ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού
χωρίς ύπερβολή είχε γίνει θρύλος
σ’ ολόκληρη τη χώρα, σάν άπηνής
διώκτης τής σκληρής παρανομίας.
Δάκρυσε ό συνομιλητής μου, προφεροντας τό 6νομα τοϋ ίκανοΰ άστυνομικοΰ, τοϋ καλοΰ προϊσταμένου,
τοϋ άνθρώπου . . . Τοϋ ’Αλεξάν
δρου Μητροπούλου. Γιατί γ ι’ αύτόν
έπρόκειτο. ’Εκείνο τό καυτό δάκρυ
στά ρυτιδιασμένα μάγουλα, μ ’ Ικανέ
ν’ άναζητήσω επίμονα στοιχεία γιά
τον άνθρωπο . . . Τον ’Αστυνόμο
Μητρόπουλο. Λίγα, πολύ λίγα, άπ’
αύτά φίλοι άναγνώστες μποροΰν
νά γραφούν στο μικρό μας χώρο.
Αύτό άλλωστε θάναι πιστεύω καί
ή άπόκοσμη επιθυμία τοϋ αειμνή
στου ’Αστυνόμου, πού υπήρξε πάντα
μετρημένος, μετριόφρων καί σε
μνός. Ό ’Αλέξανδρος Μητρόπουλος λοιπόν. 'Ο θρυλικός, δπως προανέφερα Μητρόπουλος . . . Γεννή
θηκε τό 1909 στο ορεινό χωριό
Γκούρα Κορινθίας. Μετά την άποφοίτησή του άπό τό γυμνάσιο κατετάγη τό έτος 1929 στήν ’Αστυνο
μία Πόλεων, την οποία άγάπησε
και υπηρέτησε μέ δλη τή δύναμη
τής ψυχής του. 'Ως αξιωματικός
ύπηρέτησε κυρίως στη Δίωξι Κοινού
εγκλήματος τής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών, δπου καί ελαμψαν δλες οί
άρετές του. 'Η οξύνοια, ή επαγγελ
ματική κατάρτησι, ή άκάματη έργατικότης καί πάνω άπ’ δλα ή
απροσμέτρητη καλωσύνη καί άγάπη
του γιά τον άνθρωπο. 'Ο Μητρό
πουλος αγαπούσε δλους τούς άνθρώπους. Ή τα ν ένας άληθινός πέρα

Α. ΜΗΤ ΡΟΠΟΥ ΛΟΣ

έξήρε τό άστυνομικό δαιμόνιο καί
τήν προσωπικότητα τού έκλιπόντος.
Τά ’Αστυνομικά Χρονικά έγραψαν
τότε μεταξύ τών άλλων:
« Ή ιστορία τής ζωής του είναι
μία όλάκαιρη, πεντακάθαρη κι’ εύγενική ιστορία . . . ιστορία θυσίας...
ιδανικών . . . πίστεως . . . Μοιάζει
μ’ εναν δμορφο, μ’ ένα γαλάζιο
θρύλο . . . μ’ ενα Σύμβολο, πού θά
θυμίζη πάντα σ’ αυτούς πού έρχον
ται τον άκατάβλητο αγωνιστή, τον
ύπέροχο χριστιανό, τον ευγενικό άν
θρωπο, τον έκλεκτό άστυνομικό,
τον φλογερό πατριώτη . . . θά θυ
μίζη δλα μαζί τά ’Ιδανικά τής ’Α 
στυνομίας, Πόλεων, πού βρέθηκαν
συνταιριασμένα στο πρόσωπό του...

ώς πέρα χριστιανός. Ή μεγάλη του
καρδιά, δέν έκανε διάκρισι, ούτε
μεταξύ τών κακοποιών. Καί αύτοί
οί τελευταίοι, σκληροί καί άδίστακτοι εγκληματίες, τον άγαποΰσαν καί τον έσέβονταν σάν πατέρα.
Τ ί μεγαλείο άλήθεια! . . . Πόσο
σωστή άντίληψι γιά τό μεγάλο
άστυνομικό Ιργο . . . Ή μοίρα δμως
τών καλών, είναι δυστυχώς νά
φεύγουν γρήγορα . . . Καί ό Μη
τρόπουλος ήταν άπό έκείνους, πού
ή μοίρα χτύπησε πρόωρα . . . "Εφυ
γε στις 24 Δεκεμβρίου τοϋ 1957.
’Έφυγε νέος, πολεμώντας αλύγι
στος γιά τήν εφαρμογή τοϋ νόμου
καί τήν έπικράτησι τοϋ δικαίου.
'Ο χαμός του, υπήρξε τότε πλήγμα
γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων, γιά
δλους, δσοι τον γνώρισαν καί έξετίμησαν τή μεγάλη προσφορά του
στήν πατρίδα καί τό λαό μας.
Τήν κηδεία του παρηκολούθησαν
χιλιάδες έπίλεκτα μέλη τής ’Αθη
ναϊκής κοινωνίας μέ έπικεφαλής
τον σημερινό Πρόεδρο τής Βουλής
καί τότε 'Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Κων/νο Παπακωνσταντίνου, πολυά
ριθμοι έν ένεργεία καί έν συντάξει
άξ/κοί τής ’Αστυνομίας τής Χωρο
φυλακής τοϋ Στρατού κ.ά. Μέ τό
θάνατο τού Μητροπούλου άσχολήθηκε εύρύτατα ό ήμερήσιος καί
περιοδικός τύπος, τών ’Αθηνών καί
πολλών έπαρχιών, ό όποιος καί

'Ο ’Αστυνόμος ’Αλέξανδρος Μη
τρόπουλος άκολούθησε τήν μοίρα
τών άγαπημένων τού Θεού . . . Μετώκησε στήν Ουράνια Πατρίδα . . .
"Ομως άφησε πίσω του τήν πανέ
μορφη άνάμνησή του . . . νά ζή
καί νά βασιλεύη στις καρδιές μας.
Δέν πέθανε στά βαθειά γηρατειά
του . . .
Νεώτατος άκόμα έπεσε άγωνιζόμενος . . . ’Έπεσε έπάνω στο Κα
θήκον . . . ’Έ πεσε σάν Ή ρ ω α ς . . .
Καί κέρδισε τήν ’Αθανασία, τήν
Ευγνωμοσύνη καί τήν ’Αγάπη μας...
'Ο θάνατος τον βρήκε έν υπηρε
σία . . . Τον άντιμετώπησε σάν άνδρας, καθώς άψηφώντας κόπους καί
ταλαιπωρίες ρίχτηκε μ’ ευσυνειδη
σία Μάρτυρος στο σκληρό καί
άχαρι καθήκον . . .
Πάλαιψε . . . μά ύπέκυψε στής
φθοράς τον πανάρχαιο Νόμο . . .
Τον πήρε τής ’Αθανασίας τό αιώνιο
ρεύμα, γιά νά τον ξεκουράση . . .
γιά νά τον όδηγήση εις «τόπον
χλόης» . . . έκεϊ «ένθα οί δίκαιοι
άναπαύονται» . . .
Αύτά, σάν μιά έλάχιστη άνάμνησι στή μεγάλη προσφορά ένός
μεγάλου άνθρώπου, ένός άξιου άστυνομικού. Ό ’Αλέξανδρος Μητρό
πουλος έμεινε καί θά μένη πάντα
υψηλό παράδειγμα έργατικότητος,
ευσυνειδησίας καί άλτρουϊσμοϋ.
Σ -ς

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ
ΤΗΛΕΜ ΑΧΟΣ Δ Η Μ Η ΤΡΑ Κ Η Σ γιά νά μεγαλώση καί νά γίνη πανύ
Σ τίς 8-4-75 πέθανε ό έ.σ. Άστυν. ψηλο τό δέντρο πού σήμερα λέγεται
Δ/ντής Α' Δ Η Μ Η Τ ΡΑ Κ Η Σ Τη «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ», όχι
λέμαχος. Ή κηδεία του έγινε τήν μόνο αύτοί πού μόχθησαν κυριολε
επομένη 9-4-75, στον "Αγιο ’Αντώ κτικά γιά τήν προκοπή τοϋ Ά στυνιο Περιστεριού. Παρέστη ό Ύπαρ- νομικοϋ Σώματος, άλλά γιατί ήσαν,
χηγδς Α.Π. κ. Τζίμας, άρκετδς πάνω άπ’ όλα, οί δάσκαλοί μας, οί
κόσμος καί πολλοί ’Αστυνομικοί πατέρες μας, πού μας έδειξαν τον
σωστό δρόμο, μάς έβαλαν στή λεω
έν ένεργεία καί συντάξει.
Έ π ί κεφαλής τής αστυνομικής φόρο, μάς έδωσαν τά άναγκαΐα έφόαντιπροσωπείας ήτο ό Προϊστά δια γιά τον δύσκολο καί άνηφορικό
μενος τής Δ ' Άστυν. Ύποδ/νσεως, δρόμο τής έπιτυχίας μας καί ώς άΆστυν. Δ/ντής Β' κ. Ράϊκος ’Ιω  τόμων μέσα στήν κοινωνία, άλλά
άννης, δστις κατέθεσε στέφανον έπί καί ώς άστυνομικών.
'Ένας άπ’ αυτούς τούς παλιούς,
τής σοροϋ τοϋ άποθανόντος, έκ μέ
ρους του Αστυνομικού Σώματος, τούς σεβαστούς, τούς άξιους συνερ
γάτες ' καί Προϊσταμένους υπήρξε
καί έξεφώνησε τον επικήδειο.
Τον νεκρόν άπεχαιρέτησε επίσης καί ό άείμνηστος συνάδελφος Δ Η 
ό έ.σ. Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Παρί Μ Η ΤΡΑ Κ Η Σ Τηλέμαχος, μπρο
σης Λεωνίδας, έκ μέρους τής Πανελ στά στή σορό τοϋ οποίου αύτή τή
ληνίου 'Ομοσπονδίας Άποστράτων στιγμή βρισκόμαστε.
Ό άείμνηστος συνάδελφος γεν
Αξιωματικών ’Αστυνομίας καί του
νήθηκε στή Φουρνά τής Ευρυτανίας
Συνδέσμου Ρουμελιωτών.
Συγκεκινημένος ό κ. Ράϊκος είπε τό 1909. Τό 1931 κατατάχθηκε
στήν Αστυνομία Πόλεων, τήν όποια
μεταξύ τών άλλων καί τά έξής:
«'Η άδυσώπητη μοίρα, ή μοίρα υπηρέτησε πιστά καί εύορκα μέχρι
τοϋ θανάτου, πού γιά τον καθένα μας τό 1966, οπότε, λόγω ορίου ήλικίας,
είναι διαφορετική, άποφάσισε νά άπεστρατεύθηκε μέ τον βαθμόν τοϋ
κόψη τό νήμα τής ζωής ενός άκόμη Άστυν. Διευθυντοΰ Α'.
Στο διάστημα τών 35 χρόνων τής
συναδέλφου.
Κάθε φορά πού ό θάνατος ένός ύπηρεσίας του στήν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,
άστυνομικοΰ, είτε είναι αυτός στήν υπηρέτησε σέ πολλές καί έξαιρετιυπηρεσία άκόμη, είτε όχι, μας έπι- κές θέσεις καί παντού διακρίθηκε γιά
βάλλει τό θλιβερό καθήκον νά τον τήν τιμιότητά του, τήν υπηρεσιακή
άποχαιρετήσουμε γιά στερνή φορά, του άπόδοσι καί, προ παντός, για
νοιώθουμε εΐλικρινά νά κατακλύζουν τήν άνθρωπιά καί τον πολιτισμό
τό είναι μας αισθήματα λυπητερά. του.
Αείμνηστε καί σεβαστέ Συνά
’Εμείς οί άστυνομικοί, πού εί
μαστε άκόμη στήν 'Υπηρεσία, αι δελφε.
Καλό σου ταξίδι. Τό χώμα πού
σθανόμαστε μεγάλη λύπη γιά τούς
συνταξιούχους συναδέλφους πού φεύ θά σέ σκεπάση ας είναι έλαφρό.
γουν, ίσως πρόωρα, άπό τή ζωή καί Ό Θεός ας άναπαύση τήν ψυχή σου
άπό τήν μεγάλη μας άστυνομική οι καί ας δίνη τό κουράγιο πού χρειά
κογένεια. Γιατί αύτοί υπήρξαν γιά ζεται στά άγαπημένα σου πρόσωπα.
Αίωνία ή μνήμη σου άείμνηστε
μάς τούς νεωτέρους, 6χι μόνο οί
πρωτεργάτες πού δούλεψαν σκληρά συνάδελφε.
520

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ Α ΣΚ Α ΡΗ Σ
Εις τό Α' Νεκροταφεΐον Αθηνών
έγένετο ή κηδεία τοϋ έ.σ. Ύγειον.
Δ/ντοΰ Α' Αντωνίου Αάσκαρη.
Εις τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν πα
ρέστησαν οί συγγενείς, οί φίλοι καί
γνωστοί τοϋ μεταστάντος, καθώς
καί άντιπροσωπεία τοϋ Σώματος,
μέ έπικεφαλής τον Άστυν. Δ/ντήν
Α' κ. Νικόλαον Οίκονομόπουλον,
δστις, άνεφέρθη εις τήν ζωήν καί τό
έργον αύτοΰ. 'Ο άείμνηστος συνά
δελφος έγεννήθη εις Άπείρανθον Νά
ξου τό έτος 1895 καί κατετάγη εις
τό Σώμα τό 1927, μέ τον βαθμόν
τοϋ 'Υγειον. Αστυνόμου Β'. Ά πεχώρησε τοϋ Σώματος τό 1958,
μέ τον βαθμόν τοϋ Ύγειον. Διευθυντοΰ Α'.
'Ως έκ τής είδικότητός του προσέφερε πολλά εις τούς μοχθοΰντας καί
άσθενοΰντας συναδέλφους, δι’ ό καί
άφήκε τάς καλλιτέρας τών αναμνή
σεων.
Ά ς είναι έλαφρόν τό χώμα τής
Α ττικ ή ς γής καί ή μνήμη του άς
μείνη αίωνία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ
Τήν 1-5-75 έγένετο ή κηδεία εις
τό Α' Νεκροταφεΐον ’Αθηνών τοϋ
έ.σ. Ά στυν. Δ/ντοΰ Β' Ίωάννου
Τζαμαλούκα. Παρέστησαν, έκτος
τών συγγενών καί φίλων, πολλοί έν
ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι,
άντιπροσωπεία δέ τοϋ Σώματος μέ
έπικεφαλής τον Ά στυν. Δ/ντήν Β'
κ. Γκίκαν Κων/νον, δστις προέπεμ-

ψε τον νεκρόν καί κατέθεσεν επί τής
σοροΰ του στέφανον.
'Ο έκλιπών ύπήρξεν είς άπό τούς
πρωτεργάτας τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, φέρεται, δέ έγγεγραμμένος
είς τό Μητρώον μέ αΰξοντα άριθμόν
57. 'Ο επικεφαλής τής άντιπροσωπείας άνεφέρθη είς τήν δράσιν καί
σταδιοδρομίαν του παλαιμάχου συν
αδέλφου έξάρας τήν συμβολήν του
είς τήν στερέωσιν καί πρόοδον τοϋ
’Αστυνομικού Θεσμού. Τον νεκρόν
Α Ν Α ΡΓΥ ΡΟ Σ Α Γ Α Π Η Τ Ο Σ
άποχαιρέτησεν καί έκ μέρους τής
Π .Ε.Α .Α .Α .Π . ό τ. Άστυν. Δ/ντής
Είναι σκληρόν είς τούς άπερχοκ. Παρίσης.
μένους τού Κόσμου τούτου νά προ
στίθενται νέοι είς τήν ήλικίαν καί
Αίωνία ας είναι ή μνήμη του.
είς τό Σώμα. "Ενας άπό αύτούς είναι
καί ό συνάδελφος ’Ανάργυρος ’Α 
γαπητός. 'Η κηδεία του έγένετο τήν
7-5-75 είς τό Γ' Νεκροταφεΐον Κοκκινιάς, είς ήν παρέστησαν πολλοί
συνάδελφοι καί φίλοι, καθώς καί
άντιπροσωπεία τού Σώματος.
Ό έκλιπών συνάδελφος έγεννή
θη τό 1928 είς Α γία ν Ευθυμίαν
Παρνασσίδος. Είς τό Άστυν. Σ ώ 
μα κατετάγη τό 1946, ώς Ά σ τυ 
φύλαξ, προαχθείς είς Άρχιφύλακα
τό 1972. Υπηρετούσε είς τήν Ύ ποδ/νσιν Τροχαίας Κινήσεως ώς τήν
ήμέραν τού θανάτου του. Διεκρίνετο
ΙΣΠΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
διά τό ήθος καί τήν έργατικότητά
'Ένας άκόμη έ.σ. συνάδελφος του, καθώς καί τήν προς τούς συνα
μας έγκατέλειψεν. Ό ’Αντώνιος 'I- δέλφους του κατανόησιν καί άλληλεγγύην, δι’ δ καί ή θλΐψις ήτο με
σπανόπουλος. 'Η κηδεία τού έκλιγάλη διά τον πρόωρον χωρισμόν του.
πόντος έγένετο τήν 22-5-75 είς τό
Αίωνία ας είναι ή μνήμη του.
Β' Νεκροταφεΐον ’Αθηνών. Είς τήν
νεκρώσιμον άκολουθίαν παρέστησαν
οί συγγενείς, φίλοι καί πολλοί συνά
δελφοι έν ένεργεία καί συντάξει.
Έ κ μέρους τού Σώματος άπέδωκε
τιμάς άντιπροσωπεία, μέ έπικεφαλής τον ’Αστυνόμον Β ', κ. ’Αμπε
λουργόν Γεώργιον, δστις άνεφέρθη
είς τό εργον τού έκλιπόντος καί
κατέθεσε στέφανον. Ό ’Αντώνιος
Ίσπανόπουλος έγεννήθη είς Καλόξυλον Νάξου τό έτος 1906. Είς τό
Άστυν. Σώμα κατετάγη τό 1929
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑ Β ΡΙΗ Λ
ώς Άστυφύλαξ, άπεχώρησε δέ τό
'Η άδυσώπητος μοίρα κατέτρεχε
1952 μέ τον βαθμόν τού Ύπαστυν.
καί άλλον έν ένεργεία συνάδελφον,
Β ', διακριθείς διά τήν εργατικότητα τον Ίωάννην Γαβριήλ. 'Η κηδεία
καί πειθαρχίαν του.
τού άειμνήστου συναδέλφου έγένετο
τήν 28-5-75 είς Νεκροταφεΐον Ν.
Αίωνία αυτού ή μνήμη.

Φιλαδέλφειας. Παρέστησαν πολλοί
έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελ
φοι, ώς καί ’Αστυνομική ’Αντιπρο
σωπεία.
'Ο έκλεκτός καί άείμνηστος συνά
δελφος έγεννήθη είς Πάτρας τό έτος
1925, είς τό Σώμα δέ κατετάγη τό
1950, ώς Άστυφύλαξ, προαχθείς
είς άρχιφύλακα τό 1974. Καί ουτος
υπηρετούσε είς τήν Υποδ/νσιν Τρο
χαίας Κινήσεως, ώς τήν ήμέραν τής
άναχωρήσεώς του διά τό αιώνιον
ταξίδι τής σιωπής. 'Υπήρξεν έργατικός καί ειλικρινής έναντι τού κοι
νού καί τών συναδέλφων του, δι’ ό
καί έχαιρε τής έκτιμήσεως καί τού
σεβασμού των.
Τό χώμα τής Α ττικ ής γής πού
τον σκέπασε, άς είναι έλαφρό.

Η ΑΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Έ δοξε τή μοίρα νά άρπάση καί
άλλον νέον συνάδελφον, τον Ή λίαν
Κολοκοτρώνην. ' Η κηδεία τού προώρως είς τήν κυριολεξίαν άναχωρήσαντος άπό τήν ζωήν καί τό Σώ 
μα συναδέλφου έγένετο τήν 14-5-75
είς Γ' Νεκροταφεΐον Κοκκινιας.
Παρέστησαν συνάδελφοι καί φίλοι,
καθώς καί Αστυνομική άντιπροσωπεία, μέ έπικεφαλής τον Δ/ντήν
τού Κλάδου υγείας, Άστυν. Δ/ντήν
Α' κ. ’Νικόλαον Οίκονομόπουλον,
όστις κατέθεσε στέφανον καί έξήρε τό έργον καί τάς άρετάς τού μεταστάντος,
Ό Έ κλιπών έγεννήθη είς Λάγιον
Λακωνίας τό έτος 1933 καί είς τό
Σώμα κατετάγη τό 1956. Είς τό
σύντομον πέρασμά του άφήκε τάς
καλλιτέρας τών άναμνήσεων, τόσον
διά τό ήθος καί έργατικότητα, όσον
καί διά τήν προς όλους ,συναδέλ
φους καί ίδιώτας, κατανόησιν καί
συνδρομήν.
Τού άειμνήστου σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ή
μνήμη, άς είναι αίωνία.
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10. Κάποτε τά είχε . . . τετρακόσια — Υ 
ποθετικόν — Γεωργικόν σκαπτικόν έργαλεϊον (άνστρ. δημοτ.)
11. 'Ο ύφαίνων σάκκους, τρίχινον ύφα
σμα.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1

2 3 4

5 6 7 8 9

Ι Ο 11

1. Μέγας ’Αθηναίος πολιτικός, στρα
τηγός καί ναύαρχος των άρχαίων ’Α
θηνών (525 - 461)
2. Πρόθεσις — Σχίζα ρητινώδους δέν
δρου, χρησιμοποιουμένη καί ώς φω
τιστικόν — Συνταξιοδοτεί καί περι
θάλπει (άρχικά).
3. ’Αρχαία πόλις τής Μακεδονίας, γνω
στή άπό τα ώραΐα νομίσματα της Γ άλλος δικηγόρος, πρωτοστατήσας
εις την έκτέλεσιν τοϋ Δαντόν καί διαδραματίσας άποφασιστικόν ρόλον εις
την καταδίκην τοϋ Ροβεσπιέρρου
(1750 - 1816).
4. Γ άλλος . . . φίλος — Ό Γ καίτε τό
ήθελε περισσότερον εις τάς τελευ
ταίας του στιγμάς — Υποκοριστι
κόν πρώην Στρατηγού καί πολίτικου
των Η.Π.Α.
5. Ή αιτιατική τοϋ έγώ — Τό πλού
σιον υπέδαφος της έκέντρισε τήν βου
λιμίαν των Τούρκων (αΐτ.) — ’Ανα
φορική αντωνυμία (άντιστρόφως)
6. Κατά τον Οΰϊστων Τσώρτσιλ, οί . . .
πολεμοΰν σαν 'Έλληνες — Γνωστοτάτη Φαρμακοβιομηχανία (άντιστρ.)
7. Πόλις τής Γαλλίας, πρωτεύουσα τοϋ
Νομοΰ Κάτω Πυρηναίων, πατρίς τοϋ
'Ερρίκου τοϋ Δ'. — Οί εις τό τέλος
τοϋ δρθρου τρεις τελευταίοι ψαλμοί
τοϋ Δαυίδ — Θεότης, έκ των άρχαιοτέρων τής Αΐγύπτου.
8. Κοινωφελής ’Οργανισμός (άρχικά) —
Τό ίδικόν σου — Εύρίσκονται εις
τήν αρχήν . . . τοϋ Αιγαίου.
9. Μετά τό 1914 κυκλοφορεί καί ύπό
μορφήν χαρτονομίσματος — 'Ηγέτης
μακρυνής Χώρας (ένάρθρως).

1. 'Γπηρέτης υψηλών προσώπων, καμα
ριέρης.
2. Γνωστά υπηρεσιακά σημειώματα, υ
ποβαλλόμενα πρός ένημέρωσιν τής
ιεραρχίας έπί σοβαρών θεμάτων.
3. Θά τό συναντήσετε εις τήν ’Αττικήν,
τήν κουζίναν ή τον . . . άνθρωπον
(δημ.) — Συμπληροΰται χαρτοπαικτικώς (άντιστρφ.).
4- Ή τ ο καί ή Είλείθυια των άρχαίων.
5. Ό άριθμός 204 — Ή μορφή ύπό τήν
όποιαν παρουσιάζεται τι έκάστην φο
ράν — Όρθώς, καλώς (έπίρρ.)
6. ’Αρχαίος Αιγύπτιος Βασιλεύς, πολεμήσας εναντίον τοϋ Άρταξέρξου καί
τοϋ Μνήμονος μέ τήν βοήθειαν τοϋ
’Αθηναίου Χαβρίου καί τοϋ Σπαρτιά
του ’Αγησιλάου — Τοποθετείται διά
τήν καθοδήγησιν τών ναυτιλλομένων
κατά τήν νύκτα (αίτ. άντστρφ.).
7. 'Ο όποιος — Λέγεται καί φέρετρον.
(αίτ.) — Δεικτικόν τής καθομιλου
μένης.
8. Εις ώρισμένας περιπτώσεις υπονο
είται καί διά τής ύψώσεως τής χειρός.
9. Πρωτεύουσα Κράτους τής Ν. ’Αμε
ρικής, ένθυμίζουσα
έργαλεϊον —
Προστακτική άπό μίαν τών Δέκα
’Εντολών τής Π. Διαθήκης (άνστρφ).
10. Προάστιον τών ’Αθηνών, παρά τούς
Δυτικούς πρόποδας τοϋ 'Υμηττού,
όφεΐλον τήν ονομασίαν του εις γειτο
νικήν ομώνυμον μονήν (ένάρθρως)
11. Λάρνακες διαφόρων σχημάτων, έκ πη
λού, μαρμάρου ή άλλου ύλικοϋ, έντός
τών όποιων οί άρχαϊοι έθετον τούς
νεκρούς των (αίτ. πληθ.).
(Ι.Κο.)
Η ΛΥΣΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η

Π Α Γ Ι Δ Α
Σπάζοντας τήν πόρτα, ό έπιθεωρητής
Μάκ Γκράθ μέ τον άρχιφύλακα Μπάρροου,
μπήκαν μέσα στο γραφείο τοϋ Τ ά ϋ ρ ο ν
Μπόλτ. Ό έπιθεωρητής είδε τόν δικηγόρο
πεσμένο στο πάτωμα μ’ ένα μαχαίρι
σφηνωμένο στήν κοιλιά. Δεξιά του σ’
ένα χαρτί ήταν γραμμένες μέ τό ματωμένο
δάχτυλο οί λέξεις: «μέ σκότ . . . Γκράντ».
— Ποιος είναι αυτός ό Γκράντ; ρώτησε
ό Μάκ Γκράθ τήν γραμματέα τοϋ δικη
γόρου.
— Έ νας συνάδελφός του, είπε αυτή.
Δέν τά πήγαιναν καί τόσο καλά τώρα τε
λευταία.
Ή ζέστη μέσα στο δωμάτιο ήταν άποπνικτική.
Ό Μάκ Γκράθ πήγε κι’ άνοιξε τό παρά
θυρο κυττάζοντας συλλογισμένος στό
δρόμο.
— ’Επαγγελματικές άντιζηλίες σίγουρα,
είπε στόν Μπάρροου. Παλιότερα οί άν
θρωποι έλυναν τις διαφορές τους ειρηνικά,
τώρα τις λύνουν μέ τό μαχαίρι.
— Καί δραστικά, μάλιστα, είπε ό Μάκ
Γκράθ, πού είχε ξανασκύψει στό πάτωμα
καί τό έξέταζε προσεκτικά. Κ ι’ όχι μόνο
μέ τό μαχαίρι, άλλά καί μέ σκευωρίες.
Γιατί φυσικά τούτον δέν τόν σκότωσε
ό Γκράντ. Αύτοκτόνησε, άγνωστο γιατί,
άλλά έπωφελήθηκε τής ευκαιρίας νά
ένοχοποιήση τόν συνάδελφό του πού δέν
τόν χώνευε.
Πώς τό κατάλαβε ό Μάκ Γκράθ;
Η ΛΥΣΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
• Q » d x j κ » ^ [ ο ε^ ιο Λ »
ox o d sx n sg
ο χ ι » κ κ κ χ ιγ η ώ ιΧ ό » λοχ ^ ri
S i{.xU dco39iii| ο Λ κ ο χ υ ιο ^ λ !λχ ά χ ω ά π « U j,
o d nQ K dxui ο χ ι κ κ » x d o u ά ι » κ θ Λ |τ ίω § ΐ3 χ κ
1»Λ]3 »Λ Λ0Χ»ΛΓ.§» MOxtj ‘ΐ3 λ θ ώ 3X j3
χ γ ο π |,\Γ λοχ 5 3 ο ω χ ο κ ο 3 Χ ρ χ « » δ κ ^ ο Λ γ ;ι

"Ελληνα *Αστυφύλαιια! Μη λησμονής, δτι είσαι τεταγμένος νά
υπηρέτης τόν πολίτη. Δείξε του όλη σου τήν άγάπη, έστω ux άν
αυτός είνα ι ό παραβάτης τοϋ νόμου.
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Λ ΠΟ ΕΤΩΝ καθιερώθη ή υπό τοΰ

ANTI
ΠΡΟΛΟΓΟΥ

* * ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων έκδοσις κατ’ έτος τής δραστηριότητος τοΰ
’Αστυνομικού Σώματος, εις την όποιαν δη
μοσιεύονται, εν συντομία, στατιστικά κυ
ρίως στοιχεία, άφορώντα εις τάς εν γένει
δραστηριότητας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τά στοιχεία ταϋτα, παριστάμενα δι’ άριθμοδεικτών και γραφικών παραστάσεων,
ϊνα ούτως έμφανίζηται πλέον εναργής ή
είκών τής διακυμάνσεως των δραστηριο
τήτων τών καθ’ έκαστον αστυνομικών 'Υ
πηρεσιών, συγκρίνονται προς τά τοιαϋτα
τοΰ άπελθόντος έτους, πράγμα όπερ επι
τρέπει εις τον ειδικόν μελετητήν, άλλά
καί εις τον άπλοΰν άναγνώστην, νά έξαγάγη τά συμπεράσματά του.
Ώ ς προελέχθη, σκοπός τής παρούσης
έκδόσεως είναι ή παρουσίασις τοΰ τερα
στίου και πολυπλεύρου έργου τής Αστυ
νομίας Πόλεων τόσον εις τούς ύπευθύνους κρατικούς παράγοντας, οσον καί εις
τό εύρύτερον κοινόν, τό όποιον, έν τοιαύτη περιπτώσει, συντρέχει καί παντοιοτρόπως ύποβοηθεΐ τήν ’Αστυνομίαν εις τήν
έκπλήρωσιν τής άποστολής της.
Προς τούτοις, ή άνά χεΐρας έκδοσις ύποβοηθεϊ καί αύτό τοΰτο τό ’Αστυνομικόν
Σώμα, καθ’ οσον, εκ τής μελέτης τών στοι
χείων τών διαφόρων ετών, συνάγο'νται
ορθά συμπεράσματα, ούτως ώστε νά προγραμματίζωνται επί όρθολογικωτέρων βά
σεων οί μελλοντικοί στόχοι καί επιδιώ
ξεις τής Υπηρεσίας, ιδίως εις δ,τι άφορά τό κύριον έργον της, τήν πρόληψιν
δηλονότι καί τήν καταστολήν τοΰ εγκλή
ματος.

Ή μελέτη τής παρούσης δύναται εύχερώς νά πείση και τον πλέον άπαισιόδοξον, δτι τό άπελθόν έτος 1974 ύπήρξεν ι
διαιτέρως αποδοτικόν διά τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα, πράγμα μή δυνάμενον παρ’ ούδενός καλόπιστου κριτοΰ νά άμφισβητηθή.
Ιδιαιτέρως πρέπει νά έπισημανθή ή με
γάλη επιτυχία τής ’Αστυνομίας εις την
διατήρησιν καί παγίωσιν τής δημοσίας
τάξεως εις τήν πρωτεύουσαν καί δη κατά
μίαν μεταβατικήν πολιτικήν περίοδον, ώς
και ή συμβολή της εις τήν διεξαγωγήν,
κατά τρόπον άψογον, των εκλογών καί
τοΰ δημοψηφίσματος. ’Αλλά και ή εις τούς
τομείς τής Εθνικής ’Ασφαλείας, τής Τρο
χαίας, τής ’Αγορανομίας, τής Προστασίας
ταΰ Εθνικού Νομίσματος, τοΰ Τουρισμού
και άλλων δραστηριοτήτων προσφορά της
υπήρξε και κατά τό 1974 πολύτιμος, παρά
τήν άπασχόλησιν μεγάλου μέρους τής α
στυνομικής δυνάμεως εις έκτακτα μέτρα
τάξεως, κατά τήν διάρκειαν των όποιων
ευρίσκουν τήν ευκαιρίαν, διά νά δράσουν,
ποικιλώνυμοι κακοποιοί.
Έκτος όμως των κυρίων καθηκόντων
της, ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει νά εμ
φάνιση και κατά τό άπελθόν έτος έν άπίστευτον άληθώς ανθρωπιστικόν έργον,
τό όποιον, πλούσιον εις δείγματα φιλαλ
ληλίας, τήν αναβιβάζει εις τήν συνείδησιν τοΰ λαού μας. Αύτής τής προσφοράς
τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ελάχιστη άναγνώρισις ύπήρξεν ή υπό τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών βρόβευσίς του, έν τώ προσώπω
δύο ήρωϊκών αστυνομικών.
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων,
έμφορούμενον υπό τοΰ πνεύματος λιτότη-

τος, τό όποιον δέον έν τώ παρόντι νά
διακρίνη τάς δημοσίας δαπάνας, άπεφάσισεν, όπως ή έφετεινή Έκθεσις Δραστηριότητος δημοσιευθή όμοΰ μετά τοΰ πε
ριοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
αντί τοΰ αυτοτελούς τόμου, ώς έγένετο
μέχρι τοΰδε, περιοριζομένων οΰτω τών
φωτογραφιών καί, έν τινι μέτρω, τών κει
μένων, χωρίς όμως τούτο νά σημαίνη άτελή παρουσίασιν τής δραστηριότητος τής
’Αστυνομίας.
Έν κατακλεΐδι, δύναται άβιάστως νά έξαχθή ώς συμπέρασμα, ότι ή ’Αστυνομία
Πόλεων έπετέλεσε και κατά τό 1974 εις
τό άκέραιον τό καθήκον της προς τον
Ελληνικόν Λαόν καί τήν Πατρίδα. Ή
διαπίστωσις αΰτη αποτελεί και τό ισχυ
ρόν θεμέλιον, έπί τοΰ οποίου τό λαμπρόν
Σώμα θά κτίζη καί εις τό μέλλον τό οι
κοδόμημα τής προόδου καί τής προκοπής.
Καί ήδη, άπό τής θέσεως τοΰ ’Αρχη
γού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, θεωρώ υποχρέωσίν μου νά έκφράσω δημοσία τάς
ευχαριστίας μου καί έν δψει τών έπιτευγμάτων τοΰ άπελθόντος έτους νά άπονείμω τον προσήκοντα έπαινον, προς ό
λους τούς άστυνομικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους, εις τών όποιων τήν έργατικότητα, προθυμίαν καί έντιμότητα οφεί
λεται τό έπιτελεσθέν έργον.
Ό ’Αρχηγός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
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ΒΕΒΑΙΩΟΕΝΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

’Εγκλήματα βεβαιωθέντα :
Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα :
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύ ν ολ ο ν

ΥΠΟ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΥΝ.

ΠΟΛΕΩΝ

'Έτους
1973
282
42.896

“Έτους
1974
252
37.067

Αϋξησις

228.833
328.501
600,512

292.577
322.708
652.604

27,85

ΕΝ

ΣΥΝΟΛΩ
Μείωσις
0/
/ο
10,63
13,58

%
—

—

—

1,76

—

8.67

—

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

1974
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Βεβαιωδέντα
εγκλήματα
άυαλυτικώς

Α. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜ ΑΤΑ
’Ε τ ώ ν :
’Άμβλωσις
’Ανθρωποκτονία έκ προθέσεως
’Απαγωγή ακούσια
’Απάτη
Άποπλάνησις παίδων
'Αρπαγή
'Αρπαγή άνηλίκου
Βιασμός
Έ κβίασις
’Εμπρησμός
’Εξαναγκασμός - κατάχρ. εις
άσέλγειαν
Κλοπή
Ληστεία
Μονοπώλιον ναρκωτικών
Παιδοκτονία
Παραχάραξις
Πλαστογραφία
Σωματική βλάβη θανατηφόρος
Σωματική βλάβη βαρεία
'Υπεξαίρεσις
Λοιπαί περιπτώσεις
Σ ύνολον

1973
—
26
1
3
112
2
—
6
2
2

1974
1
12
—

4
6
29
75
—

6
24
22
84
2
2
1
3
2
—
2
252

6
2
3
3
282

78
—
1
12
—
—

Β. ΠΛΗΜ Μ ΕΛΗΜ ΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
Ετών:
Αιμομιξία
’Αλητεία
’Άμβλωσις
’Ανθρωποκτονία έξ άμελείας
Ά ντιποίησις ’Αρχής
’Αντίστασις
’Απαγωγή
’Απάτη

1973
1
296
1
201
5
44
49
247

1974
1
74
—
209
3
33
45
205

1
’Απάτη περί τον γάμον
—
Αισχροκέρδεια
5
’Απείθεια
217
’Απειλή
’Αποδοχή καί διάθεσις προϊόντων
15
έγκλήματος
5
Άπόδρασις κρατουμένου
’Άρνησις δηλώσεως στοιχ. ταυ_
τότητος
20
'Αρπαγή άνηλίκου
59
Αύτοδικία
1
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
—
Διατάραξις θρησκ. συνεδριάσεων
2
Διατάραξις ειρήνης πολιτών
66
Διατάραξις οικιακής ειρήνης
Διατάραξις συνεδριάσεων δικα
1
στηρίων
Διευκόλυνσις άλλοτρίας άκολα242
σίας
—
Διοικητικαί διατάξεις
Δολία αποφυγή πληρωμής εισι
3
τηρίου
21
Δολία άποδοχή παροχών
36
Δυσφήμησις
43
Δυσφήμησις συκοφαντική
21
Δωροδοκία
13
Έγκατάλειψις έγκυμονούσης
12
Έκβίασις
15
’Έκθεσις
48
Έκμετάλλευσις πορνών
—
’Έκρηξις έξ άμελείας
.—
Έλευθέρωσις φυλακισμένου
—
’Εμπρησμός
1.243
Έξύβρισις
47
’Επαιτεία
7
’Επαιτεία -’Αλητεία
—
Θρασύτης κατά τής ’Αρχής
257
Κακόβουλος βλασφημία
—
Καθύβρισις θρησκευμάτων
2
Κατάχρησις εις ασέλγειαν
3.454
Κλοπή
30
Μαστροπεία
200
Μοιχεία
—
Νοθεία τροφίμων
5
Παράβασις άπορρήτου έπιστολών
Παράβασις επαγγελματικής εχε
—
μύθειας
Παράβ. τής προς διατροφήν ύ19
ποχρεώσεως
2
Παράβασις φυλάξεως αρχής
2
Παραβίασις κατασχέσεως
Παράβασις μέτρων προλήψεως
15
έπιζωοτιών - άσθενειών
—
Παράβασις οικιακού άσύλου
Παράβασις περί τάς έκρηκτικάς
—
υλας
Παρακώλυσις λειτουργίας συγ
7
κοινωνιών
7
Παραμέλησις έποπτείας ανηλίκων
19
Παραβίασις κανόνων οικοδομικής
3
Παράνομος βία
7
Παράνομος κατακράτησις

1
1
3
175
3
6
1
18
49
—

1
—

30
—
141
—·.
15
33
35
36
4
4
10
11
49
1
2
4
1.159
182
—

1
195
3
—

2.917
11
126
9
—
2
11
1
—
4
2
1
5
19
1
10
12
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1973

1974

Παρασιώπησις εύρέσεως
1
Παρά φύσιν άσέλγεια
2
Παραχάραξις
1
Περιύβρισις ’Αρχής
18
Πλαστογραφία
31
Πρόκλ. σκανδάλου δι’ άσέμνου
πράξεως
26
Στάσις κρατουμένων
3
Συμπλοκή
4
Σύστασις - συμμορία
—
Σωματεμπορία
11
Σωματικαί βλάβαι άπλαϊ
1.263
Σωματικαί βλάβαι βαρεΐαι
11
Σωματικαί βλάβαι έπικίνδυνοι
191
Σωματικαί βλάβαι έξ άμελείας
6.970
Σωματικαί βλάβαι άνηλίκων
1
Τοκογλυφία
—
'Υπεξαγωγή εγγράφων
13
Ύπεξαίρεσις
149
—
Ύπόθαλψις έγκληματίου
Ύφαίρεσις
34
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
125
Ψευδής άνώμοτος κατάθεσις
26
Ψευδής βεβαίωσις
1
Ψευδής δήλωσις στοιχείων
2
Ψευδής καταμήνυσις
10
Ψευδορκία
10
Σύνολον
15.919

’Ε τ ώ ν :

1
2
1
22
21
28
1
3
6
1.209
9
196
6.664
2
2
7
105
1
24
140
8
1
—

7
6
14.340

Έ π ί τοϋ συνόλου των Πλημμελημάτων Ποινικού
κώδικος, άτινα έβεβαιώθησαν κατά τό έτος 1974, παρατηρεΐται μείωσις έναντι τοϋ έτους 1973 εις ποσο
στών 9,91 τοϊς %.
Γ'. ΠΛΗΜ Μ ΕΛΗΜ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩ Ν ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΩΝ
Άγορανομικός Κώδιξ
’Αθλητισμός
'Αλιεία
’Αλλοδαποί
“Ασεμνα Δημοσιεύματα
’Αρτοποιεία
’Αρχαιότητες
Ά σεμνοι γυναίκες
Ά σκησις έπαγγέλματος άνευ ά
δειας
’Αφροδίσια νοσήματα
Δασικός Κώδιξ
’Εκλογική Νομοθεσία Π.Δ. 650/
1974
Έ π ιτα γα ί
’Έρανοι - Λαχειοφόροι Ά γοραί
Ε ργατική νομοθεσία
Εύφλέκτων ύλών έναποθήκευσις
Ζωοκλοπή
Θήρα
Θέατρα - Κινηματογράφοι
’Ιατρικού έπαγγέλματος άσκησις
"Ιδρυσις, λειτουργία βιομηχανιών
"Ιδρυσις, λειτουργία πρατηρίων
άρτου
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14.011
7
1
3
8
4
21
6

11.681
17

113
586
1

75
435
—

—

3
5
365
1
1
1
8

_
_

7
5
10
697

24
3
3
239
2
—

1
12

—

—

190

180

—

—

"Ιδρυσις, λειτουργία πρατηρίων
βενζίνης
8
"Ιδρυσις, λειτουργία σταθμών αυ
τοκινήτων
6
Ίχθυοπώλαι πλανόδιοι
8
Κατάληψις πεζοδρομίων άνευ ά
δειας
2.622
Καταστολή φθορών προκαλουσών τό κοινόν αίσθημα
9
Κυριακή αργία
110
Κώδιξ οδικής κυκλοφορίας
2.445
Μεσάζοντες
2
Μονοπώλιον ναρκωτικών
1
Νόσοι μεταδοτικαί
—
Ξεναγοί
24
Ξενοδοχεία
110
Οικοδομικός κανονισμός
1.600
'Οπλοφορία
37
Παίγνια
219
Άπαγόρευσις εισόδου άνηλίκων
εις δημόσια θεάματα
3
Συμμετοχή άνηλίκων εις παίγνια
26
Παράλειψις άποκαταστάσεως όδοϋ εις προτέραν κατάστασιν
93
Παράνομος σύνδεσις υπονόμων
6
Περί έθν. ύπηρ. αιμοδοσίας
—
Περί πνευματικής ιδιοκτησίας
68
Περίπτερα
44
Πολιτική άμυνα
5
Πρακτορεία αύτοκινήτων
5
Πρόληψις άτυχημάτων
1
Προσηλυτισμός
8
Προστασία άναπήρων
14
Προστασία έθνικοΰ νομίσματος
146
Προστασία Δημοσίων κτημάτων
3
■—
Προστασία δημοσίων οδών
Πωλήσεις εισιτηρίων ποδοσφαι
ρικών άγώνων
24
Πωλήσεις σιγαρέττων
76
Ραδιοσταθμοί
6
Ταύτότητος εφοδιασμός
16
Τελωνιακός Κώδιξ
7
Τουριστικά γραφεία
23
Τύπος
7
'Υγειονομικός Κανονισμός
2.565
Φαρμακεία
—
Φορολογία καπνού
1
Φροντιστήρια
3
Χάρτου περισυλλογή
4
Χειρισταί κινημ. μηχανών
4
Ώ ρ α ι λειτουργίας καταστημάτων
1.266
Μή είδικώς κατονομαζόμενα
17
Σ ύVολ οV
26.977

12
74
62
5
10
18
3
2.034
1
3
4
5
4
1.281
26
22.727

Πλημμελήματα Ποιν. Κωδικός
15.919
Πλημμελήματα Εΐδ. Ποιν. Νόμων 26.977
Γενικόν Σύνολον
42.896

14.340
22.727
37.067

4
11
1
1.418
6
73
1.993
—
—
—
—

21
1.449
43
235
22
102
5
7
1
75
12
2
87
1
2
1
216
6
1

Έ π ί τοϋ συνόλου των βεβαιωθέντων κατά τό έτος
1974 Πλημμελημάτων Ποινικού Κωδικός καί Ειδι
κών Ποινικών Νόμων παρατηρεΐται μείωσις έναντι
τοϋ έτους 1973 εις ποσοστών 13,58% περίπου.

Δ. ΠΤΑΙΣΜ ΑΤΑ
Άνάρτησις σημαίας
Εξασφάλισές έλευθέρας κυκλοφορίας
Έ πιγραφαί - Διαφημίσεις
Επικίνδυνος μέθη
Θέατρα - Κινηματογράφοι
'Ίδρυσις - λειτουργία καταστημάτων
Κοινή ήσυχία
Κ.Ο.Κ.
Μέτρα άσφαλείας οικιών καταστημάτων
Μέτρα προλήψεως πυρκαϊών
Μέτρα άποτροπής κινδύνου προσώπων-πραγμάτων
Μέτρα τάξεως εις αθλητικούς άγώνας
Οικοδομικός Κανονισμός
Παίγνια
Παράνομος άσκησις έπιτηδεύματος
Προστασία ζώων
'Υγειονομικός Κανονισμός
ΤΩραι λειτουργίας καταστημάτων δημοσίων κέντρων
Λοιπαί παραβάσεις
Σ ύνολ ον

’Έτους 1974

’Έ τους 1973
Συστάσ.

Μηνύσ.

174
4.736
1.070
15
234
39
10.130
157.903
43
113
511
68
1.450
123
4.018
130
63.392
1.291
83.061
328.501

2.103
410
14
68
368
5.235
202.597
10
65
783
26
2.980
315
1.558
89
6.072
141
5.999
228.833

—

Συστάσ.
113
3.350
1.116
33
106
57
9.549
170.837
59
123
344
23
1.395
30
3.918
18
86.234
1.032
44.371
322.708

Μηνύσ.
—

981
389
—

82
304
12.082
264.665
84
54
141
28
1.430
90
2.108
12
5.532
224
4.371
292.577
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Βεβαιωθέντα
εγκλήματα
κατ’ Αατυν/κάς
Αιευθύνοεις
Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ — ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ ’Εγκλήματα βεβαιωθέντα
1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύν ολ ον

Υ.Π.Ε.Ν.

’Έτους
1973
188
28.162

’Έτους
1974
159
24.776

Αυξησις
0/
/ο

158.924
254.291
441.565

227.431
274.963
527.329

43,10
8,12
19,42

’Έτους
1973
68
10.764

Έ τους
1974
75
9.343

Αυξησις
°/
/ο
10,29
—

51.521
44.424
106.777

52.433
29.484
91.335

1,77
—
—

’Έτους
1973'
20
2.659

’Έτους
1974
14
2.423

Αυξησις
0/
/ο
—
—

13.662
14.263
30.604

11.661
15.280
29.378

7,13
—

—

Μείωσιι
°ι/ο
15,42
12,02
—

—
—

Β'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ
’Εγκλήματα βεβαιωθέντα:
1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολον

Μείωσις
0/

/ο

—
13,20
—

33,63
14,46

Τ'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Εγκλήματα βεβαιωθέντα:
1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολ ον

_

Μείωσιι
0/
/ο
30
8,87
14,64
■—

4

Δ'. ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ
’Εγκλήματα βεβαιωθέντα:
1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολον
530

’Έτους
1973
9
748
1.837
4.425
7.019

Έ τους
1974

4

Αυξησις
0/
/ο

525

—

1.052
2.981
4.562

—
—

_

Μείωσιι
%
55,55
29,81
42,73
32,63
35

Ό άστυφύλαξ κ. ' Ιωάννης Δάμπασης, κατά την βράβευσιν διά πράξεις ηρωισμόν και αυτοθυσίας, υπό τής 'Ακαδημίας Αθηνών
την 28-12-1974. Εις τό πρόσωπόν του έβραβενθη υπό τοΰ 'Ανώτατου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής χώρας ολόκληρο
τό 'Αστυνομικό Σώμα.

531

Ά ν άλ υ σ ιc
στοιχείων
έπί τής έγκληματικότητος

’Εννέα 9 δράσται, έκ τον συνόλου 29, ήσαν αλ
λοδαποί, ήτοι ποσοστόν 31,03% περίπου.
δ. Έ ν συνεχεία, ακολουθεί τό έγκλημα «ΔΙΑΚ Ε
ΚΡΙΜΕΝΑ I Π Ε Ρ ΙΠ ΤΩ Σ Ε ΙΣ ΚΛΟ Π Η Σ», προ
βλεπόμενον υπό τοϋ άρθρου 374 ΓΙ.Κ., αφορά δε
περιπτώσεις κλοπής αντικειμένων επιστημονικής, καλ
λιτεχνικής ή Ιστορικής σημασίας, τελεσθείσας παρ
έπικινδύνων κακοποιών, ή τοιούτων τελονντων καθ
εξιν ή κατ’ έπάγγελμα κλοπάς.
Τό έν λόγω έγκλημα καταλαμβάνει ποσοστόν
5,61% περίπου τοϋ συνόλου τών κακουργημάτων, τά
λοιπά δέ καταλαμβάνουν μικρόν ποσοστόν και έκ τής
συγκρίσεως τών δεικτών των προκύπτει μικρά αϋξησις, μείωσις ή διατήρησίς των εις τά αυτά έπίπεδα.
2.

1. ΚΑ Κ Ο ΥΡΓΗ Μ ΑΤΑ.
Ο ΓΕΝΙΚΟ Σ δείκτης Κακουργημάτων έτους
1974 παρουσιάζει, σημαντικήν μείωσιν, άνερχομένην
εις ποσοστόν 10,63%, έναντι τοϋ τοιοντον έτους 1973.
’Εκ τής συγκρίσεως των βεβαιωθέντων κατά τά
έτη 1973 και 1974 πλέον επικινδύνων καί αντικοινω
νικών Κακουργημάτων, συνάγεται:
α. Αϋξησις κατά τό έτος 1974 έναντι τοϋ έτους
1973 των Κακουργημάτων βιασμού, διακεκριμένων
κλοπών και ναρκωτικών ουσιών και
β. Μείωσις κατά το έτος 1974 έναντι τοϋ έτους
1973 τών Κακουργημάτων ανθρωποκτονίας, άποπλανήσεως παίδων και ληστειών, εις ποσοστόν κυμαινόμενον άπό 24-53% περίπου.
Έ κ τής μελέτης τον πίνακος κακουργημάτων τής
επίσκοπονμένης 2ετίας 1973-1974, διαπιστοΰται, δτι:
α. Τό έγκλημα «Α Π Ο Π Λ Α Ν Η Σ ΙΣ ΠΑΙΔΩΝ»
καταλαμβάνει την Α' θέσιν καί ποσοστόν 36% περίπου
τοϋ συνόλου τών κακουργημάτων τής διετίας, παρά
την σημαντικήν μείωσιν, ήτις παρατηρείται κατά τό
έτος 1974 (78 περιπτώσεις) έναντι τον έτους 1973
(112 περιπτώσεις).
β. "Επεται κατά τάξιν μεγέθους τό υπό ειδικού
Ποινικού Νόμου προβλεπόμενον έγκλημα «ΝΑΡΚΩΤΙΚ Α Ι ΟΥΣΙΑΙ», άνερχόμενον εις ποσοστόν 30 %
περίπου τοϋ συνόλου τών βεβαιωθέντων κακού αγημά
των 1973-1974.
Διά τό εν λόγω έγκλημα, συνελήφθησαν ώς δράσται, εν συνόλω, 255 άτομα, έκ τών οποίων 159 ημε
δαποί και 96 αλλοδαποί, ήτοι ποσοστόν 38%.
γ. Τρίτην θέσιν καταλαμβάνει τό υπό τοϋ άρθρου
380 τον Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενον έγκλημα
«Λ Η Σ ΤΕ ΙΑ », άνερχόμενον εις ποσοστόν 9,55%
τοϋ συνόλου τών κακουργημάτων 1973-1974.
Οί δράσται ληστειών, ώς προκύπτει έκ τοϋ σχετι
κού πίνακος έγκληματικότητος, είναι άτομα νεαράς
ηλικίας 13-29 έτών, στοιχειώδους και μέσης έκπαιδενσεως, άνεν οικογενειακών υποχρεώσεων, διεγειρόμενα εις την διάπραξιν τοϋ έγκλήματος έκ τοϋ εύκο
λου προσπορισμοϋ χρημάτων.
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Τά βεβαιωθέντα εις βαθμόν πλημμελήματος έγκλήματα, κατά την έπισκοπουμένην 2ετίαν 1973-1974,
ήσαν 42.896 και 37.067, άντιστοίχως.
Ή σύγκρισις τών ώς άνω δεικτών άποδεικνύει
μείωσιν τών κατά τό έτος 1974 βεβαιωθέντων πλημ
μελημάτων, άνερχομένην εις ποσοστόν 13,58%, έναν
τι τών πλημμελημάτων έτους 1973.
Ή παρατηρουμένη κατά τό έτος 1974 μείωσις
ήτο άποτέλεσμα έντάσεως προληπτικών μέτρων και
δραστηριοποιήσεως άπασών τών ’ Υπηρεσιών ’Αγορα
νομίας.
’Εκ τής μελέτης τοϋ πίνακος βεβαιωθέντων πλημελημάτων 2ετίας 1973-1974, προκύπτει, δτι τά
άπασχολοϋντα συχνότερον τάς Άστυνομικάς 'Υπη
ρεσίας πλημμελήματα έχουν ώς άκολούθως:
a. ΑΓΟ ΡΑΝΟ Μ ΙΚΟ Σ ΚΩΔΙΞ
Κατά την διετίαν 1973-1974, υπό τώ ν' Υποδ /νσεων
και Τμημάτων ’Αγορανομίας έβεβαιώθησαν 14.011
και 11.681, άντιστοίχως, έγκλήματα Άγορανομικοϋ
Κώδικος, ήτοι: Κατά τό έτος 1974 έσημειώθη μείωσις
(ποσοστόν 17% περίπου) τών έγκλημάτων τής κατη
γορίας ταύτης έναντι τών τοιούτων έτους 1973.
Παρά την παρατηρουμένην μείωσιν κατά τό έτος
1974 τών Άγορανομικών πλημμελημάτων έν τώ
συνόλω των, ώρισμέναι κατηγορίαι έκ τούτων, οίον
δείγματα μή κανονικά, στέρησις τιμολογίων-πινακίδων και τιμολόγια ανειλικρινή παρουσιάζουν ανξησιν έναντι όμοειδών περιπτώσεων έτους 1973.
Οϋτω, κατά την 2ετίαν 1973-1974 έβεβαιώθησαν,
άντιστοίχως:
α. 1.175 καί 1.209 περιπτώσεις μή κανονικίϋν
δειγμάτων.
β. 76 καί 167 πλημμελήματα άνειλικρινών τιμο
λογίων καί
γ. 3.024 καί 4.098 πλημμελήματα στερήσεως
πινακίδων, τιμολογίων, τιμοκαταλόγων.
Ή αϋξησις τών έπί μέρους κατηγοριών πλημμε
λημάτων Άγορανομικοϋ Κώδικος είναι απόρροια
έντάσεως άγορανομικών έλέγχων γιά τήν προστασίαν
τοϋ καταναλωτικού κοινού καί πάταξιν τής αισχρο
κέρδειας.

’Επάνω: Τά άσπρα μαλλιά. Χρέος σεβασμού και άγάπης
κάθε πολίτου και περισσότερον τοϋ αστυνομικού. Κάτω : 'Ο
άστυφνλαξ, ό καλός φίλος και προστάτης των μικρών.

Β. ΣΩΜ ΑΤ1ΚΑΙ Β Α Α Β Α Ι ΕΞ ΑΜ Ε Α Ε Ι Α Σ
ΕΙς τήν κατηγορίαν ταυτήν περιλαμβάνονται τά
νπό τών άρθρων 314 και 315 τοϋ Ποινικού Κωδικός
πλημμελήματα, κυρίως δέ σωματικά) βλάβαι προκληθεϊσαι εις οδικά τροχαία ατυχήματα.
Παρά την σημειωθεϊσαν αϋξησιν τών πάσης φυσεως
κνκλοφορούντων οχημάτων, ή σύγκρισις τοϋ δείκτου
τών βεβαιωθέντων πλημμελ.ημάτων κατά την διετίαν
1973-1974 δεικνύει, δτι at σωματικοί βλάβαι εξ
άμελείας έμειώθησαν κατά το έτος 1974 εις ποσοστον
4,39% περίπου έναντι τοϋ έτους 1973.
Βασική αιτία τών τροχαίων ατυχημάτων, προκύπτουσα εκ τής μελέτης τών σχετικών στοιχείων,
είναι ή καταστρατήγησις τών περί προτεραιότητος
διατάξεων καί άκολονθοϋν αι παραβάσεις περί σημανσεως, ταχντητος, αντικανονικής πορείας κ.λ.π.
Αι άνωτέρω άναφερόμεναι παραβάσεις χαρακτη
ρίζονται ώς επικίνδυνοι καί σχεδόν παντα, ως απεδείχθη, οδηγούν εις τό τροχαίον ατύχημα.
Παρά ταϋτα, ή πλειονότης τών οδηγών ρέπει εις
την διάπραξιν τοιούτων παραβάσεων και την εν γενει
καταστρατήγησιν τών διατάξεων τοϋ Κωδικός Οδι
κής Κυκλοφορίας, αι όποϊαι άποσκοποϋν εις την άκίνδυνον καί ομαλήν κυκλοφορίαν.
γ. Κ Λ Ο Π Α Ι
Αι κατά τήν διετίαν 1973-1974 βεβαιωθεϊσαι εις
βαθμόν πλημμελήματος κλοπαι άνήλθον εις 3.454 και
2.197, άντιστοίχως.
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται αι
υπό τών άρθρων 372 καί 374 τοϋ Ποινικού Κωδικός
προβλεπόμεναι κλοπαι ( άπλαϊ).
Έ κ τής μελέτης τοϋ πίνακος εγκληματικότητας
έτους 1974, προκύπτει, δτι 950 κλοπαι διεπράχθησαν
κατά τό διήμερον Σαββάτου-Κυριακής και 1.82/ απο
23-7ης ώρας.
Σννολικώς, αυνελήφθησαν 1.012 δράσται κλοπών,
εκ τών οποίων 136 θήλεις και 61 αλλοδαποί.
Άξιοσημείωτον επίσης τυγχάνει τό γεγονός,
δτι ή πλειονότης τών δραστών (778) τών εγκλημάτων
τής κατηγορίας ταύτης ήτο ηλικίας μεχρις 29 έτιον.
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Επάνω : «Παθών έν όδφ» κατά τό αστυνομικό δελτίο,
συ/ιπαράστασις των άνδρών τον περιπολικού αυτοκινήτου
ναι άμεσος και αποτελεσματική. Κάτω: Ή ευγένεια, ή :
θυμία και ή έξυπηρέτησις τού πολίτου άποτελοϋν παροάι
διά την 'Αστυνομίαν Πόλεων.

Αραοτηριόιης
έπιμέρους
Ύπηρεοιώυ
Τμήματα Τ ά ξ ε ω ς
Α. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚ Λ ΙΙΜ Α ΤΑ ΤΠ Ο ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ Τ Ε Σ ΣΑ ΡΩ Ν Α Σ Τ Τ Ν . Δ ΙΕ Τ /Σ Ε Ω Ν ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
Εγκλήματα
1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Π ταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύν ολ ον

’Έτους
1973
116
14.039

’Έτους
1974
88
10.542

Αΰξησις

49.043
87.780
150.978

58.138
115.448
184.216

18,54
31,51
22,01

0/
/ο

—

Μείακ
0/
/ο
24,13
24,90
—
—
— -

Β' ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ ΓΙΙΟ ΤΩΝ
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΤΝ. Δ /Σ Ε Ω Σ ΑΘΗΝΩΝ

1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σύνολο V

έτους
1973
83
9.226

έτους
1974
64
6.825

31.022
50.318
90.649

48.637
90.157
145.683

Γ . ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ ΤΠ Ο ΤΩΝ
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ Α ΣΤΤΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ Π Ε Ι
ΡΑΙΩΣ
1974
1973
19
29
Κακουργήματα
2.547
3.272
Πλημμελήματα
Πταίσματα
6.902
13.096
α. Μηνύσεις
16.158
26.506
β. Συστάσεις
25.626
42.903
Σ ύν ολ ον
"Ενα φιλί, ένα αθώο παιδικό φιλί
τον αφανή ήρωα τον 'πεζοδρομίου.
τογραφίας μας, δλοι οί μικροί μας
την αγάπη μας προς όλους, προς

γιά τον αστυφύλακα, αυτόν
Ό μικρός φίλος τής φω
φίλοι, ας είναι βέβαιοι γιά
όλα τά νιάτα τής 'Ελλάδος.

Δ '. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ ΤΠ Ο ΤΩΝ
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΤΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ ΠΑΤΡΩΝ

1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολον

έτους
1973
1
1.277

έτους
1974

4.475
8.955
14.708

2.406
7.904
11.302

Ε \ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛ ΗΜ ΑΤΑ ΤΓΙΟ
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΤΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ
Κ ΤΡΑ Σ
1973
3
1. Κακουργήματα
264
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα
450
α. Μηνύσεις
2.001
β. Συστάσεις
2.718
Σ ύνολον

4
988

ΤΩΝ
Κ ΕΡ1974
1
182
193
1.229
1.605

Ύπηρεσίαι
Γενικής Α σ φ α λ ε ί α ς
'Υττοδ/νσις Γεν. Άσφ . Αθηνώ ν
Ή ΥΠΟΔ /Ν Σ ΙΣ Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών,
σννεχίσασα 50ετή παράδοσιν, δραστηριοποιηθεϊσα δε
εις το έπακρον, Ανέπτυξεν έντονον δραστηριότητα,
έπιτυχοϋσα, διά τον τε προληπτικού καί τον κατα
σταλτικόν της έργου, την παγίωσιν τον αισθήματος
ασφαλείας των πολιτών, την έξασφάλισιν ομαλών συν
θηκών ζωής καί τάξεως, εν τή περιοχή ευθύνης της,
έν όχρει μάλιστα τών ηύξημένων απαιτήσεων Αστυνο
μικής γενικής δραατηριότητος, προς διατήρησιν τών
συνθηκών τον όμαλοϋ βίου, καί τάξιν κατά τάς δύο
προεκλογικάς περιόδους τών διεξαχθεισών μετά μα
κράν χρόνον ελευθέρων βουλευτικών εκλογών καί δη
μοψηφίσματος καί τέλος την άπρόσκοπον κοινωνικήν
σνμβίωσιν εις μίαν μεγαλόπολιν ώς είναι σήμερον ή
Πρωτεύουσα τής Χώρας.
Τά κατωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία δίδουν εναρ
γή εικόνα τής έν γένει δραατηριότητος αυτής, καλυπτούσης ούχί μόνον σύνηθες αστυνομικόν έργον, άλλ’
έπεκτεινομένης εις ενρυτέρους τομείς εθνικής καί κοι
νωνικής πρωτοβουλίας, μη δυναμένους, ώς είκός, νά
παρασταθοϋν διά στατιστικών πινάκων.
'Η αξιολόγησις καί ή έν τώ μέτρω τοϋ δυνατόν
έκτίμησις τών στατιστικών στοιχείων ασφαλώς μεν
παρέχει μέτρον κρίσεως τοϋ έπιτελεσθέντος έργου εις
άπαντας τους τομείς τής δραατηριότητος της, έργον
στηριχθέν κυρίως εις την δυναμικήν παρουσίαν τών
αστυνομικών ασφαλείας καί την άκάματον δραστηριό
τητα τούτων, επιτρέπει δέ καί την εξαγωγήν έλπιδοφόρων συμπερασμάτων, ώς προς τήν μελλοντικήν
ανοδικήν πορείαν τής Υπηρεσίας.
Α '. Π Ρ Ο Λ Η Π ΤΙΚ Ο Ν ΕΡΓΟ Ν
’Αποτελεί δόγμα, δτι ή πρόληψις τής έγκληματικότητος, αφανής έν πολλοϊς, συνιστα τήν μεγίστην
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’Αστυνομικήν προσφοράν.
Ή έπίδοαις τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών εις το τομέα τού
τον υπήρξεν αξιοθαύμαστος, ληφθέντων άπάντων τών,
έκ τής αστυνομικής πρακτικής, έπιστημονικών δεδομέ
νων καί τών κατά περίπτωσιν Απαιτήσεων επί τών
Αναφνομένων προβλημάτων, Απαραιτήτων μέτρων, άτινα συνετέλεσαν εις τήν εις περιωρισμένον επίπεδον
διατήρησιν τής έγκληματικότητος. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς:
α. Π ε ρ ι π ο λ ί α ι - έ ν έ δ ρ α ι
Διαπιστοϋται καί αύθις, δτι, παρά τήν «μη χάνοποίησιν» τής εις τάς μεγαλουπόλεις ζωής, βασικός,
Από Αστυνομικής σκοπιάς, κρίκος ελέγχου καί έπιτηρήσεως τής έν γένει συννόμου διαβιώσεως εξακολουθεί
νά είναι ό πεζός Αστυνομικός.
Οϋτω, διά τοϋ περιπολοϋντος Αστυφύλακας, ελέγ
χονται σημεία καί καταστάσεις ή καί συμπεριφορά
έπιρρεπόντων εις Αντικοινωνικός εκδηλώσεις Ατόμων.
’Επιτυγχάνεται μείζων έπιτήρησις ευπαθών, Από πάσης πλευράς, σημείων, διά δέ τών ένεδρών εντοπίζε
ται, βάσει τών δεδομένων τής πείρας, καί τής γενομένης ή πιθανολογονμένης κακοποιού δραατηριότητος,
τό σημεϊον, δπερ δύναται νά άποτελέση τον μελλοντικόν
στόχον τοϋ έγκληματίου καί επιτυγχάνεται ή έν τώ
πράττεσθαι σύλληψις τοϋ τελουντος τό έγκλημα.
Οϋτω, διαρκοϋντος τοϋ έτους 1974, ένηργήθησαν
υπό τών ' Υπηρεσιών του Κεντρικού τής Ύ ποδ /νσεως
καί τών Παραρτημάτων της 3.921 περιπολίαι καί ένέδραι, κατά τάς βραδυνάς καί νυκτερινός ιδία ώρας,
μεθοδικώς προετοιμασθεϊσαι, ώς προς τον σκοπόν καί
τον τρόπον ένεργείας των, δι’ ών έκαλύφθησαν 19.508
ώραι. Κατ’ αυτός, άπησχολήθη τό σύνολον τοϋ εις
Αξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους δυναμικού

Επάνω : Βαλίτσα με διπλά τοιχώματα χρησιμοποιηθείσα ώς κρύπτη ναρκωτικών.
Ή ύπόθεσις άπεκαλύφθη ΰπδ τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς. Κάτω: Γάντια και διαρρηκτικά εργαλεία χρησιμοποιηθέντα υπό τον επικινδύνου κακοποιού Μαντζούκα Μιχαήλ.

'Επάνω : Ματζούκας Μιχαήλ. Με πλούσια
«δράσιν». Έ κ τής οικίας τής Καββαδά Μα
ρίας άφήοεσε τιμαλφή αξίας 1.000.000 δρχ
Κάτω : L A M B G E N C U N T E B . Ά δ ίσ τα
κτος λαθρέμπορος ναρκωτικών.

ή

τής Ύ ποδ /νσεως, πέραν των συνήθων ωρών υπηρε
σιακής άπασχολήσεως.
β. ’Έ λ ε γ χ ο ι - π ρ ο σ α γ ω γ α ί
ά τ ό μ oj ν

νπ οπτών

Κατά την διάρκειαν των άνωτέρω ( στοίχε Ιον a .)
περιπολιών - ενεδρών, άλλα και έκτος τούτων, ήλέγχθησαν είς τάς οδούς ύπό υπαλλήλων τής Ύποδ /νσεως
73.832 άτομα. 'Ωσαύτως, προσήχθησαν προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς τιον και τον έν γένει τρόπον
διαβιώσεώς των 17.603 άτομα, τα πλεΐστα τών οποίων
έφωτογραφήθησαν και έδακτυλοσκοπήΟησαν, κατά νό
μον.
γ. Σ ω μ α τ ι κ ά ί έ ρ ε υ ν α ι.
Κατά το υπό άνασκόπησιν χρονικόν διάστημα,
ένηργήθησαν 105.301 σωματικοί, επί υπόπτων άτόμων, ερευναι. Δέον νά διευκρινισθή, δτι είς τον ώς
άνω αριθμόν δεν συμπεριλαμβάνονται καί αί ένεργηθεϊσαι τοιαΰται επί επιβατών διακινηθέντων διά τον
’Αεροδρομίου ' Ελληνικού, ών ό σκοπός δεν ταυτίζεται
άπολύτως μετά τών ώς άνω διαλαμβανομένων, δι δ
καί εξετάζονται, αλλαχού, ιδιαιτέρως.
’Έ λ ε γ χ ο ς λ ε σ χ ώ ν κ α ί κ έ ν τ ρ ω ν δ ι ε
ν ε ρ γ ε ί α ς π α ι γ ν ί ω ν.
Ένηργήθησαν συνολικώς 785 έλεγχοι είς χαρτοπαικτικάς καί ψυχαγωγικός λέσχας, ώς καί κέντρα
διενεργείας παιγνίων, έφαρμοσθείσης μ ετ’ απολύτου
αύστηρότητος τής κείμενης επί τον αντικειμένου τού
του νομοθεσίας.
ε. ’Έ λ ε γ χ ο ς δ ι α κ ι ν η θ έ ν τ ω ν
είς ά ε ρ ο δ ρ ό μι ο ν ελληνικού.

άτ όμ ων

Κατά τό ύπό κρίσιν χρονικόν διάστημα, ήλέγχθησαν είς τον ’Αερολιμένα Ελληνικού 2.367.647, έν σύ
νολα), άτομα, ήτοι 1.106.424 κατά την άφιξίν καί
1.261.223 κατά την άναχώρησιν των. Είς τά άνωτέρω
άτομα σνμπεριλαμβάνονται καί 875.849 άφιχθέντες
καί 896.646 άναχωρήσαντες αλλοδαποί.
στ. ’Έ λ ε γ χ ο ς

δ ι α φ ό ρ ων κέντρων.

Ένηργήθησαν, διά διαφόρους αιτίας, ιδία δέ προς
άναζήτησιν καταζητονμένων ατόμων ή κλαπέντων
άντ/κειμένων, 2.213 έλεγχοι είς διάφορα δημόσια κέν
τρα ( κέντρα διασκεδάσεως - μπουάτ - σφαιριστήρια μπάρ κ.λ.π.).
ζ. ’Έ λ ε γ χ ο ς υ π ο ψ η φ ί ω ν
λήλων - Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν
οδηγών αυτοκινήτων.

Δ η μ. Υ π α λ 
Σχ ο λ ώ ν καί

Κατά την διάρκειαν τού έτους, ήλέγχθησαν, έξ άπόψεως άνεπιλήπτου διαγωγής, 258.327 άτομα, έν σχέσει μέ τάς έν έπικεφαλίδι περιπτώσεις.
η. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς σ ν ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν συγκεντρώσεων
Σοβαρώς κατά τό έτος 1974 άπησχόλησε την

Ύ ποδ /νσιν τό θέμα τών συναθροίσεων καί των εν γ ί 
νει συγκεντρώσεων. Παρά τάς δεδομένος δυσχερείας,
ών την έπίλυσιν έκλήθη νά αντιμετώπιση ή Υπηρεσία,
ούδεμία σοβαρά έκ τών συναθροίσεων διατάραξις τής
έννόμον τάξεως έγένετο καί τούτο χάρις εις το υψηλόν
αίσθημα ευθύνης άπάντων τών υπαλλήλων της, καί
ούτως, έπετεύχθη, εις τοιαύτης καί τηλικαυτής (ρύσεως
κρίσιμους διά το έθνος στιγμής, ή κατά κοινήν παρα
δοχήν δημιουργία κλάματος καί πνεύματος όμαλότητός
καί ηρεμίας. Είδικώτερον, έμερίμνησε διά τήν χορήγησιν, κατά νόμον, άπαιτουμένων σχετικών άδειων
καί ήσκησεν έπίβλεψιν κατά πραγ ματοπο ιηθείσας
7.895 δημοσίας συναθροίσεις καί έν γένει συγκεντρώ
σεις.
θ. ’Έ λ ε γ χ ο ς
διακινήσεως
κ ώ ν υ λ ών .

ιδ. Π α , ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς
κακοποιών.

σεσημασμένων

’Ησκήθη ή δέουσα παρακολούθησις έπί τής έν γένει δραστηριότητος καί διαγωγής 2.853 σεσημασμένων
κακοποιών καί έν γένει άτόμων υπόπτων τελέσεως
άξιοποίνων πράξεων.
ιε. Έ λ ε γ χ ο ι έ ν ε χ ν ρ ο δ α ν ε ι σ τ ή ρ ι ω ν π α λ α ι ο π ω λ ε ί ω ν κ.λ.π.
Ησκήθη ή δέουσα έπίβλεψις εις 1.216 παλαιο
πωλεία, ένεχυροδανειστήρια, άργυραμοιβεΐα καί έν γένει καταστήματα έπιδεκτικά άποδοχής καί διαθέσεως αντικειμένων καί έμπορενμάτων, προϊόντων έκ
τών κατά τής περιουσίας άδικημάτων.

εκρηκτι

Κατά το αυτό χρονικόν διάστημα, έμερίμνησε διά
τήν χορήγησιν 140 ειδικών άδειων διακινήσεως καί
χρήσεως εκρηκτικών υλών καί ήσκησε σχετικόν έλεγ
χον καί έπίβλεψιν διά τήν, κατά νόμον, χρησιμοποίη
σ ή αυτών.
ι. ’Έ λ ε γ χ ο ς έ π ι σ κ ε π τ ώ ν π α ρ α μ ε θ ο 
ρί ων π ε ρ ι ο χ ώ ν καί ζ ω τ ι κ ώ ν χώ
ρ ω ν α π ό π λ ε υ ρ ά ς ε θ ν ι κ ή ς ά μ ύ ν η ς.
Έχορηγήθησαν 5.746 είδικαί άδειαι εις άτομα
προτιθέμενα νά έπισκεφθοϋν παραμεθορίους περιοχάς
καί έν γένει ζωτικούς, έξ άπόψεως ’Εθνικής Άμύνης,
χώρους.
ια. Έ λ ε γ χ ο ς
α τ ό μ ω ν δ ι α χ ε ι ρ ι ζ ο μ έ
ν ω ν κ ρ α τ ι κ ά ά π ό ρ ρ η τ α κ α ί έ ν γ έ
ν ε ι δ ι α β α θ μ ι σ μ έ ν ο ν υλικόν.
Κατά τό αυτό διάστημα, ήλέγχθησαν 8.209 περι
πτώσεις ατόμων διαχειριζομένων κρατικά άπόρρητα
καί έν γένει διαβαθμισμένον, έξ άπόψεως ’Εθνικής
’Ασφαλείας καί Άμύνης, υλικόν.
ιβ. Π ρ ό σ κ λ η σ ι ς κ α ί έξ έ τ α σ ι ς ά τ ό μ ω ν.
Προσεκλήθησαν καί έξετάσθησαν διά διαφόρους
αιτίας 8.358 άτομα.
ιγ. Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ε ι ς σ τ ρ α 
τ ι ωτ ι κ ό ς , α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς καί λοι
π ό ς άρχάς.
Παρεσχέθησαν πληροφορίαι έπί ειδικών ή γενικωτέρων θεμάτων εις 260.158 περιπτώσεις προς Στρα
τιωτικός, ’Αστυνομικός, Δικαστικός καί λοιπός έν
γένει άρχάς.

ιστ. Έ λ ε γ χ ο ς π α ρ α μ ο ν ή ς - έ ρ γ α σ ί α ς κ .
λ.π. α λ λ ο δ α π ώ ν .
’Ησκήθη έλεγχος έπί 480.037 περιπτώσεων παρα
μονής, έργασίας κ.λ.π. άλλοδαπΰίν, διαμενόντων προσωρινώς ή μονίμως έν ’Αθήναις. ’Ιδιαίτερα έπί του
προκειμένου φροντίς καταβάλλεται έσχάτως διά τον
έλεγχον τών καταφευγόντων ένταϋθα ύπό τό πρόσχημα
άναζητήσεως έργασίας ή καί άπλής περιηγήσεως άλλοδαπών, τών προερχομένων έκ χωρών υπανάπτυκτων
(ώς π.χ. Πακιστάν, ’Ινδία, κ.λ.π.), οι όποιοι έν συνε
χεία έπ ιόίδονται εις τήν διάπραξιν έγκλημάτων, κατά
τής περιουσίας κυρίως ( κλοπαί, ληστεϊαι).
Β'. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Λ Τ ΙΚ Ο Ν ΕΡΓΟΝ
'Η έν γένει έπίδοσις τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κατά τό
διαορεΰσαν έτος 1974 καί εις τον τομέα τούτον υπήρξε
λίαν ικανοποιητική. Ή παρατηρηθείσα μείωσις τής
έγκληματικότητος, έν σχέσει προς τήν τών προηγου
μένων έτών, έπιβεβαιοϊ τό γεγονός καί εκφράζει άναντιρρήτως τό υψηλόν βαθμόν ίκανότητος τοϋ έμψυχον
υλικού τής ' Υπηρεσίας, εις δ οφείλεται, κατά μέγα μέ
ρος, τό έπιτελεσθέν έργον. Σημειουται, έπίσης, ή άπόδοσις τών μεθοδικώς ληφθέντων προληπτικών μέτρων
άφ’ ενός καί τής έφαρμογής τέόν πλέον συγχρόνων με
θόδων τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας άφ’ ετέρου,
προσέτι δέ, καί ή σημασία καί άξια τοϋ έξοπλισμοϋ
τής ’Αστυνομίας διά νέων τεχνικών μέσων.
Οντω, κατά τό διαορεΰσαν έτος τό κατασταλτικόν
έργον τής ' Υπηρεσίας συνοψίζεται ώς κάτωθι:
α. ’Ε γ κ λ ή μ α τ α .
Έ πί συνόλου 4.914 έγκλημάτων, τής τελέσεως τών
οποίων έλαβε γνώσιν καί έπελήφθη ή rΥπηρεσία, έξιχνιάσθησαν 3.941, σχηματισθεισίϋν σχετικιόν δικο
γραφιών.
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δικώτερον, ή Υπηρεσία: 1. Προέβη εις τήν σνλληψιν
καί παραπομπήν εις κ. Εισαγγελέα Πλημ\κών: α)
τεσσαράκοντα τριών έκμεταλλευτών πορνών, β) Δέκα
Ύ πό τής Υπηρεσίας συνελήφθησαν και παρεπέμκαί τεσσάρων μαστρωπών καί γ ) ενός σωματέμπορου.
ψΟησαν άρμοδίως, ώς ενεχόμενα εις την διάπραξιν
2. Προέβη εις τήν σνλληψιν καί παραπομπήν εις κ.
τών ανωτέρω ( στοίχε Ιον α .) εγκλημάτων, 2.375 άτομα
Εισαγγελέα Πλημ/κών έξακοσίων πεντήκοντα καί
έξ ών 1.710 άνδρες και 665 γυναίκες.
τεσσάρων ατόμων, επί παραβάσει τον Β.Δ. 29/1971.
3. Προέβη εις τήν σύλληψιν, προσαγωγήν καί έν συνε
γ. Κ α τ α δ ι ω κ τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α .
χεία Αποστολήν εις τό ενταύθα άντιφροδισιακόν Ία τρεϊον, δι’ υγειονομικήν έξέτασιν, δύο χιλιάδων τριαΎ Υπηρεσία έπελήφθη τής έκτελέσεως 77.258
κοσίων ένενήκοντα καί μιας γυναικών, έξ ών εκατόν
διωκτικών εγγράφων, έκδόσεως διαφόρων ’Αρχών
τεσσαράκοντα καί πέντε εύρέθησαν πάσχονσαι εξ
(Δικαστικών, Στρατιωτικών κ.λ.π.). Έ κ τών ανω
Αφροδισίων νοσημάτων, έλήφθη δέ μέριμνα διά τήν
τέρω διωκτικών εγγράφων, έξετελέσθησαν 41.834,
εισαγωγήν των εις ειδικά 'Ιδρύματα προς θεραπείαν.
ήτοι ποσοστόν 54,35°/0.
4. Επροτάθη ό χαρακτηρισμός, ώς Αποδεδειγμένως
έκδιδομένων γυναικών, είκοσι τοιούτων. 5. ’Επροτάθη
δ. ’Ε ν τ ά λ μ α τ α π ρ ο σ ω π ι κ ή ς
κράτη6 Αποχαρακτηρισμός δέκα πέντε Αποδεδειγμένως έκδισ ε ω ς.
δομένων γυναικών.
'Ωσαύτως, ή Υπηρεσία έπελήφθη τής έκτελέσεως
β. Έ ξ α φ α ν ι σ θ έ ν τ α ά τ ο μ α . Κατά τό διαρ120.566 ενταλμάτων διά προσωπικής κρατήσεως οφει
ρεϋσαν έτος, ή 'Υπηρεσία ήσχολήθη μέτήν Αναζητησιν
λετών τοϋ Δημοσίου. Έ κ τούτων, έξετελέσθησαν
2.080 έξαφανισθέντων Ατόμων, ων ή έξαφάνισις είχε
93.956, ήτοι ποσοστόν 77,93%.
δηλωθή έπισήμως υπό τών οικείων των καί έπετνχε
Διά τής έκτελέσεως τούτων, είσεπράχθη διά λοτήν άνεύρεσιν 1.662 έξ αυτών.
γαοιασμόν τοϋ Δημοσίου τό χρηματικόν ποσον τών
γ. Ά π ο λ ε σ θ έ ν τ α Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Κατά τό
585.779.603 δραχμών.
αυτό χρονικόν διάστημα, έγένοντο 2.643 δηλ.ώσεις ιδιω
τών περί απώλειας Αντικειμένων, άλλοτε άλλης Αξίας.
ε. Ν α ρ κ ω τ ι κ ά .
Έ ξ αυτών, έπετεύχθη ή άνεύρεσις 1747 Αντικειμένων,
Κατά την διάρκειαν τοϋ υπό άνασκόπησιν έτους
Αποδοθέντων εις τους κατόχους των.
1974, έβεβαιώθησαν 60 παραβάσεις τών σχετικών περί
δ. Κ λ α π έ ν τ α ή ά π ο λ ε σ θ έ ν τ α δ ί κ υναρκωτικιών Νόμων. Συνελήφθησαν ώς ενεχόμενα εις
κ λ α ο χ ή μ α τ α . 'Ωσαύτως, έδηλώθησαν εις τήν
τάς έν λόγω περιπτώσεις 135 άτομα, έξ ών 60 Αλλ.ο'Υπηρεσίαν 902 κλ.οπαί ή απώλειαι δικνκλων έν γένει
δαποί, καί κατεσχέθησαν αί κάτωθι ποσότητες ναροχημάτων (μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων κ.λ.π.). Έ ξ
κωτικών:
αυτών, Ανενρέθησαν καί παρεδόθησαν εις τους ίδιο1.
’Ινδική κάνναβις (χασίς) κατειργασμένη εις κτήτας των 387 τοιαϋτα.
πλάκας 65.561,545 γραμ. 2. ’Ινδική κάνναβις ( χα
ε. Θ ε ά μ α τ α . Ήσκήθη ό κατά νόμον έλεγχος
σίς) κατειργασμένη εις κόνιν 1.657 γραμ. 3. ’Ινδική
έπί τών έντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας ημών λεικάνναβις (φούντα Ακατέργαστος) 736,02 γραμ. 4.
τουργούντων θεαμάτων ( θεάτρων - κινηματογράφων ’Ινδική κάνναβις υγρά ( χασισέλαιον) 1.607,30 γραμ.
κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π.), διά τήν έφαρμογήν τής
5. ’Όπιον εις μάζαν 57,64 γραμ. 6. ’Όπιον εις κονιν
σχετικής νομοθεσίας καί ιδία τής άφορώσης τήν είσο
2,60 γραμ. 7. Μορφίνη εις κόνιν 3 γραμ. 8. Θειική Αμ
δον Ανηλίκων έν αύτοϊς.
φεταμίνη 0,86 γραμ. 9. Θειική Αμφεταμίνη 4 δισκία
στ. ’Ά σ ε μ ν α . Ή σκήθη έπίσης έλεγχος έπί
10. Retalin 13 δισκία. 11. Lomohk (Διφαινοξιλάδημοσίων θεαμάτων, έντύπων κ.λ.π., έν σχέσει μέ τήν
τις) 100 δισκία. 12. L.S.D . κόκκοι 6.
έφαρμογήν τής περί Ασέμνων κειμένης νομοθεσίας.
Καί κατά τό επίσκοπονμενον χρονικόν διάστημα,
Έβεβαιώθησαν σχετικαί παραβάσεις εις 3 περιπτώ
ώς καί κατά τό Αντίστοιχον τοϋ προηγουμένου έτους,
σεις.
οί δράσται τών πλέον σοβαρών περιπτώσεων παραΔ '. ΕΘ Ν ΙΚ Η ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ
βάσεως τών περί ναρκωτικών νομικών διατάξεων είναι
Αλλοδαποί.
Παρά τάς παρουσιασθείσας γενικώς έπί τοϋ θέ
ματος δυσχερείας, κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1974 ή έξ
Γ ’. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟ Ν
Απόψεως Εθνικής ’Ασφαλείας αποστολή τής Ύ π ο δ/
νσεως έξεπληρώθη ίκανοποιητικώς, διατηρηθείσης τής
Καίτοι τό έπιτελούμενον εις τον τομέα τούτον
έν γένει δημοσίας τάξεως καί Ασφαλείας εις τήν Πρω
δραστηριότητος τής Υ.Γ.Α. έργον δεν δύναται δια
τεύουσαν, ένθα λαμβάνει χώραν τό πλεϊστον τών έκστοιχείων έπακριβώς νά διαφανή, έκ τών κατωτέρω
δηλώσεων καί όπου έχει συγκεντρωθή τό μεϊζον τής
Αναφερομένων καταδεικνύεται, δτι υπήρξε λίαν άξιόΚρατικής καί ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εις επίπεδον
λογον.
άνταποκρινόμενον προς τάς διαμορφωθείσας Απαιτή
Είδικώτερον, τά επιτεύγματα τής 'Υπηρεσίας εις
σεις τοϋ νγιοϋς έθνικοϋ καί πολιτικού βίου τής χώρας.
τον τομέα τούτον συνίστανται εις τά εξής :
α. ”Η θ η - α σ ε μ ν ο ι γ υ ν α ί κ ε ς . ’Εντός τών
Ε'. ΘΕΜ ΑΤΑ Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
κειμένων αρμοδιοτήτων καί τών υπό τοϋ νόμον πλαι
σίων, έλήφθησαν άπαντα τά ένδεδειγμένα μέτρα ή
Πέραν τής, κατά τά Ανωτέρω, σημειωθείσης δρα
έπροτάθη ή λήψις τοιοντων προς περιστολήν έκλύσεως
στηριότητας της, ή Υ.Γ. ’Ασφαλείας, κατά τό ύπό
τών ηθών καί προστασίαν τής Δημοσίας 'Υγείας. Εί
β. Σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ε ς
τών.
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υπαίτιοι

έγ κ λ η μ α

άνασκόπησιν χρονικόν διάστημα, έσημείωσε και την
κάτωθι δραστηριότητα:
α. Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ ι ς
ε γ γ ρ ά φ ω ν . Διεξεπεραίωσε 532.718 έγγραφα διαφόρων ’Αρχών και
°Υπηρεσιών, πόσης φύσεως.
β. Έ κ τ έ λ ε σ ι ς π α ρ α γ γ ε λ ι ώ ν δ ι κ α 
σ τ ι κ ώ ν α ρ χ ώ ν . ’Εξετέλεσε 3758 παραγγελίας
διαφόρων δικαστικών ’Αρχών, άφορώσας κνρίως κα
τάρτια ιν ποινικών δικογραφιών.
γ. Μ έ τ ρ α α σ φ α λ ε ί α ς κ α τ ά τ ά ς α φ ί 
ξ ε ι ς ξ έ ν ω ν ε π ι σ ή μ ω ν . ’Έλαβε τα επιβε
βλημένα μέτρα ασφαλείας κατά την άφιξιν, διακίνησιν,
παραμονήν και άναχώρησιν 67 ξένων προσωπικοτή
των, αίτινες έπεσκέφθησαν έπισήμως την χώραν μας
διαρκοϋντος τοϋ έτους 1974.
δ. Μ έ τ ρ α α σ φ α λ ε ί α ς κ α τ ’ ε θ ν ι κ ό ς
έ ο ρ τ ά ς κ α ι λ ο ι π ό ς δημοσίας ε κ δ η λ ώ 
σ ε ι ς . ’Έλαβε λίαν άποτελεσματικώς, ωσαύτως, δι’
άπάσης τής δυνάμεώς της, τά ένδεδειγμένα μέτρα
ασφαλείας κατά τον εορτασμόν εθνικών επετείων και
λοιπών δημοσίων εκδηλώσεων.
ε. Μ έ τ ρ α α σ φ α λ ε ί α ς κ α τ ’ έ κ λ ο γ ά ς δ η μ ο ψ ή φ ι σ μα. *Έλαβε, δι’ άπάσης τής δυνά
μεώς της, μέτρα ασφαλείας κατά τάς διεξαχθείσας
βουλευτικός έκλογάς, ώς και τό δημοψήφισμα, και διά
των έν γένει ενεργειών της συνέβαλεν αρκούντως εις την
διαμόρφωσιν συνθηκών τοιούτων, ώστε νά έπιτευχθή
ή άνεπηρέαστος έκφρασις τοϋ λαοϋ επί τών θεμάτων
τούτων.
στ. Μ έ τ ρ α α σ φ α λ ε ί α ς . Αίαν Αποτελεσμα
τικά υπήρξαν καί τά ληφθέντα μέτρα ασφαλείας επι
σήμων προσωπικοτήτων καί έπιτηρήσεως κτιρίων ζω
τικού δημοσίου καί ιδιωτικού ενδιαφέροντος.
ζ. ’Α ε ρ ο π ε ι ρ α τ ε ί α ι. Καθ’ δλην την διάρ
κειαν τοϋ έτους, προέβη εις την λήιριν ειδικών μέτρων
ασφαλείας εις αερολιμένα ' Ελληνικού, προς αποτροπήν
αεροπειρατειών.
Σ Τ . ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ι Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι
Σκόπιμον, έν προκειμένω, κρίνεται, όπως, εις έπίρρωσιν τών όσων ανωτέρω έξετέθησαν,παρατεθοϋν περιγραφικώς καί ένδεικτικώς ελάχιστοι εκ τών πολυα
ρίθμων επιτυχιών τής Υ.Γ.Α., αί όποίαι συνιστοϋν
δραστηριότητας ύπερεχούσας τοϋ συνήθους υπηρεσια
κού καθήκοντος. Διά τών επιτυχιών τούτων, προεκλήθη έντόνως τό ενδιαφέρον τής κοινής γνώμης καί
άπεσπάσθησαν ευμενή σχόλια, τόσον τοϋ ημερησίου καί
τοϋ περιοδικού τύπου, όσον καί τής τηλεοράσεως, έτυχον δε ιδιαιτέρας έξάρσεως εκ μέρους τής πολιτείας.
Σημειοϋται, ότι ή λήψις μέτρων τάξεως καί ή άπασχόλησις τοϋ συνόλου τής αστυνομικής δυνάμεώς εις
ανάλογα καθήκοντα, ουδόλως έμείωσε τό προληπτικόν
καί κατασταλτικόν έργον τής Ύ ποδ Ινσεως καί ούδαμώς παρέσχε τήν έντύπωσιν εις τούς κακοποιούς, ότι
δύνανται ασύδοτοι νά εγκληματούν. Εις έπίρρωσιν τών
ανωτέρω, χαρακτηριστικώς άναφέρεται ή περίπτωσις
τον σνλληφθέντος Λάμπρη Ίωάννου, διαπράξαντοςτήν
15 - 16 111 11974 θρασυτάτην διάρρηξιν τοϋ επί τής
οδού Άρσάκη 7 Ταμείου ενσήμων τών Δικαστηρίων
καί άφαιρέσαντος χαρτόσημα συνολικής αξίας 13.219.
518 δραχμών. Ούτος έκρινεν, ότι θά ήδύνατο νά έπωφεληθή τής άπασχολήσεως τής αστυνομικής δυνάμεώς

’Επάνω : Λαμπατέρ και δοχείο χρησιμοποιηθέντα ώς κρύπται
ναρκωτικών. Οι κάτοχοί των, άπαντες άλλοδαποί, συνελήφθησαν
και τά ναρκωτικά κατεσχέθησαν. Κάτω : Τό «ονειρικό ταξείδι».
Οι χασισοκαπνισται «άπολαμβάνονν», εξαπλωμένοι έπ'ι τοϋ δαπέ
δου, τον παράδεισον τον «φαρμάκου». "Οταν όμως ξυπνήσουν,
τους αναμένει ή οδυνηρά εμπειρία τοϋ «άργοϋ θανάτου».

’Επάνω .
Ό απατεών «Παπά Θωμάς», όπως ήταν πρό
τον «άποσχηματισμον» τον. Κάτω : ' Αράγια Σάρρα, μέλος
σπείρας Νοτιοαμερικανών κακοποιών.
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’Αθηνών εις μέτρα τάξεως καί ασφαλείας κατά την
άναμενομένην προεκλογικήν παλλαϊκήν σνγκέντρωσιν
εις πλατείαν Συντάγματος, ένθα θά ώμίλει ό κ. Πρω
θυπουργός.
’Εκ των χαρακτηριστικωτέρων επιτυχιών τής
Υ.Γ.Α. ’Αθηνών, εις τήν δίωξιν τοϋ εγκλήματος, δέ
νονται νά άναφερθοϋν αί κάτωθι:
1. Κατά μήνα Μάρτιον 1974 ή σύλληιρις τοϋ σε
σημασμένου καί λίαν επικινδύνου κακοποιού Λεμέστιχα ή Θεοδωροπούλον ή Μουστάκα ’Αντωνίου, ετών
32, δράστου 33 διακεκριμένων κλοπών σημαντικών
χρηματικών ποσών, εξ 'Ιερών Ναών περιοχής ’Α ττι
κής.
2. Κατά μήνα ’Απρίλιον ή σύλληιρις τοϋ / ’ιατρό
Αιονυσίον, ετών 29, δράστου 21 κλοπών εκ καταστη
μάτων καί οχημάτων, έκ σημείων τής πόλεως.
3. Κατά τον αυτόν μήνα ή σύλληιρις τών λίαν
επικινδύνων καί σεσημασμένων κακοποιών Μαντζούκα
Μιχαήλ καί Μάκρη Παναγιώτον, οϊτινες συνέπηξαν
συμμορίαν προς διάπραξιν διαρρήξεων καί κλοπών
μεγάλης αξίας. 'Ο έκ τούτων Μαντζούκας, τή βοήθεια
σίδηρου οργάνου, παρεβίασε τήν επί τής όδον Πολυγένη 2 οικίαν τής Καββαδά Μαρίας καί άφήρεσε κο
σμήματα καί τιμαλφή αξίας 1.000.000 δραχμύϋν,
άτινα, κατασχεθέντα, άπεδόθησαν τή παθούση, διέπραξε δέ μέχρι τής συλλήψεώς του καί εντός τριμήνου
καί έτέρας 7 σοβαράς κλοπάς.
4. Τον αυτόν μήνα ή σύλληιρις τών επικινδύνων
αλλοδαπών κακοποιών Κορρέα Άλβάρο, Περέζ - Βαλενσουέλα Χόρχε, Καστανιέντα Έντονάρτο Κουάρτος
Ράχας Κάρλος καί τής ’Αράγια - Μασκούλ Σάρας,
οιτινες διά τής μεθόδου τής άπασχολήσεως, τή βοή
θεια ξυριστικής λεπίδος, εντός κεντρικών υποκατα
στημάτων Τραπεζών, άφήρεσαν έκ τριών ατόμων τό
χρηματικόν ποσόν τών 360.000 δραχμών.
5. Τον μήνα Μάϊον 1974 ή σύλληιρις τών Που
λακίδα Σταύρου, Πουλακίδα Γρηγορίου καί Μουρκοκώστα Παναγιώτου, δραστών 8 σοβαροεν κλοπών εις
’Αθήνας καί Καλαμάταν. ’Εκ τούτων, δ πρώτος έτρανμάτισε σοβαρούς εις τήν κοιλιακήν χώραν, δι’ αίχμηρας
μαχαίρας αυτομάτου ανοίγματος ( στιλέττο), τον άρχιφύλακα Ξύδην Παναγιώτην, έπιδιώκων τήν άποφυγήν
τής σνλλήιρεώς τον.
6. Κατά μήνα Ιούλιον ή σύλληιρις τοϋ σεση
μασμένου κακοποιού Μπενέτου Παναγιώτον, έτών
34, δράστου 104 κλοπών αντικειμένων σημαντικωτάτης χρηματικής αξίας, έξ έσταθμευμένων αυτοκινή
των, ώς καί λοιπών άντικειμένων, λαβονσών χώραν
εις λεκανοπέδιου ’Αττικής. Μ ετ’ αυτόν συνελήφθησαν
καί 5 είσέτι άτομα διά κλεπταποδοχήν.
7. Τον αυτόν μήνα ή σύλληιρις τοϋ αλλοδαπού
Μπελίτυ ’Iμπραχήλ, έτών 37, δράστου βιασμού τής
Γερμανίδος τουριστρίας Α.Κ. Μ ετ’ αυτόν συνελήφθη
καί ό σύνεργας του Ά μ π ν τ ’Ελ Κάντερ.
8. Τον μήνα ’Οκτώβριον ή σύλληιρις τοϋ Μπονραντάνη Κων / νου, έτών 21, δράστου θρασύτάτης λη
στείας εις βάρος τ,οϋ υπερήλικος Μπάρκα Ίωάννου,
δστις έξέπνευσε μετά τινας ημέρας, ώς έκ τών έπενεχθέντων τραυμάτων, καί τήν έξιχνίααιν ετέρων 23 σο
βαρών κλοπών, παρ’ αυτού διαπραχθεισών.
'Ομοίως, έπετεύχθη ή σύλληιρις τών Παπαχριστοπούλου Σπυρίδωνος, δράστου ληστείας εις βάρος γυ 
ναίκας καί 14 σοβαρών κλοπών, καί Τσαμπούκου
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Ίωάννου, δράστου ετέρων, λίαν υψηλής δι αυτόν άποδόσεως, κλοπών καί συνέργου τον Μπουραντάνη. ΓΗ
ταχυτάτη σύλληψις των ανωτέρω, προκαλέσασα μεγίστην άνακούφισιν καί ίκανοποίησιν εις την κοινήν γνώ
μην, έτυχεν όλ.ως ιδιαιτέρας έξάρσεως εκ μέρους τής
Πολιτείας και άπέσπασε λίαν κολακευτικά σχόλια τον
τύπου καί τής .κοινής γνώμης υπέρ τής Υ.Γ. ’Ασφα
λείας καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος γενικώτερον.
9. Κατά μήνα Φεβρουάριον ή σύλληψις τοϋ άμερι
κανού Μπάρφιλντ ’Αρθούρ, εις χείρας τοϋ όποιον κατεσχέθη ποσότης χασισελαίον, βάρους 1.000 γραμμ.
άξίας 3.000.000 δραχμών.
10. Κατά μήνα ’Απρίλιον ή σύλληψις τοϋ Τσιγ
κούνη Κων Ινου, Σαλπαδήμα Κων/νον, Σινάνη Ά ν δρέου, Πράκουρα Νικολάου καί Παπαδοπούλου Κων \
νου, οιτινες εισήγαγαν διά πλοιαρίου εκ Λιβάνου ποσό
τητα χασίς, βάρος 32 χιλιογράμμων. Εις χεϊρας των
κατεσχέθη ποσότης χασίς βάρος 9.407 γραμ.
11. Κατά μήνα Μάϊον ή σύλληψις τής αλλοδαπού
Κάππελερ Ντεβόρα, δράστιδος εισαγωγής 1005 γραμ
μαρίων χασίς
12. Κατά μήνα ’Ιούνιον ή σύλληψις τών άλλοδαπών Ά γ κ ά ’Αμέντ, Κασσέλι Ρομπέρτο, Μορένο ’Αντόνιο, Ζανέτι Μαρίας, Μανέτι Πάολο καί Νάσρ Χουσειν,
δραστών εισαγωγής καί απόπειρας διαθέσεως 1.685
γραμμαρίων χασίς καί 2,7 γραμμ. οπίου.
13. Κατά τον αυτόν μήνα ή σύλλ,ηψις τοϋ άλλοδαποϋ Φαρούκ Μωχάμεντ, δράστου εισαγωγής 6.160
γραμμ. χασίς.
14. Κατά μήνα ’Ιούλιον ή σύλληψις τών αλλοδα
πών Σιράζι Χομάγιον, ’Ισμαήλ Μωχάμεντ, Κόξ
Φράνσις καί Λάνιν Ντανιέλ, δραστών εισαγωγής 2.884
γραμμ. χασίς καί 52,34 γραμμ. οπίου
15. Κατά μήνα Σεπτέμβριον ή σύλληψις τών αλ
λοδαπών Ζόντοϊν Πήτερ καί Μπέϊτερ Μαρίας, δρα
στών εισαγωγής 570 γραμμ. χασισελαίον, άξίας 1.500.
000 δραχμών.
16. Κατά τον αυτόν μήνα ή σύλληψις τοϋ αλλοδα
πού Μπόθα Μπέβερλυ, δράστου εισαγωγής τής πρω
τοφανούς διά τα άστυνομικά χρονικά ποσότητος 39.464
γραμμ. χασίς, έκ Λιβάνου, αξίας τονλάχιστον4.000.000
δ9Χ·
Ζ ' Δ ΙΑ Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε ΙΣ
’Εκ τών μνημονευθέντων στοιχείων, συνάγεται,
δτι ή έπίδοσις άπασών τών Υπηρεσιών τής ' Υποδ /
νσεως Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών υπήρξε λίαν ικανο
ποιητική.
Έ κ τής μελέτης τών στατιστικών δεδομένων,
σνμπεραίνονται: α. "Οτι οι πλεϊστοι τών δραστών υπήρ
ξαν άτομα νεαράς ή μέσης ηλικίας, β. Ή εμπορία, διακίνησις καί χρήσις ναρκωτικών άναφέρεται κυρίως εις
αλλοδαπούς τουρίστας, εύρίσκεται δέ εις επίπεδα μή
προκα/.οϋντα, επί τοϋ παρόντος, ανησυχίαν, γ. Ούδεμία περίπτωσις εμπορίας καί χρήσεως ναρκωτικών έκ
τών βαρντέρων, ώς ή μορφίνη καί ή ηρωίνη, έπεσημάνθη. δ. Δεν παρετηρήθη εμπορία καί χρήσις παρ’
ήμϊν τοϋ αλλαχού λίαν διαδεδομένου ναρκωτικού
L.S.D ., ουδέ γενική χρήσις ναρκωτικών παρ’ άνηλίκων. ε. Δέν παρετηρήθη έξαρσις αφροδισίων νοσημά
των, τά δέ παρατηρηθέντα κρούσματα, κυρίως μεταξύ
γυναικών έταιριζομένων εν όδώ, ενρίσκονται εντός
λογικώς παραδεκτών ορίων.

Γενικώς, κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους 1974, δέν
παρετηρήθη αϋξησις τής εγκληματικότητας έναντι τών
προηγουμένων ετών, άλλ’ άπεναντίας μείωσις τούτων,
τό δέ ποσοστόν τών έξιχνιασθέντων εύρίσκεται, συγκρινόμενον μέ τό τοιοϋτον ετέρων μεγα.λονπόλεων, εις
άριστον σημεϊον.

Ύ π ο δ / ν σ ι ς Γεν. Ά σ φ . Π ε ιρ α ιώ ς
ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ν δραστηριότητα έπέδειξε κατά τό
άπελθόν έτος καί ή 'Υποδ/νσις Γενικής ’Ασφαλείας
ΓΙειραιώς, εις όλους τούς τομείς Αρμοδιότητας της.
Δι όλων τών προσφορών αστυνομικών μέτρων, ήτοι
περιπολιών, ένεδρών, ελέγχου διαφόρων κέντρων διασκεδάσεως, παρακολ.ονθήσεως συγκεντρώσεων, ελέγ
χου παλαιοπωλείων, προσαγωγών υπόπτων ατόμων
κλπ. έπέτυχεν άξιόλογον προληπτικόν καί κατασταλ
τικόν έργον. ’Ιδίως εις τήν τελενταίαν περίπτωσιν, εις
τήν καταστολήν δηλ.ονότι, ή ώς άνω ’Αστυνομική Υ π η 
ρεσία έχει ιδιαιτέρας επιτυχίας, αί όποίαι συνεκίνησαν τήν ελληνικήν κοινήν γνώμην καί ευμενέστατα
έσχολιάσθησαν, υπό τού ’Αθηναϊκού καί επαρχιακού
τύπον. Τούτο ισχύει κυρίως προκειμένου διά τό άνόσιον
εμπόρων τοϋ «λευκού θανάτου». Δεκάδες έμποροι, μ ε
σάζοντες, ναρκομανείς κ.ά. συνελήφθησαν καί επικίν
δυνοι πολ νμελεϊς σπεϊραι έξηρθρώθησαν. Μερικοί
έκ τών πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων είναι έν
συντομία καί αί κάτωθι:
1. Ί Ι έξιχνίασις τον ειδεχθούς έγκλήματος καί ή
έν συνεχεία σύλληψις τοϋ ’Αντωνίου ΙΙερπινια, ό οποίος
τήν 11 - 7 - 74 έβίασε καί έν συνεχεία έπνιξεν εντός ξε
νοδοχείου τοϋ Πειραιώς τήν ανήλικον ’Αλεξάνδρα
Ντέμου.
2. 'Η σύλληψις τοϋ έπικινδύνον άρχαιοκαπήλον
11απανικολάον Παναγιώτου, συνεργάτου τοϋ εις θάνα
τον καταδικασθέντος Χρηστέα Θεόδωρόν, διά τον φό
νον τοϋ ηγουμένου Παρθενίου καί τοϋ υποτακτικού
τον Iίαπαφιλιπποπούλου Ίωάννου. 'Ο ΙΙαπανικολάον
παρέλαβε παρά τοϋ Χριστέα προς παράνομον εμπο
ρίαν δέκα εικόνας μεγάλης άξίας καί έν σπάνιον χει
ρόγραφον έκκλησιαστικόν βιβλίον.
3. Ή έξάρθρωσις σπείρας αρχαίο καπ ήλ ο>ν έκ τών:
Ξανθοπούλου Χρήστου, Σαββοπούλον Γεωργίου, Φωτάκη Εμμανουήλ, Χατζηδημαλά ΊΙρακλέονς, Φιοτάκη
’Αλεξάνδρου, Φωτάκη Μιχαήλ, ’Αλεκοπούλον Πανα
γιώταν καί Τσίρου Δημητρίου.
4. 'Η έξάρθρωσις 8μελοϋς σπείρας έμπορων ναρ
κωτικών έκ τών Μαστροπαύλον Γ, Πρατικάκη Έ μ,
Συντνχάκη Νικ, Αασηθιωτάκη Νικ, Φρέσκον Ίωαν.
Χονμα Έ/.ενθ. Φρέσκον Άνδρ. καί Κυρμιζάκη Χαρ,
οι οποίοι μετέφεραν έκ Κρήτης εις Πειραιά, διά τοϋ
οχηματαγωγού «ΚΑΝΤΙΑ», τήν πρωτοφανή διά τά
ελληνικά καί παγκόσμια χρονικά ποσότητα ινδικής
καννάβεως 250 κιλών, μέ προοπτικήν περαιτέρω δια
θέσεως καί έμπορίας.
5. Ή έξάρθρωσις σπείρας έμπορίας ναρκωτικών
έξ Αλλοδαπών καί του Έλληνος Μαρίνου Δημητρ.
καί άλλων μή συλληφθέντων διά χρήσιν καί εμπορίαν
8,5 κιλών ινδικής καννάβεως.
6. °Ομοίως ή έξάρθρωσις τριών ακόμη σπειρών
αλλοδαπών εμπόρων ναρκωτικών καί ή κατάσχεσις
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μεγάλης ποσότητας ινδικής καννάβεως και ακατέργα
στου οπίου βάρους 220 γραμμαρίων.
7. 'Η σύλληψις τον εμπόρου ναρκωτικών Βεροπούλου Δημητρίου και ή κατάσχεσις 2 κιλών κατειργασμένης ινδικής καννάβεως.
8. 'Η σύλληψις τον τοξικομανούς Θεοφίλη Πολύ
χρονη, δστις διά πλαστών συνταγών έπρομηθεύετο
βαρβιτονρικά εκ διαφόρων φαρμάκων.
9. Ή έξάρθρωσις σπείρας εμπορίας ναρκωτικών
εκ των Τσάλτα Ίωάννου, Καναλονπίτη Διονυσίου και
Σκάρου Παναγ.
10. 'Η σύλληψις τον πολυωνύμου απατεώνας καί
παλαιόν κακοποιού Πάτση ή Φυντάνη ή ’Ιορδανίδη
κ.λ.π., δστις μεταμφιεστείς εις ιερωμένον διέπραξε
δεκάδες άπατών εις βάρος αφελών.
11. Σννολικώς υπό τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς συνελήφθησαν, κατάτό 1974,56 άτομα διά παράβασιν τον
νόμου περί ναρκωτικών. Έ κ τούτων οί 41 ή σαν ημε
δαποί καί οί 15 αλλοδαποί: Κατεσχέθησαν 254.512,58
γραμμάρια κατειργασμένης ινδικής καννάβεως, 142,15
γραμμάρια άκατεργάστου (φούντας), 220 γραμμάρια
άκατεργάστον οπίου,· 53 φύσιγγες ' Υδροχλ. πεθιδίνης
καί 10 δισκία Cobex. Προς τούτοις, έξιχνιάσθησαν
386 άγνωστοι κλοπαί.

τες: 32.253 ημεδαποί καί 60.886 αλλοδαποί καί έξελθόντες: 30.753 ημεδαποί καί 77.757 αλλοδαποί.
Κατά τό έτος 1974, έξετελέσθησαν 875 εντάλματα
προσωπικής κρατήσεως καί είσεπράχθη τό χρηματικόν
ποσόν τών 8.839.076 δραχμών.
Έβεβαιώθησαν τρεις παραβάσεις τοϋ Νόμου «περί
Ναρκωτικών», συνελήφθησαν 3 άλλοδαποί καί κατεσχέθη ποσότης ναρκωτικών , ήτοι: 15 γραμμ. μορφί
νης καί 510 γραμμ. κατειργασμένης ινδικής καννά
βεως.
' Ομοίως, έβεβαιώθησαν εξ παραβάσεις τοϋ Νόμου
«Περί συναλλάγματος», συνελήφθησαν 3 ημεδαποί καί
3 αλλοδαποί, καί κατεσχέθησαν χρηματικά ποσά, ήτοι:
115.900 δρχ., 614 δολλάρια ΗΠΑ, 200 Μάρκα,
450.000 Λ ιρέτται, 1920 δηνάρια Γιουγκοσλαβίας,
50 Σελλινία Αυστρίας καί 20 Σουηδικά φράγκα.
Κατά τό έτος 1974, έν τή περιφερεία τής Ά στνν.
Δ Ινσεως Πατρών, διεπράχθησαν 85 κλοπαί, σννελήφθησαν 51 άτομα, ώς δρασται τούτων, άτινα άφήρεσαν
διάφορα χρηματικά ποσά καί αντικείμενα, τα πλείστα
άνευρεθέντα καί άπεδοθέντα εις τούς παθόντας.
Ωσαύτως, διεπράχθη μία ληστεία, ό δράστης τής
όποιας συνελήφθη.

Ύ ττοδ / ν σ ις Γεν. Ά σ φ . Π α τρ ώ ν

Τ μ ή μ α Γεν. Ά σ φ . Κ έρ κ υ ρ α ς

Κ Α Θ ’ Ο Λ Η Ν την διάρκειαν τού έτους 1974, ή
Υ.Γ.Α. Πατρών προέβη εις την λήψιν σειράς είδικωτέρων μέτρων, προς πρόληψιν τής εγκληματικότητας,
διά περιπολιών, ένεδρών, ελέγχων εις ξενοδοχεία,
σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρόμων κ.λ.π., προσα
γωγών υπόπτων ατόμων, σωματικών ερευνών, ελέγ
χων εις Λέσχας διενεργείας παιγνίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπάρ κ.λ.π. Κατά τό αυτό χρονικό διά
στημα, ήλέγχθησαν εις τον λιμένα Πατρών είσελΟόν-

Τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας Κερκύρας, κατά
τό παρελθόν έτος 1974, δραστηριοποιηθέν, άνέπτυξε
προληπτικήν καί κατασταλτικήν δραστηριότητα καί
συνέβαλεν εις την παγίωσιν τοϋ αισθήματος ασφαλείας
μεταξύ τών πολιτών καί την έξασφάλισιν τής τάξεως
έν τή περιοχή τής εδαφικής δικαιοδοσίας του. 'Ως προ
κύπτει έκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων στοιχείων, ή
έπικρατήσασα γενική κατάστασις, εξ έπόψεως εγκλη
ματικότητας, καί δη έξ έπόψεως προλήψεως καί κατα-
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στολής τον εγκλήματος, νπήρξεν ικανοποιητική.
Α '. Π Ρ Ο Λ Η Π ΤΙΚ Ο Ν ΕΡΓΟ Ν
Κατά το διαρρεΰσαν έτος 1974, ή υπηρεσία έλαβε
τά ένδεικνυόμενα μέτρα εις τον τομέα τής προλήψεως
τής εγκληματικότητας, άτινα συνετέλεσαν εις την διατήρησιν ταύτης εις λίαν χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμέ
νο)ς έλήφθησαν τά κάτωθι μέτρα:
α) Π ε ρ ι π ο λ ί α ι - έ ν έ δ ρ α ι . Ένηργήθησαν
1.232 περιπολίαι και ένέδραι, ιδία κατά τάς νυκτερινός
ώρας, μεθοδικώς παρεσκευασμέναι, διά των όποιων
έκαλύφθησαν εν συνόλω 4.928 ώραι. Κ ατ’ αυτάς,
άπησχολήθη τό σύνολον τής δυνάμεως τοϋ Τμήματος,
έκτος των συνήθων ώρών υπηρεσίας.
β) ”Ε λ ε γ χ ο ι - π ρ ο σ α γ ω γ α ' ι ν π ό π τ ων
α τ ό μ ω ν . Ή λέγχθη ικανός αριθμός ατόμων εν
όδώ, ιδία κατά τούς θερινούς μήνας, προσαχθέντων
πλείστοιν έκ τούτων εις τό Τμήμα προς έξακρίβωσιν
τής ταυτότητάς των.
γ ) Σ ω μ α τ ι κ ά ι ε ρ ε υ ν α ι. Ένηργήθησαν
πολυάριθμοι σωματικοί έρευναι υπόπτων ατόμων, μή
συμπεριλαμβανομένων εις τάς ανωτέρω έρευνας των
τοιούτων των ένεργηθεισών έπί επιβατών διακινηθέντων διά τοϋ Λιμένας και Άερολιμένος Κέρκυρας.
δ) ”Ε λ ε γ χ ο ς Κ έ ν τ ρ ω ν δ ι ε ν ε ρ γ ε ί α ς
τεχνικών
π α ι γ ν ί ω ν.
Ένηργήθησαν 58
’έ λεγχοι εις κέντρα διενεργείας τεχνικών παιγνίων.
ε) ’Έ λ ε γ χ ο ς
δια κ ι ν η θ έ ν τ ω ν
ατό
μων εις Λ ι μ έ ν α
και
’Α ε ρ ο λ ι μ έ ν α
Κ έ ρ κ υ ρ α ς . Ήλέγχθησαν εις τον Λιμένα Κέρκυ
ρας συνολικώς 142.161 άτομα, ήτοι 52.653 κατά την
άφιξιν, 47.665 κατά την άναχώρησιν και 41.843 εις
κρουαζιέρας. 'Ομοίως, ήλέγχθησαν εις Κρατικόν ’Α ε
ρολιμένα Κέρκυρας 169.635 άτομα, ήτοι 84.834 κατά
την άφιξιν και 84.801 κατά την άναχώρησιν.
στ) ’Έ λ ε γ χ ο ς δ ι α φ ό ρ ω ν Κ έ ν τ ρ ω ν .
Ένηργήθησαν διά διαφόρους λόγους 83 έλεγχοι εις
διάφορα Δημόσια Κέντρα (Κέντρα διασκεδάσεωςμπαρ - δισκοτέκ κ.λ.π.).
ζ) ”Ε λ ε γ χ ο ς υ π ο ψ η φ ί ω ν Σ τ ρ α τ ι ω 
τ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν και υ π ο ψ η φ ί ω ν οδη
γ ώ ν α ν τ / τ ω ν. Ή λέγχθησαν από άπόψεως Ανεπί
ληπτου διαγωγής 600 άτομα, έν σχέσει μέ τάς Ανω
τέρω περιπτώσεις.
η)
Παρακολούθησις
σ ν ν α θ ρ ο ί
σε ω ν - σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν .
Έμερίμνησε διά
την χορήγησιν των κατά Νόμον άπαιτουμένων σχετι
κών άδειων και ήσκησεν έπίβλεψιν κατά την πραγμα
τοποίησή τα>ν δημοσίων συναθροίσεων και συγκεντρώ
σεων έν γίνει.
θ) ’Έ λ ε γ χ ο ς ε π ι σ κ ε π τ ώ ν π α ρ α μ ε 
θο ρ ί ων π ε ρ ι ο χ ών έ ξ έπ όψε ω ς εθνικής
α σ φ α λ ε ί α ς . Έχορηγήθησαν 150 άδειαι εις άτομα
προτιθέμενα νά έπισκεφθοΰν παραμεθορίους περιοχάς
και ζωτικούς χώρους έν γένει, εξ έπόψεως εθνικής
ασφαλείας
ι) “Ε λ ε γ χ ο ς ά τ ό μ ω ν δ ι α χ ε ι ρ ι ζ ο μ έ
ν ω ν κ ρ α τ ι κ ά α π ό ρ ρ η τ α και έ ν γ ένει
δ ι α β α θ μ ι σ μ έ ν ο ν υ λ ι κ ό ν . Ή λέγχθησαν 140
περιπτώσεις ατόμων διαχειριζομένουν Κρατικά Απόρ
ρητα καί έν γένει διαβαθμισμένον υλικόν έξ έπόψεως
εθνικής Ασφαλείας και άμύνης.
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ια) Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ε ί ς δ ι α 
φ ό ρ ο υ ς ’ Α ρ χ ά ς. Παρεσχέθησαν αί πληροφορίαι έπί διαφόρων ειδικών καί γενικωτέρων θεμάτων
προς διαφόρους Αρχάς εις 17.780 περιπτώσεις.
ιβ) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς
σεσημασμέ
ν ω ν κ α κ α π ο ι ώ ν . Ήσκήθη ή δέουσα παρακολονθησις έπί τών, περιωρισμένου αριθμού έν τή ήμετέρα δικαιοδοσία, διαβιονντων σεσημασμένων κακο
ποιών, περί τής έν γένει δραστηριότητος καί διαγωγής
τούτων.
ιγ ) ”Ε λ ε γ χ ο ς π α ρ α μ ο ν ή ς - ε ρ γ α σ ί α ς
κ.λ.π. Α λ λ ο δ α π ώ ν . Ήσκήθη έλεγχος έπί 2.250
περιπτώσεων παραμονής, έργασίας κ.λ.π. Αλλ.οδαπών
διαμ,ενάντιον μονίμως ή προσωρινώς έν Κέρκυρα.
Β) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Λ Τ ΙΚ Ο Ν ΕΡΓΟ Ν
Ή έπίόοσις τοϋ Τμήματος Γενικής Άφαλείας
Κερκύρας καί εις τον τομέα τής καταστολής τον
εγκλήματος υπήρξε λίαν ικανοποιητική, όφειλομένη
εις την άνωτέραν περί καθήκοντος άντίληψιν καί τό
δημιουργικόν πνεύμα τοϋ έμψυχον υλικόν τοϋ Τμήμα
τος. Οντω, τό κατασταλτικόν έργον συνοψίζεται ώς
Ακολούθως:
α) Ε γ κ λ ή μ α τ α . Έ π ί συνόλου 62 εγκλημά
των έξιχνιάσθησαν 60. Τούτων έλαβε γνώσιν καί έπελήφθη ή υπηρεσία, σχηματισθεισών σχετικών δικο
γραφιών. Σννελήφθησαν ώς υπαίτια εγκλημάτων 30
άτομα, άτινα παρεπέμφθησαν άρμοδίως ώς αυτουργοί
καί συνεργοί.
β) Κ α τ α δ ι ω κ τ ι κ ά
έγγραφα.
Τό
Τμήματής έκτελέσεως 114 διωκτικών εγγράφων,
άτινα καί έξετελέσθησαν.
γ ) Ε.Π .Κ. rΩσαύτως, έπελήφθη τής έκτελέσεως
1096 Ε.Π .Κ ., άτινα καί έξετελέσθησαν.
δ) Ν α ρ κ ω τ ι κ ά . Έ β ε β α ι ώ θ η μία παράβασις τών περί ανρκωτικών φαρμάκων Νόμων, συλληφθέντος τοϋ δράστου, εις χειρας τοϋ οποίου κατεσχέθη ποσότης 24 γραμμαρίων ινδικής κατέιργασμένης καννάβεως.
Γ '. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
α) Εις τον κοινωνικόν τομέα ή δραστηριότης
τοϋ Τμήματος νπήρξεν Αξιόλογος. Ή σκήθη ή ένδεδειγμένη έπίβλεψις καί έλήφθησαν άπαντα τά προσή
κοντα μέτρα προς περιστολήν ιδία τών ηθών. Οντως,
έπεσημάνθησαν έγκαίρως, ώς διακατεχόμενα Από
ροπήν προς άτακτον βίον, 10 Ανήλικα άτομα. Έ κ τού
των 2 άρρενα, άτινα παρεδόθησαν εις τούς οικείους
των, διά τά δε έτερα 8 θήλεα, άπαντα στερούμενα οι
κογενειακής προστασίας, ένεργήθησαν τά δέοντα καί
έλήφθησαν σχετικά υπέρ αυτών προστατευτικά μέ
τρα.
β) Κ λ α π έ ν τ α ή ά π ο λ ε σ θ έ ν τ α
δ ίκ ν κ λ α ό χ ν) μ α τ α. Έδηλώθησαν εις τήν υπηρε
σίαν μας 90 άπώλ.ειαι καί κΐ.οπαί δικύκλων οχημάτων
(μοτοποδηλάτων - ποδηλάτων). Έ ξ αυτών Ανευρέθησαν καί παρεδόθησαν εις τους κατόχους τά 60.
γ ) Θ ε ά μ α τ α . Ήσκήθη έλεγχος έπί τών έν τή
δικαιοδοσία μας λειτουργονντων θεαμάτων διά τήν
έφαρμογήν τής σχετικής νομοθεσίας καί ιδία τής Αφο-

*·

ρώσης την είσοδον εν αντοΐς ανηλίκων, ώς καί τής
τοιαύτης περί ασέμνων.
Δ '. Ε Θ Ν ΙΚ Η Α Σ Φ ΑΛ ΕΙΑ
α) ’Ανέπτυξε δραστηριότητα εις τον τομέα ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας, ήτις σννέβαλε τά μέγιστα εις την
έμπέδωσιν του αισθήματος εθνικής ασφαλείας, ιδιαι
τέρως έν τή νήσω Κέρκυρας.
Ε '. ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ι Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α I
Κατά τό ύπό έπισκόπησιν έτος έσημείωσεν επιτυ
χίας τινάς, αϊτινες προεκάλεσαν τά ευμενή καί κολα
κευτικά σχόλια τον κοινού καί τοϋ τοπικού τύπον.
Εις τον τομέα τοϋ Κοινού ’Εγκλήματος το Τμήμα
Γενικής ’Ασφαλείας Κέρκυρας επέτυχε:
α) Κατά μήνα ’Ιούλιον την σύλληψιν των καταγγελθέντων ώς άγνωστων δραστών άλ.λοδαπών Μ ague.
Jean, Γάλλου υπηκόου, επί κλοπή διαρρήξεως αυτο
κινήτου έν πλήρει ημέρα, εις κεντρικήν πλατείαν τής
πόλεως, εις βάρος άμερικανίδος υπηκόου καί Casari
Pietro, ’Ιταλού υπηκόου, ώς δράστου κλοπής φωτο
γραφικής μηχανής εις βάρος Αυστραλού υπηκόου,
δράσαντος εις περιοχήν ευθύνης Χωροφυλακής Κέρ
κυρας.
β) Κατά μήνα Νοέμβριον, την άνακάλυψιν καί
σύλληψιν σπείρας άθιγγανίδων άποτελουμένην έκ
των: 1) Κοκόνη Γεωργίας, 2) Δημητρακοπονλου
Μαρίας καί 3) Κατάφφη ’Αναστασίας, αϊτινες, διά
τής μεθόδου τής άπασχολήσεως, εις διάστημα ολίγων
ωρών, διέπραξαν σωρείαν κλοπών, κυρίως ειδών ρου
χισμού, άξίας 20.000 δραχμών περίπου, εις βάρος
κεντρικών καταστημάτων τής πόλεως.
γ ) Κατά μήνα Δεκέμβριον, την έξάρθρωσιν σπεί
ρας επικινδύνων διαρρηκτών βαρυνομένην με πλονσίαν δράσιν καί άποτελουμένην έκ τών : 1) ΙΙερατινοϋ Σπυρίδωνος, 2) Μουρίκη Ευαγγέλου καί 3) Δια
βάτη Νικολάου, οϊτινες συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω
υπό ένεδρευόντων υπαλλήλων, άποπειρόμενοι διάρρηξιν καταστήματος καί ούτως έτέθη τέρμα εις τήν
περαιτέρω κακοποιόν δράσιν των.
’Εν σνμπεράσματι, ή υπηρεσία Διώξεως Κοινού
’Εγκλήματος, κατά τό ύπό έπισκόπησιν έτος, κατέ
βαλε τάς πλέον δυνατός καί άξιολόγονς προσπάθειας
έν τή έπιδιώξει καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος.

Κατά τό έτος 1974, ή υπηρεσία ’Ελέγχου Δια
βατηρίων, ήτις έκτελεί συγχρόνως καί καθήκοντα υπη
ρεσίας συναλλάγματος, έβεβαίωσε δύο. αδικήματα περί
λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος, διαπραχθέντ α
παρ’ άλλοδαπών, εναντίον τών οποίων ήσκήθη ποινική
δίωξις. Δράσται τών άνωτέρω αδικημάτων είναι οι:
1) Ferante Rafaele τοϋ Fransesco, ’Ιταλός υπήκοος,
εις δν έπεβλήθη ποινή φυλακίαεως 2 μηνών καί δήμέν
αις τών κατασχεθέντων, καί 2) L isi Nicola τον Mishele, ’Ιταλός υπήκοος, δστις άπεστάλη συνοδεία τή
Υ.Π.Ε.Ν. ’Αθηνών, καθ’ όσον, πλήν τής άνωτέρω

Επάνω : Μερικά έκ τών μελών τής σπείρας, ή όποια μιτέφερεν
εκ Κρήτης εις Πειραιά 250 κιλ.ά χασίς, διά τον όχηματαγωγοϋ
«ΚΑΝ ΤΙΑ». Κ ά τω : Πακιστανοι έμποροι ναρκωτικών.

παραβάσεως, διεπιστώθη καί τοιαύτη παράνομον εισα
γωγής αυτοκινήτων, κατασχεθέντων επ’ αύτοϋ σχετι
κών Ιταλικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων,
πράξεων λαβουσών χώραν έν Άθήναις, δι’ δ και άπεστάλη τή προμνησθείση υπηρεσία.
Έ κ των ανωτέρω βεβαιωθέντων δύο αδικημάτων,
κατεσχέθη συνολικώς το χρηματικόν ποσόν τών
161.054 δραχμών.
'Ομοίως, υπεβλήθη μήνυσις κατ’ αγνώστου, ύποβληθεϊσα τώ ενταύθα κ. Εισαγγελεϊ Ιίλημ / κών, διότι
την 23.6.74, έπί άεροσκάφους τής O .L.Y. γραμμής
’Αθηνών Παρισίων, κατά γενομένην ερευνάν, άνευρέθη τεμάχιον χρυσού βάρους ενός χιλιογράμμου, οπερ
κατεσχέθη και κατετέθη τώ ενταύθα 'Υποκαταστήματι Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ τού
Δημοσίου.
Κατά τό έν λόγω έτος, έδηλώθη υπό άφιχθέντων
έκ τού έξωτερικοϋ έπιβατών συνάλλαγμα άνερχόμενον
εις τό ποσόν τών 79.930.935,90 δραχ.
Σ Τ ’. ΘΕΜ ΑΤΑ Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
Πέραν τής κατά τά ανωτέρω σημειωθείσης δρα
στηριότητας του, τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας, κατά
τό αυτό ώς άνω χρονικόν διάστημα, έσημείωσε καί την
κάτωθι δραστηριότητα:
α) Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ ι ς έ γ ρ ά φ ω ν. Διεξεπεραίωσε 17.780 έγγραφα διαφόρων ’Αρχών καί υπη
ρεσιών πάσης φνσεως.
β) Έ κ τ έ λ ε σ ι ς π α ρ α γ γ ε λ ι ώ ν Δ ι κ α 
σ τ ι κ ώ ν ’Α ρ χ ώ ν . Έξετέλεσε 920 παραγγελίας
διαφόρων Δικαστικών ’Αρχών.
γ ) Μ έ τ ρ α ’Α σ φ α λ ε ί α ς κ α τ ά τ ά ς α φ ί 
ξ ε ι ς ξ έ ν ω ν Π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν . ’Έλαβε
λίαν άποτελεσματικώς τά ένδεδειγμένα μέτρα ασφα
λείας κατά την άφιξιν, παραμονήν, διακίνησιν καί
άναχώρησιν 55 ξένων ’Επισήμων.
δ) Μ έ τ ρ α ’Α σ φ α λ ε ί α ς κ α τ ά τ ά ς ’Ε 
θνι κός Έ ορ τ ά ς καί λ ο ι π ό ς δημοσίας
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς . ’Έλαβε λίαν άποτελεσματικώς διά
πάσης τής δυνάμεώς της τά ένδεδειγμένα μέτρα ασφα
λείας κατά τούς εορτασμούς ’Εθνικών ’Επετείων, τοπι
κών εορτών καί λοιπών Δημοσίων έκδηλώσεων.
ε) Μ έ τ ρ α ’Α σ φ α λ ε ί α ς . 'Ωσαύτως, έλαβε
λίαν άποτελεσματικώς τά ένδεδειγμένα μέτρα ασφα
λείας, έπιτηρήσεως στόχων ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος
( Προξενεία, ’Επιχειρήσεις Κοινής Ώφελείας κ.λ.π.),
ώς επίσης καί κατά τάς βουλευτικός έκλογάς τής
17.11.74 καί τό Δημοψήφισμα τής 8.12.74.
στ) ’Α ε ρ ο π ε ι ρ α τ ε ί α ι.
'Ομοίως, καθ’
δλην την διάρκειαν τού έτους 1974, προέβη εις την λήψιν ειδικών μέτρων ασφαλείας εις Άεροδρόμιον Κέρ
κυρας, προς άποτροπήν άεροπειρατειών.

στώθη, δτι οί πλεϊστοι τών δραστών τών διαφόρων
αδικημάτων υπήρξαν άτομα νεαράς ηλικίας. Ούδεμία
περίπτωσις έμπορίας καί χρήσεως σοβαρών ναρκω
τικών ουσιών έπεσημάνθη.
Δεν πάρετηρήθη έξαρσις άφροδίσιων νοσημάτων.
Γενικώς κατά τό έτος 1974, δεν παρετηρήθη αϋξησις εγκληματικότητας έναντι τής τοιαύτης τών
προηγουμένων έτών.
Είδικώτερον, ή δραστηριότης τών 'Υπηρεσιών
Ασφαλείας ’Αστυνομίας Πόλεων παρίσταται δι’ άριθμοδεικτών ώς κάτωθι:
Α '. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛ ΗΜ ΑΤΑ ΎΠΟ ΤΩΝ
Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν ΓΕΝ. Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ ΑΘΗΝΩΝΠ ΕΙΡΑ ΙΩ Σ-Π Α ΤΡΩ Ν -Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ Σ-ΣΥ Ν Ο Λ ΙΚ Ω Σ
Έ γκλή ματα

"Ετους
1973

Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα
Σ ύνολον

"Ετους
1974

166
5.586
1.458

164
5.376
823

7.210

6.363

Β '. Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ ΓΕΝ. Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ ΑΘΗΝΩΝ
Βεβαιωθέντα εγκλήματα
Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα
Σ ύνολον

1973
105
4.457
1.177

1974
95
4.101
718

5.739

4.914

Γ' Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦ ΑΛ ΕΙΑΣ Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ
Βεβαιωθέντα έγκλή ματα
Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα
Σ ύν ολ ον
Δ ' Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ

1973
39
990
266

1974
56
1.086
100

1.295

1.242

ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Βεβαιωθέντα έγκλή ματα
Κακουργήματα
Πλη μμελή ματα
Πταίσματα
Σ ύν ολ ον

1973
19
95
15

1974
10
127
5

129

142

Ε' ΤΜΗΜΑ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Βεβαιωθέντα έγκλήματα

Ζ ’. Δ ΙΑ Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε ΙΣ
Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων, προκύπτει, δτι ή
έπίδοσις τών υπηρεσιών τού Τμήματος Γενικής ’Ασφα
λείας Κερκύρας, εις άπαντας τούς τομείς τής δρα
στηριότητας του, υπήρξε λίαν ικανοποιητική. Διεπι548

Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα
Σ ύν ολ ον

1973
3
44
—

1974
3
62
—

47

65
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Ύπηρεσίαι
’Α γ ο ρ α ν ο μ ί α ς

'Υττοδ/νσις ’Αγοράν. ’Αθηνών
Ή Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ τής Ύ ποδ /νσεως ’Αγορα
νομίας, κατά το έτος 1974, ένεφανίσθη εκτάκτως ηύξημένη, συνεπεία τής από των αρχών τον έτους τούτου
παρατηρηθείσης ανυψωτικής τάσεως ώρισμένων άγαθών πρώτης ανάγκης.
Την άστάθειαν τίϋν τιμών των διαφόρων είδοον
πρώτης άνάγκης, ώς τροφίμων, φαρμάκων, μετάλλων,
οικοδομικών υλών κλπ., προσεπάθησαν νά έκμεταλλευθοϋν αερισμένοι καιρόακόποι, ΐνα περιποιήσουν εις
εαυτούς τεράστια καί παράνομα κέρδη.
Σοβαρόν συνδρομήν εις τό ήμέτερον έργον παρέσχεν καί ή Άστυκτηνιατρική υπηρεσία, ήτις, πλήν τοϋ
ελέγχου τών διαφόρων καταστημάτων, των άσχολουμένων μέ την πώλησιν τροφίμων ζωικής προελεύσεως,
ενεργεί συστηματικόν προληπτικόν έλεγχον εις τάς
πηγάς τών τροφίμων ( ψυγεία, αλλαντοποιεία, εργο
στάσια γάλακτος κλπ.), προς παρεμπόόισιν διοχέτευ
σε οες ήλλοιωμένων τροφίμων εις την κατανάλωσιν.
Κατωτέρω παρατίθενται χαρακτηριστικοί τινές
περιπτώσεις άγορανομικών αδικημάτων, ατινα άπησχόλησαν ιδιαιτέρως τον 'Ελληνικόν τύπον καί συνεκίνησαν την κοινήν γνώμην, ιος καί αριθμητικός πίναξ,
τών πάσης φύσεως γενομένων έλέγχων καί βεβαιωθεισών παραβάσεων.
1. Τήν 22 - 4 - 1974 έβεβαιώθη παράβασις εις βά
ρος τών άδελφών Ή λία καί Kiovfvov Σούντα, επί τής
όδοΰ Πριγκηπονήσων άριθ. 39, διότι διενήργουν πώ/.ησιν νοθευμένου έλαιολάδου, ήτοι άνεμίγννον έλαχίστην
ποσότητα έλαιολάδου μετά σπορέλαιου κεχρωσμένου
διά συνθετικής ουσίας, δπερ ήτο λίαν επικίνδυνον διά
τήν δημοσίαν υγείαν. Έ κ τούτων, δ μεν πρώτος κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 3 ετών καί χρηματικήν ποινήν
50.000 δραχμοον, ο δε δεύτερος εις φυλάκισιν 2 ετών
καί χρηματικήν ποινήν 35.000 δραχμών.
2. Τήν 1 0 - 7 - 1974 έβεβ αιώθη παράβασις εις
βάρος τών Μακρυαλέα Βενετσιάνου καί τής συζύγου
του ’Ιωάννας, διότι κατελήφθησαν νά κατασκευάζουν
καί νά πωλοΰν, άντί τοϋ ποσού τών 300 δραχμών έκα
στον, φιαλίδια πλήρη ύγροϋ άγνώστον συνθέσεως. Έ κ
τής γενομένης υπό τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους
άναλύσεως, κατεδείχθη, ότι τό εν λόγω ιδιοσκεύασμα
άπετελεϊτο κυρίως έξ υδατίνου διαλύματος, ζύμης, όξεικοϋ όξέως, μικράς ποσότητος μαγειρικού άλατος καί
κυτρίνης φυτικής χρωστικής ουσίας. Εις τό κατασχεθέν βιβλίον πελατών, άνευρέθησαν άναγεγραμμένα
πλήρη τά στοιχεία 1.300 ατόμων, ατινα εΐχον προ μηθευθή τό έν λόγιο ιδιοσκεύασμα. Άμφότεροι παοεπέμφθησαν εις τήν δικαιοσύνην καί κατεδικάσθησαν εις
550

ποινάς φυλακίσεως. Περί τούτου ήσχολήθη καί ό ημε
ρήσιος τύπος.
3.
Τήν 9 - 2 - 1974 συνελήφθησαν ό βιοτέχνης
Σαββίδης Διονύσιος καί ό λογιστής του Σταμούλης
ή ’Αθανασύπουλος Σωκράτης, διότι ό μέν πρώτος έπώλει εις υπερβολικήν τιμήν προϊόντα ελαστικού ( καου
τσούκ), ο δέ δεύτερος έτήρει επιμελούς κεκρνμμένας
καρτέλλας, φερούσας τήν ένδειξιν «Τ», δι ών διενεργείτο ή παράνομος εΐσπραξις τοϋ υπερτιμήματος ( καπέλλ.ο), μέ αποτέλεσμα νά έχη είσπραχθή εντός ελά
χιστου χρόνον τό νπέρογκον χρηματικόν ποσόν τών6.020.000 δραχμών. Έ κ τούτων, ό μέν πρόύτος κατεδικάσθη εις φυλάκισιν ενός έτους, έξαγορασθείσαν προς
χιλίας δραχμάς ήμερησίως, ο δέ δεύτερος εις φυλάκισιν
δύο μηνών, έξαγορασθείσαν προς τριακοσίας δραχμάς
ήμερησίως.
Έ κ τον συνολ.ικοϋ αριθμού τών βεβαιωθεισών παρα
βάσεων, ένεκα τοϋ δτι τινές έξ αυτών ήσαν ιδιαιτέρως
σοβαραί, ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία, τών
δραστών σνλληφθέντιον καί παραπεμφθέντων αμέσως
ένώπιον τών κατά περίπτωσιν άσκούντων τήν ποινικήν
δίωξιν. Οντως: α. ’Επί συνόλων 3.453 βεβαιωθεισών
παραβάσεων δι’ εΐσπραξιν υπερβολικού κέρδους, ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία διά 57 έκ τούτων,
β. Έ π ί 184 παραβάσεων δι έλλ.ιποβαρή ζύγισιν,ήκολουθήθη αυτόφωρος διαδικασία διά 5. γ. Έ π ί 753
παραβάσεων διά στέρησιν ενδεικτικών πινακιδίων τιμής
πωλήσεως, ήκολουθήθη αυτόφωρος διαδικασία διά 2.
δ. Έ π ί 365 παραβάσεων δι’ άνατίμησιν ειδών άνεν
έγκοίσεως, ήκολουθήθη αυτόφωρος διαδικασία διά 9ε. Έ π ί 590 παραβάσεων δι’ έκδοσιν ανειλικρινών τι
μολογίων καί στέρησιν τοιούτων, ήκολουθήθη αυτό
φωρος διαδικασία διά 11.

Ύ ττοδ/νσις ’Αγοράν. Πειραιώς
Η ΔΙΑΡΚ Ο ΥΝ ΤΟ Σ τοϋ έτους 1973 έμφανισθεΐσα
εν τή διεθνεϊ αγορά ανυψωτική τάσις τών τιμών τών
άγαθιϋν βιοτικής άνάγκης, ή όποια ένετάθη, έκ τής,
εντός τοϋ αυτού έτους, λαβούσι^ς χώραν άνατιμήσεως
τοϋ πετρελαίου, σννεχίσθη, διά νά φθάαη εις τό απο
κορύφωμά της κατά τά μέσα τοϋ έτους 1974 καί νά
,σημειώση, έν συνεχεία, ποιόν τινα ϋφεσιν περί τό τέλος
τοϋ αυτού έτους.
'Η τάσις αυτή έγινεν αισθητή καί εις τήν Ε λληνι
κήν άγοράν καί επηρέασε σπουδαίως τον εύαίσθητον
νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως τών άγαθών
βιοτικής άνάγκης, τή βοήθεια, βεβαίως, καί τοϋ ψυ
χολογικού παράγοντος, ό όποιος αρκούντως έτροφο-.
δοτήθη έκ τΰ>ν γνωστών γεγονότων τοϋ έτους τούτου.
Τήν τοιαύτην ανώμαλων κατάστασιν έσπευσε νά
έκμεταλλ.ευθή, προς ίδιον όφελος, έκτος τής έπί διεθ
νούς έπιπέδου κερδοσκοπίας, καί ή έγχώριος τοιαύτνμ
διά παρανόμων πράξεων, διαφόρων τεχνασμάτων, αθε
μίτων ένεργειών καί αντιδεοντολογικών διαδικασιών,
μέ αποτέλεσμα νά έπιδεινώση τήν Ελληνικήν Οικονο
μίαν έτι περισσότερον.
Ευτυχώς, τά ληφθέντα υπό τής νέας Πολιτικής
'Ηγεσίας μέτρα άνέκοψαν τήν τάσιν αυτήν καί έν συνε
χεία, σταδιακούς μέν, πλήν σταθερώς, συνετέλεσανjca\
συντελούν εις τήν βελτίωσιν τής όλης έν Έλλ.άδι οι
κονομικής καταστάσεως.

. 1. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς :

Ή Ύποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας Πειραιώς, άναλογισθεϊσα τάς εύθύνας της, προ της προρρηθείσης καταστάσεως, έναντι τον καταναλωτικοί) κοινού, άνέπτυξεν, οϊκοθεν, πρωτοφανή πρωτοβουλίαν ενεργειών προς
όλους τούς τομείς άρμοδιότητός της. Ε ί δ ι κ ώ τ εο ο ν:
Ένεργοποίησεν εις τό ακέραιον άπαν τδ προσω
πικόν της, τό όποιον, όμολογουμένως, δεν έφείσθη
κόπου ουδέ χρόνον καί ταλαιπωριών, προκειμένου νά
άνταποκριθή εις τάς υποχρεώσεις τής περιστάσεως.
Έμεθόδενσεν, κατά τον πλέον καλλίτερον καί άποτελεσματικώτερον τρόπον, τάς ένεργείας των έν αυτή
νπηρετούντων ’Αξιωματικών, Άρχιφνλάκων καί ’Α 
στυφυλάκων εις τρόπον, ώστε ανται νά έχουν θετικά
καί ουσιαστικά αποτελέσματα .
Έθεσεν υπό συνεχή έλεγχον καί παρακολούθησιν
τάς ένδεκα Βιομηχανίας Ψύχους, αϊτινες λειτουργούν
εις την περιφέρειάν της, τάς είκοσι ’Επιχειρήσεις
’Αλλαντοποιίας, την ’Ιχθυόσκαλαν Πειραιώς, την
Κεντρικήν Λαχαναγοράν Ρέντη, τό χονδρικόν καί λια
νικόν έμπόριον καί τά πάσης φύσεως καταστήματα
έξυπηρετήσεως τού κοινού, έπιθεωρήοασα, έν σννόλω,
76.714 εκ τούτων.
Κατεπολέμησεν άποτελεσματικώς τον οικονομι
κόν - ψυχολογικόν πόλεμον, ένεκα τού όποιου οι καταναλωταί προσέτρεχον εις τά καταστήματα προς αγο
ράν τροφίμων πάσης φύσεως, καθ’ ομαδικόν τρόπον,
δι’ εύστοχων καί σταθερών ενεργειών τών έν αυτή
ύπηρετ ονντων ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, παντός
βαθμού.
Έπεδίωξε καί έπέτυχε νά κτυπήση, κατά τό δυνα
τόν, την αισχροκέρδειαν έν τή γενέσει της, διά τής
υποβολής μηνύσεων εις βάρος τών παραβατών τών
έν ίσχύϊ Νόμων καί ’Αγορανομικών Διατάξεων. Σννολικώς υπέβαλε 5.147 μηνύσεις καί ένήργησε 6.135 έγγράφους συστάσεις. ’Επί ιδιαζόντως σοβαρών περι
πτώσεων, καθ’ ας έπεβάλλετο, έκ τών πραγμάτων, δ
άμεσος κολασμός τών παραβατών, τόσον προς συγκράτησιν έκ τής παρανομίας τών λοιπών έμπορευομέ
νω ν, όσον καί προς Ικανοποίησιν τών καταναλωτών,
οί οποίοι, πράγματι, εις πολλάς περιπτώσεις, έπροβληματίσθησαν προ τών συνεχών ανατιμήσεων καί προ
τής άπαραδέκτου νοοτροπίας, ένίων έμπορευομένων,
νά τούς θεωρούν καί νά τούς μεταχειρίζωνται μόνον
ώς πράγμα, μόνον ώς μέσον αύξήσεως τών παρανόμων

κερδών των, έφήρμοσε τό σύστημα τής αυτοφώρου
διαδικασίας. Οϋτιος, συνέλαβε καί άπέστειλεν εις τά?
Είσαγγελικάς Ά ρχά ς τεσσαράκοντα δύο παραβάταζ
Νόμων καί Διατάξεων, σχέσιν έχουσών 1) μέ την εϊσπραξιν ή την άπαίτησιν προς εϊσπραξιν, κατά την πώλησιν αγαθών βιοτικής άνάγκης, υπερτιμήματος ( καπέλλου), 2) μέ την υποχρεωτικήν συναγοράν ύπό τού
αυτού άγοραστοϋ καί ειδών άνεπιθυμήτων αύτώ, 3)
μέ την αδικαιολόγητον αρνησιν πωλήσεως αγαθών βιο
τικής άνάγκης, 4) μέ την μη έκδοσιν τιμολογίων
κατά την πώλησιν ή τήν μή κατοχήν τιμολογίων αγο
ράς τών πωλουμένων ειδών καί 5) μέ τήν παρακώλυσιν τού άγορανομικοϋ ελέγχου έκ μέρους τών έμπο
ρευομένων, οϊτινες, προκειμένου νά αποφεύγουν τήν
άποκάλυψιν τών παρανόμων κερδών των, ήτις θά έπετυγχάνετο γιά τού άγορανομικοϋ έλέγχου, προέβαλον
πλεϊστα όσα προσκόμματα εις τά άγορανομικά όργανα,
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπί σκοπώ
ματαιώσεως τού έλέγχου τούτον. Μάλιστα, εις τινας
περιπτώσεις, προφασιζόμενοι ότι, δήθεν, τούς κατεδίωκεν ή ’Αγορανομία, έπεζήτονν τήν σνμπαράστασιν
καί αυτών τούτων τών θυμάτων των, τών καταναλω
τών, διά τήν προστασίαν, άκριβώς, τών οποίων μοχθεί,
υπάρχει καί εργάζεται ή ’Αγορανομική Υπηρεσία τής
’Αστυνομίας. Καί, δυστυχώς, παρουσιάαθησαν, έν τή
πράξει, περιπτώσεις, καθ’ ας καταναλωταί - θύματα
μετετράπησαν εις ύπερασπιστάς τών θυτών των, τών
όφθαλμοφανώς καί άσυνειδή τως κερδοσκοπούν των
εις βάρος των, έλαννόμενοι έκ λόγων καθαρώς συναι
σθηματικών, μέν, πλήν άδικαιολογήτων καί άνεπιτρέπτων παντάπασιν.
Έπροστάτευσε τήν δημοσίαν υγείαν, διά τής ένδελεχοϋς έξετάσεως τών προς κατανάλωσιν προοριζομένων τροφίμων, ιδίως ζωικής προελενσεως, διά τών
Άστυκτηνιάτρων τής Άστυκτηνιατρικής ' Υπηρεσίας
Πειραιώς, οϊτινες, όρώντες τήν προστασίαν τής υγείας
τού καταναλωτικού κοινού καί μόνον, δέν έφείσθησαν χρόνου καί κόπου, ουδέ έκάμφθησαν προ ούδενός.
Διατηρήσαντες υψηλόν τό φρόνημα καί έργασθέντες
μέ γνώμονα τήν φωνήν τής σννειδήσεώς των καί μόνον,
ή οποία, σημειωτέον, έν ούδεμιά περιπτώσει τούς
έγκατέλειψεν, έπέτυχον νά καταπολεμήσουν πάσαν
εστίαν ακατάλληλον ή επικίνδυνον εις τήν δημοσίαν
υγείαν.
Ούτως, ύπέβαλ,ον μηνύσεις εις 99 παραβάτας τών
' Υγειονομικών έν γένει Διατάξεων, διά κατοχήν ή πώλησιν άκατα?.λ)')λων ή έπικινδύνων τροφίμων, καί κατέ551

στρεψαν, διά τον αυτόν λόγον, 39.608 χιλιόγραμμα
τροφίμων εν γένει, 5.871 ώά και 128.877 κντία κον
σερβών.
Ένήργησε 4.331 δειγματοληψίας παντός άγαθοϋ
βιοτικής ανάγκης, τα δε ληφθέντα δείγματα άπέστειλε
προς έξέτασιν εις τάς Χημικός Υπηρεσίας Πειραιώς.
’Εκ των άπαντήσεων τών Χημικών Υπηρεσιών, προέκυψεν, δτι τα 317 εκ τούτων ενρέθησαν μη κανονικά,
δι’ δ καί υπέβαλε μηνύσεις εις βάρος τών υπευθύνων.
Μάλιστα, εις ένδεκα περιπτώσεις ελαίων, τα ληφθέντα
δείγματα ενρέθησαν όχι άπλώς καί μόνον νοθευμένα,
αλλά, έν' ταντώ, καί επικίνδυνα εις την δημοσίαν
υγείαν.
Β '. ’Έ κ τ α σ ι ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς :
"Η ιδία ’Αρχή, εχουσα έπίγνωσιν τοϋ γεγονότος,
δτι ασκεί άγορανομικά καθήκοντα 1) εις τον πρώ
τον εισαγωγικόν Λιμένα τής Χώρας, διά μέσου τοϋ
όποιον είσάγονται έκ τοϋ εξωτερικού αγαθά βιοτικής
άνάγκης, προοριζόμενα δι’ ολόκληρον την Χώραν, καί
ούχί μόνον διά την Πόλιν τοϋ Πειραιώς, 2) εις την
’Ιχθυόσκαλαν Πειραιώς, μέσω τής όποιας διακινοννται άπαντες οί νωποί Ιχθύες, οϊτινες προορίζονται
διά τό Λεκανοπέδιον τοϋ Νομού ’Αττικής, καί ούχί
μόνον διά τό τοιοϋτον τοϋ Διαμερίσματος Πειραιώς,
καί 3) εις την Κεντρικήν Λαχαναγοράν Ρέντη, μέσω
τής όποιας διακινοϋνται άπαντα τά όπωροκηπευτικά,
τά κρέατα καί τά ώά, άτινα προορίζονται δι’ δλα τά
Διαμερίσματα τοϋ Νομοϋ ’Αττικής, καί ούχί μόνον
διά τό τοϋ Πειραιώς τοιοϋτον, έπεξέτεινε την δραστηριότητά της καί πέραν τών ορίων τής τοπικής άρμοδιότητός της, έν αγαστή συνεργασία με τάς κατά τόπους
’Αστυνομικός Ά ρχάς, ιδίως διά τοϋ Άγορανομικοϋ
Σταθμού τής Κεντρικής Λαχαναγοράς Ρέντη, οι Υ 
πάλληλοι τοϋ όποιου είργάσθησαν καθημερινώς από
04.30' ώρας, μέ δεξιοτεχνίαν καί εύστοχους τρόπους
ένεργείας, δντες έξειδικευμένοι πλήρως εις τά καθήκοντά των καί μάλιστα ώς προς την ποιότητα καί
καταλληλότητα τών ειδών, τον ’έ λεγχον τών τιμών
καί την κοστολόγησιν τών αγαθών βιοτικής άνάγκης.
"Η ενέργεια καί ή συνεργασία αυτή είχε θετικά αποτε
λέσματα, καθ’ δσον, άφ’ ενός μέν, επέτυχε νά κτυπήση
τούς ασυνειδήτους καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον παρεμβαλλομένους εμπόρους άπό τοϋ σημείου αγοράς τοϋ
προϊόντος μέχρι τής καταναλώσεώς τον, άφ’ ετέρου
δέ, νά παράσχη σημαντικήν βοήθειαν εις τήν ομαλήν
διακίνησιν τών αγαθών έκ τής παραγωγής εις τήν
κατανάλωσιν. Τό τελευταιον τοϋτο γεγονός συνετέλεσεν εις τό νά ΰπάρχη, πάντοτε, μεγάλη προσφορά άγαθών εις τάς άγοράς, καί μάλιστα εις τήν άγοράν τοϋ
"Αγίου Ίωάννου Ρέντη, μέ τό εύχάριστον έπακόλουθον
νά διατηρηθή έν λειτουργία ό πέλεκνς τής αισχροκέρ
δειας, ό νόμος τής προσφοράς καί τής ζητήσεως άγαθών.
Γ '. Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ί.
Χαρακτηριστικός περιπτώσεις άσυνειδήτου κερδο
σκοπίας άποτελοϋν:
a) "Η αυτόφωρος κατάληψις τοϋ κρεοπώλ.ον Καφέ
Χρήστου τοϋ Γεωργίου υπό ’Οργάνων τοϋ Άγορανομικοϋ Σταθμού τής Κεντρικής Λαχαναγοράς "Αγίου
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Ίωάννου Ρέντη, τάς μεσημβρινός ώρας τής 10 - 4 1974, έντος τοϋ έν Περάματι καί έπί τής όδοϋ Μακεδο
νίας άριθμοϋ 70 κρεοπωλείου του, καθ’ ήν στιγμήν
είσέπραττε παρά τοϋ άγοραστοϋ Καπάτον Βασιλείου
τοϋ Χρήστου, διά τήν εις τούτον πώλησιν 95 σφαγίων
αμνοεριφίων, τό χρηματικόν ποσόν τών 3.280 δραχ
μών, πλέον τοϋ κανονικού, ώς υπερτίμημα ( καπέλλο).
β) "Η ενέργεια τοϋ κρεοπώλου ’Άνω Δάφνης ’Α 
θηνών Θεοδωροπούλου Θεοδώρου τοϋ Δη μητριού καί
τοϋ συναυτουργοϋ αύτοϋ Περιβολάρη Κων/νον τοϋ
Δημητρίου, κατοίκου Λυρκείας ’Αργολίδας. Οϋτοι,
προκειμένου νά καρπωθοϋν, παρανόμως, τήν διαφοράν
τών 28 δραχμών άνά χιλιόγραμμου κρέατος, μεταξύ
τής τιμής τοϋ κρέατος βετουλ.ίον καί τής τοιαύτης τοϋ
κρέατος εριφίου, κατεσκεύασαν καί έχρησιμοποιούν
πλαστός σφραγίδας, ό πρώτος μέ τήν ένδειξιν «Ο.
Κ .Λ .Α.» καί ό δεύτερος μέ τήν τοιαύτην «ΕΡΙΦΙΟΝ».
Διά τής χρησιμοποιήσεως τής πρώτης σφραγϊδος,
έπετύγχανον τήν μή διακίνησιν τών σφαγίων μέσω
τής Κεντρικής Λαχαναγοράς καί, κατά συνέπειαν, τήν
μή έπιθεώρησιν τούτων, ώς προς τήν καλήν των συντήρησιν καί τον χαρακτηρισμόν των υπό ’Αστνκτηνιάτρου, διά δέ τής δευτέρας έχαρακτήριζον τά βετούλια ώς ερίφια μόνοι των, ένω ό χαρακτηρισμός τών
σφαγίων ένεργεϊται μόνον υπό Κτηνιάτρου ή Ά σ τν κτηνιάτρον. Τοιουτοτρόπως, διέθετον εις τήν κατανάλωσιν, άφ’ ενός μέν, κρέας βετουλίου ώς κρέας
εριφίου, άφ’ ετέρου δέ, χωρίς νά έχη τοϋτο έπιθεωρηθή,
διά τήν καταλληλότητα ή μή προς βρώσιν, παρά Κτη
νιάτρου καί ’Αστυκτηνιάτρου.
"Η παράνομος δράσις τούτων διεκόπη τήν 24ην
Σεπτεμβρίου 1974, τή έπεμβάσει τοϋ Άγορανομικοϋ
Σταθμού τής Κεντρικής Λαχαναγοράς "Αγίου ’Ιωάν
ναν Ρέντη. Καί οι δύο, παρεπεμφθέντες εις τάς Δι
καστικός Ά ρχάς, κατεδικάσθησαν.
Άμφότεραι αί έπιτυχίαι αύται τοϋ Άγορανομικοϋ
Σταθμού τής Κεντρικής Λαχαναγοράς, έλθοϋσαι εις
τήν δημοσιότητα διά τοϋ "Ημερησίου Τύπον, προεκάλεσαν ευμενή σχόλια υπέρ αύτοϋ καί τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος.
Δ ’. ’Ε ν η μ έ ρ ω σ ι ς κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ο ύ κ ο ι 
νού.
Έ π ί τών σοβαρών άγορανομικών παραβάσεων ένημερώθη, εγκαίρως καί πλήρως, τό καταναλωτικόν κοι
νόν, διά τοϋ "Ημερησίου Τύπου καί τών μέσων ενήμε
ρο) σε ο:ς (Ρ/Φ, Tj V), έπί σκοπώ προστασίας τού
του καί άποθαρρύνσεως τών παρανομουντών.
Ε' ’Έ κ τ α κ τ ο ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς .
Συνεπεία τής ένεργείας τών ψιθυριστών, περί, δή
θεν, έπικειμένου πολέμου, έσημειώθη, τρις ή τετράκις
έντός τοϋ υπό έπισκόπησιν έτους, σοβαρά άναταραχή
εις τάς άγοράς τής Πόλεως Πειραιώς, ή όποια έλαβε
σχεδόν, τήν μορφήν τοϋ πανικού μεταξύ τών κατανα
λωτών. Οι έν τή "Υποδ/νσει ’Αγορανομίας Πειραιώ
νπηρετοΰντες ’Αστυνομικοί "Υπάλληλοι, παντός βαθ_
μοϋ, έπενέβησαν άστραπιαίως, μέ εύστοχους, πειστι
κάς καί σταθερός ένεργείας, μέ αποτέλεσμα νά έπα
νεύρουν αί άγοραί αύται, έντός συντόμου χρονικού δια
στήματος, τον ομαλόν καί κανονικόν ρυθμόν λειτουρ
γίας των.

Τμήμα ’Αγοράν. Πατρών
Α Ι Π Α Τ Ρ Α Ι είναι πρωταρχικής σημασίας σταθ
μός εισαγωγικόν, έξαγωγικοΰ και διαμετακομιστικοϋ
’Εμπορίου, διαθέτουσαι ισχυρόν και ενρωστον ’Εμπο
ρικόν και Βιομηχανικόν δυναμικόν, πέραν δέ τούτων,
4.000 περίπου άγορανομικώς, ’Αστνκτηνιατρικώς και
' Υγειονολογικώς έλεγχομένας ’Επιχειρήσεις.
Ή Έ πιτέλεσις τοϋ, εκ των Νόμων τής Πολιτείας
και τών Διαταγών των Προϊσταμένων ’Αρχών, ανα
τεθειμένου εις τό οικείον Τμήμα ’Αγορανομίας, συναφώς προς τον έλεγχον τής επάρκειας, καταλληλότητος
και κανονικότητος τιμών τών ειδών βιοτικής ανάγκης,
έργου, χάρις εις την άφοσίωσιν τον συνόλου τών εν αντώ
νπηρετούντων ’Αξιωματικών και κατωτέρων ’Α στυ
νομικών, έγένετο λίαν ίκανοποιητικώς.
Ή δραστηριότης καί άπόδοσις τοϋ Τμήματος κατά
τό διαδραμόν έτος νπήρξεν ή ακόλουθος:
Α'. Ά σ τ υ κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ό ς τ ο μ ε ύ ς .
Τόσον εις τούς χώρους μαζικών επιθεωρήσεων, ως
Σφαγεία, ’Ιχθυόσκαλα, Ψυκτικαί Μονάδες κ.λ.π., όσον
καί εις την άγοράν, έπεθεωρήθησαν 2.404 τόννοι ειδών
βιοτικής άνάγκης ζωικής προελενσεως, ώς σφάγια,
ίχθυηρά, γάλα καί προϊόντα αύτοϋ, ώά, άλλαντικά καί
κονσέρβαι.
Έ κ τούτων, κατεστράφησαν, κριθέντα άκατάλληλα
καί επιβλαβή εις την δημοσίαν υγείαν, 52 τόννοι.
' Ωσαύτως, ένηργήσαν 160 τακτικαί καί 30 έκ
τακτοι Ά στνϊατρικαί επιθεωρήσεις εις καταστή
ματα, επιχειρήσεις κ.λ.π.
Β' ' Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ό ς τ ο μ ε ύ ς.
’Εν συνεργασία με τό κέντρον Κοινωνικής Πολιτι
κής, ένηργήθησαν 54 ’Αστνϊατρικαί επιθεωρήσεις

εις 356 καταστήματα, Δημόσια κέντρα, έξ ών εύρέθησαν ακάθαρτα 5
Γ '. Δ ε ι γ μ α τ ο λ η π τ ι κ ό ς τ ο μ ε ν ς.
’Υπό τοϋ οικείου Συνεργείου Δειγματοληψίας
έλήφθησαν 1.140 δείγματα έκ ποσοτήτων ειδών
βιοτικής άνάγκης, ατινα άπεστάλησαν προς έργαστηριακόν έλεγχον. ’Εκ τούτων 193 ενρέθησαν μη κα
νονικά.
Δ'. Ά γ ο ρ α ν ο μ ι κ ό ς τ ο μ ε ν ς.
Έ κ τών ένεργηθέντων τακτικών καί έκτάκτων
άγορανομικών έλέγχων, έβεβαιώθησαν έν σννόλω
1929 άγορανομικαί παραβάσεις.
Εις 1.279 περιπτώσεις, δι’ ας διηκριβωμένως δεν
νφίστατο δόλια προαίρεσις ή έπρόκειτο περί έπουσιώδους σημασίας άγορανομικών άταξιών, έγένοντο
συστάσεις, εις τάς λοιπός δέ 650 ύπεβλήθησαν μη
νύσεις.
Γενικώς καί παρά την, έξ άντικειμενικών λόγων,
άστάθειαν τής άγοράς, ή έμπορική διακίνησις εις την
περιοχήν δικαιοδοσίας τοϋ Τμήματος νπήρξεν ικανο
ποιητική, ή δέ, έκτεθεισα ϋπερθεν, δραστηριότης τοϋ
Άγορανομικοϋ Τμήματος Πατρών συνέβαλε λίαν
ίκανοποιητικώς εις την παγίωσιν συνθηκών εύρυθμου
διακινήσεώς τοϋ Εμπορίου, βελτιώσεως τών όρων
λ.ειτουργίας τών έπιχειρήσεων, προλήιρεως διαθέσεως
άκαταλλήλων ειδών βιοτικής άνάγκης καί πατάξεως
τής νοθείας καί αισχροκέρδειας, με ευμενείς κρίσεις
υπέρ αύτοϋ, υπό τοϋ καταναλωτικού κοινού.
’Ανάλογος υπήρξε βεβαίως καί ή δραστηριότης
τοϋ Τμήματος ’Αγορανομίας Κέρκυρας. Γενικώς ή
δραστηριότης τών Υπηρεσιών ’Αγορανομίας έχει ώς
εξής:

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
α. Άγορανομικοϋ Κώδικος
β. Πλημμελήματα Ποιν. Κώδ. καί Είδ. Ποιν. Νόμων
γ. Πταίσματα:
1 ) Μηνύσεις
2) Συστάσεις
Σ ύν ολ ον
2. Άστυκτηνιατρικαί - Ά στυϊατρικαί Επιθεωρήσεις Καταστημάτων
3. Δειγματοληψίαι τροφίμων
4. Έξετασθέντα τρόφιμα
Κρέας
εις τόννους
»
»
’Ιχθύες
)>
Α λίπαστα
»
»
Άλλαντες
»
Τυρός 1
»
»
»
»
Διάφορα
Σ ύν0λ 0ν
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις έκατομμύρια τεμάχια

ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1973
13.860
739

1974
11.634
1.165

1.684
3.524
19.807

1.287
4.025
18.111

98.674
10.742

125.629
10.224

134.001
60.318
309
3.096
18.948
12.032
228.704
43.894
74.555

125.544
95.675
987
12.301
45.899
24.341
304.747
36.939
141.891
553

5. Κατασχεθέντα - καταστραφέντα τρόφιμα ώς ακατάλληλα - επικίνδυνα.*
εις χιλιόγρμ
Κρέας
))
»
Ιχθύες
))
))
'Αλίπαστα
))
))
Άλλαντες
))
))
Τυρός
))
))
Διάφορα
Σ ύν ολ ον
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις τεμάχια

36.871
37.391
8.209

71.831
29.942

211

228
10.612
269.105
383.939
141.319
7.611

20.492
10.159
113.333
771.617
2.312.132

2 . 2 21

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ ΛΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕΣ ΙΩ Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ε Π Ι ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
1973
151
147.386

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Άγορανομικοΰ Κώδικος
2. Άστυϊατρικαί επιθεωρήσεις
’Έτους
1974
252
37.067

’Έτους
1973
282
42.896

Έ γκλήματα βεβαιωθέντα.·
Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολον

Αΰξησις
0/
/ο

292.577
322.708
652.604

228.833
328.501
600.512

1974
47
152.254
Μείωσις
0/
/ο
10,63
13.58
—
1,76
—

27,85
—
8,67

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ
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Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν Α ΓΟ ΡΑ Ν Ο 
ΜΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ Υ Π Ο Δ /Ν Σ Ε ΙΣ
ΚΑΙ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΑΣ
Α' Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ

ΑΓΟΡΑ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
α ) Άγορανομικοϋ Κώδικος
β) Πλημμελήματα Ποινικού
Κώδ. καί Είδ. Ποιν. Νόμ.
γ ) Πταίσματα
1. Μηνύσεις
2. Συστάσεις
Γενικόν Σύνολον
2. Άστυκτηνιατρικαί - Ά στυϊατρικαί έπιθεωρήσεις
Καταστημάτων
3. Δειγματοληψίαι τροφίμων
4. Έξετασθέντα τρόφιμα εις
τόννους
Κρέας
’Ιχθύες
Α λίπαστα
Άλλαντες
Τυρός
Διάφορα
Σύνολον
Κονσέρβαι εις έκατομμύρια
τεμάχια
Ώ ά εις έκατομμύρια τεμάχ.
5. Κατασχεθέντα - καταστραφέντα τρόφιμα ώς άκατάλληλα - έπικίνδυνα
εις χιλιόγραμμα
Κρέας
’Ιχθύες
Αλίπαστα
Άλλαντες
Τυρός
Διάφορα
Σύνολον
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις τεμάχια

ΑΘΗΝΩΝ

’Έτους
1973
8.062

’Έτους
1974
7.008

461

750

600
2.937
12.060

354
2.729
10.841

' 33.685

45.343

5.054

4.504

45.583
49.601
16
368
5.855
7.094
108.517

77.252
82.575
387
10.515
36.302
13.816
220.844

28.552
24.294

30.032
122.800

5.351
4.598

22.537
1.183

—

130
6.454
3.288
19.821
668.747
716

—
—

4.273
246.064
274.057
36.854
1.620

Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Λ ΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ ΑΘΗΝΩΝ Ε Π Ι .Α ΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος
2. Ά στυϊατρικαί ’Επιθεωρή
σεις

1973
79

1974
32

98.591

96.279

Β \ Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΣ ΑΓΟΡΑΝΟ Μ ΙΑΣ
1.

Βεβαιωθέντα εγκλήματα

1973

Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ
1974

α. Άγορανομικοϋ Κώδικος
β. Πλημμελήματα Ποιν.Κώδ.
καί Είδ. Ποιν. Νόμων
γ. Πταίσματα:
1. Μηνύσεις
2. Συστάσεις
Γενικόν Σύνολον

4.708

3.867

205

346

1.045
—
5.958

916
—
5.129

2. Άστυκτηνιατρικαί -Ά σ τυιατρικαί επιθεωρήσεις κα
ταστημάτων

61.271

74.427

3. Δειγματοληψίαι τροφίμων

3.978 ·

4.217

4. Έξετασθέντα τρόφιμα
εις τόννους
Κοέας
’Ιχθύες
Α λίπαστα
Άλλαντες
Τυρός
Διάφορα
Σύνολον
Κονσέρβαι εις έκατομμ. τεμ.
Ώ ά εις έκατομμ. τεμάχια

85.076
10.212
214
2.671
11.133
4.752
114.058
14.154
50.102

43.875
11.901
590
1.767
8.417
7.554
74.104
6.560
18.267

5. Κατασχεθέντα-καταστραφέντα τρόφιμα ώς ακατάλ
ληλα - έπικίνδυνα
εις χιλιόγραμμα
Κρέας
12.262
18.221
’Ιχθύες
9.961
Α λίπαστα
Άλλαντες
57
Τυρός
1.173
—
Διάφορα
41.674
Σύνολον
120.402
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις τεμάχια
2.310.816

13.114
8.409
1.276
228
6.291
20.019
49.337
78.195
5.871

Δ ΡΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ Τ Η Σ ΛΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν
ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ Ε Π Ι Α ΓΟ ΡΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος
2. Ά στυϊατρικαί επιθεωρήσεις
Γ'. ΤΜ ΗΜ Α ΑΓΟΡΑΝΟ Μ ΙΑΣ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
α. Άγορανομικοϋ Κώδικος
β. Πλημμελήματα Ποινικοΰ
Κώδ. καί Είδ. Ποιν. Νόμ.
γ. Πταίσματα:
1. Μηνύσεις
2. Συστάσεις
Γενικόν Σύνολον
2. Άστυκτηνιατρικαί -Ά σ τυϊατρικαί επιθεωρήσεις κα
ταστημάτων

1973
44

1974
9

41.375

40.641

ΠΑΤΡΩΝ
1973
765

1974
597

60

46

27
548
1.400

7
1.279
1.929

3.371

5.586
555

3. Δειγματοληψία!, τροφίμ.
4. Έξετασθέντα τρόφιμα
εις τόννους
Κρέας
’Ιχθύες
Α λίπαστα
Άλλαντες
Τυρός
Διάφορα
Σ ύν ολ ον
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις τεμάχια
5. Κατασχεθέντα -καταστραφέντα τρόφιμα ώς άκατάλληλα - επικίνδυνα
εις χιλιόγραμμα
Κρέας
’Ιχθύες
'Αλίπαστα
Άλλαντες
Τυρός
Διάφορα
Σ ύνολον
Κονσέρβαι εις τεμάχια
Ώ ά εις τεμάχια

1.247

2.191
496
79
55
1.960
187
4.968
1.259.800
159.000

20.337
14.573
1.223
24
1.826
12.629
50.612
19.465
600

1.132

4.417
1.202
10
19
1.180
1.735
8.563
347.450
824.100

36.180
20.350
945

2. Ά στυϊατρικαί
σεις
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1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
α. Άγορανομικοϋ Κώδικος
β. Πλημμελήματα Ποινικού
Κώδ. καί Εΐδ. Ποιν. Νόμ.
γ. Πταίσματα:
1. Μηνύσεις
2. Συστάσεις
Γενικόν Σύνολον

1973
325

1974
162

13

23

12
128
478

10
17
212

2. Άστυκτηνιατρικαί -Ά σ τυιατρικαί επιθεωρήσεις κα
ταστημάτων

347

273

3. Δειγματοληψίαι τροφίμων

463

371

4. Έξετασθέντα τρόφιμα εις
τόννους

1.161

1.236

5. Κατασχεθέντα -καταστραφέντα τρόφιμα ώς άκατάλ.ληλα - επικίνδυνα εις χιλιόγρ.

1.236

2.046

—

48
976
58.499
26.270
120

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ ΛΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕΣΙΩ Ν
ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ ΠΑΤΡΩΝ
Ε Π Ι ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος

Δ ' ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΑΣ ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ

1973
5

1974
4

2.872

3.860

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Λ ΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕΣΙΩ Ν
ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Σ ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ .
Ε Π Ι ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος
2. Ά στυϊατρικαί
σεις

1973
3

1974
—

1.132

900

επιθεωρή

Ε.' Δ /Ν Σ ΙΣ Τ Ο Υ ΡΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος

1973
20

1974
2

3.416

10.574

επιθεωρή
2. Ά στυϊατρικαί επιθεωρήσεις

it.

mr

Ύ πηρεσίαι Τροχαίας

'Υττοδ/νσις Τροχ. Κινήσεως Α θηνώ ν
Η ΥΠΟ Δ / ΝΣΙ Σ Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών
έπέδειξεν ίδιάζουσαν κατά τό έτος 1974 δραστηριότη
τα διά την άντιμετώπισιν τον κνκλοφοριακον προ
βλήματος τής πόλεως των ’Αθηνών καί την έξασφάλισιν ομαλής, άνετου καί ασφαλούς κυκλοφορίας πε
ζών τε καί οχημάτων.
Προς τοϋτο, έκτος τον κύριον αυτής έργου, ήτοι
τής ρυθμίσεως τής κνκλοφορίας, έμελετήθησαν καί
έπροτάθησαν διαρρυθμίσεις κόμβων κυκλοφορίας, μο
νοδρομήσεις οδών, έπέκτασις τής υφιστάμενης φωτει
νής σηματοδοτήσεως εις ά σημεία παρουσιάζουν κυκλοφοριακόν ενδιαφέρον καί έμελετήθη ή έπέκτασις
τον δικτύου κλειστόν κυκλώματος τηλεοράσεως εις
τρόπον ώστε ή έποπτεία καί κατενθννσις τής κνκλο
φορίας νά πραγματοποιήται εύχερέστερον.
. Έ κτος τον τομέως ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας,
άνεπτύχθη δραστηριότης εις την πρόληψιν των τρο
χαίων ατυχημάτων διά τής τοποθετήαεως πινακίδων
παραχωρήσεως προτεραιότητος, διά τής έφαρμογής
τών διατάξεων κνκλοφορίας καί δη τής διώξεως των
έπικινδύνων παραβάσεων καί έγένοντο συστάσεις
προς τούς χρησιμοποιούντας τάς οδούς, διά τον Ρα
διόφωνου καί τού Τύπου. ’Επίσης, έπραγματοποιήθησαν διαλέξεις κνκλοφοριακον περιεχομένου εις Σχο
λεία, ’Επαγγελματικά Σωματεία κ.λπ. καί προεβλήθησαν κινηματογραφικοί ταινίαι μέ άποκλειστικόν
άντικείμενον «την κυκλοφοριακήν αγωγήν καί την
πρόληψιν τών τροχαίων ατυχημάτων», διάρκειας 12',
ώς καί φωτογραφικοί διαφάνειαι τοϋ αυτού περιεχο
μένου.
’Ιδιαιτέρως δέον νά έπισημανθή 6 τομείς δράσεως
τών υπηρεσιών Τροχαίας ’Αθηνών εις την έξιχνίασιν
άδικημάτων διαπραχθέντων υπό αγνώστων, ιδία πε
ριπτώσεων κατά τάς όποιας άσννείδητοι οδηγοί έτρανμάτισαν καί έγκατέλειψαν τά θύματά των αβοήθητα
ή ίδιοποιήθησαν ξένα κινητά πράγματα έγκαταλειφθέντα έντός τών οχημάτων των.
Ένδεικτικώς δύνανται έν προκειμένη) νά άναφερθονν αί κάτωθι περιπτώσεις:
Την 01.20' ώραν τής 8-6-1974 αύτοκίνητον άγνώστου άριθμοΰ κυκλοφορίας καί όδηγοϋ, έπί τής διασταυρώσεως τής Λεωφ. Σνγγροϋ - Δαβάκη, παρέ
συρε καί έτραυμάτισε βαρέως τον πεζόν Μαντουρίδην
Παναγιώτην τον Νικολάου, κάτοικον Καλλιθέας, οδός
Λασκαρίδου 118. Έ κ τών δοθέντων στοιχείων, χρώμα,
μάρκα κ.λπ., ώς καί τών άρχικών στοιχείων τοϋ αρι
θμού κυκλοφορίας (Β Ι - 52), έξηκριβώθη, δτι υπαί
τιον τοϋ τραυματισμού ήτο τό ύπ’ άριθ. B l-5 2 9 8 1.Χ.Ε.
αύτοκίνητον, δπερ ώδηγεϊτο υπό τοϋ Σαλταπίδα Κων/

’Επάνω : Συμβολική άναγνώρισις τοϋ μεγάλου έργου τής Τρο
χαίας. "Ενα μικρό δώρο μέ την ευκαιρία τής Πρωτοχρονιάς.
Κάτω : Τροχονόμος βραβενθείς υπό τής Ε .Λ .Π .Α .

νου τοϋ Γεωργ., κατοίκου ’Αθηνών, όόός Καρύστου 13.
Την 20.30' ώραν της 17-8-1974, επί τής διασταυρώσεως, των όδών Μ. ’Αλεξάνδρου - Κολοκννθοϋς, έλαβε χώραν ανγκρονσις τον ύπ’ άριθ. 191906
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου μετά τοΰ i n ’ άριθ. GE - 4790
Ι.Χ.Ε. τοιούτου, μέ άποτέλεσμα τον θανάσιμον τραυ
ματισμόν μιας γυναικός και τον τραυματισμόν τριών
ετέρων ατόμων, απάντων επιβατών τον πρώτου αυ
τοκινήτου. Μετά την σύγκρουσιν, δ οδηγός τοΰ δευ
τέρου αυτοκινήτου έξηφανίσθη. ’Εντός τοΰ οχήματος
άνευρέθη εν γυναικεϊον υπόδημα και μία κάρτα τύπον
καρτ-βίζιτ μέ στοιχεία Ρωμανίας ή Λεδάκης Γεώργιος.
Τόσον έκ τοϋ αρχείου τής ' Υπηρεσίας Τελωνειακών
’Ερευνών και ’Αναζητήσεων, όσον και έκ τον αρχείου
τής 'Υποδ /νσεως Τροχαίας Κινήσεως ούδέν προέκυψε
περί τον ώς άνω αυτοκινήτου. Κατόπιν εκτάκτων ανα
ζητήσεων, άνευρέθη άτομον υπό τά ώς άνω στοιχεία,
δπερ έδήλωσεν or ι ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τό όχημα,
πλήν όμως υπήρχε ή πιθανότης τό όχημα νά (ώδηγειτο υπό τής συζύγου του, μεθ’ ής έτέλει έν διαστάσει
και διέμενεν εις ’Ανθονπολιν ή Περιστέρι. Αντη συνανεστρέφετο μέ αλλοδαπούς. Κατόπιν επιμόνων ανα
ζητήσεων, διεπιστώθη, δτι οδηγός τοϋ αυτοκινήτου
νπ’ άριθ. GE - 4790 Ι.Χ.Ε. ήτο ή Ρωμανία ή Λεδάκη
Ειρήνη, σύζ. τον Γεωργίου, κάτοικος Ν. Λιοσίων,
όδός Χειμερίου 21. 'Η άνωτέρω προέβαλε την δικαι
ολογίαν, δτι μετά τό άτνχημα τρ ανμ ατισθε Ισα μετέβη
εις Κλινικήν.
Την 1 3 - 9 - 1 9 7 4 και περί ώραν 04.15', επί τής
διασταυρώσεως των όδών Φιλελλήνων - ’Όθωνος, δίκυκλος μοτοσνκλέττα άγνώστον αριθμόν κυκλοφορίας
καί όδηγοϋ παρέσυρε καί έτραυμάτισε βαρέως πεζόν
άλλοδαπόν Καλλιτέχνην. Κατά τον τραυματισμόν,
οί παρευρισκόμενοι εις τον τόπον μάρτυρες έβοήθησαν
διά την μεταφοράν εις Κλινικήν του παθόντος πεζοϋ,
καθώς καί διά νά μεταφέρη ό οδηγός τής μοτοσυκλέττας ταύτην έκ τοϋ σημείου τον άτυχήματος έπί τοϋ
πεζοδρομίου, πλήν δμως κατά την μεταφοράν ταντης
οντος τήν έθεσεν εις κίνησιν καί έξηφανίσθη, δίχως
τις των παρευρισκομένων νά λάβη τον αριθμόν κυκλο
φορίας. Εις τον τόπον τοϋ ατυχήματος άνευρέθησαν
τεμάχια κρυστάλλου προερχόμενα συνεπεία θραύσεως
τοϋ φανόν πορείας τής μοτοσυκλέττας. Διά τής άξιοποιήσεως τών ώς άνω ευρημάτων, έξηκριβώθη, δτι
υπαίτιος τοϋ τραυματισμόν ήτο ό Καραβάς ’Ιωάννης
τοϋ Θωμά, κάτοικος Αιγάλεω, όδός Άριστείδου 43, διά
τής ύπ’ άριθ. Β Κ - 586 δικνκλου μοτοσυκλέττας.
Τήν 27 - 7 - 1974 καί περί ώραν 19ην, ή Ρούσσον
Ειρήνη, συζ. Χαραλάμπονς, μόνιμος κάτοικος Α ι
θιοπίας, έπεβιβάσθη αγνώστου άριθμοϋ κυκλοφορίας
καί όδηγοϋ αυτοκινήτου ταξί, μετά τών άποσκευών,
ΐνα τήν μεταφέρη έκ τοϋ Ξενοδοχείου «R IV Α» εις
τον Ανατολικόν ’Αερολιμένα. Μεταξύ τών αποσκευών
υπήρχε μικρά βαλίτσα περιέχονσα τιμαλφή άξίας πε
ρίπου 700.000 δραχμών. Κατά τήν άφιξιν τοϋ αυτοκι
νήτου εις τον ’Αερολιμένα έξεφορτώθησαν αί άποσκεναί πλήν τής μικρός βαλίτσας μετά τών τιμαλφών
καί τό αύτοκίνητον άπεχώρησεν. "Οτε άντελήφθη ή
άνωτέρω τήν μή ϋπαρξιν τής μικρός βαλίτσας έμα
ταίωσε τό ταξίδιόν της. ’Εκ τής ύποβληθείσης ήμίν
άναφορός ούδέν στοιχεΐον έδίδετο, πλήν τών χαρα
κτηριστικών τοϋ όδηγοϋ.
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Κατόπιν εκτάκτων αναζητήσεων, διεπιστώθη, δτι
έπρόκειτο περί τον ύπ’ άριθ. B E - 8775 αυτοκινήτου
ταξί, οδηγούμενου υπό τοϋ Μποντζή Βασιλείου τοϋ
Μιχαήλ, κατοίκου ΙΙετρονπόλεως, όδός Ναζιανζοϋ
31, δστις, ενώ κατ’ αρχήν ήρνείτο τήν άνενρεσιν τής
βαλίτσας έντός τον αυτοκινήτου του, έκ τών υστέρων
παρεδέχθη τοϋτο καί παρέδωσε ταύτην μεθ’ απάν
των τών έν αυτή κοσμημάτων εις τήν ίδιοκτήτριαν
δικαιολογηθείς δτι τήν βαλίτσα τήν άνεϋρεν ή σύζυγός
του κατά τον καθαρισμόν τοϋ αυτοκινήτου, ήν καί άπέκρυψεν.

Ύ ττοδ/νσις Τροχ. Κινήσεως Πειραιώς
Α. Σ Η Μ ΑΝ ΣΙΣ ΚΟΜΒΩΝ, ΟΔΩΝ κ.λ.π.
α. Κατόπιν προτάσεων τής ' Υποδιευθννσεως Τροχ.
Πειραιώς καί έκδοθεισών έν συνεχεία σχετικών άποφάσεων, εσημάινθησαν διάφοροι κόμβοι, όδοί, πλα
τ εϊαι κ.λ.π., διά τής τοποθετήσεως επτακοσίων δγδοήκοντα πινακίδων (ρνθμίσεως καί άπαγορεύσεως τής
κυκλοφορίας, προειδοποιητικοί έπικινδύνων θέσεων,
ώς καί πληροφοριακοί τοιαϋται).
β. ’Ομοίως, κατόπιν προτάσεως τής ιδίας ώς άνω
'Υπηρεσίας έσηματοδοτήθησαν διά φωτεινών σημα
τοδοτών αί κάτωθι διασταυρώσεις :
Άναπαύσεως — Έ λ. Βενιζέλου, Θηβών - Φαλή
ρου, ”Λεωφ. ’Αθηνών - Πλούτωνος καί λεωφ. ’Αθη
νών - Βουρνόβα.
γ. Έλήφθησαν έντανώτερα μέτρα ρνθμίσεως τής
κυκλοφορίας κ.λ.π., κατά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα, Χρι
στουγέννων, Νέου ’Έτους, καί διενεμήθησαν έντυπαι
όδηγίαι εις οδηγούς καί πεζούς προς πρόληφιν άτυχημάτων.
Β. ΕΞΟΡΜ Η ΣΕΙΣ - ΤΑ Κ ΤΙΚ Ο Ι Κ Α Ι ΕΚ ΤΑ Κ ΤΟ Ι
ΕΛΕΓΧΟ Ι
α. Κατά συχνά χρονικά διαστήματα διά συνερ
γείων εξ’ ειδικευμένων υπαλλήλων καί τοϋ 'Υπουρ
γείου Μεταφορών - ’Επικοινωνιών, έγένοντο έκτακτοι
έλεγχοι έπί τών πάσης φύσεως οχημάτων, προς διαπίστωσιν τοϋ κανονικού ή μή τής λειτουργίας τών κι
νητήρων (μηχανών) καί λοιπών εξαρτημάτων αυτών.
β) Έγένοντο τακτικοί καί έκτακτοι έλεγχοι, ώς
προς τό κανονικόν τής κυκλοφορίας άπό πλευράς τί
τλων κυριότητας αυτών, καλής λειτουργίας τών ταξι
μέτρων εις Δ.Χ.Ε. (ταξί), άρνήσεως μισθώσεως, έκκροής άκανστων άερίων έκ φορτηγών καί λεωφορείων,
υπερβολικού φορτίου εις φορτηγά καί τρίκυκλα, τη ρή
σεως τής κανονικής έκτελέσεως τών δρομολογίων εις
άστικάς γραμμάς, έμφανίσεως καί έν γένει καλής συμ
περιφοράς τοΰ προσωπικού τών οχημάτων μαζικής
μεταφοράς.
Έ κ πάντων τών άνωτέρω, έπετεύχθη ή συνειδητο
ποίησα υπό τών οδηγών τής έντονου άστυνομεύσεως καί
ή μείωσις τών Τροχαίων άτυχημάτων, ώς ό έν συνεχεία
πίναξ τελευταίας 5ετίας:

*Έτος
»
»
»
»

1970
1971
1972
1973
1974

Σύνολον ατυχημάτων
»
»
»
»
»
»
»
»

1925
1860
1687
1551
1369

Γ. Ε Ξ ΙΧ Ν ΙΑ Σ ΙΣ Α ΓΝ Ω ΣΤΩ Ν ΤΡΟ ΧΑΙΩ Ν
ΑΤΥΧΗ Μ ΑΤΩ Ν.

*

*·

Κατά το διαρρεϋσαν έτος 1974, υπό τον Γραφείου
"Οδικών Τροχαίοι Ατυχημάτων (Τ Ο Τ Α ), έξιχνιάσθησαν πλέον των τριάκοντα άγνωστα τροχαία
ατυχήματα, κατά τά όποια Ασυνείδητοι οδηγοί έτραυμάτισαν και έγκατέλειψαν Αβοήθητα τά θύματά των.
Έ κ τών ανωτέρω, τά κάτωθι, ατινα ένδεικτικώς
παρατίθενται, Ανεκαλύφθησαν έκ τών επιμόνων προ
σπαθειών καί Αδιάκοπων Αναζητήσεων υπό τον ώς
άνω Γραφείου, καίτοι ούδέν θετικόν στοιχεϊον περ'ι τών
Αγνώστων δραστών νπήρχεν.
α. Την 01.40' ώραν τής 5 - 1 - 74, αντοκίνητον
Φ.Ι.Χ. παρά την Πλατείαν Δαβάκη τον Κορυδαλλού,
βαϊνον προς Γον Νεκροταφείου, παρέσυρε και έτρανμάτισε σοβαρώς τον Παντελάκην Φώτιον τον Γεωρ
γίου, ετών 53, δατις έχων σταθμεύσει το ύπ’ Αριθ.
43633 τρικ, μοτοποδήλατου εις τό άκρον δεξιόν τής
οδού Π. Ράλλη, έπεο'κεύαζε τούτο λόγω βλάβης.
Διερχόμενον τό φορτηγού τον παρέσυρε ( κάταγμα δε
ξιού ποδός) και Αφήσας τούτον Αβοήθητου έξηφανίσθη
αφού Αφήκε ίχνη συγκρονσεως επί τού τρικνκλον. Βάσει τών χαρακτηριστικών καί τής πορείας τού φορτη
γού Από τον 12χρονον υιόν τού παθόντος, έγένοντο εύρείαι Αναζητήσεις καί έπεσημάνθη τό φορτηγού καί
Απεκαλύφθη ό οδηγός τον Κουτρόπουλος Κων/νος, την
έπομένην, δστις καί ώμολόγησε την πράξιν του.
β. Την 20.45' ώραν τής 12 - 3 - 74, έν τή όδώ
Χατζηκυριάκου Αριθ. 13, δίκυκλον μοτοποδήλατου,
οδηγούμενου έπικινδύνως υπό νεαρού ατόμου, παρέ
συρε καί έτρανμάτισε την μαθήτριαν Μαρωλία Ευγε

νίαν τού Νικολάου, ετών 14, καί είτα άπεχώρησε, διά
κομισθείσαν ε ’ις Ζάννειον Νοσοκομείου υπό διερχομένον Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. Κατόπιν Αναζητήσεων,
Ανεκαλύφθη 6 δράστης οδηγός τον ύπ’ Αριθ. 56866 δικ.
μοτοποδηλάτου Κυπραϊος Παναγιώτης, ετών 18, δστις
ώμολόγησε την πραξιν του.
γ. Την 14.00' ώραν τής 30 - 3 - 74, εις την συμ
βολήν τών οδών Θηβών καί Κερασούντος Φ.Ι.Χ. αυ
τοκίνητου, οδηγούμενου παρ’ Αγνώστου οδηγού, παρεσνρε έκ τού πεζοδρομίου την πεζήν Σπηλιώτη Βασι
λικήν, έτών 17, ήν έτρανμάτισε σοβαρώς καί είτα
έγκαταλείψας ταύτην έξηφανίσθη. ’Εκ τών χαρακτη
ριστικών τού αυτοκινήτου, ένετοπίσθη τούτο έγκαταλελειμμένον, ό δέ ιδιοκτήτης του Τσιρτσίκος Δημήτριος ήρνεϊτο τήν ενοχήν του καί προσπάθησε νά δημιουργήση άλλοθι καί ν’ Απόδειξη, δτι δεν έγνώριζε
ποιος εΐχεν Αφαιρέσει τούτο. Κατόπιν έπιμόνων προ
σπαθειών, διεπιστώθη δτι πράγματι ό Ανωτέρω ιδιο
κτήτης είχε παραχωρήσει τό αυτοκίνητου εις τον Κουκονβϊνον Μιχαήλ, μόνιμον κάτοικον ’Ανθήλης - Φθιώτιδος, μετά τού όποιον είχε συνδεθή Αφ’ δτου νπηρέτουν εις τό Στράτευμα, καί ό οποίος υστερείτο Αδειας
ίκανότητος οδηγού.
δ. Τήν 10.30' ώραν τής 31 - 3 - 74, εις τήν παρά
τώ Μοσχάτω οδόν Θερμοπυλών δίκνκλος μοτοσυκλέττα
όδηγονμένη υπό νεαρού Ατόμου, παρέσυρε καί έτραυμάτισε τον μαθητήν Βαρελτζήν Θονκιδίδην καί είτα
έξηφανίσθη. Κατόπιν Αναζητήσεων, βάσει χαρακτη
ριστικών καί πληροφοριών, Ανεκαλύφθη τήν 6 - 4 - 7 4
ό υπαίτιος οδηγός Μαρολιάς Νικόλαος, έτών 19, δστις
πρό τινων ημερών είχεν Αγοράσει τήν ύπ’ Αριθ. Β Ν 901 δίκ. μοτοσυκλέττα, στερούμενος Αδειας ίκανό
τητος οδηγούε. Τήν 22.00' ώραν τής 10 - 5 - 74, έν Κερατσινίω καί εις τήν διασταύρωσιν τών όδών 'Ομήρου - Κα
λοκαιρινού, έλαβε χώραν σύγκρουσις Φ.Ι.Χ. αυτο
κινήτου, μέ Αποτέλεσμα τον τραυματισμόν τού όδηγού
τού ενός Καρκαλούση Κων/νου. ' Ο έτερος καί ύπαί-
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τιος έξηφανίσθη, άφήσας άβοήθητον τον παθόντα. Έ κ
των χαρακτηριστικών τοϋ υπαίτιον οχήματος ένηργήθησαν εύρεϊαι αναζητήσεις καί άνευρέθη μακράν τον
τόπον τής συγκρούσεως έγκαταλελειμμένον το ύπ’
άριθ. 246286 Φ ΙΧ αντοκίνητον, δπερ έφερε πρόσφατα
σημεία σνγκρούσεως. Άνεζητήθη δ ιδιοκτήτης, βά
σει των πινακίδων κυκλοφορίας Τσιρβούλης Πανα
γιώτης, δστις είχε πριν τον ατυχήματος δηλώσει απώ
λειαν των πινακίδων του εις τδ οϊκείον ’Αστυνομικόν
Τμήμα, τό δε αντοκίνητον του εύρίσκετο έξωθι τής οι
κίας τον καί ούδεμίαν σχέσιν είχε με τό ατύχημα. ’Εκ
των ερευνών άπεκαλύφθη δτι τό ατύχημα είχε διαπράξει ό Καραβούρης Κων/νος, ετών 19, σεσημασμέ
νος κλέπτης, δστις είχε θέσει εις κυκλοφορίαν μέ τάς
ανωτέρω πινακίδας, ατινας είχεν άφαιρέσει έκ τοϋ
ανωτέρω αυτοκινήτου, φορτηγόν πεπαλαιωμένον τοιοϋτον, αγνώστου ιδιοκτήτου.
στ. Την 21.15' ώραν τής 17 - 5 - 74, εις την διασταύρωσιν των όδών Έ λ. Βενιζέλον - Πάτμου,
έλαβε χώραν σύγκρουσις τοϋ νπ’ άριθ. 49116 δικ.
μοτοποδηλάτου, οδηγούμενου υπό τοϋ Άλημαντίρη
Γεωργίου, μετά επιβατικόν Ι.Χ. αυτοκινήτου, οδηγονμένου ύπό άγνωστον οδηγού, δστις μετά την πράξιν
του έξηφανίσθη, άφοϋ έτραυματίσθη ό σννεπιβαίνων
τοϋ δικύκλου μοτοποδηλάτου Μαναός Κων/νος. Κατό
πιν συντόνων ενεργειών, άνεκαλύφθη μετά παρέλευσιν
6μήνου ό ιδιοκτήτης τοϋ νπ’ άριθ. Β Ζ - 7778 Ε ΙΧ
αυτοκινήτου Μακρής Γεώργιος, δστις κατέθεσεν ενόρ
κως δτι τό άτύχημα διέπραξεν ό Τρίτσιος Παύλος,
κάτοικος ’Ηρακλείου Κρήτης. ’Εκ τής καταθέσεως
τοϋ τελευταίου, προέκνψεν δτι τό όχημα ώδηγείτο ύπό
τοϋ ανωτέρω ιδιοκτήτου του Μακρή Γεωργίου, δστις
ώμολόγησε μετά ταντα την πράξιν του.
ζ. Την 19.15' ώραν τής 18 - 5 - 74, παρά την
όδόν Πλατάνων 9 (Γον. Νεκροταφεϊον), έλαβε χώραν
τραυματισμός τοϋ άνηλίκου παιδός Στούλη ’Ελευθε
ρίου παρ’ άγνώστου τρικ, μοτοσυκλέττας. Κατόπιν
αναζητήσεων, άνεκαλύφθη την 18 - 9 - 74, δτι έπρόκειτο περί τής νπ’ άριθ. Β Ζ - 33 τρικ, μοτοσυκλέττας,
δδηγουμένης υπό τοϋ ιδιοκτήτου της Τζαγκαράκη
’Αγγέλου, ετών 46, κατοίκου 'Ηρακλείου Κρήτης.
η. Την 06.45’ ώραν τής 18 - 6 - 74, παρά την όδόν
Φλέμιγκ, έναντι τοϋ rΙερού Ναοϋ Ά γ . Ίωάννου Ρέντη,
Ε ίΧ αντ/τον, όδηγούμενον παρ’ άγνωστου, έτραυμάτισε τον πεζόν Κωνσταντόπουλον Σπυρίδωνα, έτών18,
καί εΐτα έξηφανίσθη, μη παρασχεθείσης τής άναγκαίας
βοήθειας εις τον παθόντα. Βάσει τοϋ χρώματος τοϋ
αυτοκινήτου καί ένέδρας την έπομένην καί την αυτήν
ώραν, άνεκαλύφθη δ υπαίτιος όδηγός Τουτουδάκης
Δημήτριος, όδηγός καί Ιδιοκτήττς τοϋ ύπ’ άριθ.
Β Χ - 4918 Ε ΙΧ αντ/του,.
θ. Την 19.45' ώραν τής 1 - 7 - 74, εν Κερατσινίω καί εις την διασταύρωσιν τών όδών Χορμοβίτου Καλοκαιρινού, έλαβε χώραν σύγκρουσις τής ύπ’ άριθ.
96575 ΔΧΦ τρικ, μοτοσυκλέττας μετά τρικύκλου μο
τοποδηλάτου, άγνώστου άριθμοϋ κυκλοφορίας, μέ άποτέλεσμα τον τραυματισμόν τής έπιβαινούσης τής μοτο
συκλέττας Πετρακάκου ’Αγγελικής, έτών 65. Ό
ύπαίτιος όδηγός τοϋ τρικύκλου έξηφανίσθη, άνακαλυφθείς μετά 5μηνον, βάσει πληροφοριών καί χαρα
κτηριστικών. Έπρόκειτο περί τον Φιλιππάκου Βασι
λείου, έτών 63, όδηγοϋ τον ύπ’ άριθ. 30460 τρικ, μοτο
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ποδηλάτου, στερουμένου άδειας ίκανότητος όδηγοϋ.
ι. Την 14.20' ώραν τής 4 - 10 - 74, έν τή δια
σταυρώσει τών όδών Σαλαμινομάχων - Τομπαζη, ελαβε
χώραν σύγκρουσις τοϋ ύπ’ άριθ. 31840 δικ. μοτοπο
δηλάτου, όδηγουμένου ύπό τοϋ Ναύτου Τζούμα Νικο
λάου μ ετ’ άγνώστου άριθμοϋ κυκλοφορίας Ε ΙΧ ' αυτ /
του, μέ αποτέλεσμα τον τραυματισμόν τοϋ Ναύτου.
Ό όδηγός τοϋ αυτοκινήτου, άφοϋ έπέπληξε τον πα
θόντα, άπήλθεν, άνακαλυφθείς την 17 - 10 - 74 (μετά
πάροδον 13ημέρου), άφοϋ έξητάσθησαν πλέον τών 30
οχημάτων. ' Υπαίτιος όδηγός έτύγχανεν ό Καστριώτης
Δημήτριος, δστις ώδήγει τό ύπ’ άριθ. B Y - 2371
Ε ΪΧ αύτοκίνητον.
ια. Την 19.00' ώραν τής 11 - 10 - 74, εις την όδόν
Άκροπόλεως 100, δίκυκλον μοτοποδήλατον, όδηγού
μενον παρ’ άγνώστου όδηγοϋ καί άγνώστου άριθμοϋ
κυκλοφορίας, παρέσυρε την γραίαν Ξαγοράρη Μαρ
γαρίταν, ήν έτρανμάτισε καί εΐτα έξηφανίσθη. Την
30 - 11 - 74, κατόπιν άναζητήσεων, άνεκαλύφθη ό
Φωτεινιάς ’Αδαμάντιος, έτών 24, δστις ώδήγει τό
ύπ’ άριθ. 1577 δίκ. μοτοποδήλατον, στερούμενος άδειας
ίκανότητος όδηγοϋ. Οϋτος ώμολόγησε την πράξιν του.

Ύ τ τ ο δ /ν σ ις Τ ρ ο χ . Κ ιν ή σ ε ω ς Π α τρ ώ ν
Η ΥΠ Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΙΣ Τροχαίας Κινήσεως Πατρών, μετά ζήλου καί μεθοδικότητος ήσχολήθη κατά
τό άπελθόν έτος 1974, ώς άλλως τε καί κατά τα προη
γούμενα έτη, μέ τον χειρισμόν καί την έπίλυσιν τοϋ
φλέγοντος, πάντοτε επικαίρου, δυσεπιλύπτου καί συνε
χώς περιπλεκομένου, διά γνωστούς λόγους, κυκλοφοριακοϋ προβλήματος.
"Η ώς εΐρηται ύπηρεσία, κατά τό έτος 1974, πλ.ήν
τής συνήθους δράστηριότητός της εις τον σημαντικόν
τομέα τοϋ έλέγχου τής κυκλοφορίας, έμελέτησε καί
προέτεινεν άρμοδίως διάφορα ριζικά μέτρα βελτιώσεως τής υφιστάμενης καταστάσεως. Συγκεκριμένως
προέτεινε την μονοδρόμησιν όδών, την έγκατάστασιν
φωτεινών σηματοδοτών εις σημεία έμφανίζοντα κυκλοφοριακόν ενδιαφέρον, την τοποθέτησα’ ρυθμιστικών
τής κυκλοφορίας πινακίδων, την άντικατάστασιν
έφθαρμένων ή άποχρωματισμένων πινακίδων διά
καταλλήλων τοιούτων κ.λ.π.
Συμφώνως μέ τάς, έκ τής μελέτης αξιόπιστων
στατιστικών στοιχείων επί τών τροχαίων άτυχημάτων,
διαπιστώσεις, έφήρμοσε την άρχήν τής έκλεκτικής
έφαρμογής τοϋ Νόμου, καθ’ ήν έδραστηριοποιήθη έτι
περισσότερον, προς πρόληψιν καί καταστολήν παρα
γωγικών τών τροχαίων άτυχημάτων παραβάσεων, ώς
καί τοιούτων άντικοινωνικοϋ χαρακτήρος καί έλλείψεως κυκλοφοριακής συνειδήσεως οδηγών.
Μέ βάσιν την άρχήν τοϋ κατευθυνομένου έργου,
ένήργησε πολλάκις, δι’ άπάσης τής δυνάμεως καί κατά
διαφόρους ώρας τοϋ 24ώρου, έλέγχους, τή βοήθεια
μηχανήματος καταγραφής ταχύτητος ( Radar) προς
διαπίστωσιν έφαρμογής, τόσον τών περί ταχύτητος
διατάξεων, διΙον καί τών περί κυκλοφορίας οχημάτων
γενικώς καί πεζών τοιούτων.
Προέβη εις ένημέρωσιν τοϋ κοινού έπί θεμάτων
κυκλοφορίας καί κυκλοφοριακής αγωγής, διά ομιλιών
παρ’ ’Αξιωματικών, προς τούς μαθητάς τών Γυμνα
σίων καί Δημοτικών Σχολείων.

Πέραν τούτων, άξιος έπισημάνσεως τυγχάνει και
ο τομεύς δράσεως τής 'Υπηρεσίας, ό άφορών εις την

άναζήτησιν καί άνεύρεσιν άγνωστων οδηγών, δρα
στών τροχαίων ατυχημάτων, έξαφανισθέντων άμα τώ
άτυχήματι καί έγκαταλειψάντων αβοήθητα τραυματισθέντα άτομα. Τοιαϋται περιπτώσεις, κατά το έν
λόγω έτος, ή σαν αί κάτωθι:
1. Την 18.30' ώραν τής 16 - 6 - 1974, δίκυκλον
μοτοποδήλατον, άγνωστον άριθμοϋ κυκλοφορίας καί
οδηγού, παρέσυρε καί έτρανμάτισεν έν τή όδώ Καραϊσκάκη 67 την Άπαταγγέλου ’Ασπασίαν. Άναζητηθέν,
βάσει σνλλεγέντων στοιχείων ( χρώμα, μάρκα κ.λ.π.),
άνευρέθη εντός Ίημέρον μετά τού οδηγού τον Οικο
νόμου Βασιλείου.
2. Την 10.30' ώραν τής 2 0 - 71974, δίκυκλον
μοτοποδήλατον άγνωστου άριθμοϋ κυκλοφορίας καί
οδηγού, παρέσυρε καί έτραυμάτ ισε σοβαρώς τον
Άγριδιώτην Παναγιώτην εις την όδόν Πανεπιστη
μίου 18. Μετά 40νθημέρους Αναζητήσεις, διεκριβώθη,
δτι δράστης τού τραυματισμού ήτο δ Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος.
3. Την 20.10' ώραν τής 27 - 9 - 1974, δίκνκλος
μοτοσνκλέττα, Αγνώστου Αριθμού κυκλοφορίας}' καί
οδηγού, παρέσυρε καί έτρανμάτισεν έν τή όδώ Κόριν
θόν 252 τον Καλογερόπονλον Ά λέξ. Έ κ των Αναζη
τήσεων καί μετά ΙΟήμερον, διεκριβώθη, δτι ό έξαφανισθείς μετά τό Ατύχημα οδηγός ήτο ό Τζόλας
Σπυρίδων, δστι,ς έστερείτο Αδειας ικανότητας οδηγού.
4. Την 15.00' ώραν τής 7 - 10 - 1974, μοτοποδή
λατον, Αγνώστου άριθμοϋ κυκλοφορίας καί οδηγού,
έτραυμάτ ισε εις την όδόν Πανεπιστημίου 18, την
Μπάκιρα Ελένην. Κατόπιν έκτάκτων Αναζητήσεων,
διεπιστώθη, δτι δ άγνωστος οδηγός ήτο ό Λαζαράτος
Γεώργιος.

'Υ π ο δ / ν σ ι ς Τ ρ ο χ . Κ ιν ή σ ε ω ς Κ έρ κ υ ρ α ς
Κατά τό έτος 1974, τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως
Κέρκυρας πλήν τής συνήθους δραστηριότητος εις τον
νευραλγικόν τομέα τής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας,
έμελέτησε καί έπρότεινε άρμοδίως διάφορα ριζικά μέ
τρα βελτιώσεως τής υφιστάμενης σήμερον ονχί ευχά
ριστου καταστάσεως. Συγκεκριμένος έπρότεινε μονο
δρομήσεις όδών, διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων, έτοποθέτησε ρυθμιστικός πινακίδας κυκλοφορίας καί Αντι
κατέστησε παλαιάς καί τέλος έπρότεινε τον έκσυγχρο
νισμόν τής άφορώσης τό αύτοκίνητον ισχυούσης Νο
μοθεσίας.
Προς τούτοις διέθεσε καθ’ έκάστην νπαλλ.ήλονς
εις τάς διαφόρους είδικάς διά τούς πεζούς διαβάσεις,
διά την προστασίαν καί καθοδήγησιν των μαθητών
στοιχειώδους καί Μέσης έκπαιδεύσεως ώς καί συνερ
γεία άνά την περιφέρειαν τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως
Κερκύρας διά τον περιορισμόν των ένοχλητικών θορύ
βων, καί προέβη Τις την ένημέρωσιν τού κοινού διά
φυλλαδίων.
Ή δραστηριότης τών Υπηρεσιών Τροχαίας κατά
τό έτος 1974 παρίσταται διά τών κάτωθι πινάκων:

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΚΑΙ
Τ ιμ η μ ά τ ω ν τ ρ ο χ α ί α ς κ ι ν ή σ ε ω ς κ α ι τ ω ν
Τ Ε Σ Σ Α ΡΩ Ν ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν Σ Ε Ω Ν ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Περί αύτοκινήτων (ΚΟΚ
κ.λπ. Ν., Ν .Δ .)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύν ολ ον
Πλημμελήματα Ποιν. Κώδικος κ.λπ. Ν., Ν.Δ.
Γενικόν Σύνολον
2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά
’Ελαφρά
'Υλικαί ζημίαι
Σύνολον
3. Παθόντα άτομα
Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθ.
’Ελαφρώς τραυματισθ.
Σύνολον
4. Διοικητικά! ποιναί
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυκλοφορίας οχημάτων
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι ΐκανότητος οδηγών.

"Ετους
1973

’Έτους
1974

1.169

1.341

173.799
39.187
214.155

229.594
40.733
271.668

6.940
221.095

6.780
278.448

175
1.072
5.672
13.556
20.475

196
1.032
5.697
12.530
19.455

182
1.186
7.711
9.079

200
1.146
7.702
9.048

24.439

31.115

11.646

5.503

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Λ ΟΙΠΩΝ Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν ΕΠ Ι
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟ Χ Α ΙΑ Σ
Βεβαιωθέντα εγκλήματα
περί αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ
κ.λπ. Ν., Ν.Δ.)
Π λη μμελή ματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολ ον

1.276

699

28.798
118.716
148.790

35.071
130.104
165.874

Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
1. ΤΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
περί αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ.
κ.λπ. Ν., Ν .Δ .)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σύνολον
Πλημμελήματα: Ποιν. Κώδικος κ.λπ. Ν., Ν.Δ.
Γενικόν σύνολον

1973

1974

722

701

126.125
26.923
153.770

176.145
26.254
203.100

5.234
159.004

5.162
208.262
561

2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά
’Ελαφρά
Ύ λικαί ζημίαι
Σ ύνολ ον

141
689
4.366
10.715
15.911

141
648
4.487
9.541
14.817

3. Παθόντα άτομα
Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθ.
Ελαφρώς τραυματισθ.
Σ ύνολον

144
770
5.817
6.731

145
723
6.013
6.881

19.925

28.597

6.844

2.590

4. Διοικητικά! ποιναί
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυκλοφορίας οχημάτων
’Αφαιρεθεΐσαι άδειαι ίκανότητος οδηγών.

2. ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩ Σ ΑΘΗΝΩΝ Ε Π Ι ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟ 
ΧΑΙΑΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Πλημμελήματα περί αυτο
κινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ. Ν.,
Ν.Δ.)
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολ ον

443

329

22.757
98.407
121.607

31.664
117.497
149.490

Β' ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ
1. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
περί αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ.
κ.λπ. Ν., Ν.Δ.)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σ ύνολ ον
Πλημμελήματα Ποινικού Κώδικός κ.λπ. Ν., Ν.Δ.
Γενικόν Σύνολον

’Έτους
1973

’Έτους
1974

220

302

37.154
6.646
44.020

43.415
8.355
52.072

1.369
45.389

1.195
53.267

2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά
’Ελαφρά
Ύ λικαί ζημίαι
Σύνολον

30
354
1.076
2.067
3.527

41
346
864
2.259
3.510

3. Παθόντα άτομα
Θανοντα
Σοφαρώς τραυματισθ.
’Ελαφρώς τραυματισθ.
Σύνολον

34
383
1.567
1.984

41
385
1.249
1.675

4. Διοικητικά! ποιναί
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κύκλοφορίας όχημάτων
Αφαιρεθεΐσαι άδειαι ικανότητος οδηγών
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2. Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ.
Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Πλημμελήματα περί αύτοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ. Ν.,
Ν.Δ.)
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σύ ν ο λ ο ν

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
περί αύτοκινήτων (Κ.Ο.Κ.
κ.λπ. Ν., Ν .Δ .)
Π λη μελλή ματα
Πταίσματα:
α. Μηνύσεις
β. Συστάσεις
Σύνολον
Πλημμελήματα Ποινικού Κώ
δικός κ.λπ. Ν., Ν.Δ.
Γενι κόν σύνολον

2.827

1.062

3.491
13.214
17.312

2.038
7.090
9.366

“Ετους
1973

’Έτους
1974

180

314

9.145
3.814
13.139

9.189
4.723
14.226

282
13.421

351
14.577

2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά
’Ελαφρά
Ύ λικαί ζημίαι
Σύνολον

4
21
181
609
815

12
27
286
613
938

3. Παθόντα άτομα
Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθ.
’Ελαφρώς τραυματισθ.
Σύνολον

4
25
262
291

12
27
371
410

4. Διοικητικαί ποιναί
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κύκλοφορίας όχημάτων
Αφαιρεθεΐσαι άδειαι ικανότητος οδηγών

1.460
1.683

■

1.355
1.701

2. Δ Ρ Α ΣΤΗ ΡΙΟ Τ Η Σ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ.
Δ/ΝΣΕΩ Σ ΠΑΤΡΩΝ Ε Π Ι ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Πλημμελήματα περί αύτοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ.
Ν., Ν.Δ.)
ΙΙταίσματα:
α) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σύνολον

192

118

926
3.558
4.676

712
3.876
4.706

Δ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥ Θ Υ Ν ΕΙΣ Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ Σ
1.

1.035

238

Γ' ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
1. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

1.

2.900

607

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Βεβαιωθέντα έγκλήματα
περί αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ.
κ.λπ. Ν .,Ν .Δ .)
Πλημμελήματα

"Ετους
1973
47

Έ τους
1974
24

Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β ) Συστάσεις
Σ ύνολον
Πλημμελήματα Ποινικού Κώ
δικός κ.λπ. Ν., Ν.Δ.
Γενικόν σύνολον

|

τητος οδηγών
1.375
1.804
3.226

845
1.401
2.270

55
3.281

72
2.342

2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά
Ελαφρά
'Υλικαί ζημίαι
Σύνολον

8
49
165
222

2
11
69
117
190

3. Παθόντα άτομα
Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθ.
Ελαφρώς τραυματισθ.
Σύνολον

8
65
73

2
11
69
82

4. Διοικητικαί ποιναί
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυκλο
φορίας οχημάτων
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι ίκανό-

—

154

128

292

150

2. ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ.
Δ/ΝΣΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠ Ι ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
περί αύτοκικινήτων
(Κ.Ο.Κ. κ.λπ. Ν., Ν.Δ.)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α ) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σύνολον

18

8

185
1.299
1.502

64
577
649

Ε' Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ Δ /Ν Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ ΡΙΣΤΙΚ Η Σ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠ Ι ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
περί αύτοκινήτων
(Κ.Ο.Κ. κ.λπ.Ν., Ν.Δ.)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σύνολον

’Έτους
1973

’Έτους
1974

16

6

1.439
2.238
3.693

593
1.064
1.663

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ
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Ύπηρεσίαι Ά μεσου
Δράσεως
ΠΟ ΣΤΟΛΗ τής Άμεσον Δράσεως είναι ή άστννόμευσις τής περιοχής αρμοδιότητας ’Αστυνομίας
Πόλεων, ή πρόληψις εγκληματικών ενεργειών διά
τής συνεχούς, άγρυπνου και καθ’ απαν το 24ωρον
περιπολίας, ή καταστολή διά τής επιβολής των νο
μίμων κυρώσεων, οπού ή σύστασις δεν θεωρείται
ικανή να συν ετ ίση και προ βληματ ίση, αί επί τόπου
επιλύσεις μικροδιαφορών διά συμβιβαστικών λύσεων
και παροτρύνσεων καί προ πάντων ή προσφορά κοι
νωνικού έργου, έξικνουμένη, πλειστάκις, μέχρι ση
μείου αυτοθυσίας.
Έ κ τών ανωτέρω, ή άναγνώρισις τού έργου τής
’Αμέσου Δράσεως τυγχάνει καθολική, πράγμα το
όποιον τήν κατατάσσει μεταξύ τών πλέον δημοφιλών
δημοσίων Υπηρεσιών. 7α περιπολικά αυτοκίνητα
καί εις τάς τέσσαρας ’Αστυνομικός Διευθύνσεις έχουν
πλέον άπο πολλών ετών καταστή σύμβολα αγάπης
προς τον πολίτην καί φορείς τάξεως, ασφαλείας καί
προόδου.
Θά ήτο ματαιοπονία καί ή έστω συνοπτική παράθεσις τον κολοσσιαίου έργου τών 'Υπηρεσιών τής.
’Αμέσου Δράσεως. Ά ν τ ’ αυτού όμιλεϊ λίαν ενγλώττως ή ξηρά γλώσσα τών αριθμών. Παρά ταϋτα, θά
ήτο σκόπιμος, αν καί άπλώς ενδεικτική, ή αναφορά
εις μεμονωμένα τινά περιστατικά, έκ τών οποίων
καταφαίνεται το πνεύμα υπό τού οποίου διακατέ
χονται οι άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως καί τής ’Α 
στυνομίας γενικώτερον.
Καί πρώτον ή Ύποδ/νσις ’Αμέσου Δράσεως
’Αθηνών. Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1974 πλειστάκις
δ τύπος καί ή κοινή γνώμη ήσχολήθησαν με πράξεις
άλτρουϊσμοϋ καί αυτοθυσίας, αί όποίαι εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις έξέφυγον τών ορίων τον
άνθρωπίνως δυνατού. Μερικοί έκ τούτων είναι αί
εξής:
Τήν 05.10’ ώραν τής 19-1-74, συνελήφθη υπό
πληρώματος περιπολικού αύτ/του, κατόπιν καταδιώξεως, ό κλέπτης Μ ΕΛΑΙΟ Σ Παναγιώτης, μετά
τών προϊόντων κλοπής.
Τάς ννκτερινάς ώρας τής 7-2-74, υπό πληρώματος

Α
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περιπολικού οχήματος, έπιδείξαντος διορατικότητα,
οξυδέρκειαν και παρατηριτικότητα, έπετενχθη ή σύλληψις σεσημασμένων κακοποιών, άρτι άποφυλακισθέντων.
Την 13ην ώραν τής 14-2-74, έπετεύχθη ή σύλληψις τού άλλοδαποΰ H E R M A N P E T E R , καθ’ δν
χρόνον διεπραγματεύετο την πώλησιν κόσμημάτων
κλαπέντων διά διαρρήξεως ύπ’ αυτού από τό επί τής
οδού Σταδίου 10 Κοσμηματοπωλείου τού ΚΑΜ ΠΑ,
καίτοι οντος έτράπη εις άτακτου φυγήν.
Την 02.20' ώραν τής 2-3-74, πληρώματα περι
πολικών αύτ/των έπέτυχον την ούλληψιν τού ΔΕΜΕΣ Τ ΙΧ Α Κων Iνου, κρυπτόμενου εις την σκεπήν τον
Ιερού Ναού 'Αγίου Άνδρέα, ’Άνω Πετραλώνων,
δν προηγουμένως είχε διαρρήξει, άφοϋ οι έπιληφθέντες ’Αστυνομικοί ' Υπάλληλοι έπέδειξαν ζήλον καί
αύταπάρνησιν, θέσαντες εις κίνδυνον την σωματικήν
των ακεραιότητα.
Την 01.10' ώραν τής 16-3-74, ύπο πληρώματος
περιπολικού συνελήφθη ό Π Α Τ Ρ Α Σ Διονύσιος, κα
τόπιν επιμόνου καταδιώξεως, δστις, έκτος τής παρα
δοχής του δτι είχε διαπράξει σωρείαν κλοπών καί
διαρρήξεων, ώμολόγησεν δτι ήτο δράστης τού εμπρη
σμού τής επί τής όδοΰ Όδυσσέως 10 πεπαλαιωμέ
νης οικίας τον ΓΡΑΦ ΑΚΟ Υ Κων /νου, εντός τής
οποίας εύρον τον θάνατον ή σύζυγος καί αί δύο θυ
γατέρες αυτού.
Την 02.40' ώραν τής 3-4-74, συνελήφθη ό RAΑΙΑΝ Ο Σ Στυλιανός, κατόπιν άπηνοϋς κατ αδιώ
ξεως, υπαίτιος τού αδικήματος τής ληστείας, μέ κίνητρον μόνον τάς υποψίας καί συνεπεία τής οξυδέρ
κειας καί διορατικότητος τών υπαλλήλων.
Την 14.30' ώραν τής 25-4-74, συνελήφθη ό αλ
λοδαπός MOHAMED YOYS, επί τή βάσει τών χα
ρακτηριστικών τον προσώπου του, δστις διά τής
άσκήσεως βίας ήσέλγησε παρά φύοιν επί παιδός
ηλικίας 7 ετών.
Την 11ην ώραν τής 23-5-74, συνελήφθη ό σεση
μασμένος αλλοδαπός άπατεών W ITTEBRO C K K A PL
H EIN Z, καθ’ δν χρόνον διεπραγματεύετο την άγοραπωλησίαν βαρυτίμων κοσμημάτων καί την διά
πλαστών επιταγών έξόφλησιν τής επί πλέον αξίας.
Την 04.15' τής 16-6-74, συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω οι διαρρήκται ΚΟ ΣΜ ΙΔΗ Σ Βασίλειος καί
Κ Ο Ν ΤΑΞΗ Σ ’Αριστοτέλης, κατόπιν μεθοδικών καί
ψύχραιμων ενεργειών πληρώματος περιπολικού αυ
τοκινήτου.
Την 02.10' ώραν τής 18-6-74, κατόπιν προσε
κτικής έρεύνης καί μεθοδικότητος, συνελήφθη δ
Μ ΠΕΝΕΤΟΣ Παναγιώτης, καθ’ δν χρόνον προσεπάθει νά άπασφαλίση εν σταθμεύσει όχημα καί διά
τής παραπομπής του άρμοδίως ώμολόγησε σωρείαν
κλοπών καί διαρρήξεων.
Την 04.10' ώραν τής 6-7-74, συνελήφθη, κατόπιν
κατ αδιώξεως καί άφοϋ ένετοπίσθη από τάς υποψίας,
καί μόνον, ό ΦΑΡΜ ΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Γεώργιος, δστις
έκκινείτο μέ ΙΧ Ε αύτ/τον, δπερ κατεζητεΐτο καί τού
όποιου είχε παραποιήσει τάς πινακίδας κυκλοφορίας.
Την 03.00' ώραν τής 24-6-74, συνελήφθησαν, έκ
περιγραφής τών χαρακτηριστικών των καί μακράν
τού τόπου δράσεώς των, οι ΓΙΑΝΝΟ Π Ο ΥΛΟ Σ
Γεώργιος, ΣΠ ΥΡΙΔΑΚ Ο Σ ’Ιωάννης καί Κ Α Ζ Α 
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Μ ΙΑ Σ Βασίλειος, οι όποιοι εις την Πλατείαν Συντά
γματος καί προ μιας περίπου ώρας από τής συλλήψεώς των εΐχον άποπειραθή νά ληστεύσονν αλλο
δαπούς φοιτητάς.
Την 17.15' ώραν τής 4-1-74, από την όδόν Τσίλερ
2, ένθα έξερράγη πυρκαϊά, άτομα έκάλουν άπεγνωσμένως εις βοήθειαν. Τό πλήρωμα περιπολικού αυ
τοκινήτου, δπερ εγκαίρως άφίχθη, ένήργησε μετά
ψυχραιμίας καί ανταπαρνήσεως καί κατώρθωσε νά
άνασύρη την εις λιποθυμικήν κατάστασιν, ηλικίας
55 ετών, Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η "Ελένην καί την έγγονήν αυ
τής, ηλικίας 7 ετών.
Την 05.50' ώραν τής 21-10-74, πλήρωμα περι
πολικού αύτ/τον κατώρθωσε νά άνασύρη άπό τά
συντρίμμια καταρρευσάσης οικίας, επί τής οδού Δ ώρας
Ίστρίας 4, άφοϋ ένετόπισε τον πιθανόν τόπον εγκλω
βισμού, τον ένοικον Κ Ω Σ ΤΑ Κ Η Χρίστον, ετών 18,
εις λιποθυμικήν κατάστασιν καί άφοϋ προηγουμένως
παρέστη άνάγκη νά κατασκευάση διά τών χειρών,
ελλείψει εργαλείων, σύραγγα, άψηφήσαν τον κίνδυνον
έκ τής περαιτέρω καταρρεύσεως.
Εις τον διοικητικόν καί επιχειρησιακόν τομέα υπό
τής Ύποδ/νσεως ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών έγένετο επιλογή καταλλήλου προσωπικού, προς πλήρωσιν τών κενών θέσεων, έπρομηθεύθη αϋτη ικανόν
άριθμόν καινουργών περιπολικών οχημάτων, προς
άντικατάσταο'ιν τών παλαιών, έπεξετάθη καί διεχωρίσθη τό Κέντρον έκπομπών εις Α καί Β, έπί τώ
σκοπώ άποσυμφορήσεως τού Α Κέντρου, διά τής έντάξεως τών σταθμών τής Υ.Τ. Κινήσεως καί τής
’Αστυνομικής Δ /νσεως Πειραιώς εις τό Β Κέντρον
καί διά διαλλέξειον κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν
έξειδίκευαιν τών υπαλλήλων, εις θέματα άφορώντα
εις τήν "Υπηρεσίαν.
’Ανάλογος υπήρξε κατά τό άπελθόν έτος καί ή
δραστηριότης τών υπολοίπων ' Υπηρεσιών ’Αμέσου
Δράσεως τών Πόλεων Πειραιώς, Πατρών καί Κέρ
κυρας. Εις τον Πειραιά, πόλιν πολυάνθρωπου καί
μέ ηύξημένην, ώς καί ή πρωτεύουσα, έγκληματικότητα καί μέ σοβαρά ζητήματα εις τον τομέα τής
τάξεως, ή ’Άμεσος Δράσις κατώρθωσε, μετά τών
άλλων άστυνομικών Υπηρεσιών, νά διατηρήση εις
υψηλόν έπίπεδον τήν καλήν φήμην τής ’Αστυνο
μίας. Άναγνώρισιν τής προσφοράς της άπετέλεσε
καί ή υπό τής Άκαδημας ’Αθηνών βράβευεΐις τού
Άστυφύλακος κ. Ίωάννου Δάμπαση, ό οποίος, μέ
τήν γνωστήν ηρωικήν του πράξιν, ύπήρξεν υπόδειγμα
καλού πολίτου καί άρίστον δημοσίου λειτουργού.
Παραδείγματα άλτρουϊσμοϋ, ευρισκόμενα έξω τής
συνήθους υπηρεσίας, εϋρηνται καί μεταξύ τών άνδρών
Αμέσου Δράσεως Πατρών καί Κερκύρας. Εις τάς
Πάτρας, λ.χ., είκοσι τρεις άστυνομικοί προσέφερον
έπανειλημμένως αίμα διά τήν σωτηρίαν κινδυνευσάντων άτόμων, τά όποια εις τρεις περιπτώσεις διεσώθησαν έκ βεβαίου θανάτου. Τοϋτ’ αυτό συνέβη καί
εις τήν ώραίαν Κέρκυραν εις τήν όποιαν ή άγάπη τής
’Αστυνομίας προς τό κοινόν καί άντιστρόφως άποτελεϊ παράδοσιν πεντήκοντα ολοκλήρων έτών.
Εις τήν συνέχειαν παρατίθεται ή έτησία άπόδοσις
τής Ύποδ/νσεως ’Αμέσου Δράσεως κατά τό 1974,
έκ τής όποιας καταφαίνεται καί ή μεγάλη προσφορά
τής Υπηρεσίας αυτής προς τό κοινωνικόν σύνολον.
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ΚΩΝ Δ /Ν Σ Ε Ω Ν ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
’Έτους
1973
10.834

"Ετους
1974
9.360

35.526
186.823
233.183

29.084
156.133
194.577

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β ) Συστύσεις
Σ ύ ν ολ ον
2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων όχημάτων
’Επεισόδια διάφορα
Παροχή Α' βοηθ.*
Περισυλλογή οΐνοφλύγων
Πυρκαϊαί
3. Τηλεφωνικαί κλήσεις

659
173.775
9.891
1.812
1.235

575
216.767
10.231
1.882
1.335

174.008

187.834

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΠ Ο Δ /Ν ΣΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

’Έτους
1973
9.781

’Έτους
1074
9.008

21.738
174.113
205.632

20.515
149.908
179.431

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα

2. Συμβάντα
’Ανεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων
’Επεισόδια διάφορα
Παροχή Α' βοηθειών
Περισυλλογή οΐνοφλύγων
Πυρκαϊαί

455
203.304
8.428
1.393
955

559
160.097
7.991
1.242
990

3. Τηλεφωνικά.! κλήσεις

148.956

137.605

Β'

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ

Πλημμελήματα,
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σ ύνολ ον

1.328
338
123
28.084

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα

’Έτους
1973
342

’Έτους
1974
247

1.944
946
3.232

905
1.337
2.489

’Επεισόδια διάφορα
Παροχή Α' βοηθειών
Περισυλλογή οΐνοφλύγων
Πυρκαϊαί

18
4.440
314
84
115

20
4.618
359
144
108

3. Τηλεφωνικά! κλήσεις

6.087

6.470

Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σ ύν ολ ον
2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων

Δ ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Υ Π ΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ

ΥΠ ΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα

29.973

76
8.026

Υ Π ΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β) Συστάσεις
Σ ύν ολ ον

3. Τηλεφωνικά! κλήσεις

100*
8.483
1.235
340
201

Γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

* Εις πρόσωπα των οποίων σοβαρώς έκινδύνευσεν
ή ζωή ή ή σωματική άκεραιότης.
Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων όχημάτων
’Επεισόδια διάφορα
Παροχή Α' βοηθειών
Περισυλλογή οΐνοφλύγων
Πυρκαϊαί

’Έτους
1973
706

’Έτους
1974
105

11.437
11.272
23.415

7.465
4.568
12.138

1. Βεβαιωθέντα έκλήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β ) Συστάσεις
Σ ύνολον
2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων όχημάτων
Επεισόδια διάφορα
Παροχή Α' βοηθειών
Περισυλλογή οΐνοφλύγων
Πυρκαϊαί
3. Τηλεφωνικά! κλήσεις

’Έ τους
1973
5

’Έτους
1974
—

407
492
904

199
320
519

2
540
254
65
64

4
1.034
213
88
14

2.818

1.849
567
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Έ κ Μηχανών εργοστασίων
’Εργαστηρίων κ.λπ. έξαιρουμένων τών ηλεκτροπληξιών

5

9

443

457

5

9

443

457

57

381

8

11

Εις οικοδομάς (πτώσεις άτόμων ή πραγμάτων έξαιρουμένων τών -ηλεκτροπληξιών)

5

7
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135

5

7

123

135

3

125

Έ ξ -ηλεκτροπληξιών γενικώς
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1

4
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Έ κ πιέσεως
Εις έτέρας έπαγγελματικάς
ένασχολήσεις
Σ ύνολ ον
1. ΠΑΘΟΝΤΕΣ:
2. ΗΛΙΚΙΑ:

α)
α)
δ)
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669 άρρενες 173 θήλεις β) 98 ειδικευμένοι
774 άνειδίκευτοι
14 - 17 ετών
42
β) 1 8 - 2 0 ετών
66 γ ) 21 - 30 ετών
246
31 - 4 0 ετών 218
ε) 41 - 50 ετών
196
σ τ ) 5 0 κ α ία ν ω
104
’Από 6 - 22 ώρας 819 άτυχήματα
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Πλημμελής λειτουργία
μηχανήματος
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Έτέρα ούσία
Αποκοπή
άρτηριών
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α) 816 ατυχήματα οφειλώμενα εις άμέλειαν έργοδώτου - παθοντος η τρίτου προ
σώπου.
β) 24 άτυχήματα οφειλώμενα εις πλημμελή λειτουργίαν έγκαταστάσεων.
γ ) 32 άτυχήματα οφειλώμενα εις παράλειψιν άσφαλιστικών μέτρων.

Έντομοκτόνον
Καυστικόν
υγρόν
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Διεύθυνσις
Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς
Α στυνομίας

570

Η ΤΟ ΥΡΙΣ ΤΙΚ Η ’Αστυνομία έχει ώς αποστολήν
την, επί τη βάσει των κειμένων διατάξεων, συμβολήν
εις την νλοποίησιν της έκάστοτε χαρασσομένης Του
ριστικής Πολιτικής τής Χώρας, ήτοι:
’Εποπτεύει καί ελέγχει τάς Τουριστικής επιχει
ρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κα
φενεία, κέντρα ψυχαγωγίας καί διασκεδάσεως, θέ
ατρα, κινηματογράφους, καταστήματα ειδών λαϊκής
τέχνης, κινητάς καντίνας καί επιχειρήσεις έξυπηρετούσας Τουρίστας.
’Επιβλέπει καί ελέγχει τα παντός είδους συγκοι
νωνιακά μέσα, ώς καί τούς χώρους τούς χρησιμεύον
τας διά την αναμονήν, έπιβίβασιν, άποβίβασιν ή διακίνησιν τουριστών.
Παρακολουθεί καί ελέγχει τούς άσχολονμένους
μέ την έξυπηρέτησιν των Τουριστών έπαγγελματίας,
ήτοι ξεναγούς, διερμηνείς, φωτογράφους καί πάντα
έτερον έπαγγελματίαν εξυπηρετούντο Τουρίστας.
Μεριμνά διά την τάξιν καί καθαριότητα των Ζω
νών Έμφανίσεως των πόλεων, εις τάς όποιας ασκεί
τά καθήκοντά της ή ’Αστυνομία Πόλεων.
’Επιθεωρεί τάς ώς ανω Τουριστικής επιχειρήσεις,
συγκοινωνιακά μέσα, έπαγγελματίας, ώς καί τάς Ζώνας ’Εμφανίσεως τών πόλεων καί λαμβάνει ή είσηγεϊται την λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων.
Μεριμνά, εντός τής άρμοδιότητός της, διά την ’Α 
στυνομικήν προστασίαν καί έν γένει έξυπηρέτησιν τών
έν τή Χώρα Τουριστών, κατά την άφιξιν, παραμονήν,

&

διακίνησιν και άναχώρησιν αυτών. Τέλος, ή Τουριστι
κή ’Αστυνομία, διά την ένάσκησιν τής άρμοδιότητός της, ενεργεί ή συνεργάζεται μετά τών κατα περιπτωσιν αρμοδίων καθ’ ϋλην καί κατά τόπον ’Αστυνο
μικών ' Υπηρεσιών ή άλλων ’Αρχών τον Κράτους. Ειδικώτερον ή δραστηριότης τής Δ /νσεως Τουριστικής
’Αστυνομίας κατά το 1974 συνοψίζεται περιληπτικώς
εις τά κάτωθι:
Μ ΕΤΡΑ ΛΗΦ Θ ΕΝΤΑ Κ Α ΤΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ 1974
Δ ΙΑ ΤΗΜ Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Ρ Α Ν Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΙΝ
ΤΩΝ ΤΟ ΥΡΙΣΤΩ Ν
a) Δελτίον ένημερώσεως Τουριστών.
Έγένοντο αΐ προπαρασκευαστικοί ένέργειαι διά
την έκτύπωσιν δελτίου ένημερώσεως Τουριστών εις
τάς τέσσαρας βασικάς ξένας γλώσσας, ήτοι ’Α γγλι
κήν - Γαλλικήν - Γερμανικήν καί ’Ιταλικήν. Εις το
έν λόγω δελτίον περιλαμβάνονται άμεσου αναγκης
γενικοί καί δλως απαραίτητοι όδηγίαι καί πληροφο
ρίας αί όποϊαι θά διευκολύνουν μεγάλως τούς ξένους
έπισκέπτας τής Χώρας μας, ώστε οι τελευταίοι να
αντιμετωπίζουν τάς άμεσους άνάγκας των εύχερέστερον. Ή διανομή τοϋ δελτίου θά πραγματοποιήται
κυρίως εις τον ’Αερολιμένα τοϋ 'Ελληνικού, εις τον
λιμένα τον Πειραιώς καί εις τον Σιδηροδρομικόν
Σταθμόν ’Αθηνών, δευτερευόντως δε υπό τών έν Ά θήναις καί Πειραιεϊ Ύπηρεσκϋν τής Τουριστικής
’Αστυνομίας.

β) Τηλεφωνικόν Κέντρον 171
Σημαντικόν Σταθμόν τής Τουριστικής προσπάθειας
τής Χώρας μας αποτελεί τό ίδρνθέν υπό τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας Τηλεφωνικόν Κέντρον 171, εις το
όποιον υπηρετούν γλωσσομαθείς ’Αστυνομικοί, λει
τουργεί δέ καθ’ όλον τό 24ωρον.
Ύ πό τον κέντρον τούτον δύναται νά εξνπηρετήται
παν ατομον, οίανδήποτε γλώσσαν και εαν ομιλή, δια
τής διασννδέσεως τοϋ τηλεφωνοϋντος μετά Υπηρε
σιών (Πρεσβείας - Προξενείου κ.λπ.) ή καί γλωσσο
μαθών συνεργατών τον Κέντρου, οι όποιοι εις τας πε
ριπτώσεις αντάς παρεμβαίνουν ώς διερμηνείς κατά τήν
διασύνδεσιν καί συνακρόασιν.
Τό τηλεφωνικόν κέντρον 171 έχει όργανωθή κατά
τοιοϋτον τρόπον, ιύστε νά δύναται εις ελαχιστον χρό
νον νά παρέχη πάσης φνσεως Τονριστικας πληροφο
ρίας καί νά προσφέρη βοήθειαν, μέσω τών διαφόρων
’Αστυνομικών Υπηρεσιών, εις τον τηλεφωνούντα.
Δραστ ηριότης τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρετησειος
Τουριστών «171» κατα τους πρώτους μήνας τής
τής λειτουργίας του
Τηλεφωνικαί κλήσεις
Μ ην
’’Ετος
1.217
Ιούλιος
1974
1.131
»
Αύγουστος
1.002
»
Σεπτέμβριος
1.169
»
Οκτώβριος
1.149
»
Νοέμβριος
1.399
»
Δεκέμβριος
7.067
Σ ννολον
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γ ) Έποπτεία - 'έλεγχος Τουριστικών Χώρων.
Κατά το έτος 1974, έγένοντο υπό τών ’Υ πηρε
σιών τής Τουριστικής ’Αστυνομίας εις διάφορα Του
ριστικού ενδιαφέροντος καταστήματα και κέντρα,
μετά ή άνευ άστυϊάτρον, (9.855) επιθεωρήσεις, καθ’
ας έβεβαιώθησαν αί κάτωθι παραβάσεις:
1. Εις βαθμόν Πλημ/τος: Δέκα τέσσαρες παρα
βάσεις τον Νόμου περ'ι ξενοδοχείων. Δέκα οκτώ παρα
βάσεις τον Ν. περί τουρ. γραφείων. ’Εκατόν είκοσι
μία παραβάσεις περ'ι ’ Υγειονομικού Κανονισμού. ’Εννέα
παραβάσεις τού Ν. περί επαιτείας. Είκοσιν παρα
βάσεις διάφοροι ΚΟΚ, Άγορανομικαί Διατάξεις,
κατάληψις πεζοδρομίων κ.λπ.
2. Εις βαθμόν Πταίσματος: Κατά το αυτό έτος,
υπό τών ’Υπηρεσιών τής Τουριστικής ’Αστυνομίας
έβεβαιώθησαν χίλιαι έξήκοντα επτά διάφοροι παρα
βάσεις εις βαθμόν πταίσματος και ένηργήθησαν κατά
τών παραβατών τά νόμιμα.
δ) ’Εκπαίδευσις υπαλλήλων.
1. Συσκευαί αύτοδιδασκαλίας. ’Υπό τής Διενθύν-·
σεως Τουριστικής ’Αστυνομίας έγένετο προμήθεια,
δαπάνη Ε.Ο.Τ., πέντε συσκευών αύτοδιδασκαλίας
ξένων γλωσσών «(Linguaphon), αιτινες κατενεμήθησαν εις τά Τμήματα τής Διευθύνσεως, προς έκμάθηαιν ξένων γλωσσών υπό τών ’Αστυνομικών υπαλ
λήλων.
2. Φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Δ ι’ ενεργειών
τής Διευθύνσεως τής Τουριστικής ’Αστυνομίας έπετεύχθη ωσαύτως ή υπό τού Ε.Ο. Τ. έπιχορήγησις, δι’
άναλόγου χρηματικού ποσού, διά την έκπαίδευσιν
’Αστυνομικών υπαλλήλων εις ξένας γλώσσας καί εις
άνεγνωρισμένα φροντιστήρια.
ε) Όμιλίαι εις Τουριστικούς έπαγγελματίας.
’Υπό τού Διενθνντοΰ καί ’Αξιωματικών τής Διευθύνσεως, έγένοντο όμιλίαι εις συγκεντρώσεις Τουρι
στικών έπαγγελματιών εις τάς όποιας άνεπτύχθησαν
διεξοδικώς αί υποχρεώσεις των έναντι τών Τουριστών
καί ή άξια τής συνεργασίας μετά τής Τουριστικής
’Αστυνομίας προς επιτυχίαν τού γενικωτέρου σκοπού,
τής προαγωγής τού Τουρισμού.
στ Κανονισμός ’Υπηρεσιών Τουριστικής ’Αστυνομίας.
Διά την ορθολογικήν άντιμετώπισιν τών πολλα
πλών καί ζωτικών θεμάτων τών Τουριστών, ’ιδίως
τών αλλοδαπών, τών Τουριστικών επιχειρήσεων καί
έπαγγελματιών, ώς καί τών θεμάτων τάξεως καί έμφανίσεως τών πόλεων άρμοδιότητος Δ /νσεως Του
ριστικής ’Αστυνομίας, έγένετο άναδιοργάνωσις τών
’Υπηρεσιών αυτής καί συνεκροτήθησαν: 1. Τά Β ’ καί
Γ ' Τμήματα Τουριστικής ’Αστυνομίας, οι άλλοτε
άντίστοιχοι ’Αστυνομικοί Σταθμοί Τουρισμού «Σι
δηροδρόμων» καί «’Αερολιμένος», με άνάλογον το
πικήν άρμοδιότητα. 2. Προήχθησαν ο’ι ’Αστυνομικοί
Σταθμοί Τουρισμού Πατρών καί Κέρκυρας εις ’Α 
στυνομικά Τμήματα Τουριστικής ’Αστυνομίας.
ζ) Άπήχησις δράστηριότητος
νομίας εις τήν κοινήν γνώμην.
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Ή δραστηριότης τής Τουριστικής ’Αστυνομίας
έσχολιάσθη ευμενέστατα εις τον ημερήσιον τύπον,
ό όποιος έδωσεν εύρείαν δημοσιότητα εις τό σνντελονμενον νπ’ αυτής παραγωγικόν έργον, εις τον τομέα
τής Τουριστικής άναπτύξειυς.
Εις έκτεταμένον ρεπορτάζ τής έφημερίδος «ΑΚΡΟ
ΠΟ ΛΙΣ» τής 2 Μαίον 1974 άνεφέρετο μεταξύ τών
άλλων, ότι « Ή δημιουργία τού 171 είναι μία θετική
πρωτοβουλία, κοντά στις τόσες άλλες τής Τουριστι
κής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού σκο
πόν έχει τήν φροντίδα, τήν προστασίαν καί τήν ένημέρωσιν τών ξένων».
Ή έφημερίς «ΑΠ ΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ » τής 2 Μαΐου
1974 έκαλωσόρισε τήν δημιουργίαν τού Κέντρου
έξυπηρετήσεως Τουριστών μέ άρθρον της υπό τον
τίτλον «Καί πρώτες τουριστικές βοήθειες μέ αριθμόν
171». Περαιτέρω, σχολιάζει «’Ένας άριθμός — κλειδί
— τίθεται εις τήν διάθεσιν τών Τουριστών μέ πρωτο
βουλίαν τής Τουριστικής ’Αστυνομίας».
Εις δύο άρθρα τής έκδιδομένης έν Έλλάδι έφη
μερίδος «A T H E N S M IR R O R » υπό J. Richards
τής 27 καί 28 ’Απριλίου 1974, μέ τίτλους «Tourist
Police to squash social cancer» καί Launch Farreaching plan to aid Tourists», έσχολιάσθησαν
ευρύτατα ai δραστηριότητες τής Τουριστικής ’Α 
στυνομίας.
’Επίσης έλήφθησαν πάρα πολλαί έπιστολαί Αλλο
δαπών, διά τών οποίων εκφράζουν τάς ευχαριστίας
των προς τήν Τουριστικήν ’Αστυνομίαν διά τήν ταχυτάτην έξυπηρέτησιν καί συνδρομήν. Μεταξύ αυτών
χαρακτηριστική είναι ή έπιστολή τού Προέδρου τής
έν Άθήναις ’Αμερικανικής ’Ισραηλινής Κοινότητος κ.
Κ. Μ. Phillipps εις τήν οποίαν μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά εξής:
«Π ρ ό ς
8-10-1974
Τον κ. Διευθυντήν τής Τουριστικής ’Αστυνομίας
’Ε ν τ α ύ θ α

’Επιθυμώ νά έπαινέσω τούς άνδρες σας διά τήν Α
βρότητά των, τήν ικανότητά των καί τήν συνερ
γασίαν των, επ’ ευκαιρία μιας επαφής πού είχα
μαζί των. Συνέβη τό περασμένο Σάββατο 5 ’Ο
κτωβρίου, όταν έτηλεφώνησα εις τό Τηλεφωνικόν
Κέντρον 171 διά νά ζητήσω βοήθεια. . .
Εκ μέρους τής Κοινότητάς μας, σας ενχαριστοϋμεν διά τήν συνεργασίαν σας. Είναι εύχάριστον νά
γνωρίζωμεν, δτι ή ’Αστυνομία ’Αθηνών είναι τό
σον έπαγγελματικώς κατηρτισμένη.
Είλικρινώς
Κ. Μ. Phillipps »
ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ Τ Η Σ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚ ΗΣ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
Κακουργήματα
Πλημμελήματα
Πταίσματα:
α) Μηνύσεις
β ) Συστάσεις
Σ ύνολ ον

Τουριστικής ’Αστυ
2. Άστυϊατρικαί επιθεωρήσεις

1973

1974

—

—

433

192

2.889
11.098
14.420

1.163
5.779
7.134

3.416

10.574

Σχολαι
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Πόλεων

εις τάς δυσκολίας καί τάς απαιτήσεις τού λειτουργή
ματος των.
Ή φοίτησις εις τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων είναι
βμηνος, εις τήν Σχολήν ’Αρχιφυλάκων 9μηνος καί
εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών τριετής.
Κατά τό έτος 1974 έξεπαιδεύθησαν εις τάς Σχολάς
629 ’Αστυφύλακες, 49 Άρχιφύλακες καί 43 Ύ παστυ
νόμοι. Συνεχίζεται ή έκπάίδευσις 124 Ύπαστυνόμων, 91 Άρχιφυλάκων καί 427 ’Αστυφυλάκων.
Διά τήν άρτιωτέραν εκπαίδευσιν τών δοκίμων:
α) Έπραγματοποιήθησαν είδικαί διαλέξεις 'Ιστο
ρικού, Θρησκευτικού, Κοινωνικού καί ’Επιστημονικού
περιεχομένου.
β) Έπραγματοποιήθησαν έκπαιδευτικαί έκδρομαί
προς έπίσκεψιν 'Ιστορικών, ’Αρχαιολογικών καί Του
ριστικών χώρων.
γ ) ’Επραγματοποιήθησαν επισκέψεις εις διαφόρους
’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας, Πνευματικά 'Ιδρύματα
καί Κοινωφελείς ’Επιχειρήσεις.

A I Α Σ ΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α Ι Σχολαι, διά τής θεωρητικής
διδασκαλίας, τής πρακτικής άσκήσεως καί έκπαιδεύσεως καί τής έν αύταΐς διαβιώσεως των δοκίμων,
έχουν ώς αποστολήν:
α) Νά διευρύνουν καί επεκτείνουν τάς νομικάς
κυρίως, ώς καί τάς λοιπάς, αστυνομικού καί γενικού
περιεχομένου, γνώσεις των δοκίμων, παρέχουσαι την
άπαιτονμένην εκπαίδευσιν, σνμφώνως προς τάς νέας
σννθήκας ζωής των πόλεων καί τά τελευταία δεδομένα
τής ’Επιστήμης.
β) Νά παρέχουν καί αναπτύσσουν αύτοϊς τά πνευ
ματικά καί φυσικά προσόντα καί τάς ικανότητας
έκείνας, αϊτινες απαιτούνται διά την επιτυχή ασκησιν
τού λειτουργήματος των.
γ ) Νά καλλιεργούν καί άναπτύσσουν αύτοϊς τάς
'Αστυνομικός άρετάς, την πειθαρχίαν καί αγωγήν
καί την προς το καθήκον καί την πατρίδα πίστιν καί
άφοσίωσιν.
Διά των άνωτέρω άποσκοπεϊται ή επαγγελματική
κατάρτισις, ή άρτια μόρφωσις καί ή ’Εθνική καί
κοινωνική αγωγή των δοκίμων, ιόστε νά δύνανται
οντοι, έξερχόμενοι των Σχολών, νά άνταποκρίνωνται
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Δημόσιαι σχέσεις
α) Προσφορά αίματος ύπό τών δοκίμων εις Ε.Ε.Σ.,
έν τώ πλαισίω τού εορτασμού τής Παγκοσμίου 'Η μέ
ρας 'Υγείας τού 'Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού.
β) Έπίσκεψις δοκίμων 'Υπαστυνόμων εις Σικιαρίδειον 'Ίδρυμα άναπροσαρμόστων παίδων καί προσ
φορά δώρων εις τούς τροφίμους.
’Αθλητισμός
α) Όργάνωσις αγώνων ήμερίδος Πετοσφαιρίσεως
Παραγωγικών Σχολών ’Αξιωματικών Ε.Δ. καί Σ.Α.
έτους 1974 καί συμμετοχή εις τούτους.
β) Συμμετοχή εις πρωτάθλημα Σκοποβολής Παρα
γωγικών Σχολών ’Αξιωματικών Ε.Δ. καί Σ.Α. έτους
1974.
γ ) Όργάνωσις αγώνων ήμερίδος Στίβου Παρα
γωγικών Σχολών ’Αξιωματικών Ε.Δ. καί Σ.Α. έτους
1974 καί συμμετοχή εις τούτους.
δ) Συμμετοχή Σκοπευτικής Όμάδος Σχολής ’Α 
ξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων εις Ε' Πανελλη
νίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας, όργανωθέντας ύπό τής
ΣΚ.Ο.Ε.

»

Α π έ ν α ν τι: Δόκιμος Ύπαστννόμος προσφέρουν εθελοντικώς αίμα. Κάτω : Στιγμιότνπον από τήν παρέλασιν τής Σχολής Ά /ξκώ ν
Ά σ τνν. Πόλεων επί τή ’Εθνική Έ π ετείφ τής 25ης Μαρτίου.

Μ η χ α ν ο γ ρ α φ ικ ή
Υπηρεσία
Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ, έχουσα ώς αποστολήν τήν
διατήοησιν τής κοινωνικής ειρήνης, την προστασίαν τής
ζωής, τιμής, ελευθερίας, ησυχίας καί περιουσίας των
πολιτών, ώς καί την διασφάλισιν άνετου καί έν ασφα
λεία διακινήσεως τούτων, διεξάγει έντονον, συνεχή
καί πολλάκις επικίνδυνον αγώνα κατά των παντοειδώς
δρώντων εγκληματιών καί αντικοινωνικών στοιχείων.
'0 άγων οϋτος καί δυσχερέστατος, ώς εκ τής φύσεώς
τον, καί αφανής είναι, κάθ’ όσον πρωτίστως άποσκο
π εί εις την π ρ ό λ η ψ ι ν των αντικοινωνικών πρά
ξεων καί δευτερευόντως εις την δίωξιν καί καταστολήν
τών εγκλημάτων. Τα αστυνομικά προβλήματα εις την
σημερινήν εποχήν έπολλαπλασιάσθησαν καί κατέστη
σαν πλέον πολύπλοκα καί έτι δυσκολώτέρα, λόγω τής
τεχνολογικής προόδου καί τών έπελθονσών μεταβο
λών εις την σύνθεσιν τών συγχρόνων Κοινωνιών. 'Η
δημιουργία μεγάλων εις έκτασιν καί πολυπληθών άστικών κέντρων, ή άνάπτυξις τών τεχνικών μέσων, ή δννατότης ευχερούς καί ταχυτάτης επικοινωνίας καί μετακινήσεως έχουν δημιουργήσει πλείονας ευκαιρίας άναπτνξεως αντικοινωνικής δράσεως εις κακοποιό στοι
χεία καί σννθήκας εύχερεστέρας διαφυγής τούτων.
II ’Αστυνομία Πόλεων, ώς θεσμός σύγχρονος καί
ευέλικτος, διά νά άνταποκριθή εις τάς πολλαπλός καί
ποικίλας κοινωνικός άπαιτήσεις τής σημερινής εποχής
καί διά νά έπιτελέση την κοινωνικήν αποστολήν της
κατά τον καλλίτερον καί άποδοτικώτερον τρόπον,
ήρχισε νά κάμνη χρήσιν τών νέων καί διαρκώς εξελισ
σόμενων επιτευγμάτων τής επιστήμης καί τεχνικής
προόδου. Προς τον σκοπόν τούτον, συνεχίζει, συν τοίς
άλλοις, τήν άρξαμένην κατά τό παρελθόν προσπάθειαν
τής έντάξεως εις τήν Μ η χ α ν ο γ ρ ά φ η σ ι ν καί
εις τον χώρον τού αυτοματισμού τών περισσοτέρων
έκ τών δραστηριοτήτων της. Ή προσπάθειά της
αυτή κατατείνει εις τήν έξασφάλισιν:
α. Δυνατότητος θεωρήσεως τών προβλημάτων ούχί
μεμονωμένως, άλλ’ έν συναρτήσει μετά τών έν άλληλεπιδράσει μ ετ’ αυτών τελούν των γεγονότων.
β. rΙκανότητας αυγκεντρώσεως, έπεξεργασίας,
συσχετίσεως, άξιολογήσεως καί έκμεταλλεύσεως πλη
ροφοριών εις όγκον, έκτασιν καί χρόνον ικανόν διά
τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων λήψεως, εις έλάχιστον χρόνον, τής ορθής άποφάσεως καί ταχυτά
της καί ένδεδειγμένης, κατά περίπτωσιν, άντιδράσεως.
γ. Ευχέρειας καθορισμού άπλουστευμένων διαδι-

κασκών, διά π/Ιο ν αποδοτικήν εργασίαν και ταχντέραν
διεκπεραίωσιν των υποθέσεων.
δ. Δννατότητος έλεγχον καί άξιολογήσεως των
εκ τής νλοποιήσεως των ληφθεισών αποφάσεων Αποτελεσμάτων, επί τή βάσει ώλοκ.ληρωμ ένης παρουσιάσεως τούτων καί Αντικειμενικών κριτηρίων.
Κατά το παρελθόν έτος, ή δραστηριότης τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων εις τον τομέαν τής Μηχανογραφήσεως
έκάλυψεν:
α. Την άναμόρφωσιν, επί τή βάσει των νεωτέρων
δεδομένων καί δυνατοτήτων, των μηχανογραφικών με
θόδων καί διεύρννσιν των μηχανογραφικών εφαρμο
γών, αί όποίαι αφορούν εις θέματα διαχειριστικά,
προσωπικού ’Αστυνομίας καί εν γένει διοικητικής φύσεως. Αϋται διεμορφώθησαν εις πλέον (ολοκληρωμένα
συστήματα, τά όποια παρέχουν δυνατότητας: (1) ’Α 
μέσου προσπελάσεως εις τά ηλεκτρονικά αρχεία καί
άναζητήσεως εκ τούτων πληροφοριών, προς ίκανοποίησιν, εντός ελάχιστου χρόνον, σχετικών αιτήσεων.
(2) Δ ιαμορφώσεως καί έκτυπώσεως στατιστικών
πινάκων, ύφ’ οίανδήποτε επιθυμητήν μορφήν, προς
μελέτην καί εξαγωγήν τών συμπερασμάτων, τά οποία
θά άποτελέαονν τούς νέους οδηγούς χαράξεως περαι
τέρω κατευθύνσεων διά τήν καλλιτέραν άξιοποίησιν
τον διαθεσίμου δυναμικού εις προσωπικόν καί μέσα,
επί τώ τελικώ σκοπώ τής πλέον Αποτελεσματικής
έξυπηρετήσεως τού πολίτου.
β. Τον σχεδιασμόν συστήματος μηχανογραφικής
επεξεργασίας στοιχείων, άφορώντων εις τους εγκλη
ματίας, τούς διωκομένονς καί τήν δράσιν τούτων. Τό
όλον σύστημα εδράζεται επί διαμορφώσεως ηλεκτρονι
κών Αρχείων, εις μορφήν βάσεως πληροφοριών ( Data
Base), διαλαμβανόντων: (1) Στοιχεία ταυτότητος καί
περιγραφικής έπισημάνσεως τών εγκληματιών ή οπωσ
δήποτε καταδικασθέντων καί διωκομένων προσώπων.
(2) ’Εγκλήματα καί στοιχεία, περί τού τρόπον διαπράξεως τούτων (Modus Operandi). (3) Καταδικαστικάς αποφάσεις. (4) Ψευδώνυμα καί τυχόν πλέον
του ενός επώνυμα - ονόματα. (5 ) Στοιχεία άναφερόμενα εις κινήσεις υπόπτων διαπράξεως εγκλημάτων.
Α ί παρεχόμενοι υπό τού συστήματος■δυνατότητες
συνοψίζονται εις τήν: α. ’Ένταξιν υπό τον Απόλυτον
έλεγχον όγκον στοιχείων καί πληροφοριών, Αφορών
τας εις τούς έγκλ.ηματίας καί τό έγκλημα γενικώς,
πλήρως ελεγχόμενων εξ Απόψεως όρθότητος καί Α
κρίβειας.

β. Ταχεϊαν επεξεργασίαν τών Αναφερομένων ανω
τέρω στοιχείων, καθισταμένων ούτως ίσχυρότατον
καί λίαν Αποτελεσματικόν όπλον εις χεϊρας τής Α σ τυ 
νομίας εις τον κατά τον εγκλήματος Αγώνα της.
γ. Ευχέρειαν παρουσιάσεως ποικίλων στατιστι
κών πινάκων, διευκολννόντων τήν εξαγωγήν Ασφαλών
συμπερασμάτων, επί τή βάσει τών όποιων είναι δυ
νατή ή κατάρτισις ενρυτέρων σχεδίων, πλήρως ήτιολογημένων καί τεκμηριωμένων, προς άντιμετώπισιν
τής έγκληματικότητος καί τής περιφρουρήσεως τής
κοινωνίας έκ ταύτης.
δ. Άνακάλυψιν Αγνώστων δραστών εγκλημάτων,
επί τή βάσει ελάχιστων υπαρχόντων στοιχείων.
Διά τήν δημιουργίαν τών προαναφερομένων ηλεκ
τρονικών Αρχείων, έλήφθησαν καί έπεξειργάσθησαν
στοιχεία Αφορώντα εις:
α. 25.000 σεσημασμένους έκ τών Απασχολησάντων τάς ' Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας κατά τά τε
λευταία έτη.
β. 87.500 εγκλήματα, διαπραχθέντα υπό τών
Ανωτέρω σεσημασμένων.
γ. 13.768 ψευδώνυμα Αφορώντα εις 10.142 σε
σημασμένους, έκ τού συνόλου τών 25.000 τοιούτων.
δ. Μικρόν Αριθμόν καταδιωκομένων.
Επί τού, οϋτω, καταρτισθέντος συστήματος ο
δηγού (Pilot S ystem ) έγένοντο πολ/.αί δοκιμαί καί
μελέτη πολλών έπί μέρους περιπτώσεων. Τά συμπε
ράσματα υπήρξαν λίαν ενθαρρυντικά δια περαιτέρω διεύρυνσιν τού συστήματος. ’Ή δη, ένημερώθησαν σχετικώς, περί τού ώς άνω συστήματος, καί έτεροι Αρμόδιοι
φορείς, μεθ’ ών πρόκειται νά ύπάρξη συνεργασία δι’
Ανάπτυξιν τούτου, προς κάλυψιν ενρυτέρου χώρου.
Γενικώς, ό εκσυγχρονισμός τής ’Αστυνομίας
Πόλεων εις τεχνικόν έξοπλισμόν, ή έκπαίδευσις τού
προσωπικού της καί ή χρησιμοποίησις τών νεωτέρων
έπιστημονικών μεθόδων κατέστησαν αυτήν ικανήν
νά άνταποκριθή εις τάς πολλαπλός καί πολυμόρφους
σημερινός κοινωνικός Απαιτήσεις. Είδικώτερον δέ,
διά τής έντάξεως εις τήν Μηχανογράφησα· πλ.είστοιν
έκ τών σημαντικωτέρων δραστηριοτήτοη· τής ’Αστυ
νομίας, κατέστη δυνατή ή εις βάθος μελέτη τών
’Αστυνομικών προβλημάτων καί εξ αυτής ή έπισήμανσις τών γενεσιουργών αιτίων των, μέ Αποτέλε
σμα τήν έπιτνχή Αντιμετώπιση· καί θεραπείαν τιον
προβλημάτων τούτιον, επ’ ώψελεία τού τε Δημοσίου
συμφέροντος καί τού κοινωνικού συνόλων.
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Ύπηρεσίαι
Προστασίας
Έθνικοϋ
Νομίσματος

Η Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ Ε ΙΣ 'Υπηρεσίας Προστασίας ’Ε 
θνικόν Νομίσματος (Υ .Π .Ε .Ν .) έχει ώς σκοπόν την
εφαρμογήν των ειδικών ποινικών Νόμων «περ'ι προ
στασίας τοϋ ’Εθνικόν Νομίσματος». Ώ ς γνωστόν,
οι Νόμοι οντοι σκοπούν την έξασφάλισιν εμπιστο
σύνης τον κοινού εις την σταθερότητα τής άξίας την
οποίαν αντιπροσωπεύει τό ’Εθνικόν Νόμισμα.
Α ί πράξεις αί όποϊαι κλονίζουν την εμπιστοσύνην
ταύτην τοϋ κοινοΰ εμφανίζονται υπό δύο μορφάς. Ή
μία είναι ή παράνομος εξαγωγή συναλλάγματος, χρυ
σού, χρυσών νομισμάτων και δραχμών, εκ τής χώ
ρας, καί ή άλλη ή παράνομος κτήσις καί διάθεσις
συναλλάγματος (χρυσού καί χρυσών νομισμάτων).
Κατ’ ακολουθίαν, υπό τάς ανωτέρω δύο μορφάς εμ
φανίζονται καί τά πραγματικά περιστατικά, άτινα
συγκροτούν την αντικειμενικήν ύπόστασιν τών υπό
τών διαληφθέντων Ειδικών Ποινικών Νόμων προβλεπομένων αδικημάτων.
Προς πρόληψιν ή καταστολήν τών παραβάσεων
τής πρώτης μορφής ( λαθραίας εξαγωγής συναλλά
γματος, χρυσού, κ.λπ.), ή Δ /νσις Υ.Π.Ε.Ν., διά
τών νπ’ αυτήν υπηρεσιών, ενεργεί ιδία τά ακόλουθα:
1. ’Ασκεί έλεγχον επί τών άναχωρούντων εις τό
εξωτερικόν επιβατών, προβαίνουσα εις σωματικήν
έρευναν καί εις έρευναν τών αποσκευών τών ατόμων
εκείνων, άτινα έχουν χαρακτηρισθή ώς ύποπτα λα-

αίας εξαγωγής συν/τος ή χρυσόν, ώς και παντός
ετέρου ατόμου, δπερ, κατά την κρίσιν των επί τοϋ
έλεγχον υπαλλήλων, κρίνεται ύποπτον τοιαύτης πράξεως.
2. ’Ελέγχει το εισαγωγικόν εμπόρων, βάσει στοι
χείων, πεμπομένων αυτή υπό τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, ήτοι τούς εισαγωγείς εκείνους, οϊτινες λαμβά
νουν άδειαν εξαγωγής συναλλάγματος διά την εισα
γωγήν εμπορευμάτων καί δεν εισάγουν τά οικεία
εμπορεύματα ή δεν επιστρέφουν εις την Τράπεζαν
τής 'Ελλάδος τό έξαχθέν συνάλλαγμα.
3. ’Ελέγχει τούς είσάγοντας εκ τοϋ εξωτερικού
διάφορα αντικείμενα ( αυτοκίνητα, σνσκευάς τηλεοράσεως, κυνηγετικά δπλα κ.λπ.) δι ιδίαν χρήσιν,
άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων, βάσει στοι
χείων, πεμπομένων αυτή υπό των Τελωνειακών άρχών,
ήτοι, τούς είσάγοντας τά έν λόγω αντικείμενα χω
ρίς νά έχουν τύχει άδειας εξαγωγής Συναλλάγματος
διά την αγοράν των εκ τοϋ ’Εξωτερικού.
4. ’Ελέγχει τό έξαγωγικόν ’Εμπόρων, ήτοι τούς
εξάγοντας εμπορεύματα καί μή καταθέτοντας εις την
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος εντός τής νομίμου προθε
σμίας τό εις ξένον συνάλλαγμα τίμημα αυτών, βάσει
στοιχείων, πεμπομένων αυτή υπό τής Τραπέζης
τής 'Ελλάδος.
5. ’Ελέγχει τά τιμολόγια τών είσαγομένων καί
εξαγομένων εμπορευμάτων προς διαπίστωσιν τυχόν
λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος διά τής μεθόδου
τής ύποτιμολογήσεως ή ύπερτιμολογήσεως αυτών,
βάσει στοιχείων, πεμπομένων αυτή υπό τών αρμο
δίων Άρχών.
6. ’Ελέγχει τούς αποπειρώμενους λαθραίαν εξα
γωγήν συναλλάγματος διά ταχυδρομικών δεμάτων
καί επιστολών, άτινα πέμπονται αυτή υπό τών Τα
χυδρομικών Άρχών.
7. ’Εξετάζει παραπεμπομένας αυτή υποθέσεις υπό
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, καθ’ ας μόνιμοι κάτοικοι
’Εξωτερικού έχουν απαιτήσεις έν 'Ελλάδι, προς διαπίστωσιν τυχόν μή καταθέσεως τοϋ αντικειμένου
αυτών ( χρημάτων) εις δεσμευμένον λογαριασμόν παρά
Τραπέζη έν 'Ελλάδι.
8. Θέτει υπό παρακολούθησιν πάν ατομον, δπερ
είναι ύποπτον λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος ή
χρυσού, ή πόσης πράξεως, άγούσης οπωσδήποτε εις
λαθραίαν εξαγωγήν συναλλάγματος ή χρυσού.
Έ ξ ετέρου, προς πρόληψιν ή καταστολήν τών
παραβάσεων τής δευτέρας μορφής (παρανόμου κτή
σεως ή διαθέσεως συναλλάγματος κ.λπ.), ή έν λόγω
Διεύθυνσις διά τών νπ’ αυτήν υπηρεσιών ένεργεϊ ιδία
τά ακόλουθα:
1. ’Ελέγχει τάς διαφόρους έπιχειρήσεις, αϊτινες
εισπράττουν ξένον συνάλλαγμα, ύποχρεοϋσα ταύτας
νά πωλοϋν τό έκάστοτε είσπραττόμενον ξένον συνάλ
λαγμα εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ή τάς παρ’
αυτής εξουσιοδοτημένος τραπέζας άνελλιπώς.
2. ’Ασκεί έπίβλειριν εις τό έν Άθήναις Χρηματιστήρων Αξιώ ν καί εις τά πέριξ αύτοϋ λειτουργοΰντα
Χρηματιστηριακά γραφεία προς πρόληψιν ή κατα
στολήν πάσης παρανόμου συναλλαγής ( αγοραπωλη
σίας ξένου συναλλάγματος, χρυσών λιρών κ.λπ.).
3. Θέτει υπό παρακολούθησιν πάν ατομον, τό
οποίον είναι ύποπτον παρανόμου αγοραπωλησίας

ξένου συναλλάγματος ή πάσης πράξεως, άγούσης εις
παράνομον αγοραπωλησίαν ξένου Συναλλάγματος.
Πέραν τών έκτεθέντων κυρίων καθηκόντων της,
ή Δ ιεύθυνσις ΥΠ Ε Ν λαμβάνει καί σειράν μέτρων,
προς ένίσχνσιν τής Κυβερνητικής Πολιτικής, άποσκοπούσης εις προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων καί δή:
α) Ειδικά συνεργεία διανέμουν εις τούς άφικνουμένονς εις τήν χώραν, αεροπορικώς καί άτμοπλοίκώς, έντυπα, περιέχοντα χρησίμους πληροφορίας
σχετικώς με τά ευεργετήματα, ών απολαμβάνουν
οι είσάγοντες Κεφάλαια έκ τοϋ έξωτερικοϋ.
β ) Χορηγεί δηλώσεις κομιζομένων μετρητών καί
αξιών εις πάντα είσάγοντα κεφάλαια έκ τοϋ έξωτερικοϋ.
γ ) Πάντα ταξιδεύοντα διά τό έξωτερικόν ή άφικνούμενον έκ τοϋ εξωτερικόν έξυπηρετεϊ ταχέως, ώστε
νά δημιουργήται καλή έντνπωσις διά τάς άρχάς
τής Χώρας μας, συμβάλλονσα ούτως εις τήν άνάπτυξιν τών προς τήν Χώραν τουριστικών ρευμάτων,
δ) Διά τήν ταχυτέραν έξυπηρέτησιν τών εις τήν
Χώραν άφικνονμένων αλλοδαπών τουριστών καί
ομογενών, ένεργεϊ τον συναλλαγματικόν έλεγχον
τούτων έν πλώ, έπί τών Πλοίων τών Άτμοπλοϊκών 'Εταιρειών τών έκτελούντων τακτικούς πλόας
εις τό ’Εξωτερικόν.
Α ί δραστηριότητες καί αί έπιτυχίαι τής Δ /νσεως
Υ.Π.Ε.Ν., κατά τό έτος 1974, έχουν ώς ακολούθως:
1. Έβεβαιώθησαν 223 παραβάσεις τών Νόμων
«περί προστασίας τοϋ έθν. Νομ /τος».
2. Κατηγορήθησαν 398 άτομα, έξ ών διά τά 186
έφηρμόσθμ ή διαδικασία τοϋ αυτοφώρου καί διά τά
λοιπά 212 ή τακτική τοιαύτη.
3. ’Ηρευνήθησαν 11.884 άτομα.
4. Ήλέχθησαν 2.500 Καταστήματα καί λοιπαί
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ρηθούν αί συλλήψεις τών λαθρεμπόρων συναλλάγμα
τος:
1. D A AD O U R 1MBRAH1M τον ISM AIL, Α ι
γυπτίου, δστις την 9-5-1974 καί ώραν 15.45' άπεπειράθη νά έξαγάγη παρανόμως εις Βηρνττόν, μέσο)
’Ανατολικού Άερολιμένος 'Ελληνικού, τό ποσόν τών
404.000 δραχμών.
2. E L M O W AFY E L S A Y E R τού IB R A H IM ,
Αιγυπτίου, δστις την 21-5-1975 άπεπειράθη νά έξα
γάγη παρανόμως έκ τής χώρας εις Κάϊρον, μέσω
τού ’Ανατολικού Άερολιμένος Ελληνικού, κατ’ έπάγγελμα καί κατ’ έξακολονθησιν, τό ποσόν τών 463.000
δραχμών, β) 1106 δολ. U.S.A. γ ) 40 λιρ. ENG. καί
άλλων μικροποσών ξένου συναλλάγματος.
3. Τών α) ΓΩΝΙΑ Η ’Αντωνίου του Ίωάννου,
β) Κ ΑΑΟ ΓΕΡΟ Π Ο ΥΛΟ Υ Θεοδώρου τού Γεωργίου,
γ ) Μ Ο ΙΡΑΛΑΚ Η Κων/νου τού Ίωάννου, οίτινες
την 31-1-1974 καί ώραν 10.45' άπεπειράθησαν από
κοινού νά έξαγάγουν λάθρα έκ τής Χώρας, μέσω τού
Άερολιμένος Ελληνικού, τό ποσόν τών: α) 3.713 δολ.
USA. β) 7.250 Ελληνικών Δραχμών καί γ ) 100
F.F.N., ώς καί 17 εικόνων διαφόρων παραστάσεων

Επιχειρήσεις, επί τώ τελεί εφαρμογής των Νόμων
«περί προστασίας τον ’Εθνικόν Νομ/τος».
5. Κατεσχέθησαν διάφορα χρηματικά ποσά εις
ημεδαπά καί ξένα νομίαματα, άτινα, έκφραζόμενα εις
δραχμάς, ανέρχονται εις το ποσόν των 11.160.647
δραχμών.
6. Έδηλώθηααν, ώς είσαχθέντα έκ τον εξωτερι
κού, διάφορα χρηματικά ποαά εις ξένα νομίαματα,
άτινα, έκφραζόμενα εις δραχμάς, ανέρχονται εις τό
ποαύν των 23.092.230.774 δραχμών.
7. Έκρατήθησαν καί έδεαμεύθηααν παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος, ώς οίκειοθελώς δηλωθέντα υπό
αναχωρούντων εις τό εξωτερικόν ατόμων, διάφορα
χρηματικά ποαά, εις ημεδαπά καί ξένα νομίαματα,
άτινα, έκφραζόμενα εις δραχμάς, ανέρχονται εις τό
ποαόν τών 9.102.908 δραχμών.
8. Ήλέγχθηααν καί έπεραιώθηααν 2.271 υπο
θέσεις, άναγόμεναι εις την εισαγωγήν διαφόρων ει
δών (αυτοκινήτων, τηλεοράσεων, κ.λπ.), άνεν συναλ
λαγματικών διατυπώσεων.
’Εκ τών ανωτέρω δραστηριοτήτων καί επιτυχιών
έτους 1974, ώς σημαντικώτεραι δννανται νά θεω
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64

Ε Ι Σ

4.100

άποπειραθέντων τήν 18-11-1974, έκ τού ’Ανατολικού
’Αερολιμένος 'Ελληνικού, τήν λαθραίαν έξ αγωγήν
200.000 δραχμών.
9. GUULAM R A SU L τού Η Α Υ ΙΤ Πακιστανον, άποπειραθέντος τήν λαθραίαν έξαγωγήν έκ τής
χώρας τήν 18-3-1974, έκ τού ’Ανατολικού ’Αερολι
μένος 'Ελληνικού, τού ποσού τών 4.350 δολ. USA.
10. COPOUL REO RG E τού Παναγιώτον, άποπειραθέντος τήν 30-1-1974 και ώραν 09.00, έκ τού
’Ανατολικού ’Αερολιμένος 'Ελληνικού, τήν λαθραίαν
έξαγωγήν τού ποσού τών 164.000 δραχμών.
11. ΣΑΡΚ Ο Ν M O R IS τού Ρομπέρταν, άποπειραθέντος τήν 24-8-1974 και ώραν 15ην, έκ τού ’Α 
νατολικού ’Αερολιμένος 'Ελληνικού, τήν λαθραίαν
έξαγωγήν τού ποσού τών 11.000 δολ. USA.
12. Ν ΙΩ ΤΗ Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Υ τού ’Ιωάνναν, άποπειραθέντος τήν 13-3-1974, έκ τού ’Ανατολικού
’Αερολιμένος 'Ελληνικού, τήν λαθραίαν έξαγωγήν
τού ποσού τών 4.000 δολ. Η Π Α καί, τέλος, ή άναγνώρισις υπό τον νφ’ υμάς Άστνφύλακος ΤΣΙΑΚΑ Λέω
νίδον καί έν συνεχεία σνλληψις τον κακοποιού ΒΕΝΑΡΔΟΥ.

καί διαστάσεων, 2 σταυρών τέμπλου καί 2 έξαπτερύγων, τον 18ου αίώνος, μεγίστης αρχαιολογικής
αξίας.
4. Κ Α ΛΟ Ν Α Ρ Ο Υ Γεωργίου τον Παναγιώτον,
δστις την 3-6-1974 και ώραν 13.30’ άπεπειράθη
την λαθραίαν εξαγωγήν εκ τής χώρας, μέσω τον ’Α 
νατολικού ’Αερολιμένας 'Ελληνικού, το ποσόν των
405.000 δραχμών.
5. ΦΩΤΕΙΝΟΥ Ευαγγέλου τον Γεωργίου και
ENGGEL R. 'Ελβετού, οϊτινες την 27-6-1974 και
ιόραν 16.00 άπεπειράθηοαν την λαθραίαν εξαγωγήν
τον ποσού τών 190.600 δραχμών.
6. A B S I AH M ED τον AH M ED , άποπειραθέντος τήν λαθραίαν εξαγωγήν εκ τής χώρας τήν 20.35'
ιοραν τής 5-11-1974, μέσοι τού ’Ανατολικού Άερολιμένος 'Ελληνικού, τού ποσού τών 22.500 D.M.
7. Κ Ω Ν Σ ΤΑΝ ΤΙΝ ΙΔΗ Εμμανουήλ τού Κωνjvov,
άποπειραθέντος τήν 15-12-74 και ώραν 18ην, έκ τον
’Ανατολικού ’Αερολιμένος rΕλληνικού, τήν λαθραίαν
εξαγωγήν έκ τής χώρας τού ποσού τών 8.000 δολ. USA.
8. ΔΗ Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΥΛΟ Υ Νικολάου τού Χρή
στου και Τ Α Β Λ Α Ρ ΙΔ Η Ευαγγέλου τού Κων/νον
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Λίρες ’Αγγλίας
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Κορώνες Σουηδίας

Μ

Α

Λίρες - Πεσσέτες 'Ισπανίας
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δραχμάς
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36.540

2.349

1.986.650

1.969.204

12.871.840

ε) Άπόκρυψις εις μεταφορικά μέσα
1
στ) 'Υπερτίμησις ή ΰποτίμησις τιμολογίων
49
ζ) Έ πιστολαί - δέματα ταχυδρομικά
2
η ) Λοιπαί μέθοδοι
8
α) Προσώπων (ύποπτων καί μή)
10.623
β ) ’Αποσκευών (ύποπτων καί μή)
10.628
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Γ'. ΛΙΜ ΗΝ ΙΙΑΤΡΩΝ

Ύπηρεσίαι

’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύνολον

’Έτους
1973
28.057
12.367
40.424

’Έτους
1974
65.417
30.330
95.747

’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύνολον

127.687
36.017
163.704

86.778
32.303
119.081

Αλλοδαπών

Δ'. ΑΕΡΟΛΙΜ ΗΝ ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ
1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
Ημεδαπών
Σ ύν ολ ον

97.200
1.715
98.915

85.072
2.674
87.746

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύνολον

95.137
1.914
97.151

79.097
3.577
82.674

Ε' ΛΙΜΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
' Η μεδαπών
Σ ύνολ ον

’Έτους
1973
1.722.648
402.266
2.124.914

’Έτους
1974
1.280.629
386.157
1.666.786

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύνολ ον

1.701.564
432.729
2.134.'293

1.302.482
415.997
1.718.479

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
' Η μεδαπών
Σ ύν ολ ον

120.518
32.775
153.293

85.618
8.564
94.182

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
' Η μεδαπών
Σ ύν ολ ον

51.115
5.607
56.722

83.796
6.790
90.586

ΣΥ ΓΚ ΡΙΤΙΚ Ω Ν ΔΙΑΓΡΑΜ Μ Α ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΛ
ΛΟΔΑΠΏΝ ΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜ ΕΙΩ Ν ΕΙΣ
ΟΔΟΥ Α ΡΜ Ο ΔΙΟ ΤΗ ΤΟ Σ ΑΣΤΥΝ. IΙΟΛΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩ ΡΗΣΕΩ Ν
ΤΩΝ Π Ε Ν Τ Ε ΩΣ ΚΑΤΩ ΤΕΡΩ ΣΗΜ ΕΙΩΝ
Α'.

ΑΕΡΟΛΙΜ ΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύν ολ ον

1.279.689
340.558
1.620.247

880.133
330.575
1.210.708

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύν ολ ον

1.233.600
376.361
1.609.961

896.727
364.587
1.261.314
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οί

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών
'Ημεδαπών
Σ ύνολον

197.184
14.851
212.035

164.389
14.014
178.403

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών
' Η μεδαπών
Σ ύν ολ ον

194.025
12.830
206.855

156.084
8.740
164.824
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’Επάνω : ’Άσκησις διαλνσεως παρανόμων συγκεντρώσεων υπό τεθωρακισμένων οχημάτων τον Μηχανοκινήτου ’Αθηνών. Κάτω :
Περιπολικά αυτοκίνητα τής ’Αμέσου Δράσεως κατά την παρέλασιν τής 25ης Μαρτίου.
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Επάνω αριστερά : Ή χορωδία τής *Αστυνομικής Α/νσεως Κέρκυρας εις συναυλίαν εις κινηματοθέατρον τής πόλεως. Δεξιά : Μία
ακόμη συμβολική χειρονομία τοϋ πνεύματος άγάπης και στοργής προς την νεολαίαν, το όποιον διακρίνει τούς αστυνομικούς.
Κάτω : Στόχον τοϋ *Αστυνομικού Σώματος αποτελεί καί ή μετά ξένων Αστυνομιών σύσφιγξις των φιλικών σχέσεων. Εις την
φωτογραφίαν ό *Αρχηγός και ό Ύπαρχηγός τής Ά σ τυν. Πόλεων κ.κ. Τζαβέλλας και Τζίμας, μετά Ά νω τάτω ν *Αξιωματικών
τής Αυστραλιανής ' Αστυνομίας.

■

-

Ύποδ/νσις
Σωματικής
και
Π ν ε υ μ α τ ικ ή ς
’Α γ ω γ ή ς

Α. Δημόσιοι Σχέσεις
ΥΠΟ ΤΟ Υ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ Δη μ. Σχέσεων, κατά
το παρελθόν έτος 1974, κατεβλήθη προσπάθεια δραστηριοποιήσεως τοΰ Τμήματος εις τους τομείς συσφίγξεως
των άγαθών σχέσεων τον Σώματος μετά τής κοινής
γνώμης, διά διαφόρων εκδηλώσεων άποσκοπονσών
ε.Ις τον ώς άνω στόχον. Προς τούτο, κατηρτίσθησαν και
παρονσιάσθησαν σχετικά Ραδιοφωνικά και Τηλεοπτικά
προγράμματα επί θεμάτων άφορώντων την κοινήν
γνώμην, έκτος των τοιοντων έπικαιρότητος διαφό
ρων εκδηλώσεων τον ήμετέρου Σώματος.
Ύ π ό τοΰ Συνεργείου τον έπραγματοποιήθησαν κι
νηματογραφικοί προβολαί μορφωτικού, ενημερωτικόν
και ψυχαγωγικού περιεχομένου εις σχολεία, ιδρύματα
συλλόγους κ.λ.π.
Κατεβλήθη επιτυχής προσπάθεια άγαστής συνερ
γασίας μετά σχολείων, ’Εκκλησίας, ’Οργάνων Τοπικής
Αντοδιοικήσεως, Συλλόγων, ’Οργανώσεων, Πνευμα
τικών προσωπικοτήτων, Δημοσιογράφων, μεσω τής
όποιας έπετεύχθησαν επωφελή επιτεύγματα δια το
Σώμα καί γενικωτέρας ΈΟνικάς επιδιώξεις.
Έκαλύφθησαν διαλέξεις καί έορταστικαί εκδηλώ
σεις ’Εθνικού καί ’Αστυνομικού περιεχομένου διά τού
Τηλεοπτικού καί Φωτογραφικού Συνεργείου, διά δέ
των Τηλεοπτικών καί Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών
άνεπτύχθησαν εις το κοινόν, κατά τρόπον άπλον και
καταληπτόν, διάφοροι νόμοι καί διατάξεις και προεβλήθη ή Κυβερνητική δραστηριότης εις τον τομέα
τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας.
Παρεσχέθη συνδρομή εις ξεναγήσεις καί διακι
νήσεις διαφόρων άλλοδαπών, Στρατιωτικών ’Απο
στολών, εν συνεργασία μετά τού ’Αρχηγείου Ένο
πλων Δυνάμεων.
Έμερίμνησε διά τήν διεκπεραίωσιν τρεχούσης φύ
σε ως υπηρεσιακής αλληλογραφίας ώς και την κατα τρό
πον επωφελή διά τήν προβολήν τού Σώματος απο
στολήν εις διαφόρους προσωπικότητας των 6.000
πεπραγμένων τού έτους 1973, διά τά όποια αι διαβιβασθείσαι ήμίν (κ. ’Αρχηγόν) συγχαρητήριοι επιστο-

'Επάνω: Ό πρωτοπαλαιστής άστνφΰλαξ κ. Νικολόπονλος, 'νικη
τής εις άγώνας πάλης ’Ενόπλων Δννά/ιεων καί Σωμάτων Α σ φ α 
λείας. Κ ά τω : Ό σκοπευτής άστνφΰλαξ κ. Σκαραφίγκας, νικητής
εις τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Σκοποβολής εις τό άγώνισμα
πρηνηδόν τυφ. 0.22.

λαί άντ ικατοπτρίζουν την ευμενή άπήχησιν, την όποιαν
είχεν ή καταβληθεϊσα προσπάθεια σνσφίγξεως των
σχέσεων Αστυνομίας καί κοινού.
Ιδιαιτέραν άπήχησιν εΐχον αΐ εκδηλώσεις Κοινωνι
κής Πολιτικής τοϋ ήμετέρου Τμήματος ( Σώματος),
ώς καί ή διανομή δώρων εις Όρφανοτροφεΐον « Ή
στέγη τον ’Εργαζομένου Όρφανοΰ», μέσω των αρμο
δίων ' Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων Κρατικών Υ π η 
ρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου καί ’Ιδιωτι
κού Δικαίου, ώς καί ’Οργανισμών, κατεβλήθη επιτυ
χής προσπάθεια σνσφίγξεως των σχέσεων τοϋ Σώμα
τος καί προβολής τής αποστολής τούτου.
’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη καλής συνεργα
σίας μετά τών φορέων τής κοινής γνώμης, ώς Δημο
σιογράφων, εκδοτών, 'Ημερησίων ’Εφημερίδων καί
Περιοδικών, διά μέσον τών οποίων διωχετεύθη καί
προεβλήθη ή δραστηριότης τοϋ 'Ημετέρου Σώματος
καί έκαλλιεργήθη πνεϋμα οικειότητας καί φιλικής
προθέσεως τής κοινής γνώμης, έναντι τοϋ Σώματος.
Γενικώς δύναται νά νποστηριχθή δτι έσημειώθη
σημαντική πρόοδος εις τήν καταβληθεϊσαν προσπά
θειαν βελτιώσεως τών Σχέσεων τοϋ Σώματος μετά
τοϋ κοινού καί έδημιονργήθησαν αί προϋποθέσεις πε
ραιτέρω βελτιώσεως τούτων.

2. Σ τ ί β ο ς
Οί άστννομικοί άθληταί στίβου συμμετέσχον εις
πολλούς άγώνας, έν τώ έξωτερικώ καί έσωτερικώ, ώς
μέλη τής ’Εθνικής ομάδος, διακριθέν τες ώς Πανελληνιονίκαι καί Βαλκανιονίκαι.
3. Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ν
' Η 'Ομάς Ποδοσφαίρου έδωσεν άγώνας εις Κέρκυ
ραν - Πάτρας - Καρδίτσαν καί Καλαμάταν, νικήσασα
εις ένα άγώνα, άναδειχθείσα ισόπαλος εις δύο καί ήττηθεϊσα εις ένα.
’Αξιοσημείωτον είναι, δτι αί εισπράξεις τών άγώνων Πατρών καί Κέρκυρας διετέθησαν υπέρ τών Κυ
πρίων άδελφών μας. Ανται άνήλθον εις τό σημαντικόν
ποσόν τών 500.000 δραχμών.
’Αστυφύλακες ποδοσφαιρισταί συμμετέσχον μετά
τής ’Εθνικής Ε.Δ. εις άγώνας διά τό πρωτάθλημα
Σ I Σ Μ Α, διακριθέν τες ιδιαιτέρως.
’Επετεύχθη ή ίσχυροποίησις τής ομάδος ημών,
διά τής κατατάξεως νέων έξαιρέτων ποδοσφαιριστών,
άνηκόντων εις τούς μεγάλους συλλόγους Α ’. ’Εθνικής
Κατηγορίας.
4. Κα λ α θ ο σ φ α ί ρ ι σ ι ς

Β. Α θλητισμός
Α Π Ο Σ ΤΟ Λ Η τοϋ Τμήματος Άθλητισμοϋ είναι
ή διάδοσις τής γυμναστικής καί τής άθλήσεως μεταξύ
τών άστυνομικών καί γενικώτερον τον πνεύματος καί
τής εύγενοϋς άγωνιστικής άμίλλης, ώς καί ή συγκρότησις καί προετοιμασία τών άστυνομικών ομάδων καί
ή συμμετοχή των εις διαφόρους οργανώσεις, στρατιω
τικά πρωταθλήματα, φιλικός συναντήσεις κλπ.
Είδικώτερον ή κατά το έτος 1974 δραστηριότης
τοϋ τμήματος ’Αθλητισμού έχει ώς κάτωθι:
1. Σ κ ο π ο β ο λ ή
' Η Σκοπευτική όμάς έσχε τάς εξής συμμέτοχός:
α. Εις τούς Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Υ Σ άγων ας.
Κ ατ’ αυτούς έπρώτευσεν, άναδειχβεϊσα πρωταθλήτρια 'Ελλάδος. Έσημείωσεν, επί συνόλου 8 άγωνισμάτων, 4 πρώτας, 4 δευτέρας καί 3 τρίτας άτομικάς
νικάς. Προσέτι έπρώτευσε καί επί τών 8 ομαδικών
τοιούτων.
β. Εις τό Πρωτάθλημα Ε.Δ. καί Σ .Α ., εις ο άνεδείχθη πρωταθλήτρια, κατακτήσασα επί συνόλου 6
άγωνισμάτων, 5 πρώτας, 4 δευτέρας καί 5 τρίτας
νικάς, επί δέ συνόλου 4 ομαδικών τοιούτων έπρώτευσεν
3Ϊς άπαντα.
γ. Εις τούς χειμερινούς διασυλλογικούς άγώνας,
εις οϋς έπρώτευσεν έπιτυχοϋσα 10 πρώτας, 12 δευτέ
ρας καί 7 τρίτας άτομικάς νικάς.
<5. Εις Διεθνείς άγώνας.
Οι άστννομικοί σκοπευταί, άποτελονντες τήν βάσιν
τής ’Εθνικής 'Ομάδος, ώς μέλη ταύτης, συμμετέσχον
εις 5 διεθνείς συναντήσεις, διακριθέντες ιδιαιτέρως.
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' Η όμάς Καλαθοσφαιρίσεως άνεδείχθη Πρωταθλήτρια Ε.Δ. καί Σ .Α. εις τό άντίστοιχον πρωτάθλημα
τελεσθέν εις 'Ηράκλειον Κρήτης.
'Ομοίως ήγωνίσθη εις Πάτρας μετά τοϋ ’Απόλ
λωνος νικήσασα. αί εισπράξεις άνελθοϋσαι εις 30.000
δραχμ. διετέθησαν υπέρ τών Κυπρίων.
Τέσσαρες άστ /κες - καλαθοσφαιρισταί συμμετέ
σχον εις τήν ’Εθνικήν 'Ελλάδος, κατά τούς διαφόρους
Διεθνείς άγώνας. 'Ομοίως εις άστ/λαξ καλαθοσφαι
ριστής έκλήθη καί σνμμετέσχεν εις τήν Μικτήν Ευ
ρώπης. Πρόκειται περί έξοχου τιμητικής διακρίσεως
τό πρώτον γενομένης εις "Ελληνα Καλαθοσφαιριστήν.
5. Κ ο λ ύ μ β η σ ι ς
' Η 'Ομάς Κολυμβήσεως κατέλαβε τήν δευτέραν
θέσιν εις τό Κολυμβητικόν Πρωτάθλημα Ε.Δ., τελε
σθέν εις Ρέθυμνον Κρήτης. Συγκεκριμένως έσημείω
σε 2 πρώτας, 4 δευτέρας καί 1 τρίτην άτομικάς νικάς.
Εις τήν 'Υδατοσφαίρισιν ή 'Ομάς κατετάγη τρίτη.
Εις τό άγώνισμα αυτό πέντε Κολυμβηταί συμμετέσχον
εις τήν ’Εθνικήν Κολυμβητικήν 'Ομάδα, εις Διεθνείς
συναντήσεις, εις δέ έξ αυτών άνεδείχθη Βαλκανιονίκης,
εις τήν πεταλούδα τών 100 μ.
6. Π ά λ η
Εις τό τελεσθέν εις Σέρρας Πρωτάθλημα Ε .Δ . καί
Σ .Α ., ή όμάς μας κατετάγη δευτέρα, κατακτήσασα 2
πρώτας, 5 δευτέρας, καί 1 τρίτην άτομικάς νικάς. Εις
τούς Πανελληνίους άγώνας τρεις παλαισταί άνεδεί
χθη σαν Πανελληνιονίκαι. Προσέτι τέσσαρες διεκρίθησαν εις Διεθνείς άγώνας.

*

7. ”Α ρ σ ι ς β α ρ ώ ν .

’Εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημείωσεν ή όμάς μας
κατά το πρωτάθλημα Ε.Δ. και Σ .Α ., κατακτήσασα
τούτο. Κατεκτήθησαν 2 πρώται και 5 δεύτεροι άτομικαι νίκαι.
Εις Διεθνείς άγων ας διεκρίθησαν ιδιαιτέρως δύο
Αστυφύλακες, άποτελοΰντες μέλη τής ’Εθνικής 'Ομάδος.

8. Π υ γ μ α χ ί α .
Εις τούς Πανελληνίους αγώνας οί Πυγμάχοι μας
κατέκτησαν τρεις πρώτας νικάς. °Ομοίως εις Διεθνείς
τοιούτους έπέτνχον καλήν διάκρισιν, σνμμετέχοντες
εις την ’Εθνικήν ομάδα Πυγμαχίας.
Το Τμήμα ’Αθλητισμού κατά τό παρελθόν έτος
διωργάνωσε τούς εξής αγώνας. 1. Τό Πρωτάθλημα
Σκοποβολής Ε.Δ. καί Σ·Α. 2. Τούς χειμερινούς διασνλλογικούς αγώνας. 3. Συμμετέσχεν ένεργώς εις τήν
όργάνωσιν, παρά τού Α .Σ .Α .Ε .Δ ., τών Ποδοσφαιρι
κών συναντήσεων Ε.Δ. rΕλλάδος - Γαλλίας καί ’Ελλά
δος - ’Αλγερίας, ώς καί τού άγώνος καλαθοσφαιρίσεως
Ελλάδος Ρουμανίας. 4). Συνέβαλεν εις τήν όργάνωσιν
παρά τής ΣΚ.Ο.Ε. τού Σκοπευτικού Πρωταθλήμα
τος 'Ελλάδος.

Ή ποδοσφαιρική όμάς τής Ά σ τυν. Πόλεων.

Προσέτι τό έν λόγω Τμήμα έφωδίασε δι αθλητικού
υλικού τάς Ά στυν. Δ /νσεις Πατρών - Κέρκυρας καί
Δ /νσιν Ά στυν. Σχολών.
Συμμετέσχε συσκέψεων παρά τώ Α .Σ .Α.Ε.Δ , προς
ρύθμισιν Αθλητικών θεμάτων καί έμερίμνησε διά τήν
κατασκευήν, εκ χρημάτων τούτου, Αθλητικών έργων
εις Ά στυν. Δ /νσιν ’Αθηνών καί Ά στυν. Δ /νσιν Κερκύρας.
Άξιωσημείωτον είναι, δτι έγένετο προγραμματι
σμός διά τήν κατασκευήν έκ διαφόρων πόρων Αθλητι
κών έργων έξόχως σημαντικών διά τό Σώμα.
Ή περιγραφομένη, έν τάχει, είκών τής δραστη
ριότητας τού Τμήματος Αθλητισμού κατά τό έτος
1974 δίδει τό μέτρον τού όντως δημιουργικού έργου του
καί τήν αϊσθησιν τής ακρας επιτυχίας εις τούς τομείς
τών αρμοδιοτήτων τον. Κινηθέν μέ Ασυνήθη δραστη
ριότητα, επέτυχε νά προώθηση τάς δημοσίας σχέσεις
Αστυνομίας - κοινού.
*
Διά τού Αθλητισμού καί τών ώςέκ τούτου επιτυχιών
προεβλήθη επί λίαν ικανοποιητικών διαστάσεων τό
Σώμα, καθ’ όσον ή παρουσία του εις τον κοινωνικόν
χώρον κατέστη εμφανής. Οντως, ή ευγενής ιδεολογία
τού Αθλητισμού, όριοθετουμένη υπό τού ’Ολυμπιακού
πνεύματος τής ενγενοϋς άμίλλης, τροφοδοτούμενη καί
υπό τώχν Ιδανικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εύρεν έν
τώ προσώπω ταύτης δυναμικόν καί γνήσιον εκφρα
στήν, έπ’ Αγαθώ καί τού 'Ελληνικού ’Αθλητισμού,
Αλλά καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Επάνω: Ά γ ω ν Μπάσκετ Μπωλ τής Αστυνομικής 'Ομάδο
Κάτω : Αστυνομικοί ασκούμενοι είς τό Τζονντο-Καράτε.

Περιοδιιιόν

όποιον περιελήφθησαν 75 σπανιώταται παλ.αιαί φωτογραφίαι έκ τής ιστορίας τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

«Άστυνομιιιά Χρονιιιά»
'Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Πόλεων, κατέχονσα ίδιάζονσαν
λόγω τής αποστολής της θέσιν εις τό Κρατικόν Μηχα
νισμόν και ούσα εκ των πλέον προωδενμένων και συγ
χρόνων δημοσίων' Υπηρεσιών, εκδίδει άπό 20ετίας και
πλέον υπηρεσιακόν περιοδικόν, υπό τον τίτλον « Α Σ Τ Υ 
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚΑ». Τό περιοδικόν τούτο, έκδιδόμενον κατ’ άρχάς εις μικρόν σχήμα, έβελτιώθη σημαν
τικώς τά τελευταία έτη, ώστε σήμερον, τόσον εξ επόψεως όλης, όσον και έξ έπόφεως έμφανίσεως, νά τιμά
τον 'Ελληνικόν περιοδικόν τύπον καί νά συναγωνίζεται
έπιτνχώς ανάλογα έντυπα των ’Αστυνομιών τής Ευ
ρώπης καί τής ’Αμερικής. Είδικώτερον, κατά τό άπελθόν έτος, τό Τμήμα ’Εκδόσεων τής Ύ ποδ /νσεως Σω
ματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής, μερίμνη τοϋ
όποιου έκδίδονται τά «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚΑ»,
κατέβαλ.εν έτι περαιτέρω προσπάθειας προς βελτίωσιν
τοϋ περιοδικού, μέ ιδιαιτέραν επιδίωξιν την άπό των
στηλών τον προβολήν τοϋ αστυνομικού έργου εις τό
ευρύτερον κοινόν καί την συνεργασίαν διακεκριμένων
επιστημόνων επί αστυνομικών θεμάτων, ώστε νά επι
τυχή καί τό έτερον σκέλος τής έκδόσεως, ή επαγγελμα
τική δηλονότι κατάρτισις καί εγκυκλοπαιδική καί
μορφωτική άνοδος των αστυνομικών. Τά «ΑΣΤΥΝ Ο 
ΜΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚΑ», τά όποια, πλήν τών άνδρών τοϋ
Σώματος, διανέμονται δωρεάν καί εις Ιδιώτας, ιδρύ
ματα, δημοσίας Υπηρεσίας κ.λ.π. εντός καί έκτος
τής 'Ελλάδος, εντυπώσιασαν μέ τήν άρτιότητα τής
ύλης, τήν άρίστην έμφάνισιν καί τήν υπευθυνότητα μέ
τήν οποίαν αντιμετωπίζουν όχι μόνον τά επαγγελμα
τικά ζητήματα, αλλά καί τά γενικώτέρα φλέγοντα προ
βλήματα τοϋ καιροϋ μας.
Χαρακτηριστικόν τής άπηχήσεως τήν όποιαν έσχον
μεταξύ τών αναγνωστών των, άστυνομικών καί ιδιω
τών, είναι τό πλήθος τών επιστολών, τηλεγραφημάτων,
τά όποια καθημερινώς καταφθάνουν εις τά γραφεία
τοϋ περιοδικοϋ.
Κατά τό 1974 αί στήλαι τών «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΩΝ» έφιλοξένησαν συνεργασίας: ’Αξιωματι
κών καί κατωτέρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων επί
άστυνομικών καί άλλων θεμάτων 118, τέως άστυνο
μικών 12, ’Ακαδημαϊκών 2, Καθηγητών Πανεπιστη
μίου 20, 'Υφηγητών Πανεπιστημίου 2 ,'Ιερωμένων 9,
Άνωτάτων Κρατικών λ.ειτονργών 9, ’Ιατροδικαστών
5, Δικαστικών 4, Κοινωνιολόγων 3, Έγκληματολόγων 1, Ψυχολόγων 4, Δικηγόρων 12, Στρατιωτικών
10, Λογοτεχνών 27, 'Ιστοριογράφων 5, Δημοσιογρά
φων 13, Ααογράφων 5, ’Εκπαιδευτικών 4, Συμβού
λων Δημοσίων Σχέσεοον 2, Εύθυμογράφων 9, Μυθι
στοριογράφων I κ.ά.
Πλήν τών προαναφερθεισών επιστημονικών εργα
σιών, εις τά «ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚΑ» έδημοσιεύθησαν 75 άστυνομικαί εκδηλώσεις, ημερήσιοι
διαταγαί, προαγωγαί, άπολύσεις, άποστρατεϊαι, άμοιβαί, άπολ.ογισμοί επί μέρους 'Υπηρεσιών κ.λ.π.
Ιδιαιτέρως πρέπει νά άναφερθή ή συνέχισις τής
δημοσιεύσεως καί κατά τό άπελθόν έτος τοϋ «Α Λ 
Μ ΠΟΥΜ ΤΗ Σ Α Σ ΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ», εις τό
588

Παιδιιιαί Καταβιιηνώβεις
Ε ΙΣ Τ Α Σ Λ Ε ΙΤΟ ΥΡΓΟ Υ Σ Α Σ εις "Αγιον Ά ν δρέαν ’Α ττικής Παιδικός Κατασκηνώσεις τοϋ ’Αρχη
γείου Ά σ τνν. Πόλεων έφιλοξενήθησαν κατά τό έτος
1974, 650 συνολικώς κατασκηνωταί (τέκνα άστυνο
μικών καί Διοικητικών) εις τρεις κατασκηνωτικάς
περιόδους τών 20 ημερών.
Συνολικώς έδαπανήθη τό ποσόν τών 750.000 περί
που δραχμών, τό όποιον έξ ολοκλήρου έκαλνφθη ύπό
τοϋ Κλάδου 'Υγείας Ά σ τυν. Πόλεων. Κατά τήν νε
κρόν κατασκηνωτικήν περίοδον, έπραγματοποιήθησαν
διάφορα έργα εκσυγχρονισμού, ώστε ή κατά τά προ
σεχή έτη παραμονή τών μικρών <fοιλοξενουμένων νά
καταστή πλέον άνετος.

M ovdun 'A gtuv . Πόλεων
'Η Φ ΙΛΑΡΜ ΟΝΙΚΗ τον Σώματος έπραγ ματο
πο ίησε κατά τό διαρρεϋσαν έτος συνολικώς 181 εμφα
νίσεις εις διαφόρους ’Εθνικός, Θρησκευτικός, ’Αθλη
τικός, Καλλιτεχνικός κ.λ.π. εκδηλώσεις, αϊτινες άπέσπασαν τά πλέον ευμενή σχόλια τοϋ κοινοϋ υπέρ τοϋ
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Αναλυτικώτερον ή δραστηριότης τοϋ Τμήμα
τος Μουσικής έχει ώς εξής:
’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι τρεις (3). Παράταξις - άπόδοσις τιμών δύο (2). Διάφοροι νπηρεσίαι
εξ (6).
Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι δύο (2). Διάφοροι
νπηρεσίαι πέντε (5).
Μ ά ρ τ ι ο ς : Δοκιμαστικοί Παρελάσεις Σχολών
Α. Πόλεων δέκα (10). Δοκιμαί Γυμναστικών ’Επιδεί
ξεων δύο (2). Διάφοροι νπηρεσίαι ’Οκτώ (8).
’Α π ρ ί λ ι ο ς : Δοκιμαί Γυμναστικών ’Επιδεί
ξεων τέσσαρες (4). Διτανεϊαι πέντε (5). Διάφοροι νπηρεσίαι οκτώ (8).
Μ ά ι ο ς : Δοκιμαί Γυμναστικών ’Επιδείξεων δώ
δεκα (12). Αιτανεϊαι πέντε (5). Γυμναστικοί Έπιδείδείξεις έξ (6). Διάφοροι νπηρεσίαι έξ (6).
’Ι ο ύ ν ι ο ς : Αιτανεϊαι τέσσαρας (4). Δοκιμαί
Γυμναστικών ’Επιδείξεων τέσσαρας (4). Δ ιάφοροι
νπηρεσίαι δέκα (10).
’Ι ο ύ λ ι ο ς : Αιτανεϊαι τρεις (3). Σννανλίαι τρεις
(3). Διάφοροι νπηρεσίαι δέκα (10).
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς : Αιτανεϊαι δύο (2). Διάφοροι
νπηρεσίαι τέσσαρας (4).
Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι τέσσαρες (4). Διά
φοροι νπηρεσίαι τρεις (3).
’Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι τέσσαρες (4). Δοκι
μαστικοί Παρελάσεις Μαθητ. Νεολαίας τέσσαρες (4).
Διάφοροι νπηρεσίαι τρεις (3).
Ν ο έ μ β ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι τρεις (3). Διάφοροι
νπηρεσίαι πέντε (5).
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς : Αιτανεϊαι επτά (7). Διάφοροι
νπηρεσίαι δέκα (10).

Ύπηρεβίαι
Δημοσίων Κατηγόρων

Άπαβχόληβις άβτυνομιιιής
δυνάμεως εις μέτρα τάξεως
uai άβφαλείας

’Έτους
ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Δ/Ν ΣΕΩ Ν Α Θ Η 
ΝΩΝ - Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ - ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Συγκεντρώσεις
Άθλητικαι
Έθνικαί
Θρησκευτικά!
Αοιπών σκοπών
Σ ύνολον

*

'Έτους
1973
4.806
1.116
2.952
13.219
22.093

“Έ τους
1974
2.871
608
1.351
13.746
18.576

Α Π Α ΣΧ Ο Λ Η ΣΙΣ Ε ΙΣ Μ ΕΤΡΑ ΤΑΞ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ Α ΤΆ ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Α Σ Δ /Ν Σ Ε ΙΣ
I. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκεντρώσεις
Άθλητικαι
Έθνικαί
Θρησκευτικά!
Λοιπών Σκοπών
Σ ύ νολ ον

2.602
541
1.105
11.308
15.556

1.625
272
902
11.721
14.520

II. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Π ΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεντρώσεις
’Αθλητικά!
Έθνικαί
Θρησκευτικά!
Λοιπών Σκοπών
Σ ύνολ ον

1.251
487
1.574
1.555
4.867

932
246
305
1.611
3.094

III. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Συγκεντρώσεις
Άθλητικαι
Εθνικά!
Θρησκευτικά!
Λοιπών Σκοπών
Σύνολον

612
48
179
338
1.177

201
82
100
246
629

IV. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Συγκεντρώσεις
’ Αθλητικά!
Έθνικαί
Θρησκευτικά!
Αοιπών Σκσπών
Σύνολον

341
40
94
18
494

113
8
44
168
333

1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
1973
α) Αυτόφωροι.
β) Τακτικαί
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου ύπό των
Δημοσίων Ταμείων
30.563.725
ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ Σ
ΑΘΗΝΩΝ

’Έτους
1974

37.884.068

ΠΤΑ ΙΣΜ Α /Κ ΕΙΟ Υ

1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
512
α) Αυτόφωροι
64.034
β ) Τακτικαί
Σύνολον
64.546
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου ύπό Δη
2.727.614
μοσίων Ταμείων

288
60.601
60.889

3.154.603

ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ Σ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΤΑΙΣΜ ΑΤΡΟ Χ Α ΙΑ Σ
ΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Υ Π Ο Δ/Ν ΣΕΩ Σ
Κ ΙΝ Η ΣΕΩ Σ ΑΘΗΝΩΝ
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
65.755
Αύτόφωροι
Είσπραχθέν
χρηματικόν
2.
ποσόν προστίμου ύπό τών
Δημοσίων Ταμείων
16.187.279

72.466

17.727.867

ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ Σ ΠΤΑΙΣΜ ΑΤΟΔΙΚΕ1ΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
1. Έκδικασθεΐσαι ύποθέσεις
α) Αυτόφωροι
β) Τακτικαί
Σύνολον
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου ύπό τών
Δημοσίων Ταμείων
ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ Σ
Π .Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ

—
1.324
1.324

—
1.941
1.941

683.100

1.020.700

Π ΤΑ ΙΣΜ /Κ ΕΙΟ Υ

1. Έκδικασθεΐσαι ύποθέσεις
1
α) Αύτόφωροι
7.530
β) Τακτικαί
Σύνολον
7.531
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου ύπό τών
Δημοσίων Ταμείων
5.539.970

1
13.702
13.703

10.600.120
589

Δ Η Μ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α Τ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΠΤΑ ΙΣΜ /ΔΙΚ ΕΙΟ Υ
Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ ΙΟ Υ
’Έτους
’Έτους
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
1973
1974
α) Αύτόφωροι
1
—
β) Τακτικαι
1.395
1.569
Σύνολον
1.396
1.569
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου υπό των
Δημοσίων Ταμείων
905.617
1.125.883
ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α Τ Η ΓΟ ΡΟ Σ
Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ

Π ΤΑ ΙΣΜ /ΔΙΚ ΕΙΟ Υ

1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
α) Αυτόφωροι
298
β) Τακτικαι
20.152
Σύνολον
20.450
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου υπό των
Δημοσίων Ταμείων
3.050.271

282
20.465
20.747
2.896.936

ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ Σ Π ΤΑ ΙΣΜ /ΔΙΚ ΕΙΟ Υ
ΠΑΤΡΩΝ
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
α) Αυτόφωροι
1
β) Τακτικαι
3.543
Σύνολον
3.544
2. Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου υπό των
Δημοσίων Ταμείων
1.029.675

—
3.987
3.987
1.171.365

ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Σ Κ Α Τ Η Γ Ο ΡΟ Σ Π ΤΑ ΙΣΜ /ΔΙΚ ΕΙΟ Υ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
α) Αυτόφωροι
β) Τακτικαι
Σύνολον
Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου ύπό τών
Δημοσίων Ταμείων

4
1.265
1.269
440.199

—

505
505
186.594

Έιιτέλεσις
ιιαταδιωιιτιιιών ιι.λπ. εγγράφων
ΕΚ ΤΕΛ ΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑ Φ Α
ΥΠΟ ΤΩΝ Υ Π Η ΡΕΣ ΙΩ Ν ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ
ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
Έκτελεσθέντα εντάλμα
τα προσωπικής κρατήσεως
'
207.824
189.329
Είσπραχθέν χρηματικόν
ποσόν έξ ένταλμάτων
προσ. κρατήσεως
853.740.408 820.965.452
Έκτελεσθέντα Ποινικά
Δικόγραφα
732.687
673.800

ΕΚΤΕΛ ΕΣΘ ΕΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑ Φ Α - Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ Α Ρ 
ΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α Θ Η 
ΝΩΝ - Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ - ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚ Υ ΡΑ Σ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
’Έ τους
’Έ τους
1973
1974
Δημοσίων 'Υπηρεσιών Ν.Π .Δ.Δ.
1.487.372
1.598.534
Στρατιωτικών υπηρεσιών
470.649
536.893
Αιτήσεις ιδιωτών
264.313
395.659
Σύνολον
* 2.222.334
2.531.086

Ε.Τ.Υ.Α.Π. Κλάδος Υγείας
Τ.Α.Υ.Α.Π.
Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗ

Κ ΙΝ Η ΣΙΣ
"Ετους
1973

Έξητάσθησαν εις ιατρεία
καί έργαστήρια της 'Υ 
πηρεσίας
Έξητάσθησαν ύπό ιδιωτών
ιατρών οΐκοι
Έξητάσθησαν ύπό ιδιωτών
ιατρών εις ιατρεία
Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή
θεραπείας εις ιδιωτικούς
ιατρούς
'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας εις τά
έργαστήρια του Κλάδου
ύγείας
Είσήχθησαν εις νοσοκομεία
ή κλινικάς τής έκλογής
των
Έγεννήθησαν εις μαιευτή
ρια νέα μέλη
Έχορηγήθησαν νέα βιβλιά
ρια
Έξετελέσθησαν συνταγαί
εις φαρμακεία
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά
εΐδη αξίας εις δραχμάς
Σύνολον μελών, άτινα περιέθαλψεν ό Κλάδος 'Υγείας
Παρεπέμφθησαν δι’ όδοντιατρικάς θεραπείας εις ι
ατρεία τής έκλογής των

’Έ τους
1974

79.266

83.060

30.048

24.592

72.779

86.363

29‘.280

32.659

3.029

2.613

2.068

2.187

317

306

1.209

1.403

127.455

136.687

67.149

50.160

223.203

240.999

6.282

9.136

’Έτους
1973
9.959.143
7.517.882
2.441.261

"Ετους
1974
12.964.873
8.467.712
4.497.161

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ ΙΝ Η ΣΙΣ

1. ’Έσοδα γενικών
2. Έ ξοδα
Πλεόνασμα

590

Λ

591

Μ ΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΔΟ ΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Υ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΤΟΣ ΚΓ' ΤΕΥ Χ . 470
-4 7 1
ΙΟΥΛΙΟΣ
- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1975

Έκδοσις:

Υ Π Ο Δ / Ν Σ ΙΣ Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Κ Α Ι Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
Α ΓΩ ΓΗ Σ — ΤΜ ΗΜ Α ΕΚΔ Ο ΣΕΩ Ν

Διευθυντής
ΣΑΡΑΝΤΟ Σ

Συντάξεως:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ύτταστυνόμος

Γραφεία:

Καλλιδρομίου

Α'

12 Α Θ Η Ν Α Ι (706)

Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

Εκτύπωσις:

Ά-φοί Γ. Ρ Ο Δ Η Αμαρουσίου 59 —

Άμα ρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

ΕΤΗΣΙΑΙ:

’Εσωτερικού ............................
’Εξωτερικού

Δρχ.

........................... Δολλ.

180
8

'Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360
Τιμή τεύχους: Δραχμαί 15

•
Χειρόγραφα μελετών,
νται. Αί

δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττ στρέφο

δημοσιευόμενοι

μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.
•
Φωτογραφίαι έπικαιρότητος

τού

Φωτογραφικού Συνεργείου

τού ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦ ΥΛΛΟ Ν Μ ΑΣ
I I Κοίμησίς τής Θεοτόκον.
Φορητή είκων τον εκλεκτόν ζωγράφον,
φίλου τών «’Αστυνομικών Χρονικών», κ.
Β. Λέπουρα.
ΤΟ Ο ΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ
Σταφύλια: Το πιο γλυκό δώρο τον
καλοκαιριού.
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